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المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرالخنانى الوفا ابو محمد شريف ابراهيم1

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصربدر بيومى محمد اسالم2

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصراحمد محمد رضا انس3

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرانور اسالم رضا محمد حمزه4

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرالدنجاوى احمد العزيز عبد السيد عادل5

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصربيومى محمد محمود حسنى الرحمن عبد6

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرداود احمد السيد سعيد الرحمن عبد7

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرغباشى سيد سعيد السند عبد الرحمن عبد8

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرالميت الفتاح عبد احمد محمد الرحمن عبد9

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرمعوض الستار عبد العزيز عبد عمر10

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرمحمود الغفار عبد الرازق عبد عادل عمرو11

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصراحمد محمد احمد كريم12

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرالسيد الحميد عبد مصطفى لؤى13

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرالهوال الخير ابو ابراهيم محمد14

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرمصطفى صادق محمود محمد15

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرربه عبد محمد قرنى محمود16

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرمحمد نور محمد محمود17

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرعلى مصطفى صادق مصطفى محمود18

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرهللا عوض الباسط عبد احمد مصطفى19

القاهرةاالسالمية الشعبةمبصرمحمد نور محمد الدين نور20

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصرعباس المجيد عبد عباس احمد21

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصرالزالط ابراهيم السيد ابراهيم اسالم22

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصرالرحمن عبد باشا احمد الرحمن عبد سلمان23

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصرالشاعر الفتاح عبد العظيم عبد هانئ العظيم عبد24

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصرعيد وفا صبرى انور عادل25

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصرنوفل عنانى عيسى عزت على26

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصرشلبى ابراهيم حسين ابراهيم محمد27

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصرمخيمر السيد ابراهيم السيد محمد28

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصرحواس الرحمن عبد خالد محمد29

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصراحمد امين مراد محمد30

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصرالكريم عبد على على السيد حمدى محمود31

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصرمحمود احمد محمود متولى محمود32

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصرابراهيم محمد فكيه محرم مهند33

الدقهليةاالسالمية الشعبةمبصرمصطفى عبده يوسف محمد يوسف34

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرسليم محمد العليم عبد السيد احمد35

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرفريد صابر جمال احمد36

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرمحمد العال عبد المنعم عبد احمد37

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرالعاطى عبد الستار عبد ناصر احمد38

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصراحمد سيد على احمدى محمد امير39

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرعجيله ابو السميع عبد محمد باهر40

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرعلى محمد جالل محمد عمرو جالل41

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرعبده شحته عبده حذيفه42
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مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن529بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن548بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن565بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن583بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن512بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن536بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن542بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن538بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن510بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن587بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن536بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن544بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن606بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن527بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن483بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن554بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن509بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن530بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن544بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن486بالقاهرة اإلسالمية الشعبة

ن569(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ن606(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ن493(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ثان(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ن550(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ن558(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ن576(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ن532(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ن601(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ن626(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ن622(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ن526(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ن555(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ن574(االسالمية الشعبة) ث/ع المتفوقين تفهنا

ن516رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن635رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن575رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن529رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن530رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن536رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن533رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن569رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة
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المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرالمجيد عبد الهادى محمد عاصم43

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرالسبكى الحميد عبد ربيع الحميد عبد44

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرمحمد شحاته الحميد عبد جميل الرحمن عبد45

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرابراهيم السيد احمد محمد الرحمن عبد46

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرسليمان عليوه سليم عالء هللا عبد47

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرمحمد فتحى محمد هللا عبد48

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرالحق جاد على محمد الستار عبد فهمى49

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرمحمد محمد السعيد محمد50

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصربيومى هللا عبد بيومى محمد51

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرحبيش محمد سعيد محمد52

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصراحمد محمد هللا عبد محمد53

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصربديع حسن ياسر محمود54

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرخليل محمد عيسى العظيم عبد معاذ55

الشرقيةاالسالمية الشعبةمبصرالسيد المتولى العزيز عبد احمد مهند56

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرحفنى احمد على حسن احمد57

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرسعد محمود على حسنى احمد58

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرالجمال احمد حمدى احمد59

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرعطيه ابو احمد احمد صبرى احمد60

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرالديب محمد الفتوح ابو محمد عادل احمد61

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرالصفتى القادر عبد اسماعيل محسن احمد62

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرالننى سعيد محمد احمد63

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرالسعيد محمد محمد احمد64

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصريوسف ابراهيم ابراهيم محمود انس65

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرابراهيم حافظ الحليم عبد حسام66

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرمنصور فضل محمد احمد حسن67

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرحامد اسماعيل طارق حمزه68

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرالعطار احمد ابراهيم هللا عبد رؤوف69

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرسليم طه سعد مفيد سعد70

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرصالح محمد حسام صالح71

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرالسالم عبد محمد سالمه الناصر عبد الرحمن عب72

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرعوض محمد العزيز عبد محمد الرحمن عبد73

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرالبرعى ابراهيم عمر حفص عمر74

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرعمر صبحى زكريا ماجد75

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصردحريج خميس صالح محمد76

االسكندريةاالسالمية الشعبةمبصرحسن احمد محمد سعيد محمود77

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرالستار عبد عدلى ايمن اشرف78

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصررجب محمود عاشور الرحمن عبد79

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرعلى كامل حسنى كامل80

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرمصطفى خاطر رجب محمد81

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرالجمال على جميل احمد82

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصررضوان عثمان رضوان احمد83

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرعلى صالح الحكيم عبد احمد84
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مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن553رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن495رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن554رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن477رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن505رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن554رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ثانرمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن563رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن579رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن497رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن471رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن527رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ثانرمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن580رمضان من بالعاشر اإلسالمية الشعبة

ن564باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن505باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن486باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن600باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن623باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن523باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن558باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن502باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن545باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن546باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن540باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن486باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن471باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن548باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن489باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن472باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن564باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن516باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن535باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن506باالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ثانباالسكندرية اإلسالمية الشعبة

ن491سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن492سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن455سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن474سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن531سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن501سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن552سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة
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سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرالحميد عبد الباسط عبد وحيد احمد85

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصريوسف الوهاب عبد السيد اسامه86

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرعويس على شعبان اسالم87

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرالعال عبد رضوان الدين نور زياد88

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصراللطيف عبد رمضان محمد هللا عبد89

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرعويس مصطفى محمد هللا عبد90

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرنصر قرنى نصر كريم91

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرحامد صالح احمد محمد92

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرسيد الستار عبد رمضان محمد93

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرسعيد جوده زغلول محمد94

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرالغفار عبد الحميد عبد محمود محمد95

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرحسين العظيم عبد حسين محمود96

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرعيد جمال خالد محمود97

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرمحمد القاسم ابو طه محمود98

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرمحمود فتحى على محمود99

سويف بنىاالسالمية الشعبةمبصرالعزيز عبد حسن رجب يوسف100

اسيوطاالسالمية الشعبةمبصراحمد محمود محمد الحسين101

اسيوطاالسالمية الشعبةمبصراحمد محمود محمد الحسن102

اسيوطاالسالمية الشعبةمبصراحمد لطفى محمد عصام ابراهيم103

اسيوطاالسالمية الشعبةمبصرصالح احمد عزت احمد104

اسيوطاالسالمية الشعبةمبصرالرحمن عبد الحكيم عبد الرحمن عبد احمد105

اسيوطاالسالمية الشعبةمبصرمحمد حسن محمد حسن106

اسيوطاالسالمية الشعبةمبصرعرفان اكرام منصور الرحمن عبد107

اسيوطاالسالمية الشعبةمبصرسيد على عادل الرحيم عبد108

اسيوطاالسالمية الشعبةمبصرسيد محمود مصطفى عمر109

اسيوطاالسالمية الشعبةمبصرمحمد الباسط عبد ممدوح عمير110

اسيوطاالسالمية الشعبةمبصرالرحيم عبد المنعم عبد مصطفى محمود111

اسيوطاالسالمية الشعبةمبصراحمد محرم شاكر محرم112

اسيوطاالسالمية الشعبةمبصرمحمد هللا عبد رفعت محمد113

قنااالسالمية الشعبةمبصرحسن حجازى سيد ادم114

قنااالسالمية الشعبةمبصراحمد على احمد اسماعيل115

قنااالسالمية الشعبةمبصرخليل قناوى حسانى حسين116

قنااالسالمية الشعبةمبصرحسن الصغير محمد حماده117

قنااالسالمية الشعبةمبصرالرحيم عبد حمدى غندور طارق118

قنااالسالمية الشعبةمبصرعيسى حسين عمر على119

قنااالسالمية الشعبةمبصرهاشم محمد احمد محمد120

قنااالسالمية الشعبةمبصرعيسى الصغير حسين محمد121

قنااالسالمية الشعبةمبصرالمجيد عبد فراج محمد مصطفى122

االقصراالسالمية الشعبةمبصرالجليل عبد العال عبد صالح احمد123

االقصراالسالمية الشعبةمبصرجاد عطيتو جبريل االمير124

االقصراالسالمية الشعبةمبصراسماعيل احمد الناصر عبد الهاشمى125

االقصراالسالمية الشعبةمبصرمحمد الرازق عبد محمد تامر126
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ن560سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن447سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن531سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن507سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ثانسويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن550سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن622سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن462سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن539سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن533سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن556سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن530سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن486سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن570سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن569سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن471سويف ببنى اإلسالمية العلوم شعبة

ن491باسيوط اإلسالمية الشعبة

ن514باسيوط اإلسالمية الشعبة

ن481باسيوط اإلسالمية الشعبة

ن459باسيوط اإلسالمية الشعبة

ن464باسيوط اإلسالمية الشعبة

ن419باسيوط اإلسالمية الشعبة

ن554باسيوط اإلسالمية الشعبة

ن452باسيوط اإلسالمية الشعبة

ن493باسيوط اإلسالمية الشعبة

ن575باسيوط اإلسالمية الشعبة

ن455باسيوط اإلسالمية الشعبة

ن538باسيوط اإلسالمية الشعبة

ن563باسيوط اإلسالمية الشعبة

ن492بقنا اإلسالمية الشعبة

ن489بقنا اإلسالمية الشعبة

ن501بقنا اإلسالمية الشعبة

ن489بقنا اإلسالمية الشعبة

ن520بقنا اإلسالمية الشعبة

ن586.5بقنا اإلسالمية الشعبة

ن569بقنا اإلسالمية الشعبة

ن504.5بقنا اإلسالمية الشعبة

ن485.5بقنا اإلسالمية الشعبة

ن529.5باالقصر اإلسالمية الشعبة

ن581باالقصر اإلسالمية الشعبة

ن471.5باالقصر اإلسالمية الشعبة

ن632باالقصر اإلسالمية الشعبة
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االقصراالسالمية الشعبةمبصرربيع احمد الحسين ربيع127

االقصراالسالمية الشعبةمبصرمحمد ابراهيم محمد على128

االقصراالسالمية الشعبةمبصرالرويان الغنى عبد احمد عمرو129

االقصراالسالمية الشعبةمبصرسمان يوسف حسين محمد130

االقصراالسالمية الشعبةمبصرصبره عدلى خيرى محمود131

االقصراالسالمية الشعبةمبصرمحمد الطاهر محمد مصطفى132

اسواناالسالمية الشعبةمبصراحمد على سعيد البشير133

اسواناالسالمية الشعبةمبصرابراهيم حسن شعبان الحسن134

اسواناالسالمية الشعبةمبصرحسن الدين صالح ياسر القاسم135

اسواناالسالمية الشعبةمبصرمحمد حسين شحات ربيع136

اسواناالسالمية الشعبةمبصرسليم احمد عادل صالح137

اسواناالسالمية الشعبةمبصرعبده خليفه الدين نصر عادل138

اسواناالسالمية الشعبةمبصرعلى احمد سيد الرحمن عبد139

اسواناالسالمية الشعبةمبصرابراهيم السيد صالح الرحمن عبد140

اسواناالسالمية الشعبةمبصراحمد الحميد عبد عماد الرحمن عبد141

اسواناالسالمية الشعبةمبصرالمنعم عبد على محمد هللا عبد142

اسواناالسالمية الشعبةمبصرابراهيم احمد نوبى عمر143

اسواناالسالمية الشعبةمبصرحسن عطيه عويس قاسم144

اسواناالسالمية الشعبةمبصرعوض محمد صبرى احمد محمد145

اسواناالسالمية الشعبةمبصرالرحيم عبد محمد باهلل المعتز محمد146

اسواناالسالمية الشعبةمبصرقاسم منصور بدرى محمد147

اسواناالسالمية الشعبةمبصراحمد محمد سعيد محمد148

اسواناالسالمية الشعبةمبصرصالح جمعه على محمد149

اسواناالسالمية الشعبةمبصرحامد احمد انور محمود150

اسواناالسالمية الشعبةمبصرحسن الظاهر عبد جمال محمود151

اسواناالسالمية الشعبةمبصرمدنى جابر نبيل مدثر152

اسواناالسالمية الشعبةمبصرمحمد مدنى زيد ابو نادر153

اسواناالسالمية الشعبةمبصرعلى احمد شعبان يوسف154

اسواناالسالمية الشعبةمبصرعلى احمد المنعم عبد يوسف155

القاهرةاألدبىمبصرالصادق وحيد حسن احمد201

القاهرةاألدبىمبصرحسين فتحى زيدان احمد202

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سيد محمد احمد203

القاهرةاألدبىمبصراحمد ابراهيم نبيل احمد204

القاهرةاألدبىمبصرمحمد فكرى محمد الحسن205

القاهرةاألدبىمبصرحسنين رجب مجدى الحسينى206

القاهرةاألدبىمبصرامبابى نبيه اسامه الدين بهاء207

القاهرةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد الدين جمال حازم208

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سيد حسن حسام209

القاهرةاألدبىمبصرعثمان حسن عثمان حسن210

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السيد على سيد211

القاهرةاألدبىمبصررجب احمد بدوى خالد الرحمن عبد212

القاهرةاألدبىمبصرشحاته المجيد عبد صبحى احمد هللا عبد213
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ثانباالقصر اإلسالمية الشعبة

ثانباالقصر اإلسالمية الشعبة

ثانباالقصر اإلسالمية الشعبة

ثانباالقصر اإلسالمية الشعبة

ثانباالقصر اإلسالمية الشعبة

ن530.5باالقصر اإلسالمية الشعبة

ن513باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن506باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن470باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن482باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن488باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن471باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن449باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن469باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن455.5باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن530باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن461باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن481باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن520باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن481باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن419باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن469باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن505باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن496باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن475باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن456باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن482.5باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن514.5باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ن474باسوان اإلسالمية الشعبة فصل

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن431الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن377الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن428الدين محى فؤاد
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القاهرةاألدبىمبصرعلى احمد السيد على214

القاهرةاألدبىمبصررضوان حسن احمد عمر215

القاهرةاألدبىمبصرطه هللا عبد احمد محمد216

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد اسامه احمد217

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد جمال احمد218

القاهرةاألدبىمبصرالحافظ عبد هللا عبد سامى احمد219

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد السيد ماهر احمد220

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عطيه محمد اسالم221

القاهرةاألدبىمبصرحسب حامد عاطف حامد222

القاهرةاألدبىمبصرالوهاب عبد جوده رجب الدين حسام223

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم خالد حمزه224

القاهرةاألدبىمبصرسالم السيد عبده خالد225

القاهرةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد محمد سلمان226

القاهرةاألدبىمبصرمحمد شربينى محمد اشرف شربينى227

القاهرةاألدبىمبصرحسن الوهاب عبد زكريا عاصم228

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد جمعه ابراهيم الرحمن عبد229

القاهرةاألدبىمبصرهمام حسين احمد الرحمن عبد230

القاهرةاألدبىمبصرحامد كامل حامد الرحمن عبد231

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل احمد رمضان الرحمن عبد232

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد سيد الرحمن عبد233

القاهرةاألدبىمبصربحيرى شعبان عادل الرحمن عبد234

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد نادر الرحمن عبد235

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد ثابت عصام العزيز عبد236

القاهرةاألدبىمبصرعثمان الرحيم عبد الغنى عبد حمدى الغنى عبد237

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد حميد ابو هللا عبد238

القاهرةاألدبىمبصرمحمد العال عبد اسماعيل محمد هللا عبد239

القاهرةاألدبىمبصرمسلم هللا عبد محمد هللا عبد240

القاهرةاألدبىمبصرعثمان محمد احمد منير هللا عبد241

القاهرةاألدبىمبصرالشربينى ابراهيم اسامه المنعم عبد242

القاهرةاألدبىمبصرموسى محمود اسحق السيد على243

القاهرةاألدبىمبصرحامد محمد حماده على244

القاهرةاألدبىمبصرالواحد عبد الراضى عبد احمد عمر245

القاهرةاألدبىمبصرسالم السيد حمدان سالمه عمر246

القاهرةاألدبىمبصرعفيفى الفتاح عبد الحليم عبد عادل عمر247

القاهرةاألدبىمبصرمحمود الجليل عبد ابراهيم عيد248

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى عطيه كامل شوقى فريد249

القاهرةاألدبىمبصرجبر محمد احمد كريم250

القاهرةاألدبىمبصربدوى السيد صبحى محمد كريم251

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد كامل مصطفى مالك252

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم محمد253

القاهرةاألدبىمبصراحمد المحسن عبد رضا محمد254

القاهرةاألدبىمبصرالمنعم عبد حسين صالح محمد255
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ن458الدين محى فؤاد

ن496الدين محى فؤاد

ن522الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن431الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن453الدين محى فؤاد

ن409.5الدين محى فؤاد

بقرار ملغىراسبالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن431الدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ن462.5الدين محى فؤاد

ن388الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن539الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن535الدين محى فؤاد

ن393الدين محى فؤاد

ن419الدين محى فؤاد

ن428الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن360الدين محى فؤاد

ن375الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن357الدين محى فؤاد

ن569الدين محى فؤاد

ن393الدين محى فؤاد

ن386الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن448الدين محى فؤاد

ن414الدين محى فؤاد

ن505الدين محى فؤاد

ن527الدين محى فؤاد

ن480الدين محى فؤاد

ن506الدين محى فؤاد

ن507الدين محى فؤاد

ن438الدين محى فؤاد

ن447الدين محى فؤاد

ن420الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد
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القاهرةاألدبىمبصرالهوارى احمد محمد عالء محمد256

القاهرةاألدبىمبصرالذهب ابو محمد فارس محمد257

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد حسن مصطفى محمد258

القاهرةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد ابراهيم محمود259

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مدبولى حسين رضا محمود260

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد فرغلى صبحى محمود261

القاهرةاألدبىمبصرالاله عبد محمود صفوت محمود262

القاهرةاألدبىمبصراحمد توفيق الحميد عبد عالء محمود263

القاهرةاألدبىمبصرمحمد رشدى محمد محمود264

القاهرةاألدبىمبصرزايد احمد محمد محمد محمود265

القاهرةاألدبىمبصرالسيد طه اسامه مصطفى266

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد العاطى عبد فهمى النبى عبد مصطفى267

القاهرةاألدبىمبصرالعزم ابو المهيمن عبد محمود مصطفى268

القاهرةاألدبىمبصرعلى السيد فرج معاذ269

القاهرةاألدبىمبصرالبحيرى على احمد ايمن الدين نور270

القاهرةاألدبىمبصرالعاطى عبد فهمى النبى عبد شاكر هانى271

القاهرةاألدبىمبصرالهنا ابو محمود محمد سعد يوسف272

القاهرةاألدبىمبصرشحات خيرى المطلب عبد يوسف273

القاهرةاألدبىمبصرهمام موسى على محروس يوسف274

القاهرةاألدبىمبصرحمدان ابراهيم محمد ياسر محمد275

القاهرةاألدبىمبصرالحافظ عبد احمد اسماعيل احمد276

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم دسوقى يوسف حسن احمد277

القاهرةاألدبىمبصراحمد طه صبحى احمد278

القاهرةاألدبىمبصرطه محمد الدين صالح احمد279

القاهرةاألدبىمبصرالدين نور احمد محمد احمد280

القاهرةاألدبىمبصرسليمان حسن محمد احمد281

القاهرةاألدبىمبصرحسين عوض السالم عبد محمود احمد282

القاهرةاألدبىمبصرمحمود قناوى موسى احمد283

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الدين جمال يحيى احمد284

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم سيد عطيه الهادى عبد ادم285

القاهرةاألدبىمبصرجاد التواب عبد جمال اسالم286

القاهرةاألدبىمبصرعثمان نصر محمد اسالم287

القاهرةاألدبىمبصرمحمد العليم عبد صالح البراء288

القاهرةاألدبىمبصرعثمان نصر محمد ايمن289

القاهرةاألدبىمبصرالظاهر عبد عنتر ياسر ايهاب290

القاهرةاألدبىمبصرحسين عواد حسين سيد حسين291

القاهرةاألدبىمبصرالطوخى محمد الفتوح ابو هانى عادل292

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد مصطفى الرحمن عبد293

القاهرةاألدبىمبصرعيد كامل مصطفى الرحمن عبد294

القاهرةاألدبىمبصرشحات على صالح رضا الرحمن عبد295

القاهرةاألدبىمبصرمحمد فوزى صالح الرحمن عبد296

القاهرةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم ربه عبد ناصر الرحمن عبد297
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ن413الدين محى فؤاد

ن385الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن394الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن394الدين محى فؤاد

ن397الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن401الدين محى فؤاد

ن458الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن484الدين محى فؤاد

ن393الدين محى فؤاد

ن518الدين محى فؤاد

ن368الدين محى فؤاد

ن339الدين محى فؤاد

ن514الدين محى فؤاد

ن434الدين محى فؤاد

ن433الدين محى فؤاد

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن388الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا
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القاهرةاألدبىمبصرحسين محمد حسين هللا عبد298

القاهرةاألدبىمبصرعطا محمد محمد سامح هللا عبد299

القاهرةاألدبىمبصرعمر حمدى ياسر هللا عبد300

القاهرةاألدبىمبصرالساكت ابراهيم محمد محمود الوهاب عبد301

القاهرةاألدبىمبصرمحمد بكر ابو على الخالق عبد على302

القاهرةاألدبىمبصرحسين امام حسين عمار303

القاهرةاألدبىمبصرجميل النعيم عبد ياسر عمار304

القاهرةاألدبىمبصرحموده خليل المنعم عبد طارق عمر305

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن سيد اسامه عمرو306

القاهرةاألدبىمبصرقطب ابراهيم محمد شعبان مبارك307

القاهرةاألدبىمبصرعلى المجد ابو حماده محمد308

القاهرةاألدبىمبصرالقوى عبد محمد خالد محمد309

القاهرةاألدبىمبصرمحمد همام بكر سيد محمد310

القاهرةاألدبىمبصرمحمد كامل عالء محمد311

القاهرةاألدبىمبصرشافعى محمد ناصر محمد312

القاهرةاألدبىمبصرالفقى السيد رزق منير محمود313

القاهرةاألدبىمبصرعلى احمد الحسن ابو محمد الحسن ابو314

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد فؤاد الدين بهاء احمد315

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى احمد مصطفى حسن احمد316

القاهرةاألدبىمبصرجاد احمد رضا احمد317

القاهرةاألدبىمبصرمرسى السالم عبد رمضان احمد318

القاهرةاألدبىمبصرخلف عفيفى سعيد سعيد احمد319

القاهرةاألدبىمبصرحماد محمد العليم عبد شريف احمد320

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد النبى عبد المنعم عبد احمد321

القاهرةاألدبىمبصرعياد على احمد عماد احمد322

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم سريع ابو فتحى احمد323

القاهرةاألدبىمبصرحسنه ابو العزيز عبد مجدى احمد324

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد325

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على محمد احمد326

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم حسن محمود احمد327

القاهرةاألدبىمبصررياض شعبان ماجد اسامه328

القاهرةاألدبىمبصرمحمد جميل محمد اسامه329

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سالم جمال اسالم330

القاهرةاألدبىمبصرحسن سيد محسن اسالم331

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم متولى ابراهيم اشرف ايهاب332

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد عمرو باهى333

القاهرةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد هللا عبد دسوقى بالل334

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد حسن محمد حاتم335

القاهرةاألدبىمبصرمحمد لطفى مصطفى الدين حسام336

القاهرةاألدبىمبصرجوده دسوقى حسن حسام337

القاهرةاألدبىمبصرسعد المجيد عبد عادل حسن338

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد حسن339
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راسبالخيمة شبرا

ن379الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن446الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن384الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن359.5الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن442الخيمة شبرا

ن409الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن416الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن436الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن387الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا
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القاهرةاألدبىمبصراحمد احمد طه حمدى340

القاهرةاألدبىمبصرالمهدى وحيد حمدى وائل حمدى341

القاهرةاألدبىمبصرعزوز زيد ابو الحفيظ عبد احمد خالد342

القاهرةاألدبىمبصرحامد احمد سيد حامد خالد343

القاهرةاألدبىمبصرعمر العابدين زين محمد خالد344

القاهرةاألدبىمبصرسعد محمد رضا محمد رضا345

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد سيد طارق سيد346

القاهرةاألدبىمبصرزيد عامر محمد عامر347

القاهرةاألدبىمبصررشوان احمد محمد ثروت الرحمن عبد348

القاهرةاألدبىمبصرعمر سليمان صالح الرحمن عبد349

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حامد احمد على الرحمن عبد350

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد جابر الرحمن عبد351

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد يوسف سيد الرحمن عبد352

القاهرةاألدبىمبصربدر يوسف فريد الرحمن عبد353

القاهرةاألدبىمبصرقاسم خليل قاسم الرحمن عبد354

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل صالح هشام الرحمن عبد355

القاهرةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد احمد الفتاح عبد356

القاهرةاألدبىمبصرالباقى عبد اللطيف عبد هانى اللطيف عبد357

القاهرةاألدبىمبصرالمنعم عبد السيد ابراهيم هللا عبد358

القاهرةاألدبىمبصرحسنين عواد سالم عواد هللا عبد359

القاهرةاألدبىمبصرحسين شحاته سيد محمد هللا عبد360

القاهرةاألدبىمبصرعبده المعاطى ابو محمود هللا عبد361

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم عرفه صالح ياسر هللا عبد362

القاهرةاألدبىمبصرحبيب فتوح رجب على363

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على محمد على364

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد الرازق عبد ياسر عمار365

القاهرةاألدبىمبصرعلى قرنى يحيى عمار366

القاهرةاألدبىمبصرالمنعم عبد فتحى المنعم عبد عمر367

القاهرةاألدبىمبصرغنيمى محسن خالد عمرو368

القاهرةاألدبىمبصرالمغربى العزيز عبد فتحى العزيز عبد عمرو369

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على حسين محمد عيسى370

القاهرةاألدبىمبصرسليم فؤاد هشام الدين فؤاد371

القاهرةاألدبىمبصرسيد محمد طه كريم372

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود المقصود عبد كريم373

القاهرةاألدبىمبصرامام ليسى عادل ليسى374

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد صالح شعبان مومن375

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد ممدوح مؤمن376

القاهرةاألدبىمبصرمحمد صالح احمد السيد احمد محمد377

القاهرةاألدبىمبصرمدبولى جمعه احمد محمد378

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد رشدى احمد محمد379

القاهرةاألدبىمبصرالمطلب عبد رمضان احمد محمد380

القاهرةاألدبىمبصرحسنين منصور احمد محمد381
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راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن385الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن419الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن452الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن344الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

متخلفالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن458الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن470الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن490الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن383الخيمة شبرا
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القاهرةاألدبىمبصرموسى مصطفى اشرف محمد382

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد امين رواش ابو امين محمد383

القاهرةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد ايمن محمد384

القاهرةاألدبىمبصرمحمد شاكر محمد ايهاب محمد385

القاهرةاألدبىمبصرباهى محمد باهى محمد386

القاهرةاألدبىمبصرمأمون الدين عز محمد الدين بهاء محمد387

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد قناوى حربى محمد388

القاهرةاألدبىمبصرحسن غريب الدين حسام محمد389

القاهرةاألدبىمبصرشامه محمود محمد حسنى محمد390

القاهرةاألدبىمبصراحمد عفيفى رمضان محمد391

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سند شعبان محمد392

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد صالح شعبان محمد393

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد شعبان محمد394

القاهرةاألدبىمبصرمحمد تهامى طارق محمد395

القاهرةاألدبىمبصراحمد سعيد عادل محمد396

القاهرةاألدبىمبصرمحمد هاشم محمد عاطف محمد397

القاهرةاألدبىمبصرعفيفى محمد محمود الرحمن عبد محمد398

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد صابر الدين عالء محمد399

القاهرةاألدبىمبصرالكفراوى الشكور عبد على محمد400

القاهرةاألدبىمبصرطليبه احمد عمر محمد401

القاهرةاألدبىمبصرخليل احمد فوزى محمد402

القاهرةاألدبىمبصرالمنهى محمد جمعه مجدى محمد403

القاهرةاألدبىمبصرمحمود صابر مجدى محمد404

القاهرةاألدبىمبصرجوده احمد محمد مجدى محمد405

القاهرةاألدبىمبصرعيسى عليان محمود محمد406

القاهرةاألدبىمبصرجمعه محمد محمود محمد407

القاهرةاألدبىمبصريوسف المحسن عبد مصطفى محمود محمد408

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم خلف مصطفى محمد409

القاهرةاألدبىمبصرالشاذلى على سعد ممدوح محمد410

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد ممدوح محمد411

القاهرةاألدبىمبصرسعد بكر ناصر محمد412

القاهرةاألدبىمبصرالظاهر عبد حسن الحسينى محمود413

القاهرةاألدبىمبصرالصاوى العزيز عبد الصاوى محمود414

القاهرةاألدبىمبصرامين محمد حسين محمود415

القاهرةاألدبىمبصربيومى بيومى خالد محمود416

القاهرةاألدبىمبصرسريع ابو راغب صالح محمود417

القاهرةاألدبىمبصرعامر ابراهيم السيد عامر محمود418

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد سيد المجيد عبد محمود419

القاهرةاألدبىمبصرزيان محمود محمد محمود420

القاهرةاألدبىمبصرالسيد مسيل ناصر محمود421

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمود حسن مروان422

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم المجيد عبد محمد شريف مصطفى423
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ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن479الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن368الخيمة شبرا

ن427الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن432الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن386.5الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن414الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن442الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

متخلفالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن409الخيمة شبرا

ن448الخيمة شبرا

ن492الخيمة شبرا
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القاهرةاألدبىمبصرابراهيم التواب عبد حسان عماد مصطفى424

القاهرةاألدبىمبصرشايب مصطفى محمد مصطفى425

القاهرةاألدبىمبصرمنجد صبحى محمود مصطفى426

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمود مصطفى427

القاهرةاألدبىمبصراحمد السالم عبد محمود مصطفى428

القاهرةاألدبىمبصرسعد المجيد عبد ابراهيم معاذ429

القاهرةاألدبىمبصرالبهنساوى حسين ابراهيم حمدى مهند430

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد محمود محمد الدين نور431

القاهرةاألدبىمبصرهللا خلف على حسين همام432

القاهرةاألدبىمبصراالحمر حافظ شحاته انور ياسر433

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد الجواد عبد احمد يوسف434

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم القادر عبد محمد يوسف435

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم الفتاح عبد ابراهيم436

القاهرةاألدبىمبصرحسن ابراهيم محمد ابراهيم437

القاهرةاألدبىمبصريوسف رجب محمود ابراهيم438

القاهرةاألدبىمبصرالشبراوى شلبى اشرف احمد439

القاهرةاألدبىمبصرالمنعم عبد العزيز عبد حمدان احمد440

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عثمان صالح احمد441

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد الدين محيى محمد عماد احمد442

القاهرةاألدبىمبصرمحمد صابر محمد احمد443

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الدايم عبد محمد احمد444

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد محمد احمد445

القاهرةاألدبىمبصرحسن احمد محمود احمد446

القاهرةاألدبىمبصرانور سعيد محمود احمد447

القاهرةاألدبىمبصرالشافعى حسين احمد ادهم448

القاهرةاألدبىمبصرمحمود حسن محمود انس449

القاهرةاألدبىمبصردسوقى على صابر الحسين450

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد حامد السيد451

القاهرةاألدبىمبصرمدبولى حسين حسن حسين452

القاهرةاألدبىمبصرالسيد الهادى عبد المؤمن عبد حسين453

القاهرةاألدبىمبصرعواد احمد الدين عالء خالد454

القاهرةاألدبىمبصرالنصر سيف عمر حمدى زكريا455

القاهرةاألدبىمبصرعلى شهاب خالد الدين شهاب456

القاهرةاألدبىمبصرمحمد طه مجدى طه457

القاهرةاألدبىمبصرصالح الرازق عبد محمد الرازق عبد458

القاهرةاألدبىمبصرالسيد مصطفى ابراهيم الرحمن عبد459

القاهرةاألدبىمبصرزهران الشاهد عبد احمد الرحمن عبد460

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسن اشرف الرحمن عبد461

القاهرةاألدبىمبصرالظاهر عبد جميل محمد الرحمن عبد462

القاهرةاألدبىمبصرخلف رجب محمد الرحمن عبد463

القاهرةاألدبىمبصرغنيم محمد طه يسرى الرحمن عبد464

القاهرةاألدبىمبصرموسى الوهاب عبد احمد الوهاب عبد465
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ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن376الخيمة شبرا

ن431الخيمة شبرا

ن339الخيمة شبرا

ن362الخيمة شبرا

ن515الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن374الخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن582الخازندارة شبرا

ن519الخازندارة شبرا

ن494الخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن495الخازندارة شبرا

ن390.5الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن359الخازندارة شبرا

ن503الخازندارة شبرا

ن569الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد جميل عبده466

القاهرةاألدبىمبصرالنصر سيف محمود عمر حمدى عمر467

القاهرةاألدبىمبصرعلى سيد ذكى عمر468

القاهرةاألدبىمبصرسليمان حسيب محمد عمر469

القاهرةاألدبىمبصرتوفيق عشرى عالء كريم470

القاهرةاألدبىمبصرحسين جاد المتجلى عبد احمد محمد471

القاهرةاألدبىمبصراحمد المنعم عبد احمد محمد472

القاهرةاألدبىمبصرحامد محمد حامد محمد473

القاهرةاألدبىمبصرحداد محمود طارق محمد474

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على عالء محمد475

القاهرةاألدبىمبصرجنديه محمد عوض محمد476

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد السيد مجدى محمد477

القاهرةاألدبىمبصرسليمان الباز محمد محمد478

القاهرةاألدبىمبصراحمد عثمان محمد وليد محمد479

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد وليد محمد480

القاهرةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد محمود481

القاهرةاألدبىمبصرحسن فرج حسن مصطفى482

القاهرةاألدبىمبصرشعبان محمد جمال معاذ483

القاهرةاألدبىمبصرالقادر عبد الرحيم عبد القادر عبد مؤمن484

القاهرةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد العزيز عبد محمد الدين نجم485

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد صقر سامى هادى486

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مبارك جالل ياسر487

القاهرةاألدبىمبصرسيد حسين احمد يوسف488

القاهرةاألدبىمبصرمحمد لطيف احمد عيد يوسف489

القاهرةاألدبىمبصرحامد حسنى طلعت احمد490

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عمر على احمد491

القاهرةاألدبىمبصرعيد احمد محمد محمد احمد492

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد ماهر محمود احمد493

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد السميع عبد اسامه494

القاهرةاألدبىمبصرعمر محمد عمر محمد اسالم495

القاهرةاألدبىمبصرفراج فرج فريد جهاد496

القاهرةاألدبىمبصرقطب حسين مجدى حسين497

القاهرةاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد سامى وليد خالد498

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد الناصر عبد رمضان499

القاهرةاألدبىمبصرعشماوى نصر عمار زياد500

القاهرةاألدبىمبصرعلى سعد طارق سعد501

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى سعيد مجدى سعيد502

القاهرةاألدبىمبصرصالح صالح محمد الرحيم عبد صالح503

القاهرةاألدبىمبصرصباح احمد محمد الرحمن عبد صباح504

القاهرةاألدبىمبصركامل محمد سيد ناصر هللا عبد505

القاهرةاألدبىمبصرقدوس الرحمن عبد احمد الرحمن عبد506

القاهرةاألدبىمبصريحى السيد مصطفى الرحمن عبد507
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ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن368الخازندارة شبرا

ن450الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن394الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن448الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن368الخازندارة شبرا

ن383الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن409الخازندارة شبرا

ن381الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن407الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن420الخازندارة شبرا

ن462الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن449الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن356الخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا
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القاهرةاألدبىمبصرحجازى محمد سامى محمد القيوم عبد508

القاهرةاألدبىمبصرعثمان على حامد محمد على509

القاهرةاألدبىمبصربدوى محمد العال ابو محمد510

القاهرةاألدبىمبصرعثمان محمد اسامه محمد511

القاهرةاألدبىمبصردسوقى محمد ابراهيم اسماعيل محمد512

القاهرةاألدبىمبصريوسف يوسف رفعت محمد513

القاهرةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم صالح عصام محمد514

القاهرةاألدبىمبصرجابر الحميد عبد بدران محمود515

القاهرةاألدبىمبصراحمد مصطفى الستار عبد مصطفى516

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد ماهر محمود مصطفى517

القاهرةاألدبىمبصرصديق سيد يحيى يوسف518

القاهرةاألدبىمبصرذكى احمد سيد احمد519

القاهرةاألدبىمبصرحسان احمد الستار عبد احمد520

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد فريد محمد احمد521

القاهرةاألدبىمبصربيومى الجواد عبد مدحت احمد522

القاهرةاألدبىمبصرسالم احمد ناصر احمد523

القاهرةاألدبىمبصرحسنين محمد فريد ادهم524

القاهرةاألدبىمبصرسليمان هللا عبد الحفيظ عبد السيد اسامه525

القاهرةاألدبىمبصرمحمود حسانين النبى عبد خيرى اسالم526

القاهرةاألدبىمبصرسيد ذكى محمد اسالم527

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الليثى محمد احمد الليثى528

القاهرةاألدبىمبصرحسين محمد مقبل حسين529

القاهرةاألدبىمبصرالقادر عبد حنفى الدين عماد خالد530

القاهرةاألدبىمبصررزق عباس عاطف سعد531

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد يوسف امين الخالق عبد532

القاهرةاألدبىمبصرالرازق عبد محمود احمد الرحمن عبد533

القاهرةاألدبىمبصرمحمود راغب حامد الرحمن عبد534

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد ابراهيم محمد الرحمن عبد535

القاهرةاألدبىمبصرربه عبد الوفا ابو محمد الرحمن عبد536

القاهرةاألدبىمبصرجوده محمد محمود الرحمن عبد537

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد العزيز عبد احمد العزيز عبد538

القاهرةاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد هللا عبد539

القاهرةاألدبىمبصرالباجورى على على نبيل هللا عبد540

القاهرةاألدبىمبصرمحمد المعز عبد محمود المعز عبد541

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد يوسف عاطف المنعم عبد542

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد مصطفى ياسر عمار543

القاهرةاألدبىمبصرمحمد كمال شعبان محمد544

القاهرةاألدبىمبصربدوى سليمان محمود ايهاب محمود545

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مهدى محمد سامى محمود546

القاهرةاألدبىمبصرالسميع عبد مصطفى محمد محمود547

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمود المنصف عبد نصر محمود548

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد المجد ابو شحاته عزت مروان549
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راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن437.5محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن397.5محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن372.5محمد على يحيى اللواء

ن449محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن356محمد على يحيى اللواء

ن335محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن351محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن451محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن447محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن396محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن502محمد على يحيى اللواء

ن425محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن501محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن398محمد على يحيى اللواء
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القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد حميد امين مصطفى550

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود الدين عالء مصطفى551

القاهرةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم منصور محمد منصور552

القاهرةاألدبىمبصرفاضل ممدوح فاضل الدين نور553

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد صفوت ياسر554

القاهرةاألدبىمبصرمحمود سعد شاهين يوسف555

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد صالح خالد احمد556

القاهرةاألدبىمبصرفريد الحميد عبد حمدان صالح احمد557

القاهرةاألدبىمبصرحسين المطلب عبد عادل احمد558

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الجابر عبد كمال احمد559

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد مهدى على محروس احمد560

القاهرةاألدبىمبصردرويش سيد اشرف ابراهيم561

القاهرةاألدبىمبصرياقوت فطيم خالد ابراهيم562

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم مصطفى خالد563

القاهرةاألدبىمبصرسالمه محمود شعبان سالمه564

القاهرةاألدبىمبصرالوسيم سيد محمد ياسر سيد565

القاهرةاألدبىمبصرمحمود هللا فرج اسامه الرحمن عبد566

القاهرةاألدبىمبصرسعودى على محمد على صالح الرحمن عبد567

القاهرةاألدبىمبصرالوسيم سيد محمد ياسر عصام568

القاهرةاألدبىمبصرخليل احمد صادق احمد عالء569

القاهرةاألدبىمبصرعيسى جابر عيسى كريم570

القاهرةاألدبىمبصرحسين محمود ماهر حسين ماهر571

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسين محمد احمد محمد572

القاهرةاألدبىمبصراحمد منهى السيد ايهاب محمد573

القاهرةاألدبىمبصرالنجار حماد ابراهيم سيف محمد574

القاهرةاألدبىمبصرالقللى ابراهيم محمود مصطفى575

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد الحميد عبد احمد يحيى576

القاهرةاألدبىمبصربحيرى فرج عطيه على يحى577

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى محمد578

القاهرةاألدبىمبصرعامر الفتاح عبد هشام عمر579

القاهرةاألدبىمبصرالعظيم عبد سعد ابراهيم احمد580

القاهرةاألدبىمبصرالشحات عبده اشرف محمد انس581

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سيد سعيد مصطفى الدين حسام582

القاهرةاألدبىمبصرالحاج ابو محمد محمد شوقى احمد شهاب583

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد طارق هللا عبد584

القاهرةاألدبىمبصراحمد على هللا عبد على585

القاهرةاألدبىمبصرالسيد على محمد على586

القاهرةاألدبىمبصررمضان محمد حسن كامل587

القاهرةاألدبىمبصرالرازق عبد الحميد عبد محمود محمد588

القاهرةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد محمود محمد589

القاهرةاألدبىمبصردياب محمد امين نشأت محمد590

القاهرةاألدبىمبصرصدقى محمد يحيى محمد591
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ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ن397محمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن493محمد على يحيى اللواء

ن594محمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ن367محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن399محمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ن397محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن497محمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ن449محمد على يحيى اللواء

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ن400نافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ن348نافع بن عقبة

ن436.5نافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة
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القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد توحيد محمد احمد592

القاهرةاألدبىمبصرالمجد ابو يوسف هللا عبد محمد عادل593

القاهرةاألدبىمبصرالمجد ابو يوسف هللا عبد رزق الرحمن عبد594

القاهرةاألدبىمبصرعمر ابراهيم حسين هللا عبد595

القاهرةاألدبىمبصرالعال ابو الصادق عبد محمد عمر596

القاهرةاألدبىمبصرمحمود سالم ابراهيم محمد597

القاهرةاألدبىمبصرحسن فرج هللا عبد حسام محمد598

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد شعبان الفتاح عبد محمد599

القاهرةاألدبىمبصراالعصر احمد سيد احمد حسن مصطفى600

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد طلبه محمد معاز601

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد على الموجود عبد مؤمن602

القاهرةاألدبىمبصردياب كردى زيد ابو محمد يوسف603

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد على ابراهيم604

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل محمد خالد احمد605

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد نبيل الحسين606

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد المنعم عبد حسين الدين صالح608

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم عالء الرحمن عبد609

القاهرةاألدبىمبصرمحمود سيد ربيع هللا عبد611

القاهرةاألدبىمبصركامل محمد احمد محمد613

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ربيع رمضان محمد614

القاهرةاألدبىمبصرسيد ابراهيم المنعم عبد محمد615

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد616

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد حافظ ماجد محمد617

القاهرةاألدبىمبصرعمر المنعم عبد ايهاب محمود618

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد سيد احمد نور621

القاهرةاألدبىمبصرالعايدى محمد القادر عبد حسن محمد623

القاهرةاألدبىمبصرامين محمد ربيع محمد624

القاهرةاألدبىمبصرحسانى نور الناصر عبد محمد625

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمود عماد محمود626

القاهرةاألدبىمبصراحمد انور سامى مصطفى627

القاهرةاألدبىمبصرجابر ادم انور ادم628

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الرشيد عبد محمد الرشيد عبد629

القاهرةاألدبىمبصراحمد غريب عصام محمد631

القاهرةاألدبىمبصرحسين على الدين سعد الرحمن عبد633

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم التواب عبد اشرف اسالم634

القاهرةاألدبىمبصرالصادق محمود حسين ابراهيم635

القاهرةاألدبىمبصراحمد حسن على يحيى الحق حبيب636

القاهرةاألدبىمبصرعطيه سالم محروس احمد الرحمن عبد637

القاهرةاألدبىمبصرسمينه احمد الحميد عبد عدنان الرحمن عبد638

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد محمد الرحمن عبد639

القاهرةاألدبىمبصراحمد كمال محمد هللا عبد640

القاهرةاألدبىمبصرحنفى ناجى منصور هللا عبد641
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ن423الخاص الصفا

ثانالخاص الصفا

ن432الخاص الصفا

ن509الخاص الصفا

ن494الخاص الصفا

ن490الخاص الصفا

ثانالخاص الصفا

ن409الخاص الصفا

ن449الخاص الصفا

ثانالخاص الصفا

ن409الخاص الصفا

ثانالخاص الصفا

ثانبالعباسية القاهرة

ن460بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن385.5بالعباسية القاهرة

ن451بالعباسية القاهرة

ن368بالعباسية القاهرة

ن472بالعباسية القاهرة

ن470بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن430بالعباسية القاهرة

ن428بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن424بالعباسية القاهرة

ن395بالعباسية القاهرة

ن427بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن392بالعباسية القاهرة

ن458بالعباسية القاهرة

ن404بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن386بالعباسية القاهرة

ن356بالعباسية القاهرة

ثانابوبكر حسن

ن400ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ن448ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن382ابوبكر حسن
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القاهرةاألدبىمبصرفرغلى محمد قدرى عمر642

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد دسوقى مصطفى عمر643

القاهرةاألدبىمبصرضيف ابو دياب احمد فؤاد644

القاهرةاألدبىمبصرالمليجى محمد هللا عبد مصطفى محمد645

القاهرةاألدبىمبصرسيد العاطى عبد شعبان محمود646

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد محمد مصطفى647

القاهرةاألدبىمبصرمحمود العال عبد عليوه مصباح معاذ648

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم السميع عبد السيد يوسف649

القاهرةاألدبىمبصرشاهين امين محمد امين يوسف650

القاهرةاألدبىمبصرخليل احمد محمد احمد651

القاهرةاألدبىمبصرعتاب السيد محمد اسامه652

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد السيد اسالم653

القاهرةاألدبىمبصرمحمد بكر احمد الحسن654

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد زياد655

القاهرةاألدبىمبصرنصر محمد صالح جمعه صالح656

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم صهيب657

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى كامل صبرى عاطف658

القاهرةاألدبىمبصرسالم الهادى عبد مصطفى سالم الرحمن عبد659

القاهرةاألدبىمبصربدران حسين طه سعد الرحمن عبد660

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد البصير عبد عزت الرحمن عبد661

القاهرةاألدبىمبصرمحروس عشماوى هانى هللا عبد662

القاهرةاألدبىمبصرمحمد النبى عبد يوسف هللا عبد663

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد العزيز عبد عيد عمار664

القاهرةاألدبىمبصرحسن فوزى حسن فوزى665

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد رجب محمد666

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عمر محمد شعبان محمد667

القاهرةاألدبىمبصرجمعه السيد الفتاح عبد صبرى محمد668

القاهرةاألدبىمبصربيومى هللا فتح مجدى محمد669

القاهرةاألدبىمبصرموسى احمد محمد مصطفى محمود670

القاهرةاألدبىمبصريحيا العلى عبد على مصطفى671

القاهرةاألدبىمبصرزكى محمود كامل مصطفى672

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم معاذ673

القاهرةاألدبىمبصرهمام تمام سيد همام674

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد جمعه محمود احمد675

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد محمود احمد676

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمود حسن احمد الحسن677

القاهرةاألدبىمبصرذكى محمود احمد الرحمن عبد678

القاهرةاألدبىمبصرموسى ابراهيم جمال محمد679

القاهرةاألدبىمبصرسيد الحميد عبد صالح محمد680

القاهرةاألدبىمبصرعلى احمد على نادر681

القاهرةاألدبىمبصرمحمد فؤاد محمد يوسف682

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد محمود طه683
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ن503ابوبكر حسن

ن440ابوبكر حسن

ن398ابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن375ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ن425ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن422ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن468.5ابوبكر حسن

ن451.5ابوبكر حسن

ن360ابوبكر حسن

ن429ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن421ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن483ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن389ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن555ابوبكر حسن

ن379ابوبكر حسن

ن348ابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن417القديمة مصر

ن370القديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ن352القديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر
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القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود هشام الرحمن عبد684

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد محمد رأفت الدين عالء685

القاهرةاألدبىمبصراحمد السميع عبد سعيد عالء686

القاهرةاألدبىمبصرالجليل عبد السيد محمد السيد687

القاهرةاألدبىمبصرراتب محمد خالد الرحمن عبد688

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود صالح احمد محمد689

القاهرةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد محمد احمد690

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد رمضان صالح مصطفى691

القاهرةاألدبىمبصرالحليم عبد مدكور طه يوسف692

القاهرةاألدبىمبصرعلى هللا عبد اسامه احمد693

القاهرةاألدبىمبصرعلى اللطيف عبد الدين عالء احمد694

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد صبره على احمد695

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد كمال محمد احمد696

القاهرةاألدبىمبصرقاسم محمد محمود صالح اسامه697

القاهرةاألدبىمبصرفرغلى العاطى عبد صابر زياد698

القاهرةاألدبىمبصرجلهوم على الرحمن عبد اشرف الدين سيف699

القاهرةاألدبىمبصرالجناينى محمد اللطيف عبد جمال الرحمن عبد700

القاهرةاألدبىمبصرمحمود على محمد الرحمن عبد701

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى على مجدى محمد الرحمن عبد702

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد ربيع ناصر الرحمن عبد703

القاهرةاألدبىمبصرمحمود سعيد محمد صالح هللا عبد704

القاهرةاألدبىمبصرحامد السيد احمد الحليم عبد705

القاهرةاألدبىمبصرالعتر مصطفى عطيه محمد هللا عبد706

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد فرغلى على مكرم عمر707

القاهرةاألدبىمبصرمحمود زكريا جابر كريم708

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد كمال احمد يحيى709

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد صالح زياد710

القاهرةاألدبىمبصرمنطاوى مصطفى سيد هللا عبد سفيان711

القاهرةاألدبىمبصرالعليم عبد الصغير محمد محمد الرحمن عبد712

القاهرةاألدبىمبصرحسين محمد بكر ابو هللا عبد713

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد صالح محمد714

القاهرةاألدبىمبصرحموده محمد احمد مرسى محمد715

القاهرةاألدبىمبصرحامد سالم سالمه مراد716

القاهرةاألدبىمبصرمحمود على محمد مصطفى717

القاهرةاألدبىمبصرخليل كمال محمد نادر الدين نور718

القاهرةاألدبىمبصرعلى السيد محمد على يوسف719

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد حسن اللطيف عبد على يوسف720

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد محمد هشام محمد721

القاهرةاألدبىمبصربرعى سليمان هللا عبد احمد722

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الصادق عبد محمود اسالم723

القاهرةاألدبىمبصرتوفيق حامد وليد بالل724

القاهرةاألدبىمبصرعلى امين السيد احمد رمضان725
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ثانالقديمة مصر

بقرار ملغىراسبالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ن529ماهر عثمان

ن423ماهر عثمان

ن424ماهر عثمان

ن385ماهر عثمان

ن517ماهر عثمان

ن403النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن524النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن476النموذجى الزيتون حلمية

ن456النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن542النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن371النموذجى الزيتون حلمية

ن384النموذجى الزيتون حلمية

ن428النموذجى الزيتون حلمية

ن430النموذجى الزيتون حلمية

ن414النموذجى الزيتون حلمية

ن460النموذجى الزيتون حلمية

ن481النموذجى الزيتون حلمية

ن513النموذجى الزيتون حلمية

ن527النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن477النموذجى الزيتون حلمية

ن452النموذجى الزيتون حلمية

ن549النموذجى الزيتون حلمية

ن527النموذجى الزيتون حلمية

ن504النموذجى الزيتون حلمية

ن475النموذجى الزيتون حلمية

ن426النموذجى الزيتون حلمية

ن435النموذجى الزيتون حلمية

ن440النموذجى الزيتون حلمية

ثانالفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

ن395الفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود
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القاهرةاألدبىمبصرالقوى عبد الدين صالح صافى صالح726

القاهرةاألدبىمبصرتعلب السيد السيد السيد هللا عبد727

القاهرةاألدبىمبصرحسن فوزى سيد هللا عبد728

القاهرةاألدبىمبصرعبده اسماعيل احمد محمد729

القاهرةاألدبىمبصرهارون احمد سيد احمد محمد730

القاهرةاألدبىمبصرهللا جاب جاد ياسر محمد731

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد العظيم عبد الباسط عبد محمود732

القاهرةاألدبىمبصرشعبان عامر محمد السيد مصعب733

القاهرةاألدبىمبصرفرج محمد فريد معاذ734

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد لطفى اشرف يوسف735

القاهرةاألدبىمبصراالبيارى على محمد محمد الناصر عبد جمال ابراهيم736

القاهرةاألدبىمبصرمحمد دسوقى ايهاب احمد737

القاهرةاألدبىمبصرمحمود الدين صفى الدين صالح احمد738

القاهرةاألدبىمبصرحسين رمضان زاهر االسالم سيف739

القاهرةاألدبىمبصرالعليم عبد غمرى محمد هللا عبد740

القاهرةاألدبىمبصرعلى حسين على محمد مؤمن741

القاهرةاألدبىمبصرعيد صبحى رمضان محمد742

القاهرةاألدبىمبصرياسين احمد جوده مجدى محمد743

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى محمد حسين هشام744

القاهرةاألدبىمبصراحمد خيرى محمد سامح المختار745

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد طارق محمد746

القاهرةاألدبىمبصرضاحى هاشم الموجود عبد ابراهيم747

القاهرةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم هندى ابراهيم748

القاهرةاألدبىمبصرزكريا وحيد حسام احمد749

القاهرةاألدبىمبصرمحمود كمال رمضان احمد750

القاهرةاألدبىمبصرمحمد شمروخ النبى عبد احمد751

القاهرةاألدبىمبصرعلى محفوظ المنعم عبد مجدى احمد752

القاهرةاألدبىمبصركامل محمود محمد احمد753

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى السيد صالح محمد احمد754

القاهرةاألدبىمبصرراضى المجيد عبد موسى احمد755

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد يوسف احمد756

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد مصطفى سيد اسامه757

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على ضاحى احمد اسالم758

القاهرةاألدبىمبصربدر ذكى عويس رمضان اسالم759

القاهرةاألدبىمبصرغريب مطاوع الدين عماد اسالم760

القاهرةاألدبىمبصرالنجار خليل ابراهيم محمود محمد اسماعيل761

القاهرةاألدبىمبصرالمعين عبد جاد حسن احمد بشار762

القاهرةاألدبىمبصرالواحد عبد السيد محمد حاتم763

القاهرةاألدبىمبصرصالح محمود ابراهيم حسام764

القاهرةاألدبىمبصرالواراث عبد محمد الوارث عبد حسن765

القاهرةاألدبىمبصريوسف ابو محمد حسن فتحى حسن766

القاهرةاألدبىمبصريوسف محمد يوسف احمد خالد767
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القاهرةاألدبىمبصرعرابى احمد سيد محمد ايمن خالد768

القاهرةاألدبىمبصرالعزيزى مصطفى الحميد عبد على خالد769

القاهرةاألدبىمبصربيومى الاله عبد هاشم خالد770

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد خيرى صابر خيرى771

القاهرةاألدبىمبصراحمد سعيد احمد سعيد772

القاهرةاألدبىمبصرعثمان محمد سعد سيد صهيب773

القاهرةاألدبىمبصرحسن موسى حسن الرحمن عبد774

القاهرةاألدبىمبصررمضان فوزى سمير الرحمن عبد775

القاهرةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد صالح الرحمن عبد776

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد عمرو الرحمن عبد777

القاهرةاألدبىمبصرهللا عوض الحميد عبد كمال الرحمن عبد778

القاهرةاألدبىمبصرهللا عطيت رجب الدين نصر الرحمن عبد779

القاهرةاألدبىمبصرالغيط ابو المحسن عبد احمد هللا عبد780

القاهرةاألدبىمبصرحسين عابد حماده هللا عبد781

القاهرةاألدبىمبصرالرب جاد احمد خالد هللا عبد782

القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد سيد ناصر الهادى عبد783

القاهرةاألدبىمبصرالحافظ عبد محفوظ الحافظ عبد عالء784

القاهرةاألدبىمبصرشلبى هللا جاد خالد عمر785

القاهرةاألدبىمبصرالشال محمد محمود سعيد عمر786

القاهرةاألدبىمبصربيومى فهمى عماد عمر787

القاهرةاألدبىمبصرمخلوف محسب محمد عمر788

القاهرةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد مصطفى عمر789

القاهرةاألدبىمبصرعشرى الفتاح عبد احمد محمد790

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمود محمد احمد محمد791

القاهرةاألدبىمبصرالنادى سيد منصور على سعيد محمد792

القاهرةاألدبىمبصرشحاته احمد مرسى صالح محمد793

القاهرةاألدبىمبصرمدبولى حسن الحميد عبد طارق محمد794

القاهرةاألدبىمبصرحبلص محمد محمد عادل محمد795

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد الرحيم عبد محمد796

القاهرةاألدبىمبصرعثمان محمد العال عبد الاله عبد محمد797

القاهرةاألدبىمبصرمحمود خليل عبده محمد798

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد الدين عز محمد799

القاهرةاألدبىمبصرحجى محمد اسماعيل الدين عالء محمد800

القاهرةاألدبىمبصرعلى ابراهيم على محمد801

القاهرةاألدبىمبصرسيد محمد منصور محمد802

القاهرةاألدبىمبصرالمجد ابو زكى حمدى محمود803

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد محمود خالد محمود804

القاهرةاألدبىمبصراحمد السيد العال عبد ربيع محمود805

القاهرةاألدبىمبصرعلى كامل محمود محمد محمود806

القاهرةاألدبىمبصريوسف حلمى نادى محمود807

القاهرةاألدبىمبصررمضان محمد سليم السيد مصطفى808

القاهرةاألدبىمبصرخليل محمد مصطفى حسين مصطفى809
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القاهرةاألدبىمبصراحمد المرضى عبد عادل مصطفى810

القاهرةاألدبىمبصرعلى حسن محمد محمود مصطفى811

القاهرةاألدبىمبصرالسميع عبد خلف رجب معاز812

القاهرةاألدبىمبصريوسف محمد فتحى محمد الدين نور813

القاهرةاألدبىمبصرالمعين عبد جاد حسن احمد وضاح814

القاهرةاألدبىمبصرالجبالى على ابراهيم ابراهيم يوسف815

القاهرةاألدبىمبصرالشخيبى ابراهيم الدين حسام يوسف816

القاهرةاألدبىمبصرنصار صالح سعيد يوسف817

القاهرةاألدبىمبصرخليفه ابراهيم محمود محسن يوسف818

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد بكر محمد يوسف819

القاهرةاألدبىمبصرطلبه ابراهيم طلبه احمد820

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل فهمى عالء اسر821

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد على سعد عالء الرحمن عبد822

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد العظيم عبد احمد الرحمن عبد823

القاهرةاألدبىمبصرحسن الشحات عماد الرحمن عبد824

القاهرةاألدبىمبصرمحمد امام محمد الرحمن عبد825

القاهرةاألدبىمبصرحافظ حافظ محمد الرحمن عبد826

القاهرةاألدبىمبصرعواد حسن محمد الرحمن عبد827

القاهرةاألدبىمبصرالزهرى حسن محمد حمزه828

القاهرةاألدبىمبصرسالم محمد خليل ابراهيم محمد829

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم المعطى عبد حمدى محمود830

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل فهمى عالء محمد831

القاهرةاألدبىمبصرجبل احمد صبحى سعيد معاذ832

القاهرةاألدبىمبصرالنوبى الباسط عبد صديق احمد833

القاهرةاألدبىمبصرسليمان عطيه سليمان الدين نور834

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد طه هللا عبد835

القاهرةاألدبىمبصرحسن على محمد يوسف836

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل السيد الحميد عبد احمد محمد837

القاهرةاألدبىمبصرعفيفى محمد تهامى ابراهيم الرحمن عبد838

القاهرةاألدبىمبصرمهدى شحات محمد الرحمن عبد839

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد العليم عبد سيد العليم عبد840

القاهرةاألدبىمبصرنوفل احمد احمد محمد احمد841

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد حنفى التواب عبد محمد842

القاهرةاألدبىمبصرزكى منصور سامح احمد843

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد اسماعيل الحميد عبد يحيى844

القاهرةاألدبىمبصرحسن درويش خلف ابراهيم845

القاهرةاألدبىمبصربكرى ابراهيم سامى ابراهيم846

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل على اسماعيل محمد البراء847

القاهرةاألدبىمبصراحمد حنفى هشام انس848

القاهرةاألدبىمبصرمرسى انور احمد انور849

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عيسى وفقى حسام850

القاهرةاألدبىمبصرمعوض محمد حسن جمال حسن851
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القاهرةاألدبىمبصرالسيد على رفاعى على حمزه852

القاهرةاألدبىمبصرسالم صادق سالم صادق853

القاهرةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد خالد الرحمن عبد854

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السميع عبد سمير الرحمن عبد855

القاهرةاألدبىمبصرالحليم عبد همام عادل الرحمن عبد856

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد محمد الرحمن عبد857

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الدين عز احمد الدين عز858

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد اشرف على859

القاهرةاألدبىمبصرذكى الفتاح عبد طارق عمر860

القاهرةاألدبىمبصرحسن الفتاح عبد محمد كريم861

القاهرةاألدبىمبصرحسان حسن عيد محسن862

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد محمد863

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمود العال عبد محمد864

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد حسن على محمد865

القاهرةاألدبىمبصرمبارك جابر جمال مصطفى866

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عيد احمد يوسف867

القاهرةاألدبىمبصرحسن المنعم عبد محمد يوسف868

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد حمزه احمد869

القاهرةاألدبىمبصرعلى سيد عماد احمد870

القاهرةاألدبىمبصرالدماطى محمد متولى احمد محمد احمد871

القاهرةاألدبىمبصرسليمان بيومى خالد حازم872

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد حامد الدين عماد حامد873

القاهرةاألدبىمبصرعمر درويش محمد الدين حسام874

القاهرةاألدبىمبصرقناوى عبده محمد زيد875

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد فتوح احمد الدين شهاب876

القاهرةاألدبىمبصرشاكر حامد احمد رشدى صادق877

القاهرةاألدبىمبصرحافظ صالح حمدى الدين صالح878

القاهرةاألدبىمبصرهمام يوسف اشرف الرحمن عبد879

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد على القوى عبد محمد الرحمن عبد880

القاهرةاألدبىمبصرمحمد العابدين زين مصطفى الرحمن عبد881

القاهرةاألدبىمبصرالمعطى عبد مهدى محمد الرحيم عبد882

القاهرةاألدبىمبصرخميس هللا عبد محمد هللا عبد883

القاهرةاألدبىمبصرحسن سعيد محمد هللا عبد884

القاهرةاألدبىمبصرعلى كريم مدحت هللا عبد885

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد عثمان احمد عثمان886

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد على ابراهيم عمير887

القاهرةاألدبىمبصرالششتاوى محمد محمد سمير محمد888

القاهرةاألدبىمبصرمدنى محمد فكرى محمد889

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد فوزى محمد890

القاهرةاألدبىمبصرحامد هللا عبد كرم محمد891

القاهرةاألدبىمبصرمحمود صالح يوسف محمد892

القاهرةاألدبىمبصرمحمود عواد العال عبد محمود893
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ن410بالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

ن414بالقاهرة السالم

راسببالقاهرة السالم

ن450بالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

راسببالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

ن412بالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

راسببالقاهرة السالم

ن383بالقاهرة السالم

راسببالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

ن379بالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

ن429النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن488النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن369النموذجى السالم

ن533النموذجى السالم

ن555النموذجى السالم

ن472النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن527النموذجى السالم

ن451النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن452النموذجى السالم

ن416النموذجى السالم

ن387النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن510النموذجى السالم

ن423النموذجى السالم

ن423النموذجى السالم

ن409النموذجى السالم

ن404النموذجى السالم

ن348النموذجى السالم
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القاهرةاألدبىمبصرعلى عدوى على محمود894

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى محمود محمد عصام مصطفى895

القاهرةاألدبىمبصرشحاته محمد على سيد مصطفى896

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم حفنى الرازق عبد اشرف يحيى897

القاهرةاألدبىمبصرمحفوظ العزيز عبد احمد يحيى898

القاهرةاألدبىمبصرمدين حماد الفتاح عبد يوسف899

القاهرةاألدبىمبصرالعظيم عبد منصور العظيم عبد يوسف900

القاهرةاألدبىمبصرشاهين ربه عبد وائل يوسف901

القاهرةاألدبىمبصرمعوض بيومى زكريا بكر ابو902

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم سالم ابراهيم احمد903

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد ابراهيم احمد904

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد بدر محمد احمد905

القاهرةاألدبىمبصرالخير ابو على فتحى محمد اسالم906

القاهرةاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد عليان حسن907

القاهرةاألدبىمبصركامل سيد طارق الدين سيف908

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد الرحمن عبد909

القاهرةاألدبىمبصرمحمود عباس جاد محمد910

القاهرةاألدبىمبصرقناوى المحسن عبد سعيد احمد911

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد شعبان احمد912

القاهرةاألدبىمبصراحمد الصبور عبد يوسف احمد913

القاهرةاألدبىمبصرامام محمد على احمد914

القاهرةاألدبىمبصرسالم محمد فتحى عالء احمد915

القاهرةاألدبىمبصرمحمود بدر اشرف احمد916

القاهرةاألدبىمبصرعاشور اسماعيل حسين احمد917

القاهرةاألدبىمبصرحسن ابراهيم عيد ابراهيم918

القاهرةاألدبىمبصراحمد ابراهيم جمال ابراهيم919

القاهرةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمد ابراهيم920

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد الحق عبد حسن ابراهيم921

القاهرةاألدبىمبصرمحمد راشد سعيد ابراهيم922

القاهرةاألدبىمبصراحمد مدبولى احمد ابراهيم923

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل محمد ناصر ابراهيم924

القاهرةاألدبىمبصرالبرعى الرحيم عبد محمد باهلل المعتز925

القاهرةاألدبىمبصرسليمان حسن مجدى اسالم926

القاهرةاألدبىمبصريونس سعيد محمد ادهم927

القاهرةاألدبىمبصرالمغنى عبد على المنعم عبد ايمن928

القاهرةاألدبىمبصرالمؤمن عبد صالح عادل بكر ابو929

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم رضوان محسن اسالم930

القاهرةاألدبىمبصرسيد احمد ربيع بالل931

القاهرةاألدبىمبصرالحسن ابو فهيم الرزاق عبد الرحمن عبد932

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد الحميد عبد الكريم عبد الرحمن عبد933

القاهرةاألدبىمبصرصالح على سيد محمد عالء934

القاهرةاألدبىمبصرمقلد محمود محمد رمضان عادل935
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ن366النموذجى السالم

ن396النموذجى السالم

ن442النموذجى السالم

ن494النموذجى السالم

ن370النموذجى السالم

ن346النموذجى السالم

راسبالنموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن449النموذجى العبور

ن467النموذجى العبور

ن439النموذجى العبور

ن501النموذجى العبور

ن427النموذجى العبور

ن470النموذجى العبور

ن503النموذجى العبور

ن468النموذجى العبور

ن490النموذجى العبور

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ن428الدين صالح

ثانالدين صالح
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد عوض على936

القاهرةاألدبىمبصرسيد احمد ربيع الرحمن عبد937

القاهرةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد محمد خالد عمر938

القاهرةاألدبىمبصرطه الرحمن عبد مصطفى الرحمن عبد939

القاهرةاألدبىمبصرعمر الرازق عبد على الرازق عبد940

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد هاشم عالء عمرو941

القاهرةاألدبىمبصرالصاوى محمد محمد رضا هللا عبد942

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد محمد على محمد الرحمن عبد943

القاهرةاألدبىمبصرشحاته كامل سيد الرحمن عبد944

القاهرةاألدبىمبصرعيد سالمه عوده خالد الرحمن عبد945

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم خليل على احمد على946

القاهرةاألدبىمبصرحجازى محمد ممدوح هللا عبد947

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى حمدان محمد الرحمن عبد948

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سالم جمال هللا عبد949

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد حشمت هللا عبد950

القاهرةاألدبىمبصرفرماوى احمد الكريم عبد محمود الرحمن عبد951

القاهرةاألدبىمبصرعشرى يوسف حمدى سيد الرحمن عبد952

القاهرةاألدبىمبصرعابد سيد اسامه الرحمن عبد953

القاهرةاألدبىمبصرسيد محمد شعبان محمد954

القاهرةاألدبىمبصرعلى رجب محمد رجب محمد955

القاهرةاألدبىمبصرالمعز عبد فتحى فتحى مصطفى956

القاهرةاألدبىمبصرالاله عبد حسن الرحيم عبد محمود957

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد مصطفى اللطيف عبد مصطفى958

القاهرةاألدبىمبصركامل محمد جمال محمد959

القاهرةاألدبىمبصرحافظ محمد عطيه شعبان محمد960

القاهرةاألدبىمبصرعلى عطا المنعم عبد محمد961

القاهرةاألدبىمبصرمقلد محمود محمد محمود مصطفى962

القاهرةاألدبىمبصرعيسى على قاسم عادل محمد963

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد الودود عبد احمد حسن محمد964

القاهرةاألدبىمبصرسليمان رضا محمد عادل محمد965

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد محمود جالل محمود966

القاهرةاألدبىمبصرعطيه محمد على محمود967

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد محمد968

القاهرةاألدبىمبصرسالمه سالم محمد محمود969

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عثمان خالد محمد970

القاهرةاألدبىمبصربدوى مصطفى حجاج مصطفى971

القاهرةاألدبىمبصرزيدان المقصود عبد احمد سليمان محمد972

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على حسين محمد973

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد محمود974

القاهرةاألدبىمبصرشافعى سيد شعبان صبحى محمد975

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد صابر محمود976

القاهرةاألدبىمبصردردير على احمد محمد977
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ن399الدين صالح

ثانالدين صالح
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ن461الدين صالح
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ن508الدين صالح

ن454الدين صالح

ن434الدين صالح

ن407الدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ن371الدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

ن403الدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح
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القاهرةاألدبىمبصريوسف الموجود عبد عصام محمود978

القاهرةاألدبىمبصرامين حسنين احمد محمد979

القاهرةاألدبىمبصرخميس على محمود سيد محمود980

القاهرةاألدبىمبصرالعجمى حسيب امام اشرف محمد981

القاهرةاألدبىمبصرحسان محمد حسان محمد982

القاهرةاألدبىمبصرمحمود على محمد على محمد983

القاهرةاألدبىمبصرمبارك احمد مبارك محمود984

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم اللطيف عبد خليل اسماعيل محمد985

القاهرةاألدبىمبصرمدبولى سيد احمد مصطفى986

القاهرةاألدبىمبصرزيد ابو محمد شوقى كرم الدين حسام987

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى سيد الكريم عبد سيد988

القاهرةاألدبىمبصرالحفيظ عبد امين سعودى محمد سعودى989

القاهرةاألدبىمبصرحجاج ابراهيم محمد محمود سعد990

القاهرةاألدبىمبصرعطيه محمد سعد عماد سعد991

القاهرةاألدبىمبصرطالب ابو حجاج بهجت ناجح992

القاهرةاألدبىمبصرفرغلى سالم عيد وحيد993

القاهرةاألدبىمبصردياب حسين الحفيظ عبد خالد994

القاهرةاألدبىمبصرموسى محمد رمضان خالد995

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد الدين نور سعيد الدين نور997

القاهرةاألدبىمبصرالنعيم عبد السيد حسن ممدوح حسن998

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد فرغلى عاطف وليد999

القاهرةاألدبىمبصرالعليم عبد احمد هاشم يحى1000

القاهرةاألدبىمبصرمحمد المرسى صالح ياسر1001

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد احمد طلعت يوسف1002

القاهرةاألدبىمبصرخليل موسى موسى حسين احمد1003

القاهرةاألدبىمبصرجابر فاروق مصطفى محمد1004

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سالم مسعد محمود1005

القاهرةاألدبىمبصرالمهدى محمد مدبولى الخير ابو سفيان1006

القاهرةاألدبىمبصرباشى بازر هللا عبد محمد العزيز عبد1007

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد سعد هللا عبد1008

القاهرةاألدبىمبصراحمد حسين خلف الدين عصام محمد1009

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد اسماعيل فتحى محمد1010

القاهرةاألدبىمبصرخالد على محمود وليد محمود1011

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد الدين جمال عمرو معاذ1012

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد العزيز عبد لبيب العزيز عبد1013

القاهرةاألدبىمبصرصابر الهدى نور سامى محمد1014

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم السيد عبد فاروق عماد معتصم1015

القاهرةاألدبىمبصراحمد عزت جمال تامر يوسف1016

القاهرةاألدبىمبصرمحمد شعيب محمد يوسف1017

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم على احمد ابراهيم1018

القاهرةاألدبىمبصرالنواصره محمد محمود احمد ابراهيم1019

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد الشرقاوى احمد اسماعيل احمد1020
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ثانالدين صالح

ن437الخاص الكريم

ثانالخاص الكريم

راسبالخاص الكريم

راسبالخاص الكريم
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ن406الخاص الحسن
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القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد المنعم عبد سمير احمد1021

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد ثابت محمد احمد1022

القاهرةاألدبىمبصرسعد محمد سعيد عاطف اسالم1023

القاهرةاألدبىمبصرشعيبه السيد احمد السيد انس1024

القاهرةاألدبىمبصراحمد حامد محمود حمدى حسن1025

القاهرةاألدبىمبصراحمد حامد محمود حمدى حسين1026

القاهرةاألدبىمبصرالسيد السيد محمد حمدى1027

القاهرةاألدبىمبصرمهدى سنوسى على خالد1028

القاهرةاألدبىمبصرشاهين محمد السالم عبد هللا عبد1029

القاهرةاألدبىمبصرعلى عرفان رجب عرفان1030

القاهرةاألدبىمبصرخلف الشكور عبد الحكم عبد عالء1031

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على جمال على1032

القاهرةاألدبىمبصريوسف يحيى محمد مؤمن1033

القاهرةاألدبىمبصرفراج الدين كمال ايمن محمد1034

القاهرةاألدبىمبصرسعيد احمد الحميد عبد احمد محمد1035

القاهرةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد احمد سيد محمد1036

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد الدين ضياء محمد1037

القاهرةاألدبىمبصرفرحان محمد فرحان محمد1038

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد سيد محمد محمد1039

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد السيد محمود1040

القاهرةاألدبىمبصراحمد شعبان محمد مصطفى1041

القاهرةاألدبىمبصرصبحى مراد مصطفى صهيب1042

القاهرةاألدبىمبصرالعاطى عبد السيد محمد احمد1043

القاهرةاألدبىمبصرفرحان حسين سالم سيد سالم1044

القاهرةاألدبىمبصرجاد على روبى صبرى الرحمن عبد1045

القاهرةاألدبىمبصرانور محمد جالل احمد هللا عبد1046

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد محمود حسن هللا عبد1047

القاهرةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد محمد هللا عبد1048

القاهرةاألدبىمبصرصقر على الحميد عبد المنعم عبد عادل فارس1049

القاهرةاألدبىمبصرجاد احمد جاد محمد1050

القاهرةاألدبىمبصرسليمان عقل احمد الباسط عبد محمود1051

القاهرةاألدبىمبصرموسى ابراهيم شكرى محمد الدين بدر1052

القاهرةاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد الرؤف عبد احمد1053

القاهرةاألدبىمبصرالعنين ابو امين السالم عبد محمد احمد1054

القاهرةاألدبىمبصرسليم احمد مسعد احمد1055

القاهرةاألدبىمبصرسالم محمد عبده عادل سالم1056

القاهرةاألدبىمبصرحكيم على محمد زكريا شريفوف1057

القاهرةاألدبىمبصرعرفه محمد العزيز عبد روؤف الرحمن عبد1058

القاهرةاألدبىمبصرمهنى السالم عبد سداد الرحمن عبد1059

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد سعد سيد الرحمن عبد1060

القاهرةاألدبىمبصرصقر محمد الفتاح عبد محمد الرحمن عبد1061

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم موسى محمد الرحمن عبد1062
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ن418لطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ن407لطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ن502لطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ن409لطفى عادل.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن386النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

راسبالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن521النموذجى السيد طلعت.د

ن368النموذجى السيد طلعت.د
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد مصطفى العظيم عبد1063

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد الفتاح عبد مصطفى هللا عبد1064

القاهرةاألدبىمبصرسيد سيد الكريم عبد خالد محمد1065

القاهرةاألدبىمبصرغانم حسن احمد محمد مهند1066

القاهرةاألدبىمبصرحجازى توفيق حسين مصطفى مهند1067

القاهرةاألدبىمبصراحمد المنعم عبد الدين عماد يحيى1068

القاهرةاألدبىمبصرمحمود احمد المنعم عبد الدين عماد يس1069

القاهرةاألدبىمبصرالمصيلحى على اسامه يوسف1070

القاهرةاألدبىمبصرحبيب السيد المنعم عبد اشرف يوسف1071

القاهرةاألدبىمبصرزيد ابو الغنى عبد السعود ابو احمد ضياء1072

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم غريب المنعم عبد ابراهيم1073

القاهرةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد محمد احمد1074

القاهرةاألدبىمبصرصالح سيد منجد محمود انس1075

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى الشاذلى كمال ايمن1076

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الحليم عبد عرفه سيد1077

القاهرةاألدبىمبصرعثمان حسن حسن االسالم سيف1078

القاهرةاألدبىمبصرتوفتش سما جعفر سيمنوف1079

القاهرةاألدبىمبصرفتحى فوزى سيد صبرى1080

القاهرةاألدبىمبصرمحمود خليل نبيل عادل1081

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم السنباطى وحيد عادل1082

القاهرةاألدبىمبصرعشماوى الجليل عبد سعد الجليل عبد1083

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمود الحميد عبد1084

القاهرةاألدبىمبصرالشرنوبى احمد محمد احمد الرحمن عبد1085

القاهرةاألدبىمبصرسيد احمد محمد الرحمن عبد1086

القاهرةاألدبىمبصرعلى رمضان السيد العزيز عبد1087

القاهرةاألدبىمبصرفهمى حسن احمد اسامه هللا عبد1088

القاهرةاألدبىمبصرالفتوح ابو احمد خالد هللا عبد1089

القاهرةاألدبىمبصرطالب ابو حسين احمد الحميد عبد عصام هللا عبد1090

القاهرةاألدبىمبصرمهران الدين عصام وائل هللا عبد1091

القاهرةاألدبىمبصررمضان على محمد على ماهر على1092

القاهرةاألدبىمبصرشحاته زكى اشرف عمر1093

القاهرةاألدبىمبصرالغزيرى محمد على عيسوى عمر1094

القاهرةاألدبىمبصردرويش ماهر محمد مدحت عمر1095

القاهرةاألدبىمبصرجان محمد قربانوف1096

القاهرةاألدبىمبصرالزغبى فؤاد احمد محمد1097

القاهرةاألدبىمبصرخليل امين محمد طارق محمد1098

القاهرةاألدبىمبصرالقادر عبد احمد محمود محمد1099

القاهرةاألدبىمبصرالموجود عبد الواهاب عبد احمد مصطفى1100

القاهرةاألدبىمبصررمضان ابراهيم جمال وليد1101

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد على احمد خالد يحيى1102

القاهرةاألدبىمبصراحمد يوسف سعيد يوسف1103

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى بركات حسن احمد1104
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راسبالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن521النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن385.5النموذجى السيد طلعت.د

ن350.5النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن378النموذجى السيد طلعت.د

ن410النموذجى السيد طلعت.د

ن420النموذجى السيد طلعت.د

ن431النموذجى السيد طلعت.د

ن380النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن393النموذجى السيد طلعت.د

ن390.5النموذجى السيد طلعت.د

ن459النموذجى السيد طلعت.د

ن354.5النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن444النموذجى السيد طلعت.د

ن453النموذجى السيد طلعت.د

ن434النموذجى السيد طلعت.د

ن351.5النموذجى السيد طلعت.د

ن411.5النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن408.5النموذجى السيد طلعت.د

ن452النموذجى السيد طلعت.د

ن389.5النموذجى السيد طلعت.د

ن451.5النموذجى السيد طلعت.د

ن404النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن458النموذجى السيد طلعت.د

ن461.5النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن452النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن508النموذجى السيد طلعت.د

ن444العسكرى الجديدة مصر
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد على عثمان احمد1105

القاهرةاألدبىمبصرحنفى احمد ابراهيم محمد احمد1106

القاهرةاألدبىمبصرقنصوه سليمان محمد مرتجى احمد1107

القاهرةاألدبىمبصرحامد خليل حامد خليل1108

القاهرةاألدبىمبصرالسيد لطفى صالح المصور عبد1109

القاهرةاألدبىمبصرالدين نصر جابر جمال على1110

القاهرةاألدبىمبصرغنيم السيد محمود عمر1111

القاهرةاألدبىمبصرمحمد فتحى احمد محمد1112

القاهرةاألدبىمبصرمحمد هاشم السيد محمد1113

القاهرةاألدبىمبصرالعابدين زين احمد امين محمد1114

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمود جمال محمد1115

القاهرةاألدبىمبصريوسف سيد عادل محمد1116

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد الفتاح عبد محمد1117

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد هللا عبد محمد1118

القاهرةاألدبىمبصريوسف مطاوع مصطفى مصطفى محمد1119

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد هانى محمد1120

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم على االمير مصطفى1121

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد فرحان عثمان محمد يوسف1122

القاهرةاألدبىمبصرذكى محمود محمد يوسف1123

القاهرةاألدبىمبصرالعزب ثروت ياسر يوسف1124

القاهرةاألدبىمبصرمحمود على السيد احمد ابراهيم1125

القاهرةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد الدين عالء ابراهيم1126

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد ليل مصطفى الليل ابو1127

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد ابراهيم احمد1128

القاهرةاألدبىمبصريس خليفه شعبان احمد1129

القاهرةاألدبىمبصرالوهاب عبد كمال احمد الناصر عبد احمد1130

القاهرةاألدبىمبصرسليم مراد سامى اسامه1131

القاهرةاألدبىمبصرموسى احمد السيد عز السيد1132

القاهرةاألدبىمبصرغانم محمد محمد غانم محمد انس1133

القاهرةاألدبىمبصرالرجال عبد حمزه رمضان بدر1134

القاهرةاألدبىمبصرشاهين محمد السالم عبد الرحمن عبد1135

القاهرةاألدبىمبصرسيد فولى عصام الرحمن عبد1136

القاهرةاألدبىمبصرياسين فهمى الدين صالح محمد الرحمن عبد1137

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم فاروق ابراهيم هللا عبد1138

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل احمد محمد عمر1139

القاهرةاألدبىمبصرطعيمه مصطفى حسن مصطفى عمر1140

القاهرةاألدبىمبصرعطيه محمد فتحى محمد فارس1141

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد موسى محمد كريم1142

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد هللا عبد سالمه محمد1143

القاهرةاألدبىمبصرعثمان محمد شحات الهادى عبد محمد1144

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم العابدين زين عطيه محمد1145

القاهرةاألدبىمبصرالباقى عبد مختار هانى محمد1146
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ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن363العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن521العسكرى الجديدة مصر

ن337العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن381العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن376العسكرى الجديدة مصر

ن381العسكرى الجديدة مصر

ن367العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن344العسكرى الجديدة مصر

راسبالعسكرى الجديدة مصر

ن370العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن453العسكرى الجديدة مصر

ن360العسكرى الجديدة مصر

ن534العسكرى الجديدة مصر

ن358العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن366.5العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن420العسكرى الجديدة مصر

ن389.5العسكرى الجديدة مصر

ن444العسكرى الجديدة مصر

ن535العسكرى الجديدة مصر

ن439العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن358.5العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن368العسكرى الجديدة مصر

ن381العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن374العسكرى الجديدة مصر
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القاهرةاألدبىمبصرالشرقاوى انور فهمى محمد هشام محمد1147

القاهرةاألدبىمبصرعجاج هاشم الرشيد عبد محمود جمال محمود1148

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود طه محمود1149

القاهرةاألدبىمبصرحسنين ابراهيم المنعم عبد نبيل محمود1150

القاهرةاألدبىمبصرالحسينى دردير الملك عبد احمد يوسف1151

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم حسن ابراهيم عمر1152

القاهرةاألدبىمبصرطلبه السيد مصطفى ابراهيم1153

القاهرةاألدبىمبصرالدايم عبد عطيه السيد محمد محمد احمد1154

القاهرةاألدبىمبصرعمار ابراهيم محمد حمدى وجيه حسين اسامه1155

القاهرةاألدبىمبصرخليل يوسف هالل اسامه1156

القاهرةاألدبىمبصرتسن السيد حسن عبده حسن1157

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الصمد عبد رأفت الدين نور خالد1158

القاهرةاألدبىمبصرعثمان بدر جالل بدر هللا عبد1159

القاهرةاألدبىمبصرريه عثمان السقا السقا عمرو1160

القاهرةاألدبىمبصرالنعيم عبد خلف شعبان محمد1161

القاهرةاألدبىمبصرعفيفى سالم عفيفى ايمن محمود1162

القاهرةاألدبىمبصرابه عثمان السقا حمدى الدين نور1163

القاهرةاألدبىمبصرالباقى عبد السيد سمير يحيى1164

القاهرةاألدبىمبصرعفيفى سالم عفيفى اسامه يوسف1165

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد امين محمد عادل زياد1166

القاهرةاألدبىمبصرحسن الغفور عبد ابراهيم الرحمن عبد1167

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد محمد محمد الرحمن عبد1168

القاهرةاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد اشرف كريم1169

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الواحد عبد احمد محمد1170

القاهرةاألدبىمبصرعلى العال عبد الستار عبد خالد محمد1171

القاهرةاألدبىمبصراحمد عجمى حسن كرم انسى1172

القاهرةاألدبىمبصرالدين علم محمود ابراهيم محمد انس1173

القاهرةاألدبىمبصرمحمد كمال محمد انس1174

القاهرةاألدبىمبصرسويدان سليم جمال هللا عبد الرحمن عبد1175

القاهرةاألدبىمبصرالعظيم عبد مرتضى احمد محمود الحليم عبد1176

القاهرةاألدبىمبصرعطيه حامد عادل الرحمن عبد1177

القاهرةاألدبىمبصرالسيد السيد ياسر عمار1178

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد ايمن عمر1179

القاهرةاألدبىمبصرمحمد رمضان هانى عمرو1180

القاهرةاألدبىمبصرالحسينى السيد معوض السيد محمد1181

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد هللا فتح عادل محمد1182

القاهرةاألدبىمبصراحمد حمدان على يوسف1183

القاهرةاألدبىمبصرمحمدين ابراهيم صالح ابراهيم1184

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد النبى عبد بكر ابو1185

القاهرةاألدبىمبصرمرسى احمد العظيم عبد اسامه احمد1186

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد جابر احمد1187

القاهرةاألدبىمبصرعفيفى المغنى عبد عاطف احمد1188
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ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن430العسكرى الجديدة مصر

ن519العسكرى الجديدة مصر

ن420العسكرى الجديدة مصر

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن514النموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن393.5النموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن358النموذجى طنطاوى سيد

ن382.5النموذجى طنطاوى سيد

ن374.5النموذجى طنطاوى سيد

ن467النموذجى طنطاوى سيد

ن505.5النموذجى طنطاوى سيد

ن505النموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن613النموذجى طنطاوى سيد

ن383.5النموذجى طنطاوى سيد

ن353النموذجى كليلة محمد

ن461النموذجى كليلة محمد

ثانالنموذجى كليلة محمد

ن462النموذجى كليلة محمد

ثانالنموذجى كليلة محمد

ثانالنموذجى كليلة محمد

ن350النموذجى الشروق

ن514النموذجى الشروق

راسبالنموذجى الشروق

ثانالنموذجى الشروق

ن422النموذجى الشروق

ثانالنموذجى الشروق

راسبالنموذجى الشروق

ثانالنموذجى الشروق

ن364النموذجى الشروق

ن442النموذجى الشروق

ثانالنموذجى الشروق

ن455النموذجى الشروق

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى
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القاهرةاألدبىمبصرحسين محمد زغلول مصطفى احمد1189

القاهرةاألدبىمبصرمحمود السعود ابو محمود اسامه1190

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد جمال اسالم1191

القاهرةاألدبىمبصربكرى احمد رفعت اسالم1192

القاهرةاألدبىمبصرالبسيونى المتولى محمد المتولى البحراوى1193

القاهرةاألدبىمبصرفهمى محمد الدين ضياء تميم1194

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد امام محمد شريف حازم1195

القاهرةاألدبىمبصرمراد عزت ايمن حسام1196

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على حسن عمر حسن1197

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد السميع عبد يوسف حسن1198

القاهرةاألدبىمبصرقناوى محمود الرحيم عبد حمزه1199

القاهرةاألدبىمبصرخالد محمد اسماعيل ايمن زياد1200

القاهرةاألدبىمبصرعلى توفيق خالد الرحمن عبد1201

القاهرةاألدبىمبصراحمد كمال محمد الرحمن عبد1202

القاهرةاألدبىمبصرسليمان محمد خالد الرحمن عبد1203

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد عادل العزيز عبد هللا عبد1204

القاهرةاألدبىمبصرمرسى محمد محمد سيد على1205

القاهرةاألدبىمبصرمحمد فاروق اشرف فاروق1206

القاهرةاألدبىمبصرعيد محمد محمد احمد كريم1207

القاهرةاألدبىمبصرسالم احمد سيد السميع عبد احمد محمد1208

القاهرةاألدبىمبصرمحمد المالك عبد احمد محمد1209

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد حسن محمد1210

القاهرةاألدبىمبصرعبده محمود محمد جابر محمد1211

القاهرةاألدبىمبصردرويش عبده سعيد محمد1212

القاهرةاألدبىمبصرالرسول عبد صديق صالح محمد1213

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمود عدلى محمد1214

القاهرةاألدبىمبصرمتولى محمد محسن محمد1215

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد الغفار عبد مصطفى محمد1216

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد جابر احمد محمود1217

القاهرةاألدبىمبصرمحمد رجب طارق محمود1218

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسين فتحى محمود1219

القاهرةاألدبىمبصرالمهدى عبد محمود شعيب مصطفى1220

القاهرةاألدبىمبصرطلعت طلعت طارق مصطفى1221

القاهرةاألدبىمبصرنصر عطيه رجب يوسف1222

القاهرةاألدبىمبصرالدالى امين وجيه عمر ابراهيم1223

القاهرةاألدبىمبصرالسيد الفتوح ابو الرازق عبد احمد1224

القاهرةاألدبىمبصريوسف احمد النبى عبد احمد1225

القاهرةاألدبىمبصراحمد ضيف ابو فتحى احمد1226

القاهرةاألدبىمبصرموسى رشيد سالمه اسامه1227

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد العظيم عبد احمد اسالم1228

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد عنتر اسالم1229

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الطوخى هشام اسالم1230
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ثانالمعادى

ن448المعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ن462.5المعادى

ثانالمعادى

راسبالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ن460المعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ن373.5المعادى

ثانالمعادى

ن483.5المعادى

ن493المعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ن418.5المعادى

ثانالمعادى

ن529.5المعادى

ن484المعادى

ن486المعادى

ن358المعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ن383.5المعادى

ن354.5المعادى

ثانالمعادى

ثانحلوان

ن347حلوان

ثانحلوان

ن364حلوان

ن403حلوان

ن440.5حلوان

راسبحلوان

ثانحلوان
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القاهرةاألدبىمبصرفوده السيد محمد السيد اسماعيل1231

القاهرةاألدبىمبصررزق حمزه احمد ادهم1232

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم توفيق الملك عبد خالد1233

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى شفيق اسامه شهاب1234

القاهرةاألدبىمبصرياقوت حسن طه الرحمن عبد1235

القاهرةاألدبىمبصرحامد الفتاح عبد ويصال الرحمن عبد1236

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم السيد عرفه ياسر عرفه1237

القاهرةاألدبىمبصرالباقى عبد يسن حسن حسين محمد1238

القاهرةاألدبىمبصرالدين شمس عيد خالد محمد1239

القاهرةاألدبىمبصرحارس محمود العظيم عبد محمد1240

القاهرةاألدبىمبصرمحمد خليل خالد محمود1241

القاهرةاألدبىمبصرامام محمد نبيل يحيى1242

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد السعيد الحميد عبد احمد1243

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سعيد طارق احمد1244

القاهرةاألدبىمبصرخليفه العظيم عبد ياسر احمد1245

القاهرةاألدبىمبصراحمد ابراهيم جمال اسامه1246

القاهرةاألدبىمبصرالشرقاوى رجب خالد اشرف1247

القاهرةاألدبىمبصرعبده خليل احمد نسيم وليد خالد1248

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد رضوان1249

القاهرةاألدبىمبصرعلى احمد عاطف الرحمن عبد1250

القاهرةاألدبىمبصرخليل حسانين خليل هللا عبد1251

القاهرةاألدبىمبصرطلبه هللا عبد طارق هللا عبد1252

القاهرةاألدبىمبصرسعد على محمود على1253

القاهرةاألدبىمبصرمحمد فرج هللا جاب احمد عمار1254

القاهرةاألدبىمبصرسعيد المجيد عبد سعد عمر1255

القاهرةاألدبىمبصرخميس الرحمن عبد الخالق عبد عمر1256

القاهرةاألدبىمبصرخليل ذكى على محمد سامى محمد1257

القاهرةاألدبىمبصرعالم السيد طارق محمد1258

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الحق عبد محمد على محمد1259

القاهرةاألدبىمبصردياب محمد فتحى محمد1260

القاهرةاألدبىمبصرالرحيم عبد زيدان مختار محمد1261

القاهرةاألدبىمبصرالجنزورى محمد رشدى محمود1262

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مصطفى ممدوح محمود1263

القاهرةاألدبىمبصرحامد محمد منصور معاذ1264

القاهرةاألدبىمبصرمحمد العال عبد احمد مؤمن1265

القاهرةاألدبىمبصرخليل السيد محمد يوسف1266

القاهرةاألدبىمبصرالشرقاوى مصطفى ممدوح يوسف1267

القاهرةاألدبىمبصرلطفى محمود لطفى يوسف1268

القاهرةاألدبىمبصرمحمد يوسف رزق رامى1269

القاهرةاألدبىمبصرعسران اعتماد عطيه محمد1270

القاهرةاألدبىمبصرحجاب حسين محمد حسين يوسف1271

القاهرةاألدبىمبصرالحليم عبد احمد ابراهيم احمد1272
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ثانحلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ن368حلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ن389حلوان

ن478حلوان

ثانمايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ن453مايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ن451.5مايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ن458مايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ن491مايو15

ن407مايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ن523مايو15

ثانالخاص عثمان ال

ثانالخاص عثمان ال

راسبالخاص عثمان ال

ن393.5النموذجى الفتح
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القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد زينهم حسين بسام1273

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سليمان الناصر عبد جمال1274

القاهرةاألدبىمبصرالكريم جاد سعيد الدين عالء حسن1275

القاهرةاألدبىمبصرطالب ابو احمد محمد شريف الرحمن عبد1276

القاهرةاألدبىمبصرعطيه الشحات محمد الرحمن عبد1277

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم زكريا هيسم الرحمن عبد1278

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد احمد حسن هللا عبد1279

القاهرةاألدبىمبصرشحاته محمد شحاته محمد1280

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد رشاد ثابت محمد1281

القاهرةاألدبىمبصراحمد مرسى خالد مرسى1282

القاهرةاألدبىمبصراحمد مصطفى احمد معاذ1283

القاهرةاألدبىمبصرالدين شرف ابراهيم الدين عالء معاز1284

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد فؤاد محمد انس1285

القاهرةاألدبىمبصرحامد العزيز عبد سعيد حازم1286

القاهرةاألدبىمبصراحمد العليم عبد شعبان حازم1287

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد عاطف الدين حسام1288

القاهرةاألدبىمبصرفهيم بهجت حسين محمد1289

القاهرةاألدبىمبصرسعيد سفينه محمد محمد1290

القاهرةاألدبىمبصرهللا عوض عيسوى وجيه ايمن محمود1291

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى السيد صادق طلعت محمود1292

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد محمود1293

القليوبيةاألدبىمبصرحسان محمد كامل مصطفى احمد1294

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل احمد ابراهيم سمير اسماعيل1295

القليوبيةاألدبىمبصرالرازق عبد هللا عبد سالمه جمال1296

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد حامد ايهاب شريف1297

القليوبيةاألدبىمبصرحسان السيد الحميد عبد محمود الحميد عبد1298

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد الرحمن عبد1299

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم سمير اسالم الرحمن عبد1300

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد العزيز عبد السيد الرحمن عبد1301

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد مصطفى خالد الرحمن عبد1302

القليوبيةاألدبىمبصرزايد محمد زايد السيد هللا عبد1303

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد شعبان محمد هللا عبد1304

القليوبيةاألدبىمبصرحسين الحميد عبد سالمه معتصم هللا عبد1305

القليوبيةاألدبىمبصرالشعراوى ابراهيم اللطيف عبد زكريا عمرو1306

القليوبيةاألدبىمبصرسعد على كمال محمود كريم1307

القليوبيةاألدبىمبصرعلى على محمد سامى محمد1308

القليوبيةاألدبىمبصربحيرى عفيفى بحيرى سعيد محمد1309

القليوبيةاألدبىمبصرعزام مصيلحى محمود احمد محمود1310

القليوبيةاألدبىمبصرصالح الفتاح عبد اشرف محمود1311

القليوبيةاألدبىمبصرحسن العليم عبد هللا عبد رضا مصطفى1312

القليوبيةاألدبىمبصرالشربينى محمد السيد عماد الدين نور1313

القليوبيةاألدبىمبصرخليفه يوسف محمدى النبى عبد احمد1314
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ن442النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن339النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن401.5النموذجى الفتح

ن420النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن510النموذجى الفتح

ن397.5النموذجى الفتح

ن432.5النموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن391بنها

ثانبنها

ثانبنها

ن429بنها

ثانبنها

ن468بنها

ن512بنها

ن413بنها

ن428.5بنها

ن385بنها

ن422بنها

ثانبنها

ثانبنها

ثانبنها

ن445بنها

ثانبنها

راسببنها

ثانبنها

ن389بنها

ن432بنها

ن459ابراهيم الشيخ كفر
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القليوبيةاألدبىمبصرالشرقاوى على اسماعيل شحته الرحمن عبد1315

القليوبيةاألدبىمبصرالغرباوى محمد طنطاوى جمال هللا عبد1316

القليوبيةاألدبىمبصرامام محمد جوده رأفت هللا عبد1317

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار العال عبد العزيز عبد محمد عمر1318

القليوبيةاألدبىمبصرعرفات عيد منصور هشام عمر1319

القليوبيةاألدبىمبصرخميس ابراهيم الحميد عبد ابراهيم محمد1320

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عوض محمد حسن شحته محمد1321

القليوبيةاألدبىمبصرالمحسن عبد الحسينى محمود ايهاب محمود1322

القليوبيةاألدبىمبصرالشلف محمد العزيز عبد خالد مصطفى1323

القليوبيةاألدبىمبصرحموده بكرى الفتاح عبد بكرى ابراهيم1324

القليوبيةاألدبىمبصرمتولى العظيم عبد محمد اشرف ابراهيم1325

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم عاشور ابراهيم احمد1326

القليوبيةاألدبىمبصرشحات فتوح العظيم عبد احمد1327

القليوبيةاألدبىمبصرحسين محمد المنعم عبد على احمد1328

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين ابراهيم جالل ماهر احمد1329

القليوبيةاألدبىمبصرحسين حسن يحيى احمد1330

القليوبيةاألدبىمبصرمحمدى يسن محمد سعيد اسامه1331

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد الباقى عبد المرضى عبد السيد1332

القليوبيةاألدبىمبصرحموده سليمان الفتاح عبد حمدى امين1333

القليوبيةاألدبىمبصريسن محمدى الدايم عبد براء1334

القليوبيةاألدبىمبصرقاسم غنيم جوده امين جوده1335

القليوبيةاألدبىمبصرالفران هللا عبد محمود هللا عبد حسين1336

القليوبيةاألدبىمبصرغنيم الرازق عبد اشرف الرازق عبد1337

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد غنيمى المعز عبد احمد المعز عبد1338

القليوبيةاألدبىمبصرشاهين محمد الحميد عبد محمد الرحمن عبد1339

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد محمود محمد كمال1340

القليوبيةاألدبىمبصرعزب حامد اشرف محمد1341

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود جوده عرفه محمد خالد محمد1342

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه طه السيد طه محمد1343

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد العربى سعيد محمود1344

القليوبيةاألدبىمبصرعطا محمد النبى عبد نجاح محمود1345

القليوبيةاألدبىمبصرحسن عباس شعبان يوسف1346

القليوبيةاألدبىمبصرالمنسى محمد الحميد عبد ياسر يوسف1347

القليوبيةاألدبىمبصرشركه الغفار عبد ابراهيم اشرف ابراهيم1348

القليوبيةاألدبىمبصرحجازى الغنى عبد يوسف الحليم عبد ابراهيم1349

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه اللطيف عبد الغنى عبد محمد ابراهيم1350

القليوبيةاألدبىمبصرحشيش محمد جالل منصور البدرى1351

القليوبيةاألدبىمبصرالدين نور احمد اسماعيل سمير احمد1352

القليوبيةاألدبىمبصرمعوض سليمان على على احمد1353

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين احمد حسنين الرفاعى الحسن1354

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين احمد حسنين الرفاعى الحسين1355

القليوبيةاألدبىمبصرعامر محمد عزت ايمن خالد1356
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ن461ابراهيم الشيخ كفر

ن449ابراهيم الشيخ كفر

ن429ابراهيم الشيخ كفر

ن605ابراهيم الشيخ كفر

ن451ابراهيم الشيخ كفر

ن392ابراهيم الشيخ كفر

ن353ابراهيم الشيخ كفر

ن393ابراهيم الشيخ كفر

ن387ابراهيم الشيخ كفر

ثانشبلنجة

ن441شبلنجة

ثانشبلنجة

ثانشبلنجة

ثانشبلنجة

راسبشبلنجة

ثانشبلنجة

ثانشبلنجة

ثانشبلنجة

ن383شبلنجة

ن498شبلنجة

ثانشبلنجة

ن394شبلنجة

ثانشبلنجة

ن378شبلنجة

ن434شبلنجة

ثانشبلنجة

ن387شبلنجة

ثانشبلنجة

ن523شبلنجة

ثانشبلنجة

ثانشبلنجة

ثانشبلنجة

ن380شبلنجة

ن364طحلة

ثانطحلة

ن443طحلة

ثانطحلة

ثانطحلة

ثانطحلة

ن377طحلة

ن384طحلة

ثانطحلة
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القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد سعد انور سعد1357

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه موسى العليم عبد احمد سعيد1358

القليوبيةاألدبىمبصرحسانين محمد السيد اشرف سيد1359

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى الغنى عبد صبحى الغنى عبد شادى1360

القليوبيةاألدبىمبصرالميقاتى محمد ابراهيم الرحمن عبد1361

القليوبيةاألدبىمبصراحمد عثمان طاهر الرحمن عبد1362

القليوبيةاألدبىمبصرالشيخ الحى عبد السالم عبد محمد السالم عبد1363

القليوبيةاألدبىمبصرليله محمد احمد هللا عبد1364

القليوبيةاألدبىمبصرالخير ابو يوسف محمد احمد عمر1365

القليوبيةاألدبىمبصرربه عبد عثمان عمر محمد عمر1366

القليوبيةاألدبىمبصرالعظيم عبد على ايمن على1367

القليوبيةاألدبىمبصرقنديل على فتحى سعيد فتحى1368

القليوبيةاألدبىمبصرشحاته عامر جمال محمد كريم1369

القليوبيةاألدبىمبصرالربيجى على الدايم عبد السيد محمد1370

القليوبيةاألدبىمبصرموسى عيسى الغفار عبد حمدى محمد1371

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان موسى محمد الحميد عبد شعبان محمد1372

القليوبيةاألدبىمبصرعلى العظيم عبد محمد عماد محمد1373

القليوبيةاألدبىمبصرالمليجى على فتوح محمد1374

القليوبيةاألدبىمبصرالمعاطى ابو محمد محمود محمد1375

القليوبيةاألدبىمبصراالشرم محمد رمضان محمد محمود1376

القليوبيةاألدبىمبصرالميقاتى محمد ابراهيم مصطفى1377

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى ابراهيم ابراهيم اسالم ابراهيم1378

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الصياد حسين سعيد ابراهيم1379

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى محمد الرشاد عبد عماد ابراهيم1380

القليوبيةاألدبىمبصرالسعدنى على عزب خالد احمد1381

القليوبيةاألدبىمبصرادم الدين جمال صالح احمد1382

القليوبيةاألدبىمبصرحسن ربه عبد سليمان احمد الحسين1383

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم حسن الحليم عبد جمال ايمن1384

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد السالم عبد السيد سعيد1385

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد الحميد عبد سيد الحميد عبد1386

القليوبيةاألدبىمبصرسالم مصطفى حمدى الرحمن عبد1387

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان عزب جمال هللا عبد1388

القليوبيةاألدبىمبصرالمعطى عبد كامل حنكش محمد المعطى عبد1389

القليوبيةاألدبىمبصرسالم امين العظيم عبد امين كريم1390

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد السيد فتحى اسعد محمد1391

القليوبيةاألدبىمبصرغنيم عفيفى محمود بالل محمد1392

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين هللا عبد حسنين محمد1393

القليوبيةاألدبىمبصرعراقى محمود ابراهيم محمود محمد1394

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الواحد عبد على ممدوح محمد1395

القليوبيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد محمدى رجب محمدى1396

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود السيد طارق محمود1397

القليوبيةاألدبىمبصرالمطلب عبد سعيد المطلب عبد محمود1398
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ن403طحلة

ن439طحلة

ن377طحلة

ثانطحلة

ثانطحلة

ن415طحلة

ثانطحلة

ثانطحلة

ن418طحلة

ن428طحلة

ثانطحلة

ثانطحلة

ثانطحلة

ن391طحلة

ن375طحلة

ن416طحلة

ثانطحلة

ن468طحلة

ثانطحلة

ثانطحلة

ثانطحلة

ثاندملو

راسبدملو

ثاندملو

ثاندملو

ثاندملو

ن444دملو

ن402دملو

ن463دملو

ن362دملو

ثاندملو

ثاندملو

ثاندملو

ن350دملو

راسبدملو

ثاندملو

ثاندملو

ن353دملو

ثاندملو

ثاندملو

ن388دملو

ن377دملو
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القليوبيةاألدبىمبصرشعالن العظيم عبد محمود محمد محمود1399

القليوبيةاألدبىمبصرحسن على العظيم عبد ناصر محمود1400

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود سليمان السميع عبد ياسر محمود1401

القليوبيةاألدبىمبصرقنصوه محمد قنصوه رشاد مصطفى1402

القليوبيةاألدبىمبصرحسن جوده حسن رضا مصطفى1403

القليوبيةاألدبىمبصرفياض المجيد عبد فريد محمد مصطفى1404

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محسب الشحات السيد يوسف1405

القليوبيةاألدبىمبصرحسانين ابراهيم على السعيد ابراهيم1406

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد زكى فتحى رأفت احمد1407

القليوبيةاألدبىمبصرامام محمد المعطى عبد مسعد احمد1408

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد السيد المرضى عبد فرحات اسالم1409

القليوبيةاألدبىمبصرموسى حسونه ايمن حسونه1410

القليوبيةاألدبىمبصرالدين شرف الرحمن عبد محمد عادل هللا عبد1411

القليوبيةاألدبىمبصرعقاب عيد ابو المقصود عبد السعيد المقصود عبد1412

القليوبيةاألدبىمبصرمسلم ابراهيم الجيد عبد ابراهيم الوهاب عبد1413

القليوبيةاألدبىمبصرفرج السيد مأمون زكى ياسر عمار1414

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد الصياد العزيز عبد محمد عمر1415

القليوبيةاألدبىمبصرحماد حسن محمد حسن امير محمد1416

القليوبيةاألدبىمبصرمكيه محمد حسن عطيه عيد محمد1417

القليوبيةاألدبىمبصرااللفى حفنى الفى يحى محمد1418

القليوبيةاألدبىمبصرراشد امام امين الهادى عبد احمد مصطفى1419

القليوبيةاألدبىمبصرمسلم ابراهيم الجيد عبد خالد مصطفى1420

القليوبيةاألدبىمبصرشبايك العال عبد الصياد فتحى مصطفى1421

القليوبيةاألدبىمبصردومه حسن محمد المجيد عبد مهدى مجدى مصطفى1422

القليوبيةاألدبىمبصرالسعداوى محمد ياسين ياسر ابراهيم1423

القليوبيةاألدبىمبصرطعيمه محمد الفتاح عبد عصام اسالم1424

القليوبيةاألدبىمبصرهزاع المغنى عبد هزاع المغنى عبد1425

القليوبيةاألدبىمبصرطعيمه ذكى الهادى عبد سمير الهادى عبد1426

القليوبيةاألدبىمبصرحنفى الحفيظ عبد ناصر مصطفى1427

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد على الحافض عبد على محمد1428

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عطا عفيفى السيد حمدى احمد1429

القليوبيةاألدبىمبصرالبدوى سالم سالمه حسين الدين عز1430

القليوبيةاألدبىمبصرطنطاوى مهدى العليم عبد محمد عمر1431

القليوبيةاألدبىمبصررزق الحميد عبد محمد مصطفى مجدى1432

القليوبيةاألدبىمبصرعمر مرسى الرؤف عبد ابراهيم محمد1433

القليوبيةاألدبىمبصرامام ابراهيم حمدى محمد1434

القليوبيةاألدبىمبصرعليوه علوان صابر محمد1435

القليوبيةاألدبىمبصرمساهل ابراهيم طه محمد1436

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمود الشحات مأمون محمد1437

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى مأمون نجيب صبحى محمود1438

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد مهدى يوسف مصطفى1439

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد سعيد صابر هانى1440
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ثاندملو

ن384دملو
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ن441مرصفا
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ن339مرصفا
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راسبالعطار ميت
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ثانالسباع منية
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القليوبيةاألدبىمبصرمحمود الهادى عبد ابراهيم يوسف1441

القليوبيةاألدبىمبصرعراقى محمد محمد صالح احمد1442

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد كمال محمد طه احمد1443

القليوبيةاألدبىمبصرهزاع الجواد عبد ابراهيم الرحمن عبد احمد1444

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد الوهاب عبد محمود احمد1445

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد ابراهيم محمود ابراهيم1446

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد حسن ياسر حسن1447

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حسينى محمد رضا حسين1448

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد عزب احمد هللا عبد1449

القليوبيةاألدبىمبصرعطيه محمد على محمد هللا عبد1450

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد حفنى فكرى فهد1451

القليوبيةاألدبىمبصرطه ابراهيم محمد ابراهيم محمد1452

القليوبيةاألدبىمبصرفضل خليل السيد ناصف محمد1453

القليوبيةاألدبىمبصرشعالن عقل محمود الدين عالء محمود1454

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود عماد محمود1455

القليوبيةاألدبىمبصريوسف محمود جوده محمود مصطفى1456

القليوبيةاألدبىمبصرعلى حبيب احمد ياسر ممدوح1457

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد على يوسف خالد يوسف1458

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد السيد الماس السيد ابراهيم1459

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد الحسين1460

القليوبيةاألدبىمبصرالصعيدى منصور محمد لطفى جوده1461

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد القادر عبد ابراهيم القادر عبد1462

القليوبيةاألدبىمبصرشيح ابراهيم ممدوح طلعت الخطاب بن عمر1463

القليوبيةاألدبىمبصراللطيف عبد المعطى عبد احمد نور1464

القليوبيةاألدبىمبصراالمام محمد محمد هشام يوسف1465

القليوبيةاألدبىمبصررمضان الفتاح عبد محمد احمد1466

القليوبيةاألدبىمبصرالبنا جمعه محمد عادل1467

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد صبرى خالد محمد1468

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى سعيد سامى محمد1469

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور سعيد ناصر محمد1470

القليوبيةاألدبىمبصرامام محمد هللا عبد محمود1471

القليوبيةاألدبىمبصرزكى عطيه الفتاح عبد مصطفى1472

القليوبيةاألدبىمبصرالصباغ العزيز عبد محمد يوسف1473

القليوبيةاألدبىمبصرحسن حسن وحيد احمد1474

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد على احمد سيد اشرف امير1475

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد على محمد سعيد سعد1476

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد خالد الرحمن عبد1477

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد اللطيف عبد الرحيم عبد محمد الرحيم عبد1478

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد عصام الفتاح عبد1479

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد بشيرعلى على1480

القليوبيةاألدبىمبصرالجمل السيد محمد رضا عمار1481

القليوبيةاألدبىمبصرالخياط يونس السعيد ياسر عمر1482
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راسبالسباع منية

ن414الشموت

ثانالشموت

ثانالشموت

ثانالشموت

ن419الشموت

ثانالشموت

ثانالشموت

ثانالشموت

ثانالشموت

ثانالشموت

ن378الشموت

ن494الشموت

ثانالشموت

ن366الشموت

ثانالشموت

ن328الشموت

راسبالشموت

ن499شكر كفر

ن470شكر كفر

ن375شكر كفر

ثانشكر كفر

ثانشكر كفر

ثانشكر كفر

ن384شكر كفر

ثانتصفا

ن402تصفا

ن369تصفا

ثانتصفا

ن413تصفا

ن409تصفا

ن525تصفا

راسبتصفا

ن492بالدقهلية طوخ

ن498بالدقهلية طوخ

ن449بالدقهلية طوخ

ن388بالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ن521بالدقهلية طوخ

ن513بالدقهلية طوخ
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القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمدى عيسى هشام عيسى1483

القليوبيةاألدبىمبصرفرج محمد حامد رجب فايد1484

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل عثمان اسماعيل ابراهيم محمد1485

القليوبيةاألدبىمبصرسابق المعبود عبد الدايم عبد محمد1486

القليوبيةاألدبىمبصرعطيه الفتاح عبد عطيه محمود محمد1487

القليوبيةاألدبىمبصرمحجوب الفتاح عبد الحليم عبد سمير مصطفى1488

القليوبيةاألدبىمبصرحسين محمد عباس مصطفى1489

القليوبيةاألدبىمبصرالرحيم عبد حسن نجاح ابراهيم1490

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمود محمد الدين بدر احمد1491

القليوبيةاألدبىمبصرشريخه سليمان صابر سليمان احمد1492

القليوبيةاألدبىمبصرالمطلب عبد خميس سيد احمد1493

القليوبيةاألدبىمبصرالمعاطى ابو عرفه طارق احمد1494

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور محمود السيد فتحى احمد1495

القليوبيةاألدبىمبصرالشين محمد الشين احمد1496

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى يوسف محمد احمد1497

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور السيد حسن منصور احمد1498

القليوبيةاألدبىمبصرحلفاوى السيد محروس السيد اسالم1499

القليوبيةاألدبىمبصرعمران الكريم عبد توفيق عمرو اسالم1500

القليوبيةاألدبىمبصربحيرى احمد الفتاح عبد بحيرى الفتاح عبد1501

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد على هللا عبد1502

القليوبيةاألدبىمبصرحسين على محمد على هللا عبد1503

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد المجيد عبد المحسن عبد1504

القليوبيةاألدبىمبصرريحان على النصر ابو على1505

القليوبيةاألدبىمبصرعليان عطيه محمد عيد عيد1506

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد دسوقى الفتاح عبد السيد فارس1507

القليوبيةاألدبىمبصرشادى ابراهيم معوض ابراهيم محمد1508

القليوبيةاألدبىمبصرحسن الكريم عبد السيد محمد1509

القليوبيةاألدبىمبصرالدايم عبد حسنين اللطيف عبد جمال محمد1510

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد انور صبحى محمد1511

القليوبيةاألدبىمبصرسعيد محمد عامر محمد1512

القليوبيةاألدبىمبصربيومى احمد فتحى محمد1513

القليوبيةاألدبىمبصرحسن على حسين محمود محمد1514

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد محمود عصام محمود1515

القليوبيةاألدبىمبصرشاهين بيومى حامد الدين نجم محمود1516

القليوبيةاألدبىمبصرزكى رمضان محمود مصطفى1517

القليوبيةاألدبىمبصرعلى السيد الرحمن عبد محمد نور1518

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد محمد هانى1519

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم ناصر ابراهيم1520

القليوبيةاألدبىمبصرشريفه عفيفى خضرى ابراهيم احمد1521

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود الرزاق عبد السيد احمد1522

القليوبيةاألدبىمبصريوسف الشيخ محمد محمود احمد1523

القليوبيةاألدبىمبصرالصمد عبد ابراهيم السالم عبد ياسر احمد1524
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راسببالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ن445.5بالدقهلية طوخ

ن468بالدقهلية طوخ

ن514بالدقهلية طوخ

ن504بالدقهلية طوخ

راسبهارس شبرا

ثانهارس شبرا

راسبهارس شبرا

ثانهارس شبرا

راسبهارس شبرا

ن428هارس شبرا

ن478هارس شبرا

ثانهارس شبرا

ن409هارس شبرا

ثانهارس شبرا

راسبهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

راسبهارس شبرا

ن547هارس شبرا

ن389هارس شبرا

ن492هارس شبرا

ثانهارس شبرا

راسبهارس شبرا

راسبهارس شبرا

راسبهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

راسبهارس شبرا

ثانهارس شبرا

راسبهارس شبرا

ن394بالقليوبية الدير

ن412بالقليوبية الدير

ن404بالقليوبية الدير

ن443بالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير
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القليوبيةاألدبىمبصرعزام الشكور عبد وهبه محمد ايهاب1525

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان محمد سليمان احمد سليمان1526

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد عباس السيد ايمن سيد1527

القليوبيةاألدبىمبصرجاد العزيز عبد عمر احمد هللا عبد1528

القليوبيةاألدبىمبصربدير محمد بيومى عاشور هللا عبد1529

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان محمد عطيه محمد هللا عبد1530

القليوبيةاألدبىمبصرمكى كامل محمد محمد هللا عبد1531

القليوبيةاألدبىمبصرقنطر حسن العزيز عبد محمد على1532

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن خالد محمد1533

القليوبيةاألدبىمبصرسالم حسانين احمد سعيد محمد1534

القليوبيةاألدبىمبصرحسن مرداش طه سيد محمد1535

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد الحميد عبد محمود صبحى محمد1536

القليوبيةاألدبىمبصرهريدى محمد على احمد محمود1537

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محروس الدين عماد محمد احمد1538

القليوبيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد محمد احمد1539

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد رضا احمد1540

القليوبيةاألدبىمبصرهالل السيد اشرف السيد1541

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى احمد مسعد السالم عبد بشار1542

القليوبيةاألدبىمبصريوسف متولى عماد الرحمن عبد1543

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى فتحى وليد فتحى1544

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد طلعت الدين تاج محمد1545

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد على رضوان عادل محمد1546

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد فاروق عادل محمد1547

القليوبيةاألدبىمبصرالغنى عبد الحميد عبد محمد الحميد عبد محمد1548

القليوبيةاألدبىمبصرالعال ابو على الحميد عبد السيد محمود1549

القليوبيةاألدبىمبصرشلبى المجيد عبد ابراهيم طاهر محمود1550

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد الهادى عبد ثابت الدين عالء محمود1551

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الرءوف عبد الحكيم عبد همام1552

القليوبيةاألدبىمبصراسحاق محمد المنعم عبد الغفار عبد ياسين1553

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمود منصور يوسف1554

القليوبيةاألدبىمبصرمصلحى البكرى مصلحى ابراهيم1555

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى حميده ايمن احمد1556

القليوبيةاألدبىمبصرالهادى عبد المحسن عبد الرسول عبد احمد1557

القليوبيةاألدبىمبصربحيرى اسماعيل بحيرى الوجيه محمد رضوان1558

القليوبيةاألدبىمبصرالمجيد عبد رجب عادل مجدى زياد1559

القليوبيةاألدبىمبصرالدين عالء الفتاح عبد المنعم عبد عطيه المنعم عبد1560

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حسنين احمد محمد1561

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد البكرى محمد صالح هشام1562

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد يونس سمير يونس1563

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد المغنى عبد مصطفى يحيى1564

القليوبيةاألدبىمبصراحمد الحى عبد خيرى خيرى ابراهيم1565

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد اسماعيل محمد اسماعيل احمد1566
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ثانبالقليوبية الدير

ن425بالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير
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ن404بالقليوبية الدير

ن440بالقليوبية الدير
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ن386بالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير

ن380بالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير

ن368بالقليوبية الدير

ن390النخلة كفر

ثانالنخلة كفر

ثانالنخلة كفر

راسبالنخلة كفر

ن453النخلة كفر

ثانالنخلة كفر

ثانالنخلة كفر

ن377النخلة كفر

ثانالنخلة كفر

ن454النخلة كفر

ن367النخلة كفر

ثانالنخلة كفر

ن348النخلة كفر

ثانالنخلة كفر

ن386النخلة كفر

ن471النخلة كفر

ن343النخلة كفر

ثانبلتان

ثانبلتان

ثانبلتان

ثانبلتان

ثانبلتان

راسببلتان

راسببلتان

ن449بلتان

راسببلتان

ثانبلتان

ثانالكبرى اجهور

راسبالكبرى اجهور
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القليوبيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم رمضان صبحى احمد1567

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل محمد طاهر احمد1568

القليوبيةاألدبىمبصرقشوش مرسى الغنى عبد مجدى احمد1569

القليوبيةاألدبىمبصرحمزه محمد احمد محمد احمد1570

القليوبيةاألدبىمبصرسرحان محمد امام محمد احمد1571

القليوبيةاألدبىمبصرخاطر الباقى عبد الحميد عبد طه ضياء1572

القليوبيةاألدبىمبصردويدار العال عبد شحوت جمال طلعت1573

القليوبيةاألدبىمبصرالبكش احمد الحميد عبد محمد الحميد عبد1574

القليوبيةاألدبىمبصرعبده الحميد عبد محمدين الحميد عبد الرحمن عبد1575

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد عمر الكريم عبد رافع هللا عبد1576

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد هللا عبد1577

القليوبيةاألدبىمبصرعيسى ابو عواد اسماعيل السيد الواحد عبد1578

القليوبيةاألدبىمبصرخاطر محمود فؤاد طه على1579

القليوبيةاألدبىمبصرخاطر الباقى عبد الحميد عبد محمود عمار1580

القليوبيةاألدبىمبصرحمزه الفتاح عبد احمد احمد عمر1581

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان ابراهيم محمد ابراهيم محمد1582

القليوبيةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد احمد محمد احمد محمد1583

القليوبيةاألدبىمبصرالشامى حامد حسينى صالح محمد1584

القليوبيةاألدبىمبصرالسعداوى خليفه منصور محمد محمد1585

القليوبيةاألدبىمبصرقطيه سويلم عطوه فهمى مختار1586

القليوبيةاألدبىمبصرالعفيفى السيد محمد الحليم عبد مصطفى1587

القليوبيةاألدبىمبصرحجازى على محمد محمد زكريا الدين نجم1588

القليوبيةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم محمد ابراهيم يوسف1589

القليوبيةاألدبىمبصرخضير الرحمن عبد يحيى شرقاوى يحيى1590

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد البكرى محمد عالء احمد1591

القليوبيةاألدبىمبصرزايد عرفه محمد احمد1592

القليوبيةاألدبىمبصرجاد محمود امين محمود اسالم1593

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم مدبولى اشرف حسام1594

القليوبيةاألدبىمبصرامام السيد روحى السيد هللا عبد1595

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى عماره حسانين ناصر هللا عبد1596

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد المرضى عبد محمد المرضى عبد1597

القليوبيةاألدبىمبصرسليم الباقى عبد على طارق على1598

القليوبيةاألدبىمبصرالباقى عبد محمد متولى شفيق متولى كريم1599

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد معتمد احمد محمد1600

القليوبيةاألدبىمبصرالزقزوق اسماعيل السيد اسماعيل محمد1601

القليوبيةاألدبىمبصرالشعراوى ابراهيم جاد السيد حسين محمد1602

القليوبيةاألدبىمبصررضوان محمد المولى عبد صالح محمد1603

القليوبيةاألدبىمبصرالضباشى على محمد طاهر محمد1604

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد رضوان هللا عبد هللا عبد محمد1605

القليوبيةاألدبىمبصررزق على رزق على محمد1606

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عماد يوسف1607

القليوبيةاألدبىمبصرقاسم على حسن حسن ابراهيم1608
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راسبالكبرى اجهور

راسبالكبرى اجهور

ن374الكبرى اجهور

ن374الكبرى اجهور

ثانالكبرى اجهور

ثانالكبرى اجهور

راسبالكبرى اجهور

ثانالكبرى اجهور

ثانالكبرى اجهور

ن425الكبرى اجهور

راسبالكبرى اجهور

ن350الكبرى اجهور

ثانالكبرى اجهور

ن330الكبرى اجهور

ن393الكبرى اجهور

ن468الكبرى اجهور

ن406الكبرى اجهور

ن537الكبرى اجهور

ن387الكبرى اجهور

ثانالكبرى اجهور

ثانالكبرى اجهور

ن580الكبرى اجهور

ن346الكبرى اجهور

راسبالكبرى اجهور

ن481الكبرى العمار

ن370الكبرى العمار

راسبالكبرى العمار

ن412الكبرى العمار

ن382الكبرى العمار

ن411الكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

ن479الكبرى العمار

ن408الكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

ن407قها
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القليوبيةاألدبىمبصرالشعيبى محمد العاطى عبد رجب ابراهيم1609

القليوبيةاألدبىمبصرنجدى على عاطف بكر ابو1610

القليوبيةاألدبىمبصربركات العزيز عبد على محمد احمد1611

القليوبيةاألدبىمبصرالنمولى على محمد عمران وحيد ادهم1612

القليوبيةاألدبىمبصرالصالحى ابراهيم رضا جمال اسامه1613

القليوبيةاألدبىمبصرالحشاش محمد النبى عبد عماد خالد1614

القليوبيةاألدبىمبصرالشرقاوى ابراهيم شحات دسوقى زياد1615

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمود سعد محمد سعد1616

القليوبيةاألدبىمبصرنعمه ابو على الحميد عبد عاطف الحميد عبد1617

القليوبيةاألدبىمبصرخليل احمد الرحمن عبد احمد الرحمن عبد1618

القليوبيةاألدبىمبصرالواحد عبد ابراهيم حامد عادل الرحمن عبد1619

القليوبيةاألدبىمبصرسقايه ابو حجازى على حجازى هللا عبد1620

القليوبيةاألدبىمبصربكرى محمد مصطفى هللا عبد1621

القليوبيةاألدبىمبصرالخطيب احمد الحميد عبد على1622

القليوبيةاألدبىمبصرالبنا محمد على محمد على1623

القليوبيةاألدبىمبصرالكومى احمد محمد خالد عمر1624

القليوبيةاألدبىمبصرحجازى كامل فتحى احمد فتحى1625

القليوبيةاألدبىمبصرعليمى محمد امين محمد1626

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم رسالن حمدى محمد1627

القليوبيةاألدبىمبصرخليل الحميد عبد سعيد محمد1628

القليوبيةاألدبىمبصرالنواوى السيد فتحى سيد محمد1629

القليوبيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم المقصود عبد عاشور محمد1630

القليوبيةاألدبىمبصرالشماع محمد هللا عبد محمد1631

القليوبيةاألدبىمبصرعيد الحليم عبد اسماعيل الدين محى محمد1632

القليوبيةاألدبىمبصرزكريا محمد يحى محمد1633

القليوبيةاألدبىمبصرحسن سند الحليم عبد العزيز عبد محمود1634

القليوبيةاألدبىمبصرهمام حسن شعبان عالء محمود1635

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد ضاهر الفتاح عبد مصطفى1636

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى ابراهيم يوسف زكريا يوسف1637

القليوبيةاألدبىمبصرعجمى محمد محمد اسماعيل احمد1638

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم السيد السيد رضاء ايمن1639

القليوبيةاألدبىمبصرعجمى محمد محمد اسماعيل محمد1640

القليوبيةاألدبىمبصرالمنياوى هالل محمد احمد مصطفى1641

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم الفتاح عبد محمود1642

القليوبيةاألدبىمبصرالنبى عبد السيد احمد اشرف احمد1643

القليوبيةاألدبىمبصرعلى السيد على الدين عز احمد1644

القليوبيةاألدبىمبصرسرور موسى بركات السيد بهاء1645

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل حماد محمد خالد حامد1646

القليوبيةاألدبىمبصرعيد حسن احمد حسن شريف حسن1647

القليوبيةاألدبىمبصررمضان على سعيد عيد سعيد1648

القليوبيةاألدبىمبصرعمران حسن عيد سالم خالد عيد1649

القليوبيةاألدبىمبصربدير العزيز عبد عزت الحميد عبد الرحمن عبد1650
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ن424قها

ن486قها

ن522قها

ثانقها

ن442قها

راسبقها

ثانقها

ثانقها

راسبقها

ثانقها

ثانقها

ثانقها

ثانقها

راسبقها

ن449قها

ن425قها

ن425قها

راسبقها

ن372قها

ن443قها

ن433قها

راسبقها

ثانقها

ثانقها

ن381قها

راسبقها

ن502قها

ن532قها

راسبقها

ثانالجزيرة طنط

راسبالجزيرة طنط

ثانالجزيرة طنط

ثانالجزيرة طنط

راسبالجزيرة طنط

ثانكنانه ميت

راسبكنانه ميت

راسبكنانه ميت

راسبكنانه ميت

راسبكنانه ميت

ثانكنانه ميت

راسبكنانه ميت

ثانكنانه ميت
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القليوبيةاألدبىمبصرسليم محمد رشيد النبى عبد الرحمن عبد1651

القليوبيةاألدبىمبصرالحلى المعطى عبد محمد فهمى ياسر هللا عبد1652

القليوبيةاألدبىمبصرشريف عفيفى سالمه سعد خالد محمد1653

القليوبيةاألدبىمبصرالعظيم عبد الحميد عبد درويش محمد1654

القليوبيةاألدبىمبصرشعيب الحميد عبد حسن عبده محمد1655

القليوبيةاألدبىمبصرشادوف سليمان الوهاب عبد عربى عالء مصطفى1656

القليوبيةاألدبىمبصرشحاته فتحى الليثى امام احمد1657

القليوبيةاألدبىمبصرسالم محمد رمضان احمد1658

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود حافظ النبى عبد احمد1659

القليوبيةاألدبىمبصرعلى السيد قناوى احمد1660

القليوبيةاألدبىمبصرعلى النجا ابو محمد احمد1661

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد1662

القليوبيةاألدبىمبصرحسينى محمد منصور احمد1663

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد امام اسالم1664

القليوبيةاألدبىمبصرامين الصبور عبد محروس اسالم1665

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الحفيظ عبد محمد الحفيظ عبد1666

القليوبيةاألدبىمبصريوسف اسعد نجيب هللا عبد1667

القليوبيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم حسنى الملك عبد1668

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد ابراهيم القادر عبد ابراهيم1669

القليوبيةاألدبىمبصرمتولى محمد قدرى خالد احمد1670

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد كريم راحم احمد1671

القليوبيةاألدبىمبصربدرعلى متبولى رضا احمد1672

القليوبيةاألدبىمبصربيومى السيد سمير احمد1673

القليوبيةاألدبىمبصرعوده عوده سالم شحته احمد1674

القليوبيةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد الفتاح عبد احمد1675

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد اسماعيل المنعم عبد احمد1676

القليوبيةاألدبىمبصرالسعود ابو بدوى امام ماهر احمد1677

القليوبيةاألدبىمبصريوسف شحته مجدى احمد1678

القليوبيةاألدبىمبصرعرفه سيد السعيد محمد مدحت احمد1679

القليوبيةاألدبىمبصرعبد محمد السيد حمدى اسالم1680

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى موسى صالح اسالم1681

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد الفتاح عبد اسالم1682

القليوبيةاألدبىمبصرغانم مسلم غانم ناجى البدرى1683

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى الدمرداش السيد امام السيد1684

القليوبيةاألدبىمبصرالزحالن احمد بدرعادل1685

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى السيد محمد ماهر محمد بدر1686

القليوبيةاألدبىمبصرالطرقى فريج فريج سليم بسام1687

القليوبيةاألدبىمبصراحمد حبيب محمد حبيب1688

القليوبيةاألدبىمبصرمحمدى سعيد محمد حزيفه1689

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد حمدى1690

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى دسوقى محروس محمد دسوقى1691

القليوبيةاألدبىمبصرحسن العظيم عبد سعيد اكرامى سعيد1692
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راسبكنانه ميت

ن427كنانه ميت

ن399كنانه ميت

ن375كنانه ميت

ن437كنانه ميت

ثانكنانه ميت

ثانالخولى فتحى

ثانالخولى فتحى

ن452الخولى فتحى

ثانالخولى فتحى

راسبالخولى فتحى

ن364الخولى فتحى

ثانالخولى فتحى

ثانالخولى فتحى

ن524الخولى فتحى

ثانالخولى فتحى

ن436الخولى فتحى

ن541الخولى فتحى

ن367القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن362.5القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن391.5القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن365.5القناطر شبين

ن361.5القناطر شبين

ن367القناطر شبين

ن424.5القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن407.5القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن528.5القناطر شبين

ن440.5القناطر شبين

ن456.5القناطر شبين

ن477.5القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن454القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين
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القليوبيةاألدبىمبصرعامر الخالق عبد سعيد العربى السيد سمير1693

القليوبيةاألدبىمبصرغنيم العزيز عبد محمد شعراوى1694

القليوبيةاألدبىمبصرسيد الودود عبد هللا عبد اشرف صهيب1695

القليوبيةاألدبىمبصرسعدون المطلب عبد السيد عيد طه1696

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد صالح ممدوح عادل1697

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد المنعم عبد سعيد احمد الرحمن عبد1698

القليوبيةاألدبىمبصربنهاوى العاطى عبد محمود محمد الرحمن عبد1699

القليوبيةاألدبىمبصرفرج محمد السميع عبد محمد السميع عبد1700

القليوبيةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد محمد العزيز عبد1701

القليوبيةاألدبىمبصربكير احمد صالح ابراهيم هللا عبد1702

القليوبيةاألدبىمبصرخليفه ابراهيم المجيد عبد احمد هللا عبد1703

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل السيد محمد رضا هللا عبد1704

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى محمود سعيد هللا عبد1705

القليوبيةاألدبىمبصرالعظيم عبد صالح عادل هللا عبد1706

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين محمد احمد يوسف هللا عبد1707

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد المنعم عبد محمد المنعم عبد1708

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عواد عربى1709

القليوبيةاألدبىمبصرالمشد متولى على العربى السيد على1710

القليوبيةاألدبىمبصرالور محمد على زهدى محمد على1711

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد عليان ابو عاشور عليان1712

القليوبيةاألدبىمبصريوسف السالم عبد احمد عمر1713

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الدين كمال عمر1714

القليوبيةاألدبىمبصرالسالم عبد ربيع احمد محمد عمر1715

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد مصيلحى قطب محمد عمر1716

القليوبيةاألدبىمبصرعلى فتحى محمد حمدى فتحى1717

القليوبيةاألدبىمبصررمضان محمد محمد وليد كريم1718

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى محمد مختار محمد مجدى1719

القليوبيةاألدبىمبصرالعماوى بكر محمد ابراهيم محمد1720

القليوبيةاألدبىمبصرسالم السيد احمد محمد1721

القليوبيةاألدبىمبصرحسانين شعيب رأفت احمد محمد1722

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم سمير احمد محمد1723

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد محمد حمدى محمد1724

القليوبيةاألدبىمبصرمتولى محمد قدرى خالد محمد1725

القليوبيةاألدبىمبصروادى محمود احمد سعيد محمد1726

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد صالح عادل محمد1727

القليوبيةاألدبىمبصراحمد طوخى الواحد عبد عاطف محمد1728

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد نجم عاطف محمد1729

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد الحميد عبد محمد1730

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد العظيم عبد الرحمن عبد محمد1731

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد ابراهيم القادر عبد محمد1732

القليوبيةاألدبىمبصرصقر مرسى عباس هللا عبد محمد1733

القليوبيةاألدبىمبصرحبيب محمد محمد على محمد1734
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ن412القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن462.5القناطر شبين

ن497.5القناطر شبين

ن363القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن513.5القناطر شبين

ن346.5القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن366القناطر شبين

ن434القناطر شبين

ن452القناطر شبين

ن381.5القناطر شبين

ن358القناطر شبين

ن357.5القناطر شبين

ن399القناطر شبين

ن545القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن465القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن397القناطر شبين

ن369.5القناطر شبين

ن450القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن430القناطر شبين

ن377القناطر شبين

ن430.5القناطر شبين

ن403القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن398القناطر شبين

ثانالقناطر شبين
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القليوبيةاألدبىمبصرعبيد شفيق هليل عمر محمد1735

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد الحسينى فتحى محمد1736

القليوبيةاألدبىمبصرحسن النور فج فتحى محمد1737

القليوبيةاألدبىمبصرالدبيسى احمد محمد ماهر محمد1738

القليوبيةاألدبىمبصرجزر محمد السيد محمد محمد1739

القليوبيةاألدبىمبصرعيسى السيد على مصطفى محمد1740

القليوبيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم ناجى محمد1741

القليوبيةاألدبىمبصرغنيم العال عبد محمد ناصر محمد1742

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمود نبيل محمد1743

القليوبيةاألدبىمبصرمتولى السيد جمعه مصطفى1744

القليوبيةاألدبىمبصرفتيح حسن الفتاح عبد محمد اشرف مؤمن1745

القليوبيةاألدبىمبصرالظاهر عبد حسن ناصر يوسف1746

القليوبيةاألدبىمبصرالهادى عبد حسن ابراهيم اسعد ابراهيم1747

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد العربى ابراهيم1748

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود محمد على سيد ابراهيم1749

القليوبيةاألدبىمبصرفارس حنفى ابراهيم احمد1750

القليوبيةاألدبىمبصربحيرى السيد احمد سيد السيد احمد1751

القليوبيةاألدبىمبصرعلى احمد محمد حمدى احمد1752

القليوبيةاألدبىمبصرالهادى عبد حسن احمد سامى احمد1753

القليوبيةاألدبىمبصرقرطام محمد الستار عبد سمير احمد1754

القليوبيةاألدبىمبصربدوى قطب محمد صبحى احمد1755

القليوبيةاألدبىمبصرستيت ابو السيد محمود عمرو احمد1756

القليوبيةاألدبىمبصرقرطام المجيد عبد العال عبد محمد احمد1757

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه الغنى عبد محمود محمد احمد1758

القليوبيةاألدبىمبصرالشامى امام الحميد عبد احمد اسالم1759

القليوبيةاألدبىمبصرحسين كامل السيد حاتم اسالم1760

القليوبيةاألدبىمبصرعمر محمد الحسينى ابراهيم الحسينى1761

القليوبيةاألدبىمبصربدر محمود محمد ماهر بهاء1762

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد حسن حسام1763

القليوبيةاألدبىمبصرالشافعى امام حامدحسن حسن1764

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور الحليم عبد الفتاح عبد جمال رزق1765

القليوبيةاألدبىمبصرموسى محمد سعيد محمد سعيد1766

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم السيد محمد سيد1767

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم الرحمن عبد1768

القليوبيةاألدبىمبصرالشيمى محمد النبى عبد اشرف الرحمن عبد1769

القليوبيةاألدبىمبصرفوده امين محمد الرحمن عبد1770

القليوبيةاألدبىمبصرمتولى محمد الرؤف عبد ناصر الرحمن عبد1771

القليوبيةاألدبىمبصرحسين ابو حسين على الحليم عبد على1772

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الشافعى على اللطيف عبد على1773

القليوبيةاألدبىمبصرقدر حسن العزيز عبد احمد عمار1774

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد مهدى محمود عماد عمار1775

القليوبيةاألدبىمبصرستيت ابو الكرمانى احمد المنعم عبد عمر1776



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 82

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن392.5القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن361القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن354.5القناطر شبين

ن399.5القناطر شبين

ن520القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن418.5القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانطحانوب

ن393طحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ن487طحانوب

ن505طحانوب

ثانطحانوب

ن400طحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ن349طحانوب

ن384طحانوب

ن437طحانوب

ثانطحانوب

ن463طحانوب

راسبطحانوب

ن384طحانوب

ثانطحانوب

ن483طحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ن450طحانوب

ن384طحانوب

ن376طحانوب

ثانطحانوب
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القليوبيةاألدبىمبصرندا محمد محمد عمر1777

القليوبيةاألدبىمبصرالدين سراج السيد سراج السيد كريم1778

القليوبيةاألدبىمبصرخفاجى موسى محمد اسماعيل محمد1779

القليوبيةاألدبىمبصرعلوش ابراهيم المحمدى اشرف محمد1780

القليوبيةاألدبىمبصرربه عبد يوسف سالم اشرف محمد1781

القليوبيةاألدبىمبصرزايد امام محمد امام محمد1782

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود الحسينى محمد حامد محمد1783

القليوبيةاألدبىمبصرالقوسى السيد محمد سعيد محمد1784

القليوبيةاألدبىمبصرالنحاس محمد احمد صالح محمد1785

القليوبيةاألدبىمبصرستيت ابو الباسط عبد احمد هللا عبد محمد1786

القليوبيةاألدبىمبصرعتلم السعيد محمد على محمد1787

القليوبيةاألدبىمبصرحجاب منصور محمد قاسم محمد1788

القليوبيةاألدبىمبصرمعروف الرحيم عبد سالم محمود محمد1789

القليوبيةاألدبىمبصرعوض حسن سليمان محمود محمد1790

القليوبيةاألدبىمبصرالدحدح على السيد مصطفى محمد1791

القليوبيةاألدبىمبصرطه الظاهر عبد احمد وائل محمد1792

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى الرحمن عبد الحميد عبد احمد محمود1793

القليوبيةاألدبىمبصرالحليم عبد المنعم عبد السيد محمود1794

القليوبيةاألدبىمبصرالعوضى محمد محمود تامر محمود1795

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم عواد حمدى محمود1796

القليوبيةاألدبىمبصرالرحيم عبد سالم الرحيم عبد محمود1797

القليوبيةاألدبىمبصرالعوضى محمود الحميد عبد الشافى عبد محمود1798

القليوبيةاألدبىمبصرالدكرورى مصطفى السيد عواد محمود1799

القليوبيةاألدبىمبصرستيت ابو السيد محمود محمد محمود1800

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمود1801

القليوبيةاألدبىمبصرعبيد اسماعيل محمد يوسف محمود1802

القليوبيةاألدبىمبصرمليجى الحى عبد مليجى القاسم ابو مصطفى1803

القليوبيةاألدبىمبصربسراوى ربيع احمد مصطفى1804

القليوبيةاألدبىمبصرشوك ابو محمد العظيم عبد احمد مصطفى1805

القليوبيةاألدبىمبصرخليل سالمه محمد عادل مصطفى1806

القليوبيةاألدبىمبصررضوان محمد الفتاح عبد احمد نور1807

القليوبيةاألدبىمبصرقرطام امين محمود السيد احمد1808

القليوبيةاألدبىمبصرزيد ابو السيد زيد ابو رمضان احمد1809

القليوبيةاألدبىمبصرسيد حامد محمود عادل احمد1810

القليوبيةاألدبىمبصرالحليم عبد ابراهيم الحليم عبد احمد1811

القليوبيةاألدبىمبصرالعظيم عبد العزيز عبد المنعم عبد احمد1812

القليوبيةاألدبىمبصربحيرى ابراهيم مصلح محمد احمد1813

القليوبيةاألدبىمبصرهللا خلف احمد ناصر احمد1814

القليوبيةاألدبىمبصرفرحان احمد محمد احمد اسالم1815

القليوبيةاألدبىمبصردسوقى حسانين محمد سيد اسالم1816

القليوبيةاألدبىمبصرعياد سعيد شريف اسالم1817

القليوبيةاألدبىمبصرجاويش محمد محمد عماد ايمن1818
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ثانطحانوب

ن522طحانوب

ن497طحانوب

ن476طحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

راسبطحانوب

ثانطحانوب

ن366.5طحانوب

ن503طحانوب

ن406طحانوب

ثانطحانوب

ن360.5طحانوب

ن378طحانوب

ن412طحانوب

ثانطحانوب

ن457طحانوب

ثانطحانوب

ن422طحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

راسبطحانوب

ثانطحانوب

ن422.5طحانوب

ن420طحانوب

ن380طحانوب

ن477طحانوب

ثانطحانوب

ثانطحا كفر

ن398طحا كفر

ثانطحا كفر

ثانطحا كفر

راسبطحا كفر

ن499طحا كفر

ثانطحا كفر

ن447طحا كفر

راسبطحا كفر

ثانطحا كفر

راسبطحا كفر
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القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد عاشور احمد سيد1819

القليوبيةاألدبىمبصرباطه الحليم عبد صالح محمد طارق1820

القليوبيةاألدبىمبصرعياد محمد امام ابراهيم طه1821

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم وهبه ابراهيم مجدى الرحمن عبد1822

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل السميع عبد اسماعيل السميع عبد1823

القليوبيةاألدبىمبصرقرطام عواد عرفه عواد عرفه1824

القليوبيةاألدبىمبصرالنمر حسن ابراهيم حسن على1825

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى يوسف رضا على1826

القليوبيةاألدبىمبصرعامر حافظ السيد خالد عمار1827

القليوبيةاألدبىمبصرشتله العاطى عبد سيد العاطى عبد عمر1828

القليوبيةاألدبىمبصرفارس محمود البدوى احمد فارس1829

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد احمد حمدى احمد فتحى1830

القليوبيةاألدبىمبصرعطيه سالم احمد محمد1831

القليوبيةاألدبىمبصربلصه داود محمد احمد محمد1832

القليوبيةاألدبىمبصرخليل طه رزق ايمن محمد1833

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد رجب صبحى رضا محمد1834

القليوبيةاألدبىمبصرزيد امام محمد الرحمن عبد محمد1835

القليوبيةاألدبىمبصرحسين شكرى السيد محمود1836

القليوبيةاألدبىمبصرقرطام امين محمود محمد محمود1837

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى العليم عبد حسين مصطفى1838

القليوبيةاألدبىمبصرشاهين سيد الحليم عبد الحليم عبد مصطفى1839

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد مهدى خالد احمد1840

القليوبيةاألدبىمبصرالمنصف عبد هالل خالد احمد1841

القليوبيةاألدبىمبصرعليوه محمد عليوه احمد1842

القليوبيةاألدبىمبصرالمنصف عبد محمد ماهر احمد1843

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى مطراوى محمد احمد1844

القليوبيةاألدبىمبصراحمد النبى عبد صبحى اسالم1845

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد العاطى عبد الفتاح عبد اسالم1846

القليوبيةاألدبىمبصرالنبى عبد جميل محمد اسالم1847

القليوبيةاألدبىمبصرعطا محمد احمد االسالم سيف1848

القليوبيةاألدبىمبصرفرماوى صالح النبى عبد هللا عبد1849

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد على عالء عمر1850

القليوبيةاألدبىمبصرعلى هادى ادهم محمد1851

القليوبيةاألدبىمبصرسالم جوده خالد محمد1852

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه فرج سعيد محمد1853

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود فتحى سيد محمد1854

القليوبيةاألدبىمبصرمنسى منسى مصطفى محمد1855

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد جمال محمود1856

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد فتحى خالد محمود1857

القليوبيةاألدبىمبصرالمجيد عبد الفتاح عبد الباسط عبد محمود1858

القليوبيةاألدبىمبصرمهدى محمد الدين عز محمود1859

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد الحميد عبد محمد محمود1860
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راسبطحا كفر

ثانطحا كفر

راسبطحا كفر

ن475طحا كفر

ن419طحا كفر

ثانطحا كفر

ثانطحا كفر

ن457طحا كفر

ثانطحا كفر

ن361.5طحا كفر

ثانطحا كفر

ن377طحا كفر

ن445طحا كفر

راسبطحا كفر

ثانطحا كفر

راسبطحا كفر

ثانطحا كفر

ثانطحا كفر

ثانطحا كفر

ن526طحا كفر

ثانطحا كفر

ن449الدير كفر

ثانالدير كفر

ن386الدير كفر

ن431الدير كفر

ثانالدير كفر

ن393الدير كفر

ثانالدير كفر

ن359الدير كفر

ن423الدير كفر

ن478الدير كفر

ثانالدير كفر

ثانالدير كفر

ن513الدير كفر

ن426الدير كفر

ثانالدير كفر

ثانالدير كفر

ن423الدير كفر

ثانالدير كفر

ن521.5الدير كفر

ن531الدير كفر

ن525الدير كفر
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القليوبيةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد محمد مصطفى1861

القليوبيةاألدبىمبصرالمنعم عبد مصطفى ابراهيم يوسف1862

القليوبيةاألدبىمبصرالغريب محمد خالد ابراهيم1863

القليوبيةاألدبىمبصرالباجورى المقصود عبد جمال احمد1864

القليوبيةاألدبىمبصرعضمه محمد محمد الرحمن عبد احمد1865

القليوبيةاألدبىمبصرالنقيشى كمال حسنى عالء احمد1866

القليوبيةاألدبىمبصرقسيط السيد محمد احمد1867

القليوبيةاألدبىمبصرالمطراوى عواد سيد ناصر احمد1868

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد نوح سمير حازم1869

القليوبيةاألدبىمبصرحسن العال عبد توفيق شعبان حسين1870

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان الحسينى على خالد1871

القليوبيةاألدبىمبصرشعث محمد سالم احمد سالم1872

القليوبيةاألدبىمبصرالسالم عبد فرج محمد الدين سيف1873

القليوبيةاألدبىمبصرعلى احمد صابر ابراهيم صابر1874

القليوبيةاألدبىمبصرانسه ابراهيم محمد سليم طه1875

القليوبيةاألدبىمبصرغياض احمد زكى ايمن الرحمن عبد1876

القليوبيةاألدبىمبصرالمعطى عبد القادر عبد جمال الرحمن عبد1877

القليوبيةاألدبىمبصرمكى يوسف حسن حسن الرحمن عبد1878

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود اسماعيل طارق الرحمن عبد1879

القليوبيةاألدبىمبصرهللا جاب اللطيف عبد بيومى اللطيف عبد1880

القليوبيةاألدبىمبصرالحلوانى منسى نوح السيد هللا عبد1881

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد محمد جمعه هللا عبد1882

القليوبيةاألدبىمبصرعويمر سالم ابراهيم عربى هللا عبد1883

القليوبيةاألدبىمبصرالصادق عبد محمد حسن مصطفى هللا عبد1884

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد عمر جمعه همام عمر1885

القليوبيةاألدبىمبصرالشيمى نصر احمد الجميل محمد1886

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم جمعه السيد محمد1887

القليوبيةاألدبىمبصرعطيه السيد عطيه سيد محمد1888

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل السعود ابو محمود الراضى عبد محمد1889

القليوبيةاألدبىمبصرالنساج اسماعيل محمد على محمد1890

القليوبيةاألدبىمبصراحمد صالح مبروك محمد1891

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد احمد حسن محمود1892

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد جالل حسن محمود1893

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم عوده محمد خالد محمود1894

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمود سيد محمود1895

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم السيد هللا عبد محمود1896

القليوبيةاألدبىمبصرالمشتولى احمد اسماعيل محمد محمود1897

القليوبيةاألدبىمبصرجبريل على صالح محمد محمود1898

القليوبيةاألدبىمبصرنصار احمد نصار محمود1899

القليوبيةاألدبىمبصرمكاوى هللا عبد محمود وجيه ممدوح1900

القليوبيةاألدبىمبصرالغمازى اسماعيل صبحى طارق نادر1901

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد على الوهاب عبد حسين يوسف1902
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القليوبيةاألدبىمبصرعزب على شوقى سامى يوسف1903

القليوبيةاألدبىمبصرمرعى ابراهيم صالح سعد يوسف1904

القليوبيةاألدبىمبصرعليوه امين محمد يوسف1905

القليوبيةاألدبىمبصرالنبى عبد حمدان حنفى ابراهيم1906

القليوبيةاألدبىمبصرعرفات محمد غريب حسن احمد1907

القليوبيةاألدبىمبصرعماره احمد خالد احمد1908

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمود الشافى عبد عاطف احمد1909

القليوبيةاألدبىمبصرسعد محمد عنتر اسالم1910

القليوبيةاألدبىمبصرعلى العال عبد على اشرف1911

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى صالحين جمعه ايمن1912

القليوبيةاألدبىمبصرقاسم محمد العزيز عبد منصور بشير1913

القليوبيةاألدبىمبصراروس عيد كامل ماهر محمد جمال1914

القليوبيةاألدبىمبصرحسين مصطفى الدين جمال طارق سفيان1915

القليوبيةاألدبىمبصرالفخرانى محمد سالم احمد طه1916

القليوبيةاألدبىمبصرالمليجى معاذ سيد حسن سيد طه1917

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد هللا عبد حسين الرحمن عبد1918

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد توفيق فولى حسن هللا عبد1919

القليوبيةاألدبىمبصريوسف على هللا وهب على1920

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمود محمد عمر1921

القليوبيةاألدبىمبصراحمد احمد سيد محمد عمرو1922

القليوبيةاألدبىمبصرحسانين المغنى عبد فتوح احمد فتوح1923

القليوبيةاألدبىمبصرمفتاح احمد الحميد عبد احمد محمد1924

القليوبيةاألدبىمبصرعوده محمد احمد محمد1925

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد صابر محمد1926

القليوبيةاألدبىمبصراحمد عطيه محمد عادل محمد1927

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور محمد الموجود عبد محمد1928

القليوبيةاألدبىمبصرمعاز سيد حسن محسن محمد1929

القليوبيةاألدبىمبصراحمد جمعه محمود محمد1930

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد ممدوح محمد1931

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد القادر عبد ممدوح محمد1932

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود حسن هانى محمد1933

القليوبيةاألدبىمبصرنصير السيد وجيه ابراهيم مصطفى1934

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمد عادل مصطفى1935

القليوبيةاألدبىمبصرعلى حسن محمود مصطفى1936

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محفوظ محمد محمود مصطفى1937

القليوبيةاألدبىمبصرطلحه اسماعيل فوزى فوزى ياسين1938

القليوبيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد صبحى محمد يحيى1939

القليوبيةاألدبىمبصرالحى عبد عيد امين ابراهيم يوسف1940

القليوبيةاألدبىمبصرفرج كامل محمد اسامه يوسف1941

القليوبيةاألدبىمبصرفرج اللطيف عبد محمد الحسين يوسف1942

القليوبيةاألدبىمبصرالمجيد عبد النبى عبد محمود ابراهيم1943

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم العزيز عبد ابراهيم1944
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القليوبيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى الصباح احمد1945

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم يونس حمدى احمد1946

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد صالح خلف احمد1947

القليوبيةاألدبىمبصرشعبان محمود رمضان احمد1948

القليوبيةاألدبىمبصرحسين احمد سالم احمد1949

القليوبيةاألدبىمبصرمتولى محمد الغنى عبد احمد1950

القليوبيةاألدبىمبصربسيونى شبل الدين عالء احمد1951

القليوبيةاألدبىمبصرجمعه عويس احمد محمد احمد1952

القليوبيةاألدبىمبصرسرور محمد القوى عبد محمد احمد1953

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محروس محمد احمد1954

القليوبيةاألدبىمبصربدوى ابراهيم مرعى محمد احمد1955

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم نجيب محمد احمد1956

القليوبيةاألدبىمبصرخير احمد رشاد محمود احمد1957

القليوبيةاألدبىمبصرحسين الهادى عبد هاللى احمد1958

القليوبيةاألدبىمبصرسيد يحى صالح ادهم1959

القليوبيةاألدبىمبصرالدين على محمد احمد نبيل اسامه1960

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد السميع عبد محمود على اسالم1961

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود حسن محمود حسن1962

القليوبيةاألدبىمبصرعزب محمد ابراهيم حسين حسين1963

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الفتوح ابو احمد خالد1964

القليوبيةاألدبىمبصرعلى نصر فهمى محمد خالد1965

القليوبيةاألدبىمبصرمسعود محمد على الرحمن عبد1966

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان حنفى محمود الرحمن عبد1967

القليوبيةاألدبىمبصرصديق الكريم عبد القذافى الكريم عبد1968

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين بكرى محمد الكريم عبد1969

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل غريب المنعم عبد حسين هللا عبد1970

القليوبيةاألدبىمبصرعمر المعبود عبد عمر كمال هللا عبد1971

القليوبيةاألدبىمبصرحماد محمد محمد هللا عبد1972

القليوبيةاألدبىمبصرموسى محمد امين خالد الدين عز1973

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم رزق حالوه ابو على1974

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد على محمد على1975

القليوبيةاألدبىمبصراحمد فرحات احمد عمر1976

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محروس حسين عمر1977

القليوبيةاألدبىمبصرعوض محمد جابر خالد عمر1978

القليوبيةاألدبىمبصرصالح سعد سالمه عمر1979

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد شحات هانى عمر1980

القليوبيةاألدبىمبصرخليل محمود حنفى خميس عاصم1981

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود سالم احمد عمرو1982

القليوبيةاألدبىمبصرموسى محمد فوزى مصطفى فوزى1983

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد ناصر مازن1984

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل االدهم احمد محمد1985

القليوبيةاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد اشرف محمد1986



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 92

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالخصوص

ن400.5الخصوص

ثانالخصوص

راسبالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

راسبالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ن400الخصوص

ن482الخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

راسبالخصوص

راسبالخصوص

ثانالخصوص

راسبالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ن455.5الخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ن390الخصوص

ن415.5الخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ن388.5الخصوص

ن388.5الخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ن365.5الخصوص

راسبالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 93

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد بدوى محمد1987

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد الشافى عبد المنعم عبد جمال محمد1988

القليوبيةاألدبىمبصرجادو احمد محمد حسن محمد1989

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد القوى عبد حمدى محمد1990

القليوبيةاألدبىمبصررفاعى محمد طه رفاعى محمد1991

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد هايص سامى محمد1992

القليوبيةاألدبىمبصرحسين حسن سعد محمد1993

القليوبيةاألدبىمبصرالجواد عبد فرغلى سيد محمد1994

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان صادق عاطف محمد1995

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد سيد الباسط عبد محمد1996

القليوبيةاألدبىمبصرحمدان محمود العزيز عبد محمد1997

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمود محمد1998

القليوبيةاألدبىمبصرغريب هاشم وائل محمد1999

القليوبيةاألدبىمبصرشعبان زيدان احمد محمود2000

القليوبيةاألدبىمبصرامين شعبان امين محمود2001

القليوبيةاألدبىمبصرامين حسن جميل محمود2002

القليوبيةاألدبىمبصرصديق سليمان محمد محمود2003

القليوبيةاألدبىمبصرطه راغب محمد محمود2004

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل االدهم احمد مصطفى2005

القليوبيةاألدبىمبصرحامد محمود محمد هشام2006

القليوبيةاألدبىمبصرضيف ابو عبده محمود ياسين2007

القليوبيةاألدبىمبصرحسن على محمد حسن يوسف2008

القليوبيةاألدبىمبصرمجاهد احمد سمير يوسف2009

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد على اسماعيل محمد يوسف2010

القليوبيةاألدبىمبصررضوان محمد الفتاح عبد وائل ابراهيم2011

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد رمضان اشرف احمد2012

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل توغان انور احمد2013

القليوبيةاألدبىمبصرحسن يوسف حجاج احمد2014

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد قاسم صالح احمد2015

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد سيد عماد احمد2016

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سيد فتحى احمد2017

القليوبيةاألدبىمبصرفريح محمد احمد ناصر احمد2018

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد حميد جميل بدوى2019

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد فتحى حسن2020

القليوبيةاألدبىمبصرعلى احمد عادل هللا عبد2021

القليوبيةاألدبىمبصرصبيح ابراهيم محمد هللا عبد2022

القليوبيةاألدبىمبصرعلى رشاد نزيه الملك عبد2023

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد مصلح ناصر الوهاب عبد2024

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد السيد عمر على2025

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى السيد كامل رضا كامل2026

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد محمد2027

القليوبيةاألدبىمبصرعواد منتصر اشرف محمد2028



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 94

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالخصوص

راسبالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

راسبالخصوص

راسبالخصوص

ثانالخصوص

راسبالخصوص

راسبالخصوص

راسبالخصوص

راسبالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

راسبالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ن355الخصوص

ثانالخصوص

راسبالخصوص

ثانالمنايل

ن413المنايل

ن370المنايل

ن388المنايل

ثانالمنايل

ن496المنايل
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ن354.5المنايل
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ن394المنايل

ثانالمنايل

ثانالمنايل
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ثانالمنايل

ن454المنايل

ثانالمنايل

ن408المنايل

ثانالمنايل
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القليوبيةاألدبىمبصرمحمد عثمان اسماعيل محمد2029

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد احمد خالد محمد2030

القليوبيةاألدبىمبصراحمد بدوى خالد محمد2031

القليوبيةاألدبىمبصرعواد سمير سعيد محمد2032

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد احمد عادل محمد2033

القليوبيةاألدبىمبصرسعيد محمد على محمد2034

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد عماد محمد2035

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد عثمان اسماعيل محمود2036

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود السيد حاتم يوسف2037

القليوبيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد محمد ابراهيم2038

القليوبيةاألدبىمبصرالقوى عبد منير محمد ابراهيم2039

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد ابراهيم عادل ابراهيم2040

القليوبيةاألدبىمبصرحجاب محمد المنعم عبد حسين احمد2041

القليوبيةاألدبىمبصرحميد رمضان الشافى عبد ربيع احمد2042

القليوبيةاألدبىمبصرسلطان مرعى سيد احمد2043

القليوبيةاألدبىمبصرحسن متولى زكريا عادل احمد2044

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم بدوى احمد النبى عبد احمد2045

القليوبيةاألدبىمبصرالهادى عبد حامد الهادى عبد احمد2046

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد فرج عرفه احمد2047

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد لطفى محمد فتحى احمد2048

القليوبيةاألدبىمبصرالبهادى العزيز عبد محمد احمد2049

القليوبيةاألدبىمبصرالليثى محمد سيد فرج محمد احمد2050

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور احمد منصور محمد احمد2051

القليوبيةاألدبىمبصرشامه حسن انور محمد محمود احمد2052

القليوبيةاألدبىمبصرالتواب عبد الباسط عبد محى احمد2053

القليوبيةاألدبىمبصرموسى محمد حامد نبيل احمد2054

القليوبيةاألدبىمبصرسعيد احمد وليد احمد2055

القليوبيةاألدبىمبصرالهادى عبد حامد محمد ادهم2056

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حسن ابراهيم سعيد اسالم2057

القليوبيةاألدبىمبصريوسف احمد سيد محمد اسالم2058

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان محمد سيد مصطفى اسالم2059

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم حسن وائل اسالم2060

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد دسوقى اسماعيل جمال اسماعيل2061

القليوبيةاألدبىمبصرالقاضى محمد زيد ابو ممدوح اشرف2062

القليوبيةاألدبىمبصرالمنعم عبد الرحمن عبد محمد الدين بهاء2063

القليوبيةاألدبىمبصرالسعدنى الفتاح عبد محمد بالل ثمامه2064

القليوبيةاألدبىمبصرالسعدنى الفتاح عبد محمد بالل ثوبان2065

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى سليمان الحليم عبد سليمان مصطفى حسام2066

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد حسن على حسن2067

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد ذكى محمد حسن2068

القليوبيةاألدبىمبصربدوى احمد النبى عبد خالد2069

القليوبيةاألدبىمبصرزيد ابو دياب سعد سعدنعيم2070
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ثانالمنايل

ثانالمنايل

ثانالمنايل
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ن424الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر
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راسبالخيرية القناطر
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ن511الخيرية القناطر
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ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن541الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن428الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن427الخيرية القناطر

ن423الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن476الخيرية القناطر

ن553الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن420الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن452.5الخيرية القناطر

ن594الخيرية القناطر
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القليوبيةاألدبىمبصرصالح محمد سالمه صبرى سالمه2071

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد السيد محمد سيد2072

القليوبيةاألدبىمبصرالمقصود عبد سعيد هانى شاهر2073

القليوبيةاألدبىمبصرفهمى حسنى محمد هادى ضياء2074

القليوبيةاألدبىمبصربيومى سليمان فتحى احمد عاصم2075

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد السيد مغاورى محمد الرحمن عبد2076

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم خليل حامد مسعد الرحمن عبد2077

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد فرج عرفه الفتاح عبد2078

القليوبيةاألدبىمبصرعاوور موسى حسن محمد هللا عبد2079

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد رفاعى الهادى عبد الوهاب عبد2080

القليوبيةاألدبىمبصرشاكر محمود الفتاح عبد محمد عبده2081

القليوبيةاألدبىمبصرالطوخى محمود حنفى محمود عثمان2082

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد احمد رجب عادل عالء2083

القليوبيةاألدبىمبصرااللفى الغنى عبد فهمى عالء2084

القليوبيةاألدبىمبصرعيد مبارك هاشم عالء2085

القليوبيةاألدبىمبصرشحات ابراهيم محمد ابراهيم عمر2086

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد ربيع عمر2087

القليوبيةاألدبىمبصرهرباده احمد السيد احمد صبحى عمر2088

القليوبيةاألدبىمبصرالنبى عبد هللا عبد سليمان محمد عمر2089

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان العزيز عبد نجاح محمد عمر2090

القليوبيةاألدبىمبصرمدبولى الرحمن عبد فاروق عيد فاروق2091

القليوبيةاألدبىمبصرهيكل احمد فتحى سيد فتحى2092

القليوبيةاألدبىمبصرسعد فؤاد محمد احمد فؤاد2093

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد على محمد الناصر عبد مجدى2094

القليوبيةاألدبىمبصرفرحات احمد العربى السيد احمد محمد2095

القليوبيةاألدبىمبصرالشاذلى عوض السميع عبد احمد محمد2096

القليوبيةاألدبىمبصررزق احمد محمد احمد محمد2097

القليوبيةاألدبىمبصرليله ابو صديق محمد جمال محمد2098

القليوبيةاألدبىمبصرضاحى محمد رمضان حسن محمد2099

القليوبيةاألدبىمبصرربه عبد محمد سالمه حسن محمد2100

القليوبيةاألدبىمبصرحجاب محمد المنعم عبد حسين محمد2101

القليوبيةاألدبىمبصرفتيح الحميد عبد الجليل عبد رضا محمد2102

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد فاروق سامى محمد2103

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان سليمان الكريم عبد سليمان محمد2104

القليوبيةاألدبىمبصرموسى الحميد عبد فؤاد احمد سيد محمد2105

القليوبيةاألدبىمبصرسالم اسماعيل سيد شحات محمد2106

القليوبيةاألدبىمبصرحجاب احمد حنفى شكرى محمد2107

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد حمدى العال عبد محمد2108

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم الغنى عبد سيد الغنى عبد محمد2109

القليوبيةاألدبىمبصرحافظ محمدى سيد المنعم عبد محمد2110

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان احمد حسن اسماعيل عثمان محمد2111

القليوبيةاألدبىمبصرعصفور بيومى محمد عصام محمد2112
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ن489الخيرية القناطر

ن408.5الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن407الخيرية القناطر

ن502الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن596الخيرية القناطر

ن516الخيرية القناطر

ن473الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن462الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن478الخيرية القناطر

ن340الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن556الخيرية القناطر

ن520الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن483الخيرية القناطر

ن381الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن483الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن399الخيرية القناطر

ن451الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن373الخيرية القناطر

ن427الخيرية القناطر

ن393الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن357الخيرية القناطر
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القليوبيةاألدبىمبصرحجاب محمد المؤمن عبد مبروك محمد2113

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى ابراهيم ابراهيم محمود محمد2114

القليوبيةاألدبىمبصرالسالم عبد سليمان يحيى محمود محمد2115

القليوبيةاألدبىمبصرغزاوى ابراهيم السميع عبد مصطفى محمد2116

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان ابراهيم الغنى عبد مصطفى محمد2117

القليوبيةاألدبىمبصرالبرعى محمد محمود ناصر محمد2118

القليوبيةاألدبىمبصرالشاهد على محمود نجاح محمد2119

القليوبيةاألدبىمبصرعيد ابو احمد الجواد عبد وليد محمد2120

القليوبيةاألدبىمبصريونس درويش معوض احمد محمود2121

القليوبيةاألدبىمبصرزيدان دسوقى محمد خالد محمود2122

القليوبيةاألدبىمبصرسويدان خليفه خليفه الرازق عبد محمود2123

القليوبيةاألدبىمبصرربيع محمود على الكريم عبد محمود2124

القليوبيةاألدبىمبصرالخولى محمد محمود عبده محمود2125

القليوبيةاألدبىمبصرشمعون محمد عزت محمود2126

القليوبيةاألدبىمبصريونس درويش محمد عيد محمود2127

القليوبيةاألدبىمبصرالرزقى احمد محمد محمود2128

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الششتاوى هانى محمود2129

القليوبيةاألدبىمبصرمصباح جبر اسماعيل مصطفى2130

القليوبيةاألدبىمبصراحمد يحيى احمد مصطفى2131

القليوبيةاألدبىمبصرمحوا الحميد عبد فتحى محمد مصطفى2132

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الشيخ سيد محمود محمد مصطفى2133

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم ابراهيم محمود مصطفى2134

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد سيد عفيفى مصطفى2135

القليوبيةاألدبىمبصرشريف احمد محمد طه معاذ2136

القليوبيةاألدبىمبصرعمر محمد على الدين محيى هشام معاذ2137

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم حسنى محمد السالم عبد اسالم مهند2138

القليوبيةاألدبىمبصرالسمرى الرحمن عبد جالل ممدوح هادى2139

القليوبيةاألدبىمبصرالسحلى سعد شوربجى شعبان وليد2140

القليوبيةاألدبىمبصرالدين على مصطفى سيد محمد ياسر2141

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمود العال ابو شعبان يوسف2142

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان محمد سالم صالح يوسف2143

القليوبيةاألدبىمبصرعاوور سعد محمد محمد يوسف2144

القليوبيةاألدبىمبصرعطيو رفاعى سيد حسانين احمد2145

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود المجيد عبد صبحى احمد2146

القليوبيةاألدبىمبصرالمقصود عبد احمد اشرف ايمن2147

القليوبيةاألدبىمبصركامل محمد بيومى زايد سيد زايد2148

القليوبيةاألدبىمبصرحسان شحات حسن شعبان سعد2149

القليوبيةاألدبىمبصرصالح على محمد على2150

القليوبيةاألدبىمبصردويك ابو سالمه هللا عبد اسامه محمد2151

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد جمال سامى محمد2152

القليوبيةاألدبىمبصرخليل سيد سالمه محمد2153

القليوبيةاألدبىمبصردويك محمد اسماعيل النبى عبد محمد2154



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 100

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن368.5الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن384الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن427الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن424الخيرية القناطر

ن347الخيرية القناطر

ن339الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر
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القليوبيةاألدبىمبصرصقر الحليم عبد هللا عطا ناصر محمد2155

القليوبيةاألدبىمبصرسيد محمد حسن زين محمود2156

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد صبحى عمرو مصطفى2157

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد احمد ابراهيم جمال ابراهيم2158

القليوبيةاألدبىمبصرالدهب ابو المطلب عبد محمد حسن ابراهيم2159

القليوبيةاألدبىمبصرالصمد عبد حسن يوسف محمد حسن احمد2160

القليوبيةاألدبىمبصريوسف على ابراهيم فتحى الكريم عبد احمد2161

القليوبيةاألدبىمبصرفرج مصطفى عطيه هللا عبد احمد2162

القليوبيةاألدبىمبصرشامه ابو احمد الرحمن عبد ناجى احمد2163

القليوبيةاألدبىمبصرخليل موسى هللا عبد على اسالم2164

القليوبيةاألدبىمبصرالدين شرف احمد طه عاطف اسالم2165

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار يوسف الكريم عبد ناصر ايمن2166

القليوبيةاألدبىمبصرعشماوى صقر رمضان محمود بدر2167

القليوبيةاألدبىمبصرسرابه محمد احمد احمد جمال2168

القليوبيةاألدبىمبصرالخولى القادر عبد احمد حسين محمد حسن2169

القليوبيةاألدبىمبصرحسين امام حامد حسن حسين2170

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل محمود حماسه محمد نصر حماسه2171

القليوبيةاألدبىمبصرطبيخ ابو محمد فتوح احمد خالد2172

القليوبيةاألدبىمبصرالجلفى الهادى عبد العال عبد الهادى عبد خالد2173

القليوبيةاألدبىمبصرالفرماوى التواب عبد الرحمن عبد منصور خالد2174

القليوبيةاألدبىمبصرنوفل احمد المطلب عبد احمد رمضان2175

القليوبيةاألدبىمبصرحموده على ابراهيم ناصر رياض2176

القليوبيةاألدبىمبصرالشاهد امين محمد سامح2177

القليوبيةاألدبىمبصرالشافعى قطب محمد محمد حسين سيد2178

القليوبيةاألدبىمبصرالدهب ابو العزيز عبد محمد سعد عادل2179

القليوبيةاألدبىمبصرعوف السالم عبد الحميد عبد بربرى الرحمن عبد2180

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد سعيد صبحى الرحمن عبد2181

القليوبيةاألدبىمبصرشامه ابو احمد الرحمن عبد ماهر الرحمن عبد2182

القليوبيةاألدبىمبصرحسين محمود عطا رجب محمد هللا عبد2183

القليوبيةاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد رجب هللا عبد2184

القليوبيةاألدبىمبصرحماد سالم حماد عرفه2185

القليوبيةاألدبىمبصرهالل ابراهيم حسن محمد على2186

القليوبيةاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد زكى عالء عمر2187

القليوبيةاألدبىمبصرالرفاعى مرسى ابراهيم احمد فارس2188

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد نصر محمد احمد محمد2189

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود رجب ابراهيم محمد2190

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد امام محمد ابراهيم محمد2191

القليوبيةاألدبىمبصرالحى عبد احمد محمود حسين محمد2192

القليوبيةاألدبىمبصررزق ابراهيم العزيز عبد رجب محمد2193

القليوبيةاألدبىمبصردرويش على المنعم عبد سيد محمد2194

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حسانين محمد محمد سيد محمد2195

القليوبيةاألدبىمبصرحماد سيد السميع عبد الحميد عبد محمد2196
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ثانشلقان

ن532شلقان

ثانشلقان

ثانالبرادعة

ن396البرادعة

ثانالبرادعة

ن363البرادعة

ن442البرادعة

ن422.5البرادعة

ثانالبرادعة

ثانالبرادعة

ن383.5البرادعة

ثانالبرادعة

ن532.5البرادعة

ثانالبرادعة

ثانالبرادعة

ثانالبرادعة

ن432البرادعة

ن367البرادعة

ن403البرادعة

ن363البرادعة

ثانالبرادعة

ن442البرادعة

ثانالبرادعة

ن416.5البرادعة

ن416البرادعة

راسبالبرادعة

ن492البرادعة

ن449البرادعة

ثانالبرادعة

ثانالبرادعة

ثانالبرادعة

ن485البرادعة

ثانالبرادعة

ن422البرادعة

ن411البرادعة

ن456البرادعة

ن525البرادعة

ن381البرادعة

ن362البرادعة

ن467البرادعة

ن492البرادعة
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القليوبيةاألدبىمبصرحجازى اللطيف عبد ياسين اللطيف عبد محمد2197

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد على محمد2198

القليوبيةاألدبىمبصرحسين احمد حسن مصطفى محمد2199

القليوبيةاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد زكى احمد محمود2200

القليوبيةاألدبىمبصربدر حسين يحيى حسين محمود2201

القليوبيةاألدبىمبصرالباب فتح حسن الحسيب عبد عوض رضا محمود2202

القليوبيةاألدبىمبصرالغفار عبد احمد صابرسيد مصطفى2203

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور مصطفى احمد على نصر2204

القليوبيةاألدبىمبصرالشبراوى سليمان محروس سيد ابراهيم2205

القليوبيةاألدبىمبصرعمار حسن العزيز عبد جمال احمد2206

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد دسوقى سامى احمد2207

القليوبيةاألدبىمبصردقماق محمد احمد صالح احمد2208

القليوبيةاألدبىمبصرالغنى عبد المقصود عبد مصطفى عزت احمد2209

القليوبيةاألدبىمبصرالدايم عبد على محمد احمد2210

القليوبيةاألدبىمبصرعواد طه امين زكريا الدين حسام2211

القليوبيةاألدبىمبصرعميره ابو حسن جمال حسن حسام2212

القليوبيةاألدبىمبصرمتولى ابراهيم محمد احمد خالد2213

القليوبيةاألدبىمبصرشعالن احمد اسماعيل محمد راضى2214

القليوبيةاألدبىمبصرسيد رجب سعيد رجب2215

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حسن رضا حسنى رضا2216

القليوبيةاألدبىمبصرالمغلى محمود صالح ناصر الرحمن عبد2217

القليوبيةاألدبىمبصرغنيم على صبحى الدين نجم الرحمن عبد2218

القليوبيةاألدبىمبصرالجهينى محمود سيد مجدى هللا عبد2219

القليوبيةاألدبىمبصرمجاهد النبى عبد سعيد كريم2220

القليوبيةاألدبىمبصرحسين الخالق عبد ابراهيم محمد2221

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم سعيد صبحى محمد2222

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد دسوقى فايز محمد2223

القليوبيةاألدبىمبصرشبل السيد رجب محمود2224

القليوبيةاألدبىمبصرعوده جمعه محمد محمود2225

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد جمعه محمد محمود2226

القليوبيةاألدبىمبصرطيطه العزيز عبد ابراهيم مصطفى2227

القليوبيةاألدبىمبصرالكريم عبد عواض عيد على مصطفى2228

القليوبيةاألدبىمبصرتوفيق خليل فرج نور2229

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان مرسى عثمان محمد هالل2230

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد حاتم خالد يوسف2231

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد عزت يوسف2232

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد رجب طه رجب احمد2233

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد احمد نصحى احمد2234

القليوبيةاألدبىمبصرسيد عاشور محمد ادهم2235

القليوبيةاألدبىمبصرالديب حسانين الرازق عبد حسانين حسن2236

القليوبيةاألدبىمبصرجعفر صالح صالح اشرف صالح2237

القليوبيةاألدبىمبصرسالم الجليل عبد عوض احمد طه2238
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ن444البرادعة

ثانالبرادعة

ثانالبرادعة

ن545البرادعة

ن579البرادعة

ن377البرادعة

ن395البرادعة

ن521البرادعة

ثانقليوب

ن561قليوب

ن424.5قليوب

ثانقليوب

ن428قليوب

ن480قليوب

ثانقليوب

ن394قليوب

ن391قليوب

ن388قليوب

راسبقليوب

ن377قليوب

ثانقليوب

ن520قليوب

ن545قليوب

ن482قليوب

ن390.5قليوب

ثانقليوب

ن534قليوب

ن473قليوب

ن419قليوب

ن446قليوب

ن371قليوب

ن378.5قليوب

ن430قليوب

ثانقليوب

ن544قليوب

ن349قليوب

ن440قلما

ن418قلما

ن513قلما

ن456قلما

ن421قلما

ن451قلما
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القليوبيةاألدبىمبصرالجزار ابراهيم الرحمن عبد نبيل الرحمن عبد2239

القليوبيةاألدبىمبصرضوه احمد كامل محمد هللا عبد2240

القليوبيةاألدبىمبصرنصار احمد خير رزق محمد2241

القليوبيةاألدبىمبصرسالم محروس عزت محمد2242

القليوبيةاألدبىمبصرفروح سالم ابراهيم مجدى محمد2243

القليوبيةاألدبىمبصراحمد يحى احمد مصطفى2244

القليوبيةاألدبىمبصرالجليل عبد العزيز عبد صالح ايمن مصطفى2245

القليوبيةاألدبىمبصرنجم على اللطيف عبد الناصر عبد مصطفى2246

القليوبيةاألدبىمبصرعشرى الرحمن عبد رجب حسن يحيى2247

القليوبيةاألدبىمبصرسعد محمود الهادى عبد سعيد يوسف2248

القليوبيةاألدبىمبصرناصف سعد عاشور شريف يوسف2249

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى بدوى حسن محمد يوسف2250

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد الرازق عبد حسن ابراهيم2251

القليوبيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم حسان حسين ابراهيم2252

القليوبيةاألدبىمبصرالدين سيف عثمان المنصف عبد عثمان احمد2253

القليوبيةاألدبىمبصرمحيسن امام محيسن بالل حسين2254

القليوبيةاألدبىمبصرصالح النبى عبد العزيز عبد صالح زياد2255

القليوبيةاألدبىمبصرحسين محمود محمد حمدى الرحمن عبد2256

القليوبيةاألدبىمبصرالعال ابو محمد حنفى محمود عالء2257

القليوبيةاألدبىمبصرشلتوت محمد خليل محمد عمر2258

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمود نجاح عمر2259

القليوبيةاألدبىمبصرحسين على احمد السيد محمد2260

القليوبيةاألدبىمبصرالدين سيف فرج سالمه سيد محمد2261

القليوبيةاألدبىمبصرعويس عادل نادى محمد2262

القليوبيةاألدبىمبصرسرور حسن سيد رجب محمد2263

القليوبيةاألدبىمبصرالحق جاد عمر نمر سيد رمضان محمود2264

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى حامد سيد عصام مصطفى2265

القليوبيةاألدبىمبصرالدالى جمعه مصطفى محمد مصطفى2266

القليوبيةاألدبىمبصرالمرجاوى الغنى عبد حسين مختار يوسف2267

القليوبيةاألدبىمبصرشداد على اسامه احمد2268

القليوبيةاألدبىمبصرعابدين اسماعيل محمد زاهر احمد2269

القليوبيةاألدبىمبصرالشعراوى حسن عطيه سالمه احمد2270

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود احمد محمد صابر احمد2271

القليوبيةاألدبىمبصرعاشور سليمان على سيد عصام احمد2272

القليوبيةاألدبىمبصرالحافظ عبد حسن عيد محمد احمد2273

القليوبيةاألدبىمبصرحجازى على محمود محمد احمد2274

القليوبيةاألدبىمبصرندا السيد محمود مهدى هانى احمد2275

القليوبيةاألدبىمبصرالطوخى محمود سعيد ايمن اسالم2276

القليوبيةاألدبىمبصرعواد الحميد عبد محمد الحسن2277

القليوبيةاألدبىمبصرالدهشان محمد جابر محمد امير2278

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد يحى بسام انس2279

القليوبيةاألدبىمبصردياب السيد سالم عادل انس2280
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ن351قلما

ن425قلما

ن455قلما

ن458قلما

ن510قلما

ن337قلما

ن374قلما
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ن392قلما
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ن420قلما
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ن437اشفين كوم
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ثاناشفين كوم

ن401.5اشفين كوم

ن351.5اشفين كوم

ثاناشفين كوم

ثاناشفين كوم

ثاناشفين كوم

ثاناشفين كوم

ثاناشفين كوم

ن427اشفين كوم

ن371اشفين كوم

ن365اشفين كوم

ن389اشفين كوم

ثاناشفين كوم

راسبطنان

ثانطنان

راسبطنان

راسبطنان

ثانطنان

ثانطنان

ن371.5طنان

ثانطنان

ثانطنان

راسبطنان

ثانطنان

راسبطنان

ن456طنان
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القليوبيةاألدبىمبصرحمد السيد محمود يحيى انس2281

القليوبيةاألدبىمبصرامام محمد صالح حمزه بشار2282

القليوبيةاألدبىمبصرعلى صالح طارق بالل2283

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى سيد توفيق محمد جمال حاتم2284

القليوبيةاألدبىمبصرمرعى حسن السميع عبد حسن2285

القليوبيةاألدبىمبصرالبوالقى السيد حسن فارس سيف2286

القليوبيةاألدبىمبصرشريف السيد فتوح السيد شريف2287

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حسن السيد ناصر شريف2288

القليوبيةاألدبىمبصرغنيم السيد زكريا عادل هللا عبد2289

القليوبيةاألدبىمبصرخاطر ابراهيم سالمه محمد هللا عبد2290

القليوبيةاألدبىمبصراحمد خليل حسن يسرى هللا عبد2291

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى سيد اسامه على2292

القليوبيةاألدبىمبصرشداد على محمد على2293

القليوبيةاألدبىمبصردياب متولى العاطى عبد ناجح عمار2294

القليوبيةاألدبىمبصرعرابى الرحمن عبد سالمه خالد عمر2295

القليوبيةاألدبىمبصرالرحيم عبد حسن محمود محمد عمر2296

القليوبيةاألدبىمبصرجمعه حسين احمد السيد محمد2297

القليوبيةاألدبىمبصرحسان مدبولى محمود محمد السيد محمد2298

القليوبيةاألدبىمبصرسند محمود محمد اشرف محمد2299

القليوبيةاألدبىمبصرالكردى احمد محمد الرحمن عبد محمد2300

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل محمود ابراهيم مصطفى محمد2301

القليوبيةاألدبىمبصردالل على محمود الرحمن عبد محمود2302

القليوبيةاألدبىمبصرخليفه احمد الشحات محمد محمود2303

القليوبيةاألدبىمبصرحبيب امبابى حامد مسعد محمود2304

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد يحى بسام مصطفى2305

القليوبيةاألدبىمبصرزيدان احمد زيدان ممدوح مصطفى2306

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم احمد عمر ياسر2307

المنوفيةاألدبىمبصرسعد مصطفى السالم عبد اشرف احمد2308

المنوفيةاألدبىمبصرالنعمانى محمد رمضان احمد2309

المنوفيةاألدبىمبصرالحلوانى اللطيف عبد محمد شعبان احمد2310

المنوفيةاألدبىمبصربالل الستار عبد محمد عادل احمد2311

المنوفيةاألدبىمبصرالبابلى الستار عبد ياسر احمد2312

المنوفيةاألدبىمبصرالنور ابو عفيفى مختار محمد عفيفى الحسن2313

المنوفيةاألدبىمبصرالحفناوى السيد ابراهيم انس2314

المنوفيةاألدبىمبصرعلى محمد السالم عبد محمد حسام2315

المنوفيةاألدبىمبصرسعفان محمد عماد زياد2316

المنوفيةاألدبىمبصرهللا خير محمود محمد المجد ابو الرحمن عبد2317

المنوفيةاألدبىمبصرتركى العليم عبد راشد السيد الرحمن عبد2318

المنوفيةاألدبىمبصرتركى العليم عبد راشد السيد هللا عبد2319

المنوفيةاألدبىمبصرالسعداوى السالم عبد صابر هللا عبد2320

المنوفيةاألدبىمبصركليب على سعيد على2321

المنوفيةاألدبىمبصرعمر عشماوى مصطفى وحيد كريم2322
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ثانطنان

ثانطنان

راسبطنان

ثانطنان

ن382طنان

راسبطنان

راسبطنان

ثانطنان

ثانطنان

ثانطنان

ثانطنان

ن448طنان

ثانطنان

ثانطنان

ثانطنان

ن469.5طنان

ثانطنان

ن492طنان

ثانطنان

ن555طنان

ن527طنان

ثانطنان

ن399طنان

ثانطنان

ثانطنان

ثانطنان

ثانطنان

ن510الكوم شبين

ن503الكوم شبين

ن592الكوم شبين

ن469الكوم شبين

ن561الكوم شبين

ن495الكوم شبين

ن562الكوم شبين

ن373.5الكوم شبين

ن393الكوم شبين

ن381.5الكوم شبين

ن451.5الكوم شبين

ن453.5الكوم شبين

ن392الكوم شبين

ن526.5الكوم شبين

ثانالكوم شبين
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المنوفيةاألدبىمبصرالفحل محمد فهمى العظيم عبد محمد2323

المنوفيةاألدبىمبصرالشاذلى ابراهيم سعيد ايمن محمود2324

المنوفيةاألدبىمبصرالسقا السيد المعبود عبد محمد محمود2325

المنوفيةاألدبىمبصرالرعو يوسف الرحيم عبد مؤمن2326

المنوفيةاألدبىمبصربسيونى عطا خالد يسن2327

المنوفيةاألدبىمبصرعسكر احمد شفيق مصطفى انس2328

المنوفيةاألدبىمبصرشراقى حسان وليد حسان2329

المنوفيةاألدبىمبصرحنوت فتحى محمود الرحمن عبد2330

المنوفيةاألدبىمبصرحسن حسن يسرى هللا عبد2331

المنوفيةاألدبىمبصرعماره محمد عمرو محمد2332

المنوفيةاألدبىمبصرسالم ابو محمد العزيز عبد احمد2333

المنوفيةاألدبىمبصرسعيده ابو محمد المنعم عبد احمد2334

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم محمد احمد2335

المنوفيةاألدبىمبصرالجديد السيد مصطفى احمد2336

المنوفيةاألدبىمبصرزعربان احمد سيد السيد ادهم2337

المنوفيةاألدبىمبصرحجازى السيد مصطفى اسماعيل2338

المنوفيةاألدبىمبصرجلهوم السيد مليجى ابراهيم السيد2339

المنوفيةاألدبىمبصرالدرس عطيه احمد السيد عاطف الرحمن عبد2340

المنوفيةاألدبىمبصرعوض السيد هاشم الرحمن عبد2341

المنوفيةاألدبىمبصرعسر سالم ياسر الرحمن عبد2342

المنوفيةاألدبىمبصرالبالح السيد سعيد محمد2343

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى المحسن عبد المصلحى محمود2344

المنوفيةاألدبىمبصرزعربان يونس احمد سيد محمود2345

المنوفيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد مصيلحى محمود2346

المنوفيةاألدبىمبصرعليوه الستار عبد حسن يوسف2347

المنوفيةاألدبىمبصرالشوربجى يوسف متولى يوسف2348

المنوفيةاألدبىمبصرغزال هللا عبد ابراهيم هللا عبد ابراهيم2349

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر يوسف نبوى سامى احمد2350

المنوفيةاألدبىمبصرالبحيرى احمد محمد الرحمن عبد احمد2351

المنوفيةاألدبىمبصررجب على محمد احمد2352

المنوفيةاألدبىمبصرالعسالى محمد فوزى محمود احمد2353

المنوفيةاألدبىمبصرقنديل رجب محمد هانى احمد2354

المنوفيةاألدبىمبصرالصفتى موسى رمضان انس2355

المنوفيةاألدبىمبصرمشعل العزيز عبد حسنى باسم2356

المنوفيةاألدبىمبصرالكيالنى العزيز عبد على على حازم2357

المنوفيةاألدبىمبصرالعسالى على على صبحى حمدى2358

المنوفيةاألدبىمبصرفرحات رمضان محمد صبرى زياد2359

المنوفيةاألدبىمبصرشكر سليمان سالم محمد سالم2360

المنوفيةاألدبىمبصرعبده الحميد عبد ابراهيم جمال طه2361

المنوفيةاألدبىمبصرحماد زيدان هللا عبد المجيد عبد طه2362

المنوفيةاألدبىمبصرعامر ابو العزيز عبد سعيد العزيز عبد2363

المنوفيةاألدبىمبصررمضان العظيم عبد فرحات العظيم عبد2364
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ن529الكوم شبين

ن485الكوم شبين

ن431الكوم شبين

ن541الكوم شبين

راسبالكوم شبين

ن499النموذجى الكوم شبين

ن392النموذجى الكوم شبين

ن411النموذجى الكوم شبين

ن455النموذجى الكوم شبين

ن461النموذجى الكوم شبين

ن395مليج

ن356مليج

ن393مليج

ن491.5مليج

ثانمليج

ن501مليج

ن482مليج

ن497مليج

ثانمليج

ثانمليج

ثانمليج

ثانمليج

ن419مليج

ن412مليج

ثانمليج

ن436مليج

ثانباص شبرا

ن531باص شبرا

ن440باص شبرا

ن500باص شبرا

ن395باص شبرا

ن397باص شبرا

ن364باص شبرا

ن432باص شبرا

ن469باص شبرا

ن471باص شبرا

ن492باص شبرا

ن397باص شبرا

ن454باص شبرا

ن474باص شبرا

ثانباص شبرا

ن506باص شبرا
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المنوفيةاألدبىمبصرطمان موسى الفتاح عبد شوقى الفتاح عبد2365

المنوفيةاألدبىمبصرسرور على احمد اسامه هللا عبد2366

المنوفيةاألدبىمبصرحارس محمد المقصود عبد جمال هللا عبد2367

المنوفيةاألدبىمبصردرويش السيد محمد رجب هللا عبد2368

المنوفيةاألدبىمبصرشكر عزت سامح عزت2369

المنوفيةاألدبىمبصرالكيالنى العزيز عبد على العزيز عبد على2370

المنوفيةاألدبىمبصرهللا جاد الكريم عبد الرحمن عبد عمر2371

المنوفيةاألدبىمبصرطمان مأمون صادق امين مأمون2372

المنوفيةاألدبىمبصرعالم هللا عبد احمد محمد2373

المنوفيةاألدبىمبصرعثمان على عمر انور محمد2374

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد خالد محمد2375

المنوفيةاألدبىمبصرالنجار محمد زكريا محمد2376

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان محمد محمد سامى محمد2377

المنوفيةاألدبىمبصرفايد حامد الحميد عبد شعبان محمد2378

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه المقصود عبد الحميد عبد صفوت محمد2379

المنوفيةاألدبىمبصرالبهنسى السيد محمد الدين نصر محمد2380

المنوفيةاألدبىمبصرغانم الحميد عبد محمد محمود2381

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد معوض محمد محمود2382

المنوفيةاألدبىمبصرالجمال العزيز عبد سعيد خميس منصور2383

المنوفيةاألدبىمبصرالزهار الفتاح عبد حمدى ابراهيم2384

المنوفيةاألدبىمبصرحجازى احمد طارق ابراهيم2385

المنوفيةاألدبىمبصرالجبيرى عزب السيد سعيد احمد2386

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين محمد احمد انس2387

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان السيد ابراهيم زياد2388

المنوفيةاألدبىمبصرغنام احمد ابراهيم الحميد عبد2389

المنوفيةاألدبىمبصراحمد ابو صبحى سعيد الرحمن عبد2390

المنوفيةاألدبىمبصرعجالن الرحيم عبد ماهر الرحيم عبد2391

المنوفيةاألدبىمبصرحمد االله عبد طارق هللا عبد2392

المنوفيةاألدبىمبصرالزير المجيد عبد صادق الجواد عبد هللا عبد2393

المنوفيةاألدبىمبصرالزغدى محمد العزيز عبد عمر2394

المنوفيةاألدبىمبصربربر الخالق عبد احمد محمد2395

المنوفيةاألدبىمبصرراضى حسن النبى عبد احمد محمد2396

المنوفيةاألدبىمبصرعشيش محمد يوسف حسن محمد2397

المنوفيةاألدبىمبصرعلى الحاج الدين نصر ياسر محمد2398

المنوفيةاألدبىمبصرالسعدنى محمد المجيد عبد محمود2399

المنوفيةاألدبىمبصرعشيش يوسف فتحى مصطفى2400

المنوفيةاألدبىمبصرالجوهرى حامد هالل معاذ2401

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد يوسف ايمن وائل2402

المنوفيةاألدبىمبصرخالف حسين الرحمن عبد ايسم احمد2403

المنوفيةاألدبىمبصرالشربينى حامد حلمى خالد احمد2404

المنوفيةاألدبىمبصرعماره على السيد محمود احمد2405

المنوفيةاألدبىمبصرالدين زين سليمان سعيد اسالم2406
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راسبباص شبرا

ن418باص شبرا

ن414باص شبرا

ثانباص شبرا

ن436باص شبرا

ن387باص شبرا

ن399باص شبرا

ن388.5باص شبرا

ن402باص شبرا

ن459باص شبرا

ن464باص شبرا

ن365باص شبرا

ثانباص شبرا

ثانباص شبرا

ن366باص شبرا

ثانباص شبرا

ثانباص شبرا

ن380باص شبرا

ن372باص شبرا

راسبموسى ميت

ثانموسى ميت

راسبموسى ميت

ثانموسى ميت

ن495.5موسى ميت

ن401موسى ميت

ن419موسى ميت

ثانموسى ميت

ثانموسى ميت

ثانموسى ميت

ثانموسى ميت

ن485موسى ميت

ثانموسى ميت

ثانموسى ميت

ن490موسى ميت

ن371موسى ميت

ثانموسى ميت

ثانموسى ميت

ن528موسى ميت

ثانزوير

ثانزوير

ن374زوير

ثانزوير
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المنوفيةاألدبىمبصرحسين الرحمن عبد اكرم ايمن2407

المنوفيةاألدبىمبصرشريف محمد الناصر عبد صبرى2408

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد صبرى فتحى2409

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد فريد مصطفى عزت محمد2410

المنوفيةاألدبىمبصرعوض انبيوه الجيد عبد محمود محمد2411

المنوفيةاألدبىمبصرالمهدى فهمى طه سعيد ابراهيم2412

المنوفيةاألدبىمبصرعالم زكى الوهاب عبد سعيد ابراهيم2413

المنوفيةاألدبىمبصرعامر على المجيد عبد مجدى ابراهيم2414

المنوفيةاألدبىمبصرقنديل محمد فتحى اشرف احمد2415

المنوفيةاألدبىمبصريوسف هللا عبد يوسف السيد احمد2416

المنوفيةاألدبىمبصرحفنى العزيز عبد صبرى سمير احمد2417

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد صبحى احمد2418

المنوفيةاألدبىمبصرالبرعى اسماعيل محروس فوزى احمد2419

المنوفيةاألدبىمبصرخليفه محمد محمد قاسم احمد2420

المنوفيةاألدبىمبصرنصار سعد المنعم عبد ايمن انس2421

المنوفيةاألدبىمبصرالعظيم عبد مصطفى قطب وليد حسام2422

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه احمد احمد طارق2423

المنوفيةاألدبىمبصرالطيار على امين ماهر الحميد عبد2424

المنوفيةاألدبىمبصرفوده احمد فوده احمد محمود الرحمن عبد2425

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم القادر عبد العظيم عبد القادر عبد العظيم عبد2426

المنوفيةاألدبىمبصرحسن محمد على ربيع على2427

المنوفيةاألدبىمبصرالسعود ابو محمد اسماعيل السيد عمار2428

المنوفيةاألدبىمبصرمدين امين ابراهيم ياسر عمار2429

المنوفيةاألدبىمبصرخليل سليمان جمال محمد عمر2430

المنوفيةاألدبىمبصرفرماوى الفتاح عبد احمد الغفار عبد الدين فخر2431

المنوفيةاألدبىمبصرخفاجى على السيد محمد2432

المنوفيةاألدبىمبصرسويلم احمد امين رضا محمد2433

المنوفيةاألدبىمبصرسالم الدسوقى كمال صبرى محمد2434

المنوفيةاألدبىمبصرالحفنى احمد طه المنعم عبد محمد2435

المنوفيةاألدبىمبصرالحلموش الغنى عبد فتحى محمد2436

المنوفيةاألدبىمبصرعالم النجا ابو ابراهيم وائل محمد2437

المنوفيةاألدبىمبصرحموده السميع عبد الرفاعى ابراهيم محمود2438

المنوفيةاألدبىمبصركركه عمر كامل رضا محمود2439

المنوفيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد يوسف صالح محمود2440

المنوفيةاألدبىمبصرعلى محمد الدسوقى الدسوقى الناصر عبد محمود2441

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى حسين يحيى حسين مصطفى2442

المنوفيةاألدبىمبصربسيونى الفتاح عبد السعودى اشرف يوسف2443

المنوفيةاألدبىمبصرمرعى محمد احمد سعيد يوسف2444

المنوفيةاألدبىمبصرالعيسوى حسين السيد جمال احمد2445

المنوفيةاألدبىمبصررمضان فتحى محمد احمد2446

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم حسن حمدى حسن2447

المنوفيةاألدبىمبصرغانم الفتاح عبد خيرى محمد2448
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ن475زوير

راسبزوير

ن415زوير

ن465زوير

ن369.5زوير

ثانالسبع بركة

راسبالسبع بركة

راسبالسبع بركة

ثانالسبع بركة

راسبالسبع بركة

راسبالسبع بركة

راسبالسبع بركة

راسبالسبع بركة

ثانالسبع بركة

ثانالسبع بركة

ثانالسبع بركة

ثانالسبع بركة

ثانالسبع بركة

ثانالسبع بركة

ن422السبع بركة

ثانالسبع بركة

ن381السبع بركة

راسبالسبع بركة

راسبالسبع بركة

ثانالسبع بركة

راسبالسبع بركة

ثانالسبع بركة

ن423السبع بركة

ثانالسبع بركة

ن451السبع بركة

ثانالسبع بركة

ن376السبع بركة

ثانالسبع بركة

ن373السبع بركة

ن397السبع بركة

ثانالسبع بركة

راسبالسبع بركة

ثانالسبع بركة

ن472بالمنوفية الروضة

ن356بالمنوفية الروضة

ن356بالمنوفية الروضة

ثانبالمنوفية الروضة
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المنوفيةاألدبىمبصرشاهين ابراهيم ابراهيم صبحى محمد2449

المنوفيةاألدبىمبصرياسين على مصلح محمود2450

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عوض محمد محمد معاذ2451

المنوفيةاألدبىمبصرالدين نصر العظيم عبد الدسوقى احمد اسامه2452

المنوفيةاألدبىمبصرالبرماوى محمد الفتاح عبد طه2453

المنوفيةاألدبىمبصرالحبشى بكر عصام عمرو2454

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد حامد محمود حامد محمود2455

المنوفيةاألدبىمبصرعيد محمود الفتوح ابو محمد سليمان محمود2456

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمد انور السيد احمد2457

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد فرج محمد سمير احمد2458

المنوفيةاألدبىمبصراحمد السيد السالم عبد احمد2459

المنوفيةاألدبىمبصرالطورى ابراهيم عزت محمود احمد2460

المنوفيةاألدبىمبصرالعزب زكى ابراهيم غمرى انس2461

المنوفيةاألدبىمبصرعيد العال عبد اسماعيل حسين الرحمن عبد2462

المنوفيةاألدبىمبصرالمقصود عبد الهادى عبد فتحى الرحيم عبد2463

المنوفيةاألدبىمبصرعوض رشيد العظيم عبد وجيه العظيم عبد2464

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى محمد السيد ابراهيم هللا عبد2465

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد محمد هللا عبد2466

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم المحسن عبد ماهر المحسن عبد2467

المنوفيةاألدبىمبصرالداع الرحمن عبد ابراهيم محمد عمر2468

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد الرؤف عبد صالح عمرو2469

المنوفيةاألدبىمبصرالبرجى محمد الحميد عبد شفيع محمد2470

المنوفيةاألدبىمبصرحسن محمد فاروق عصام محمد2471

المنوفيةاألدبىمبصرحسين سعد دياب يحى محمد2472

المنوفيةاألدبىمبصرمتولى محمد متولى ايمن محمود2473

المنوفيةاألدبىمبصرحسنين محمد حسنين احمد مصطفى2474

المنوفيةاألدبىمبصرالسالم عبد الفتاح عبد احمد يوسف2475

المنوفيةاألدبىمبصرحسن الرازق عبد المنعم عبد احمد2476

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الراضى عبد محمد احمد2477

المنوفيةاألدبىمبصرعيد العظيم عبد محمد احمد2478

المنوفيةاألدبىمبصرامبانى محمد خالد بشار2479

المنوفيةاألدبىمبصرالشافى عبد الاله عبد اشرف محمود2480

المنوفيةاألدبىمبصرالغنى عبد الرشيد عبد فوزى مصطفى2481

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد بيومى جمعه محمد معاز2482

المنوفيةاألدبىمبصريوسف محمد السيد عصام يوسف2483

المنوفيةاألدبىمبصرالوهاب عبد جوده سمير محمد2484

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد عادل احمد2485

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمد المحسن عبد السيد حبيب2486

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد سعيد2487

المنوفيةاألدبىمبصرعيد محمد ياسر عمار2488

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد منشاوى منشاوى عمر2489

المنوفيةاألدبىمبصرهالل انور محمود محمد2490
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راسببالمنوفية الروضة

راسببالمنوفية الروضة

ثانبالمنوفية الروضة

ن421هالل كفر

ن488هالل كفر

ن432هالل كفر

ن421هالل كفر

ن473هالل كفر

ثانقويسنا

ن386قويسنا

ن347قويسنا

ثانقويسنا

ثانقويسنا

ن409قويسنا

ثانقويسنا

ثانقويسنا

ثانقويسنا

ثانقويسنا

ثانقويسنا

ن361.5قويسنا

ن340قويسنا

ثانقويسنا

ن386قويسنا

ن451قويسنا

ن355قويسنا

ن335قويسنا

ثانقويسنا

ن407الرمل عرب

ن413الرمل عرب

راسبالرمل عرب

ن423.5الرمل عرب

ن453الرمل عرب

ن418.5الرمل عرب

ن379الرمل عرب

ن396الرمل عرب

ن500دملو منشأة

ثانبره ميت

ثانبره ميت

ثانبره ميت

راسببره ميت

ثانبره ميت

ثانبره ميت
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المنوفيةاألدبىمبصرالطوخى محمد محمود محمد2491

المنوفيةاألدبىمبصرعزب الفتاح عبد احمد محمود2492

المنوفيةاألدبىمبصرسند الرحمن عبد محمود طارق محمود2493

المنوفيةاألدبىمبصرالزاملى احمد سيد العزيز عبد اسامه احمد2494

المنوفيةاألدبىمبصرخليل الرحمن عبد احمد ماهر احمد2495

المنوفيةاألدبىمبصرالدايم عبد محمود مجدى الرحمن عبد2496

المنوفيةاألدبىمبصرالدايم عبد ابراهيم المحسن عبد محمد محسن2497

المنوفيةاألدبىمبصردسوقى محمد احمد محمد2498

المنوفيةاألدبىمبصرسعد محمد السيد جمال محمد2499

المنوفيةاألدبىمبصرحليمه ابراهيم احمد فايز محمد2500

المنوفيةاألدبىمبصرشلبى ابراهيم محمد عصام محمود2501

المنوفيةاألدبىمبصرسعد حامد امين بكر احمد2502

المنوفيةاألدبىمبصرالسميع عبد سعد السميع عبد سعد2503

المنوفيةاألدبىمبصرالليثى توفيق احمد توفيق شهاب2504

المنوفيةاألدبىمبصرفرج مصطفى محمود محمد هللا عبد2505

المنوفيةاألدبىمبصرخليفه على على شعبان على2506

المنوفيةاألدبىمبصرالنمس هللا عوض رمضان محمد2507

المنوفيةاألدبىمبصربيومى محمدى احمد مصطفى2508

المنوفيةاألدبىمبصرالتهامى المغنى عبد التهامى معاذ2509

المنوفيةاألدبىمبصرالصباغ حسن محمد مجدى معاذ2510

المنوفيةاألدبىمبصرالدين نور محمد محمد نور2511

المنوفيةاألدبىمبصرالعمروسى ابراهيم انور ابراهيم2512

المنوفيةاألدبىمبصرالشوره اللطيف عبد حمدى احمد2513

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر الجليل عبد رضا احمد2514

المنوفيةاألدبىمبصربركات ضيف سالم احمد2515

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور محمدى سامى احمد2516

المنوفيةاألدبىمبصرحموده السيد هللا عبد احمد2517

المنوفيةاألدبىمبصردغيدى محمد على احمد2518

المنوفيةاألدبىمبصرالزنارى احمد محمد مجدى احمد2519

المنوفيةاألدبىمبصرالال عبد محمود مصطفى احمد2520

المنوفيةاألدبىمبصرشبل الصاوى محمد العال عبد اسالم2521

المنوفيةاألدبىمبصرالحسن ابو اسماعيل محمد اسماعيل2522

المنوفيةاألدبىمبصرقاسم ابراهيم محمد اشرف2523

المنوفيةاألدبىمبصرخلف الدين محى محمد السيد2524

المنوفيةاألدبىمبصرالشونى السيد السيد الدين صالح2525

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر الجليل عبد رضا الجليل عبد2526

المنوفيةاألدبىمبصراالوسطى الحميد عبد سمير الحميد عبد2527

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه العزيز عبد كمال العزيز عبد2528

المنوفيةاألدبىمبصرالغيط ابو شبل محمد هللا عبد2529

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان محروس سليمان رجب عمرو2530

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ فتحى محمد فتحى2531

المنوفيةاألدبىمبصرالشاذلى محمد رمضان محمد2532
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ن352بره ميت

ن353.5بره ميت

ن382بره ميت

ن469شبرابخوم

ن490شبرابخوم

ثانشبرابخوم

ن359شبرابخوم

راسبشبرابخوم

ن352شبرابخوم

ثانشبرابخوم

ن416شبرابخوم

ثانخنان ام

ثانخنان ام

ثانخنان ام

ن372خنان ام

ثانخنان ام

ثانخنان ام

ن371خنان ام

ن360خنان ام

ثانخنان ام

ثانخنان ام

ثانتال

ثانتال

ن580تال

ثانتال

ثانتال

ن486تال

ن488تال

راسبتال

ن408تال

ن356.5تال

ن382تال

ثانتال

ثانتال

ثانتال

ن498تال

ن495تال

راسبتال

ثانتال

ن472تال

ن370تال

ثانتال
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المنوفيةاألدبىمبصرسالم رمزى الستار عبد محمد2533

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى عوض الاله عبد محمد2534

المنوفيةاألدبىمبصرحموده السيد هللا عبد محمد2535

المنوفيةاألدبىمبصرعقيله مندوه عزب محمد2536

المنوفيةاألدبىمبصرالبرى السيد البكرى عصام محمد2537

المنوفيةاألدبىمبصررمضان الرحمن عبد عصام محمد2538

المنوفيةاألدبىمبصرالجروانى المنعم عبد على محمد2539

المنوفيةاألدبىمبصرالميهى فؤاد على محمد2540

المنوفيةاألدبىمبصرالحجرى محمود فايز محمد2541

المنوفيةاألدبىمبصرالحديدى قطب الحافظ عبد كامل محمد2542

المنوفيةاألدبىمبصرطعيمه عثمان كامل محمد2543

المنوفيةاألدبىمبصرحموده اليزيد ابو جمال محمود2544

المنوفيةاألدبىمبصرعنبر محمود خالد محمود2545

المنوفيةاألدبىمبصرحريشه محمود عادل مصطفى2546

المنوفيةاألدبىمبصربسيونى المنعم عبد هللا عبد مصطفى2547

المنوفيةاألدبىمبصرسالم الوارث عبد المولى عبد معاذ2548

المنوفيةاألدبىمبصرحسن احمد هالل هانى2549

المنوفيةاألدبىمبصرالجوهرى يوسف سمير يوسف2550

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته ابراهيم محمد ابراهيم2551

المنوفيةاألدبىمبصرهللا جاد ابراهيم محمود محمد ابراهيم2552

المنوفيةاألدبىمبصررمضان احمد جمعه احمد2553

المنوفيةاألدبىمبصرالسبكى الوارث عبد حسان احمد2554

المنوفيةاألدبىمبصرمحفوظ سعيد شعبان احمد2555

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته على مجدى احمد2556

المنوفيةاألدبىمبصرالدين سراج صبحى محمد احمد2557

المنوفيةاألدبىمبصرعيطه محمد محمد احمد2558

المنوفيةاألدبىمبصرالهابط محمد نبيل احمد2559

المنوفيةاألدبىمبصردعبس حامد نبيه احمد2560

المنوفيةاألدبىمبصرهبيرى محمد محمد اسامه2561

المنوفيةاألدبىمبصرالمسير المعطى عبد رمضان حسام2562

المنوفيةاألدبىمبصرالشربينى محمد ماهر محمد خالد2563

المنوفيةاألدبىمبصرربه عبد ربه عبد صابر ربه عبد2564

المنوفيةاألدبىمبصرشعبان المولى عبد احمد محمد2565

المنوفيةاألدبىمبصرعوض على جمال محمد2566

المنوفيةاألدبىمبصرفوده السيد رمضان محمد2567

المنوفيةاألدبىمبصرعوض الحسن ابو محمد صالح محمد2568

المنوفيةاألدبىمبصرالفضل ابو العظيم عبد صبحى محمد2569

المنوفيةاألدبىمبصررمضان رمضان عادل محمد2570

المنوفيةاألدبىمبصرالسواح الدايم عبد الحميد عبد محمد2571

المنوفيةاألدبىمبصرغنيم محمد على محمد2572

المنوفيةاألدبىمبصرربيع الحليم عبد حمدى محمود2573

المنوفيةاألدبىمبصرمهدى محمد شبل محمود2574
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ن590تال

ن479تال

ن423تال

ثانتال

ثانتال

راسبتال

ن392تال

ن462تال

ن359تال

ن339تال

ثانتال

ثانتال

ثانتال

ثانتال

ن429تال

ن401تال

راسبتال

ثانتال

ن434زرقان

ثانزرقان

ن475زرقان

ثانزرقان

ن445.5زرقان

ن499زرقان

ن438زرقان

ن468زرقان

ن368زرقان

ن355زرقان

ن494زرقان

ن389زرقان

ن457زرقان

ن442زرقان

ن409زرقان

ن386زرقان

ثانزرقان

ثانزرقان

ثانزرقان

ن480زرقان

ن381زرقان

ن419زرقان

ن342زرقان

ثانزرقان
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المنوفيةاألدبىمبصرالدباش حسن جالل احمد2575

المنوفيةاألدبىمبصريوسف شفيق هنيدى الوهاب عبد احمد2576

المنوفيةاألدبىمبصرالورورى العزيز عبد فتحى احمد2577

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين الفتاح عبد على اكرم2578

المنوفيةاألدبىمبصرماضى العاطى عبد هللا عبد محمد2579

المنوفيةاألدبىمبصرالمغربى الحميد عبد محمد محمد2580

المنوفيةاألدبىمبصرنوار محمد حسن محمود2581

المنوفيةاألدبىمبصرغنيم القادر عبد محمود مصطفى2582

المنوفيةاألدبىمبصرشكر حسن اشرف احمد2583

المنوفيةاألدبىمبصرحشيش ابراهيم محمود احمد2584

المنوفيةاألدبىمبصرهللا سعد توفيق اسامه اسالم2586

المنوفيةاألدبىمبصرموسى ابراهيم انور الرحمن عبد2587

المنوفيةاألدبىمبصرشكر فوزى محمد الرحمن عبد2588

المنوفيةاألدبىمبصريونس هللا عبد محمود هللا عبد2589

المنوفيةاألدبىمبصرالكومى على عفيفى على2590

المنوفيةاألدبىمبصرالسقا المطلب عبد محمد على2591

المنوفيةاألدبىمبصرمرعى العزيز عبد على محمد على2592

المنوفيةاألدبىمبصرالشريف السيد الصاوى عمرو2593

المنوفيةاألدبىمبصرموسى ابراهيم ابراهيم محمد2594

المنوفيةاألدبىمبصرالقصاص حموده رمضان محمد2595

المنوفيةاألدبىمبصرحجازى محمد رمضان محمد2596

المنوفيةاألدبىمبصرحواش عباس سمير محمد2597

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ محمد محمد محمد2598

المنوفيةاألدبىمبصرعماره العال عبد السيد محمود2599

المنوفيةاألدبىمبصرمرق هللا عبد وحيد محمود2600

المنوفيةاألدبىمبصرالشاكرى مصطفى على سامى مصطفى2601

المنوفيةاألدبىمبصراالبيض السالم عبد محمد مصطفى2602

المنوفيةاألدبىمبصرالجواد عبد فرج شبل معاذ2603

المنوفيةاألدبىمبصرالجيزاوى ابراهيم محمد ابراهيم2604

المنوفيةاألدبىمبصرالخبيرى محمد خالد احمد2605

المنوفيةاألدبىمبصررياض محمود الفتاح عبد احمد2606

المنوفيةاألدبىمبصرحجر ابو على محمد احمد2607

المنوفيةاألدبىمبصرسليمه المنعم عبد محمد المنعم عبد2608

المنوفيةاألدبىمبصرجنه السيد ابراهيم هللا عبد2609

المنوفيةاألدبىمبصرالديب احمد محمود هللا عبد2610

المنوفيةاألدبىمبصرخطاب محمد ابراهيم عالء2611

المنوفيةاألدبىمبصرسليم محمد السيد محمد عمر2612

المنوفيةاألدبىمبصرشعبان حداد رضا محمد2613

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى هللا عبد محمد مصطفى2614

المنوفيةاألدبىمبصرالغلبان ابراهيم ربيع ابراهيم2615

المنوفيةاألدبىمبصرقبالى ابراهيم السالم عبد ابراهيم2616

المنوفيةاألدبىمبصرشعيب هللا فتح الفتوح ابو احمد2617
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راسبدلكة طوخ

ثاندلكة طوخ

ثاندلكة طوخ

ثاندلكة طوخ

راسبدلكة طوخ

راسبدلكة طوخ

راسبدلكة طوخ
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ثانبمم

راسببمم

راسببمم

ثانبمم

راسببمم

ن350بمم
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راسببمم

ن390بمم
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المنوفيةاألدبىمبصرالزيات القادر عبد السيد احمد2618

المنوفيةاألدبىمبصردياب على خالد احمد2619

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى محمود رجب احمد2620

المنوفيةاألدبىمبصرالهوارى محمود رضا احمد2621

المنوفيةاألدبىمبصرالهوارى احمد احمد سيد احمد2622

المنوفيةاألدبىمبصرالطراوى عرفه احمد سيد احمد2623

المنوفيةاألدبىمبصرالقط على شعبان احمد2624

المنوفيةاألدبىمبصرحسين ابو محمد شوقى احمد2625

المنوفيةاألدبىمبصرالهجين محمد صبحى احمد2626

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ كمال محمد عادل احمد2627

المنوفيةاألدبىمبصرسعد حلمى الفتاح عبد احمد2628

المنوفيةاألدبىمبصرالغراب الوهاب عبد الفتاح عبد احمد2629

المنوفيةاألدبىمبصرالقط على عرفه احمد2630

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ محمد غباشى احمد2631

المنوفيةاألدبىمبصرالهجين احمد فوزى احمد2632

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى احمد محمد احمد2633

المنوفيةاألدبىمبصرقبالى احمد ابراهيم اسامه2634

المنوفيةاألدبىمبصرالهجين احمد جمال اسامه2635

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى محمد العزيز عبد اسامه2636

المنوفيةاألدبىمبصرالنجار احمد محمد اشرف2637

المنوفيةاألدبىمبصرعمر ابو فتحى الحميد عبد ايمن2638

المنوفيةاألدبىمبصرالزغبى العزيز عبد محمد ايهاب2639

المنوفيةاألدبىمبصرسعد جمال محمد رضا جمال2640

المنوفيةاألدبىمبصرقابيل محمد سعيد جمال2641

المنوفيةاألدبىمبصرالزقر على محمد حسام2642

المنوفيةاألدبىمبصردحروج الفتاح عبد محمود حسام2643

المنوفيةاألدبىمبصرشراره قطب ممدوح حسام2644

المنوفيةاألدبىمبصرسعد احمد شعبان خالد2645

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى رجب رضوان رجب2646

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد سعيد محمد سعيد2647

المنوفيةاألدبىمبصرقبالى محمد محمد شادى2648

المنوفيةاألدبىمبصرشبانه الستار عبد جمال عادل2649

المنوفيةاألدبىمبصرالدستاوى الرحمن عبد فوزى الرحمن عبد2650

المنوفيةاألدبىمبصرعمران العزيز عبد حسن العزيز عبد2651

المنوفيةاألدبىمبصرالقمحاوى الفتاح عبد اسامه الفتاح عبد2652

المنوفيةاألدبىمبصرقبالى هللا عبد صالح هللا عبد2653

المنوفيةاألدبىمبصرفليفل عبده الرحمن عبد عبده2654

المنوفيةاألدبىمبصرالقط رفاعى توفيق عالء2655

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر على ابراهيم على2656

المنوفيةاألدبىمبصرزيد ابو على احمد على2657

المنوفيةاألدبىمبصرالعاصى على احمد على2658

المنوفيةاألدبىمبصرالعجمى العزيز عبد على عمر2659
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المنوفيةاألدبىمبصرجعفر محمد خالد فارس2660

المنوفيةاألدبىمبصرطايل فتحى سامى فتحى2661

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى الصاوى سميح كريم2662

المنوفيةاألدبىمبصرقبالى الوهاب عبد ابراهيم محمد2663

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى محروس ابراهيم محمد2664

المنوفيةاألدبىمبصرزايد الفتاح عبد محمد الفتوح ابو محمد2665

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى السيد احمد محمد2666

المنوفيةاألدبىمبصراحمد فهمى محمود احمد محمد2667

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى الفتاح عبد السيد محمد2668

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد اسامه محمد2669

المنوفيةاألدبىمبصرعماره احمد بدوى محمد2670

المنوفيةاألدبىمبصرزويده محمود جمال محمد2671

المنوفيةاألدبىمبصرالبرلسى الحفيظ عبد رمضان محمد2672

المنوفيةاألدبىمبصرهيكل محمود رمضان محمد2673

المنوفيةاألدبىمبصرسعد على سعيد محمد2674

المنوفيةاألدبىمبصرداود فتح سعيد محمد2675

المنوفيةاألدبىمبصرشعيب الفتاح عبد احمد سيد محمد2676

المنوفيةاألدبىمبصرالبرلسى حلمى احمد سيد محمد2677

المنوفيةاألدبىمبصرعماره العزيز عبد سمير محمد2678

المنوفيةاألدبىمبصرزيدان محمود سميح محمد2679

المنوفيةاألدبىمبصرالصعوه عالم صالح محمد2680

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين الفتاح عبد محمد شوقى محمد2681

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين عيد عباس محمد2682

المنوفيةاألدبىمبصرطبش احمد العزيز عبد محمد2683

المنوفيةاألدبىمبصرالشامى سعيد محمد الوهاب عبد محمد2684

المنوفيةاألدبىمبصرسعد محمد عماد محمد2685

المنوفيةاألدبىمبصرطايل احمد فؤاد محمد2686

المنوفيةاألدبىمبصرداود بسيونى هللا فتح محمد2687

المنوفيةاألدبىمبصرسعد حلمى محمود محمد2688

المنوفيةاألدبىمبصرعمر ابو سعد ابراهيم محمود2690

المنوفيةاألدبىمبصرالقط هللا عبد رجب محمود2691

المنوفيةاألدبىمبصرالبارى عبد محمد فوزى عماد2692

المنوفيةاألدبىمبصرتنيتن محمد سعيد محمود2694

المنوفيةاألدبىمبصرالهجين محمود عاطف محمود2695

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ احمد السيد العزيز عبد محمود2696

المنوفيةاألدبىمبصرالعاصى زكى سامى محمد محمود2697

المنوفيةاألدبىمبصرحسين محيى محمد حسين محيى2698

المنوفيةاألدبىمبصرالعبد احمد محمود مصطفى2699

المنوفيةاألدبىمبصرالزقر محمد احمد محمود مصطفى2700

المنوفيةاألدبىمبصرزغيب غباشى محمود مصطفى2701

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ الصاوى السيد معاذ2702

المنوفيةاألدبىمبصرالعونى محمد احمد السيد نادر2703
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المنوفيةاألدبىمبصرالهوارى محمد مدحت محمد نادر2704

المنوفيةاألدبىمبصرالمليجى اليزيد ابو احمد نبيل2705

المنوفيةاألدبىمبصرالبياع هللا فتح محمد هشام2706

المنوفيةاألدبىمبصرالصباغ محمد احمد وليد2707

المنوفيةاألدبىمبصررزق ابراهيم احمد ابراهيم2709

المنوفيةاألدبىمبصرسالم الحميد عبد جمال ابراهيم2710

المنوفيةاألدبىمبصرمحرم على السيد احمد2711

المنوفيةاألدبىمبصرخضر عباس درويش احمد2712

المنوفيةاألدبىمبصرخاليه مصطفى انور حسن2713

المنوفيةاألدبىمبصرالدعوشى حسن محمد حسن2714

المنوفيةاألدبىمبصرسليم صبرى حسن حسام2715

المنوفيةاألدبىمبصرعالم احمد سيد انور زياد2716

المنوفيةاألدبىمبصرخليف العاطى عبد محمد سعيد2717

المنوفيةاألدبىمبصرالعيسوى احمد احمد الكريم عبد2718

المنوفيةاألدبىمبصرالخراشى شكرى محمد سيد هللا عبد2719

المنوفيةاألدبىمبصرنصير عزت احمد عزت2720

المنوفيةاألدبىمبصراحمد ابو محمد جمال عمرو2721

المنوفيةاألدبىمبصرالسبكى حسن على عمار2722

المنوفيةاألدبىمبصرالمالح على محمد على2723

المنوفيةاألدبىمبصرعامر محمود العزيز عبد محمد2724

المنوفيةاألدبىمبصرجمعه هللا عبد الحميد عبد محمد2725

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد خيرى نبيل محمد2726

المنوفيةاألدبىمبصربركات محمد السيد كريم2727

المنوفيةاألدبىمبصرسالم الحميد عبد حمدى كريم2728

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه الدين نصر حامد نصر2729

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين محمد المقصود عبد زكى احمد2730

المنوفيةاألدبىمبصرالنضار الحميد عبد محمد احمد2731

المنوفيةاألدبىمبصرالدسوقى الواحد عبد محمود احمد2732

المنوفيةاألدبىمبصرعالمه القمصان ابو يوسف سعيد اسالم2733

المنوفيةاألدبىمبصرهويدى محمود احمد حسام2734

المنوفيةاألدبىمبصرسالم محمد شعبان حسام2735

المنوفيةاألدبىمبصرعامر على محمد مصطفى حسام2736

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى على محمود سالم2737

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه الفتاح عبد مصطفى سعد2738

المنوفيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد عادل الرحمن عبد2739

المنوفيةاألدبىمبصرعمر الفتاح عبد عادل الفتاح عبد2740

المنوفيةاألدبىمبصرالكيالنى الكريم عبد على الكريم عبد2741

المنوفيةاألدبىمبصرشعبان صالح رمضان هللا عبد2742

المنوفيةاألدبىمبصرالنشار على جابر على2743

المنوفيةاألدبىمبصرعامر العزيز عبد احمد عمرو2744

المنوفيةاألدبىمبصروهبه محمد الحميد عبد عمرو2745

المنوفيةاألدبىمبصرحمامه ابو عطا انور محمد2746
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المنوفيةاألدبىمبصرالقصاص السيد خالد محمد2747

المنوفيةاألدبىمبصرهيكل المعطى عبد راتب محمد2748

المنوفيةاألدبىمبصرخالف المحسن عبد رضا محمد2749

المنوفيةاألدبىمبصرخليفه محمود رضا محمد2750

المنوفيةاألدبىمبصرالكيالنى الحميد عبد سليمان محمد2751

المنوفيةاألدبىمبصرمقطف على عاشور محمد2752

المنوفيةاألدبىمبصرالنضار الحميد عبد الغنى عبد محمد2753

المنوفيةاألدبىمبصرسعد الراضى عبد الفتاح عبد محمد2754

المنوفيةاألدبىمبصرالرفاعى محمود فوزى محمد2755

المنوفيةاألدبىمبصرواصل اللطيف عبد مجدى محمد2756

المنوفيةاألدبىمبصرالبارودى الرحمن عبد محمد محمد2757

المنوفيةاألدبىمبصرسالم على محمود محمد2758

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد امام حامد محمود2759

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته العزيز عبد سعيد محمود2760

المنوفيةاألدبىمبصرقابل محمد فرج محمود2761

المنوفيةاألدبىمبصرخضر شحاته محمد مصطفى2762

المنوفيةاألدبىمبصرالمسينى محمد جمال هادى2763

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور رمزى محمد يوسف2764

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد سليمان النظير عبد احمد2765

المنوفيةاألدبىمبصرالربيشى احمد على احمد2766

المنوفيةاألدبىمبصردندوح الفتاح عبد محمد احمد2767

المنوفيةاألدبىمبصرالمزين الفتاح عبد احمد عمرو2768

المنوفيةاألدبىمبصرالعبد عمر مبروك السيد محمد2769

المنوفيةاألدبىمبصرصالح محمد توفيق محمد2770

المنوفيةاألدبىمبصرالصباغ الفتاح عبد رمضان محمد2771

المنوفيةاألدبىمبصرهالل مبروك مبروك محمد2772

المنوفيةاألدبىمبصرالشرقاوى احمد مجدى محمد2773

المنوفيةاألدبىمبصرالعربى جمعه حامد انس2774

المنوفيةاألدبىمبصرالبدوى الفتاح عبد احمد الفتاح عبد2775

المنوفيةاألدبىمبصرحموده شحاته رمضان فتحى2776

المنوفيةاألدبىمبصرخالف محمود رفيق كريم2777

المنوفيةاألدبىمبصرحموده محمد ايمن محمد2778

المنوفيةاألدبىمبصرحسين ابو هللا عبد هللا عبد محمد2779

المنوفيةاألدبىمبصرغانم رمضان فتحى محمد2780

المنوفيةاألدبىمبصرداود غباشى ياسر محمد2781

المنوفيةاألدبىمبصرالغنام صالح محمد محمود2782

المنوفيةاألدبىمبصرزيد ابو الحفيظ عبد حامد مصطفى2783

المنوفيةاألدبىمبصرالقونى محمد الجواد عبد محمد معاذ2784

المنوفيةاألدبىمبصرراضى محمد محمود يحيى2785

المنوفيةاألدبىمبصربرين السيد رمزى السيد احمد2786

المنوفيةاألدبىمبصرالمطلب عبد السيد شوقى احمد2787

المنوفيةاألدبىمبصرشريف احمد عادل احمد2788
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ن502العراقية

ن478العراقية

ن448العراقية

ن470العراقية

ن443العراقية

ن483العراقية

ن514العراقية

ن437العراقية

ن435العراقية

ن402.5العراقية

ن457العراقية

ن542العراقية

ن567العراقية

ثانالعراقية

ثانالعراقية

ن464العراقية

ن402.5العراقية

ثانالعراقية

ثانالجالبطة كفر

ثانالجالبطة كفر

ثانالجالبطة كفر

ثانالجالبطة كفر

ثانالجالبطة كفر

ثانالجالبطة كفر

ثانالجالبطة كفر

ن398الجالبطة كفر

ن352الجالبطة كفر

ثانالشبع كفر

ثانالشبع كفر

راسبالشبع كفر

ن506الشبع كفر

ن393الشبع كفر

ن500الشبع كفر

ثانالشبع كفر

ثانالشبع كفر

ثانالشبع كفر

راسبالشبع كفر

راسبالشبع كفر

راسبالشبع كفر

ن433الباجور

ثانالباجور

ن496الباجور
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المنوفيةاألدبىمبصرالطحاوى احمد الباسط عبد احمد2789

المنوفيةاألدبىمبصرالفتات قطب غريب محمد عمار بالل2790

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عطا شاهر اسامه شاهر2791

المنوفيةاألدبىمبصرحسن محمود طه محمد طه2792

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى حامد سامى الرحمن عبد2793

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل االفتاح عبد مجدى السالم عبد2794

المنوفيةاألدبىمبصرعزام بكرى ابراهيم محمد2795

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود المحسن عبد السيد محمد2796

المنوفيةاألدبىمبصرشهاب ابراهيم سعيد سامى محمد2797

المنوفيةاألدبىمبصرالحداد محمد محمد صالح معاذ2798

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد نبيه طارق احمد2799

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محب احمد2800

المنوفيةاألدبىمبصرعلى محمد رمضان اسالم2801

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان عثمان سليمان ايمن2802

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد حسن المنعم عبد حسن2803

المنوفيةاألدبىمبصروالى اللطيف عبد على محمد الرحمن عبد2804

المنوفيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد هللا عبد محمد هللا عبد2805

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد هللا عبد2806

المنوفيةاألدبىمبصرعلى محمد حامد محمد عمر2807

المنوفيةاألدبىمبصرعثمان حسن احمد محمد احمد محمد2808

المنوفيةاألدبىمبصرشندى محمد سعيد رأفت محمد2809

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد رمضان محمد2810

المنوفيةاألدبىمبصرهالل الحق جاد محمد الخالق عبد محمد2811

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد المجيد عبد محمد2812

المنوفيةاألدبىمبصرالجماله الغنى عبد ابراهيم عثمان محمد2813

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد محمد منصور مجدى محمد2814

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد محمود2815

المنوفيةاألدبىمبصرطعيمه احمد سيد حامد محمد محمود2816

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد المهيمن عبد محمد محمود2817

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم الهادى عبد مختار حماده مختار2818

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد السالم عبد مصطفى2819

المنوفيةاألدبىمبصرطعيمه احمد سيد حامد مختار مصطفى2820

المنوفيةاألدبىمبصرالتهامى على التهامى يوسف مصطفى2821

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد منصور محمود منصور2822

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى محمد السميع عبد محمد هادى2823

المنوفيةاألدبىمبصررشاد حمدى على ابراهيم2824

المنوفيةاألدبىمبصرالبربرى النبى عبد سعيد احمد2825

المنوفيةاألدبىمبصرخليفه على محمد شعبان احمد2826

المنوفيةاألدبىمبصرالشاذلى احمد فتحى احمد2827

المنوفيةاألدبىمبصرفرج شعبان مجدى احمد2828

المنوفيةاألدبىمبصرالحاجه محمد فتوح محمد احمد2829

المنوفيةاألدبىمبصرصادق السيد محمد السيد2830
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ن500الباجور

ن500الباجور

ن443الباجور

ن453الباجور

ن518الباجور

ن387الباجور

ن421الباجور

ن435الباجور

ن502الباجور

ن481الباجور

ن415الضحاك سبك

ن422الضحاك سبك

ن405الضحاك سبك

ن444الضحاك سبك

ن545الضحاك سبك

ن433الضحاك سبك

ن507الضحاك سبك

ن484الضحاك سبك

ن423الضحاك سبك

ن471الضحاك سبك

ن552الضحاك سبك

ن512الضحاك سبك

ن467الضحاك سبك

ثانالضحاك سبك

ن434الضحاك سبك

ن393الضحاك سبك

ن398الضحاك سبك

ن540الضحاك سبك

ثانالضحاك سبك

ثانالضحاك سبك

ن446الضحاك سبك

ن445الضحاك سبك

ن480الضحاك سبك

ثانالضحاك سبك

ثانالضحاك سبك

ن404مناوهلة

ن401مناوهلة

ن344مناوهلة

ثانمناوهلة

ن396مناوهلة

ن432مناوهلة

ن531مناوهلة
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المنوفيةاألدبىمبصرالشايب يوسف ايمن اسالم2831

المنوفيةاألدبىمبصرالعنانى محمد السيد اسالم2832

المنوفيةاألدبىمبصرفراج ابراهيم على مجدى رأفت2833

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان السيد احمد سليمان2834

المنوفيةاألدبىمبصرخطاب حلمى حامد هللا عبد2835

المنوفيةاألدبىمبصرخطاب فرج صبحى هللا عبد2836

المنوفيةاألدبىمبصرالشحيمى محمود فريد هللا عبد2837

المنوفيةاألدبىمبصرعماره الغنى عبد سعيد الرحمن عبد2838

المنوفيةاألدبىمبصرخطاب فوزى محمد فوزى2839

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم فرحات عابد محمود2840

المنوفيةاألدبىمبصرعياد الرازق عبد محمود قطب محمود2841

المنوفيةاألدبىمبصرصقر ابراهيم مجدى محمود2842

المنوفيةاألدبىمبصرنصر القوى عبد محمد مصطفى2843

المنوفيةاألدبىمبصرالعظيم عبد العزيز عبد عزت احمد2844

المنوفيةاألدبىمبصرالرشيد عبد كامل رضا احمد2845

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد حسن صالح احمد2846

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد حسن الحميد عبد احمد2847

المنوفيةاألدبىمبصرالعينين ابو محمود محمد احمد2848

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد حسن عمر2849

المنوفيةاألدبىمبصرالمؤمن عبد فاروق محمد على2850

المنوفيةاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد عادل هللا عبد2851

المنوفيةاألدبىمبصرحسن يوسف عماد الرحمن عبد2852

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود محىالدين عادل مصطفى2853

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود الدين بهاء احمد محمد2854

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى السيد عفت محمود2855

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد البديع عبد مصطفى محمد2856

المنوفيةاألدبىمبصرالنمر الفتاح عبد يوسف مهاب2857

المنوفيةاألدبىمبصراالمام على محمد فتحى يوسف2858

المنوفيةاألدبىمبصرسليم السيد ابراهيم جمعه ابراهيم2859

المنوفيةاألدبىمبصرمهدى ابراهيم مهدى ابراهيم2860

المنوفيةاألدبىمبصراالحمر حسن ربه عبد بكر ابو2861

المنوفيةاألدبىمبصرحنفى الحسينى احمد حنفى احمد2862

المنوفيةاألدبىمبصرنبهان يوسف هللا عبد احمد2863

المنوفيةاألدبىمبصرفرماوى الحميد عبد فتحى احمد2864

المنوفيةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد فتوح احمد2865

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد عيد فرج احمد2866

المنوفيةاألدبىمبصرهالل احمد الصمد عبد احمد2867

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد محمد احمد2868

المنوفيةاألدبىمبصرالدين عزيز على مجدى احمد2869

المنوفيةاألدبىمبصرمدين محمود جالل خالد اسامه2870

المنوفيةاألدبىمبصريحيى محمد سالم محمد محمد اسامه2871

المنوفيةاألدبىمبصرشفيق العظيم عبد شفيق اسالم2872
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ن497مناوهلة

ن421مناوهلة

ن410مناوهلة

ثانمناوهلة

ن449مناوهلة

ثانمناوهلة

ثانمناوهلة

ثانمناوهلة

ثانمناوهلة

ن394مناوهلة

ن563مناوهلة

ثانمناوهلة

ن401مناوهلة

ن392اسطنها

ثاناسطنها

ن448.5اسطنها

راسباسطنها

ن359.5اسطنها

ثاناسطنها

ن414.5اسطنها

ثاناسطنها

راسباسطنها

ن396اسطنها

ثاناسطنها

ن370اسطنها

راسباسطنها

ثاناسطنها

ن428اسطنها

ن420مشيرف

ن484مشيرف

ثانمشيرف

ن400مشيرف

ن458مشيرف

ن466مشيرف

ن430مشيرف

ثانمشيرف

ثانمشيرف

ن449مشيرف

ثانمشيرف

ن482مشيرف

ثانمشيرف

ن357مشيرف
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المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى سليمان عاطف اسالم2873

المنوفيةاألدبىمبصرعمر السيد صبرى السيد2874

المنوفيةاألدبىمبصرالعليم عبد السيد عثمان السيد2875

المنوفيةاألدبىمبصرعلى المنجى عبد اشرف ايهاب2876

المنوفيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد رمضان حسنى2877

المنوفيةاألدبىمبصرحرب محمد احمد حمدى2878

المنوفيةاألدبىمبصرالشبراوى القادر عبد نبيل حمدى2879

المنوفيةاألدبىمبصرعامر رشاد عامر رشاد2880

المنوفيةاألدبىمبصريوسف امين ممتاز طه2881

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد عادل2882

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الجليل عبد عاطف الجليل عبد2883

المنوفيةاألدبىمبصرياقوت سهير حاتم الرحمن عبد2884

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد مصطفى العزيز عبد2885

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد مصطفى العزيز عبد2886

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى الشحات السيد هللا عبد2887

المنوفيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد جمعه محمد ممدوح الدين عالء2888

المنوفيةاألدبىمبصرعفيفى ربيع جمال عمار2889

المنوفيةاألدبىمبصرعبيد عجمى محمد عمر2890

المنوفيةاألدبىمبصراحمد متولى محمود موسى عمرو2891

المنوفيةاألدبىمبصرالدسوقى احمد ابراهيم احمد محمد2892

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل محمد2893

المنوفيةاألدبىمبصرعمر محمد ابراهيم ربيع محمد2894

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد الناصر عبد محمد2895

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد على محمد2896

المنوفيةاألدبىمبصرالدين سيف محمد احمد مجدى محمد2897

المنوفيةاألدبىمبصرسويلم محمد محمود محمد2898

المنوفيةاألدبىمبصراحمد الفتوح ابو ناصر محمد2899

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد امين ياسر محمد2900

المنوفيةاألدبىمبصرحسينى محمدى حسينى محمدى2901

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى ابراهيم النمر محمود2902

المنوفيةاألدبىمبصريوسف ابراهيم صالح محمود2903

المنوفيةاألدبىمبصروهبيى محمد العزيز عبد محمود2904

المنوفيةاألدبىمبصرعلى المحفوظ عبد عليمى محمود2905

المنوفيةاألدبىمبصرعراقى على محمد محمود2906

المنوفيةاألدبىمبصرربه عبد القادر عبد مهدى محمود2907

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى مصطفى سليمان مصطفى2908

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد رجب جمال يوسف2909

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد جمال احمد2910

المنوفيةاألدبىمبصرالسعداوى على جمال احمد2911

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد سعيد رفعت احمد2912

المنوفيةاألدبىمبصرامنه كامل محمد احمد2913

المنوفيةاألدبىمبصرفهيم الغفار عبد مصطفى احمد2914
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ثانمشيرف

ثانمشيرف

ن383مشيرف

ثانمشيرف

ن429مشيرف

ثانمشيرف

ثانمشيرف

ثانمشيرف

ن354مشيرف

ن363مشيرف

ن391مشيرف

ن431مشيرف

ثانمشيرف

ن393مشيرف

ثانمشيرف

ن397مشيرف

ن387مشيرف

ثانمشيرف

ثانمشيرف

ن400مشيرف

ن409مشيرف

ن442مشيرف

ن535مشيرف

ن404مشيرف

ن531مشيرف

ن407مشيرف

ن386مشيرف

ن440مشيرف

ثانمشيرف

ن524مشيرف

ن582مشيرف

ن446مشيرف

ن344مشيرف

ن487مشيرف

ثانمشيرف

ثانمشيرف

ن371مشيرف

ثانبهناى

ن365.5بهناى

ثانبهناى

راسببهناى

ن433بهناى
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المنوفيةاألدبىمبصرشعبان جاد يسرى احمد2915

المنوفيةاألدبىمبصرالحمصى هللا عبد يحيى احمد2916

المنوفيةاألدبىمبصرالمهيوى زكى رجب زكريا2917

المنوفيةاألدبىمبصرحسين سعيد حسين سعيد2918

المنوفيةاألدبىمبصرالباجورى احمد محمد محمد ضاحى2919

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل حسن جمال الرحمن عبد2920

المنوفيةاألدبىمبصرالعقيلى جاد السالم عبد عفيفى الرحمن عبد2921

المنوفيةاألدبىمبصرالعال عبد هللا عبد سامى الدين عز2922

المنوفيةاألدبىمبصراحمد الفرغلى الفتاح عبد الناصر عبد عمر2923

المنوفيةاألدبىمبصرالحمصى محمد سمير محمد2924

المنوفيةاألدبىمبصرمعارك حسن جمال مصطفى2925

المنوفيةاألدبىمبصرعامر هللا عبد محمد ابراهيم2926

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى الحميد عبد حسن احمد2927

المنوفيةاألدبىمبصررفاعى محمد طلعت احمد2928

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى احمد محفوظ محمد احمد2929

المنوفيةاألدبىمبصرالساكت عفيفى على اسالم2930

المنوفيةاألدبىمبصرالشريف جميل انور جميل2931

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الدين نصر الماجد عبد حازم2932

المنوفيةاألدبىمبصرشعالن محمد محمد حمدى2933

المنوفيةاألدبىمبصرالسيسى على سليمان حمدى سليمان2934

المنوفيةاألدبىمبصرالبر عبد طه المنعم عبد طه2935

المنوفيةاألدبىمبصرحمزه محمدى على الرحمن عبد2936

المنوفيةاألدبىمبصردياب العزيز عبد رضوان العزيز عبد2937

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى محمد محمد الغفار عبد هللا عبد2938

المنوفيةاألدبىمبصرالشريف المؤمن عبد فراج المؤمن عبد2939

المنوفيةاألدبىمبصربركات محمود الواحد عبد عصام2940

المنوفيةاألدبىمبصرادريس محمد محمود حنفى حسن على2941

المنوفيةاألدبىمبصرالساكت محمد جالل عمرو2942

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد يوسف محمود كريم2943

المنوفيةاألدبىمبصرالسيسى على سليمان ابراهيم محمد2944

المنوفيةاألدبىمبصرمبروك ابراهيم حسن محمد2945

المنوفيةاألدبىمبصرادريس محمود حنفى حسن محمد2946

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد المنصف عبد سميح محمد2947

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد البر عبد طه المنعم عبد محمد2948

المنوفيةاألدبىمبصربدر المنصف عبد عفيفى محمود2949

المنوفيةاألدبىمبصرنصر الستار عبد سعيد يوسف2950

المنوفيةاألدبىمبصرفرج محمود الوهاب عبد يوسف2951

المنوفيةاألدبىمبصرالشعراوى محمد عيد احمد2952

المنوفيةاألدبىمبصرشما الفتاح عبد رشاد السيد اسالم2953

المنوفيةاألدبىمبصرمعارك محمد على محمد2954

المنوفيةاألدبىمبصرخليفه العال عبد محمد مصطفى2955

المنوفيةاألدبىمبصرقطقاط محمد محمد احمد2956
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ثانبهناى

ثانبهناى

ن366.5بهناى

ن448.5بهناى

ثانبهناى

ن398.5بهناى

راسببهناى

ثانبهناى

ثانبهناى

ن400.5بهناى

ن367بهناى

ن328عفيف ميت

ثانعفيف ميت

ثانعفيف ميت

ثانعفيف ميت

ن326.5عفيف ميت

ن452.5عفيف ميت

ثانعفيف ميت

ن420عفيف ميت

ن405عفيف ميت

ن373عفيف ميت

ثانعفيف ميت

ثانعفيف ميت

ثانعفيف ميت

ثانعفيف ميت

راسبعفيف ميت

راسبعفيف ميت

ن418عفيف ميت

ثانعفيف ميت

ثانعفيف ميت

ثانعفيف ميت

راسبعفيف ميت

ن378عفيف ميت

ن386عفيف ميت

ن364عفيف ميت

ن429عفيف ميت

ثانعفيف ميت

ن411الصغرى فيشا

ن396الصغرى فيشا

ن400الصغرى فيشا

ن448الصغرى فيشا

راسبالخضرة كفر
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المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم المعبود عبد السيد اشرف2957

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته الحميد عبد محمد الحميد عبد2958

المنوفيةاألدبىمبصرموسى سمير محمد الرحمن عبد2959

المنوفيةاألدبىمبصرالجواد عبد هللا عبد سعد هللا عبد2960

المنوفيةاألدبىمبصرحامد هللا عبد اشرف عمر2961

المنوفيةاألدبىمبصراحمد عيسى صابر محمد2962

المنوفيةاألدبىمبصرعجوه الواحد عبد المطلب عبد محمود2963

المنوفيةاألدبىمبصرفرحات رجب عادل يوسف2964

المنوفيةاألدبىمبصرفرج فوزى رأفت احمد2965

المنوفيةاألدبىمبصرشعبان مبروك ربيع احمد2966

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل فوزى سمير احمد2967

المنوفيةاألدبىمبصرالشاذلى المبروك صافى احمد2968

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد حمدى عاطف احمد2969

المنوفيةاألدبىمبصرعويس حسن العظيم عبد محمد احمد2970

المنوفيةاألدبىمبصرسالم احمد مصطفى احمد2971

المنوفيةاألدبىمبصرالكردى انور محمد حمزه2972

المنوفيةاألدبىمبصربركات العابدين زين الفتاح عبد الدين صالح2973

المنوفيةاألدبىمبصرالدمنهورى امين محمد الرحمن عبد2974

المنوفيةاألدبىمبصرصقر سعد محمد الرحمن عبد2975

المنوفيةاألدبىمبصرالمعداوى الفتاح عبد محمد الفتاح عبد2976

المنوفيةاألدبىمبصرالعريان المرضى عبد صبحى محمد2977

المنوفيةاألدبىمبصرحماد فوزى عاطف محمد2978

المنوفيةاألدبىمبصرشادى محمد محمود محمد2979

المنوفيةاألدبىمبصرجوده حمدى اسماعيل محمود2980

المنوفيةاألدبىمبصرسالم الرازق عبد السيد عبد رمضان محمود2981

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين ربه عبد صالح محمود2982

المنوفيةاألدبىمبصرالحليم عبد العزيز عبد المرضى عبد محمود2983

المنوفيةاألدبىمبصرالرمالوى سعيد هانى وسيم2984

المنوفيةاألدبىمبصرعفيفى مشحوت محمود يوسف2985

المنوفيةاألدبىمبصرواصل الحميد عبد حسنى احمد2986

المنوفيةاألدبىمبصرزيد محمد زيد الفتاح عبد احمد2987

المنوفيةاألدبىمبصردحروج احمد محمد احمد2988

المنوفيةاألدبىمبصرقاسم المقصود عبد محمد احمد2989

المنوفيةاألدبىمبصرمطر شبل كرم محمد احمد2991

المنوفيةاألدبىمبصرسعد التواب عبد نبيل احمد2992

المنوفيةاألدبىمبصرناجى محمد محمد رشاد جوده2993

المنوفيةاألدبىمبصرالعال عبد حميده فتحى محمد زياد2994

المنوفيةاألدبىمبصرحلمى مختار اشرف هللا عبد2995

المنوفيةاألدبىمبصرالدين سيف ابراهيم صالح عالء2996

المنوفيةاألدبىمبصرالجوهرى محمد نعمانى الدين جمال عمر2997

المنوفيةاألدبىمبصرحجازى حافظ خالد محمد2998

المنوفيةاألدبىمبصرسالمان خليفه زكى محمد2999
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راسبالخضرة كفر

راسبالخضرة كفر

ثانالخضرة كفر

راسبالخضرة كفر

راسبالخضرة كفر

راسبالخضرة كفر

ثانالخضرة كفر

ن456الخضرة كفر

ن353منوف

ن427منوف

ن444منوف

ن414.5منوف

ن426.5منوف

ن360منوف

راسبمنوف

ن396.5منوف

ثانمنوف

راسبمنوف

راسبمنوف

راسبمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ن485منوف

ن523منوف

راسبمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ن409منوف

ن496العامرة

راسبالعامرة

ن431العامرة

ن460العامرة

ن495العامرة

ن524العامرة

ثانالعامرة

ن463.5العامرة

ثانالعامرة

ن441.5العامرة

ن504العامرة

ن468.5العامرة

ثانالعامرة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 141

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنوفيةاألدبىمبصرعماره صابر ماهر محمد3000

المنوفيةاألدبىمبصرالمجد ابو حامد السيد ياسين3001

المنوفيةاألدبىمبصرليله الغنى عبد سامى احمد3002

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم محمود احمد3003

المنوفيةاألدبىمبصرالعباسى الشهيد عبد مختار احمد3004

المنوفيةاألدبىمبصربربرى محمد جابر اسالم3005

المنوفيةاألدبىمبصرجاد محمد الرازق عبد محمد اسالم3006

المنوفيةاألدبىمبصرالبسيونى السيد بسيونى السيد3007

المنوفيةاألدبىمبصرمجر العاطى عبد عماد امين3008

المنوفيةاألدبىمبصرالجزيرى محمود رضا سمير3009

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الحسيب عبد ربيع الرحمن عبد3010

المنوفيةاألدبىمبصرليله الغنى عبد صبحى الرحمن عبد3011

المنوفيةاألدبىمبصرحلوه ابو عبده ياسر عبده3012

المنوفيةاألدبىمبصرليله مهدى محمود عالء3013

المنوفيةاألدبىمبصرجربيده على سعيد على3014

المنوفيةاألدبىمبصرالتراس المنصف عبد السيد كريم3015

المنوفيةاألدبىمبصرحلوه ابو محمد احمد محمد3016

المنوفيةاألدبىمبصرحافظ محمود جالل محمد3017

المنوفيةاألدبىمبصرحريبه هللا عبد الشحات مصطفى3018

المنوفيةاألدبىمبصرمراد محمد المنعم عبد مصطفى3019

المنوفيةاألدبىمبصرحمزه زيد ابو فتحى زيد ابو3020

المنوفيةاألدبىمبصراالهل سيد حسن القادر عبد احمد3021

المنوفيةاألدبىمبصررفاعى محمد شوقى حمزه3022

المنوفيةاألدبىمبصرصباح ابو المصرى عيد شعبان3023

المنوفيةاألدبىمبصرعوض فهمى الناصر عبد فهمى3024

المنوفيةاألدبىمبصرالدناصورى هللا عبد عالم كريم3025

المنوفيةاألدبىمبصربسيونى محمود محمد كريم3026

المنوفيةاألدبىمبصرالقطشاوى محى حسن محمد3027

المنوفيةاألدبىمبصرعرفه ابو الجليل عبد راضى محمد3028

المنوفيةاألدبىمبصرناصف نصر رمضان محمد3029

المنوفيةاألدبىمبصرطالب ابو على فوزى محمد3030

المنوفيةاألدبىمبصرحامد عثمان عوض مبروك محمد3031

المنوفيةاألدبىمبصرمرعى السيد مبروك محمد3032

المنوفيةاألدبىمبصرناصف سعد نصر محمد3033

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته محمد وائل محمد3034

المنوفيةاألدبىمبصرالمعداوى محمود بهجت محمود3035

المنوفيةاألدبىمبصرحمزه ابراهيم حمزه محمود3036

المنوفيةاألدبىمبصرحسن محمود طه محمود3037

المنوفيةاألدبىمبصرالكشك مصطفى المرضى عبد مصطفى3038

المنوفيةاألدبىمبصرالجفل الغنى عبد غريب مصطفى3039

المنوفيةاألدبىمبصرالمغربى محمد فوزى مصطفى3040

المنوفيةاألدبىمبصرالسقا زاهر محمود مصطفى3041
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ن517.5العامرة

ثانالعامرة

ثانرزين زاوية

ن410رزين زاوية

ثانرزين زاوية

راسبرزين زاوية

راسبرزين زاوية

ن382رزين زاوية

ن456رزين زاوية

ثانرزين زاوية

ن381رزين زاوية

ثانرزين زاوية

ثانرزين زاوية

ثانرزين زاوية

ن453.5رزين زاوية

ن479رزين زاوية

راسبرزين زاوية

ثانرزين زاوية

ن494رزين زاوية

ثانرزين زاوية

راسبدبركى

راسبدبركى

ن569دبركى

ثاندبركى

ثاندبركى

راسبدبركى

ثاندبركى

راسبدبركى

ثاندبركى

ثاندبركى

ن377دبركى

راسبدبركى

راسبدبركى

راسبدبركى

راسبدبركى

راسبدبركى

ن371دبركى

ثاندبركى

ن374دبركى

ثاندبركى

ثاندبركى

ثاندبركى
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المنوفيةاألدبىمبصربسيونى هللا عبد محمود مصطفى3042

المنوفيةاألدبىمبصرقريطم احمد سيد المنعم عبد يوسف3043

المنوفيةاألدبىمبصرسعد قطب جمعه احمد3044

المنوفيةاألدبىمبصربدوى احمد رجب احمد3045

المنوفيةاألدبىمبصرنجم محمد سامى احمد3046

المنوفيةاألدبىمبصرمرزوق احمد صالح احمد3047

المنوفيةاألدبىمبصرالبرهامى احمد سيد مرزوق يحى احمد3048

المنوفيةاألدبىمبصرالهجانى الحميد عبد السيد اسالم3049

المنوفيةاألدبىمبصرالنصر سيف السيد خالد اسالم3050

المنوفيةاألدبىمبصرالصعيدى مرزوق محمد السيد3051

المنوفيةاألدبىمبصرحفيشه الحميد عبد على براء3052

المنوفيةاألدبىمبصرعبيدو ابراهيم محمود حسام3053

المنوفيةاألدبىمبصرفرحات المنعم عبد ناصر الرحمن عبد3054

المنوفيةاألدبىمبصرالمحروقى الفتاح عبد ثروت الفتاح عبد3055

المنوفيةاألدبىمبصرالبحيرى الصادق عبد سعيد كريم3056

المنوفيةاألدبىمبصرالعفيفى مبروك كرم مبروك3057

المنوفيةاألدبىمبصرمحاريق مصطفى حسنى محمد3058

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه محمد طارق محمد3059

المنوفيةاألدبىمبصرعياد المؤمن عبد محمود ياسر3060

المنوفيةاألدبىمبصرشريبه المجيد عبد خالد يوسف3061

المنوفيةاألدبىمبصرالزردق احمد اشرف احمد3062

المنوفيةاألدبىمبصرحمد القادر عبد محمد جمال بالل3063

المنوفيةاألدبىمبصرحبشى اسماعيل على الحميد عبد3064

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد تحسين محمد الرحمن عبد3065

المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمد سيد مصطفى الرحمن عبد3066

المنوفيةاألدبىمبصرعثمان المجيد عبد المغاورى عمرو عمر3067

المنوفيةاألدبىمبصرعلى على العليم عبد محمد عمر3068

المنوفيةاألدبىمبصردياب متولى فتوح جابر فتحى3069

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد فوزى محمود فوزى3070

المنوفيةاألدبىمبصرحسين الوهاب عبد العظيم عبد كريم3071

المنوفيةاألدبىمبصرخطاب المرسى محمود انور محمود3072

المنوفيةاألدبىمبصرشريف الرحيم عبد المجيد عبد رضا محمود3073

المنوفيةاألدبىمبصرعوض سالمه نصار مصطفى3074

المنوفيةاألدبىمبصرالطباخ محمد الفتح ابو كمال مصعب3075

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان محمد فتوح اسامه يوسف3076

المنوفيةاألدبىمبصرخضر على امين على ابراهيم3077

المنوفيةاألدبىمبصرالمسيدى السيد جمعه العربى بكر ابو3078

المنوفيةاألدبىمبصرزيدان محمد رمضان احمد3079

المنوفيةاألدبىمبصرالكيالنى حميده سعيد احمد3080

المنوفيةاألدبىمبصرتركى الصمد عبد صبحى احمد3081

المنوفيةاألدبىمبصردياب عيسى الفتاح عبد موسى احمد3082

المنوفيةاألدبىمبصرحمد القادر عبد القادر عبد يحيى احمد3083
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ن379دبركى

ن440دبركى

ثانالكبرى فيشا

ن356الكبرى فيشا

ن447الكبرى فيشا

ن546الكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ن484الكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ن453الكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ن550الكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ن387الكبرى فيشا

ن460الكبرى فيشا

راسبالكبرى فيشا

ن346الكبرى فيشا

ثانالسادات

ثانالسادات

ن412السادات

ن404السادات

ن447السادات

ن452السادات

ن401السادات

ن364السادات

ن455السادات

ن457السادات

ن441السادات

ن532السادات

ثانالسادات

ن444السادات

ن420السادات

ن397داود كفر

ن469داود كفر

ن419داود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ن381داود كفر
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المنوفيةاألدبىمبصرمرسى العزيز عبد توفيق ياسر توفيق3084

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد محمد جمعه3085

المنوفيةاألدبىمبصرربيع محمد امين عيد حسن3086

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته فتحى زغلول صبحى3087

المنوفيةاألدبىمبصرنعيم بسيونى اشرف صفوت3088

المنوفيةاألدبىمبصرزيد محمد الصمد عبد احمد الرحمن عبد3089

المنوفيةاألدبىمبصردياب عيسى الفتاح عبد جمال الرحمن عبد3090

المنوفيةاألدبىمبصرماضى محمد المنعم عبد محمد الرحمن عبد3091

المنوفيةاألدبىمبصرجمعه الغنى عبد يوسف الغنى عبد3092

المنوفيةاألدبىمبصرشرخ الفتاح عبد جمال الفتاح عبد3093

المنوفيةاألدبىمبصرغنيم حسين محمد حسين هللا عبد3094

المنوفيةاألدبىمبصرمدكور على هللا عبد جمعه عالء3095

المنوفيةاألدبىمبصررشدا العزيز عبد الزين عبد محمد عالء3096

المنوفيةاألدبىمبصرمحفوظ الرحمن عبد محمد صابر على3097

المنوفيةاألدبىمبصررضوان الحافظ عبد محمود جمال عمار3098

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى المجيد عبد عادل عمرو3099

المنوفيةاألدبىمبصروافى عنتر محمد رمضان فارس3100

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد مهتدى فتحى سمير فتحى3101

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد حسين فهمى محمد فهمى3102

المنوفيةاألدبىمبصرربه عبد عيد سيف مجدى كريم3103

المنوفيةاألدبىمبصرقعيم الكريم عبد القادر عبد رزق محمد3104

المنوفيةاألدبىمبصرربيع مبروك حسنى محمد3105

المنوفيةاألدبىمبصرالشريف السيد عيد محمد3106

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى محمد رأفت العزيز عبد محمد3107

المنوفيةاألدبىمبصريوسف محمد المحسن عبد محمد3108

المنوفيةاألدبىمبصرنصار يوسف هللا عبد محمد3109

المنوفيةاألدبىمبصرالكشكى محمد جبر عزت محمد3110

المنوفيةاألدبىمبصرالجمال فايد ابو محمد عصام محمد3111

المنوفيةاألدبىمبصرخضر محمد العليم عبد فتحى محمد3112

المنوفيةاألدبىمبصرقنديل سعد احمد فؤاد محمد3113

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر محمد محمود رشاد محمود3114

المنوفيةاألدبىمبصرخضر محمود السميع عبد صالح محمود3115

المنوفيةاألدبىمبصرمرعى مهتدى المحسن عبد محمود3116

المنوفيةاألدبىمبصرالتراس معوض الدين عالء محمود3117

المنوفيةاألدبىمبصرصقر احمد السيد محمد مصطفى3118

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد المرضى عبد محمد مصطفى3119

المنوفيةاألدبىمبصرالعال عبد فراج حسانين ممدوح مصطفى3120

المنوفيةاألدبىمبصريونس محمد شعبان محمد معاذ3121

المنوفيةاألدبىمبصرحمزه المهدى محمد خيرى مهدى3122

المنوفيةاألدبىمبصرالتراس المحسن عبد اسماعيل وائل3123

المنوفيةاألدبىمبصرالرازق عبد العنين ابو ابراهيم احمد3124

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد احمد الحميد عبد احمد3125
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ن383داود كفر

ن406داود كفر

ن432داود كفر

ن485داود كفر

راسبداود كفر

ن537داود كفر

راسبداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ن398داود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ن484داود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ن467داود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ن385داود كفر

ثانداود كفر

راسبداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ن383داود كفر

راسبداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ن378داود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ن437داود كفر

ن371الجيار

ن363الجيار
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المنوفيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد حميده العزيز عبد3126

المنوفيةاألدبىمبصرالرحمن عبد مرزوق جمال محمد3127

المنوفيةاألدبىمبصرمشاحيت فرج مبروك سمير محمد3128

المنوفيةاألدبىمبصربهنسى عبده اللطيف عبد جمال محمود3129

المنوفيةاألدبىمبصرحنفى شعبان ابراهيم محمد محمود3130

المنوفيةاألدبىمبصرطاجن الهادى عبد على محمود مصطفى3131

المنوفيةاألدبىمبصرصابر صالح خالد ابراهيم3132

المنوفيةاألدبىمبصرنور المحسن عبد مسعد ابراهيم3133

المنوفيةاألدبىمبصرمجاهد محمد هللا خلف احمد3134

المنوفيةاألدبىمبصرالدناصورى محمود المنعم عبد الرفاعى3135

المنوفيةاألدبىمبصرجبيل صابر ناصر صابر3136

المنوفيةاألدبىمبصرحميده ابو الحليم عبد عادل الحليم عبد3137

المنوفيةاألدبىمبصرعمار الغفار عبد ابراهيم الرحمن عبد3138

المنوفيةاألدبىمبصرالحى عبد محمود احمد الرحمن عبد3139

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود يونس صابر الرحمن عبد3140

المنوفيةاألدبىمبصرشليبى محمد صالح الرحمن عبد3141

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد محمد طه الرحمن عبد3142

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد العظيم عبد السيد العظيم عبد3143

المنوفيةاألدبىمبصرعصيده العظيم عبد سامى العظيم عبد3144

المنوفيةاألدبىمبصرمحليس شوقى احمد هللا عبد3145

المنوفيةاألدبىمبصرصابر محمود احمد هللا عبد3146

المنوفيةاألدبىمبصراللهلوبى قطب شوقى على3147

المنوفيةاألدبىمبصرالسهواجى سعد النبى عبد على3148

المنوفيةاألدبىمبصرحفنى على ايمن عمر3149

المنوفيةاألدبىمبصرخضر على اسماعيل فهد3150

المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد كريم3151

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى عبد حسن ايمن محمد3152

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى حسن دسوقى محمد3153

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد سمير سيد محمد3154

المنوفيةاألدبىمبصرالهلباوى جابر عشرى محمد3155

المنوفيةاألدبىمبصررمضان محمود اشرف محمود3156

المنوفيةاألدبىمبصرالقعب رزق طلبه محمود3157

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل الرسول عبد اسماعيل مصطفى3158

المنوفيةاألدبىمبصرمرسى محمد السيد مصطفى3159

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم حسين محمد محمود مصطفى3160

المنوفيةاألدبىمبصرعلوانى السيد ابراهيم معاذ3161

المنوفيةاألدبىمبصرحسن ابو احمد رمضان احمد3162

المنوفيةاألدبىمبصرالسعدنى محمد سعيد احمد3163

المنوفيةاألدبىمبصرعفيفى محمد احمد صالح احمد3164

المنوفيةاألدبىمبصركبوش سعد عمر احمد3165

المنوفيةاألدبىمبصرحسان السيد محمد احمد3166

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد الفتاح عبد احمد اسالم3167
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ن379الجيار

ثانالجيار

ثانالجيار

ثانالجيار

ن462الجيار

ن468الجيار

ن457اشمون

ن433اشمون

ثاناشمون

ن416.5اشمون

ن349اشمون

ن475.5اشمون

ن416.5اشمون

ثاناشمون

ثاناشمون

ن421اشمون

ن408اشمون

ن389.5اشمون

ن474اشمون

ن416اشمون

ن477اشمون

ن558اشمون

ن391اشمون

ثاناشمون

راسباشمون

ثاناشمون

ن416اشمون

ن428اشمون

ثاناشمون

ثاناشمون

ن354.5اشمون

راسباشمون

ن425اشمون

ثاناشمون

ثاناشمون

ن385اشمون

ثانسمادون

ن541سمادون

ن439سمادون

ن548سمادون

ن478سمادون

ن490سمادون
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المنوفيةاألدبىمبصرالفار رمضان ذكى مستور ذكى3168

المنوفيةاألدبىمبصركبوش سعد ابراهيم سعد3169

المنوفيةاألدبىمبصرحربى على سعد احمد هللا عبد3170

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور اسماعيل اسامه هللا عبد3171

المنوفيةاألدبىمبصررهيف الجواد عبد محمد حسن محمد3172

المنوفيةاألدبىمبصرحسن يوسف امين سعد محمد3173

المنوفيةاألدبىمبصردويدار محمد محمود محمد3174

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته طه المطلب عبد محمود3175

المنوفيةاألدبىمبصرعلى راضى بدر احمد3176

المنوفيةاألدبىمبصرعباس فتيان جوده احمد3177

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود احمد3178

المنوفيةاألدبىمبصرالجواد عبد ابراهيم الجواد عبد احمد3179

المنوفيةاألدبىمبصرالشحات محمد هشام احمد3180

المنوفيةاألدبىمبصرسالم احمد على على ابراهيم3181

المنوفيةاألدبىمبصرجامع السيد خالد السيد3182

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد على سامى احمد اسالم3183

المنوفيةاألدبىمبصرالعليم عبد المحسن عبد مسعد اسالم3184

المنوفيةاألدبىمبصرالليثى العال ابو الليثى اشرف3185

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود السيد محمد انس3186

المنوفيةاألدبىمبصرقطب حسن محمد حسن3187

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم زاهر محمد زاهر3188

المنوفيةاألدبىمبصرصابر صبحى نزيه صبحى3189

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور على عليوه عفيفى صالح3190

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد التواب عبد صبرى الحليم عبد3191

المنوفيةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد السعودى الحميد عبد3192

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد فايز الحميد عبد3193

المنوفيةاألدبىمبصرفتيان كامل محمد الرحمن عبد3194

المنوفيةاألدبىمبصرامين امين مصباح الرحمن عبد3195

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان محمد القاسم ابو الستار عبد3196

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان سليمان شهاب عمر3197

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد غنيم مجدى عماد3198

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد المعز عبد ياسر عمار3199

المنوفيةاألدبىمبصرسالم محمد فتحى سند فتحى3200

المنوفيةاألدبىمبصراحمد فتيان احمد محمد3201

المنوفيةاألدبىمبصرعلى العليم عبد خالد محمد3202

المنوفيةاألدبىمبصرصابر صبحى حازم محمود3203

المنوفيةاألدبىمبصرنصار الحكيم عبد ربيع محمود3204

المنوفيةاألدبىمبصرعوض يوسف مجدى محمود3205

المنوفيةاألدبىمبصرالعظيم عبد خيرى محمد محمد محمود3206

المنوفيةاألدبىمبصرالليثى زيد ابو احمد مصطفى3207

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود على ابراهيم مصطفى3208

المنوفيةاألدبىمبصرشاكر محمد محمد شوقى مصطفى3209
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ن472سمادون

ن509سمادون

ن407سمادون

ن438.5سمادون

ن457سمادون

ن522سمادون

ن474سمادون

ن452سمادون

ن428ابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ن387ابوشعرة ساقية

ن439ابوشعرة ساقية

راسبابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ن448ابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ن451ابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ن581ابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ن398ابوشعرة ساقية

ن402ابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ن523ابوشعرة ساقية

راسبابوشعرة ساقية

ن514ابوشعرة ساقية

ن361ابوشعرة ساقية

ن429.5ابوشعرة ساقية

راسبابوشعرة ساقية

ن431ابوشعرة ساقية

راسبابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية
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المنوفيةاألدبىمبصرناجى المجيد عبد هللا عبد مصطفى3210

المنوفيةاألدبىمبصرالغفار عبد هاشم رضا معاذ3211

المنوفيةاألدبىمبصرحسن نجاح نزيه نادر3212

المنوفيةاألدبىمبصرسويلم الحميد عبد سعيد ابراهيم3213

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان الحديد ابو سامى الحديد ابو3214

المنوفيةاألدبىمبصربدوى الرحمن عبد عربى احمد3215

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان سعد جمال اسامه3216

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم السيد سمير اسالم3217

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان المهدى عبد محمد اسالم3218

المنوفيةاألدبىمبصرعامر ربه عبد كامل محمد بدر3219

المنوفيةاألدبىمبصراللطيف عبد فتحى محمد بالل3220

المنوفيةاألدبىمبصردومه محمد رمضان حسام3221

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم حمدى محمد حمدى3222

المنوفيةاألدبىمبصرنصر الونيس عبد فارس هللا عبد3223

المنوفيةاألدبىمبصرالهاللى سعيد محمد هللا عبد3224

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد على اسامه على3225

المنوفيةاألدبىمبصرسويلم العزيز عبد ناصر عمرو3226

المنوفيةاألدبىمبصراللطيف عبد فتحى ميسره كريم3227

المنوفيةاألدبىمبصرحامد مبروك حامد محمد3228

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى بكر ابو رمضان محمد3229

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد سعد سعيد محمد3230

المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمود سعيد محمد3231

المنوفيةاألدبىمبصرمبروك محمد عاطف محمد3232

المنوفيةاألدبىمبصرعامر محمد النبى عبد محمد3233

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الرازق عبد فوزى محمد3234

المنوفيةاألدبىمبصرمبروك رجب مصطفى محمد3235

المنوفيةاألدبىمبصربيومى الحديد ابو سعد محمود3236

المنوفيةاألدبىمبصرغزاله عرفات هللا عبد محمود3237

المنوفيةاألدبىمبصراحمد السالم عبد محمد محمود3238

المنوفيةاألدبىمبصراحمد مصطفى احمد مصطفى3239

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد مصطفى3240

المنوفيةاألدبىمبصرزوبع عباس امين ابراهيم3241

المنوفيةاألدبىمبصرالشين سعد عيد ابراهيم3242

المنوفيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد ابراهيم احمد3243

المنوفيةاألدبىمبصرمحليس الباسط عبد سعيد احمد3244

المنوفيةاألدبىمبصراالعرج الحفيظ عبد سمير احمد3245

المنوفيةاألدبىمبصراالبحر على الرؤف عبد احمد3246

المنوفيةاألدبىمبصرصقر على على احمد3247

المنوفيةاألدبىمبصريونس ابراهيم عماد احمد3248

المنوفيةاألدبىمبصرحسن ربه عبد مجدى احمد3249

المنوفيةاألدبىمبصرصقر موسى محمد احمد3250

المنوفيةاألدبىمبصرغزير السيد صالح اسالم3251
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ثانابوشعرة ساقية

ن481ابوشعرة ساقية

راسبابوشعرة ساقية

ن452مؤنسة

راسبمؤنسة

ثانمؤنسة

راسبمؤنسة

ثانمؤنسة

ثانمؤنسة

ن376مؤنسة

ثانمؤنسة

ن481مؤنسة

ثانمؤنسة

راسبمؤنسة

ثانمؤنسة

ثانمؤنسة

ن520مؤنسة

راسبمؤنسة

ثانمؤنسة

راسبمؤنسة

راسبمؤنسة

راسبمؤنسة

راسبمؤنسة

ثانمؤنسة

راسبمؤنسة

راسبمؤنسة

راسبمؤنسة

راسبمؤنسة

راسبمؤنسة

ثانمؤنسة

راسبمؤنسة

راسبطليا

ثانطليا

راسبطليا

راسبطليا

راسبطليا

ثانطليا

ن456طليا

ثانطليا

ن405.5طليا

راسبطليا

ثانطليا
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المنوفيةاألدبىمبصرالجزيرى السيد الحميد عبد السيد3252

المنوفيةاألدبىمبصرصقر صالح السيد ايهاب3253

المنوفيةاألدبىمبصرنصر صبحى هانى تامر3254

المنوفيةاألدبىمبصرالباب فتح توفيق عصام توفيق3255

المنوفيةاألدبىمبصرمتولى حسن خالد حازم3256

المنوفيةاألدبىمبصرحسن زهران حسام زهران3257

المنوفيةاألدبىمبصرمبروك هللا عبد السيد هللا عبد3258

المنوفيةاألدبىمبصرالمقصود عبد السالم عبد وجيه هللا عبد3259

المنوفيةاألدبىمبصرالعدس جالل منتصر الرحمن عبد3260

المنوفيةاألدبىمبصرجبل النبى عبد السالم عبد النبى عبد3261

المنوفيةاألدبىمبصرعلى الشيخ حمزه احمد علوان3262

المنوفيةاألدبىمبصرعزب عباس النبى عبد جمال فؤاد3263

المنوفيةاألدبىمبصرحسين احمد اشرف كريم3264

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد موسى بدر كريم3265

المنوفيةاألدبىمبصرالوكيل سعيد رجب كريم3266

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد علوان محمد3267

المنوفيةاألدبىمبصرفوده فاروق موسى محمد3268

المنوفيةاألدبىمبصرالحكم عبد احمد سيد الحكم عبد محمود3269

المنوفيةاألدبىمبصرالقطان محمد الرشيد عبد محمود3270

المنوفيةاألدبىمبصرعلى المنصف عبد فتحى محمود3271

المنوفيةاألدبىمبصرطه محمد احمد مصطفى3272

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد السيد شريف مصطفى3273

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عطا محمد عزت مصطفى3274

المنوفيةاألدبىمبصرالمقصود عبد الرحيم عبد السيد هانى3275

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد عباس محمد وليد3276

المنوفيةاألدبىمبصرالوكيل سعيد ناصر وليد3277

المنوفيةاألدبىمبصرحسن حافظ حسن يحى3278

المنوفيةاألدبىمبصرغزيز على ياسر يوسف3279

المنوفيةاألدبىمبصرمبارك ابراهيم اشرف ابراهيم3280

المنوفيةاألدبىمبصرالشاذلى المنعم عبد خالد ابراهيم3281

المنوفيةاألدبىمبصرالبوهى التواب عبد ابراهيم محمد ابراهيم3282

المنوفيةاألدبىمبصراحمد الونيس عبد شعبان احمد3283

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان محمود كامل احمد3284

المنوفيةاألدبىمبصرالباجورى احمد سيد ابراهيم محمد احمد3285

المنوفيةاألدبىمبصرالهاللى المحسن عبد خالد اسالم3286

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان محمود كامل اسالم3287

المنوفيةاألدبىمبصرالرفاعى اسماعيل الدين عالء اسماعيل3288

المنوفيةاألدبىمبصرالهاللى المحسن عبد خالد الهاللى3289

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر احمد هللا عبد حسام3290

المنوفيةاألدبىمبصرشادى فوزى ايمن شادى3291

المنوفيةاألدبىمبصرالقطان شاكر محمد شهاب3292

المنوفيةاألدبىمبصرمدكور على حسن على3293
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راسبطليا

ثانطليا

ثانطليا

راسبطليا

ن408طليا

ن427طليا

ن362طليا

ثانطليا

راسبطليا

ثانطليا

ن386طليا

ثانطليا

راسبطليا

راسبطليا

ثانطليا

ثانطليا

ثانطليا

راسبطليا

ن452طليا

راسبطليا

ن487طليا

ثانطليا

ثانطليا

راسبطليا

ثانطليا

راسبطليا

راسبطليا

ثانطليا

ن436شوشاى

راسبشوشاى

ثانشوشاى

ن505شوشاى

ن413شوشاى

ن552شوشاى

ن403شوشاى

ن417شوشاى

ن399شوشاى

ثانشوشاى

ن437شوشاى

ن463شوشاى

ن388شوشاى

ن401شوشاى
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المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد حسنين مصطفى كريم3294

المنوفيةاألدبىمبصرعافيه احمد رجب محمد3295

المنوفيةاألدبىمبصرالنوبى جمال شريف محمد3296

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد العال عبد محمد محمد محمد3297

المنوفيةاألدبىمبصرحبيب العاطى عبد المولى عبد محمود3298

المنوفيةاألدبىمبصرعباس شوقى خالد مصطفى3299

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد محمد مصطفى3300

المنوفيةاألدبىمبصراحمد يحيى ايمن احمد3301

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد احمد سعيد احمد3302

المنوفيةاألدبىمبصراحمد فتحى محمد احمد3303

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد عوض فايد احمد3304

المنوفيةاألدبىمبصرفرحات على فرحات احمد3305

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى عبد اسماعيل وليد اسالم3306

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم رمضان صبحى ايمن3307

المنوفيةاألدبىمبصرشديد محجوب انور رجب3308

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود رمضان سالمه شعبان3309

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد ياسين اشرف شهاب3310

المنوفيةاألدبىمبصرعطاهلل محمود سند هللا عبد3311

المنوفيةاألدبىمبصرحسين عباس حسين هللا عبد3312

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد محمد صالح هللا عبد3313

المنوفيةاألدبىمبصراحمد السالم عبد احمد الرحمن عبد3314

المنوفيةاألدبىمبصرعلى محمد تامر الرحمن عبد3315

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم حلمى كريم3316

المنوفيةاألدبىمبصريوسف حافظ يوسف كريم3317

المنوفيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد اشرف محمد3318

المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمد سعيد محمد3319

المنوفيةاألدبىمبصرحافظ وهبه شعبان محمد3320

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم مرسى ماهر محمد3321

المنوفيةاألدبىمبصرهنداوى فراج محمد محمود3322

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد السيد انور مصطفى3323

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل زكى اسماعيل مصطفى3324

المنوفيةاألدبىمبصريوسف مصطفى روحى مصطفى3325

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم صابر محمد مصطفى3326

المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمود محمد مصطفى3327

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد النبى عبد محمد مصطفى3328

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل زكى احمد ياسر3329

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل محمود العزيز عبد احمد3330

المنوفيةاألدبىمبصرمرسى الحميد عبد فتحى احمد3331

المنوفيةاألدبىمبصرالعليم عبد امام العليم عبد امام3332

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى عبد الخالق عبد الهادى عبد حسام3333

المنوفيةاألدبىمبصربيومى شعيب حسين شعيب3334

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد كريم3335
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ن342شوشاى

راسبشوشاى

ثانشوشاى

ن398شوشاى

ن417شوشاى

ثانشوشاى

ثانشوشاى

ن390جويدة منيل

ن363جويدة منيل

ثانجويدة منيل

ن415جويدة منيل

راسبجويدة منيل

ثانجويدة منيل

ن466جويدة منيل

ثانجويدة منيل

راسبجويدة منيل

ن409.5جويدة منيل

ثانجويدة منيل

ن436جويدة منيل

ن422جويدة منيل

ن482جويدة منيل

ن492جويدة منيل

راسبجويدة منيل

ن535جويدة منيل

ن466جويدة منيل

ثانجويدة منيل

راسبجويدة منيل

ثانجويدة منيل

ن486جويدة منيل

راسبجويدة منيل

راسبجويدة منيل

راسبجويدة منيل

ثانجويدة منيل

ثانجويدة منيل

ن511جويدة منيل

راسبجويدة منيل

راسبقورص كفر

راسبقورص كفر

راسبقورص كفر

راسبقورص كفر

ثانقورص كفر

ثانقورص كفر
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المنوفيةاألدبىمبصرمنصور الحسيب عبد حسام محمد3336

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى بهجت العابدين زين محمد3337

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد الغنى عبد سعيد محمد3338

المنوفيةاألدبىمبصراللطيف عبد هللا فتح محمود محمد3339

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد جميل محمود3340

المنوفيةاألدبىمبصراللطيف عبد مصطفى محمد مصطفى3341

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم عامر الحكيم عبد ابراهيم3342

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ناصر ابراهيم3343

المنوفيةاألدبىمبصرالمنصف عبد الغفار عبد اشرف احمد3344

المنوفيةاألدبىمبصرخليل محمد السيد احمد3345

المنوفيةاألدبىمبصرسالمان رمضان حسن احمد3346

المنوفيةاألدبىمبصرطاحون احمد سالمه احمد3347

المنوفيةاألدبىمبصرالمنصف عبد اللطيف عبد عشماوى احمد3348

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته المطلب عبد الدين عماد احمد3349

المنوفيةاألدبىمبصرالجمل العزيز عبد فتحى احمد3350

المنوفيةاألدبىمبصربخاتى المحسن عبد ماهر احمد3351

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد مشحوت محمد احمد3352

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود حامد معتمد احمد3353

المنوفيةاألدبىمبصرنوح محمود ناصر اسالم3354

المنوفيةاألدبىمبصرصالح محمد ممدوح باهر3355

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد حسن3356

المنوفيةاألدبىمبصرالشاذلى حسن محمود حسن3357

المنوفيةاألدبىمبصرزغلول الفتاح عبد السيد الرحمن عبد3358

المنوفيةاألدبىمبصرالعباسى الغنى عبد عاطف الغنى عبد3359

المنوفيةاألدبىمبصرستين الفتاح عبد جمعه هللا عبد3360

المنوفيةاألدبىمبصرالفرج ابو الحميد عبد على عمرو3361

المنوفيةاألدبىمبصرخضر حسن خميس كريم3362

المنوفيةاألدبىمبصرالحداد محمد السيد كريم3363

المنوفيةاألدبىمبصرصالح محمد محمود كريم3364

المنوفيةاألدبىمبصرعلى الحاج محمد احمد محمد3365

المنوفيةاألدبىمبصرغلمه الفتاح عبد السيد محمد3366

المنوفيةاألدبىمبصرالشيتى جمعه جمال محمد3367

المنوفيةاألدبىمبصرالعجرودى محمد جمال محمد3368

المنوفيةاألدبىمبصرعامر عباس عباس محمد3369

المنوفيةاألدبىمبصرشلبى ذكريا على محمد3370

المنوفيةاألدبىمبصرموسى العزيز عبد على محمد3371

المنوفيةاألدبىمبصرمحروس محمد نصر محمد3372

المنوفيةاألدبىمبصرالسيسى محمد ايهاب محمود3373

المنوفيةاألدبىمبصراالسدودى الخالق عبد سامى محمود3374

المنوفيةاألدبىمبصرتركى الملك عبد الملك عبد موسى3375

المنوفيةاألدبىمبصراحمد حسانين احمد احمد3376

المنوفيةاألدبىمبصرنوح محمد اسماعيل احمد3377
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راسبقورص كفر

ثانقورص كفر

راسبقورص كفر

ثانقورص كفر

ن355قورص كفر

ثانقورص كفر

ن450.5طهواى

ثانطهواى

ن402.5طهواى

ن386طهواى

ن437طهواى

ن413.5طهواى

ن388.5طهواى

ن359.5طهواى

ن561طهواى

ن315طهواى

ن439طهواى

ن459طهواى

راسبطهواى

ن378طهواى

ن499طهواى

ن378طهواى

ثانطهواى

راسبطهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

ن364.5طهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

ن391طهواى

ن417طهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

راسبطهواى

ن504طهواى

ن497طهواى

ن345دلهمو

ثاندلهمو
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المنوفيةاألدبىمبصراحمد منصور عماد احمد3378

المنوفيةاألدبىمبصرعبده الونيس عبد العزيز عبد محمد احمد3379

المنوفيةاألدبىمبصرجمعه الفتاح عبد محمد احمد3380

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه الفتاح عبد عصام ايمن3381

المنوفيةاألدبىمبصرالعطار الحميد عبد احمد اسالم3382

المنوفيةاألدبىمبصررشاد محمود محمد اسالم3383

المنوفيةاألدبىمبصرالرصاص العزيز عبد الصبود عبد بشار3384

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم السيد موسى بهاء3385

المنوفيةاألدبىمبصرالدسوقى على المنعم عبد حمدى3386

المنوفيةاألدبىمبصرعوض الغنى عبد محمد رمضان خالد3387

المنوفيةاألدبىمبصرالقادر عبد ذكى السيد ذكى3388

المنوفيةاألدبىمبصرحامد فتحى سعيد سامح3389

المنوفيةاألدبىمبصرعمر احمد سيد السيد عادل3390

المنوفيةاألدبىمبصرحاتى الرحمن عبد سامى الرحمن عبد3391

المنوفيةاألدبىمبصرحاتى الرحمن عبد صابح الرحمن عبد3392

المنوفيةاألدبىمبصرالمجد ابو العظيم عبد كارم العظيم عبد3393

المنوفيةاألدبىمبصرالعال عبد العليم عبد الحميد عبد العليم عبد3394

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد بسطاويسى الفتاح عبد3395

المنوفيةاألدبىمبصرالرحيم عبد العظيم عبد الرحيم عبد هللا عبد3396

المنوفيةاألدبىمبصرفرماوى صبحى يوسف هللا عبد3397

المنوفيةاألدبىمبصراحمد المحسن عبد ياسر المحسن عبد3398

المنوفيةاألدبىمبصرسرحان السيد الحميد عبد الوهاب عبد3399

المنوفيةاألدبىمبصرعلى بكر ابو عمر عمرو3400

المنوفيةاألدبىمبصرعلى عطيه الفتاح عبد عماد3401

المنوفيةاألدبىمبصررحيم كامل محمد كامل3402

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور الحميد عبد على كريم3403

المنوفيةاألدبىمبصرعلى محمد على ماجد3404

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور السيد احمد محمد3405

المنوفيةاألدبىمبصرالريش ابو الشهيد عبد احمد محمد3406

المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد محمد3407

المنوفيةاألدبىمبصريوسف العظيم عبد سعيد محمد3408

المنوفيةاألدبىمبصرالدسوقى حسين الرحمن عبد محمد3409

المنوفيةاألدبىمبصررياض الغنى عبد مصطفى محمد3410

المنوفيةاألدبىمبصرسرحان محمد نبيل محمد3411

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم الغنى عبد العظيم عبد ابراهيم3412

المنوفيةاألدبىمبصرالغنى عبد على السيد احمد3413

المنوفيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد رمضان احمد3414

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم صبحى سعيد احمد3415

المنوفيةاألدبىمبصرالرحمن عبد مهدى محمد شريف احمد3416

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد اللطيف عبد احمد3417

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد صابر النبى عبد احمد3418

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى محمد مسعود احمد3419
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ن358دلهمو

ن418دلهمو

راسبدلهمو
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ن355دلهمو
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ن395دلهمو

راسبدلهمو

راسبدلهمو

راسبدلهمو

ن354دلهمو

ن378دلهمو

ن543دلهمو

راسبدلهمو

ثاندلهمو

ثاندلهمو

ن516دلهمو

ن472دلهمو

ن454دلهمو

ن532دلهمو

ثاندلهمو

ن384دلهمو

ثاندلهمو

ثاندلهمو

ن447دلهمو

ن469دلهمو

ن463دلهمو

ن443دلهمو

ن429دلهمو

ن402دلهمو

ثاندلهمو

راسبالنعناعية

ثانالنعناعية

ثانالنعناعية

ثانالنعناعية

ن490النعناعية

راسبالنعناعية

راسبالنعناعية

راسبالنعناعية
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المنوفيةاألدبىمبصرالتواب عبد سليمان فتحى اسالم3420

المنوفيةاألدبىمبصراحمد رضوان صبحى رضوان3421

المنوفيةاألدبىمبصركامل سعد محمد سعد3422

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى سليمان مصطفى سليمان3423

المنوفيةاألدبىمبصرزيد عباس شحات عباس3424

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الدايم عبد احمد الدايم عبد3425

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد النبى عبد عاشور على3426

المنوفيةاألدبىمبصرالغنى عبد على فتحى على3427

المنوفيةاألدبىمبصرالعليم عبد المجيد عبد احمد محمد3428

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد راضى خالد محمود3429

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الدايم عبد سالمه محمود3430

المنوفيةاألدبىمبصرقطب شحاته رضا مروان3431

المنوفيةاألدبىمبصرقطب شحاته محمود مصطفى3432

المنوفيةاألدبىمبصرقطب المنعم عبد اشرف هشام3433

المنوفيةاألدبىمبصرالواحد عبد محمود النبى عبد وائل3434

المنوفيةاألدبىمبصرعلى على اشرف احمد3435

المنوفيةاألدبىمبصرفرحات المجيد عبد فتحى احمد3436

المنوفيةاألدبىمبصرالرحيم عبد العزيز عبد خالد العزيز عبد3437

المنوفيةاألدبىمبصرجبر حسين النبى عبد كريم3438

المنوفيةاألدبىمبصراللطيف عبد اسماعيل شعبان محمد3439

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود مصطفى احمد محمود3440

المنوفيةاألدبىمبصرالحافظ عبد درويش الحافظ عبد مصطفى3441

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد بهجت فوزى ممدوح3442

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود فهمى جميل احمد3443

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود السيد سعيد احمد3444

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد احمد3445

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه المجيد عبد المهيمن عبد ناصر انس3446

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد حامد فرحات حامد3447

المنوفيةاألدبىمبصراحمد على احمد طه3448

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى عبد الباسط عبد عاطف الرحمن عبد3449

المنوفيةاألدبىمبصرعلى امين عالء عمرو3450

المنوفيةاألدبىمبصرشمس الفتاح عبد محمد عمرو3451

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد مختار اسامه مؤمن3452

المنوفيةاألدبىمبصرجاد نبوى ناصر محمد3453

المنوفيةاألدبىمبصرالرؤف عبد عزمى فايز محمود3454

المنوفيةاألدبىمبصربكير الفتاح عبد عفيفى سعيد مصطفى3455

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه فوزى السيد نادر3456

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد رمضان يسرى يس3457

المنوفيةاألدبىمبصرسرحان مصطفى احمد سيد رضا احمد3458

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد شعبان العاطى عبد احمد3459

المنوفيةاألدبىمبصرالسعودى احمد البر عبد محمد الدين شهاب3460

المنوفيةاألدبىمبصرسالم الرحمن عبد بكر محمد الرحمن عبد3461
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ن411النعناعية

راسبالنعناعية

راسبالنعناعية

راسبالنعناعية

راسبالنعناعية

ثانالنعناعية

راسبالنعناعية

ثانالنعناعية

ثانالنعناعية

ثانالنعناعية

راسبالنعناعية

ثانالنعناعية

ثانالنعناعية

ن388النعناعية

ثانالنعناعية

راسبقورص

ن384.5قورص

ثانقورص

ثانقورص

راسبقورص

راسبقورص

ثانقورص

ثانقورص

ن423بالمنوفية دروة

ن402بالمنوفية دروة

ن386بالمنوفية دروة

ن345بالمنوفية دروة

ن396بالمنوفية دروة

ن392بالمنوفية دروة

ثانبالمنوفية دروة

ن440بالمنوفية دروة

ن403بالمنوفية دروة

ثانبالمنوفية دروة

راسببالمنوفية دروة

ثانبالمنوفية دروة

ثانبالمنوفية دروة

ثانبالمنوفية دروة

ن468بالمنوفية دروة

ن471سنتريس

ن393سنتريس

ن395سنتريس

ثانسنتريس
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المنوفيةاألدبىمبصرسالمه العزم ابو زكى سعيد مصطفى3462

المنوفيةاألدبىمبصرغانم محمد محمود مصطفى3463

المنوفيةاألدبىمبصرالخالق عبد احمد الخالق عبد احمد3464

المنوفيةاألدبىمبصرالقادر عبد رفاعى الرحمن عبد احمد3465

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد طارق احمد3466

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل الجواد عبد فتحى احمد3467

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد خليل خالد اسالم3468

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل نعيم محمد اسماعيل3469

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد العليم عبد السميع عبد محمد3470

المنوفيةاألدبىمبصرفرحات احمد عصام محمد3471

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد احمد على محمد3472

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين مصطفى نجم محمد3473

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الغفار عبد رفاعى محمود3474

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد سالمه نزيه مصطفى3475

المنوفيةاألدبىمبصرامين رمضان العزيز عبد هشام3476

المنوفيةاألدبىمبصرالتواب عبد سعيد طه احمد3477

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد احمد3478

المنوفيةاألدبىمبصريوسف احمد سيد محمد احمد3479

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر محمد رجب جعفر3480

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الرؤف عبد ايمن الرؤف عبد3481

المنوفيةاألدبىمبصرعمر عثمان اسامه الرحمن عبد3482

المنوفيةاألدبىمبصرالغزولى احمد ابراهيم محمد3483

المنوفيةاألدبىمبصرالسقا رمضان الجواد عبد صابر محمد3484

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان جميل الرازق عبد محمد3485

المنوفيةاألدبىمبصرعمر ابو فتحى عصام محمد3486

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى عبد مغاورى ربيع محمود3487

المنوفيةاألدبىمبصرمحروس عبده هللا عبد محمود3488

المنوفيةاألدبىمبصرالواحد عبد جالل محمد مصطفى3489

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود عاشور صالح ابراهيم3490

المنوفيةاألدبىمبصرجميل السيد عادل ابراهيم3491

المنوفيةاألدبىمبصرعلى خميس رمضان احمد3492

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد فهمى سعيد احمد3493

المنوفيةاألدبىمبصرالدين نصر لبيب الحكيم عبد احمد3494

المنوفيةاألدبىمبصرحسن جمعه كرم احمد3495

المنوفيةاألدبىمبصرباشا عطيه انور ادهم3496

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد مصطفى الدين سعد اسالم3497

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود السيد على السيد3498

المنوفيةاألدبىمبصرجاد سيد فتحى السيد3499

المنوفيةاألدبىمبصرصديق ايهاب ممدوح ايهاب3500

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد مرضى سعيد حمزه3501

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان محمد الدين زين سليمان سعيد3502

المنوفيةاألدبىمبصررياض احمد ناجح سعيد3503
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ن413سنتريس

ن441سنتريس

ن457.5صراوه

ن387صراوه

راسبصراوه

راسبصراوه

ثانصراوه

ن447صراوه

راسبصراوه

ثانصراوه

ن433صراوه

ثانصراوه

ن515صراوه

ثانصراوه

راسبصراوه

ن364ابورقبة

ن453ابورقبة

راسبابورقبة

ن338ابورقبة

ثانابورقبة

ثانابورقبة

راسبابورقبة

راسبابورقبة

راسبابورقبة

ن463ابورقبة

ثانابورقبة

راسبابورقبة

راسبابورقبة

راسبعروس منيل

ن532.5عروس منيل

ن525عروس منيل

ثانعروس منيل

ن514عروس منيل

ن481.5عروس منيل

ن441عروس منيل

ن370.5عروس منيل

ثانعروس منيل

ن446عروس منيل

ن454عروس منيل

ن407.5عروس منيل

ن499عروس منيل

راسبعروس منيل
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المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد مسعود يوسف شمس3504

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم صبحى محمد صالح3505

المنوفيةاألدبىمبصرمصرى ناجى حسين طه3506

المنوفيةاألدبىمبصرالفضيل عبد هللا عبد النبى عبد الرحمن عبد3507

المنوفيةاألدبىمبصرالغول حسن ابراهيم طارق هللا عبد3508

المنوفيةاألدبىمبصرحسينى مرضى الحليم عبد المرضى عبد3509

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد السيد نعيم عصام3510

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى محمد سعيد الدين عالء3511

المنوفيةاألدبىمبصرعيد فاروق ياسر فاروق3512

المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد محمد فوزى3513

المنوفيةاألدبىمبصراللطيف عبد الحفيظ عبد عماد مازن3514

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم محمد3515

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد غريب انور محمد3516

المنوفيةاألدبىمبصرالشربينى محمد تامر محمد3517

المنوفيةاألدبىمبصرعلى عمر رزق محمد3518

المنوفيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم رمضان محمد3519

المنوفيةاألدبىمبصرالحليم عبد العزيز عبد صبحى محمد3520

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد هنيدى صالح محمد3521

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد محمد عادل محمد3522

المنوفيةاألدبىمبصريوسف زكى عيد محمد3523

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد فتحى مجدى مسعد3524

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم فتحى ابراهيم يوسف3525

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد فهمى صالح يوسف3526

الغربيةاألدبىمبصردرويش محمود ابراهيم جمال ابراهيم3527

الغربيةاألدبىمبصرالفرارجى محمد ابراهيم حسن ابراهيم3528

الغربيةاألدبىمبصرغازى باشا المنعم عبد اسامه احمد3529

الغربيةاألدبىمبصركتكت محمد سعيد احمد3530

الغربيةاألدبىمبصرالفقى ابراهيم احمد طارق احمد3531

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى ابراهيم السميع عبد العزيز عبد احمد3532

الغربيةاألدبىمبصرالطوخى محمد امين مصطفى احمد3533

الغربيةاألدبىمبصرعطيه احمد على محمد اسامه3534

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد احمد القادر عبد طه اشرف3535

الغربيةاألدبىمبصرشلبى ابراهيم حسن السيد الحسن3536

الغربيةاألدبىمبصرالدمشيتى حسن السيد لطفى السيد3537

الغربيةاألدبىمبصربسيونى محمود السيد محمود السيد3538

الغربيةاألدبىمبصراالقرع العيسوى نجاح العيسوى3539

الغربيةاألدبىمبصرالصفتى احمد ابراهيم احمد بالل3540

الغربيةاألدبىمبصرالمزين احمد سيد محمد محمد بالل3541

الغربيةاألدبىمبصرالسبقى محمود محمد مسعد حباب3542

الغربيةاألدبىمبصرالطحان حسين ابراهيم حسين3543

الغربيةاألدبىمبصرسعدون توفيق احمد توفيق3544

الغربيةاألدبىمبصرشاهين مسعود السيد خالد3545
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ن375عروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

راسبعروس منيل

راسبعروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

ن395عروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

راسبعروس منيل

راسبعروس منيل

ن479عروس منيل

ن488عروس منيل

راسبعروس منيل

ن435عروس منيل

ن460.5عروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

ن482االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن352االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن387االحمدى طنطا

ن448االحمدى طنطا

ن409االحمدى طنطا

ن469االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن424االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن455االحمدى طنطا

راسباالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

راسباالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا
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الغربيةاألدبىمبصرعطوى عبده المنعم عبد القطب رمضان3546

الغربيةاألدبىمبصربدير طه مصطفى رمضان الرحمن عبد3547

الغربيةاألدبىمبصرعامر ابو حسنى طارق الرحمن عبد3548

الغربيةاألدبىمبصربركات ابراهيم محمد الرحمن عبد3549

الغربيةاألدبىمبصرالدين سعد الخالق عبد محمد يسرى الرحمن عبد3550

الغربيةاألدبىمبصررسالن غريب الغنى عبد خالد هللا عبد3551

الغربيةاألدبىمبصرالقاضى شبل فؤاد محمد الفتاح عبد هللا عبد3552

الغربيةاألدبىمبصرعطيه الفتوح ابو محمد مدحت هللا عبد3553

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد زكى على الخالق عبد على3554

الغربيةاألدبىمبصرفهمى على محمود العزيز عبد وائل عمر3555

الغربيةاألدبىمبصرمرسى محمد فتحى عالء فتحى3556

الغربيةاألدبىمبصرالبرى السيد اليزيد ابو كريم3557

الغربيةاألدبىمبصرحموده محمد سعد ابراهيم مؤمن3558

الغربيةاألدبىمبصرسعيد محمد حامد ابراهيم محمد3559

الغربيةاألدبىمبصرحنيش ابراهيم فتحى ابراهيم محمد3560

الغربيةاألدبىمبصرخفاجى قطب زكريا طارق محمد3561

الغربيةاألدبىمبصرعثمان القادر عبد طارق محمد3562

الغربيةاألدبىمبصرنيبر احمد السيد عماد محمد3563

الغربيةاألدبىمبصرعبده العال ابو فزاع محمد3564

الغربيةاألدبىمبصرخفاجى الدوله قمر مصطفى محمد3565

الغربيةاألدبىمبصرالبرى احمد سيد منصور محمد3566

الغربيةاألدبىمبصرزيدان السيد محمود زيدان محمود3567

الغربيةاألدبىمبصرمرعى ابراهيم طارق محمود3568

الغربيةاألدبىمبصرالجيد عبد مصطفى اشرف مصطفى3569

الغربيةاألدبىمبصرخفاجى يحى القطب مصطفى3570

الغربيةاألدبىمبصرهشهش ابو احمد محمد محمود مصطفى3571

الغربيةاألدبىمبصرطلبه محمود على حسن يوسف3572

الغربيةاألدبىمبصرعثمان احمد الحميد عبد صبحى يوسف3573

الغربيةاألدبىمبصرخضر السالم عبد ناصر يوسف3574

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى السيد على ابراهيم3575

الغربيةاألدبىمبصرمراد الدسوقى مصطفى محمد ابراهيم3576

الغربيةاألدبىمبصرحسب محمد ابراهيم ياسين ابراهيم3577

الغربيةاألدبىمبصرحمدان المحسن عبد ابراهيم احمد3578

الغربيةاألدبىمبصرمصباح هاشم المولى عبد فاروق احمد3579

الغربيةاألدبىمبصرزايد فهمى محمد مصطفى احمد3580

الغربيةاألدبىمبصرعشماوى محمد امين محمد اسالم3581

الغربيةاألدبىمبصراحمد ابو الودود عبد رضوان الحارث3582

الغربيةاألدبىمبصرالخواجه محمد الواحد عبد السيد ايهاب3583

الغربيةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد حمدى سامى حمدى3584

الغربيةاألدبىمبصرطالب ابو الصاوى الرحمن عبد الصاوى صالح3585

الغربيةاألدبىمبصراحمد ابو المنعم عبد اليزيد ابو عادل3586

الغربيةاألدبىمبصرالبهنجاوى بسيونى عزت عاطف3587
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ن505االحمدى طنطا

راسباالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن397االحمدى طنطا

ن479االحمدى طنطا

ن391االحمدى طنطا

ن406االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن364االحمدى طنطا

راسباالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن366االحمدى طنطا

ن414االحمدى طنطا

ن424االحمدى طنطا

ن384االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن465االحمدى طنطا

ن424االحمدى طنطا

ن424االحمدى طنطا

ن349االحمدى طنطا

ن374االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن497االحمدى طنطا

ن519االحمدى طنطا

ن599طنطا

ن510طنطا

ن578طنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ن491طنطا

ن443طنطا

ن404طنطا

ن364طنطا

ن398طنطا

ن435طنطا

ن490طنطا
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الغربيةاألدبىمبصرشعبان الفتاح عبد احمد الرحمن عبد3588

الغربيةاألدبىمبصرالصواف الغنى عبد السيد الرحمن عبد3589

الغربيةاألدبىمبصرهالل حسن السيد محمد الرحمن عبد3590

الغربيةاألدبىمبصرسرحان مصطفى محمد الرحمن عبد3591

الغربيةاألدبىمبصرزيدان سليمان غازى احمد هللا عبد3592

الغربيةاألدبىمبصرالنصر سيف حسين احمد حسين هللا عبد3593

الغربيةاألدبىمبصرخفاجى محمد شحاته منصور هللا عبد3594

الغربيةاألدبىمبصرصالح على رضوان المجد ابو عالء مجدى3595

الغربيةاألدبىمبصرعيد ابو العلمى حسن محمد مجدى3596

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم عبده احمد محمد3597

الغربيةاألدبىمبصرمرسى محمد فؤاد احمد محمد3598

الغربيةاألدبىمبصرموسى على بدير السيد محمد3599

الغربيةاألدبىمبصرمبروك محمد محمد المحمدى محمد3600

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى اليزيد ابو الرحيم عبد جمال محمد3601

الغربيةاألدبىمبصرالشاطر حسن على عادل محمد3602

الغربيةاألدبىمبصرسرحان محمد الرسول عبد محمد3603

الغربيةاألدبىمبصرالخضرى حسين محمد عالء محمد3604

الغربيةاألدبىمبصرالعشماوى شبل محمد على محمد3605

الغربيةاألدبىمبصرطبل صبحى فؤاد محمد3606

الغربيةاألدبىمبصرخضر محمد ابراهيم كمال محمد3607

الغربيةاألدبىمبصرمهران هاللى احمد ماهر محمد3608

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاب مصطفى رجب مصطفى محمد3609

الغربيةاألدبىمبصرطه محمد فاروق مصطفى محمد3610

الغربيةاألدبىمبصرالوردانى متولى السيد محمود3611

الغربيةاألدبىمبصرمندور المجيد عبد حسن سيد محمود3612

الغربيةاألدبىمبصرسرحان ابراهيم محمد محمود3613

الغربيةاألدبىمبصرعبيه احمد محمد محمود3614

الغربيةاألدبىمبصرخضر مصطفى محب نبيل مصطفى3615

الغربيةاألدبىمبصرخضر مصطفى ابراهيم وائل مصطفى3616

الغربيةاألدبىمبصرالغفار عبد سعد العليم عبد ممدوح3617

الغربيةاألدبىمبصرسالم السيد على عاطف يوسف3618

الغربيةاألدبىمبصرعنب ابو الحميد عبد يوسف الحميد عبد يوسف3619

الغربيةاألدبىمبصربشره حافظ فهمى الكريم عبد يوسف3620

الغربيةاألدبىمبصرالدابولى عوض هللا عبد سمير احمد3621

الغربيةاألدبىمبصرالشوره محمد العزيز عبد المنعم عبد احمد3622

الغربيةاألدبىمبصرسرحان على حسن على احمد3623

الغربيةاألدبىمبصرالدابولى محمد سعيد محمد احمد3624

الغربيةاألدبىمبصرالعمروسى سليمان السيد عصام السيد3625

الغربيةاألدبىمبصرالعمروسى السيد مصطفى السيد3626

الغربيةاألدبىمبصرالدابولى محمد صبرى على اسامه3627

الغربيةاألدبىمبصرسعيد ابراهيم محمد ايمن3628

الغربيةاألدبىمبصرعبيد بدوى مصطفى بدوى3629
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ن435طنطا

ن455طنطا

ن467طنطا

ن485طنطا

ن407طنطا

ن411طنطا

ثانطنطا

ن369طنطا

ن440طنطا

ن366.5طنطا

ن430طنطا

ن414طنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ن424طنطا

راسبطنطا

ن503طنطا

ن488طنطا

ثانطنطا

ن534طنطا

ن519طنطا

ن472طنطا

ثانطنطا

ن541طنطا

ثانطنطا

ن446طنطا

ن447طنطا

ثانطنطا

ن534طنطا

ن551طنطا

ن486طنطا

ن500طنطا

ثانسليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ

راسبسليم كفـرالشيخ

راسبسليم كفـرالشيخ

راسبسليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ

ن511سليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ
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الغربيةاألدبىمبصرخليفه اللطيف عبد محمد جالل3630

الغربيةاألدبىمبصرحموده سعيد االسعاد ابو خالد3631

الغربيةاألدبىمبصرزرد عطيه الحميد عبد سمير3632

الغربيةاألدبىمبصرراشد السيد احمد الفتاح عبد الرحمن عبد3633

الغربيةاألدبىمبصرالفقى الفتاح عبد ياسر الفتاح عبد3634

الغربيةاألدبىمبصرالخولى النبى عبد ابراهيم هللا عبد3635

الغربيةاألدبىمبصرموسى محمد ابراهيم محمد3636

الغربيةاألدبىمبصرالعونى محمد احمد محمد3637

الغربيةاألدبىمبصرالفرج ابو فرج رضا محمد3638

الغربيةاألدبىمبصرالشوره الجيوشى سمير محمد3639

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى محمد القوى عبد صابر محمد3640

الغربيةاألدبىمبصرعبيد البارى عبد العزيز عبد محمد3641

الغربيةاألدبىمبصرشلبى الوهاب عبد الوهاب عبد محمد3642

الغربيةاألدبىمبصرعيد الغنى عبد مصطفى محمد3643

الغربيةاألدبىمبصركليب عماره محمد نبيل محمد3644

الغربيةاألدبىمبصرالبحيرى السيد محمد ياسر محمد3645

الغربيةاألدبىمبصرالشوره عمر صبحى محمود3646

الغربيةاألدبىمبصركليب هللا عبد فوزى محمود3647

الغربيةاألدبىمبصرعطيه على شوقى رضا مصطفى3648

الغربيةاألدبىمبصرمنوفى على ابراهيم محمود مصطفى3649

الغربيةاألدبىمبصرالشرشابى ابراهيم محمد ابراهيم3650

الغربيةاألدبىمبصرعالم احمد مصطفى ابراهيم3651

الغربيةاألدبىمبصرالحليسى اللطيف عبد سامى احمد3652

الغربيةاألدبىمبصرنصير احمد الغنى عبد احمد3653

الغربيةاألدبىمبصرالشحرى محمد مرسى على احمد3654

الغربيةاألدبىمبصربدر ابراهيم احمد محمد احمد3655

الغربيةاألدبىمبصرنصير المعطى عبد ربيع اسالم3656

الغربيةاألدبىمبصرسعفان اسماعيل هللا عبد اسماعيل3657

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل حامد محمد حامد3658

الغربيةاألدبىمبصرالمرشدى محمد احمد على3659

الغربيةاألدبىمبصرالبحيرى حماده سامى على3660

الغربيةاألدبىمبصرصالح السالم عبد احمد محمد3661

الغربيةاألدبىمبصرالصمد عبد عبده احمد محمد3662

الغربيةاألدبىمبصردرويش خضر تحسين محمد3663

الغربيةاألدبىمبصرالصفا ابو احمد العزيز عبد رضا محمد3664

الغربيةاألدبىمبصرسليم فتوح طارق محمد3665

الغربيةاألدبىمبصرربيع العال عبد الفتاح عبد محمد3666

الغربيةاألدبىمبصرعيسى محمود محمد مصطفى محمد3667

الغربيةاألدبىمبصرزينه ابو ابراهيم زكريا مجدى محمود3668

الغربيةاألدبىمبصركيالنى حامد محمد محمود3669

الغربيةاألدبىمبصرالحسن ابو محمد محمود احمد مؤمن3670

الغربيةاألدبىمبصربكر ابو جعفر محمد يوسف3671
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ن380سليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ

ن384سليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ

بقرار ملغىراسبسليم كفـرالشيخ

راسبسليم كفـرالشيخ

بقرار ملغىراسبسليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ

ن542.5سليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ

ن384.5سليم كفـرالشيخ

ن381.5سليم كفـرالشيخ

ن455سليم كفـرالشيخ

ن412سليم كفـرالشيخ

راسبسليم كفـرالشيخ

ن464سليم كفـرالشيخ

ثان(القدح سعيد) نواج

ن353(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ن420(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ن336(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

راسب(القدح سعيد) نواج

ن418(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ن480(القدح سعيد) نواج

ن343(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ن419(القدح سعيد) نواج

راسب(القدح سعيد) نواج



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 173

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الغربيةاألدبىمبصرالعال ابو الدسوقى ايمن ابراهيم3672

الغربيةاألدبىمبصرعوده محمد السيد احمد3673

الغربيةاألدبىمبصرالسمان فتحى العربى احمد3674

الغربيةاألدبىمبصرندا احمد السيد جابر احمد3675

الغربيةاألدبىمبصرمصباح مصباح حمدى احمد3676

الغربيةاألدبىمبصرعثمان احمد احمد خالد احمد3677

الغربيةاألدبىمبصرعتعوت رضوان صبحى احمد3678

الغربيةاألدبىمبصرالعياط احمد محمود احمد3679

الغربيةاألدبىمبصرالسمان سليمان مكرم احمد3680

الغربيةاألدبىمبصرعطوى على عادل اسامه3681

الغربيةاألدبىمبصرالقبيصى الفتاح عبد محمد اسالم3682

الغربيةاألدبىمبصرالحويزى محمد حمدى اشرف3683

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ النبى عبد جمعه بدر3684

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ النبى عبد جمعه جمال3685

الغربيةاألدبىمبصرالعزيرى شعبان عاطف حمدى3686

الغربيةاألدبىمبصرالوكيل سعيد الحكيم عبد حمدى3687

الغربيةاألدبىمبصرهديه محمد النبوى خالد3688

الغربيةاألدبىمبصرعويضه الحميد عبد الحميد عبد قادرى خالد3689

الغربيةاألدبىمبصردومه سعيد اشرف رامى3690

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ سعيد حسن رامى3691

الغربيةاألدبىمبصرعايد ربيع عزت ربيع3692

الغربيةاألدبىمبصرهديه فاروق محمد رجائى3693

الغربيةاألدبىمبصرسالم احمد الحفيظ عبد رضا رفيع3694

الغربيةاألدبىمبصرالدبركى سعد سعيد سعد3695

الغربيةاألدبىمبصرحوام السيد محمد سعد3696

الغربيةاألدبىمبصربيصار العزيز عبد السيد سعيد3697

الغربيةاألدبىمبصرالعزيرى صالح نصر الدين صالح3698

الغربيةاألدبىمبصرهديه رجب ناصر صالح3699

الغربيةاألدبىمبصرالنويهى القادر عبد وحيد الفتاح عبد3700

الغربيةاألدبىمبصرالدبركى القوى عبد اسماعيل القوى عبد3701

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى كمال محمود هللا عبد3702

الغربيةاألدبىمبصرعطيه النبى عبد احمد على3703

الغربيةاألدبىمبصرالمحسنى على محمد على3704

الغربيةاألدبىمبصرالجميزى على محمود على3705

الغربيةاألدبىمبصرعمار زيدان عيد محمد عيد3706

الغربيةاألدبىمبصرعويس سالم فرج هشام فتحى3707

الغربيةاألدبىمبصرهديه المقصود عبد احمد محمد3708

الغربيةاألدبىمبصرسرحان فاروق احمد محمد3709

الغربيةاألدبىمبصرهديه يوسف احمد محمد3710

الغربيةاألدبىمبصرنوفل محمد السيد محمد3711

الغربيةاألدبىمبصربيصار سليمان محمود الشحات محمد3712

الغربيةاألدبىمبصرالخطيب محمد على انور محمد3713
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الغربيةاألدبىمبصرالسمان شعبان جابر محمد3714

الغربيةاألدبىمبصرسرحان رمضان جمال محمد3715

الغربيةاألدبىمبصرهاشم ابو على سعيد محمد3716

الغربيةاألدبىمبصرندا الفتوح ابو محمد سعيد محمد3717

الغربيةاألدبىمبصرالدبركى على السيد شعبان محمد3718

الغربيةاألدبىمبصرالعابدين زين هالل صابر محمد3719

الغربيةاألدبىمبصرمرق ابو الستار عبد صبحى محمد3720

الغربيةاألدبىمبصرالجميزى ابراهيم عباس محمد3721

الغربيةاألدبىمبصرعايد ربيع عزت محمد3722

الغربيةاألدبىمبصرالهنداوى الفتاح عبد كمال محمد3723

الغربيةاألدبىمبصرالشيشينى القطب هانى محمد3724

الغربيةاألدبىمبصرهديه الحميد عبد ياسر محمد3725

الغربيةاألدبىمبصرطالب ابو محمود الحسينى محمود3726

الغربيةاألدبىمبصرالشيشى محمد جابر محمود3727

الغربيةاألدبىمبصرشريف ابو ابراهيم سعيد شوقى محمود3728

الغربيةاألدبىمبصرنوفل الحميد عبد صبحى محمود3729

الغربيةاألدبىمبصرالنور ابو فتوح صبحى محمود3730

الغربيةاألدبىمبصرالشفيعى شحاته محمد محمود3731

الغربيةاألدبىمبصرالبنا على رمضان مصطفى3732

الغربيةاألدبىمبصربيصار محمد رمضان مصطفى3733

الغربيةاألدبىمبصرالبحراوى الشناوى عطيه مصطفى3734

الغربيةاألدبىمبصرالديب محمد فؤاد مصطفى3735

الغربيةاألدبىمبصرالبحراوى ابراهيم كمال مصطفى3736

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى السيد كمال مصطفى3737

الغربيةاألدبىمبصرهالل السيد ابراهيم معتز3738

الغربيةاألدبىمبصرالسمان الحق عبد السيد يوسف3739

الغربيةاألدبىمبصربيصار محمد رجب حجازى يوسف3740

الغربيةاألدبىمبصرزايد اسماعيل سعيد يوسف3741

الغربيةاألدبىمبصرالخطيب حامد شريف يوسف3742

الغربيةاألدبىمبصرالكومى محمد شعبان يوسف3743

الغربيةاألدبىمبصرهديه محمد شعبان يوسف3744

الغربيةاألدبىمبصرجبل ابو ايوب الجواد عبد يوسف3745

الغربيةاألدبىمبصردرويش ابراهيم السيد ابراهيم3746

الغربيةاألدبىمبصرالبرى ابراهيم حامد ابراهيم3747

الغربيةاألدبىمبصرداود حمدى اشرف احمد3748

الغربيةاألدبىمبصرصقر احمد سيد جمال احمد3749

الغربيةاألدبىمبصرجويلى الصاوى سامى احمد3750

الغربيةاألدبىمبصرالبنا حسن سعيد احمد3751

الغربيةاألدبىمبصرسعيد على صبحى احمد3752

الغربيةاألدبىمبصرالفخرانى السيد كمال اسامه3753

الغربيةاألدبىمبصرسيف ابو بركات محمود اسالم3754

الغربيةاألدبىمبصرالنشار زكى محمود اسالم3755
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الغربيةاألدبىمبصرالدين زين احمد صالح اشرف3756

الغربيةاألدبىمبصرالجيار مرسى ابراهيم السيد3757

الغربيةاألدبىمبصرالنجار الدسوقى الرسول عبد حازم3758

الغربيةاألدبىمبصرمنصور سعد اسماعيل زكريا صالح3759

الغربيةاألدبىمبصرالسباعى المجيد عبد فتحى المجيد عبد طاهر3760

الغربيةاألدبىمبصرزيدان محمد عميره محمد الحميد عبد3761

الغربيةاألدبىمبصرمحجوب المجيد عبد السيد الرحمن عبد3762

الغربيةاألدبىمبصرسند حمدان السيد سليمان الرحمن عبد3763

الغربيةاألدبىمبصرالشرشابى الفتاح عبد الستار عبد الرحمن عبد3764

الغربيةاألدبىمبصرالعتربى فتحى محمد الرحمن عبد3765

الغربيةاألدبىمبصردرويش كمال محمد الرحمن عبد3766

الغربيةاألدبىمبصرالمشد الغنى عبد رضا الغنى عبد3767

الغربيةاألدبىمبصرالبنا نصر الدوله قمر سعيد هللا عبد3768

الغربيةاألدبىمبصرالروبى السيد فتحى سمير هللا عبد3769

الغربيةاألدبىمبصرالزيات السيد محروس محمد هللا عبد3770

الغربيةاألدبىمبصريونس محمد المنعم عبد الحليم عبد المنعم عبد3771

الغربيةاألدبىمبصربزيد حسين حمدى عماد3772

الغربيةاألدبىمبصرالرفاعى ابراهيم فريد محمود فريد3773

الغربيةاألدبىمبصرالغنام السيد ابراهيم محمد3774

الغربيةاألدبىمبصرشاهين الموجود عبد احمد محمد3775

الغربيةاألدبىمبصرالزيات حلمى سامى محمد3776

الغربيةاألدبىمبصرفوده على صالح محمد3777

الغربيةاألدبىمبصرنجم احمد طه محمد3778

الغربيةاألدبىمبصرالنجار احمد سيد عادل محمد3779

الغربيةاألدبىمبصرالفخرانى ابراهيم عفت محمد3780

الغربيةاألدبىمبصرالقزاز ابراهيم عالء محمد3781

الغربيةاألدبىمبصرجمعه سعد مختار محمد3782

الغربيةاألدبىمبصرحشيش محمد هشام محمد3783

الغربيةاألدبىمبصرالجميل المجيد عبد قطب المجيد عبد محمود3784

الغربيةاألدبىمبصرالزيات الدوله قمر المغورى محمد محمود3785

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم محمود وحيد محمود3786

الغربيةاألدبىمبصرشديد طه محمد العزيز عبد مصطفى3787

الغربيةاألدبىمبصرفرو ابو العزيز عبد محمود كامل مصطفى3788

الغربيةاألدبىمبصرالمحسن عبد الدايم عبد الناصر عبد ابراهيم3789

الغربيةاألدبىمبصرالقطب مجاهد محمد احمد3790

الغربيةاألدبىمبصرخطيطه ابو الجوهرى محمد محمد احمد3791

الغربيةاألدبىمبصرالنجار شعبان يسرى وليد احمد3792

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى السعيد ادهم السعيد3793

الغربيةاألدبىمبصرالعنين ابو حسن اسامه حمزه3794

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى المجيد عبد هللا فتح احمد هللا عبد3795

الغربيةاألدبىمبصراالشول محمد السيد ابراهيم عالء3796

الغربيةاألدبىمبصرجادو سالم جادو ابراهيم غفران3797
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الغربيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد محمد ابراهيم محمد3798

الغربيةاألدبىمبصرهالل محمود محمد ابراهيم محمد3799

الغربيةاألدبىمبصرالجليل عبد مصطفى الرازق عبد الحسينى محمد3800

الغربيةاألدبىمبصرالسطيحه على صبحى رفعت محمد3801

الغربيةاألدبىمبصرعيسى هللا عبد المجيد عبد الحليم عبد محمد3802

الغربيةاألدبىمبصرهللا حسب سليمان محمد سعيد محمود3803

الغربيةاألدبىمبصرعيسى مصطفى ابراهيم محمد محمود3804

الغربيةاألدبىمبصراالبشيهى محمد سمير مصطفى3805

الغربيةاألدبىمبصرعتلم الرحيم عبد نسيم يسرى مصطفى3806

الغربيةاألدبىمبصرهند ابراهيم السيد ابراهيم3807

الغربيةاألدبىمبصرالفيومى بسطامى الحميد عبد ابراهيم3808

الغربيةاألدبىمبصرالمطاطى احمد سيد ابراهيم احمد3809

الغربيةاألدبىمبصرجاهين الرازق عبد ابراهيم احمد3810

الغربيةاألدبىمبصرالمطاطى فوزى فوزى احمد3811

الغربيةاألدبىمبصرالساعى احمد محمد احمد3812

الغربيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد الجليل عبد محمد احمد3813

الغربيةاألدبىمبصرالمنصورى يوسف السالم عبد محمد احمد3814

الغربيةاألدبىمبصرعجيبه محمود ناصر احمد3815

الغربيةاألدبىمبصرالطواب ابراهيم محمد الدين عماد اسالم3816

الغربيةاألدبىمبصرهند ابراهيم سعد السيد3817

الغربيةاألدبىمبصرالجارحى محمد حسن حسام3818

الغربيةاألدبىمبصرعلوش على سعد حسام3819

الغربيةاألدبىمبصرالحسينى ابراهيم محمد زياد3820

الغربيةاألدبىمبصرفتح قطب حسن سامى3821

الغربيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم شعبان صبحى شعبان3822

الغربيةاألدبىمبصرفايد السعيد المنعم عبد الرحمن عبد3823

الغربيةاألدبىمبصرالجزار بسيونى محمد الرحمن عبد3824

الغربيةاألدبىمبصرالبنا فتحى ونيس الرحمن عبد3825

الغربيةاألدبىمبصرالبنا المغنى عبد احمد ابراهيم محمد3826

الغربيةاألدبىمبصرالصباغ ابراهيم خالد محمد3827

الغربيةاألدبىمبصرالمجد ابو محمود سعد محمد3828

الغربيةاألدبىمبصرشلبى ابراهيم شلبى محمد3829

الغربيةاألدبىمبصرالعزم ابو محمد ابراهيم طلعت محمد3830

الغربيةاألدبىمبصرالمجدوبى محمد عادل محمد3831

الغربيةاألدبىمبصرالمغربى السيد مجدى محمد3832

الغربيةاألدبىمبصرتركى الفتوح ابو محمد ياسر محمد3833

الغربيةاألدبىمبصرالنجار فوزى عرفه محمود3834

الغربيةاألدبىمبصرالرازق عبد احمد الوهاب عبد مصطفى3835

الغربيةاألدبىمبصرحسين نصر محمد مصطفى3836

الغربيةاألدبىمبصرمحمود الوهاب عبد عاطف مهند3837

الغربيةاألدبىمبصررضوان الدين بهى رضوان مؤمن3838

الغربيةاألدبىمبصربدوى ابو جاد النبوى محمد احمد3839
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ثانمنوف محلة

ن418منوف محلة

ن439منوف محلة

ثانمنوف محلة

راسبمنوف محلة

ن431منوف محلة

ن472منوف محلة

ن470منوف محلة

ن485منوف محلة

ثانمنوف محلة

ن443منوف محلة

راسبمنوف محلة

ن496منوف محلة

ن356روح محلة
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الغربيةاألدبىمبصرغانم الفتاح عبد جابر محمد احمد3840

الغربيةاألدبىمبصرالصناديدى مجاهد محمد احمد3841

الغربيةاألدبىمبصرالمغورى سعد على اشرف3842

الغربيةاألدبىمبصرهللا حسب سعد رضا انس3843

الغربيةاألدبىمبصرعمار مرسى جمال ايمن3844

الغربيةاألدبىمبصرصالح السالم عبد الفتاح عبد امير3845

الغربيةاألدبىمبصرخميس السيد ابراهيم السيد3846

الغربيةاألدبىمبصرطالب ابو العال عبد على السيد3847

الغربيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد الفتاح عبد حسام3848

الغربيةاألدبىمبصرالكشك محمد مصطفى زياد3849

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد ابو محمد عادل شهاب3850

الغربيةاألدبىمبصرغانم يونس جابر محمد هللا عبد3851

الغربيةاألدبىمبصرحميده القادر عبد حامد محمد3852

الغربيةاألدبىمبصرعيد ابو السيد على محمد3853

الغربيةاألدبىمبصرسليم محمد ياسر محمد3854

الغربيةاألدبىمبصرالنجار مرسى احمد محمود3855

الغربيةاألدبىمبصرسعد الرفاعى ابراهيم احمد مصطفى3856

الغربيةاألدبىمبصرالحبيشى المجد ابو غريب معاذ3857

الغربيةاألدبىمبصرالكالف سعد ابراهيم ابراهيم3858

الغربيةاألدبىمبصرالفقى طه محمد احمد3859

الغربيةاألدبىمبصرالجوهرى الغنى عبد محمد احمد3860

الغربيةاألدبىمبصرالكالف جمال القادر عبد جمال3861

الغربيةاألدبىمبصرعطيه حموده حموده رشوان3862

الغربيةاألدبىمبصرالغنام عاشور احمد سعيد3863

الغربيةاألدبىمبصرالغنام حامد خالد شهاب3864

الغربيةاألدبىمبصربسيونى الونيس عبد محمد عمر3865

الغربيةاألدبىمبصرمشعل الحميد عبد ابراهيم محمد3866

الغربيةاألدبىمبصرالعقله احمد السيد محمد3867

الغربيةاألدبىمبصرالدايم عبد ابراهيم ابراهيم محمود3868

الغربيةاألدبىمبصرجبر محمد هللا عبد يحيى3869

الغربيةاألدبىمبصرخيره ابو امام السيد اكرامى احمد3870

الغربيةاألدبىمبصرحماده احمد شعبان جمال احمد3871

الغربيةاألدبىمبصرالصواف احمد سيد محمد قدرى احمد3872

الغربيةاألدبىمبصرالتالوى حامد عادل حامد3873

الغربيةاألدبىمبصرعيسى الفاضلى محسن هللا عبد3874

الغربيةاألدبىمبصرخضير السعيد السعيد محمد3875

الغربيةاألدبىمبصرالصواف احمد سيد محمد قدرى محمود3876

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى احمد ابراهيم حسنين مصطفى3877

الغربيةاألدبىمبصرخضير عيد حسنى مصطفى3878

الغربيةاألدبىمبصرعاشور اليزيد ابو السعدنى اليزيد ابو ابراهيم3879

الغربيةاألدبىمبصرالجناينى حامد محمد محمد احمد3880

الغربيةاألدبىمبصريس طه المغاورى صبحى اسالم3881
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ثانروح محلة

ن356.5روح محلة

ن379.5روح محلة

ن533روح محلة

ن488روح محلة

ن383روح محلة

ن399روح محلة

ثانروح محلة

ن505روح محلة

ثانروح محلة

ن359روح محلة

ن487روح محلة

ن358روح محلة

ن466روح محلة

ثانروح محلة

ن395روح محلة

ثانروح محلة

ن396روح محلة

راسبشقرف

ن518شقرف

ن434شقرف

ثانشقرف

ثانشقرف

ثانشقرف

متخلفشقرف

ثانشقرف

ثانشقرف

ن449شقرف

راسبشقرف

راسبشقرف

ثانمرحوم محلة

ثانمرحوم محلة

راسبمرحوم محلة

راسبمرحوم محلة

ن492مرحوم محلة

ن396مرحوم محلة

راسبمرحوم محلة

ن381مرحوم محلة

ثانمرحوم محلة

ثانشوبر

ن348شوبر

ثانشوبر
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الغربيةاألدبىمبصرجردوح احمد احمد زياد3882

الغربيةاألدبىمبصرالبرلسى رجب اشرف الرحمن عبد3883

الغربيةاألدبىمبصرشقير الوهاب عبد محمد محمدى الرحمن عبد3884

الغربيةاألدبىمبصرالجياره هللا عبد محمد صالح هللا عبد3885

الغربيةاألدبىمبصرالقال المجيد عبد ابراهيم المجيد عبد3886

الغربيةاألدبىمبصريسن محمد على محمد على3887

الغربيةاألدبىمبصررزق عدلى اشرف محمد3888

الغربيةاألدبىمبصرحجازى بدران جوده انور محمد3889

الغربيةاألدبىمبصرحامد احمد حمدى محمد3890

الغربيةاألدبىمبصرالكيالنى ابراهيم ابراهيم عصام محمد3891

الغربيةاألدبىمبصرعلى محمد فريد محمد3892

الغربيةاألدبىمبصرشادى ابو الدين فخر السيد محمود3893

الغربيةاألدبىمبصرزينه ابو محمد المولى عبد صالح يوسف3894

الغربيةاألدبىمبصرطايل عيد ابراهيم البندارى ابراهيم3895

الغربيةاألدبىمبصرسالم محمد ابراهيم حجازى ابراهيم3896

الغربيةاألدبىمبصرخليل غازى ابراهيم حسين ابراهيم3897

الغربيةاألدبىمبصربدران ابراهيم محمد ابراهيم3898

الغربيةاألدبىمبصردرباله ابراهيم محمد ابراهيم3899

الغربيةاألدبىمبصرالعقبى هللا عبد الواحد عبد محمد اسالم3900

الغربيةاألدبىمبصرخضر المتعال عبد الوهاب عبد انور3901

الغربيةاألدبىمبصربدران ابراهيم الفتاح عبد حمدى3902

الغربيةاألدبىمبصرسليمان منصور محمود حمدى3903

الغربيةاألدبىمبصربدران محمود ابراهيم محمد صالح3904

الغربيةاألدبىمبصرعرب الفتوح ابو البدرى القادر عبد3905

الغربيةاألدبىمبصرعماره رمضان احمد هللا عبد3906

الغربيةاألدبىمبصرحيله ابو هللا عبد نوح هللا عبد3907

الغربيةاألدبىمبصرعطيه احمد الفتوح ابو محمد الرحمن عبد3908

الغربيةاألدبىمبصرادريس البسيونى القادر عبد ادريس القادر عبد3909

الغربيةاألدبىمبصرالكيالنى عرفات ابراهيم عرفات3910

الغربيةاألدبىمبصرالقزاز محمد عزت محمد عزت3911

الغربيةاألدبىمبصرالكومى على حمدى على3912

الغربيةاألدبىمبصرالجزار الغفار عبد الفتاح عبد على3913

الغربيةاألدبىمبصرربيع يوسف محمد احمد عمر3914

الغربيةاألدبىمبصرحمامه الغنى عبد صالح كريم3915

الغربيةاألدبىمبصرشاهين معوض الرحمن عبد محمد3916

الغربيةاألدبىمبصرشلبى يوسف احمد محمد3917

الغربيةاألدبىمبصرعثمان القادر عبد المتولى محمد3918

الغربيةاألدبىمبصرالزاوى الحليم عبد سعد محمد3919

الغربيةاألدبىمبصربدران رياض رياض محمد3920

الغربيةاألدبىمبصرسالمان محمد خالد محمد3921

الغربيةاألدبىمبصرعيسى محمد سعد محمد3922

الغربيةاألدبىمبصربدران فاضل محمد محيى الدين صالح محمد3923
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ن406شوبر

ثانشوبر

ن380شوبر

ن382شوبر

ثانشوبر

ن364شوبر

ثانشوبر

ن484شوبر

ن366.5شوبر

ثانشوبر

ن535شوبر

ن370شوبر

ن340شوبر

ثانشبشير حصة

ن364شبشير حصة

ن567شبشير حصة

راسبشبشير حصة

ن480شبشير حصة

ثانشبشير حصة

ن401شبشير حصة

ن480شبشير حصة

ن376شبشير حصة

ن461شبشير حصة

ن479شبشير حصة

ثانشبشير حصة

ن428شبشير حصة

ثانشبشير حصة

راسبشبشير حصة

ثانشبشير حصة

ن330شبشير حصة

ن452شبشير حصة

ثانشبشير حصة

ن426شبشير حصة

ثانشبشير حصة

ثانشبشير حصة

ثانشبشير حصة

راسبشبشير حصة

ثانشبشير حصة

ثانشبشير حصة

ن388.5شبشير حصة

ن443شبشير حصة

ثانشبشير حصة
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الغربيةاألدبىمبصردبور احمد الرحمن عبد محمد3924

الغربيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم السالم عبد محمد3925

الغربيةاألدبىمبصرالدين نور ابراهيم رمضان على محمد3926

الغربيةاألدبىمبصرالشامى محمد فؤاد محمد3927

الغربيةاألدبىمبصرالدين شرف البيومى مختار محمد3928

الغربيةاألدبىمبصرالصردى ابراهيم العال ابو ناجى محمد3929

الغربيةاألدبىمبصربدير القادر عبد محمد وائل محمد3930

الغربيةاألدبىمبصرالهب شعبان عوض الرفاعى محمود3931

الغربيةاألدبىمبصرمجود محمد رضا محمود3932

الغربيةاألدبىمبصرطايل الاله عبد طايل محمود3933

الغربيةاألدبىمبصرالسواحلى مصطفى احمد مصطفى3934

الغربيةاألدبىمبصرشاهين سالمه سالمه مصطفى3935

الغربيةاألدبىمبصربطيخ ابو مرزوق الفكهانى محمد مصطفى3936

الغربيةاألدبىمبصرالحمضى هالل الحق عبد هانى مصطفى3937

الغربيةاألدبىمبصرالشنبابى عوض احمد وليد3938

الغربيةاألدبىمبصرالجزار الرؤف عبد السيد ياسر3939

الغربيةاألدبىمبصرشلبى يوسف كامل محمد يوسف3940

الغربيةاألدبىمبصريوسف ابو حسن محمد يوسف3941

الغربيةاألدبىمبصرالشاعر سعد الحميد عبد محمد3942

الغربيةاألدبىمبصرهالل احمد الدين صالح محمد3943

الغربيةاألدبىمبصرعيسى ابو محمد محمد رأفت ابراهيم3944

الغربيةاألدبىمبصرشاهين ابراهيم فؤاد ابراهيم3945

الغربيةاألدبىمبصرعيده ابو السعيد محمد باسم احمد3946

الغربيةاألدبىمبصرهللا خلف محمد النبى عبد رمضان اسامه3947

الغربيةاألدبىمبصرالتالوى محمد الحميد عبد نبيل الحميد عبد3948

الغربيةاألدبىمبصرهللا خلف ابراهيم محمد طاهر هللا عبد3949

الغربيةاألدبىمبصرالمزين محمد الرحمن عبد السيد على3950

الغربيةاألدبىمبصرمسلم محمد سعيد مصطفى3951

الغربيةاألدبىمبصرالمغربى طلحه خيرت مصطفى3952

الغربيةاألدبىمبصرهللا خلف محمد النبى عبد يسرى يوسف3953

الغربيةاألدبىمبصرسلطان المعاطى ابو خالد ابراهيم3954

الغربيةاألدبىمبصرعوض ابراهيم محمد ابراهيم3955

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ناجى ابراهيم3956

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى محمد عالء احمد3957

الغربيةاألدبىمبصرمنصور ابو العزيز عبد محمد احمد3958

الغربيةاألدبىمبصرمصباح احمد نادر احمد3959

الغربيةاألدبىمبصرحامد على فارس حامد اسالم3960

الغربيةاألدبىمبصرالدين شهاب ابراهيم محمد ذكى اسالم3961

الغربيةاألدبىمبصرشبانه محروس احمد حسام3962

الغربيةاألدبىمبصرمخيمر السيد حسين ابو محمود حسين3963

الغربيةاألدبىمبصرعيد محمد جاد توفيق شاكر جاد3964

الغربيةاألدبىمبصرالبدوى احمد محمد بشير الرحمن عبد3965
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ن466شبشير حصة

ن515شبشير حصة

ن357شبشير حصة

ن434شبشير حصة

ثانشبشير حصة

ن509شبشير حصة

ثانشبشير حصة

راسبشبشير حصة

راسبشبشير حصة

ثانشبشير حصة

ثانشبشير حصة

ثانشبشير حصة

راسبشبشير حصة

ثانشبشير حصة

ن410شبشير حصة

راسبشبشير حصة

ثانشبشير حصة

ثانشبشير حصة

راسببرما

راسببرما

راسبالرجديدة

راسبالرجديدة

ثانالرجديدة

ثانالرجديدة

راسبالرجديدة

ثانالرجديدة

راسبالرجديدة

راسبالرجديدة

راسبالرجديدة

راسبالرجديدة

ثانقطور

ثانقطور

ثانقطور

ثانقطور

ثانقطور

ن450قطور

ن481قطور

ن411قطور

ن457قطور

ثانقطور

ن549قطور

ن488قطور
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الغربيةاألدبىمبصرالدايم عبد الفتاح عبد وليد الفتاح عبد3966

الغربيةاألدبىمبصرحبش بسيونى محمد محمد هللا عبد3967

الغربيةاألدبىمبصرغيط يوسف محمد عالء3968

الغربيةاألدبىمبصرالكومى المجيد عبد السيد فادى3969

الغربيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد رمضان هشام فارس3970

الغربيةاألدبىمبصرالعال عبد على احمد محمد3971

الغربيةاألدبىمبصربدر السالم عبد جالل اسامه محمد3972

الغربيةاألدبىمبصرشرباش على جالل محمد3973

الغربيةاألدبىمبصرمدين خليل صالح رمضان محمد3974

الغربيةاألدبىمبصريونس محمود ابراهيم سعيد محمد3975

الغربيةاألدبىمبصرالعطفى احمد قطب صبحى محمد3976

الغربيةاألدبىمبصرالحالج فتحى صالح محمد3977

الغربيةاألدبىمبصرالفقى حسن قمصان محمد3978

الغربيةاألدبىمبصرسريه ابو محمد محمود محمد3979

الغربيةاألدبىمبصرالحديرى العاطى عبد القادر عبد يوسف3980

الغربيةاألدبىمبصردويدار توفيق يوسف خالد يوسف3981

الغربيةاألدبىمبصرناصف القادر عبد محمد مهاب3982

الغربيةاألدبىمبصرعطيه مصطفى الفتاح عبد مصطفى3983

الغربيةاألدبىمبصرفايد الفتاح عبد ياسين محمود3984

الغربيةاألدبىمبصرالشين فايد رفعت الدين كمال محمود3985

الغربيةاألدبىمبصرربيع العظيم عبد جمعه محمود3986

الغربيةاألدبىمبصرالفقى طلبه خالد محمود3987

الغربيةاألدبىمبصرشعبان يوسف محمد احمد محمود3988

الغربيةاألدبىمبصرشعبان السيد يوسف محمد3989

الغربيةاألدبىمبصربسيونى على احمد محمد اسالم3990

الغربيةاألدبىمبصرحجازى امين العشماوى محمد اسالم3991

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد محمد هللا عبد3992

الغربيةاألدبىمبصرحسين ابو عطيه عوض سعيد3993

الغربيةاألدبىمبصرفايد محمد محمد خالد محمد3994

الغربيةاألدبىمبصرالشين فايد فهيم شريف محمد3995

الغربيةاألدبىمبصرالنجار محمد محمد صالح محمود3996

الغربيةاألدبىمبصرالحمدونى محمد احمد يوسف3997

الغربيةاألدبىمبصرصمور السيد محمد ابراهيم3998

الغربيةاألدبىمبصرالبالط عشرى عصام مؤمن3999

الغربيةاألدبىمبصرالصباغ على محمد عادل اسماعيل4000

الغربيةاألدبىمبصررخا الرفاعى ابراهيم الششتاوى ابراهيم4001

الغربيةاألدبىمبصرعوض عباس احمد ابراهيم احمد4002

الغربيةاألدبىمبصرعمرو الرحمن عبد ابراهيم احمد4003

الغربيةاألدبىمبصرالرشداوى محمد اشرف احمد4004

الغربيةاألدبىمبصرالجوهرى السيد السعيد السيد4005

الغربيةاألدبىمبصرالرخا ابو حسن الباسط عبد شريف ايمن4006

الغربيةاألدبىمبصرالرخا ابو الششتاوى سالم الششتاوى سالم4007
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ن370قطور

ن428قطور

ن368قطور

ن395قطور

ثانقطور

ن423قطور

ن408قطور

ن401قطور

ن482قطور

ثانقطور

ثانقطور

ثانقطور

ن391قطور

ن477قطور

ن425قطور

ن423قطور

ن365.5قطور

راسبقطور

ثانقطور

ن508قطور

ثانقطور

ثانقطور

ثانقطور

ثانقطور

ن428.5قطور

ن430قطور

ثانقطور

ن385قطور

ن444قطور

ثانقطور

ن442قطور

ثانقطور

ن395قطور

ثانقطور

ن400قطور

ن457نشيل

ن522نشيل

ن368نشيل

ن399نشيل

ن451نشيل

ن439نشيل

ثاننشيل
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الغربيةاألدبىمبصرالرخا ابو الفتوح ابو عماره صالح صالح4008

الغربيةاألدبىمبصرشلبى حسن محمد ابراهيم الرحمن عبد4009

الغربيةاألدبىمبصرعامر السيد الفتاح عبد احمد الفتاح عبد4010

الغربيةاألدبىمبصرعامر السيد الفتاح عبد احمد محمد4011

الغربيةاألدبىمبصرالهوارى احمد سيد حسين محمد4012

الغربيةاألدبىمبصرعوض عباس احمد انس محمود4013

الغربيةاألدبىمبصرعطا بلتاجى منصور سامى منصور4014

الغربيةاألدبىمبصرالديمرى اسماعيل محمد اسماعيل ياسر4015

الغربيةاألدبىمبصرشلبى مغازى الفتاح عبد الصاوى احمد4016

الغربيةاألدبىمبصرشكر النور عبد موسى احمد4017

الغربيةاألدبىمبصرتركى حسن النبى عبد محمد حسن4018

الغربيةاألدبىمبصرالعال عبد غازى انور السيد سعد4019

الغربيةاألدبىمبصردياب حسن محمد حسين شعراوى4020

الغربيةاألدبىمبصردياب حسن محمد سروت شعراوى4021

الغربيةاألدبىمبصرالعال عبد غازى زهران رضا محمد4022

الغربيةاألدبىمبصررشدان على عطيه هللا عبد محمد4023

الغربيةاألدبىمبصررشدان ذكى فؤاد رضا محمود4024

الغربيةاألدبىمبصرشادى ابو محمد الحميد عبد محمد محمود4025

الغربيةاألدبىمبصرالحافظ عبد عبده الاله عبد احمد4026

الغربيةاألدبىمبصرحسن محمد عطيه احمد4027

الغربيةاألدبىمبصرالقاسم ابو على محمد الشحات اسامه4028

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى الفتوح ابو محمد امير4029

الغربيةاألدبىمبصردومه سعد فرج ايمن4030

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم سامى محى سامى4031

الغربيةاألدبىمبصرحافظ حمدى ابراهيم الرحمن عبد4032

الغربيةاألدبىمبصرالبهوتى الحميد عبد طارق عالء4033

الغربيةاألدبىمبصرالدين شرف الهادى عبد ياسر عمار4034

الغربيةاألدبىمبصرفايد هللا عبد حسن احمد محمد4035

الغربيةاألدبىمبصركليب مصطفى السيد محمد4036

الغربيةاألدبىمبصرالشرملسى الفتاح عبد جميل محمد4037

الغربيةاألدبىمبصرسليمان مغاورى سليمان جمال محمد4038

الغربيةاألدبىمبصرالقط المقصود عبد حسن محمد4039

الغربيةاألدبىمبصرالفقى السيد رضا محمد4040

الغربيةاألدبىمبصرصقر ابو ابراهيم العاطى عبد محمد4041

الغربيةاألدبىمبصرالمنسى على نصر على محمد4042

الغربيةاألدبىمبصرسالم خيرى مسعود محمد4043

الغربيةاألدبىمبصرريه ابو هللا عبد وجيه محمد4044

الغربيةاألدبىمبصرالوهاب عبد الحميد عبد محمد محمود4045

الغربيةاألدبىمبصرالحافظ عبد سالم صالح يحيى4046

الغربيةاألدبىمبصرالزمر ابراهيم محمد النادى ابراهيم4047

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد العزيز عبد محمد ابراهيم4048

الغربيةاألدبىمبصربيومى ابراهيم شعبان ابراهيم احمد4049
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ن453نشيل

ن401نشيل

ن453نشيل

ن375نشيل

ن400نشيل

ن414نشيل

ثاننشيل

ثاننشيل

ن447بوريج

ن406بوريج

ن471بوريج

ثانبوريج

ثانبوريج

راسببوريج

ثانبوريج

راسببوريج

ن419بوريج

ثانبوريج

ن404بلتاج

ثانبلتاج

ثانبلتاج

ثانبلتاج

راسببلتاج

ن407بلتاج

ثانبلتاج

ن386بلتاج

ن441بلتاج

ن384بلتاج

ثانبلتاج

ن424بلتاج

ن403بلتاج

ن484بلتاج

ن376بلتاج

ثانبلتاج

ثانبلتاج

ن413بلتاج

ن555بلتاج

ثانبلتاج

ثانبلتاج

ن381القبلية العتوة

ن359القبلية العتوة

ن511القبلية العتوة
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الغربيةاألدبىمبصرسعد السيد يونس النادى احمد4050

الغربيةاألدبىمبصرحشيش عثمان رمضان عصام احمد4051

الغربيةاألدبىمبصرجبر على الحميد عبد قدرى احمد4052

الغربيةاألدبىمبصرغنيم محمد احمد محمد احمد4053

الغربيةاألدبىمبصرشلبايه احمد مصطفى احمد انس4054

الغربيةاألدبىمبصررخا عثمان اسماعيل مصطفى حسام4055

الغربيةاألدبىمبصرالعزب محمد خليل الهادى عبد خالد4056

الغربيةاألدبىمبصرشريف ابراهيم سعيد محمود سعيد4057

الغربيةاألدبىمبصربيومى ابراهيم شعبان ابراهيم شعبان4058

الغربيةاألدبىمبصرخليل محمد محمد السيد عادل4059

الغربيةاألدبىمبصرداود الحميد عبد بسيونى عادل4060

الغربيةاألدبىمبصرحشيش محفوظ المنعم عبد عادل4061

الغربيةاألدبىمبصرسعيد ابراهيم كمال حمدان هللا عبد4062

الغربيةاألدبىمبصرالهمشرى خليل ابراهيم خليل هللا عبد4063

الغربيةاألدبىمبصراالبشيهى ابراهيم محمد هللا عبد4064

الغربيةاألدبىمبصرفرج محمد بسيونى محمد هللا عبد4065

الغربيةاألدبىمبصرالعزب الهادى عبد ابراهيم الرحمن عبد4066

الغربيةاألدبىمبصرخليل الفتاح عبد هشام الفتاح عبد4067

الغربيةاألدبىمبصرالشهاوى المجيد عبد رشاد المجيد عبد4068

الغربيةاألدبىمبصرسعدات غازى ابو محمود عالء4069

الغربيةاألدبىمبصرالحداد بدر راضى على4070

الغربيةاألدبىمبصرعماره رمضان ذكى محمود عمر4071

الغربيةاألدبىمبصرالشهاوى عبده قطب الفتاح عبد قطب4072

الغربيةاألدبىمبصرالهمشرى السيد احمد محمد كريم4073

الغربيةاألدبىمبصردغيم محمد الحى عبد ابراهيم محمد4074

الغربيةاألدبىمبصرسعدات فتحى ابراهيم محمد4075

الغربيةاألدبىمبصرقطب مصطفى محمود احمد محمد4076

الغربيةاألدبىمبصرفرج ابراهيم فرج اشرف محمد4077

الغربيةاألدبىمبصرفكرون صابر صبحى حسين محمد4078

الغربيةاألدبىمبصرالدين شمس محمد سامى محمد4079

الغربيةاألدبىمبصرفرج محمد العزيز عبد طارق محمد4080

الغربيةاألدبىمبصرالشافعى احمد الكريم عبد محمد4081

الغربيةاألدبىمبصرالعذب القوى عبد طه الناصر عبد محمد4082

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد سيد عطيه محمد4083

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل محمد هللا عبد نصر محمد4084

الغربيةاألدبىمبصرالوكيل احمد محمود ربيع محمود4085

الغربيةاألدبىمبصررخا حسانين مصطفى احمد مصطفى4086

الغربيةاألدبىمبصرالعزب طه الناصر عبد يحى4087

الغربيةاألدبىمبصرجبر السالم عبد سالم احمد4088

الغربيةاألدبىمبصرسليم محمد حسن سليم احمد4089

الغربيةاألدبىمبصرنعناع محمد صالح احمد4090

الغربيةاألدبىمبصرالمعصرانى السعيد فوزى احمد4091
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ن466القبلية العتوة

ن345القبلية العتوة

ن432القبلية العتوة

ن495القبلية العتوة

ن411القبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن398القبلية العتوة

ن476القبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن398القبلية العتوة

ن456القبلية العتوة

ن420القبلية العتوة

ن359القبلية العتوة

ن382.5القبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن424.5القبلية العتوة

راسبالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن561.5القبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن555.5القبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن454القبلية العتوة

ن498القبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن488القبلية العتوة

ن463القبلية العتوة

ن436.5القبلية العتوة

ن413القبلية العتوة

ن504القبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن370.5القبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن458القبلية العتوة

ن437القبلية العتوة

ن462القبلية العتوة

ن364.5الكوم بسجين رجب محمد

ن528الكوم بسجين رجب محمد

ن479الكوم بسجين رجب محمد

ن437الكوم بسجين رجب محمد
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الغربيةاألدبىمبصرعطيه ابو رجب مجدى احمد4092

الغربيةاألدبىمبصرالحشاش حلمى محمد احمد4093

الغربيةاألدبىمبصرالشربينى محمد مصباح احمد4094

الغربيةاألدبىمبصرالبرى احمد هانى احمد4095

الغربيةاألدبىمبصرالتقى الحميد عبد الواحد عبد هانى احمد4096

الغربيةاألدبىمبصرالسبع احمد ياسر احمد4097

الغربيةاألدبىمبصرالخواجه محمد احمد اسامه4098

الغربيةاألدبىمبصرحسين ابو اسماعيل نشأت حازم4099

الغربيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد النبى عبد حماده4100

الغربيةاألدبىمبصرالبيلى عطيه محمود خالد4101

الغربيةاألدبىمبصرشكر رياض الفتاح عبد رياض4102

الغربيةاألدبىمبصرالقطورى محمد احمد زياد4103

الغربيةاألدبىمبصرمرسى السعداوى شفيق ناجح سامح4104

الغربيةاألدبىمبصرالحشاش السيد جابر شريف4105

الغربيةاألدبىمبصرحموده الرؤف عبد محمد الرؤف عبد شمس4106

الغربيةاألدبىمبصرشكر ابراهيم جمال صالح4107

الغربيةاألدبىمبصرغالى ابو يوسف محمد طارق4108

الغربيةاألدبىمبصرخطاب الحميد عبد محمد الحميد عبد4109

الغربيةاألدبىمبصرشكر صالح الشناوى هللا عبد4110

الغربيةاألدبىمبصرمندور ابو هللا عبد محمد هللا عبد4111

الغربيةاألدبىمبصرالمقصود عبد الدسوقى السيد الناصر عبد4112

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الشحات مسعد عرفات4113

الغربيةاألدبىمبصرالدقره الحى عبد محمد عالء4114

الغربيةاألدبىمبصراحمد السيد الخالق عبد على4115

الغربيةاألدبىمبصرالعاطى عبد عيسى يسرى عيسى4116

الغربيةاألدبىمبصرمتولى هنداوى نوفل السيد فارس4117

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى العز ابو فتحى فارس4118

الغربيةاألدبىمبصرالبرى على الدين عماد كريم4119

الغربيةاألدبىمبصرغنيم كمال احمد محمد4120

الغربيةاألدبىمبصرالسحيتى احمد اسامه محمد4121

الغربيةاألدبىمبصرموسى ابو محمد اشرف محمد4122

الغربيةاألدبىمبصرالغرباوى فتحى السيد محمد4123

الغربيةاألدبىمبصرهنداوى ابو محمد عادل محمد4124

الغربيةاألدبىمبصرمصباح محمد الستار عبد محمد4125

الغربيةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم حلمى الغنى عبد محمد4126

الغربيةاألدبىمبصردياب احمد الناصر عبد محمد4127

الغربيةاألدبىمبصرالنخالوى على حمدى عيد محمد4128

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى اسعد محرز محمود4129

الغربيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم محمد محمود4130

الغربيةاألدبىمبصرجعفر احمد قطب احمد مصطفى4131

الغربيةاألدبىمبصرالفتاح عبد ذكى الحميد عبد مصطفى4132

الغربيةاألدبىمبصرالسيسى حسين محمد نوح4133



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 194

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن373الكوم بسجين رجب محمد

ن429الكوم بسجين رجب محمد

ن406.5الكوم بسجين رجب محمد

ن412الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن432الكوم بسجين رجب محمد

ن459الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن376الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن391الكوم بسجين رجب محمد

ن456الكوم بسجين رجب محمد

ن378الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن387الكوم بسجين رجب محمد

راسبالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

راسبالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن390الكوم بسجين رجب محمد

ن413الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن528الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن402الكوم بسجين رجب محمد

ن415الكوم بسجين رجب محمد

ن410الكوم بسجين رجب محمد
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الغربيةاألدبىمبصرعليوه سعد ابراهيم جميل ابراهيم4134

الغربيةاألدبىمبصرالغزالى عطيه سامح احمد4135

الغربيةاألدبىمبصرالسيد ابو فضل صالح احمد4136

الغربيةاألدبىمبصرهديله ممدوح محروس احمد4137

الغربيةاألدبىمبصرشطا السعيد حمدى السعيد4138

الغربيةاألدبىمبصراحمد عيسى محمد عاطف ايهاب4139

الغربيةاألدبىمبصرزهره ابراهيم مصطفى هشام حسين4140

الغربيةاألدبىمبصرموسى ابو عوض ابراهيم صبحى سامى4141

الغربيةاألدبىمبصرسالمه محمد حفناوى سعيد سعيد4142

الغربيةاألدبىمبصرجبر احمد المعطى عبد صبرى شادى4143

الغربيةاألدبىمبصرصالح درويش حامد عابدين الرحمن عبد4144

الغربيةاألدبىمبصرسعيد نجا التهامى عادل الرحمن عبد4145

الغربيةاألدبىمبصرعيسى الرحمن عبد احمد هللا عبد الرحمن عبد4146

الغربيةاألدبىمبصرشبون هللا عبد ابراهيم فتيان هللا عبد4147

الغربيةاألدبىمبصرصالح ابراهيم محمد على4148

الغربيةاألدبىمبصرالسمرى محمد طارق محمد4149

الغربيةاألدبىمبصرالشحرى الفتاح عبد الدين عماد محيى محمد4150

الغربيةاألدبىمبصرسعيد نجا التهامى عادل محمود4151

الغربيةاألدبىمبصرموسى ابو شاهين الرازق عبد جمال مصطفى4152

الغربيةاألدبىمبصرمخلص الرحمن عبد هللا عبد احمد4153

الغربيةاألدبىمبصرالجخو محمود محمد محمود احمد4154

الغربيةاألدبىمبصراالودن احمد يوسف يوسف احمد4155

الغربيةاألدبىمبصربليطح حسن يوسف حسن4156

الغربيةاألدبىمبصرالدلتونى السعود ابو مجدى هللا عبد4157

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو موسى جمعه محمد4158

الغربيةاألدبىمبصرزياده ابو طلبه احمد عيد محمد4159

الغربيةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم رجب حسن محمود4160

الغربيةاألدبىمبصرالسمالوى سالم زيد ابو طارق مصطفى4161

الغربيةاألدبىمبصرالبنا ندا يوسف ندا مصطفى4162

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى الغفار عبد يوسف طارق ياسر4163

الغربيةاألدبىمبصرالحو محمد ابراهيم السيد ابراهيم4164

الغربيةاألدبىمبصرغنام بدوى صبحى كريم صبحى4165

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى احمد سيد سعد محمد السالم عبد4166

الغربيةاألدبىمبصرعماره اليزيد ابو السيد ابراهيم محمد4167

الغربيةاألدبىمبصرالدخميسى محمد السالم عبد مجدى معاذ4168

الغربيةاألدبىمبصرفوده محمود هللا عبد مصطفى محمد4169

الغربيةاألدبىمبصرالجندى سليمان السيد احمد4170

الغربيةاألدبىمبصرقنونه مصباح اللطيف عبد ايمن اسامه4171

الغربيةاألدبىمبصرالشركى الصاوى محمد رمضان الرحمن عبد4172

الغربيةاألدبىمبصرالشركسى سعد صادق محمد الرحمن عبد4173

الغربيةاألدبىمبصرالسقا اسماعيل الرؤف عبد ياسر الرؤف عبد4174

الغربيةاألدبىمبصرالسقا الششتاوى اللطيف عبد محمد اللطيف عبد4175
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ثانسمال

ن395سمال

ن395سمال

ن470سمال

ن446سمال

ن497سمال

ن431سمال

ن391سمال

ن374سمال

ن466سمال

ن381سمال

ن429سمال

ن341سمال

ن364سمال

ن326سمال

ثانسمال

ثانسمال

ن379سمال

ن386سمال

ن465الملق ابشواى

ن515الملق ابشواى

ن415الملق ابشواى

ن372الملق ابشواى

ن422الملق ابشواى

ن426الملق ابشواى

ن497الملق ابشواى

ن422الملق ابشواى

ن391الملق ابشواى

ن372الملق ابشواى

ن361الملق ابشواى

ن377ابوجندى كفر

ثانابوجندى كفر

ن367.5ابوجندى كفر

ن381ابوجندى كفر

ن501ابوجندى كفر

راسبابوجندى كفر

ن420دماط

ن392دماط

ن373دماط

ثاندماط

ثاندماط

ن386دماط
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الغربيةاألدبىمبصرالكاشف الحميد عبد رجب جميل محمد4176

الغربيةاألدبىمبصرحبلص صبحى محمد طارق مصطفى4177

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى طه محمود جمال ابراهيم4178

الغربيةاألدبىمبصردرويش محمد محروس سامى ابراهيم4179

الغربيةاألدبىمبصرالعشرى الحميد عبد ابراهيم سمير ابراهيم4180

الغربيةاألدبىمبصرمحمد عطيه على ابراهيم4181

الغربيةاألدبىمبصرخفاجى صدقى احمد احمد4182

الغربيةاألدبىمبصرنمشه محمود السعيد احمد4183

الغربيةاألدبىمبصرالعشرى الفتاح عبد احمد محمد احمد4184

الغربيةاألدبىمبصرعثمان عليوه السعيد محمد احمد4185

الغربيةاألدبىمبصرليمون محمد مسعد معروف احمد4186

الغربيةاألدبىمبصرالبرماوى عبده غنيم احمد اسالم4187

الغربيةاألدبىمبصرعيد محمد الجليل عبد جمال البراء4188

الغربيةاألدبىمبصرالميدانى ابراهيم جالل الرحمن عبد السيد4189

الغربيةاألدبىمبصرالكومى محمود محمد ياسر انس4190

الغربيةاألدبىمبصرالمشد راشد جالل توفيق ايهاب4191

الغربيةاألدبىمبصرمندور احمد محمد محمد بالل4192

الغربيةاألدبىمبصرالجواد عبد الرحمن عبد محمد حماده4193

الغربيةاألدبىمبصرالشراكى بدير صالح المنعم عبد صالح4194

الغربيةاألدبىمبصرشماته محمد محمد صالح صهيب4195

الغربيةاألدبىمبصرالميدانى هللا عبد محمد ابراهيم الرحمن عبد4196

الغربيةاألدبىمبصرالعشرى يوسف جمعه الرحمن عبد4197

الغربيةاألدبىمبصرالغنام سعد محمد اشرف هللا عبد4198

الغربيةاألدبىمبصرالمكاوى السيد محمود عالء هللا عبد4199

الغربيةاألدبىمبصرالقلينى اسماعيل محمد محمد عمر4200

الغربيةاألدبىمبصرمغربى عزب سعيد محمد عمرو4201

الغربيةاألدبىمبصرشتا متولى احمد سيد احمد فارس4202

الغربيةاألدبىمبصرعطيه احمد توفيق مصطفى كريم4203

الغربيةاألدبىمبصرالجندى كمال شريف كمال4204

الغربيةاألدبىمبصرالخلفى محمد الحسينى احمد محمد4205

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد اسامه محمد4206

الغربيةاألدبىمبصرالسندى المحسن عبد خالد محمد4207

الغربيةاألدبىمبصرعجوه ابراهيم صالح سعد محمد4208

الغربيةاألدبىمبصرالسيد الغريب محمد سعيد محمد4209

الغربيةاألدبىمبصرمبروك سليمان محمد المنعم عبد محمود4210

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى ابراهيم احمد وعد4211

الغربيةاألدبىمبصرعفان السيد المحسن عبد ياسر4212

الغربيةاألدبىمبصرسعد عامر يحيى محمود يحيى4213

الغربيةاألدبىمبصرزيدان حسين جالل احمد4214

الغربيةاألدبىمبصرالديب الشحات حسن احمد4215

الغربيةاألدبىمبصرسليمان يادم سليمان رضا احمد4216

الغربيةاألدبىمبصرعبده الوهاب عبد شوقى احمد4217
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ثاندماط

ثاندماط

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن367الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ن482الكبرى المحلة

ن480الكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن413الكبرى المحلة

ن471الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن455الكبرى المحلة

ن464الكبرى المحلة

ن484الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن373الكبرى المحلة

ن476الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن510.5الكبرى المحلة

ن406.5الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

راسببابل شبرا

راسببابل شبرا

راسببابل شبرا

ثانبابل شبرا
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الغربيةاألدبىمبصرجميل احمد الدايم عبد احمد4218

الغربيةاألدبىمبصرالسالم عبد السعيد السالم عبد احمد4219

الغربيةاألدبىمبصرالدين سيف حامد اللطيف عبد احمد4220

الغربيةاألدبىمبصرالفخرانى فهمى فهمى احمد4221

الغربيةاألدبىمبصرالديب الدسوقى مسعد احمد4222

الغربيةاألدبىمبصرالدين على منصور منصور احمد4223

الغربيةاألدبىمبصردره الخالق عبد محمد جمال4224

الغربيةاألدبىمبصرالشاعر ابراهيم احمد حامد4225

الغربيةاألدبىمبصرالغنى عبد العظيم عبد ربيع حامد4226

الغربيةاألدبىمبصرقاسم ابراهيم رمضان حسام4227

الغربيةاألدبىمبصرالفحار شفيق محمد مجدى حسام4228

الغربيةاألدبىمبصرالحاجه المنعم عبد اسامه خالد4229

الغربيةاألدبىمبصرحجازى الكريم عبد ايهاب سعد4230

الغربيةاألدبىمبصرغزيز ابو صابر السيد صابر4231

الغربيةاألدبىمبصرالمزين الخالق عبد رضا ضياء4232

الغربيةاألدبىمبصرالقليوبى العزيز عبد احمد هللا عبد4233

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى فرج فكرى كرم4234

الغربيةاألدبىمبصرشقوير حسن الشحات محمد4235

الغربيةاألدبىمبصرالنجار الوفا ابو السعيد خالد محمد4236

الغربيةاألدبىمبصردويدار الوهاب عبد خالد محمد4237

الغربيةاألدبىمبصرسلمان مصطفى خالد محمد4238

الغربيةاألدبىمبصرسعده ابو ذكى ذكى محمد4239

الغربيةاألدبىمبصرصادومه الحميد عبد صبحى محمد4240

الغربيةاألدبىمبصرالبحيرى سعد نصر محمد4241

الغربيةاألدبىمبصرراشد حامد ربيع محمود4242

الغربيةاألدبىمبصرسالمه البيومى المصور عبد محمود4243

الغربيةاألدبىمبصرالجعيصى الغنى عبد فتحى محمود4244

الغربيةاألدبىمبصرالكرداوى عرفه محمد محمود4245

الغربيةاألدبىمبصرالدين سيف العزيز عبد عماد معتز4246

الغربيةاألدبىمبصرالفحار فتحى ابراهيم مهاب4247

الغربيةاألدبىمبصرالمزين الخالق عبد خالد وليد4248

الغربيةاألدبىمبصرصالح المنعم عبد ابراهيم احمد4249

الغربيةاألدبىمبصرحشيش ابو حسن اسعد احمد4250

الغربيةاألدبىمبصرالحجه محمد السعيد احمد4251

الغربيةاألدبىمبصرموسى محمد العربى احمد4252

الغربيةاألدبىمبصرالنجار فهيم خالد احمد4253

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل احمد طه احمد4254

الغربيةاألدبىمبصرعامر الرازق عبد احمد الرازق عبد احمد4255

الغربيةاألدبىمبصرقفه ابراهيم على على احمد4256

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو خليل كمال احمد4257

الغربيةاألدبىمبصرالبقرى احمد محمد احمد4258

الغربيةاألدبىمبصرعامر اسماعيل محمد احمد4259
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ثانبابل شبرا

ن394بابل شبرا

ن381بابل شبرا

ثانبابل شبرا

ن504بابل شبرا

ثانبابل شبرا

ن504بابل شبرا

ثانبابل شبرا

راسببابل شبرا

ن472بابل شبرا

ثانبابل شبرا

ثانبابل شبرا

ثانبابل شبرا

ثانبابل شبرا

ن399بابل شبرا

ن501بابل شبرا

راسببابل شبرا

ثانبابل شبرا

ن411بابل شبرا

ن389بابل شبرا

راسببابل شبرا

راسببابل شبرا

راسببابل شبرا

ثانبابل شبرا

راسببابل شبرا

راسببابل شبرا

راسببابل شبرا

راسببابل شبرا

ثانبابل شبرا

ثانبابل شبرا

ن487بابل شبرا

ثانالعامرية

ن487العامرية

ن426العامرية

ن489العامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ن392العامرية

ن385العامرية

ن386العامرية

ثانالعامرية
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الغربيةاألدبىمبصرالحريرى على محمد احمد4260

الغربيةاألدبىمبصرمنصور مصباح الدين نور احمد4261

الغربيةاألدبىمبصراالبيارى السيد احمد ياسر احمد4262

الغربيةاألدبىمبصرمسلم االحمدى الستار عبد اسامه4263

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد العنين ابو محمد وائل اسامه4264

الغربيةاألدبىمبصرالنجار رشاد داود اسالم4265

الغربيةاألدبىمبصرالفتاح عبد صالح اشرف ايمن4266

الغربيةاألدبىمبصرالمنسى محمد اسماعيل الباسط عبد حسان4267

الغربيةاألدبىمبصرالحريرى محمد اشرف حسن4268

الغربيةاألدبىمبصرشعيره رفعت محمد خالد4269

الغربيةاألدبىمبصرالسالم عبد على محمود رضا4270

الغربيةاألدبىمبصرعامر طه فرج طاهر4271

الغربيةاألدبىمبصرالبلتاجى الحميد عبد صبحى الحميد عبد4272

الغربيةاألدبىمبصرالبقرى الحى عبد ظريف الحى عبد4273

الغربيةاألدبىمبصرسليمان عيد الفتاح عبد الرحمن عبد4274

الغربيةاألدبىمبصرالبدوى على المنعم عبد على المنعم عبد4275

الغربيةاألدبىمبصرالحريرى عرفات امام عرفات4276

الغربيةاألدبىمبصرسالمه العيسوى حسين عمرو4277

الغربيةاألدبىمبصرحسن وهبه على طارق فارس4278

الغربيةاألدبىمبصرالحريرى محمد الخير ابو محمد4279

الغربيةاألدبىمبصريوسف ابراهيم احمد محمد4280

الغربيةاألدبىمبصرمنصور السيد احمد محمد4281

الغربيةاألدبىمبصريحى ابو عوض جبر محمد4282

الغربيةاألدبىمبصرالنجار اسماعيل على رضا محمد4283

الغربيةاألدبىمبصرهرجه ابو سالم صفوت محمد4284

الغربيةاألدبىمبصردياب حسن على محمد4285

الغربيةاألدبىمبصرقفه ابراهيم على على محمد4286

الغربيةاألدبىمبصرالنجار محمد نشأت محمد4287

الغربيةاألدبىمبصرمنصور مصباح الناصر عبد محمود4288

الغربيةاألدبىمبصرالخياط ابراهيم محمد محمود4289

الغربيةاألدبىمبصربعير محمود زينهم موسى4290

الغربيةاألدبىمبصرجابر ابو جمعه احمد هالل4291

الغربيةاألدبىمبصرهندى خليل مسعد اسامه4292

الغربيةاألدبىمبصرسليمان السعيد مسعد السعيد4293

الغربيةاألدبىمبصرزيد ابو السيد رزق السيد4294

الغربيةاألدبىمبصرالمقصود عبد السيد محمد السيد4295

الغربيةاألدبىمبصرذيدان حسين محمد حسين4296

الغربيةاألدبىمبصرالشهاوى حسن عالم الرحيم عبد4297

الغربيةاألدبىمبصرمحمد السعيد حمدى محمد4298

الغربيةاألدبىمبصرالبتانونى الفتاح عبد خيرى محمود4299

الغربيةاألدبىمبصرسالم مصطفى السعيد مصطفى4300

الغربيةاألدبىمبصرعزام الشهاوى كمال مصطفى4301
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ن421العامرية

ن367العامرية

ن363العامرية

ن384العامرية

ن405العامرية

ن490العامرية

ن508العامرية

ثانالعامرية

ن463العامرية

ن576العامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ن395العامرية

ن390العامرية

ن418العامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ن347العامرية

ن382العامرية

ن381العامرية

ثانالعامرية

راسبالعامرية

ن334العامرية

راسبالعامرية

ن469العامرية

ثانالعامرية

ن396العامرية

ن434العامرية

راسبالعامرية

ن389العامرية

راسبالعامرية

ن334العامرية

ثانالجابرية

ثانالجابرية

ثانالجابرية

ثانالجابرية

ثانالجابرية

ن440الجابرية

ثانالجابرية

ن492الجابرية

ن496الجابرية

ثانالجابرية
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الغربيةاألدبىمبصرالجبار فاروق ماهر ممدوح4302

الغربيةاألدبىمبصرالدويب الفتاح عبد جمال يوسف4303

الغربيةاألدبىمبصرالدين محى السيد مبروك يوسف4304

الغربيةاألدبىمبصرحلفه ابو ابراهيم تامر ابراهيم4305

الغربيةاألدبىمبصرشوالى ابو النبى عبد محمد ابراهيم4306

الغربيةاألدبىمبصرعجوه محمد خالد احمد4307

الغربيةاألدبىمبصرعبده الغنى عبد محمد احمد4308

الغربيةاألدبىمبصرحمد احمد الجيد عبد محمد جوده4309

الغربيةاألدبىمبصرشعله السيد محروس محروس هللا عبد4310

الغربيةاألدبىمبصرخضر احمد السيد الرحمن عبد4311

الغربيةاألدبىمبصرعماره سند رضا الرحمن عبد4312

الغربيةاألدبىمبصرالحايس الحميد عبد محمد الرحمن عبد4313

الغربيةاألدبىمبصربكر ابو حسن محمد احمد اللطيف عبد4314

الغربيةاألدبىمبصرنعمان على خالد على4315

الغربيةاألدبىمبصرحموده السيد ياسر فارس4316

الغربيةاألدبىمبصرسالمه ابو احمد احمد محمد4317

الغربيةاألدبىمبصرعبيد زكى الغفار عبد محمد4318

الغربيةاألدبىمبصرالغفار عبد المعاطى ابو الغفار عبد محمد4319

الغربيةاألدبىمبصرالغريب مصطفى رضا محمود4320

الغربيةاألدبىمبصرالعرينى مصطفى السيد مصطفى4321

الغربيةاألدبىمبصررضوان السيد محمود مصطفى معاذ4322

الغربيةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم محمد ابراهيم4323

الغربيةاألدبىمبصرالبقرى فتوح محمد طارق احمد4324

الغربيةاألدبىمبصرناصف محمد السالم عبد محمد احمد4325

الغربيةاألدبىمبصرالنجار احمد شكر البسيونى رضا4326

الغربيةاألدبىمبصرياقوت عوض سعد عوض جالل4327

الغربيةاألدبىمبصرالجلجل المتولى المرسى ابراهيم عادل4328

الغربيةاألدبىمبصرالشبشيرى مصطفى احمد رضا فايز4329

الغربيةاألدبىمبصرليمون ابو مصطفى احمد محمد4330

الغربيةاألدبىمبصرالسعداوى الشحات السعداوى محمد4331

الغربيةاألدبىمبصرعيد خميس رمضان محمد4332

الغربيةاألدبىمبصركعبو الششتاوى ابراهيم الجواد عبد محمد4333

الغربيةاألدبىمبصرالديش مرسى السيد كريم محمد4334

الغربيةاألدبىمبصرعفيفى اسماعيل مكى محمد محمد4335

الغربيةاألدبىمبصرالشرملسى سعيد ابراهيم السيد محمود4336

الغربيةاألدبىمبصرالعطا ابو عطيه الدايم عبد محمدى محمود4337

الغربيةاألدبىمبصرالشهاوى موسى محمود موسى محمود4338

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى القادر عبد الرؤف عبد ابراهيم4339

الغربيةاألدبىمبصرالقرضاوى العزيز عبد ياسر ابراهيم4340

الغربيةاألدبىمبصرالبهنسى ابراهيم ابراهيم احمد4341

الغربيةاألدبىمبصرشيحه ابراهيم السعيد احمد4342

الغربيةاألدبىمبصرربيع المحمدى هللا عبد احمد4343
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ن383الجابرية

ن396الجابرية

ثانالجابرية

ن486حجازى كفر

ن398حجازى كفر

ن427حجازى كفر

ن496حجازى كفر

ن348حجازى كفر

ن422حجازى كفر

ثانحجازى كفر

ن517حجازى كفر

ن380حجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ن412حجازى كفر

ن485حجازى كفر

ن382حجازى كفر

ن428حجازى كفر

ن400حجازى كفر

ثانحجازى كفر

راسبدنوشر

ثاندنوشر

راسبدنوشر

راسبدنوشر

راسبدنوشر

ثاندنوشر

ثاندنوشر

ثاندنوشر

ثاندنوشر

راسبدنوشر

راسبدنوشر

راسبدنوشر

راسبدنوشر

راسبدنوشر

ثاندنوشر

راسبدنوشر

ثانتراب صفط

ن429تراب صفط

ثانتراب صفط

ن468تراب صفط

ن500تراب صفط
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الغربيةاألدبىمبصرالشناوى البدراوى فرج احمد4344

الغربيةاألدبىمبصرالنجار ريه ابو احمد محمد احمد4345

الغربيةاألدبىمبصرالمصرى محمد محمد احمد4346

الغربيةاألدبىمبصرالشندالتى عدس فتوح طارق4347

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى الرسول عبد طارق الرحمن عبد4348

الغربيةاألدبىمبصرزهره ابو يوسف هشام الرحمن عبد4349

الغربيةاألدبىمبصرارز عزت هللا بدين المعتز هللا عبد4350

الغربيةاألدبىمبصرخفاجه المتولى سعد هللا عبد4351

الغربيةاألدبىمبصرمازن الشناوى عزت هللا عبد4352

الغربيةاألدبىمبصرسليمان عزت الرحمن عبد عزت4353

الغربيةاألدبىمبصرريا ابو العزيز عبد امين على4354

الغربيةاألدبىمبصرصقر الفتاح عبد محمد عمار4355

الغربيةاألدبىمبصرحجر ابو رشدى ياسر عمار4356

الغربيةاألدبىمبصرحجر ابو لطفى عصام لطفى4357

الغربيةاألدبىمبصرحجر ابو هالل فاروق محمد4358

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد مصطفى محمد4359

الغربيةاألدبىمبصرسليم ابو فتحى خالد محمود4360

الغربيةاألدبىمبصرالمصرى الرءوف عبد الرءوف عبد يوسف4361

الغربيةاألدبىمبصرعبيد الشناوى الفتاح عبد اصيل ابراهيم4362

الغربيةاألدبىمبصرالشراكى وهبه سامى احمد4363

الغربيةاألدبىمبصرعلوان احمد على احمد4364

الغربيةاألدبىمبصرامام اسماعيل محمد اسماعيل4365

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود الفاروق4366

الغربيةاألدبىمبصرالدهالن اسماعيل شتا ابراهيم عمر4367

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاد فوزى هللا جاد عمرو4368

الغربيةاألدبىمبصرخليف فاروق عصام فاروق4369

الغربيةاألدبىمبصرسالم ابو فوزى عادل فتحى4370

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاد فوزى هللا جاد فوزى4371

الغربيةاألدبىمبصرسعيد محمد الرافع عبد احمد محمد4372

الغربيةاألدبىمبصرحسن منجى احمد محمد4373

الغربيةاألدبىمبصرخليف بدر العال عبد محمد4374

الغربيةاألدبىمبصرخضره ابو المطلب عبد عبوده محمد4375

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل احمد على محمد4376

الغربيةاألدبىمبصرحبيب اللطيف عبد محمود محمد4377

الغربيةاألدبىمبصرجوده محمود نعيم محمود4378

الغربيةاألدبىمبصرسعيد حامد ممدوح ابراهيم4379

الغربيةاألدبىمبصرالعبيدو الغفار عبد خميس طلعت بكر ابو4380

الغربيةاألدبىمبصرشعبان بدير شعبان احمد4381

الغربيةاألدبىمبصرهالل الششتاوى مجدى احمد4382

الغربيةاألدبىمبصرالفخرانى السيد طارق السيد4383

الغربيةاألدبىمبصرعلى ابو محمد عطيه السيد4384

الغربيةاألدبىمبصرالديش بركات نبيل بركات4385
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ن406تراب صفط

ن488تراب صفط

ن402تراب صفط

ن451تراب صفط

ثانتراب صفط

ن429تراب صفط

ن421تراب صفط

ن379تراب صفط

ن498تراب صفط

ن452تراب صفط

ن411تراب صفط

ن367تراب صفط

ن468تراب صفط

ن492تراب صفط

ن482تراب صفط

ن574تراب صفط

ن410تراب صفط

ثانتراب صفط

ن414السجاعية

ثانالسجاعية

ن574السجاعية

ن480السجاعية

ثانالسجاعية

ن470السجاعية

ن442السجاعية

ن486.5السجاعية

ثانالسجاعية

ن413السجاعية

ن379السجاعية

ن539السجاعية

ن408السجاعية

ثانالسجاعية

ن536السجاعية

ن516السجاعية

ن482السجاعية

ن396الهياتم

ن416الهياتم

ن434الهياتم

ن402الهياتم

ثانالهياتم

ثانالهياتم

ن322الهياتم
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الغربيةاألدبىمبصرالهنداوى الواحد عبد على رمضان رضا4386

الغربيةاألدبىمبصرزغلول محروس سامى رضا4387

الغربيةاألدبىمبصرالجمل الحميد عبد عادل رضا4388

الغربيةاألدبىمبصرشاهين السالم عبد صالح السالم عبد4389

الغربيةاألدبىمبصرالعنتراوى السيد احمد الرحمن عبد4390

الغربيةاألدبىمبصرالسنجهاوى احمد عماد عصام4391

الغربيةاألدبىمبصرحواله ابو على محمد على4392

الغربيةاألدبىمبصرالغزالى النبى عبد ياسر عمرو4393

الغربيةاألدبىمبصرشاهين السالم عبد رجب محمد4394

الغربيةاألدبىمبصرحسانين محمود رمضان محمد4395

الغربيةاألدبىمبصرالديش سعد عاطف محمد4396

الغربيةاألدبىمبصرغراب عرفه احمد محمود4397

الغربيةاألدبىمبصرهللا حسب مصطفى عطيه مصطفى4398

الغربيةاألدبىمبصرالديش جابر محمود مصطفى4399

الغربيةاألدبىمبصرعبادى احمد طه محمد طه يوسف4400

الغربيةاألدبىمبصرالشابورى السيد احمد سيد سمير احمد4401

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محرم عيد احمد4402

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم عبده لطفى ياسر الرحمن عبد4403

الغربيةاألدبىمبصرالعدوى محمد جمال المنعم عبد4404

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محرم مهدى فريد4405

الغربيةاألدبىمبصرصالح احمد محمد احمد محمد4406

الغربيةاألدبىمبصراليمانى محمد المنعم عبد جمعه محمد4407

الغربيةاألدبىمبصرالعشرى جمعه الشاذلى رضا محمد4408

الغربيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم المنعم عبد محمد محمود4409

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود فهمى توكل ابراهيم4410

الغربيةاألدبىمبصرالقادر عبد ابراهيم القادر عبد ابراهيم4411

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم محمود على ابراهيم4412

الغربيةاألدبىمبصرالصباغ رضوان الرحمن عبد راضى احمد4413

الغربيةاألدبىمبصرااللفى الوهاب عبد المنعم عبد صالح احمد4414

الغربيةاألدبىمبصرالقادر عبد غنيم القادر عبد احمد4415

الغربيةاألدبىمبصريوسف محمد يوسف محمد احمد4416

الغربيةاألدبىمبصرغريب ابراهيم ماضى طارق حسام4417

الغربيةاألدبىمبصرعلى حسن شاكر محمد خالد4418

الغربيةاألدبىمبصرداود شلبى محمد احمد صدام4419

الغربيةاألدبىمبصرسليمان محمد جمال طارق4420

الغربيةاألدبىمبصرالسيد الفضيل عبد رشاد اشرف محمد4421

الغربيةاألدبىمبصرالعشرى ابراهيم محمد رمضان محمد4422

الغربيةاألدبىمبصرمندور رمضان فرحات الشهاوى احمد4423

الغربيةاألدبىمبصرالعراقى على محمد شعبان احمد4424

الغربيةاألدبىمبصرالبسطويسى فتحى شعبان النبى عبد احمد4425

الغربيةاألدبىمبصرعوض عيد فتحى ناصف النبى عبد احمد4426

الغربيةاألدبىمبصرالبلشه السيد ابراهيم اسامه4427
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ن402الهياتم

متخلفالهياتم

ن352الهياتم

ن356الهياتم

ن424الهياتم

ن435الهياتم

ثانالهياتم

ثانالهياتم

ن370الهياتم

ثانالهياتم

ن371الهياتم

ن431الهياتم

ن439الهياتم

ن491الهياتم

ثانالهياتم

ن450سامول

ن404سامول

ن392سامول

ن457سامول

ن422سامول

ن390سامول

ن389سامول

ن433سامول

ثانسامول

ثانبشبيش

ن414بشبيش

ن400بشبيش

ن451بشبيش

ثانبشبيش

ثانبشبيش

ن393بشبيش

ثانبشبيش

ن464بشبيش

ن422بشبيش

ن367بشبيش

ن413بشبيش

ن438بشبيش

ن347حسن محلة

ن367حسن محلة

ثانحسن محلة

ثانحسن محلة

ن402حسن محلة
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الغربيةاألدبىمبصرالحلو السعيد على حليم رضا رأفت4428

الغربيةاألدبىمبصرالطحان على السيد على4429

الغربيةاألدبىمبصرهللا فرج الطنطاوى توفيق السيد محمد4430

الغربيةاألدبىمبصرشيشى محمد محمد العطافى محمد4431

الغربيةاألدبىمبصرشقير موسى محمد ايمن محمد4432

الغربيةاألدبىمبصرالدين شرف رمضان محمد الدين شرف محمد4433

الغربيةاألدبىمبصرالسرجانى العاطى عبد على محمد4434

الغربيةاألدبىمبصراالمام فرحات االمام محمود محمد4435

الغربيةاألدبىمبصرنوفل عبده مسعد وائل محمد4436

الغربيةاألدبىمبصرحالوه ابو احمد السيد وحيد محمود4437

الغربيةاألدبىمبصرالمسيرى محمد حسين يحيى4438

الغربيةاألدبىمبصرالششتاوى جابر ابراهيم جابر ابراهيم4439

الغربيةاألدبىمبصرعمار السيد مديح ابراهيم4440

الغربيةاألدبىمبصرحامد هللا عبد بهاء احمد4441

الغربيةاألدبىمبصرخليل محمود جمعه احمد4442

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاب محمود حمدى احمد4443

الغربيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد شوكت احمد4444

الغربيةاألدبىمبصرعلى احمد طارق احمد4445

الغربيةاألدبىمبصرعماره الحميد عبد على احمد4446

الغربيةاألدبىمبصراليمانى قطب محمد احمد4447

الغربيةاألدبىمبصرالحداد اللطيف عبد ايمن اللطيف عبد اسامه4448

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى الحسينى الغفار عبد محمد اكرم4449

الغربيةاألدبىمبصرالعنانى المنعم عبد محمود السعيد4450

الغربيةاألدبىمبصرالباعث عبد محمد الحميد عبد السيد4451

الغربيةاألدبىمبصرحسن الششتاوى عوض الششتاوى4452

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد احمد ايمن4453

الغربيةاألدبىمبصرشاهين محمد جمال الدين حسام4454

الغربيةاألدبىمبصرعلى السيد حسن حسام4455

الغربيةاألدبىمبصراالعرج بدير حسن حسام4456

الغربيةاألدبىمبصرمسعود مبارك سليمان حسام4457

الغربيةاألدبىمبصرالميدانى الفتاح عبد على حسام4458

الغربيةاألدبىمبصرالعاطى عبد الموجود عبد رضا خالد4459

الغربيةاألدبىمبصرموسى ابراهيم محمد رضا4460

الغربيةاألدبىمبصرخليفه رمضان مجدى رمضان4461

الغربيةاألدبىمبصراحمد الغنى عبد جالل محمد سامح4462

الغربيةاألدبىمبصروفا سليمان محمد سليمان4463

الغربيةاألدبىمبصرعمار سعد فوزى محمد سمير4464

الغربيةاألدبىمبصرالمقصود عبد يوسف السيد شعبان4465

الغربيةاألدبىمبصرالسالم عبد الجواد عبد جالء الجواد عبد4466

الغربيةاألدبىمبصردراز على محمود الحليم عبد4467

الغربيةاألدبىمبصراالمام المجد ابو هللا عبد الحميد عبد4468

الغربيةاألدبىمبصرالعدوى العجمى محمد المجيد عبد الحميد عبد4469
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ن355حسن محلة

ن447حسن محلة

ثانحسن محلة

ن460حسن محلة

ن377حسن محلة

ن334حسن محلة

ن404حسن محلة

ن327حسن محلة

ن398حسن محلة

ن436حسن محلة

ثانحسن محلة

ن450المعتمدية

ن482المعتمدية

ن479المعتمدية

ن386المعتمدية

ن456المعتمدية

ن397المعتمدية

ن478المعتمدية

ن446المعتمدية

ن438المعتمدية

ن468المعتمدية

ن483المعتمدية

ن408المعتمدية

ن418المعتمدية

ن428المعتمدية

ن435المعتمدية

ن416المعتمدية

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ن364المعتمدية

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ن462المعتمدية

ن360المعتمدية

ن478المعتمدية

ثانالمعتمدية

ن424المعتمدية

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ن402المعتمدية
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الغربيةاألدبىمبصرهللا جاب ابراهيم المحسن عبد القادر عبد الخالق عبد4470

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد محمد الظاهر عبد4471

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد على جمال على4472

الغربيةاألدبىمبصرالكريم عبد العاطى عبد محمد على4473

الغربيةاألدبىمبصرمحمود جمعه ابراهيم عمر4474

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد انور رمضان عمر4475

الغربيةاألدبىمبصراحمد السعيد على المطلب عبد فارس4476

الغربيةاألدبىمبصرعميره السيد محمود كريم4477

الغربيةاألدبىمبصرعلى على حسن محمد كمال4478

الغربيةاألدبىمبصرحسين محمد محمد لبيب4479

الغربيةاألدبىمبصرمحمود على ابراهيم محمد4480

الغربيةاألدبىمبصرمسعود احمد السيد احمد محمد4481

الغربيةاألدبىمبصرالسيد العنين ابو السيد محمد4482

الغربيةاألدبىمبصرالشهاوى رفعت المتولى محمد4483

الغربيةاألدبىمبصرالسيد بدير فتحى خالد محمد4484

الغربيةاألدبىمبصرالحنش يونس رضا محمد4485

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد سيد محمد4486

الغربيةاألدبىمبصرغازى عوض صابر محمد4487

الغربيةاألدبىمبصرعلى احمد طارق محمد4488

الغربيةاألدبىمبصرشهاوى صابر المجيد عبد محمد4489

الغربيةاألدبىمبصرالباعث عبد محمود المجيد عبد محمد4490

الغربيةاألدبىمبصرالشهاوى المجيد عبد المعز عبد محمد4491

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم مسعد المجيد عبد محمد4492

الغربيةاألدبىمبصراماره مصطفى محمد على محمد4493

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاب محمود عماد محمد4494

الغربيةاألدبىمبصرالنوسانى كمال محمد محمد4495

الغربيةاألدبىمبصرالنجار السعيد ياسر محمد4496

الغربيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد احمد محمود4497

الغربيةاألدبىمبصرجماز جابر محمد محمود4498

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد محمود محمد محمود4499

الغربيةاألدبىمبصرطبريه احمد زهران منصور محمود4500

الغربيةاألدبىمبصرفضل ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى4501

الغربيةاألدبىمبصرالشهاوى الحميد عبد جمال مصطفى4502

الغربيةاألدبىمبصرالغيط ابو القادر عبد السيد مفيد4503

الغربيةاألدبىمبصرمتولى موسى جمال موسى4504

الغربيةاألدبىمبصرغزال متولى رضا نادر4505

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد سيد نادر4506

الغربيةاألدبىمبصرهللا حسب محمد فوزى هاشم4507

الغربيةاألدبىمبصراحمد الشوادفى اشرف هشام4508

الغربيةاألدبىمبصرعميره سليمان مرعى وليد4509

الغربيةاألدبىمبصرعلى محمد الغنى عبد محمد ياسين4510

الغربيةاألدبىمبصرقريش محمد السيد ابراهيم4511
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ن359المعتمدية

ن462المعتمدية

ن502المعتمدية

ن540المعتمدية

ن449المعتمدية

ن454المعتمدية

ثانالمعتمدية

ن441المعتمدية

ن449المعتمدية

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ن392.5المعتمدية

ن423.5المعتمدية

ن404المعتمدية

ن561المعتمدية

ن404المعتمدية

ن530المعتمدية

ن405المعتمدية

ن345المعتمدية

راسبالمعتمدية

راسبالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ن389المعتمدية

ن415المعتمدية

ن380المعتمدية

ن372المعتمدية

ن402المعتمدية

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ن427المعتمدية

راسبالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ن503المعتمدية

ثانالمعتمدية

راسبالمعتمدية

ن430المعتمدية

ثانالمعتمدية

ن447المعتمدية

ثانالمعتمدية

ن354المعتمدية

ن483دمرو
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الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد المعبود عبد صبحى ابراهيم4512

الغربيةاألدبىمبصرشعيشع ابو المقصود عبد هللا عبد ابراهيم4513

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم4514

الغربيةاألدبىمبصريوسف الخالق عبد محمد احمد4515

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل الشافعى مسعد اسماعيل4516

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى سعد جمال خيرى4517

الغربيةاألدبىمبصرمحمد شحاته محمد المنعم عبد4518

الغربيةاألدبىمبصرالعزم ابو متولى جمال هللا عبد4519

الغربيةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد خليل اللطيف عبد4520

الغربيةاألدبىمبصرالمتولى حسين احمد محمد4521

الغربيةاألدبىمبصرغازى ابراهيم السيد جهاد محمد4522

الغربيةاألدبىمبصرالمجد ابو محمد السيد مصطفى4523

الغربيةاألدبىمبصرموسى صادق ربيع احمد4524

الغربيةاألدبىمبصرالسيد بدير المعبود عبد احمد4525

الغربيةاألدبىمبصررحمه ابو كامل القطب عصام اسامه4526

الغربيةاألدبىمبصرغازى ابراهيم السيد مخلص السيد4527

الغربيةاألدبىمبصرالسيد عطيه محمد عطيه4528

الغربيةاألدبىمبصرالبسطويسى طه البسطويسى محمد4529

الغربيةاألدبىمبصرالدلتونى محمد طه جمعه محمد4530

الغربيةاألدبىمبصرالعطافى الحسانين صالح محمد4531

الغربيةاألدبىمبصرغنيم مصطفى على محمد4532

الغربيةاألدبىمبصرالدسوقى موسى على مصطفى محمد4533

الغربيةاألدبىمبصرورده محمد اليزيد ابو بشير محمود4534

الغربيةاألدبىمبصرالصبور عبد حلمى الصبور عبد يوسف4535

الغربيةاألدبىمبصرعيسى محمد العاطى عبد احمد4536

الغربيةاألدبىمبصرالبلتاجى ابراهيم محمود احمد4537

الغربيةاألدبىمبصرسالم احمد الحسينى ابراهيم الحسينى4538

الغربيةاألدبىمبصرالمرسى طلبه حامد حسنى حاتم4539

الغربيةاألدبىمبصرالنادى محمد كمال سمير محمد4540

الغربيةاألدبىمبصرمحمد طلبه القادر عبد على محمد4541

الغربيةاألدبىمبصرخليل غازى محمد فائق محمد4542

الغربيةاألدبىمبصرعالم محمود الفتاح عبد محمود محمد4543

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى عوض مصطفى محمد4544

الغربيةاألدبىمبصراالجاوى العليم عبد محمد محمد يوسف4545

الغربيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم المجيد عبد ابراهيم4546

الغربيةاألدبىمبصرمحمد البديع عبد صبحى تامر4547

الغربيةاألدبىمبصرمحمد محمد فرج خالد4548

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم فتحى خالد فتحى4549

الغربيةاألدبىمبصرجابر الغنى عبد السعيد رضا احمد4550

الغربيةاألدبىمبصرمحمد فهمى محمد احمد4551

الغربيةاألدبىمبصرالعظيم عبد نظير محمد احمد4552

الغربيةاألدبىمبصرالرازق عبد السعيد الرازق عبد حسام4553
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ثاندمرو

ن372دمرو

ن458دمرو

ن385دمرو

ثاندمرو

ن409دمرو

ثاندمرو

ن498دمرو

ثاندمرو

ن380دمرو

ن519دمرو

ن370دمرو

ثان(يونس ثروت) عطاف

ثان(يونس ثروت) عطاف

ثان(يونس ثروت) عطاف

ن374(يونس ثروت) عطاف

ثان(يونس ثروت) عطاف

ثان(يونس ثروت) عطاف

ثان(يونس ثروت) عطاف

ن435(يونس ثروت) عطاف

ثان(يونس ثروت) عطاف

ثان(يونس ثروت) عطاف

ن455(يونس ثروت) عطاف

ثان(يونس ثروت) عطاف

ثانالبسطويسى كفر

ثانالبسطويسى كفر

ثانالبسطويسى كفر

ثانالبسطويسى كفر

ن419البسطويسى كفر

ثانالبسطويسى كفر

ن384البسطويسى كفر

ثانالبسطويسى كفر

ن405البسطويسى كفر

ثانالبسطويسى كفر

ثاندخميس كفر

ن384دخميس كفر

ثاندخميس كفر

ن395دخميس كفر

راسبدخميس

ثاندخميس

راسبدخميس

راسبدخميس
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الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد على مرسى ماهر حمدى4554

الغربيةاألدبىمبصرالسيد شلبى اسماعيل الزينى طارق4555

الغربيةاألدبىمبصراحمد فوزى حسين طه4556

الغربيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم ابراهيم الحميد عبد4557

الغربيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد هللا عبد4558

الغربيةاألدبىمبصرالبيلى طه محمد نظير محمد المحسن عبد4559

الغربيةاألدبىمبصرمحمد شعبان السيد الهادى عبد4560

الغربيةاألدبىمبصرمحمود محمد احمد محمد4561

الغربيةاألدبىمبصربسيونى كامل بسيونى محمد4562

الغربيةاألدبىمبصرحلمى الغنى عبد حلمى محمود4563

الغربيةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل هللا عبد خالد محمود4564

الغربيةاألدبىمبصرغانم محمد صابر محمود4565

الغربيةاألدبىمبصرخليل مصرى احمد محمد مصطفى4566

الغربيةاألدبىمبصرالستار عبد حامد بهجت ممدوح4567

الغربيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السعيد السيد يحى4568

الغربيةاألدبىمبصرلبيد ابراهيم شعبان ابراهيم4569

الغربيةاألدبىمبصرشوالى ابو حسن ايسم احمد4570

الغربيةاألدبىمبصررمضان الوهاب عبد على احمد4571

الغربيةاألدبىمبصرالجابرى محمود محمد احمد4572

الغربيةاألدبىمبصرالدمشيتى السيد حامد السيد4573

الغربيةاألدبىمبصرالدين عز يوسف صالح امير4574

الغربيةاألدبىمبصرالديب فتحى محمد خالد4575

الغربيةاألدبىمبصرالدجله صالح هشام خالد4576

الغربيةاألدبىمبصرنوير ابراهيم ربيع صبحى ربيع4577

الغربيةاألدبىمبصرشلبى محمد محمد صالح4578

الغربيةاألدبىمبصرالشوربجى على على محمد عاطف4579

الغربيةاألدبىمبصرمطر على مصطفى الرحمن عبد4580

الغربيةاألدبىمبصرالجزار النبى عبد السيد هللا عبد4581

الغربيةاألدبىمبصرطه شاكر محمد المنتقم عبد4582

الغربيةاألدبىمبصرملوحه الدسوقى على عصام4583

الغربيةاألدبىمبصرمطر على مصطفى على4584

الغربيةاألدبىمبصرريه ابو محمد محمد عمرو4585

الغربيةاألدبىمبصرالجندى محمد ابراهيم كريم4586

الغربيةاألدبىمبصرزهران مصطفى محمد مصطفى كريم4587

الغربيةاألدبىمبصرالدمنهورى راغب جمال محمد4588

الغربيةاألدبىمبصرالمصرى محمد مؤمن محمد4589

الغربيةاألدبىمبصرالرشيدى محمد متولى القادر عبد محمد4590

الغربيةاألدبىمبصرشنب ابو الششتاوى عصام محمد4591

الغربيةاألدبىمبصرعماره محمد عالء محمد4592

الغربيةاألدبىمبصرهللا حسب السيد ابراهيم محمد محمود4593

الغربيةاألدبىمبصرالجندى محمود محمود محمود4594

الغربيةاألدبىمبصرالكرداوى الحميد عبد مصطفى محمود4595
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ثاندخميس

راسبدخميس

راسبدخميس

ثاندخميس

ثاندخميس

ثاندخميس

ثاندخميس

ن430دخميس

ن434دخميس

ن356دخميس

ثاندخميس

ن433دخميس

ثاندخميس

راسبدخميس

ن394دخميس

ن550سمنود

ن451سمنود

ثانسمنود

راسبسمنود

ثانسمنود

ثانسمنود

ن431سمنود

ثانسمنود

ن474سمنود

ثانسمنود

راسبسمنود

ثانسمنود

راسبسمنود

ثانسمنود

ثانسمنود

راسبسمنود

راسبسمنود

راسبسمنود

راسبسمنود

راسبسمنود

راسبسمنود

ن498سمنود

راسبسمنود

راسبسمنود

ثانسمنود

راسبسمنود

ن412سمنود
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الغربيةاألدبىمبصرالهاشمى مصطفى احمد مصطفى4596

الغربيةاألدبىمبصرطه غنيم احمد سيد طه4597

الغربيةاألدبىمبصرشتيوى احمد مصطفى يوسف4598

الغربيةاألدبىمبصرالبسطويسى ابراهيم الهادى عبد ايمن احمد4599

الغربيةاألدبىمبصرجوده ابراهيم بسام احمد4600

الغربيةاألدبىمبصرزياده هللا جاد محمد هللا جاد احمد4601

الغربيةاألدبىمبصرراجح محمد حازم السيد4602

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى عثمان السيد خالد4603

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم محمد عادل رمضان4604

الغربيةاألدبىمبصرمعروف مسعد ماهر عاصم4605

الغربيةاألدبىمبصرالبوسطى مأمون على سامى الرحمن عبد4606

الغربيةاألدبىمبصرالفار محمد سامى الرحمن عبد4607

الغربيةاألدبىمبصربدور ابراهيم الوهاب عبد الرحمن عبد4608

الغربيةاألدبىمبصرالرحيم عبد مصطفى الهادى عبد الرحمن عبد4609

الغربيةاألدبىمبصرشلتوت جمعه عصام الرحمن عبد4610

الغربيةاألدبىمبصرزيدان الغريب محمد صبحى عصام4611

الغربيةاألدبىمبصرالمالحى محمد حامد محمد4612

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل محمد ربيع محمد4613

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الشربينى صبرى محمد4614

الغربيةاألدبىمبصرزياده محمد الحميد عبد محمد4615

الغربيةاألدبىمبصرعجور محمد عصام محمد4616

الغربيةاألدبىمبصردشيش السيد هللا عوض محمد4617

الغربيةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد عيد محمد4618

الغربيةاألدبىمبصرالطنايحى راغب محمد محمد4619

الغربيةاألدبىمبصرعرب شفيق محمد محمد4620

الغربيةاألدبىمبصرزينه ابو محمد محمد وجيه محمد4621

الغربيةاألدبىمبصرعلى الشيخ احمد محمد احمد ابراهيم4622

الغربيةاألدبىمبصرجاد بدوى مصطفى السيد احمد4623

الغربيةاألدبىمبصرجوده مهدى فتحى الرحيم عبد احمد4624

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد سند مجاهد مجاهد احمد4625

الغربيةاألدبىمبصرالبربرى عبده عبده محسن احمد4626

الغربيةاألدبىمبصرالعتر محمد الباسط عبد مشحوت احمد4627

الغربيةاألدبىمبصرعويضه العزيز عبد سالمه احمد اسالم4628

الغربيةاألدبىمبصرمقلد الرفاعى الدمرداش صابر اشرف4629

الغربيةاألدبىمبصرالعتر محمد الشرايحى محمد بشار4630

الغربيةاألدبىمبصركامل محمد ابراهيم نبيه ثروت4631

الغربيةاألدبىمبصرالطنطاوى السميع عبد محمد الحسين جنيدى4632

الغربيةاألدبىمبصرخضره ابو احمد احمد محمد خالد4633

الغربيةاألدبىمبصرالسيد رزق الحى عبد سامح رزق4634

الغربيةاألدبىمبصرشبانه احمد محمد الحسينى طارق4635

الغربيةاألدبىمبصرعطا احمد محمود عاطف الرحمن عبد4636

الغربيةاألدبىمبصرقابيل السيد الرحيم عبد فتحى الرحيم عبد4637
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ن442سمنود

ن366سمنود

راسبسمنود

ثانزياد محلة

راسبزياد محلة

ن468زياد محلة

ثانزياد محلة

ن476زياد محلة

ن436زياد محلة

ثانزياد محلة

ثانزياد محلة

ثانزياد محلة

ثانزياد محلة

راسبزياد محلة

راسبزياد محلة

ن388زياد محلة

ن391زياد محلة

ثانزياد محلة

ثانزياد محلة

ثانزياد محلة

راسبزياد محلة

ن397زياد محلة

راسبزياد محلة

راسبزياد محلة

راسبزياد محلة

ن418زياد محلة

ن360خلف محلة

راسبخلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

راسبخلف محلة

ثانخلف محلة

ن424خلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ن360خلف محلة

ن462خلف محلة

ثانخلف محلة
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الغربيةاألدبىمبصرسعيد فراج فراج سعيد هللا عبد4638

الغربيةاألدبىمبصرالعيونى سالمه هللا عبد محمد هللا عبد4639

الغربيةاألدبىمبصرالخطيب يوسف المجيد عبد انيس المجيد عبد4640

الغربيةاألدبىمبصرالصفطى نجاح محمد عمار4641

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاب مرسى المغاورى المرسى عمر4642

الغربيةاألدبىمبصرفوده اليمانى شلبى ايمن ماجد4643

الغربيةاألدبىمبصرشحتو السيد محمد ناصر مجدى4644

الغربيةاألدبىمبصرغباشى العزب محمد اشرف محمد4645

الغربيةاألدبىمبصرالبربرى السيد السعيد محمد4646

الغربيةاألدبىمبصرالرازق عبد الحليم عبد العزيز عبد حمدته محمد4647

الغربيةاألدبىمبصرحاويل الحليم عبد هللا عبد محمد4648

الغربيةاألدبىمبصرسعد الحميد عبد وهبه محمد محمد4649

الغربيةاألدبىمبصرالصفتى محمد الحميد عبد مصطفى محمد4650

الغربيةاألدبىمبصرالقطاوى المتولى محمود الشحات محمود4651

الغربيةاألدبىمبصرحاويل محمود الجواد عبد بشير محمود4652

الغربيةاألدبىمبصرخليل الباقى عبد محمد محمد محمود4653

الغربيةاألدبىمبصرالعطار المرسى رفعت مصطفى4654

الغربيةاألدبىمبصرغنيم حامد وفيق حامد وفيق4655

الغربيةاألدبىمبصركرات محمد الشحات احمد يحيى4656

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد محمد احمد4657

الغربيةاألدبىمبصرالعشرى محمود الملك عبد محمود احمد4658

الغربيةاألدبىمبصركشك امين السيد شعبان السيد4659

الغربيةاألدبىمبصرنصار محمد نصار محمد خالد4660

الغربيةاألدبىمبصرالال عبد اسماعيل احمد منير صالح4661

الغربيةاألدبىمبصرصالح العزيز عبد محمد جوهر العزيز عبد4662

الغربيةاألدبىمبصرال ابو الحميد عبد المنعم عبد عادل عمر4663

الغربيةاألدبىمبصرالدمتناوى محمد مأمون السالم عبد محمد4664

الغربيةاألدبىمبصرراشد ربه عبد راشد محمود محمد4665

الغربيةاألدبىمبصرغنيم المنجى عبد وليد محمود4666

الغربيةاألدبىمبصرالهجرسى حريزه الغنى عبد رضا مصطفى4667

الغربيةاألدبىمبصرعوض الشنهاب العزيز عبد محمد يحى4668

الغربيةاألدبىمبصرزهران ابراهيم السيد ابراهيم4669

الغربيةاألدبىمبصرسالطين المرغنى محمد صالح4670

الغربيةاألدبىمبصرالسنباوى على خالد العليم عبد4671

الغربيةاألدبىمبصرحسن حسن المنعم عبد محمد4672

الغربيةاألدبىمبصرحسن السعيد على محمود4673

الغربيةاألدبىمبصرغراب محمد كامل ايوب ابراهيم4674

الغربيةاألدبىمبصرمحمد العزيزابراهيم عبد محمد ابراهيم4675

الغربيةاألدبىمبصرالسيد شعبان محمد رضا احمد4676

الغربيةاألدبىمبصرالعدس محمد احمد عوض احمد4677

الغربيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم احمد محمد احمد4678

الغربيةاألدبىمبصرسالم السالم عبد فوزى محمد اسامه4679
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ن418خلف محلة

ن376خلف محلة

ثانخلف محلة

ن347خلف محلة

ن367خلف محلة

ن402خلف محلة

ثانخلف محلة

ن423خلف محلة

ثانخلف محلة

ن365خلف محلة

ن373خلف محلة

ن521خلف محلة

ن440خلف محلة

ن385خلف محلة

ثانخلف محلة

ن509خلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ثانالحجارة بهبيت

ن470الحجارة بهبيت

ن495الحجارة بهبيت

ن570الحجارة بهبيت

ن429الحجارة بهبيت

ن497الحجارة بهبيت

ثانالحجارة بهبيت

ثانالحجارة بهبيت

ن390الحجارة بهبيت

ن428الحجارة بهبيت

ن390الحجارة بهبيت

ثانالحجارة بهبيت

ن471حالوة بدر ميت

ن442حالوة بدر ميت

ثانحالوة بدر ميت

ثانحالوة بدر ميت

ن496حالوة بدر ميت

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك
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الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى البسيونى عوض احمد ايهاب4680

الغربيةاألدبىمبصرالهبل محمد الحميد عبد اشرف بالل4681

الغربيةاألدبىمبصرالكورانى حسن حسن ايمن الدين بهاء4682

الغربيةاألدبىمبصرزقله السيد الشكور عبد محمود رضا4683

الغربيةاألدبىمبصربدر ابراهيم محمد جمال زكريا4684

الغربيةاألدبىمبصرالعدس على صابر عنتر صابر4685

الغربيةاألدبىمبصرالبشبيشى رمضان السيد على الرحمن عبد4686

الغربيةاألدبىمبصرمحمد عبده محمد على الرحمن عبد4687

الغربيةاألدبىمبصرالجوهرى لبيب فتحى محمد الرحمن عبد4688

الغربيةاألدبىمبصرمرعى هللا عبد قدرى محمد رضا عالء4689

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى فرج على حسين على4690

الغربيةاألدبىمبصرعكاشه المجيد عبد فؤاد المجيد عبد عمر4691

الغربيةاألدبىمبصرالبيلى حسنين النبى عبد حسنين كريم4692

الغربيةاألدبىمبصرالبنا حسن محمد كمال محمد محمود مازن4693

الغربيةاألدبىمبصرسرور محمد زيد ابو زيد ابو مجدى4694

الغربيةاألدبىمبصرحماده الحمد ابو ابراهيم محمد4695

الغربيةاألدبىمبصرحسن شديد صالح ابراهيم محمد4696

الغربيةاألدبىمبصريوسف الحميد عبد العرب عز احمد محمد4697

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم ربه عبد محسن احمد محمد4698

الغربيةاألدبىمبصرعطا محمد محمد ايمن محمد4699

الغربيةاألدبىمبصررمضان العزب محمد رضا محمد4700

الغربيةاألدبىمبصرالسرنجاوى الجوهرى حسن رضا محمد4701

الغربيةاألدبىمبصرالدعباس على محمد عاطف محمد4702

الغربيةاألدبىمبصرالجمل زكى على الرحمن عبد محمد4703

الغربيةاألدبىمبصرالجندى على الحميد عبد الحميد عبد محمد4704

الغربيةاألدبىمبصراالقرع حسين على على محمد4705

الغربيةاألدبىمبصرالدعباس المنعم عبد محسن محمد4706

الغربيةاألدبىمبصرزيدان السيد ربه عبد يحيى محمد4707

الغربيةاألدبىمبصرالبربرى شعبان فريد محسن محمد4708

الغربيةاألدبىمبصررمضان عطيه الجيد عبد جمعه محمود4709

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد حسن الحميد عبد محمود4710

الغربيةاألدبىمبصرعطوان متولى عطيه متولى محمود4711

الغربيةاألدبىمبصرالبهنسى السعيد احمد خالد مصطفى4712

الغربيةاألدبىمبصرالشنوانى خليل المعين عبد يحى4713

الغربيةاألدبىمبصرمحرم موسى يوسف السيد يوسف4714

الغربيةاألدبىمبصرعرفه صالح العزيز عبد سلطان يوسف4715

الغربيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد صالح طارق يوسف4716

الغربيةاألدبىمبصرعبده محمد السيد حسن الرحمن عبد4717

الغربيةاألدبىمبصروهدان العزب ابراهيم حسن احمد4718

الغربيةاألدبىمبصرالفخرانى ابراهيم العزب خيرى احمد4719

الغربيةاألدبىمبصرطاحون المعطى عبد هللا عبد احمد4720

الغربيةاألدبىمبصرسعد العزب هللا عبد غمرى ابراهيم4721
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ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن513بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن498بزفتى كشك

ن422بزفتى كشك

ن402بزفتى كشك

ن490بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن474بزفتى كشك

راسببزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ن492بزفتى كشك

ن431بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن394بزفتى كشك

ن468بزفتى كشك

ن370بزفتى كشك

ن392بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن427بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن450العزب تفهنا

ثانالعزب تفهنا

ثانالعزب تفهنا

ن401.5العزب تفهنا
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الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد مبروك ابراهيم مبروك خالد4722

الغربيةاألدبىمبصردومه محمد جابر هللا عبد جابر4723

الغربيةاألدبىمبصرزرد محمد الرحمن عبد السيد الرحمن عبد4724

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد مصلحى غمرى الفتاح عبد غمرى4725

الغربيةاألدبىمبصرعابدين السيد محمد السيد محمد4726

الغربيةاألدبىمبصراالعصر السيد محمد حمدى محمد4727

الغربيةاألدبىمبصردبدوب محمد احمد سمير محمد4728

الغربيةاألدبىمبصرالضمر مرسى محمد خليل مصطفى4729

الغربيةاألدبىمبصرتمراز ابراهيم السيد احمد4730

الغربيةاألدبىمبصرالبارى عبد محمد سعد احمد4731

الغربيةاألدبىمبصرعميش على الحميد عبد صبرى احمد4732

الغربيةاألدبىمبصرالسعود ابو على المنعم عبد احمد4733

الغربيةاألدبىمبصرعيسى المغاورى عشم احمد4734

الغربيةاألدبىمبصرالمجيد عبد ابراهيم محمد احمد4735

الغربيةاألدبىمبصرريشه جبر محمود احمد4736

الغربيةاألدبىمبصرخميس محمد ربيع ادهم4737

الغربيةاألدبىمبصرداود الغنى عبد الغنى عبد انور4738

الغربيةاألدبىمبصراالصفر مصطفى االحد عبد حامد4739

الغربيةاألدبىمبصرالخولى مصلحى محمد حسام4740

الغربيةاألدبىمبصرالحافظ عبد على المقتدر عبد احمد صالح4741

الغربيةاألدبىمبصرسلطان شعبان محمد صالح4742

الغربيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سالم مسعود طارق4743

الغربيةاألدبىمبصرحسين احمد محمد ياسر الحكيم عبد4744

الغربيةاألدبىمبصرشنب على محمد على4745

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى مصطفى فهمى الرازق عبد عمر4746

الغربيةاألدبىمبصرخليفه محمد هللا عبد محمد كريم4747

الغربيةاألدبىمبصرفوده الخالق عبد عثمان عثمان مجدى4748

الغربيةاألدبىمبصرالكومى عطيه محمد مجدى4749

الغربيةاألدبىمبصرفوده الحى عبد راغب سمير محمد4750

الغربيةاألدبىمبصرقنصوه محمد محمد مسعد محمد4751

الغربيةاألدبىمبصرشعبان احمد سيد مصطفى محمد4752

الغربيةاألدبىمبصرعيسى الخالق عبد ممدوح محمد4753

الغربيةاألدبىمبصرحسن الدين على على هللا فتح محمود4754

الغربيةاألدبىمبصرفوده رزق الجليل عبد عماد مصطفى4755

الغربيةاألدبىمبصرالعشماوى محمد احمد عماد هشام4756

الغربيةاألدبىمبصرعصر المنعم عبد احمد يس4757

الغربيةاألدبىمبصرمحمود محمد رفعت احمد جمال احمد4758

الغربيةاألدبىمبصرحسين ابراهيم السيد محمد احمد4759

الغربيةاألدبىمبصرعليوه عليوه الصادق عبد محمد خالد4760

الغربيةاألدبىمبصريونس محمد صالح رضا الرحمن عبد4761

الغربيةاألدبىمبصرالهمشرى طلخان عاطف هللا عبد4762

الغربيةاألدبىمبصرعلى محمد الفارس محمد الخالق عبد عرفان4763
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الغربيةاألدبىمبصردياب احمد السيد الرحمن عبد صالح ماجد4764

الغربيةاألدبىمبصرعبده الطنطاوى طلعت جميل محمد4765

الغربيةاألدبىمبصرزغبه عليوه قطب سامى محمد4766

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد العال عبد الراعى الرؤف عبد محمد4767

الغربيةاألدبىمبصرعرس ابراهيم العظيم عبد القادر عبد محمد4768

الغربيةاألدبىمبصرموسى حميده احمد ربه عبد محمد4769

الغربيةاألدبىمبصرنجم محمد هالل مصطفى محمد4770

الغربيةاألدبىمبصرزغبه عليوه قطب سامى محمود4771

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد العال عبد الراعى الرؤف عبد محمود4772

الغربيةاألدبىمبصرالحافظ عبد محمود زيد ابو محمد محمود4773

الغربيةاألدبىمبصرالظاهر عبد الظاهر عبد محمد طارق مصطفى4774

الغربيةاألدبىمبصرمراد السيد محمد احمد4775

الغربيةاألدبىمبصرمحمود السباعى محمد وليد احمد4776

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى موسى رضا محمد رضا4777

الغربيةاألدبىمبصرطلخان الجواد عبد محمد احمد عادل4778

الغربيةاألدبىمبصرالحميد عبد المهيمن عبد محمد الرحمن عبد4779

الغربيةاألدبىمبصرالبيومى محمد شريف شفيق محمد الرحمن عبد4780

الغربيةاألدبىمبصربديوى المنعم عبد ابراهيم محمود4781

الغربيةاألدبىمبصرشهيب العزب ابراهيم عماد محمد4782

الغربيةاألدبىمبصرمحمود السباعى محمد وليد محمد4783

الغربيةاألدبىمبصرالجمل رمضان صبحى همام4784

الغربيةاألدبىمبصرحسن السيد سند فايز احمد4785

الغربيةاألدبىمبصرعكاشه الحميد عبد السيد الحميد عبد السيد4786

الغربيةاألدبىمبصرباش الرحمن عبد مصطفى المرسى عمير4787

الغربيةاألدبىمبصرعيسى البسطويسى محمد البسطويسى ماهر4788

الغربيةاألدبىمبصرالفار راغب احمد محمد4789

الغربيةاألدبىمبصردياب همام محمود اشرف محمد4790

الغربيةاألدبىمبصرالعماوى رياض محمد رضا محمد4791

الغربيةاألدبىمبصرالمنيسى محمد محمد العزيز عبد محمد4792

الغربيةاألدبىمبصرغزاله محمد انور ممدوح محمد4793

الغربيةاألدبىمبصرالبدوى السباعى الحميد عبد يسرى محمد4794

الغربيةاألدبىمبصرالبسيونى منصور مصطفى فتحى مصطفى4795

الغربيةاألدبىمبصرواصل هللا عبد محمد احمد4796

الغربيةاألدبىمبصرالطوخى الراعى احمد الراعى4797

الغربيةاألدبىمبصرالوفا ابو الغنى عبد محمد عماد السيد4798

الغربيةاألدبىمبصرنصار اللطيف عبد الغفار عبد كمال صالح4799

الغربيةاألدبىمبصرسويلم عطيه محمد صالح محمد صالح4800

الغربيةاألدبىمبصرشامه ابو طه وليد طه4801

الغربيةاألدبىمبصرشامه ابو طه وليد طارق4802

الغربيةاألدبىمبصرالجليل عبد الجليل عبد موسى الجليل عبد4803

الغربيةاألدبىمبصرالشال حليم محمد الحليم عبد4804

الغربيةاألدبىمبصرمتولى الهادى عبد هللا عبد عمر4805
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الغربيةاألدبىمبصردرويش الشكور عبد العظيم عبد كريم4806

الغربيةاألدبىمبصردرويش عباس الفتوح ابو محمد4807

الغربيةاألدبىمبصرالقيمه ابراهيم على خالد محمد4808

الغربيةاألدبىمبصرالسعد ابو محمد المحسن عبد محمد4809

الغربيةاألدبىمبصرعينر محمد على محمد محمد4810

الغربيةاألدبىمبصرقنصوه محمود الخالق عبد محمود4811

الغربيةاألدبىمبصرالوحش محمد المنعم عبد محمد محمود4812

الغربيةاألدبىمبصرغربه احمد الحميد عبد احمد معتز4813

الغربيةاألدبىمبصرنصر محمد المتولى محمد نصر4814

الغربيةاألدبىمبصرهللا عطا محمد صالح احمد4815

الغربيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد العزيز عبد محمد خالد4816

الغربيةاألدبىمبصرحسين هاشم رشدى محمد رشدى4817

الغربيةاألدبىمبصرالبديوى امين صالح رفعت4818

الغربيةاألدبىمبصرنصار السيد السيد الرحمن عبد السالم عبد4819

الغربيةاألدبىمبصرعليوه الحميد عبد عطيه الحميد عبد عصام4820

الغربيةاألدبىمبصرياسين ابراهيم السعيد السيد عمرو4821

الغربيةاألدبىمبصرالمهدى المولى عبد الفتاح عبد كرم4822

الغربيةاألدبىمبصرالنجار على حسن رابح كريم4823

الغربيةاألدبىمبصرخرشوم حامد السباعى محمد4824

الغربيةاألدبىمبصرالبرغوت السعيد السعيد السيد محمد4825

الغربيةاألدبىمبصرالبيه حسين محمد حسين محمد4826

الغربيةاألدبىمبصرالسباعى رياض السيد خالد محمد4827

الغربيةاألدبىمبصرداود الوهاب عبد محمد رمضان محمد4828

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى جابر سالم محمد4829

الغربيةاألدبىمبصرعياد اللطيف عبد سالمه محمد4830

الغربيةاألدبىمبصرحجازى عثمان المجيد عبد عثمان محمد4831

الغربيةاألدبىمبصرسالم العزب محمد سعد ابراهيم احمد4832

الغربيةاألدبىمبصرمرزوق محمد الرازق عبد ابراهيم احمد4833

الغربيةاألدبىمبصرالعكل السالم عبد موسى راغب احمد4834

الغربيةاألدبىمبصرشهبو الفتاح عبد عاشور احمد4835

الغربيةاألدبىمبصرالكفافى رضا محمد الرازق عبد احمد4836

الغربيةاألدبىمبصرعزام احمد النبى عبد عصام احمد4837

الغربيةاألدبىمبصرخطاب محمد محمد عصام احمد4838

الغربيةاألدبىمبصرزغبه عليوه على الدين نور احمد4839

الغربيةاألدبىمبصرعلى حامد الطنطاوى رضا ادهم4840

الغربيةاألدبىمبصررخا سعد السعيد هللا عبد السعيد4841

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاب يوسف السيد محمد السيد4842

الغربيةاألدبىمبصرفضل محمد المغاورى فضل رضا4843

الغربيةاألدبىمبصرسلمان حافظ سلمان اشرف سلمان4844

الغربيةاألدبىمبصرقشطه محمد احمد محمد عادل4845

الغربيةاألدبىمبصرحسن فرج محمود عادل الرحمن عبد4846

الغربيةاألدبىمبصرخليفه محمود فتحى مجدى الرحمن عبد4847
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الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد فرج سعيد مرزوق الرحمن عبد4848

الغربيةاألدبىمبصرسليم قاسم المتولى قاسم ناجى الرحمن عبد4849

الغربيةاألدبىمبصرفاضل السيد حسين العزيز عبد4850

الغربيةاألدبىمبصرالمنوفى ابراهيم العزيز عبد محمد العزيز عبد4851

الغربيةاألدبىمبصرخليفه على هللا عبد على هللا عبد4852

الغربيةاألدبىمبصرالجبالى على الغباشى محمود عالء4853

الغربيةاألدبىمبصريوسف على نعيم على4854

الغربيةاألدبىمبصرالمالح محمد السيد ياسر عمار4855

الغربيةاألدبىمبصرمرزوق السيد على المحسن عبد الهادى محمد كريم4856

الغربيةاألدبىمبصرسالم المجيد عبد اسامه محمد4857

الغربيةاألدبىمبصرضيف اسماعيل العزب اسماعيل محمد4858

الغربيةاألدبىمبصرالبشالوى سليمان امام السيد محمد4859

الغربيةاألدبىمبصربديوى بدر محمود توفيق محمد4860

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى على الحسينى جمال محمد4861

الغربيةاألدبىمبصردوسو ابراهيم العظيم عبد جمال محمد4862

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو الفتاح عبد رفعت محمد4863

الغربيةاألدبىمبصرشبل محمد سامى محمد4864

الغربيةاألدبىمبصرالمزين على العزم ابو عزمى محمد4865

الغربيةاألدبىمبصرالبيومى عطيه الحافظ عبد عطيه محمد4866

الغربيةاألدبىمبصرحسن فرج حسن عالء محمد4867

الغربيةاألدبىمبصرخليل على محمد على محمد4868

الغربيةاألدبىمبصرخاطر على محمد فايز محمد4869

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ اسماعيل فاروق فتحى محمد4870

الغربيةاألدبىمبصرشلبى الصادق عبد احمد محمود4871

الغربيةاألدبىمبصرعون المدبولى الدوله قمر احمد محمود4872

الغربيةاألدبىمبصرالمنعم عبد الرحمن عبد سميح محمود4873

الغربيةاألدبىمبصرالخولى السيد العزيز عبد السيد مدين4874

الغربيةاألدبىمبصرعطيه كامل حمايه كامل مصطفى4875

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى السيد محمد راضى معاذ4876

الغربيةاألدبىمبصرالرشيدى الششتاوى الدين عالء مهند4877

الغربيةاألدبىمبصرخضر السيد لطفى مختار مؤمن4878

الغربيةاألدبىمبصرخميس محمد سعد حمدى يوسف4879

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى حليم احمد انور احمد4880

الغربيةاألدبىمبصرالمسلمانى الباسط عبد محمد رضا احمد4881

الغربيةاألدبىمبصرحلوه مصطفى محمد احمد4882

الغربيةاألدبىمبصرالفخرانى محمود فايز خليل4883

الغربيةاألدبىمبصرشلبى محمد محمد صبحى4884

الغربيةاألدبىمبصرعامر الباقى عبد ناجى احمد الرحمن عبد4885

الغربيةاألدبىمبصرعامر صابر رمضان الرحمن عبد4886

الغربيةاألدبىمبصرالنجار على محمود على4887

الغربيةاألدبىمبصربدوى كمال ابراهيم كمال4888

الغربيةاألدبىمبصربدوى امين اشرف محمد4889
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ن472تطاى

ن464تطاى
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الغربيةاألدبىمبصرشريف الفتح ابو الشحات محمد4890

الغربيةاألدبىمبصررضوان مصطفى حمدى محمد4891

الغربيةاألدبىمبصرالمسلمانى الباسط عبد محمد رضا محمد4892

الغربيةاألدبىمبصرالعزم ابو عادل احمد الستار عبد محمد4893

الغربيةاألدبىمبصرفرج على فرج مجدى محمد4894

الغربيةاألدبىمبصريونس ربيع محمد ياسر محمد4895

الغربيةاألدبىمبصرالنعاس ابو اليزيد ابو عادل مصطفى4896

الغربيةاألدبىمبصرالباقى عبد شبل السيد مهند4897

الغربيةاألدبىمبصرالطواب احمد اشرف ابراهيم4898

الغربيةاألدبىمبصرالبهنسى ابراهيم المجد ابو ابراهيم4899

الغربيةاألدبىمبصربدر ابراهيم احمد محمد احمد4900

الغربيةاألدبىمبصرعوض العزيز عبد هشام احمد4901

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد جمال السيد4902

الغربيةاألدبىمبصرزيدان المندوه السيد جمال المندوه4903

الغربيةاألدبىمبصربدر ابراهيم احمد محمد بدر4904

الغربيةاألدبىمبصرزيدان محمد عوض سامى4905

الغربيةاألدبىمبصرعزام مصطفى صبحى سعد4906

الغربيةاألدبىمبصرحربى السيد فهمى فهمى4907

الغربيةاألدبىمبصرنعامه الحميد عبد السعيد محمد4908

الغربيةاألدبىمبصرالمسيرى محمد خالد محمد4909

الغربيةاألدبىمبصرالشرشابى بدران سعد محمد4910

الغربيةاألدبىمبصرشبانه محمد الفتاح عبد محمد4911

الغربيةاألدبىمبصرعوض محمد عمر محمد4912

الغربيةاألدبىمبصرفارس ابراهيم فارس محمد4913

الغربيةاألدبىمبصرمحضى عطيه فتحى محمد محمد4914

الغربيةاألدبىمبصردعبس احمد احمد نبيل محمد4915

الغربيةاألدبىمبصرحامد احمد هللا ستر محمود4916

الغربيةاألدبىمبصرعوض شبانه الحميد عبد ياسر محمود4917

الغربيةاألدبىمبصرشبانه ابو على احمد سيد عنتر مصطفى4918

الغربيةاألدبىمبصرالمكاوى السيد السيد نادر4919

الغربيةاألدبىمبصربشعه السيد صبحى نور4920

الغربيةاألدبىمبصرالنادى مسعد عاطف نور4921

الغربيةاألدبىمبصرالعدوى الفتاح عبد رشدى هشام4922

الغربيةاألدبىمبصريوسف احمد محمد احمد4923

الغربيةاألدبىمبصرنصر صبحى عاطف اشرف4924

الغربيةاألدبىمبصرخليل السيد عاطف عمرو4925

الغربيةاألدبىمبصرسعد السيد المعز عبد قدرى عمر4926

الغربيةاألدبىمبصرالمكاوى السيد عادل عمر4927

الغربيةاألدبىمبصرالوفا ابو المقصود عبد الحميد عبد كريم4928

الغربيةاألدبىمبصرخطاب الحميد عبد سامى كريم4929

الغربيةاألدبىمبصرربيع ابراهيم القادر عبد القادر عبد سامح4930

الغربيةاألدبىمبصرسعده الحسينى كمال محمد4931
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ن447تطاى

ن512تطاى

ن417تطاى

ن404تطاى

ن502تطاى

ن350تطاى

ن400تطاى

ن524تطاى

ثانيزيد ميت

راسبيزيد ميت

ن371يزيد ميت

ثانيزيد ميت

ثانيزيد ميت

راسبيزيد ميت

ن431يزيد ميت

ن501يزيد ميت

ن422.5يزيد ميت

راسبيزيد ميت

راسبيزيد ميت

ثانيزيد ميت

راسبيزيد ميت

راسبيزيد ميت

ن373يزيد ميت

ن349يزيد ميت

ثانيزيد ميت

ن357يزيد ميت

ثانيزيد ميت

راسبيزيد ميت

راسبيزيد ميت

راسبيزيد ميت

ثانيزيد ميت

راسبيزيد ميت

ثانيزيد ميت

ن371بالى

ن432بالى

ثانبالى

ن422بالى

ثانبالى

ثانبالى

ن384بالى

ثانبالى

ن505بالى
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الغربيةاألدبىمبصرالدايم عبد الحميد عبد احمد محمد4932

الغربيةاألدبىمبصرامنه محمد اشرف محمد4933

الغربيةاألدبىمبصرالبربرى محمد الشحات محمد4934

الغربيةاألدبىمبصرغنيم راغب انيس محمد4935

الغربيةاألدبىمبصرغز اليمانى محمد عرفه محمد4936

الغربيةاألدبىمبصردغمش جبر محمد فايز محمد4937

الغربيةاألدبىمبصرحموده الفتاح عبد نجيب محمد4938

الغربيةاألدبىمبصرخنفس التواب عبد مبارك محمد4939

الغربيةاألدبىمبصرالدسوقى الدسوقى محمود محمد محمود4940

الغربيةاألدبىمبصردغمش محمد شبل رضا محمود4941

الغربيةاألدبىمبصرقنصوه محمد فوزى مصطفى4942

الغربيةاألدبىمبصربركات اسماعيل على كحيل مصطفى4943

الغربيةاألدبىمبصرسعد الرازق عبد كمال مصطفى مصطفى ياسين4944

الغربيةاألدبىمبصرزعير فتحى يوسف يوسف4945

الغربيةاألدبىمبصربدر احمد يوسف محمد4946

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم السيد الموجود عبد على احمد4947

الغربيةاألدبىمبصررزق ابراهيم المنجى عبد محمد احمد4948

الغربيةاألدبىمبصرمحمد محمد المجيد عبد رضا اسالم4949

الغربيةاألدبىمبصربديوى محمد الحسينى خيرى الحسينى4950

الغربيةاألدبىمبصرعمر السيد محمد السيد ابراهيم السيد4951

الغربيةاألدبىمبصرحمود المعبود عبد جمال حازم4952

الغربيةاألدبىمبصرصقر حسن محمد حسن4953

الغربيةاألدبىمبصرعيشه ابو الششتاوى محمد الرحمن عبد4954

الغربيةاألدبىمبصرزيد ابو على ابراهيم محمود ابراهيم هللا عبد4955

الغربيةاألدبىمبصرالحسانين فؤاد محمود فؤاد4956

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم محمد البيومى ابراهيم ماهر4957

الغربيةاألدبىمبصرشلبى ابراهيم المجد ابو محمد4958

الغربيةاألدبىمبصرمسعد محمد الفتاح عبد السعيد محمد4959

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى السيد السيد محمد4960

الغربيةاألدبىمبصرلطيف الحميد عبد محمد السيد مسعد4961

الغربيةاألدبىمبصرسالمه على فكرى ابراهيم محمود4962

الغربيةاألدبىمبصرلطيف الحميد عبد الستار عبد ابراهيم هشام4963

الغربيةاألدبىمبصرعيشه ابو الششتاوى محمد يوسف4964

الغربيةاألدبىمبصرالفيومى الحليم عبد محمد السيد ادهم4965

الغربيةاألدبىمبصرالحدق اسماعيل على اسماعيل4966

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم طلبه محمد متولى هللا عبد4967

الغربيةاألدبىمبصرسالم احمد اسماعيل على4968

الغربيةاألدبىمبصرالشرشابى احمد محمد على4969

الغربيةاألدبىمبصرالنجار محمود احمد سيد محمد عمرو4970

الغربيةاألدبىمبصرالحدق السيد الفتاح عبد محمد مؤمن4971

الغربيةاألدبىمبصرخليل احمد السيد محمد4972

الغربيةاألدبىمبصرالقليوبى هللا عبد السيد محمد4973
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الغربيةاألدبىمبصرزياده محمد ايمن محمد4974

الغربيةاألدبىمبصرالزينى اسماعيل سعد محمد4975

الغربيةاألدبىمبصربرغش احمد على محمود4976

الغربيةاألدبىمبصرالنجريدى على بسيونى مصطفى4977

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم طلبه محمد متولى مصطفى4978

الغربيةاألدبىمبصرالخولى شبل السعيد محمود مهند4979

الغربيةاألدبىمبصرموسى على على احمد4980

الغربيةاألدبىمبصرالخطيب مصطفى احمد صبرى4981

الغربيةاألدبىمبصرسالم طلعت احمد محمد4982

الغربيةاألدبىمبصرالعجورى ابراهيم عادل احمد4983

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل طه الدين شهاب اسالم4984

الغربيةاألدبىمبصرعلى عزيز انور محمد السيد عمر4985

الغربيةاألدبىمبصراحمد جابر عالء هشام4986

الغربيةاألدبىمبصرشعير الجواد عبد جمال صبحى4987

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاب فتوح الجواد عبد ايهاب محمود4988

الغربيةاألدبىمبصرشعير الجواد عبد جمال معاذ4989

الغربيةاألدبىمبصرالرفاعى ابراهيم محمود رجب احمد4990

الغربيةاألدبىمبصربحيرى احمد سليمان احمد4991

الغربيةاألدبىمبصرسليمان محمود محروس احمد4992

الغربيةاألدبىمبصرالزعبالوى خليل الوهاب عبد عادل السيد4993

الغربيةاألدبىمبصرخفاجى محمد خالد امجد4994

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاب العزيز عبد فتحى سند طه4995

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى غريب امام عادل4996

الغربيةاألدبىمبصرالششتاوى محمود محمد اشرف عمر4997

الغربيةاألدبىمبصرخفاجى رمضان محمد عمر4998

الغربيةاألدبىمبصرصديق محمد فهمى عصام فهمى4999

الغربيةاألدبىمبصرعمار هللا عبد السيد محمد5000

الغربيةاألدبىمبصرعماره المرسى احمد ربيع محمد5001

الغربيةاألدبىمبصرالعينين ابو حميده مسعد محمد5002

الغربيةاألدبىمبصرصديق السالم عبد الغنى عبد يسرى محمد5003

الغربيةاألدبىمبصرعلى ابو على ابراهيم محمد ابراهيم5004

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى محمد ابراهيم محمد ابراهيم5005

الغربيةاألدبىمبصريونس امين مسعود رضا احمد5006

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد صبرى احمد5007

الغربيةاألدبىمبصرصالح الفتوح ابو محمد على احمد5008

الغربيةاألدبىمبصرعيد الهادى عبد محمد عيد احمد5009

الغربيةاألدبىمبصرريان ابو محمد ابراهيم محمد احمد5010

الغربيةاألدبىمبصرسليمان ابو باشا احمد محمد احمد5011

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل مبروك شريف مبروك احمد5012

الغربيةاألدبىمبصرسنجر هللا عبد محمد احمد5013

الغربيةاألدبىمبصرالعباسى محمد الحميد عبد ناجح احمد5014

الغربيةاألدبىمبصرشفتر اسماعيل حسنين سيف اشرف5015
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ن356اشناواى

ثاناشناواى

ن438اشناواى

ن369اشناواى

ثاناشناواى

ثاناشناواى

ثانمزيد طوخ

ثانمزيد طوخ

ثانمزيد طوخ

راسببالغربية بقلولة

راسببالغربية بقلولة
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راسبالباب كال كفر
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ن407غزال ميت

ثانغزال ميت

راسبغزال ميت

ثانغزال ميت

ثانغزال ميت

ن345غزال ميت

راسبغزال ميت

ثانغزال ميت

ثانغزال ميت

ن376غزال ميت

ثانغزال ميت

ن367غزال ميت

راسبغزال ميت

ن395غزال ميت

ثانالزيات كفر

ن380الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن542الزيات كفر

ن446الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن364الزيات كفر

ن375الزيات كفر

ن392الزيات كفر

ن436الزيات كفر

ن434الزيات كفر
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الغربيةاألدبىمبصرحشاد المنعم عبد السيد المنعم عبد السيد5016

الغربيةاألدبىمبصرالجليل عبد ابراهيم احمد عيد باسم5017

الغربيةاألدبىمبصرشماخ محمود الصاوى محمود حسام5018

الغربيةاألدبىمبصرالنجار احمد سيد محمد احمد رضا حلمى5019

الغربيةاألدبىمبصرشهبه ابو حسن ابراهيم سعيد5020

الغربيةاألدبىمبصرحشاد محمد السيد محمد سعيد5021

الغربيةاألدبىمبصراليزل سيف عطوان سمير محمد سمير5022

الغربيةاألدبىمبصرسند على محمد على عادل5023

الغربيةاألدبىمبصرشلبى الحميد عبد حسن السيد هللا عبد5024

الغربيةاألدبىمبصرالبيومى محمد سعد محمد هللا عبد5025

الغربيةاألدبىمبصرسويف الهادى عبد عقل محمد هللا عبد5026

الغربيةاألدبىمبصرفوده العزيز عبد محمد عالء5027

الغربيةاألدبىمبصردرويش محمد بكر ابو رضا على5028

الغربيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد الباقى عبد محفوظ على5029

الغربيةاألدبىمبصرمحمد احمد غريب احمد عمر5030

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى على محمود ابراهيم محمد5031

الغربيةاألدبىمبصرالصاوى محمد الصاوى احمد محمد5032

الغربيةاألدبىمبصرمهنا العليم عبد امين محمد5033

الغربيةاألدبىمبصرحبيب شعبان ابراهيم طارق محمد5034

الغربيةاألدبىمبصرواصل فهمى حلمى اللطيف عبد محمد5035

الغربيةاألدبىمبصرحشاد المنعم عبد السيد فتحى محمد5036

الغربيةاألدبىمبصرالمهدى عباس محمود عاطف محمود5037

الغربيةاألدبىمبصرالشامى محمد العزيز عبد محمود5038

الغربيةاألدبىمبصرالبديوى رمضان عنين محمد محمود5039

الغربيةاألدبىمبصرعيسوى محمد هللا عبد جمعه مصعب5040

الغربيةاألدبىمبصرهديه السيد عاشور محمد السيد مصطفى5041

الغربيةاألدبىمبصرحماد ابراهيم على وائل5042

الغربيةاألدبىمبصرالعبد راشد مسلم ابراهيم يونس5043

الغربيةاألدبىمبصربكر احمد سعيد احمد5044

الغربيةاألدبىمبصرالجيزاوى محمد العزيز عبد سعيد محمد احمد5045

الغربيةاألدبىمبصرعتيت سليمان محمد محمد احمد5046

الغربيةاألدبىمبصراحمد الحاج محمود طه محمد احمد5047

الغربيةاألدبىمبصرحويزى احمد ابراهيم ياسين احمد5048

الغربيةاألدبىمبصرخليفه رسالن شعبان صبرى اسالم5049

الغربيةاألدبىمبصربكر السيد صالح سليمان اسالم5050

الغربيةاألدبىمبصرعيشه ابو الحميد عبد ابراهيم على اسالم5051

الغربيةاألدبىمبصرزغلول العاطى عبد محمد عيد اسالم5052

الغربيةاألدبىمبصرالردينى العزيز عبد محمود محمد اسالم5053

الغربيةاألدبىمبصرالسبكى احمد السيد احمد السيد5054

الغربيةاألدبىمبصرعجيله ابو محمد الحليم عبد حماده5055

الغربيةاألدبىمبصرسليم ابو صقر محمد حمدى5056

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل احمد صبرى جمال5057



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 238

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن455الزيات كفر

ن380الزيات كفر

ن376الزيات كفر

ن394الزيات كفر

ن357الزيات كفر

ثانالزيات كفر

راسبالزيات كفر

راسبالزيات كفر

ن415الزيات كفر

ن407الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن423الزيات كفر

راسبالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن474الزيات كفر

ن487الزيات كفر

ن373الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن396الزيات كفر

ن450الزيات كفر

ن381الزيات كفر

ن359الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن400الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن385الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن501الحصة اكوة

ن551الحصة اكوة

ن587الحصة اكوة

ن445الحصة اكوة

ن402الحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ن499الحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ن546الحصة اكوة

ن514الحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ن502الحصة اكوة

ثانالحصة اكوة
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الغربيةاألدبىمبصرالبنا ابراهيم الناصر عبد جمال5058

الغربيةاألدبىمبصرالصفتى العزيز عبد هللا عبد شعبان5059

الغربيةاألدبىمبصرصالح محمد السيد ابراهيم شهاب5060

الغربيةاألدبىمبصرعتمان الحفيظ عبد هالل الحفيظ عبد طه5061

الغربيةاألدبىمبصرعزام حمزه هللا عبد حمزه هللا عبد5062

الغربيةاألدبىمبصرغانم ابو السيد احمد الصافى محمد5063

الغربيةاألدبىمبصرالشنشورى محمد الاله عبد رضا محمد5064

الغربيةاألدبىمبصرحجيل ابو هللا عبد جابر محمد محمد5065

الغربيةاألدبىمبصرخميس ابراهيم صبحى ابراهيم محمود5066

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد الستار عبد رضا محمود5067

الغربيةاألدبىمبصررجب هاشم هالل محمد محمود5068

الغربيةاألدبىمبصرشعبان مصطفى حسين السيد مصطفى5069

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد مصطفى مؤمن5070

الغربيةاألدبىمبصرغزال صالح البدرى احمد5071

الغربيةاألدبىمبصرعيسى ابو محمد الرفاعى محمد احمد5072

الغربيةاألدبىمبصرجوده اليزيد ابو مصطفى محمد حازم5073

الغربيةاألدبىمبصرالبراجه محمد رجب الرحمن عبد5074

الغربيةاألدبىمبصريونس محمد ابراهيم محمد يحيى5075

الغربيةاألدبىمبصرفايد على فايد محمد احمد احمد5076

الغربيةاألدبىمبصررضوان الرؤف عبد صالح احمد5077

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى متولى احمد محمد احمد5078

الغربيةاألدبىمبصرمطر حسن على محمد احمد5079

الغربيةاألدبىمبصرفايد ابو محمود السالم عبد محمود احمد5080

الغربيةاألدبىمبصرالترياقى محمد محمد محمد السيد5081

الغربيةاألدبىمبصرقيده الرؤف عبد محمد محمد ايمن5082

الغربيةاألدبىمبصرعماره الهادى عبد شفيق شفيق حسن5083

الغربيةاألدبىمبصراغا على حسن على حسن5084

الغربيةاألدبىمبصرالفقى محمد سعيد السيد حمد5085

الغربيةاألدبىمبصرقيده فرج السالم عبد محمد سعيد5086

الغربيةاألدبىمبصرسلطان احمد محمد محمد طه5087

الغربيةاألدبىمبصرفايد الجواد عبد الجواد عبد محمد العزيز عبد5088

الغربيةاألدبىمبصراللى ابو المقصود عبد النبى عبد رؤف هللا عبد5089

الغربيةاألدبىمبصربهلول يوسف على محمد على5090

الغربيةاألدبىمبصرفياض السيد صالح محسن عمر5091

الغربيةاألدبىمبصرسالم اسماعيل محمد فتحى فارس5092

الغربيةاألدبىمبصرقيده الرؤف عبد فرج صبحى فرج5093

الغربيةاألدبىمبصرالوشاحى اللطيف عبد احمد سيد احمد محمد5094

الغربيةاألدبىمبصرالفقى على ابراهيم حمدى محمد5095

الغربيةاألدبىمبصرالنجار محمد مسعد سامى محمد5096

الغربيةاألدبىمبصرياسين محمد سعيد محمد5097

الغربيةاألدبىمبصرالدين شهاب سليمان محمد سليمان محمد5098

الغربيةاألدبىمبصرفرحات عبده محمد طارق محمد5099
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ن457الحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ن486الحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ن390الحصة اكوة

ن446الحصة اكوة

ن534الحصة اكوة

ن430ابيار

ن503ابيار

ن489ابيار

ن461ابيار

ن357ابيار

ثانقسطا

ثانقسطا

ن385قسطا

ن427قسطا

ن465قسطا

ن414قسطا

ن459قسطا

ن446قسطا

ن452قسطا

ثانقسطا

ن376قسطا

ثانقسطا

ن440قسطا

ن538قسطا

راسبقسطا

ن401قسطا

ثانقسطا

ن513قسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

ن528قسطا
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الغربيةاألدبىمبصرالخراشى مصطفى محمد عادل محمد5100

الغربيةاألدبىمبصرالزغبى محمد الهادى عبد عاطف محمد5101

الغربيةاألدبىمبصرعدس احمد سيد ابراهيم محمود محمد5102

الغربيةاألدبىمبصرفياض السيد احمد محمد محمود5103

الغربيةاألدبىمبصرالفرخ محمد سعيد السالم عبد مؤمن5104

الغربيةاألدبىمبصرالصباغ احمد العزيز عبد خالد احمد5105

الغربيةاألدبىمبصرالقط ابراهيم الغنى عبد محمد احمد5106

الغربيةاألدبىمبصرهجرس عيسى السيد هاشم احمد5107

الغربيةاألدبىمبصرزعريه احمد العزيز عبد حسنى اسالم5108

الغربيةاألدبىمبصرالدين نصر المجيد عبد محمود انس5109

الغربيةاألدبىمبصرمرعى محمد السيد احمد سمير ايهاب5110

الغربيةاألدبىمبصرضباش قطب حسين على حسين5111

الغربيةاألدبىمبصرعمران احمد السيد ممدوح سعيد5112

الغربيةاألدبىمبصرعمار المعطى عبد ابراهيم فؤاد صالح5113

الغربيةاألدبىمبصرالسماحى بدرى ماهر عادل5114

الغربيةاألدبىمبصرالشوره احمد فتحى احمد كريم5115

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم الحى عبد رمضان عصام مازن5116

الغربيةاألدبىمبصرزعريه احمد العزيز عبد محمد مازن5117

الغربيةاألدبىمبصرالشوره ابراهيم محمد ابراهيم محمد5118

الغربيةاألدبىمبصرالزقه العزيز عبد ابراهيم اشرف محمد5119

الغربيةاألدبىمبصرالسقا العنين ابو كامل عاطف محمد5120

الغربيةاألدبىمبصروهيبه الفتاح عبد الفتاح عبد محمود الفتاح عبد محمود5121

الغربيةاألدبىمبصرعليوه سالم السيد محمد محمود5122

الغربيةاألدبىمبصرجبريل منشاوى مسعود جمعه مسعود5123

الغربيةاألدبىمبصرالفحل احمد امين محمد امين مؤمن5124

الغربيةاألدبىمبصرالشرنوبى محمود حسام احمد5125

الغربيةاألدبىمبصرالجندى احمد رسمى رجب احمد5126

الغربيةاألدبىمبصرعرفه قناوى صبحى احمد5127

الغربيةاألدبىمبصرزايد محمد صبحى احمد5128

الغربيةاألدبىمبصرهالل سعد مختار فريد باسم5129

الغربيةاألدبىمبصرالعاطى عبد حامد على حامد5130

الغربيةاألدبىمبصرحسن النهى ابو محمد حسن حسين5131

الغربيةاألدبىمبصرحسن رمضان رجب ابراهيم رجب5132

الغربيةاألدبىمبصرزايد محمد العظيم عبد رضا5133

الغربيةاألدبىمبصرقتيله ابو عامر رمضان جمال رمضان5134

الغربيةاألدبىمبصرعطيه مصطفى عطيه شعبان5135

الغربيةاألدبىمبصرزايد ابو الحميد عبد الرحمن عبد على الرحمن عبد5136

الغربيةاألدبىمبصرالعال عبد شبل احمد محمد عالء5137

الغربيةاألدبىمبصرالدين كريم على المجد ابو محمد5138

الغربيةاألدبىمبصربدير رمضان ابراهيم رمضان محمد5139

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى القادر عبد كمال محمد5140

الغربيةاألدبىمبصرالبنبى رضوان ممدوح محمد5141
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ثانقسطا

ن411قسطا

ثانقسطا

ن491قسطا

ثانقسطا

ن431(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن402(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن415(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن407(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن368(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن422(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن402(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن428(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثان(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثان(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثان(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثان(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن409(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن436(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

راسب(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن413(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن363(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن409(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن395(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن377(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن362ابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ن413ابوالغر

ن387ابوالغر

ن397ابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ن453ابوالغر

ن433ابوالغر

ن382ابوالغر

ن401ابوالغر

ن486ابوالغر

ن410ابوالغر

ن406ابوالغر

ن492ابوالغر

ن367ابوالغر
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الغربيةاألدبىمبصرخليفه مكاوى محمود سامى محمود5142

الغربيةاألدبىمبصرعرفه قناوى صبحى محمود5143

الغربيةاألدبىمبصرزايد المنعم عبد محمود المنعم عبد محمود5144

الغربيةاألدبىمبصرالكردى السيد مصطفى حسن مصطفى5145

الغربيةاألدبىمبصرالبخومى محمد محمد محمد مصطفى5146

الغربيةاألدبىمبصرقتيله ابو على ابراهيم محمد وائل5147

الغربيةاألدبىمبصرقتيله ابو على ابراهيم هشام وائل5148

الغربيةاألدبىمبصرعصر عثمان على محمود يحيى5149

الغربيةاألدبىمبصرهاللى رمضان زيد ابو عادل يوسف5150

الغربيةاألدبىمبصرمبروك الدفراوى محمد احمد5151

الغربيةاألدبىمبصرجوده محمد احمد نبيل احمد5152

الغربيةاألدبىمبصرالسيوفى رسالن احمد خالد اسالم5153

الغربيةاألدبىمبصرعسل ابراهيم حمدى النبى عبد حمدى5154

الغربيةاألدبىمبصرفرد ابو العزيز عبد حسن عمرو زياد5155

الغربيةاألدبىمبصرمدكور السالم عبد محمود خالد شادى5156

الغربيةاألدبىمبصرالحبشى ابراهيم حسن الرحمن عبد ابراهيم5157

الغربيةاألدبىمبصرشوش ابو على ابراهيم محمد ابراهيم5158

الغربيةاألدبىمبصرسهيل محمد اسماعيل محمد ابراهيم5159

الغربيةاألدبىمبصرالبربرى ابراهيم حسن محمد ابراهيم5160

الغربيةاألدبىمبصرالزهار محمد فتحى احمد احمد5161

الغربيةاألدبىمبصرعالم حسينى ابراهيم احمد5162

الغربيةاألدبىمبصرالهنداوى السالم عبد محمد ابراهيم احمد5163

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى المجيد عبد احمد طه احمد5164

الغربيةاألدبىمبصرعيسى ماذن يونس ظهران احمد5165

الغربيةاألدبىمبصرالبديوى السيد محمد عصام احمد5166

الغربيةاألدبىمبصرالحميد عبد الصمد عبد محمد احمد5167

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى احمد محمد محمد احمد5168

الغربيةاألدبىمبصربدر درويش مصطفى مصطفى احمد5169

الغربيةاألدبىمبصراالبيارى ابراهيم الرحمن عبد نبيل احمد5170

الغربيةاألدبىمبصرالسنوسى حسن محمد رجب اسامه5171

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد الهادى عبد احمد ابراهيم اسماعيل5172

الغربيةاألدبىمبصرشليمه اسماعيل حمدى اسماعيل5173

الغربيةاألدبىمبصرالحضرى احمد سيد السيد النبى عبد السيد5174

الغربيةاألدبىمبصرعيسى مازن السيد عزت السيد5175

الغربيةاألدبىمبصرشرباش مصطفى سعيد انس5176

الغربيةاألدبىمبصرسالم خليفه المجيد عبد خليفه5177

الغربيةاألدبىمبصرالحداد احمد زكى احمد سعيد5178

الغربيةاألدبىمبصرعيد يوسف محمود يوسف سعيد5179

الغربيةاألدبىمبصرالعبد على الحميد عبد الحميد عبد صالح5180

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد اليزيد ابو طه5181

الغربيةاألدبىمبصرالستريسى على الرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد5182

الغربيةاألدبىمبصرطالب ابو محمد محمد ابراهيم الرحمن عبد5183
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ن352ابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ن421ابوالغر

ن500ابوالغر

ن382ابوالغر

ن394ابوالغر

ن361ابوالغر

ن349ابوالغر

ن426النحارية

ن366النحارية

ن401النحارية

ن397النحارية

ن364النحارية

ن379النحارية

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

راسببسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن334بسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

راسببسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن485بسيون

ن364بسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن500بسيون

راسببسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن376.5بسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن486بسيون

ن505بسيون
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الغربيةاألدبىمبصرشتيوى حسنين فتحى حسنين الرحمن عبد5184

الغربيةاألدبىمبصرعلوان القوى عبد القوى عبد نصر الرحمن عبد5185

الغربيةاألدبىمبصرسالمه حلمى السيد احمد هللا عبد5186

الغربيةاألدبىمبصرالصهبان الشناوى محمد السيد هللا عبد5187

الغربيةاألدبىمبصرزياده حسن فتحى بسيونى هللا عبد5188

الغربيةاألدبىمبصراغا يوسف يوسف السيد عمر5189

الغربيةاألدبىمبصرالمحص فهمى راضى فهمى5190

الغربيةاألدبىمبصرالخيوطى قطب الفضل ابو هللا عبد قطب5191

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم محمد النبى عبد كريم5192

الغربيةاألدبىمبصرهميس عبده السيد بسيونى عصام كريم5193

الغربيةاألدبىمبصرعاصى محمد بسيونى الحميد عبد صالح مجدى5194

الغربيةاألدبىمبصربدار السيد الجيد عبد احمد محمد5195

الغربيةاألدبىمبصردومه احمد محمد سعد السيد محمد5196

الغربيةاألدبىمبصرخضر ابراهيم جبر محمد5197

الغربيةاألدبىمبصرالحضرى المنطلب عبد اسماعيل جمعه محمد5198

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى حسن الرحمن عبد حسن محمد5199

الغربيةاألدبىمبصرمعالى محمد طلبه رمضان محمد5200

الغربيةاألدبىمبصرقاسم بيومى محمد صالح محمد5201

الغربيةاألدبىمبصرشتيوى قطب الفتاح عبد السميع عبد محمد5202

الغربيةاألدبىمبصرالمسيرى السيد على فايد محمد5203

الغربيةاألدبىمبصرزياده الرؤف عبد الجواد عبد فتحى محمد5204

الغربيةاألدبىمبصرحمد على اسماعيل مجدى محمد5205

الغربيةاألدبىمبصربركات احمد سيد شعبان مصطفى محمد5206

الغربيةاألدبىمبصرسرحان ابراهيم محمود اسامه محمود5207

الغربيةاألدبىمبصرهاشم ابراهيم حسن محمود5208

الغربيةاألدبىمبصرالغايش محمد كامل مصطفى5209

الغربيةاألدبىمبصرالجمل اسماعيل قطب رضا وليد5210

الغربيةاألدبىمبصرعيد بسيونى يوسف شريف يوسف5211

الغربيةاألدبىمبصرشنب ابو محمود اسماعيل احمد5212

الغربيةاألدبىمبصرالغنام العليم عبد جمال احمد5213

الغربيةاألدبىمبصرالعطيوى فتحى صالح احمد5214

الغربيةاألدبىمبصرغنيم احمد سعد لطفى احمد5215

الغربيةاألدبىمبصرحجاج محمد فتوح احمد5216

الغربيةاألدبىمبصرالغنام الوهاب عبد العليم عبد نبيل احمد5217

الغربيةاألدبىمبصرزيد الشناوى محمود الحميد عبد انس5218

الغربيةاألدبىمبصرالغنام بسيونى الوهاب عبد انس5219

الغربيةاألدبىمبصرزيد الفتاح عبد شوقى ايمن5220

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى احمد محمد ايهاب5221

الغربيةاألدبىمبصرالصردى محمد محمد الرحمن عبد5222

الغربيةاألدبىمبصرالدعلوب محمد ابراهيم هللا عبد5223

الغربيةاألدبىمبصرالعشماوى كمال ياسر هللا عبد5224

الغربيةاألدبىمبصرالصردى محمد المجيد عبد محمد عمرو5225
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ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن524بسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

راسببسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن414بسيون

ثانبسيون

راسببسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن483بسيون

ن537.5بسيون

ثانبسيون

ن416.5بسيون

ن403بسيون

ن423بسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن508.5بسيون

ن361بسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن445الغابة كتامة

ن557الغابة كتامة

ن472.5الغابة كتامة

ن466الغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ن496الغابة كتامة

ن418الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن425الغابة كتامة

ن436الغابة كتامة

ن513الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة
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الغربيةاألدبىمبصرالحشاش عباس ابراهيم محمد5226

الغربيةاألدبىمبصرالنجار محمود ابراهيم محمد5227

الغربيةاألدبىمبصرصالح السيد محمد احمد محمد5228

الغربيةاألدبىمبصرعطا العال عبد خالد محمد5229

الغربيةاألدبىمبصرغنيم سعد رأفت محمد5230

الغربيةاألدبىمبصرشهله ابو قطب الدين برهان محمد محمد5231

الغربيةاألدبىمبصرالصباغ رشاد مفرح محمد5232

الغربيةاألدبىمبصرالفتاح عبد الفتاح عبد عيد محمد5233

الغربيةاألدبىمبصرربيع سعيد نضال محمد5234

الغربيةاألدبىمبصرصيره ابو المعطى عبد غريب ايمن كريم5235

الغربيةاألدبىمبصرداود بسيونى ناصر نبيل5236

الغربيةاألدبىمبصرعمر محمد محمد شحاته احمد ابراهيم5237

الغربيةاألدبىمبصرجامع الرحمن عبد الرحمن عبد احمد ابراهيم5238

الغربيةاألدبىمبصرالجمال احمد محمود جمال ابراهيم5239

الغربيةاألدبىمبصرهواش محمد بسيونى حسن ابراهيم5240

الغربيةاألدبىمبصرالخطيب ابراهيم شعبان محمد ابراهيم5241

الغربيةاألدبىمبصرجامع ابراهيم محمود ابراهيم5242

الغربيةاألدبىمبصراالشمونى يوسف السيد يوسف ابراهيم5243

الغربيةاألدبىمبصرالنجار فهمى بسيونى ابراهيم احمد5244

الغربيةاألدبىمبصرعمر محمد محمد اليزيد ابو احمد5245

الغربيةاألدبىمبصرالبكاتوشى محمد محمد حسام احمد5246

الغربيةاألدبىمبصرزغلول راشد الحليم عبد راشد احمد5247

الغربيةاألدبىمبصرعوض نايل عيسى سعيد احمد5248

الغربيةاألدبىمبصربليح حسن بدر صابر احمد5249

الغربيةاألدبىمبصرالجيد عبد المجيد عبد الحسينى باسم5250

الغربيةاألدبىمبصرجحرود محمد ابراهيم محمد حامد5251

الغربيةاألدبىمبصربركات ابراهيم حامد محمد حامد5252

الغربيةاألدبىمبصرخفاجى على الدين محى سعيد حسام5253

الغربيةاألدبىمبصرالعجان جاد السعيد محمد سالم5254

الغربيةاألدبىمبصرطايل حسن سمير سعد5255

الغربيةاألدبىمبصرعمر محمد محمد زهير صالح5256

الغربيةاألدبىمبصرالمراسى حسنين الناصر عبد طارق5257

الغربيةاألدبىمبصرخطاب السعداوى السالم عبد مصطفى طارق5258

الغربيةاألدبىمبصرالشرنوبى محمود جمال الرحمن عبد5259

الغربيةاألدبىمبصرالخباطى الحافظ عبد الرحمن عبد خالد الرحمن عبد5260

الغربيةاألدبىمبصرالعجمى حسين سرحان شعبان الرحمن عبد5261

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى فريد مصطفى احمد محمد الكريم عبد5262

الغربيةاألدبىمبصرمصباح احمد محمد احمد هللا عبد5263

الغربيةاألدبىمبصرالعبد نصر السيد الرشيد عبد هللا عبد5264

الغربيةاألدبىمبصرالبكاتوشى على حسن محمد هللا عبد5265

الغربيةاألدبىمبصرحجر يوسف العاطى عبد عيد عبده5266

الغربيةاألدبىمبصرالسخاوى حافظ رمضان االعلى عبد الدين عز5267
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ن450الغابة كتامة

ن462الغابة كتامة

ن385الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن407الغابة كتامة

ن440الغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ن473الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن407الغابة كتامة

ن444الغابة كتامة

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ن397الحمام كفر

راسبالحمام كفر

ن453الحمام كفر

ن556الحمام كفر

ثانالحمام كفر

ن367الحمام كفر

ثانالحمام كفر

ن381الحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ن608الحمام كفر

ن473الحمام كفر

ن370الحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ن469الحمام كفر

ن379الحمام كفر

راسبالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ن377الحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر
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الغربيةاألدبىمبصرحيزو ابراهيم سعد اسماعيل عالء5268

الغربيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد المجيد عبد البدرى عالء5269

الغربيةاألدبىمبصرالقالع على محمد محمد على5270

الغربيةاألدبىمبصرالجمسى على على مادح محمد على5271

الغربيةاألدبىمبصرربه عبد السيد مصطفى سمير عمرو5272

الغربيةاألدبىمبصرالنجار الغنى عبد كمال احمد كمال5273

الغربيةاألدبىمبصرالنجار فهمى بسيونى ابراهيم محمد5274

الغربيةاألدبىمبصرشتات حسن مصطفى السيد محمد5275

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى هللا عبد السيد الصاوى سامح محمد5276

الغربيةاألدبىمبصرالشاملى محمد على محمد5277

الغربيةاألدبىمبصرعوض فاضل جمال فاضل محمد5278

الغربيةاألدبىمبصرالعربى محمد ابراهيم محمد محمد5279

الغربيةاألدبىمبصرالبكاتوشى على حسن وائل محمد5280

الغربيةاألدبىمبصرالشرنوبى حسين محمود احمد محمود5281

الغربيةاألدبىمبصرجابر المعطى عبد سعد محمود5282

الغربيةاألدبىمبصرمحمد رزق نعيم محمد محمود5283

الغربيةاألدبىمبصرالجيد عبد محمد ابراهيم طه مصطفى5284

الغربيةاألدبىمبصربحيرى المجيد عبد محمد بسيونى وائل5285

الغربيةاألدبىمبصرجعيم محمود ابراهيم محمد ابراهيم5286

الغربيةاألدبىمبصرقشقوش ابراهيم على ابراهيم احمد5287

الغربيةاألدبىمبصرعفيفى الحميد عبد مصطفى السيد احمد5288

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى القادر عبد احمد سامح احمد5289

الغربيةاألدبىمبصردرويش الحميد عبد محمد الحميد عبد احمد5290

الغربيةاألدبىمبصردرويش هللا عبد ابراهيم هللا عبد احمد5291

الغربيةاألدبىمبصرشمخ سيد محمد محمد احمد5292

الغربيةاألدبىمبصرالديهى اسماعيل هلباوى محمود احمد5293

الغربيةاألدبىمبصرزيد ابو كمال احمد وليد احمد5294

الغربيةاألدبىمبصرالديهى محمد على فارس اسالم5295

الغربيةاألدبىمبصردرويش على اسماعيل احمد اسماعيل5296

الغربيةاألدبىمبصرالديهى طايل بسيونى يحى بسيونى5297

الغربيةاألدبىمبصرعفيفى الحميد عبد مصطفى السيد حسن5298

الغربيةاألدبىمبصرزلط على حسين جمال حسين5299

الغربيةاألدبىمبصرفخرانى اسماعيل حمدى انس حمدى5300

الغربيةاألدبىمبصراحمد الدين سعد ابراهيم رمضان5301

الغربيةاألدبىمبصرزلط اسماعيل مفرح ايمن سامح5302

الغربيةاألدبىمبصرالبطالن قطب يوسف جمال سمير5303

الغربيةاألدبىمبصرنوفل سرور المطلب عبد احمد الحليم عبد5304

الغربيةاألدبىمبصرزلط العال عبد محمد احمد العال عبد5305

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى احمد السيد احمد هللا عبد5306

الغربيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود فوزى توكل هللا عبد5307

الغربيةاألدبىمبصرالبطالن قطب يوسف مسعود هللا عبد5308

الغربيةاألدبىمبصردرويش على محمد اسماعيل على5309
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ن396.5الحمام كفر

ن403.5الحمام كفر

راسبالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

متخلفالحمام كفر

ن427الحمام كفر

راسبالحمام كفر

ن531الحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ن419الحمام كفر

ن429الحمام كفر

ن417الحمام كفر

ن513الحمام كفر

راسبالفرستق

ن445الفرستق

ثانالفرستق

ن451الفرستق

ن370الفرستق

ثانالفرستق

ن372.5الفرستق

ن433الفرستق

ن478الفرستق

ن370الفرستق

ن369الفرستق

ثانالفرستق

ن430الفرستق

ن462الفرستق

ن480الفرستق

ثانالفرستق

ثانالفرستق

ن515الفرستق

راسبالفرستق

راسبالفرستق

راسبالفرستق

ثانالفرستق

ن459.5الفرستق

راسبالفرستق



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 251

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الغربيةاألدبىمبصرالبلكيمى الرحمن عبد محمود الرحمن عبد عونى5310

الغربيةاألدبىمبصرنوفل محمد ذكى عفيفى كريم5311

الغربيةاألدبىمبصريونس محمد محمود ابراهيم محمد5312

الغربيةاألدبىمبصررجب الشحات احمد محمد5313

الغربيةاألدبىمبصرالبس محمد العزيز عبد السيد محمد5314

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم محمد فتحى القصبى محمد5315

الغربيةاألدبىمبصرسرحان الشحات محمد ايمن محمد5316

الغربيةاألدبىمبصرشمه ابو عمر الدايم عبد حماده محمد5317

الغربيةاألدبىمبصرحموده حافظ الفتاح عبد خالد محمد5318

الغربيةاألدبىمبصرشلبى المطلب عبد المنعم عبد رضا محمد5319

الغربيةاألدبىمبصرناصر سالمه محمود سالمه محمد5320

الغربيةاألدبىمبصرالعسال عبده عادل محمد5321

الغربيةاألدبىمبصرالديهى خليفه فتحى عصام محمد5322

الغربيةاألدبىمبصرمنصور محمد الغنى عبد محسن محمد5323

الغربيةاألدبىمبصرالعسال على متولى مسطور محمد5324

الغربيةاألدبىمبصرحصان احمد السيد مصطفى محمد5325

الغربيةاألدبىمبصرقمح محمد على جميل محمود5326

الغربيةاألدبىمبصرالسقا احمد محمد حسنين محمود5327

الغربيةاألدبىمبصرنصر السالم عبد محمود كرم محمود5328

الغربيةاألدبىمبصرالعسال على متولى محمد محمود5329

الغربيةاألدبىمبصريوسف حسن رمضان محمد مدحت5330

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد المقصود عبد الدين ضياء ياسين5331

الغربيةاألدبىمبصرخضر ابراهيم الفتاح عبد ابراهيم5332

الغربيةاألدبىمبصرحبيب اللطيف عبد اللطيف عبد احمد5333

الغربيةاألدبىمبصرعطيه حسن فتحى محمد سيف5334

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو اللطيف عبد الرحمن عبد صالح5335

الغربيةاألدبىمبصراليمنى محمود طه ضياء5336

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم محمد رضا الرحمن عبد5337

الغربيةاألدبىمبصرالمزين اسماعيل عادل محمد5338

الغربيةاألدبىمبصرالخطيب بسيونى هللا عبد محمد5339

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو الدسوقى مدحت محمد5340

الغربيةاألدبىمبصرعاشور مصطفى عزت احمد5341

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى محمد الرؤف عبد الرحمن عبد5342

الغربيةاألدبىمبصرالقشالن احمد محمد هللا عبد5343

الغربيةاألدبىمبصرالطحاوى المنعم عبد محمد عمر5344

الغربيةاألدبىمبصرالدقاق مصطفى سامى عمرو5345

الغربيةاألدبىمبصرالبيومى المجيد عبد اسماعيل محمد5346

الغربيةاألدبىمبصرالضعيفى كيالنى صابر محمد5347

الغربيةاألدبىمبصرجمعه السيد على السيد على محمد5348

الغربيةاألدبىمبصرالفار حسن جالل ماهر محمد5349

الغربيةاألدبىمبصرالجزار محمد بهاء محمود5350

الغربيةاألدبىمبصرحنيفه ابو محمد سليمان مصطفى5351



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 252

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن486الفرستق

ن456الفرستق

ن366الفرستق

ثانالفرستق

ن463الفرستق

ن463الفرستق

ن435.5الفرستق

راسبالفرستق

ن407.5الفرستق

ثانالفرستق

راسبالفرستق

ثانالفرستق

راسبالفرستق

راسبالفرستق

راسبالفرستق

راسبالفرستق

راسبالفرستق

ن389الفرستق

ثانالفرستق

راسبالفرستق

ثانالفرستق

ثانالفرستق

ن438.5قرانشو

ن480.5قرانشو

ن374.5قرانشو

ثانقرانشو

ن393قرانشو

ن465قرانشو

ن515.5قرانشو

ن439قرانشو

ن414قرانشو

ن408النجار كوم

ن436النجار كوم

ثانالنجار كوم

ثانالنجار كوم

ثانالنجار كوم

ثانالنجار كوم

ن477النجار كوم

ن401.5النجار كوم

ن456.5النجار كوم

ثانالنجار كوم

ثانالنجار كوم



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 253

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الغربيةاألدبىمبصرالدين جمال اسماعيل العرب عز صالح مصطفى5352

الغربيةاألدبىمبصرعاشور مصطفى عزت مصطفى5353

الغربيةاألدبىمبصرالفقى محمد مصطفى مؤمن5354

الغربيةاألدبىمبصرهنداوى مصطفى عادل يوسف5355

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم محمد ابراهيم5356

الشيخ كفراألدبىمبصردنيا ابو شعيشع ابو مصطفى شعيشع ابو ابراهيم5357

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد الونيس عبد محمود ابراهيم5358

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى المرسى ابراهيم ياسر ابراهيم5359

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر محمد محمود النبى عبد بكر ابو5360

الشيخ كفراألدبىمبصرطلبه السيد العزيز عبد اسامه احمد5361

الشيخ كفراألدبىمبصرشليل الشوادفى مصطفى السيد احمد5362

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد الوهاب عبد بلتاجى احمد5363

الشيخ كفراألدبىمبصرقشير محمد احمد سيد حمدى احمد5364

الشيخ كفراألدبىمبصرمغربى مهدى محمد حمدى احمد5365

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد ابراهيم دسوقى احمد5366

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم بركات احمد رمضان احمد5367

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى السيد زغلول شعبان احمد5368

الشيخ كفراألدبىمبصرعماه ابو محمود عيد عادل احمد5369

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد بسيونى متولى احمد5370

الشيخ كفراألدبىمبصردحدوح انور اللطيف عبد محمد احمد5371

الشيخ كفراألدبىمبصرالزرقانى زكى المنعم عبد محمد احمد5372

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده ابراهيم محمود مسعود احمد5373

الشيخ كفراألدبىمبصرذعفان الدسوقى على ايمن اسامه5374

الشيخ كفراألدبىمبصرالشامى بسيونى على محمد اسامه5375

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى فرج المنعم عبد محمد اسامه5376

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار احمد محمود محمد اسامه5377

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ذكى السيد محمود اسامه5378

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين شهاب على جمال اسالم5379

الشيخ كفراألدبىمبصرالخياط اسماعيل احمد اسماعيل5380

الشيخ كفراألدبىمبصرالشوادفى بخيت السيد البدرى5381

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاعر دسوقى حسنى على السعيد5382

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد السيد ابراهيم السيد5383

الشيخ كفراألدبىمبصرالشنوانى حافظ بسيونى ابراهيم السيد5384

الشيخ كفراألدبىمبصرعيشه ابو محمود السيد اشرف السيد5385

الشيخ كفراألدبىمبصرالشربينى كامل شوقى اسالم ايمن5386

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن مبروك طه واصف ايمن5387

الشيخ كفراألدبىمبصرالشوبرى الرحمن عبد على محمد بسيونى5388

الشيخ كفراألدبىمبصرالجوه الحليم عبد ذكريا يحى جهاد5389

الشيخ كفراألدبىمبصرعياد السيد حسن السيد حسن5390

الشيخ كفراألدبىمبصرالظريف احمد لبيب الحميد عبد حسن5391

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الشيخ رجب رمضان محمد رمضان5392

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى دياب موسى راشد سالم5393
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الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان موسى سليمان محمد سليمان5394

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيب محمود صابر محمود الدين شمس5395

الشيخ كفراألدبىمبصرالقبالوى السيد اسماعيل رجب صالح5396

الشيخ كفراألدبىمبصرالجوهرى ابراهيم صبحى ايمن صبحى5397

الشيخ كفراألدبىمبصرالشامى درويش صبحى درويش صبحى5398

الشيخ كفراألدبىمبصرالشوادفى محمد الشوادفى طارق5399

الشيخ كفراألدبىمبصرالمهدى احمد الحميد عبد محمد طارق5400

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد البارى عبد برعى البارى عبد5401

الشيخ كفراألدبىمبصرالشهاوى حسن عيد مصطفى الحكيم عبد5402

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم بسيونى محمد توفيق الرحمن عبد5403

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل ابراهيم ابراهيم دسوقى الرحمن عبد5404

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد المنعم عبد محمد عالء الرحمن عبد5405

الشيخ كفراألدبىمبصرالشامى هللا عبد مصطفى محفوظ الرحمن عبد5406

الشيخ كفراألدبىمبصرالغندور زكريا الاله عبد ياسر الرحمن عبد5407

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته عطيه احمد محمد الكريم عبد5408

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد كمال محمد محمد العزيز عبد5409

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى على ابراهيم ابراهيم هللا عبد5410

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى ابراهيم الحميد عبد ابراهيم هللا عبد5411

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان خطاب محمد خطاب هللا عبد5412

الشيخ كفراألدبىمبصرالعطار مصطفى مصطفى منتصر هللا عبد5413

الشيخ كفراألدبىمبصرربه عبد مصطفى هللا عبد نصر هللا عبد5414

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى اسماعيل القادر عبد ابراهيم عبده5415

الشيخ كفراألدبىمبصرقريطنه غازى على حمدى الدين عالء5416

الشيخ كفراألدبىمبصرداود فرج صالح محمد عالء5417

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده محمود احمد سالمه على5418

الشيخ كفراألدبىمبصربكير على سالم على5419

الشيخ كفراألدبىمبصرالشامى بسطويسى الغفار عبد محمد عماد5420

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار محمد سعد الباسط عبد عمار5421

الشيخ كفراألدبىمبصرعزام محمد السيد الغفار عبد عمار5422

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود بدوى مرسى احمد عمرو5423

الشيخ كفراألدبىمبصرالنصر ابو حسن حلمى على عمرو5424

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف الفتاح عبد يوسف فتحى5425

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن ابو احمد فهمى كمال فهمى5426

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه زيدان التايب عدوى كريم5427

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الحفيظ عبد ابراهيم محمد5428

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعدلى احمد محمد ابراهيم محمد5429

الشيخ كفراألدبىمبصرعبيد بسيونى متولى احمد محمد5430

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار احمد محمود احمد محمد5431

الشيخ كفراألدبىمبصرالفالوى احمد رجب خالد محمد5432

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد الدين كمال محمد خالد محمد5433

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان خطاب محمد خطاب محمد5434

الشيخ كفراألدبىمبصرناجى حسن العزيز عبد رزق محمد5435
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الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى حسين زغلول محمد5436

الشيخ كفراألدبىمبصرالعطار محمد الحميد عبد سمير محمد5437

الشيخ كفراألدبىمبصرالحافظ عبد القدوس عبد صالح محمد5438

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب ابراهيم الغنى عبد طلعت محمد5439

الشيخ كفراألدبىمبصرالخميس الدسوقى ابراهيم عادل محمد5440

الشيخ كفراألدبىمبصرالحمامصى الحميد عبد الرحيم عبد عادل محمد5441

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيب صادق ابراهيم السالم عبد محمد5442

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان القادر عبد المنعم عبد القادر عبد محمد5443

الشيخ كفراألدبىمبصرصحصاح السيد المعطى عبد المقصود عبد محمد5444

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى محمود محمد النبى عبد محمد5445

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنى عبد امين رمضان عصام محمد5446

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد المنعم عبد محمد عالء محمد5447

الشيخ كفراألدبىمبصرالشوره السالم عبد سعد على محمد5448

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا نعمت احمد على فرج محمد5449

الشيخ كفراألدبىمبصربسطويسى فهيم محمد فهيم محمد5450

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر مرسى مصطفى مرسى محمد5451

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب الدسوقى رشاد هانى محمد5452

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو الفتاح عبد لطفى محمد محمود5453

الشيخ كفراألدبىمبصرعطا عيد النجاح عبد جابر محمود5454

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه محمود مصطفى محمود5455

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى احمد سيد الباعث عبد يسرى محمود5456

الشيخ كفراألدبىمبصرالمغنى السيد السعيد حمدى هشام5457

الشيخ كفراألدبىمبصربشته هللا عبد رشاد محمد وليد يوسف5458

الشيخ كفراألدبىمبصرالطنطاوى الحميد عبد محمد هللا عبد5459

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد عبيد الباعث عبد عبيد محمد5460

الشيخ كفراألدبىمبصرمندور غازى محمد احمد ابراهيم5461

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص احمد ابراهيم محى رضا ابراهيم5462

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى خطاب ابراهيم رمضان ابراهيم5463

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى رياض محمد الحميد عبد ابراهيم5464

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد اسماعيل مصطفى ابراهيم احمد5465

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا ولى محمد جمال احمد5466

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد السيد هللا عبد رمضان احمد5467

الشيخ كفراألدبىمبصرامام محمد مسعد احمد5468

الشيخ كفراألدبىمبصرمخيمر شاهين محمد المعطى عبد ابراهيم اسالم5469

الشيخ كفراألدبىمبصرجوده السعيد امين السعيد5470

الشيخ كفراألدبىمبصرعوف حسن الرازق عبد السيد5471

الشيخ كفراألدبىمبصرالشهاوى احمد سيد خطاب امير5472

الشيخ كفراألدبىمبصرالخير ابو الرازق عبد المجيد عبد دياب5473

الشيخ كفراألدبىمبصردويدار متولى محمد مصطفى رجب5474

الشيخ كفراألدبىمبصرداود محمد درغام سالم5475

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى ابو الحميد عبد ماجد الرحمن عبد5476

الشيخ كفراألدبىمبصرحالوه عيسى سليمان حمدى عماد5477
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الشيخ كفراألدبىمبصرعماره الحليم عبد على الحليم عبد عماد5478

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجى شلبى السيد السيد عمار5479

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد زكى فتحى عيد5480

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى محمد السعيد حمدين فارس5481

الشيخ كفراألدبىمبصرقريطنه الفتاح عبد مسعد الفتاح عبد مالك5482

الشيخ كفراألدبىمبصرمندور غازى محمد ابراهيم محمد5483

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا ولى توفيق احمد سيد توفيق محمد5484

الشيخ كفراألدبىمبصرالزرزور يوسف درغام سامى محمد5485

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح على الرازق عبد المجيد عبد محمد5486

الشيخ كفراألدبىمبصرالخير ابو مصطفى الدين عالء محمد5487

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى ابراهيم المجيد عبد فرج محمد5488

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عطا الستار عبد محمد ماهر محمد5489

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده مصطفى اسامه مصطفى5490

الشيخ كفراألدبىمبصركلبوش بسيونى الفتوح ابو محمد هشام5491

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين شرف جبر محمد جبر ابراهيم5492

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى جوهر حلمى حسام5493

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد السيد محمد ابراهيم5494

الشيخ كفراألدبىمبصرالدباوى على النبى عبد الوهاب عبد احمد5495

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن ابراهيم محمد محمود احمد5496

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد المجيد عبد يوسف اسامه5497

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا ولى السيد الرازق عبد عصام جمال5498

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده محمد حمدى محمود حمدى5499

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانين المولى عبد توفيق حسين ضياء5500

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد السباعى المقتدر عبد سمير الرحمن عبد5501

الشيخ كفراألدبىمبصرعطا سليم الفتاح عبد محمد الفتاح عبد5502

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد الشافى عبد السعيد نصر فؤاد5503

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا نصر حسين محمد ابراهيم محمد5504

الشيخ كفراألدبىمبصرالعباسى السيد رشوان محمد5505

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى هللا عبد المعداوى هللا عبد محمد5506

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم القادر عبد سمير عزمى محمد5507

الشيخ كفراألدبىمبصرعواد السيد السيد متولى محمد5508

الشيخ كفراألدبىمبصرالبيومى محفوظ رجب محفوظ محمود5509

الشيخ كفراألدبىمبصرعالم يوسف الحميد عبد شاكر يوسف5510

الشيخ كفراألدبىمبصرالروينى محمد ابراهيم السعيد ابراهيم5511

الشيخ كفراألدبىمبصريسن ابراهيم عنتر محمد ابراهيم5512

الشيخ كفراألدبىمبصرالمغازى احمد محمد ابراهيم احمد5513

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد احمد بسيونى احمد5514

الشيخ كفراألدبىمبصرالصالحى على حسن خالد احمد5515

الشيخ كفراألدبىمبصرمسعود نجاح شعبان احمد5516

الشيخ كفراألدبىمبصرالبطاط محمد محمد محمد احمد5517

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنين ابو على ابراهيم محمود احمد5518

الشيخ كفراألدبىمبصرباز محمد النبى عبد عمر اسامه5519



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 260

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبمسير

راسبمسير

راسبمسير

ثانمسير

ن377مسير

ثانمسير

راسبمسير

ثانمسير

ثانمسير

ثانمسير

ن340مسير

ثانمسير

ثانمسير

راسبمسير

راسبمسير

راسبمسير

راسبالطايفة

ثانالطايفة

ثانالطايفة

ن347الطايفة

راسبالطايفة

راسبالطايفة

ثانالطايفة

ثانالطايفة

ثانالطايفة

ثانالطايفة

راسبالطايفة

راسبالطايفة

راسبالطايفة

ثانالطايفة

ن424الطايفة

ثانالطايفة

ن404الطايفة

راسباريمون

ثاناريمون

ن345اريمون

راسباريمون

ثاناريمون

راسباريمون

راسباريمون

راسباريمون

راسباريمون



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 261

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان محمد اسماعيل محمد اسماعيل5520

الشيخ كفراألدبىمبصرسرحان احمد بدوى بدوى اشرف5521

الشيخ كفراألدبىمبصرالحمراوى هللا عبد السيد رمضان الدسوقى5522

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد على خاطر حماد احمد حماد5523

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد احمد محمد رشدى5524

الشيخ كفراألدبىمبصرداود محمد رمضان سعد رمضان5525

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيونى غازى غازى جمال سمير5526

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويل شحاته حسنى شحاته5527

الشيخ كفراألدبىمبصرالبتانونى احمد رضوان احمد الدين شهاب5528

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد عطيه العال عبد عالم طارق5529

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد الحميد عبد محمد الحميد عبد5530

الشيخ كفراألدبىمبصرالمغازى على محمد ابراهيم الرحمن عبد5531

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى احمد قطب السعيد الرحمن عبد5532

الشيخ كفراألدبىمبصرالقبالوى متولى محمد فوزى صقر الرحمن عبد5533

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاد احمد عبده الناصر عبد الرحمن عبد5534

الشيخ كفراألدبىمبصرحواش سالم عبده عطيه الرحمن عبد5535

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد السيد فوزى الرحمن عبد5536

الشيخ كفراألدبىمبصرهلل على محمد على العزيز عبد5537

الشيخ كفراألدبىمبصرالطباخ السيد احمد محمد احمد هللا عبد5538

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين باز هللا عبد رجب هللا عبد5539

الشيخ كفراألدبىمبصرالحمراوى هللا عبد السيد رمضان هللا عبد5540

الشيخ كفراألدبىمبصرضيف السيد شودافى صبرى هللا عبد5541

الشيخ كفراألدبىمبصريسن غازى الهادى عبد مختار هللا عبد5542

الشيخ كفراألدبىمبصرحواش سالم عبده على عبده5543

الشيخ كفراألدبىمبصرالسنديونى بسيونى على السالم عبد على5544

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيونى على محمد زيد ابو كريم5545

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانين محمد الدين محى ابراهيم محمد5546

الشيخ كفراألدبىمبصرفيود الرحيم عبد محمد راشد محمد5547

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد على فلاير رضا محمد5548

الشيخ كفراألدبىمبصرالهوارى ابراهيم يوسف صابر محمد5549

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عطا الحميد عبد هللا عبد طارق محمد5550

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد السيد محروس عادل محمد5551

الشيخ كفراألدبىمبصرفيود الرحيم عبد محمد محمد المحسن عبد محمد5552

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى مطاوع محمد المنعم عبد محمد5553

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام محمود الوهاب عبد مصباح محمد5554

الشيخ كفراألدبىمبصرالسنديونى بسيونى احمد ممدوح محمد5555

الشيخ كفراألدبىمبصرباز محمد النبى عبد يحى محمد5556

الشيخ كفراألدبىمبصرالسنديونى العزيز عبد السيد محمود5557

الشيخ كفراألدبىمبصرعتمان بسيونى محمد بسيونى محمود5558

الشيخ كفراألدبىمبصرسبوخ محمد المجيد عبد سامى محمود5559

الشيخ كفراألدبىمبصرالسنديونى الوهاب عبد محمد عادل محمود5560

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى المجيد عبد محمد محمود5561
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الشيخ كفراألدبىمبصرالبهج شعيشع ابو حامد عيد محمد مروان5562

الشيخ كفراألدبىمبصرمكاوى محمد صابر مصطفى5563

الشيخ كفراألدبىمبصرالدقاق العظيم عبد محمد مصطفى5564

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد ابراهيم شحاته السيد نادر5565

الشيخ كفراألدبىمبصرطلى الدايم عبد فتحى رجب نادر5566

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم هاشم صبرى هشام5567

الشيخ كفراألدبىمبصرسرحان عطيه محمد خالد وليد5568

الشيخ كفراألدبىمبصرالسنديونى العزيز عبد ابراهيم ياسر5569

الشيخ كفراألدبىمبصرالبانوبى محمد الباسط عبد صالح محمد5570

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد محمد الستار عبد عصام ابراهيم5571

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الغنى عبد حجازى ابراهيم احمد5572

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى ربه عبد حطاوى سماره احمد5573

الشيخ كفراألدبىمبصركنزى على نصر صابر احمد5574

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى ابراهيم السيد عادل احمد5575

الشيخ كفراألدبىمبصرالبغدادى ابراهيم السيد عيد احمد5576

الشيخ كفراألدبىمبصرسلطان اليزيد ابو على احمد5577

الشيخ كفراألدبىمبصرخضر محمد خليفه محمود احمد5578

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويله العزيز عبد محمد احمد5579

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم ربه عبد حطاوى مسعد احمد5580

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم رمزى منتصر احمد5581

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل حسن محمد ابراهيم اسامه5582

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل ابو السيد الونيس عبد اسالم5583

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد عباس محمد اسالم5584

الشيخ كفراألدبىمبصرمصباح ابراهيم السعيد مدحت السعيد5585

الشيخ كفراألدبىمبصردعبس السيد ذكى ابراهيم السيد5586

الشيخ كفراألدبىمبصرمصباح محمود طه محمد السيد5587

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض متولى ابراهيم عوض حسام5588

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين نور محمود حسين محسن شعبان5589

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين محمود هللا عبد الشحات طلعت5590

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى عرفه رجب اسعد الرحمن عبد5591

الشيخ كفراألدبىمبصرفوده محمد محمد سعد الرحمن عبد5592

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم احمد الفتاح عبد محمود الفتاح عبد5593

الشيخ كفراألدبىمبصرمرجاوى السيد محمد الشوادفى هللا عبد5594

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيان مصطفى يوسف على محمد على5595

الشيخ كفراألدبىمبصرعباده احمد على اسماعيل ماهر5596

الشيخ كفراألدبىمبصرعباده احمد على اسماعيل محمد5597

الشيخ كفراألدبىمبصرندا العاطى عبد فتحى رمضان محمد5598

الشيخ كفراألدبىمبصروهبه كامل يوسف شريف محمد5599

الشيخ كفراألدبىمبصرالمكارم ابو محمد صبحى محمد5600

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد يونس الجواد عبد محمد5601

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه محمد محمد هللا عبد محمد5602

الشيخ كفراألدبىمبصرالسبكى هللا عبد حمدين عطا محمد5603
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الشيخ كفراألدبىمبصرعقل على الغنى عبد فرج محمد5604

الشيخ كفراألدبىمبصرالغالى السيد محمد فرحات محمد5605

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد عطيه محمد محمد5606

الشيخ كفراألدبىمبصرعاصى احمد سيد المجيد عبد محمد محمد5607

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجى عباس عامر مدين محمد5608

الشيخ كفراألدبىمبصرالجوهرى الحليم عبد ذكريا خالد محمود5609

الشيخ كفراألدبىمبصرالشباسى على ابراهيم عادل محمود5610

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل ابو على المنعم عبد على محمود5611

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين جمال حسن مصباح يحى عيد مصطفى5612

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عطا حسانين نبيه رمضان معتز5613

الشيخ كفراألدبىمبصربريقع احمد صالح وليد5614

الشيخ كفراألدبىمبصرمرعى على اسماعيل على ابراهيم5616

الشيخ كفراألدبىمبصرشهاب محمود محمد سمير احمد5617

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور احمد راشد عالء راشد5618

الشيخ كفراألدبىمبصرعاصى حسن ابراهيم محمد محمود5619

الشيخ كفراألدبىمبصرفراج مصباح ابراهيم مصباح ابراهيم5620

الشيخ كفراألدبىمبصرالبهلول عابدين المعاطى ابو احمد5621

الشيخ كفراألدبىمبصردريس بدير ابراهيم احمد5622

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو ابراهيم جمال احمد5623

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان المعطى عبد المولى عبد حسن احمد5624

الشيخ كفراألدبىمبصرطاحون القوى عبد المنعم عبد رضا احمد5625

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيتانى احمد رمضان احمد5626

الشيخ كفراألدبىمبصرليله ابو مصطفى محمد السيد اسماعيل احمد5627

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ محمود صالح احمد5628

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض الفتاح عبد الواحد عبد احمد5629

الشيخ كفراألدبىمبصرالفايش طلبه هللا عبد احمد5630

الشيخ كفراألدبىمبصرادريس محمد هللا عبد احمد5631

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى يونس على محمد احمد5632

الشيخ كفراألدبىمبصركاشف قطب محمد احمد5633

الشيخ كفراألدبىمبصرادريس محمد انور احمد5634

الشيخ كفراألدبىمبصرالجبالى فؤاد ياسر احمد5635

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار حسنى حسام ابراهيم5636

الشيخ كفراألدبىمبصرالوكيل العاطى عبد هللا فتح ابراهيم5637

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو ابراهيم سمير ابراهيم5638

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابراهيم اسماعيل سند اسماعيل5639

الشيخ كفراألدبىمبصريونس محمد حماده اسامه5640

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى احمد محمد اسالم5641

الشيخ كفراألدبىمبصرالجزار على محمد اسالم5642

الشيخ كفراألدبىمبصرالبقرى على الواحد عبد السعيد5643

الشيخ كفراألدبىمبصرالطناحى محسن الناصر عبد جمال5644

الشيخ كفراألدبىمبصرالمسيرى فؤاد رشدى حسام5645

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الجليل عبد السيد صابر حسام5646
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الشيخ كفراألدبىمبصرخطيب محمد يسرى حسام5647

الشيخ كفراألدبىمبصرياسين حسن مبروك حسن5648

الشيخ كفراألدبىمبصرعابده الفتاح عبد فتحى الشحات سعد5649

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى محمد زيد ابو طاهر5650

الشيخ كفراألدبىمبصرطلحه محمد الستار عبد رمضان الرحمن عبد5651

الشيخ كفراألدبىمبصريونس ابو الفتاح عبد احمد الفتاح عبد5652

الشيخ كفراألدبىمبصرالجبالى هللا عبد عادل هللا عبد5653

الشيخ كفراألدبىمبصرالوكيل احمد ابراهيم الواحد عبد5654

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد البيومى على الحميد عبد على5655

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى النصر ابو عيد النصر ابو عيد5656

الشيخ كفراألدبىمبصرعابده احمد ابراهيم جهاد فارس5657

الشيخ كفراألدبىمبصرالحق جاد احمد حسن احمد محمد5658

الشيخ كفراألدبىمبصرالبهواشى احمد محمد احمد محمد5659

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم الشناوى خليل اسامه محمد5660

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابراهيم سليمان امين محمد5661

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو بسيونى ابراهيم محمد5662

الشيخ كفراألدبىمبصرحجاج فهمى دسوقى محمد5663

الشيخ كفراألدبىمبصرجويلى محمود راشد محمد5664

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم شهبه ابو ابراهيم رضا محمد5665

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى رجب عثمان سامى محمد5666

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان المعطى عبد المعطى عبد عماد محمد5667

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى محمد العزيز عبد محمد5668

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى صالح مسعود محمد5669

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد حسن فتحى هالل محمد5670

الشيخ كفراألدبىمبصرطلحه حلمى سمير محمود5671

الشيخ كفراألدبىمبصرعماه ابو المجيد عبد الدسوقى عادل محمود5672

الشيخ كفراألدبىمبصرالشامى بيلى الدين عز محمود5673

الشيخ كفراألدبىمبصرطاحون محمد على محمد محمود5674

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى على محمد ابراهيم مصطفى5675

الشيخ كفراألدبىمبصرعلوان على السيد نادر5676

الشيخ كفراألدبىمبصرالفخرانى ذكى محمد هانى5677

الشيخ كفراألدبىمبصرالزواوى مصطفى على السيد عصام يوسف5678

الشيخ كفراألدبىمبصرحربى الجواد عبد ابراهيم حربى ابراهيم5679

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم المولى عبد رجب ابراهيم5680

الشيخ كفراألدبىمبصرحربى احمد محمد محمد ابراهيم5681

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان احمد السيد جمعه احمد5682

الشيخ كفراألدبىمبصرالزهيرى حجازى ربيع احمد5683

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر احمد السيد سامى احمد5684

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم احمد سعد احمد5685

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف احمد محمد العاطى عبد احمد5686

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد الزاهد هللا عبد احمد5687

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد القوى عبد محمود احمد5688
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الشيخ كفراألدبىمبصرمنيسى عزت نشأت احمد5689

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجا ابو محمد اسماعيل محمد اسماعيل5690

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد انور احمد انور5691

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد النبى عبد شعبان حسن5692

الشيخ كفراألدبىمبصرالصياد محمد غازى كمال حسن5693

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى بسيونى حسين صدام5694

الشيخ كفراألدبىمبصرشادى محمد محمود الستار عبد شريف طه5695

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه محمد الشافى عبد الرازق عبد5696

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى يوسف محمد ياسر الرحمن عبد5697

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين احمد هللا عبد ابراهيم هللا عبد5698

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب عبده قطب رأفت هللا عبد5699

الشيخ كفراألدبىمبصرحربى الجواد عبد فوزى محمد عصام5700

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد على السيد على5701

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الونيس عبد على عادل على5702

الشيخ كفراألدبىمبصرمنيسى الحميد عبد على محمد على5703

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب محمد ابراهيم عصام عمار5704

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى حسين ياسر عمار5705

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد غازى الفتاح عبد صالح فارس5706

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان احمد ابراهيم على ابراهيم محمد5707

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى منصور زيد ابو محمد5708

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى محمد صبرى حمدى محمد5709

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان الفتوح ابو الفتاح عبد رضا محمد5710

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد مصطفى شعبان محمد5711

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد الحميد عبد عاطف محمد5712

الشيخ كفراألدبىمبصرعابدين محمود العال عبد عوض محمد5713

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه حسن عرفات فارس محمد5714

الشيخ كفراألدبىمبصرالششتاوى المجيد عبد ممدوح محمد5715

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد محمد محمود محمد5716

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الفتوح ابو ابراهيم وحيد محمد5717

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد المولى عبد يوسف محمد5718

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج غنيمى محمد السيد محمود5719

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل محمود اسماعيل محمود5720

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد صبحى محمود5721

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى ابراهيم يوسف صالح محمود5722

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته بسيونى محمد محمد محمود5723

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل على سعد الوهاب عبد مصطفى5724

الشيخ كفراألدبىمبصرحلوه محمد بسيونى نبيه محمد نبيه5725

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحيم عبد بيومى غالب شكرى يوسف5726

الشيخ كفراألدبىمبصرعطا على فتوح على يوسف5727

الشيخ كفراألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد الحفيظ عبد احمد5728

الشيخ كفراألدبىمبصرشعنون موسى القادر عبد الزاهى احمد5729

الشيخ كفراألدبىمبصرالعمايم ابو بكر حامد امين احمد5730
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الشيخ كفراألدبىمبصرالعنين ابو جمعه محمد جمعه احمد5731

الشيخ كفراألدبىمبصرسعيد العزيز عبد كمال حسين احمد5732

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم محمد الحميد عبد كمال احمد5733

الشيخ كفراألدبىمبصربازيد بسيونى محمد احمد5734

الشيخ كفراألدبىمبصرالواحد عبد مصطفى انور احمد انور5735

الشيخ كفراألدبىمبصرالال عبد على محمد الناصر عبد جمال5736

الشيخ كفراألدبىمبصرفتوح مصطفى رمضان رمزى5737

الشيخ كفراألدبىمبصرفطاير عوض فوزى معوض رمضان5738

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد الحميد عبد حسنين سامح5739

الشيخ كفراألدبىمبصركساب على عباس جمال عباس5740

الشيخ كفراألدبىمبصرالحق البارى عبد الوهاب عبد البارى عبد5741

الشيخ كفراألدبىمبصرالعدوى محمد محمد الرحمن عبد5742

الشيخ كفراألدبىمبصرالبيلى على الفتاح عبد سالم الفتاح عبد5743

الشيخ كفراألدبىمبصرطنطاوى السيد الفتاح عبد مصطفى الفتاح عبد5744

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد الدسوقى المنعم عبد عثمان5745

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم حسن غازى خالد عمرو5746

الشيخ كفراألدبىمبصرفوده على المقصود عبد حلمى محمد عمرو5747

الشيخ كفراألدبىمبصركامل محمد محمود اشرف محمد5748

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد السيد محمد بدير محمد5749

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد رجب النبى عبد محمد5750

الشيخ كفراألدبىمبصركشك على محمد عقيبى محمد5751

الشيخ كفراألدبىمبصربلتاجى حسين احمد اسماعيل فاضل محمد5752

الشيخ كفراألدبىمبصرالجليل عبد محمد لطفى محمد5753

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعدى حسين رمضان مصطفى5754

الشيخ كفراألدبىمبصرالبيلى احمد محمود محمد محمود مصطفى5755

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد حسن محمدين موسى معاز5756

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار الحليم عبد شحاته السيد نادر5757

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر على يوسف عيد يوسف5758

الشيخ كفراألدبىمبصرالصقار محمد ابراهيم السعيد ابراهيم5759

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان محمد العليم عبد رضا ابراهيم5760

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف الدسوقى ابراهيم يوسف ابراهيم5761

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل على فريج ابراهيم احمد5762

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد احمد محمد ابراهيم احمد5763

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان كمال محمد اشرف احمد5764

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد محمود اكرامى احمد5765

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر ابو محمد على السعيد احمد5766

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمانى محمد الرحمن عبد حمدى احمد5767

الشيخ كفراألدبىمبصرجابر حافظ ثروت سامى احمد5768

الشيخ كفراألدبىمبصرالبنا محمد محمد شوقى احمد5769

الشيخ كفراألدبىمبصرالصياد ابراهيم فؤاد المنعم عبد احمد5770

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعداوى محمد هللا فتح احمد5771

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار بدوى فؤاد فريج احمد5772
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الشيخ كفراألدبىمبصرالعربى يونس اللطيف عبد ماجد احمد5773

الشيخ كفراألدبىمبصرجنيدى مصطفى ابراهيم ماهر احمد5774

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجيلى العاطى عبد الوهاب عبد ماهر احمد5775

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم المحروقى محمد ماهر احمد5776

الشيخ كفراألدبىمبصرطايل الفتوح ابو حمدى محمد احمد5777

الشيخ كفراألدبىمبصرجنيدى مصطفى ابراهيم ناصر احمد5778

الشيخ كفراألدبىمبصرالحليسى ابراهيم الحميد عبد ناصر احمد5779

الشيخ كفراألدبىمبصرخاطر احمد انور نبيل احمد5780

الشيخ كفراألدبىمبصرالمغينى محمد على احمد هانى احمد5781

الشيخ كفراألدبىمبصرالرميدى احمد على وجيه احمد5782

الشيخ كفراألدبىمبصرالحفناوى مصرى قطب يسرى احمد5783

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى حسين محمد محمد اسامه5784

الشيخ كفراألدبىمبصرالوكيل مصطفى على صالح اسالم5785

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد فتحى مندور ياسر اسالم5786

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فضل هللا عبد سعد السيد5787

الشيخ كفراألدبىمبصرالرازق عبد محمد الفتاح عبد عيد السيد5788

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه مرسى مرسى يوسف اليمان5789

الشيخ كفراألدبىمبصرالتهامى السالم عبد التهامى ابراهيم ايهاب5790

الشيخ كفراألدبىمبصرحليمه ابو احمد محمد جمال حامد5791

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده نظمى محمد رضا حامد5792

الشيخ كفراألدبىمبصرهيره ابو محمد اسماعيل حسنى حسام5793

الشيخ كفراألدبىمبصرحسنين المنعم عبد محمد منصور حسام5794

الشيخ كفراألدبىمبصردومه احمد حسن محمد حسن5795

الشيخ كفراألدبىمبصرالبشبيشى محمد السيد محمد حسين5796

الشيخ كفراألدبىمبصرشتله قطب بسيونى محمود حمدى5797

الشيخ كفراألدبىمبصرالخير ابو العزيز عبد رشاد الباسط عبد رشاد5798

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان محمد الجواد عبد ثابت رمضان5799

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم مصطفى محمد السعيد زياد5800

الشيخ كفراألدبىمبصرعطوان محمد سعد محمد هانى سعد5801

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر رزق السيد محمد رجب سمير5802

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم الغفار عبد ابراهيم السيد طارق5803

الشيخ كفراألدبىمبصرالعظيم عبد السيد محمد جمال عادل5804

الشيخ كفراألدبىمبصرالعز ابو العزيز عبد السعيد السيد العزيز عبد5805

الشيخ كفراألدبىمبصرداود على سعد ابراهيم هللا عبد5806

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد عبده جمال هللا عبد5807

الشيخ كفراألدبىمبصرسعدون ابراهيم ابراهيم خيرى هللا عبد5808

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن العزيز عبد رزق محمد هللا عبد5809

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر تركى فتحى محمود هللا عبد5810

الشيخ كفراألدبىمبصرونس محمود عبده ابراهيم عبده5811

الشيخ كفراألدبىمبصرالرمادى محمد سعد محمد عزت5812

الشيخ كفراألدبىمبصربركات هللا عبد عطيه حمدى عطيه5813

الشيخ كفراألدبىمبصرعرفه السيد محمد السيد عالء5814
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الشيخ كفراألدبىمبصرسالم السيد عصام عالء5815

الشيخ كفراألدبىمبصرالحليسى محمد على تاج على5816

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد خيشه على جابر على5817

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر تركى فتحى محمد على5818

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف حموده السيد احمد عمر5819

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار بدوى فؤاد سعد عمر5820

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد محمد السيد محمد عمر5821

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى محمد ابراهيم بسيونى فارس5822

الشيخ كفراألدبىمبصرغلمش الغنى عبد نعيم جالل فارس5823

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف ابو محمد فوزى ايمن فوزى5824

الشيخ كفراألدبىمبصرنور ابو اسماعيل اسماعيل شعبان كريم5825

الشيخ كفراألدبىمبصرفضليه اللطيف عبد السعيد اللطيف عبد كريم5826

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الشناوى يوسف الشناوى ماهر5827

الشيخ كفراألدبىمبصرالصوفانى حامد محمد ابراهيم محمد5828

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم على محمد السعيد محمد5829

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل محمد محمد الشحات محمد5830

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد المنعم عبد فتحى ايمن محمد5831

الشيخ كفراألدبىمبصرزعلوك محمد مرسى الدين جمال محمد5832

الشيخ كفراألدبىمبصرالديب احمد على جمعه محمد5833

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار حامد احمد حازم محمد5834

الشيخ كفراألدبىمبصرخضره محمد النصر ابو محمد حمدى محمد5835

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد عبد احمد شعبان رضا محمد5836

الشيخ كفراألدبىمبصرغباشى ابراهيم ابراهيم السيد رمضان محمد5837

الشيخ كفراألدبىمبصرالنحراوى الحميد عبد السيد سامح محمد5838

الشيخ كفراألدبىمبصرالحايس رجب احمد عادل محمد5839

الشيخ كفراألدبىمبصرالسبعاوى ابراهيم السيد الوهاب عبد محمد5840

الشيخ كفراألدبىمبصرطلبه حسين سالمه على محمد5841

الشيخ كفراألدبىمبصرالحفناوى على النبى عبد على محمد5842

الشيخ كفراألدبىمبصرعيانه ابو ابراهيم محمد عماد محمد5843

الشيخ كفراألدبىمبصرالصباغ السيد على فتحى محمد5844

الشيخ كفراألدبىمبصرالديب احمد سيد رمضان فؤاد محمد5845

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين على موسى مرتضى محمد5846

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى حسن محمود السيد محمود5847

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور سليمان محمد سليمان محمود5848

الشيخ كفراألدبىمبصرعمران شحاته زكى شحاته محمود5849

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد الصاوى محمد صابر محمود5850

الشيخ كفراألدبىمبصربيومى عطيه السيد عطيه مصطفى5851

الشيخ كفراألدبىمبصرالدخاخنى السيد محمد محمود مصطفى5852

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى محمد سعد نجيب مصطفى5853

الشيخ كفراألدبىمبصراللقانى محمد مختار محمد معاذ5854

الشيخ كفراألدبىمبصرالعز ابو محمد حسن اسامه ياسر5855

الشيخ كفراألدبىمبصرطواله حسن محمد محمد ياسين5856



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 276

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثاندسوق

ثاندسوق

راسبدسوق

ثاندسوق

ثاندسوق

ن329دسوق

ن426دسوق

راسبدسوق

ن398دسوق

راسبدسوق

راسبدسوق

ثاندسوق

ن476دسوق

ن389دسوق

راسبدسوق

راسبدسوق

راسبدسوق

راسبدسوق

ن379دسوق

ثاندسوق

ثاندسوق

راسبدسوق

ثاندسوق

ن388دسوق

راسبدسوق

راسبدسوق

راسبدسوق

ن359دسوق

راسبدسوق

ثاندسوق

ثاندسوق

ثاندسوق

راسبدسوق

ثاندسوق

راسبدسوق

راسبدسوق

ثاندسوق

راسبدسوق

ن419دسوق

ثاندسوق

راسبدسوق

ن419دسوق



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 277

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصرعجالن علوانى ابراهيم مجدى يوسف5857

الشيخ كفراألدبىمبصرالكفراوى محمد الحميد عبد شعبان ياسر يوسف5858

الشيخ كفراألدبىمبصرعشماوى الحميد عبد هللا عبد زكريا يوسف5859

الشيخ كفراألدبىمبصرعطوه على ابراهيم اسامه ابراهيم5860

الشيخ كفراألدبىمبصرغيط ابو على محمد حمدان ابراهيم5861

الشيخ كفراألدبىمبصرعون الخالق عبد المعطى عبد شفيق ابراهيم5862

الشيخ كفراألدبىمبصرقالشه ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم5863

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال ابراهيم احمد محمد ابراهيم5864

الشيخ كفراألدبىمبصرالسراج درويش مجاهد مسعد ابراهيم5865

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر ابو اللطيف عبد بهنسى حمدى احمد5866

الشيخ كفراألدبىمبصررزق بهنسى محمد راضى احمد5867

الشيخ كفراألدبىمبصراالحول غازى الدسوقى فريد احمد5868

الشيخ كفراألدبىمبصردرباله طه السيد محمد احمد5869

الشيخ كفراألدبىمبصررزق محمد بركات محمد احمد5870

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه نويجى نويجى محمود احمد5871

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى محمد ابراهيم مصطفى احمد5872

الشيخ كفراألدبىمبصرداود مصباح محمد محمود ناجح احمد5873

الشيخ كفراألدبىمبصرنويجى عيسى فتحى نبيل احمد5874

الشيخ كفراألدبىمبصراالحول الواحد عبد الحميد عبد موسى السباعى5875

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر ابو الجواد عبد محمد السعيد ايمن5876

الشيخ كفراألدبىمبصربدر احمد ابراهيم شعبان رجب5877

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى السالم عبد مرزوق مصطفى رزق5878

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد عمر زكى احمد سعد5879

الشيخ كفراألدبىمبصرشنقار السالم عبد مرزوق مسعد سعد5880

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى ابراهيم ياسر شادى5881

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص السعيد المحسن عبد السعيد صالح5882

الشيخ كفراألدبىمبصرعون محمد الصمد عبد الصمد عبد ضياء5883

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان السيد على سعد راحم هللا عبد5884

الشيخ كفراألدبىمبصرالسحماوى حسن على على موسى هللا عبد5885

الشيخ كفراألدبىمبصرعون احمد محمد الرحمن عبد المقصود عبد5886

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد صابر على ياسر على5887

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد محمد ابراهيم موسى عمرو5888

الشيخ كفراألدبىمبصرعون فاروق عادل فاروق5889

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه اللطيف عبد ابراهيم محمد5890

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد ابراهيم حسين احمد محمد5891

الشيخ كفراألدبىمبصرزامل ابو محمد اسماعيل اسماعيل محمد5892

الشيخ كفراألدبىمبصرالفار رزق بسيونى اسماعيل محمد5893

الشيخ كفراألدبىمبصرالجربه اسماعيل محمد اسماعيل محمد5894

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محفوظ لبيب السعيد محمد5895

الشيخ كفراألدبىمبصرنعيم الغفار عبد محمد جمعه محمد5896

الشيخ كفراألدبىمبصرخطاب ابراهيم محمد الحميد عبد ربيع محمد5897

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه ابراهيم على ابراهيم رمضان محمد5898
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الشيخ كفراألدبىمبصرخير محمد محمد سرور محمد5899

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الجواد عبد الكريم عبد محمد5900

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى ابراهيم على على محمد5901

الشيخ كفراألدبىمبصرمصباح الحليم عبد مصباح محمد5902

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنى عبد على محمد رياض ابراهيم5903

الشيخ كفراألدبىمبصرخزيمى ابراهيم ابراهيم شعبان ابراهيم5904

الشيخ كفراألدبىمبصرالشامى جبر محمد ابراهيم صبرى ابراهيم5905

الشيخ كفراألدبىمبصرالعايشه مصطفى ابراهيم مسعد ابراهيم5906

الشيخ كفراألدبىمبصرعفونه محمد منصور ابراهيم احمد5907

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى البر عبد السيد الحسن احمد5908

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد حيطاوى احمد السيد احمد5909

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى زيد ابو خليل السيد احمد5910

الشيخ كفراألدبىمبصرالسرساوى السيد عطيه السيد احمد5911

الشيخ كفراألدبىمبصرخزيمى ابراهيم قطب حمزه احمد5912

الشيخ كفراألدبىمبصركيحر محمد احمد حيطاوى رمضان احمد5913

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو محمود محمد سعد سعد احمد5914

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى ابراهيم شبل شعبان احمد5915

الشيخ كفراألدبىمبصرالقرضاوى المجيد عبد رجب شوقى احمد5916

الشيخ كفراألدبىمبصرالريس عبده الجليل عبد صبرى احمد5917

الشيخ كفراألدبىمبصرباشا السيد محمد عادل احمد5918

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى القادر عبد شعبان القادر عبد احمد5919

الشيخ كفراألدبىمبصرالفخرانى الجواد عبد الجواد عبد عطيه احمد5920

الشيخ كفراألدبىمبصرخزيمى جاد على السيد على احمد5921

الشيخ كفراألدبىمبصرعجوه كامل على كامل احمد5922

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى السيد محمد احمد5923

الشيخ كفراألدبىمبصرمطر عبده السيد محمد احمد5924

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده الفتاح عبد شعبان محمد احمد5925

الشيخ كفراألدبىمبصرالمنعم عبد احمد المنعم عبد محمد احمد5926

الشيخ كفراألدبىمبصربظاظو مصطفى سعد مصطفى احمد5927

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر محمد السعيد جابر السعيد5928

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى عيد السيد ابراهيم السيد5929

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر السيد محمد صادق السيد5930

الشيخ كفراألدبىمبصرمطر عبده السيد محمد السيد5931

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد كمال ايمن5932

الشيخ كفراألدبىمبصرخزيمى سعد مسعود محمد جمال5933

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى يوسف شعبان شعبان جمعه5934

الشيخ كفراألدبىمبصرالعايشه حسن حسن عرفه السعيد حسام5935

الشيخ كفراألدبىمبصرخطوه ابو احمد سيد حسن ايمن حسن5936

الشيخ كفراألدبىمبصرضعن ابو ابراهيم الحميد عبد رشاد حمدى5937

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو على رزق صابر رزق5938

الشيخ كفراألدبىمبصرشراره الرحمن عبد السيد المجيد عبد رضا5939

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنتبلى محمد القادر عبد زغلول رمضان5940
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الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى خليل سالم السعيد جمعه سعد5941

الشيخ كفراألدبىمبصرالمشد يوسف سعد نبيل سعد5942

الشيخ كفراألدبىمبصربصار محمد سعد شعبان شريف5943

الشيخ كفراألدبىمبصرشمس ابو محمد معروف سعد محمد طارق5944

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه سعد الرحمن عبد سعيد الرحمن عبد5945

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسوى على عطيه محمد الرحمن عبد5946

الشيخ كفراألدبىمبصرالكبريتى احمد عبده جمال اللطيف عبد5947

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعدنى محمد السباعى محمد المنعم عبد5948

الشيخ كفراألدبىمبصرالريس محمد ابراهيم السيد عبده5949

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان حجازى سليمان محمد عطيه5950

الشيخ كفراألدبىمبصرياقوت حامد على مصطفى على5951

الشيخ كفراألدبىمبصرالدكر على العزيز عبد حلمى قاسم5952

الشيخ كفراألدبىمبصرالقرضاوى حسينى كامل هللا عبد كامل5953

الشيخ كفراألدبىمبصرالدكر مرسى محمد محمود محمود كريم5954

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود السيد سعد ابراهيم محمد5955

الشيخ كفراألدبىمبصرهيبه ابو محمد هللا عبد ابراهيم محمد5956

الشيخ كفراألدبىمبصرشرمنت السيد جمعه السيد محمد5957

الشيخ كفراألدبىمبصرناجى اسماعيل محمد خميس محمد5958

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل المقصود عبد احمد محمد رضا محمد5959

الشيخ كفراألدبىمبصرداود هللا عبد ابراهيم رمضان محمد5960

الشيخ كفراألدبىمبصرسويد السيد محمد رمضان محمد5961

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد محمود ابراهيم سعد محمد5962

الشيخ كفراألدبىمبصرالريس يونس ابراهيم سعد محمد5963

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى حامد محمد سعد محمد5964

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم متولى ابراهيم السميع عبد محمد5965

الشيخ كفراألدبىمبصرخزيمى بيومى ابراهيم النبى عبد محمد5966

الشيخ كفراألدبىمبصرخزيمى اسماعيل على النبى عبد محمد5967

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى على الدسوقى ابراهيم على محمد5968

الشيخ كفراألدبىمبصرخضر مرسى جبريل فاضل محمد5969

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى محمد على كامل محمد5970

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد كمال محمد5971

الشيخ كفراألدبىمبصرالمهم محمد رزق مرشدى محمد5972

الشيخ كفراألدبىمبصرالعايشه مصطفى بسيونى مصطفى محمد5973

الشيخ كفراألدبىمبصرباشا مصطفى السيد محمد نبيل محمد5974

الشيخ كفراألدبىمبصرسلطان اسماعيل اسماعيل سعد محمود5975

الشيخ كفراألدبىمبصرالريس محمد ابراهيم الجليل عبد محمود5976

الشيخ كفراألدبىمبصرخزيمى بيومى ابراهيم النبى عبد محمود5977

الشيخ كفراألدبىمبصرشرمنت الرحمن عبد بسيونى محمد محمود5978

الشيخ كفراألدبىمبصربديوى محمد رجب محمد محمود5979

الشيخ كفراألدبىمبصرالعسلى منصور شعبان محمد محمود5980

الشيخ كفراألدبىمبصرالساهى محمد حامد خالد مسعود5981

الشيخ كفراألدبىمبصرحبلص محمود ابراهيم سعد مصطفى5982
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الشيخ كفراألدبىمبصرنوير مصطفى مصطفى عصام مصطفى5983

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنتبلى السيد السيد عطيه ياسين5984

الشيخ كفراألدبىمبصربدر السيد السالم عبد خيرى يوسف5985

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عطا الوهاب عبد ابراهيم احمد ابراهيم5986

الشيخ كفراألدبىمبصرالعباسى محمد محمود السعيد احمد5987

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد االله عبد السالم عبد السالم عبد احمد5988

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ يونس احمد المولى عبد احمد5989

الشيخ كفراألدبىمبصرفراويله سليمان ابراهيم محمد احمد5990

الشيخ كفراألدبىمبصرالرشيدى محمد السالم عبد حماده اشرف5991

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحر الفتوح ابو الفتوح ابو البربرى5992

الشيخ كفراألدبىمبصربراغيت ابراهيم مصطفى الجميل ايمن5993

الشيخ كفراألدبىمبصرالسبعاوى الفاضلى حسن على حسن5994

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد احمد مصطفى محمد خالد5995

الشيخ كفراألدبىمبصرالقط الوهاب عبد السعيد حسين زياد5996

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم محمد محمود محمود زياد5997

الشيخ كفراألدبىمبصرالصباغ محمود محمد محمود شريف5998

الشيخ كفراألدبىمبصرالحاوى محمد ابراهيم طارق5999

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم خطاب الرحمن عبد احمد الرحمن عبد6000

الشيخ كفراألدبىمبصرالسنه محمد محمد جابر الرحمن عبد6001

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحر زكى محمد زكى الرحمن عبد6002

الشيخ كفراألدبىمبصرالصردى عنتر مصباح محمد خالد الفتاح عبد6003

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى مرسى ابراهيم ابراهيم هللا عبد6004

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد احمد هللا عبد6005

الشيخ كفراألدبىمبصرقرطمه احمد حسن محمود هللا عبد6006

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده ابراهيم محمد محمود هللا عبد6007

الشيخ كفراألدبىمبصرنمشه ابو الهادى عبد الهادى عبد شريف الهادى عبد6008

الشيخ كفراألدبىمبصرصبح حسين الواحد عبد محمد الواحد عبد6009

الشيخ كفراألدبىمبصردراج هللا عبد الوهاب عبد ابراهيم الوهاب عبد6010

الشيخ كفراألدبىمبصربراغيت يوسف محمود محمد عبده6011

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى على سالمه نزيه على6012

الشيخ كفراألدبىمبصرغراره ابو محمد كمال غاوى على6013

الشيخ كفراألدبىمبصرداود حسن محمد جمال عمار6014

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده عبده الهادى عبد محمد عمار6015

الشيخ كفراألدبىمبصرالشهاوى محمد على محمد عمران6016

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم احمد محمود على عمر6017

الشيخ كفراألدبىمبصربراغيت سعد مصطفى ابراهيم محمد6018

الشيخ كفراألدبىمبصرالبر عبد السيد السعيد السيد محمد6019

الشيخ كفراألدبىمبصرشرابيه ابو المرسى ابو الفتوح ابو الشحات محمد6020

الشيخ كفراألدبىمبصرزور ابو ابراهيم اللطيف عبد امام محمد6021

الشيخ كفراألدبىمبصرصبح احمد محمد حاتم محمد6022

الشيخ كفراألدبىمبصرالسبعاوى ابراهيم ابراهيم حمدى محمد6023

الشيخ كفراألدبىمبصردفيه ابو احمد محمد خليفه محمد6024
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الشيخ كفراألدبىمبصرحشاد ابو الرحمن عبد احمد رضا محمد6025

الشيخ كفراألدبىمبصرصبح حسن الصمد عبد زاهر محمد6026

الشيخ كفراألدبىمبصردراج محمد شحاته سعد محمد6027

الشيخ كفراألدبىمبصرغراره ابو الدسوقى بدر سمير محمد6028

الشيخ كفراألدبىمبصرخطاب محمد الستار عبد سمير محمد6029

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزم ابو صالح جمال صالح محمد6030

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى ابراهيم شعبان محمد محمد6031

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم محمد محمد محمود محمد6032

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص على محمد محمود محمد6033

الشيخ كفراألدبىمبصرالقرنينى ابراهيم محمد مسعد محمد6034

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد محمد محمد مصطفى محمد6035

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر المعطى عبد محمد خالد محمود6036

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصبى شعبان محمود شعبان محمود6037

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجى القادر عبد محمود محمد محمود6038

الشيخ كفراألدبىمبصرشرابيه ابو محمد محمد فتحى مرسى6039

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص محمد محمد رمضان ابراهيم6040

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا الحميد عبد ابراهيم ابراهيم احمد6041

الشيخ كفراألدبىمبصرمهنا محمد محمد اسامه احمد6042

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده هللا فتح الرحيم عبد شوقى احمد6043

الشيخ كفراألدبىمبصردراز المعطى عبد الرحمن عبد عادل احمد6044

الشيخ كفراألدبىمبصرالبيسى محمود محمد اللطيف عبد احمد6045

الشيخ كفراألدبىمبصرحجر على محمد الناصر عبد احمد6046

الشيخ كفراألدبىمبصرشقه ابو محمود احمد محمد احمد6047

الشيخ كفراألدبىمبصرفجور ابو محمد السيد محمد احمد6048

الشيخ كفراألدبىمبصردراز محمد حمدى محمد احمد6049

الشيخ كفراألدبىمبصربدر على على محمد احمد6050

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد محمد نصر احمد6051

الشيخ كفراألدبىمبصرالفضل ابو حسانين محمد حسانين اسالم6052

الشيخ كفراألدبىمبصرعاشور ابراهيم بسيونى العزيز عبد عماد اسالم6053

الشيخ كفراألدبىمبصرغنام محمد المنعم عبد محروس اسالم6054

الشيخ كفراألدبىمبصرالقرمه محمد الغنى عبد الهادى عبد اشرف6055

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى السيد الفتاح عبد محمود السيد6056

الشيخ كفراألدبىمبصرقنب ابو السيد مصطفى السيد6057

الشيخ كفراألدبىمبصرغنام محروس محمد امير6058

الشيخ كفراألدبىمبصرالشريف احمد النبى عبد الحسينى ايمن6059

الشيخ كفراألدبىمبصردراز محمد السيد جابر جبر6060

الشيخ كفراألدبىمبصربشر حمدى حسين احمد حسين6061

الشيخ كفراألدبىمبصرالديهى محمود عادل حمدى6062

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى مغازى محمد سعيد6063

الشيخ كفراألدبىمبصرالعطا ابو الحميد عبد محمد شعبان6064

الشيخ كفراألدبىمبصرالديهى محمود ابراهيم طه6065

الشيخ كفراألدبىمبصرالعسكرى مصطفى شحاته احمد هللا عبد6066
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ن547ابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن427ابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن388ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

راسبدياى محلة

ن390دياى محلة

ن354.5دياى محلة

ن422دياى محلة

ن454دياى محلة

ن423دياى محلة

ثاندياى محلة

ن383دياى محلة

ثاندياى محلة

ن351.5دياى محلة

ن369دياى محلة

راسبدياى محلة

ن356.5دياى محلة

ن350دياى محلة

ن398دياى محلة

ثاندياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

ثاندياى محلة

ن424دياى محلة

ثاندياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

ن385دياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة
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الشيخ كفراألدبىمبصرالغزولى رجب محمد بسيونى هللا عبد6067

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فرج هللا عبد رجب هللا عبد6068

الشيخ كفراألدبىمبصرشعير محمد احمد جمال الواحد عبد6069

الشيخ كفراألدبىمبصرالقال محمد زكريا يحى عمار6070

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا صالح العزيز عبد احمد لطفى6071

الشيخ كفراألدبىمبصريونس محمد رسمى محمد لؤى6072

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم ابو الرحمن عبد احمد محمد6073

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى اسماعيل السعيد محمد6074

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر المجيد عبد محمد السعيد محمد6075

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده السيد محمد السيد محمد6076

الشيخ كفراألدبىمبصرالقيم احمد محمد بسيونى محمد6077

الشيخ كفراألدبىمبصرمطر محمد اللطيف عبد بالل محمد6078

الشيخ كفراألدبىمبصرالبدراوى الستار عبد الدين جمال محمد6079

الشيخ كفراألدبىمبصرالمنعم عبد مصطفى محمد حسن محمد6080

الشيخ كفراألدبىمبصرضيف ابو احمد احمد ساريه محمد6081

الشيخ كفراألدبىمبصرالغول اللطيف عبد ابراهيم شبل محمد6082

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال الوهاب عبد صبحى محمد6083

الشيخ كفراألدبىمبصرالفرنوانى اسماعيل السالم عبد الغفور عبد محمد6084

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى محمد الفتاح عبد محمد6085

الشيخ كفراألدبىمبصرالشهاوى حسين هللا فتح على محمد6086

الشيخ كفراألدبىمبصردعبس السيد محمد كمال محمد6087

الشيخ كفراألدبىمبصرالشالوى احمد ابراهيم مسعد محمد6088

الشيخ كفراألدبىمبصرالدشاش محمد المنعم عبد منصور محمد6089

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين محمد محمد السيد محمود6090

الشيخ كفراألدبىمبصرالجزايرلى الخالق عبد بسيونى محمد محمود6091

الشيخ كفراألدبىمبصرالديب مرسى مرشدى مرسى محمود6092

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص محمد محمد مصطفى محمود6093

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره الرحمن عبد ياقوت ياقوت محمود6094

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى محمد محمد ماهر مصطفى6095

الشيخ كفراألدبىمبصرخنجر ابو محمد احمد محمود مصطفى6096

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر السيد ممدوح عاطف ممدوح6097

الشيخ كفراألدبىمبصردراز ابراهيم محمد على ناجى6098

الشيخ كفراألدبىمبصربشر احمد الرحمن عبد عادل وائل6099

الشيخ كفراألدبىمبصرخنجر ابو محمد محمد فرج هشام6100

الشيخ كفراألدبىمبصراللقانى ابراهيم احمد جمال احمد6101

الشيخ كفراألدبىمبصراالنه احمد النعيم عبد رمزى احمد6102

الشيخ كفراألدبىمبصرفضل يوسف عطيه شحاته احمد6103

الشيخ كفراألدبىمبصرزهره مصطفى محمد محمد اسامه6104

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه ابراهيم احمد رجب اسالم6105

الشيخ كفراألدبىمبصرمسيوغه عبده الشيخ ذكى محمد محمد اسالم6106

الشيخ كفراألدبىمبصرالنواجى مغازى محمد ايمن ايهاب6107

الشيخ كفراألدبىمبصرالسكرى محمد ابراهيم محمد ايهاب6108
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راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

ثاندياى محلة

ثاندياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

ن453دياى محلة

ثاندياى محلة

ثاندياى محلة

ن347دياى محلة

ن356دياى محلة

ن338دياى محلة

ثاندياى محلة

ن340دياى محلة

ثاندياى محلة

ن388دياى محلة

ن538دياى محلة

ثاندياى محلة

ن403دياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

ثاندياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

ثاندياى محلة

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ن481الشهداء شباس

ن410الشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

ن383الشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس
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الشيخ كفراألدبىمبصرالباقى عبد محمد المجيد عبد مسعد بالل6109

الشيخ كفراألدبىمبصراالنه الخالق عبد ابراهيم على توفيق6110

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى متولى السميع عبد محمد جمال6111

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار السالم عبد محمد محسن خالد6112

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار عطيه محمود محمد رامى6113

الشيخ كفراألدبىمبصرالقيم المغربى نصر محمد زكريا6114

الشيخ كفراألدبىمبصرالنواجى مغازى سعيد يسرى سعيد6115

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى السيد شحاته شحاته6116

الشيخ كفراألدبىمبصرجميل محمد محمد احمد عادل6117

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجى محمد الحميد عبد ابراهيم هللا عبد6118

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد محمد على عوض على6119

الشيخ كفراألدبىمبصرهبيله شعبان العزيز عبد عمر6120

الشيخ كفراألدبىمبصرالقروى احمد قطب السميع عبد فارس6121

الشيخ كفراألدبىمبصرخضر محمود محمد احمد محمد6122

الشيخ كفراألدبىمبصرالخطيب المجيد عبد المغازى محمد جمال محمد6123

الشيخ كفراألدبىمبصرخنافس على مغازى جمال محمد6124

الشيخ كفراألدبىمبصراالنه محمد غريب حسام محمد6125

الشيخ كفراألدبىمبصرالقروى احمد القطب رضا محمد6126

الشيخ كفراألدبىمبصرالكتعه على محمد اللطيف عبد محمد6127

الشيخ كفراألدبىمبصرالصيفى احمد احمد مجدى محمد6128

الشيخ كفراألدبىمبصرالقرنشاوى احمد النبى عبد محمد محمد6129

الشيخ كفراألدبىمبصرالفضالى بلتاجى محمد مسعد محمد6130

الشيخ كفراألدبىمبصرالرازق عبد الرازق عبد جالل محمد مصطفى6131

الشيخ كفراألدبىمبصرالجداوى على محمد محمد مؤمن6132

الشيخ كفراألدبىمبصرخضر محمد محمد على عادل ابراهيم6133

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم محمد ابراهيم هللا فتح ابراهيم6134

الشيخ كفراألدبىمبصرصبح الدسوقى مصطفى محمد ابراهيم6135

الشيخ كفراألدبىمبصرمبارك ابو الجليل عبد رزق السعيد احمد6136

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد السيد على السيد احمد6137

الشيخ كفراألدبىمبصرهنداوى السيد محمود عاطف احمد6138

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان على نصر الباسط عبد احمد6139

الشيخ كفراألدبىمبصرجاذيه ابو محمد الجليل عبد الرحمن عبد احمد6140

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن ابو على المنصف عبد محمد احمد6141

الشيخ كفراألدبىمبصرشتا يوسف احمد لبيب احمد6142

الشيخ كفراألدبىمبصرالشامى رزق السيد ماهر احمد6143

الشيخ كفراألدبىمبصرالمنوفى مرسى مرسى كامل محمد احمد6144

الشيخ كفراألدبىمبصربريكه ابو اسماعيل محمد محمود محمد احمد6145

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد احمد محمد محمود احمد6146

الشيخ كفراألدبىمبصرهيكل حسين يوسف احمد6147

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى محمد محمد السيد محمد اسالم6148

الشيخ كفراألدبىمبصرالمزين المجيد عبد الفتاح عبد مسعد اشرف6149

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعود ابو ابراهيم هللا فتح محمد ابراهيم السيد6150
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راسبالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

ن338الشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ن330الشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

ن390الشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ن454الشهداء شباس

ن369الشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ن354الشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

ن423الملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 291

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصرمازن الحى عبد السيد خالد السيد6151

الشيخ كفراألدبىمبصرالكاشف محمد السيد رزق السيد6152

الشيخ كفراألدبىمبصرقفشين السيد ابراهيم كمال السيد6153

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار احمد سيد على عصام بدر6154

الشيخ كفراألدبىمبصرالمالح الغنى عبد مندور الغنى عبد بسيونى6155

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى سعد محمد عيسى حمدى6156

الشيخ كفراألدبىمبصرالحشاش السيد عاطف شفيق رجب6157

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ على العزيز عبد الرحمن عبد سميح زكريا6158

الشيخ كفراألدبىمبصرالعباسى على الحميد عبد محمد سعد6159

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان على نصر نصر سعد6160

الشيخ كفراألدبىمبصرربع ابو محمد محمد عثمان سعيد6161

الشيخ كفراألدبىمبصرالدخاخنى برهامى فتوح احمد صبرى6162

الشيخ كفراألدبىمبصرالطوخى حسن على السعيد طارق6163

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم احمد سيد قطب العز السيد الرحمن عبد6164

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده حسن عبده محمد على الاله عبد6165

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد على اللطيف عبد خالد اللطيف عبد6166

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه السالم عبد كامل السعيد هللا عبد6167

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار على على محمد على6168

الشيخ كفراألدبىمبصرايوب محمد سعد الشحات عمر6169

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد على محمد على عمر6170

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين سيف محمد فتحى مدحت فتحى6171

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحيم عبد محمد حمدى محمد فريد6172

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار اسماعيل السيد ابراهيم محمد6173

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى ابراهيم زكى ابراهيم محمد6174

الشيخ كفراألدبىمبصرالدخاخنى برهامى فتوح احمد محمد6175

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ محمد اليزيد ابو السيد محمد6176

الشيخ كفراألدبىمبصرناجى على على السيد محمد6177

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد السالم عبد يوسف انور محمد6178

الشيخ كفراألدبىمبصرحشاد ابراهيم الهادى عبد جمعه محمد6179

الشيخ كفراألدبىمبصرهيكل ابراهيم محمد حسين محمد6180

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان على اللطيف عبد زقدان محمد6181

الشيخ كفراألدبىمبصرالحليم عبد محمد عبده عاطف محمد6182

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى النبى عبد على شهاوى العال عبد محمد6183

الشيخ كفراألدبىمبصردحروج محمد السالم عبد العال عبد محمد6184

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده الفتاح عبد محمد الهادى عبد محمد6185

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد مصطفى المهيمن عبد على محمد6186

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين شهاب العظيم عبد فرج محمد6187

الشيخ كفراألدبىمبصرالعتيقى مبروك محمد مبروك محمد6188

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا محمد درويش محمد محمد6189

الشيخ كفراألدبىمبصرالحنفى على محمد مسعد محمد6190

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى احمد مغازى هللا عبد مغازى محمد6191

الشيخ كفراألدبىمبصربدر ابراهيم ابراهيم الدهب ابو محمود6192



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 292

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

ثانالملح شباس

ن415الملح شباس

ن393الملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

ن445الملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

ن498الملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

ن368الملح شباس

راسبالملح شباس

ن345الملح شباس

ن370الملح شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

ن358الملح شباس



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 293

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصربريكه ابو محمد محمود اسماعيل محمود6193

الشيخ كفراألدبىمبصرالبدوى على محمد عالء محمود6194

الشيخ كفراألدبىمبصرالدالو مصطفى محمود محروس محمود6195

الشيخ كفراألدبىمبصرهيكل محمد الدين سراج محمد محمود6196

الشيخ كفراألدبىمبصرمرزوق على سعد محمد مروان6197

الشيخ كفراألدبىمبصرهيبه محمد احمد محمد مصطفى6198

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان على مصطفى محمد مصطفى6199

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى بيومى هللا فتح محمد منصور6200

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف على على فهمى نادر6201

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد اسماعيل ابراهيم احمد محمد6202

الشيخ كفراألدبىمبصريدك ابو ابراهيم البديع عبد برهامى ابراهيم6203

الشيخ كفراألدبىمبصرالقزق هللا فتح ابراهيم جابر ابراهيم6204

الشيخ كفراألدبىمبصرالطحان ابراهيم الرؤف عبد خميس ابراهيم6205

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد كمال هللا عبد ابراهيم6206

الشيخ كفراألدبىمبصرهنداوى خليل سعيد محمد ابراهيم6207

الشيخ كفراألدبىمبصرالطراوى ابراهيم محمد ابراهيم احمد6208

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنى عبد محمد ابراهيم احمد6209

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش هللا عبد محمد اشرف احمد6210

الشيخ كفراألدبىمبصرالرشيدى محمد حلمى السيد احمد6211

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش الكريم عبد فرج ثروت احمد6212

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين حسن اللطيف عبد حسنى احمد6213

الشيخ كفراألدبىمبصرمطاوع يوسف محمد محمد رمضان احمد6214

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجيد عبد الجواد عبد سامى احمد6215

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه ابو السيد فريد شاذلى احمد6216

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض ابراهيم محمد شريف احمد6217

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فضل فوزى ابراهيم شوقى احمد6218

الشيخ كفراألدبىمبصرشرابى ابراهيم محمد صبرى احمد6219

الشيخ كفراألدبىمبصرالمسيرى الرازق عبد محمد الهادى عبد احمد6220

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد سليمان محمد قطب احمد6221

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره متولى عبده متولى احمد6222

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش حسن محمد الحى عبد محمد احمد6223

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنينن ابو محمد الغنى عبد محمد احمد6224

الشيخ كفراألدبىمبصرداود محمد فريج محمد احمد6225

الشيخ كفراألدبىمبصرنوايه ابراهيم يحيى محمد احمد6226

الشيخ كفراألدبىمبصرالرشيدى هاشم فرغلى عجيله ابو اسامه6227

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى ابراهيم محمد حمدى اسالم6228

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد محمد السيد محمد السيد6229

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد ابو السيد على محمد السيد6230

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى محمد احمد محمد انس6231

الشيخ كفراألدبىمبصرهارون مصطفى محمد اسامه جمال6232

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب احمد سعد احمد حسام6233

الشيخ كفراألدبىمبصريسن هللا عبد حسن احمد حسين6234
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الشيخ كفراألدبىمبصرالذويكى محمد محمد احمد سعد6235

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد احمد ابراهيم السيد سعد6236

الشيخ كفراألدبىمبصرخير محمد خير مدحت شعبان6237

الشيخ كفراألدبىمبصرالقزعه هللا عبد صابر الشحات صابر6238

الشيخ كفراألدبىمبصربراغيت على سعد محمد احمد صبرى6239

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم محمد محمود السعيد الرحمن عبد6240

الشيخ كفراألدبىمبصرناصف محمد العزيز عبد محمد العزيز عبد6241

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابراهيم محمد كامل محمد هللا عبد6242

الشيخ كفراألدبىمبصرعطا على محمد على شكرى عالء6243

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش محمد فتحى عصام عالء6244

الشيخ كفراألدبىمبصرجبر محمد المنصف عبد محمد عالء6245

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجيد عبد عطيه عزت احمد عمر6246

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف عمر ابراهيم محمد عمر6247

الشيخ كفراألدبىمبصراالرنب حسن حسن محمد عمرو6248

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانين عوض سليمان صبحى عوض6249

الشيخ كفراألدبىمبصراالرنب حسن حسن محمد فارس6250

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابو السيد يونس العظيم عبد فتحى6251

الشيخ كفراألدبىمبصرفراج يوسف محمد فراج محمد كريم6252

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين محمد عزمى ماهر6253

الشيخ كفراألدبىمبصريسن المعارف ابو وفا المعارف ابو محمد6254

الشيخ كفراألدبىمبصررجب احمد صابر احمد محمد6255

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابراهيم محمد احمد محمد6256

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعيد اللطيف عبد محمد السيد السعيد محمد6257

الشيخ كفراألدبىمبصرسعيد المكارم ابو خيرى السيد محمد6258

الشيخ كفراألدبىمبصراالفالقى السيد ابراهيم محمد السيد محمد6259

الشيخ كفراألدبىمبصرياسين سليمان محمد جابر محمد6260

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص بيومى على جمعه محمد6261

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش القادر عبد سعد حاتم محمد6262

الشيخ كفراألدبىمبصرشمس طه محمد طه حامد محمد6263

الشيخ كفراألدبىمبصرعبيد النضر ابو المنعم عبد حسام محمد6264

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل بيومى مصطفى رجب محمد6265

الشيخ كفراألدبىمبصرالطراوى اسماعيل محمد حلمى رضا محمد6266

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه ابو على الكريم عبد سعد محمد6267

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش احمد هللا عبد سعد محمد6268

الشيخ كفراألدبىمبصررضوان درباله محمد صالح محمد6269

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد الغفار عبد الرازق عبد الغفار عبد محمد6270

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل محمد ابراهيم على محمد6271

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعيد القادر عبد الجواد عبد السعيد عماد محمد6272

الشيخ كفراألدبىمبصرالضوى حسن حسن عمرو محمد6273

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد قطب الخالق عبد فضل محمد6274

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابو الصافى كمال فضل محمد6275

الشيخ كفراألدبىمبصرالمطلب عبد الفتاح عبد مصطفى محمد6276
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الشيخ كفراألدبىمبصرالطراوى ابراهيم فؤاد هارون محمد6277

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ابو الجواد عبد محمد ابراهيم محمود6278

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش مرسى احمد على كمال محمود6279

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش مرشدى محمد نعيم محمود6280

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد مصطفى احمد اسماعيل مصطفى6281

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابو الصافى كمال اللطيف عبد معاز6282

الشيخ كفراألدبىمبصرعيانه ابو هنداوى الباسط عبد محمد معاذ6283

الشيخ كفراألدبىمبصرخشبه ابو على محمد صالح ممدوح6284

الشيخ كفراألدبىمبصراالسكندرانى على عنتر محمد هانى6285

الشيخ كفراألدبىمبصرالخير ابو محمد محمد الشحات هيثم6286

الشيخ كفراألدبىمبصرالعويرى على محمد محمد ياسر6287

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى توفيق محمود يحيى محمد يحيى6288

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم ابو الدايم عبد شحاته احمد يوسف6289

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد محمد فوزى السيد يوسف6290

الشيخ كفراألدبىمبصرربه عبد على احمد ابراهيم محمد ابراهيم6291

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم طه اسامه6292

الشيخ كفراألدبىمبصرالمزين حامد محمد الحسين6293

الشيخ كفراألدبىمبصرالحليم عبد محمد عبده راؤف صبرى6294

الشيخ كفراألدبىمبصرالقديم الشهدى محمد محمد السالم عبد6295

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم مجاهد حسن جمعه على6296

الشيخ كفراألدبىمبصرعزيبه محمد درويش عطيه محمد عمرو6297

الشيخ كفراألدبىمبصرمدكور هللا عبد عابدين جابر وليد كريم6298

الشيخ كفراألدبىمبصرراضى المجيد عبد محمد محمد اشرف محمد6299

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى احمد احمد جمعه محمد6300

الشيخ كفراألدبىمبصرالليثى المنعم عبد فرج خميس محمد6301

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج سعد القوى عبد الستار عبد محمد6302

الشيخ كفراألدبىمبصرشادى ابو مبروك القادر عبد محمود محمد6303

الشيخ كفراألدبىمبصرخميس يونس ابراهيم يونس محمد6304

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد على محمد خميس محمود6305

الشيخ كفراألدبىمبصرراضى حسين السيد حسين مصطفى6306

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد السيد الغفار عبد محمد مصطفى6307

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد على الهادى عبد محمد مصطفى6308

الشيخ كفراألدبىمبصرالماوى ابراهيم ابراهيم احمد ابراهيم6309

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم سالم سالم ابراهيم6310

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم السيد اسامه احمد6311

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر اسماعيل محمد اسماعيل احمد6312

الشيخ كفراألدبىمبصرالعليم عبد السيد الشحات احمد6313

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد منسى حافظ احمد6314

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن البدرى المنعم عبد حلمى احمد6315

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين نصر حسنى خالد احمد6316

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد عوض رضا احمد6317

الشيخ كفراألدبىمبصرشرف على كمال شرف احمد6318
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الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد فوزى على احمد6319

الشيخ كفراألدبىمبصرالخضراوى ابراهيم محمد عوض احمد6320

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر ناصر ماهر احمد6321

الشيخ كفراألدبىمبصرمندور الحفيظ عبد مندور احمد6322

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد مصطفى محمد احمد6323

الشيخ كفراألدبىمبصرعسر زيدان الرحمن عبد رمضان ياسر احمد6324

الشيخ كفراألدبىمبصرمحجوب مصبح ناصف خالد اسالم6325

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد فوزى سعد اسالم6326

الشيخ كفراألدبىمبصرالملك عبد الكريم عبد المجيد عبد محمد اسالم6327

الشيخ كفراألدبىمبصرطوبار عطيه حجازى اسماعيل6328

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل الونيس عبد اسماعيل حسام اسماعيل6329

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد نصر بهجات صالح الحسينى6330

الشيخ كفراألدبىمبصرالحنفى ابراهيم خليل عادل الحنفى6331

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح سعيد محمد السعيد6332

الشيخ كفراألدبىمبصرعلوانى مغربى السيد علوانى السيد6333

الشيخ كفراألدبىمبصرمرشدى محمد مرشدى السيد6334

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم ابراهيم رمضان محمد الشاملى6335

الشيخ كفراألدبىمبصرالنعمانى محمد اليمانى سامى امين6336

الشيخ كفراألدبىمبصرالبالصى محمد امين على امين6337

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى السالم عبد امين هاشم امين6338

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد محمد على على بسام6339

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى العزيز عبد محمد طلحه بدر6340

الشيخ كفراألدبىمبصرالحليم عبد الرؤف عبد فتحى ثروت6341

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد الغفار عبد الناصر عبد جمال6342

الشيخ كفراألدبىمبصرفرغلى احمد حسين رمضان حسين6343

الشيخ كفراألدبىمبصرشادى محمد على حسين6344

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره بسيونى الفتوح ابو الجبالى خالد6345

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجاه ابو عمر محمد عاطف رباح6346

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل اسماعيل عيسى رمضان رفيق6347

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم رمضان محمد رمضان6348

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعطى عبد محمد سعد زياد6349

الشيخ كفراألدبىمبصرشرف على كمال وليد الدين شرف6350

الشيخ كفراألدبىمبصرالحمراوى حسن الحميد عبد شوقى جمال شوقى6351

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد محمود محمد صابر صالح صابر6352

الشيخ كفراألدبىمبصرشكر محمد رياض الدين صالح6353

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابو على محمد امين صهيب6354

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد السيد السالم عبد طارق6355

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض الحنفى ابراهيم الحنفى العزيز عبد6356

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمد سعد الحميد عبد6357

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم السيد السعيد الرحمن عبد6358

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته احمد اسماعيل جمعه الرحمن عبد6359

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان محمد مسعد الرحمن عبد6360
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الشيخ كفراألدبىمبصرالكريم عبد مخيمر على جمال العزيز عبد6361

الشيخ كفراألدبىمبصرمنسى ابراهيم احمد السيد هللا عبد6362

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم احمد هللا عبد ايمن هللا عبد6363

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد العز ابو ماهر حبيب هللا عبد6364

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى احمد رمضان محمد هللا عبد6365

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى حسن محمد السيد ياسر هللا عبد6366

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل محمد متولى محمد هللا عبد6367

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد العزيز عبد الوهاب عبد6368

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد عبده يوسف عبده6369

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح محمد سعد مخلص عرفه6370

الشيخ كفراألدبىمبصرخالد احمد خالد جمال الدين عز6371

الشيخ كفراألدبىمبصرالعوضى على سعد خليل عزيز6372

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان اليزيد ابو انور سمير عمر6373

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود فؤاد رضا فؤاد6374

الشيخ كفراألدبىمبصرالقزاز الفتاح عبد حامد صالح فؤاد6375

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر الجواد عبد محمد منصور فارس6376

الشيخ كفراألدبىمبصرشتا كامل الرازق عبد محمد كامل6377

الشيخ كفراألدبىمبصرالفريدى عثمان ابراهيم العزيز عبد كريم6378

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى حسن المحسن عبد محمد كريم6379

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم كمال شعبان كمال6380

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان الشرنوبى حامد محمد ماهر6381

الشيخ كفراألدبىمبصرمرشدى البديع عبد اسماعيل محمد6382

الشيخ كفراألدبىمبصرالمكارم ابو ذكى احمد محمد6383

الشيخ كفراألدبىمبصرالحنفى احمد زيد ابو احمد محمد6384

الشيخ كفراألدبىمبصرالماوى القادر عبد السيد السعداوى محمد6385

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد محمد سالم السيد محمد6386

الشيخ كفراألدبىمبصرسرور حسن محمد السيد محمد6387

الشيخ كفراألدبىمبصرالصاوى محمود الصاوى محمد6388

الشيخ كفراألدبىمبصرالرب جاد الكريم جاد الدين نور بلتاجى محمد6389

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام محمد هللا عبد جمال محمد6390

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر سعد حسن محمد6391

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الشحات رجب محمد6392

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى الرحيم عبد الباب فتح رضا محمد6393

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن الفتاح عبد سعد محمد6394

الشيخ كفراألدبىمبصررزق الغنى عبد رجب سليمان محمد6395

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم سمير محمد6396

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد سعد عباس طه شريف محمد6397

الشيخ كفراألدبىمبصرخطاب الوهاب عبد محمد شحاته محمد6398

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى غازى شريف محمد6399

الشيخ كفراألدبىمبصرسعيد الحميد عبد محمد صابر محمد6400

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص ابراهيم احمد صبحى محمد6401

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد كمال صبحى محمد6402
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الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد العزيز عبد صالح محمد6403

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص خليل محمد العاطى عبد محمد6404

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم جمال محمدعلى6405

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى المحسن عبد على محمد6406

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم غريب على محمد6407

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى هللا عبد سعد فتحى محمد6408

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن على على محمد محمد6409

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعدنى العظيم عبد محمود محمد6410

الشيخ كفراألدبىمبصرخطاب ابراهيم كامل مصطفى محمد6411

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص احمد الجواد عبد مسعد محمد6412

الشيخ كفراألدبىمبصرالديباوى حجازى يحى محمد6413

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجيد عبد المنصف عبد اشرف محمود6414

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد بسيونى محمود اشرف محمود6415

الشيخ كفراألدبىمبصرعاشور الفتاح عبد محمود بسيونى محمود6416

الشيخ كفراألدبىمبصرشبانه محمود راغب محمود6417

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه حسن السيد الخالق عبد محمود6418

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد مسعد الشافى عبد محمود6419

الشيخ كفراألدبىمبصرالملك عبد السيد ابراهيم الفصيح عبد محمود6420

الشيخ كفراألدبىمبصرالكنانى السالم عبد محمد محمود6421

الشيخ كفراألدبىمبصرفراج على محمود محمد محمود6422

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى على محمد مدحت محمود6423

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى السيد مصطفى محمود6424

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد محمد محمد ناصر6425

الشيخ كفراألدبىمبصرالصيفى محمد الغنى عبد محمد احمد6426

الشيخ كفراألدبىمبصرالديباوى حجازى طارق محمود6427

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد على محمود السيد محمد6428

الشيخ كفراألدبىمبصرعجيله ابو موسى زكريا محمد الدين محى6429

الشيخ كفراألدبىمبصرسعيد محمد محمد اشرف ابراهيم6430

الشيخ كفراألدبىمبصرالغفار عبد محمد حامد ابراهيم6431

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده مصطفى محمد صالح احمد6432

الشيخ كفراألدبىمبصرالزاهى شحاته عاصم احمد6433

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان احمد عاطف احمد6434

الشيخ كفراألدبىمبصرهندى هللا جاد العزيز عبد السالم عبد احمد6435

الشيخ كفراألدبىمبصرغله عطيه زكى عزت احمد6436

الشيخ كفراألدبىمبصرعاشور محمد عيد احمد6437

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيمى فرحات كمال احمد6438

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيمى على جمعه ماجد احمد6439

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد متولى منشاوى ماهر احمد6440

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه حسين حلمى محمد احمد6441

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد سالم زايد مسعد احمد6442

الشيخ كفراألدبىمبصرخطاب محمد شعبان ياسر احمد6443

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى العظيم عبد السيد اشرف6444
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الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه خليل هللا عبد حسن ايمن الحسن6445

الشيخ كفراألدبىمبصرالباقى عبد ابراهيم محمد ربيع باسم6446

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان محمد احمد الناصر عبد جمال6447

الشيخ كفراألدبىمبصرالنبى عبد رمضان جمعه محمد جمعه6448

الشيخ كفراألدبىمبصرجبر عبده جبر وائل حاتم6449

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان فرحات حامد هللا عبد حامد6450

الشيخ كفراألدبىمبصرالمغربى محمد محمود محمود حامد6451

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب الرازق عبد عزيز احمد حسام6452

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيب على شعيب محمد حماده6453

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود حنفى محمود حنفى6454

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود محمد خميس ثروت6455

الشيخ كفراألدبىمبصرريحان محمد ريحان ابراهيم ريحان6456

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم سامح6457

الشيخ كفراألدبىمبصرالمالح على السيد على طه سالمه6458

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمود فتحى اشرف شريف6459

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين يوسف حسين رضا صبحى6460

الشيخ كفراألدبىمبصرنوفل عطيه على على السيد طارق6461

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد سعد عطيه ادهم عادل6462

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنى عبد البارى عبد الغنى عبد البارى عبد6463

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد السالم عبد اسامه السالم عبد6464

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح الغنى عبد الحميد عبد الخير ابو العزيز عبد6465

الشيخ كفراألدبىمبصربيومى محمد على السيد على6466

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو حامد صالح على6467

الشيخ كفراألدبىمبصرالصنفاوى فرج على المحسن عبد عمار6468

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى العظيم عبد عطيه عمار6469

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد الغنى عبد فؤاد عصام عماد6470

الشيخ كفراألدبىمبصرالحضرى المعطى عبد عالم محمد عالم6471

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى السميع عبد مختار فارس6472

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى القادر عبد القادر عبد كريم6473

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد هللا جاب محمد كريم6474

الشيخ كفراألدبىمبصراليمانى محمد حامد احمد ابراهيم محمد6475

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد رزق ابراهيم محمد6476

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الشاملى الزناتى محمد6477

الشيخ كفراألدبىمبصركليب السيد محمد العنين ابو محمد6478

الشيخ كفراألدبىمبصرخالد على السيد السيد محمد6479

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجيد عبد محمد دياب محمد6480

الشيخ كفراألدبىمبصرسرور حسن العزيز عبد رمضان محمد6481

الشيخ كفراألدبىمبصرمحرم الوهاب عبد فهمى صبرى محمد6482

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم كمال رجب طارق محمد6483

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى العزيز عبد السالم عبد العزيز عبد محمد6484

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السيد الرازق عبد عصام محمد6485

الشيخ كفراألدبىمبصريونس بسيونى عطيه محمد6486
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الشيخ كفراألدبىمبصرحسنين السيد ابراهيم على محمد6487

الشيخ كفراألدبىمبصرمغنم الحى عبد عالء محمد6488

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم السيد مندور فرج محمد6489

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيمى محمد كمال محمد6490

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد محمد عوض ماضى محمد6491

الشيخ كفراألدبىمبصركليب زيدان اسماعيل مجدى محمد6492

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد السيد محمود محمد6493

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الباقى عبد محمود محمد6494

الشيخ كفراألدبىمبصرحطب ابو الشحات منشاوى منشاوى محمد6495

الشيخ كفراألدبىمبصرنوفل على على نسيم محمد6496

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه على محمد هانى محمد6497

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد على هللا عبد يسرى محمد6498

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه ابراهيم عوض يسرى محمد6499

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى على محمد السيد محمود6500

الشيخ كفراألدبىمبصرندا محمد احمد حمدين محمود6501

الشيخ كفراألدبىمبصرشكر هللا فتح عبيد ربيع محمود6502

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم محمد سالم محمود6503

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين يونس محمود شعبان محمود6504

الشيخ كفراألدبىمبصرالمشد على السيد صبرى محمود6505

الشيخ كفراألدبىمبصرالرازق عبد محمود الرازق عبد محمود6506

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين شرف الدين محى العزيز عبد محمود6507

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف العزيز عبد ممدوح محمود6508

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد الدين نور محمود ناجح محمود6509

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد جاد خالد معاذ6510

الشيخ كفراألدبىمبصرالرؤف عبد رشاد محمد خالد معاذ6511

الشيخ كفراألدبىمبصرحمزه مصطفى احمد رضا مصطفى6512

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحراوى على العزيز عبد على صالح مصطفى6513

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد غريب محمد مصطفى6514

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه احمد يوسف سمير يوسف6515

الشيخ كفراألدبىمبصرشكر هللا فتح عبيد الحميد عبد يوسف6516

الشيخ كفراألدبىمبصرالروينى ابراهيم صالح نشأت احمد6517

الشيخ كفراألدبىمبصرالبارى عبد المحسن عبد على سند اللطيف عبد6518

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابراهيم احمد عطيه عرفه6519

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد محمد الشحات محمود6520

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى الرحمن عبد محمد محمد حسام6521

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد على على سمير على6522

الشيخ كفراألدبىمبصرالصنفاو احمد سيد محمد فوزى محمد عمر6523

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد اسماعيل فتحى سعد محمد6524

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصبى يوسف اللطيف عبد هانى محمد6525

الشيخ كفراألدبىمبصرفهمى الشناوى رضا هشام6526

الشيخ كفراألدبىمبصرالقرش محمود السيد شعبان محمود6527

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على محمد احمد اسامه6528
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الشيخ كفراألدبىمبصرباز رجب عمر زغلول ابراهيم6529

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد على حسين عادل احمد6530

الشيخ كفراألدبىمبصرخزعل قطب الحميد عبد خالد احمد6531

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد على الهادى عبد شعبان احمد6532

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال حسن محمد عاطف احمد6533

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى محرم العزيز عبد محمد احمد6534

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج سالم المجيد عبد محمد احمد6535

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد مصباح جمعه اسامه6536

الشيخ كفراألدبىمبصررفاعى محمد مجاهد محمد اسامه6537

الشيخ كفراألدبىمبصررضوان على محمد اشرف6538

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم ابراهيم اشرف السيد6539

الشيخ كفراألدبىمبصربليح مصطفى رمضان مصطفى انس6540

الشيخ كفراألدبىمبصربلتاجى حامد اسماعيل حامد6541

الشيخ كفراألدبىمبصرريحان الواحد عبد محمد عادل حسام6542

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى قطب هللا عبد عماد حسينى6543

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب الدايم عبد احمد شعبان خالد6544

الشيخ كفراألدبىمبصرمشاحيت الرحيم عبد محمود محمد خالد6545

الشيخ كفراألدبىمبصررشوان السالم عبد انور ربيع6546

الشيخ كفراألدبىمبصرسلطان الحميد عبد الهادى عبد جمال ذياد6547

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد صابر السيد محمد سعد6548

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى الرازق عبد خالد الرازق عبد6549

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو سعد احمد الرحمن عبد6550

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسوى محمد حسن سعد الرحمن عبد6551

الشيخ كفراألدبىمبصرعسل حسين عيد محمود الرحمن عبد6552

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه حسن ابراهيم خليفه السالم عبد6553

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد السعيد هانى هللا عبد6554

الشيخ كفراألدبىمبصرالنخيلى على حسن الغفار عبد فتحى عبده6555

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان السالم عبد على مصباح على6556

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد مصطفى كمال مصطفى كمال6557

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ذكى محمد ابراهيم محمد6558

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن العزيز عبد كامل خالد محمد6559

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين احمد سيد التبع رجب محمد6560

الشيخ كفراألدبىمبصرالحفيظ عبد سعد سعيد محمد6561

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السيد محمد طه محمد6562

الشيخ كفراألدبىمبصراالشرم محمود حمدين محمود محمد6563

الشيخ كفراألدبىمبصرهليل عنتر نصار حمدى محمد6564

الشيخ كفراألدبىمبصرريه محمد هللا عبد رجب محمد6565

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان الهادى عبد احمد عطا محمد6566

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج سالم سعد ادهم مصطفى6567

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر محمد فتوح رجب مصطفى6568

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين محمد احمد قاسم ممدوح6569

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد الشامخ سعداوى السيد مؤمن6570



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 310

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن414الورق

راسبالورق

راسبالورق

راسبالورق

راسبالورق

راسبالورق

راسبالورق

ثانالورق

ن434الورق

ن379الورق

ن483الورق

ن530الورق

ثانالورق

ثانالورق

ثانالورق

ثانالورق

ثانالورق

ن454الورق

ثانالورق

ثانالورق

راسبالورق

ثانالورق

ثانالورق

راسبالورق

ثانالورق

راسبالورق

ثانالورق

ثانالورق

ثانالورق

ثانالورق

ثانالورق

ثانالورق

راسبالورق

ن383الورق

ثانالورق

ثانالورق

راسبالورق

راسبالورق

راسبالورق

راسبالورق

راسبالورق

راسبالورق



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 311

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى هللا عبد محمد محمود ابراهيم6571

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى ابراهيم سليمان محمد ابراهيم6572

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد ابراهيم احمد ابراهيم احمد6573

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش زيد ابو محمد محمد ابراهيم احمد6574

الشيخ كفراألدبىمبصرعالم على مجاهد العزم ابو احمد6575

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمود احمد بدوى احمد6576

الشيخ كفراألدبىمبصرجالل محمد على حسن احمد6577

الشيخ كفراألدبىمبصردسوقى الحى عبد محمد سامى احمد6578

الشيخ كفراألدبىمبصرالبربرى القادر عبد محمد صالح احمد6579

الشيخ كفراألدبىمبصرجالل هللا عبد جبر صفيان احمد6580

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد فاروق الفتاح عبد احمد6581

الشيخ كفراألدبىمبصرالنحراوى ابراهيم التواب عبد عالء احمد6582

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى السيد احمد على احمد6583

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود على احمد6584

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش زيد ابو محمد محمد فخر احمد6585

الشيخ كفراألدبىمبصرالمحص السيد ابراهيم كمال احمد6586

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على محمد مجدى احمد6587

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن الغفار عبد محفوظ محفوظ احمد6588

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد عمر محمد محمد احمد6589

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين السالم عبد محمد مدحت احمد6590

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى الحى عبد احمد يسرى احمد6591

الشيخ كفراألدبىمبصرنوح على رمضان يسرى احمد6592

الشيخ كفراألدبىمبصرالنحاس ابراهيم سالمه ابراهيم اسامه6593

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن الغفار عبد الغفار عبد ايراهيم اسماعيل6594

الشيخ كفراألدبىمبصرالمشد اسماعيل احمد احمد اسماعيل6595

الشيخ كفراألدبىمبصرقاسم سعد محمد سعد اشرف6596

الشيخ كفراألدبىمبصرالمرحومى محمد المجيد عبد احمد امير6597

الشيخ كفراألدبىمبصرنوح احمد متولى احمد ايمن6598

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار ابراهيم الدين محى زكريا ايمن6599

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمد الفتاح عبد الدين جمال ايهاب6600

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزقه رجب محمد زغلول باسم6601

الشيخ كفراألدبىمبصرالبربرى حسن غازى محمد باسم6602

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى حامد متولى الشحات بشار6603

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين السالم عبد سعد القادر عبد بالل6604

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجى محمد فهمى السعود ابو بهاء6605

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى محمد الناصر عبد جمال6606

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار ابراهيم حسن على جمعه6607

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد محمد محمد السعود ابو حسام6608

الشيخ كفراألدبىمبصرالصندفاوى هنداوى على حسن حسام6609

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح هللا عبد يوسف حسن حسام6610

الشيخ كفراألدبىمبصرالبنا رزق محمود خيرى حسام6611

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد خليفه يحيى محمد حسام6612
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الشيخ كفراألدبىمبصرحربى ابراهيم حسن على حسن6613

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم محمد الحسينى على الحسينى6614

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته محمد شحاته عادل حماده6615

الشيخ كفراألدبىمبصرالبزاوى السيد محمد حماده6616

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويله على محمد جمال حمدى6617

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى حمدين صبرى حمدين6618

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد يوسف ابراهيم ابراهيم خالد6619

الشيخ كفراألدبىمبصررزق ابراهيم مصطفى احمد خالد6620

الشيخ كفراألدبىمبصرحالوه ابو الجواد عبد محمد محمد خالد6621

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى عبده السالم عبد على رامز6622

الشيخ كفراألدبىمبصرعباس رزق عالء رزق6623

الشيخ كفراألدبىمبصررداد على يونس هللا عبد زياد6624

الشيخ كفراألدبىمبصرالناعم عبده الجواد عبد محمد سامح6625

الشيخ كفراألدبىمبصرالعدوى ابراهيم جابر مختار سامى6626

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويله الحليم عبد السالم عبد ابراهيم سعد6627

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى على محمود السيد سعد6628

الشيخ كفراألدبىمبصرمطاوع عبده ابراهيم جمال سعد6629

الشيخ كفراألدبىمبصربهنسى محمد سعد جمعه سعد6630

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار ابراهيم مصطفى ماهر سعد6631

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى الغالى حسن السعيد محمد سعد6632

الشيخ كفراألدبىمبصرالطراوى محمد سعد محمد سعد6633

الشيخ كفراألدبىمبصرالسخاوى ابراهيم السعيد ابراهيم السعيد6634

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده احمد ابراهيم احمد السعيد6635

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو الفتاح عبد المجد ابو سامى سالم6636

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى جاهين ابراهيم السعيد ابراهيم شاهر6637

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد محمد اللطيف عبد محمد شاهين6638

الشيخ كفراألدبىمبصرالنبى عبد محمد عوض شحاته6639

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل شوقى اسماعيل شوقى6640

الشيخ كفراألدبىمبصرالقمصان ابو المقصود عبد صبحى قدرى صبحى6641

الشيخ كفراألدبىمبصرمطاوع التواب عبد محمد التواب عبد صبرى6642

الشيخ كفراألدبىمبصرالحق جاد محمد الحق جاد محمد عادل6643

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى على خضر محمد عاصم6644

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده محمد محمد الفتاح عبد6645

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد محمد مصطفى الحميد عبد6646

الشيخ كفراألدبىمبصرالصندفاوى رزق السالم عبد على الرسول عبد6647

الشيخ كفراألدبىمبصرالصندفاوى حسن مغازى السعيد هللا عبد6648

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى على الفتاح عبد حمدى عزت6649

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى سعد عزيز ماجد عزيز6650

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره احمد احمد احمد عالء6651

الشيخ كفراألدبىمبصرناصر على احمد احمد على6652

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف على ربيع محمد على6653

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد حسن على محمد على6654
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الشيخ كفراألدبىمبصرغالى محمد احمد محمد عماد6655

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنى عبد محمد غريب محمد غريب6656

الشيخ كفراألدبىمبصرالناعم اللطيف عبد فؤاد محمد فؤاد6657

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم على محمد محمد فوزى6658

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد على احمد كريم6659

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود المطلب عبد السيد كريم6660

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه ابراهيم احمد ابراهيم محمد6661

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم سعيد ابراهيم محمد6662

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم احمد محمد ابراهيم محمد6663

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد مهنى ابراهيم محمد6664

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف وفا على احمد محمد6665

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم ابراهيم محمد احمد محمد6666

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى الباعث عبد شفيق اشرف محمد6667

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمد سعد الدسوقى محمد6668

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد يونس اليزيد ابو السعيد محمد6669

الشيخ كفراألدبىمبصريونس السيد محمد السيد محمد6670

الشيخ كفراألدبىمبصرخاطر السيد موسى السيد محمد6671

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار ابراهيم مصطفى انور محمد6672

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل احمد جالل محمد6673

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمد المعطى عبد جمال محمد6674

الشيخ كفراألدبىمبصرخوات ابو محمود محمد جمال محمد6675

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد خالد محمد6676

الشيخ كفراألدبىمبصرالمهدى جمعه رمضان محمد6677

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره محمد السعودى سامى محمد6678

الشيخ كفراألدبىمبصرناجى محمد محمد حسن سامى محمد6679

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى ابراهيم على الفتاح عبد شرف محمد6680

الشيخ كفراألدبىمبصرالمقصود عبد رمضان صبرى محمد6681

الشيخ كفراألدبىمبصرياسين محمدى العال عبد محمد6682

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود على على الفتاح عبد محمد6683

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويله عبده الكريم عبد محمد6684

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش زيد ابو محمد رفعت هللا عبد محمد6685

الشيخ كفراألدبىمبصرالمحص السيد ابراهيم عطيه محمد6686

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين سعد احمد على محمد6687

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف احمد على ربيع على محمد6688

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى سعد محمد على محمد6689

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره على المغازى قدرى محمد6690

الشيخ كفراألدبىمبصرهيكل شعبان كمال محمد6691

الشيخ كفراألدبىمبصرناصر محمد ناصر متولى محمد6692

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجى محمد السعود ابو محمد محمد6693

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى عبده السعودى محمد محمد6694

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش احمد الشاملى محمود محمد6695

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجاه ابو محمود محمد مدحت محمد6696
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الشيخ كفراألدبىمبصرخضر على رزق نبيل محمد6697

الشيخ كفراألدبىمبصرعالم على مجاهد العزم ابو محمود6698

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد عمر محمد اشرف محمود6699

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد صبرى رزق محمود6700

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد المحسن عبد سعيد محمود6701

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى محمد النصر ابو الدين عز محمود6702

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل احمد عبده على محمود6703

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على فاروق على محمود6704

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد العليم عبد محمد محمود6705

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل سالمه محمد محمد محمود6706

الشيخ كفراألدبىمبصرالنحراوى عباس مرسى محمود6707

الشيخ كفراألدبىمبصررجب المطلب عبد مسعود محمود6708

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود المطلب عبد السيد مصطفى6709

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم برهامى محمود مصطفى6710

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد حسين سعد وحيد مصطفى6711

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم احمد سيد محمد عابد معتز6712

الشيخ كفراألدبىمبصرخوات ابو الصمد عبد يونس بسام مكرم6713

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف على وفا صالح ممدوح6714

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار اللطيف عبد حامد حامد منصور6715

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى جبر ابراهيم عماد مؤمن6716

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد هللا فتح هللا عبد ناجى6717

الشيخ كفراألدبىمبصردسوق احمد محمد محمد هيثم6718

الشيخ كفراألدبىمبصرغالى العزيز عبد احمد وحيد6719

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى ابراهيم جبر حلمى وليد6720

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد محمد توفيق محمد يوسف6721

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور محمد عباس جميل محمد يوسف6722

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد اللطيف عبد محمد محمد يوسف6723

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى عبده محمد ناصر السعيد6724

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى احمد ابراهيم احمد خالد6725

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمد اللطيف عبد احمد هللا عبد6726

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى عبده عيسى السعيد عصام محمد6727

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى النادى ابراهيم فتحى6728

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم على الفتاح عبد على يوسف6729

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين على كمال على محمد6730

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى يوسف ابراهيم ابراهيم محمد6731

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانين ابراهيم الفتاح عبد محمد ابراهيم6732

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى سعد عبده ربيع السعيد6733

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف احمد يوسف محمد يوسف6734

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى الحفيط عبد نزيه هللا عبد نزيه6735

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى عبده محمد ناصر محمد6736

الشيخ كفراألدبىمبصرخوات ابو شحاته حماده الدين محى6737

الشيخ كفراألدبىمبصرالمرادنى على سالم على محمد6738
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الشيخ كفراألدبىمبصرسلطان محمد احمد محمد6739

الشيخ كفراألدبىمبصرالمالحه سعد احمد الغنى عبد نشأت الغنى عبد6740

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ذكى الفتاح عبد السعيد حماده6741

الشيخ كفراألدبىمبصربهنسى محمد سعد خيشه جمعه6742

الشيخ كفراألدبىمبصرالقبانى خليل على محمد احمد6743

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد السعيد محمد خميس امير6744

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى ابراهيم محمد مسعود حماده محمد6745

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد على منظم هللا عبد زيدان االمير6746

الشيخ كفراألدبىمبصرالسته محمد ابراهيم اشرف ابراهيم6747

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو احمد محمد ابراهيم6748

الشيخ كفراألدبىمبصرالبهوتى احمد هللا عبد سعد احمد6749

الشيخ كفراألدبىمبصرالواحد عبد زكى محمد سمير احمد6750

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده السيد على عزت احمد6751

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه السيد الاله عبد ماهر احمد6752

الشيخ كفراألدبىمبصرخالد يوسف سعد محمد احمد6753

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين هللا عبد محمد احمد6754

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعد ابو الغفار عبد محمد محمد احمد6755

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض حسن ابراهيم محمود احمد6756

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابراهيم الدين محى الدين محى احمد6757

الشيخ كفراألدبىمبصرسيدهم ابراهيم حسن سالمه ادهم6758

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى محمد محمد هللا عبد ابراهيم اسامه6759

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد النصر ابو محمد الاله عبد ايمن6760

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل على هللا عبد راضى جمال6761

الشيخ كفراألدبىمبصرالمنعم عبد حسينى المنعم عبد حسينى6762

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى هنداوى هللا فتح دسوقى6763

الشيخ كفراألدبىمبصرحسنين محمود محمد رجب محمد رجب6764

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى خليل رمضان محمد رمضان6765

الشيخ كفراألدبىمبصرربه عبد احمد سعد ماهر سعد6766

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم بيومى سعد يوسف سعد6767

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى السيد محمد شريف6768

الشيخ كفراألدبىمبصررداد كامل صابر كامل صابر6769

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد القادر عبد مسعد عالء صالح6770

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد عرجاوى حلمى السيد عادل6771

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا سعد محمد على على الحليم عبد6772

الشيخ كفراألدبىمبصررجب محمد رجب عطيه الحميد عبد6773

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد العاطى عبد هللا عبد العاطى عبد6774

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد باهى احمد العزيز عبد6775

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابراهيم مبروك عزمى هللا عبد6776

الشيخ كفراألدبىمبصرمنتصر السالم عبد العليم عبد ماهر هللا عبد6777

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه محمد حسن محمود هللا عبد6778

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض محمد الرشيد عبد شعبان حامد الرحمن عبد6779

الشيخ كفراألدبىمبصردسوقى ابو فريج السالم عبد حسن السالم عبد6780
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الشيخ كفراألدبىمبصرتركى على العزيز عبد احمد عزت6781

الشيخ كفراألدبىمبصرالديك حامد شوقى محمد المتعال عبد عالء6782

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد مسعد زغلول احمد على6783

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه قطب بهجات اشرف على6784

الشيخ كفراألدبىمبصرالنبى عبد على على رزق على6785

الشيخ كفراألدبىمبصرالسبكى ابراهيم القوى عبد ابراهيم كريم6786

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى على السيد محمد كريم6787

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو على ابراهيم محروس كريم6788

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى صالح محمد احمد محمد6789

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد يونس محمد السعيد محمد6790

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد منصور السيد محمد6791

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى عنتر رياض الشناوى محمد6792

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده محمد على العزيزى محمد6793

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سعد محمد جمعه محمد6794

الشيخ كفراألدبىمبصركمون محمد خميس محمد6795

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده حسينى على رضا محمد6796

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاد التواب عبد ابراهيم سعد محمد6797

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته الفتوح ابو محمد سعودى محمد6798

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد شحاته طلعت محمد6799

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى محمد حلمى عادل محمد6800

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد الباسط عبد محمد6801

الشيخ كفراألدبىمبصركنانى على السيد المولى عبد محمد6802

الشيخ كفراألدبىمبصرالسخاوى المعطى عبد محمد المعطى عبد محمد6803

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى ابراهيم مسعد عصام محمد6804

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه محمد احمد عطيه محمد6805

الشيخ كفراألدبىمبصرعكاشه شلبى سعد على محمد6806

الشيخ كفراألدبىمبصرالمزين على المعطى عبد على محمد6807

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد عمر الدايم عبد عمر محمد6808

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل محمد هللا فتح محمد6809

الشيخ كفراألدبىمبصرهيكل احمد سيد محمود فكرى محمد6810

الشيخ كفراألدبىمبصركواسه مصطفى احمد مأمون محمد6811

الشيخ كفراألدبىمبصرزويل حسن مبروك محمد6812

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن اسماعيل هللا عبد عادل محمود6813

الشيخ كفراألدبىمبصرالدايم عبد على محمد عادل محمود6814

الشيخ كفراألدبىمبصركسر عتربى عتربى محمد محمود6815

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى احمد محمد رشاد السعود ابو مصطفى6816

الشيخ كفراألدبىمبصرشوغى احمد محمد ابراهيم محمد معاذ6817

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين ابو هللا عبد موسى حسين موسى6818

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم هللا عطا ذكريا محمد6819

الشيخ كفراألدبىمبصرعيطه ابو سعيد ابراهيم محمد وائل6820

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين مصطفى احمد مصطفى احمد6821

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم احمد حسن محمد عالء6822
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الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى حسن التهامى ابراهيم6823

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد على محمود حمدى ابراهيم6824

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى السيد هللا عطا ابراهيم6825

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنين ابو محمد محمد ابراهيم6826

الشيخ كفراألدبىمبصرشوشه متولى شعبان ابراهيم احمد6827

الشيخ كفراألدبىمبصرمسعود الغنى عبد اشرف احمد6828

الشيخ كفراألدبىمبصرعجمى محمد يوسف اشرف احمد6829

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر محمد الاله عبد حمدى احمد6830

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود الحليم عبد حمدين احمد6831

الشيخ كفراألدبىمبصرسحلول ابراهيم فتحى رائف احمد6832

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان الصاوى التهامى رجاء احمد6833

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد محمد الحليم عبد احمد6834

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور ابو محمد ابراهيم السالم عبد احمد6835

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الجواد عبد العزيز عبد احمد6836

الشيخ كفراألدبىمبصررجب على الكريم عبد احمد6837

الشيخ كفراألدبىمبصرالرفاعى محمد الفتوح ابو عصام احمد6838

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسومى احمد احمد محمد احمد6839

الشيخ كفراألدبىمبصرعياد محمد السعيد محمد احمد6840

الشيخ كفراألدبىمبصرنصير مغازى السيد محمد احمد6841

الشيخ كفراألدبىمبصرزعيمه ابو الرحمن عبد بسيونى محمد احمد6842

الشيخ كفراألدبىمبصرالشهاوى ابراهيم صبرى محمد احمد6843

الشيخ كفراألدبىمبصراالشمونى الفتاح عبد محمد مندى احمد6844

الشيخ كفراألدبىمبصرجبر حسن العزيز عبد همام احمد6845

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السعيد يوسف احمد6846

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى هالل ابراهيم سامى اسالم6847

الشيخ كفراألدبىمبصرالقوى عبد احمد محمد اسالم6848

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم السعيد محمد السيد6849

الشيخ كفراألدبىمبصرداود محمد درويش محمد انس6850

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه السيد الدين نصر ايمن6851

الشيخ كفراألدبىمبصرالفاضلى حسن زكى ابراهيم حسام6852

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان السيد حسن حسن حسام6853

الشيخ كفراألدبىمبصرالقونى بيومى مبروك رضا حسام6854

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى العال عبد حسن سمير حسن6855

الشيخ كفراألدبىمبصرقنعر محمود النجاه ابو محمود حسن6856

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم محمد تكال حماده6857

الشيخ كفراألدبىمبصرحقى اسماعيل ذكريا يحى ذكريا6858

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه السيد اسماعيل محمد رأفت6859

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى محمد السعيد رجب6860

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه محمود ذكريا سعد6861

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان حموده سليمان سعد6862

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم عبده بدر محمد سعد6863

الشيخ كفراألدبىمبصرزعيمه ابو حسين محمد صالح6864
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الشيخ كفراألدبىمبصرالفرجانى على زيد ابو على طاهر6865

الشيخ كفراألدبىمبصرالبيلى يوسف عاطف بدر عاطف6866

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم شفيق محروس الرحمن عبد6867

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد سيد محمد محمد الرحمن عبد6868

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف السالم عبد برهامى حسنى السالم عبد6869

الشيخ كفراألدبىمبصردغيش الغنى عبد محمد السيد هللا عبد6870

الشيخ كفراألدبىمبصرالكومى ابراهيم خليل محمد هللا عبد6871

الشيخ كفراألدبىمبصرندير مصطفى جزر مصطفى هللا عبد6872

الشيخ كفراألدبىمبصرندير محمد الدين محى الباسط عبد عالء6873

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى عبده السعيد عونى عالء6874

الشيخ كفراألدبىمبصرعلوان دسوقى على بركات على6875

الشيخ كفراألدبىمبصرالفكس محمد على حسن على6876

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فتح على عيسى على6877

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى على هللا فتح على6878

الشيخ كفراألدبىمبصرضبش حسن يحى حمدى عماد6879

الشيخ كفراألدبىمبصرمصرى محمد على مروان عماد6880

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان دسوقى دسوقى محمد عمرو6881

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه المجيد عبد مرشدى فارس6882

الشيخ كفراألدبىمبصرحلوسه حسن خالد فريد6883

الشيخ كفراألدبىمبصرزلهف حسن فهمى شعبان فهمى6884

الشيخ كفراألدبىمبصرسلطان الغنى عبد محمد الباسط عبد محمد6885

الشيخ كفراألدبىمبصرنعيم ابو الحميد عبد السيد ابراهيم محمد6886

الشيخ كفراألدبىمبصرالبلبالن محمد سعد ابراهيم محمد6887

الشيخ كفراألدبىمبصرفرحان ابراهيم السيد السعيد محمد6888

الشيخ كفراألدبىمبصرداود السيد احمد السيد محمد6889

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانين السيد عطيه السيد محمد6890

الشيخ كفراألدبىمبصرشهاوى ابو على محمد السيد محمد6891

الشيخ كفراألدبىمبصرقنعر رجب العزيزى بشير محمد6892

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى ابراهيم كامل جمال محمد6893

الشيخ كفراألدبىمبصرحشيش ابو محمد جمال محمد6894

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد السيد حسن محمد6895

الشيخ كفراألدبىمبصرحسان على النادى خالد محمد6896

الشيخ كفراألدبىمبصرالجربه حسن على خالد محمد6897

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان يوسف محمد رضا محمد6898

الشيخ كفراألدبىمبصرمندور ابو احمد سعد محمد6899

الشيخ كفراألدبىمبصرتركى محمد الحميد عبد شعبان محمد6900

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم الفتوح ابو صالح محمد6901

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه محمد حسنى صبرى محمد6902

الشيخ كفراألدبىمبصرشبور سعد الفتاح عبد محمد6903

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافى عبد حلمى المجيد عبد محمد6904

الشيخ كفراألدبىمبصرشرابى على حسن على محمد6905

الشيخ كفراألدبىمبصرجنوب ابو على المجيد عبد على محمد6906
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الشيخ كفراألدبىمبصرنصير المجيد عبد نصير كمال محمد6907

الشيخ كفراألدبىمبصربدر على السعيد محمود محمد6908

الشيخ كفراألدبىمبصرالشال سعد الدين محى محمد6909

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده اسماعيل محمد مسعد محمد6910

الشيخ كفراألدبىمبصرعليبه احمد السيد يوسف محمد6911

الشيخ كفراألدبىمبصرالعتيقى السيد يونس يونس محمد6912

الشيخ كفراألدبىمبصرغالى شعبان محمد السيد محمود6913

الشيخ كفراألدبىمبصرندير على السعيد صالح محمود6914

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى السيد حسين محمد محمود6915

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى على محمد محمود6916

الشيخ كفراألدبىمبصرالزغبى القوى عبد احمد مصطفى محمود6917

الشيخ كفراألدبىمبصرالدايم عبد حطاوى كمال وجيه محمود6918

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى ابراهيم الحليم عبد مدحت6919

الشيخ كفراألدبىمبصرالرشيدى احمد ابراهيم مصطفى6920

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد احمد هللا فتح محمد مصطفى6921

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشماوى شعبان هللا عبد ممدوح6922

الشيخ كفراألدبىمبصرالنادى الحميد عبد محمد ماهر مؤمن6923

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن على احمد محمد هادى6924

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد الرحيم عبد محمد صبحى هشام6925

الشيخ كفراألدبىمبصرجبر حسن العزيز عبد احمد همام6926

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد السيد احمد راغب وليد6927

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص الحميد عبد الغنى عبد وليد6928

الشيخ كفراألدبىمبصرالحوفى محمد طلحه بسيونى ابراهيم6929

الشيخ كفراألدبىمبصرعزب محمد الدين بدر احمد6930

الشيخ كفراألدبىمبصرخضير سعد على رمضان احمد6931

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل طه الدين صالح محمد احمد6932

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر محمد عامر محمد احمد6933

الشيخ كفراألدبىمبصرعزام عوض الصادق عبد مفرح احمد6934

الشيخ كفراألدبىمبصرالوكيل مصطفى محمد احمد اسماعيل6935

الشيخ كفراألدبىمبصرالهجين السيد طلعت محمد السيد6936

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى احمد العظيم عبد عاطف ايهاب6937

الشيخ كفراألدبىمبصرالغندور الروف عبد اشرف حسام6938

الشيخ كفراألدبىمبصردرويش محمد درويش ابراهيم حمدى6939

الشيخ كفراألدبىمبصرالهنداوى سالم النبى عبد سالم زياد6940

الشيخ كفراألدبىمبصرمخلوف السيد طارق شريف6941

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد احمد رمزى محمد صالح6942

الشيخ كفراألدبىمبصرالسواح السعيد محمود السعيد عاطف6943

الشيخ كفراألدبىمبصرطالب ابو على احمد الحى عبد الحى عبد6944

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا حسب ابراهيم اشرف الرحمن عبد6945

الشيخ كفراألدبىمبصرعلوان البارى عبد رمضان شلبى الرحمن عبد6946

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد6947

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر اسماعيل احمد مصطفى الرحمن عبد6948
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الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد سعيد احمد هللا عبد6949

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى الدين صالح احمد اشرف هللا عبد6950

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص السيد عنتر فؤاد هللا عبد6951

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعدنى السيد العزيز عبد ذكى على6952

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى النبى عبد سامى النبى عبد عمار6953

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر محمد عبده مهنى عمر6954

الشيخ كفراألدبىمبصرداود حسن السيد ابراهيم عمرو6955

الشيخ كفراألدبىمبصرمشرف السيد على اشرف عمرو6956

الشيخ كفراألدبىمبصرعيده ابو الحميد عبد مصطفى الناصر عبد كريم6957

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد محمد المجيد عبد ابراهيم محمد6958

الشيخ كفراألدبىمبصرمشعل السيد محمد احمد محمد6959

الشيخ كفراألدبىمبصرعيده ابو الحميد عبد احمد اشرف محمد6960

الشيخ كفراألدبىمبصرالعقده مبروك عوض بسيونى محمد6961

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده جادو محمد جالل حمدين محمد6962

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين سعد محمود محمد رفعت محمد6963

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد بيومى هللا عبد سعد محمد6964

الشيخ كفراألدبىمبصرربيع ابو يوسف مسعود سعيد محمد6965

الشيخ كفراألدبىمبصرالزق السيد طارق محمد6966

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل ابو بسيونى الجواد عبد محمد6967

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى شعبان احمد سيد عيد محمد6968

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان عثمان هللا فتح فضل محمد6969

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى احمد على محروس محمد6970

الشيخ كفراألدبىمبصرعبيد ابراهيم السيد محمد محمد6971

الشيخ كفراألدبىمبصركساب السالم عبد جابر الشحات محمود6972

الشيخ كفراألدبىمبصرهنطش ابو ابراهيم بسيونى خليل محمود6973

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل الخالق عبد عادل محمود6974

الشيخ كفراألدبىمبصرعلوان نوح محمد منصور محمود6975

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا خلف بدير نزيه محمود6976

الشيخ كفراألدبىمبصرالسحلى على ابراهيم عوض مراد6977

الشيخ كفراألدبىمبصرالشحات محمد محمد السيد احمد مصطفى6978

الشيخ كفراألدبىمبصردياب متولى عباس احمد مصطفى6979

الشيخ كفراألدبىمبصرحشيش مصطفى محمد شوقى مصطفى6980

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى محجوب على عصام مصطفى6981

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر محمد محمد محمد معاذ6982

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد خليل ممدوح السعيد ممدوح6983

الشيخ كفراألدبىمبصرالرماح نصر جمعه نصر6984

الشيخ كفراألدبىمبصراالبشيهى ابراهيم ابراهيم يوسف6985

الشيخ كفراألدبىمبصريونس موسى ابراهيم ابراهيم6986

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه ابو ابراهيم رضا ابراهيم6987

الشيخ كفراألدبىمبصربدر محمد صابر ابراهيم6988

الشيخ كفراألدبىمبصرشادى ابو شرف ابراهيم محمود ابراهيم6989

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور محمد احمد حمدى احمد6990
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الشيخ كفراألدبىمبصرالكالف اللطيف عبد احمد سعيد احمد6991

الشيخ كفراألدبىمبصربكرى اليزيد ابو الناصر عبد احمد6992

الشيخ كفراألدبىمبصرراجح المنجى عبد الرازق عبد احمد6993

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض السيد سعد اسامه6994

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى حسن شعبان اشرف اسالم6995

الشيخ كفراألدبىمبصربهران هللا عبد صبحى اسيد6996

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد على صبحى هللا عوض ايمن6997

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى سعد النبى عبد بالل6998

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره محمد الاله عبد هالل رشاد6999

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده مصطفى رجب هالل زياد7000

الشيخ كفراألدبىمبصرالجناينى محمد احمد الحق عبد7001

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل محمد دسوقى الرحمن عبد الاله عبد7002

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى الرحمن عبد محمد السعيد هللا عبد7003

الشيخ كفراألدبىمبصرعشوش فؤاد رضا عاصم7004

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى سعد كامل هانى عالء7005

الشيخ كفراألدبىمبصرالصيفى النبى عبد على مالك7006

الشيخ كفراألدبىمبصرالغرابلى محمد ابراهيم محمد7007

الشيخ كفراألدبىمبصرسكين ابو الهادى عبد السعيد محمد7008

الشيخ كفراألدبىمبصرالكالف سعيد صبحى محمد7009

الشيخ كفراألدبىمبصرالحافظ عبد الجواد عبد الحافظ عبد محمد7010

الشيخ كفراألدبىمبصربكرى محمد عدس محمد7011

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ضيف الشوادفى عنتر محمد7012

الشيخ كفراألدبىمبصرهيكل محمود فؤاد محمود محمد7013

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى محمد رمضان ياسر محمد7014

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمود محمد عادل محمود7015

الشيخ كفراألدبىمبصرالمنوفى هللا عبد هللا عوض محمد محمود7016

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى ابراهيم محمد كريم7017

الشيخ كفراألدبىمبصرالبدرى الرحمن عبد ابراهيم محمد ابراهيم7018

الشيخ كفراألدبىمبصرالمكاوى ابراهيم الصغير احمد احمد7019

الشيخ كفراألدبىمبصرزاهر حجازى سمير حجازى احمد7020

الشيخ كفراألدبىمبصرجناح حسن احمد محمد احمد7021

الشيخ كفراألدبىمبصرحفينه محمد جمال محمد احمد7022

الشيخ كفراألدبىمبصرالجدايل ابو محمد الدين محى محمد احمد7023

الشيخ كفراألدبىمبصرريا ابو محمد حميده محمد اسامه7024

الشيخ كفراألدبىمبصرمغينى مرسى محمد مصباح ايمن7025

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى ممدوح رضا حلمى7026

الشيخ كفراألدبىمبصرنعناعه محمد السيد محمد حمدى7027

الشيخ كفراألدبىمبصرالجدايل ابو محمد ابراهيم اشرف سعيد7028

الشيخ كفراألدبىمبصرالصيفى السباعى السيد محمد السعيد7029

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن هللا عبد خالد الرحمن عبد7030

الشيخ كفراألدبىمبصرربيع السيد الفتاح عبد ربيع الفتاح عبد7031

الشيخ كفراألدبىمبصرمعوض على اللطيف عبد على اللطيف عبد7032
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الشيخ كفراألدبىمبصرحتحوت على محمد محمد هللا عبد7033

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين محمود على شوال على7034

الشيخ كفراألدبىمبصرالشامى قطب الحميد عبد شحاته الدين عماد7035

الشيخ كفراألدبىمبصررزق ابو المنعم عبد فريج ياسر عمار7036

الشيخ كفراألدبىمبصرفوده محمد الحميد عبد محمد عمر7037

الشيخ كفراألدبىمبصراصيل الوهاب عبد محمد محمد فارس7038

الشيخ كفراألدبىمبصرالمزين محمد سعيد سامى كريم7039

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسياوى مصطفى ابراهيم محمد7040

الشيخ كفراألدبىمبصرطور ابو خليل محمد الفتح ابو محمد7041

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيوى ابراهيم احمد احمد محمد7042

الشيخ كفراألدبىمبصرالجدايل ابو محمد ابراهيم اشرف محمد7043

الشيخ كفراألدبىمبصرعسل ابو مصطفى السيد محمد7044

الشيخ كفراألدبىمبصرداود سليمان حسن جمال محمد7045

الشيخ كفراألدبىمبصرالطحان ابراهيم السباعى زكريا محمد7046

الشيخ كفراألدبىمبصرجادو حسن محمد صبحى محمد7047

الشيخ كفراألدبىمبصرالحتاتى الواحد عبد احمد عزت محمد7048

الشيخ كفراألدبىمبصردعس محمد حسن محمد عيد محمد7049

الشيخ كفراألدبىمبصرالجدايل ابو محمد محمد فايز محمد7050

الشيخ كفراألدبىمبصرالجدايل ابو محمد سعيد كمال محمد7051

الشيخ كفراألدبىمبصرداود سليمان سليمان محمود محمد7052

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى ابو الواحد عبد مدحت محمد7053

الشيخ كفراألدبىمبصرمغينى مرسى محمد نبيل محمد7054

الشيخ كفراألدبىمبصرداود محمد العظيم عبد يسرى مصطفى7055

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى ابراهيم محمد محمد باهلل المعتصم7056

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم احمد شوقى نادر7057

الشيخ كفراألدبىمبصرطلبه عذب محمد ابراهيم يوسف7058

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد ابراهيم المنعم عبد احمد ابراهيم7059

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعلفى محمد محمود ابراهيم7060

الشيخ كفراألدبىمبصرمدكور زيدان ابراهيم مدحت ابراهيم7061

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد هللا عبد صفوت احمد7062

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان محمد اللطيف عبد محمد احمد7063

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشماوى المعطى عبد محمد وليد احمد7064

الشيخ كفراألدبىمبصرالعتريس السعيد يوسف احمد7065

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيقى يوسف على الصمد عبد ادهم7066

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد زيد ابو هالل حماده اسالم7067

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد القادر عبد محمد ياسر اشرف7068

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد مصطفى المجيد عبد محمد حامد7069

الشيخ كفراألدبىمبصررزق ابراهيم محمد حسنى خالد7070

الشيخ كفراألدبىمبصرنجم رضوان سعد خالد7071

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو الستار عبد الرحيم عبد زيان7072

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه ابو الباقى عبد محمد سمير شعبان7073

الشيخ كفراألدبىمبصرفراج محمد السعيد على عادل7074
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الشيخ كفراألدبىمبصرعمرو احمد الفتاح عبد محمد عادل7075

الشيخ كفراألدبىمبصربقوش هللا عبد محمد هللا عبد7076

الشيخ كفراألدبىمبصرسرور على محمد يوسف هللا عبد7077

الشيخ كفراألدبىمبصرشريف محمد بسيونى على7078

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه محمد على الحميد عبد على7079

الشيخ كفراألدبىمبصربقوش محمد طارق عماد7080

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد بهجات اسامه فريد7081

الشيخ كفراألدبىمبصرعمرو احمد محمد مصطفى كريم7082

الشيخ كفراألدبىمبصرمغيزل بسيونى محمد السيد محمد7083

الشيخ كفراألدبىمبصرمهيا محمد ايمن محمد7084

الشيخ كفراألدبىمبصرعالم العال عبد مصباح خالد محمد7085

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد محمد سراج محمد7086

الشيخ كفراألدبىمبصريعقوب المجيد عبد محمد محمود7087

الشيخ كفراألدبىمبصرعرفه محمد اليزيد ابو وليد محمود7088

الشيخ كفراألدبىمبصرمبروك محمد السيد معاذ7089

الشيخ كفراألدبىمبصرخضر كامل خلف محمد هيثم7090

الشيخ كفراألدبىمبصراالسرج الدايم عبد محمد السعيد احمد7091

الشيخ كفراألدبىمبصرغالى الحميد عبد محمد الشحات احمد7092

الشيخ كفراألدبىمبصرخميس محمود رجب احمد7093

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد ابراهيم رزق احمد7094

الشيخ كفراألدبىمبصرضباب السيد رمضان رضا احمد7095

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى العزيز عبد عباس هللا عبد احمد7096

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم احمد احمد كمال احمد7097

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد صالح ماهر احمد7098

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم محمد محمود احمد7099

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين بسيونى مسعد احمد7100

الشيخ كفراألدبىمبصرممدوح حسين موسى احمد7101

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى الدين شمس ابراهيم ماهر اسامه7102

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيان محمد ايمن اسالم7103

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد سليمان السيد ابراهيم السيد7104

الشيخ كفراألدبىمبصرالرازق عبد المنعم عبد حمدى انس7105

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم حسن عوض شعبان جمال7106

الشيخ كفراألدبىمبصرخضر شعيشع ابو محمد على جمال7107

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى رمضان القادر عبد حازم7108

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد سليم حامد حماده7109

الشيخ كفراألدبىمبصرالمقصود عبد الهادى عبد المحسن عبد حمدى7110

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى عبده على خالد7111

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف احمد يوسف ذياد7112

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمود يسرى سامح7113

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض ابراهيم سعد احمد سعد7114

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف اسماعيل السيد اسماعيل سالمه7115

الشيخ كفراألدبىمبصرالبنا محمد الحليم عبد محمد شعبان7116



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 336

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبقزمان

ثانقزمان

راسبقزمان

ثانقزمان

ثانقزمان

ن434قزمان

راسبقزمان

راسبقزمان

راسبقزمان

ثانقزمان

راسبقزمان

راسبقزمان

ثانقزمان

راسبقزمان

راسبقزمان

راسبقزمان

ن393الكبرى فرج

ن413الكبرى فرج

راسبالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن374الكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن427الكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

راسبالكبرى فرج

راسبالكبرى فرج

راسبالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

راسبالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

راسبالكبرى فرج

راسبالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن467الكبرى فرج



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 337

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود اسماعيل ابراهيم الرحمن عبد7117

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد احمد فرج احمد الرحمن عبد7118

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه السعيد عصام الرحمن عبد7119

الشيخ كفراألدبىمبصرسويلم عيسى يوسف عيسى الرحمن عبد7120

الشيخ كفراألدبىمبصردسوقى محمد على مجدى الرحمن عبد7121

الشيخ كفراألدبىمبصرخضر حسين السالم عبد محمد الرحمن عبد7122

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى القادر عبد رضا هللا عبد7123

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى يوسف على هللا عبد7124

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم عزت سامى عزت7125

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه يوسف عطيه عالء7126

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى شحاته السيد الدين عالء7127

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد العزيز عبد على العزيز عبد على7128

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد خليفه شوقى عالء فارس7129

الشيخ كفراألدبىمبصرالنوبى الفتوح ابو ابراهيم فتوح7130

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجيد عبد سعد وحيد كريم7131

الشيخ كفراألدبىمبصرهنداوى مصباح هنداوى كمال7132

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعود ابو عطيه فرج عطيه ماهر7133

الشيخ كفراألدبىمبصركشك هنداوى محمد ابراهيم محمد7134

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد الحميد عبد احمد احمد محمد7135

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان عثمان المجيد عبد حامد محمد7136

الشيخ كفراألدبىمبصرخطاب الفتاح عبد لطفى خالد محمد7137

الشيخ كفراألدبىمبصراالسرج الدايم عبد ابراهيم رضا محمد7138

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمود الفتاح عبد رضا محمد7139

الشيخ كفراألدبىمبصرالشوادفى احمد صابر محمد7140

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم التواب عبد الواحد عبد محمد7141

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على الخالق عبد على محمد7142

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى شعيشع ابو محمد على محمد7143

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود عثمان محمود محمد7144

الشيخ كفراألدبىمبصرالهالوى موسى عطيه محمود محمد7145

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل محمد العزيز عبد مختار محمد7146

الشيخ كفراألدبىمبصرمفتاح ابراهيم محمد مسعود محمد7147

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه محمد ناصر محمد7148

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يوسف الشحات محمود7149

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد على بدير محمد بدير محمود7150

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده النبى عبد جبر محمود7151

الشيخ كفراألدبىمبصردرويش العزيز عبد فؤاد عاطف محمود7152

الشيخ كفراألدبىمبصرالدهشورى داود محمود ماهر محمود7153

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد رمضان محمد محمود7154

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح محمد العليم عبد محمد محمود7155

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد على المجيد عبد مصطفى محمود7156

الشيخ كفراألدبىمبصرطوالن صالح نشأت محمود7157

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد فؤاد احمد مصطفى7158
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الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد السيد جمال مصطفى7159

الشيخ كفراألدبىمبصرطويله ابو هاشم محمد رضا مصطفى7160

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى ابراهيم محمد العاطى عبد مصطفى7161

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاد احمد محمد رضا هشام7162

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج على هللا عبد محمد ياسر7163

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمود احمد كمال الرحمن عبد7164

الشيخ كفراألدبىمبصررضوان الحميد عبد ابراهيم كريم7165

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى ابراهيم محمد راشد محمد7166

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجا ابو السيد القادر عبد السيد ابراهيم7167

الشيخ كفراألدبىمبصرزبادى على بسيونى محسن ابراهيم7168

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الوهاب عبد احمد حسن احمد7169

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه مصطفى ماهر رؤف احمد7170

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد سالم سالم احمد7171

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى محمد يوسف هللا عطا احمد7172

الشيخ كفراألدبىمبصرالمحسن عبد جابر محمود احمد7173

الشيخ كفراألدبىمبصرالجالى محمد عطيه يوسف احمد7174

الشيخ كفراألدبىمبصرغريب ابراهيم الفتاح عبد حسن اسالم7175

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد النبى عبد سمير خالد7176

الشيخ كفراألدبىمبصرالغايش حجازى زكى عادل زكى7177

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد ابراهيم النبى عبد زياد7178

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى احمد سيد جمعه سالمه7179

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد السيد فتحى خالد السيد7180

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو السيد شعبان السيد7181

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى الدين شمس السيد الدين شمس السيد7182

الشيخ كفراألدبىمبصرالواحد عبد السيد ندا السيد7183

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده مصطفى حموده عصام شريف7184

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى احمد سيد الجيد عبد الحسينى ضياء7185

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى العاطى عبد ربه عبد طه7186

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السيد محمد السيد العزيز عبد7187

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد هالل حمدى هللا عبد7188

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد المحسن عبد القادر عبد المحسن عبد7189

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد ابراهيم طالب ابو عدلى7190

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى المنعم عبد النبى عبد رضا عالء7191

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه يوسف محمد حمدى على7192

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه احمد محمد عزت على7193

الشيخ كفراألدبىمبصرالطحاوى السيد السيد ياسر عمار7194

الشيخ كفراألدبىمبصرربه عبد محمود محمد كريم7195

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد الشاملى صبرى كمال7196

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيونى احمد سيد على مصطفى مجدى7197

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد اسماعيل احمد محمد7198

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد المنعم عبد احمد محمد7199

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الواحد عبد محمود احمد محمد7200
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الشيخ كفراألدبىمبصرخليف الرحمن عبد الفتاح عبد الشوادفى محمد7201

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم الشفوق عبد عوض رضا محمد7202

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الحى عبد يونس رفعت محمد7203

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد شعبان شريف محمد7204

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد اسماعيل المنعم عبد على محمود7205

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى على متولى على محمد7206

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين شمس محمد محروس على محمد7207

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد موسى فتوح محمد7208

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى احمد السيد مصطفى محمد7209

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد محمد يوسف محمد7210

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه مصطفى ماهر رؤف محمود7211

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه سالم مصطفى على مصطفى7212

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر محمد احمد طلعت معتز7213

الشيخ كفراألدبىمبصرخالد مطاوع احمد سيد فتحى احمد7214

الشيخ كفراألدبىمبصرالبلحى موسى فؤاد محمد احمد7215

الشيخ كفراألدبىمبصرالعسكرى الحميد عبد السيد فيصل اسامه7216

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم محمد ذكى محمد ياسر حاتم7217

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم السيد حافظ حماده7218

الشيخ كفراألدبىمبصرعرب حسن محمد ايمن رامى7219

الشيخ كفراألدبىمبصرخالد هيبه محمد رزق محمد رزق7220

الشيخ كفراألدبىمبصرشمس حموده اسماعيل رضا ذياد7221

الشيخ كفراألدبىمبصرالديب السيد وليد السيد7222

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيب مرسى الجواد عبد جمال الجواد عبد7223

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو الحميد عبد محمد الحميد عبد7224

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد محمد الحى عبد محمد الرحمن عبد7225

الشيخ كفراألدبىمبصرذيدان محمد السعيد محمد هللا عبد7226

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان السيد على حسن على7227

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود العزيز عبد السعود ابو عمر7228

الشيخ كفراألدبىمبصربسطويسى اللطيف عبد عربان عمر7229

الشيخ كفراألدبىمبصروربى ابراهيم الشوادفى السالم عبد هللا فتح7230

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد السيد فتوح محمد فتوح7231

الشيخ كفراألدبىمبصرخالد احمد ابراهيم محمود اشرف كريم7232

الشيخ كفراألدبىمبصرعاصى ابراهيم عمر الظاهر عبد كريم7233

الشيخ كفراألدبىمبصرالهوارى احمد محمد احمد محمد7234

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف احمد الحميد عبد احمد محمد7235

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف احمد يوسف احمد محمد7236

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض محمد عوض حافظ محمد7237

الشيخ كفراألدبىمبصرمطر احمد سيد السيد فتوح النبى عبد محمد7238

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده منصور اللطيف عبد عاطف محمود7239

الشيخ كفراألدبىمبصرالرسول عبد الفتاح عبد محمد امبارك محمود7240

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو غازى الهادى عبد طه محمود7241

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده الغفار عبد فوزى محمود7242
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الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار الحفيظ عبد الستار عبد صالح وليد7243

الشيخ كفراألدبىمبصرطالب ابو الفتاح عبد الباقى عبد ابراهيم7244

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته على سعد صالح ابراهيم7245

الشيخ كفراألدبىمبصرعمران حسن السيد محمد احمد7246

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد محمد محمد احمد7247

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد حسان اللطيف عبد احمد7248

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل بسيونى الحميد عبد محمد احمد7249

الشيخ كفراألدبىمبصرسمره مغازى على مصباح احمد7250

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم معوض محمد احمد7251

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل محمود احمد سعد احمد7252

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد القادر عبد جمال احمد7253

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل حسن الزناتى احمد7254

الشيخ كفراألدبىمبصرعليمى ابراهيم سالمه ابراهيم احمد7255

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم ابراهيم سالم هشام السعيد7256

الشيخ كفراألدبىمبصرالوكيل الرازق عبد صالح عماد حاتم7257

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده عامر على على حسام7258

الشيخ كفراألدبىمبصرجوده محمد فتحى قدرى حماده7259

الشيخ كفراألدبىمبصرالكاشف ابراهيم الغنى عبد ابراهيم خالد7260

الشيخ كفراألدبىمبصرالجزار رمضان الباعث عبد عاطف7261

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد الرحمن عبد هللا عبد محمد الرحمن عبد7262

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد احمد ابراهيم السيد الرحمن عبد7263

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد السيد محمد الرحمن عبد7264

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الوهاب عبد كمال فتحى الفتاح عبد7265

الشيخ كفراألدبىمبصرباز احمد الفتاح عبد السيد هللا عبد7266

الشيخ كفراألدبىمبصرالرازق عبد سامى الدين حسام هللا عبد7267

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر حامد حامد محمود هللا عبد7268

الشيخ كفراألدبىمبصرالنبوى محمد على الظريف على7269

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى على المجيد عبد ماهر على7270

الشيخ كفراألدبىمبصرالعربى حسن على عزت على7271

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم محمد على فتحى جمال فتحى7272

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى عطيه حلمى اسامه ماهر7273

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد احمد عبيد متولى7274

الشيخ كفراألدبىمبصرخطاب محمود عطيه محمد7275

الشيخ كفراألدبىمبصرنوفل محمد زكريا بسيونى محمد7276

الشيخ كفراألدبىمبصريونس الحميد عبد ياسر محمد7277

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود على على محمد7278

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد الحسينى محمود محمد7279

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر اسماعيل محمد عصام محمد7280

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد الفتاح عبد العزيز عبد محمد7281

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى سالمه طه محمد7282

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه هللا عبد احمد طارق محمد7283

الشيخ كفراألدبىمبصرعتمان حسين غازى خالد محمد7284
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الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم عباده هللا عطيه احمد محمد7285

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض الجيد عبد محمد احمد محمد7286

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده فهمى ابراهيم محمد7287

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد محمد السيد محمد7288

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل معروف احمد محمد7289

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى عثمان بدير محمد7290

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد عطيه سعد محمود محمد7291

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل محمد الرازق عبد محمود7292

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد عاطف محمود7293

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمد محمود7294

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد ربيع صبحى محمود7295

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى محمد حسنى كمال مصطفى7296

الشيخ كفراألدبىمبصرهيكل فتوح الرحمن عبد عماد مصطفى7297

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده فهمى ابراهيم مصطفى7298

الشيخ كفراألدبىمبصرالنبوى محمد احمد محمد نور7299

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل على كامل محمد هالل7300

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين الجليل عبد الجليل عبد جمال احمد7301

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد الغنى عبد محمد الدين عز اسالم7302

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد زيدان سند راغب ايمن7303

الشيخ كفراألدبىمبصرمبروك على ابراهيم مجدى خالد7304

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين محمود ربيع رفيق ربيع7305

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد السيد رمضان كمال رمضان7306

الشيخ كفراألدبىمبصرفوده سعد الحميد عبد احمد الحميد عبد7307

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد احمد محمد احمد هللا عبد7308

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر محمد حسين ناصر هللا عبد7309

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى بيومى السميع عبد نزيه هللا عبد7310

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان يوسف على ياسر هللا عبد7311

الشيخ كفراألدبىمبصرهاشم هللا عبد اشرف محمد7312

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى على محمد صالح محمد7313

الشيخ كفراألدبىمبصرنجم حسن الرحمن عبد عماد محمد7314

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد محمد السميع عبد محمود7315

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين شرف محمد القوى عبد محروس محمود7316

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين محمود ابراهيم يوسف محمود7317

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتوح ابو على محمد هشام7318

الشيخ كفراألدبىمبصراالخرص محمد احمد على احمد7319

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فتح رشاد السعيد هللا عبد7320

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الحسينى ابراهيم الحسينى محمد7321

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى سالم جمعه احمد7322

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد المحسن عبد رجب احمد7323

الشيخ كفراألدبىمبصرالعرند ابراهيم عمران زغلول احمد7324

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد ابراهيم رجب محمد احمد7325

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى اسماعيل مسعد اسامه7326
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الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل على محمد اسالم7327

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى اسماعيل محمد اسماعيل7328

الشيخ كفراألدبىمبصرالطايفه على عطيه محمد انس7329

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الدين بهاء الدين حسام7330

الشيخ كفراألدبىمبصرراجح محمد محمد حسام7331

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم حسين محمد محمد خالد7332

الشيخ كفراألدبىمبصرملوخيه حسن على احمد رضا7333

الشيخ كفراألدبىمبصرالحليم عبد ابراهيم احمد الدين سعد7334

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى محمود نزيه سعد7335

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى محمد بسيونى سونا7336

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين فخر فؤاد حمدى شعبان7337

الشيخ كفراألدبىمبصرالبهواشى محمد سعد عادل7338

الشيخ كفراألدبىمبصرمكى السيد فتحى السيد الرحمن عبد7339

الشيخ كفراألدبىمبصرحطب ابو على وهبى شريف الرحمن عبد7340

الشيخ كفراألدبىمبصرمسعود معروف احمد عبده الرحمن عبد7341

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى الرحمن عبد الدين عالء الرحمن عبد7342

الشيخ كفراألدبىمبصردخيل فوزى فوزى الرحمن عبد7343

الشيخ كفراألدبىمبصرالحشاش محمد فتحى محمد هللا عبد7344

الشيخ كفراألدبىمبصراللقانى محمد محمد عمار7345

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين فخر العظيم عبد ياسر عمر7346

الشيخ كفراألدبىمبصرالحشاش محمد فتحى محمد عمرو7347

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين فخر صالح صالح كريم7348

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه العزيز عبد انيس احمد محمد7349

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال محمد حسن احمد محمد7350

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه عبده اسماعيل محمد7351

الشيخ كفراألدبىمبصرغوش محمد احمد الوردانى محمد7352

الشيخ كفراألدبىمبصرالقال حافظ محمد عادل محمد7353

الشيخ كفراألدبىمبصرالبنا محمد المقصود عبد محمد7354

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد رمضان عمرو محمد7355

الشيخ كفراألدبىمبصرجاموس ابو محمد على هللا فتح محمد7356

الشيخ كفراألدبىمبصرالسودانى رجب قطب محمد7357

الشيخ كفراألدبىمبصركرم خليل ابراهيم محمد محمد7358

الشيخ كفراألدبىمبصرطايش ابو فؤاد مسعود محمد7359

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى الصاوى السيد محمود7360

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد عرجاوى محمد السيد محمود7361

الشيخ كفراألدبىمبصرراشد الواحد عبد خليل محمد محمود7362

الشيخ كفراألدبىمبصرالخياط السيد ابراهيم مصطفى7363

الشيخ كفراألدبىمبصرريحان على حسن معروف مصطفى7364

الشيخ كفراألدبىمبصرشليم سعد هللا فتح نبيل7365

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه سالمه اسماعيل نزيه7366

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه نبيه يس احمد يس7367

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح الحميد عبد محمد سعيد يسرى7368
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الشيخ كفراألدبىمبصرالغاياتى احمد محمد السيد يوسف7369

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر الشناوى بسيونى محمد يوسف7370

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل ابو محمد محمود محمد يوسف7371

الشيخ كفراألدبىمبصرقوره ابو محمد صالح الحميد عبد7372

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده التواب عبد ابراهيم محمد7373

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم محمود ابراهيم7374

الشيخ كفراألدبىمبصرخبش الصاوى ابراهيم احمد7375

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان الغنى عبد على سامى احمد7376

الشيخ كفراألدبىمبصرالعش طلبه سعيد سعيد احمد7377

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين على النبى عبد الحميد عبد سمير احمد7378

الشيخ كفراألدبىمبصركحله سعد سعد صالح احمد7379

الشيخ كفراألدبىمبصرالزيرى الهاشمى راضى محمد احمد7380

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى قطب سمير خالد7381

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده رفاعى الرحمن عبد على الرحمن عبد7382

الشيخ كفراألدبىمبصرالرشيدى هللا فتح على ياسر على7383

الشيخ كفراألدبىمبصرالدحدوح محمد الباسط عبد محمد عمار7384

الشيخ كفراألدبىمبصرواصل على مصطفى خالد كمال7385

الشيخ كفراألدبىمبصرريحان السيد ابراهيم مسعد محمد7386

الشيخ كفراألدبىمبصردرويش ابراهيم السيد ابراهيم محمد7387

الشيخ كفراألدبىمبصرالمصرى على حسن احمد محمد7388

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى الفتاح عبد هللا عبد خالد محمد7389

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار محمود الفتاح عبد النبى عبد محمد7390

الشيخ كفراألدبىمبصرالشراكى السيد محمد على محمود7391

الشيخ كفراألدبىمبصرالرشيدى ابراهيم خليل مصطفى محمد7392

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم احمد محمد عادل مهدى7393

الشيخ كفراألدبىمبصرحطب ابو يوسف محمد السيد ماهر7394

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد محمد جمعه مسعود وائل7395

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين على النبى عبد ياسر يوسف7396

الشيخ كفراألدبىمبصرهاللى هاللى يوسف ابراهيم احمد7397

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد النجا ابو احمد7398

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعداوى الكريم عبد السيد احمد7399

الشيخ كفراألدبىمبصرالحايس رفاعى مرشدى الشحات احمد7400

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتيانى احمد سعيد احمد7401

الشيخ كفراألدبىمبصردرويش محمد الرحمن عبد عادل احمد7402

الشيخ كفراألدبىمبصرسلمان الكريم عبد كمال عصام احمد7403

الشيخ كفراألدبىمبصرالعجمى الفتاح عبد فرج احمد7404

الشيخ كفراألدبىمبصردقماق احمد كامل احمد7405

الشيخ كفراألدبىمبصرالدناصورى زيدان مبروك احمد7406

الشيخ كفراألدبىمبصرالعصفورى محمد سعيد محمد احمد7407

الشيخ كفراألدبىمبصرالعباسى حسن محمد محمد احمد7408

الشيخ كفراألدبىمبصرشهاوى محمد راضى اسامه7409

الشيخ كفراألدبىمبصرالبغدادى راجح السعود ابو اسالم7410
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الشيخ كفراألدبىمبصرالعباسى احمد عمار اسالم7411

الشيخ كفراألدبىمبصرالعباس مصطفى محمد الحسن7412

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى ابو كمال كمال السعيد7413

الشيخ كفراألدبىمبصرالعباسى عطيه حسام بسام7414

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر اسماعيل محمد عبود بهاء7415

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعداوى جالل محمد جالل7416

الشيخ كفراألدبىمبصرالعجمى الفتاح عبد الفتاح عبد حسن حسن7417

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد فريد مندور حماده7418

الشيخ كفراألدبىمبصررزق احمد احمد خالد7419

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته العليم عبد محمد خالد7420

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعداوى احمد خليل احمد خليل7421

الشيخ كفراألدبىمبصرجوده رشدى محمد رشوان7422

الشيخ كفراألدبىمبصرالبدرى عبده البدرى عامر7423

الشيخ كفراألدبىمبصرالقلشانى الحميد عبد شعيب الحميد عبد7424

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد الرحمن عبد الرحمن عبد فتحى الرحمن عبد7425

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد فوزى محمد الرحمن عبد7426

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا خير كمال حسين هللا عبد7427

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى كامل محمد هللا عبد7428

الشيخ كفراألدبىمبصرشبانه ابو العال عبد محمد نجدى هللا عبد7429

الشيخ كفراألدبىمبصرزهره سعد مجدى عبده7430

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد محمد فريد عمار7431

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد هللا فتح على هللا فتح7432

الشيخ كفراألدبىمبصريسن مغازى جمعه محمد قدرى7433

الشيخ كفراألدبىمبصرالبغدادى المنعم عبد حلمى كمال7434

الشيخ كفراألدبىمبصرالمصرى سعيد فتحى كمال7435

الشيخ كفراألدبىمبصرللو محمود السالم عبد مجدى7436

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجد ابو ابراهيم احمد محمد7437

الشيخ كفراألدبىمبصرزهره عبده احمد محمد7438

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد مرسى على حمدى محمد7439

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعالوى على صالح سالم محمد7440

الشيخ كفراألدبىمبصرالعسكرى محمد هللا عبد سعد محمد7441

الشيخ كفراألدبىمبصرتريكه ابو الرحمن عبد فوزى الباسط عبد محمد7442

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد فتحى السعيد العاطى عبد محمد7443

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده على اللطيف عبد محمد7444

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين نصر ابراهيم محمد عزمى محمد7445

الشيخ كفراألدبىمبصرمرعى غازى غازى محمد7446

الشيخ كفراألدبىمبصرخميس غانم معوض غانم محمد7447

الشيخ كفراألدبىمبصرعليوه الفتوح ابو فايز محمد7448

الشيخ كفراألدبىمبصرالزعيقى شحاته هللا فتح محمد7449

الشيخ كفراألدبىمبصرالدناصورى محمد فضلون محمد7450

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان المجيد عبد محمد فؤاد محمد7451

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده فتوح محمد محمد7452
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الشيخ كفراألدبىمبصرالحسن ابو محمد ابراهيم محمود محمد7453

الشيخ كفراألدبىمبصرعاشور الحميد عبد محمود مصطفى7454

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل ابو الهادى عبد على مناع7455

الشيخ كفراألدبىمبصرنويجى كامل نجيب هانى7456

الشيخ كفراألدبىمبصرالحوشى خميس محمد صابر هيثم7457

الشيخ كفراألدبىمبصرقمر ابو امين احمد محمد يحيى7458

الشيخ كفراألدبىمبصرالمكاوى الرازق عبد عادل يوسف7459

الشيخ كفراألدبىمبصرالحليم عبد موسى محمد كرم يوسف7460

الشيخ كفراألدبىمبصرمرعى السعيد محمد السعيد7461

الشيخ كفراألدبىمبصرندا حسن اشرف احمد7462

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه الواحد عبد بسام احمد7463

الشيخ كفراألدبىمبصرشرشير محمد عوض حماده احمد7464

الشيخ كفراألدبىمبصرندير هللا فتح الحليم عبد عماد احمد7465

الشيخ كفراألدبىمبصرالجوهرى السيد محمد محمد احمد7466

الشيخ كفراألدبىمبصرصديق مغازى الواحد عبد محمد احمد7467

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر محمد محمد احمد7468

الشيخ كفراألدبىمبصرعون جبر المقصود عبد احمد اسامه7469

الشيخ كفراألدبىمبصرالسميع عبد ابراهيم جمال اسامه7470

الشيخ كفراألدبىمبصرحمام العال عبد الحميد عبد اسامه7471

الشيخ كفراألدبىمبصرالخير ابو محمد انور قدرى اسامه7472

الشيخ كفراألدبىمبصربيصار حسن محمد احمد حسن7473

الشيخ كفراألدبىمبصرالصيفى منيب سعد ابراهيم حماده7474

الشيخ كفراألدبىمبصرسلمان الشحات محمد حماده7475

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين الحميد عبد نبيل زكريا7476

الشيخ كفراألدبىمبصرالعجمى الفتاح عبد الكريم عبد رشاد7477

الشيخ كفراألدبىمبصرالخير ابو محمد انور ممدوح هللا عبد7478

الشيخ كفراألدبىمبصرعطا دياب الفتاح عبد على7479

الشيخ كفراألدبىمبصرنويجى شعبان الفتوح ابو محمد7480

الشيخ كفراألدبىمبصرعمران شوقى حسونه محمد7481

الشيخ كفراألدبىمبصرمبارك الرحمن عبد محمد رشاد محمد7482

الشيخ كفراألدبىمبصرشيحه الجواد عبد فؤاد سامى محمد7483

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى السيد محمد شاكر محمد7484

الشيخ كفراألدبىمبصرحمام العال عبد السالم عبد محمد7485

الشيخ كفراألدبىمبصرعركز سعد المهيمن عبد محمد7486

الشيخ كفراألدبىمبصرطويط محمد السالم عبد عبده محمد7487

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم شعبان عمر محمد7488

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه يونس محمد محمد نور محمد7489

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى محمد ياسر محمد7490

الشيخ كفراألدبىمبصرالسودانى بسيونى ابراهيم محمود7491

الشيخ كفراألدبىمبصرحشيش ابو احمد مصطفى محمود7492

الشيخ كفراألدبىمبصرمبارك ابو الجليل عبد زرق رزق ابراهيم7493

الشيخ كفراألدبىمبصررشوان ابراهيم مهدى ابراهيم7494
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الشيخ كفراألدبىمبصرسالم ابو احمد حسن احمد7495

الشيخ كفراألدبىمبصرمرزوق محمود خالد احمد7496

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد رجب جمعه السيد7497

الشيخ كفراألدبىمبصرالنقيب احمد سمير ايهاب7498

الشيخ كفراألدبىمبصرالكفراوى الدين محى احمد باسم7499

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده محمود حسن احمد حسن7500

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده محمود عادل سامح7501

الشيخ كفراألدبىمبصرعشماوى محمد صالح السالم عبد7502

الشيخ كفراألدبىمبصرداود على على السيد على7503

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم على زكى مصطفى على7504

الشيخ كفراألدبىمبصرعشماوى ابراهيم احمد خالد عمرو7505

الشيخ كفراألدبىمبصرباشا محمد ابراهيم قطب7506

الشيخ كفراألدبىمبصريحيى محمد حسبوه محمد7507

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود مصطفى مصطفى محمد7508

الشيخ كفراألدبىمبصرالعادلى غازى حسن ناصر محمد7509

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد فرحات رزق حامد محمود7510

الشيخ كفراألدبىمبصرصبره يوسف حسن مصطفى7511

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن ابراهيم مرشدى رأفت احمد7512

الشيخ كفراألدبىمبصرالفار القوى عبد الحليم عبد احمد7513

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد العال عبد عبيد العال عبد احمد7514

الشيخ كفراألدبىمبصرسلمان حسن احمد على احمد7515

الشيخ كفراألدبىمبصرزغلوك سالمه محمد احمد7516

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه محمد قاسم محمد احمد7517

الشيخ كفراألدبىمبصرالفار حسن فهمى عصام اسالم7518

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد متولى ناصر اسالم7519

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده حامد داود رفاعى السيد7520

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر مسعود محمد قدرى حمدى7521

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر مسعود احمد نبيل سامح7522

الشيخ كفراألدبىمبصرالفار على اسماعيل قاسم سامى7523

الشيخ كفراألدبىمبصربدره ابراهيم الحميد عبد مسعد عالء7524

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن على العباس ابو محمود فريد7525

الشيخ كفراألدبىمبصرالشريف الونيس عبد الرازق عبد احمد كريم7526

الشيخ كفراألدبىمبصرهيبه ابو عامر جمال محمد7527

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد السعيد راشد محمد7528

الشيخ كفراألدبىمبصرياسين مبروك محمد الفتاح عبد محمد7529

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن محمد المنعم عبد نصر محمد7530

الشيخ كفراألدبىمبصرشرشير احمد السيد احمد محمود7531

الشيخ كفراألدبىمبصرسويد درويش محمود سامى محمود7532

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم محمد السالم عبد محمد مكرم7533

الشيخ كفراألدبىمبصرالفار محمد خليفه رياض نشأت7534

الشيخ كفراألدبىمبصربكر الوهاب عبد محمد اسماعيل احمد7535

الشيخ كفراألدبىمبصرفراج ابراهيم احمد البيلى احمد7536



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 356

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

ثانشاهين ابراهيم

ن403شاهين ابراهيم

ثانشاهين ابراهيم

ثانشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

ثانشاهين ابراهيم

ن342شاهين ابراهيم

ن414شاهين ابراهيم

ن459شاهين ابراهيم

ن540شاهين ابراهيم

ن358شاهين ابراهيم

ن534شاهين ابراهيم

ن500شاهين ابراهيم

ن506شاهين ابراهيم

ن363شاهين ابراهيم

ن395شاهين ابراهيم

ن328شاهين ابراهيم

ن412شاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

ن427شاهين ابراهيم

ثانشاهين ابراهيم

ن357شاهين ابراهيم

ن413شاهين ابراهيم

ثانبيال

ن394بيال



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 357

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان الرحمن عبد عبده حسنى احمد7537

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى محمد محمد خالد احمد7538

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج محمد حسن صالح احمد7539

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيون هللا عبد البسيونى محمد احمد7540

الشيخ كفراألدبىمبصررخا على احمد محمد احمد7541

الشيخ كفراألدبىمبصرالمتولى محمد الفتاح عبد محمود احمد7542

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد احمد الهادى نور احمد7543

الشيخ كفراألدبىمبصرمنسى محمد محمد رمضان هانى احمد7544

الشيخ كفراألدبىمبصربدر حامد محمد ابراهيم السعيد7545

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعدنى الرازق عبد الهلباوى الحليم عبد السيد7546

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى عطيه محمد هللا عبد السيد7547

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف الشحات محمد يوسف انس7548

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى جاد كمال محمد ايمن7549

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود صادق محمود جالل7550

الشيخ كفراألدبىمبصرجبر ابراهيم نعمان الدين عز جمال7551

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود محمد مخلوف حسام7552

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على عطيه العشرى خالد7553

الشيخ كفراألدبىمبصرشواف زيد ابو شحاته زيد ابو شحاته7554

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنين ابو شحاته سعد شحاته7555

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم متولى الحنفى حماده شريف7556

الشيخ كفراألدبىمبصرشفيق الحميد عبد رمضان شعبان7557

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد طه رضا طه7558

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الجواد عبد جميل الجواد عبد7559

الشيخ كفراألدبىمبصرمحسن محمد الخالق عبد محمد الحميد عبد7560

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج محمود محمد السودانى الرحمن عبد7561

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد العزيز عبد الفتاح عبد على الفتاح عبد7562

الشيخ كفراألدبىمبصرفرحات يوسف توفيق هللا عبد7563

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد الحى عبد شبانه هللا عبد7564

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمود فاروق محمود هللا عبد7565

الشيخ كفراألدبىمبصراالشرم ابراهيم حسن وائل هللا عبد7566

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد فرجانى يونس فاضل وجيه هللا عبد7567

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم محمد على السيد على7568

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى عطيه الحميد عبد محمد على7569

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يوسف على يوسف على7570

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمود فاروق محمود فاروق7571

الشيخ كفراألدبىمبصرالشحات السيد ابراهيم عماد كريم7572

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسطويسى العاطى عبد البسطويسى مجدى7573

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل محمود اسماعيل يسرى محسن7574

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيونى السعيد محمد احمد محمد7575

الشيخ كفراألدبىمبصرالمتولى محمد اشرف محمد7576

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد حامد المدبر عبد حامد محمد7577

الشيخ كفراألدبىمبصرالحليم عبد الحكيم عبد الحليم عبد محمد7578
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الشيخ كفراألدبىمبصرالمتولى ربه عبد المتولى ربه عبد محمد7579

الشيخ كفراألدبىمبصرالبهلول على محمد زيدان عالء محمد7580

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن فهمى مصباح محمد7581

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد غازى محمد محمود7582

الشيخ كفراألدبىمبصركمال المحاسن ابو توفيق المحاسن ابو7583

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الشرينى احمد رضى احمد7584

الشيخ كفراألدبىمبصرالحق عبد ابراهيم الهادى عبد الناصر عبد احمد7585

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد الوصيف المنجى عبد الوصيف ادهم7586

الشيخ كفراألدبىمبصرشورى الهادى عبد المنعم عبد مدحت اشرف7587

الشيخ كفراألدبىمبصرعباس السيد عطيه السيد7588

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان حامد السيد مجدى السيد7589

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد السيد صبرى7590

الشيخ كفراألدبىمبصرطه محمد احمد محمد عادل7591

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد احمد المقصود عبد سباح المقصود عبد7592

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد المنعم عبد مدحت المنعم عبد7593

الشيخ كفراألدبىمبصرحمزه السيد احمد على مصطفى على7594

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل عوض على السعيد محمد7595

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعداوى احمد زكريا محمد7596

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد محمد صبرى محمد7597

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد بكر محمد طه محمد7598

الشيخ كفراألدبىمبصربدير الموجود عبد على محمد7599

الشيخ كفراألدبىمبصريونس محمد محمد عوض محمد7600

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد فريد منير محمد7601

الشيخ كفراألدبىمبصرراضى احمد محمود السيد محمود7602

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد السيد سراج محمود7603

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد جميل على ناصر7604

الشيخ كفراألدبىمبصرسويلم محمد احمد محمد ابراهيم7605

الشيخ كفراألدبىمبصرامين على رضا احمد7606

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم احمد رمضان احمد7607

الشيخ كفراألدبىمبصرالمرسى محمود المرسى سامبو احمد7608

الشيخ كفراألدبىمبصرالششتاوى على العاطى عبد احمد7609

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد حامد عطيه احمد7610

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره محمد اللطيف عبد محمد محسن احمد7611

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد العزيز عبد حامد محمد احمد7612

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل على احمد السيد محمود احمد7613

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى عثمان الدين نصر عثمان اسامه7614

الشيخ كفراألدبىمبصردعبس فرج صالح محمد اسالم7615

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الغيط ابو ابراهيم انور7616

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد احمد محمد رمضان جمعه7617

الشيخ كفراألدبىمبصرطلبه محمد ابراهيم حمدى7618

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع محمد نجاح حامد7619

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد السيد امين صالح7620
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الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمد صالح7621

الشيخ كفراألدبىمبصرنعيم ابراهيم محمد طارق7622

الشيخ كفراألدبىمبصربلج بسيونى العال عبد جمعه طه7623

الشيخ كفراألدبىمبصرهديب السالم عبد على السالم عبد عادل7624

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد محمد ابراهيم جمعه الفتاح عبد7625

الشيخ كفراألدبىمبصرفوده احمد الحميد عبد عماد الحميد عبد7626

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد العزيز عبد شحاته هللا عبد الرحمن عبد7627

الشيخ كفراألدبىمبصرحواش الصاوى النبى عبد صبحى عطيه7628

الشيخ كفراألدبىمبصرسنار محمد السيد عمر سعد عمر7629

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الوكيل عبد المنعم عبد ابراهيم كريم7630

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد محسن فضل محسن7631

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبد يوسف محمد احمد محمد7632

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد احمد محمد رمضان محمد7633

الشيخ كفراألدبىمبصرالليثى سعد عزت سعد محمد7634

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم ابراهيم بسيونى العليم عبد محمد7635

الشيخ كفراألدبىمبصرسعيد عبده عاطف الغنى عبد محمد7636

الشيخ كفراألدبىمبصرمنضور السالم عبد القادر عبد محمد7637

الشيخ كفراألدبىمبصرحجاج محمد السيد مصطفى محمد7638

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخه احمد الحميد عبد الوهاب عبد محمد7639

الشيخ كفراألدبىمبصرالزرقانى محمد جبر محمد محمد7640

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد احمد السيد مصطفى7641

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده الغنى عبد السيد مصطفى7642

الشيخ كفراألدبىمبصرالمرسى محمد مصطفى على مصطفى7643

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين السيد المنعم عبد عمر مصطفى7644

الشيخ كفراألدبىمبصرالليثى السيد شعيشع ابو كامل مصطفى7645

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمود محمد الحكيم عبد احمد7646

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد السيد جاد ابراهيم7647

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد هللا عبد ابراهيم احمد7648

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته البندارى حسن صابر احمد7649

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد السميع عبد محمد احمد7650

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد محمد الجواد عبد معتز اسامه7651

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد احمد السيد اسامه السيد7652

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الدايم عبد السيد اسامه السيد7653

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد المحسن عبد احمد ايمن7654

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل السعيد خليل بالل7655

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد فتحى محمد سعيد7656

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعداوى العاطى عبد على صابر7657

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد احمد انور طه7658

الشيخ كفراألدبىمبصرحافظ رمزى عوض عابد7659

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم مصطفى ابراهيم الباسط عبد7660

الشيخ كفراألدبىمبصرريحان موسى مصطفى موسى العزيز عبد7661

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل محمد الحميد عبد محمد العظيم عبد7662
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الشيخ كفراألدبىمبصرالبجالتى السيد محمد السيد هللا عبد7663

الشيخ كفراألدبىمبصرالسحلى على على على هللا عبد7664

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم عبده محمود هللا عبد7665

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض احمد الفتوح ابو وائل هللا عبد7666

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد عبده المنعم عبد ياسر هللا عبد7667

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمود محمد عابد على7668

الشيخ كفراألدبىمبصرريحان الغفار عبد القادر عبد السالم عبد على7669

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته محمد الدايم عبد على هللا عبد على7670

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد محمود السيد محمود عمار7671

الشيخ كفراألدبىمبصرعباس شبانه فوزى عمر7672

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن السعيد الرحمن عبد وجدى عمر7673

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى حسن فتحى حسن فتحى7674

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد سالم محمد كمال7675

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمد غالى ابراهيم محمد7676

الشيخ كفراألدبىمبصرامين الشوادفى السيد محمد7677

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمد السيد محمد7678

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد سليمان سليمان ايمن محمد7679

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم على السيد الحمادى محمد7680

الشيخ كفراألدبىمبصرالمرسى محمد الوهاب عبد الشاملى محمد7681

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل يوسف خليل المتولى محمد7682

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السالم عبد الرشيد عبد محمد7683

الشيخ كفراألدبىمبصرالشربينى طه رمضان عوض محمد7684

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى هللا عبد كمال محمد7685

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد يوسف محمود محمد7686

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى سعد مديح محمد7687

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد ابراهيم السيد وهدان محمد7688

الشيخ كفراألدبىمبصرعباس هللا عبد وحيد محمد7689

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين عرفه هللا عبد نيازى محمد7690

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الشربينى جمعه خالد ابو محمود7691

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد احمد اشرف محمود7692

الشيخ كفراألدبىمبصربخيت ابراهيم اسماعيل رمضان محمود7693

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد السيد محمد الناصر عبد محمود7694

الشيخ كفراألدبىمبصرشريف مبروك على محمد محمود7695

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم الحميد عبد محمود محمد محمود7696

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد الحميد عبد احمد مصطفى7697

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعود ابو محمد احمد محمد مصطفى7698

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد مصطفى محمد مصطفى7699

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه عطيه الحى عبد نجيب7700

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى الونيس عبد هشام وائل7701

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل السيد الرازق عبد ربه عبد يوسف7702

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه ابراهيم عطيه يوسف7703

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل ابراهيم احمد احمد ابراهيم7704
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الشيخ كفراألدبىمبصرعلى على احمد السيد محمد السيد7705

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى عباده السعيد احمد احمد7706

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى احمد محمد محمد احمد7707

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعيد على السيد اسعد باسم7708

الشيخ كفراألدبىمبصرذكى الزاهى الحميد عبد اشرف حامد7709

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى الشحات السيد ناصر رضا7710

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم احمد المنعم عبد محمد المنعم عبد7711

الشيخ كفراألدبىمبصرالدايم عبد ابراهيم عوض مجدى عزيز7712

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر يوسف ابراهيم جميل محمد عمر7713

الشيخ كفراألدبىمبصرزهرى عبده المقصود عبد خيرى محمد7714

الشيخ كفراألدبىمبصرالدايم عبد العال عبد رزق العال عبد محمد7715

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد يوسف العزيز عبد محمد7716

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه الفتاح عبد عطيه الفتاح عبد محمد7717

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه هللا عبد الحميد عبد على محمد7718

الشيخ كفراألدبىمبصرالمتولى صالح محمد على محمد7719

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد رواش ابو فتحى محمد محمد7720

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود الصادق عبد المنعم عبد محمود7721

الشيخ كفراألدبىمبصرطلبه الحميد عبد القادر عبد الحميد عبد معاذ7722

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين على البيلى رشدى نصر7723

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد ابراهيم العظيم عبد رضا ابراهيم7724

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد احمد ابراهيم مبروك ابراهيم7725

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد توفيق محمد المنعم عبد ابراهيم7726

الشيخ كفراألدبىمبصرالدليل غازى الوهاب عبد احمد ابراهيم7727

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل احمد العاطى عبد احمد ابراهيم7728

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد على سعد احمد7729

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد زيد ابو اشرف احمد7730

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه ابراهيم السيد احمد7731

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل هللا عبد اليزيد ابو احمد7732

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الرحمن عبد شعبان احمد7733

الشيخ كفراألدبىمبصرسلومه على عيد مجدى اسعد7734

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد رضا اشرف7735

الشيخ كفراألدبىمبصرسكين عوض فيصل جمال انس7736

الشيخ كفراألدبىمبصرمبروك مرسال انور مبروك السيد7737

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عطا ابراهيم محمد ابراهيم جمعه7738

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى محمد صابر محمد جالل7739

الشيخ كفراألدبىمبصرالوصيف الوصيف حسن حسام7740

الشيخ كفراألدبىمبصرفراج محمد ابراهيم خالد7741

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل رواش اسماعيل رمضان7742

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم سعد رمضان احمد الرحمن عبد7743

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى البارى عبد البارى عبد العزيز عبد الرحمن عبد7744

الشيخ كفراألدبىمبصرالدايم عبد محمد المنعم عبد الرحمن عبد7745

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين محمد مرسى السالم عبد الرحمن عبد7746
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الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل يونس محمد محمد احمد الحليم عبد7747

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمود الحميد عبد محمود الحميد عبد7748

الشيخ كفراألدبىمبصربدر منصور المنعم عبد منصور المنعم عبد7749

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى هللا عبد خضر محمد عاطف7750

الشيخ كفراألدبىمبصرالجيد عبد ابراهيم اشرف عالء7751

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد بسيونى ابراهيم محمد7752

الشيخ كفراألدبىمبصرالوصيف الوصيف حسن محمد7753

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد ابراهيم الشحات العليم عبد محمد7754

الشيخ كفراألدبىمبصررشوان محمد جابر اكرامى محمد7755

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى سعد ابراهيم محمد7756

الشيخ كفراألدبىمبصرالدميرى محمد الحميد عبد ابراهيم محمد7757

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد احمد الشربينى السيد محمد7758

الشيخ كفراألدبىمبصرالمر العزيز عبد الغنى عبد رضا محمد7759

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد عشرى محمود محمد7760

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم الوفا ابو عوض رضا محمد7761

الشيخ كفراألدبىمبصرالستار عبد سالم الدين جمال محمد7762

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد عوض محمد خيرى محمود7763

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه محمد احمد محمد محمود7764

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يوسف ابراهيم مصطفى7765

الشيخ كفراألدبىمبصرخضر مصطفى المعطى عبد صبحى مصطفى7766

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد المتولى محمد متولى7767

الشيخ كفراألدبىمبصرهندى السيد محمد عطيه نسيم7768

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد مصطفى شعبان الدين نور7769

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد على نعيم7770

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد هارون هانى هارون7771

الشيخ كفراألدبىمبصرالمتولى فوزى هانى وليد7772

الشيخ كفراألدبىمبصرامين ابراهيم القادر عبد محمد ياسر7773

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن صابر ربيع ياسين7774

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد محمد المعطى عبد السيد يوسف7775

الشيخ كفراألدبىمبصرالجيد عبد يوسف رضا يوسف7776

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتوح ابو الصاوى المنعم عبد يوسف7777

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف صابر يوسف صابر ابراهيم7778

الشيخ كفراألدبىمبصرعفيفى احمد سيد ابراهيم محمد ابراهيم7779

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى يوسف مصطفى ابراهيم7780

الشيخ كفراألدبىمبصرصابر يوسف السعيد زيد ابو7781

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه ابراهيم عوض ابراهيم ابراهيم احمد7782

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار رمضان جمعه احمد7783

الشيخ كفراألدبىمبصرطلب القادر عبد حمدى احمد7784

الشيخ كفراألدبىمبصرفرحات القادر عبد سامى احمد7785

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج محمد السيد عماد احمد7786

الشيخ كفراألدبىمبصرمغازى ابراهيم محروس احمد7787

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد اللطيف عبد محمد احمد7788
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الشيخ كفراألدبىمبصرحماد احمد دياب هالل احمد7789

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى الجليل عبد محمد ياسر البراء7790

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد السيد خالد السيد7791

الشيخ كفراألدبىمبصردياب ابراهيم هالل رضا السيد7792

الشيخ كفراألدبىمبصرالشربينى السيد صبرى السيد7793

الشيخ كفراألدبىمبصرنجم ابراهيم محمد ابراهيم بالل7794

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمد عادل حلمى7795

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن غازى على راضى7796

الشيخ كفراألدبىمبصرغندور فهمى سمير محمد وائل زياد7797

الشيخ كفراألدبىمبصرالمنتصر محمد احمد محمد سامح7798

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر الباقى عبد سعد محمد سعد7799

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل عوض الحميد عبد عوض الحميد عبد7800

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى يوسف الرازق عبد غازى الرازق عبد7801

الشيخ كفراألدبىمبصرطه مسعد محمد الرازق عبد7802

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى درويش توفيق درويش الرحمن عبد7803

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعيد مهدى محمد شادى الرحمن عبد7804

الشيخ كفراألدبىمبصرالديب محمد احمد محمد عماد الرحمن عبد7805

الشيخ كفراألدبىمبصرفضل حامد محمود الرحمن عبد7806

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح ابراهيم اسامه هللا عبد7807

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد اللطيف عبد الخطيب هللا عبد7808

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار محمد بدير سامى هللا عبد7809

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى العال عبد عياد هللا عبد7810

الشيخ كفراألدبىمبصرمبروك عطيه محمد طه عزيز7811

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره الفتاح عبد احمد السيد عالء7812

الشيخ كفراألدبىمبصريونس حميده على عاطف على7813

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى احمد محمد مراد على7814

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد محمود محمد صابر عمار7815

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد قاسم محمد ياسر عمار7816

الشيخ كفراألدبىمبصرهويدى ربه عبد العزيز عبد محمد عمر7817

الشيخ كفراألدبىمبصرنعناعه الرحمن عبد محمد الشحات فتحى7818

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد شحاته ياسر فتحى7819

الشيخ كفراألدبىمبصرناصر محمد فتحى ابراهيم كريم7820

الشيخ كفراألدبىمبصراصيل احمد سعد اصيل محمد7821

الشيخ كفراألدبىمبصرخلف محمد عقيبى جمعه محمد7822

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد محمد سعد رزق محمد7823

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعدنى محمود حموده سعد محمد7824

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود فرحات القادر عبد مسعد محمد7825

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود السيد صبحى محمد7826

الشيخ كفراألدبىمبصرقاسم الشافى عبد الحميد عبد محمد7827

الشيخ كفراألدبىمبصرزكى مصطفى يسرى السالم عبد محمد7828

الشيخ كفراألدبىمبصراالصنج السيد محمد محمود محمد7829

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد ممدوح محمد7830
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الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد قاسم محمد ياسر محمد7831

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد حمدين محمود7832

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الغفار عبد شعبان محمود7833

الشيخ كفراألدبىمبصرالطباخ محمد احمد محمد محمود7834

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد العاطى عبد محمد محمود7835

الشيخ كفراألدبىمبصرعصفور ربه عبد ربه عبد محمد محمود7836

الشيخ كفراألدبىمبصرهارون السيد محمد محمد مصطفى7837

الشيخ كفراألدبىمبصردياب ابراهيم هالل رضا هالل7838

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى مصطفى الخير ابو ياسر7839

الشيخ كفراألدبىمبصرالنهرى سالمه الظريف سالمه يوسف7840

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان على السيد محمد يوسف7841

الشيخ كفراألدبىمبصرشرف ابراهيم احمد ابراهيم7842

الشيخ كفراألدبىمبصرجلو على صابر محمد ابراهيم7843

الشيخ كفراألدبىمبصرالجباوى الحميد عبد حميدو احمد7844

الشيخ كفراألدبىمبصرشرف ابراهيم خالد احمد7845

الشيخ كفراألدبىمبصروهيب احمد سيد محمد سالمه احمد7846

الشيخ كفراألدبىمبصرالطيره محمد السيد صابر احمد7847

الشيخ كفراألدبىمبصرالخيش محروس محمد محمد احمد7848

الشيخ كفراألدبىمبصرالواحد عبد صابر محمد احمد7849

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنين ابو عبيد العزيز عبد محمد احمد7850

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد مغازى محمد احمد7851

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم السالم عبد محمد محمود احمد7852

الشيخ كفراألدبىمبصرهدهد محمد محمد نور احمد7853

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه ثابت الغفار عبد اسامه7854

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل حسن اسماعيل محمد اسماعيل7855

الشيخ كفراألدبىمبصراالدكاوى على رمضان احمد بدران7856

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى التواب عبد بسيونى صبحى بسيونى7857

الشيخ كفراألدبىمبصرشرف ابراهيم محمد ابراهيم حسام7858

الشيخ كفراألدبىمبصرمرزوق حافظ سعد حسام7859

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه الرحمن عبد محمد محمد اشرف حسن7860

الشيخ كفراألدبىمبصرالبطاط اسماعيل اشرف حماده7861

الشيخ كفراألدبىمبصرعطوه حافظ السيد محمد حماده7862

الشيخ كفراألدبىمبصرالمزين على العزيز عبد الحليم عبد سامح7863

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى المنعم عبد اسماعيل ناصر سامح7864

الشيخ كفراألدبىمبصركرد على احمد احمد هللا عبد7865

الشيخ كفراألدبىمبصروهيب الحميد عبد الفتاح عبد محمد هللا عبد7866

الشيخ كفراألدبىمبصربكرى محمد رمضان السيد عصام7867

الشيخ كفراألدبىمبصرقشالن درويش محمد غانم على7868

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى محمد اسماعيل عوض7869

الشيخ كفراألدبىمبصرالبيطانى موسى على احمد محمد7870

الشيخ كفراألدبىمبصربحور زكى احمد السيد محمد7871

الشيخ كفراألدبىمبصردردره محمد الصالحين عبد خالد محمد7872
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الشيخ كفراألدبىمبصرحداد محمد السعود ابو رجب محمد7873

الشيخ كفراألدبىمبصركمون حسن محمد حجازى رمضان محمد7874

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين حسن احمد سادات محمد7875

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنين ابو صالح ابراهيم سعد محمد7876

الشيخ كفراألدبىمبصرالحمراوى محمد على عمر محمد7877

الشيخ كفراألدبىمبصرصابر محمد السيد محمد محمد7878

الشيخ كفراألدبىمبصرالخواجه درويش الشحات محمد محمود7879

الشيخ كفراألدبىمبصربكرى احمد احمد احمد نادر7880

الشيخ كفراألدبىمبصرشوشه محمد العليم عبد محمد هشام7881

الدقهليةاألدبىمبصرمأمون احمد سالم شعبان احمد7882

الدقهليةاألدبىمبصرعلى رمضان احمد محمد احمد7883

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شرف احمد الدين شرف محمد احمد7884

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد اسالم7885

الدقهليةاألدبىمبصرالصمدى ابراهيم محمد محمد محمود اكرم7886

الدقهليةاألدبىمبصربهلول محمد محمد فوزى امجد7887

الدقهليةاألدبىمبصرشريفه على احمد السيد ايمن خالد7888

الدقهليةاألدبىمبصرعمر البسطويسى الحسانين مصطفى خالد7889

الدقهليةاألدبىمبصرعطا حسن االمير الرحمن عبد7890

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد على محمد الهامى الرحمن عبد7891

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد نبيل سمير الرحمن عبد7892

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمود محمد المعطى عبد7893

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد مسعد القادر عبد السيد محمد7894

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد البهلول محمد امجد محمد7895

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد حامد محمد7896

الدقهليةاألدبىمبصررمضان احمد الواحد عبد احمد محمود7897

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الشبراوى عثمان سعد مهند7898

الدقهليةاألدبىمبصرعوض احمد سعد وجدى مهند7899

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد احمد الدين نور7900

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد انور محمد هشام7901

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل عرفان الحكيم عبد احمد احمد7902

الدقهليةاألدبىمبصرالقطاوى محمد البديع عبد حلمى احمد7903

الدقهليةاألدبىمبصرالباقى عبد المجيد عبد المجيد عبد احمد7904

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد فرحات المعطى عبد فرحات احمد7905

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل احمد محمد محمد احمد7906

الدقهليةاألدبىمبصرقايد الغنى عبد محمد محمد احمد7907

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل على على وجدى احمد7908

الدقهليةاألدبىمبصرعويدات الجواد عبد محمد ياسر اسامه7909

الدقهليةاألدبىمبصرسعد على محمد مأمون اسالم7910

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المعاطى ابو حسين محمد حسين7911

الدقهليةاألدبىمبصرالعجمى محمد ابراهيم شفيق محمد ريحان7912

الدقهليةاألدبىمبصرزايد هللا عبد زايد السيد زايد السيد7913

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد محمد السيد عادل7914
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ثانالبرلس برج

ن356البرلس برج

ثانالبرلس برج

ن450البرلس برج

ن407البرلس برج

ثانالبرلس برج

ن432البرلس برج

ثانالبرلس برج

ثانالبرلس برج

ن332المنصورة

ن322المنصورة

ن396المنصورة

ن386المنصورة

ن409المنصورة

ن356المنصورة

ن434المنصورة

ن387المنصورة

ن329المنصورة

ن396المنصورة

ن373المنصورة

ن441المنصورة

ن356المنصورة

ن456المنصورة

ن397المنصورة

ن433المنصورة

ن520المنصورة

ثانالمنصورة

ن375المنصورة

ثانالمنصورة

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن483الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن365الحجر اويش

ن368الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن428الحجر اويش

ن329الحجر اويش

ن399الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن473الحجر اويش
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الدقهليةاألدبىمبصرالجمل هللا عبد ابراهيم عبده هللا عبد7915

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد السيد محمد الناصر عبد7916

الدقهليةاألدبىمبصرحجر احمد سعد محمد عبيده7917

الدقهليةاألدبىمبصرضياء احمد احمد زكى عثمان7918

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو محمد فاروق ايمن الدين عالء7919

الدقهليةاألدبىمبصرشتات محمد محمد خالد عالء7920

الدقهليةاألدبىمبصرعجور الجواد عبد ابراهيم ياسر عمار7921

الدقهليةاألدبىمبصرعشرى الجواد عبد محمد محمد عمرو7922

الدقهليةاألدبىمبصرالبرعى محمد هللا عبد محمد كريم7923

الدقهليةاألدبىمبصرالبهوتى ابراهيم ابراهيم ابراهيم محمد7924

الدقهليةاألدبىمبصرزهره ابراهيم السيد ابراهيم محمد7925

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل على على ابراهيم محمد7926

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى احمد احمد احمد محمد7927

الدقهليةاألدبىمبصرالسواح محمد حسن احمد محمد7928

الدقهليةاألدبىمبصرالشنهاب الحكيم عبد احمد محمد7929

الدقهليةاألدبىمبصرخاطر العدوى كمال العدوى محمد7930

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى الغنى عبد على خالد محمد7931

الدقهليةاألدبىمبصرماضى المعطى عبد محمد المعطى عبد محمد7932

الدقهليةاألدبىمبصرتويج الدرينى محمد المنصف عبد محمد7933

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل على الغفور عبد عدنان محمد7934

الدقهليةاألدبىمبصرحسن ابراهيم حسن على محمد7935

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل عرفان الحكيم عبد على محمد7936

الدقهليةاألدبىمبصرخيال الباقى عبد المجيد عبد على محمد7937

الدقهليةاألدبىمبصرجانو احمد المعطى عبد فتحى محمد7938

الدقهليةاألدبىمبصرالبلجيهى على على ماهر محمد7939

الدقهليةاألدبىمبصربدر سعفان محمد ماهر محمد7940

الدقهليةاألدبىمبصرعجور احمد المعطى عبد محمد محمد7941

الدقهليةاألدبىمبصرزهران محمد اسماعيل محمود محمد7942

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الدمرداش على محمود محمد7943

الدقهليةاألدبىمبصرزايد الجواد عبد محمد محمود محمد7944

الدقهليةاألدبىمبصرقرمد رزق مأمون محمود7945

الدقهليةاألدبىمبصرقرقش السالم عبد المعاطى ابو محمود الدين محى7946

الدقهليةاألدبىمبصرالبلجيهى الرحيم عبد جمال مصطفى7947

الدقهليةاألدبىمبصرشتات محمد صالح صالح مصطفى7948

الدقهليةاألدبىمبصرحجاز محمود محمود الرحيم عبد مصطفى7949

الدقهليةاألدبىمبصرمعوض نصر منصور محمد منصور7950

الدقهليةاألدبىمبصرالبرعى الوهاب عبد الصاوى احمد هشام7951

الدقهليةاألدبىمبصرعوض يونس ابراهيم ابراهيم يحى7952

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى ابراهيم محمد فراج يوسف7953

الدقهليةاألدبىمبصرعجور ابراهيم سليمان محمد يوسف7954

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم العزيز عبد محمد محمد يوسف7955

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل احمد احمد بشير ابراهيم7956
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ن479الحجر اويش

ن432الحجر اويش

ن420الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن549الحجر اويش

ن495الحجر اويش

ن335الحجر اويش

ن367الحجر اويش

ن388الحجر اويش

ن345الحجر اويش

ن316الحجر اويش

ن417الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن435الحجر اويش

ن374الحجر اويش

ن317الحجر اويش

ن369الحجر اويش

راسبالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن503الحجر اويش

ن377الحجر اويش

ن487الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن495الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن399الحجر اويش

ن439الحجر اويش

ن386الحجر اويش

ن354الحجر اويش

ن400الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن424الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن403الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن517الحجر اويش

ن507الحجر اويش

ن457طناح



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 377

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةاألدبىمبصرعزام احمد فريد ابراهيم احمد7957

الدقهليةاألدبىمبصرعلى لطفى البديع عبد محمد احمد7958

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد احمد سيد احمد احمد سيد اسالم7959

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد الرازق عبد صالح اسالم7960

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى على عبده مصطفى حسن7961

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد ابراهيم الفضيل عبد خليل حمدى7962

الدقهليةاألدبىمبصراالمام محمد احمد محمد داود7963

الدقهليةاألدبىمبصريوسف مرتضى حالوه ابو عادل زياد7964

الدقهليةاألدبىمبصرياسين محمد الناصر عبد شاكر7965

الدقهليةاألدبىمبصرطه ابراهيم طه محمود شريف7966

الدقهليةاألدبىمبصرحسن على شوقى محمد شوقى7967

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد الرحمن عبد7968

الدقهليةاألدبىمبصرالغندور ابراهيم العدل محمد حماده الرحمن عبد7969

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد الستار عبد حمدى مؤمن7970

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شمس احمد محمد احمد محمد7971

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد السعيد محمد7972

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل السيد محمد محمد السيد محمد7973

الدقهليةاألدبىمبصرعبده امبابى محمد ايمن محمد7974

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الرحيم عبد السيد بشير محمد7975

الدقهليةاألدبىمبصرعمر محمد محمد السيد حمدى محمد7976

الدقهليةاألدبىمبصرالمجد ابو عمر الحسن محمد عمر محمد7977

الدقهليةاألدبىمبصرالعز ابو عوض العز ابو محمود محمد7978

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات الحسينى محمد محمود محمد7979

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد نجاح محمد7980

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد يوسف محمد7981

الدقهليةاألدبىمبصرسويلم العزيز عبد ربه عبد عادل مصطفى7982

الدقهليةاألدبىمبصريوسف السيد محمد السيد يوسف7983

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد المعطى عبد رشاد السيد احمد7984

الدقهليةاألدبىمبصرالرخ الدسوقى صادق عاطف احمد7985

الدقهليةاألدبىمبصرالبحيرى حجازى السالم عبد حمدى الدين حسام7986

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السعيد السعيد طارق7987

الدقهليةاألدبىمبصرالعز ابو جمعه على حسنى هللا عبد7988

الدقهليةاألدبىمبصرالرخ الدسوقى صادق خالد هللا عبد7989

الدقهليةاألدبىمبصرمعوض على رضا على7990

الدقهليةاألدبىمبصرغزى يوسف المجيد عبد المجيد عبد محمد7991

الدقهليةاألدبىمبصرالطناحى مصطفى رضا محمود7992

الدقهليةاألدبىمبصرالجمال الشحات طلبه عادل ابراهيم7993

الدقهليةاألدبىمبصرالدين عز ابراهيم محمد ابراهيم7994

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم المرسى محمود ايمن7995

الدقهليةاألدبىمبصرنار ابو سعفان السيد فؤاد المتولى البيومى7996

الدقهليةاألدبىمبصرالبندارى محمد ابراهيم عماد حاتم7997

الدقهليةاألدبىمبصرشوديف ابراهيم الحافظ عبد السيد هللا عبد7998
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ن416طناح

ن427طناح
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ن338طناح

ثانطناح

ن332طناح
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ن388طناح

ن389طناح

ن455طناح

ن485طناح

ن358طناح

ن346طناح

ثانطناح

ثانطناح

ن443طناح

ن360طناح

ن340شها

ن378شها

ن533شها

ثانشها

ن423شها

ن434شها

ثانشها

ن331شها

ن488شها

ن368االعجر كفر

ثاناالعجر كفر

ثاناالعجر كفر

ثاناالعجر كفر

ثاناالعجر كفر

ثاناالعجر كفر
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الدقهليةاألدبىمبصرنصر الحميد عبد احمد محمد7999

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى السيد جمعه جمعه محمد8000

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى رجب ابراهيم طارق محمد8001

الدقهليةاألدبىمبصرحبيب سعد محمود محمد8002

الدقهليةاألدبىمبصرالشريبنى عاطف محمد الشربينى مصطفى8003

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى السيد السيد السيد احمد8004

الدقهليةاألدبىمبصراحمد العليم عبد السيد احمد8005

الدقهليةاألدبىمبصرهللا حسب الوفا ابو احمد محمد8006

الدقهليةاألدبىمبصرالحديدى الباز احمد الباز محمد8007

الدقهليةاألدبىمبصرحسنين على السالم عبد حسنين محمد8008

الدقهليةاألدبىمبصرسالم على الرحمن عبد الرحمن عبد محمد8009

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد فهيم فاروق عبده محمد8010

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على فتحى على محمد8011

الدقهليةاألدبىمبصرغنيم رشاد غنيم محمد8012

الدقهليةاألدبىمبصرالحفيظ عبد غانم محمود محمد8013

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد احمد ناصر محمد8014

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه احمد محمد محمود8015

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى حجازى طلبه محمود محمود8016

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو جمعه محمد مخلص مخلص8017

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد احمد مصطفى8018

الدقهليةاألدبىمبصربدوى صادق نبيل موسى نبيل8019

الدقهليةاألدبىمبصرشمه محمد فايد شفيق ياسر8020

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد عيد مندور فكرى يحى8021

الدقهليةاألدبىمبصربركه على عباس السيد عباس احمد8022

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد حافظ محمد صبحى اسامه8023

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد بدوى فتوح ياسر ايمن8024

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى حجازى طلبه محمود راضى8025

الدقهليةاألدبىمبصروالى محمود قدرى حمدى الرحمن عبد8026

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم احمد عبدين الرحمن عبد8027

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد المنعم عبد المنعم عبد هللا عبد8028

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمود محمد عرفات8029

الدقهليةاألدبىمبصروالى احمد الهادى عبد حسان الدين عز8030

الدقهليةاألدبىمبصربدوى صادق نبيل موسى عزت8031

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد صالح البغدادى عمرو8032

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ابراهيم على ابراهيم على8033

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات الغريب محمد فتحى على8034

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو ابراهيم حمدان فؤاد8035

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد حلمى عادل كريم8036

الدقهليةاألدبىمبصرالخالوى ابراهيم يسرى محمد كريم8037

الدقهليةاألدبىمبصرحلطش محمد على ابراهيم يوسف ابراهيم8038

الدقهليةاألدبىمبصرعيد محمد السالم عبد صالح حاتم احمد8039

الدقهليةاألدبىمبصرالمالح ابراهيم العظيم عبد محمد احمد8040
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ثانسالمون
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الدقهليةاألدبىمبصرالشاعر السيد محمد محمود احمد8041

الدقهليةاألدبىمبصرسالم الحجاج ابو ابراهيم اسالم8042

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى محمود حامد مجدى حسام8043

الدقهليةاألدبىمبصرالجليل عبد المنباوى الموجى احمد محمود الرحمن عبد8044

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور السيد صالح شاهين اشرف محمد8045

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى محمد هانى محمد8046

الدقهليةاألدبىمبصرالحديدى احمد محمد احمد ياسر محمد8047

الدقهليةاألدبىمبصرشبكه احمد على ابراهيم طارق محمود8048

الدقهليةاألدبىمبصرطيره محمد محمد ابراهيم الدسوقى ابراهيم8049

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد منصور محمد منصور ابراهيم8050

الدقهليةاألدبىمبصرالفرماوى محمد شعبان محمد ابراهيم8051

الدقهليةاألدبىمبصررمضان رمضان رجب السيد احمد8052

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه صالح الرحيم عبد حافظ احمد8053

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى حسانين عطا رمضان احمد8054

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد البسيونى الهادى عبد محمد اسالم8055

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد فتحى اسامه حافظ8056

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد حسن محمد حسن8057

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حامد احمد رضا8058

الدقهليةاألدبىمبصرالعدوى السيد اشرف شريف8059

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد احمد على نجاح شريف8060

الدقهليةاألدبىمبصرالكندوز العزيز عبد عثمان ابراهيم صابر8061

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين احمد محمد مجدى الرحمن عبد8062

الدقهليةاألدبىمبصرعمران محمد نور الهادى عبد الناصر عبد8063

الدقهليةاألدبىمبصرالجليل عبد على عرفات ياسر عرفات8064

الدقهليةاألدبىمبصرحبيشى موسى عاشور عادل الدين عماد8065

الدقهليةاألدبىمبصربدر السيد السيد سامى عمر8066

الدقهليةاألدبىمبصرراغب مجاهد صابر راغب كريم8067

الدقهليةاألدبىمبصرربيع محمود محمد محمد وليد كريم8068

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد العظيم عبد على عاصم كمال8069

الدقهليةاألدبىمبصرحالوه هللا عطا الشحات احمد محمد8070

الدقهليةاألدبىمبصرحموده احمد بدير محمد احمد محمد8071

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد السيد ابراهيم السيد محمد8072

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد عبده ايمن محمد8073

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شهاب اللطيف عبد ماهر ايهاب محمد8074

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد شعبان رجب محمد8075

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى زكى ابراهيم زكى محمد8076

الدقهليةاألدبىمبصراالمام الشربينى محمد الظاهر عبد محمد8077

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد مصطفى النعيم عبد محمد8078

الدقهليةاألدبىمبصرالغندور محمد فتحى محمد عماد محمد8079

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد عثمان الفتاح عبد مجدى محمد8080

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار هللا عبد محمد محمد8081

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد هالل محمد السيد ياسر محمد8082
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ن412سالمون

ن508سالمون

ن349سالمون

ن400سالمون

ن404سالمون

ثانسالمون

ن475سالمون

ن520سالمون

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ن359نقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ن420نقيطة

ن388نقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ن432نقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

راسبنقيطة

راسبنقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

راسبنقيطة

راسبنقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ن405نقيطة

ن348نقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة
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الدقهليةاألدبىمبصرشادى على احمد احمد درويش محمود8083

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد رياض محمود عاطف محمود8084

الدقهليةاألدبىمبصرمحسن حسن المنشاوى سعد محمد محمود8085

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين احمد شاهين محمد مصبح8086

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار محمد هللا فتح سامى ياسين8087

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى محمد السيد ياسر يوسف8088

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد المتولى السيد وئام8089

الدقهليةاألدبىمبصرسالم البيومى محمد احمد8090

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد سالمه السيد حاتم8091

الدقهليةاألدبىمبصرالبديع عبد محمد اشرف هللا عبد8092

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان المرسى ناصف عزمى عمرو8093

الدقهليةاألدبىمبصرالفرح ابو محمد رضا طارق فارس8094

الدقهليةاألدبىمبصرمحسوب اللطيف عبد اسماعيل احمد محمد8095

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد السيد محمد8096

الدقهليةاألدبىمبصركيوان ابراهيم احمد البدوى السيد رضا محمد8097

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى حسن على المنعم عبد محمد8098

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى المهدى المهدى محسن محمد8099

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد الرحيم عبد محمد محمد8100

الدقهليةاألدبىمبصرطه محمد مرجان محمد8101

الدقهليةاألدبىمبصريونس حافظ حلمى احمد محمود8102

الدقهليةاألدبىمبصرحصوه يوسف ابراهيم محمد محمود مصطفى8103

الدقهليةاألدبىمبصرمرسى محمد اسماعيل احمد8104

الدقهليةاألدبىمبصرحسنين محمد على مجدى احمد8105

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى محمد السميع عبد نبيل احمد8106

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد بوانا اسماعيل8107

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد الحميد عبد عصام خالد8108

الدقهليةاألدبىمبصرالويشى مصطفى سعد السيد سعد8109

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم متولى صالح رضا صالح8110

الدقهليةاألدبىمبصرشراره الهاللى محمد السميع عبد الرحمن عبد8111

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد8112

الدقهليةاألدبىمبصربخيت محمد مختار محمد الرحمن عبد8113

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد العال عبد رشوان محمد الغنى عبد8114

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ففرح خالد هللا عبد8115

الدقهليةاألدبىمبصرالبلجيهى على طلعت محمود عمر8116

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محسوب مصطفى عمر8117

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد حسن هانى عمر8118

الدقهليةاألدبىمبصرحسن عزب محمد سامى لؤى8119

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد مهران بكر ابو محمد8120

الدقهليةاألدبىمبصرسرور احمد رشاد سامح محمد8121

الدقهليةاألدبىمبصرالكريم عبد امين كمال عادل محمد8122

الدقهليةاألدبىمبصرحسنين محمد على مجدى محمد8123

الدقهليةاألدبىمبصرالبيار امين محمد جمعه محمود8124
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ثاننقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ن396نقيطة

ن359نقيطة

ثاننقيطة

ن339البرامون

ن361البرامون

ن354البرامون

ثانالبرامون

ثانالبرامون

راسبالبرامون

ثانالبرامون

ثانالبرامون

ثانالبرامون

ثانالبرامون

ن427البرامون

ن324البرامون

ثانالبرامون

ثانالبرامون

ن371الشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

ن431الشافعى االمام

ن425الشافعى االمام

ن407الشافعى االمام

راسبالشافعى االمام

ن451الشافعى االمام

ن378الشافعى االمام

ن478الشافعى االمام

ن385الشافعى االمام

ن350الشافعى االمام

ن418الشافعى االمام

ن447الشافعى االمام

ن418الشافعى االمام

ن527الشافعى االمام

ن375الشافعى االمام

ن516الشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

ن447الشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

ثانالشافعى االمام
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الدقهليةاألدبىمبصرالعجمى ابراهيم ابراهيم خالد محمود8125

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه حامد حسن حامد مصطفى8126

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد النبى عبد عصام هادى8127

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الشبراوى عمر محمد احمد8128

الدقهليةاألدبىمبصرحماده الدسوقى المقصود عبد سامى انس8129

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى حجازى احمد محمد8130

الدقهليةاألدبىمبصرعلى المجيد عبد الساتر عبد السيد محمد8131

الدقهليةاألدبىمبصرعيد محمد شعبان عيد محمد8132

الدقهليةاألدبىمبصرقطب السعيد اشرف احمد8133

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم مسعد مسعد حسين احمد8134

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الخالق عبد رضا احمد8135

الدقهليةاألدبىمبصرطه االمام محمد السيد احمد8136

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد حمزه احمد ادهم8137

الدقهليةاألدبىمبصرالمزين محمد ابراهيم ابراهيم هانى اسعد8138

الدقهليةاألدبىمبصرحسن جوده عادل اسالم8139

الدقهليةاألدبىمبصرالجالوى القادر عبد احمد احمد حسين8140

الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد المعطى عبد مسعد زياد8141

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل السالم عبد هللا عبد ايمن هللا عبد8142

الدقهليةاألدبىمبصرصديق امام رمضان هللا عبد8143

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى احمد محمد نصر هللا عبد8144

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل محمد احمد احمد عدلى8145

الدقهليةاألدبىمبصرالسباخى الغنى عبد على السيد على8146

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الباز عادل على8147

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل احمد محمد صبح صبحى محمد8148

الدقهليةاألدبىمبصرالجليل عبد محمد عادل محمد8149

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الباقى عبد محمود محمد8150

الدقهليةاألدبىمبصرالعجمى الوهاب عبد محمد نصر موسى8151

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد التابعى احمد نهاد8152

الدقهليةاألدبىمبصرالدرس محمد عارف ربيع احمد8153

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الشبراوى رجب احمد8154

الدقهليةاألدبىمبصرخلف محمد الحليم عبد محمود حمدى8155

الدقهليةاألدبىمبصرناصف حامد عادل عاطف8156

الدقهليةاألدبىمبصرخالد محمود فؤاد محمد فؤاد8157

الدقهليةاألدبىمبصرخلف محمد محمود السيد محمد8158

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمد ثروت محمد8159

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد صلحى وائل محمد8160

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى مصطفى على ماهر محمد8161

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى هالل السيد محمد محمود8162

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى محمد الغنى عبد الرفاعى ابراهيم8163

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى على الشحات خالد احمد8164

الدقهليةاألدبىمبصراحمد داود نبيل داود احمد8165

الدقهليةاألدبىمبصرالزهيرى االمام احمد عادل احمد8166
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ن316عزون ميت
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الدقهليةاألدبىمبصرراشد احمد السيد فتحى السيد8167

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد السيد هللا عبد المتولى8168

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد احمد نظمى صالح خالد8169

الدقهليةاألدبىمبصرالحسمنى الباسط عبد احمد رضا سعد8170

الدقهليةاألدبىمبصرموسى السعيد محمد رضا صبح8171

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد عيد على عيد صالح8172

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو الشربينى احمد ناجى هللا عبد8173

الدقهليةاألدبىمبصراحمد احمد محمود سعد عالء8174

الدقهليةاألدبىمبصرحسين على محسب جمعه على8175

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد صالح مكرم على8176

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شرف عوض عمر لطفى عيد عمر8177

الدقهليةاألدبىمبصرزرد احمد العدل شعبان فؤاد8178

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى مصطفى الرحيم عبد احمد كرم8179

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد جالل محسن8180

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السعيد صالح السعيد محمد8181

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو مصطفى االمام محمد8182

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الباز العز ابو رشدى محمد8183

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الشربينى احمد السيد رضا محمد8184

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل حسن محمد بدران زكى محمد8185

الدقهليةاألدبىمبصرالقصبى القصبى القصبى الرحيم عبد محمد8186

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمود السيد محمود8187

الدقهليةاألدبىمبصرشبكه عثمان العال عبد رمضان محمود8188

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شرف عوض عبده صبح الهادى عبد محمود8189

الدقهليةاألدبىمبصرداود احمد محمود محمد محمود8190

الدقهليةاألدبىمبصراالعصر محمد محمود محمد محمود8191

الدقهليةاألدبىمبصررمضان موسى الدين محى موسى الدين محى8192

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على كمال المتولى ياسر8193

الدقهليةاألدبىمبصرذهب عباس الموجود عبد محمد بكر ابو8194

الدقهليةاألدبىمبصرالمالكى المقصود عبد حسن سالم احمد8195

الدقهليةاألدبىمبصرالسعد ابو احمد مصطفى احمد8196

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى مصطفى على احمد اسالم8197

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على السيد جوده حمدى اسالم8198

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى رمضان فهيم وجيه اسالم8199

الدقهليةاألدبىمبصرالرشيدى السيد مسعد مجدى بالل8200

الدقهليةاألدبىمبصرالعشرى محمد محمد سعد الدين حسام8201

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان شحاته الغنى عبد محمود خالد8202

الدقهليةاألدبىمبصرحسن يوسف لبيب محمد زياد8203

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الدين عز السيد باهلل المعتز عمر8204

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد اللطيف عبد جمعه عمر8205

الدقهليةاألدبىمبصرشعيشع ابو حامد محمد عيد محمد8206

الدقهليةاألدبىمبصرحسن حجازى حامد اشرف مصطفى8207

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد محمد مؤمن8208
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ن409العز برق

ن365العز برق
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ثانالعز برق

ن458العز برق

ن470العز برق

ن348العز برق
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ن401العز برق

ن380العز برق
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ن388العز برق

ن454العز برق

ن416العز برق

ثانالعز برق

ن385العز برق

ثانالعز برق

ن376العز برق

ثانالعز برق

ن387العز برق

ثانالعز برق

ن351العز برق

ثانالعز برق

ثانالعز برق

ن404النموذجى المنصورة

ن417النموذجى المنصورة

ن420النموذجى المنصورة

ن426النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ن442النموذجى المنصورة

ن477النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ن391النموذجى المنصورة

ن496النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ن394.5النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة
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الدقهليةاألدبىمبصرالسيد بكر مالك رجب احمد8209

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل على الرحيم عبد السادات امين8210

الدقهليةاألدبىمبصرالعال ابو محمد الباز جمال سامى8211

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد موسى محمد شاكر8212

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه العدل حسين العدل8213

الدقهليةاألدبىمبصرحبيب السيد ثروت السيد محمد8214

الدقهليةاألدبىمبصرالجويلى حسن صبحى صبحى محمد8215

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى العدل لطفى صالح محمد8216

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد السميع عبد نشأت الدين مراد8217

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الشربينى حميده محمود8218

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه السعيد شعبان محمود8219

الدقهليةاألدبىمبصرالحلوانى محمد ابراهيم وائل ابراهيم8220

الدقهليةاألدبىمبصررخيه محمد محمد خضر تامر احمد8221

الدقهليةاألدبىمبصراالزمازى ابراهيم احمد سمير احمد8222

الدقهليةاألدبىمبصرليله محمد محمد احمد اسالم8223

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى غازى محمود نبيل اسالم8224

الدقهليةاألدبىمبصرالبغدادى المتولى مصطفى ياسر جبريل8225

الدقهليةاألدبىمبصرخطاب محمد هللا عبد ابراهيم سعد8226

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد ناجح عادل8227

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على سعد وائل عمر8228

الدقهليةاألدبىمبصرمحمدين الشافعى الجيوشى محمد8229

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد الفتاح عبد السيد محمد8230

الدقهليةاألدبىمبصرالعوامى محمد السيد شعبان محمد8231

الدقهليةاألدبىمبصرالهاللى محمد على سعد فريد محمد8232

الدقهليةاألدبىمبصررضيه عرفه الباز محمود محمد8233

الدقهليةاألدبىمبصرطه احمد التواب عبد السعيد محمود8234

الدقهليةاألدبىمبصربرى محمد محمد حسين محمود8235

الدقهليةاألدبىمبصريونس سالمه بكر سالمه محمود8236

الدقهليةاألدبىمبصربدوى الغنى عبد السالم عبد عونى محمود8237

الدقهليةاألدبىمبصرالهاللى مصطفى الوهاب عبد فوزى محمود8238

الدقهليةاألدبىمبصرالهريدى احمد السالم عبد ربيع مصطفى8239

الدقهليةاألدبىمبصرربيع محمد معتمد محمد ابراهيم8240

الدقهليةاألدبىمبصرجبريل الطنطاوى الطنطاوى الطنطاوى احمد8241

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم عمرو الدسوقى8242

الدقهليةاألدبىمبصرشبكه السيد محمد السعيد هاشم السعيد8243

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيزى خليل سعد احمد سعد8244

الدقهليةاألدبىمبصربدر الدمرداش محمد احمد عمر8245

الدقهليةاألدبىمبصرصحصاح سالم جوده سالم عمر8246

الدقهليةاألدبىمبصرالصياد ابراهيم محمود هشام عمر8247

الدقهليةاألدبىمبصرالطويل محمد على السيد ياسر عمر8248

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان صالح مجدى الدين عالء مجدى8249

الدقهليةاألدبىمبصرحطبه على احمد اسماعيل احمد محمد8250
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الدقهليةاألدبىمبصرمسعود الشافى عبد حسنى محمد حسن محمد8251

الدقهليةاألدبىمبصرالبنا المرسى محمد محمد زكريا محمد8252

الدقهليةاألدبىمبصراالبيض فرج حامد العزيز عبد محمد8253

الدقهليةاألدبىمبصرمسعود عزت الرحيم عبد عصام محمد8254

الدقهليةاألدبىمبصرالفواخرى سعد محمد قاسم محمد8255

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان خاطر يوسف سعد يوسف محمد8256

الدقهليةاألدبىمبصرطبل احمد سمير بدوى محمود8257

الدقهليةاألدبىمبصرالسباعى راغب مراد ايمن مصطفى8258

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد ابراهيم المرسى رضا مصطفى8259

الدقهليةاألدبىمبصرالهبل احمد احمد يوسف محمود مصطفى8260

الدقهليةاألدبىمبصرالفتوح ابو محمود احمد الفتوح ابو8261

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد صبرى السعيد صبرى8262

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى مصطفى محمد عاطف صالح8263

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم عاصم8264

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى احمد خالد محمد8265

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو احمد السيد خالد محمد8266

الدقهليةاألدبىمبصرسبع الحميد عبد محمود الباسط عبد محمود8267

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد حسين محب محمود8268

الدقهليةاألدبىمبصرعليوه يوسف محمد يوسف8269

الدقهليةاألدبىمبصردياب على ابراهيم عاطف ابراهيم8270

الدقهليةاألدبىمبصراللقه على جمعه اسالم احمد8271

الدقهليةاألدبىمبصرحسين السباعى محمد ايمن احمد8272

الدقهليةاألدبىمبصرهالل مصطفى السيد جمال احمد8273

الدقهليةاألدبىمبصرالديب على اسماعيل حمدى احمد8274

الدقهليةاألدبىمبصرالديب حموده حموده رضا احمد8275

الدقهليةاألدبىمبصرفرج موسى على على رضا احمد8276

الدقهليةاألدبىمبصرالنمنم على محمد السميع عبد احمد8277

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد السيد فتحى محمد ماهر احمد8278

الدقهليةاألدبىمبصرشوشه ابو الرحيم عبد الحسينى محمد احمد8279

الدقهليةاألدبىمبصرالفقى محمد محمد محمد احمد8280

الدقهليةاألدبىمبصردياب على ابراهيم عاطف السعيد8281

الدقهليةاألدبىمبصرخضر السيد عبده محمد عالء السيد8282

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود حامد طلبه حامد ايهاب8283

الدقهليةاألدبىمبصرعامر ابو محمد الجنيدى خيرى جمال8284

الدقهليةاألدبىمبصرفرج ابراهيم محمد محمد حامد8285

الدقهليةاألدبىمبصرموسى ابراهيم ابراهيم رجب عادل8286

الدقهليةاألدبىمبصرالنادى السيد السيد الحليم عبد عاصم8287

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور النبى عبد الحى عبد محمد الحى عبد8288

الدقهليةاألدبىمبصرالروس ابو المتولى المتولى جمال الرحمن عبد8289

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى على الدين عالء الرحمن عبد8290

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات على على الرحمن عبد8291

الدقهليةاألدبىمبصرالزينى المتولى ابراهيم محمد العظيم عبد8292
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الدقهليةاألدبىمبصردياب البرى محمد محمد عادل هللا عبد8293

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمد نجيب عجالن8294

الدقهليةاألدبىمبصرفرج محمد عطيه خالد عطيه8295

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد حسين هللا عبد على8296

الدقهليةاألدبىمبصرالحلوانى زيد ابو السعيد زيد ابو السعيد عالء8297

الدقهليةاألدبىمبصرمسلم زيد ابو احمد السيد محمد عالء8298

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد فتوح الصمد عبد الباسط عبد عمار8299

الدقهليةاألدبىمبصرالدين نور على محمد مصطفى عمر8300

الدقهليةاألدبىمبصرموسى الحميد عبد منصور اشرف كريم8302

الدقهليةاألدبىمبصرالسعدنى احمد حسن احمد محمد8303

الدقهليةاألدبىمبصرالشامى احمد عليوه احمد محمد8304

الدقهليةاألدبىمبصرنمره احمد احمد فاروق احمد محمد8305

الدقهليةاألدبىمبصرخليل عطوه محمد محمود اشرف محمد8306

الدقهليةاألدبىمبصرزيدان احمد صالح السيد محمد8307

الدقهليةاألدبىمبصرالسنوسى العظيم عبد محمد حامد محمد8308

الدقهليةاألدبىمبصرشتات اسماعيل محمد حسن محمد8309

الدقهليةاألدبىمبصرالراسى محمد طه محمد حمدى محمد8310

الدقهليةاألدبىمبصرغالى ابو الغنى عبد محمد الفتاح عبد محمد8311

الدقهليةاألدبىمبصربيبرس عطيه محمد عطيه محمد8312

الدقهليةاألدبىمبصرالسيسى عبده محمد احمد محمود محمد8313

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخ هللا عبد ابراهيم محمود محمود محمد8314

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد محمد هللا عبد مسعد محمد8315

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه المتولى كمال مصطفى محمد8316

الدقهليةاألدبىمبصرالدين نور على محمد مصطفى محمد8317

الدقهليةاألدبىمبصركامل احمد حامد فرج محمد8318

الدقهليةاألدبىمبصرالمصرى الغفار عبد الفتاح عبد المدنى نجيب محمد8319

الدقهليةاألدبىمبصردرويش احمد احمد احمد محمود8320

الدقهليةاألدبىمبصرالمكاوى اسماعيل سليمان اسماعيل محمود8321

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد حامد حامد محمود8322

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد رزق الوهاب عبد سمير محمود8323

الدقهليةاألدبىمبصرالزهيرى العزيز عبد العزيز عبد صالح محمود8324

الدقهليةاألدبىمبصرالدايم عبد المتولى الوهاب عبد محمد محمود8325

الدقهليةاألدبىمبصرلطفى نصر لطفى محمد محمود8326

الدقهليةاألدبىمبصربجع المرسى احمد السيد فوزى محمود8327

الدقهليةاألدبىمبصربيبرس نصر اسماعيل نصر محمود8328

الدقهليةاألدبىمبصرفوده العوضى مصطفى العظيم عبد مصطفى8329

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم مصطفى محمد مصطفى8330

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى على الدين عالء معاذ8331

الدقهليةاألدبىمبصرالسنوسى العظيم عبد محمد العظيم عبد مؤمن8332

الدقهليةاألدبىمبصرغالى ابو الغنى عبد محمد محمد مؤمن8333

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى محمد العزيز عبد شوقى خالد الرحمن عبد8334

الدقهليةاألدبىمبصرالزلعه عباس توفيق صالح الرحمن عبد8335
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الدقهليةاألدبىمبصرالكومى الحميد عبد حامد هشام ابراهيم8336

الدقهليةاألدبىمبصرالنورى السيد احمد محمد احمد اسالم8337

الدقهليةاألدبىمبصرالمحالوى مصطفى رمزى الوهاب عبد اسالم8338

الدقهليةاألدبىمبصرالشاهد زيد ابو شفيق عمر اسماعيل8339

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى محمود محمد السعيد ايهاب8340

الدقهليةاألدبىمبصرسرور ابو على سيد سعد احمد8341

الدقهليةاألدبىمبصربخيته الرفاعى العليم عبد اسامه احمد8342

الدقهليةاألدبىمبصربركه احمد احمد محمد احمد8343

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود الوهاب عبد محمد احمد8344

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد سعد هللا عبد بدر8345

الدقهليةاألدبىمبصرهالل الوهاب عبد هللا عبد محمد خالد8346

الدقهليةاألدبىمبصراالبيض محمد هللا عبد الحميد عبد اشرف شريف8347

الدقهليةاألدبىمبصرجادو السيد هللا عبد السيد هللا عبد8348

الدقهليةاألدبىمبصربحيرى احمد محمود احمد هللا عبد8349

الدقهليةاألدبىمبصرغنيم محمود فتحى سمير هللا عبد8350

الدقهليةاألدبىمبصرالبدرى المهدى محمد محمود محمد هللا عبد8351

الدقهليةاألدبىمبصرالشرقاوى المعطى عبد خالد على8352

الدقهليةاألدبىمبصرالكمار على على محمود على8353

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى محمود محمد ابراهيم عمار8354

الدقهليةاألدبىمبصرالديب احمد عمر بكر عمر8355

الدقهليةاألدبىمبصرمسعد الجليل عبد هللا عبد محمد8356

الدقهليةاألدبىمبصرغنيم فتحى محمد محمود محمد8357

الدقهليةاألدبىمبصرحشيش محمد الحليم عبد محمد مصطفى8358

الدقهليةاألدبىمبصرسعفان السيد عبده انور سامى يحيى8359

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد المعطى عبد صبرى احمد8360

الدقهليةاألدبىمبصرعلى على محمود على احمد8361

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه هاشم ابو زينهم عطيه حمدى8362

الدقهليةاألدبىمبصرحسن حماد مغاورى حماد الرحمن عبد8363

الدقهليةاألدبىمبصرسلمان عطيه على راضى هللا عبد8364

الدقهليةاألدبىمبصرحسن على محمد عزت الوهاب عبد8365

الدقهليةاألدبىمبصرجاد على عاشور اشرف محمد8366

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد اشرف محمد8367

الدقهليةاألدبىمبصرعلى فرج محمد جمال محمد8368

الدقهليةاألدبىمبصرعبده على زينهم محمد8369

الدقهليةاألدبىمبصربلطيه هللا جاب العزيز عبد متولى محمد8370

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد هانى محمد8371

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على حمدى عاطف محمود8372

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو على الحجازى محمد عرفات محمود8373

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد حسن السيد مسعد محمود8374

الدقهليةاألدبىمبصرعقل الوهاب عبد صبح محمد مصطفى8375

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى متولى نبيه محمد نعمان مصطفى8376

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد السعيد ابراهيم8377
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الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد الدسوقى ابراهيم سامح ابراهيم8378

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد ابراهيم احمد8379

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد ابراهيم احمد8380

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين احمد على رضا احمد8381

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ورده ابو احمد سامح احمد8382

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابراهيم على هللا عبد احمد8383

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد حمدى عصام احمد8384

الدقهليةاألدبىمبصرالمعز عبد احمد محمد احمد8385

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عطيه على محمد احمد8386

الدقهليةاألدبىمبصرداود السيد محمود محمد احمد8387

الدقهليةاألدبىمبصرعماره محمد الفتاح عبد يسرى احمد8388

الدقهليةاألدبىمبصرحسين سليمان السعيد عاطف اسالم8389

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى محمد محمود محمد اسالم8390

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد مصطفى محمد اسالم8391

الدقهليةاألدبىمبصرمشرف السعيد محمد السعيد8392

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد ابراهيم السيد8393

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه الرازق عبد مصطفى عاطف حسام8394

الدقهليةاألدبىمبصرقمر الحسينى الشوادفى السيد طه8395

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين احمد الحميد عبد رمضان الحميد عبد8396

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على الظاهر عبد السيد الظاهر عبد8397

الدقهليةاألدبىمبصرهيكل احمد سامى الرحمن عبد8398

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد محمود الحميد عبد8399

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد صابر محمد الرحمن عبد8400

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد بدرى منسى محمد الرحمن عبد8401

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شرف محمد محمد شرف الرحمن عبد8402

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد العظيم عبد راوى هللا عبد8403

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم هللا نصر محمد هللا عبد8404

الدقهليةاألدبىمبصرالمحسن عبد احمد المحسن عبد ممدوح هللا عبد8405

الدقهليةاألدبىمبصرموسى مأمون على القادر عبد على8406

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود عمار8407

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد فوزى ايمن فارس8408

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه السيد عجوه ابو جمعه كريم8409

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم حجازى محمد كريم8410

الدقهليةاألدبىمبصرمرسى امين احمد محمد8411

الدقهليةاألدبىمبصرالشاذلى حسن فاروق احمد محمد8412

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد السعيد اشرف محمد8413

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل عطوه اسماعيل اكرم محمد8414

الدقهليةاألدبىمبصرقنديل محمد السيد السعيد محمد8415

الدقهليةاألدبىمبصرهالل على العظيم عبد حامد السيد محمد8416

الدقهليةاألدبىمبصرهللا حسب السيد ابراهيم ايمن محمد8417

الدقهليةاألدبىمبصرعساكر هللا جاب السيد هللا جاب محمد8418

الدقهليةاألدبىمبصرالشال غنيم حسن جمال محمد8419
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الدقهليةاألدبىمبصرالحارونى عبده محمد جمعه محمد8420

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الزمزمى صفوت حمدى محمد8421

الدقهليةاألدبىمبصرعباده الشحات السعيد خالد محمد8422

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد محمد خالد محمد8423

الدقهليةاألدبىمبصرهللا جاب احمد العزيز عبد رمضان محمد8424

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عطيه على ذكريا محمد8425

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه نجيب احمد سامى محمد8426

الدقهليةاألدبىمبصرمرسى شحاته السيد شحاته محمد8427

الدقهليةاألدبىمبصرعلى طه على صالح محمد8428

الدقهليةاألدبىمبصربادى سبع ابو على طارق محمد8429

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد على حسنى على محمد8430

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عونى محمد8431

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود الحكم عبد محمود محمد8432

الدقهليةاألدبىمبصرمسلم محمد محمد محمود محمد8433

الدقهليةاألدبىمبصرشعالن احمد متولى مسعد محمد8434

الدقهليةاألدبىمبصرالعجيرى محمود محمدى محمد وليد محمد8435

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد صالح ايمن محمود8436

الدقهليةاألدبىمبصربدير السيد نصر محمود8437

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم شوقى محمد عماد نشأت8438

الدقهليةاألدبىمبصرالجوهرى احمد السعيد ياسر8439

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد العاطى عبد المعطى عبد محمد8440

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد الدمرداش محمد رفعت احمد8441

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد البديع عبد سامى احمد8442

الدقهليةاألدبىمبصرغاسول ابراهيم هللا عبد هللا عبد احمد8443

الدقهليةاألدبىمبصربشناق نصر محمد المنعم عبد احمد8444

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم على السيد عماد احمد8445

الدقهليةاألدبىمبصرحسن نجيب احمد كمال احمد8446

الدقهليةاألدبىمبصرحمد مصطفى السيد عتاب ابو محسن احمد8447

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على محمد اشرف بالل8448

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو شحاته احمد السعيد حسنى محمد حسنى8449

الدقهليةاألدبىمبصرالمولى عبد احمد المولى عبد محمد زياد8450

الدقهليةاألدبىمبصرزايد ايوب االمام صالح الرحمن عبد8451

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد شبل ناصر عمر8452

الدقهليةاألدبىمبصرراجح العال عبد نعيم عماد محمد8453

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد شبل ناصر محمد8454

الدقهليةاألدبىمبصرحسونه حسانين محمد هانى محمد8455

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور صالح صالح محمد مصطفى8456

الدقهليةاألدبىمبصرالبالمونى عبده السيد محمود مصطفى8457

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى سالم على محمود مصطفى8458

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد المجيد عبد عطيه نصر مصطفى8459

الدقهليةاألدبىمبصرموسى نصر موسى محمد يوسف8460

الدقهليةاألدبىمبصرسويلم ابراهيم هاشم ابو محمد ابراهيم8461
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الدقهليةاألدبىمبصرسليمان السيد سليمان احمد8462

الدقهليةاألدبىمبصرحسن احمد سويلم احمد سويلم8463

الدقهليةاألدبىمبصرخليل عمر محمود السيد صبرى8464

الدقهليةاألدبىمبصرهالل السيد هاشم خالد الرحمن عبد8465

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم رفعت محمد سعيد الرحمن عبد8466

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم سعد محمود هللا عبد8467

الدقهليةاألدبىمبصرجاد السيد فتحى محمد8468

الدقهليةاألدبىمبصرعفيفى محمد احمد السيد محمود محمد8469

الدقهليةاألدبىمبصرعطوه متولى موسى وائل محمد8470

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد المنعم عبد محمود8471

الدقهليةاألدبىمبصرفرج حسن السيد حماده مصطفى8472

الدقهليةاألدبىمبصرعجينه صالح محمد صالح هانى ابراهيم8473

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته الغنى عبد محمد احمد8474

الدقهليةاألدبىمبصرالزيات الشربينى احمد الوهاب عبد محمد احمد8475

الدقهليةاألدبىمبصرمناح السيد السيد الحليم عبد السيد8476

الدقهليةاألدبىمبصرسنبل محى حسين حاتم حسين8477

الدقهليةاألدبىمبصرقابيل محمد القادر عبد صالح القادر عبد8478

الدقهليةاألدبىمبصرالجوهرى الحميد عبد العزيز عبد الحميد عبد عالء8479

الدقهليةاألدبىمبصرموسى محمد على احمد على8480

الدقهليةاألدبىمبصرالجوهرى العنين ابو السنوسى جمال على8481

الدقهليةاألدبىمبصرالزيات جاد الشربينى احمد محمد8482

الدقهليةاألدبىمبصرالقرشى اصالن المقصود عبد السعيد محمد8483

الدقهليةاألدبىمبصرالزناتى الرحيم عبد ابراهيم المحمدى محمد8484

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمد جبر جمال محمد8485

الدقهليةاألدبىمبصرالحنفى محمد محمد سمير محمد8486

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمد الحميد عبد البارى عبد محمد8487

الدقهليةاألدبىمبصرجوده مصطفى ابراهيم الحكيم عبد محمد8488

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل مصطفى توفيق مصطفى محمد8489

الدقهليةاألدبىمبصرجندى يوسف محمد احمد محمود8490

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى مصطفى محمد مصطفى محمود8491

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد العزيز عبد محمود هشام محمود8492

الدقهليةاألدبىمبصرمشعل منصور محمد سالمه ابراهيم احمد8493

الدقهليةاألدبىمبصرالكومى هللا عبد الرحمن عبد على احمد8494

الدقهليةاألدبىمبصرشرف محمود سمير فريد احمد8495

الدقهليةاألدبىمبصرالغباشى المتولى عطيه محمد احمد8496

الدقهليةاألدبىمبصرمشعل السالم عبد البسيونى محمد احمد8497

الدقهليةاألدبىمبصررمضان عباس احمد محمود احمد8498

الدقهليةاألدبىمبصرعقل محروس سيد محروس احمد8499

الدقهليةاألدبىمبصرسعدون الحميد عبد السعيد الحميد عبد السعيد8500

الدقهليةاألدبىمبصرسنجاب مشرف صابر مشرف محمد جمال8501

الدقهليةاألدبىمبصرالبدرى محمد عرفه خالد حمدى8502

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى محمد مصطفى رضا مصطفى رضا8503
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ن491جصفا

ن424جصفا

ن439جصفا

ثانجصفا

ثانجصفا

ثانجصفا

ن453جصفا

ن381جصفا

ن428جصفا

ن541جصفا

ن328.5جصفا

ثاندماص

ن320.5دماص

بقرار ملغىراسبدماص

ثاندماص

ثاندماص

ثاندماص

ن514دماص

ثاندماص

ن482دماص

ثاندماص

ن373دماص

ن335دماص

ثاندماص

ن526دماص

ثاندماص

ثاندماص

ن343دماص

ن333دماص

ن354دماص

ثاندماص

ثانمحسن ميت

ن367محسن ميت

ن315محسن ميت

ثانمحسن ميت

ن383محسن ميت

ن380محسن ميت

ثانمحسن ميت

ن351محسن ميت

ن393محسن ميت

ن414محسن ميت

ثانمحسن ميت
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الدقهليةاألدبىمبصرالجوهرى مصطفى الرحمن عبد اشرف الرحمن عبد8504

الدقهليةاألدبىمبصرالسباعى محمد العظيم عبد فتحى العظيم عبد8505

الدقهليةاألدبىمبصرالبدرى على المهدى عطيه ماهر عمرو8506

الدقهليةاألدبىمبصرعبده العنين ابو عمر بكر ابو محمد عمر8507

الدقهليةاألدبىمبصرعرفه السالم عبد مصطفى احمد مصطفى8508

الدقهليةاألدبىمبصرالسيسى مصطفى سعد سامى محمد8509

الدقهليةاألدبىمبصرسكينه ابو محمد الفتح ابو محمد سامى محمد8510

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه الكريم عبد محمد احمد احمد8511

الدقهليةاألدبىمبصرالنادى طه المنشاوى اسامه احمد8512

الدقهليةاألدبىمبصرخضر الصادق عبد حسين محمد احمد8513

الدقهليةاألدبىمبصرالبشبيشى السيد سامى سيد8514

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد محمود الواحد عبد8515

الدقهليةاألدبىمبصرطاحون على السيد ابراهيم السيد محمد8516

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى فكرى حسنى محمد8517

الدقهليةاألدبىمبصرسعد النبى عبد هللا عبد امين يحيى8518

الدقهليةاألدبىمبصرامام محمد على محمد يحيى8519

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد جالل اشرف احمد8520

الدقهليةاألدبىمبصرالمقدام الجليل عبد الحى عبد حاتم احمد8521

الدقهليةاألدبىمبصرجاد محمد سعد محمد الرحمن عبد8522

الدقهليةاألدبىمبصرالبرعى احمد سيد بحيرى احمد سيد عمر8523

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه الشحات محمد شفيق محمد8524

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات مرسى محمد مرسى نبيل محمد8525

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى النافع عبد مدحت محمود8526

الدقهليةاألدبىمبصرجاد حسن محمد حسن معاذ8527

الدقهليةاألدبىمبصررزق الموجود عبد صالح الموجود عبد نادر8528

الدقهليةاألدبىمبصراللبودى الواحد عبد احمد محمد عماد احمد8529

الدقهليةاألدبىمبصرمختار حسن نبيه احمد8530

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد الشحات رمضان الشحات8531

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد المهدى محمد الهادى حسن8532

الدقهليةاألدبىمبصرالدرش على الشحات عطيه الرحمن عبد8533

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمود المنعم عبد نادر المنعم عبد8534

الدقهليةاألدبىمبصرالمنسى ابراهيم السيد رضا عمرو8535

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى احمد انور اشرف محمد8536

الدقهليةاألدبىمبصربدر محمد جوده حمدى محمد8537

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه الفضالى سمير محمد8538

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين حسن رمضان عادل محمد8539

الدقهليةاألدبىمبصرالقنوانى احمد محمود احمد محمود8540

الدقهليةاألدبىمبصرغراب عوض الحميد عبد خالد يوسف8541

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عبد محمود انس8542

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى حسن صالح حسن حسام8543

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد وحيد ايمن محمد8544

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السيد المعاطى ابو المهدى محمد8545
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ن380محسن ميت

ثانمحسن ميت

ن514محسن ميت

ثانمحسن ميت

ن346محسن ميت

ن378محسن ميت

ثانمحسن ميت

ن566هالل الشيخ كفر

ن409هالل الشيخ كفر

ن418هالل الشيخ كفر

ن374هالل الشيخ كفر

ن508هالل الشيخ كفر

ن582هالل الشيخ كفر

ن526هالل الشيخ كفر

ن401هالل الشيخ كفر

ن395هالل الشيخ كفر

ن506ناجى ميت

ن449ناجى ميت

ن532ناجى ميت

ن409ناجى ميت

ن486ناجى ميت

ن372ناجى ميت

ثانناجى ميت

ن451ناجى ميت

ن347ناجى ميت

ن331دنديط

ن336دنديط

ن412دنديط

ن384دنديط

ن329.5دنديط

ن389دنديط

ثاندنديط

ثاندنديط

ثاندنديط

راسبدنديط

ثاندنديط

ن410دنديط

ن505دنديط

ن398الكبرى صهرجت

ثانالكبرى صهرجت

ثانالكبرى صهرجت

ثانالكبرى صهرجت
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الدقهليةاألدبىمبصراحمد عطوه ابراهيم جمال محمد8546

الدقهليةاألدبىمبصرالمشد على حسن لطفى شريف محمد8547

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد الخالق عبد مصطفى محمد8548

الدقهليةاألدبىمبصرعزب السعيد محمد ناصر محمد8549

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى البرعى سامى مصطفى8550

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سبع ابو محمد رضا يوسف8551

الدقهليةاألدبىمبصرعيد السيد رزق محمد رزق احمد8552

الدقهليةاألدبىمبصرراشد المكاوى محمد فتحى عصام احمد8553

الدقهليةاألدبىمبصرالشامى محمد حسين محمد حسين8554

الدقهليةاألدبىمبصرالراعى على احمد ماهر خالد8555

الدقهليةاألدبىمبصرزايد السيد رضا محمد هللا عبد8556

الدقهليةاألدبىمبصرعمر ابراهيم عمر ابراهيم عمر8557

الدقهليةاألدبىمبصرخليل مصطفى احمد مصطفى ايمن كريم8558

الدقهليةاألدبىمبصرخليل مصطفى احمد مصطفى احمد محمد8559

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى حسن محمد رضا محمد8560

الدقهليةاألدبىمبصركليو السعيد على صالح محمد8561

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه على احمد على محمد8562

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم سعد محمود محمد8563

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد عطيه مصطفى محمد8564

الدقهليةاألدبىمبصرالوتيدى محمود السيد احمد محمود8565

الدقهليةاألدبىمبصرشراب الرحمن عبد حمزه الرحمن عبد محمود8566

الدقهليةاألدبىمبصررجب المجيد عبد السعيد عصام ياسر8567

الدقهليةاألدبىمبصرعرفه على ابراهيم مسعد ابراهيم8568

الدقهليةاألدبىمبصرعوض احمد السيد احمد8569

الدقهليةاألدبىمبصرحموده الرحمن عبد السعيد زكريا احمد8570

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد حامد محمد احمد8571

الدقهليةاألدبىمبصرهللا جاب محجوب يحيى محمد احمد8572

الدقهليةاألدبىمبصرالدج متولى الشافى عبد مصباح احمد8573

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد وائل احمد8574

الدقهليةاألدبىمبصراليمنى الرحمن عبد العظيم عبد ياسر حازم8575

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد شرف احمد الرحمن عبد8576

الدقهليةاألدبىمبصرالجوهرى الشريف جاد السيد الرحمن عبد8577

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد الخالق عبد اشرف محمد8578

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد على صالح محمد8579

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الدايم عبد هللا عبد محمد8580

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد على جوده احمد متقين8581

الدقهليةاألدبىمبصرحسن هللا عبد هللا عبد حسن محمود8582

الدقهليةاألدبىمبصرالقرموطى سليمان محمد صالح مصطفى8583

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد الخالق عبد محمد يوسف8584

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد علوى ابراهيم8585

الدقهليةاألدبىمبصرعجيبه عوض جمعه احمد8586

الدقهليةاألدبىمبصرحسين حسن لطفى رفعت احمد8587
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ثانالكبرى صهرجت

ن342الكبرى صهرجت

ثانالكبرى صهرجت

ثانالكبرى صهرجت

ن345الكبرى صهرجت

ن397الكبرى صهرجت

ن441بشال

ن481بشال

ثانبشال

ثانبشال

ثانبشال

ن403بشال

ثانبشال

ثانبشال

ن506بشال

ن525بشال

ثانبشال

ثانبشال

ن347بشال

ن376بشال

ثانبشال

ن393بشال

ثانتفهنا متفوقين

ن389تفهنا متفوقين

ن528تفهنا متفوقين

ن458تفهنا متفوقين

ن494تفهنا متفوقين

ثانتفهنا متفوقين

ن608تفهنا متفوقين

ن511تفهنا متفوقين

ن579تفهنا متفوقين

ن601تفهنا متفوقين

ن475تفهنا متفوقين

ن455تفهنا متفوقين

ن585تفهنا متفوقين

ن443تفهنا متفوقين

ن490تفهنا متفوقين

ثانتفهنا متفوقين

ن373تفهنا متفوقين

ن374السنبالوين

ن384السنبالوين

ثانالسنبالوين
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الدقهليةاألدبىمبصرالسيد غانم رزق محفوظ سمير احمد8588

الدقهليةاألدبىمبصراحمد المطلب عبد محمود عادل احمد8589

الدقهليةاألدبىمبصرعرفه عرفه متولى احمد8590

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد محمد احمد8591

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات الشناوى محمد احمد8592

الدقهليةاألدبىمبصرمروان طلبه الباسط عبد محمد احمد8593

الدقهليةاألدبىمبصربدر على محمد على احمد8594

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى اسماعيل جمال اسماعيل8595

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد السعيد عصام اسماعيل8596

الدقهليةاألدبىمبصرالوكيل احمد احمد اسامه اسالم8597

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السيد المجيد عبد السيد8598

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد حماده حازم8599

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على عماد حسام8600

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السعيد محمد احمد حسين8601

الدقهليةاألدبىمبصرالبارى عبد ادهم السيد رشاد8602

الدقهليةاألدبىمبصرحافظ رياض محمود رياض8603

الدقهليةاألدبىمبصرالششتاوى سعد محمد سعد8604

الدقهليةاألدبىمبصرطلبه شحاته مصطفى شحاته8605

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته محمد الباقى عبد يسن طه8606

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد طلبه متولى على الرحمن عبد8607

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته محمد السيد ياسر عادل8608

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد ايمن المؤمن عبد8609

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد نصر هللا عبد8610

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود ناصر ابو الشحات الوهاب عبد8611

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حامد خميس مصطفى عبده8612

الدقهليةاألدبىمبصرعبده ابو على محمد على محمد على8613

الدقهليةاألدبىمبصربهجت احمد محفوظ نبيل عمر8614

الدقهليةاألدبىمبصرالنبى عبد السيد ابراهيم رزق مازن8615

الدقهليةاألدبىمبصرسالم الهادى عبد ابراهيم عالء مازن8616

الدقهليةاألدبىمبصرسالم سالم العاطى عبد احمد محمد8617

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد الوهاب عبد الكحالوى محمد8618

الدقهليةاألدبىمبصرجندى امين السعيد رضا محمد8619

الدقهليةاألدبىمبصرخضر العجمى شعبان محمد8620

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على محمد عادل محمد8621

الدقهليةاألدبىمبصرصادق موسى فتوح محمد8622

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حسن بكر محمد محمد8623

الدقهليةاألدبىمبصرعلى حسن محمود محمد8624

الدقهليةاألدبىمبصراغا الفتاح عبد محمد حماده محمود8625

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات محمود فوزى محمود8626

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن هشام محمود8627

الدقهليةاألدبىمبصرالسروى محمد محمد الكريم عبد مصطفى8628

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد صبرى صالح هشام8629
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ن452السنبالوين

ثانالسنبالوين

ن325السنبالوين

ن345السنبالوين

ن339السنبالوين

راسبالسنبالوين

ن335السنبالوين

ثانالسنبالوين

ن371السنبالوين

ن347السنبالوين

ن354السنبالوين

ن428السنبالوين

ن410السنبالوين

ن432السنبالوين

ن358السنبالوين

ن415السنبالوين
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الدقهليةاألدبىمبصرالسروى محمد محمد هللا عبد يوسف8630

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو السعيد شعبان ابراهيم8631

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد شحاته اشرف احمد8632

الدقهليةاألدبىمبصرعوض الشحات حمدى احمد8633

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان شفيق شعبان احمد8634

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فتحى محمد احمد8635

الدقهليةاألدبىمبصرالعشماوى محمد محمد ربيع حمزه8636

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السعيد عمر طارق8637

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد مصطفى فارس8638

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عوض ابراهيم محمد8639

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم حسن محمد8640

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود احمد مصطفى محمد8641

الدقهليةاألدبىمبصرالمصرى على احمد رضا معاذ8642

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد حسين هللا عبد عابد احمد8643

الدقهليةاألدبىمبصرعباس سليمان عمرو باسم8644

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عثمان عاطف محمد8645

الدقهليةاألدبىمبصرحسن سعد رجب السعدنى8646

الدقهليةاألدبىمبصرزيدان محمود السيد حسن السيد8647

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد كمال محمود جمال8648

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد الغفار عبد محمد حسام8649

الدقهليةاألدبىمبصرحماد احمد جمعه امين صادق صالح8650

الدقهليةاألدبىمبصرالباسط عبد محمد محسن عمرو8651

الدقهليةاألدبىمبصرسبع احمد محمد السعيد محمد فارس8652

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى محمد محمود احمد محمد8653

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى متولى احمد ابراهيم سمير محمد8654

الدقهليةاألدبىمبصرغريب النبى عبد محمد حسن محمد8655

الدقهليةاألدبىمبصرحجى احمد هالل خليل محمد8656

الدقهليةاألدبىمبصردبور محمود حسين الدين كمال محمد8657

الدقهليةاألدبىمبصرحسن المعطى عبد حسن محمود8658

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد حسن محمود8659

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد شوقى محمد ياسين8660

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم الهادى ابراهيم8661

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد الحسينى احمد8662

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد خالد احمد8663

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد محمد نسيم اسالم8664

الدقهليةاألدبىمبصرفرجانى محمد اسماعيل ياسر ربيع8665

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السيد الرازق عبد شاهين8666

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد حسن الكريم عبد حسام الكريم عبد8667

الدقهليةاألدبىمبصرخضر طلبه يحى هللا عبد8668

الدقهليةاألدبىمبصرعلى طه الناصر عبد الهادى عبد8669

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود امين الحميد عبد على8670

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الغنى عبد ياسر على8671
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الدقهليةاألدبىمبصرحسين احمد جمعه مصبح عمر8672

الدقهليةاألدبىمبصرعلى مسلم على اسماعيل محمد8673

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان احمد محمد المهدى محمد8674

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود الحكيم عبد محمد8675

الدقهليةاألدبىمبصرحسن احمد رمضان محمود8676

الدقهليةاألدبىمبصرالمطلب عبد فايز محمد محمود8677

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى حموده احمد محمد احمد8678

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان الحى عبد جمال محمد محمد حاتم8679

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد حامد الهادى حسن8680

الدقهليةاألدبىمبصرالمزين وهبه العاطى عبد جمال العاطى عبد8681

الدقهليةاألدبىمبصردندش ايوب العال عبد جمعه على8682

الدقهليةاألدبىمبصرالعشرى العدوى محمد حمدى كريم8683

الدقهليةاألدبىمبصرالنجا ابو محمود رضا محمد8684

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه العزيز عبد محمد سمير احمد8685

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد عزت محمد احمد8686

الدقهليةاألدبىمبصرفرج متولى على فريد حامد8687

الدقهليةاألدبىمبصرعبده سليمان احمد احمد هللا عبد8688

الدقهليةاألدبىمبصركامل لطفى ممدوح هللا عبد8689

الدقهليةاألدبىمبصرالباز الشريعى طلبه صفوت محمد8690

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سليمان محمد صالح احمد8691

الدقهليةاألدبىمبصرالموجى سالم محمد مصطفى نصر احمد8692

الدقهليةاألدبىمبصرسالم المنعم عبد هاشم احمد8693

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى محمد السعيد محمود اسالم8694

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد سعد اشرف8695

الدقهليةاألدبىمبصرحافظ الفتاح عبد محمد حسن8696

الدقهليةاألدبىمبصرخلف فريد حسين مصطفى حسين8697

الدقهليةاألدبىمبصرحسين محمود محمد ابراهيم عاطف8698

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه صالح البارى عبد ناصر البارى عبد8699

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى السيد حمدى احمد محمد8700

الدقهليةاألدبىمبصربدوى حسانين ابراهيم حسنى محمد8701

الدقهليةاألدبىمبصرفاضل سعد العزيز عبد رضا محمد8702

الدقهليةاألدبىمبصرعرفه عبده الحميد عبد مصباح محمد8703

الدقهليةاألدبىمبصرمكنسى راضى محمود شاكر محمود8704

الدقهليةاألدبىمبصرصالح عبده محمد عبده مصطفى8705

الدقهليةاألدبىمبصرحسن على رمضان معوض ايمن احمد8706

الدقهليةاألدبىمبصرالصمد عبد حسن محمد احمد8707

الدقهليةاألدبىمبصرحواش على حواش بهى محمد احمد8708

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل حسين السيد ربه عبد السيد8709

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد اسماعيل حامد اسالم8710

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد الرحمن عبد الحى عبد حسنى8711

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان القادر عبد جابر صبحى جابر8712

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد جوهر8713
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راسبالبالمون
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الدقهليةاألدبىمبصرالسيد خضر الرحيم عبد ابراهيم خالد8714

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى محمد جمعه احمد عمار8715

الدقهليةاألدبىمبصراحمد العزب العزيز عبد رجب عمرو8716

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد على الجواد عبد عادل هللا عبد8717

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم اللطيف عبد العزيز عبد على الهادى عبد8718

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور كمال الشحات محمد8719

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد القادر عبد ابراهيم محمد8720

الدقهليةاألدبىمبصرموسى محمد صبحى حازم محمد8721

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمد رضا محمد8722

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد عبده محمد الناصر عبد محمد8723

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم العوضى محمد هانى محمد8724

الدقهليةاألدبىمبصرصادق الشافى عبد رمضان محمود8725

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الحديدى محمود الواحد عبد محمود8726

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى ابراهيم خليل مصطفى8727

الدقهليةاألدبىمبصرعقل محمود زكى مجاهد ابراهيم8728

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم محمد عماد احمد8729

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد حسن محمد احمد8730

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمد الشبراوى السعيد هللا عبد8731

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد على محمد هللا عبد8732

الدقهليةاألدبىمبصرخليل مصلحى خليل محمد8733

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو مصطفى الشبراوى محمد نادر8734

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد شعبان حمدى ابراهيم8735

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم محمد ابراهيم8736

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم سعد رجب احمد8737

الدقهليةاألدبىمبصرنافع احمد محمود احمد8738

الدقهليةاألدبىمبصرطه الحكيم عبد مصطفى احمد8739

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد رمضان معتمد الرحمن عبد8740

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد محمد على8741

الدقهليةاألدبىمبصراحمد مصطفى شبانه فريد8742

الدقهليةاألدبىمبصرخبير على موسى ابراهيم احمد محمد8743

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عرفات الحكيم عبد محمد8744

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد عمر محمد8745

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عرفات ياسر محمد8746

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد احمد اسماعيل حامد اشرف8747

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد حسنين محمد رضا8748

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد ابراهيم الرحمن عبد8749

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد حسين الشحات الرحمن عبد8750

الدقهليةاألدبىمبصرصالح هللا عبد ياسر هللا عبد8751

الدقهليةاألدبىمبصرمعزم الحميد عبد على المجيد عبد على8752

الدقهليةاألدبىمبصرعرابى القادر عبد محمد المنعم عبد محمد8753

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد8754

الدقهليةاألدبىمبصرخليل مريز عزمى ممدوح8755



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 414

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن383البالمون

ن350البالمون

ن392البالمون

ن416البالمون

ثانالبالمون

ثانالبالمون

ثانالبالمون

ثانالبالمون

ن380البالمون

ثانالبالمون

ثانالبالمون

ن387البالمون

ثانالبالمون

ثانالبالمون

ثانعزام كفر

ثانعزام كفر

ثانعزام كفر

ثانعزام كفر

ثانعزام كفر

ثانعزام كفر

ن349عزام كفر

ن392قرقيرة

ن422قرقيرة

ن385قرقيرة

ن337.5قرقيرة

ن395قرقيرة

ن437قرقيرة

ن356قرقيرة

ن356قرقيرة

ن376قرقيرة

ن428قرقيرة

ن451قرقيرة

ن374قرقيرة

ن453ابوالقراميط

ن360ابوالقراميط

ن470ابوالقراميط

ن348ابوالقراميط

ن366ابوالقراميط

ن395ابوالقراميط

ثانابوالقراميط

ن480ابوالقراميط

ن339ابوالقراميط



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 415

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد نجم عيسوى هللا عبد وليد8756

الدقهليةاألدبىمبصربدوى السيد محمود ابراهيم احمد8757

الدقهليةاألدبىمبصرعبده فهيم طلعت خيرى احمد8758

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد احمد مصطفى سمير احمد8759

الدقهليةاألدبىمبصرالسعدونى السيد ممتاز السيد8760

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد رمضان خالد رمضان8761

الدقهليةاألدبىمبصرالنبى عبد زكى عز عادل8762

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الصبور عبد هللا عبد الصبور عبد8763

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو ابراهيم على طارق على8764

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى محمد احمد محمد8765

الدقهليةاألدبىمبصرالدين فخر رشوان بهاء محمد8766

الدقهليةاألدبىمبصرصادق فهمى فتحى محمد8767

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى منصور الشحات منصور محمد8768

الدقهليةاألدبىمبصررضوان العاطى عبد محمد هانى محمد8769

الدقهليةاألدبىمبصرنبيه محمد نبيه محمود8770

الدقهليةاألدبىمبصرسليم محمد وليد عبيده ابو8771

الدقهليةاألدبىمبصرخالد عبده عبده ابراهيم احمد8772

الدقهليةاألدبىمبصرالسمرى العراقى الدين عز احمد احمد8773

الدقهليةاألدبىمبصرهيكل محمد محمد عادل احمد8774

الدقهليةاألدبىمبصررمضان السعيد محمد عماد احمد8775

الدقهليةاألدبىمبصرلطف محمد ابراهيم محمد احمد8776

الدقهليةاألدبىمبصرشوشه محمد رياض محمود احمد8777

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد البيومى عثمان ياسين ادهم8778

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد مصطفى السيد السعيد السيد8779

الدقهليةاألدبىمبصررمضان السعيد محمد عاطف السيد8780

الدقهليةاألدبىمبصرجنديه حمزه محمد اشرف الهامى8781

الدقهليةاألدبىمبصرحليمه هللا عبد محمد هللا عبد امير8782

الدقهليةاألدبىمبصرالدغيدى صبرى المنعم عبد رشاد8783

الدقهليةاألدبىمبصرحسن رمضان البسطويسى رمضان8784

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه احمد سيد سامى عالء سامى8785

الدقهليةاألدبىمبصردياب سعيد محمد الباقى عبد ربيع الرحمن عبد8786

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى محمود احمد عصام الرحمن عبد8787

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد منصور الجليل عبد مصباح الرحمن عبد8788

الدقهليةاألدبىمبصرقابيل الهاللى مصطفى ياسر الرحمن عبد8789

الدقهليةاألدبىمبصرسعد الموافى عرفان صالح على8790

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى احمد جالل محمود على8791

الدقهليةاألدبىمبصرعجوه ابو محمد محمد خيرى عمر8792

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور الفتاح عبد ابراهيم حسن فريد8793

الدقهليةاألدبىمبصرالشهاوى اسماعيل على اسماعيل كريم8794

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان شعبان سليمان نعيم مؤمن8795

الدقهليةاألدبىمبصرالبسطويسى ابراهيم رجب ابراهيم محمد8796

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين احمد ابراهيم احمد محمد8797
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ن528ابوالقراميط

ن433الروك كفر

ن438الروك كفر

ن489الروك كفر

ن531الروك كفر

ن324الروك كفر

ثانالروك كفر

ثانالروك كفر

ثانالروك كفر

ثانالروك كفر

ثانالروك كفر

ثانالروك كفر

ن416الروك كفر

ثانالروك كفر

ن477الروك كفر

ن331اجا

ن349اجا

ن344اجا

ن318اجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ن371اجا

ن412اجا

ثاناجا

ثاناجا

ن354.5اجا

ن368.5اجا

ن364اجا

ثاناجا

ن448اجا

ن374اجا

ثاناجا

ثاناجا

ن392اجا

ثاناجا
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محجوب عبده احمد محمد8798

الدقهليةاألدبىمبصرندا احمد كامل احمد محمد8799

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد ايهاب محمد8800

الدقهليةاألدبىمبصرشعيب هللا عبد محمد حامد حمدى محمد8801

الدقهليةاألدبىمبصرندا على شعبان رضا محمد8802

الدقهليةاألدبىمبصرنور سند السيد الحميد عبد محمد8803

الدقهليةاألدبىمبصرالدغيدى الفتاح عبد شوقى الفتاح عبد محمد8804

الدقهليةاألدبىمبصرالشارود الموجى ابراهيم عبده محمد8805

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه احمد سيد سامى عالء محمد8806

الدقهليةاألدبىمبصرالكريم عبد السيد حلمى فاروق محمد8807

الدقهليةاألدبىمبصربخاتى طه نشأت طه نبيل محمد محمد8808

الدقهليةاألدبىمبصرخلف العزيز عبد التابعى يحى محمد8809

الدقهليةاألدبىمبصرمحرم اللطيف عبد يوسف ايمن محمود8810

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى محمد محمد النبى عبد محمود8811

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه السيد ابراهيم محمد مصطفى8812

الدقهليةاألدبىمبصربدر جاد عبده مصطفى مصطفى8813

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى عثمان مصطفى عثمان مصطفى8814

الدقهليةاألدبىمبصررمضان ربه عبد مسعد وليد8815

الدقهليةاألدبىمبصرزاهر ماهر فتحى ابراهيم8816

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخ منصور ابراهيم مصطفى ابراهيم8817

الدقهليةاألدبىمبصرالغنيمى شعبان االمام احمد8818

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السعود ابو الدين جمال احمد8819

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد رمضان احمد8820

الدقهليةاألدبىمبصرالطحاوى احمد محمد طه احمد8821

الدقهليةاألدبىمبصرحسن سليمان حامد ناجى احمد8822

الدقهليةاألدبىمبصرسنجاب الرحمن عبد رضا اسماعيل8823

الدقهليةاألدبىمبصرالتوابتى دياب الشحات السيد8824

الدقهليةاألدبىمبصرشريف السيد حمدين السيد8825

الدقهليةاألدبىمبصرالزغبى السيد على السيد8826

الدقهليةاألدبىمبصرالديب السيد مؤمن السيد8827

الدقهليةاألدبىمبصرشجاع العوضى السيد العوضى8828

الدقهليةاألدبىمبصرعجوه على ابراهيم بالل8829

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم فتوح رمضان بالل8830

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار نجاح التواب عبد حسام8831

الدقهليةاألدبىمبصرالمرغنى حسن رشدى حسن8832

الدقهليةاألدبىمبصرالنبوى محمد الدسوقى حسين8833

الدقهليةاألدبىمبصرالبنا احمد عصام حمدى8834

الدقهليةاألدبىمبصرمروان عوض محمد خالد8835

الدقهليةاألدبىمبصرجالل احمد اسماعيل رضا8836

الدقهليةاألدبىمبصربليش محمد عاطف رضا8837

الدقهليةاألدبىمبصراحمد زكى محمد زكى8838

الدقهليةاألدبىمبصرعوف الرحمن عبد بدوى الرحمن عبد8839
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ن426اجا

ثاناجا

ثاناجا

ن466اجا

راسباجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ن427اجا

ثاناجا

ن429اجا

ثاناجا

ن471ابوالحسين ميت

ن475ابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ن387ابوالحسين ميت

ن397ابوالحسين ميت

ن379ابوالحسين ميت

ن455ابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ن448ابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ن351ابوالحسين ميت

ن403ابوالحسين ميت

ن440ابوالحسين ميت
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الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمود جمال عزت8840

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه الرسول عبد حسام عبده8841

الدقهليةاألدبىمبصرسويلم صادق محمد على8842

الدقهليةاألدبىمبصرخبير مصطفى على مصطفى على8843

الدقهليةاألدبىمبصرالغريب عاطف الغريب هللا عوض8844

الدقهليةاألدبىمبصرالبناوى النادى مصطفى عماد8845

الدقهليةاألدبىمبصرالديب فتحى اشرف فتحى8846

الدقهليةاألدبىمبصرالسعداوى محمود الناصر عبد فارس8847

الدقهليةاألدبىمبصرالدهشان فاروق صالح سعد8848

الدقهليةاألدبىمبصرجالل صالح النبى عبد صالح8849

الدقهليةاألدبىمبصرسليم محمود كمال خالد كمال8850

الدقهليةاألدبىمبصرغنام العال عبد الشحات مجدى8851

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى نجيب محمد احمد محمد8852

الدقهليةاألدبىمبصرالعرسى سالمه مفرح محمد8853

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد اصالن حمدى ثروت محمد8854

الدقهليةاألدبىمبصرالحناوى حلمى اشرف محمد8855

الدقهليةاألدبىمبصرالنصر ابو السيد حامد محمد8856

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى حسين جمال محمد8857

الدقهليةاألدبىمبصرالدمرداش الوفا ابو خيرى محمد8858

الدقهليةاألدبىمبصرجالل الفتوح ابو رجب محمد8859

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان عبده رضا محمد8860

الدقهليةاألدبىمبصرعمر اسماعيل امين الجليل عبد محمد8861

الدقهليةاألدبىمبصرالمغربى محمد عماد محمد8862

الدقهليةاألدبىمبصرخلف محمد محمود محمد8863

الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد محمد محمود محمد8864

الدقهليةاألدبىمبصرالدهشان محمد السيد محمد8865

الدقهليةاألدبىمبصركريم احمد ناجى محمد8866

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عمر السيد عمر محمد8867

الدقهليةاألدبىمبصرالعرسى محمود ربيع محمود8868

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد احمد محمود8869

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته صالح محمد محمود8870

الدقهليةاألدبىمبصركامل عابدين نزيه محمود8871

الدقهليةاألدبىمبصرالمليجى محمد ياسر محمود8872

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى على ابراهيم مصطفى8873

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان مصطفى رجب مصطفى8874

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد السيد رضا مصطفى8875

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سليمان مصطفى ناصر مصطفى8876

الدقهليةاألدبىمبصرالديب العزيز عبد ياسر هشام8877

الدقهليةاألدبىمبصرغنام المرغنى حامد ياسر8878

الدقهليةاألدبىمبصركامل مصطفى جمعه يحى8879

الدقهليةاألدبىمبصرنجيب مسعد مجدى ابراهيم8880

الدقهليةاألدبىمبصرهمام المغاورى ابراهيم وائل ابراهيم8881
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ثانابوالحسين ميت

ن337ابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ن586ابوالحسين ميت

ن475ابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ن426ابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ن346ابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ن367ابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ن334ابوالحسين ميت

ن335ابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ن397ابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ثانمسعود ميت

ثانمسعود ميت
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الدقهليةاألدبىمبصرسليمان على الباقى عبد المنجى احمد8882

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد عادل احمد8883

الدقهليةاألدبىمبصرعمر ابو على محمد على احمد8884

الدقهليةاألدبىمبصرالعدلى ابراهيم محمد احمد8885

الدقهليةاألدبىمبصرنافع محمد الشحات محمد احمد8886

الدقهليةاألدبىمبصرمحروس الدايم عبد رزق اسالم8887

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السعيد الشحات راضى السعيد8888

الدقهليةاألدبىمبصرعسكر احمد احمد السيد8889

الدقهليةاألدبىمبصرالبدراوى توفيق محمد توفيق8890

الدقهليةاألدبىمبصرعبيد محمد على السيد رضا8891

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخ ابراهيم شوقى ابراهيم شوقى8892

الدقهليةاألدبىمبصرزاهر هالل زكريا الرحمن عبد8893

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا عبد8894

الدقهليةاألدبىمبصرالحق عبد خورشيد صبرى مجدى8895

الدقهليةاألدبىمبصرالبوهى احمد احمد ابراهيم محمد8896

الدقهليةاألدبىمبصرالبدراوى السيد احمد محمد8897

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى عسكر عسكر السيد محمد8898

الدقهليةاألدبىمبصرخليل نصر محمد السيد محمد8899

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد النبوى حسين محمد8900

الدقهليةاألدبىمبصرالسنباطى مصطفى محمد صبح محمد8901

الدقهليةاألدبىمبصررمضان محمد صبحى محمد8902

الدقهليةاألدبىمبصرزاهر محمد الهوارى محمود8903

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى فؤاد سامى محمود8904

الدقهليةاألدبىمبصرالبوهى احمد احمد مصطفى8905

الدقهليةاألدبىمبصرالسباعى مصطفى الحميد عبد مصطفى8906

الدقهليةاألدبىمبصرالبوهى احمد محمد محمد مصطفى8907

الدقهليةاألدبىمبصرحمامه محمد محمد ماهر هانى8908

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى المرسى رضا مسعد يوسف8909

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم حسن ابراهيم8910

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد العزيز عبد اشرف احمد8911

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد مصطفى احمد فوزى احمد8912

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد البديع عبد محمود السيد8913

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى الشحات محمد هللا عبد خالد8914

الدقهليةاألدبىمبصرالسعدنى راشد عطيه ربيع الدين صالح8915

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو محمد نصر نصر الرحمن عبد8916

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد على رمضان محمد على8917

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد الشحات محمد8918

الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد كامل مصطفى الحميد عبد محمد8919

الدقهليةاألدبىمبصرالجوهرى على صالح فتحى محمد8920

الدقهليةاألدبىمبصرعمر الحليم عبد محمد نهاد محمد8921

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد مصطفى حسام مصطفى8922

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور احمد ابراهيم محمد مصطفى8923
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ثانمسعود ميت

ثانمسعود ميت

ثانمسعود ميت

راسبمسعود ميت

راسبمسعود ميت

راسبمسعود ميت

ثانمسعود ميت

راسبمسعود ميت

ثانمسعود ميت

ثانمسعود ميت

ثانمسعود ميت

راسبمسعود ميت

ثانمسعود ميت

ثانمسعود ميت

ثانمسعود ميت

ثانمسعود ميت

ثانمسعود ميت

راسبمسعود ميت

ثانمسعود ميت

ثانمسعود ميت

ن328مسعود ميت

ن387مسعود ميت

ن327مسعود ميت

ثانمسعود ميت

ن315مسعود ميت

ن330مسعود ميت

ثانمسعود ميت

ن383مسعود ميت

ثانالعنب ابوداود

ن349العنب ابوداود

ن421العنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ن371العنب ابوداود

ن334العنب ابوداود

ن348العنب ابوداود

ن350العنب ابوداود

ن340العنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ن443العنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود
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الدقهليةاألدبىمبصرالطحاوى احمد العال عبد ياسر وائل8924

الدقهليةاألدبىمبصريوسف ابراهيم المنسى الفتوح ابو ابراهيم8925

الدقهليةاألدبىمبصرالغمراوى السعيد احمد السعيد8926

الدقهليةاألدبىمبصرالزناتى الشندى الدين شمس احمد8927

الدقهليةاألدبىمبصرالصوفانى محمود حسن محمود احمد8928

الدقهليةاألدبىمبصريوسف المرسى جمعه لطفى احمد8929

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود النبوى ياسر احمد8930

الدقهليةاألدبىمبصريونس ابراهيم يوسف جمال اسالم8931

الدقهليةاألدبىمبصرالزناتى محمود محمود الشندى8932

الدقهليةاألدبىمبصرالنفرى زيدان خطاب ايمن8933

الدقهليةاألدبىمبصرالغمراوى محمد سعد عادل8934

الدقهليةاألدبىمبصرالشافى عبد الهادى عبد محمود الهادى عبد8935

الدقهليةاألدبىمبصربركات احمد حجازى محمد8936

الدقهليةاألدبىمبصرالبرديس محمد محمود صالح محمد8937

الدقهليةاألدبىمبصررزق احمد فتحى محمد8938

الدقهليةاألدبىمبصرالسعود ابو على فتحى محمد8939

الدقهليةاألدبىمبصرالشافى عبد الهادى عبد فراج محمد8940

الدقهليةاألدبىمبصرشقره محمد هانى محمد8941

الدقهليةاألدبىمبصررخا محمد البديع عبد محمد8942

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى محمد حامد هشام محمد8943

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمود التابعى طارق محمود8944

الدقهليةاألدبىمبصرالجمال على حمزه محمد محمود8945

الدقهليةاألدبىمبصرالفخرانى النبوى محمود محمود8946

الدقهليةاألدبىمبصرقطرى احمد محمود محمد مصطفى8947

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم فهيم الفتوح ابو محمود ابراهيم8948

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه ابراهيم ابراهيم ناصر ابراهيم8949

الدقهليةاألدبىمبصرالموافى الخالق عبد محمد ثروت احمد8950

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد امين محمد شريف اسامه8951

الدقهليةاألدبىمبصرالدين على العزيز عبد متولى عزمى اسالم8952

الدقهليةاألدبىمبصرالشيوى عطيه مصطفى محمود ادهم8953

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سليمان حسن محمد الحسن ابو8954

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى ابراهيم ابراهيم سمير على8955

الدقهليةاألدبىمبصربركات الحسينى العزيز عبد فكرى عمار8956

الدقهليةاألدبىمبصرفرج السيد عوض محمد عمر8957

الدقهليةاألدبىمبصرفوده الحى عبد محمد احمد محمد8958

الدقهليةاألدبىمبصرقنديل السيد محمود خالد محمد8959

الدقهليةاألدبىمبصرفرج محمد محمد سامى محمد8960

الدقهليةاألدبىمبصرحسان محمود السيد محمود8961

الدقهليةاألدبىمبصرالحافض عبد حامد ناصر محمود8962

الدقهليةاألدبىمبصركساب السعيد الصاوى طلعت مصطفى8963

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شهاب اسماعيل محمد محمد ابراهيم8964

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى السيد رمضان احمد8965
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ن363.5النور برج
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الدقهليةاألدبىمبصرسماحه السيد حسين صالح احمد8966

الدقهليةاألدبىمبصراحمد العظيم عبد السيد احمد8967

الدقهليةاألدبىمبصريونس عباس فاروق حسن السيد8968

الدقهليةاألدبىمبصرخضره محمد بكير بكير امير8969

الدقهليةاألدبىمبصرالمنجى العباسى حسين بشير حسين8970

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى حلمى عماد حلمى8971

الدقهليةاألدبىمبصرالدين نصر عطيه الفتوح ابو صبحى رضا8972

الدقهليةاألدبىمبصرشهبه ابراهيم ابراهيم احمد رمضان8973

الدقهليةاألدبىمبصرسماحه احمد سيد هللا فرج رشدى عادل8974

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى ابراهيم العظيم عبد عيد الرحمن عبد8975

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد شاكر مسعد عزيز8976

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه على البدرى الدين عالء فتحى8977

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى هللا عبد محمد احمد محمد8978

الدقهليةاألدبىمبصرسليم اسماعيل المعاطى ابو البسيونى محمد8979

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عبده الفتاح عبد رفعت محمد8980

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى على سالم محمد8981

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على محمد عادل محمد8982

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد على محمد8983

الدقهليةاألدبىمبصريونس على محمد السيد اسماعيل مصطفى8984

الدقهليةاألدبىمبصرعلى حميد خالد مصطفى8985

الدقهليةاألدبىمبصرمشرف محمد الفتوح ابو رضا مصطفى8986

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى المحسن عبد وحيد مصطفى8987

الدقهليةاألدبىمبصرشهبه السيد هالل محمد مصعب8988

الدقهليةاألدبىمبصرنور محمد نصر عيد نصر8989

الدقهليةاألدبىمبصررزق الحميد عبد المنعم عبد مجدى ابراهيم8990

الدقهليةاألدبىمبصرالجوهرى محمود ابراهيم محمود ابراهيم8991

الدقهليةاألدبىمبصرالبنا المرسى محمد محمد محمود ابراهيم8992

الدقهليةاألدبىمبصرسند الرؤف عبد الناصر عبد محمد حسن احمد8993

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد الرازق عبد سامى احمد8994

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان الرازق عبد الباسط عبد احمد8995

الدقهليةاألدبىمبصرمرعى عطيه ابراهيم عطيه احمد8996

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد السيد احمد محمد احمد8997

الدقهليةاألدبىمبصرالمليجى احمد المطلب عبد محمد احمد8998

الدقهليةاألدبىمبصرفتحى احمد سيد مقبول احمد8999

الدقهليةاألدبىمبصرسالم احمد شحاته محمد البراء9000

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد الخالق عبد المنعم عبد السيد9001

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود على السالم عبد انور محمد انور9002

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم هللا جاد9003

الدقهليةاألدبىمبصرقمر محمد محمد محمود حسام9004

الدقهليةاألدبىمبصرالخولى سالمه سليمان سالمه رضا9005

الدقهليةاألدبىمبصرهطل محمد حامد محمد صبحى9006

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد الرازق عبد عطيه محمد الرحمن عبد9007
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ثانطنامل

ثانطنامل

ثانطنامل
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ن556الصغرى صهرجت

ثانالصغرى صهرجت

ن460الصغرى صهرجت

ن419الصغرى صهرجت

ثانالصغرى صهرجت

ثانالصغرى صهرجت

ن456الصغرى صهرجت

ن359الصغرى صهرجت

ن480الصغرى صهرجت

ن407الصغرى صهرجت
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الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى عطيه محمد احمد هللا عبد9008

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى السيد حامد السيد عطيه9009

الدقهليةاألدبىمبصرلبه الجواد عبد على النور عبد على9010

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد احمد عمرو9011

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد احمد احمد محمد9012

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سالم محمد احمد محمد9013

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى السيد حامد السيد محمد9014

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود احمد الحى عبد حسين محمد9015

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الحليم عبد الكريم عبد رضا محمد9016

الدقهليةاألدبىمبصرهطل محمد حامد صبحى محمد9017

الدقهليةاألدبىمبصرربع ابو على على المولى عبد محمد9018

الدقهليةاألدبىمبصرشتيه ابو محمد النور عبد محمود محمد9019

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد مصطفى احمد محمود9020

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد فاضل رضا محمود9021

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل عابدون زكى هللا عبد مصطفى9022

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى صالح محمد مصطفى9023

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عباس السعيد احمد ابراهيم9024

الدقهليةاألدبىمبصرالطويل سند مجاهد الغريب ادهم9025

الدقهليةاألدبىمبصرسعفان احمد سيد محمد احمد سيد بالل9026

الدقهليةاألدبىمبصرالنوبى محمد الكفافى محمد سعد9027

الدقهليةاألدبىمبصرشهبه محمد محمد لطفى شريف9028

الدقهليةاألدبىمبصرالقاضى احمد سيد مصطفى حاتم طارق9029

الدقهليةاألدبىمبصركامل محمد محمود هللا عبد9030

الدقهليةاألدبىمبصرالعاملى ابراهيم محمد ابراهيم عمرو9031

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمد هللا عبد المعبود عبد فوزى9032

الدقهليةاألدبىمبصرسالم الوفا ابو ماهر احمد محمد9033

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى محمد العيسوى فوئى محمد9034

الدقهليةاألدبىمبصرسالم الوهاب عبد محمد على محمد9035

الدقهليةاألدبىمبصرالشوربجى زكى السيد محمد9036

الدقهليةاألدبىمبصرالبر احمد الهادى عبد دياب محمود9037

الدقهليةاألدبىمبصرسريه على محمد المنعم عبد مؤمن9038

الدقهليةاألدبىمبصرالنجا ابو شلبى الحسن ابو احمد هانى9039

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العال عبد رشوان محمد احمد9040

الدقهليةاألدبىمبصرزيدان محمد زيدان محمد احمد9041

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حامد السباعى الدين عماد ادهم9042

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد الناصر عبد السعيد9043

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان محمد العوضى محمود العوضى9044

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد حسنى محمود حسنى9045

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى السعيد جمال رضا9046

الدقهليةاألدبىمبصرالصاوى الجواد عبد شعبان الجواد عبد9047

الدقهليةاألدبىمبصرسالم احمد سالم احمد هللا عبد9048

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمد السيد السيد هللا عبد9049
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الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى على محمد وائل على9050

الدقهليةاألدبىمبصرعلى سليمان كامل المجد ابو محمد9051

الدقهليةاألدبىمبصرسليم سالمه سليم سالمه محمد9052

الدقهليةاألدبىمبصرالصيفى على العدوى عاشور محمد9053

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على محمد عزيز محمد9054

الدقهليةاألدبىمبصرجوده بركات السيد نادر محمد9055

الدقهليةاألدبىمبصريوسف السيد جبر جبر محمود9056

الدقهليةاألدبىمبصرزيدان محمد زيدان ياسر هشام9057

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى على حسين على يوسف9058

الدقهليةاألدبىمبصرالفخرانى هللا جاب محمد اشرف9059

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو ابراهيم احمد الرحمن عبد9060

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد الرازق عبد طارق الرحمن عبد9061

الدقهليةاألدبىمبصرحسان عمر غندور الستار عبد عماد الرحمن عبد9062

الدقهليةاألدبىمبصررضوان العزيز عبد محمود الرحمن عبد9063

الدقهليةاألدبىمبصرحسان محمد الرحيم عبد حسان عمر9064

الدقهليةاألدبىمبصرداود مصطفى حسن مصطفى9065

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى حسن محمد السيد اسالم9066

الدقهليةاألدبىمبصرهاشم السيد هللا عبد احمد سعيد9067

الدقهليةاألدبىمبصرخلف حامد على حامد9068

الدقهليةاألدبىمبصروهدان السيد حسن محمد حسام9069

الدقهليةاألدبىمبصرطريه ابو المجيد عبد محمد الشافى عبد9070

الدقهليةاألدبىمبصرموسى على الفتاح عبد ابراهيم محمد9071

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد المحسن عبد اسماعيل محمد9072

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى فتحى صالح محمد9073

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد رمان عرفه الغنى عبد محمد9074

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى سالم الحليم عبد الفتاح عبد محمد9075

الدقهليةاألدبىمبصرشادى الفضيل عبد احمد عبده محمد9076

الدقهليةاألدبىمبصرالدين على مصطفى محمد مصطفى محمد9077

الدقهليةاألدبىمبصريوسف ابراهيم حسنى احمد مصطفى9078

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان نصر الغنى عبد يوسف مصطفى9079

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد الموافى محمد الموافى معاذ9080

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى الحسانين اسامه احمد9081

الدقهليةاألدبىمبصراالكراش بخاطره احمد ايمن احمد9082

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب محمد ابراهيم احمد9083

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمود حاتم احمد9084

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى السيد محمد احمد9085

الدقهليةاألدبىمبصربدر عطيه محمود امير9086

الدقهليةاألدبىمبصرعرفان على االمام خالد حازم9087

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الحليم عبد احمد سمير زياد9088

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد الغنى عبد طه9089

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل طه السيد محمد الحليم عبد9090

الدقهليةاألدبىمبصرعلى هللا عبد على رضا هللا عبد9091
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود هللا عبد محمود هللا عبد9092

الدقهليةاألدبىمبصرالمنجى احمد الفتوح ابو احمد الناصر عبد9093

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم المعاطى ابو محمد عمار9094

الدقهليةاألدبىمبصرماضى محمد محمود على عمرو9095

الدقهليةاألدبىمبصرالسواح محمد فتحى محمود فتحى9096

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد سميح محسن9097

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد السيد الهادى عبد سعفان محمد9098

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى شعبان الجوهرى شعبان محمد9099

الدقهليةاألدبىمبصرالوصيفى ابراهيم عبده محمد9100

الدقهليةاألدبىمبصرالنجا ابو محمد الطنطاوى عرفه محمد9101

الدقهليةاألدبىمبصرالعربى محمود الغنيمى محمود محمد9102

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد رزق محمود محمد9103

الدقهليةاألدبىمبصرالبسطاويس مصطفى عزيز محمد مصطفى محمد9104

الدقهليةاألدبىمبصرشرف محمد خالد احمد محمود9105

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى محمد محمد حسن محمود9106

الدقهليةاألدبىمبصرغالى المرسى عبده عيد معاذ9107

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى موسى فضل المتولى موسى9108

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى جبر ابراهيم طه ابراهيم9109

الدقهليةاألدبىمبصرغراره محمد العظيم عبد ابراهيم احمد9110

الدقهليةاألدبىمبصرالصانع محمد الحميد عبد خالد احمد9111

الدقهليةاألدبىمبصرالطنبولى الفتاح عبد رجب احمد9112

الدقهليةاألدبىمبصرغيط الحميد عبد محمد الحميد عبد احمد9113

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه احمد السيد سعد السيد9114

الدقهليةاألدبىمبصرحميد السيد المنعم عبد السيد محمد السيد9115

الدقهليةاألدبىمبصريوسف ابراهيم بكر نجاح بكر9116

الدقهليةاألدبىمبصرزاهر الوهاب عبد الحميد عبد الوهاب عبد الوليد بن خالد9117

الدقهليةاألدبىمبصراالشقر ابراهيم رجب ربيع9118

الدقهليةاألدبىمبصرالوفا ابو محمد الوفا ابو سيف9119

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى احمد محروس العابدين زين طه9120

الدقهليةاألدبىمبصرسالم على العظيم عبد محمد طه9121

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد زكى الرحمن عبد9122

الدقهليةاألدبىمبصرحسن يوسف السيد حسن الرحمن عبد9123

الدقهليةاألدبىمبصرعليان محمد الحسينى الهادى عبد الرحمن عبد9124

الدقهليةاألدبىمبصرهيكل على محفوظ نبيل الرحمن عبد9125

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى مصطفى هللا عبد رضا هللا عبد9126

الدقهليةاألدبىمبصرالقشالن العظيم عبد شعبان هللا عبد9127

الدقهليةاألدبىمبصرطه السعيد الدمرداش الرحمن عبد هللا عبد9128

الدقهليةاألدبىمبصرغيط مختار فاروق مجدى هللا عبد9129

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته العوضى شحاته مجدى عالء9130

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شرف على محمد شفيق نشأت على9131

الدقهليةاألدبىمبصرقزامل المتولى الحسينى فارس9132

الدقهليةاألدبىمبصرالدغيدى شعبان عيسى خيرى كريم9133
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الدقهليةاألدبىمبصراالشقر محمد هللا عبد صالح كريم9134

الدقهليةاألدبىمبصرشبانه عبده رشاد الفتاح عبد كريم9135

الدقهليةاألدبىمبصرقزامل العزيز عبد احمد محمد كريم9136

الدقهليةاألدبىمبصرالمزين محمود محمد ابراهيم محمد9137

الدقهليةاألدبىمبصراحمد المتولى رمضان احمد محمد9138

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته محمد ابراهيم السيد محمد9139

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد السيد محمود السيد محمد9140

الدقهليةاألدبىمبصرغيط الحميد عبد محمد الحميد عبد محمد9141

الدقهليةاألدبىمبصرالعال ابو محمد احمد موسى محمد9142

الدقهليةاألدبىمبصرعلفه موسى جابر جمال محمود9143

الدقهليةاألدبىمبصرجريده محمد محمد محمد محمود9144

الدقهليةاألدبىمبصرالبرماوى احمد منير وليد منير9145

الدقهليةاألدبىمبصرزاهر الوهاب عبد الحميد عبد محمد وليد9146

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى العوضى السيد العوضى احمد9147

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد شحاته محمد امير9148

الدقهليةاألدبىمبصرعواد هالل حامد وائل اشرف9149

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد صبرى محمد راضى9150

الدقهليةاألدبىمبصرهيكل محمد ابراهيم انور الرحمن عبد9151

الدقهليةاألدبىمبصرعواد النبى عبد خالد الرحمن عبد9152

الدقهليةاألدبىمبصرالسيسى ابراهيم نجيب فكرى الرحمن عبد9153

الدقهليةاألدبىمبصرموسى احمد الباسط عبد حمدى على9154

الدقهليةاألدبىمبصرعلى رزق العزيز عبد اسالم عمرو9155

الدقهليةاألدبىمبصرشندى اسماعيل محمد ناجح عمر9156

الدقهليةاألدبىمبصرصالح طه حمدى طه محمد9157

الدقهليةاألدبىمبصرغنيم محمد السيد اسالم محمود9158

الدقهليةاألدبىمبصرعوض فريد محمود فريد محمود9159

الدقهليةاألدبىمبصرحجاج فرج الشحات وليد محمود9160

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم فؤاد ابراهيم مصطفى9161

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان متولى سعد وائل9162

الدقهليةاألدبىمبصرالعطا ابو محمد على على ابراهيم9163

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى ابراهيم مصطفى ابراهيم احمد9164

الدقهليةاألدبىمبصرغصيب العظيم عبد المتولى محمد احمد9165

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السيد راشد ذكى ادهم9166

الدقهليةاألدبىمبصراالخرس الحسينى محمد الحسينى اشرف9167

الدقهليةاألدبىمبصرغانم اسماعيل احمد حمدى هللا عبد9168

الدقهليةاألدبىمبصرعامر المرسى شاهين السيد محمد9169

الدقهليةاألدبىمبصرندا احمد محمود عيد محمود9170

الدقهليةاألدبىمبصررزق صابر النبى عبد فخرى محمود9171

الدقهليةاألدبىمبصرالمجد ابو محمد الشحات محمود مصطفى9172

الدقهليةاألدبىمبصربركات الفتاح عبد الجواد عبد سعد ابراهيم9173

الدقهليةاألدبىمبصرالقناوى المتولى القناوى عطيه ابراهيم9174

الدقهليةاألدبىمبصرعلى على وليد ابراهيم9175
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الدقهليةاألدبىمبصراحمد المجيد عبد بدير حسن احمد9176

الدقهليةاألدبىمبصركسابيه السعيد الحكيم عبد احمد9177

الدقهليةاألدبىمبصرالعرابى احمد العزيز عبد محمود احمد9178

الدقهليةاألدبىمبصرالشاذلى على حلمى وجيه احمد9179

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه االمام محمد احمدى اسالم9180

الدقهليةاألدبىمبصرالدهراوى محمد هللا عوض السعيد اسالم9181

الدقهليةاألدبىمبصرغنام موسى الجيوشى محمود اسالم9182

الدقهليةاألدبىمبصرالباز البسيونى محمد السعيد اسامه9183

الدقهليةاألدبىمبصرالمغازى مسعد اسماعيل رمضان انور9184

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الهاللى زيد ابو السيد9185

الدقهليةاألدبىمبصراالمام محمد االمام عادل خالد9186

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى السعيد الذكى محمد خالد9187

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حسانين زكى محمود زكى9188

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود سريع ابو محمد عمرو زيد9189

الدقهليةاألدبىمبصرالجدى الشحات ابراهيم محمد سلمان9190

الدقهليةاألدبىمبصرالشال احمد الدين شهاب الحربى الدين شهاب9191

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد السيد السيد سامى الحميد عبد9192

الدقهليةاألدبىمبصرالشريف السيد العظيم عبد الشهاوى الرحمن عبد9193

الدقهليةاألدبىمبصرالجرد احمد سند ابراهيم الرحمن عبد9194

الدقهليةاألدبىمبصراحمد المجيد عبد بدير حسن الرحمن عبد9195

الدقهليةاألدبىمبصرحسين على فهيم رزق صالح الرحمن عبد9196

الدقهليةاألدبىمبصرالبهنساوى محمد محمد العزيز عبد الرحمن عبد9197

الدقهليةاألدبىمبصرالدهراوى الهادى عبد عماد الرحمن عبد9198

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السيد جمعه محمد الرحمن عبد9199

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان السيد طه منصور محمد الرحمن عبد9200

الدقهليةاألدبىمبصرعلى المغازى وفيق الرحمن عبد9201

الدقهليةاألدبىمبصرالصاوى محمود الهادى عبد زكى الهادى عبد9202

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه بسيونى محمد بسيونى عالء9203

الدقهليةاألدبىمبصرصقر محمد السيد احمد على9204

الدقهليةاألدبىمبصرابشان يوسف محمد احمد عمر9205

الدقهليةاألدبىمبصرفوده العزيز عبد ابراهيم العزيز عبد عمر9206

الدقهليةاألدبىمبصرالبارودى النبى عبد احمد العزيز عبد عمر9207

الدقهليةاألدبىمبصرجابر محمد طلعت عطيه عوض9208

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ادم فتحى صديق فتحى9209

الدقهليةاألدبىمبصرالحفناوى ابراهيم السيد فتحى فتحى9210

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى الغريب السيد محمد كمال9211

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى السميع عبد محمد كريم9212

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السعيد محمد السعيد محمد9213

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد محمد بدر السيد محمد9214

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الشربينى رشاد ايمن محمد9215

الدقهليةاألدبىمبصرقرداش محمد عوض حسن محمد9216

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو عمر كمال حسن محمد9217
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الدقهليةاألدبىمبصرالبسطويسى الششتاوى محمد خالد محمد9218

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى رضوان رجب رضوان محمد9219

الدقهليةاألدبىمبصرحسين المقصود عبد شعبان محمد9220

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه السيد حلمى عادل محمد9221

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد عنتر محمد9222

الدقهليةاألدبىمبصربيه محمد زين عوض محمد9223

الدقهليةاألدبىمبصريسن سعيد فوزى محمد9224

الدقهليةاألدبىمبصرعوف ابو نجيب رزق محمد محمد9225

الدقهليةاألدبىمبصرموسى رمضان على محمد محمد9226

الدقهليةاألدبىمبصرالجرد مصطفى رمضان مصطفى محمد9227

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى محمد شفيق ممدوح محمد9228

الدقهليةاألدبىمبصرحبيب محمد العليم عبد محمد محمد محمود9229

الدقهليةاألدبىمبصررمضان ابراهيم محمد السعيد مصطفى9230

الدقهليةاألدبىمبصرالحمد ابو محمد الهادى عبد مصطفى ناصر9231

الدقهليةاألدبىمبصرالدهراوى احمد احمد حسن يوسف9232

الدقهليةاألدبىمبصرطرمان احمد حسن رضا يوسف9233

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد صدقى محمد رفعت يوسف9234

الدقهليةاألدبىمبصرالباز محمد محمد شعبان يوسف9235

الدقهليةاألدبىمبصرموسى محمد محمد عادل احمد9236

الدقهليةاألدبىمبصرالكولى بدران فرج على احمد9237

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم سعد ممدوح احمد9238

الدقهليةاألدبىمبصرالبدوى الشربينى سعد اشرف اسالم9239

الدقهليةاألدبىمبصرالباقى عبد الفتاح عبد السيد عاطف اشرف9240

الدقهليةاألدبىمبصرموسى محمد خيرى ناصر اكرامى9241

الدقهليةاألدبىمبصرحسن حسنين محمد السعيد9242

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود الشربينى زكى محمد جمال9243

الدقهليةاألدبىمبصروادى على السيد صديق رجب حسن9244

الدقهليةاألدبىمبصرحسن شعبان جابر احمد خالد9245

الدقهليةاألدبىمبصرصالح ابو السيد سعد خالد9246

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد شعبان محمد مجدى سامح9247

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى على هللا عبد ربيع الرحمن عبد9248

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان محمد الهادى عبد العزيز عبد عمر9249

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد فتحى محمد كمال9250

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى السيد احمد محمد9251

الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد محمد احمد محمد9252

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حافظ مخيمر السيد محمد9253

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد خالد محمد9254

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى على هللا عبد ربيع محمد9255

الدقهليةاألدبىمبصرالمعبود عبد ربيع زكريا محمد9256

الدقهليةاألدبىمبصرالعدوى ابراهيم سعيد محمد9257

الدقهليةاألدبىمبصرحسن طه السيد طه محمد9258

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى غازى عاطف محمد9259
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الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى احمد جودت محمود محمد9260

الدقهليةاألدبىمبصرالبدوى السيد محمد محمود9261

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان الهادى عبد فضل هادى9262

الدقهليةاألدبىمبصرسعيد المعاطى ابو سعد محمود وليد9263

الدقهليةاألدبىمبصرالعطار العال عبد محمد السيد ابراهيم9264

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم احمد سليمان ابراهيم9265

الدقهليةاألدبىمبصرالجنش يوسف العزيز عبد على ابراهيم9266

الدقهليةاألدبىمبصرغنام موسى السعيد غنام ابو احمد9267

الدقهليةاألدبىمبصرالديب غنام ابو محمد اشرف احمد9268

الدقهليةاألدبىمبصرعابد حسن صالح السيد احمد9269

الدقهليةاألدبىمبصرالجنش امين رمضان المحمدى احمد9270

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد العنين ابو ايوب بالل احمد9271

الدقهليةاألدبىمبصرداود احمد محمد صالح احمد9272

الدقهليةاألدبىمبصرفايد سليمان محمد محمد العزيز عبد احمد9273

الدقهليةاألدبىمبصرالقطب احمد محمد احمد9274

الدقهليةاألدبىمبصرالموافى محمد توكل محمد احمد9275

الدقهليةاألدبىمبصرالجنش امين يحى السيد اسماعيل9276

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد السعيد9277

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى على المتولى السيد9278

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان الحليم عبد محمد زاهر السيد9279

الدقهليةاألدبىمبصرسالم السيد موسى رمضان محمد السيد9280

الدقهليةاألدبىمبصرالحلوانى محمد شامخ جمعه جالل9281

الدقهليةاألدبىمبصرزياده محمود محمد محمد حسام9282

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد الحلبى فرج خالد9283

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه ابراهيم رجب فتوح رأفت9284

الدقهليةاألدبىمبصرالجنش الدسوقى سعد محمود سعد9285

الدقهليةاألدبىمبصرالقزاز محمد السيد السيد محمد طارق9286

الدقهليةاألدبىمبصرعلى على الخالق عبد احمد الخالق عبد9287

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى حسنين الخالق عبد عمر الخالق عبد9288

الدقهليةاألدبىمبصرسالم احمد المتولى رضا الرازق عبد9289

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد مهدى السيد عزمى الرحمن عبد9290

الدقهليةاألدبىمبصرعتمان السيد العزيز عبد الدين عصام الرحمن عبد9291

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ذكى خليل ابو محمد الرحمن عبد9292

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الموافى محمد طارق العزيز عبد9293

الدقهليةاألدبىمبصرالديب غنام ابو مختار شكرى الرحمن عبد9294

الدقهليةاألدبىمبصرحمزه احمد السيد محمد الرحمن عبد9295

الدقهليةاألدبىمبصرالحلوانى المنعم عبد العزيز عبد محمد الرحمن عبد9296

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم على سرور محمود الرحمن عبد9297

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على محمد وليد الرحمن عبد9298

الدقهليةاألدبىمبصرالحلوانى المتولى السيد يحى الرحمن عبد9299

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى اللطيف عبد فتوح واجد هللا عبد9300

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمد الهادى عبد شكرى الهادى عبد9301
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الدقهليةاألدبىمبصرعنتر على على الخالق عبد على9302

الدقهليةاألدبىمبصرعدس على السيد منصور على9303

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو المحسن عبد صبرى عامر عمر9304

الدقهليةاألدبىمبصرمرجان حمد محمد حسنى مجدى9305

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو محمد الواحد عبد السيد الخير ابو محمد9306

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى هللا جاد طلعت احمد محمد9307

الدقهليةاألدبىمبصرالعبسى محمد عباده مصطفى احمد محمد9308

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل العزيز عبد محمد اسماعيل محمد9309

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد خليل السيد محمد9310

الدقهليةاألدبىمبصرالعنانى العزيز عبد على السيد محمد9311

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد السيد محمد9312

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى المحسن عبد على الفتاح عبد محمد9313

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المعطى عبد ابراهيم المطلب عبد محمد9314

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد المنعم عبد محمد9315

الدقهليةاألدبىمبصرالمرشدى جمعه النبى عبد كريم محمد9316

الدقهليةاألدبىمبصريوسف العزيز عبد خليل ابو محمود محمد9317

الدقهليةاألدبىمبصرامين رمضان محمود محمد9318

الدقهليةاألدبىمبصرالشافى عبد محمد رفعت يحيى محمد9319

الدقهليةاألدبىمبصرصالح الدرينى ربه عبد يحى محمد9320

الدقهليةاألدبىمبصرالشافى عبد محمد محمد رفعت احمد محمود9321

الدقهليةاألدبىمبصرعالم سعد الغمرى نجيب9322

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى اللطيف عبد فتوح حمدى واجد9323

الدقهليةاألدبىمبصرليله محمد عواد الرحمن عبد يحى9324

الدقهليةاألدبىمبصرالحلوانى العنين ابو محمد العنين ابو هشام9325

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى ابراهيم السيد البيلى احمد9326

الدقهليةاألدبىمبصرالمعداوى احمد السيد احمد9327

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد طلب اسماعيل الشحات احمد9328

الدقهليةاألدبىمبصرالحافظ عبد العزيز عبد فرحات احمد9329

الدقهليةاألدبىمبصرالمعداوى حسين حسين محمد احمد9330

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الوهاب عبد فتحى ياسر احمد9331

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور على حامد السيد شريف اسالم9332

الدقهليةاألدبىمبصرعلى اسماعيل عرفات حامد اسماعيل9333

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى على السعيد على السعيد9334

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد الشكور عبد عمرو امير9335

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات الحافظ عبد البشير حلمى انور9336

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود رمضان القادر عبد جمال9337

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان مصطفى فاروق محمد حسن9338

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد رمضان السعيد خالد9339

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود الرحمن عبد عاطف طارق9340

الدقهليةاألدبىمبصراحمد طوسون محمد وائل عابد9341

الدقهليةاألدبىمبصرمبروك المتولى السيد عيد الرازق عبد9342

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه محمود الحليم عبد محمد الحليم عبد9343
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ثانالخوازم كفر

ن399الخوازم كفر

ثانالخوازم كفر

ن370الخوازم كفر

ثانالخوازم كفر

ن459الخوازم كفر

ثاندميرة

راسبدميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

ن541دميرة

ن371دميرة

ن420دميرة

ن537دميرة

ن401دميرة

ن419دميرة

ن437دميرة

ثاندميرة

ن440دميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

ن418دميرة

ن364دميرة
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الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد حسن الشربينى حسن الرحمن عبد9344

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو الحافظ عبد محمد عادل الرحمن عبد9345

الدقهليةاألدبىمبصرالقشالن محمد محمود على الرحمن عبد9346

الدقهليةاألدبىمبصررزق الششتاوى رزق محمد الرحمن عبد9347

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد احمد حامد احمد هللا عبد9348

الدقهليةاألدبىمبصرالبنا محمد احمد الكريم عبد احمد هللا عبد9349

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد الجليل عبد محمد بالل هللا عبد9350

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد السيد محمد هللا عبد9351

الدقهليةاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد هللا عبد9352

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد الحميد عبد صبرى المنعم عبد9353

الدقهليةاألدبىمبصرالمغازى الحميد عبد الحميد عبد احمد على9354

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى الوهاب عبد حسن سامى على9355

الدقهليةاألدبىمبصرعلى النبى عبد على شعبان على9356

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد الفتاح عبد محمد المحسن عبد عمرو9357

الدقهليةاألدبىمبصرالحداد حسين هللا عبد على عيد9358

الدقهليةاألدبىمبصرسالم هللا عطا شريف فارس9359

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد الصباحى كريم9360

الدقهليةاألدبىمبصرالعال ابو محمد فهمى هالل كريم9361

الدقهليةاألدبىمبصربهرام العزيز عبد عادل ماهر9362

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد احمد رشاد محمد اسامه محسن9363

الدقهليةاألدبىمبصرالزغبى حسن الفتاح عبد ابراهيم محمد9364

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب احمد العزب صالح احمد محمد9365

الدقهليةاألدبىمبصراالمير الفضالى محمد االمير محمد9366

الدقهليةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد العظيم عبد السعيد محمد9367

الدقهليةاألدبىمبصراحمد العزب صالح العزب محمد9368

الدقهليةاألدبىمبصرخليل العابدين زين على جمال محمد9369

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد احمد مأمون حمدى محمد9370

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد هللا عبد صفوت محمد9371

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل ابراهيم حامد عادل محمد9372

الدقهليةاألدبىمبصرالفار محمد على الغفار عبد محمد9373

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شمس الجواد عبد محمد الفتاح عبد محمد9374

الدقهليةاألدبىمبصرالبحراى محمد عوض على محمد9375

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد طلب اسماعيل عيد محمد9376

الدقهليةاألدبىمبصرحسن على القطب السيد مبروك محمد9377

الدقهليةاألدبىمبصربهرام محمد زاكى محمد محمد9378

الدقهليةاألدبىمبصرحسن اسماعيل مصطفى محمد9379

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى طلبه عصام نبيل محمد9380

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى على الغفار عبد هانى محمد9381

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن ابراهيم انور محمود9382

الدقهليةاألدبىمبصرعلى مصطفى محمد حسين مصطفى9383

الدقهليةاألدبىمبصردرويش محمد اسماعيل على مصطفى9384

الدقهليةاألدبىمبصريسن حامد محمد على مصطفى9385
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ثاندميرة

ن421دميرة

ن369دميرة

ن395دميرة

ن370دميرة

ثاندميرة

ن503دميرة

ن367دميرة

ن521دميرة

ثاندميرة

ن325دميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

ن424.5دميرة

ن324دميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

ن433دميرة

ن399دميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

ن418دميرة

ن469دميرة

ثاندميرة

ن466دميرة

ن364دميرة

ثاندميرة

ن326.5دميرة

ن363.5دميرة

ن393دميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

ن338دميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

راسبدميرة

ثاندميرة

ن455دميرة

ن428دميرة

ثاندميرة

ن398دميرة
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الدقهليةاألدبىمبصرالجندى احمد سليم محب مصطفى9386

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد ربه عبد العزيز عبد ياسين9387

الدقهليةاألدبىمبصرالدهراوى الشافعى ابراهيم الدهراوى ابراهيم9388

الدقهليةاألدبىمبصرمريود محمد ابراهيم الناصر عبد ابراهيم9389

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عطيه محمد ابراهيم9390

الدقهليةاألدبىمبصرحسن ابراهيم مريود ابراهيم9391

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد اشرف احمد9392

الدقهليةاألدبىمبصرعلى المرسى على المرسى احمد9393

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه عوض حموده حسين احمد9394

الدقهليةاألدبىمبصرعريضه الرازق عبد على الرازق عبد احمد9395

الدقهليةاألدبىمبصرعقل زيد ابو حسين زيد ابو عقل احمد9396

الدقهليةاألدبىمبصرامين ابراهيم عمر احمد9397

الدقهليةاألدبىمبصرالبديع عبد السعيد رمضان محسن احمد9398

الدقهليةاألدبىمبصرحايس محمد مسعد محمد طارق امير9399

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الحمولى المتولى الحمولى9400

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى احمد السالم عبد احمد باسم9401

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد كامل الحسانين ياسر حسين9402

الدقهليةاألدبىمبصرعلى شوقى محمد فريد زياد9403

الدقهليةاألدبىمبصرعوض احمد فاضل رمضان سعد9404

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه محمد محمد شاهر9405

الدقهليةاألدبىمبصردرغام السيد طاهر حماده عاطف9406

الدقهليةاألدبىمبصرالدمرداش الهادى عبد شعبان هللا عبد9407

الدقهليةاألدبىمبصرالبشالوى الشربينى مصطفى حلمى الرحمن عبد9408

الدقهليةاألدبىمبصررمضان الشحات رمضان الرحمن عبد9409

الدقهليةاألدبىمبصرخضره محمد احمد على عماد العزيز عبد9410

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد القادر عبد احمد هللا عبد9411

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العال عبد على الدين عماد عمرو9412

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم المجيد عبد محمد عمار9413

الدقهليةاألدبىمبصرعبده الغنى عبد هللا عوض الرحمن عبد عوض9414

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل باشا محمد فؤاد9415

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى عثمان وليد فوزى9416

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه محمد جمعه احمد محمد9417

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه احمد محمد احمد محمد9418

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى الهادى عبد السيد السيد محمد9419

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد حامد محمد9420

الدقهليةاألدبىمبصرسماحه الغنى عبد فاروق عاطف محمد9421

الدقهليةاألدبىمبصركامل العزيز عبد الحميد عبد محمد9422

الدقهليةاألدبىمبصريوسف اللطيف عبد البيلى اللطيف عبد محمد9423

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد محمود اللطيف عبد محمد9424

الدقهليةاألدبىمبصربرهام محمد عمر محمد9425

الدقهليةاألدبىمبصرتحفه ابراهيم السعيد فايز محمد9426

الدقهليةاألدبىمبصرعبده محمد حلمى محمود محمد9427
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ن367دميرة

ن382دميرة

ن349طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن337طلخا بساط

ن482طلخا بساط

ن385طلخا بساط

ن460طلخا بساط

ن349طلخا بساط

ن326طلخا بساط

ن457طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

راسبطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن335طلخا بساط

ن413طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن334.5طلخا بساط

ن361.5طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن495طلخا بساط

ن385طلخا بساط

ن397طلخا بساط

ن438طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن338.5طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن439طلخا بساط

ن392طلخا بساط

ن353.5طلخا بساط

ن398.5طلخا بساط

ن394.5طلخا بساط

ن331طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن399طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط
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الدقهليةاألدبىمبصربركات محمد الغنى عبد نبيل محمد9428

الدقهليةاألدبىمبصرعبده محمد حلمى احمد محمود9429

الدقهليةاألدبىمبصرحسين السعيد نعمان احمد محمود9430

الدقهليةاألدبىمبصرجوهر عمر الديسطى عمر محمود9431

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى البيومى محمد مصطفى9432

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى احمد السعيد احمد نجاح9433

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الطنطاوى ابراهيم هيثم9434

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى السيد احمد ابراهيم احمد9435

الدقهليةاألدبىمبصرالنيل زوف محمد محمود السيد احمد9436

الدقهليةاألدبىمبصرصالح يونس الصديق بكر احمد9437

الدقهليةاألدبىمبصررجب الغنى عبد الغنى عبد احمد9438

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد حسن محمد احمد9439

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى الرجال عز محمد احمد9440

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الحليم عبد محمود احمد9441

الدقهليةاألدبىمبصرعطا حسنى ممدوح احمد9442

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد مصطفى السعيد9443

الدقهليةاألدبىمبصرعلى حسين طارق السيد9444

الدقهليةاألدبىمبصردرويش حسن نجاح طه السيد9445

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد محمد السيد9446

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد توفيق طاهر صبرى9447

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود طلعت ابراهيم طلعت9448

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على سعد عادل9449

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى المرسى المتولى الرحمن عبد9450

الدقهليةاألدبىمبصراحمد العاطى عبد خالد الرحمن عبد9451

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان السيد مصباح الرحمن عبد9452

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى العزيز عبد السميع عبد العزيز عبد السميع عبد9453

الدقهليةاألدبىمبصرسليم الغنى عبد الفتاح عبد الغنى عبد9454

الدقهليةاألدبىمبصرفتوح اللطيف عبد محمد الهادى عبد9455

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد الخالق عبد ابراهيم عزمى9456

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى عوض بكر عمار9457

الدقهليةاألدبىمبصرالبارى عبد بدير مصطفى عمر9458

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد فتحى جمال عمرو9459

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد المجد ابو السعيد محمد9460

الدقهليةاألدبىمبصرفهمى الغنى عبد السعيد محمد9461

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد السيد محمد9462

الدقهليةاألدبىمبصرالحماقى اللطيف عبد توفيق محمد9463

الدقهليةاألدبىمبصرسليم محمد نصر رضا محمد9464

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد السيد العزيز عبد محمد9465

الدقهليةاألدبىمبصرالعظيم عبد رشاد العظيم عبد محمد9466

الدقهليةاألدبىمبصرعوضين الحميد عبد محمد على محمد9467

الدقهليةاألدبىمبصراليمانى الجليل عبد يسرى محمد9468

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد الحميد عبد احمد محمود9469
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ن385طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن343طلخا بساط

ن423طلخا بساط

ن408طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن358نبروه

ن349نبروه

ن381نبروه

ن342نبروه

ن358نبروه

ن382نبروه

ن368نبروه

ن361نبروه

ن393نبروه

ن346نبروه

ثاننبروه

ن388نبروه

ن388نبروه

ن407نبروه

ن368نبروه

ن393نبروه

ن340نبروه

ن347نبروه

ن326نبروه

ن370نبروه

ن332نبروه

ن330نبروه

ن370نبروه

ن353نبروه

ثاننبروه

ن350نبروه

ن331نبروه

ن391نبروه

ن325نبروه

ن352نبروه

ن364نبروه

ثاننبروه

ن355نبروه

ثاننبروه

ثاننبروه
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الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم بكر احمد9470

الدقهليةاألدبىمبصراحمد العدوى رضا احمد9471

الدقهليةاألدبىمبصرالفتوح ابو السيد فتوح احمد9472

الدقهليةاألدبىمبصرجاد احمد فتحى طارق فتحى9473

الدقهليةاألدبىمبصرمعوض الغنى عبد عادل محمد9474

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد الهادى عبد الناصر عبد ابراهيم9475

الدقهليةاألدبىمبصرعويضه حسن اللطيف عبد الصباحى احمد9476

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد الدين سعد سامح احمد9477

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الصباحى شعبان الصباحى9478

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد سعد ابراهيم سعد9479

الدقهليةاألدبىمبصرحسن ابراهيم اشرف طارق9480

الدقهليةاألدبىمبصرشرف مصطفى صبرى عوض9481

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد ابراهيم محمد9482

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد غازى جمعه محمد9483

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عطيه صالح محمد9484

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد المعطى عبد الرحمن عبد محمد9485

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد حسن اللطيف عبد محمد9486

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل اللطيف عبد مصطفى محمد9487

الدقهليةاألدبىمبصرعلى سعد الباقى عبد محمود9488

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد يوسف الناصر عبد محمود9489

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد الجواد عبد محمد محمود9490

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد الفتاح عبد محمد ناجى9491

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد حسن القادر عبد حسن9492

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد هللا فتح محمد رضا9493

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد صبرى على الرحمن عبد9494

الدقهليةاألدبىمبصرالمعداوى محمد جمعه محمد9495

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد صالح محمد9496

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد محسن محمد9497

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد هللا فتح رضا مصطفى9498

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم رمضان محمد ابراهيم9499

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد ابراهيم9500

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم احمد9501

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل سعد امين احمد9502

الدقهليةاألدبىمبصرعبده محمود عبده احمد9503

الدقهليةاألدبىمبصرالمعداوى السيد محمد احمد9504

الدقهليةاألدبىمبصراحمد المتولى محمد احمد9505

الدقهليةاألدبىمبصرعمر عطيه عطيه اسامه9506

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل اسماعيل محمد اسماعيل9507

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد جمال حسن9508

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود نجم محمود زكريا9509

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد فوزى محمد سمير9510

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد محمد شلبى9511
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ثانبالدقهلية الطيبة

ثانبالدقهلية الطيبة

ن364بالدقهلية الطيبة

ن395بالدقهلية الطيبة

ن351بالدقهلية الطيبة

ن319الجنينة كفر

ن339الجنينة كفر

ن336الجنينة كفر

ن315الجنينة كفر

ن323الجنينة كفر

ن334الجنينة كفر

ن337الجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ن355الجنينة كفر

ن366الجنينة كفر

ن373الجنينة كفر

ن379الجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ن366الجنينة كفر

ن399الجنينة كفر

ن417الجنينة كفر

ن359نشا

ن346نشا

ن361نشا

ن351نشا

ثاننشا

ن345نشا

ثاننشا

ن344طنيخ

ن433طنيخ

ثانطنيخ

ن433طنيخ

ن318طنيخ

ثانطنيخ

ثانطنيخ

ن378طنيخ

ن338طنيخ

ثانطنيخ

ثانطنيخ

ثانطنيخ

ثانطنيخ
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الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل الرازق عبد الدين سعد صالح9512

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد محمد الجواد عبد9513

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل العزيز عبد على العزيز عبد9514

الدقهليةاألدبىمبصرالغمرى فرج السيد محمد على9515

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى حسن حسن محسن عمر9516

الدقهليةاألدبىمبصرفوده المرسى زيد ابو محمد9517

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد منصور جهاد محمد9518

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد احمد الفتاح عبد محمد9519

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل اسماعيل كامل مصطفى9520

الدقهليةاألدبىمبصرالعمرى احمد المتولى احمد يحيى9521

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الغنى عبد ابراهيم احمد9522

الدقهليةاألدبىمبصرغازى البشير السيد احمد9523

الدقهليةاألدبىمبصرالمحجوب ابراهيم محمد ايمن احمد9524

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمد عوض صالح احمد9525

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم البشالوى محمد محمد احمد9526

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن وائل احمد9527

الدقهليةاألدبىمبصرالمطلب عبد احمد اسماعيل اشرف9528

الدقهليةاألدبىمبصرالحسانين منصور محمد الحسين9529

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو احمد محمد زيد ابو السيد9530

الدقهليةاألدبىمبصربازيد خليل السعيد السيد9531

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الشحات السيد صبرى السيد9532

الدقهليةاألدبىمبصرالمغازى محمود المغازى محمد المغازى9533

الدقهليةاألدبىمبصرعماره على محمد على احمد حمدى9534

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور سالم الدايم عبد منصور خالد9535

الدقهليةاألدبىمبصرجالل النبى عبد احمد هللا عبد9536

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى احمد العزيز عبد على هللا عبد9537

الدقهليةاألدبىمبصررضوان محمد الحليم عبد محمد عمر9538

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد رفعت محمد كمال9539

الدقهليةاألدبىمبصرحسن جالل النبى عبد احمد محمد9540

الدقهليةاألدبىمبصرمندور ابراهيم محمد احمد محمد9541

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مسعد السيد مسعد محمد9542

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور الحميد عبد جمال محمد9543

الدقهليةاألدبىمبصرالسعود ابو هللا عبد محمد رضا محمد9544

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد محمد المعطى عبد محمد9545

الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الرحيم عبد محمد9546

الدقهليةاألدبىمبصرسليم ابراهيم السيد ابراهيم ياسر9547

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى احمد العزيز عبد رضا محمود9548

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل جوده رضا وليد9549

الدقهليةاألدبىمبصريوسف مختار يوسف محمد يوسف9550

الدقهليةاألدبىمبصربدير محمد بدير ابراهيم9551

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السميع عبد السيد احمد9552

الدقهليةاألدبىمبصرعلى المغورى حمدون احمد9553
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ثانطنيخ

ن315طنيخ

ن317طنيخ

ن334طنيخ

ن466طنيخ

ن354طنيخ

ثانطنيخ

ن363طنيخ

ن392طنيخ

ن326طنيخ

ن398بهوت كفر

ن374بهوت كفر

ن438بهوت كفر

راسببهوت كفر

ثانبهوت كفر

ن370بهوت كفر

ن337بهوت كفر

ن327بهوت كفر

ن329بهوت كفر

ن377بهوت كفر

ن366بهوت كفر

ن337بهوت كفر

ن322بهوت كفر

ثانبهوت كفر

ثانبهوت كفر

ن366بهوت كفر

ن369.5بهوت كفر

ن331بهوت كفر

ثانبهوت كفر

ثانبهوت كفر

ن360بهوت كفر

ثانبهوت كفر

ثانبهوت كفر

ن338بهوت كفر

ثانبهوت كفر

ثانبهوت كفر

ثانبهوت كفر

ثانبهوت كفر

ن398بهوت كفر

ن536بهوت

ن428بهوت

ن386بهوت



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 453

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد العاطى عبد احمد9554

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى سعد عالء احمد9555

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحافظ عبد محمد احمد9556

الدقهليةاألدبىمبصربيومى السيد منير محمد محمود احمد9557

الدقهليةاألدبىمبصرقسامى السيد الهادى عبد ممدوح الحسينى9558

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد فتحى عيد خالد9559

الدقهليةاألدبىمبصرالسودانى خطاب سليمان محمد سالم9560

الدقهليةاألدبىمبصرونيس محمد عباده عالء عباده9561

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد الذكرى الرحمن عبد الذكرى الرحمن عبد9562

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد العزيز عبد معاز العزيز عبد9563

الدقهليةاألدبىمبصرجوده احمد العظيم عبد رمضان العظيم عبد9564

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السعيد احمد عاطف الدين عصام9565

الدقهليةاألدبىمبصرعمر ابراهيم العزيز عبد محمد عمر9566

الدقهليةاألدبىمبصرالحداد سعيد ابراهيم احمد محمد9567

الدقهليةاألدبىمبصرعلى زغلول سعد احمد محمد9568

الدقهليةاألدبىمبصرجاد احمد السيد محمد البلتاجى محمد9569

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى ابراهيم الحافظ عبد المنعم عبد محمد9570

الدقهليةاألدبىمبصرالسعود ابو موسى وجيه محمد9571

الدقهليةاألدبىمبصريوسف هدايه حسين وليد محمد9572

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الدين سعد ياسر محمد9573

الدقهليةاألدبىمبصرفوده غازى السيد غازى محمود9574

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمد العزيز عبد محمود محمد محمود9575

الدقهليةاألدبىمبصرحامد محمود حامد محمود مصطفى9576

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى على محمد زكريا يحيى9577

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد خليل محمد محمد يوسف9578

الدقهليةاألدبىمبصرالمعبود عبد محمد السعيد احمد9579

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عيد شحاته احمد9580

الدقهليةاألدبىمبصرالدين محى رجب وحيد احمد9581

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد السيد اسالم9582

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان احمد نعمان اسالم9583

الدقهليةاألدبىمبصرحامد ياسر السيد اشرف9584

الدقهليةاألدبىمبصرالششتاوى السيد عادل اشرف9585

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد حسين السعيد9586

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد على محمد السعيد9587

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد رمضان محمد السيد9588

الدقهليةاألدبىمبصراالمام حامد محمد حامد9589

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود مطاوع رجب رضا9590

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد رمضان محمد رمضان9591

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد احمد سمير9592

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سالم خيرى سالم9593

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم صابر محمد صابر9594

الدقهليةاألدبىمبصرتاج العزيز عبد محمود الدين صالح9595
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ثانبهوت

ن427بهوت

ثانبهوت

ن402بهوت

ن408بهوت

ن394بهوت

ن390بهوت

ن381بهوت

ن377بهوت

ن428بهوت

ن473بهوت

ن399بهوت

ن362بهوت

ن464بهوت

ن331بهوت

ن349بهوت

ن373بهوت

ثانبهوت

ثانبهوت

ن443بهوت

ن458بهوت

ثانبهوت

ثانبهوت

ثانبهوت

ن360بهوت

ن360(الحى عبد على) تيرة

ن457(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن383(الحى عبد على) تيرة

ن333(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن315(الحى عبد على) تيرة

ن319(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن351(الحى عبد على) تيرة
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الدقهليةاألدبىمبصرطه ابراهيم محمد طه9596

الدقهليةاألدبىمبصرطلبه محمد رضى طلبه9597

الدقهليةاألدبىمبصرلطفى عادل لطفى عادل9598

الدقهليةاألدبىمبصرطلبه محمود ناصر المطلب عبد9599

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد حسن الرحمن عبد9600

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى ابراهيم احمد الفتاح عبد9601

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد احمد الفتاح عبد9602

الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد المنعم عبد الغفار عبد المنعم عبد9603

الدقهليةاألدبىمبصراحمد مختار محمد على9604

الدقهليةاألدبىمبصرصالح السيد مرزوق ماهر9605

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محب عادل محب9606

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السعيد احمد محمد9607

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه محمد اسامه محمد9608

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته العزيز عبد السعيد محمد9609

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد انيس ثابت محمد9610

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد الرب جاد شريف محمد9611

الدقهليةاألدبىمبصرغازى محمد عوض محمد9612

الدقهليةاألدبىمبصرالقصبى فرج محمد محمود محمد9613

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد محمد احمد احمد محمود9614

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمود السيد محمود9615

الدقهليةاألدبىمبصراحمد مختار عابد مختار9616

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سعفان عادل وحيد9617

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو اللطيف عبد الدين حسام احمد9618

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد حسن رضا احمد9619

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى حامد محمد رضا احمد9620

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى اسماعيل صبحى العزيز عبد احمد9621

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حسين ابراهيم ماهر احمد9622

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى ابراهيم الحميد عبد محمد احمد9623

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد الحميد عبد صفوت اسالم9624

الدقهليةاألدبىمبصرحماد حسن محمد توفيق اسماعيل9625

الدقهليةاألدبىمبصرخميس اسماعيل السيد جمعه السيد9626

الدقهليةاألدبىمبصرالبسطويسى محمود السيد صبرى حسن9627

الدقهليةاألدبىمبصرالعش توفيق اللطيف عبد محمد سمير9628

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد المتولى السيد صبحى9629

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى اللطيف عبد احمد فراج طارق9630

الدقهليةاألدبىمبصرنصار هللا عبد ابراهيم اسامه الرحمن عبد9631

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد سالم رجب ايمن الرحمن عبد9632

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد حامد العاطى عبد الرحمن عبد9633

الدقهليةاألدبىمبصرالناضر محمود المنعم عبد عماد الرحمن عبد9634

الدقهليةاألدبىمبصرالمحالوى احمد الغنى عبد سمير الغنى عبد9635

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الوهاب عبد محمد محمد عمار9636

الدقهليةاألدبىمبصراالغا ابراهيم المتولى ابراهيم محمد9637
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ن320(الحى عبد على) تيرة

ن315(الحى عبد على) تيرة

ن394(الحى عبد على) تيرة

ن346(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن344(الحى عبد على) تيرة

ن353(الحى عبد على) تيرة

ن386(الحى عبد على) تيرة

ن376(الحى عبد على) تيرة

ن433(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن337(الحى عبد على) تيرة

ن351(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن413درين

ن393درين

ن369.5درين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

ن427درين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين
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الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم يونس احمد محمد9638

الدقهليةاألدبىمبصرعاشور على اللطيف عبد محمد محمد9639

الدقهليةاألدبىمبصرحبيب احمد حبيب محمود محمد9640

الدقهليةاألدبىمبصراالبيارى يوسف المتولى صبرى نصر محمد9641

الدقهليةاألدبىمبصرجبر اسماعيل السيد العال عبد مصطفى محمود9642

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى مصطفى المغاورى نجيب محمود9643

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى الحميد عبد السيد محمد مصطفى9644

الدقهليةاألدبىمبصرالعجمى شعبان الحق عبد جابر موسى9645

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات الحسانين نصر الحسانين نصر9646

الدقهليةاألدبىمبصرمعوض الحميد عبد معوض احمد ابراهيم9647

الدقهليةاألدبىمبصرعمار محمد رمضان محمد ابراهيم9648

الدقهليةاألدبىمبصرالمنطلب عبد يوسف سمير احمد9649

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان حلمى سيف ابو البديع عبد احمد9650

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد الحميد عبد احمد9651

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد معوض محمد معوض احمد9652

الدقهليةاألدبىمبصراليمانى اللطيف عبد عادل اسالم9653

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد محمد اشرف9654

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد السيد على الحسن9655

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد السيد على الحسين9656

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى السيد القطب السيد ايهاب9657

الدقهليةاألدبىمبصرالششتاوى المنجى عبد عرفات بالل9658

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى العال عبد نعيم عامر جمعه9659

الدقهليةاألدبىمبصرالبنا الفتوح ابو الفتوح ابو يسرى خالد9660

الدقهليةاألدبىمبصرجابر عطيه ابراهيم جابر ربيع9661

الدقهليةاألدبىمبصرريا محمد رمضان شعبان رجب9662

الدقهليةاألدبىمبصرعلى شعيشع ابو شعيشع ابو الجواد عبد9663

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد كامل عصام الحليم عبد9664

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد النجا ابو السعيد النجا ابو هللا عبد9665

الدقهليةاألدبىمبصرالجرجاوى النبى حسب كامل هللا عبد9666

الدقهليةاألدبىمبصرفرخه على الحليم عبد على على9667

الدقهليةاألدبىمبصرحيدر على السيد على فارس9668

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى محمد حسين السيد هانى فرج9669

الدقهليةاألدبىمبصرجابر عطيه السيد درويش محمد9670

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد المتولى محمود محمد9671

الدقهليةاألدبىمبصرجميل رجب جميل منير محمد9672

الدقهليةاألدبىمبصرجميل رجب احمد رفعت مدحت9673

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد توفيق كمال توفيق يحى9674

الدقهليةاألدبىمبصرراشد ابراهيم حسن احمد9675

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد عويضه ابو طارق احمد9676

الدقهليةاألدبىمبصريوسف على ابراهيم محمد احمد9677

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد بدوى احمد محمد احمد9678

الدقهليةاألدبىمبصرحسان هاشم المتولى محمد باسم9679
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الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عيد جاد سعيد جاد9680

الدقهليةاألدبىمبصرراشد ابراهيم حسين راشد9681

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد سعد ممدوح الدين سعد9682

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات محمد محمود احمد الحميد عبد9683

الدقهليةاألدبىمبصرالباز الخالق عبد ابراهيم جميل هللا عبد9684

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى احمد محمد احمد عبده9685

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد جمعه الدسوقى جمعه عصام9686

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد على ربيع على9687

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل الهادى محمد محمد كريم9688

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد شوقى احمد محمد9689

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى احمد محمد اسماعيل محمد9690

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمد السيد محمد9691

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمد السيد محمود9692

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد محمود السالم عبد محمود9693

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الشبراوى السعيد محمود مصطفى9694

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد وائل مصطفى9695

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمود محمد معاذ9696

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم سعد جمال ابراهيم9697

الدقهليةاألدبىمبصراحمد عرفات ياسر ابراهيم9698

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد عمر محمد احمد9699

الدقهليةاألدبىمبصرالشبراوى الرازق عبد رزق اسالم9700

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد عبده السيد9701

الدقهليةاألدبىمبصرالريات ابو المهدى ابراهيم المهدى9702

الدقهليةاألدبىمبصرالدادمونى مصطفى حسن حسام9703

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى انور محمد محمد خالد9704

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد رزق شحاته السيد هللا عبد9705

الدقهليةاألدبىمبصرالنجا ابو احمد محمد هللا عبد9706

الدقهليةاألدبىمبصريوسف صبح يوسف محمد هللا عبد9707

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى فتحى جمال محمد9708

الدقهليةاألدبىمبصرمختار محمد فتحى محمد9709

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى فتحى محمد محمد9710

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد السيد كامل القادر عبد محمود9711

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود ابراهيم9712

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الدسوقى ابراهيم احمد9713

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الباز رمضان احمد9714

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل المتولى سامى احمد9715

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى االمام محمد رجب اسالم9716

الدقهليةاألدبىمبصرالمحمودى اسعد محمد اسالم9717

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد محمد السيد9718

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى المنعم عبد عرفات عادل9719

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمد عادل9720

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى رفعت الحكيم عبد هللا عبد9721
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ن500النحال ميت
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود هللا عبد9722

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد مصطفى شاكر الناصر عبد9723

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو محمد مسعد عمار9724

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد شحاته احمد عمر9725

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محى المحمدى عمر9726

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السالم عبد محمود عمرو9727

الدقهليةاألدبىمبصرالجليل عبد الرفاعى السيد محمد9728

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى احمد حسن محمد9729

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات الجواد عبد رمضان محمد9730

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد الفتاح عبد الحكيم عبد محمد9731

الدقهليةاألدبىمبصرعرفه فتحى محمود محمد9732

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد معوض محمد9733

الدقهليةاألدبىمبصرالعليم عبد محمد يسرى محمد9734

الدقهليةاألدبىمبصرخضر التواب عبد سامح مصطفى9735

الدقهليةاألدبىمبصرعوض احمد محمود مصطفى9736

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد الديسطى احمد9737

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الملك عبد ايمن احمد9738

الدقهليةاألدبىمبصرعيد الحميد عبد عادل احمد9739

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد احمد9740

الدقهليةاألدبىمبصرعوض احمد السيد محمد احمد9741

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الشربينى عادل اشرف9742

الدقهليةاألدبىمبصرعبده محمد عوض عادل باسم9743

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد زاهر حامد حامد9744

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى على ابراهيم رضا حسام9745

الدقهليةاألدبىمبصرشعيشع ابو المنعم عبد المنعم عبد سالمه9746

الدقهليةاألدبىمبصرحسن سيد طلعت سيد9747

الدقهليةاألدبىمبصرشتى ابو السيد محمد السيد9748

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب االباصيرى العزب عادل9749

الدقهليةاألدبىمبصرحافظ الحميد عبد عادل الحميد عبد9750

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى الرحمن عبد السعيد الرحمن عبد9751

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى الموجود عبد ربيع الرحمن عبد9752

الدقهليةاألدبىمبصرحسن عبده السيد محمود الرحمن عبد9753

الدقهليةاألدبىمبصرعاشور محمد عماد عالء9754

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد يوسف مجدى عوض9755

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الدسوقى السعيد المتولى9756

الدقهليةاألدبىمبصرالزينى المهدى يوسف راضى محمد9757

الدقهليةاألدبىمبصرالدياسطى رودى فتحى محمد9758

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخ هللا عبد المنعم عبد سامى محمود9759

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد هللا عبد الرحمن عبد محمود9760

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخ المنعم عبد فتحى مروان9761

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد الخميسى الخميسى احمد9762

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل طه حسين فاروق محمد ابراهيم9763
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمدين محمد محمود ابراهيم9764

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد ناصر امير9765

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمد احمد على9766

الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد مجاهد الغريب هللا عبد9767

الدقهليةاألدبىمبصريوسف معن الشحات محمد هللا عبد9768

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان محمد ماهر الرحمن عبد9769

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد على عبده هالل عادل9770

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد الحسين احمد محمد9771

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان السيد سليم السيد منصور9772

الدقهليةاألدبىمبصريوسف معن بدير الحسينى ناجى محمد9773

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين ابراهيم جالل ابراهيم9774

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الواحد عبد مدحت ابراهيم9775

الدقهليةاألدبىمبصرالقناوى الباقى عبد احمد امين احمد9776

الدقهليةاألدبىمبصرجبريل على هللا فتح رمضان احمد9777

الدقهليةاألدبىمبصرالبر عبد الحميد عبد السيد ماهر احمد9778

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد حسن محمود احمد9779

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد الحسينى محمود اشرف9780

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد المجيد عبد مختار خالد السيد9781

الدقهليةاألدبىمبصرالشبراوى محمد ابراهيم محمد السيد9782

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن المتولى السيد المتولى9783

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود الهادى حمدى الهادى9784

الدقهليةاألدبىمبصرزغلى احمد محمد احمد محمد حسين9785

الدقهليةاألدبىمبصرالعطا ابو محمود ابراهيم محمد حمدى9786

الدقهليةاألدبىمبصرفرج حسن توفيق خالد الرحمن عبد9787

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الوهيدى رجب على9788

الدقهليةاألدبىمبصرصالح المهدى شوقى محمد على9789

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى احمد السيد المتولى عمرو9790

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد عوض مجدى عوض9791

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المتولى حافظ احمد محمد9792

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى مصطفى محمد السيد محمد9793

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد الحسينى اشرف محمود9794

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الحسينى محمود عماد محمود9795

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد صبحى عماد احمد9796

الدقهليةاألدبىمبصرالسميع عبد احمد خالد احمد9797

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد رضا احمد9798

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد شحاته اكرم شحاته9799

الدقهليةاألدبىمبصرالعفيفى الرحمن عبد شريف الرحمن عبد9800

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد حامد محمد الرحمن عبد9801

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد شوقى محمد هللا عبد9802

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل صالح جمعه كريم9803

الدقهليةاألدبىمبصرالعظيم عبد الرازق عبد صالح محمد9804

الدقهليةاألدبىمبصرطلبه الجمال صبرى محمد9805
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ن400الرحمن عبد منشأة

ن356الرحمن عبد منشأة

ثانالرحمن عبد منشأة

ن372الرحمن عبد منشأة

ن399الرحمن عبد منشأة

ن440الرحمن عبد منشأة

ن367الرحمن عبد منشأة

ن395الرحمن عبد منشأة

ن337الرحمن عبد منشأة

ن321الرحمن عبد منشأة

ن534عبيد بنى

ثانعبيد بنى

ن343عبيد بنى

ثانعبيد بنى

ثانعبيد بنى

ثانعبيد بنى

ن344عبيد بنى

ن399عبيد بنى

ن334عبيد بنى

ن331عبيد بنى

ثانعبيد بنى

ثانعبيد بنى

راسبعبيد بنى

ن355عبيد بنى

ن336عبيد بنى

ن421عبيد بنى

ثانعبيد بنى

ثانعبيد بنى

ثانعبيد بنى

ثانعبيد بنى

ثانعبيد بنى

ثانعبيد بنى

ن350فارس ميت

ثانفارس ميت

ن343فارس ميت

راسبفارس ميت

ن471فارس ميت

ن319فارس ميت

ثانفارس ميت

ن323فارس ميت

ن315فارس ميت

ثانفارس ميت
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الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد محمود محمد9806

الدقهليةاألدبىمبصرمحجوب محمد النبى عبد محمد9807

الدقهليةاألدبىمبصرالملوك سيف محمود عصام محمد9808

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل رجب خالد محمد9809

الدقهليةاألدبىمبصرالبدراوى مصطفى السعيد محمد9810

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى شعبان سامى محمد9811

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد على محمود9812

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عطيه سمير محمود9813

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد احمد حسن ابراهيم9814

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد المتولى احمد محمد ابراهيم9815

الدقهليةاألدبىمبصرعلى المنعم عبد احمد رضا احمد9816

الدقهليةاألدبىمبصرالشريف العزيز عبد احمد طارق احمد9817

الدقهليةاألدبىمبصرحسن جبر حسن فتيح احمد9818

الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد محمود فهمى احمد9819

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمد المرسى محمد احمد9820

الدقهليةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد محمد احمد9821

الدقهليةاألدبىمبصرالعطار اسماعيل الفتاح عبد هشام احمد9822

الدقهليةاألدبىمبصرليله محمد البديع عبد وائل احمد9823

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عبده فؤاد يحيا احمد9824

الدقهليةاألدبىمبصرصالح خليل شعبان محمد اسامه9825

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الحى عبد احمد امير9826

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الرحيم عبد الحميد عبد باسم9827

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا محمد صالح فاضل حمدى9828

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه الوصيف على ربيع9829

الدقهليةاألدبىمبصرجاد الشربينى السعيد سمير السعيد9830

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد شحاته السيد سعد السيد9831

الدقهليةاألدبىمبصرسراج حسنين على ابراهيم نادر عابد9832

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد السيد احمد الدين حسام عادل9833

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الرازق عبد محمد ابراهيم هللا عبد9834

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمود عماد هللا عبد9835

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى السيد محمد مرسى هللا عبد9836

الدقهليةاألدبىمبصرالجمال خالد احمد خالد عصام9837

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد السعيد على9838

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الطنطاوى حالوه ابو السيد على9839

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد على عبده على9840

الدقهليةاألدبىمبصرالدايم عبد محمود السعيد كريم9841

الدقهليةاألدبىمبصرزياده احمد احمد ابراهيم محمد9842

الدقهليةاألدبىمبصرالرؤف عبد حماده احمد محمد9843

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمود احمد محمد9844

الدقهليةاألدبىمبصرالمكاوى احمد المتولى محمد9845

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا محمد صالح حمدى محمد9846

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد رفعت محمد9847
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ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ن351فارس ميت

ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ن412النصر منية

ن435النصر منية

ثانالنصر منية

ن346النصر منية

ن501النصر منية

ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

ن382النصر منية

ن402النصر منية

ثانالنصر منية

ن380النصر منية

ن352النصر منية

ن403النصر منية

ن343النصر منية

ثانالنصر منية

ن446النصر منية

ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

ن363النصر منية

ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

ن319النصر منية

ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

ن388النصر منية

ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

ن338النصر منية
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الدقهليةاألدبىمبصرحبيب محمد عاطف محمد9848

الدقهليةاألدبىمبصرعمر محمد الحكيم عبد محمد9849

الدقهليةاألدبىمبصرالسميع عبد محمد اسماعيل مصطفى9850

الدقهليةاألدبىمبصرسالم الفتوح ابو فتحى ابراهيم9851

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد محمد السيد9852

الدقهليةاألدبىمبصرعباس عبده عبده الهادى9853

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد ابراهيم9854

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود ربيع ابراهيم9855

الدقهليةاألدبىمبصراحمد احمد محمود ابراهيم9856

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود معاطى احمد اسالم9857

الدقهليةاألدبىمبصرفايد محمد جمال اسالم9858

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محرز محمد ايهاب9859

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد السعيد احمد9860

الدقهليةاألدبىمبصرمعاطى محمود السيد احمد9861

الدقهليةاألدبىمبصرحسن احمد المنعم عبد احمد9862

الدقهليةاألدبىمبصرعوف الدردير عبده احمد9863

الدقهليةاألدبىمبصرحسن احمد على احمد9864

الدقهليةاألدبىمبصرعيد محمد عيد احمد9865

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الرفاعى فوزى احمد9866

الدقهليةاألدبىمبصرالريان احمد ماهر احمد9867

الدقهليةاألدبىمبصراحمد مجاهد محسن احمد9868

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد كمال نصر احمد9869

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد محمود وليد احمد9870

الدقهليةاألدبىمبصرعبده يوسف نجاح اسامه9871

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد نجاح احمد حامد9872

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى محمد محمد العزيز عبد حامد9873

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمود حسن حسام9874

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الشحات محمود حسام9875

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد على حسن9876

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السيد محمد حسن9877

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد معن حسن محمد حسن9878

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد المحمدى خالد9879

الدقهليةاألدبىمبصرحماد احمد محمد خالد9880

الدقهليةاألدبىمبصرعلى البر عبد على سامى9881

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود طلبه رضا عادل9882

الدقهليةاألدبىمبصرالسباعى محمد احمد هللا عبد9883

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى محمد جمال هللا عبد9884

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد محمود يسن هللا عبد9885

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد محمد عصام9886

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا احمد هللا عطا عمرو9887

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات محمد فوده عمر9888

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد الحسين محمد9889
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ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

راسبالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

راسبالكردى

ثانالكردى

راسبالكردى

راسبالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ن330الكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

راسبالكردى

راسبالكردى

بقرار ملغىراسبالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

راسبالكردى

ن489الكردى

ثانالكردى

راسبالكردى

ن398الكردى

ن544الكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

متخلفالكردى
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الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد محمود السعيد محمد9890

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد شعبان السيد محمد9891

الدقهليةاألدبىمبصرعوض السيد احمد محمد9892

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا حسن احمد محمد9893

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد احمد محمد9894

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد حماده محمد9895

الدقهليةاألدبىمبصرالدرديرى فاروق خالد محمد9896

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود احمد على محمد9897

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على على محمد9898

الدقهليةاألدبىمبصراالمام معلوم صابر عماد محمد9899

الدقهليةاألدبىمبصرمعوض محمد عيد عيد محمد9900

الدقهليةاألدبىمبصررجب الحسينى السيد محمود9901

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود عطا محمود محمد محمود9902

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى محمد معن محمد محمود9903

الدقهليةاألدبىمبصرالشرقاوى حسن الدسوقى محمود محمود9904

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد محمد نشأت محمود9905

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد عبده احمد ناجى9906

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد محرز هانى9907

الدقهليةاألدبىمبصرنافع محمد طارق احمد9908

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم السيد محمد احمد9909

الدقهليةاألدبىمبصراحمد اسماعيل فهيم مصطفى احمد9910

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد ابراهيم كمال حامد9911

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد مصطفى شريف9912

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه محمد صبرى عادل9913

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد الرحمن عبد9914

الدقهليةاألدبىمبصرعلى المنعم عبد عادل الرحمن عبد9915

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شمس محمد محمد عمرو9916

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد زينهم عوض9917

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد عزت ابراهيم محمد9918

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد احمد محمد9919

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المتولى السيد محمد9920

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد محمود محمد9921

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمد المعطى عبد نبهان9922

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود محمد ياسر9923

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو ابراهيم محمد ابراهيم9924

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد شاهين اشرف احمد9925

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى محمد شاكر احمد9926

الدقهليةاألدبىمبصرحسن على حسن على احمد9927

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد فتحى على احمد9928

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى شنيه ابو محمد احمد9929

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عبده ابراهيم محمد اسالم9930

الدقهليةاألدبىمبصرالنور ابو المنشاوى النور ابو السعيد9931
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راسبالكردى

راسبالكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ن331الكردى

ن317الكردى

ن316الكردى

ثانالكردى

ن315الكردى

بقرار ملغىراسبالكردى

ثانالكردى

ن327الكردى

ن323الكردى

ن316الكردى

ثانالكردى

ن315الكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ن338عاصم ميت

ثانعاصم ميت

ن345عاصم ميت

ن321عاصم ميت

ثانعاصم ميت

ن437عاصم ميت

ن441عاصم ميت

ن332عاصم ميت

ن360عاصم ميت

ثانعاصم ميت

ن382عاصم ميت

ن321عاصم ميت

ثانعاصم ميت

ن396عاصم ميت

ن348عاصم ميت

ن322عاصم ميت

ن321القديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال

ن363القديمة برمبال

ن347القديمة برمبال

ن350القديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال

راسبالقديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال
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الدقهليةاألدبىمبصرعباس طه محمد هللا عبد9932

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد صالح ابراهيم حسام9933

الدقهليةاألدبىمبصرالفتوح ابو الفتوح ابو محمود هللا عبد9934

الدقهليةاألدبىمبصرشفيق سعد اشرف سعد9935

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد معوض مصطفى هللا عبد9936

الدقهليةاألدبىمبصرالناغى محمد على محمد على9937

الدقهليةاألدبىمبصرشتيه ابو المتولى محمد البسيونى محمد9938

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد السعيد السعيد محمد9939

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود التواب عبد محمود9940

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد السيد محمد محمود9941

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم مسعد احمد ابراهيم احمد9942

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد رزق السيد احمد9943

الدقهليةاألدبىمبصرالرؤف عبد عزب حسن احمد9944

الدقهليةاألدبىمبصرعبده السيد على احمد9945

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد احمد9946

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد رمضان محمد احمد9947

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى جمعه هشام احمد9948

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد وليد احمد9949

الدقهليةاألدبىمبصررمضان ابراهيم محمد اسامه9950

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد احمد السيد9951

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد جمعه رضا خالد9952

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد حسن حسين خالد9953

الدقهليةاألدبىمبصرالصديق قاسم السيد الرحمن عبد9954

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد جمال الرحمن عبد9955

الدقهليةاألدبىمبصراحمد معاز احمد البدوى هللا عبد9956

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد بسام هللا عبد9957

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى السيد اشرف فارس9958

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمد خالد كرم9959

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمود ابراهيم محمد9960

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السيد النصر ابو محمد9961

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد احمد حسين قائد محمود9962

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد كامل محمد ايمن ابراهيم9963

الدقهليةاألدبىمبصرمحفوظ احمد فيصل ابراهيم9964

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الرازق عبد محمد ابراهيم9965

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان احمد شعبان اسماعيل احمد9966

الدقهليةاألدبىمبصرشريف محمد السعيد احمد9967

الدقهليةاألدبىمبصرالرشيدى محمد السيد احمد9968

الدقهليةاألدبىمبصرالصمد عبد السيد احمد رزق احمد9969

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى الدين صالح عاصم احمد9970

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد الرازق عبد احمد9971

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد محمد عيد احمد9972

الدقهليةاألدبىمبصرالزيات ابراهيم احمد محمد احمد9973
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ثانالقديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال

ثانالبجالت

ن359البجالت

ن329البجالت

ن333البجالت

ن315البجالت

ن340البجالت

ن342البجالت

ن315البجالت

ن329البجالت

ن340البجالت

ن332البجالت

ثانالبجالت

ثانالبجالت

ن315البجالت

ن315البجالت

ن384البجالت

ثانالبجالت

ثانالبجالت

ثانالبجالت

ن386البجالت

ن427البجالت

ن365بلقاس

ن537بلقاس

ن399بلقاس

ن358بلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ن439بلقاس

ن377بلقاس

ثانبلقاس

ن432بلقاس

ثانبلقاس
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الدقهليةاألدبىمبصرحسبو محمد احمد محمد احمد9974

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى زغلول محمد احمد9975

الدقهليةاألدبىمبصربدوى الرحمن عبد محمد احمد9976

الدقهليةاألدبىمبصراحمد جوده مسعد احمد9977

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان احمد منصور احمد9978

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الدين محى منصور احمد9979

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فوده لبيب مسعد اسالم9980

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه السيد حلمى السيد9981

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فوده لبيب مسعد امير9982

الدقهليةاألدبىمبصرموسى البيلى السيد احمد بالل9983

الدقهليةاألدبىمبصرذكى حامد السيد الرحمن عبد حامد9984

الدقهليةاألدبىمبصراحمد فريد فاضل حسام9985

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن اشرف حسن9986

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد هللا عبد السيد حمدى9987

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو زيد ابو طاهر زياد9988

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد طارق سلمان9989

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى السعيد هللا جاب صفوت9990

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على محمد محمد طه9991

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى االمبابى حسن الرحمن عبد9992

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو يوسف ابراهيم هللا عبد9993

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد الجواد عبد حسين هللا عبد9994

الدقهليةاألدبىمبصرحسن عطيه حسن عطيه9995

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد على محمد على9996

الدقهليةاألدبىمبصرفهمى حسنى محمد عمار9997

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد حسن امير عمر9998

الدقهليةاألدبىمبصرالبدوى الحليم عبد جمال عوض9999

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم السيد السيد فارس10000

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى الرجال عز البيلى محمد10001

الدقهليةاألدبىمبصرالمجد ابو السيد محمد السيد محمد10002

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد حسين محمد10003

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى مصطفى رمضان محمد10004

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عمر صالح محمد10005

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد صالح محمد10006

الدقهليةاألدبىمبصركامل محمد عطيه محمد10007

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد هللا عبد فاروق محمد10008

الدقهليةاألدبىمبصرشكر احمد محمد مصطفى10009

الدقهليةاألدبىمبصرعبده محمد محمود مصطفى10010

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عيسى سعد الدين نور10011

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حسن الصافى ابراهيم وليد10012

الدقهليةاألدبىمبصرصالح محمد مروان يحيى10013

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد ابراهيم محمد ابراهيم10014

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم احمد10015
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ن342بلقاس

ن392بلقاس

ن397بلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ن451بلقاس

ثانبلقاس

ن361بلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ن369بلقاس

ن340بلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ن372بلقاس

ن382بلقاس

ثانبلقاس

ن373بلقاس

ن382بلقاس

ن368بلقاس

ن341.5بلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ن386بلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ن341بلقاس

ثانبلقاس

ن452بلقاس

ثانخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس
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الدقهليةاألدبىمبصرطلعت محمد شاكر احمد10016

الدقهليةاألدبىمبصرالبسطويسى محمد صابر احمد10017

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد صالح احمد10018

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم هللا عبد احمد10019

الدقهليةاألدبىمبصرنصر عباس نصر احمد10020

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مسعد اشرف اسالم10021

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد الفتاح عبد السيد10022

الدقهليةاألدبىمبصرالنجدى الشربينى مختار الشربينى10023

الدقهليةاألدبىمبصرعبده على على الحلوجى10024

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد توفيق ابراهيم توفيق10025

الدقهليةاألدبىمبصرحسن عباس المغازى حمدى10026

الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد على ابراهيم خالد10027

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد البارى عبد حمدى رضا10028

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد جابر الحليم عبد10029

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد هللا عبد ابراهيم هللا عبد10030

الدقهليةاألدبىمبصرالحق عبد ابراهيم نعمان هللا عبد10031

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى المنعم عبد حمدى اللطيف عبد10032

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فوزى محمد على10033

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود محمد على10034

الدقهليةاألدبىمبصربكر منير احمد هللا عبد10035

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد رمضان هللا عبد10036

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد فتوح جميل عمار10037

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد عادل عمرو10038

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى هللا عبد عيد عالء10039

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على محمد السيد فارس10040

الدقهليةاألدبىمبصرسلوع الرؤف عبد السيد محمد10041

الدقهليةاألدبىمبصرنصر الحافظ عبد فتحى فؤاد10042

الدقهليةاألدبىمبصرعنتر المنعم عبد جمعه محمد10043

الدقهليةاألدبىمبصرحامد العليم عبد حامد محمد10044

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عوض نعمان محمد حماده محمد10045

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المجد ابو رجب محمد10046

الدقهليةاألدبىمبصرعمر فتحى شريف محمد10047

الدقهليةاألدبىمبصرحسن عباس مجدى محمد10048

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى الحميد عبد السعدنى محمد محمود10049

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد البكرى محمد ايمن محمود10050

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود المنجى عبد مجدى محمود10051

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد عوض معاذ10052

الدقهليةاألدبىمبصرسعيد مصطفى احمد السيد نديم10053

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد جميل يحيى10054

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد محمد رجب يوسف10055

الدقهليةاألدبىمبصرالحسانين محمد كمال رضا ابراهيم10056

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد ابراهيم عالء ابراهيم10057
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ثانخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

ن359خامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ن334خامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ن317خامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانابودشيشة

ن430ابودشيشة
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الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى السيد محمد ابراهيم10058

الدقهليةاألدبىمبصرشعيشع ابو احمد شعيشع ابو احمد10059

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد اسامه احمد10060

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى المنعم عبد اسالم احمد10061

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد ابراهيم السيد احمد10062

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الطنطاوى السيد احمد10063

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد الدين حسام احمد10064

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه راضى سعد احمد10065

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على الهادى عبد احمد10066

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد حامد مبروك احمد10067

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد زكريا متولى احمد10068

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم محمد احمد10069

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد احمد10070

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى محمد سعد احمد10071

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد البدوى ناشد احمد10072

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه سعيد هانى احمد10073

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الدين زين منتصر ادهم10074

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد رمضان السيد اشرف10075

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السيد عوض البحراوى10076

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ناصف مسعد البيومى10077

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد اللطيف عبد السعيد10078

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد رمضان اشرف السيد10079

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد السيد القادر عبد السيد10080

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان السيد عوض السيد10081

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى محمدين محمد السيد10082

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد السيد جمال اسر10083

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد حسن السيد بالل10084

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الشربينى محمد بالل10085

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى محمد جمال خالد10086

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى مصطفى هللا عبد خالد10087

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى الشحات السيد رضا10088

الدقهليةاألدبىمبصرالحسانين الحسانين المتولى رضا10089

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم طارق زياد10090

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الدين زين فاروق الدين زين10091

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد ثروت العزيز عبد10092

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه فريد عالء الحكيم عبد10093

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد احمد محمد الرازق عبد10094

الدقهليةاألدبىمبصرحسن حسن محمد العزيز عبد10095

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على السيد هللا عبد10096

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد على على عطيه10097

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد الجيد عبد الشافى عبد عالء10098

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ربه عبد البدراوى على10099



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 478

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانابودشيشة

ن315ابودشيشة

ن318ابودشيشة

ن333ابودشيشة

ن321ابودشيشة

ن318ابودشيشة

ن324.5ابودشيشة

ن560ابودشيشة

ن330ابودشيشة

ن336ابودشيشة

ن332ابودشيشة

ن499ابودشيشة

ن406ابودشيشة

ن320ابودشيشة

ن339ابودشيشة

ثانابودشيشة

ن317.5ابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

راسبابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

راسبابودشيشة

راسبابودشيشة

ثانابودشيشة

ن392ابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

راسبابودشيشة

ن391ابودشيشة

ن358.5ابودشيشة

ثانابودشيشة

راسبابودشيشة

راسبابودشيشة

ثانابودشيشة

راسبابودشيشة

راسبابودشيشة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 479

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةاألدبىمبصرالعشماوى حسن امجد عمر10100

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد هللا عبد عمر10101

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم لطفى عوض10102

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد سعد فارس10103

الدقهليةاألدبىمبصرموسى فريد عصام فريد10104

الدقهليةاألدبىمبصرالباز محمد احمد كريم10105

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد اللطيف عبد ماجد10106

الدقهليةاألدبىمبصرالرؤف عبد محمد مراد مجدى10107

الدقهليةاألدبىمبصرشاكر االحمدى ابراهيم محمد10108

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فهمى ابراهيم محمد10109

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد محمد10110

الدقهليةاألدبىمبصرطاهر التواب عبد احمد محمد10111

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه الناصر عبد احمد محمد10112

الدقهليةاألدبىمبصرالحسانين محمد الحسين محمد10113

الدقهليةاألدبىمبصررزق البسيونى السيد محمد10114

الدقهليةاألدبىمبصرسليم عطا السيد محمد10115

الدقهليةاألدبىمبصرالزاهى محمد السيد محمد10116

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد هللا عبد المهدى محمد10117

الدقهليةاألدبىمبصرعلى سعد انور محمد10118

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم ثارى محمد10119

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حافظ حسين محمد10120

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود عاطف محمد10121

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى محمد خالد محمد10122

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد البدراوى الحميد عبد محمد10123

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد عارف السالم عبد محمد10124

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد فؤاد العزيز عبد محمد10125

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل الرحيم عبد القادر عبد محمد10126

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد محمد هللا عبد محمد10127

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على الناصر عبد محمد10128

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود عطيه محمد10129

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى على محمد10130

الدقهليةاألدبىمبصرحسين نعمان عماد محمد10131

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد غالى محمد10132

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو العزيز عبد فؤاد محمد10133

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد البدوى محمد محمد10134

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد بدير منير محمد10135

الدقهليةاألدبىمبصربدير عوض نعيم محمد10136

الدقهليةاألدبىمبصرعلى عباس وجدى محمد10137

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عوض يوسف محمد10138

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد حسن ابراهيم محمود10139

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد محمود10140

الدقهليةاألدبىمبصرالحديدى مسعد على محمود10141
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الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حسن السيد مصطفى10142

الدقهليةاألدبىمبصرالحى عبد الحليم عبد صالح مصطفى10143

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد اسامه معاذ10144

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود مصطفى مهند10145

الدقهليةاألدبىمبصرهالل احمد محمد محمود هالل10146

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد احمد الشحات يحى10147

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى حسين نعمان اسامه يزن10148

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد محمد الهادى عبد ابراهيم10149

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى الزغبى محمد احمد10150

الدقهليةاألدبىمبصربرايا على على هللا عبد ايمن10151

الدقهليةاألدبىمبصرحميد محمد عباده عابد حميد10152

الدقهليةاألدبىمبصرالنبى عبد فرج عادل على10153

الدقهليةاألدبىمبصرصالح حسن احمد محمد10154

الدقهليةاألدبىمبصرزكى فوزى صبرى محمد10155

الدقهليةاألدبىمبصرشريف اسماعيل صابر محمود10156

الدقهليةاألدبىمبصرزياده السعيد عالء مسلم10157

الدقهليةاألدبىمبصرالمغازى الحميد عبد رزق مظهر10158

الدقهليةاألدبىمبصرالرملى على حسن ابراهيم10159

الدقهليةاألدبىمبصرسالم على سلومه ابراهيم10160

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى ابراهيم طارق ابراهيم10161

الدقهليةاألدبىمبصرحسين جمعه ابراهيم احمد10162

الدقهليةاألدبىمبصرسعيد على احمد اشرف احمد10163

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى ابراهيم السيد احمد10164

الدقهليةاألدبىمبصرخليل مكين فايز باسم احمد10165

الدقهليةاألدبىمبصريوسف المؤمن عبد حمدان احمد10166

الدقهليةاألدبىمبصراحمد يوسف احمد سامح احمد10167

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد العظيم عبد احمد10168

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى طلبه الناصر عبد احمد10169

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الوهاب عبد احمد10170

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحى عبد عرفه احمد10171

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد على احمد10172

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المطلب عبد محمد احمد10173

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود فتحى محمد احمد10174

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سعد ناجى احمد10175

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد هشام احمد10176

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الرازق عبد الشحات اسالم10177

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حسن بهجات صالح اسالم10178

الدقهليةاألدبىمبصربخيت سيد النبى عبد السيد10179

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على رشدى محمد باسم10180

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد حسام10181

الدقهليةاألدبىمبصرعرفه الوصيف عرفه الوصيف خالد10182

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد الرحمن عبد على طارق10183
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الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السميع عبد ايمن الرحمن عبد10184

الدقهليةاألدبىمبصرالحافظ عبد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد10185

الدقهليةاألدبىمبصرالزاهى القادر عبد الدين شمس القادر عبد10186

الدقهليةاألدبىمبصرشريف الدين زين رضا هللا عبد10187

الدقهليةاألدبىمبصرالدين علم حسن السيد الدين علم10188

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد على اسماعيل على10189

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى محمد الشربينى الجواد عبد على10190

الدقهليةاألدبىمبصرالمرشدى السيد احمد محمد10191

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد احمد محمد10192

الدقهليةاألدبىمبصرالستار عبد محمد اشرف محمد10193

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد على السيد محمد10194

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الغفار عبد الدين سعد محمد10195

الدقهليةاألدبىمبصرالمغازى عطا الحميد عبد محمد10196

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمد الحميد عبد محمد10197

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد الهادى عبد محمد10198

الدقهليةاألدبىمبصرعلى يوسف كمال محمد10199

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على على مصباح محمد10200

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان مختار موافق محمد10201

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد صالح ناصر محمد10202

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد هشام محمد10203

الدقهليةاألدبىمبصرحلمى محمد عوض احمد محمود10204

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد متولى احمد محمود10205

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى السيد سعد محمود10206

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على ثروت محمد محمود10207

الدقهليةاألدبىمبصربدوى محمد زكى محمد محمود10208

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمود محمد محمود10209

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عوض صابر مروان10210

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى محمد القادر عبد مصطفى10211

الدقهليةاألدبىمبصرعباس الرحمن عبد الناصر عبد معاذ10212

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد محمود محمد هشام10213

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على رشدى محمد ياسر10214

الدقهليةاألدبىمبصرقنديل زيان نبيه احمد10215

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات محمد والء ايمن10216

الدقهليةاألدبىمبصرالعظيم عبد طه ناصر طلعت10217

الدقهليةاألدبىمبصرالحافظ عبد الحسانين عوض الرحمن عبد10218

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد مصباح محمد10219

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عاطف زكى محمد10220

الدقهليةاألدبىمبصربرهام الستار عبد احمد محمود10221

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السعيد رضا احمد10222

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد هللا عبد رضوان احمد10223

الدقهليةاألدبىمبصرياسين حسين ياسين احمد10224

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد الجميل اسالم10225
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد شعيب الرازق عبد اسالم10226

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد غازى ياسر اسالم10227

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه السباعى السيد اشرف10228

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السعيد رضا السعيد10229

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد رجب السيد10230

الدقهليةاألدبىمبصرطه السيد كامل السعيد10231

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد اللطيف عبد اشرف سامر10232

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو البديع عبد خالد شادى10233

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على انور صبرى10234

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الستار عبد محمد الستار عبد10235

الدقهليةاألدبىمبصرالبدوى العزيز عبد احمد العزيز عبد10236

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد عزت العزيز عبد10237

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد سعد عادل على10238

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد مختار عمر10239

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد سعد عادل غازى10240

الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد امين السيد محمد10241

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه الغنى عبد السيد محمد10242

الدقهليةاألدبىمبصرالحسانين محمد رضا محمد10243

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد السعيد اشرف احمد10244

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد رمضان محمد احمد10245

الدقهليةاألدبىمبصرنصار عوض محمد السيد شهاب ايهاب10246

الدقهليةاألدبىمبصرهللا فتح كمال هللا فتح عمر10247

الدقهليةاألدبىمبصرالششتاوى الهادى عبد ابراهيم محمد10248

الدقهليةاألدبىمبصرحسين شحاته حسين محمد10249

الدقهليةاألدبىمبصرحسين حسن رضا محمد10250

الدقهليةاألدبىمبصرعمر السيد كامل احمد ماجد محمد10251

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد السعيد مسعد محمد10252

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه رمضان احمد محمود10253

الدقهليةاألدبىمبصرحامد السيد السيد محمود10254

الدقهليةاألدبىمبصراحمد فرج الشوحه احمد10255

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد الجواد عبد احمد10256

الدقهليةاألدبىمبصرشعيشع ابو يونس منير يونس احمد10257

الدقهليةاألدبىمبصرعلى المعصراوى عاطف اسالم10258

الدقهليةاألدبىمبصرطه على محمد بدير على حسام10259

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على السيد خالد10260

الدقهليةاألدبىمبصرحسن طلبه محمود سرور10261

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد عوض الكريم عبد10262

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمد هللا عبد لطفى هللا عبد10263

الدقهليةاألدبىمبصرجوده العزيز عبد عادل على10264

الدقهليةاألدبىمبصربدوى محمد العراقى احمد محمد10265

الدقهليةاألدبىمبصراحمد فرج احمد محمد10266

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته السيد جمعه الجنيد السيد محمد10267
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ن372الملعب

راسبالملعب

راسبالملعب
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راسبالملعب
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راسبالملعب

راسبالملعب

راسبالملعب

راسبالملعب

ثانالملعب

ثانالملعب

ثانالملعب

ثانالملعب

ثانالملعب

ن341الملعب

ن336الملعب

ن355الشوامى

ن352الشوامى

ثانالشوامى

ن338الشوامى

ثانالشوامى

ثانالشوامى

ثانالشوامى

ن362الشوامى

ثانالشوامى

ثانالشوامى

راسبالشوامى

راسبالمعصرة شرقية

ثانالمعصرة شرقية

راسبالمعصرة شرقية

راسبالمعصرة شرقية

راسبالمعصرة شرقية

ن337المعصرة شرقية

ثانالمعصرة شرقية

راسبالمعصرة شرقية

راسبالمعصرة شرقية

ثانالمعصرة شرقية

ثانالمعصرة شرقية

راسبالمعصرة شرقية

ثانالمعصرة شرقية
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الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد الشربينى فريد محمد10268

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد المنعم عبد احمد محمود10269

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد جمعه عوض محمود10270

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم رضا ابراهيم10271

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد احمد السيد احمد10272

الدقهليةاألدبىمبصرتوفيق رمضان توفيق احمد10273

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور حسن محمد جمال احمد10274

الدقهليةاألدبىمبصرحامد البالسى حسن احمد10275

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد نافع ربيع احمد10276

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسين شوقى احمد10277

الدقهليةاألدبىمبصرغازى القادر عبد هللا عبد احمد10278

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد العاطى عبد احمد10279

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الشربينى قدرى احمد10280

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى العزيز عبد محمد احمد10281

الدقهليةاألدبىمبصرعجور السيد هللا عبد محمد احمد10282

الدقهليةاألدبىمبصرغزى محمد احمد شاهر ادهم10283

الدقهليةاألدبىمبصرعلى قاسم القادر عبد قاسم اشرف10284

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الرفاعى رمضان الرفاعى10285

الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد جابر حماده جابر10286

الدقهليةاألدبىمبصرالعامرى السيد محمد السيد جمال10287

الدقهليةاألدبىمبصرحامد البالسى ابراهيم حامد10288

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى حسن المتولى حسن10289

الدقهليةاألدبىمبصرزكى حسين عوض حسين10290

الدقهليةاألدبىمبصرالمرغنى صبرى محمود صبرى10291

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات ابراهيم محمود صالح10292

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد حسن حسين طه10293

الدقهليةاألدبىمبصرالنادى على ابراهيم رمضان هللا عبد10294

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب طه محمد هللا عبد10295

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد صابر عنتر عالء10296

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو محمد السيد رضا عمرو10297

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد فتح محمد فتح10298

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد مجدى10299

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد المنعم عبد اشرف محمد10300

الدقهليةاألدبىمبصربيومى محمد السيد محمد10301

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السيد ثروت محمد10302

الدقهليةاألدبىمبصرعاشور احمد محمد حامد محمد10303

الدقهليةاألدبىمبصرالمولى عبد محمد حمدى محمد10304

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عزت سعد محمد10305

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السجينى سليمان محمد10306

الدقهليةاألدبىمبصرمسعد محمود شريف محمد10307

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عزت ابراهيم10308

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد هانى ابراهيم10309
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ن324بالدقهلية الروضة
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ن315بالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ن389بالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ن413بالدقهلية الروضة

راسببالدقهلية الروضة
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الدقهليةاألدبىمبصرالحافظ عبد الهادى عبد ابراهيم احمد10310

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم الحسين احمد10311

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد السعداوى احمد10312

الدقهليةاألدبىمبصرعتمان ابراهيم السيد احمد10313

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد جمعه احمد10314

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد حسن احمد10315

الدقهليةاألدبىمبصرالدمرداش احمد رضا احمد10316

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العنين ابو عصام احمد10317

الدقهليةاألدبىمبصرحامد هللا عبد ماهر احمد10318

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد محروس احمد10319

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى كمال محمود اسالم10320

الدقهليةاألدبىمبصرالمنسى السيد المنسى السيد10321

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد السيد10322

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمود رجب ايمن10323

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فرج مراد حازم10324

الدقهليةاألدبىمبصرحامد زيدان رضا حسام10325

الدقهليةاألدبىمبصرحسن شفيق محمد حسن10326

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الغنى عبد ايمن حلمى10327

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد سامح10328

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم جوده سامى سعد10329

الدقهليةاألدبىمبصرالفتوح ابو حسن جابر سمير10330

الدقهليةاألدبىمبصرالزهيرى سالم صابر ايهاب صابر10331

الدقهليةاألدبىمبصرحسن صالح حسن صالح10332

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى خليل محمد الحميد عبد10333

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد عطيه نجاح عطيه10334

الدقهليةاألدبىمبصرعلى المحسن عبد رمضان على10335

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد شعبان عمر10336

الدقهليةاألدبىمبصركامل جميل محمد فكيه10337

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى كمال محمود كمال10338

الدقهليةاألدبىمبصرالسعود ابو السيد احمد السيد محمد10339

الدقهليةاألدبىمبصرالحمادى مسعد السيد محمد10340

الدقهليةاألدبىمبصربكر عيسى بكر محمد10341

الدقهليةاألدبىمبصربهى امله بهى محمد10342

الدقهليةاألدبىمبصرعلى نادى ابو جمعه محمد10343

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم فتحى رفيق محمد10344

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد شوقى محمد10345

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد فوزى طه محمد10346

الدقهليةاألدبىمبصرطلخان االمام رمضان عاطف محمد10347

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى حلمى الغنى عبد محمد10348

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد على محمد10349

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى حسن على محمد10350

الدقهليةاألدبىمبصرعوض المتولى عوض محمد10351



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 490

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالدين شهاب حفير56

ن353الدين شهاب حفير56

راسبالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

راسبالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

راسبالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

راسبالدين شهاب حفير56

راسبالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

راسبالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

راسبالدين شهاب حفير56

ن315الدين شهاب حفير56

ن331الدين شهاب حفير56

ن373الدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ن315الدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

راسبالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ن365الدين شهاب حفير56

ن389الدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ن318الدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ن472الدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ن459الدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

راسبالدين شهاب حفير56

ن453الدين شهاب حفير56

راسبالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ن371الدين شهاب حفير56

ن355الدين شهاب حفير56

ن315الدين شهاب حفير56

ن475الدين شهاب حفير56
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الدقهليةاألدبىمبصرالمنصف عبد الرحيم عبد عوده محمد10352

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد فادى محمد10353

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد السعيد محمود10354

الدقهليةاألدبىمبصرالوصيف احمد السيد محمود10355

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه زكى ايمن محمود10356

الدقهليةاألدبىمبصرالدراكسى محمد محمد محمود10357

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على رجب مسعد10358

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد باشر مصطفى10359

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد طلبه جمعه مصطفى10360

الدقهليةاألدبىمبصرحسن شفيق محمد مصطفى10361

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد مسعد عزت نوح10362

الدقهليةاألدبىمبصرالمنير المتولى العشرى الشربينى احمد ابراهيم10363

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد الحميد عبد جمال ابراهيم10364

الدقهليةاألدبىمبصرسالم ابراهيم هللا عبد جمال ابراهيم10365

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى الشربينى الشربينى عمرو ابراهيم10366

الدقهليةاألدبىمبصرالمغازى محمد محمد محسن ابراهيم10367

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين بركات عويضه ابو احمد10368

الدقهليةاألدبىمبصرالحديدى المجيد عبد القادر عبد القصبى احمد10369

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى حسن احمد حسن احمد10370

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد سامى احمد10371

الدقهليةاألدبىمبصرشبكه ابراهيم المعطى عبد المعطى عبد احمد10372

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه على على على احمد10373

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى محمود محمد ماجد احمد10374

الدقهليةاألدبىمبصرالبساطى السيد السيد ماهر احمد10375

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود احمد احمد محمد احمد10376

الدقهليةاألدبىمبصرالحنطور السيد السعيد محمد احمد10377

الدقهليةاألدبىمبصرحجر محمد السيد محمد احمد10378

الدقهليةاألدبىمبصريوسف بكر طلعت محمد احمد10379

الدقهليةاألدبىمبصرخشبه الوهاب عبد كمال احمد هانئ احمد10380

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو ابراهيم محمد هانى احمد10381

الدقهليةاألدبىمبصردرويش احمد المطلب عبد محمد هشام احمد10382

الدقهليةاألدبىمبصرعطوه محمد السيد المهدى اسامه10383

الدقهليةاألدبىمبصرحرب العليم عبد العليم عبد رزق اسامه10384

الدقهليةاألدبىمبصرالخضرى محمد صالح احمد اسالم10385

الدقهليةاألدبىمبصرزرزوره مرشود العظيم عبد رضا اسالم10386

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو ابراهيم عطيه اسالم10387

الدقهليةاألدبىمبصرزيدان عطيه محمد محمد اسالم10388

الدقهليةاألدبىمبصرعلى هللا عبد على هشام اسالم10389

الدقهليةاألدبىمبصرالعراقى عطيه الشربينى محمد اشرف10390

الدقهليةاألدبىمبصرسكره الغنى عبد بدير محمد ايمن10391

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم صالح السعيد رمضان السعيد10392

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الجبرى على ايمن السيد10393
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ثانالدين شهاب حفير56

ن372الدين شهاب حفير56

راسبالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ن347شربين

ن336شربين

ن319شربين

ثانشربين

ثانشربين

ن317شربين

ن333شربين

ن315شربين

ثانشربين

ن324شربين

ن315شربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ن323شربين

ثانشربين

ن330شربين

ن382شربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ن315شربين

ن319شربين

ن368شربين

ن342شربين

ن365شربين

ن451شربين

ن400شربين

ن451شربين

ثانشربين
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الدقهليةاألدبىمبصرحمام موسى المندوه ابراهيم المندوه10394

الدقهليةاألدبىمبصرالحلو منصور محمد احمد بالل10395

الدقهليةاألدبىمبصرالشهاوى الباز صابر صابر حسام10396

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد عيد حجازى ابو رزق10397

الدقهليةاألدبىمبصرشلوف على السعيد رضا زياد10398

الدقهليةاألدبىمبصرالسبله محمد محمد احمد عصام زياد10399

الدقهليةاألدبىمبصرالبشبيشى محمد عطيه سمير سامح10400

الدقهليةاألدبىمبصرالدرداحى ابراهيم لطفى السيد سلمان10401

الدقهليةاألدبىمبصريسن محمد احمد صبرى الرحمن عبد10402

الدقهليةاألدبىمبصرماجور الوهاب عبد الوهاب عبد السيد صالح10403

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد خلف على الرحمن عبد10404

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عمرعمر صابر السيد هانى10405

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا ابراهيم حسن محمد الرحمن عبد10406

الدقهليةاألدبىمبصرادريس حسن السالم عبد ح مصبا السالم عبد10407

الدقهليةاألدبىمبصرالبربرى الغنى عبد القصبى القصبى العزيز عبد10408

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى المرسى طارق هللا عبد10409

الدقهليةاألدبىمبصرالفتوح ابو الفتاح عبد حسن محمد هللا عبد10410

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد عطيه عطيه محمد عمار10411

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سعد المعاطى ابو محمد عمر10412

الدقهليةاألدبىمبصرزرزوره جمعه معين عدنان محمد عمر10413

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد عطيه عطيه محمد عمر10414

الدقهليةاألدبىمبصرغيث شباب محمد السيد عمرو10415

الدقهليةاألدبىمبصرحموده محمد فتحى احمد السيد كريم10416

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد العزيز عبد صالح مفيد كريم10417

الدقهليةاألدبىمبصرالغيطانى السيد احمد محمد10418

الدقهليةاألدبىمبصرالمنير المتولى العشرى الشربينى احمد محمد10419

الدقهليةاألدبىمبصرالسعد ابو سعد احمد محمد10420

الدقهليةاألدبىمبصرعباده محمد طلبه اشرف محمد10421

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى احمد محمد اشرف محمد10422

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى يوسف ابراهيم السيد محمد10423

الدقهليةاألدبىمبصرالحجله احمد المهدى السيد السيد محمد10424

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد السيد السيد محمد10425

الدقهليةاألدبىمبصررزق محمد السيد محمد10426

الدقهليةاألدبىمبصرسليم الفتاح عبد محمد السيد محمد10427

الدقهليةاألدبىمبصرحسن ابو احمد محمد رضا محمد10428

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى الفتاح عبد نصر رضا محمد10429

الدقهليةاألدبىمبصرطه اسماعيل المتولى هللا عبد محمد10430

الدقهليةاألدبىمبصرالحنطور حسن هللا عبد محمد10431

الدقهليةاألدبىمبصربدر السيد المجيد عبد السيد المجيد عبد محمد10432

الدقهليةاألدبىمبصرفاضل على على كمال محمد10433

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى السيد مصطفى محمد10434

الدقهليةاألدبىمبصرالصبى احمد هللا عطا يازيد محمد10435
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ن315شربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ن331شربين

ن353شربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ن343شربين

ن355شربين

راسبشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ن343شربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ن329شربين

ن328شربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ن355شربين

ن334شربين

ثانشربين

ن406شربين

ن357شربين

ثانشربين

ن437شربين
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الدقهليةاألدبىمبصرشريف محمد الرازق عبد احمد محمود10436

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم الفتاح عبد محمود10437

الدقهليةاألدبىمبصربركات ابراهيم عونى محمود10438

الدقهليةاألدبىمبصرالمنير عثمان الحميد عبد محمد محمود10439

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الخبير عبد رضا مصطفى10440

الدقهليةاألدبىمبصرالعجمى ابراهيم مصطفى محمد10441

الدقهليةاألدبىمبصرالبهنسى حامد الحق عبد يوسف10442

الدقهليةاألدبىمبصرجاد محمود السيد محمود الدين بهاء10443

الدقهليةاألدبىمبصرصابر ابراهيم هللا على امجد ابراهيم10444

الدقهليةاألدبىمبصرالجيزاوى الرازق عبد ابراهيم عابد ابراهيم10445

الدقهليةاألدبىمبصرالشرباصى محمد على ابراهيم احمد10446

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد احمد محمود احمد10447

الدقهليةاألدبىمبصرحمادى اسماعيل عمر اسماعيل اسالم10448

الدقهليةاألدبىمبصرمهنى هللا عبد فتحى نشأت السيد10449

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى الغفار عبد الحسينى العربى10450

الدقهليةاألدبىمبصرالدين محى محمد ابراهيم احمد ابراهيم ايمن10451

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الغفار عبد محمد فرحات حسن10452

الدقهليةاألدبىمبصرصالح محمد صالح فرج ربيع10453

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد السيد محمد السيد رزق10454

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو رزق صبرى رضا10455

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على المتولى ايمن زياد10456

الدقهليةاألدبىمبصررضوان محمد البغدادى على زياد10457

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد اللطيف عبد الشربينى مصطفى طارق10458

الدقهليةاألدبىمبصرالجيزاوى حسن الحى عبد حسن الرحمن عبد10459

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان احمد السالم عبد سليمان الرحمن عبد10460

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم الشحات احمد عمر10461

الدقهليةاألدبىمبصررضوان محمد البغدادى السيد عمرو10462

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه حسين عطيه هللا عطيه فارس10463

الدقهليةاألدبىمبصرحسن ابراهيم رزق عالء فتحى10464

الدقهليةاألدبىمبصرحامد محمد فتحى ايمن محمد10465

الدقهليةاألدبىمبصررمضان عباس رمضان خيرى محمد10466

الدقهليةاألدبىمبصراحمد القادر عبد محمود احمد محمود10467

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الشربينى احمد خالد مصطفى10468

الدقهليةاألدبىمبصرحامد بدير الفتاح عبد على ياسر10469

الدقهليةاألدبىمبصرعوض على عوض العربى احمد10470

الدقهليةاألدبىمبصرحسين الفتاح عبد فاروق طارق امير10471

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حسين ابراهيم اسالم10472

الدقهليةاألدبىمبصرحسين الفتاح عبد فاروق طارق اسالم10473

الدقهليةاألدبىمبصرعالم غازى محمد محمد اسالم10474

الدقهليةاألدبىمبصربوالد عوض سمير محمد محمد ايهاب10475

الدقهليةاألدبىمبصرفضه محمد سميرعلى احمد10476

الدقهليةاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد احمد10477
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ن432شربين

ن327شربين

ن339شربين

ن362شربين

ن333شربين

ن380شربين

ن333شربين

ن323شربين

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ن517الوكالة كفر

ن359الوكالة كفر

ن415الوكالة كفر

ن345الوكالة كفر

ن357الوكالة كفر

ن539الوكالة كفر

ن410الوكالة كفر

ن394الوكالة كفر

ن355الوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانابوزاهر

ثانابوزاهر

ثانابوزاهر

ثانابوزاهر

ن345ابوزاهر

ن320ابوزاهر

ن317ابوزاهر

ثانابوزاهر
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الدقهليةاألدبىمبصراحمد الغنى عبد ابراهيم محمود احمد10478

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم نبهان العجمى نبهان احمد10479

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد مختار هللا عبد اسامه10480

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم نصر عابدين محمد ايمن10481

الدقهليةاألدبىمبصرحسن مسعد صديق التابعى بسام10482

الدقهليةاألدبىمبصرعطوه محمد مجدى توفيق10483

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد جوده السيد محمد حاتم10484

الدقهليةاألدبىمبصرالحسانين على سامى حامد10485

الدقهليةاألدبىمبصرالدجاج محمود محمد احمد رضا10486

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم يوسف خيرى سمير10487

الدقهليةاألدبىمبصرعوض هللا عبد معوض هللا عبد صبرى10488

الدقهليةاألدبىمبصرالبرامونى ابراهيم السيد هللا عبد صبرى10489

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد صالح محمد صالح10490

الدقهليةاألدبىمبصرعارف المؤمن عبد السيد عرفات الرحمن عبد10491

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد يوسف صدقى محمد الرحمن عبد10492

الدقهليةاألدبىمبصرعلى سليمان رضا هللا عبد10493

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد الغنى عبد العال عبد هللا عبد10494

الدقهليةاألدبىمبصرخليل محمد عطا عطيه عطا10495

الدقهليةاألدبىمبصربسيونى البدوى السيد بسيونى عمر10496

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد عوض السيد عوض10497

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الزينى احمد ابراهيم ماهر10498

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد اسامه محمد10499

الدقهليةاألدبىمبصرعالم غازى محمد ابراهيم محمد10500

الدقهليةاألدبىمبصرموسى الحميد عبد رياض جمال محمد10501

الدقهليةاألدبىمبصرالنفراوى محمد جمعه محمد10502

الدقهليةاألدبىمبصرزايد حسن محمد حسن محمد10503

الدقهليةاألدبىمبصرخلف على محمود صبرى محمد10504

الدقهليةاألدبىمبصرحسن السيد سمير محمد10505

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الرازق عبد محمد الغفار عبد محمد10506

الدقهليةاألدبىمبصرالديسطى المتولى فؤاد عزت محمد10507

الدقهليةاألدبىمبصرالبنا السيد عطيه عالء محمد10508

الدقهليةاألدبىمبصرالدين حسام ابراهيم على محمد10509

الدقهليةاألدبىمبصرالباز الشربينى محمود عوض محمد10510

الدقهليةاألدبىمبصرزايد يوسف الحميد عبد كرم محمد10511

الدقهليةاألدبىمبصرساطور الشربينى ابراهيم محمد محمد10512

الدقهليةاألدبىمبصرعميره على محمد محمد السعيد محمود10513

الدقهليةاألدبىمبصرحموده محمد المنعم عبد محمد محمود10514

الدقهليةاألدبىمبصراالتربى فريد حمدى هيثم وليد10515

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الخالق عبد ابراهيم ياسر وليد10516

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد رزق محمد محمد عيد البدوى10517

الدقهليةاألدبىمبصرالشناوى فهمى فضل اسالم10518

الدقهليةاألدبىمبصرالشويل السيد زكريا محمد اسالم10519
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ن409ابوزاهر
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ن430ابوزاهر

ن345ابوزاهر

ن374ابوزاهر

ن389ابوزاهر

ن372ابوزاهر

ثانابوزاهر

ن343ابوزاهر

راسبابوزاهر

ثانابوزاهر

ثانابوزاهر

ن409ابوزاهر

راسبابوزاهر

ثانابوزاهر

ثانابوزاهر

ن437ابوزاهر

ثانابوزاهر

ن369ابوزاهر

ثانابوزاهر

ثانابوزاهر

ثانابوزاهر

ن351ابوزاهر

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية
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الدقهليةاألدبىمبصرحرب يوسف العز ابو العز ابو احمد10520

الدقهليةاألدبىمبصردسوقى ابو ابراهيم محمد انور احمد10521

الدقهليةاألدبىمبصرعوض عيد السيد احمد محمود احمد10522

الدقهليةاألدبىمبصرهويدى شلبى اللطيف عبد حلمى نجيب زكى10523

الدقهليةاألدبىمبصريوسف جاد ابراهيم عادل زياد10524

الدقهليةاألدبىمبصرحسين الجواد عبد البارى عبد الجواد عبد طه10525

الدقهليةاألدبىمبصرزياده رزق هللا عبد محمود هللا عبد10526

الدقهليةاألدبىمبصرالعرابى ابراهيم السيد العربى عماد10527

الدقهليةاألدبىمبصرالباز احمد السعيد خالد عمر10528

الدقهليةاألدبىمبصرالقناوى الهادى عبد عيد عادل عماد10529

الدقهليةاألدبىمبصرقدوس بدر فتحى عاطف فتحى10530

الدقهليةاألدبىمبصرسكريه عوض عوض اشرف ماذن10531

الدقهليةاألدبىمبصردسوقى ابو ابراهيم محمد رضا مجدى10532

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد الشناوى الشافى عبد السيد محمد10533

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد محمد السيد محمد10534

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته محمد ابراهيم ابراهيم محمد10535

الدقهليةاألدبىمبصرالعريان ابراهيم ابراهيم ربيع محمد10536

الدقهليةاألدبىمبصربدران الهادى عبد محمد الهادى عبد محمد10537

الدقهليةاألدبىمبصررائيسه الطنطاوى الرزاق عبد فرج محمد10538

الدقهليةاألدبىمبصرسكريه عوض الحميد عبد فضل محمد10539

الدقهليةاألدبىمبصرزقزوق محمد هللا عبد كمال محمد10540

الدقهليةاألدبىمبصرحسن عوض ماهرعلى محمد10541

الدقهليةاألدبىمبصرعويضه محمد الفتوح ابو نبيل محمد10542

الدقهليةاألدبىمبصرحافظ احمد احمد محمود10543

الدقهليةاألدبىمبصرصبيح عوض المتولى موسى محمود10544

الدقهليةاألدبىمبصرجاد فريد جمال رضا نصر10545

الدقهليةاألدبىمبصرمطاوع الرحمن عبد على السيد هشام10546

الدقهليةاألدبىمبصرعامر محمد محمد سعد ياسر10547

الدقهليةاألدبىمبصردرويش الدسوقى الدسوقى وائل احمد10548

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد حسن احمد اشرف10549

الدقهليةاألدبىمبصردرويش الدين عز رمضان ايمن باسم10550

الدقهليةاألدبىمبصرعماشه محمد الشربينى عوض هللا عبد خالد10551

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمود نجاح عادل عاصم10552

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين ابراهيم الخالق عبد ابراهيم هللا عبد10553

الدقهليةاألدبىمبصرالديوانى زيد عطيه سيد عطيه10554

الدقهليةاألدبىمبصرشعالن الهادى عبد الهادى عبد الرحيم عبد عمار10555

الدقهليةاألدبىمبصرهويدى المعطى عبد احمد مختار عمر10556

الدقهليةاألدبىمبصرحسن توفيق صبح حماده محمد10557

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد سعد سامى فؤاد محمد10558

الدقهليةاألدبىمبصرحسن العال عبد طلعت حسن محمود10559

الدقهليةاألدبىمبصرعيطه السيد الجواد عبد الجواد عبد محمود10560

الدقهليةاألدبىمبصرحامد محمد الوهاب عبد الوهاب عبد محمود10561
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ثانالضهرية

ن346الضهرية

ن335الضهرية

ن316الضهرية

ن379الضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ن413الضهرية

ثانالضهرية

ن331الضهرية

ن366الضهرية

ثانالضهرية

ن363الضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ن323الضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ن364الدين كريم بساط

ن334الدين كريم بساط

ن352الدين كريم بساط

ن337الدين كريم بساط

ن342الدين كريم بساط

ن341الدين كريم بساط

ن342الدين كريم بساط

ن390الدين كريم بساط

ن367الدين كريم بساط

ن338الدين كريم بساط

ن382الدين كريم بساط

راسبالدين كريم بساط

ن429الدين كريم بساط

ن437الدين كريم بساط
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الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد مجاهد الحليم عبد مصباح محمود10562

الدقهليةاألدبىمبصرصقر احمد المتولى صالح ابو محمد مختار10563

الدقهليةاألدبىمبصرعريض موسى الرحمن عبد فارس معاذ10564

الدقهليةاألدبىمبصرعامر المحمودى محمود نادر10565

الدقهليةاألدبىمبصرالجناينى محمد محمد على احمد10566

الدقهليةاألدبىمبصرالحفناوى ابراهيم فاروق محمد امير10567

الدقهليةاألدبىمبصرعوض الجواد عبد احمد خالد عمر10568

الدقهليةاألدبىمبصرالعدوى ابراهيم ناجى رضا محمد على10569

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب الغنى عبد محمود احمد محمد10570

الدقهليةاألدبىمبصرمكاوى العال عبد سعد السيد محمد10571

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد احمد10572

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى المتولى محمد المتولى10573

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد كاظم الرحمن عبد10574

الدقهليةاألدبىمبصرحسين على محمد السيد على10575

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور عبده احمد محمد10576

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد النبى عبد محمد10577

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المتولى الحسينى ابراهيم10578

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم وحيد ابراهيم10579

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين محمد شحته احمد10580

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد محمد احمد10581

الدقهليةاألدبىمبصرعطوه محمد السيد احمد10582

الدقهليةاألدبىمبصرعلى جمال الهادى عبد اسالم10583

الدقهليةاألدبىمبصراحمد عثمان رضا اسامه10584

الدقهليةاألدبىمبصردرويش االمام نصر االمام10585

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد السعيد حسنى السعيد10586

الدقهليةاألدبىمبصرتوفيق السيد ابراهيم السيد10587

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد السيد10588

الدقهليةاألدبىمبصراحمد رمضان شعبان جمال10589

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه سالمه السيد رضا10590

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم محمد سليمان رمضان10591

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد شعبان محمد شعبان10592

الدقهليةاألدبىمبصرخليل قاسم خليل صقر10593

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد السيد طه10594

الدقهليةاألدبىمبصررضوان احمد نادر عادل10595

الدقهليةاألدبىمبصراحمد عثمان الحميد عبد عثمان10596

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد السعيد سامى عالء10597

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى على السيد على10598

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الحليم عبد على مصطفى على10599

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات الصبور عبد مسعد عمرو10600

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد قاسم محمد قاسم10601

الدقهليةاألدبىمبصراحمد صبرى ابراهيم محمد10602

الدقهليةاألدبىمبصررجب عطوه محمد السيد محمد10603
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ن352الدين كريم بساط

ن398الدين كريم بساط

ن338الدين كريم بساط

ن332الدين كريم بساط

ن485الخليج رأس

ثانالخليج رأس

ن414الخليج رأس

ن408.5الخليج رأس

ن403الخليج رأس

ن346الخليج رأس

ثاناالمديد تمى

راسباالمديد تمى

راسباالمديد تمى

ثاناالمديد تمى

ثاناالمديد تمى

راسباالمديد تمى

ثانالربع

ن355الربع

راسبالربع

ثانالربع

ثانالربع

ن392الربع

ثانالربع

ن362الربع

ن444الربع

ن427الربع

ن347الربع

ثانالربع

راسبالربع

ن360الربع

ثانالربع

ثانالربع

ن438الربع

ن411الربع

ثانالربع

ن465الربع

ن401الربع

ن342الربع

ثانالربع

ن447الربع

ثانالربع

ن392الربع
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الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد10604

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد سمير عاشق محمد10605

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السيد عوض محمد10606

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حامد هللا عوض محمد10607

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد رشدى مسعود محمد10608

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه السيد احمد محمود10609

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود رمضان محمود10610

الدقهليةاألدبىمبصرغازى منصور رمضان محمود10611

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم نصر محمد محمود10612

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه محمد سالمه مصطفى10613

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد عثمان مصطفى10614

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود مصطفى10615

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود وليد10616

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه محمد على يوسف10617

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى ابراهيم هللا عبد ابراهيم10618

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الوهاب عبد البيومى احمد10619

الدقهليةاألدبىمبصرطه الرحيم عبد امجد احمد10620

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد زكى ابراهيم عادل احمد10621

الدقهليةاألدبىمبصراحمد بدوى محمد احمد10622

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى سالم محمد احمد10623

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد منصور محمد احمد10624

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد موسى احمد10625

الدقهليةاألدبىمبصريوسف السيد محمود السيد10626

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الصاوى محمد الصاوى10627

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السالم عبد رجب المتولى10628

الدقهليةاألدبىمبصرحسن السعيد حسن المدثر10629

الدقهليةاألدبىمبصرالمالك عبد محمد محمد ايهاب10630

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد السالم عبد الغنى عبد ثروت10631

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حافظ الباز حافظ10632

الدقهليةاألدبىمبصرخطاب المحسن عبد احمد حسام10633

الدقهليةاألدبىمبصررزق محمد صالح حسام10634

الدقهليةاألدبىمبصرهالل عثمان يسرى رضا حمدى10635

الدقهليةاألدبىمبصريونس فتحى يونس خالد10636

الدقهليةاألدبىمبصرحسين منصور العيسوى رمضان10637

الدقهليةاألدبىمبصرالحفيظ عبد هللا عبد سليمان سامح10638

الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد رجب رمضان سامى10639

الدقهليةاألدبىمبصرالحفيظ عبد هللا عبد سامح سليمان10640

الدقهليةاألدبىمبصرصبحى محمد العزيز عبد صبحى10641

الدقهليةاألدبىمبصرالشافى عبد صبرى سمير صبرى10642

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته رياض عصام صبرى10643

الدقهليةاألدبىمبصرعليوه السيد زيد ابو طاهر10644

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد عاطف الباسط عبد10645
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ن455الربع

ن443الربع

ن471الربع

ن368الربع

ن392الربع

ن451الربع

ثانالربع

ثانالربع

ثانالربع

ثانالربع

راسبالربع

ثانالربع

ثانالربع

ن363الربع

ن369ظفر

ثانظفر

ثانظفر

ثانظفر

ثانظفر

ثانظفر

ن392ظفر

ثانظفر

ن352ظفر

ثانظفر

ن342ظفر

ثانظفر

ن449ظفر

ن332ظفر

ن427ظفر

ثانظفر

ثانظفر

راسبظفر

ن398ظفر

ن347ظفر

ن382ظفر

ثانظفر

ن392ظفر

ن389ظفر

ثانظفر

ثانظفر

ن445ظفر

ن369ظفر
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد احمد الحليم عبد10646

الدقهليةاألدبىمبصرسعد الحميد عبد رمضان الحميد عبد10647

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد السيد الحى عبد10648

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السالم عبد المتولى السالم عبد10649

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد الفضل هللا عبد10650

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محرم صالح هللا عبد10651

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد الرحيم عبد هللا عبد10652

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمد هللا عبد10653

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى عثمان اشرف عثمان10654

الدقهليةاألدبىمبصرالبارى عبد حجازى البارى عبد عثمان10655

الدقهليةاألدبىمبصرسالم ابراهيم رضا عزت10656

الدقهليةاألدبىمبصرفرج الحافظ عبد محمد عصام10657

الدقهليةاألدبىمبصرحسن احمد الرافعى عالء10658

الدقهليةاألدبىمبصرخميس محمد احمد عمر10659

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد موسى عمرو10660

الدقهليةاألدبىمبصرمعوض احمد اليزيد ابو محمد10661

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حافظ فراج ابو محمد10662

الدقهليةاألدبىمبصريوسف هللا عبد احمد محمد10663

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد الحسينى محمد10664

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السالم عبد السيد محمد10665

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل النادى المدثر محمد10666

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على ايهاب محمد10667

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد حمزه محمد10668

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد رضا محمد10669

الدقهليةاألدبىمبصرهاشم السعيد الدين سعد محمد10670

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان البديع عبد شعبان محمد10671

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد شعبان محمد10672

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد السالم عبد محمد10673

الدقهليةاألدبىمبصرعبده محمد الفتاح عبد محمد10674

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه احمد محمد محمد10675

الدقهليةاألدبىمبصرحسين هللا عبد محمود محمد10676

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد قابيل حامد محمود10677

الدقهليةاألدبىمبصرهاشم السعيد عادل محمود10678

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد مصباح محمود10679

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد الحميد عبد مصطفى محمود10680

الدقهليةاألدبىمبصرالهوارى الخير ابو الشافعى مصطفى10681

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد السيد نادر10682

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد اشرف نشأت10683

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور البيلى محمود هشام10684

الدقهليةاألدبىمبصرالباز محمد محمد ابراهيم10685

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمود حسن احمد10686

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم القادر عبد محمد وحيد احمد10687
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ثانظفر

ن362ظفر

ن400ظفر

ن441ظفر

ن385ظفر

ن357ظفر

ثانظفر

ن364ظفر

ثانظفر

ثانظفر

ن363ظفر

ن445ظفر

ن357ظفر

ن365ظفر

ن393ظفر

ن385ظفر

ثانظفر

ن445ظفر

ن366ظفر

ن376ظفر

ن486ظفر

ن381ظفر

ن403ظفر

ثانظفر

ن381ظفر

ثانظفر

ن481ظفر

ن390ظفر

راسبظفر

راسبظفر

ثانظفر

ثانظفر

ثانظفر

ن356ظفر

راسبظفر

ثانظفر

ن392ظفر

ن340ظفر

ن358ظفر

ن353البيضاء

ن470البيضاء

ن342البيضاء
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الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى محمد عبده بهجت10688

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد المؤمن عبد الباسط عبد سمير10689

الدقهليةاألدبىمبصريوسف الحميد عبد مصطفى الباسط عبد10690

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد زكى اشرف العزيز عبد10691

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمد سالم الغنى عبد10692

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد يوسف حمدى محمد10693

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمد سالم محمد10694

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى احمد حسن مصطفى10695

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمود محمد مؤمن10696

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى السيد احمد10697

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى سالم المتولى احمد10698

الدقهليةاألدبىمبصرالصاوى الخالق عبد شحاته احمد10699

الدقهليةاألدبىمبصرالمتكبر عبد المتولى عادل احمد10700

الدقهليةاألدبىمبصراحمد اسماعيل هللا عبد احمد10701

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد على احمد10702

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد فوزى احمد10703

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى السيد متولى احمد10704

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان شعبان محمد احمد10705

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى نجاح محمد احمد10706

الدقهليةاألدبىمبصرموسى محمد محمود احمد10707

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد البديع عبد مصطفى احمد10708

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو محمد السالم عبد اسالم10709

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم السيد10710

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد سامى السيد10711

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد عادل السيد10712

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سليمان السيد سليمان10713

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد يونس القادر عبد هللا عبد10714

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد محمود هللا عبد10715

الدقهليةاألدبىمبصرالبدرى على وليد على10716

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى نجاح ايمن عمر10717

الدقهليةاألدبىمبصرعلى حسين محمود فتحى10718

الدقهليةاألدبىمبصرمشرف المعطى عبد ابراهيم محمد10719

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد فراج احمد محمد10720

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد السعيد محمد10721

الدقهليةاألدبىمبصرفرج محمود السعيد محمد10722

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد السيد محمد10723

الدقهليةاألدبىمبصرصديق شوقى توفيق محمد10724

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عبده شعبان محمد10725

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد منصور صالح محمد10726

الدقهليةاألدبىمبصرالدين تاج ابراهيم عثمان محمد10727

الدقهليةاألدبىمبصرالمعبود عبد جمعه فتحى محمد10728

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد جمعه فوزى محمد10729
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الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد الشهيد عبد محمد محمود10730

الدقهليةاألدبىمبصريوسف السعيد السيد يوسف10731

الدقهليةاألدبىمبصرحماد متولى شعبان يوسف10732

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد ابراهيم محمد احمد10733

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد عوض محمد احمد10734

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد خالد10735

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمود خالد10736

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمود خالد10737

الدقهليةاألدبىمبصرعليوه ابراهيم احمد احمد صبحى10738

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى ابراهيم صالح10739

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد صالح محمد10740

الدقهليةاألدبىمبصراالمام عيد خالد محمود10741

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ابراهيم صالح ابراهيم10742

الدقهليةاألدبىمبصرموسى عطيه نافع اسالم10743

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور شحاته السيد احمد10744

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد محمد سعد احمد10745

الدقهليةاألدبىمبصرمقبل محمد سعد احمد10746

الدقهليةاألدبىمبصراحمد عامر الحكيم عبد احمد10747

الدقهليةاألدبىمبصراحمد عامر الحكيم عبد عامر10748

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد السيد الحميد عبد10749

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم صالح المطلب عبد هللا عبد10750

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود حلمى عماد10751

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد ابراهيم عمرو10752

الدقهليةاألدبىمبصرنجم احمد السيد طه فادى10753

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود كمال شعبان كمال10754

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد ابراهيم محمد10755

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم المرسى خالد محمد10756

الدقهليةاألدبىمبصراحمد صابر سلطان محمد10757

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد محمد10758

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود فهيم طايع محمود10759

الدقهليةاألدبىمبصرالسرى حسن حسن السعيد احمد10760

الدقهليةاألدبىمبصرعلى عمر عمر السعيد احمد10761

الدقهليةاألدبىمبصرالخريبى محمد احمد السيد احمد10762

الدقهليةاألدبىمبصرفرح عبده عبده زكريا احمد10763

الدقهليةاألدبىمبصرعيد عبده شوقى شلبى احمد10764

الدقهليةاألدبىمبصرالفقى على مسعد النور ابو على احمد10765

الدقهليةاألدبىمبصرالجليل عبد احمد السيد حافظ محمد احمد10766

الدقهليةاألدبىمبصرالبربرى العزيز عبد طعيمه محمد احمد10767

الدقهليةاألدبىمبصرعميش محمد الحميد عبد محمد احمد10768

الدقهليةاألدبىمبصرفراج عيسى عوض محمد احمد10769

الدقهليةاألدبىمبصرالقدوس محمد كمال محمد احمد10770

الدقهليةاألدبىمبصرالشبلى على محمود كمال محمد احمد10771
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الدقهليةاألدبىمبصرصبيح السيد محمد محمد احمد10772

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه محمد محمد محمد احمد10773

الدقهليةاألدبىمبصرندا العزيز عبد محمد محمد احمد10774

الدقهليةاألدبىمبصرشعيشع على احمد يونس احمد10775

الدقهليةاألدبىمبصرالشرقاوى فرج ابراهيم صالح ادهم10776

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه ابراهيم فاروق احمد اسامه10777

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو عبده مصطفى احمد اسالم10778

الدقهليةاألدبىمبصرالموافى الجواد عبد زكى محمد اشرف10779

الدقهليةاألدبىمبصرحسين محمد هللا عطا انور السعيد10780

الدقهليةاألدبىمبصرالعزبى السيد السيد جمال السيد10781

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى محمد محمد محمد امير10782

الدقهليةاألدبىمبصرالمغربى محمد عوض محمد انس10783

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على احمد احمد حسين10784

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد احمد حسين10785

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد فرج شفيق زياد10786

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد شلبى محمد شلبى سمير10787

الدقهليةاألدبىمبصرالحبال سعد محمد محمد معاطى طارق10788

الدقهليةاألدبىمبصرغزى ابراهيم صالح ابراهيم الرحمن عبد10789

الدقهليةاألدبىمبصرسالم رزق العهد ولى السيد الرحمن عبد10790

الدقهليةاألدبىمبصرالشوربجى المتولى السيد العربى الرحمن عبد10791

الدقهليةاألدبىمبصرصبح احمد الدين محيى رشاد الرحمن عبد10792

الدقهليةاألدبىمبصرالبويسى احمد عبده سمير الرحمن عبد10793

الدقهليةاألدبىمبصرالسبيتى احمد على فتحى الرحمن عبد10794

الدقهليةاألدبىمبصرمشه على محمد كامل محمد الرحمن عبد10795

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد سالم محمد محمد الرحمن عبد10796

الدقهليةاألدبىمبصرالبرعى مسعد مسعد الرحمن عبد10797

الدقهليةاألدبىمبصربكر ابراهيم هللا عبد رضوان على10798

الدقهليةاألدبىمبصراحمد التميمى محمد محمد عمار10799

الدقهليةاألدبىمبصررمضان النور ابو السعيد السعيد فارس10800

الدقهليةاألدبىمبصرفهيد السيد الداودى السيد فارس10801

الدقهليةاألدبىمبصرالعتبانى محمد محمود االسمر كريم10802

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى المتولى محمد سعد كريم10803

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم صالح محمد كريم10804

الدقهليةاألدبىمبصرعطا ابراهيم االباصيرى ابراهيم اشرف مالك10805

الدقهليةاألدبىمبصرالحنفى القعقاع محمد جابر ابراهيم محمد10806

الدقهليةاألدبىمبصرشميط رمضان صالح ابراهيم محمد10807

الدقهليةاألدبىمبصرمترد محمد مسعد محمد ابراهيم محمد10808

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد شفيق محمود ابراهيم محمد10809

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم بكر محمد احمد محمد10810

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود حسن شلبى محمد احمد محمد10811

الدقهليةاألدبىمبصرالخريبى الغريب سامى السيد محمد10812

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى السيد محمد السيد محمد10813
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الدقهليةاألدبىمبصرالغضبان على انور انور محمد10814

الدقهليةاألدبىمبصرحمود ابراهيم بحيرى بحيرى محمد10815

الدقهليةاألدبىمبصرجبر مصطفى احمد جاسر محمد10816

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد جابر حسام محمد10817

الدقهليةاألدبىمبصربرغوت احمد محمد خاطر محمد10818

الدقهليةاألدبىمبصرالحنفى مسعد حلمى طلعت محمد10819

الدقهليةاألدبىمبصررمضان حسن ماهر طه محمد10820

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى محمد مجاهد على محمد10821

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى شلبى نسيم عمرو محمد10822

الدقهليةاألدبىمبصرشريف محمود احمد لبيب محمد10823

الدقهليةاألدبىمبصرالخريبى موسى عبده احمد محمد محمد10824

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان الدين عماد حامد محمد محمد10825

الدقهليةاألدبىمبصرالشريف حامد كمال محمد محمد10826

الدقهليةاألدبىمبصرسابق محمد مصطفى محمد محمد10827

الدقهليةاألدبىمبصرالسقا ياقوت احمد التميمى مصطفى محمد10828

الدقهليةاألدبىمبصرحراز احمد السيد ناصر محمد10829

الدقهليةاألدبىمبصرالبدوى حسن احمد محمد يحى محمد10830

الدقهليةاألدبىمبصرحال محمود رفعت برهام محمود10831

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى على احمد حميد محمود10832

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته الرازق عبد الرازق عبد الرازق عبد محمود10833

الدقهليةاألدبىمبصرالخطيب عطيه العينين ابو الرحمن عبد محمود10834

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا يوسف محمد ضياء محمد محمود10835

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى منصور محمد محمد محمود10836

الدقهليةاألدبىمبصرالنبى عبد حسن وفا على مسلم10837

الدقهليةاألدبىمبصرالخليجى ابراهيم عوض عالء مهند10838

الدقهليةاألدبىمبصرالموجى محمد السعيد جمال وليد10839

الدقهليةاألدبىمبصرباشا واكد ابراهيم ابراهيم يوسف10840

الدقهليةاألدبىمبصرحيدر احمد حسن حسن يوسف10841

الدقهليةاألدبىمبصرسالم ابراهيم ابراهيم احمد ابراهيم10842

الدقهليةاألدبىمبصرغانم على على صبيح الخضر ابراهيم10843

الدقهليةاألدبىمبصرغانم ابراهيم غانم ابراهيم10844

الدقهليةاألدبىمبصرالخميسى اسماعيل الشبراوى عماد احمد10845

الدقهليةاألدبىمبصرسعيد مسعد احمد ناظم احمد10846

الدقهليةاألدبىمبصراالتربى احمد الدين نصر احمد10847

الدقهليةاألدبىمبصرالحمايل ابو مسعد السيد السعيد السيد10848

الدقهليةاألدبىمبصرعلى امام السيد صالح السيد10849

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم مختار عثمان محمد جهاد10850

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين السيد محمد صالح حسن10851

الدقهليةاألدبىمبصرالمصرى سالم احمد مصطفى حسن10852

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد هدايه محمد الرحمن عبد10853

الدقهليةاألدبىمبصرشداد ابراهيم محمد زهدى هللا عبد10854

الدقهليةاألدبىمبصرشردى محمود عيد عمر10855
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الدقهليةاألدبىمبصرالخميسى على ابراهيم محمد10856

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد الحليم عبد الحسينى الحسينى محمد10857

الدقهليةاألدبىمبصرحجاج العتبانى محمد العتبانى محمد10858

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد احمد العزبى محمد10859

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان موسى محمد محمد جمعه محمد10860

الدقهليةاألدبىمبصرالعينانى محمد سعد سعد محمد10861

الدقهليةاألدبىمبصرالبسطويسى الحنفى كامل الرحمن عبد محمد10862

الدقهليةاألدبىمبصرالقاضى الغفار عبد ابراهيم الغفار عبد محمد10863

الدقهليةاألدبىمبصررزق على رزق محمدعلى10864

الدقهليةاألدبىمبصرخضير محمد ابراهيم نسيم محمد محمد10865

الدقهليةاألدبىمبصرموسى على محمود مصطفى محمود محمد10866

الدقهليةاألدبىمبصرخضير شلبى محمد محمد يحيى محمد10867

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العجمى محمد احمد محمود10868

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى محمود سالمه اسامه محمود10869

الدقهليةاألدبىمبصرمطاوع المهدى المهدى محسن محمود10870

الدقهليةاألدبىمبصرالنبوى السعيد منصور منصور محمود10871

الدقهليةاألدبىمبصرخضير احمد السعيد سليمان احمد معاذ10872

الدقهليةاألدبىمبصرالخميسى مسعد محمد الفتاح عبد ياسين10873

الدقهليةاألدبىمبصرالفحل على ابراهيم فوزى ابراهيم10874

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمد حسن احمد10875

الدقهليةاألدبىمبصرنجم محمد احمد نجم احمد10876

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم السيد السيد اسالم10877

الدقهليةاألدبىمبصرعويس الباز الباز القعقاع محمد اسالم10878

الدقهليةاألدبىمبصرالسحلول محمد مسعد فرج محمد امير10879

الدقهليةاألدبىمبصرالزغوى احمد احمد السيد االمير10880

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد رضوان وحيد رضوان10881

الدقهليةاألدبىمبصرندا محمد عوض عصام ماهر10882

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى محمد العربى السيد محمد10883

الدقهليةاألدبىمبصرعبده صالح احمد احمد محمد10884

الدقهليةاألدبىمبصرنجم ابو محمد احمد احمد محمد10885

الدقهليةاألدبىمبصرعوف محمد عبده احمد محمد10886

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم محمد سليمان محمد10887

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته البدوى البدوى صبيح محمد10888

الدقهليةاألدبىمبصريوسف يوسف ابراهيم طارق محمد10889

الدقهليةاألدبىمبصرراجح صالح هللا عبد محمد10890

الدقهليةاألدبىمبصرنجم حسن احمد محمود محمد10891

الدقهليةاألدبىمبصرالعجمى داود ابراهيم ابراهيم محمود10892

الدقهليةاألدبىمبصركراويه السيد محمود حسن محمود10893

الدقهليةاألدبىمبصرالنقيب الهادى عبد يوسف عطيه يوسف10894

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان السيد محمد محمد احمد10895

الدقهليةاألدبىمبصرالغندور على مسعد مسعد احمد10896

الدقهليةاألدبىمبصرداود العطا ابو صابر محمد اسامه10897



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 516

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن332البصراط

ن373البصراط

ثانالبصراط

ثانالبصراط

ثانالبصراط

ثانالبصراط

ن368البصراط

راسبالبصراط

ن347البصراط

ن374البصراط

ن426البصراط

ن504البصراط

ن323البصراط

ن337البصراط

ن315البصراط

ن335البصراط

ن321البصراط

ن346البصراط

ثانالعزيزة

ن315العزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ن336العزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

راسبالعزيزة

ن376العزيزة

ثانالعزيزة

ن320العزيزة

ن335العزيزة

ن376العزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ن353النسايمة

ن359النسايمة

ن347النسايمة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 517

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى محمد عطا العزيز عبد محمد اسالم10898

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه محمد فاروق اشرف اشرف10899

الدقهليةاألدبىمبصرحسن فرح الحسينى عماد الحسينى10900

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه المرسى المرسى رجب باهلل المعتصم10901

الدقهليةاألدبىمبصرالمزين حسن مصطفى حسن سمير حسنى10902

الدقهليةاألدبىمبصرهاللى الحى عبد خالد الحى عبد خالد10903

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العطا ابو يوسف رمضان زياد10904

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار محمد محمد عمر رمزى10905

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد سليمان فوزى انور سليمان10906

الدقهليةاألدبىمبصرداود العطا ابو صابر محمد على10907

الدقهليةاألدبىمبصرالديب السعيد محمد السعود ابو محمد10908

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد محمد خليفه محمد10909

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد السالم عبد محمد سعد محمد10910

الدقهليةاألدبىمبصرالصبيحى الطنطاوى محمود محمود محمد10911

الدقهليةاألدبىمبصرسالمان على حسن العربى محمد ناصر10912

الدقهليةاألدبىمبصراالمام محمد فهمى اشرف احمد10913

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور على السيد الرازق عبد حسن احمد10914

الدقهليةاألدبىمبصرالزينى محمد محمد فتوح احمد10915

الدقهليةاألدبىمبصرعويضه محمد عوض محمد احمد10916

الدقهليةاألدبىمبصراالمام محمود محمد محمود احمد10917

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الرؤف عبد الرؤف عبد اسامه10918

الدقهليةاألدبىمبصرالصبيحى ابراهيم محمد ابراهيم ايهاب10919

الدقهليةاألدبىمبصرسالم احمد محمد محمد العربى حسام10920

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى زيد ابو عبده عبده طاهر10921

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور على السيد السيد احمد الرحمن عبد10922

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان الخالق عبد محمد بلبل هللا عبد10923

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور الحسن ابو محمد محمد الناصر عبد10924

الدقهليةاألدبىمبصرالديب احمد خالد حسين عمر10925

الدقهليةاألدبىمبصرالزينى سليمان سليمان صالح عمر10926

الدقهليةاألدبىمبصرنصر محمد انور المحسن عبد كريم10927

الدقهليةاألدبىمبصرالنقيب ابراهيم ابراهيم ابراهيم محمد10928

الدقهليةاألدبىمبصرميدان النور ابو محمد سامى محمد10929

الدقهليةاألدبىمبصرنصر محمد انور المحسن عبد محمد10930

الدقهليةاألدبىمبصرالنقيب الصمد عبد محمد الوكيل عبد محمد10931

الدقهليةاألدبىمبصرمعيط السيد على محمد على محمد10932

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى هللا نعمه الحسينى فرج محمد10933

الدقهليةاألدبىمبصريوسف منصور على سعد محمد محمد10934

الدقهليةاألدبىمبصرالفقى محمود فتحى ياسر محمد10935

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمد احمد محمد موسى10936

الدقهليةاألدبىمبصرميدان النور ابو محمد محمود نوح10937

الدقهليةاألدبىمبصراالمام محمود محمد محمد هشام10938

الدقهليةاألدبىمبصركعكوره السيد ابراهيم السيد ابراهيم10939
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل البدوى السيد الكنانى ابراهيم10940

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد محمد السيد احمد10941

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد المتولى احمد10942

الدقهليةاألدبىمبصرشطا راشد عزت احمد10943

الدقهليةاألدبىمبصرالبنا الرحمن عبد احمد فتحى احمد10944

الدقهليةاألدبىمبصرالجوادى البسيونى نصار ماهر احمد10945

الدقهليةاألدبىمبصرشردى المرسى احمد محمد احمد10946

الدقهليةاألدبىمبصرالغندور على على محمد احمد10947

الدقهليةاألدبىمبصرالدميرى عوض محمد محمد احمد10948

الدقهليةاألدبىمبصرجراوى البالسى على السيد حازم10949

الدقهليةاألدبىمبصرالخضيرى رشاد محمد العربى حسن10950

الدقهليةاألدبىمبصراالدهم عوض السيد السيد خالد10951

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم الدسوقى احمد الرحمن عبد10952

الدقهليةاألدبىمبصرخلو عبده السيد سامى الرحمن عبد10953

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاملى محمد السيد خميس هللا عبد10954

الدقهليةاألدبىمبصرماغوله الرحمن عبد السيد عبده هللا عبد10955

الدقهليةاألدبىمبصرالصياد سليمان السيد محمد هللا عبد10956

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد هللا عبد10957

الدقهليةاألدبىمبصرالعاص ابراهيم محمد محمد هللا عبد10958

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته موسى محمد حسن ياسر عمار10959

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد احمد السيد عمر10960

الدقهليةاألدبىمبصرالحسانين محمد المتولى على كريم10961

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم نصر على محمد كريم10962

الدقهليةاألدبىمبصرعلى انور محمد محمد مجدى10963

الدقهليةاألدبىمبصرالدين نور عبده عبده السادات محمد10964

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه سليمان محمد السيد محمد10965

الدقهليةاألدبىمبصرالصفا ابو محمود محمد السيد محمد10966

الدقهليةاألدبىمبصرالبهائى جمعه سالمه ابراهيم محمد10967

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم الدسوقى احمد محمد10968

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد احمد احمد محمد10969

الدقهليةاألدبىمبصرالسويركى محمد محمد ايمن محمد10970

الدقهليةاألدبىمبصرالشامى محمد الخضرى فتحى محمد10971

الدقهليةاألدبىمبصرالالوندى محمد سعد محمد محمد10972

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد فهمى محمد محمد10973

الدقهليةاألدبىمبصركشك محمد فتحى محمود محمد10974

الدقهليةاألدبىمبصرالناغيه عيد الرحمن عبد ناجى محمد10975

الدقهليةاألدبىمبصرسعيد احمد احمد وائل محمد10976

الدقهليةاألدبىمبصرشردى السبع السيد العربى محمود10977

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى محمد السيد محمد محمود10978

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه محمد محمد محمود10979

الدقهليةاألدبىمبصرشندى مسعد محمد محمود10980

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد حسن محمد حسن مصطفى10981
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الدقهليةاألدبىمبصرخضر محمد فوزى عبده مؤمن10982

الدقهليةاألدبىمبصرتويج حسن سليمان محمد مؤمن10983

الدقهليةاألدبىمبصرريان ماضى محمد عبده مصطفى نبيل10984

الدقهليةاألدبىمبصرحموده السيد السيد العربى هشام10985

الدقهليةاألدبىمبصرداود زكريا محمد محمد يحيى10986

الدقهليةاألدبىمبصراالزهرى لبيب محمود فؤاد يوسف10987

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد فهمى ابراهيم سامح10988

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد محمد عادل10989

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد حسن محمد على يوسف10990

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد امين امين ابراهيم10991

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا النور ابو النور ابو محمد ابراهيم10992

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد الغنى عبد محمد السيد احمد10993

الدقهليةاألدبىمبصرالنجيرى السميع عبد محمد النبوى احمد10994

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد عبده لطفى حمدى احمد10995

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مسعد السعود ابو محمد احمد10996

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين السيد السعيد السعيد محمد احمد10997

الدقهليةاألدبىمبصرالدين جمال الدين جمال محمد احمد10998

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا النور ابو النور ابو محمد النور ابو10999

الدقهليةاألدبىمبصرصالح محمد ابراهيم محمد الحسين11000

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الفتاح عبد حسن اسماعيل11001

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الغفار عبد محمود فكرى اسعد11002

الدقهليةاألدبىمبصرمراد كمال محمد بكر ابو اسامه11003

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الصديق محمد ناصر اسامه11004

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمد محمد السيد اشرف11005

الدقهليةاألدبىمبصرالنجيرى محمد محمد راشد خالد11006

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم حسن الحسينى الحسينى محمد زياد11007

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد رشاد السعيد احمد سيد11008

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الهادى عبد صابر احمد صبرى11009

الدقهليةاألدبىمبصرالبر عبد السيد نصر صالح11010

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عبده العظيم عبد العظيم عبد الرحمن عبد11011

الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد ابراهيم صالح الغفار عبد11012

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عبده العظيم عبد محمد الوهاب عبد11013

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو محمد ابراهيم حسين هللا عبد11014

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عبده مفرح هللا عبد11015

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد نجم محمد احمد سيد عبده11016

الدقهليةاألدبىمبصرعمر حسن محمد عمر11017

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد الهادى كريم11018

الدقهليةاألدبىمبصرسالم العنى عبد اسماعيل اسماعيل محمد11019

الدقهليةاألدبىمبصرعوضين التميمى التميمى محمد11020

الدقهليةاألدبىمبصرحسين محمد انور حسين محمد11021

الدقهليةاألدبىمبصرعمر عوضين حسن رمضان محمد11022

الدقهليةاألدبىمبصربدوى محمد بدوى عباس محمد11023
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راسبالمطرية

ثانالمطرية

ن412المطرية

ثانالمطرية

ن374المطرية

ثانالمطرية

ن356المطرية

ن354المطرية

راسبالمطرية

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ن488العصافرة

ن372العصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ن380العصافرة

ثانالعصافرة

ن378العصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ن397العصافرة

ثانالعصافرة

راسبالعصافرة

ثانالعصافرة

راسبالعصافرة

راسبالعصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ن391العصافرة

ثانالعصافرة
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الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا ابراهيم محمد عباس محمد11024

الدقهليةاألدبىمبصرالحق عبد محمد محمد عامر محمد11025

الدقهليةاألدبىمبصرخليل احمد احمد عبده محمد11026

الدقهليةاألدبىمبصرعماره محمد طه الدين محى محمد11027

الدقهليةاألدبىمبصرغانم الدين جمال الدين جمال محمود محمد11028

الدقهليةاألدبىمبصرسعده احمد السيد جمعه محمود11029

الدقهليةاألدبىمبصرخليل شاكر احمد العزيز عبد محمود11030

الدقهليةاألدبىمبصرخليل محمد حسن احمد معتز11031

الدقهليةاألدبىمبصرسعيد نصر محمد محمد الدين نصر11032

الدقهليةاألدبىمبصررمضان طلبه مسعد جمال احمد11033

الدقهليةاألدبىمبصرالهلباوى السيد صابر حسنى احمد11034

الدقهليةاألدبىمبصرفرج محمد سمير صبرى احمد11035

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم طه احمد محمد احمد11036

الدقهليةاألدبىمبصرفياض اسماعيل محمد السيد محمد احمد11037

الدقهليةاألدبىمبصرالشرقاوى ابراهيم القطب محمد احمد11038

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد حسنين محمد الدسوقى ابراهيم اسالم11039

الدقهليةاألدبىمبصرالشبلى الحكيم عبد وفاء الدين عز اسالم11040

الدقهليةاألدبىمبصرصبح اسماعيل اسماعيل عاطف اسماعيل11041

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد الباز الباز االنصارى11042

الدقهليةاألدبىمبصروالى طه عطيه العربى السيد11043

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته صالح ابراهيم محمد حسام11044

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل عبده القادر عبد السيد خالد11045

الدقهليةاألدبىمبصرالباسل على محمد عبوده خالد11046

الدقهليةاألدبىمبصرعبده راتب ابراهيم حامد راتب11047

الدقهليةاألدبىمبصرالجزار العز ابو خالد ابراهيم مجاهد شريف11048

الدقهليةاألدبىمبصرخفاجى المجيد عبد طه محمد ابراهيم الرازق عبد11049

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد مسعد حسن برهام الرحمن عبد11050

الدقهليةاألدبىمبصرالغرباوى الجرايحى ممدوح هللا عبد11051

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل عبده القادر عبد محمد عبده11052

الدقهليةاألدبىمبصرفرج حسن على احمد فايز على11053

الدقهليةاألدبىمبصرالبساطى محمد زكى محمد عمرو11054

الدقهليةاألدبىمبصروالى طه عطيه محمود كريم11055

الدقهليةاألدبىمبصربالل ابراهيم المنعم عبد ابراهيم محمد11056

الدقهليةاألدبىمبصرجبريل المتولى محمد احمد محمد11057

الدقهليةاألدبىمبصرقنديل المتولى شاكر محمد احمد محمد11058

الدقهليةاألدبىمبصرسمره مصطفى عبيد البدوى محمد11059

الدقهليةاألدبىمبصرهللا جاب مسعد االمام احمد رزق محمد11060

الدقهليةاألدبىمبصرعيطه محمد على مصطفى محمد محمد11061

الدقهليةاألدبىمبصرشومان موسى محمد موسى محمد11062

الدقهليةاألدبىمبصرغازى محمود محمود غازى محمود11063

الدقهليةاألدبىمبصرفرج ابراهيم محمد محمد فرج محمود11064

الدقهليةاألدبىمبصرحسين محمد محمد البديع عبد محمد محمود11065
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ن439العصافرة

ن408العصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ن385العصافرة

ن435العصافرة

ثانالعصافرة

ن333.5العصافرة

ثانالعصافرة

ثانالجمالية

ن322الجمالية

ن376الجمالية

ثانالجمالية

راسبالجمالية

ن481الجمالية

ن388الجمالية

ثانالجمالية

ن445الجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ن354الجمالية

ن341الجمالية

ن344الجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ن328الجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ن355الجمالية

ن346الجمالية

ن420الجمالية

ن320الجمالية

ن352الجمالية

ن342الجمالية
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الدقهليةاألدبىمبصرنجم محمد مصطفى عاطف مصطفى11066

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد قاسم محمد ياسين11067

الدقهليةاألدبىمبصرالبقرى حسن على فتحى سعد احمد11068

الدقهليةاألدبىمبصراالمير محمد نجيب محمد رأفت محمد هللا عبد11069

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل على المرسى ابراهيم مسعد هللا عبد11070

الدقهليةاألدبىمبصرعديسه عبده السيد زكريا محمد11071

الدقهليةاألدبىمبصرالعز ابو محمد مسعد حسين محمد11072

الدقهليةاألدبىمبصرالسويدى محمد احمد سامح محمد11073

الدقهليةاألدبىمبصرتمراز ابراهيم بكر محمود بكر ابو11074

الدقهليةاألدبىمبصرالقاضى احمد محمد احمد سامح احمد11075

الدقهليةاألدبىمبصرسمره حسين حسن قدرى احمد11076

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد حسانين محمد هشام احمد11077

الدقهليةاألدبىمبصرعطا السيد طلبه جالل جالل11078

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد السعيد مسعد محمد وليد خالد11079

الدقهليةاألدبىمبصرخفاجه السيد هللا فرج رزق رزق11080

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب الحميد عبد محمد الحميد عبد محمد ريان11081

الدقهليةاألدبىمبصرعامر اسماعيل على اسماعيل طارق11082

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد فتحى محمد ناصر عاصم11083

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى ابراهيم عبده ياسر عاصم11084

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الغريب محمد السيد الرحمن عبد11085

الدقهليةاألدبىمبصرعماشه محمد محمود زكريا الرحمن عبد11086

الدقهليةاألدبىمبصرعلى حسن معوض على ايمن على11087

الدقهليةاألدبىمبصرتمراز محمد غازى السيد مصطفى السيد عمر11088

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى طلبه محمد بركات مازن11089

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته محمد عبده احمد احمد محمد11090

الدقهليةاألدبىمبصرعوض المنشاوى نجاح احمد محمد11091

الدقهليةاألدبىمبصراحمد النور ابو الغريب حسن محمد11092

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم خليفه احمد الجعلى محمود11093

الدقهليةاألدبىمبصرخضير البسيونى احمد الوهاب عبد محمود11094

الدقهليةاألدبىمبصرالقداح محمود مصطفى محمود11095

الدقهليةاألدبىمبصرالفضل ابو السيد محمد راشد ابراهيم11096

الدقهليةاألدبىمبصرعوض على سعد ناصر اسالم11097

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه منصور على نجاح اسالم11098

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد حسن محمد خليل السيد11099

الدقهليةاألدبىمبصرالغايب عثمان فرح محمد باسم11100

الدقهليةاألدبىمبصرزرع حسانين ابراهيم جالل محمد ضياء11101

الدقهليةاألدبىمبصرعلى سليمان على ابراهيم هللا عبد11102

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود محمد فارس11103

الدقهليةاألدبىمبصرالبنهاوى سالم محمد احمد محسن11104

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الهادى عبد حسن محمد11105

الدقهليةاألدبىمبصرمحفوظ حسن ونيس حسن محمد11106

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد حلمى محمد11107
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ن315الجمالية

ن315الجمالية

راسبسلسيل ميـت

ن315سلسيل ميـت

ن315سلسيل ميـت

ن517سلسيل ميـت

ن320سلسيل ميـت

ن315سلسيل ميـت

ن332الجديد الكفر

ن338الجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ن542الجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ن391الجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ن389الجديد الكفر

ن398الجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ن346الجديد الكفر

ن355الجديد الكفر

ن399الجديد الكفر

ن389الجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ن356الجديد الكفر

ن356الجديد الكفر

ثانالجوابر

راسبالجوابر

راسبالجوابر

راسبالجوابر

راسبالجوابر

ن393الجوابر

ثانالجوابر

راسبالجوابر

ثانالجوابر

ثانالجوابر

راسبالجوابر

راسبالجوابر
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الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم مروان سعد محمد11108

الدقهليةاألدبىمبصرعبده ابراهيم محمود سمير محمد11109

الدقهليةاألدبىمبصرحسن عطيه الغنى عبد الفتاح عبد محمد11110

الدقهليةاألدبىمبصرعيد ابراهيم السيد فوزى محمد11111

الدقهليةاألدبىمبصرعلى بكر محمد زكى محمود11112

الدقهليةاألدبىمبصرالفضل ابو السيد عوضين صادق محمود11113

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن ابراهيم نصحى نبهان11114

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد درويش عبده هانى11115

الدقهليةاألدبىمبصربدوى حسن ابراهيم السيد محمد ابراهيم11116

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على كمال كمال ابراهيم11117

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد محمد انور احمد11118

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد محمد على محمد جمال اسامه11119

الدقهليةاألدبىمبصرعبده احمد محمد محمد اسالم11120

الدقهليةاألدبىمبصرمحفوظ الغريب احمد محمد السيد11121

الدقهليةاألدبىمبصرعلى موسى محمد احمد خالد11122

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد رمضان محمد خالد11123

الدقهليةاألدبىمبصرشهدى محمد محمد خالد11124

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على عمر سعد خالد11125

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى الدين سعد محمد البيلى سعد11126

الدقهليةاألدبىمبصرعماره محمد عبده احمد هللا عبد11127

الدقهليةاألدبىمبصرالسعود ابو مصطفى محمد هللا عبد11128

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السعود ابو الدسوقى عمار11129

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى احمد عباس احمد محمد11130

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد احمد محمد11131

الدقهليةاألدبىمبصرعلى على محمد رضا محمد11132

الدقهليةاألدبىمبصرنوار على سعد محمد محمد11133

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات محمد هللا عبد محمد11134

الدقهليةاألدبىمبصريوسف رزق محمد ممدوح محمد11135

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته محمد المجيد عبد على محمد11136

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد عيد عرفات محمد11137

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد ايمن وائل11138

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السعود ابو احمد وليد11139

الدقهليةاألدبىمبصرالديدامونى الدين صالح احمد وليد11140

الدقهليةاألدبىمبصرفاضل محمد الحميد عبد هللا عبد طه نادر11141

دمياطاألدبىمبصرشلبى التابعى رضا محمد احمد11142

دمياطاألدبىمبصرزقزوق رجب نبيل انس11143

دمياطاألدبىمبصرالجنيدى يوسف جمال خالد11144

دمياطاألدبىمبصرصالح فريد ثروت ياسر فادى11145

دمياطاألدبىمبصرالشامى محمد ايمن محمد11146

دمياطاألدبىمبصرالبانى المكارم ابو ايمن يوسف11147

دمياطاألدبىمبصرعيد رجب انور احمد11148

دمياطاألدبىمبصررجب زكريا حسن احمد11149
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راسبالجوابر

راسبالجوابر

راسبالجوابر

راسبالجوابر

راسبالجوابر

راسبالجوابر

راسبالجوابر

راسبالجوابر

راسباالتحاد

راسباالتحاد

ثاناالتحاد

ثاناالتحاد

ثاناالتحاد

ثاناالتحاد

ثاناالتحاد

ثاناالتحاد

ثاناالتحاد

راسباالتحاد

ثاناالتحاد

ثاناالتحاد

راسباالتحاد

ن420االتحاد

ن341االتحاد

ثاناالتحاد

ن321االتحاد

ن418االتحاد

ن493االتحاد

ثاناالتحاد

راسباالتحاد

راسباالتحاد

ثاناالتحاد

راسباالتحاد

راسباالتحاد

راسباالتحاد

ن385النموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ن427النموذجى دمياط

ن389النموذجى دمياط

ن482النموذجى دمياط

ن508النموذجى دمياط

ن369النموذجى البرج عزبة

ن401النموذجى البرج عزبة
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دمياطاألدبىمبصرالعلمى فوزى محروس احمد11150

دمياطاألدبىمبصرالسيد اسماعيل محسن احمد11151

دمياطاألدبىمبصرالديب يونس محمد احمد11152

دمياطاألدبىمبصررجب محمود هانى احمد11153

دمياطاألدبىمبصربركات محمد اشرف اسامه11154

دمياطاألدبىمبصررجب احمد محمد حسن11155

دمياطاألدبىمبصرعياد توفيق مصطفى العزيز عبد11156

دمياطاألدبىمبصرالموافى على محمد على11157

دمياطاألدبىمبصرالعنين ابو رجب محمد كريم11158

دمياطاألدبىمبصرنوارج ابو احمد عبده محمد11159

دمياطاألدبىمبصرالبر عبد حسين محمد محمد11160

دمياطاألدبىمبصرمحرم المحسن عبد محمد محمد11161

دمياطاألدبىمبصررجب محمود محمد محمد11162

دمياطاألدبىمبصررجب محمود هانى محمد11163

دمياطاألدبىمبصرعماشه ابو السيد ناصر محمود11164

دمياطاألدبىمبصررجب احمد محمد هشام11165

دمياطاألدبىمبصرالخميسى خليل رمضان ياسين11166

دمياطاألدبىمبصرالجحر عثمان ابراهيم ابراهيم11167

دمياطاألدبىمبصرفليفل ابراهيم محمد ابراهيم11168

دمياطاألدبىمبصرهللا عبد رشاد محمد ابراهيم11169

دمياطاألدبىمبصرشميس الحق عبد نعيم ابراهيم احمد11170

دمياطاألدبىمبصرنوارج ابو على اشرف احمد11171

دمياطاألدبىمبصرالشريف محمد السيد احمد11172

دمياطاألدبىمبصرطه عبده السيد احمد11173

دمياطاألدبىمبصرحرز عبده سعد خضر احمد11174

دمياطاألدبىمبصرالرفاعى زايد صالح احمد11175

دمياطاألدبىمبصربصل محمود العزيز عبد احمد11176

دمياطاألدبىمبصرالهندى محمد محمد عمر احمد11177

دمياطاألدبىمبصرالدنجاوى ابراهيم طارق احمد11178

دمياطاألدبىمبصرسليم السيد محمد احمد11179

دمياطاألدبىمبصرفرحات محمد محمد احمد11180

دمياطاألدبىمبصرحسن يحيى مرعى احمد11181

دمياطاألدبىمبصربحيرى احمد هانى احمد11182

دمياطاألدبىمبصرالحديدى السيد السيد ياسر احمد11183

دمياطاألدبىمبصرالريالى مسعد ياسر احمد11184

دمياطاألدبىمبصرالشحات الحسيب عبد يسرى احمد11185

دمياطاألدبىمبصرالباز حسن السيد اسامه11186

دمياطاألدبىمبصرالمزين سالمه حسن اسالم11187

دمياطاألدبىمبصرعوض هاشم محمد طه السيد11188

دمياطاألدبىمبصرمحمد مصطفى السيد محمد السيد11189

دمياطاألدبىمبصرالرفاعى حسن محمود اسعد11190

دمياطاألدبىمبصرالصياد سمير نعيم ايهاب11191
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ن343النموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ن407.5النموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ن337النموذجى البرج عزبة

راسبالنموذجى البرج عزبة

ن342.5النموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ن425النموذجى البرج عزبة

ن421النموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ن340النموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

راسبدمياط

ن406دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ن496دمياط

راسبدمياط

راسبدمياط

ثاندمياط

ن390دمياط

ثاندمياط

ن324دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ن435دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ن329دمياط

ثاندمياط

ن382دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

راسبدمياط

ن321دمياط

ن460دمياط
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دمياطاألدبىمبصرسرور حسن محمد بالل11192

دمياطاألدبىمبصرالشعراوى رمضان محمد بالل11193

دمياطاألدبىمبصرالخضرى حلمى ابراهيم حلمى11194

دمياطاألدبىمبصرالمتبولى حسن محمد حسن11195

دمياطاألدبىمبصرالجنتيرى صديق مسعد خالد11196

دمياطاألدبىمبصربدر المطلب عبد وفيق خالد11197

دمياطاألدبىمبصرالعطوى رشاد حمدى خضر11198

دمياطاألدبىمبصرطالب ابو زكريا سامى سمير11199

دمياطاألدبىمبصرالفرح ابو ابراهيم قدرى طارق11200

دمياطاألدبىمبصرالحديدى السيد محمد هللا عبد11201

دمياطاألدبىمبصرالطنطاوى حسن حسن الرحمن عبد11202

دمياطاألدبىمبصرالفيومى عيد حسن الرحمن عبد11203

دمياطاألدبىمبصرمجاهد صالح اسماعيل عادل الرحمن عبد11204

دمياطاألدبىمبصرالنيلى محمد على الرحمن عبد11205

دمياطاألدبىمبصرالنجار فرج انيس صالح الرحمن عبد11206

دمياطاألدبىمبصررزق توفيق مجدى الرحمن عبد11207

دمياطاألدبىمبصرمحفوظ شلبى نجيب الرحمن عبد11208

دمياطاألدبىمبصرموسى محمد سعد عمار11209

دمياطاألدبىمبصرالرازق عبد ابراهيم ياسر عمار11210

دمياطاألدبىمبصرالعطار جاد محمد جاد عمر11211

دمياطاألدبىمبصرسالمه محمد الفتاح عبد فتحى11212

دمياطاألدبىمبصرالعباسى فتحى ايمن كريم11213

دمياطاألدبىمبصرالزاهد هللا عبد محمد كريم11214

دمياطاألدبىمبصرالصياد الدسوقى محمد اسعد محمد11215

دمياطاألدبىمبصرغالى السيد الدسوقى الدسوقى محمد11216

دمياطاألدبىمبصربصل رجب السيد محمد11217

دمياطاألدبىمبصرمحمد رفعت السيد محمد11218

دمياطاألدبىمبصرعوض احمد سيد حسن محمد11219

دمياطاألدبىمبصرجبه ابراهيم رجب محمد11220

دمياطاألدبىمبصرالعفيفى محمد الحميد عبد رضا محمد11221

دمياطاألدبىمبصرالخليفه عاشور سامى محمد11222

دمياطاألدبىمبصراللبان محمد محمد سامى محمد11223

دمياطاألدبىمبصرالسعدنى ابراهيم محمود صالح محمد11224

دمياطاألدبىمبصرالغباشى محمد السالم عبد محمد11225

دمياطاألدبىمبصرعجيز منصور الناصر عبد محمد11226

دمياطاألدبىمبصرالحديدى السيد محمد محمد11227

دمياطاألدبىمبصرشريف السيد محمود محمد11228

دمياطاألدبىمبصرصميده صابر هانى محمد11229

دمياطاألدبىمبصرفقوسه السيد هشام محمد11230

دمياطاألدبىمبصرالشناوى محمد وليد محمد11231

دمياطاألدبىمبصرطافح محمود احمد محمود11232

دمياطاألدبىمبصرقنير رضا حسن محمود11233
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راسبدمياط

ثاندمياط

ن377دمياط

ن459دمياط

ثاندمياط

ن328دمياط

ن350دمياط

ن441دمياط

ن434دمياط

ن342دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ن393دمياط

ن393دمياط

ن420دمياط

ثاندمياط

ن360دمياط

ن346دمياط

ن348دمياط

راسبدمياط

ن445دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ن396دمياط

راسبدمياط

ن445دمياط

راسبدمياط

ثاندمياط

ن452دمياط

ن443دمياط

ن448دمياط

ثاندمياط

ن329دمياط

ن477دمياط

ن434دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ن351دمياط

راسبدمياط

ثاندمياط

ن499دمياط
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دمياطاألدبىمبصرحجازى ابو فهمى زاهر محمود11234

دمياطاألدبىمبصرالزغبى محمود سعد محمود11235

دمياطاألدبىمبصربحيرى عوض عاطف محمود11236

دمياطاألدبىمبصرالشافعى محمود خيرى محمد محمود11237

دمياطاألدبىمبصرشرديه ابو معوض محمد محمود11238

دمياطاألدبىمبصرالغباشى عبده محمد محمد محمود11239

دمياطاألدبىمبصرهللا عبد رشاد محمد ماهر11240

دمياطاألدبىمبصرالبيومى الشربينى احمد مصطفى11241

دمياطاألدبىمبصرالمشد احمد مصطفى اللطيف عبد مصطفى11242

دمياطاألدبىمبصرمبارك جاد سامى معاذ11243

دمياطاألدبىمبصرجوهر محمد محمد هشام11244

دمياطاألدبىمبصرعاشور محمود فيصل وسام11245

دمياطاألدبىمبصرالحلو احمد محمد ياسر11246

دمياطاألدبىمبصرالجحر على محمد مصطفى يحيى11247

دمياطاألدبىمبصرالجنيدى يوسف حسن يوسف11248

دمياطاألدبىمبصرمعروف بدر السيد محمد11249

دمياطاألدبىمبصرباشه السيد احمد بكر ابو احمد11250

دمياطاألدبىمبصرهللا فتح غانم محمد احمد11251

دمياطاألدبىمبصراسماعيل رفعت محمد وائل احمد11252

دمياطاألدبىمبصرالوهاب عبد الرحمن عبد محمد عصام حسام11253

دمياطاألدبىمبصرجبريل حسن فاضل محمد رضا11254

دمياطاألدبىمبصرمرعى مصباح حامد طارق11255

دمياطاألدبىمبصربدر خيرى محمد طه11256

دمياطاألدبىمبصرمحمد محمد منصور محمد الرحمن عبد11257

دمياطاألدبىمبصرابراهيم بدر المتولى هللا عبد11258

دمياطاألدبىمبصرشواش الشربينى اشرف عمر11259

دمياطاألدبىمبصررمضان ابراهيم طارق عمر11260

دمياطاألدبىمبصربدران المغاورى السالم عبد عمر11261

دمياطاألدبىمبصرمعيزه المقصود عبد ابراهيم رجب كريم11262

دمياطاألدبىمبصرهالل فتحى السيد محمد11263

دمياطاألدبىمبصرالسعودى صالح محمد ثروت محمد11264

دمياطاألدبىمبصريونس سالمه محمود سالمه محمد11265

دمياطاألدبىمبصريونس سالمه محمود سالمه محمود11266

دمياطاألدبىمبصرسالم رجب صبرى محمود مصطفى11267

دمياطاألدبىمبصرالشيخ حامد مسعد معاذ11268

دمياطاألدبىمبصرالدبسى احمد بديع هللا عبد هشام11269

دمياطاألدبىمبصرالدين نور محمد توكل يوسف11270

دمياطاألدبىمبصرحواس وهبه ياسين احمد11271

دمياطاألدبىمبصرالجود ابو التواب عبد اسامه السيد11272

دمياطاألدبىمبصرحواس السيد عمر بركات11273

دمياطاألدبىمبصرعماشه محمد الشحات ابراهيم الدين حسام11274

دمياطاألدبىمبصرحزه ابراهيم هانى الدين حسام11275
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ن357دمياط

ن359دمياط

ن318دمياط

راسبدمياط

ثاندمياط

ن337دمياط
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ثاندمياط

ثاندمياط

متخلفدمياط

ن361دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ن458دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ن416فارسكور

ن409فارسكور

ن418فارسكور

ن588فارسكور

ن388فارسكور

ن412فارسكور

ن424فارسكور

ن397فارسكور

ن503فارسكور

ن438فارسكور

ن366فارسكور

ن368فارسكور

ن401فارسكور

ن458فارسكور

ن376فارسكور

ن459فارسكور

ن440فارسكور

ن376فارسكور

ن420فارسكور

ن432فارسكور

ن406فارسكور

ن337بدمياط الروضة

ن330بدمياط الروضة

ثانبدمياط الروضة

ن326بدمياط الروضة

ن330بدمياط الروضة
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دمياطاألدبىمبصرالخولى السيد ربيع حسام11276

دمياطاألدبىمبصرحواس يحى يحى خالد11277

دمياطاألدبىمبصرالغنى عبد محمد محمد الرزاق عبد11278

دمياطاألدبىمبصرالعيسوى محمد رضا الرحمن عبد11279

دمياطاألدبىمبصرشرف فريد على هللا عبد11280

دمياطاألدبىمبصربدر السيد هاشم محمد11281

دمياطاألدبىمبصربركات محمد عمر سمير محمود11282

دمياطاألدبىمبصرالشرباصى المنعم عبد سعد احمد11283

دمياطاألدبىمبصرالعزب رزق سادات محمد احمد11284

دمياطاألدبىمبصرالوصيف ابراهيم محمد محمد الرحمن عبد11285

دمياطاألدبىمبصرعجم السيد بليغ محمد الرحمن عبد11286

دمياطاألدبىمبصرشالطه احمد محمد فوزى محمد11287

دمياطاألدبىمبصراللضام محمد سليمان السيد احمد11288

دمياطاألدبىمبصرعواض االمام محمد احمد11289

دمياطاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد الرحمن عبد احمد اسالم11290

دمياطاألدبىمبصرالجعيدى السميع عبد محمد محمد زياد11291

دمياطاألدبىمبصرقوطه السيد حامد مصطفى زياد11292

دمياطاألدبىمبصرعرابى محمد رمضان محمد11293

دمياطاألدبىمبصرالمنسى محمد فهمى محمد11294

دمياطاألدبىمبصرالخميسى محمد محمدين سمير محمود11295

دمياطاألدبىمبصرعطوه يوسف محمود محمد محمود11296

دمياطاألدبىمبصرحجازيه عوضين احمد هالل11297

دمياطاألدبىمبصرمشتى محمد موسى ابراهيم11298

دمياطاألدبىمبصرالمرسى محمد محمد المرسى احمد11299

دمياطاألدبىمبصرمحمد المتعال عبد محمد جالل احمد11300

دمياطاألدبىمبصرهللا عبد يسن محمد رجب احمد11301

دمياطاألدبىمبصرضيا احمد احمد صابر احمد11302

دمياطاألدبىمبصرشاميه الرحمن عبد احمد محمد احمد11303

دمياطاألدبىمبصرحافظ محمد العابدين زين اسالم11304

دمياطاألدبىمبصرالديب مصطفى على مصطفى ايهاب11305

دمياطاألدبىمبصرمحمد رمضان حسن محمد باسم11306

دمياطاألدبىمبصرعوض حبيب مستجير احمد الرحمن عبد11307

دمياطاألدبىمبصرشاميه رمضان هللا عبد محمد هللا عبد11308

دمياطاألدبىمبصرالعز ابو محمد الدين عالء عمرو11309

دمياطاألدبىمبصرالجمل خالد الخضرى احمد محمد11310

دمياطاألدبىمبصرالشربينى محمد طه الخضر محمد11311

دمياطاألدبىمبصرسماحه ابراهيم مجاهد السيد محمد11312

دمياطاألدبىمبصرلبن محمد احمد القطب محمد11313

دمياطاألدبىمبصرالبرجيسى رزق ربه عبد حسن محمد11314

دمياطاألدبىمبصرحسن احمد طاهر رمضان محمد11315

دمياطاألدبىمبصرالشربينى محمد عزت محمد11316

دمياطاألدبىمبصرابراهيم على احمد على محمد11317
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ثانبدمياط الروضة

ثانبدمياط الروضة
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ن341بدمياط الغنيمية

ثانبدمياط الناصرية

ن315بدمياط الناصرية

ن387بدمياط الناصرية

ن351بدمياط الناصرية

ن378بدمياط الناصرية

ثانبدمياط الناصرية

ن323بدمياط الناصرية

ن323بدمياط الناصرية

ن349بدمياط الناصرية

ن331بدمياط الناصرية

ن378السرو تفتيش

ن487السرو تفتيش

ثانالسرو تفتيش

ن501السرو تفتيش

ن425السرو تفتيش

ثانالسرو تفتيش

ن370السرو تفتيش

ن426السرو تفتيش

ن364السرو تفتيش

ن406السرو تفتيش

راسبالسرو تفتيش

ن381السرو تفتيش

ن384السرو تفتيش

ن422السرو تفتيش

ن377السرو تفتيش

ن400السرو تفتيش

ن404السرو تفتيش

ن417السرو تفتيش

ن444السرو تفتيش

ن464السرو تفتيش
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دمياطاألدبىمبصرالمرسى محمد محمد المرسى محمود11318

دمياطاألدبىمبصرخليل الشربينى احمد السعيد احمد11319

دمياطاألدبىمبصرعلى عامر على ماجد زياد11320

دمياطاألدبىمبصرعرابى سالم محمد عادل الرحمن عبد11321

دمياطاألدبىمبصرالشرباصى مسعد محمود محمد الرحمن عبد11322

دمياطاألدبىمبصرالتمامى على سعد محمد عصام11323

دمياطاألدبىمبصرالعساس السعيد السالم عبد محمد عمير11324

دمياطاألدبىمبصرشلوف احمد زكريا عبده محمد11325

دمياطاألدبىمبصرعطا على محمد المجيد عبد عبده محمد11326

دمياطاألدبىمبصرالرازق عبد العطا ابو رزق محمد محمد11327

دمياطاألدبىمبصرعلى الحسينى محمود محمود السيد محمود11328

دمياطاألدبىمبصرحسن المرسى حسن محمد محمود11329

دمياطاألدبىمبصرسليم مجد اسماعيل اسماعيل احمد11330

دمياطاألدبىمبصرعلى العزيز عبد محمد الجوهرى احمد11331

دمياطاألدبىمبصرهالليه احمد محمد خالد احمد11332

دمياطاألدبىمبصرعوض طه راغب رامى احمد11333

دمياطاألدبىمبصرالدين على وهبه الدين على عاصم احمد11334

دمياطاألدبىمبصرالرحمن عبد شعبان الرحمن عبد احمد11335

دمياطاألدبىمبصراحمد محمد محمد رمضان زياد11336

دمياطاألدبىمبصرزناتى بدران محمود ابراهيم طارق11337

دمياطاألدبىمبصرفرج السيد الخالق عبد السيد الرحمن عبد11338

دمياطاألدبىمبصرالنادى احمد شعبان ناصر الرحمن عبد11339

دمياطاألدبىمبصراللطيف عبد الرحيم عبد عصام هللا عبد11340

دمياطاألدبىمبصرالجواد عبد الواحد عبد محمد عماد11341

دمياطاألدبىمبصرزرد المجيد عبد محمود فكرى عالء11342

دمياطاألدبىمبصرخلف ابو الفتاح عبد الفتوح ابو وائل فادى11343

دمياطاألدبىمبصرهللا عبد حسنين حسن محمد11344

دمياطاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد الجليل عبد محمد11345

دمياطاألدبىمبصرالرفاعى احمد السعيد الحى عبد محمد11346

دمياطاألدبىمبصرالعنانى طلبه محمد عصام محمد11347

دمياطاألدبىمبصربدر السالم عبد السالم عبد صالح ابراهيم11348

دمياطاألدبىمبصرالعوادلى احمد السالم عبد فتحى ابراهيم11349

دمياطاألدبىمبصرشاهين حسن شاهين مصطفى ابراهيم11350

دمياطاألدبىمبصرعلوان مسعد احمد ناصر بكر ابو11351

دمياطاألدبىمبصرالدهشان احمد المرسى حامد احمد11352

دمياطاألدبىمبصرسعد على حسن حسن احمد11353

دمياطاألدبىمبصرعبده السيد مسعد خالد احمد11354

دمياطاألدبىمبصرالرازق عبد حامد احمد رباح احمد11355

دمياطاألدبىمبصرالسالم عبد احمد رمضان احمد11356

دمياطاألدبىمبصرالزقزوق سالمه المنعم عبد الحليم عبد احمد11357

دمياطاألدبىمبصرصالح احمد الفتاح عبد احمد11358

دمياطاألدبىمبصرعطيه عطيه مسعد عصام احمد11359
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ن463السرو تفتيش

ثانالسرو

ن350السرو
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ن603السرو
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ثانالسرو

ن338السرو
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ن365شرمساح

ن378شرمساح

ن380شرمساح

ن397شرمساح

ن447شرمساح

ن345شرمساح

ن413شرمساح

ن362شرمساح

ن416شرمساح

ن432شرمساح

ن356شرمساح

ن415شرمساح

ن425شرمساح

ن350شرمساح

ن592شرمساح

ن421شرمساح

ن384شرمساح

ن570سعد كفر مدينة

ن344سعد كفر مدينة

ن428سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن321سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن531سعد كفر مدينة

ن340سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن405سعد كفر مدينة

ن376.5سعد كفر مدينة

ن463سعد كفر مدينة
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دمياطاألدبىمبصرالمعاطى ابو شعبان على احمد11360

دمياطاألدبىمبصرمتولى عزازى السعيد محمد احمد11361

دمياطاألدبىمبصرعيد عطيه على محمد احمد11362

دمياطاألدبىمبصرفراج بسيونى محمد محمد احمد11363

دمياطاألدبىمبصرالوهاب عبد وهبه فاروق محمود احمد11364

دمياطاألدبىمبصراحمد نصر سعد نصر احمد11365

دمياطاألدبىمبصرالنجار الهادى عبد محمد يسرى احمد11366

دمياطاألدبىمبصرالدين عز على الرازق عبد محمد اسالم11367

دمياطاألدبىمبصرعامر احمد الزينى على السعيد11368

دمياطاألدبىمبصراللطيف عبد محمد رضا باهلل المعتصم11369

دمياطاألدبىمبصرخلف محمد مصطفى امير11370

دمياطاألدبىمبصرالغيط ابو السيد جالل رضا جالل11371

دمياطاألدبىمبصريوسف الجليل عبد ذكى حسام11372

دمياطاألدبىمبصرالقناوى عثمان حامد طاهر حسن11373

دمياطاألدبىمبصرحماد ابراهيم حماد احمد حماد11374

دمياطاألدبىمبصريوسف مغاورى هللا عبد محمد خالد11375

دمياطاألدبىمبصرعثمان احمد السيد فتحى سعد11376

دمياطاألدبىمبصرعتمان امين احمد طارق11377

دمياطاألدبىمبصردرويش محمد السيد اسامه عاصم11378

دمياطاألدبىمبصرالضوينى صالح ابو صديق السيد الرحمن عبد11379

دمياطاألدبىمبصرسالمه على السالم عبد رضا الرحمن عبد11380

دمياطاألدبىمبصرمنتصر عبده محمد عهدى الرحمن عبد11381

دمياطاألدبىمبصرالكفراوى ابراهيم محمد الرحمن عبد11382

دمياطاألدبىمبصرالطوخى محمد شوقى محمد الرحمن عبد11383

دمياطاألدبىمبصردويدار العزيز عبد وجدى الرحمن عبد11384

دمياطاألدبىمبصرالعرابى ابراهيم فتحى سعد عمار11385

دمياطاألدبىمبصرصفا الحميد عبد محروس رضا عمرو11386

دمياطاألدبىمبصرصالح احمد الفتاح عبد فتوح11387

دمياطاألدبىمبصرسعد الحليم عبد هللا حسب محمد ماجد11388

دمياطاألدبىمبصرالشموتى السيد مختار خالد مختار11389

دمياطاألدبىمبصرمبروك جمعه عبده ابراهيم مازن11390

دمياطاألدبىمبصرالبر عبد القادر عبد احمد مجدى11391

دمياطاألدبىمبصرراغب بدير ابراهيم محمد11392

دمياطاألدبىمبصرالجوجرى المقصود عبد محمد ابراهيم محمد11393

دمياطاألدبىمبصرالعنانى محمد طه بدر محمد11394

دمياطاألدبىمبصرالخياط على الوهاب عبد جمال محمد11395

دمياطاألدبىمبصرالشناوى رشاد جمعه محمد11396

دمياطاألدبىمبصرالشحات جوده احمد رضا محمد11397

دمياطاألدبىمبصررمضان اسماعيل السيد اسماعيل محمد11398

دمياطاألدبىمبصرفته محمود اسماعيل محمد11399

دمياطاألدبىمبصرمصطفى الحسينى اشرف محمد11400

دمياطاألدبىمبصرالدنجاوى محمد محمد السعيد محمد11401
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ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن440سعد كفر مدينة

ن411سعد كفر مدينة

ن337سعد كفر مدينة

ن336سعد كفر مدينة

ن351سعد كفر مدينة

ن351سعد كفر مدينة

ن404سعد كفر مدينة

ن359سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن369سعد كفر مدينة

ن440سعد كفر مدينة

ن439سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن369سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة
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دمياطاألدبىمبصرالبطوط حامد احمد السيد محمد11402

دمياطاألدبىمبصرالشرباصى طه الشرباصى محمد11403

دمياطاألدبىمبصرابراهيم منصور الخالق عبد على محمد11404

دمياطاألدبىمبصرعلى رياض الدين محى على محمد11405

دمياطاألدبىمبصرالجليل عبد جوده محمد محمد11406

دمياطاألدبىمبصراسماعيل الخالق عبد المتولى جمال محمود11407

دمياطاألدبىمبصرسعد الحمايل ابو حمدى محمود11408

دمياطاألدبىمبصرالزهدانى محمد مجدى محمود11409

دمياطاألدبىمبصرالبرعى محمد محمد محمد محمود11410

دمياطاألدبىمبصرعثمان محمد امين مصطفى محمود11411

دمياطاألدبىمبصرالصادق عبد العاطى عبد جمعه مصطفى11412

دمياطاألدبىمبصرخضر محمد ياسين محمد السيد ياسين11413

دمياطاألدبىمبصرحواس الحى عبد السيد خالد يوسف11414

دمياطاألدبىمبصرالعوادلى احمد السالم عبد فتحى يوسف11415

دمياطاألدبىمبصربدوى السيد ابراهيم عادل احمد11416

دمياطاألدبىمبصرالزفرى على ابراهيم على احمد11417

دمياطاألدبىمبصرسبله على السيد محمد احمد11418

دمياطاألدبىمبصرالعبد يوسف ممدوح حمدى11419

دمياطاألدبىمبصرالبادى محمد حسين احمد حمزه11420

دمياطاألدبىمبصرشعيب على مسعد الحسينى خالد11421

دمياطاألدبىمبصرشرشيره محمد احمد رزق11422

دمياطاألدبىمبصرشريف الحسينى بالل محمد سامح11423

دمياطاألدبىمبصرشريف الحسينى صالح شريف صالح11424

دمياطاألدبىمبصرلواطى العظيم عبد مصطفى عاطف11425

دمياطاألدبىمبصرالدين نور عوض احمد عوض11426

دمياطاألدبىمبصرلواطى محمد جاد ابراهيم محمد11427

دمياطاألدبىمبصرسبله القناوى ابراهيم احمد محمد11428

دمياطاألدبىمبصرريه محمد عبده اسامه محمد11429

دمياطاألدبىمبصرزاهر على محمد اسامه محمد11430

دمياطاألدبىمبصرعتبانى عباس رزق محمد11431

دمياطاألدبىمبصرالشربينى االياس السيد عادل محمد11432

دمياطاألدبىمبصرسبله على السيد هللا عبد محمد11433

دمياطاألدبىمبصرحسن عبده صالح عصام محمد11434

دمياطاألدبىمبصرالسيد محمد محمد محسن محمود11435

دمياطاألدبىمبصرباز الحميد عبد محمد رزق مصطفى11436

دمياطاألدبىمبصرالعبد ابراهيم ابراهيم هشام11437

دمياطاألدبىمبصرورده احمد ابراهيم احمد ابراهيم11438

دمياطاألدبىمبصررمضان السيد محمد حمدى احمد11439

دمياطاألدبىمبصرالتليت المهدى محمد خالد احمد11440

دمياطاألدبىمبصرعمر محمد محمد سرور احمد11441

دمياطاألدبىمبصرشحاته سبيع سليمان شحاته احمد11442

دمياطاألدبىمبصرعامر السيد عبده على محمد احمد11443
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ن538سعد كفر مدينة

ن349سعد كفر مدينة

ن425سعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

ن405سعد كفر مدينة

ن472سعد كفر مدينة

ن379.5سعد كفر مدينة

ن342سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن477سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن341سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن456البلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ن491البلد سعد كفر

ن358البلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ن359البلد سعد كفر

ن410البلد سعد كفر

ن385البلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ن365البلد سعد كفر

ن421البلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

راسبالبلد سعد كفر

ن460البلد سعد كفر

ن366البلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ن336البلد سعد كفر

ن328ابوغالب ميت

ن390ابوغالب ميت

ن369ابوغالب ميت

ن337ابوغالب ميت

ن378ابوغالب ميت

ن441ابوغالب ميت
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دمياطاألدبىمبصرشروش عبده عبده مجدى احمد11444

دمياطاألدبىمبصرموافى محمد العزيز عبد محمد اسامه11445

دمياطاألدبىمبصرمحمد محمد رضوان النبوى محمد راضى11446

دمياطاألدبىمبصرخضر الخير ابو صالح نصر الخالق عبد11447

دمياطاألدبىمبصرالحنفى شوكت الرؤف عبد ربيع الرحمن عبد11448

دمياطاألدبىمبصرشريف محمد زكى محمد الرحمن عبد11449

دمياطاألدبىمبصرعامر عبده على عبده على11450

دمياطاألدبىمبصرالصعيدى سيف احمد سمير عمر11451

دمياطاألدبىمبصرخليل محمد محمد ثروت محمد11452

دمياطاألدبىمبصرداود الشحات عثمان حازم محمد11453

دمياطاألدبىمبصرالبشبيشى البديع عبد صالح بديع محمود11454

دمياطاألدبىمبصرالصعيدى حمزه رياض اشرف يحى11455

دمياطاألدبىمبصرالبدحى صابر عصام يوسف11456

دمياطاألدبىمبصرالدنجاوى مصطفى طاهر مصطفى ابراهيم11457

دمياطاألدبىمبصرعوض محمد اسماعيل احمد11458

دمياطاألدبىمبصرالحماقى سليمان فوزى محمد احمد11459

دمياطاألدبىمبصرالصباحى محمد ربه عبد مصطفى السيد11460

دمياطاألدبىمبصرالعزيز عبد على امين حسام امين11461

دمياطاألدبىمبصرعطوه مبروك مسعد خالد11462

دمياطاألدبىمبصرفرج محمد هللا عبد سعد هللا عبد11463

دمياطاألدبىمبصرعشماوى محمد الرحيم عبد محمد هللا عبد11464

دمياطاألدبىمبصرالسقا عوض محمود هللا عبد11465

دمياطاألدبىمبصرغزاله ابو سليمان على محمد على11466

دمياطاألدبىمبصرعزام على على محمد على11467

دمياطاألدبىمبصرجبل السيد جمعه سامى كريم11468

دمياطاألدبىمبصرحسن سويلم محمد السيد محمد11469

دمياطاألدبىمبصرالدين نور رجب محمد طارق محمد11470

دمياطاألدبىمبصرالغنى عبد حسين الحميد عبد محمد11471

دمياطاألدبىمبصرالمرسى السيد محمد عصام محمد11472

دمياطاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد محمود محمد11473

دمياطاألدبىمبصرسالم اللطيف عبد خالد محمود11474

دمياطاألدبىمبصرخليل على صابر محمد محمود11475

دمياطاألدبىمبصرمحمد عبده محمود محمد محمود11476

دمياطاألدبىمبصرالكريم عبد عبده محمد نصر محمود11477

دمياطاألدبىمبصرالبحيرى محمد على رجب مصطفى11478

دمياطاألدبىمبصرعرفات محمد عرفات محمد مصطفى11479

دمياطاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد خالد معاذ11480

دمياطاألدبىمبصررمان على على على هانى11481

دمياطاألدبىمبصرسرور فرج محمد عصام هشام11482

دمياطاألدبىمبصرالكيال المجيد عبد بليغ صبرى احمد11483

دمياطاألدبىمبصرسليمان احمد على احمد سفيان11484

دمياطاألدبىمبصرابراهيم على على ممدوح عمر11485
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ن380ابوغالب ميت

ن316ابوغالب ميت

ن335ابوغالب ميت

ثانابوغالب ميت

ن368ابوغالب ميت

ثانابوغالب ميت

ن350ابوغالب ميت

ن436ابوغالب ميت

ن329.5ابوغالب ميت

ن355ابوغالب ميت

ثانابوغالب ميت

ثانابوغالب ميت

ثانابوغالب ميت

ثانالقبلية السعدية

ن353القبلية السعدية

ن365القبلية السعدية

ن385القبلية السعدية

ن493القبلية السعدية

ن408القبلية السعدية

ثانالقبلية السعدية

ن523القبلية السعدية

ن397القبلية السعدية

ن397القبلية السعدية

ن416القبلية السعدية

ن499القبلية السعدية

ن484القبلية السعدية

ن358القبلية السعدية

ن406القبلية السعدية

ن370القبلية السعدية

ن370القبلية السعدية

ن364القبلية السعدية

ن367القبلية السعدية

ن470القبلية السعدية

ن357القبلية السعدية

ن345القبلية السعدية

ن356القبلية السعدية

ن349القبلية السعدية

ن377القبلية السعدية

ن340القبلية السعدية

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ن439النموذجى الراشدين الخلفاء

ن410النموذجى الراشدين الخلفاء
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دمياطاألدبىمبصرمنصور رشوان محمد حسن الدين صالح11486

دمياطاألدبىمبصرالبرعى محمود طه نشأت صهيب11487

دمياطاألدبىمبصرالسالم عبد السيد سامى محمد11488

دمياطاألدبىمبصريونس محمود رشاد القطب سامى محمد11489

دمياطاألدبىمبصرالقادر عبد حلمى نشأت محمد11490

دمياطاألدبىمبصرالهادى محمود هالل محمد11491

دمياطاألدبىمبصرالملكى جمعه الغريب جمعه محمود11492

دمياطاألدبىمبصرالسنباطى الرازق عبد الرازق عبد يحيى11493

دمياطاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد هشام ابراهيم11494

دمياطاألدبىمبصرعدوى محمود فريد رفعت احمد11495

دمياطاألدبىمبصرعالم محمد المحمدى منصور احمد11496

دمياطاألدبىمبصرمقبله محمد الرازق عبد وائل احمد11497

دمياطاألدبىمبصرالعزيز عبد المؤنس عبد وليد احمد11498

دمياطاألدبىمبصرحسن محمد السيد رجائى اسالم11499

دمياطاألدبىمبصرهالل حسن سامى رفعت بشير11500

دمياطاألدبىمبصرالمعاطى ابو مصطفى فاروق مصطفى حامد11501

دمياطاألدبىمبصرالعنين ابو حلمى ايهاب الدين حسام11502

دمياطاألدبىمبصرسلطان رشاد سعد مجدى خالد11503

دمياطاألدبىمبصراحمد المرشدى درغام الغفار عبد سعد11504

دمياطاألدبىمبصرهللا عبد عطيه السيد رمضان السيد11505

دمياطاألدبىمبصرالعاطى عبد الراجحى سمره ابو سيف11506

دمياطاألدبىمبصرغازى رزق محمد محمود الرحمن عبد11507

دمياطاألدبىمبصرالمنشاوى الحميد عبد السعيد عمر11508

دمياطاألدبىمبصرالسيد السالم عبد فوزى جمال محمد11509

دمياطاألدبىمبصرالضبع طلبه محمد حافظ محمد11510

دمياطاألدبىمبصرفتيح ابراهيم هللا فتح سامح محمد11511

دمياطاألدبىمبصريوسف احمد صالح صفوت محمد11512

دمياطاألدبىمبصرداود احمد محمد الناصر عبد محمد11513

دمياطاألدبىمبصرعدوى محمود فريد فكيه محمد11514

دمياطاألدبىمبصرالدايم عبد صالح نصر محمد11515

دمياطاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد عزام محمد ناصر11516

الشرقيةاألدبىمبصردياب احمد حسن حسن احمد11517

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى مغازى محمد رضا احمد11518

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الطنطاوى محمد محسن احمد11519

الشرقيةاألدبىمبصرنصار عباس منصور محمد احمد11520

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد هانى احمد11521

الشرقيةاألدبىمبصرهديه محمد الفتاح عبد خالد اسالم11522

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عادل اسالم11523

الشرقيةاألدبىمبصرالشامى الحميد عبد هللا فرج مصطفى اسالم11524

الشرقيةاألدبىمبصرغريب الرحمن عبد ابراهيم جمال ابراهيم11525

الشرقيةاألدبىمبصرعلى كامل محمد ابراهيم11526

الشرقيةاألدبىمبصربحيرى الحميد عبد محمد باسم11527
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ن429النموذجى الراشدين الخلفاء

ن424النموذجى الراشدين الخلفاء

ن586النموذجى الراشدين الخلفاء

ن373النموذجى الراشدين الخلفاء

ن365النموذجى الراشدين الخلفاء

ن379النموذجى الراشدين الخلفاء

ن411النموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالغاب كفر

ن324الغاب كفر

راسبالغاب كفر

ثانالغاب كفر

ثانالغاب كفر

ن400الغاب كفر

ثانالغاب كفر

ثانالغاب كفر

ن335الغاب كفر

راسبالغاب كفر

ن347الغاب كفر

ثانالغاب كفر

ثانالغاب كفر

ن372الغاب كفر

ن399الغاب كفر

ثانالغاب كفر

ثانالغاب كفر

ن374الغاب كفر

ن420الغاب كفر

ن413الغاب كفر

ن333الغاب كفر

ثانالغاب كفر

ن336الغاب كفر

ن394الزقازيق

ن553الزقازيق

ن440الزقازيق

ن355الزقازيق

ن515الزقازيق

ن352الزقازيق

ن321الزقازيق

ن335الزقازيق

ثانالزقازيق

ن442الزقازيق

راسبالزقازيق
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الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد المجيد عبد حسن كامل بدر11528

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد حسن محمد حسن11529

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد الحميد عبد رأفت حمدى11530

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض احمد احمد الحى عبد اشرف سعيد11531

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطوه سعيد محمد سعيد11532

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه الستار عبد محمد سعيد11533

الشرقيةاألدبىمبصرنصار غريب محمد محمد عادل11534

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد هللا عبد حسن الرحمن عبد11535

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد احمد العزيز عبد11536

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد مصطفى امين محمد هللا عبد11537

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على احمد على11538

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه سعيد محمد على11539

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم على الفتاح عبد الحفيظ عبد عمر11540

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن العزيز عبد عمر11541

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد السيد محمد عمر11542

الشرقيةاألدبىمبصرعلى زيد ابو نجاح عمر11543

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سرور بكر مالك11544

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد ماهر محمد احمد محمد11545

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح الحميد عبد السيد محمد11546

الشرقيةاألدبىمبصرالسعود ابو امين على امين محمد11547

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحليم عبد جمال محمد11548

الشرقيةاألدبىمبصربيومى محمد محمد خالد محمد11549

الشرقيةاألدبىمبصرفضل هللا عبد مسعد صبرى محمد11550

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد العظيم عبد محمد11551

الشرقيةاألدبىمبصرالجديلى على محمد عطيه محمد11552

الشرقيةاألدبىمبصرداؤد احمد فارس محمد11553

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب مصطفى على ماجد محمد11554

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه محمد محمود محمد11555

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد ناصر محمد11556

الشرقيةاألدبىمبصراحمد طوسون ياسر محمد11557

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم ابراهيم السيد محمد11558

الشرقيةاألدبىمبصردهشان ابراهيم محمد ابراهيم محمد11559

الشرقيةاألدبىمبصروهبه محمد وهبه محمد11560

الشرقيةاألدبىمبصرالزيات احمد محمود رضا محمود11561

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فهيم هللا عبد محمود11562

الشرقيةاألدبىمبصرالشامى الحميد عبد هللا فرج الحميد عبد محمود11563

الشرقيةاألدبىمبصررمضان جبر كمال محمد فرج هشام11564

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عاطف امجد يوسف11565

الشرقيةاألدبىمبصرنبيوه ابراهيم محمد السيد11566

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد صبحى حسن عمرو11567

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو محمد محمد يوسف11568

الشرقيةاألدبىمبصرالسبكى محمد احمد مصطفى احمد11569
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راسبالزقازيق

ن373الزقازيق

ن419الزقازيق

راسبالزقازيق

راسبالزقازيق

ن413الزقازيق

ن418الزقازيق

ن455الزقازيق

ثانالزقازيق

ن465الزقازيق

ن435الزقازيق

ثانالزقازيق

ن533الزقازيق

ثانالزقازيق

ن377الزقازيق

ثانالزقازيق

ثانالزقازيق

ثانالزقازيق

ثانالزقازيق

ثانالزقازيق

ن329الزقازيق

ن471الزقازيق

ن372الزقازيق

ن366الزقازيق

ن370الزقازيق

ن370الزقازيق

ثانالزقازيق

ن412الزقازيق

ن343الزقازيق

ن373الزقازيق

ن385الزقازيق

ن406الزقازيق

ن349الزقازيق

ن367الزقازيق

ن346الزقازيق

ن364الزقازيق

ن351الزقازيق

ن548الزقازيق

ن371الزقازيق

ثانالزقازيق

ن336الزقازيق

ن319الزقازيق
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الشرقيةاألدبىمبصربشر فتحى هشام محمد11570

الشرقيةاألدبىمبصريوسف ابراهيم الحميد عبد ابراهيم11571

الشرقيةاألدبىمبصرالنصيرى محمود الدسوقى ابراهيم احمد11572

الشرقيةاألدبىمبصرشفيق حسن العزيز عبد ابراهيم11573

الشرقيةاألدبىمبصرشعير السيد محمد ابراهيم احمد11574

الشرقيةاألدبىمبصرالشوادفى الدايم عبد محمد الفتاح عبد احمد11575

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه النبى عبد احمد11576

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد محمود محمد احمد11577

الشرقيةاألدبىمبصرصقر السيد محمد محمد المنعم عبد اسامه11578

الشرقيةاألدبىمبصرزيد العظيم عبد رمضان اسالم11579

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد محمود محمد اسالم11580

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد محمود اشرف11581

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حمزه السيد حماده السيد11582

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد حسن محمد حسن11583

الشرقيةاألدبىمبصرالعجمى حسن كامل محمد حسن11584

الشرقيةاألدبىمبصربهجت يحيى حسينى السيد حسينى11585

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد زكى الباسط عبد ربيع11586

الشرقيةاألدبىمبصرالشوادفى حسن الدايم عبد محمد احمد صالح11587

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد يحيى صالح11588

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد حامد الرحمن عبد11589

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد فارس الرحمن عبد11590

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد الحليم عبد صالح الغفور عبد11591

الشرقيةاألدبىمبصرحسين رجب السيد اشرف هللا عبد11592

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد عبده محمد هللا عبد11593

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد على اشرف على11594

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد هللا عبد هللا عوض فارس11595

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد السيد محمد11596

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على محمد السيد محمد11597

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد ايمن محمد11598

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد محمد اسماعيل محمد11599

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على هللا عبد بشير محمد11600

الشرقيةاألدبىمبصرخضر عطيه حسن محمد بشير محمد11601

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد العزيز عبد اللطيف عبد محمد11602

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم محمد احمد السيد محمود محمد11603

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حمزه محمد محمود محمد11604

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد العزيز عبد محمد السيد محمود11605

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد حسن عيد حسن محمود11606

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد عيد محمود11607

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الدايم عبد مراد محمود11608

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى احمد مرسى محمد هيثم11609

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد عطيه محمد ثروت ابراهيم11610

الشرقيةاألدبىمبصرعطايا فوزى محمد عابد ابراهيم11611
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راسبالزقازيق

ثانالزقازيق

ن393الزقازيق

ثانعامر بنى

ن475عامر بنى

ن422عامر بنى

ثانعامر بنى

ن330عامر بنى

ن334عامر بنى

ثانعامر بنى

ن342عامر بنى

ن459عامر بنى

ن402عامر بنى

ن395عامر بنى

ن391عامر بنى

راسبعامر بنى

ثانعامر بنى

ن452عامر بنى

ن355عامر بنى

ن381عامر بنى

ن419عامر بنى

ن391عامر بنى

ن398عامر بنى

ثانعامر بنى

ثانعامر بنى

راسبعامر بنى

ن550عامر بنى

ثانعامر بنى

ن334عامر بنى

ن347عامر بنى

ثانعامر بنى

ن429عامر بنى

ن376عامر بنى

ن431عامر بنى

ثانعامر بنى

راسبعامر بنى

ن535عامر بنى

ن386عامر بنى

ن364عامر بنى

ن499عامر بنى

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن ابراهيم احمد11612

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن صدقى احمد11613

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمد فتحى محمد صفوت احمد11614

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان حسن ابراهيم اللطيف عبد احمد11615

الشرقيةاألدبىمبصرالغرباوى محمد محمد هللا عبد احمد11616

الشرقيةاألدبىمبصرقطب ابراهيم قطب احمد11617

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد جوده محمد احمد11618

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى منصور محمد احمد11619

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى هللا عبد مصطفى احمد11620

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد ابراهيم السيد11621

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد هللا عبد ايمن11622

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الجواد عبد رجب حسن11623

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى منصور محمد رضا11624

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض محمد حمدى صبرى سمير11625

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود سند ابراهيم سند11626

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد ماهر محمد صالح11627

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى شوقى حسن طارق11628

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحافظ عبد محمد جمال الرحمن عبد11629

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد عالء هللا عبد11630

الشرقيةاألدبىمبصرالقوى عبد جوده فرحات هللا عبد11631

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرؤوف عبد محمد عثمان11632

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بخيت محمد عمر11633

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على النبى عبد عالء عمرو11634

الشرقيةاألدبىمبصرنصر عوض نصر عوض11635

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد العربى السيد احمد محمد11636

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته حسينى جوده احمد محمد11637

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد ربيع محمد11638

الشرقيةاألدبىمبصرالغرباوى محمد محمد على محمد11639

الشرقيةاألدبىمبصرقطب ابراهيم قطب محمد11640

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عباس محمد مرسى محمد11641

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد ناصر محمد11642

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد طلعت باسم محمود11643

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد محمد الهادى عبد محمود11644

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد محمود11645

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد شحاته على محمد محمود11646

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى محمد مهدى محمد مصطفى11647

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد صالح وليد11648

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد ابراهيم احمد11649

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد احمد السميع عبد السيد احمد11650

الشرقيةاألدبىمبصرقطب العظيم عبد الدين سعد احمد11651

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد احمد عزوز احمد11652

الشرقيةاألدبىمبصرالوروارى سليم على فاروق احمد11653
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راسبركاب ميت

ثانركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

ثانركاب ميت

راسبركاب ميت

ثانركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

ن337ركاب ميت

راسبركاب ميت

ثانركاب ميت

ثانركاب ميت

ثانركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

ثانركاب ميت

ن338ركاب ميت

ثانبغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

راسببغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد احمد عاطف السيد11654

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد احمد سيد احمد سيد احسان11655

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السعودى محمد رضا اسالم11656

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السعودى محمد السيد اشرف11657

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد بيومى احمد بالل11658

الشرقيةاألدبىمبصرعبده العباسى محمد حسام11659

الشرقيةاألدبىمبصرالحى عبد نجدى رأفت طه11660

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد عوض احمد الرحمن عبد11661

الشرقيةاألدبىمبصروهبه على محمد محمد على11662

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد السيد كريم11663

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد شوقى اشرف محمد11664

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد العربى السيد محمد11665

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد حسن محمد11666

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السميع عبد محمد حسن محمد11667

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على احمد رضوان محمد11668

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد كامل سمير محمد11669

الشرقيةاألدبىمبصرفرح محمد السيد سامى محمد11670

الشرقيةاألدبىمبصريوسف الرحمن عبد محمد الحميد عبد محمد11671

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد محمود محمد11672

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد احمد ناصر محمد11673

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد حسن العزيز عبد محمود11674

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد الرحمن عبد العزيز عبد محمود11675

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمدى محمد على محمود11676

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد السيد الكريم عبد عمر مصطفى11677

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان محمد السيد ابراهيم11678

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد حسينى الطنطاوى احمد11679

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد كمال عماد احمد11680

الشرقيةاألدبىمبصررجب حسن عصام اسامه11681

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد على صالح11682

الشرقيةاألدبىمبصريوسف صابر ايمن على11683

الشرقيةاألدبىمبصرامين هللا عبد رضا هللا عبد11684

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد مازن11685

الشرقيةاألدبىمبصرغزالى حسينى السيد محمود11686

الشرقيةاألدبىمبصرجبر حسن السيد رفعت محمد11687

الشرقيةاألدبىمبصرمراد السيد هللا عبد رضا محمد11688

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد محمد حموده محمود11689

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود حماده محمود11690

الشرقيةاألدبىمبصرحامد محمود الوهاب عبد محمد11691

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد المنعم عبد حصافى محمد11692

الشرقيةاألدبىمبصربحيرى احمد الحليم عبد محمد محمود11693

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد الحميد عبد محمد11694

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الفتاح عبد محمد11695
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ثانبغزالة اباظة ثروت

ن334بغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

راسببغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

راسببغزالة اباظة ثروت

راسببغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

ن430بغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

ن336بغزالة اباظة ثروت

ن367بغزالة اباظة ثروت

ن340بغزالة اباظة ثروت

ن361بغزالة اباظة ثروت

ن358بغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

ن456بغزالة اباظة ثروت

ن362بغزالة اباظة ثروت

ن325بغزالة اباظة ثروت

ن367بغزالة اباظة ثروت

ن365بغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

ن401بالشرقية الزهراء

ن361بالشرقية الزهراء

ن327بالشرقية الزهراء

ن326بالشرقية الزهراء

ن338بالشرقية الزهراء

ن388بالشرقية الزهراء

ن458بالشرقية الزهراء

ن518بالشرقية الزهراء

ن384بالشرقية الزهراء

ن363بالشرقية الزهراء

ن433بالشرقية الزهراء

ن352بالشرقية الزهراء

راسببالشرقية الزهراء

ن455بالشرقية الزهراء

ن474بالشرقية الزهراء

ن478بالشرقية الزهراء

ن335بالشرقية الزهراء

ن365بالشرقية الزهراء
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جمعه فوزى فارس11696

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم الستار عبد حجازى ابراهيم11697

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن ابراهيم11698

الشرقيةاألدبىمبصرهللا ضيف الشافعى محمد ابراهيم11699

الشرقيةاألدبىمبصرصالح السيد ابراهيم احمد11700

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان مصطفى بدران احمد11701

الشرقيةاألدبىمبصردعبس حسين جوده جالل احمد11702

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد جمعه احمد11703

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد رفعت رضا احمد11704

الشرقيةاألدبىمبصرامين حلمى سامى احمد11705

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حامد سعيد احمد11706

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان السنوسى علوان احمد11707

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد ابراهيم محمد احمد11708

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى حسن محمد احمد11709

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مرسى محمد احمد11710

الشرقيةاألدبىمبصرذكى اسماعيل ذكى ادهم11711

الشرقيةاألدبىمبصرعلى فاروق رضا اسالم11712

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد صالح اسالم11713

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد صالح السيد11714

الشرقيةاألدبىمبصرسليم احمد المعبود عبد السيد11715

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد السيد عماد السيد11716

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سالمه ايهاب11717

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسينى محمد هللا عبد حسن11718

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم موسى السيد ربيع11719

الشرقيةاألدبىمبصرعتريس انيس محمد رزق11720

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد ابراهيم رضا11721

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد بدر سعيد11722

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد شعبان احمد طارق11723

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد احمد المؤمن عبد11724

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الصاوى احمد الرحمن عبد11725

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الرحمن عبد محمود الرحمن عبد11726

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار مهدى المقصود عبد حسن هللا عبد11727

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على صبحى على11728

الشرقيةاألدبىمبصرالعياط احمد محمد جمال عمرو11729

الشرقيةاألدبىمبصرواصل على محمد الفتاح عبد كريم11730

الشرقيةاألدبىمبصرنحله السيد احمد محمد11731

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد انس احمد محمد11732

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سعيد احمد محمد11733

الشرقيةاألدبىمبصراحمد لطفى احمد محمد11734

الشرقيةاألدبىمبصرنحله محمد احمد محمد11735

الشرقيةاألدبىمبصرنصار محمد احمد محمد11736

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد مصطفى احمد محمد11737
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ن388بالشرقية الزهراء

ن414العصلوجى

ن342العصلوجى

ن381العصلوجى

ثانالعصلوجى

ن423العصلوجى

ن460العصلوجى

ن410العصلوجى

ن384العصلوجى

ن440العصلوجى

ن401العصلوجى

ن404العصلوجى

ن369العصلوجى

ن439العصلوجى

ن375العصلوجى

ثانالعصلوجى

ثانالعصلوجى

ن458العصلوجى

ن374العصلوجى

ن373العصلوجى

ن340العصلوجى

ن367العصلوجى

ن379العصلوجى

ن334العصلوجى

ثانالعصلوجى

ن358العصلوجى

ن356العصلوجى

ن376العصلوجى

ن363العصلوجى

ن384العصلوجى

ن400العصلوجى

ن503العصلوجى

ن509العصلوجى

ن419العصلوجى

ن345العصلوجى

ن343العصلوجى

ن361العصلوجى

ن355العصلوجى

ن387العصلوجى

ثانالعصلوجى

ن332العصلوجى

ن351العصلوجى
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الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى ابراهيم ممتاز احمد محمد11738

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد اشرف محمد11739

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن السيد محمد11740

الشرقيةاألدبىمبصربيومى محمد السيد محمد11741

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد بدر محمد11742

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد حسين محمد11743

الشرقيةاألدبىمبصرالدين عز الهادى عبد حماده محمد11744

الشرقيةاألدبىمبصرحنفى السيد حنفى محمد11745

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد خالد محمد11746

الشرقيةاألدبىمبصرعوض على مختار سامى محمد11747

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد سعيد محمد11748

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شعبان سعيد محمد11749

الشرقيةاألدبىمبصررجب محمد سعيد محمد11750

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد الرحمن عبد سمير محمد11751

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى محمد شعبان محمد11752

الشرقيةاألدبىمبصرادريس السيد عادل محمد11753

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق الرحمن عبد المنعم عبد محمد11754

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد على محمد11755

الشرقيةاألدبىمبصرقطب مجاهد محمد محمد11756

الشرقيةاألدبىمبصرشلبى محمود محمد ممتاز محمد11757

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمود هانى محمد11758

الشرقيةاألدبىمبصررشدى محمد السيد محمود11759

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم العظيم عبد بهجت محمود11760

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى السيد سعيد محمود11761

الشرقيةاألدبىمبصرغريب هللا عبد هللا عبد محمود11762

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى بيومى مصطفى11763

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى ابراهيم محروس مصطفى11764

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ممدوح مصطفى ممدوح11765

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد مصطفى مؤمن11766

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد جمال الحميد عبد نادر11767

الشرقيةاألدبىمبصرحسن اللطيف عبد الباسط عبد همام11768

الشرقيةاألدبىمبصرالشيخ احمد سعيد اشرف يوسف11769

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد ابراهيم احمد11770

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد محروس السيد احمد11771

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد صابر رمضان احمد11772

الشرقيةاألدبىمبصرهللا نصر هاشم ابو محمد احمد11773

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بيومى نبيل احمد11774

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الرازق عبد خيرى اسالم11775

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى محمد باسم11776

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب خليل محمد خليل11777

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ابراهيم هللا عبد11778

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد مصطفى هللا عبد11779



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 558

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن358العصلوجى

ن464العصلوجى

ن502العصلوجى

ن426العصلوجى

ثانالعصلوجى

ن344العصلوجى

ن339العصلوجى

ثانالعصلوجى

ثانالعصلوجى

ن474العصلوجى

ثانالعصلوجى

ن431العصلوجى

ن350العصلوجى

ن484العصلوجى

ثانالعصلوجى

ن359العصلوجى

ن448العصلوجى

ن390العصلوجى

ن384.5العصلوجى

ن430العصلوجى

ثانالعصلوجى

ن482العصلوجى

ن525العصلوجى

ن492العصلوجى

ن350العصلوجى

ن447العصلوجى

ن369العصلوجى

ن406العصلوجى

ن385العصلوجى

ن358العصلوجى

ن386العصلوجى

ن399العصلوجى

راسبابوجبل كفر

ن377ابوجبل كفر

ن348ابوجبل كفر

ن380ابوجبل كفر

ن370ابوجبل كفر

ن366ابوجبل كفر

ن432ابوجبل كفر

ن382ابوجبل كفر

ن369ابوجبل كفر

ن327ابوجبل كفر
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الشرقيةاألدبىمبصرجمعه الهادى عبد محمد الهادى عبد11780

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود سالم على11781

الشرقيةاألدبىمبصرخليل سليمان خليل عمر11782

الشرقيةاألدبىمبصرحسين السيد محمد عمرو11783

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن اسماعيل محمد11784

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد طه السيد محمد11785

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حافظ محمد سامى محمد11786

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد سعد محمد11787

الشرقيةاألدبىمبصرراضى محمد عادل محمد11788

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسين الكريم عبد محمد11789

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد عبده محمد11790

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمود احمد محمود11791

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد حسينى طارق محمود11792

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد هللا عبد محمد مصطفى11793

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته خليل المعبود عبد رضا ابراهيم11794

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود شوقى سعيد احمد11795

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد حسن السيد11796

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب بكر محمود بكر11797

الشرقيةاألدبىمبصرعامر على حسين خالد حسين11798

الشرقيةاألدبىمبصرصالح حسين مبروك حسين11799

الشرقيةاألدبىمبصرعلى رجب ربيع رجب11800

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم على سعيد11801

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد هللا عبد الحميد عبد11802

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على الرحمن عبد11803

الشرقيةاألدبىمبصروهدان حسن رشدى محمد الرحمن عبد11804

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد محمد الفتاح عبد11805

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العاطى عبد العظيم عبد هللا عبد11806

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم جوده عالء هللا عبد11807

الشرقيةاألدبىمبصراحمد جوده سعيد على11808

الشرقيةاألدبىمبصرشرخ ابو الغنى عبد ميسره عمر11809

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد موسى نادر عيسى11810

الشرقيةاألدبىمبصرغريب بيومى محمد غريب11811

الشرقيةاألدبىمبصرانيس فوزى محمد فوزى11812

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فؤاد محمد فؤاد11813

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد مسلم العزيز عبد كريم11814

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فايز حسين محسن11815

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد ايهاب محمد11816

الشرقيةاألدبىمبصرامين المهدى محمد حسام محمد11817

الشرقيةاألدبىمبصرااللفى سعيد حماده محمد11818

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد خليفه محمد11819

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد رمضان محمد11820

الشرقيةاألدبىمبصرفريد محمد صابر محمد11821
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ن345ابوجبل كفر

ن362ابوجبل كفر

ن338ابوجبل كفر

ثانابوجبل كفر

ن322ابوجبل كفر

ن379ابوجبل كفر

ن365ابوجبل كفر

ن394ابوجبل كفر

ن431ابوجبل كفر

ن398ابوجبل كفر

ن469ابوجبل كفر

ن389ابوجبل كفر

ن444ابوجبل كفر

ن367ابوجبل كفر

ن328جمعه كفر

ثانجمعه كفر

ن435جمعه كفر

ن419جمعه كفر

ن361جمعه كفر

ن385جمعه كفر

ن429جمعه كفر

ن391جمعه كفر

ن366جمعه كفر

ن365جمعه كفر

ثانجمعه كفر

ن336جمعه كفر

ثانجمعه كفر

ن389.5جمعه كفر

ن414جمعه كفر

ن339جمعه كفر

ن404جمعه كفر

ن469جمعه كفر

ثانجمعه كفر

ن497جمعه كفر

ن486جمعه كفر

ن381جمعه كفر

ن352جمعه كفر

ن373جمعه كفر

ن372جمعه كفر

ثانجمعه كفر

ن479جمعه كفر

ثانجمعه كفر
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الشرقيةاألدبىمبصرسند محمد عاطف محمد11822

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الحميد عبد محمد11823

الشرقيةاألدبىمبصريوسف هللا عوض محمد المنعم عبد محمد11824

الشرقيةاألدبىمبصرالعوامرى عطيه السيد عطيه محمد11825

الشرقيةاألدبىمبصرمرغنى محمد على محمد11826

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد جوده محمد محمد11827

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمود محمد11828

الشرقيةاألدبىمبصرالغرباوى على محمد مصلح محمد11829

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد المجيد عبد السيد محمود11830

الشرقيةاألدبىمبصرمرغنى محمد على محمود11831

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان بيومى محمد محمود11832

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان غالب محمد محمود11833

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد احمد مصطفى11834

الشرقيةاألدبىمبصرالحى عبد مصطفى حازم مصطفى11835

الشرقيةاألدبىمبصرزيدان مسلم زيدان وحيد11836

الشرقيةاألدبىمبصرالدين نجم محمد ابراهيم السيد يحى11837

الشرقيةاألدبىمبصرخليل فكرى خليل يحى11838

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرؤف عبد محمد يحيى11839

الشرقيةاألدبىمبصرالبرى السيد البرى ابراهيم يوسف11840

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد طلعت احمد11841

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عيد حمزه احمد11842

الشرقيةاألدبىمبصرجاد اسماعيل هللا عبد اسامه11843

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد عطيه احمد11844

الشرقيةاألدبىمبصرحسونه محمد على محمود ابراهيم11845

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد شاهين رضا اسالم11846

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فرج عادل احمد11847

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان اسماعيل نادر احمد11848

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن امين احمد11849

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه هللا عبد محمد حسام11850

الشرقيةاألدبىمبصرحسين على محمد حمدى11851

الشرقيةاألدبىمبصرغريب صالح فتحى رمضان11852

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد عادل سعيد11853

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عبد ايمن هللا عبد11854

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد حسينى هللا عبد11855

الشرقيةاألدبىمبصرحسونه محمد على محمود عيد11856

الشرقيةاألدبىمبصرالباسط عبد هللا عبد الرحمن عبد فاروق11857

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه حمدى كريم11858

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه العزيز عبد خالد ماهر11859

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد اشرف محمد11860

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد المقصود عبد ايمن محمد11861

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عليوه خالد محمد11862

الشرقيةاألدبىمبصررشاد امين هللا عبد محمد11863



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 562

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن475جمعه كفر

ن442جمعه كفر

ن347جمعه كفر

ن390جمعه كفر

ن345جمعه كفر

راسبجمعه كفر

ن437جمعه كفر

ثانجمعه كفر

ثانجمعه كفر

ثانجمعه كفر

ثانجمعه كفر

راسبجمعه كفر

ثانجمعه كفر

ثانجمعه كفر

راسبجمعه كفر

ثانجمعه كفر

ثانجمعه كفر

ثانجمعه كفر

ثانجمعه كفر

ن524كشيك

راسبكشيك

ثانكشيك

ثانكشيك

ن337كشيك

ن331كشيك

ن368كشيك

ثانكشيك

ن332كشيك

ثانكشيك

راسبكشيك

راسبكشيك

ن352كشيك

راسبكشيك

ثانكشيك

ثانكشيك

ثانكشيك

ن396كشيك

راسبكشيك

راسبكشيك

ثانكشيك

راسبكشيك

ثانكشيك
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الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عبد محمد محمود11864

الشرقيةاألدبىمبصرالباقى عبد الفهيم عبد محمود مصطفى11865

الشرقيةاألدبىمبصرالمؤمن عبد محمد محمد محمد11866

الشرقيةاألدبىمبصرفرحات السيد نبيل محمد11867

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه جمال يوسف11868

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد الفتاح عبد محمد11869

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد كمال محمد الدين سعد كريم11870

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد رشاد احمد ابراهيم11871

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم فاروق خالد ابراهيم11872

الشرقيةاألدبىمبصربدر محمد محمد محمد ابراهيم11873

الشرقيةاألدبىمبصردرويش السميع عبد سعيد محمد ابراهيم11874

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد متولى محمد ابراهيم11875

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد السيد احمد11876

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد السيد احمد11877

الشرقيةاألدبىمبصرالمحالوى على صبرى جمال احمد11878

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه السيد السيد حسين احمد11879

الشرقيةاألدبىمبصرفوزى الرؤف عبد خالد احمد11880

الشرقيةاألدبىمبصرعنان عزب جوده رجب احمد11881

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عيسى رمضان احمد11882

الشرقيةاألدبىمبصرصبح محمود ابراهيم سعيد احمد11883

الشرقيةاألدبىمبصرامين العز ابو سعد احمد11884

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب عزب سامى احمد11885

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد هللا عبد سامى احمد11886

الشرقيةاألدبىمبصرالجزار عطيه محمد سمير احمد11887

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عيسى خضر صبرى احمد11888

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد فوزى صبحى احمد11889

الشرقيةاألدبىمبصرالجندى عرفان عرفان صبرى احمد11890

الشرقيةاألدبىمبصرسالم حسن الحميد عبد صالح احمد11891

الشرقيةاألدبىمبصرفرج سعد العزيز عبد احمد11892

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمد الدين عالء احمد11893

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد اللطيف عبد عماد احمد11894

الشرقيةاألدبىمبصرالمهد زيد ابو الحليم عبد عيسى احمد11895

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاد عزب محمد مجدى احمد11896

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الشافى عبد محمد احمد11897

الشرقيةاألدبىمبصرحسين عطيه محمد احمد11898

الشرقيةاألدبىمبصرخطابى بدوى بدوى محمود احمد11899

الشرقيةاألدبىمبصرخليل على محمود محمود احمد11900

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد احمد ادهم11901

الشرقيةاألدبىمبصرالهتير محمد السيد صبح اسالم11902

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد هللا عبد عوض الجواد عبد اسالم11903

الشرقيةاألدبىمبصرقنديل سليمان محمد محمد اسالم11904

الشرقيةاألدبىمبصرخليل على محمود محمود اسالم11905
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد رشاد احمد اسماعيل11906

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق عبد امين وليد امين11907

الشرقيةاألدبىمبصرعنانى جالل سعيد جالل11908

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السالم عبد اشرف حسام11909

الشرقيةاألدبىمبصرعنانى عطيه محمد حسن حسام11910

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمود موسى حسن11911

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد اشرف حسين11912

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد حمدى احمد حمدى11913

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الهادى عبد اشرف حمدى11914

الشرقيةاألدبىمبصرشريف حمدى شريف حمدى11915

الشرقيةاألدبىمبصرالدمرداش عطيه محمد جمال رضا11916

الشرقيةاألدبىمبصرزكى الجليل عبد فتحى عيسى راضى11917

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان زكى سعيد عثمان زياد11918

الشرقيةاألدبىمبصرحامد الصادق عبد محمود سامح11919

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق عبد محمد شوقى السالم عبد سعد11920

الشرقيةاألدبىمبصرعقل العزيز عبد محمود رجب سعيد11921

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى الحميد عبد سامى سعيد11922

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد سعيد الفتاح عبد سعيد11923

الشرقيةاألدبىمبصرعزام فرج سليم فارس سليم11924

الشرقيةاألدبىمبصرعباس العزيز عبد خيرى صالح11925

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد صالح محمود صالح11926

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى هاشم صالح11927

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد احمد طارق11928

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد عاصم11929

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمود سعد الحميد عبد11930

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد احمد الرحمن عبد11931

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمود الجليل عبد خالد الرحمن عبد11932

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب السيد الصادق عبد رمضان الرحمن عبد11933

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد عزت الرحمن عبد11934

الشرقيةاألدبىمبصربدر رفاعى العزيز عبد عصام الرحمن عبد11935

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو الودود عبد عماد الرحمن عبد11936

الشرقيةاألدبىمبصرعوض ابراهيم سعيد محمد الرحمن عبد11937

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد عزت طارق السالم عبد11938

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد السعيد محمد ابراهيم هللا عبد11939

الشرقيةاألدبىمبصرالمحسن عبد المحسن عبد محمد هللا عبد11940

الشرقيةاألدبىمبصرغالى محمود مصطفى جوده المحسن عبد11941

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد عطيه السيد عطيه11942

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى عزب محمد جابر عصام11943

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد على رضا على11944

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد شحته عمرو11945

الشرقيةاألدبىمبصركامل محمد كامل عيسى11946

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد فتحى جمال فتحى11947
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الشرقيةاألدبىمبصراليزيد ابو هللا عبد اليزيد ابو محمد11948

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حامد حامد احمد محمد11949

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد السيد محمد11950

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد صالح السيد محمد11951

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عثمان السيد محمد11952

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد السيد محمد11953

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد السيد جمال محمد11954

الشرقيةاألدبىمبصراليزيد ابو سعيد جمال محمد11955

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه السيد حمدى محمد11956

الشرقيةاألدبىمبصرصبح محمد عباس خضر محمد11957

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد شبل رأفت محمد11958

الشرقيةاألدبىمبصرحسين عطيه محمد رفاعى محمد11959

الشرقيةاألدبىمبصرعقل السيد محمد رمزى محمد11960

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السالم عبد سعيد محمد11961

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عباس ابراهيم سعيد محمد11962

الشرقيةاألدبىمبصرجاد حسين السيد سعيد محمد11963

الشرقيةاألدبىمبصرالياس محمد سعيد محمد11964

الشرقيةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم سمير محمد11965

الشرقيةاألدبىمبصرالبنا ابراهيم مسلم ابو صابر محمد11966

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد الرحمن عبد صبرى محمد11967

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الشافى عبد صالح محمد11968

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد عاطف محمد11969

الشرقيةاألدبىمبصرجاد يوسف جاد السالم عبد محمد11970

الشرقيةاألدبىمبصرالشناف السيد الجليل عبد الشافى عبد محمد11971

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد عصام محمد11972

الشرقيةاألدبىمبصرعمر السميع عبد عمر محمد11973

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محيى عيسى محمد11974

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد غريب فتحى محمد11975

الشرقيةاألدبىمبصرعنان السيد احمد محمود محمد11976

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد حمدى محمود محمد11977

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى حامد القادر عبد محمود محمد11978

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عرفات محمود محمد11979

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد مهدى محمد11980

الشرقيةاألدبىمبصرعزب مهدى موسى محمد11981

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه نبهان نبيل محمد11982

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود متولى ناجى محمد11983

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم صابر هشام محمد11984

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه البيومى محمد ياسر محمد11985

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد الجليل عبد احمد محمود11986

الشرقيةاألدبىمبصرمبروك محمد الرحمن عبد احمد محمود11987

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد كامل مصطفى السيد محمود11988

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم ابراهيم اسماعيل جميل محمود11989
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ثانشنبارة
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الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الدايم عبد رضا محمود11990

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المحسن عبد رضا محمود11991

الشرقيةاألدبىمبصرحسونه محمود محمد رضا محمود11992

الشرقيةاألدبىمبصرحافظ محمد سعد محمود11993

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد فوزى عاطف محمود11994

الشرقيةاألدبىمبصرالجمل الصمد عبد محمد الصمد عبد محمود11995

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم امين الرحمن عبد محمد محمود11996

الشرقيةاألدبىمبصرالبنا امين المحسن عبد محمد محمود11997

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد احمد السيد محسن مصطفى11998

الشرقيةاألدبىمبصرسالم عرفه السيد محمود مصطفى11999

الشرقيةاألدبىمبصرامين محمود الشحات محمود مصطفى12000

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد الحميد عبد محمود مصطفى12001

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى محمد معوض مهدى12002

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه محمود السيد محمد معاذ12003

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد مصطفى الدين نور12004

الشرقيةاألدبىمبصررجب محمد هاشم محمد هاشم12005

الشرقيةاألدبىمبصرعباس رضوان عباس هشام12006

الشرقيةاألدبىمبصرالشناف الجليل عبد الشافى عبد صالح وليد12007

الشرقيةاألدبىمبصرصبح محمد عباس السيد وائل12008

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحافظ عبد عطيه ياسر12009

الشرقيةاألدبىمبصربسيونى العزيز عبد متولى ابراهيم12010

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد السيد احمد12011

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود جاد السيد احمد12012

الشرقيةاألدبىمبصرسعد السيد اشرف احمد12013

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل نجم النعيم عبد حمدى احمد12014

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد خالد احمد12015

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه النبى عبد سعد احمد12016

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه سليمان احمد12017

الشرقيةاألدبىمبصرنصر العاطى عبد طارق احمد12018

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار السيد محمد هللا عبد احمد12019

الشرقيةاألدبىمبصرالمحسن عبد الجليل عبد المحسن عبد احمد12020

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الرؤف عبد محمد احمد12021

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الجيد عبد محمد احمد12022

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد جابر ناصر احمد12023

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد العال عبد عزب عزب اشرف12024

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد رفعت السيد12025

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الغنى عبد السالم عبد السيد12026

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد السيد المنعم عبد السيد12027

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حلمى اشرف حلمى12028

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد القادر عبد اللطيف عبد خالد12029

الشرقيةاألدبىمبصرهللا فتح عطوه هللا فتح رضا12030

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد رمضان سعيد12031
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ن319الزين ام

ن483الزين ام

ن422الزين ام

ن407الزين ام

ن433الزين ام

ن404الزين ام

ن492الزين ام

ن484الزين ام

ثانالزين ام

ثانالزين ام

ثانالزين ام

ن327الزين ام

ن372الزين ام



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 571

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد المطلب عبد صبحى عمر12032

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد محمد احمد عمرو12033

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عزب العزيز عبد السيد محمد12034

الشرقيةاألدبىمبصررجب احمد الهادى محمد12035

الشرقيةاألدبىمبصربدوى الدايم عبد بدوى محمد12036

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد خالد محمد12037

الشرقيةاألدبىمبصرالشافى عبد محمد سامى محمد12038

الشرقيةاألدبىمبصرهالل محمد احمد شحته محمد12039

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود حسنى لطفى محمد12040

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد الراجحى حسن محمود محمد12041

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه ابراهيم الدسوقى محمود12042

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عطيه محمود السيد محمود12043

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد عطيه محمود12044

الشرقيةاألدبىمبصرسالم منصور رضا منصور12045

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد شريف ماهر12046

الشرقيةاألدبىمبصرالمقدام فتحى فتحى احمد12047

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد رأفت ابراهيم12048

الشرقيةاألدبىمبصراحمد غريب مصطفى ابراهيم احمد12049

الشرقيةاألدبىمبصرعويس احمد رمضان حسن احمد12050

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السيد محمود احمد12051

الشرقيةاألدبىمبصرخليل السيد توفيق فتحى توفيق12052

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مسلم حسن مجدى حسن12053

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد السيد احمد سعيد12054

الشرقيةاألدبىمبصرجاد سالمه محمد سالمه12055

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الصادق حسنى الصادق شادى12056

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد محمد الرحمن عبد12057

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد السيد فكرى عمرو12058

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد احمد محمد عمرو12059

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن السيد كريم12060

الشرقيةاألدبىمبصرخليل رجب سعيد محمد12061

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد عزت طلعت محمد12062

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الرحمن عبد هللا عبد محمد12063

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو محمد عزت محمد12064

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد على محمد محمود12065

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى هللا عبد مرسى محمود12066

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد رمضان ابراهيم ربيع يوسف12067

الشرقيةاألدبىمبصرفهمى محمود جمال ابراهيم12068

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابراهيم على ابراهيم12069

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد حسن احمد12070

الشرقيةاألدبىمبصرالحى عبد سعد محمد احمد12071

الشرقيةاألدبىمبصردغياج الرازق عبد محمد جمال اسامه12072

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد سعيد السيد12073
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ن398الزين ام

ن350الزين ام

ثانالزين ام

راسبالزين ام

راسبالزين ام

ثانالزين ام

ثانالزين ام

ثانالزين ام

ثانالزين ام

ن438الزين ام

ن410الزين ام

ن343الزين ام

ن372الزين ام

ن365الزين ام

ثانالزين ام

ن332الزين ام

ن391(عبادة) القاضى مشتول

ن374(عبادة) القاضى مشتول

ن411(عبادة) القاضى مشتول

ن532(عبادة) القاضى مشتول

راسب(عبادة) القاضى مشتول

ن415(عبادة) القاضى مشتول

ن408(عبادة) القاضى مشتول

ن426(عبادة) القاضى مشتول

ن442(عبادة) القاضى مشتول

ن421(عبادة) القاضى مشتول

ن440(عبادة) القاضى مشتول

ن399(عبادة) القاضى مشتول

ن453(عبادة) القاضى مشتول

ن478(عبادة) القاضى مشتول

ن413(عبادة) القاضى مشتول

ن436(عبادة) القاضى مشتول

ن418(عبادة) القاضى مشتول

ن404(عبادة) القاضى مشتول

ن380(عبادة) القاضى مشتول

ن517(عبادة) القاضى مشتول

راسبتلحوين

ثانتلحوين

ن331تلحوين

ثانتلحوين

ن399تلحوين

ن357تلحوين
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الشرقيةاألدبىمبصرامام محمد امام محمد امام12074

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد حسن12075

الشرقيةاألدبىمبصرحسن فتحى كرم حسن12076

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو عطيه حسين نزيه حسين12077

الشرقيةاألدبىمبصرفرج عفيفى العزيز عبد كرم خالد12078

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شحته محمد ذكى12079

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو اسماعيل العظيم عبد محمد العظيم عبد12080

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الواحد عبد الغنى عبد احمد عمرو12081

الشرقيةاألدبىمبصرمصيلحى الستار عبد ابراهيم محمد12082

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حمزه صابر سعيد محمد12083

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد الرحمن عبد محمد12084

الشرقيةاألدبىمبصرالشعراوى العال عبد عطيه فريد محمد12085

الشرقيةاألدبىمبصرمحفوظ السيد هانى محمد12086

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد السيد محمد محمود12087

الشرقيةاألدبىمبصرزنفلى جوده طارق مروان12088

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد ابراهيم على مصطفى12089

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه على محمد نجيب مصطفى12090

الشرقيةاألدبىمبصرالجرف صقر درويش حامد يوسف12091

الشرقيةاألدبىمبصرالشرقاوى على السيد ممدوح يوسف12092

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الرازق عبد اسامه احمد12093

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور صابر محمد العربى احمد12094

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم صالح نبيل احمد12095

الشرقيةاألدبىمبصرالعطا ابو حسن احمد على عبده السيد12096

الشرقيةاألدبىمبصرعباده محمد خالد بالل12097

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد جبر الكريم عبد جبر12098

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسين هشام سيف12099

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود احمد الرحمن عبد12100

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا محمد امين امين الرحمن عبد12101

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان مرسى حمدى الرحمن عبد12102

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين عوده محمد رمضان الرحمن عبد12103

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد العزيز عبد محمد الرحمن عبد12104

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد الرحمن عبد12105

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد خالد عمر12106

الشرقيةاألدبىمبصرسلمى سليمان محمد اشرف محمد12107

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد السيد محمود12108

الشرقيةاألدبىمبصرنعمان جوده السيد يوسف12109

الشرقيةاألدبىمبصرعريف محمد حسن على يوسف12110

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى احمد فوزى امان احمد12111

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد صالح سمير احمد12112

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد مجدى احمد12113

الشرقيةاألدبىمبصرحماد يسن مصطفى يسن احمد12114

الشرقيةاألدبىمبصرالشرقاوى يوسف محمد يوسف احمد12115
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ن317تلحوين

ن320تلحوين

ن330تلحوين

ن326تلحوين

ن442تلحوين

ثانتلحوين

ن345تلحوين

ن393تلحوين

ثانتلحوين

ن344تلحوين

ن342تلحوين

ثانتلحوين

ن323تلحوين

ن426تلحوين

ثانتلحوين

راسبتلحوين

راسبتلحوين

ن402تلحوين

ن361تلحوين

ن349بالشرقية السادات

ن365بالشرقية السادات

ن364بالشرقية السادات

ن344بالشرقية السادات

ن377بالشرقية السادات

ن489بالشرقية السادات

ن505بالشرقية السادات

ن449بالشرقية السادات

ن333بالشرقية السادات

ن462بالشرقية السادات

ن346بالشرقية السادات

ن366بالشرقية السادات

ن368بالشرقية السادات

ن451بالشرقية السادات

ثانبالشرقية السادات

ن434بالشرقية السادات

ن343بالشرقية السادات

ن359بالشرقية السادات

راسبالقنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات
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الشرقيةاألدبىمبصرسالم متولى محمد سمير بكر ابو12116

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل12117

الشرقيةاألدبىمبصراحمد اسماعيل حامد اسماعيل12118

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الستار عبد فوزى ايمن12119

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى محسن السيد12120

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الدايم عبد على احمد خالد12121

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح الحميد عبد صالح12122

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد اسماعيل هللا عبد عالء الباسط عبد12123

الشرقيةاألدبىمبصرالصياد محمد على محمد عالء على12124

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل فاروق محمد عمرو12125

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد كمال محمد رجب كمال12126

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمود نصار السيد محمد12127

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد العال عبد ربيع محمد12128

الشرقيةاألدبىمبصرزعبل ابراهيم حسن سمير محمد12129

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الهادى عبد صالح محمد12130

الشرقيةاألدبىمبصرورده حسن محمد عبده محمد محمد12131

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد مصيلحى محمد12132

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد السيد محمود12133

الشرقيةاألدبىمبصرجبر عطوه محمد مسلم ابو محمد محمود12134

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه سليم الهادى عبد اسامه هادى12135

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد واصف عطيه واصفى12136

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم السيد احمد12137

الشرقيةاألدبىمبصرالباقى عبد القادر عبد حمدى احمد12138

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه عطيه سعودى احمد12139

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى محمد النبى عبد احمد12140

الشرقيةاألدبىمبصرالعربى حسن محمد حسين على احمد12141

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سليمان سليمان محمد احمد12142

الشرقيةاألدبىمبصرامين محمد نسيم محمد السيد امين12143

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد ابراهيم احمد السيد12144

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد السيد المصطفى12145

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد فرحات محمد السيد12146

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد خالد اسالم12147

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العليم عبد صالح اسالم12148

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد الغفار عبد عادل اسالم12149

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد الهادى عبد العاطى عبد اسالم12150

الشرقيةاألدبىمبصرندا ابراهيم الحليم عبد محمد ناجى اسالم12151

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد توفيق هانى بسام12152

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الواحد عبد ربيع حسام12153

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه اشرف خالد12154

الشرقيةاألدبىمبصرعالم على محمد الرحمن عبد المعبود عبد رضا12155

الشرقيةاألدبىمبصربندارى عبده حسنى رفعت12156

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عيد محمود رضوان12157
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ن560القنايات

ثانالقنايات

ن326القنايات

ن403القنايات

ثانالقنايات

ن329القنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات

راسبالقنايات

ثانالقنايات

راسبالقنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات

راسبالقنايات

راسبالقنايات

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن338(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن461(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن359(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن365(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن332(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة
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الشرقيةاألدبىمبصرعطيه شاكر السيد سليم12158

الشرقيةاألدبىمبصرسليم هللا عبد عاطف سليم12159

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه هللا عبد عطيه صابر12160

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد صالح12161

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد المطلب عبد سالم طلبه12162

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد احمد ابراهيم الرحمن عبد12163

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد فتحى الرحمن عبد12164

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد عزت كمال الرحمن عبد12165

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الصمد عبد محمود الرحمن عبد12166

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد حسين رضا اللطيف عبد12167

الشرقيةاألدبىمبصرالبقرى المحسن عبد على محمد المحسن عبد12168

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد طارق العزيز عبد12169

الشرقيةاألدبىمبصرامين العزيز عبد السالم عبد العزيز عبد12170

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على رضا على12171

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه عيسى احمد عمر12172

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عيد محمد عيد12173

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين المرسى عطيه احمد هللا عبد12174

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد حسينى هللا عبد12175

الشرقيةاألدبىمبصررضوان سعد حمد هللا عبد12176

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد ناجى طلبه هللا عبد12177

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد نجاتى هللا عبد12178

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض على محمد محمد على12179

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد كريم12180

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ايمن مازن12181

الشرقيةاألدبىمبصرعباس مرسى محمد مرسى12182

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الباسط عبد ابراهيم محمد12183

الشرقيةاألدبىمبصرالعياط على احمد الهادى محمد احمد محمد12184

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد صالح رضا محمد12185

الشرقيةاألدبىمبصرجاد امين زايد محمد12186

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح سامى محمد12187

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو عطيه متولى شعبان محمد12188

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد ابراهيم طلعت محمد12189

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد محمد هللا عبد محمد12190

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد العزيز عبد هللا عبد محمد12191

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه السيد محمد المنعم عبد محمد12192

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عمر محمد12193

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد على الهادى محمود12194

الشرقيةاألدبىمبصرعيد محمود المنعم عبد حمدى محمود12195

الشرقيةاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد سمير محمود12196

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمود خضر الباسط عبد محمود12197

الشرقيةاألدبىمبصرحافظ احمد محمد محمود12198

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه طلبه ايمن نزيه12199
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راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن382(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن404(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن502(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن345(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن411(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن315(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن329(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن414(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن315(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن344(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن335(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن358(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن433(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن417(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن347(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن333(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن425(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن335(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن393(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن351(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن331(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن350(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة
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الشرقيةاألدبىمبصرعطوه عيسى عمر يوسف12200

الشرقيةاألدبىمبصرسالم عطيه الهادى عطيه احمد12201

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان هللا عبد محمد محمد احمد12202

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد القادر عبد الفتاح عبد ياسر احمد12203

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه سليمان عطيه المنعم عبد اسالم12204

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن عطيه محمد حسن12205

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد محمد خيرى شريف12206

الشرقيةاألدبىمبصرراشد الحميد عبد عزت سامى الرحمن عبد12207

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد الحميد عبد الرحمن عبد12208

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد على محمد الرحمن عبد12209

الشرقيةاألدبىمبصرالجمل محمد االمين محمد محمد الرحمن عبد12210

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الهادى محمد محمد هللا عبد12211

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد الحميد عبد محمد الحميد عبد12212

الشرقيةاألدبىمبصرالجندى على محمود ابراهيم ناصر عمرو12213

الشرقيةاألدبىمبصررضوان حسن ابراهيم محمد مصطفى محمد12214

الشرقيةاألدبىمبصرالنجا ابو مصطفى محمد ناصر محمد12215

الشرقيةاألدبىمبصراالشهب احمد حسين محمد سعيد ناصر12216

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد السيد احمد12217

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد عزت ايهاب احمد12218

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد عطيه الناصر عبد احمد12219

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد النبى عبد احمد12220

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمود عطيه احمد12221

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد محمود احمد12222

الشرقيةاألدبىمبصرالعايدى السالم عبد هانى احمد12223

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على احمد وليد احمد12224

الشرقيةاألدبىمبصرعباس لطفى ياسر اسالم12225

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور اللطيف عبد عطيه ايمن12226

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد رمضان محمد السيد12227

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عطيه رأفت بالل12228

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد احمد الرحمن عبد12229

الشرقيةاألدبىمبصراالالوى سليم كمال اشرف الرحمن عبد12230

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عطوه هللا عبد السيد هللا عبد12231

الشرقيةاألدبىمبصرالبحيرى على فتحى وائل فتحى12232

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد اسامه محمد12233

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه كامل محمد جالل محمد12234

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العاطى عبد خالد محمد12235

الشرقيةاألدبىمبصرطاحون ابراهيم االمين محمد هانى محمد12236

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد حامد محمود12237

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد سعيد محمود12238

الشرقيةاألدبىمبصرالشيخ محمد احمد صفوت محمود12239

الشرقيةاألدبىمبصراالتربى محمد ايمن ياسر12240

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان العزيز عبد عثمان يوسف12241
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ن382(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن436بهنباى

ن425بهنباى

ن449بهنباى

ن502بهنباى

ن445بهنباى

ن441بهنباى

ثانبهنباى

ن427بهنباى

ن470بهنباى

ن391بهنباى

ن480بهنباى

ن446بهنباى

ن504بهنباى

ن362بهنباى

ن387بهنباى

ن502بهنباى

ثانفرسيس

ن464فرسيس

ثانفرسيس

ثانفرسيس

ثانفرسيس

ن338فرسيس

ثانفرسيس

راسبفرسيس

راسبفرسيس

راسبفرسيس

ثانفرسيس

راسبفرسيس

راسبفرسيس

راسبفرسيس

ن331فرسيس

ثانفرسيس

ن323فرسيس

راسبفرسيس

راسبفرسيس

ن397فرسيس

راسبفرسيس

ثانفرسيس

راسبفرسيس

راسبفرسيس

ثانفرسيس
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الشرقيةاألدبىمبصررضوان محمد ابراهيم ابراهيم احمد12242

الشرقيةاألدبىمبصرعلى المولى عبد حمدى احمد12243

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد حمدى احمد12244

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حامد محمد احمد12245

الشرقيةاألدبىمبصربدوى حسين محمد نظمى احمد12246

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد جابر هانى احمد12247

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد طه يوسف احمد12248

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد حامد مجدى اشرف12249

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد مصطفى اشرف12250

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم رجب ابراهيم السيد12251

الشرقيةاألدبىمبصرنوح محمد عطيه رمضان بالل12252

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حامد محمد حامد12253

الشرقيةاألدبىمبصرخليل الرحمن عبد احمد الرحمن عبد12254

الشرقيةاألدبىمبصرحامد السيد احمد هللا عبد12255

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه عطيه السيد هللا عبد12256

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على احمد ياسر العظيم عبد12257

الشرقيةاألدبىمبصرعلى صابر جمال على12258

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الخير ابو السيد حمدى محمد12259

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الدين جالل خيرى محمد12260

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه لطفى سالمه محمد12261

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد احمد عادل محمد12262

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد مصطفى محمد12263

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على بيومى محمود12264

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سعيد جمال محمود12265

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى السيد حامد محمود12266

الشرقيةاألدبىمبصرخلف محمد سالم رضا محمود12267

الشرقيةاألدبىمبصرحامد شوقى محمد محمود12268

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد خالد مصطفى12269

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد عزت الدين نور12270

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه معوض عطيه احمد12271

الشرقيةاألدبىمبصرذكى فتحى الشحات انس12272

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد السيد محمد الرحمن عبد12273

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد رمضان محمد الرحمن عبد12274

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد محمود هللا عبد12275

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى سعد احمد محمد12276

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد السيد حمدى محمد12277

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد رشاد محمد12278

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على السيد صالح محمد12279

الشرقيةاألدبىمبصرزكى ربه عبد فارس محمد12280

الشرقيةاألدبىمبصريوسف حسنى يوسف محمد12281

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد كامل محمد محمود12282

الشرقيةاألدبىمبصرحسين حسين ممدوح محمود12283
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ن331النخاس

ن326النخاس

ن416النخاس

ثانالنخاس

ن416النخاس

ثانالنخاس

ثانالنخاس

ن394النخاس

ن360النخاس

ثانالنخاس

ن323النخاس

ن326النخاس

ن315النخاس

ن334النخاس

ثانالنخاس

ن332النخاس

ن316النخاس

ن346النخاس

ن316النخاس

ن361النخاس

ن476النخاس

ن428النخاس

ن361النخاس

ن427النخاس

ن568النخاس

ن442النخاس

ن577النخاس

ن366النخاس

ثانالنخاس

ن428الظواهرى

ثانالظواهرى

ثانالظواهرى

ثانالظواهرى

ثانالظواهرى

ثانالظواهرى

ثانالظواهرى

ثانالظواهرى

ن427الظواهرى

راسبالظواهرى

راسبالظواهرى

ن484الظواهرى

ثانالظواهرى
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الشحات ابراهيم احمد12285

الشرقيةاألدبىمبصرفرج السيد احمد السيد احمد12286

الشرقيةاألدبىمبصرعلى غريب السيد احمد12287

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى احمد جمال احمد12288

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد السيد رمضان احمد12289

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد كمال صالح احمد12290

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الرازق عبد طارق احمد12291

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد طارق احمد12292

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حافظ الحليم عبد احمد12293

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم بهجت عصمت احمد12294

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على احمد12295

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمود كمال فهمى احمد12296

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمد احمد12297

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد فتحى محمد احمد12298

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الشبراوى فتحى محمد احمد12299

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الرحمن عبد يحى احمد12300

الشرقيةاألدبىمبصروصفى محمد احمد ادهم12301

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو الفتاح عبد محمد اسماعيل12302

الشرقيةاألدبىمبصرحامد السيد محمد السيد12303

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد السيد محمد السيد12304

الشرقيةاألدبىمبصرهمام السيد هشام السيد12305

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على احمد حسام12306

الشرقيةاألدبىمبصرغريب الرحمن عبد احمد حسن12307

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم متولى محمود رؤف12308

الشرقيةاألدبىمبصريوسف نصر سعيد ثابت محمد سعيد12309

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم محمد حسن العزيز عبد12310

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد الحميد عبد زغلول الحميد عبد12311

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شحاته الرازق عبد السيد الرازق عبد12312

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد منير خيرى الرحمن عبد12313

الشرقيةاألدبىمبصرفرج احمد محمد محمد الرحمن عبد12314

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد فهمى احمد محمد هللا عبد12315

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على امين على12316

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق على هللا عبد على12317

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى فؤاد مجدى فؤاد12318

الشرقيةاألدبىمبصرفريد محمد المعز عبد محمد احمد فريد12319

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد مصطفى محمود مؤمن12320

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد عزت ماجد12321

الشرقيةاألدبىمبصرعلى منير على مصباح متولى12322

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود اشرف محمد12323

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود الشحات السيد محمد12324

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمد12325

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد الحميد عبد هللا امر محمد12326
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ن375االبراهيمية

ن421االبراهيمية

ثاناالبراهيمية

ن423االبراهيمية

ن336االبراهيمية

ن400االبراهيمية

ن466االبراهيمية

ن359االبراهيمية

ن383االبراهيمية

ن383االبراهيمية

ثاناالبراهيمية

ثاناالبراهيمية

ن337االبراهيمية

ن391االبراهيمية

ن493االبراهيمية

ن422االبراهيمية

ن328االبراهيمية

ن491االبراهيمية

ن378االبراهيمية

ن347االبراهيمية

ن369االبراهيمية

ن428االبراهيمية

ن440االبراهيمية

ن427االبراهيمية

ن401االبراهيمية

ثاناالبراهيمية

ثاناالبراهيمية

ن367االبراهيمية

ن493االبراهيمية

ن459االبراهيمية

ن498االبراهيمية

ن378االبراهيمية

ن379االبراهيمية

ن422االبراهيمية

ن414االبراهيمية

ن416االبراهيمية

ن357االبراهيمية

ن380االبراهيمية

ن485االبراهيمية

ن395االبراهيمية

ن438االبراهيمية

ن577االبراهيمية
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الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد بسام محمد12327

الشرقيةاألدبىمبصرعويضه متولى محمد محمد جمال محمد12328

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حمدى محمد12329

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد دسوقى حمدى محمد12330

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد سعد محمد12331

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى صديق لطفى عاطف محمد12332

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى البديع عبد محمد12333

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد لبيب محمد12334

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رمضان محمد محسن محمد12335

الشرقيةاألدبىمبصرسليم العزيز عبد صبرى محمد محمد12336

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد محمد محمد12337

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فهيم محمد مصباح محمد12338

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد مهدى محمد12339

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد امين فؤاد رأفت محمود12340

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد شكرى محمد محمود12341

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد مصطفى السيد مصطفى12342

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحكيم عبد طلعت مصطفى12343

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل العزيز عبد على العزيز عبد مصطفى12344

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد عطيه مصطفى12345

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد ابراهيم سامى وليد12346

الشرقيةاألدبىمبصرباز محمد محمد رجب ابراهيم12347

الشرقيةاألدبىمبصرشطا امين السيد امين احمد12348

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن ابراهيم احمد12349

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم امين محمد ذكى احمد12350

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عيد احمد12351

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمد احمد محمد احمد12352

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد احمد12353

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد اسالم12354

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد الشحات السيد12355

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار محمد محمد سالمه السيد12356

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد السيد12357

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد السيد12358

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد محمد محمد السيد12359

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد المنعم عبد شريف12360

الشرقيةاألدبىمبصرشربى امام محمد محمد شهاب12361

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا حمد احمد طارق12362

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المقصود عبد ابراهيم عبده12363

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد احمد السيد عبده12364

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان شحاته ربيع العزيز عبد12365

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد العوضى محمد العزيز عبد12366

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد الكريم عبد محمد الكريم عبد12367

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد ابراهيم هللا عبد12368



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 586

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن414االبراهيمية

ن366االبراهيمية

ن391االبراهيمية

ن429االبراهيمية

ن380االبراهيمية

ن389االبراهيمية

ن407االبراهيمية

ن439االبراهيمية

ن439االبراهيمية

ثاناالبراهيمية

ثاناالبراهيمية

ن334االبراهيمية

ن318االبراهيمية

ن346االبراهيمية

ثاناالبراهيمية

ن317االبراهيمية

ثاناالبراهيمية

ن343االبراهيمية

ن348االبراهيمية

ن315االبراهيمية

ن350الحبش

ن373الحبش

ن431الحبش

ثانالحبش

راسبالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ن370الحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

راسبالحبش

ن387الحبش

ن388الحبش

ن339الحبش

ن352الحبش

ن349الحبش

ن472الحبش
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد نجم يوسف هللا حمد فارس12369

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد فتحى الشحات فتحى12370

الشرقيةاألدبىمبصرنجم محمد محمد فهمى12371

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السميع عبد ابراهيم محمد12372

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين السيد احمد محمد12373

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على احمد محمد12374

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عبده محمد احمد محمد12375

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد السيد محمد12376

الشرقيةاألدبىمبصرامين محمد امين محمد12377

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم ايمن محمد12378

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد ايمن محمد12379

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم رمضان محمد12380

الشرقيةاألدبىمبصراحمد مساعد رمضان محمد12381

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد شحته محمد12382

الشرقيةاألدبىمبصرباز العظيم عبد الخالق عبد محمد12383

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد على على محمد12384

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الكريم عبد محمد محمد12385

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان طلبه مدحت محمد12386

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على احمد السيد مصطفى محمد12387

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الصادق نبيل محمد12388

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد مصباح محمود12389

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المقصود عبد ابراهيم ناصر12390

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد احمد هانى12391

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الشيخ محمد مصطفى احمد ابراهيم12392

الشرقيةاألدبىمبصرامام هاشم السيد شحاته ابراهيم12393

الشرقيةاألدبىمبصربغدادى محمود محمد محمود ابراهيم12394

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم منصور ثروت احمد12395

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان مصطفى محمود حسينى احمد12396

الشرقيةاألدبىمبصرالشوربجى السيد امين عاطف احمد12397

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد ابراهيم محمد احمد12398

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى النبوى محمد محمد احمد12399

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد ابراهيم اسالم12400

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد محمود رمضان السيد12401

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق البديع عبد مرغنى الهادى سامح12402

الشرقيةاألدبىمبصرحسن فرج حسن فرج سامح12403

الشرقيةاألدبىمبصراحمد وصفى محمد محمد سعيد12404

الشرقيةاألدبىمبصرصديق محمد مصطفى محمد صالح12405

الشرقيةاألدبىمبصرجوده شحاته جوده محمد عاطف12406

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد عوضين محمد هللا عبد12407

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد عثمان الخالق عبد عثمان12408

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود فتحى محمد فتحى12409

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمود الرحمن عبد كريم12410
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ن381الحبش

ن369الحبش

ن402الحبش

ن326الحبش

ن355الحبش

ن447الحبش

ن361الحبش

ن447الحبش

ن431الحبش

ن385الحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ن349الحبش

ثانالحبش

راسبالحبش

ن373الحبش

ن431الحبش

ن393الحبش

ن416الحبش

ن410الحبش

ثانالحبش

ن336(نجم كفور) زايد اوالد

ن315(نجم كفور) زايد اوالد

ثان(نجم كفور) زايد اوالد

ن359(نجم كفور) زايد اوالد

ثان(نجم كفور) زايد اوالد

ن348(نجم كفور) زايد اوالد

ن355(نجم كفور) زايد اوالد

ثان(نجم كفور) زايد اوالد

ن324(نجم كفور) زايد اوالد

ن342(نجم كفور) زايد اوالد

ن331(نجم كفور) زايد اوالد

ن383(نجم كفور) زايد اوالد

ن348(نجم كفور) زايد اوالد

ثان(نجم كفور) زايد اوالد

ن333(نجم كفور) زايد اوالد

ثان(نجم كفور) زايد اوالد

ن370(نجم كفور) زايد اوالد

ثان(نجم كفور) زايد اوالد

ن394(نجم كفور) زايد اوالد
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد السيد احمد محمد12411

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد السيد انيس احمد محمد12412

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى اشرف محمد12413

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ربيع محمد12414

الشرقيةاألدبىمبصرفرج احمد محمد عادل محمد12415

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمود عبده محمد12416

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم على احمد محمد محمد12417

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد محمد محمود محمد12418

الشرقيةاألدبىمبصركريم محمد السيد محمود ناصر محمد12419

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد السيد محمود12420

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الكريم عبد رشاد سامى مصطفى12421

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد ممدوح انور ممدوح12422

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمود السيد وليد12423

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عطيه يوسف محمد يوسف12424

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا اسماعيل ابراهيم احمد12425

الشرقيةاألدبىمبصرامين السيد العربى احمد12426

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد ايمن احمد12427

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الدين عماد احمد12428

الشرقيةاألدبىمبصرالرسول عبد الدين صالح نادر صالح12429

الشرقيةاألدبىمبصرحامد الفتاح عبد عماد الفتاح عبد12430

الشرقيةاألدبىمبصرامين السيد العربى كريم12431

الشرقيةاألدبىمبصررشاد النمر محمد احمد محمد12432

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الشحات السيد محمد12433

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا على محمد السيد محمد12434

الشرقيةاألدبىمبصرالحافظ عبد عصمت عالء محمد12435

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عبده كامل فتحى محمد12436

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد12437

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد عطيه الحميد عبد محمد12438

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد حسن محمود12439

الشرقيةاألدبىمبصرعيسوى احمد السيد محمد مصطفى12440

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد امام نبيل ابراهيم12441

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد السيد احمد12442

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد الشحات احمد12443

الشرقيةاألدبىمبصرامين احمد الحميد عبد المعتصم احمد12444

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الغنى عبد جمعه احمد12445

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد متولى حسن احمد12446

الشرقيةاألدبىمبصرعبده محمد هللا حمد احمد12447

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سعيد رضا احمد12448

الشرقيةاألدبىمبصرجاد محمد محمد سمير احمد12449

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين احمد احمد صابر احمد12450

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد صالح احمد12451

الشرقيةاألدبىمبصررمضان حسن ابراهيم العزيز عبد احمد12452
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ن382(نجم كفور) زايد اوالد

ن366(نجم كفور) زايد اوالد

ثان(نجم كفور) زايد اوالد

ن382(نجم كفور) زايد اوالد

ن338(نجم كفور) زايد اوالد

ن349(نجم كفور) زايد اوالد

ثان(نجم كفور) زايد اوالد

ثان(نجم كفور) زايد اوالد

ن333(نجم كفور) زايد اوالد

راسب(نجم كفور) زايد اوالد

ن381(نجم كفور) زايد اوالد

راسب(نجم كفور) زايد اوالد

راسب(نجم كفور) زايد اوالد

ثان(نجم كفور) زايد اوالد

راسبمباشر

ثانمباشر

ن331مباشر

ن336مباشر
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الشرقيةاألدبىمبصرسعيد ابراهيم الحميد عبد عبده احمد12453

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هاشم ابو محمد عطيه احمد12454

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الفتاح عبد على احمد12455

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى ابراهيم محمد احمد12456

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب دسوقى محمد احمد12457

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم شحاته الرحمن عبد محمد احمد12458

الشرقيةاألدبىمبصرصبره على النبى عبد محمد احمد12459

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود عكاشه محمد احمد12460

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد محمود احمد12461

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمود السيد اسامه12462

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد محمد اسامه12463

الشرقيةاألدبىمبصرفرحات سليم محمد احمد اسالم12464

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمود جمال اسالم12465

الشرقيةاألدبىمبصرحسن يوسف محمد اسالم12466

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد مصطفى على ايمن12467

الشرقيةاألدبىمبصرالشهيدى السيد صبرى السيد حسام12468

الشرقيةاألدبىمبصربغدادى المجيد عبد محمد مجدى خالد12469

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سليم احمد منصور خالد12470

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الدين نصر محمد محروس زكريا12471

الشرقيةاألدبىمبصرعامر ابراهيم فوزى عبده زياد12472

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مرسى محمد محمد سعيد12473

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على هللا عوض احمد السيد12474

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد صالح صبح12475

الشرقيةاألدبىمبصرعلى المقصود عبد محمد المقصود عبد عاصم12476

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد محمد احمد الرحمن عبد12477

الشرقيةاألدبىمبصرمكاوى محمد احمد السيد الرحمن عبد12478

الشرقيةاألدبىمبصرالدمرداش الفتاح عبد السيد الرحمن عبد12479

الشرقيةاألدبىمبصرصالح السيد بهجت الرحمن عبد12480

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد شلبى المعطى عبد الرحمن عبد12481

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا محمد ابراهيم محمد الرحمن عبد12482

الشرقيةاألدبىمبصرصالح بالسى العزيز عبد محمد العزيز عبد12484

الشرقيةاألدبىمبصرنافع محمد العزيز عبد محمد العزيز عبد12485

الشرقيةاألدبىمبصرمكاوى محمد احمد السيد هللا عبد12486

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد انور المجد ابو محمد هللا عبد12487

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمود عمار12488

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن عاطف كريم12489

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عيسى عطيه محمد ماهر12490

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد ابراهيم محمد12491

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق محمود ابراهيم محمد12492

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد محمد12493

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد صبرى احمد محمد12494

الشرقيةاألدبىمبصرعوض الدايم عبد احمد محمد12495
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الشرقيةاألدبىمبصرعمران احمد فكرى محمد احمد محمد12496

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى ابراهيم السيد محمد12497

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد السيد محمد12498

الشرقيةاألدبىمبصرالطاهر العتريسى على السيد محمد12499

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى حسن محمد السيد محمد12500

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد رجب محمد12501

الشرقيةاألدبىمبصرحسين فرحات سالم محمد12502

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد عطيه سعيد محمد12503

الشرقيةاألدبىمبصرجاهين احمد احمد سليمان محمد12504

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد الصادق المنعم عبد محمد12505

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن المنعم عبد محمد12506

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد كمال فكرى محمد12507

الشرقيةاألدبىمبصرفارس هاشم سليم محمد محمد12508

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى موسى منصور محمد12509

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد وليد محمد12510

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الدين نور ياسر محمد12511

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود ابراهيم محمود12512

الشرقيةاألدبىمبصرعرابى محمد العزيز عبد السيد رضا محمود12513

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد الرازق عبد محمود12514

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فرج احمد محمد محمود12515

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد احمد محمد محمود12516

الشرقيةاألدبىمبصرعماره حسن يوسف محمد محمود12517

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسين بدوى احمد مصطفى12518

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الهادى عبد الهادى عبد محمود مصطفى12519

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليم جمال يحى12520

الشرقيةاألدبىمبصريوسف اسماعيل محمد يوسف12521

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عمر محمد حسن احمد12522

الشرقيةاألدبىمبصرصالح العظيم عبد فوزى العظيم عبد احمد12523

الشرقيةاألدبىمبصرالشامى الكريم عبد محمد الكريم عبد احمد12524

الشرقيةاألدبىمبصرالبديوى اسماعيل محمد على احمد12525

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن السيد محمود السيد12526

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن هللا عبد محمد هللا عبد12527

الشرقيةاألدبىمبصرموسى على المحسن عبد فتحى على12528

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد السيد موسى عمرو12529

الشرقيةاألدبىمبصرامين الرازق عبد السيد محمد12530

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحفيظ عبد محمد شريف مصطفى12531

الشرقيةاألدبىمبصربسيونى محمود مصطفى محمود مصطفى12532

الشرقيةاألدبىمبصرخضر على على الرحمن عبد محمد الرحمن عبد12534

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العرب عز محمود طالل هللا عبد12535

الشرقيةاألدبىمبصرموسى حسين على هانى كريم12537

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد محمد12538

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الحميد عبد احمد محمد12539
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الشرقيةاألدبىمبصرسليم ابراهيم محمد خالد محمد12540

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد عكاشه الحفيظ عبد محمود12541

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الدين نور محمد الحميد عبد محمد12542

الشرقيةاألدبىمبصرفايد الحميد عبد محمود الحميد عبد محمد12543

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد السيد عالء محمد12544

الشرقيةاألدبىمبصرغريب فتحى محمد غريب محمد12545

الشرقيةاألدبىمبصرمطر سالم على توفيق فتحى محمد12546

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الحميد عبد الباسط عبد محمود12547

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد جالل احمد محمود12548

الشرقيةاألدبىمبصرعوض يوسف عاطف محمود12549

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد السيد احمد12550

الشرقيةاألدبىمبصرخليل احمد عاشور احمد12551

الشرقيةاألدبىمبصرجاد على البديع عبد احمد12552

الشرقيةاألدبىمبصرالحافظ عبد شحاته مبروك احمد12553

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل محمد احمد12554

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد عطيه ايمن اسامه12555

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه عطيه عطيه العربى اسالم12556

الشرقيةاألدبىمبصربغدادى محمد الواحد عبد محمد السيد12557

الشرقيةاألدبىمبصرعماره يوسف عطيه نبيل حسام12558

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى االنور محمد خالد رضا12559

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد السيد الحميد عبد12560

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى محمد العربى مسعد فادى12561

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد كريم12562

الشرقيةاألدبىمبصرعبده احمد حامد احمد محمد12563

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد السيد محمد12564

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد ربيع محمد12565

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عطيه رمضان محمد12566

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد الشبراوى سميح محمد12567

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد السيد محمود12568

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فرحات محمد فرحات محمود12569

الشرقيةاألدبىمبصرصديق المحسن عبد جمال معاذ12570

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب محمد على زين يوسف12571

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد السيد ابراهيم12572

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الفتاح عبد ابراهيم12573

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا عبد عمر ابراهيم12574

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد محمد محمد ابراهيم12575

الشرقيةاألدبىمبصرراضى عزب الدسوقى ابراهيم احمد12576

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم احمد12577

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد المنعم عبد حسن احمد12578

الشرقيةاألدبىمبصرعرفات محمد بكرى سعيد احمد12579

الشرقيةاألدبىمبصرالعشرى عطيه السيد على احمد12580

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد عربى احمد12581
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ربيع السيد ميسره احمد12582

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد عطيه محمد احمد12583

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم القادر عبد نادر احمد12584

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد شوقى احمد اسالم12585

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد احمد جمال اسالم12586

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين احمد على اسالم12587

الشرقيةاألدبىمبصرسليم السيد محمد اسالم12588

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سليم ابراهيم اشرف12589

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد احمد امام12590

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد عزت محمد انس12591

الشرقيةاألدبىمبصرفايز محمد المنعم عبد الحسن12592

الشرقيةاألدبىمبصرفايز محمد المنعم عبد الحسين12593

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد سليمان بالل12594

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد محمد حازم12595

الشرقيةاألدبىمبصرمحجوب هللا عبد اسامه حسن12596

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد مختار حامد خالد12597

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم عيد خالد12598

الشرقيةاألدبىمبصرعبده الرحمن عبد مبارك سعيد12599

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد صالح خالد صالح12600

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العظيم عبد السيد طارق12601

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد احمد محمد ياسر الرحمن عبد12602

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم مصطفى رضا الكريم عبد12603

الشرقيةاألدبىمبصرحماد ابراهيم محمد الرحمن عبد12604

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد12605

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد هللا عبد محمد الرحمن عبد12606

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد عبده محمد الرحمن عبد12607

الشرقيةاألدبىمبصرسليم الرحمن عبد محمود الرحمن عبد12608

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد مصطفى الرحمن عبد12609

الشرقيةاألدبىمبصرقوره منير ابراهيم منير الرحمن عبد12610

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد سليمان هللا عبد12611

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد محمد هللا عبد12612

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الرحمن عبد محمود هللا عبد12613

الشرقيةاألدبىمبصررضوان على محمد السيد رضوان عمر12614

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد ياسر عمر12615

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه النبى عبد هانى عمرو12616

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد موسى زكى فؤاد12617

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض محمد محمد الراعى كريم12618

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد مسلم كريم12619

الشرقيةاألدبىمبصراحمد القادر عبد احمد محمد12620

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد احمد محمد12621

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل االباصيرى محمد اسماعيل محمد12622

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فوزى السيد محمد12623
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد حمدى محمد12624

الشرقيةاألدبىمبصرسليم الفتاح عبد خالد محمد12625

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرازق عبد سامى محمد12626

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد محمد الهادى عبد سعيد محمد12627

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد طارق محمد12628

الشرقيةاألدبىمبصرزغلى اسماعيل مصطفى عاطف محمد12629

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد الرحمن عبد محمد12630

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على جوده النبى عبد محمد12631

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد عصام محمد12632

الشرقيةاألدبىمبصرامام محمود عصام محمد12633

الشرقيةاألدبىمبصرعسكر احمد عطا محمد12634

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسن فكرى محمد12635

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد محمد السيد محمد محمد12636

الشرقيةاألدبىمبصرسليم الرحمن عبد محمود محمد12637

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد السيد مصطفى محمد12638

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمود12639

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد اسماعيل الكريم عبد محمود12640

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عادل هللا عبد محمود12641

الشرقيةاألدبىمبصرالشوادفى هللا عبد عالء محمود12642

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الطاهر احمد محمد محمود12643

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد سرور محمد محمود12644

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد البرعى الرحيم عبد محمد محمود12645

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد المجيد عبد محمد محمود12646

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه فتحى محمد محمود12647

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد كمال محمد محمود12648

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد محمود12649

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد فاروق مصطفى محمود12650

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم السيد محمد السيد مصطفى12651

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى محمد مصطفى12652

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الرحمن عبد المعتمد عبد نور12653

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد رضوان هشام12654

الشرقيةاألدبىمبصراحمد يوسف احمد يوسف12655

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد السيد احمد12656

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم السيد ايمن احمد12657

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد رضا احمد12658

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الهادى السيد محمد احمد12659

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على مصطفى محمد احمد12660

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم مصطفى السيد12661

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد الهادى جمال12662

الشرقيةاألدبىمبصرسعد محمد السيد على حذيفه12663

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد احمد سيد مهدى الرحمن عبد12664

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد جمال اشرف الحميد عبد12665
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الشرقيةاألدبىمبصرهالل هالل ابراهيم محمد12666

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على فتحى حاتم محمد12667

الشرقيةاألدبىمبصرعشرى على على رضا محمد12668

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد زكريا محمد12669

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الرحيم عبد محمد12670

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد على محمد12671

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد محمد سعيد مصطفى12672

الشرقيةاألدبىمبصرخليل سليمان حسن يحيى مصطفى12673

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم عطيه جمعه ابراهيم12674

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم احمد ابراهيم احمد12675

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد ابراهيم احمد12676

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الفتوح ابو محمد اسماعيل احمد12677

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد احمد عالء احمد12678

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد السيد مجدى احمد12679

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الصادق ابراهيم محمد احمد12680

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم محمد احمد السيد محمد احمد12681

الشرقيةاألدبىمبصرقابيل احمد حفناوى محمد مصطفى احمد12682

الشرقيةاألدبىمبصرالتالوى على السيد محمد ناصر احمد12683

الشرقيةاألدبىمبصرحسين عريبى السيد هشام احمد12684

الشرقيةاألدبىمبصرالبيومى محمد الفتاح عبد هاشم احمد12685

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هنداوى محمد خالد اسالم12686

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد الرحمن عبد ياسر اسالم12687

الشرقيةاألدبىمبصرغنايم السيد العال عبد سليمان جهاد12688

الشرقيةاألدبىمبصرسرحان محمد دسوقى سعد حمزه12689

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد خالد12690

الشرقيةاألدبىمبصرخليل على الوهاب عبد احمد خليل12691

الشرقيةاألدبىمبصرالشناوى احمد محمد احمد زياد12692

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد بندارى محمود احمد سامح12693

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته متولى البديع عبد محمد سعد12694

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد سليم العزيز عبد سليم12695

الشرقيةاألدبىمبصرالغمرى محمد سباعى محمد سيف12696

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد البديع عبد محمد سيف12697

الشرقيةاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد سعيد صالح صبحى12698

الشرقيةاألدبىمبصرصالح ابراهيم محمد محمد احمد صالح12699

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه غريب الدين صالح طارق صالح12700

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى هللا عبد زيدان السيد احمد هللا عبد12701

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد هللا عبد12702

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد محمود سعيد هللا عبد12703

الشرقيةاألدبىمبصرالعال السيدعبد محمد العال عبد هللا عبد12704

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين محمد احمد المنعم عبد هللا عبد12705

الشرقيةاألدبىمبصريوسف العال عبد هللا عبد محمد هللا عبد12706

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشوادفى يوسف هللا عبد12707
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الشرقيةاألدبىمبصرسالمه حسن محمد حسن المنان عبد12708

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد السيد عصام12709

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سالم على محمد على12710

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد على12711

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد نبيل عماد12712

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد العزيز عبد عمر12713

الشرقيةاألدبىمبصرخليفه محمد فتحى محمد عمر12714

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد درويش محمد رضوان عمرو12715

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الديدامونى مصطفى هشام عمرو12716

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عطيه اشرف محمد12717

الشرقيةاألدبىمبصرزيد احمد محمود السيد محمد12718

الشرقيةاألدبىمبصرحسن هللا عبد الحميد عبد السيد محمد12719

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمود حسن محمد12720

الشرقيةاألدبىمبصرالعدوى حسين هللا عبد ابراهيم ربيع محمد12721

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى محمد سعيد سعيد محمد12722

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد المعطى عبد متولى صالح محمد12723

الشرقيةاألدبىمبصرصالح السيد صبرى محمد12724

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الباسط عبد محمد12725

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد محمد محمد الباسط عبد محمد12726

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العال عبد الحق عبد الرحمن عبد محمد12727

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى العزيز عبد محمد12728

الشرقيةاألدبىمبصرجبر محمد محمد على عبده محمد12729

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه بندارى محمد الدين عز محمد12730

الشرقيةاألدبىمبصرعقل هللا عبد عصام محمد12731

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد دياب رمضان محمد محمد12732

الشرقيةاألدبىمبصرسرحان محمد وهبه محمد محمد12733

الشرقيةاألدبىمبصرحسن اسماعيل محمد محمود محمد12734

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد محمد محمود محمد12735

الشرقيةاألدبىمبصرموسى الشحات محمد موسى محمد12736

الشرقيةاألدبىمبصررجب الدين سعد السيد احمد محمود12737

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الديدامونى عبده احمد محمود12738

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه غريب الدين صالح طارق محمود12739

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد هللا عبد محمد مصعب12740

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المغاورى محمد اشرف معاذ12741

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سالم على سالم معاذ12742

الشرقيةاألدبىمبصرالدين زين محمد عثمان محمد ياسر12743

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد احمد كرم ابراهيم12744

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم12745

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى على محمد ثروت احمد12746

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد الحميد عبد رضا احمد12747

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد المعز عبد صالح احمد12748

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد عادل احمد12749
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الشرقيةاألدبىمبصرالبنا محمد على محمد كرم احمد12750

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن محمد احمد12751

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد عمر محمد احمد12752

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الصاوى عيد محمد احمد12753

الشرقيةاألدبىمبصررشوان احمد محمد محمد اسماعيل ادهم12754

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض بركات اللطيف عبد محمد اسالم12755

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين السيد هللا عبد السيد12756

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم احمد حازم12757

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على على رشاد حسام12758

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد ابراهيم اللطيف عبد حمدى12759

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد على محمد ابراهيم رامى12760

الشرقيةاألدبىمبصرسالم متولى الشحات احمد سالم12761

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على شحاته ابراهيم شعبان12762

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد حامد احمد صالح12763

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد منصور محمد الشكور عبد عالء12764

الشرقيةاألدبىمبصرسالم ياسر سند محمد فارس12765

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الشحات احمد محمد12766

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد احمد محمد12767

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد برعى محمد حمدى محمد12768

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل طلبه السيد عاطف محمد12769

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد المنعم عبد عالء محمد12770

الشرقيةاألدبىمبصرخميس عوض محمد متولى محمد12771

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد المقصود عبد السيد محمود محمد12772

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السميع عبد رمضان محمود12773

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد مرسى الرازق عبد كمال محمود12774

الشرقيةاألدبىمبصرعبده مرسى على محمد محمود12775

الشرقيةاألدبىمبصرالعوضى على العوضى الناصر عبد مصطفى12776

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد حامد ابراهيم منصور12777

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الفتاح عبد على نبيل12778

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسينى الرحمن عبد شاكر هانى12779

الشرقيةاألدبىمبصرعطا احمد محمد المنعم عبد وليد12780

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد ابراهيم انور محمد ابراهيم12781

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد السيد احمد12782

الشرقيةاألدبىمبصرالودود عبد محمد رضا احمد12783

الشرقيةاألدبىمبصرعوض ابراهيم احمد عماد احمد12784

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم محمد محمد احمد12785

الشرقيةاألدبىمبصرصبحى محمود محمد احمد12786

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد محمد احمد12787

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد احمد محمد اسامه12788

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد العال عبد محمود اسامه12789

الشرقيةاألدبىمبصرمصيلحى السيد احمد محمد اسالم12790

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد اسماعيل انس12791
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الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد انيس فتحى انيس12792

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد سالمه محمد حماده12793

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد صابر السيد12794

الشرقيةاألدبىمبصرالبيلى حسن ابراهيم محمد حامد صالح12795

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد هللا عبد محمد هللا عبد12796

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد الهادى عبد محمد الهادى عبد12797

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه على عطيه فارس12798

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد فتحى محمد فتحى12799

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد الدين عالء كريم12800

الشرقيةاألدبىمبصربالسى ابراهيم الرحمن عبد ابراهيم محمد12801

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه هللا عبد ابراهيم محمد12802

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد محمد ابراهيم محمد12803

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد احمد محمد12804

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود محمد السيد محمد12805

الشرقيةاألدبىمبصرعوض ابراهيم احمد زكريا محمد12806

الشرقيةاألدبىمبصرسعد حسن العزيز عبد الحق عبد محمد12807

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد القادر عبد محمد12808

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم على محمد12809

الشرقيةاألدبىمبصرالبيلى حسن ابراهيم محمد على محمد12810

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محروس محمد محمد12811

الشرقيةاألدبىمبصرالبيلى حسن ابراهيم محمد محمود محمد12812

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمود محمد12813

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد منصور محمد12814

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد سعيد محمود12815

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد فؤاد الناصر عبد محمود12816

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد خليفه على محمود12817

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى احمد محمود محمد محمود12818

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد على مصطفى محمد محمود12819

الشرقيةاألدبىمبصرغانم محمد ابراهيم مروان12820

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود العاطى عبد ابراهيم وليد12821

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد محمد عاطف وليد12822

الشرقيةاألدبىمبصرالمالكى حسين السميع عبد لطفى سمير احمد12823

الشرقيةاألدبىمبصرسليم على عاطف احمد12824

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد فتحى الناصر عبد احمد12825

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد فؤاد احمد12826

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الفتاح عبد محمد اسالم12827

الشرقيةاألدبىمبصرصيام محمد احمد محمد احمد12828

الشرقيةاألدبىمبصرعزازى الرحمن عبد محمد احمد12829

الشرقيةاألدبىمبصرنبهان اسماعيل مصطفى حسام12830

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد العنيمى محمد محمد الرحمن عبد12831

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم عمر فارس12832

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عوض ابراهيم محمد12833
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد ايمن محمد12834

الشرقيةاألدبىمبصرالنبى عبد زيدان الحميد عبد شعيب محمد12835

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى النبى عبد ابراهيم صبحى محمد12836

الشرقيةاألدبىمبصرعطا ابراهيم عاطف محمد12837

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد وجيه محمد12838

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد محمد محمود12839

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد فتحى محمد محمود12840

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعيد هاشم ابو احمد12841

الشرقيةاألدبىمبصرعبيد على على محمد شعبان احمد12842

الشرقيةاألدبىمبصراحمد جمعه محمد احمد12843

الشرقيةاألدبىمبصرعنانى منصور محمد احمد12844

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن نجيب احمد12845

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد محمد نجيب محمد اسالم12846

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد محمد اشرف12847

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السميع عبد السيد اشرف زياد12848

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد سعيد الرحمن عبد12849

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد ابراهيم فكرى هللا عبد12850

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشوادفى محمد هللا عبد12851

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان هللا عبد محمد هللا عبد12852

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد السيد محمد عمر12853

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على احمد عمرو12854

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن احمد على12855

الشرقيةاألدبىمبصرالعزم ابو محمد محمد ابراهيم محمد12856

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد حسانين المجيد عبد محمد12857

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحفيظ عبد عزت محمد12858

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد عاطف محمد12859

الشرقيةاألدبىمبصرعرفات الصغير محمد رمضان محمود12860

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عبده الظاهر عبد فادى12861

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على حمدى هانى12862

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد ابراهيم احمد12863

الشرقيةاألدبىمبصرالعيوطى الدرينى هللا عبد ابراهيم احمد12864

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد احمد السيد هللا عبد احمد12865

الشرقيةاألدبىمبصرصديق الوهاب عبد عطا احمد12866

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد احمد محمد احمد12867

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود رمضان محمد احمد12868

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الرازق عبد وجيه احمد12869

الشرقيةاألدبىمبصراحمد مصطفى ابراهيم بسام12870

الشرقيةاألدبىمبصرسطيح العال عبد احمد عادل بشار12871

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حسينى محمد حسين12872

الشرقيةاألدبىمبصرسعده احمد السيد محمد السيد الرحمن عبد12873

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى سالم ذكى الرحمن عبد12874

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه احمد على الرحمن عبد محمد الرحمن عبد12875
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الشرقيةاألدبىمبصرسالم على محمد محمد على العزيز عبد12876

الشرقيةاألدبىمبصرالعيوطى الدرينى هللا عبد ابراهيم هللا عبد12877

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد محمد احمد هللا عبد12878

الشرقيةاألدبىمبصرالنبى عبد الحليم عبد محمد حشمت عمر12879

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد هللا عبد عمر12880

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد فارس12881

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد عطيه محمد كريم12882

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد السيد ابراهيم محمد12883

الشرقيةاألدبىمبصرسرور محمد ابراهيم سعيد محمد12884

الشرقيةاألدبىمبصرشبايك محمد اللطيف عبد شحاته محمد12885

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد احمد صالح محمد12886

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد السيد هللا عبد محمد12887

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد السيد الوهاب عبد محمد12888

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى محمد الوهاب عبد محمد12889

الشرقيةاألدبىمبصرمندور السيد ابراهيم على محمد12890

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد محمد كمال محمد12891

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد ابراهيم محمود12892

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد البديع عبد سمير محمود12893

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شحاته الفتاح عبد محمد مصطفى12894

الشرقيةاألدبىمبصرعاصى عثمان محمود مصطفى منذر12895

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الوهاب عبد القادر عبد ناجى12896

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد السالم عبد محمد يوسف12897

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم سعيد حمدى12898

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد احمد محمود12899

الشرقيةاألدبىمبصرخليفه الحميد عبد الغفور عبد عالء محمد12900

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين امين صالح احمد12901

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم احمد12902

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد رجب احمد12903

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد العال عبد احمد12904

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد المنعم عبد احمد12905

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الطاهر محمد احمد12906

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الطاهر محمد احمد12907

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مصطفى على محمد احمد12908

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد محمد احمد12909

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد مصطفى احمد12910

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد هللا عبد السيد12911

الشرقيةاألدبىمبصرعمار السيد محمد عثمان السيد12912

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد السيد مهيب انس12913

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شحاته محمد ايمن12914

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الباز الشبراوى حسام12915

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد محمد عاطف رضا12916

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد رمضان12917
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ن376هربيط

ن464هربيط

ثانهربيط

ثانهربيط

ثانهربيط

ثانهربيط

ثانهربيط

ثانهربيط

ن429هربيط

ن374هربيط

ن344هربيط

ن387هربيط

ن381هربيط

ن356هربيط

ن412هربيط

ن391هربيط

ن353هربيط

ن374هربيط

ن458هربيط

ن350هربيط

ن421هربيط

ن385هربيط

ثانهربيط

ن361هربيط

ثانهربيط

ن331بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ن322بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ن334بالغابة قاسم امين

ن346بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

راسببالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

راسببالغابة قاسم امين

راسببالغابة قاسم امين

راسببالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين
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الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد محمد احمد سامى12918

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم صالح12919

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عامر احمد صالح12920

الشرقيةاألدبىمبصرنصر على الحميد عبد محمد صالح12921

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد معتصم محمد الرحمن عبد12922

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد السيد العزيز عبد12923

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد القادر عبد محمد القادر عبد12924

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد القادر عبد الشحات هللا عبد12925

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على محمود هللا عبد12926

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد صبرى رضا عماد12927

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ممدوح على12928

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خالد طلعت عمر12929

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد صالح فارس12930

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد احمد كريم12931

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الباقى عبد ابراهيم محمد12932

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد12933

الشرقيةاألدبىمبصرحسان محمود محمد السيد محمد12934

الشرقيةاألدبىمبصرصالح الشحات حسين محمد12935

الشرقيةاألدبىمبصرشلبى على المنعم عبد سامى محمد12936

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد صالح محمد12937

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على صالح محمد12938

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد على المنعم عبد محمد12939

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الدين نور الرحمن عبد محمد12940

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الناجى الناصر عبد محمد12941

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى شحاته عزت محمد12942

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على احمد على محمد12943

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد على محمد12944

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد هللا عوض محمد12945

الشرقيةاألدبىمبصرالاله عبد حسان فوزى محمد12946

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد يوسف محمد محمد12947

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد حسن محمود محمد12948

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد ابراهيم محمد12949

الشرقيةاألدبىمبصراحمد امين احمد محمد12950

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الدين صالح محمد12951

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد رجب محمود12952

الشرقيةاألدبىمبصررضوان عطيه المنعم عبد عطيه محمود12953

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد محمود12954

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد الرحمن عبد مدحت محمود12955

الشرقيةاألدبىمبصرسريع ابو محمد وجيه محمود12956

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فرج عطيه هيثم12957

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ياسر12958

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم12959
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ن323بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ن343بالغابة قاسم امين

ن333بالغابة قاسم امين

ن357بالغابة قاسم امين

ن336بالغابة قاسم امين

ن325بالغابة قاسم امين

ن405بالغابة قاسم امين

ن366بالغابة قاسم امين

ن346بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ن329بالغابة قاسم امين

ن373بالغابة قاسم امين

ن431بالغابة قاسم امين

ن355بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ن334بالغابة قاسم امين

ن374بالغابة قاسم امين

ن346بالغابة قاسم امين

ن356بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ن353بالغابة قاسم امين

ن352بالغابة قاسم امين

ن331بالغابة قاسم امين

ن331بالغابة قاسم امين

ن326بالغابة قاسم امين

ن383بالغابة قاسم امين

ن320بالغابة قاسم امين

راسببالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ن354بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ن346بالغابة قاسم امين

ن336بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

راسبايوب سامى
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الشرقيةاألدبىمبصرشاهين امام الرحمن عبد ربيع احمد12960

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عامر على ربيع احمد12961

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه فتحى سعيد احمد12962

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الدين عز البديع عبد احمد12963

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد جمعه المنعم عبد احمد12964

الشرقيةاألدبىمبصرالعزازى على الغنى عبد فؤاد احمد12965

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الغنى عبد هللا عبد محمد احمد12966

الشرقيةاألدبىمبصرالباسط عبد محمد مصطفى احمد12967

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على الرحمن عبد محمد اسالم12968

الشرقيةاألدبىمبصرمشرف هللا عبد الرحمن عبد سامى امير12969

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحسينى احمد السيد ايمن12970

الشرقيةاألدبىمبصرامين الحفيظ عبد الحكيم عبد خالد12971

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد السيد رزق رمضان12972

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد طلحه محمد طلحه12973

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد محمود على12974

الشرقيةاألدبىمبصربدر احمد على هانى على12975

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد الفتاح عبد ثروت عمرو12976

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسين محمود احمد محمد12977

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد محمد السيد محمد12978

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم سامى محمد12979

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العال عبد سمير محمد12980

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين السالم عبد محمد العزيز عبد محمد12981

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد محمد محمد المعطى عبد محمد12982

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد محمد عبده محمد12983

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد الرازق عبد عطوه محمد12984

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الشافعى مصطفى محمد12985

الشرقيةاألدبىمبصرالكوش على محمد على مصطفى12986

الشرقيةاألدبىمبصريوسف الفتاح عبد محمد مصطفى12987

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد ادهم احمد12988

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل ماهر احمد12989

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد12990

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد سليم محمد احمد12991

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السميع عبد محمد احمد12992

الشرقيةاألدبىمبصرحسن فهيم جبر اسالم12993

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمود اشرف12994

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد فتحى احمد السيد12995

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود عبده ايمن12996

الشرقيةاألدبىمبصرفرج هللا عبد السيد ايمن12997

الشرقيةاألدبىمبصرمأمون محمد احمد شهاب12998

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عاطف صالح12999

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الواحد عبد محمد الواحد عبد13000

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم امين احمد محمد عمر13001



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 616

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن461ايوب سامى

ن438ايوب سامى

ن356ايوب سامى

ن317ايوب سامى

راسبايوب سامى

ثانايوب سامى

ن315ايوب سامى

راسبايوب سامى

ن417ايوب سامى

ثانايوب سامى

راسبايوب سامى

ثانايوب سامى

ثانايوب سامى

راسبايوب سامى

ن352ايوب سامى

ن416ايوب سامى

ن374ايوب سامى

ن394ايوب سامى

ن375ايوب سامى

ن447ايوب سامى

ن434ايوب سامى

ن428ايوب سامى

ن365ايوب سامى

ثانايوب سامى

ن369ايوب سامى

ن438ايوب سامى

ثانايوب سامى

ن443ايوب سامى

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ن385الحصوة

ثانالحصوة

ن381الحصوة

ثانالحصوة

راسبالحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ن319الحصوة

ن320الحصوة

ن406الحصوة

ن420الحصوة
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الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد عثمان ماجد13002

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد جواده احمد محمد13003

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى السالم عبد احمد محمد13004

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد حسن اشرف محمد13005

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الجواد عبد اشرف محمد13006

الشرقيةاألدبىمبصررزق عطيه رضا محمد13007

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على السيد سامى محمد13008

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى موسى محمد رضى محمد13009

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد سعيد محمد13010

الشرقيةاألدبىمبصراحمد يوسف صالح محمد13011

الشرقيةاألدبىمبصرسالم العال عبد عباده محمد13012

الشرقيةاألدبىمبصرامين العاطى عبد الحليم عبد محمد13013

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد زغلول هللا عبد محمد13014

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد عثمان محمد13015

الشرقيةاألدبىمبصرفرج سالم فتحى محمد13016

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد فوزى محمد13017

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد منصور محمود13018

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان الفتاح عبد عالء محمود13019

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل صالح مظهر13020

الشرقيةاألدبىمبصركامل محمد على مؤمن13021

الشرقيةاألدبىمبصرالنجدى المنعم عبد محمود هشام13022

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم الودود عبد ابراهيم13023

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل على العظيم عبد السيد احمد13024

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى زين احمد جمال احمد13025

الشرقيةاألدبىمبصرخليل مصطفى احمد الرحمن عبد احمد13026

الشرقيةاألدبىمبصرنصر ابراهيم الرحمن عبد السيد السالم عبد احمد13027

الشرقيةاألدبىمبصرفرج حسن عباس هللا عبد احمد13028

الشرقيةاألدبىمبصرعامر احمد عيسوى احمد13029

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد مصطفى احمد13030

الشرقيةاألدبىمبصرسالم فتوح ياسر ادهم13031

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد احمد السيد13032

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد على السيد13033

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد محمد السيد13034

الشرقيةاألدبىمبصرسالم فتوح ياسر ثروت13035

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسينى شكرى حسينى13036

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد سيد على الرؤف عبد13037

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد منصور شحته فارس13038

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد جمال كريم13039

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم الحميد عبد الرحمن عبد محمد كريم13040

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد محمد صالح محمد13041

الشرقيةاألدبىمبصرالديدامونى حسين محمود محمد13042

الشرقيةاألدبىمبصرعوض احمد عمر ايمن محمود13043
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ثانالحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ن345الحصوة

ثانالحصوة

ن350الحصوة

ن361الحصوة

ن379الحصوة

ن346الحصوة

ن324الحصوة

ن348الحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ن361الحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ن376الحصوة

ن432موسى اوالد

ن384موسى اوالد

ثانموسى اوالد

ن355موسى اوالد

ن428موسى اوالد

ن395موسى اوالد

ن436موسى اوالد

ن414موسى اوالد

ن448موسى اوالد

ن416موسى اوالد

ن358موسى اوالد

ن356موسى اوالد

ن395موسى اوالد

ن336موسى اوالد

ن355موسى اوالد

ثانموسى اوالد

ن430موسى اوالد

ن325موسى اوالد

ن363موسى اوالد

ن367موسى اوالد

ن353موسى اوالد
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عرقوب محمود13044

الشرقيةاألدبىمبصرعوض الحسن ابو فكرى محمد محمود13045

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى محمود نبيه محمود13046

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد الدين جمال محمد عثمان هانى13047

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الحكم عبد همام13048

الشرقيةاألدبىمبصرخليل احمد العزيز عبد ابراهيم وليد13049

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد صالح احمد13050

الشرقيةاألدبىمبصراحمد اسماعيل محمد احمد13051

الشرقيةاألدبىمبصرعامر سليم عامر امام اسالم13052

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد السيد13053

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم راتب سلطان ايمن13054

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان رمضان سليمان عيد خالد13055

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد عمر على محمد على13056

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى مهدى حماده محمد13057

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد محمود محمد13058

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد فرج حماده محمود13059

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل ابراهيم هيثم13060

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى السيد على محمد ابراهيم13061

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد لطفى سعيد ابراهيم احمد13062

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد محمد محمد السيد احمد13063

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد السيد احمد13064

الشرقيةاألدبىمبصربركات احمد بركات احمد13065

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السالم عبد حماده احمد13066

الشرقيةاألدبىمبصرعسكر امين حمدى محمود جالل احمد13067

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل حسن سمير احمد13068

الشرقيةاألدبىمبصرشمعه على ابراهيم احمد جمال احمد13069

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد رمضان احمد13070

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد الحكيم عبد احمد13071

الشرقيةاألدبىمبصرعيسوى محمد محمد العزيز عبد احمد13072

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد هللا عبد احمد13073

الشرقيةاألدبىمبصرتمراز خالد محمود عشماوى احمد13074

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود الحميدعبد عبد الدين بدر محمد احمد13075

الشرقيةاألدبىمبصراحمد شحاته محمد احمد13076

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد فؤاد محمد احمد13077

الشرقيةاألدبىمبصرحسين المقصود عبد محمود احمد13078

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد ممدوح احمد13079

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد وجيه احمد13080

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد القادر عبد كيالنى اسامه13081

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد العشماوى اسالم13082

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الطاهر البديع عبد الغمرى اسالم13083

الشرقيةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم عادل اشرف13084

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى زيد ابو السعيد محمد احمد السيد13085
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الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد شحاته السيد13086

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى السيد السالم عبد السيد13087

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل عزازى صالح ايمن13088

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم امام محمد سعيد باسم13089

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد محمودى شكرى بسام13090

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد محمد احمد بالل13091

الشرقيةاألدبىمبصرعيداروس امام الدين كمال بالل13092

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد عثمان حماده حسام13093

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محروس الرحمن عبد حسام13094

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود محسن حسام13095

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد مصباح حماده13096

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد صالح شهاب13097

الشرقيةاألدبىمبصرحسن المجيد عبد العزيز عبد نبيل ضياء13098

الشرقيةاألدبىمبصرحسونه محمد المنعم عبد محمد طارق13099

الشرقيةاألدبىمبصرالغازى محمد محمدى الشبراوى طه13100

الشرقيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم محمد جمال الرحمن عبد13101

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد محمد سند الرحمن عبد13102

الشرقيةاألدبىمبصرعمر كيالنى محمد حسين اشرف هللا عبد13103

الشرقيةاألدبىمبصرعوض الصادق حسنى هللا عبد13104

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد حسينى هللا عبد13105

الشرقيةاألدبىمبصرتمراز خالد محمود رفعت هللا عبد13106

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمود هللا عبد13107

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمود هللا عبد13108

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد عصام13109

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد فكرى ابراهيم على13110

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الحميد عبد الرازق عبد على13111

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد على محمد على13112

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم احمد محمد عماد13113

الشرقيةاألدبىمبصرعلى بخيت خليفه عيسى عمر13114

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد عثمان فارس13115

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم امين حبيب مهنى كرم13116

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد13117

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد السيد محمد13118

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العظيم عبد ثروت محمد13119

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد على محمد ثروت محمد13120

الشرقيةاألدبىمبصرصيام ابراهيم اسماعيل السيد رضا محمد13121

الشرقيةاألدبىمبصرغازى محمد ابراهيم رفعت محمد13122

الشرقيةاألدبىمبصرعيداروس شحاته عادل محمد13123

الشرقيةاألدبىمبصرحتحوت محمد محمد محمود عادل محمد13124

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد مصطفى الرحمن عبد محمد13125

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حلمى العزيز عبد محمد13126

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد على محمد13127
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد13128

الشرقيةاألدبىمبصربرعى محمد السيد هشام محمد13129

الشرقيةاألدبىمبصرخليل جرير احمد محمود13130

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على عوض اشرف محمود13131

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد نصر محمود خيرى محمود13132

الشرقيةاألدبىمبصرالعطار محمود الهادى محمد الدين سيف محمود13133

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد شحاته محمود13134

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسين القادر عبد العزيز عبد محمود13135

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمود محمد محمود13136

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه بالسى محمد الرحمن عبد مصطفى13137

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد نشأت محمود13138

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رمضان نور طه نور13139

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العال عبد السيد احمد هشام13140

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم محمد ياسر13141

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد الرحيم عبد جمال يوسف13142

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد اسماعيل احمد13143

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد دسوقى اسماعيل احمد13144

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل العزيز عبد اسماعيل احمد13145

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السالم عبد اشرف احمد13146

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد السيد احمد13147

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور منصور ثروت احمد13148

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم محمد احمد13149

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد التهامى محمد احمد13150

الشرقيةاألدبىمبصرموسى السيد محمد احمد13151

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد اسالم13152

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد سامى اسالم13153

الشرقيةاألدبىمبصرعلى شعبان محمد اسالم13154

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه محمد اسامه13155

الشرقيةاألدبىمبصرالعزم ابو اسماعيل محمد اسماعيل13156

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد السيد13157

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد السيد13158

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد السيد اشرف السيد13159

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد حسين السيد13160

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد هللا عبد السيد13161

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد السيد13162

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد هالل باسم13163

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد زكى السيد حسام13164

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حسن حسام13165

الشرقيةاألدبىمبصرموسى فندود ابو مصباح حسام13166

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد عادل جمال13167

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن السيد الرحمن عبد13168

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح محمد محمد الكريم عبد13169
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الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد هللا عبد الهادى محمد عماد13170

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد اشرف عمر13171

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد على13172

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد فؤاد عماد فؤاد13173

الشرقيةاألدبىمبصرفرحان رمضان محمد كريم13174

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على احمد محمد13175

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد السيد محمد13176

الشرقيةاألدبىمبصربدوى على السيد محمد السيد محمد13177

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد محمد13178

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الشافى عبد الجويش محمد13179

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد درويش محمد13180

الشرقيةاألدبىمبصرفرج صالح جميل محمد13181

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد الرحمن عبد هللا عبد محمد13182

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد العظيم عبد محمد13183

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد دسوقى المنعم عبد محمد13184

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد محمود محمد13185

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو محمد مصباح محمد13186

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد موسى محمد13187

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على وجيه محمد13188

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ياسر محمد13189

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد القادر عبد محمود13190

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محسن محمود13191

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حلمى مصباح محمود13192

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد مصطفى الفتاح عبد مصطفى13193

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد محمود مؤمن13194

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد ابراهيم13195

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على ابراهيم احمد13196

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد السيد احمد13197

الشرقيةاألدبىمبصراحمد مصطفى السيد احمد13198

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على جميل احمد13199

الشرقيةاألدبىمبصردهشان السيد سمير احمد13200

الشرقيةاألدبىمبصرالسعيد هللا عبد شوقى احمد13201

الشرقيةاألدبىمبصرعلى رشدى على احمد13202

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم محمد احمد13203

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم السيد على عبده محمد احمد13204

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق محمد محمد احمد13205

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد احمد13206

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد اسماعيل باسم13207

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد حسن حسام13208

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد العال عبد العال عبد حسن13209

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد هللا عبد محمد رشدى13210

الشرقيةاألدبىمبصرسالم هللا عوض محمد رضا13211
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ن405النمروط

ن382النمروط

ن386النمروط

ن391النمروط

ن383النمروط

ن453الحجاجية

ن535الحجاجية

ن341الحجاجية

راسبالحجاجية

ن369الحجاجية

ن382الحجاجية

ن504الحجاجية

ن361الحجاجية

ن329الحجاجية

ثانالحجاجية

ثانالحجاجية

ن505الحجاجية

ثانالحجاجية

ثانالحجاجية

ن377الحجاجية

ثانالحجاجية

ثانالحجاجية
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الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد ابراهيم السيد13212

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن اسماعيل السيد13213

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق محمد محمد السيد13214

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد الجواد عبد محمد الجواد عبد13215

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد حسن الرحمن عبد13216

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد13217

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد متولى السيد هللا عبد13218

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عطيه محمد هللا عبد13219

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد على13220

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد الحميد عبد عمر13221

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان احمد المنسى محمد ماجد13222

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الشبراوى السيد محمد13223

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الهادى محمد السيد محمد13224

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن بشرى محمد13225

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور على محمد ثروت محمد13226

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد عالء محمد13227

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمود محمد13228

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد اسماعيل محمود13229

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد سامى محمود13230

الشرقيةاألدبىمبصراحمد مصطفى السيد محمود13231

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد السيد مصطفى13232

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد الحميد عبد محمود13233

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى الشبراوى المنعم عبد ياسر13234

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد عطيه ابراهيم13235

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الرحمن عبد احمد13236

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد الستار عبد الصمد عبد احمد13237

الشرقيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم محمود احمد13238

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمد محمود احمد13239

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى احمد13240

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد ناصر احمد13241

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد على ماهر اسامه13242

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن السيد ايهاب13243

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الهادى رفعت بالل13244

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين محمد حسينى13245

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد شعبان خالد13246

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عبده ابراهيم ذكى13247

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم احمد سالم13248

الشرقيةاألدبىمبصرهللا نصر سعيد عصام سعيد13249

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسن محمد عاطف13250

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد الرحمن عبد13251

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد الرحمن عبد13252

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد مصباح الرحمن عبد13253
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ن449الحجاجية

ن368الحجاجية

ن361الحجاجية

ن516الحجاجية

ن330الحجاجية

ن359الحجاجية

ن402الحجاجية

ن409الحجاجية

ن345الحجاجية

ن520الحجاجية

ن403الحجاجية

ن372الحجاجية

ثانالحجاجية

ثانالحجاجية

ن320الحجاجية

ن461الحجاجية

ن481الحجاجية

ثانالحجاجية

ثانالحجاجية

راسبالحجاجية

ن350الحجاجية

راسبالحجاجية

راسبالحجاجية

ثانالصوالح

ثانالصوالح

ثانالصوالح

راسبالصوالح

ن328الصوالح

ن334الصوالح

ن352الصوالح

ثانالصوالح

ثانالصوالح

ن332الصوالح

ثانالصوالح

ثانالصوالح

ن325الصوالح

ن353الصوالح

ن316الصوالح

ن345الصوالح

ن355الصوالح

ن388الصوالح

ن415الصوالح
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الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق يوسف احمد محمد13254

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مهدى توفيق محمد13255

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فتحى جميل محمد13256

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان على حسين محمد13257

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد سعيد محمد13258

الشرقيةاألدبىمبصرحمد على محمد محمد13259

الشرقيةاألدبىمبصرمنتصر السميع عبد الصبور عبد محمد13260

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد نبيل محمد13261

الشرقيةاألدبىمبصرمحجوب الحميد عبد غريب محمود13262

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شعبان محمد محمود13263

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد وحيد محمود13264

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد هللا عبد مصطفى13265

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد مؤمن13266

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد كريم13267

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق محمد محمد يوسف13268

الشرقيةاألدبىمبصرفرج الشافى عبد السيد احمد13269

الشرقيةاألدبىمبصرامام مصطفى السيد احمد13270

الشرقيةاألدبىمبصرحجاج محمد عيد احمد13271

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد رمضان الباقى عبد احمد13272

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد المحسن عبد احمد13273

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على الكريم عبد احمد13274

الشرقيةاألدبىمبصرحجاج محمد صابر احمد13275

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد قطب احمد13276

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسينى ماهر احمد13277

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد احمد13278

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هاشم السيد بسام13279

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد عيد على جمال13280

الشرقيةاألدبىمبصربندارى حامد على حامد13281

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد حسانين محمد خالد13282

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان على هانى خيرى13283

الشرقيةاألدبىمبصرسليم رمضان هشام رائد13284

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسينى محمد رمضان13285

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الديدامونى حسام الرحمن عبد13286

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسينى محمد على13287

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد اشرف عمرو13288

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل هللا عبد اسماعيل محمد13289

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد اسماعيل محمد13290

الشرقيةاألدبىمبصرسليم رمضان حسين محمد13291

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسينى الحكيم عبد محمد13292

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد مصطفى محمد13293

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد احمد محمود13294

الشرقيةاألدبىمبصركمال منير محمد كمال محمود13295
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ن414الصوالح

ن352الصوالح

ن367الصوالح

ن388الصوالح

ن397الصوالح

ثانالصوالح

ن382الصوالح

ن367الصوالح

ن488الصوالح

ن342الصوالح

ن380الصوالح

ن342الصوالح

ن412الصوالح

ن421الصوالح

ن385الصوالح

ثانالطويلة

ثانالطويلة

ن399الطويلة

ن365الطويلة

ن349الطويلة

ثانالطويلة

ن507الطويلة

ن365الطويلة

ن334الطويلة

ثانالطويلة

ثانالطويلة

ثانالطويلة

ثانالطويلة

ثانالطويلة

ن327الطويلة

ن330الطويلة

ثانالطويلة

ن315الطويلة

ن362الطويلة

ن436الطويلة

ن400الطويلة

ثانالطويلة

ن362الطويلة

ن332الطويلة

ن356الطويلة

ن320الطويلة

ن401الطويلة
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الشرقيةاألدبىمبصرحمد على محمد محمود13296

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شحته محمد محمود13297

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل متولى سعيد محمود13298

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عطوه مصطفى13299

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فوزى محمد وليد13300

الشرقيةاألدبىمبصرسبيع متولى سعيد السيد يوسف13301

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى بكر ابو13302

الشرقيةاألدبىمبصرماضى حسن مبروك اشرف اسالم13303

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم نجدى ابراهيم عادل الحسين13304

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عادل السيد13305

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم محمد العزيز عبد محمد السيد13306

الشرقيةاألدبىمبصرحسين القادر عبد سعد بكر13307

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد صبرى ايمن الدين حسام13308

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حماد حسين حماد13309

الشرقيةاألدبىمبصرغريب مهدى فاروق زياد13310

الشرقيةاألدبىمبصرالحسيب عبد احمد سعيد صالح13311

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عيد محمد عمر13312

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين محمد ابراهيم محمد13313

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى حسن اشرف محمد13314

الشرقيةاألدبىمبصرخليل حسين القادر عبد سعد محمد13315

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد السيد محمد13316

الشرقيةاألدبىمبصرمسعود حمد فرحان محمد13317

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب ابراهيم شحاته محمد محمود محمد13318

الشرقيةاألدبىمبصرعوض موسى محمود ياسر محمد13319

الشرقيةاألدبىمبصرعمار على يوسف سعيد يوسف13320

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود محمد يوسف13321

الشرقيةاألدبىمبصرعوض حسن محمد عطوه ابراهيم13322

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد ابراهيم محمد ابراهيم13323

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى ابراهيم احمد محمد ابراهيم13324

الشرقيةاألدبىمبصرالشيطى ابراهيم محمد ابراهيم احمد13325

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود زيد ابو احمد احمد13326

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه السيد ابراهيم السيد احمد13327

الشرقيةاألدبىمبصرالشيخ عوض حسن سالم السيد احمد13328

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد اسماعيل حسين احمد13329

الشرقيةاألدبىمبصراحمد البكرى مصطفى محمد احمد13330

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا حسين محمد محمد احمد13331

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد السيد فتحى محمد احمد13332

الشرقيةاألدبىمبصرسليم حسين احمد محمد احمد13333

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا جاب محمد مصطفى احمد13334

الشرقيةاألدبىمبصرحسين حسنى موسى احمد13335

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سعيد هانى احمد13336

الشرقيةاألدبىمبصرعزب عثمان محمد اسامه13337
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ثانالطويلة

ثانالطويلة

ن322الطويلة

ن331الطويلة

ن411الطويلة

ن412الطويلة

ثانالجديدة الصالحية

ثانالجديدة الصالحية

ن443الجديدة الصالحية

ن449الجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية

ثانالجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية

ثانالجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية

ثانالجديدة الصالحية

ثانالجديدة الصالحية

ثانالجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية

ثانالجديدة الصالحية

ن522الجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية

ن505الجديدة الصالحية

ثانالجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

ن331درويش عرب

ثاندرويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

ن325درويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

ن435درويش عرب

راسبدرويش عرب
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسين سامى اسالم13338

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد نمر السيد احمد اسماعيل13339

الشرقيةاألدبىمبصرعوض حسن محمد عطوه اسماعيل13340

الشرقيةاألدبىمبصرالمجد ابو شكلى قاسم اشرف13341

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد سليمان السيد13342

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو احمد الباسط عبد السيد13343

الشرقيةاألدبىمبصرعزب سليمان محمد على السيد13344

الشرقيةاألدبىمبصرخليل احمد هللا عبد محمد انس13345

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ايمن13346

الشرقيةاألدبىمبصرحسان محمد انور محمد محمد حسام13347

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سليمان محمد محمد حسن13348

الشرقيةاألدبىمبصرربيع حسين احمد جمال ربيع13349

الشرقيةاألدبىمبصرحمدى حسن سالم حسن رمضان13350

الشرقيةاألدبىمبصرغريب السالم عبد محمد سباعى13351

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الرحمن عبد النبى عبد عبده13352

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه السيد ابراهيم محمد الرحمن عبد13353

الشرقيةاألدبىمبصرحزين عطيه محمد الحميد عبد13354

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه احمد الهادى عبد السيد الهادى عبد13355

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على يحى محمد عصام13356

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد حسين السالم عبد عماد13357

الشرقيةاألدبىمبصرعواد محمد الفضل ابو محمد على13358

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عجمى على محمد على13359

الشرقيةاألدبىمبصربدران احمد بدران هشام عزام13360

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد هللا عبد الرحمن عبد عمرو13361

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على سالم على عمرو13362

الشرقيةاألدبىمبصرخميس سالمه سالم ابراهيم كريم13363

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد رمضان الحميد عبد كريم13364

الشرقيةاألدبىمبصرعيد الشيخ حسين حميد ابراهيم مازن13365

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن ابراهيم محمد13366

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد احمد محمد13367

الشرقيةاألدبىمبصرطه ابراهيم السيد محمد13368

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد منصور السيد محمد13369

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد على احمد محسن13370

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود يوسف محمد حسن محمد13371

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد حسين محمد13372

الشرقيةاألدبىمبصرخليل صالح على صالح محمد13373

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد صبحى محمد13374

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم تهامى صبرى محمد13375

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على حسن عصام محمد13376

الشرقيةاألدبىمبصرمغنم محمد محفوظ عادل محمد13377

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد جمعه عيد محمد13378

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الديدامونى على محمد13379
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راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب
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راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب
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راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب
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ثاندرويش عرب

راسبدرويش عرب

ن345درويش عرب

ثاندرويش عرب

ن334درويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب

ن368درويش عرب
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم شحته محمد13380

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد العظيم عبد الستار عبد معاذ13381

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد سليمان احمد مصطفى13382

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الديدامونى فوزى محمود13383

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الجليل عبد مهدى محمود13384

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد منصور محمد محمود13385

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد شعبان محمد محمود13386

الشرقيةاألدبىمبصرجميل صالح محمد على محمود13387

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد محمد على محمود13388

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم المنعم عبد محمود13389

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمود المجيد عبد محمود13390

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد محمود صالح محمود13391

الشرقيةاألدبىمبصرمرجان هاشم محمود ابراهيم محمود13392

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور احمد محمود احمد محمود13393

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سالم محمد ناصر محمد13394

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب الجيد عبد محمد محمد13395

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد فتحى محمد13396

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد جمال احمد13397

الشرقيةاألدبىمبصراحميد فريج عوده خضر احمد13398

الشرقيةاألدبىمبصرحميد خضر حميد سعيد احمد13399

الشرقيةاألدبىمبصرصابر محمد سليم احمد13400

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد هاشم احمد محمد احمد13401

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد كامل محمد احمد13402

الشرقيةاألدبىمبصرالمجد ابو ربيع ياسر احمد13403

الشرقيةاألدبىمبصرملوك على محمد محمد اسعد13404

الشرقيةاألدبىمبصرحميد خضر حميد عوده اسالم13405

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور سالم محمد اسماعيل محمود اسماعيل13406

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد صالح السيد13407

الشرقيةاألدبىمبصرالبطل محمد السيد السالم عبد السيد13408

الشرقيةاألدبىمبصرهريسه محمد السيد الرحمن عبد محمد السيد13409

الشرقيةاألدبىمبصرالدراوى الرحمن عبد حسن عمر حسن13410

الشرقيةاألدبىمبصرعامر احمد حسين احمد حسين خالد13411

الشرقيةاألدبىمبصرمقبل سالم سليمان عيد سالمه13412

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الواحد عبد محمود هللا سيف13413

الشرقيةاألدبىمبصرسعفان محمد على الصبور عبد محمد العزيز عبد13414

الشرقيةاألدبىمبصراالمير اسماعيل ابراهيم الحميد عبد الدين عز13415

الشرقيةاألدبىمبصركحوش مرسى محمد ابراهيم كريم13416

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هاشم ابو على كريم13417

الشرقيةاألدبىمبصريونس على محمد ابراهيم محمد13418

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور على سالم محمد السيد محمد13419

الشرقيةاألدبىمبصرفريج عياش سعيد سالم محمد13420

الشرقيةاألدبىمبصرالبطل على محمد على محمد13421
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راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

ن444درويش عرب
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ن315القديمة الصالحية
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ن348القديمة الصالحية
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ن403القديمة الصالحية

ن412القديمة الصالحية

ن339القديمة الصالحية

ن315القديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ن425القديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

راسبالقديمة الصالحية

راسبالقديمة الصالحية
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الشرقيةاألدبىمبصرحميد عويمر حميد عيد محمد13422

الشرقيةاألدبىمبصرهريسه محمد السيد الرحمن عبد محمد محمد13423

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد السيد محمود محمد13424

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد احمد عيد وليد محمد13425

الشرقيةاألدبىمبصرهريسه المقصود عبد الرحمن عبد احمد محمود13426

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد محمود حامد محمود13427

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد سالم محمد وليد13428

الشرقيةاألدبىمبصرحوريه الرحمن عبد محمد شحاته ياسين13429

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم صالح ابراهيم13430

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد السالم عبد ابراهيم13431

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الستار عبد محمد ابراهيم13432

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد صالح ابراهيم احمد13433

الشرقيةاألدبىمبصرعمران على السيد احمد13434

الشرقيةاألدبىمبصرخميس محمد عوده زايد احمد13435

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد على حسن احمد13436

الشرقيةاألدبىمبصرامين محمد حسنى احمد13437

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد ابراهيم محمد الناصر عبد احمد13438

الشرقيةاألدبىمبصرنصار على السيد عصام احمد13439

الشرقيةاألدبىمبصركيوان ابراهيم حسن احمد على احمد13440

الشرقيةاألدبىمبصرامين طلبه محمد عيد احمد13441

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد خيرى محمد فكرى احمد13442

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد ابراهيم محمد احمد13443

الشرقيةاألدبىمبصرفوده الغفار عبد احمد محمد احمد13444

الشرقيةاألدبىمبصرطباس احمد محمد جبر محمد احمد13445

الشرقيةاألدبىمبصرصالح حسن حسينى محمد احمد13446

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد القادر عبد محمد احمد13447

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمد محمد احمد13448

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمود محمد احمد13449

الشرقيةاألدبىمبصرمحيسن حسن حسن محيسن احمد13450

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد مصطفى الطيب هاشم احمد13451

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن اسماعيل حسن اسماعيل13452

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسنين محمد احمد اسالم13453

الشرقيةاألدبىمبصردهشان قطب فؤاد محمد السيد اسالم13454

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عوض محمد عوض اسالم13455

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد السيد ابراهيم السيد13456

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سيد ابراهيم السيد13457

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد السيد الحميد عبد السيد13458

الشرقيةاألدبىمبصركيوان حسن احمد محمد انور13459

الشرقيةاألدبىمبصرحسين حسان محمد ايهاب13460

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد حامد وائل بسام13461

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد السالم عبد محمد بالل13462

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمد بالل13463
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راسبالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ن521الحاجر

ن415الحاجر

راسبالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ن352الحاجر

ن385الحاجر

ن354الحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

راسبالحاجر

راسبالحاجر

ثانالحاجر
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ثانالحاجر

ن355الحاجر

ن350الحاجر
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن محمد هللا عبد محمد حسام13464

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى حسين محمد احمد محمود حسن13465

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد قطب حامد احمد خالد13466

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود السيد راشد13467

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسن الهادى رامى13468

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عليوه سعيد رضا13469

الشرقيةاألدبىمبصرحسن قطب جميل السميع عبد رضا13470

الشرقيةاألدبىمبصردهشان الهادى سالم هللا عبد رضا13471

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الظاهر عبد السيد رمضان13472

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان سيد محمود زياد13473

الشرقيةاألدبىمبصرمعتق جويفل الكريم عبد سامح13474

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد محمد سامح13475

الشرقيةاألدبىمبصرجويفل محمد سعد حسانين سعد13476

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سعيد سيد13477

الشرقيةاألدبىمبصرفوده محمد الغفار عبد سمير طارق13478

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد طارق13479

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد متولى محمود عاصم13480

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسنين محمد السيد الرحمن عبد13481

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى السيد محمد السيد هللا عبد13482

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد هللا عبد محمد هللا عبد13483

الشرقيةاألدبىمبصرالطنانى السيد محمد هللا عبد محمد هللا عبد13484

الشرقيةاألدبىمبصرنصار على السيد محمد محمود هللا عبد13485

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد سعيد المقصود عبد13486

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رجب النبى عبد عالء13487

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حسن عيد عمرو13488

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السالم عبد السيد احمد فارس13489

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد جمال كريم13490

الشرقيةاألدبىمبصرجويفل معتق جويفل عيد ماجد13491

الشرقيةاألدبىمبصريحى السالم عبد ابراهيم محمد13492

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسين العزيز عبد ابراهيم محمد13493

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على ابراهيم محمد13494

الشرقيةاألدبىمبصرعسكر حسين احمد محمد ابراهيم محمد13495

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد حنفى اسماعيل محمد13496

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد السيد محمد13497

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد مصطفى السيد محمد13498

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد احمد جمال محمد13499

الشرقيةاألدبىمبصرعالم جبر زكى جمال محمد13500

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى العزيز عبد هللا عبد زكريا محمد13501

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد شعبان محمد13502

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسانين محمد رضا محمد13503

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل مصطفى هللا عبد رضا محمد13504

الشرقيةاألدبىمبصرامين محمود محمد رمضان محمد13505
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه سعيد محمد13506

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى على السيد محمد سعيد محمد13507

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمود محمد شحته محمد13508

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد ابراهيم صالح محمد13509

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السالم عبد عادل محمد13510

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد عوض عاشور محمد13511

الشرقيةاألدبىمبصرصالح السيد الجواد عبد الحفيظ عبد محمد13512

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد كامل الرحمن عبد محمد13513

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمد حسن العزيز عبد محمد13514

الشرقيةاألدبىمبصرحسن جميل قطب المنعم عبد محمد13515

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العال عبد ابراهيم على محمد13516

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سالم على محمد13517

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد على محمد13518

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد محمد عمر محمد13519

الشرقيةاألدبىمبصرعبده محمد فكرى محمد13520

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد جمال محمد محمد13521

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود محمد13522

الشرقيةاألدبىمبصرالقحطانى معتق جويفل معتق محمد13523

الشرقيةاألدبىمبصربنديرى على محمد ممدوح محمد13524

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سالم على منصور محمد13525

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد منير محمد13526

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض محمد المعطى عبد مهدى محمد13527

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد هالل محمد13528

الشرقيةاألدبىمبصرسيف سباعى هيسم محمد13529

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الغنى عبد يوسف محمد13530

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم درويش سالم محمود13531

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سيد الرؤف عبد احمد سيد محمود13532

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد محمد محمود13533

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الشبراوى محمد محمود13534

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على منصور محمود13535

الشرقيةاألدبىمبصرنصار العال عبد محمد مدحت13536

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشافعى السيد محمد مصباح13537

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد هللا عبد السيد وليد13538

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسانين محمد حسانين هشام13539

الشرقيةاألدبىمبصرفرج عباس السيد فرج ياسر13540

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امام عيداروس رشدى يسرى13541

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حرب محمد احمد يوسف13542

الشرقيةاألدبىمبصرحماده حسن مصطفى احمد محمد يوسف13543

الشرقيةاألدبىمبصرحنفى محمد محمد السيد احمد13544

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سيد احمد ايمن احمد13545

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد طلبه غريب بدر احمد13546

الشرقيةاألدبىمبصرعويضه حسين محمد محمد السيد احمد13547
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الشرقيةاألدبىمبصرخنعم اسماعيل محمد ثروت احمد13548

الشرقيةاألدبىمبصرالمجلى على على الدين عصام احمد13549

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان السيد العزيز عبد الحميد عبد احمد13550

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد الوهاب عبد محمد احمد13551

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمد على احمد13552

الشرقيةاألدبىمبصرموافى على حسن ابراهيم عوض احمد13553

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان احمد محمد احمد13554

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم مجدى محمد اسامه13555

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شوقى محمد حسنى اسماعيل13556

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد السيد اشرف السيد13557

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد ابراهيم السيد13558

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود السيد احمد السيد13559

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد متولى حسينى السيد13560

الشرقيةاألدبىمبصرتمراز طنطاوى ابراهيم الناجى اوس13561

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد المنعم عبد احمد بالل13562

الشرقيةاألدبىمبصرفهمى ابراهيم السعيد احمد سراج13563

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد سعد السيد سعد13564

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم العال عبد ابراهيم الرحمن عبد13565

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد خليل الرحمن عبد13566

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد محمد فيصل الرحمن عبد13567

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد العال عبد اشرف العال عبد13568

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد هللا عبد السيد هللا عبد13569

الشرقيةاألدبىمبصرحسن اسماعيل العزيز عبد هللا عبد13570

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد مصطفى الهادى عبد13571

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد عماد13572

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد محمد احمد عمرو13573

الشرقيةاألدبىمبصراحمد طلب هللا عبد سالم مصطفى13574

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سليمان محمد13575

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد الهادى محمد13576

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد خالد محمد13577

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الشريف محمد عصام محمد13578

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد محمد فيصل محمد13579

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد ماهر محمد13580

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم خليل محمود محمد13581

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود طه محمود13582

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمود احمد احمد مصطفى13583

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو احمد توفيق احمد هشام13584

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد عاطف محمد13585

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على العال عبد محمد على13586

الشرقيةاألدبىمبصرخليل سليم خليل احمد احمد13587

الشرقيةاألدبىمبصرالدين شمس ابراهيم محمد ابراهيم احمد13588

الشرقيةاألدبىمبصرمشعل على على ابراهيم احمد13589
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد العال عبد السيد احمد13590

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد رمضان احمد13591

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد ابراهيم خالد احمد13592

الشرقيةاألدبىمبصرمحيسن محمود السيد محمد احمد13593

الشرقيةاألدبىمبصرعليل يوسف السيد محمد احمد13594

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم سالم الرحيم عبد كامل احمد13595

الشرقيةاألدبىمبصرعجوه احمد السيد السيد المصطفى13596

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العال ابو السيد محمد بكر ابو13597

الشرقيةاألدبىمبصرعوض حسن ابراهيم حسن بكر ابو13598

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن المنعم عبد خالد السيد13599

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد ابراهيم اسيد13600

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى سعيد السيد محمد خالد13601

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد ابراهيم متولى صقر13602

الشرقيةاألدبىمبصرسليم امام الرؤف عبد ابراهيم زياد13603

الشرقيةاألدبىمبصرالباقى عبد هللا عبد محمد محمود الرحمن عبد13604

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن محمد محمد هللا عبد13605

الشرقيةاألدبىمبصرجابر احمد حسن احمد على13606

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن على محمد على13607

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد خاطر عمر13608

الشرقيةاألدبىمبصرجمعان مسلم سعد محمد محمد13609

الشرقيةاألدبىمبصركيالنى احمد سعيد حسين محمد13610

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد العظيم عبد منصور محمد13611

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على كمال الرحمن عبد محمد13612

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد متولى الرحمن عبد منسى محمد13613

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد ماهر محمد13614

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل السيد حامد محمد13615

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد على محمد13616

الشرقيةاألدبىمبصرعليل يوسف السيد على محمد13617

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد محمد13618

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على الرحمن عبد اسماعيل مصطفى13619

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد غريب السيد حسن فارس13620

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد على يحيى13621

الشرقيةاألدبىمبصرحسن كامل محمد السيد ابراهيم13622

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد محمود ابراهيم13623

الشرقيةاألدبىمبصرجوده حسن محمد محمد احمد بكر ابو13624

الشرقيةاألدبىمبصرنجم محمد حسن السيد احمد13625

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسين احمد13626

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه هللا عبد سامى احمد13627

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد الحميد عبد احمد13628

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد العزيز عبد احمد13629

الشرقيةاألدبىمبصرحجاج يوسف الرحمن عبد هللا عبد احمد13630

الشرقيةاألدبىمبصررواش سليمان محمد عونى احمد13631
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم حسن محمد احمد13632

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد محمود احمد13633

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد السيد اسامه13634

الشرقيةاألدبىمبصرحلوه احمد محمد ابراهيم اسماعيل13635

الشرقيةاألدبىمبصرعواد محمد حسين محمد الحسين13636

الشرقيةاألدبىمبصربرس محمد محمد طلعت السيد13637

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السميع عبد عبده السيد13638

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا على محمد محروس السيد13639

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السالم عبد محمد السيد13640

الشرقيةاألدبىمبصرحسونه محمد السيد بالل13641

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى حسن احمد حسن13642

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد حسن احمد سليمان13643

الشرقيةاألدبىمبصرجراد سالم سليمان سعد سمير13644

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد العزيز عبد محمد على13645

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم القادر عبد محمد السميع عبد عمر13646

الشرقيةاألدبىمبصرالفرجانى الرحمن عبد محمد الرحمن عبد فرجانى13647

الشرقيةاألدبىمبصرالعقيد محمد فتحى محمد فهد13648

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على منصور السيد كمال13649

الشرقيةاألدبىمبصرراشد محمد محمد جرير ابو محمد13650

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو احمد محمد السيد محمد13651

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد حسن محمد13652

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد على الحميد عبد محمد13653

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد سويلم محمد الرحمن عبد محمد13654

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمد المنعم عبد محمد13655

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود حسن فوزى محمد13656

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محروس محمد13657

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق احمد محمد محمد13658

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمد احمد محمد محمد13659

الشرقيةاألدبىمبصرشريف محمد يوسف محمود محمد13660

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بسيونى احمد محمد محمود13661

الشرقيةاألدبىمبصرفايد على الحميد عبد فايد ناجى13662

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الحق عبد يوسف محمد يوسف13663

الشرقيةاألدبىمبصرالتوابتى حسن ابراهيم احمد ابراهيم13664

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم السيد ابراهيم13665

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسينى جمال احمد13666

الشرقيةاألدبىمبصرنافع حسن احمد احمد حسن احمد13667

الشرقيةاألدبىمبصرنوفل بريقع عصام احمد13668

الشرقيةاألدبىمبصرسالم غانم سالم عيد احمد13669

الشرقيةاألدبىمبصربندارى مصطفى السيد محمد احمد13670

الشرقيةاألدبىمبصربندارى العزيز عبد صابر محمد احمد13671

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد صالح اسالم13672

الشرقيةاألدبىمبصرعبده السيد محمد السيد13673
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ن544السماعنة

ن413السماعنة

ثانالسماعنة

ن498السماعنة

ن413السماعنة

ثانالسماعنة

ثانالسماعنة

ثانالسماعنة

ن385السماعنة

ثانالسماعنة

ن576السماعنة

ثانالسماعنة

ثانالسماعنة

ن393السماعنة

ن519السماعنة

ن322السماعنة

ن359السماعنة

ثانالسماعنة

ثانالسماعنة

ثانالسماعنة

ثانالسماعنة

ن350السماعنة

ن346السماعنة

ن433السماعنة

ن436السماعنة

ن335السماعنة

ن381السماعنة

ن417السماعنة

ن348السماعنة

راسبالسماعنة

ن422السماعنة

ن403السماعنة

ثانالعز ميت

راسبالعز ميت

ن374العز ميت

ثانالعز ميت

ثانالعز ميت

راسبالعز ميت

راسبالعز ميت

ثانالعز ميت

ثانالعز ميت

ن476العز ميت
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الشرقيةاألدبىمبصرعرب على السيد عادل رضا13674

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه سالم محمود الرحمن عبد13675

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد سالم السيد هللا عبد13676

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد عطيه محمد هللا عبد13677

الشرقيةاألدبىمبصرمرجان احمد محمد محمد هللا عبد13678

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الغنى عبد ناصر عماد13679

الشرقيةاألدبىمبصرصالح الهادى النجدى رمضان محمد13680

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عادل محمد13681

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد رفاعى محمود عطا محمد13682

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات محمد هللا عبد عماد محمد13683

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شعبان فهمى محمد13684

الشرقيةاألدبىمبصرعمر محمود مصطفى محمد13685

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على السيد هانى محمد13686

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد رفاعى السيد ياسر محمد13687

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سمير ياسر محمد13688

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان احمد اسماعيل ابراهيم13689

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد الخضرى احمد13690

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد السيد السيد احمد13691

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد هللا عبد احمد13692

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود حامد محمد احمد13693

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد وجيه احمد13694

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد سليم اسامه13695

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عبده على رمضان اسالم13696

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ربيع محمد عادل اسالم13697

الشرقيةاألدبىمبصرعزب السيد محمد اسالم13698

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على محمد اسالم13699

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد على خالد13700

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد محمد الرحمن عبد13701

الشرقيةاألدبىمبصرسرور ابراهيم شعبان السيد هللا عبد13702

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد على13703

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الغباغبى محمد صبرى عمر13704

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد السميع عبد فاروق13705

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الطنطاوى محمد كريم13706

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم محمد اسماعيل السيد محمد13707

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد منصور السيد محمد13708

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم سعد رضا محمد13709

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى المعطى عبد الفتاح عبد سمير محمد13710

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد منصور الفتاح عبد محمد13711

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل محمد محمد13712

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد محمود محمد13713

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هاشم محمد منصور محمد13714

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى عطيه هللا عبد سعيد محمود13715
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راسبالعز ميت

ثانالعز ميت

راسبالعز ميت

ن334.5العز ميت

ن334العز ميت

ن358العز ميت

راسبالعز ميت

ثانالعز ميت

راسبالعز ميت

راسبالعز ميت

ثانالعز ميت

ثانالعز ميت

راسبالعز ميت

راسبالعز ميت

ن356العز ميت

ن466الدميين

ثانالدميين

ثانالدميين

ن407الدميين

ن468الدميين

ثانالدميين

ن333الدميين

ثانالدميين

ثانالدميين

ثانالدميين

ن557الدميين

ن331الدميين

ن388الدميين

ن448الدميين

ن414الدميين

ن523الدميين

ن445الدميين

ن354الدميين

ثانالدميين

ن409الدميين

ن454الدميين

ن379الدميين

ن389الدميين

ثانالدميين

راسبالدميين

ن468الدميين

ثانالدميين
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الشرقيةاألدبىمبصرسباعى حسينى محمد هللا عبد نبيل13716

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد ثروت هشام13717

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يوسف السيد يوسف13718

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم فتحى ابراهيم13719

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد احمد محمد ابراهيم13720

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد اشرف احمد13721

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات محمود السيد احمد13722

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد رشاد احمد13723

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد اسماعيل العزيز عبد احمد13724

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد جوده محمد احمد13725

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد محمد احمد13726

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى محمد عمر محمد احمد13727

الشرقيةاألدبىمبصراحمد مصطفى الهادى عبد مصطفى احمد13728

الشرقيةاألدبىمبصريوسف اسماعيل رجب اسماعيل13729

الشرقيةاألدبىمبصرحسن شوقى حسن اسالم13730

الشرقيةاألدبىمبصرالحديدى حسن السيد ابراهيم السيد13731

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد السيد13732

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد الرحمن عبد السيد13733

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مالك احمد باهى13734

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى سليمان السعيد تامر13735

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم اسماعيل محمد على رضا13736

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد محمد شحاته13737

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صابر محمد صابر13738

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد صالح طارق13739

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن عبد13740

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود الرحمن عبد13741

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد المنعم عبد حلمى المنعم عبد13742

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى كامل السيد عيسى13743

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود رياض ابراهيم على13744

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى سليمان سعيد متولى13745

الشرقيةاألدبىمبصرادريس محمد احمد احمد محمد13746

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد المعز عبد احمد محمد13747

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد محمود احمد محمد13748

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد اسماعيل محمد13749

الشرقيةاألدبىمبصرمهم بدير السيد محمد13750

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الرؤف عبد ايمن محمد13751

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد النجدى جمال محمد13752

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن محمد13753

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد خالد محمد13754

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الشبراوى صالح محمد13755

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى عباده الرحمن عبد محمد13756

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد الرحمن عبد محمد13757
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ن445الدميين

ن370الدميين
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ن379النص جزيرة

ثانالنص جزيرة
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راسبالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

راسبالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

راسبالنص جزيرة

راسبالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

راسبالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ن323النص جزيرة

ن392النص جزيرة

ثانالنص جزيرة

راسبالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

راسبالنص جزيرة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 653

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرخليل احمد الحميد عبد محمد13758

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه محمد على محمد13759

الشرقيةاألدبىمبصرجويفل عوده عياد محمد13760

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم رضوان محمد محمد13761

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته خليل احمد محمد محمود13762

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم محمد ثروت نبيل13763

الشرقيةاألدبىمبصررشاد محمد محمد خالد احمد13764

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد الرحمن عبد احمد13765

الشرقيةاألدبىمبصرسليم حسن محمد احمد13766

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد السيد محمد الطاهر13767

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد ناصف امجد13768

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد ايمن13769

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد هشام طارق13770

الشرقيةاألدبىمبصرشلبى على محمد محمد السيد الرحمن عبد13771

الشرقيةاألدبىمبصرالستار عبد محمود محمد الرحمن عبد13772

الشرقيةاألدبىمبصرايوب احمد صبحى الرحمن عبد13773

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على سليمان المنعم عبد13774

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على فرج على13775

الشرقيةاألدبىمبصرغنام محمد خليل احمد كامل13776

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمد حسن حميد محمد13777

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد صالح محمد13778

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد العزيز عبد محمد13779

الشرقيةاألدبىمبصرحسن متولى محمد محمد13780

الشرقيةاألدبىمبصرنصر السيد محمودى محمد13781

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد ناصف محمد13782

الشرقيةاألدبىمبصرعياد محمد سعيد محمد نور13783

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد حنيدق اسماعيل وليد13784

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد احمد ابراهيم13785

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الشبراوى السيد احمد13786

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان المنعم عبد جمال احمد13787

الشرقيةاألدبىمبصرصالح احمد صابر احمد13788

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سليمان المنعم عبد احمد13789

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد كمال على احمد13790

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محفوظ محمد احمد13791

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد احمد13792

الشرقيةاألدبىمبصرعبده السيد عصام اسالم13793

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على محمد منصور السيد13794

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد محمد حميد13795

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشبراوى الرحمن عبد جالل13796

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد سباعى هللا عبد13797

الشرقيةاألدبىمبصرموسى الرحمن عبد محمد الرحمن عبد13798

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الواحد عبد سمير الواحد عبد13799
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ن334.5ابوشلبى
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راسبابوشلبى

راسبابوشلبى

ثانابوشلبى

ن377ابوشلبى

ثانابوشلبى

راسبابوشلبى

ثانابوشلبى

ثانابوشلبى

ثانابوشلبى

ن338ابوشلبى

ثانابوشلبى

ثانابوشلبى

راسبابوشلبى

ثانابوشلبى

راسبابوشلبى

ن315ابوشلبى

ن407ابوشلبى

راسبالغزالى

ن365الغزالى

ن398الغزالى

ثانالغزالى

ثانالغزالى

ثانالغزالى

ن356الغزالى

ن342الغزالى

ثانالغزالى

راسبالغزالى

راسبالغزالى

ن327الغزالى

ن345الغزالى

راسبالغزالى

راسبالغزالى
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على رأفت على13800

الشرقيةاألدبىمبصرالستار عبد محمد فتحى عمر13801

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد اشرف محمد13802

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسينى السيد محمد13803

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على السالم عبد محمد13804

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه المقصود عبد العظيم عبد محمد13805

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد عالء محمد13806

الشرقيةاألدبىمبصرسالم احمد الحميد عبد محمد محمد13807

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم العال عبد مباشر محمد13808

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد دسوقى العزيز عبد محمد ممدوح13809

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد احمد محمود13810

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمود13811

الشرقيةاألدبىمبصرذكى محمود الشحات مصطفى13812

الشرقيةاألدبىمبصرعزب العزيز عبد سمير ماهر13813

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الواحد عبد عادل نادر13814

الشرقيةاألدبىمبصرسالم حسن محمد جمال ابراهيم13815

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد مختار ابراهيم13816

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد احمد13817

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم العزازى احمد13818

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى محمد راضى احمد13819

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الرحيم عبد الصادق الرحيم عبد احمد13820

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى بكرى الستار عبد احمد13821

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود عماد احمد13822

الشرقيةاألدبىمبصرسليم احمد محمد احمد13823

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد عثمان احمد محمد احمد13824

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد صالح محمد احمد13825

الشرقيةاألدبىمبصراحمدى مسلم محمد محمود احمد13826

الشرقيةاألدبىمبصرصالح حسن احمد هشام احمد13827

الشرقيةاألدبىمبصرعزونى سالمه ابراهيم اسالم13828

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد اسالم13829

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى على السالم عبد ثروت اسالم13830

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العال عبد العظيم عبد اشرف13831

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم السيد13832

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد منصور شوقى السيد13833

الشرقيةاألدبىمبصرالعطار الرحمن عبد الحى عبد صابر السيد13834

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق محمد عادل السيد13835

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الستار عبد الحى عبد السيد13836

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه هللا عبد نجاح السيد13837

الشرقيةاألدبىمبصرالحاوى صالح الرحمن عبد ثروت الخالق عبد ايمن13838

الشرقيةاألدبىمبصرموسى اسماعيل حسن محمد حسن13839

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن السيد خالد13840

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الودود عبد خالد13841
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ثانالغزالى

ن439الغزالى

ن355الغزالى

راسبالغزالى

ثانالغزالى

ثانالغزالى

ن413الغزالى

ن366الغزالى

ن371الغزالى

ثانالغزالى

راسبالغزالى

ن360الغزالى

راسبالغزالى

ن398الغزالى

ثانالغزالى

راسبصريد بنى

راسبصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

راسبصريد بنى

ثانصريد بنى

راسبصريد بنى

ثانصريد بنى

راسبصريد بنى

راسبصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ن356صريد بنى

ثانصريد بنى

ن394صريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ن371صريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ن462صريد بنى
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الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد مختار سامى13842

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد الستار عبد سليمان13843

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سليمان محمد سليمان13844

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد جمال سيد13845

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى محمد ابراهيم السيد صبرى13846

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد رفعت احمد ثروت الحميد عبد13847

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو سعد الجواد عبد محمد الجواد عبد13848

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان عطيه احمد الرحمن عبد13849

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الرحمن عبد حمدته الرحمن عبد13850

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته منصور محمد الرحمن عبد13851

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد13852

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى الصادق محمد محمد هللا عبد13853

الشرقيةاألدبىمبصرعلى يوسف اسماعيل المنعم عبد13854

الشرقيةاألدبىمبصرالرؤف عبد محمد السيد عثمان13855

الشرقيةاألدبىمبصرالديدامونى محمد الديدامونى عصام13856

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على يوسف ماجد على13857

الشرقيةاألدبىمبصرعيد على الستار عبد عيد13858

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه اسماعيل عثمان فارس13859

الشرقيةاألدبىمبصرعزونى سالمه ابراهيم محمد13860

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سعيد محمد احمد محمد13861

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن السيد محمد13862

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد محمد الشافعى محمد13863

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على الشحات محمد13864

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على يوسف حسن محمد13865

الشرقيةاألدبىمبصرالراضى محمد الصادق حمدى محمد13866

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الحميد عبد صالح محمد13867

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق هللا عبد الرحمن عبد محمد13868

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد على محمد13869

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الرحمن عبد فكرى محمد13870

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الواحد عبد محمود محمد13871

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود منصور ياسر محمد13872

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد محمود13873

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد اسماعيل السيد محمود13874

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم السيد الرحمن عبد السيد محمود13875

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد محمود13876

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمود13877

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد محمد مصطفى13878

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد صالح منصور13879

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى الصادق محمد محمد وائل13880

الشرقيةاألدبىمبصرسليم الرحمن عبد محمد يوسف13881

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم محمود محمد هاشم ابو احمد13882

الشرقيةاألدبىمبصرحماد السيد حسن احمد13883
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ثانصريد بنى

ن488صريد بنى

ن405صريد بنى

ثانصريد بنى

ن443صريد بنى

ن325صريد بنى

ثانصريد بنى

ن327صريد بنى

ثانصريد بنى

ن376صريد بنى

ثانصريد بنى

ن472صريد بنى

ن358صريد بنى

ثانصريد بنى

ن390صريد بنى

ن353صريد بنى

ثانصريد بنى

ن321صريد بنى

ن335صريد بنى

ن326صريد بنى

ن337صريد بنى

ن365صريد بنى

ن386صريد بنى

ن476صريد بنى

ن429صريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

راسبصريد بنى

ن358صريد بنى

ن366صريد بنى

ن329صريد بنى

ن403صريد بنى

ن368صريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ن370صريد بنى

راسبصريد بنى

ن419صريد بنى

ن380صريد بنى

ن370البحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد
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الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد سليم احمد13884

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على احمد13885

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه علوان السيد محمد احمد13886

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم يوسف محمد محمود احمد13887

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد محمد السيد احمد السيد13888

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد شعبان حسام13889

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض محمد حسن محمد حسن13890

الشرقيةاألدبىمبصرجماع على سليمان السالم عبد سليمان13891

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سليمان المنعم عبد سليمان13892

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى احمد الهادى سمير13893

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم محمد شادى13894

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى سالم المنعم عبد الحكيم عبد13895

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد اسماعيل محمد الرحمن عبد13896

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد المعبود عبد13897

الشرقيةاألدبىمبصرتوبه موسى محمد نبيل احمد عصام13898

الشرقيةاألدبىمبصرتوبه محمد على يوسف على13899

الشرقيةاألدبىمبصرعيداروسى غريب السيد غريب13900

الشرقيةاألدبىمبصرنصار الرحمن عبد نصار فارس13901

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه سالم ابراهيم السيد محمد13902

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سليمان السيد محمد13903

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد السيد محمد13904

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم حسن محمد13905

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد سالم محمد13906

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل الرحمن عبد محمد13907

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سليمان الرحمن عبد محمد13908

الشرقيةاألدبىمبصرمقبل حسن السالم عبد محمد13909

الشرقيةاألدبىمبصرعوده على المعبود عبد محمد13910

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان هللا جاد عزازى محمد13911

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن محمد على محمد13912

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالمه السيد محمود13913

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فؤاد محمد محمود13914

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد ايمن احمد13915

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد حسينى احمد13916

الشرقيةاألدبىمبصررزق محمد رزق احمد13917

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الحميد عبد رمزى احمد13918

الشرقيةاألدبىمبصرعلى المنعم عبد الوهاب عبد احمد13919

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور فرج محمد احمد13920

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن عطيه ادهم13921

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد متولى اشرف13922

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد الرحمن عبد السيد13923

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد الناجى انس13924

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم محمد صالح انور13925
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ثانالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

ن388.5البحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

ن425البحرية اكياد

ن389البحرية اكياد

ن444البحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

ن364البحرية اكياد

ن357البحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

ن492البحرية اكياد

ن370البحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

ن355خليفة ابى سعدة

ن357خليفة ابى سعدة

ن359خليفة ابى سعدة

ن351خليفة ابى سعدة

ن381خليفة ابى سعدة

ن359خليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ن393خليفة ابى سعدة

ن353خليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى اسماعيل تمراز ايمن13926

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على هللا عبد ايمن13927

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد عباده محمد بالل13928

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد خليل ثابت13929

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود احمد حلمى13930

الشرقيةاألدبىمبصراحمد يوسف محمد خالد13931

الشرقيةاألدبىمبصرعوده سالم قطب سالم13932

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد الجواد عبد سامح13933

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد محمد سمير13934

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حامد محمود الرحمن عبد13935

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد ابراهيم المنعم عبد13936

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشبراوى محمد على13937

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل العزيز عبد عمر13938

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم محمد فارس13939

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان اشرف كريم13940

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد محمد13941

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد اشرف محمد13942

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على الحسينى محمد13943

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى سليمان امين محمد13944

الشرقيةاألدبىمبصرنافع محمد ابراهيم ايمن محمد13945

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السالم عبد خليل محمد13946

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد محمد13947

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد الكريم عبد هللا عبد محمد13948

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السيد لطفى محمد13949

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد اسماعيل السيد محمود13950

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حافظ النعيم عبد محمود13951

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد صبرى محمد محمود13952

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد محمود13953

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد هاشم محمود13954

الشرقيةاألدبىمبصرعلى اسماعيل الباسط عبد نشأت13955

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد عدلى احمد13956

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم المجد ابو ابراهيم13957

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العال عبد السيد احمد ابراهيم13958

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته بدايه فاروق ماهر ابراهيم13959

الشرقيةاألدبىمبصرالمعاطى ابو ابراهيم محمد ابراهيم13960

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سالم ابراهيم محمد ابراهيم13961

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد السيد محمد ابراهيم13962

الشرقيةاألدبىمبصرحامد صادق ابراهيم احمد13963

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار عمر محمد ابراهيم احمد13964

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسن حسينى اشرف احمد13965

الشرقيةاألدبىمبصردهشان السيد محمد محمد حسن احمد13966

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عيسى سليمان احمد13967
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ثانخليفة ابى سعدة

ن363خليفة ابى سعدة

ن384خليفة ابى سعدة

ن366خليفة ابى سعدة

ن447خليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ن386خليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ن382خليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ن458خليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ن338خليفة ابى سعدة

راسبخليفة ابى سعدة

ن348خليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ن499خليفة ابى سعدة

ن356خليفة ابى سعدة

ن368خليفة ابى سعدة

راسبخليفة ابى سعدة

ن429خليفة ابى سعدة

ن445خليفة ابى سعدة

ن398خليفة ابى سعدة

ن413خليفة ابى سعدة

ن329خليفة ابى سعدة

ن446خليفة ابى سعدة

ن383خليفة ابى سعدة

ن383خليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

راسبالحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

ن411الحسينية

ن458الحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ن344الحسينية

ن340الحسينية

ن521الحسينية
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الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد الكريم عبد طه احمد13968

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم الرحمن عبد احمد13969

الشرقيةاألدبىمبصريوسف ابراهيم العزيز عبد احمد13970

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد العزيز عبد عزمى العزيز عبد احمد13971

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الغفار عبد احمد الغفار عبد احمد13972

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الحليم عبد الفتاح عبد احمد13973

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى السالم عبد عباس احمد13974

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سباعى على هللا عبد احمد13975

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد احمد13976

الشرقيةاألدبىمبصرطه ابراهيم حسينى عبده احمد13977

الشرقيةاألدبىمبصرحسين ابراهيم محمد عالء احمد13978

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد عالء احمد13979

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد الرحمن عبد عماد احمد13980

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم محمد احمد13981

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على محمد احمد13982

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السالم عبد محمد احمد13983

الشرقيةاألدبىمبصرعلى فوزى محسن احمد13984

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد منسى احمد13985

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم محمد صابر ناصر احمد13986

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود سباعى وجيه احمد13987

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد هشام احمد13988

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد السالم عبد محمد السيد13989

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السالم عبد محمد السيد13990

الشرقيةاألدبىمبصرمبروك محمد عادل ادهم13991

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد المحسن عبد فؤاد محمد ادهم13992

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد سعد محمد اسامه13993

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد محمد اسامه13994

الشرقيةاألدبىمبصرالحويطى على هللا عبد محمد الحكيم عبد اسالم13995

الشرقيةاألدبىمبصرالبليوشى احمد محمد محمود اسالم13996

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على محمد مصطفى اسالم13997

الشرقيةاألدبىمبصرالغفار عبد النقراشى محمد منصور النقراشى13998

الشرقيةاألدبىمبصرحامد مغازى وحيد ايمن13999

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد السيد حسام14000

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى محمد حسن14001

الشرقيةاألدبىمبصررضوان عوض اسماعيل ابراهيم خالد14002

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد محمد خالد14003

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المنعم عبد مخلص رامى14004

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد وهيب محمد رامى14005

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد سعد سمير سعد14006

الشرقيةاألدبىمبصرمسعد سمير محمد سمير14007

الشرقيةاألدبىمبصرنصر هللا نصر محمد شريف14008

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد القادر عبد السيد صالح14009
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ثانالحسينية

راسبالحسينية

ن370الحسينية

راسبالحسينية

ن357الحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ن326الحسينية

ن335الحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

ن337الحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ن373الحسينية

ن335الحسينية

ن374الحسينية

ثانالحسينية

ن343الحسينية

ن386الحسينية

راسبالحسينية

ن375الحسينية

ن451الحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

ن369الحسينية

راسبالحسينية
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الشرقيةاألدبىمبصرسالم مصطفى احمد محمد عادل14010

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد محمد محمد السالم عبد14011

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على المعاطى ابو السيد العظيم عبد14012

الشرقيةاألدبىمبصرالحق جاد السيد هللا عبد السيد هللا عبد14013

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد هللا عبد عاطف هللا عبد14014

الشرقيةاألدبىمبصرالمعاطى ابو البارى عبد محمد البارى عبد14015

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم شفيق منصور عثمان14016

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد احمد عصام14017

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى ثروت السيد عصام14018

الشرقيةاألدبىمبصرقنديل حسن محمود محمد ابراهيم على14019

الشرقيةاألدبىمبصرخميس محمد عوض على اشرف على14020

الشرقيةاألدبىمبصرسالم حسن على حامد على14021

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد عطيه على14022

الشرقيةاألدبىمبصرعلى منصور محمد الحليم عبد الدين على14023

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد ابراهيم ابراهيم هللا عبد كريم14024

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العوضى الشبراوى على كريم14025

الشرقيةاألدبىمبصردرمان دخيل اكريم عاطف كريم14026

الشرقيةاألدبىمبصربرعى هللا عبد محمد على كريم14027

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد السالم عبد كمال14028

الشرقيةاألدبىمبصررجب احمد ابراهيم محمد14029

الشرقيةاألدبىمبصرحسين حسن محمد ابراهيم محمد14030

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على محمد احمد محمد14031

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل سالمه احمد محمد14032

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الغنى عبد الحميد عبد احمد محمد14033

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد محمد احمد محمد14034

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سالم ابراهيم احمد محمد14035

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمد احمد محمد14036

الشرقيةاألدبىمبصررشدى عطيه احمد محمد14037

الشرقيةاألدبىمبصرالمولى عبد احمد ماهرمحمد احمد محمد14038

الشرقيةاألدبىمبصرسالم احمد الرحمن عبد السيد محمد14039

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد على حسن محمد14040

الشرقيةاألدبىمبصرحسن منسى حسن محمد14041

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فتحى حسام محمد14042

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم احمد خالد محمد14043

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد هللا عبد محمد14044

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد محمد رأفت محمد14045

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العال عبد الحميد عبد سمير محمد14046

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد سعيد محمد14047

الشرقيةاألدبىمبصرجلهوم صالح سليمان صالح محمد14048

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد صالح محمد14049

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم الوهاب عبد محمد14050

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عامر احمد عمران محمد14051
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راسبالحسينية

راسبالحسينية

ن444الحسينية

ثانالحسينية

ن413الحسينية

ن464الحسينية

راسبالحسينية

ن529الحسينية

ن334الحسينية

ن372الحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ن355الحسينية

ن431الحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ن448الحسينية

ن411الحسينية

ثانالحسينية

ن421.5الحسينية

متخلفالحسينية

ن410الحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ن383الحسينية

ن372الحسينية

ن406الحسينية

ثانالحسينية

ن451الحسينية

ن346الحسينية

ن407الحسينية

ن407الحسينية

ن414الحسينية

راسبالحسينية

ن413الحسينية

ن398الحسينية

ن463الحسينية

ن361الحسينية

ن365الحسينية
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الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد احمد العال عبد محمد14052

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الكريم عبد الفتاح عبد محمد14053

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الرحمن عبد الواحد عبد محمد14054

الشرقيةاألدبىمبصرحسن هللا عبد محمد هللا عبد محمد14055

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد سيد الناصر عبد محمد14056

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد عرفات محمد14057

الشرقيةاألدبىمبصرعمر الرحيم عبد محمدعلى14058

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته بدايه فاروق فوزى محمد14059

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان هللا ضيف محمد محمد14060

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد ابراهيم محمود محمد14061

الشرقيةاألدبىمبصرخليفه يونس الستار عبد محمود محمد14062

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد محمد محمود محمد14063

الشرقيةاألدبىمبصرسلطان السالم عبد كرم محمد14064

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد ماهر محمد14065

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود لطفى هانى محمد14066

الشرقيةاألدبىمبصرعسكر محمد حسن احمد محمود14067

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد محمود14068

الشرقيةاألدبىمبصرحسين عمر محمد احمد محمود14069

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عوض محمد احمد محمود14070

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسنى السيد محمود14071

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد السيد محمود14072

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد السيد محمود14073

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد المنعم عبد سمير محمود14074

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد السميع عبد عاطف محمود14075

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خليل حسنى محمد محمود14076

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمود محمد محمود14077

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمود14078

الشرقيةاألدبىمبصرحسن طه الباب فتح محمود14079

الشرقيةاألدبىمبصرالبليوشى احمد السيد محمود مدحت14080

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد عطيه محمد معتز14081

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق محمد الدين صالح معاذ14082

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السميع عبد محمد عالء مصطفى14083

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد رزق محمد امير مؤمن14084

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد هانى14085

الشرقيةاألدبىمبصرعمر النبيشى محمد ابراهيم وليد14086

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حامد يوسف السيد يوسف14087

الشرقيةاألدبىمبصريوسف ابراهيم احمد يوسف14088

الشرقيةاألدبىمبصرشوشه ابراهيم محمد سمير يوسف14089

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يوسف محمد على يوسف14090

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل سالمه محمد محمد14091

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد هللا عبد ابراهيم محمد14092

الشرقيةاألدبىمبصرعوض سعد محمد محمد14093
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ن427الحسينية

ثانالحسينية

ن375الحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية

ن348الحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

ن492الحسينية

ن367الحسينية

ن412الحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ن390الحسينية

ن345الحسينية

ن338الحسينية

ثانالحسينية

ن364الحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ن346الحسينية

ن326الحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ن379الحسينية

ن505الحسينية

ن362الحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمود عيد صبرى محمد14094

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد سليم سليمان احمد14095

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عبده الحليم عبد احمد14096

الشرقيةاألدبىمبصرحامد حامد كامل احمد14097

الشرقيةاألدبىمبصرنصار على محمود مجدى احمد14098

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد العال عبد محمد احمد14099

الشرقيةاألدبىمبصرعيد سلمى سالم اسالم14100

الشرقيةاألدبىمبصرعبدون المقصود عبد عبدون الحكيم عبد اسالم14101

الشرقيةاألدبىمبصرحامد حامد محمد السيد14102

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمود محمد السيد14103

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى ابراهيم يوسف محمود انس14104

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد احمد عمر محمد حازم14105

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد الرحمن عبد محمد حسام14106

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد اسماعيل حسن14107

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد اشرف الحميد عبد14108

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد جمال الرحمن عبد14109

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد السالم عبد محمد الرحمن عبد14110

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد الناصر عبد الرحيم عبد14111

الشرقيةاألدبىمبصرفرج هللا عبد صابر هللا عبد14112

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود الوهاب عبد14113

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الستار عبد السيد عبده14114

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد عبده محمد عيد14115

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد كريم14116

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خليل ربيع مازن14117

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد ثروت محمد14118

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود احمد رضا محمد14119

الشرقيةاألدبىمبصرعوض حسن حسن ابراهيم محمد14120

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد اسماعيل محمد14121

الشرقيةاألدبىمبصرسلمى بدراوى السيد محمد14122

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الوهاب عبد على محمد14123

الشرقيةاألدبىمبصرعلى دياب فتحى محمد14124

الشرقيةاألدبىمبصرغريب مهدى محمود محمد14125

الشرقيةاألدبىمبصربدوى العاطى عبد الكريم عبد محمود14126

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد الرحمن عبد اللطيف عبد محمود14127

الشرقيةاألدبىمبصرالباقى عبد يونس ماهر محمود14128

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد العال عبد احمد معاذ14129

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى زكريا مؤمن14130

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد يوسف محمد يوسف14131

الشرقيةاألدبىمبصرمنشاوى محمد زكريا احمد14132

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل ممدوح اسماعيل14133

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على محمد عادل محمد14134

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد عامر محمد14135
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راسبالحسينية

ن452ابوصرار

ثانابوصرار

ن342ابوصرار

ثانابوصرار

ن315ابوصرار

ثانابوصرار

ثانابوصرار

ثانابوصرار

ثانابوصرار

ن421ابوصرار

راسبابوصرار

ن359ابوصرار

ثانابوصرار

ن461ابوصرار

راسبابوصرار

ثانابوصرار

ن353ابوصرار

راسبابوصرار

ثانابوصرار

راسبابوصرار

راسبابوصرار

راسبابوصرار

راسبابوصرار

راسبابوصرار

ن367ابوصرار

راسبابوصرار

راسبابوصرار

راسبابوصرار

ثانابوصرار

ن360ابوصرار

راسبابوصرار

ن398ابوصرار

ن386ابوصرار

ثانابوصرار

ثانابوصرار

ثانابوصرار

راسبابوصرار

راسبابوصرار

راسبابوصرار

راسبابوصرار

ثانابوصرار
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الشرقيةاألدبىمبصرغبن عبده يوسف احمد يوسف14136

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد يوسف ابراهيم14137

الشرقيةاألدبىمبصريوسف هللا عبد محمد احمد14138

الشرقيةاألدبىمبصرعوضين الهادى عبد فوزى احمد14139

الشرقيةاألدبىمبصرالششتاوى فؤاد زكريا احمد14140

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سليمان محمد السيد احمد14141

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد امام احمد14142

الشرقيةاألدبىمبصرزين الحميد عبد ابراهيم احمد14143

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى كمال محمد ابراهيم احمد14144

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد بدوى احمد14145

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد طه احمد14146

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد محمد احمد14147

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد احمد14148

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد احمد منصور احمد14149

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد جرير احمد14150

الشرقيةاألدبىمبصرعباده سعد ناصر احمد14151

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى كمال محمد الباسط عبد احمد14152

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه الغفاراحمد عبد القادر عبد احمد14153

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الرحمن عبد محمود احمد14154

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عبده محمود حامد اسامه14155

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن حسين اسامه14156

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل السيد اسماعيل14157

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الحليم عبد احمد اسالم14158

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد حسام اسالم14159

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم احمد اسالم14160

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد العال عبد اسالم14161

الشرقيةاألدبىمبصرالنبى عبد رمضان الشبراوى اشرف14162

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمود السيد14163

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد المنعم عبد السيد14164

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد الفتاح عبد السيد14165

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد خالد السيد14166

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الكريم عبد محمد السيد14167

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم ايمن14168

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الفتاح عبد محمد جمال14169

الشرقيةاألدبىمبصرموسى منصور محمد عمر شريف14170

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على سليمان اسماعيل شهاب14171

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد صالح14172

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد حسن صالح14173

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد محمودى صالح14174

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فرج طه ياسين طه14175

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد احمد هللا عبد14176

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد هللا عبد14177
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ثانابوصرار

ثانابوعامر منشأة

ن415ابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ن451ابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ن452ابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ن347ابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ن404ابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ن362ابوعامر منشأة

ن375ابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ن372ابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة
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الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد ثروت هللا عبد14178

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا عبد14179

الشرقيةاألدبىمبصرالحق عبد الرحمن عبد فهمى محمود الرحمن عبد14180

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد المولى عبد محمد السالم عبد14181

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم الصمد عبد ابراهيم الصمد عبد14182

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين السيد العزيز عبد عطيه14183

الشرقيةاألدبىمبصرعبدون على سامى احمد عالء14184

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد حافظ محمد عالء14185

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد عالء14186

الشرقيةاألدبىمبصرنايل على على السيد على14187

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى امام عيسى السيد عيسى14188

الشرقيةاألدبىمبصرسلمى احمد محمد الفتاح عبد محمد14189

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد مصيلحى السيد محمد14190

الشرقيةاألدبىمبصريوسف مقبل محمد مقبل محمد14191

الشرقيةاألدبىمبصرصالح ابراهيم الرحمن عبد محمد14192

الشرقيةاألدبىمبصرعبدون على جميل ممدوح محمد14193

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد14194

الشرقيةاألدبىمبصرصقر حسن هللا عبد محمد محمد14195

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الحليم عبد محمد محمد14196

الشرقيةاألدبىمبصرالشربينى محمد محمود محمد14197

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسينى البدرى محمد14198

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه العال عبد السيد محمد14199

الشرقيةاألدبىمبصرعباس السيد حسين محمد14200

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عيسى الحميد عبد صبرى محمد14201

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد ابراهيم الحميد عبد محمد14202

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه احمد الكريم عبد محمد14203

الشرقيةاألدبىمبصرحواش ناصف عنتر محمد14204

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد فرج فرحات محمد14205

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد عماد محمد14206

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد مصطفى محمد14207

الشرقيةاألدبىمبصرنصر محمد نصر محمد14208

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد هانى محمد14209

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمود هيكل محمد14210

الشرقيةاألدبىمبصرالشرقاوى احمد يوسف يوسف محمد14211

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السالم عبد السيد محمود14212

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم محمود14213

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود حسن محمود14214

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عبده محمود على محمود14215

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد العزيز عبد محمود14216

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد وهبه عصام موسى14217

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد عبده مصطفى14218

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد السيد السالم عبد نور14219
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راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ن425ابوعامر منشأة

ن392ابوعامر منشأة

ن430ابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ن376ابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة
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الشرقيةاألدبىمبصرالستار عبد محمد محمد هشام14220

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فرج محمود ياسر14221

الشرقيةاألدبىمبصرانور السيد محمد يحى14222

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشبراوى محمد ابراهيم14223

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم احمد14224

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد بكر ابو احمد14225

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد السيد احمد14226

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد حسن احمد14227

الشرقيةاألدبىمبصرمسعد الجالى محمد سمير احمد14228

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد راضى احمد14229

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد رشدى احمد14230

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين سليمان العزيز عبد احمد14231

الشرقيةاألدبىمبصرالقوى عبد الهادى عبد الرحمن عبد احمد14232

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد احمد صابر احمد14233

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم جاد ابراهيم محمد احمد14234

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جمال محمد احمد14235

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد متولى محمد احمد14236

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد السيد14237

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سليمان جميل ايمن14238

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد حمدى14239

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد الغنى عبد جمال14240

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جمال محمود جمال14241

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم رمضان عمرو14242

الشرقيةاألدبىمبصرعيد ابراهيم السيد محمد14243

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد خالد محمد14244

الشرقيةاألدبىمبصرالحى عبد سليمان محمد جمعه محمد14245

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد راضى محمد14246

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد سعيد محمد14247

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مصطفى صابر محمد14248

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد صالح محمد14249

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد السيد محمود محمد14250

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سليمان رأفت هيثم14251

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد عوض ياسر14252

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الفتاح عبد الشوادفى ابراهيم14253

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد حسن ابراهيم14254

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد عبده شوقى ابراهيم14255

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد صالح سالم احمد14256

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد حسن السيد صالح احمد14257

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد العزيز عبد احمد14258

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد عثمان احمد14259

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العال عبد عشماوى احمد14260

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن كمال احمد14261
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راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسببالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

ن421بالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

راسببالمصرى الرحمن

راسببالمصرى الرحمن

ن348بالمصرى الرحمن

ن400بالمصرى الرحمن

ن389بالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

ن454بالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

راسببالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

راسببالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

راسببالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

ن407بالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

راسببالمصرى الرحمن

راسببالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

راسببالمصرى الرحمن

راسببالمصرى الرحمن

ن324بالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

راسبالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين
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الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسين ماهر احمد14262

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد محمد احمد14263

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الحسينى اكرم اسالم14264

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد احمد السيد اسالم14265

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمود محمد اسالم14266

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى على احمد اسماعيل14267

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد احمد السيد14268

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العال عبد السيد محمد السيد14269

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد حسن محمود السيد14270

الشرقيةاألدبىمبصرصالح الرحمن عبد صالح احمد انور14271

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد سالم السيد ايمن14272

الشرقيةاألدبىمبصراالشقر على السيد موسى احمد تامر14273

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد حامد عطيه خيرى ثروت14274

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على محمد بكرى حسام14275

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حسن الناصر عبد حسن14276

الشرقيةاألدبىمبصرالبارى عبد على حسن محمد حسن14277

الشرقيةاألدبىمبصرالمحالوى محمد مسعد ابراهيم رائد14278

الشرقيةاألدبىمبصرالشرقاوى وهيدى الحميد عبد الفتاح عبد سامح14279

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود السيد صبرى سمير14280

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل احمد محمد شريف14281

الشرقيةاألدبىمبصرعلى امين محمد الستار عبد14282

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد صالح هللا عبد14283

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد فتحى الرحمن عبد عالء14284

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على اسماعيل عمر14285

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على الرحمن عبد احمد على14286

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السالم عبد خالد على14287

الشرقيةاألدبىمبصرهللا فرج عياده محمد على14288

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد محمد على14289

الشرقيةاألدبىمبصرعزاز حسن احمد عزازى14290

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن احمد ابراهيم محمد14291

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد عبده ابراهيم محمد14292

الشرقيةاألدبىمبصرحمزه احمد البارى عبد احمد محمد14293

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد احمد محمد14294

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد الحق عبد اسماعيل محمد14295

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد ابراهيم السيد محمد14296

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد حسن السيد السيد محمد14297

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد محمد السيد محمد14298

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد ابراهيم العربى محمد14299

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عثمان سامى محمد14300

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد سعيد محمد14301

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد سعيد محمد14302

الشرقيةاألدبىمبصرالشرابى محمد احمد الرحمن عبد محمد14303
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الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد العزيز عبد محمد14304

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد اسماعيل محمد محمد14305

الشرقيةاألدبىمبصراحمد غريب مختار محمد محمد14306

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الفتاح عبد السيد محمد14307

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الباز محمد عادل محمد14308

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى موسى على الحسن محمود14309

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود محمد محمود14310

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد ثروت محمود14311

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود السيد عباس محمود14312

الشرقيةاألدبىمبصرشعيب المجيد عبد ابراهيم محمود14313

الشرقيةاألدبىمبصريوسف مشهور محمد السيد مصطفى14314

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مغازى السالم عبد محمد مغازى14315

الشرقيةاألدبىمبصرادريس الحميد عبد العزيز عبد الحسينى عمر مؤمن14316

الشرقيةاألدبىمبصرسالم احمد محمد الحميد عبد مؤمن14317

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد حمدى ابراهيم14318

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد ابراهيم السميع عبد ابراهيم14319

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عليوه عاطف ابراهيم14320

الشرقيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم محمد ابراهيم14321

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم احمد14322

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد سليمان احمد14323

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد شحته احمد14324

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين سليمان شاهين احمد14325

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمد احمد صبرى احمد14326

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد الكريم عبد احمد14327

الشرقيةاألدبىمبصرمسعد الصامت العليم عبد احمد14328

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حلمى عادل احمد14329

الشرقيةاألدبىمبصرعلى موسى عبده احمد14330

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد الحميد عبد محمد احمد14331

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين على محمد احمد14332

الشرقيةاألدبىمبصراحمد اسماعيل سعد محمد احمد14333

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا ابراهيم محمد احمد14334

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم صالح محمد احمد14335

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو الرحمن عبد فوزى احمد14336

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد جرير السيد14337

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمد صبحى السيد14338

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الرحمن عبد السيد14339

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السالم عبد العزيز عبد السيد14340

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الدايم عبد محمد السيد14341

الشرقيةاألدبىمبصرمرشدى على حسن محمد السيد14342

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد السيد14343

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود محمد محمود السيد14344

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السعدى محمد جمال امير14345
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الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد مصطفى خالد اشرف14346

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه قطب محمد اشرف14347

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عبده سعد اسالم14348

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سليمان محمود اسالم14349

الشرقيةاألدبىمبصرالعقبى محمود محمود محمد اسالم14350

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد فرج الحسن14351

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد فرج الحسين14352

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد بشار14353

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد بالل14354

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد المجيد عبد ماهر جوده14355

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن السيد حسن14356

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد بهنسى الكريم عبد حسن14357

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد فاضل حسن14358

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السالم عبد العزيز عبد حمدى14359

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد العزيز عبد صالح دهشان14360

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الباز السيد رامى14361

الشرقيةاألدبىمبصرمشهور الجواد عبد بشرى زياد14362

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عبده محمد سمير14363

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سباعى هللا عبد محمود سيف14364

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد السيد محمد شريف14365

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد هللا عبد14366

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد الواحد عبد عاطف هللا عبد14367

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد فتحى هللا عبد14368

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد فيصل هللا عبد14369

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد ابراهيم حسنى الحكيم عبد14370

الشرقيةاألدبىمبصرعكر محمد السالم عبد محمد السالم عبد14371

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد اللطيف عبد بركات اللطيف عبد14372

الشرقيةاألدبىمبصرموسى على العال عبد الوهاب عبد العال عبد14373

الشرقيةاألدبىمبصراحمد القادر عبد احمد العزيز عبد14374

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد الفتاح عبد14375

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد منصور الكريم عبد14376

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو محمد محمد هللا عبد14377

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمود هللا عبد14378

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد على المنعم عبد14379

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم عدلى14380

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد محمد المعبود عبد عزيز14381

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد السيد عطيه14382

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد السيد على14383

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد يوسف محمد على14384

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم يونس عماد14385

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد عيد14386

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود سعد السيد فارس14387
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الشرقيةاألدبىمبصرسليمان منصور محمد فتحى14388

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الهادى عبد محمد فوزى14389

الشرقيةاألدبىمبصرحمدان باز فتحى فيصل14390

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الحميد عبد كريم14391

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد هللا عبد كريم14392

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فؤاد السيد محمد14393

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد السيد محمد14394

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على امين محمد14395

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الشوادفى اكرامى محمد14396

الشرقيةاألدبىمبصرالحق جاد فؤاد باز محمد14397

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد باسم محمد14398

الشرقيةاألدبىمبصرراتب الحليم عبد جمال محمد14399

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عباس حمد محمد14400

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حموده محمد14401

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه القادر عبد رمضان محمد14402

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عباس سعد محمد14403

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد الرؤف عبد صابر محمد14404

الشرقيةاألدبىمبصرمقيبل حميد صبرى محمد14405

الشرقيةاألدبىمبصرموسى جمعه الرحمن عبد محمد14406

الشرقيةاألدبىمبصررسالن منصور الرحمن عبد محمد14407

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد عبده العزيز عبد محمد14408

الشرقيةاألدبىمبصربرعى حسين المنعم عبد محمد14409

الشرقيةاألدبىمبصرالحافظ عبد قرنى محمد عيد محمد14410

الشرقيةاألدبىمبصرالشاذلى عطيه غريب محمد14411

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد محمد محمد14412

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمود محمد14413

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود نجيب محمد محمود محمد14414

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد منصور محمد14415

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد حمدى محمود14416

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمود خيرى محمود14417

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد عيد محمود14418

الشرقيةاألدبىمبصرالحق عبد احمد محمد محمود14419

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمود مروان14420

الشرقيةاألدبىمبصرالستينى اسماعيل منصور باسم منصور14421

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الباسط عبد مهدى مؤمن14422

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمود مؤمن14423

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الستار عبد محمد هانى14424

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد عيد14425

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد اسماعيل احمد14426

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد شحاته اسماعيل14427

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد احمد ابراهيم14428

الشرقيةاألدبىمبصراحمد غريب احمد ابراهيم14429
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد موسى ابراهيم احمد ابراهيم14430

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى ابراهيم السيد ابراهيم14431

الشرقيةاألدبىمبصرغانم على محمد القادر عبد ابراهيم14432

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد ابراهيم14433

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد ابراهيم14434

الشرقيةاألدبىمبصرموسى احمد عمر محمد ابراهيم14435

الشرقيةاألدبىمبصرالعسكرى ابراهيم محمد احمد احمد14436

الشرقيةاألدبىمبصرعبدون السيد محمود احمد احمد14437

الشرقيةاألدبىمبصرداود اسماعيل الحميد عبد اسماعيل احمد14438

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد العال عبد اشرف احمد14439

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد موسى محمد الشبراوى احمد14440

الشرقيةاألدبىمبصرحمدان محمد محمد احمد السيد احمد14441

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد السيد السيد احمد14442

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد العال عبد حماد احمد14443

الشرقيةاألدبىمبصربرعى محمد محمد حسن احمد14444

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد رأفت احمد14445

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السالم عبد سعيد احمد14446

الشرقيةاألدبىمبصرالنبيشى الغفار عبد محمد عادل احمد14447

الشرقيةاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد العزيز عبد احمد14448

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد العال عبد احمد14449

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد متولى العزيز عبد الرازق عبد احمد14450

الشرقيةاألدبىمبصرعليان احمد صبرى الحليم عبد احمد14451

الشرقيةاألدبىمبصراالمير موسى الوهاب عبد محمد احمد14452

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد محمد احمد14453

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى السالم عبد محمد احمد14454

الشرقيةاألدبىمبصرعمران ابراهيم محمد ابراهيم محمد احمد14455

الشرقيةاألدبىمبصرعلى موسى محمد احمد14456

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد احمد14457

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمود احمد14458

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد السيد لطفى احمد14459

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد هانى احمد14460

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد محمد احمد14461

الشرقيةاألدبىمبصربدر عمر احمد الحميد عبد احمد14462

الشرقيةاألدبىمبصراحمد جاد احمد احمد14463

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق ابراهيم احمد اسالم14464

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد صالح محمد اسالم14465

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد محمد اسالم14466

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم محمد السيد14467

الشرقيةاألدبىمبصررمضان حسن رمضان محمد السيد14468

الشرقيةاألدبىمبصرحسين السيد حسين السيد14469

الشرقيةاألدبىمبصرصالح سليمان محمد على السيد14470

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد حسن عمر الحسن14471
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الشرقيةاألدبىمبصرالراؤف عبد حامد عادل اشرف14472

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان العزيز عبد محمد ايمن14473

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد حسين احمد بسام14474

الشرقيةاألدبىمبصرصبيح احمد ابراهيم محمد احمد بالل14475

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه ابراهيم محمد بالل14476

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد السيد حسن14477

الشرقيةاألدبىمبصراجميعان حامد حميد حامد14478

الشرقيةاألدبىمبصرحمدان سالمان سالم حماد14479

الشرقيةاألدبىمبصرشعالن على السيد محمد محمد حاتم14480

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد احمدى ابراهيم حسينى14481

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو الشافعى السيد حمدى14482

الشرقيةاألدبىمبصرعجاج محمد ابراهيم محمد ابراهيم خالد14483

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى السيد وليد خالد14484

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد العزيز عبد محمد خضر14485

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد رشاد محمد رشاد14486

الشرقيةاألدبىمبصرعوده سالم رفاعى محمد رفاعى14487

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو الشافعى السيد شحاته14488

الشرقيةاألدبىمبصرراضى سالمه راضى شاكر14489

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه حسن السيد صالح14490

الشرقيةاألدبىمبصرعطا محمد طلبه محمد طلبه14491

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عياده على محمد على14492

الشرقيةاألدبىمبصرمنيع على السالم عبد السيد على14493

الشرقيةاألدبىمبصرمعروف على موسى المنعم عبد على14494

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن السيد عمر14495

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد فتحى عمر14496

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد هللا عبد عمر14497

الشرقيةاألدبىمبصرشبانه متولى الرحمن عبد محمد عصام14498

الشرقيةاألدبىمبصرجاد صالح محمد عيد14499

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى سويلم سليمان ماهر هللا عبد14500

الشرقيةاألدبىمبصرنويره ابراهيم اسماعيل هللا عبد الرحمن عبد14501

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم سليمان ابراهيم الرازق عبد14502

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد الرازق عبد محمد العزيز عبد14503

الشرقيةاألدبىمبصرالعسكرى ابراهيم محمد احمد الرحمن عبد14504

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد متولى السالم عبد محمد السالم عبد14505

الشرقيةاألدبىمبصرخليفه احمد حسن احمد ضياء14506

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد المنعم عبد محمد عادل14507

الشرقيةاألدبىمبصرالشربينى احمد مصطفى العزيز عبد14508

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد حمدى كريم14509

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد محمد كريم14510

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد ابراهيم محمد14511

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى محمد العزيز عبد ابراهيم محمد14512

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد اللطيف عبد ابراهيم محمد14513
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عباس احمد محمد14514

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد14515

الشرقيةاألدبىمبصرجلهوم محمد هللا عبد اسامه محمد14516

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد السيد محمد14517

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد محمد14518

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم عوده سليم السيد محمد14519

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين احمد السيد محمد14520

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد محمد اسماعيل محمد14521

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد العزيز عبد السيد محمد14522

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد الشبراوى محمد14523

الشرقيةاألدبىمبصرالشاذلى محمد سليمان جالل محمد14524

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد احمدى حسنى محمد14525

الشرقيةاألدبىمبصرمطاوع محمد هللا عبد حماده محمد14526

الشرقيةاألدبىمبصرسالم حمدان المظعبط حمدان محمد14527

الشرقيةاألدبىمبصرالدين سعد محمد رشاد محمد14528

الشرقيةاألدبىمبصرمشرف موسى محمد سالمه محمد14529

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد سعيد محمد14530

الشرقيةاألدبىمبصرعليان حسن سليم محمد14531

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد احمد انور محمد14532

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا ابراهيم خالد محمد14533

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد سيد العزيز عبد محمد14534

الشرقيةاألدبىمبصرغراب احمد باز محمد الخالق عبد محمد14535

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العال عبد الكريم عبد محمد14536

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الفتاح عبد السالم عبد محمد14537

الشرقيةاألدبىمبصرسالم اسماعيل العال عبد على محمد14538

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد فهمى الرحمن عبد محمد14539

الشرقيةاألدبىمبصرنصر السيد محمد محمد14540

الشرقيةاألدبىمبصرراضى السيد العزيز عبد السيد محمود14541

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد السيد محمود14542

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد العال عبد شحاته محمود14543

الشرقيةاألدبىمبصرعكرم محمد محمد حسن محمود14544

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى موسى مصطفى العزيز عبد محمود14545

الشرقيةاألدبىمبصرموسى احمد الفتاح عبد العزيز عبد محمود14546

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امام محمد العزيز عبد محمود14547

الشرقيةاألدبىمبصرسالم اسماعيل لطفى محمود14548

الشرقيةاألدبىمبصرحمدان احمد محمد محمد محمود14549

الشرقيةاألدبىمبصرغزال احمد محمد ابراهيم محمود14550

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى الرحمن عبد اشرف مؤمن14551

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد ابراهيم مصطفى14552

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد االمير العال عبد ناجى14553

الشرقيةاألدبىمبصرخليل على السيد محمد العزيز عبد14554

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود عالء العزيز عبد14555
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ثانالشرق قصاصين

راسبالشرق قصاصين

راسبالشرق قصاصين

راسبالشرق قصاصين

راسبالشرق قصاصين

راسبالشرق قصاصين

راسبالشرق قصاصين

راسبالشرق قصاصين

ثانالشرق قصاصين
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الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد احمد الرمادى عبده ابراهيم14556

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد ابراهيم14557

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود ابراهيم14558

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم احمد14559

الشرقيةاألدبىمبصرمنجى اسماعيل محمود ابراهيم احمد14560

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد اسماعيل احمد14561

الشرقيةاألدبىمبصرهليل درويش اشرف احمد14562

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان همام جمال احمد14563

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل عطيه حسن احمد14564

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد صالح هللا جاد حسنى احمد14565

الشرقيةاألدبىمبصرجادو محمد حمدى احمد14566

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد عطوه رمضان احمد14567

الشرقيةاألدبىمبصرسالم عبده سمير احمد14568

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بركات الحليم عبد احمد14569

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الستار عبد احمد14570

الشرقيةاألدبىمبصرفاضل صبحى على احمد14571

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد على احمد14572

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسين محمد احمد14573

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سليم محمد احمد14574

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد محمد احمد14575

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد محمد احمد14576

الشرقيةاألدبىمبصرعبيان سليمان السيد نبيل احمد14577

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد اسامه14578

الشرقيةاألدبىمبصرسلمى محمد انور اسامه14579

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صديق جمال اسالم14580

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد العال عبد اسالم14581

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل محمد اسماعيل14582

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد اسماعيل اشرف14583

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد السيد عيد اشرف14584

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد ياسر السيد14585

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم المجيد عبد السيد14586

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد نادر السيد14587

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد عطوه ماهر امير14588

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حمد مهدى ايمن14589

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد عطوه الكريم عبد ايهاب14590

الشرقيةاألدبىمبصرالبديع عبد السيد محمد باهر14591

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد جرير14592

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سلطان عيد حازم14593

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عبده الرحمن عبد ابراهيم حذيفه14594

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم الستار عبد حسام14595

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صديق بكر حسن14596

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى محمد حسن محمد حسن14597
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راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ن410(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ن470(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ن343(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ن402(2) البقر بحر شهداء

ن373(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ن423(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين صبرى حسين14598

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد هللا عبد حماده14599

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحليم عبد سمير حمدى14600

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد عالء خالد14601

الشرقيةاألدبىمبصرخضر على الهادى عبد خضر14602

الشرقيةاألدبىمبصرمحروس ابراهيم محمد رمضان14603

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سلطان عيد سلطان14604

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد كمال سليمان14605

الشرقيةاألدبىمبصرجيالنى الحليم عبد الحميد عبد سيف14606

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا خلف صالح صبرى14607

الشرقيةاألدبىمبصرصالح الكريم عبد شحاته صالح14608

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المجيد عبد محمد صالح14609

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد الحميد عبد طارق14610

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الحفيظ عبد احمد البديع عبد14611

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته الرحمن عبد السيد الحليم عبد14612

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد احمد محمود الحميد عبد14613

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد قطب سامى الرحمن عبد14614

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد عاطف الرحمن عبد14615

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان حسنى محمد الرحمن عبد14616

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد عصام العاطى عبد14617

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الرحمن عبد العليم عبد اللطيف عبد14618

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد احمد هللا عبد14619

الشرقيةاألدبىمبصرسالم عبده احمد عبده14620

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد محمود عصام14621

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم صبرى عالء14622

الشرقيةاألدبىمبصرعايد سليمان عايد عماد14623

الشرقيةاألدبىمبصرعلى يوسف زيد ابو احمد فاروق14624

الشرقيةاألدبىمبصررجب على العال عبد محمد فهمى14625

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح احمد كريم14626

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد كمال كريم14627

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد حمد احمد محمد14628

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد اشرف محمد14629

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد السيد محمد14630

الشرقيةاألدبىمبصرالطيب السيد ايهاب محمد14631

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد عبود باسم محمد14632

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الغفار عبد ثروت محمد14633

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على السيد حمدى محمد14634

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد شحاته رشدى محمد14635

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد سلطان محمد14636

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سعد شعبان محمد14637

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد المنعم عبد صبرى محمد14638

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الوهاب عبد صالح محمد14639
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راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ن388(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ن381(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ن390(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء
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الشرقيةاألدبىمبصرالسيد منصور صالح محمد14640

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود حامد عادل محمد14641

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الحليم عبد محمد14642

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم غريب الحميد عبد محمد14643

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد الستار عبد محمد14644

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد هللا عبد محمد14645

الشرقيةاألدبىمبصرفاضل صبحى على محمد14646

الشرقيةاألدبىمبصرمكى احمد على غريب محمد14647

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد فؤاد محمد14648

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الحسينى متولى محمد14649

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل اسماعيل محمد محمد14650

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد القادر عبد محمد محمد14651

الشرقيةاألدبىمبصرغازى محمد محمود محمد14652

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه سالم مسلم محمد14653

الشرقيةاألدبىمبصرمكى احمد هللا عبد ناصر محمد14654

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد هانى محمد14655

الشرقيةاألدبىمبصرعقاب احمد محمد احمد محمود14656

الشرقيةاألدبىمبصرمحمدى محمد احمد محمود14657

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عزت محمد السيد محمود14658

الشرقيةاألدبىمبصرمنشاوى سالم رشاد محمود14659

الشرقيةاألدبىمبصرصالح هللا جاد عايد محمود14660

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الحليم عبد محمود14661

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد محمود14662

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد على محمود14663

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد حسين محمد محمود14664

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود نادر14665

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد محمد هانى14666

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد رأفت هشام14667

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد المعاطى ابو هللا عبد وليد14668

الشرقيةاألدبىمبصرالمنجى احمد السيد محمد ياسر14669

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد فرج ابراهيم ابراهيم14670

الشرقيةاألدبىمبصرالداؤدى محمد حسن ابراهيم14671

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد السيد ابراهيم14672

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السالم عبد شعبان ابراهيم14673

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سالمان على ابراهيم14674

الشرقيةاألدبىمبصرموسى العاطى عبد على على ابراهيم14675

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمد على ابراهيم14676

الشرقيةاألدبىمبصرسعد محمد السيد ابراهيم14677

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فاروق السيد احمد14678

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الصمد عبد حرب احمد14679

الشرقيةاألدبىمبصرسلمى سليمان سليمان احمد14680

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد عاطف احمد14681
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راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

ن434(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر
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الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الرحمن عبد احمد14682

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الشبراوى محمد احمد14683

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد على احمد14684

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السالم عبد الغفار عبد احمد14685

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد فاضل احمد14686

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد على اسامه14687

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على جمال اسماعيل14688

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحسيب عبد الغفور عبد ادهم14689

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد سامى اسالم14690

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور كمال منصور اسالم14691

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم النجدى السالم عبد السيد14692

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد محمد السيد14693

الشرقيةاألدبىمبصرهالل منصور محمد السيد14694

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى محمد منصور ايمن14695

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الواحد عبد محمد احمد14696

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عبده مرسى السيد14697

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد العاطى عبد محمد السيد14698

الشرقيةاألدبىمبصرعلى منصور سليمان تامر14699

الشرقيةاألدبىمبصرغريب السيد محمد خالد14700

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد رمضان محمد سعيد14701

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد احمد الباز سالمه14702

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد جرير سليمان14703

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السالم عبد السيد شريف14704

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم الرحمن عبد شريف14705

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد العاطى عبد خالد شهاب14706

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد السيد صبرى14707

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد متولى ناصر عاطف14708

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد زكريا الرحمن عبد14709

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد احمد الحميد عبد14710

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الكريم عبد على الحميد عبد14711

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السالم عبد صالح السالم عبد14712

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى الفتاح عبد السيد الفتاح عبد14713

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد عمر اشرف عمر14714

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عوض الباسط عبد عمر14715

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه عيد عطيه عيد14716

الشرقيةاألدبىمبصرهزاع الفتاح عبد ناصر فارس14717

الشرقيةاألدبىمبصرعامر على اسماعيل محمد فؤاد14718

الشرقيةاألدبىمبصرالشافى عبد قمحاوى محمد مأمون14719

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عيد السيد مبارك14720

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم احمد ابراهيم محمد14721

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم محمد14722

الشرقيةاألدبىمبصرالداؤدى محمد ابراهيم محمد14723
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راسب(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

ن467(6) البقر بحر

ن357(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

ن422(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الكريم عبد احمد محمد14724

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد ايمن محمد14725

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق احمد السيد محمد14726

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى محمود السيد محمد14727

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد فرج خيرى محمد14728

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد عاطف محمد14729

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد عامر محمد14730

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحسيب عبد الحسيب عبد محمد14731

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد محمد14732

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العظيم عبد الحميد عبد محمد14733

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى الفتاح عبد عيد محمد14734

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد اللطيف عبد محمد14735

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد14736

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محسن محمد14737

الشرقيةاألدبىمبصرمبروك محمد نصر محمد14738

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم نبيل محمد14739

الشرقيةاألدبىمبصربخيت سليمان احمد محمود14740

الشرقيةاألدبىمبصرغريب محمود محمد محمود14741

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه محمد مصطفى14742

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على ثروت محمد14743

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى حسين وحيد خالد14744

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد ايمن سامى14745

الشرقيةاألدبىمبصرحمدان احمد السيد محمد14746

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الرحمن عبد السيد اسامه14747

الشرقيةاألدبىمبصرالحق عبد السيد السيد خالد14748

الشرقيةاألدبىمبصرالحق عبد السيد سعيد محمد14749

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد متولى ناصر محمد14750

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد احمد فرحات احمد حسن14751

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد متولى السيد احمد14752

الشرقيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم احمد ابراهيم14753

الشرقيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم الستار عبد ابراهيم14754

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على احمد على ابراهيم14755

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سالم جميل احمد14756

الشرقيةاألدبىمبصرجباره محمد فرج احمد14757

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد محمد احمد14758

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسين عبده محمد احمد14759

الشرقيةاألدبىمبصريوسف الشحات يوسف احمد14760

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور العال عبد دسوقى اسالم14761

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد اسالم14762

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد اسماعيل السيد اسماعيل14763

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد السيد رشدى السيد14764

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد ثابت على السيد14765
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راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر
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راسب(6) البقر بحر
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ن412(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

راسبابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

راسبابوعمر منشأة

راسبابوعمر منشأة

راسبابوعمر منشأة

ن396ابوعمر منشأة

ن380ابوعمر منشأة

راسبابوعمر منشأة

راسبابوعمر منشأة

ن410ابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

ن396ابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة
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الشرقيةاألدبىمبصرمرسى عطيه محمد السيد14766

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه الدين شمس محمد ايهاب14767

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد على العزيز عبد حسام14768

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الصاوى جوده سعد14769

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد منصور محمد سعد14770

الشرقيةاألدبىمبصراحمد طناطاوى المعطى عبد عادل شريف14771

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان هللا عبد هللا عطا السيد صبرى14772

الشرقيةاألدبىمبصرموسى احمد محمد طنطاوى الفتاح عبد14773

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم رمضان الكريم عبد14774

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد الفتاح عبد الكريم عبد14775

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد فهيم العظيم عبد هللا عبد14776

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسين عبده محمد ثابت14777

الشرقيةاألدبىمبصرخضر محمد محمود الوهاب عبد14778

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على السالم عبد على14779

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد عالء فتحى14780

الشرقيةاألدبىمبصرامين محمد مصطفى احمد محمد14781

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد محمد14782

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم محمد جمال محمد14783

الشرقيةاألدبىمبصررمضان الرحمن عبد رجب محمد14784

الشرقيةاألدبىمبصرغربيل ابراهيم السيد سعيد محمد14785

الشرقيةاألدبىمبصردخيل الكريم عبد شحته محمد14786

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد العزيز عبد عادل محمد14787

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى المعطى عبد عادل محمد14788

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد سليمان العزيز عبد محمد14789

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على هللا عبد محمد14790

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد الهادى عبد محمد14791

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على الستار عبد على محمد14792

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عطيه محمد14793

الشرقيةاألدبىمبصرغمرى محمد احمد على محمد14794

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على على محمد14795

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد يوسف على محمد14796

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على توفيق وجيه محمد14797

الشرقيةاألدبىمبصرالغرباوى على رشاد وليد محمد14798

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد السالم عبد محمود14799

الشرقيةاألدبىمبصرغريب مصطفى عطيه مصطفى14800

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه منصور محمد منصور14801

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد عدالن خالد مؤمن14802

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد المنعم عبد محمد نادر14803

الشرقيةاألدبىمبصريوسف الدين نور صالح نور14804

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد محمد الحليم عبد وائل14805

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد يحيى ابراهيم14806

الشرقيةاألدبىمبصرطه سويلم جابر احمد14807
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راسبابوعمر منشأة

راسبابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

راسبابوعمر منشأة

راسبابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

راسبابوايوب

راسبابوايوب



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 703

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حمدان حسن احمد14808

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد حسين احمد14809

الشرقيةاألدبىمبصرزايد السيد سليمان احمد14810

الشرقيةاألدبىمبصرالنور ابو المنعم عبد سمير احمد14811

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد صابر احمد14812

الشرقيةاألدبىمبصرنصر محمد صالح احمد14813

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد الفتاح عبد عطوه احمد14814

الشرقيةاألدبىمبصرزايد على السيد محمد احمد14815

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الرؤف عبد منصور احمد14816

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه النجدى محمد اشرف14817

الشرقيةاألدبىمبصرحسن المنعم عبد محمد اشرف14818

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد احمد السيد14819

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد نجيب سامى السيد14820

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد السيد المجيد عبد السيد14821

الشرقيةاألدبىمبصرعلى البديع عبد احمد جمال14822

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد العزيز عبد حسن14823

الشرقيةاألدبىمبصرالنور ابو احمد فرج حسن14824

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم طه سويلم سليم14825

الشرقيةاألدبىمبصرسلمى محمد السيد سيف14826

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد منصور طارق ضياء14827

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب السالم عبد محمد السالم عبد14828

الشرقيةاألدبىمبصرمنشاوى هللا عبد احمد هللا عبد14829

الشرقيةاألدبىمبصرعسر المنعم عبد شحاته هللا عبد14830

الشرقيةاألدبىمبصرالنور ابو المنعم عبد جمال المنعم عبد14831

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحفيظ عبد صالح عطيه14832

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد عطيه الحميد عبد عطيه14833

الشرقيةاألدبىمبصرسالم عوض محمد عالء14834

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى حسن رياض محمد14835

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان احمد سليمان محمد14836

الشرقيةاألدبىمبصرعسر محمد عادل محمد14837

الشرقيةاألدبىمبصررزق عطيه الحكيم عبد محمد14838

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان العزيز عبد سليمان مصطفى14839

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم عامر ابراهيم14840

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد الرحيم عبد ابراهيم14841

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد عثمان سمير احمد14842

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد شحاته احمد14843

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم شحته احمد14844

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد عطيه احمد14845

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمود محمد عطيه احمد14846

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد الوهاب عبد محمد اسامه14847

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مجاهد احمد اسالم14848

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الدين صالح اسامه اسالم14849
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راسبابوايوب

راسبابوايوب

راسبالمدينة كفر

راسبالمدينة كفر
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الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد عثمان محمد حمدى14850

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على جابر محمد خالد14851

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على جابر على الدين خير14852

الشرقيةاألدبىمبصرراشد محمد الغريب شعبان رمضان14853

الشرقيةاألدبىمبصرعمار زيدان عمار زيدان14854

الشرقيةاألدبىمبصرحامد شعبان فتحى طنطاوى14855

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم جمعه عادل14856

الشرقيةاألدبىمبصرنجم محمد بهجت سعيد الحليم عبد14857

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد على14858

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الهادى محمد محمد فارس14859

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد احمد الشين14860

الشرقيةاألدبىمبصرحسان محمد ابراهيم محمد14861

الشرقيةاألدبىمبصردويدار محمد السيد محمد14862

الشرقيةاألدبىمبصرمصيلحى العظيم عبد رضا محمد14863

الشرقيةاألدبىمبصرالطحاوى دسوقى محمد صالح محمد14864

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الخير ابو عيد محمد14865

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد سالم محمد محمد14866

الشرقيةاألدبىمبصرالمهدى محمد احمد ممدوح محمد14867

الشرقيةاألدبىمبصرعبده حسن احمد محمود14868

الشرقيةاألدبىمبصرثابت عوض حسين محمود14869

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد شحاته محمود14870

الشرقيةاألدبىمبصرحجاج محمود شحاته محمود14871

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد عادل مصباح14872

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد احمد محمد مؤمن14873

الشرقيةاألدبىمبصريوسف اسماعيل السيد اسماعيل14874

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد فهمى عالء ابراهيم14875

الشرقيةاألدبىمبصرخليفه على خليفه محمد ايهاب14876

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد السالم عبد على كمال احمد14877

الشرقيةاألدبىمبصرمبروك الرحمن عبد محمد احمد14878

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد على عبده على14879

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد المنعم عبد على14880

الشرقيةاألدبىمبصرسالم مشرف محمود عيد14881

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مجاهد سعيد السيد عوض14882

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد السالم عبد محمد حسن14883

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الرؤف عبد الوهاب عبد فارس14884

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى هللا عبد سعد فارس14885

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن حسن محمد14886

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الوهاب عبد خالد محمد14887

الشرقيةاألدبىمبصرمجاور الفتاح عبد رمضان محمد14888

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على العال عبد محمد14889

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد هللا عبد الكريم عبد محمد14890

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد سالمه محمد14891
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راسبالمدينة كفر
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الشرقيةاألدبىمبصرعباس محمد الدين صالح محمد14892

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمود محمد محمود14893

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الكريم عبد وحيد محمد14894

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم الكريم عبد ابراهيم14895

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن ابراهيم احمد14896

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل احمد14897

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد خيرى احمد14898

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود حسن احمد احمد14899

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يوسف رضا احمد14900

الشرقيةاألدبىمبصرعرفات شرف عرفات احمد14901

الشرقيةاألدبىمبصرخليل قطب محمد احمد14902

الشرقيةاألدبىمبصرالرومى احمد نصر احمد14903

الشرقيةاألدبىمبصرالمتولى محمد رمضان محمد احمد14904

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد الناصر عبد بكر ابو14905

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عطيه محمد قطب اسالم14906

الشرقيةاألدبىمبصرسعد محمد محمد السيد14907

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سليمان حسن السيد14908

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد جمعه غالب السيد14909

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اليزيد ابو ناصر السيد14910

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد الحميد عبد مختار السعيد14911

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمود السيد14912

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن قطب السيد14913

الشرقيةاألدبىمبصرجاد محمود اسماعيل زكريا14914

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعيد ابراهيم سعيد14915

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمد على عامر14916

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد على14917

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عوض السيد عمرو14918

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الديدامونى محمد طه14919

الشرقيةاألدبىمبصريوسف متولى السيد ابراهيم محمد14920

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد محمد هشام14921

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سالم السيد كريم14922

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد ابراهيم هللا عبد14923

الشرقيةاألدبىمبصرانور سمير يسرى فارس14924

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل فاروق صابر فاروق14925

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عوض احمد محمد14926

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد هللا عبد محمد14927

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد محمد14928

الشرقيةاألدبىمبصروهبه الستار عبد هانى محمد14929

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مسعد عادل محمد14930

الشرقيةاألدبىمبصروهدان تايه وهدان محمد14931

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سويلم جمعه محمد14932

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد حسن محمد14933
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الشرقيةاألدبىمبصرالمتولى محمود احمد محمد14934

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد زكريا محمد14935

الشرقيةاألدبىمبصرشباره محمد على محمد14936

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الفتاح عبد حسن محمد14937

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على السيد محمد14938

الشرقيةاألدبىمبصربسيونى عقل هللا عبد محمد محمد14939

الشرقيةاألدبىمبصرهمام حسن صابر محمد14940

الشرقيةاألدبىمبصرذكى محمد الشحات محمود14941

الشرقيةاألدبىمبصرعلى يوسف محمود محمد محمود14942

الشرقيةاألدبىمبصرالمرسى احمد رمضان محمود14943

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جمعه المتولى محمود14944

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد نصر14945

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على رمضان على14946

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد رمزى احمد اسالم14947

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على نادر محمد14948

الشرقيةاألدبىمبصرحسن هللا عبد جرير ابراهيم14949

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عياد حسن ابراهيم14950

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد حمد ابراهيم14951

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد السيد محمد ابراهيم14952

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد ابراهيم احمد14953

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد احمد14954

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد منصور السيد احمد14955

الشرقيةاألدبىمبصرالقاسمى رمضان حماده احمد14956

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الرؤف عبد حمدى احمد14957

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى حسن شطا احمد14958

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد سعيد الستار عبد احمد14959

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد الهادى عبد احمد14960

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الستار عبد على احمد14961

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد هاشم ابو محمد احمد14962

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى طه محمد احمد14963

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد احمد14964

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى عطيه محمد احمد14965

الشرقيةاألدبىمبصرجبر محمد محمد احمد14966

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان نمر محمد احمد14967

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد منصور احمد14968

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد محمد اسالم14969

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد هانى اسالم14970

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد القادر عبد اسماعيل14971

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سالم السيد اشرف14972

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين ابراهيم عاشور السيد14973

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد السيد القادر عبد السيد14974

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى صديق سليمان حازم14975
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الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد لطفى احمد حسام14976

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى حمدى عصام حسن14977

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين احمد محمد حسن14978

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد محمد حماده14979

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد امام العال عبد حمد14980

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان احمد سيد هاشم ابو حمدى14981

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الكريم عبد الرحيم عبد حمدى14982

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه يوسف احمد خالد14983

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم الحسينى سامى14984

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى العليم عبد متولى سامى14985

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى الصادق ابراهيم سليمان14986

الشرقيةاألدبىمبصرحمدان محمد السيد سليمان14987

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم سليم حسين سليمان14988

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد سليمان سالم سليمان14989

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم طعيمه14990

الشرقيةاألدبىمبصرسالم القادر عبد السالم عبد القادر عبد14991

الشرقيةاألدبىمبصرحميد على فوزى هللا عبد14992

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد منصور عزازى المجيد عبد14993

الشرقيةاألدبىمبصرداود عطيه جمال عطيه14994

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سالم محمد على14995

الشرقيةاألدبىمبصرموسى السيد على محمد على14996

الشرقيةاألدبىمبصرالبارى عبد صبرى محمد كرم14997

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد حسينى كريم14998

الشرقيةاألدبىمبصرالفولى حسين محمود يسرى كريم14999

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم محمد15000

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد مسلم ابراهيم محمد15001

الشرقيةاألدبىمبصرالفولى احمد الحق جاد احمد محمد15002

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور على احمد محمد15003

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد محمد15004

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود احمد محمد15005

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود ماهر السيد محمد15006

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد السيد محمد15007

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد محمد السيد محمد15008

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد الشحات محمد15009

الشرقيةاألدبىمبصرموسى على اسماعيل جميل محمد15010

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ربيع محمد15011

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد رمضان محمد15012

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد سيد محمد15013

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد صابر محمد15014

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد صالح محمد15015

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد عاطف محمد15016

الشرقيةاألدبىمبصرمحمودى السيد مصباح محمد15017
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الشرقيةاألدبىمبصرجاد محمد احمد فتحى محمد15018

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد زيد ابو الحميد عبد محمد15019

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه يوسف عبده محمد15020

الشرقيةاألدبىمبصريونس محمد فرحات قطب محمد15021

الشرقيةاألدبىمبصرالعزبى عبده محمد محمد15022

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد موسى محمد محمد15023

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم محمد منصور محمد15024

الشرقيةاألدبىمبصرالتهامى محمد هانى محمد15025

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد وجيه محمد15026

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عثمان ياسر محمد15027

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد عوض احمد محمود15028

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم حسن محمود15029

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد حسن محمود15030

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد ابراهيم راضى محمود15031

الشرقيةاألدبىمبصرقاسم حامد سمير محمود15032

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد السالم عبد محمود15033

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد محمود15034

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد مسلم محمد محمود15035

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن نادر15036

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد مصطفى سعيد نادر15037

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد محمد نادر15038

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد سليمان نبيل15039

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد صبرى هانى15040

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد رضا ابراهيم15041

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم عاطف ابراهيم15042

الشرقيةاألدبىمبصرمأمون متولى محمد ابراهيم15043

الشرقيةاألدبىمبصرانور محروس محمد ابراهيم15044

الشرقيةاألدبىمبصرخضر الحى عبد محمود ابراهيم15045

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد ابراهيم احمد15046

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد احمد15047

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه عطيه اشرف احمد15048

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد برعى احمد15049

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق عبده حسينى احمد15050

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد عطيه حسنى احمد15051

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رئيس راضى احمد15052

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد رمضان احمد15053

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود شيحه احمد15054

الشرقيةاألدبىمبصرغريب حسين طارق احمد15055

الشرقيةاألدبىمبصرانور احمد فائق احمد15056

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد هللا عبد احمد15057

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد فتحى الرحمن عبد احمد15058

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد برعى عثمان احمد15059
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الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد الرحمن عبد محمد احمد15060

الشرقيةاألدبىمبصرعيد سالم محمد احمد15061

الشرقيةاألدبىمبصرفريد فوزى محمد احمد15062

الشرقيةاألدبىمبصريوسف حسن محمد احمد15063

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد احمد15064

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد صالح محمد احمد15065

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد انور معروف احمد15066

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد صابر اسالم15067

الشرقيةاألدبىمبصريوسف الحليم عبد احمد السيد15068

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد احمد السيد15069

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد جالل السيد15070

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد الصمد عبد السيد15071

الشرقيةاألدبىمبصرعيداروس حسن عثمان السيد15072

الشرقيةاألدبىمبصرالشوادفى محمد صالح السيد15073

الشرقيةاألدبىمبصرانور احمد فائق السيد15074

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين السيد مصطفى السيد15075

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد المنعم عبد ايهاب15076

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يونس الرحمن عبد ايمن15077

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد الناصر عبد جمال15078

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد محمد جمال15079

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الفتوح ابو خليل حسن15080

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم زكريا شريف15081

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد بخيت عادل عاطف15082

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الغفار عبد احمد الغفار عبد15083

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى على متولى الحليم عبد15084

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته اللطيف عبد البارى عبد المنعم عبد15085

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد هللا عبد15086

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد جالل عمرو15087

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الناجى محمد عمرو15088

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد هللا عبد على15089

الشرقيةاألدبىمبصرحسن متولى محمد عماد15090

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السالم عبد احمد على15091

الشرقيةاألدبىمبصرفريد فوزى اسماعيل محمد15092

الشرقيةاألدبىمبصرالفقى محمد احمدى محمد15093

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد السيد محمد15094

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى حسن السيد محمد15095

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو حسن السيد محمد15096

الشرقيةاألدبىمبصرحسان محمد السيد محمد15097

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم السيد محمد15098

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد الودود عبد الشربينى محمد15099

الشرقيةاألدبىمبصرامام حسن امام محمد15100

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد جمال محمد15101
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الشرقيةاألدبىمبصرحسونه حسين حسان محمد15102

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد سليم حشمت محمد15103

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الشبراوى الحميد عبد محمد15104

الشرقيةاألدبىمبصرانور محروس رفعت محمد15105

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه عيد سالم محمد15106

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم سالمه محمد15107

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد صبرى صبحى محمد15108

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرؤف عبد هللا عبد محمد15109

الشرقيةاألدبىمبصرمأمون متولى الغنى عبد محمد15110

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم المأمون عبد محمد15111

الشرقيةاألدبىمبصرسيف محمد متولى محمد15112

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد فتحى ممدوح محمد15113

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد يوسف محمد15114

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم احمدى محمود15115

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد برعى ايمن محمود15116

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد حسن محمود15117

الشرقيةاألدبىمبصرعيد سالم خضر محمود15118

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد عاطف محمود15119

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رزق عماد محمود15120

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد محمد محمود15121

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود سعد محمد محمود15122

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد شعبان مصطفى15123

الشرقيةاألدبىمبصرحسنين حسن محمد مهدى15124

الشرقيةاألدبىمبصربدوى هللا عبد فتحى ياسر15125

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد وائل ياسر15126

الشرقيةاألدبىمبصرحسن يوسف حسن يوسف15127

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد هيثم15128

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور حسن منصور وليد15129

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد اسماعيل هللا عبد15130

الشرقيةاألدبىمبصرداؤد محمد السالم عبد محمد احمد15131

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد االحمدى رضا15132

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على فتحى احمد15133

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد اللطيف عبد اسالم15134

الشرقيةاألدبىمبصرحموده الحسينى الحسينى المنعم عبد السيد15135

الشرقيةاألدبىمبصرالشربينى محمد منصور محمد السيد15136

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد الفتاح عبد مكرم السيد15137

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد يوسف محمد حسين15138

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد السميع عبد رفعت خالد15139

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد لطفى محمد زياد15140

الشرقيةاألدبىمبصرصقر حسن العظيم عبد اشرف سعيد15141

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد الشبراوى احمد صالح15142

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عمر قطب الفتاح عبد صالح15143
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على هللا عبد محمد على15144

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد احمد محمد15145

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى احمد على احمد محمد15146

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسين فايز ادريس محمد15147

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور رمضان اشرف محمد15148

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد السادات محمد15149

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد الفتاح عبد السيد محمد15150

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد انور محمد15151

الشرقيةاألدبىمبصرعيد محمد احمد احمد رضا محمد15152

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد رمضان محمد15153

الشرقيةاألدبىمبصرالمتولى حسن سعد محمد15154

الشرقيةاألدبىمبصرالبالسى التميمى عادل محمد15155

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان كرير محمد على محمد15156

الشرقيةاألدبىمبصرصادق ابراهيم صادق مصباح15157

الشرقيةاألدبىمبصرعطوان يوسف ماهر يوسف15158

الشرقيةاألدبىمبصرعلى كامل على ابراهيم15159

الشرقيةاألدبىمبصرزايد ابراهيم محمد هللا عبد ابراهيم15160

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد على اسامه احمد15161

الشرقيةاألدبىمبصرسليم احمد اللطيف عبد السعيد احمد15162

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى احمد الشافعى جمال احمد15163

الشرقيةاألدبىمبصرامين احمد خالد احمد15164

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد عطا الفتاح عبد احمد15165

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد احمد15166

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى محمد شاكر هانى احمد15167

الشرقيةاألدبىمبصررياض الشفيع عبد هللا عبد اسالم15168

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد اسماعيل عادل اسماعيل15169

الشرقيةاألدبىمبصريوسف ابراهيم محمد السعيد15170

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد حمدى محمد حازم15171

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد حسنى محمد حسنى15172

الشرقيةاألدبىمبصرشرف محمد هالل محمد محمد حمزه15173

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد زهير السيد زهير15174

الشرقيةاألدبىمبصربليغ صالح احمد صالح15175

الشرقيةاألدبىمبصرهيكل الحليم عبد الشريف الرازق عبد15176

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امين احمد الرحمن عبد15177

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد كامل مجدى الرحمن عبد15178

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسين احمد ابراهيم هللا عبد15179

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم عالء15180

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد هللا عبد على15181

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حافظ الفتاح عبد عمر15182

الشرقيةاألدبىمبصرعنانى عطيه ابراهيم ابراهيم عنانى15183

الشرقيةاألدبىمبصرمؤمن ابراهيم نبيل فارس15184

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان جمعه نزيه كريم15185
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الشرقيةاألدبىمبصرمنصور المحمدى احمد محمد15186

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد اللطيف عبد احمد محمد15187

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن محمد15188

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد محمد سمير محمد15189

الشرقيةاألدبىمبصرمرحوم مأمون الحكيم عبد محمد15190

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هيثم محمد15191

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد اللطيف عبد احمد محمود15192

الشرقيةاألدبىمبصررياض الشفيع عبد محمدى هشام15193

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد جمال يوسف15194

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على الفتاح عبد احمد ابراهيم15195

الشرقيةاألدبىمبصرصالح ابراهيم السيد ابراهيم15196

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسن السيد ابراهيم15197

الشرقيةاألدبىمبصرحسين ابراهيم حسين ابراهيم15198

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى خالد ابراهيم15199

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه فوده رضا ابراهيم15200

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سعيد ابراهيم15201

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد ابراهيم عاطف ابراهيم15202

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد ماهر ابراهيم15203

الشرقيةاألدبىمبصريوسف ابراهيم محمد ابراهيم15204

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد ابراهيم15205

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد عبده محمود ابراهيم15206

الشرقيةاألدبىمبصربكر ابو احمد مصطفى ابراهيم15207

الشرقيةاألدبىمبصرالبطه رزق جبر ابراهيم احمد15208

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد ابراهيم احمد احمد15209

الشرقيةاألدبىمبصررمضان عبده اشرف احمد15210

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حبيب السيد احمد15211

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد احمد15212

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد انس احمد15213

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد شوقى حسام احمد15214

الشرقيةاألدبىمبصرسالم شحاته سالم احمد15215

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد احمد سعيد احمد15216

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد عيسى الرحيم عبد احمد15217

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد احمد الكريم عبد احمد15218

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على هللا عبد احمد15219

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى اسماعيل عزت احمد15220

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شحاته فرج احمد15221

الشرقيةاألدبىمبصردرويش محمد الرحيم عبد محمد احمد15222

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمد الستار عبد محمد احمد15223

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد نبيل احمد15224

الشرقيةاألدبىمبصرعقل محمد ابراهيم ابراهيم اسالم15225

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حبيب على اسالم15226

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل محمد اسماعيل15227
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الشرقيةاألدبىمبصرمحسوب اسماعيل مصباح اسماعيل15228

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فرج صالح السيد15229

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عصام السيد15230

الشرقيةاألدبىمبصرسالم حسين عماد السيد15231

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد عمار السيد15232

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد محمد السيد15233

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امام موسى امام15234

الشرقيةاألدبىمبصرالديدامونى هللا امر محمد هللا امر15235

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق متولى محمد ايمن15236

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى احمد سيد السيد بكرى15237

الشرقيةاألدبىمبصرامام السيد سعيد جمال15238

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين فايز حسين15239

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عاشور السيد حمدى15240

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عقل حمدى15241

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خيرى اشرف خيرى15242

الشرقيةاألدبىمبصرالمرسى اسماعيل احمد رجب15243

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود رشاد كمال رشاد15244

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد خضر رضا15245

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد ابراهيم سامى سامح15246

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جمعه شعبان سامح15247

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد سالمه15248

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعيد السيد سعيد15249

الشرقيةاألدبىمبصرصالح صالح ياسر صالح15250

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الدين عماد محمد الحميد عبد15251

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعيد النبى عبد الرحمن عبد15252

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سعيد ابراهيم الرحيم عبد15253

الشرقيةاألدبىمبصربيومى اللطيف عبد بيومى اللطيف عبد15254

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد هللا عبد عصام هللا عبد15255

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد هللا عبد محمد هللا عبد15256

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعيد السيد عبده15257

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عبده حسام عبده15258

الشرقيةاألدبىمبصرغريب على رأفت عصام15259

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد سعيد حسن عطيه15260

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على السيد على15261

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد محمد عمر15262

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى غريب الحى عبد غريب15263

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى فكرى محمد فكرى15264

الشرقيةاألدبىمبصرخليل سويلم مسعد فكرى15265

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد مصطفى اللطيف عبد فوزى15266

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد السيد يوسف كريم15267

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عيد احمد لطفى15268

الشرقيةاألدبىمبصراحمد صالح عطا هانى ماجد15269
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد رضا مجدى15270

الشرقيةاألدبىمبصرزكى الشوادفى ابراهيم محمد15271

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم رمضان ابراهيم محمد15272

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم النبى عبد ابراهيم محمد15273

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد ابراهيم محمد15274

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم محمد15275

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد ابراهيم محمد15276

الشرقيةاألدبىمبصرعبده محمد العزم ابو محمد15277

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد احمد محمد15278

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد احمد محمد15279

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ماهر احمد محمد15280

الشرقيةاألدبىمبصرالجيد عبد سعد السيد محمد15281

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد محمد15282

الشرقيةاألدبىمبصرفواز رفعت ايمن محمد15283

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمود بالل محمد15284

الشرقيةاألدبىمبصربيومى محمد بيومى محمد15285

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد اسماعيل جوده محمد15286

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى السيد حماده محمد15287

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد خالد محمد15288

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد دسوقى محمد15289

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان عثمان رأفت محمد15290

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى عيسى رضا محمد15291

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على سعد محمد15292

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد صبرى محمد15293

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد الدين صالح محمد15294

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد طارق محمد15295

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد ابراهيم عاطف محمد15296

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الودود عبد الرحمن عبد محمد15297

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد ابراهيم العزيز عبد محمد15298

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد لطفى الفتاح عبد محمد15299

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد عبده محمد15300

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عبده عرفات محمد15301

الشرقيةاألدبىمبصرخليل المنعم عبد فرج محمد15302

الشرقيةاألدبىمبصربكر ابو احمد مصطفى محمد15303

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه السيد مصطفى محمد15304

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى محمد نعيم محمد15305

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المولى عبد هدايه محمد15306

الشرقيةاألدبىمبصرعلى المتولى ياسر محمد15307

الشرقيةاألدبىمبصرمهدلى سعد يسرى محمد15308

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فرج ابراهيم محمود15309

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الودود عبد اسامه محمود15310

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن محمود15311



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 726

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

راسبالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

راسبالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ن497العصايد

راسبالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

راسبالعصايد

ن375العصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ن386العصايد

ن355العصايد

ثانالعصايد

ن346العصايد

ن362العصايد

ثانالعصايد

ن370العصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ن338العصايد

ن398العصايد

ن412العصايد

ن392العصايد

راسبالعصايد

راسبالعصايد

راسبالعصايد

ثانالعصايد



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 727

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد حمدى محمود15312

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم يحى خالد محمود15313

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عبده شحته محمود15314

الشرقيةاألدبىمبصردرويش الحميد عبد طارق محمود15315

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى الحميد عبد محمود15316

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه احمد كامل محمود15317

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى اللطيف عبد محمد محمود15318

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه محمود محمد محمود15319

الشرقيةاألدبىمبصررمضان يوسف احمد مصطفى15320

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مصطفى رأفت مصطفى15321

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خليل حسن هانى15322

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بسيونى احمد هيثم15323

الشرقيةاألدبىمبصرحسن يونس محمد يونس15324

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد رفاعى جمال احمد15325

الشرقيةاألدبىمبصرعبده ابراهيم المنعم عبد احمد15326

الشرقيةاألدبىمبصرالبربرى احمد احمد محمد احمد15327

الشرقيةاألدبىمبصرخضرى احمد سيد سعيد اسامه15328

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عبده محمد اسامه15329

الشرقيةاألدبىمبصراليمانى الرحيم عبد محمد خالد15330

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى خيرى رجب خيرى15331

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد رفاعى سعيد رفعت15332

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض السيد محمد سامى15333

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد الرحيم عبد عادل سعيد15334

الشرقيةاألدبىمبصرالنشار العزيز عبد محمد العزيز عبد سعيد15335

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد شوقى محمد محمد شوقى15336

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عدلى محمد عدلى15337

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد احمد محمد15338

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود يوسف اشرف محمد15339

الشرقيةاألدبىمبصرامين منير السيد محمد15340

الشرقيةاألدبىمبصرحبيش محمد حبيش محمد15341

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض ابراهيم محمد حسام محمد15342

الشرقيةاألدبىمبصرفرج حسين محمد حسين محمد15343

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على رضا محمد15344

الشرقيةاألدبىمبصروالى محمد محمد مصباح محمد15345

الشرقيةاألدبىمبصرعبده احمد وليد محمد15346

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم مصطفى محمود15347

الشرقيةاألدبىمبصراحمدى محمد محمد محمود15348

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد خليل الرحمن عبد مصطفى15349

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد ابراهيم الحميد عبد نبيل15350

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد السيد اشرف احمد15351

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد قطب سامى عماد احمد15352

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سعد حمدى اسامه15353
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الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الدين محيى على اسامه15354

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى ابراهيم هللا فتح محمود اسامه15355

الشرقيةاألدبىمبصرسبع ابو انور نصر السيد جعفر15356

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم فتحى خيال15357

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد رفعت صبرى رفعت15358

الشرقيةاألدبىمبصرالجمال العزيز عبد شفيق محمد شفيق15359

الشرقيةاألدبىمبصرالبرهامى احمد محمد المنعم عبد ياسر الرحمن عبد15360

الشرقيةاألدبىمبصرالسواد العال عبد المنعم عبد فتحى المنعم عبد15361

الشرقيةاألدبىمبصرعلى متولى عادل ايمن عزت15362

الشرقيةاألدبىمبصرالخواص على على المنعم عبد مجدى على15363

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى فوزى جمال فتحى15364

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد المنعم عبد جابر كريم15365

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السعيد حمدى كريم15366

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد سريع ابو على ماجد15367

الشرقيةاألدبىمبصرجوده صبرى محمد اشرف محمد15368

الشرقيةاألدبىمبصرالشربينى الحميد عبد السيد محمد15369

الشرقيةاألدبىمبصرجميل محمد السيد محمد15370

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد صابر محمد15371

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد باز صبرى محمد صالح محمد15372

الشرقيةاألدبىمبصرعباس رشاد طارق محمد15373

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم محمد طارق محمد15374

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد صبرى محمد ياسر محمد15375

الشرقيةاألدبىمبصربيومى عيد هللا عبد اسامه محمود15376

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن احمد السيد محمود15377

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد على رضا محمود15378

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد صالح ناصر محمود15379

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مصطفى احمد مصطفى15380

الشرقيةاألدبىمبصرسرحان على غنيمى السيد مصطفى15381

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد سليمان العظيم عبد وليد15382

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد المقصود عبد طلعت يوسف15383

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه هللا عبد العطا ابو محمد ابراهيم15384

الشرقيةاألدبىمبصرموسى سليم ابراهيم احمد15385

الشرقيةاألدبىمبصرالعتربى محمد اسماعيل احمد15386

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد الدين جمال احمد15387

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمود جمال احمد15388

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد فوزى سعيد احمد15389

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد العزيز عبد عادل احمد15390

الشرقيةاألدبىمبصرالدين علم محمد السيد هللا عبد احمد15391

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار على على هللا عبد احمد15392

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى ابراهيم على احمد على احمد15393

الشرقيةاألدبىمبصرالنبى عبد عوض لطفى احمد15394

الشرقيةاألدبىمبصرالباز محمد الباز محمد احمد15395
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الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد صالح محمد احمد15396

الشرقيةاألدبىمبصرمنسى عبده هللا عبد محمد احمد15397

الشرقيةاألدبىمبصرالرشيدى الدسوقى متولى محمد احمد15398

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب مرسى منصور محمود احمد15399

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى على محمد هالل احمد15400

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى احمد عطيه احمد اسامه15401

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد اسالم15402

الشرقيةاألدبىمبصرالمليجى عطيه اسماعيل العال عبد اسماعيل15403

الشرقيةاألدبىمبصرالمرسى محمد اسماعيل محمد اسماعيل15404

الشرقيةاألدبىمبصرالسطوحى محمد السيد احمد اشرف15405

الشرقيةاألدبىمبصرصالح الفتاح عبد هللا عبد الحسينى15406

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد حسن السيد15407

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه عوض حسن حسام15408

الشرقيةاألدبىمبصرزينهم الغفور عبد الدسوقى حسن15409

الشرقيةاألدبىمبصرالشعراوى محمد حسنى محمد حسنى15410

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد عاشور السيد خالد15411

الشرقيةاألدبىمبصرعلى نصر السعيد محمد خالد15412

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى سليمان المعطى عبد محمد زياد15413

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق عبد صابر محمد صابر15414

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسنى ياقوت طارق15415

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم الفتاح عبد محمد الفتاح عبد15416

الشرقيةاألدبىمبصرنصر اللطيف عبد نصر اللطيف عبد15417

الشرقيةاألدبىمبصرعمر هللا عبد السعيد هللا عبد15418

الشرقيةاألدبىمبصرعوض هللا عوض جمعه هللا عبد15419

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد محمد هللا عبد15420

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم احمد ابراهيم على15421

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد على احمد على15422

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد سالمه محمود على15423

الشرقيةاألدبىمبصرزينهم الغفور عبد عماد عماد15424

الشرقيةاألدبىمبصرخضر محمد ابراهيم عمر15425

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم حسن ابراهيم عمرو15426

الشرقيةاألدبىمبصرعزازى محمد على عوده15427

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد حسين كريم15428

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب الرحيم عبد ابراهيم عادل كريم15429

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه امين سالمه محمد كريم15430

الشرقيةاألدبىمبصرالرشيدى متولى سند ماهر لطفى15431

الشرقيةاألدبىمبصرسليم عطيه على ايهاب مؤمن15432

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد التهامى السيد محمد15433

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشحات السيد حسين محمد15434

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مجاهد حمدى محمد15435

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد حامد سعيد محمد15436

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد سعيد محمد15437
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الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد السيد شوقى محمد15438

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه شحاته محمد طارق محمد15439

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب ابراهيم احمد الواحد عبد محمد15440

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى فهيم فكرى محمد15441

الشرقيةاألدبىمبصرالموجود عبد حسنى لطفى محمد15442

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد منصور محمد15443

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الدين تاج محمد اسماعيل محمود15444

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد انور حلمى محمود15445

الشرقيةاألدبىمبصررزق مصطفى نور شحاته محمود15446

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السعيد على عاطف محمود15447

الشرقيةاألدبىمبصرسعد ابراهيم السيد فادى محمود15448

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العظيم عبد محمد محمود15449

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق عبد محمود محمد محمود15450

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد مهدى محمود15451

الشرقيةاألدبىمبصرعبده صالح محمد موسى محمود15452

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد الباز منصور نصر محمود15453

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد بكر عالء مصطفى15454

الشرقيةاألدبىمبصرعاشور هللا عبد عوض معتز15455

الشرقيةاألدبىمبصرحسين منصور محمد منصور15456

الشرقيةاألدبىمبصرنصار نصار منصور فاروق نصار15457

الشرقيةاألدبىمبصرنصار نصار فوزى محمد نصار15458

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سليمان الدين بدر احمد15459

الشرقيةاألدبىمبصرالوكيل زيد ابو الحميد عبد المنعم عبد احمد15460

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان حسن محمد احمد15461

الشرقيةاألدبىمبصربدوى سمير محمد احمد15462

الشرقيةاألدبىمبصرخاطر الجواد عبد الفتاح عبد محمد احمد15463

الشرقيةاألدبىمبصرالقارى السالم عبد محمد مصطفى احمد15464

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد عالء اسالم15465

الشرقيةاألدبىمبصرعامر احمد الفتاح عبد الصباحى15466

الشرقيةاألدبىمبصرماجد عبده البهى صبرى بهاء15467

الشرقيةاألدبىمبصرالمهدى حسن ابراهيم محمود جمال15468

الشرقيةاألدبىمبصرمهران على مهران ناصر جمال15469

الشرقيةاألدبىمبصرالدين شهاب متولى حافظ محمد حافظ15470

الشرقيةاألدبىمبصرالبهيدى السعيد احمد خالد15471

الشرقيةاألدبىمبصرالقزاز عمر ابراهيم محمود رضا15472

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين محمد ابراهيم محمد سالم15473

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الرحمن عبد السعيد عوض سعيد15474

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد محمد البارى عبد صابر15475

الشرقيةاألدبىمبصرحامد الحميد عبد احمد محمد الحميد عبد15476

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الحى عبد احمد مصطفى الحى عبد15477

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم محمد احمد الفتاح عبد15478

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الوهاب عبد محمد حسام الوهاب عبد15479
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ن397اكوة

ثاناكوة

ثاناكوة

ن413اكوة

ثاناكوة

راسباكوة

راسباكوة

راسباكوة

ثاناكوة

ثاناكوة

راسباكوة

راسباكوة

ثاناكوة

ثاناكوة

ن357اكوة

ثاناكوة

ثاناكوة

راسباكوة

راسباكوة

ثاناكوة

راسباكوة

ن346المناصافور

ن339المناصافور

ن334المناصافور

ثانالمناصافور

ثانالمناصافور

ن371المناصافور

ن356المناصافور

ن371المناصافور

ن467المناصافور

ن502المناصافور

راسبالمناصافور

ن342المناصافور

ن340المناصافور

ثانالمناصافور

ثانالمناصافور

ثانالمناصافور

ن469المناصافور

ثانالمناصافور

ن495المناصافور

ثانالمناصافور

ن534المناصافور
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الشرقيةاألدبىمبصررمضان على السعيد عصام15480

الشرقيةاألدبىمبصرالطهواجى على السيد محمد ياسر عمار15481

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمود فتحى محمد كريم15482

الشرقيةاألدبىمبصربدوى احمد السيد محمد15483

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم رمضان السيد محمد15484

الشرقيةاألدبىمبصرالكمنورى عماره السيد محمد15485

الشرقيةاألدبىمبصرالشايب فتوح اللطيف عبد جمال محمد15486

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ربه عبد محمد رضا محمد15487

الشرقيةاألدبىمبصرمقدام السيد صالح عاطف محمد15488

الشرقيةاألدبىمبصربصل حسن محمد على محمد15489

الشرقيةاألدبىمبصريسين امين المرسى حسانين فهمى محمد15490

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم متولى محمد15491

الشرقيةاألدبىمبصررضوان على رجب مصطفى محمد15492

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحنفى محمد ناصر محمد15493

الشرقيةاألدبىمبصرالبهيدى هللا عبد احمد محمود15494

الشرقيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم الوهاب عبد السيد محمود15495

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسن عارف محمود15496

الشرقيةاألدبىمبصرالشعراوى طلبه محمد محمود15497

الشرقيةاألدبىمبصرسليم الفتاح عبد حامد الفتاح عبد مصطفى15498

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السالم عبد احمد ابراهيم يوسف15499

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن عبده ابراهيم15500

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد عثمان ابراهيم احمد15501

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الشحات اسماعيل احمد15502

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى الصاوى صبرى احمد15503

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الدين عالء احمد15504

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد15505

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد اسالم15506

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد فوزى اسالم15507

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل حسن الظاهر عبد اسماعيل15508

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمود اسماعيل السيد15509

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الهادى عبد حسن السيد15510

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن رضا حسن15511

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد عماد سالم15512

الشرقيةاألدبىمبصرعرفات محمد السيد شريف15513

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد الجليل عبد وحيد الجليل عبد15514

الشرقيةاألدبىمبصرالمتولى كامل السيد عزت15515

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امين ناصر عصام15516

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد فاروق العزيز عبد على15517

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الشبراوى ثروت محمد15518

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد سعد حسام محمد15519

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى العزيز عبد حمدى محمد15520

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم رمضان محمد15521
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ن428المناصافور

ثانالمناصافور

ثانالمناصافور

ثانالمناصافور

ثانالمناصافور

ثانالمناصافور

ن427المناصافور

ن368المناصافور

ن412المناصافور

ن499المناصافور

ن433المناصافور

ن412المناصافور

ن391المناصافور

ثانالمناصافور

ن401المناصافور

ثانالمناصافور

ن394المناصافور

ثانالمناصافور

ثانالمناصافور

ثانالمناصافور

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

راسبعمرو بنى جميزة

ن415عمرو بنى جميزة

راسبعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

راسبعمرو بنى جميزة

ن341عمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

راسبعمرو بنى جميزة

ن386عمرو بنى جميزة

راسبعمرو بنى جميزة
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الشرقيةاألدبىمبصررمضان حسن رمضان محمد15522

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد سامى محمد15523

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد الرحيم عبد محمد15524

الشرقيةاألدبىمبصرالستار عبد محمد الرازق عبد محمد15525

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سالم ياسر محمد15526

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد فتحى ياسر محمد15527

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حامد الفتاح عبد احمد محمود15528

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم رمضان محمود15529

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد الحليم عبد محمود15530

الشرقيةاألدبىمبصرالشربينى مصطفى هللا عبد محمود15531

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد صابر ناجى15532

الشرقيةاألدبىمبصرحسين كامل صالح هانى15533

الشرقيةاألدبىمبصرصديق الرحمن عبد نصر هشام15534

الشرقيةاألدبىمبصرحديد احمد حسنى عصام احمد15535

الشرقيةاألدبىمبصرحربى نصر فهيم فهيم احمد15536

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم وجيه احمد15537

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد اشرف السيد15538

الشرقيةاألدبىمبصرامام السيد ايمن السيد15539

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد ابراهيم محروس السيد15540

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد السيد15541

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد هادى جمعه حسام15543

الشرقيةاألدبىمبصرحديد احمد حسنى ابراهيم حسنى15544

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد حسن فؤاد حمدى15545

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد الوهاب عبد محمد خالد15546

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور الفتاح عبد هانى عادل15547

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد احمد الرحمن عبد15548

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم وجيه الرحمن عبد15549

الشرقيةاألدبىمبصرهالل العزيز عبد اشرف العزيز عبد15550

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد هللا عبد جمال هللا عبد15551

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد حسن هللا عبد15552

الشرقيةاألدبىمبصرعباده على على رضا على15553

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن صبرى على15554

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رشاد رضا عمرو15555

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم رمضان السيد ماهر15556

الشرقيةاألدبىمبصرالمصرى حسن محمد ايمن محمد15557

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ايوب حسن محمد15558

الشرقيةاألدبىمبصرفرو احمد سيد الخبير عبد حسام محمد15559

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد صالح عادل محمد15560

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسين الحميد عبد محمد15561

الشرقيةاألدبىمبصرمرحوم جميل السالم عبد محمد15562

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد على السالم عبد محمد15563

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد ابراهيم الهادى عبد محمد15564
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راسبعمرو بنى جميزة

ن446عمرو بنى جميزة

ن505عمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ن384عمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

راسبعمرو بنى جميزة

راسبعمرو بنى جميزة

راسبعمرو بنى جميزة

راسبعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

راسبالهوابر

راسبالهوابر

ثانالهوابر

راسبالهوابر

ثانالهوابر

ثانالهوابر

ثانالهوابر

ثانالهوابر

ثانالهوابر

راسبالهوابر

ثانالهوابر

ثانالهوابر

ثانالهوابر

ثانالهوابر

راسبالهوابر

راسبالهوابر

راسبالهوابر

راسبالهوابر

راسبالهوابر

راسبالهوابر

راسبالهوابر

راسبالهوابر

راسبالهوابر

ن457الهوابر

ثانالهوابر

راسبالهوابر

راسبالهوابر

راسبالهوابر

راسبالهوابر
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد محمد15565

الشرقيةاألدبىمبصرايوب حسن هانى محمد15566

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد العظيم عبد هشام محمد15567

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد ابراهيم حسنى محمود15568

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مغاورى رضا مغاورى15569

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى عيد السيد هانى15570

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى فتوح محمد ايمن احمد15571

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عباده فايد احمد امير15572

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين هلول سالمه خليفه احمد15573

الشرقيةاألدبىمبصرخليل رمضان اسماعيل رضا اسماعيل15574

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم الحكيم عبد ابراهيم15575

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد فؤاد الغنى عبد السيد15576

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم على ابراهيم15577

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد منصور احمد15578

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حامد محمود حامد15579

الشرقيةاألدبىمبصرسالم احمد حسن محمود حسن15580

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته فتحى محمد رامى15581

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى الحميد عبد مصطفى الحميد عبد صالح15582

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد الغنى عبد محمود السالم عبد15583

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد سالم حسام محمد المنعم عبد15584

الشرقيةاألدبىمبصرغيضان طلبه احمد محمد15585

الشرقيةاألدبىمبصرجابر على المنصف عبد السيد منصور15586

الشرقيةاألدبىمبصرغزال احمد ابراهيم سليم ابراهيم محمد15587

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى اسماعيل السيد اسماعيل مهاب15588

الشرقيةاألدبىمبصرعلوانى محمد محمد احمد محمد15589

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد المجيد عبد على السيد محمد15590

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد السميع عبد الحميد عبد انور محمد15591

الشرقيةاألدبىمبصرحماد محمد فتحى خالد محمد15592

الشرقيةاألدبىمبصرالعنين ابو حميدو شحته مصطفى15593

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمود عليوه محمد15594

الشرقيةاألدبىمبصرالعرسى يوسف الحى عبد محمد عاطف محمود15595

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد الفتاح عبد عالء محمد15596

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد القادر عبد مسلم محمود15597

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حامد محمود محمد15598

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو حافظ مجدى محمود15599

الشرقيةاألدبىمبصرهالل احمد هالل محمد15600

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الغنى عبد فؤاد ياسر محمد15601

الشرقيةاألدبىمبصرالسعيد مصطفى فتحى ابراهيم15602

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد ابراهيم احمد15603

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد زيد ابو كمال اسالم15604

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد مصطفى امين السيد15605

الشرقيةاألدبىمبصرصالح حامد عزازى حامد15606
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راسبالهوابر

ن365الهوابر

ن391الهوابر

ثانالهوابر

ثانالهوابر

ثانالهوابر

ثانالعطار

ثانالعطار

ن465العطار

ثانالعطار

ثانالعطار

ثانالعطار

ن383العطار

ثانالعطار

ن338العطار

ن328العطار

ن365العطار

ثانالعطار

ن354العطار

ن400العطار

ن361العطار

ثانالعطار

ثانالعطار

ن462العطار

ثانالعطار

ثانالعطار

ثانالعطار

ن420العطار

ثانالعطار

راسبالعطار

ثانالعطار

ن388العطار

ن379العطار

ن366العطار

ثانالعطار

ثانالعطار

ثانالعطار

ثانالميساه

ثانالميساه

راسبالميساه

ثانالميساه

ثانالميساه
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الشرقيةاألدبىمبصرفرج حسن سمير حسن15607

الشرقيةاألدبىمبصرحسين حسن محمد حسن15608

الشرقيةاألدبىمبصريوسف احمد السيد حماده15609

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سالم محمد سالم15610

الشرقيةاألدبىمبصرفرج العال عبد عيد رمضان الدين ضياء15611

الشرقيةاألدبىمبصرعبده محمد رمضان طلعت15612

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد فتحى خالد كريم15613

الشرقيةاألدبىمبصريوسف ابراهيم بهاء محمد15614

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد حسن محمد15615

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى العزيز عبد خيرى خيرى محمد15616

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد رضا محمد15617

الشرقيةاألدبىمبصرعبده محمد احمد طه محمد15618

الشرقيةاألدبىمبصرفرج حسن الواحد عبد محمد15619

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى توفيق عالء محمد15620

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد العاطى عبد مصطفى محمد15621

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ناصف ابراهيم محمود15622

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن محمود15623

الشرقيةاألدبىمبصراحمد شحاته السيد احمد15624

الشرقيةاألدبىمبصرالطنطاوى احمد الطنطاوى احمد15625

الشرقيةاألدبىمبصرحجى طلبه زكريا الهضيبى حسن احمد15626

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد موافى حمدى احمد15627

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد سالم احمد15628

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل فتحى سامى احمد15629

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد حسن الرحمن عبد احمد15630

الشرقيةاألدبىمبصرعبده حسين عثمان احمد15631

الشرقيةاألدبىمبصرسعد طلبه عزت احمد15632

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد الهادى عبد مصطفى احمد15633

الشرقيةاألدبىمبصرجبر ربيع محمد اسامه15634

الشرقيةاألدبىمبصرخليل شوقى رضا اسالم15635

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السباعى احمد اسماعيل15636

الشرقيةاألدبىمبصرجاد فاروق دياب نبوى15637

الشرقيةاألدبىمبصرحسن بدوى سعد محمد حامد15638

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد اشرف حسام15639

الشرقيةاألدبىمبصرخليل شوقى رضا حسام15640

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين السيد رضا15641

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى السيد احمد سامى15642

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى عباس على سامى15643

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد نصحى ايمن سامح15644

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه حسن هللا عبد صديق15645

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل عيسى اسماعيل الرحمن عبد15646

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الهادى احمد حسن الرحمن عبد15647

الشرقيةاألدبىمبصرالسعداوى الفتاح عبد احمد الفتاح عبد15648
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ن392الميساه

ثانالميساه

ثانالميساه

ثانالميساه

راسبالميساه

راسبالميساه

ثانالميساه

ثانالميساه

ن504الميساه

ن318الميساه

ن361الميساه

ثانالميساه

ثانالميساه

ن319الميساه

ن330الميساه

ن342الميساه

ن361الميساه

ثان(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ن440(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

راسب(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ن356(تركيا رضا) دبيج

ن356(تركيا رضا) دبيج

ن393(تركيا رضا) دبيج

ن366(تركيا رضا) دبيج

ن378(تركيا رضا) دبيج

ن438(تركيا رضا) دبيج

ن427(تركيا رضا) دبيج

ن421(تركيا رضا) دبيج

ن448(تركيا رضا) دبيج

ن440(تركيا رضا) دبيج

ن385(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ن349(تركيا رضا) دبيج

ن413(تركيا رضا) دبيج

راسب(تركيا رضا) دبيج
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين الباسط عبد المقصود عبد15649

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السباعى اسماعيل عرفه15650

الشرقيةاألدبىمبصرسعد الحميد عبد حسن عزت15651

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى محمد محمد شاكر عالء15652

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السعيد مصطفى على15653

الشرقيةاألدبىمبصرجبر ربيع ياسر عمار15654

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رمضان امين مجدى15655

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد احمد محمد15656

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد ابراهيم محمد15657

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان فهمى رفعت محمد15658

الشرقيةاألدبىمبصرالفتوح ابو طاهر محمد هللا عبد محمد15659

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات مصطفى حشمت مصطفى15660

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الصادق عبد خالد احمد15661

الشرقيةاألدبىمبصرالبواب على على سالمه احمد15662

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه العزيز عبد محمد احمد15663

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد البدوى السيد محمد اسالم15664

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى محمد بالل15665

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى حسين صالح خالد15666

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد ابراهيم الرحمن عبد15667

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم جمعه الرحمن عبد15668

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد صابرمحمد هللا عبد15669

الشرقيةاألدبىمبصردرويش المعز عبد عزت المعز عبد15670

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود طه على15671

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الشحات محمد خالد عمر15672

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد السيد معتمد كريم15673

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد السيد محمد15674

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه رجب عادل محمد15675

الشرقيةاألدبىمبصرفؤاد محمد عادل محمد15676

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرازق عبد كامل محمد15677

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد هانى محمد15678

الشرقيةاألدبىمبصرالفتوح ابو رمضان محمد هشام15679

الشرقيةاألدبىمبصراحمد جوده محمد يحيى15680

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد السيد يوسف15681

الشرقيةاألدبىمبصرالنبى عبد محمد ابراهيم احمد15682

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد زيدان عليوه احمد15683

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا سميرعبد احمد15684

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد السيد شريف احمد15685

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد الخالق عبد عادل احمد15686

الشرقيةاألدبىمبصرامين محمد الفتاح عبد احمد15687

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد غنيمى عبده احمد15688

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الشحات عزت احمد15689

الشرقيةاألدبىمبصرالغفار عبد السيد قدرى احمد15690
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ن360(تركيا رضا) دبيج

ن407(تركيا رضا) دبيج

ن356(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ن405(تركيا رضا) دبيج

ثانالقمح منيا

ثانالقمح منيا

ن365القمح منيا

ثانالقمح منيا

ثانالقمح منيا

ن384القمح منيا

ثانالقمح منيا

ن537القمح منيا

ن363القمح منيا

ثانالقمح منيا

ثانالقمح منيا

ثانالقمح منيا

ثانالقمح منيا

ثانالقمح منيا

ن383القمح منيا

ن404القمح منيا

ثانالقمح منيا

ن369القمح منيا

ثانالقمح منيا

ن452القمح منيا

ن430القمح منيا

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن447بالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ن357.5بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن357بالشرقية الجديدة

ن382بالشرقية الجديدة
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الشرقيةاألدبىمبصرالغرباوى الحميد عبد شهبه ابو محمد احمد15691

الشرقيةاألدبىمبصرحموده مصطفى الحميد عبد محمد احمد15692

الشرقيةاألدبىمبصرفوزى محمد محمد احمد15693

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه الهادى عبد جالل محمود احمد15694

الشرقيةاألدبىمبصرزهران عليوه محمد محمود احمد15695

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد ثابت ابو اسامه15696

الشرقيةاألدبىمبصرخاطر محمود احمد اسامه15697

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد فارس سامى اسامه15698

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد عيد السيد اسالم15699

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد غنيمى السيد اسالم15700

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى سعيد تامر اسالم15701

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد شعبان اسالم15702

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد عاطف اسالم15703

الشرقيةاألدبىمبصراحمد جمعه ابراهيم السيد15704

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد جمال سعيد ايمن15705

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد اسماعيل احمد خالد15706

الشرقيةاألدبىمبصرمراد راشد وليد رضا15707

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على رفعت احمد رفعت15708

الشرقيةاألدبىمبصراالباصيرى محمد اباصيرى الحميد عبد زياد15709

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد سعيد العزيز عبد جمال سعيد15710

الشرقيةاألدبىمبصرمجلى مصلحى حموده سعيد15711

الشرقيةاألدبىمبصرنصار عطيه سعد محمد سعد15712

الشرقيةاألدبىمبصرحسن رياض العظيم عبد خالد الرحمن عبد15713

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد على هللا عبد الرحمن عبد15714

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على هللا عبد الرحمن عبد15715

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد حسن الرحمن عبد محمد الرحمن عبد15716

الشرقيةاألدبىمبصرالطوخى على محمد الطوخى هللا عبد15717

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى المجيد عبد مجدى هللا عبد15718

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد هللا عبد15719

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى احمد سعيد مسعود هللا عبد15720

الشرقيةاألدبىمبصرعمار على عطيه سعيد على15721

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على صبحى على15722

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد اسماعيل احمد عمر15723

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عوض السيد عمر15724

الشرقيةاألدبىمبصرفكرى محمد السيد عمر15725

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد الهادى عبد عمر15726

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد الحميد عبد شهبه ابو محمد عمرو15727

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد الشحات عيسى15728

الشرقيةاألدبىمبصرصادق هللا عبد ياسر ماذن15729

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود مبروك محمود مبروك15730

الشرقيةاألدبىمبصرالقاضى محمد ابراهيم ابراهيم محمد15731

الشرقيةاألدبىمبصرالشيخه على على ابراهيم محمد15732
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راسببالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن490بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن387بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن477بالشرقية الجديدة

ن476بالشرقية الجديدة

ن346بالشرقية الجديدة

ن350بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن355بالشرقية الجديدة

ن447بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن460بالشرقية الجديدة

ن551بالشرقية الجديدة

ن392بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ن402بالشرقية الجديدة

ن370بالشرقية الجديدة

ن409بالشرقية الجديدة

ن355بالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن405بالشرقية الجديدة

ن403بالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ن452بالشرقية الجديدة
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم محمد15733

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود احمد محمد15734

الشرقيةاألدبىمبصرعسكر السيد السيد الشحات محمد15735

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد حسن خالد محمد15736

الشرقيةاألدبىمبصرفرحات عزب شعبان خالد محمد15737

الشرقيةاألدبىمبصرعماره الحميد عبد فكرى خالد محمد15738

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد سعيد محمد15739

الشرقيةاألدبىمبصرترك محمد عاطف محمد15740

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد كامل عزت محمد15741

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان امين محمد فتحى محمد15742

الشرقيةاألدبىمبصربيومى السيد محمود محمد15743

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد غنيم ناصر محمد15744

الشرقيةاألدبىمبصرالزنفلى عليوه على محمد15745

الشرقيةاألدبىمبصرالنشوى محمد خليل احمد محمود15746

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم جاد محمد سعد محمود15747

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد طارق محمود15748

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته متولى احمد على محمود15749

الشرقيةاألدبىمبصرنصار عطيه محمد الرؤف عبد محمود15750

الشرقيةاألدبىمبصرالنبراوى مصطفى المنعم عبد خالد مصطفى15751

الشرقيةاألدبىمبصرنصار فهمى ابراهيم فهمى مصطفى15752

الشرقيةاألدبىمبصرالشوربجى الصادق ابراهيم محمود مصطفى15753

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه اسماعيل السيد ياسر15754

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عوض احمد ابراهيم15755

الشرقيةاألدبىمبصرالشرقاوى عطيه عاصم ابراهيم15756

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد فتحى سعيد بكر ابو15757

الشرقيةاألدبىمبصرهندى على رضا محمد ابراهيم احمد15758

الشرقيةاألدبىمبصررميح الصادق العزيز عبد حسن احمد15759

الشرقيةاألدبىمبصرالليثى حسن احمد سعيد احمد15761

الشرقيةاألدبىمبصرالنمر محمد حماده صابر احمد15762

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد الهادى عبد احمد15763

الشرقيةاألدبىمبصراحمد نعيم احمد محمد احمد15764

الشرقيةاألدبىمبصرموسى العابدين زين محمد احمد15765

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فهمى محمد صالح اسامه15766

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عتريس السيد اسالم15767

الشرقيةاألدبىمبصرقنديل محمد الحميد عبد ياسر اسالم15768

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد الشحات فتحى طارق15769

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمود الحكيم عبد15770

الشرقيةاألدبىمبصرجاد مهدى سعيد احمد الرحمن عبد15771

الشرقيةاألدبىمبصرالبنا محمد سليم منصور الرحمن عبد15772

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على مغاورى عادل هللا عبد15773

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار محمد هللا عبد عاطف هللا عبد15774

الشرقيةاألدبىمبصرموسى السيد احمد اسماعيل على15775
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ن378بالشرقية الجديدة

ن452بالشرقية الجديدة

ن366بالشرقية الجديدة

ن475بالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ن375بالشرقية الجديدة

ن360بالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ن464بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن358بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن374بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن351بالشرقية الجديدة

راسبالقبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ن567القبة

راسبالقبة

ثانالقبة

راسبالقبة

ثانالقبة

ن536القبة

ن394القبة

ثانالقبة

ن327القبة

ن466القبة

ن364القبة

ثانالقبة

راسبالقبة

ن372القبة

ثانالقبة

راسبالقبة

راسبالقبة
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الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو احمد محمد عمر15776

الشرقيةاألدبىمبصرالجال محمد فتحى ياسر فتحى15777

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد عنتر ياسر كريم15778

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان احمد ابراهيم احمد محمد15779

الشرقيةاألدبىمبصربركات محمد صبرى احمد محمد15780

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد احمد محمد15781

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هاشم اكمل محمد15782

الشرقيةاألدبىمبصرشلبى على محمد هللا عبد محمد15783

الشرقيةاألدبىمبصربيه موسى احمد على محمد15784

الشرقيةاألدبىمبصرغنيمى جوده غنيمى محمد15785

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد فكرى محمد15786

الشرقيةاألدبىمبصرامين دياب ماهر محمد15787

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى مجدى محمد15788

الشرقيةاألدبىمبصرصبح محمد ممدوح محمد15789

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عطيه وجيه محمد15790

الشرقيةاألدبىمبصرزكى صالح حسين محمود15791

الشرقيةاألدبىمبصرعتريس ابراهيم خالد محمود15792

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم العظيم عبد رضا محمود15793

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد سمير محمود15794

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عيسى صباحى محمد محمود15795

الشرقيةاألدبىمبصرحسن اللطيف عبد سعيد مصطفى15796

الشرقيةاألدبىمبصرقنديل رشاد يحى ثروت معاذ15797

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه اسماعيل محمد معاذ15798

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد سمير ياسر15799

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتوح خالد يوسف15800

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد سعودى محمد يوسف15801

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل هاشم رضا احمد15802

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد علوان محمد محسن اسامه15803

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الفتوح ابو محمد حسين15804

الشرقيةاألدبىمبصرسالم كامل هللا عبد الرحمن عبد15805

الشرقيةاألدبىمبصرعدلى محمد الحميد عبد محمد15806

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين السيد محمد احمد15807

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان حسن محمد احمد15808

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عيسى محمد احمد15809

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد الرحمن عبد اسماعيل15810

الشرقيةاألدبىمبصرغنيمى المولى عبد محمد اسالم15811

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الهادى محمد حلمى امير15812

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن الحليم عبد زكريا خالد15813

الشرقيةاألدبىمبصرالغنيمى محمد رشدى محمد رشدى15814

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى القرنى عويس محمد هللا عبد15815

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد محمد محمد فتحى15816

الشرقيةاألدبىمبصرطه الرازق عبد احمد محمد15817
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ثانالقبة

ن360القبة

ثانالقبة

ن431القبة

ثانالقبة

راسبالقبة

ثانالقبة

ن391القبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ن341القبة

ن369القبة

ثانالقبة

ن338القبة

ن368القبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ن369القبة

ن368الصعايدة كفر

ن369الصعايدة كفر

ن359الصعايدة كفر

ن353الصعايدة كفر

ن344الصعايدة كفر

ثانحلين كوم

ن413حلين كوم

ن514حلين كوم

ثانحلين كوم

ثانحلين كوم

ثانحلين كوم

ن490حلين كوم

ن351حلين كوم

ثانحلين كوم

ن318حلين كوم

ن318حلين كوم
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الشرقيةاألدبىمبصرغنيم هللا عبد السيد محمد15818

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خطاب ربيع محمد15819

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد الدين كمال محمد العزيز عبد محمد15820

الشرقيةاألدبىمبصرخضرى السيد محمود محمد15821

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محفوظ مصطفى محمد15822

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد صبحى محمد طنطاوى محمود15823

الشرقيةاألدبىمبصرجوده الباسط عبد ايمن مصطفى15824

الشرقيةاألدبىمبصرخليل زيد ابو رمضان حاتم اسالم15825

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود محمد محمود خيرى15826

الشرقيةاألدبىمبصرصقر احمد حسين الحليم عبد15827

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب هللا عبد السيد خالد هللا عبد15828

الشرقيةاألدبىمبصرعامر عرفه هللا عبد طنطاوى هللا عبد15829

الشرقيةاألدبىمبصرزياده حسن عثمان ابراهيم عثمان15830

الشرقيةاألدبىمبصرالشبينى احمد سمير احمد محمد15831

الشرقيةاألدبىمبصرحماد احمد فؤاد ايمن محمد15832

الشرقيةاألدبىمبصرالوالى عبد الشحات الوالى عبد محمد15833

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الشكور عبد العزيز عبد محمد15834

الشرقيةاألدبىمبصربدر ابراهيم محمود صبحى محمود15835

الشرقيةاألدبىمبصرمدكور على محمود الرحمن عبد الدين نور15836

الشرقيةاألدبىمبصرالشع طه ابراهيم اشرف يوسف15837

الشرقيةاألدبىمبصرعسكر ابراهيم عليوه سعد يوسف15838

الشرقيةاألدبىمبصرقابيل محمد عطيه سالمه يوسف15839

الشرقيةاألدبىمبصرصالح تهامى حسن حسن ابراهيم15840

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد العظيم عبد احمد15841

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم لطفى عادل سامح احمد15842

الشرقيةاألدبىمبصرالصياد محمد سعدون حسنى احمد15843

الشرقيةاألدبىمبصرالمليجى الهادى عبد الجليل عبد ناصر احمد15844

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد فتحى احمد15845

الشرقيةاألدبىمبصرحميش حسين عطيه المحسن عبد احمد15846

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن حسن مصطفى احمد15847

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الجليل عبد رضا ادهم15848

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد رجب سعيد اسالم15849

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى صالح محمد اسالم15850

الشرقيةاألدبىمبصرذرد موسى السيد جوده اسالم15851

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار عطيه مصطفى السيد اسالم15852

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد المنعم عبد الشحات اسماعيل15853

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على كمال ممدوح اشرف15854

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد المحسن عبد السيد15855

الشرقيةاألدبىمبصرالدواش حسن السيد سعد عزت السيد15856

الشرقيةاألدبىمبصرالشيخ فرج الباسط عبد السيد السيد15857

الشرقيةاألدبىمبصرفايد الحميد عبد العظيم عبد حسن السيد15858

الشرقيةاألدبىمبصركشك المجيد عبد محمود المجيد عبد السيد15859
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ن315حلين كوم

ن456حلين كوم

ثانحلين كوم

راسبحلين كوم

راسبحلين كوم

ثانحلين كوم

ثانحلين كوم

ن404العزيزية

راسبالعزيزية

ن386العزيزية

ن401العزيزية

ن410العزيزية

راسبالعزيزية

ن404العزيزية

ن411العزيزية

ن375العزيزية

ثانالعزيزية

ن402العزيزية

ن361العزيزية

ن438العزيزية

ن428العزيزية

ن510العزيزية

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ن420عامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ثانعامر بيشة
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الشرقيةاألدبىمبصرعيسى اللطيف عبد السيد محمد السيد15860

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحليم عبد السيد الحليم عبد السيد15861

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل على السيد15862

الشرقيةاألدبىمبصرخميس فرحات محمد حامد انس15863

الشرقيةاألدبىمبصراحمد موسى احمد التوجانى انس15864

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم الحميد عبد ابراهيم خالد ايمن15865

الشرقيةاألدبىمبصرالحناوى على محمد الواحد عبد بدران15866

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمود محمد حسن15867

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سعيد ابراهيم حسين15868

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمود محمد حسين15869

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد متولى محمد حسام15870

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد السيد خالد حسام15871

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم جمعه على جعفر حمدى15872

الشرقيةاألدبىمبصرحسبو المعطى عبد محمد اشرف حماده15873

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد الرحمن عبد محمود الرحمن عبد خالد15874

الشرقيةاألدبىمبصرشماخ الفتاح عبد السيد محمد رضا15875

الشرقيةاألدبىمبصرزواده محمد عوض السيد رضا15876

الشرقيةاألدبىمبصرعمر عمر عمر الباسط عبد سعيد15877

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم على سعيد15878

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم جمعه على جعفر سعيد15879

الشرقيةاألدبىمبصرالصباغ حسن محمد السيد سعيد15880

الشرقيةاألدبىمبصرعنانى مصطفى السالم عبد حماده صبحى15881

الشرقيةاألدبىمبصرالطحالوى حسين المنعم عبد عيد الرحمن عبد15882

الشرقيةاألدبىمبصرالمليجى الهادى عبد الجليل عبد ناصر الجليل عبد15883

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه المنعم عبد النبى عبد المنعم عبد15884

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد محمود هشام العزيز عبد15885

الشرقيةاألدبىمبصرالطحاوى مرسى الشفيع عبد جمال العزيز عبد15886

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الخالق عبد هللا عبد محمد هللا عبد15887

الشرقيةاألدبىمبصرحفنى محمد الفضيل عبد محمد هللا عبد15888

الشرقيةاألدبىمبصرالصياد محمد سعدون سعيد الوهاب عبد15889

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد محمود هللا عبد جمال عالء15890

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عبده عيد مجدى عيد15891

الشرقيةاألدبىمبصرالصباغ ابراهيم عيد فوزى عيد15892

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عيد المنعم عبد عماد15893

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على السيد فتحى15894

الشرقيةاألدبىمبصرالصباغ الحميد عبد فتوح محمد قاسم15895

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد وصفى الحفيظ عبد كريم15896

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل رضوان الستار عبد رضوان كريم15897

الشرقيةاألدبىمبصرزواده العظيم عبد ابراهيم النبى عبد كريم15898

الشرقيةاألدبىمبصرالباسطى الفتاح عبد فتحى الفتاح عبد كريم15899

الشرقيةاألدبىمبصرالصباغ محمد الفتاح عبد محمد محمد15900

الشرقيةاألدبىمبصرعمر الشحات السيد عصام محمد15901
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راسبعامر بيشة
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الشرقيةاألدبىمبصرالنجار عطيه مصطفى محمد محمد15902

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد رمضان السالم عبد محمد15903

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد علوان الشحات جميل محمد15904

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد حسن المعز عبد فوزى محمد15905

الشرقيةاألدبىمبصرالهير حسين حسن سعيد محمد15906

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد حسن فتحى وجيه محمد15907

الشرقيةاألدبىمبصرعامر هللا عوض موسى احمد محمد15908

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عطيه احمد محمد15909

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم سعيد محمد15910

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الشحات عزت اشرف محمد15911

الشرقيةاألدبىمبصرمحجوب الشحات هللا عبد محمد15912

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد محمد المقصود عبد محمد15913

الشرقيةاألدبىمبصرصالح على السيد طه محمد15914

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد الرحمن عبد حازم محمد15915

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان حسين محمود حسين محمد15916

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد منصور ماهر محمود15917

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمود سامى محمود15918

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الشحات سعيد محمود15919

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد احمد الحميد عبد محمود15920

الشرقيةاألدبىمبصرالعربى سليمان السيد محمد محمد محمود15921

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم احمد مصطفى15922

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات احمد رجب الشحات مصطفى15923

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى محمد ابراهيم احمد ماجد مصطفى15924

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد علوان الشحات رضا مصطفى15925

الشرقيةاألدبىمبصركامل نبيل كامل نبيل15926

الشرقيةاألدبىمبصرالدين نور سعداوى نبيل الدين نور15927

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد رجب فؤاد هديب15928

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد صالح رضا وليد15929

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد توفيق صالح اشرف شريف15930

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد عباده الحق عبد معاذ15931

الشرقيةاألدبىمبصريوسف المتولى محمد عالء احمد15932

الشرقيةاألدبىمبصرالصباغ محمد هللا عبد محمود حسن15933

الشرقيةاألدبىمبصرالمليجى الهادى عبد الغنى عبد نجدى هللا عبد15934

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم السيد رجب ابراهيم15935

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن حمدى احمد15936

الشرقيةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم محمد رأفت احمد15937

الشرقيةاألدبىمبصرحربى على احمد محمود هللا عبد احمد15938

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السيد على فؤاد احمد15939

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى محمد السيد محمد احمد15940

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمد مصطفى احمد15941

الشرقيةاألدبىمبصرحربى محمد محمود اسماعيل اسامه15942

الشرقيةاألدبىمبصرغيث سليم الفتاح عبد اسالم15943
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الشرقيةاألدبىمبصرناصر محمد حسينى السيد15944

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على حسنى حامد15945

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد الحسينى محمود حسنى15946

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان عراقى سليم محمد خالد15947

الشرقيةاألدبىمبصرعاشور دسوقى عادل رضا15948

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم اسماعيل طه سامح15949

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد سعد رشيدى سعد15950

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد سعيد15951

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه غريب سند شحته15952

الشرقيةاألدبىمبصررمضان محمد السيد طارق15953

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد ابراهيم الرحمن عبد15954

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل على محمد احمد الرحمن عبد15955

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد وجيه خالد الرحمن عبد15956

الشرقيةاألدبىمبصرعطا على محمود عصام الرحمن عبد15957

الشرقيةاألدبىمبصردبوس مهدى السيد محمد الرحمن عبد15958

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امام محمد الرحمن عبد15959

الشرقيةاألدبىمبصرخليل السيد ابراهيم العزيز عبد15960

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم خضرى ادهم هللا عبد15961

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد حسن محمد هللا عبد15962

الشرقيةاألدبىمبصرسالم احمد جوده السباعى المنعم عبد15963

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمود ابراهيم على15964

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على السيد على15965

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد اللطيف عبد هللا عبد عمر15966

الشرقيةاألدبىمبصرالدين نور السيد النبى عبد محمد فارس15967

الشرقيةاألدبىمبصرغيث محمود غنيم احمد محمد15968

الشرقيةاألدبىمبصرهندى السيد هندى اشرف محمد15969

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد حسن السيد محمد15970

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عبده السيد محمد15971

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الهادى عبد حلمى جمال محمد15972

الشرقيةاألدبىمبصرخيره احمد وجدى جمعه محمد15973

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى هللا عبد نجيب محمد سامح محمد15974

الشرقيةاألدبىمبصرنظير السيد طارق محمد15975

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد احمد ربه عبد محمد15976

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الوهاب عبد محمود15977

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السالم عبد محسن محمود15978

الشرقيةاألدبىمبصرجادو هللا عبد السعيد محمد محمد مصطفى15979

الشرقيةاألدبىمبصررمضان ابراهيم العظيم عبد هالل15980

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته رشدى جمال احمد15981

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على محمد حسن احمد15982

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم نصر متولى احمد15983

الشرقيةاألدبىمبصرالغفار عبد السيد محمد احمد15984

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد سعيد محمد احمد15985
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الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد المنعم عبد محمد احمد15986

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد عيسى محمود احمد15987

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشحات مصطفى احمد15988

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سالم الحى عبد السيد15989

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته رشدى صالح امجد15990

الشرقيةاألدبىمبصرحسين على السالم عبد صالح يوسف15991

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد ماهر ايهاب15992

الشرقيةاألدبىمبصريونس وحيد عرفه حاتم15993

الشرقيةاألدبىمبصرخوخه حسين العزيز عبد محمد حسين15994

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد رشدى السيد رشدى15995

الشرقيةاألدبىمبصرسالم زايد فاروق على رمضان15996

الشرقيةاألدبىمبصرمعوض مسعود صابر سعودى15997

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد سالمه حمدى سالمه15998

الشرقيةاألدبىمبصرحسن شكرى محمد شكرى15999

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد النبى عبد المعز عبد الباسط عبد16000

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد عوض عادل الحليم عبد16001

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد العزيز عبد مصطفى العزيز عبد16002

الشرقيةاألدبىمبصرعرفات على هللا خالدعبد هللا عبد16003

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسانين المنعم عبد سعيد هللا عبد16004

الشرقيةاألدبىمبصرغنيمى الحسينى محمد هللا عبد16005

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على محمد رمضان عمرو16006

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى امام سامى عيد16007

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فيصل احمد فيصل16008

الشرقيةاألدبىمبصرتهامى ابراهيم محمد احمد محمد16009

الشرقيةاألدبىمبصربيومى محمد السيد محمد16010

الشرقيةاألدبىمبصرحسين انور بدر محمد16011

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد سالم جمال محمد16012

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى امام خالد محمد16013

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات ابراهيم شحته محمد16014

الشرقيةاألدبىمبصررمضان عزت صالح محمد16015

الشرقيةاألدبىمبصرباشا مصطفى محمد طاهر محمد16016

الشرقيةاألدبىمبصرباشا مصطفى محمد مصطفى16017

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد الغنى عبد محمد16018

الشرقيةاألدبىمبصرالزلزالى محمد السيد المحسن عبد محمد16019

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود سعيد على محمد16020

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد حسين فريد محمد16021

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد العزيز عبد محمود محمد16022

الشرقيةاألدبىمبصرغنام محمد محمود محمد16023

الشرقيةاألدبىمبصرالاله عبد محمود اللطيف عبد ابراهيم محمود16024

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد اشرف محمود16025

الشرقيةاألدبىمبصريوسف احمد يوسف السيد محمود16026

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد درويش المنعم عبد درويش محمود16027
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الشرقيةاألدبىمبصردراز سالم عزوز شحته محمود16028

الشرقيةاألدبىمبصرالعزب ابراهيم الحليم عبد عرفات محمود16029

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد زاهر مصطفى16030

الشرقيةاألدبىمبصرالغفار عبد السيد عصام مصطفى16031

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هاشم محمود مصطفى16032

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن جوده حسنى مصطفى16033

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى هللا عبد محمد امير16034

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم بدر ابراهيم16035

الشرقيةاألدبىمبصرجعفر احمد عطيه زكريا ابراهيم16036

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حبيب محمد ابراهيم16037

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رمضان محمد ابراهيم16038

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عيسى محمد ابراهيم16039

الشرقيةاألدبىمبصرخليل العاطى عبد اسماعيل احمد16040

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سعيد اشرف احمد16041

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى رجب السيد احمد16042

الشرقيةاألدبىمبصرامام كرم السيد احمد16043

الشرقيةاألدبىمبصرتهامى الوهاب عبد تهامى احمد16044

الشرقيةاألدبىمبصرطه الصادق جمعه احمد16045

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الدين محى محمد حسين احمد16046

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد خالد احمد16047

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عادل احمد16048

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد عادل احمد16049

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على عاطف احمد16050

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد هللا عبد احمد16051

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد عماد احمد16052

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد امين فتحى احمد16053

الشرقيةاألدبىمبصرعراقى الحميد عبد فتحى احمد16054

الشرقيةاألدبىمبصرطه جوده محمد احمد16055

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صابر محمود احمد16056

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحليم عبد محمود احمد16057

الشرقيةاألدبىمبصرزكى على عصام ادهم16058

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحليم عبد اسماعيل اسامه16059

الشرقيةاألدبىمبصرعرفات احمد حسن صدقى اسامه16060

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم صالح محمد اسماعيل16061

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد امين السيد16062

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد جمال السيد16063

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد صبرى السيد16064

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد السيد16065

الشرقيةاألدبىمبصريوسف بكر ايمن بهاء16066

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود جمال محمود جمال16067

الشرقيةاألدبىمبصرامام جميل عمرو جميل16068

الشرقيةاألدبىمبصراحمد النبى عبد حسن حسام16069
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسين عادل حسن16070

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى السيد نبيل حسين16071

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى جوده محمد حمدى16072

الشرقيةاألدبىمبصرغنيمى فرج سعيد زياد16073

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد اللطيف عبد رمضان سعيد16074

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود سعيد فتحى سعيد16075

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد احمد صبحى16076

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح محمد صالح16077

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الفضيل عبد الحميد عبد الرحمن عبد16078

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد فيصل الرحمن عبد16079

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد محمود الرحمن عبد16080

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السميع عبد ناصر الرؤف عبد16081

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على فتحى العزيز عبد16082

الشرقيةاألدبىمبصرصابر المنعم عبد محمد الفتاح عبد16083

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق هللا عبد طه هللا عبد16084

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد دسوقى محمود هللا عبد16085

الشرقيةاألدبىمبصرجوده فتحى عالء على16086

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود المنعم عبد محمد على16087

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد مصطفى محمد على16088

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سعيد محمد عمر16089

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد جمعه عمرو16090

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حجاب صبحى عمرو16091

الشرقيةاألدبىمبصرفهمى المجيد عبد محمد عمرو16092

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد احمد فارس16093

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان دياب محمد ابراهيم محمد16094

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على ابراهيم احمد محمد16095

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد محمد16096

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد محمد16097

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد السيد محمد16098

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى السيد جمال محمد16099

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد جمعه محمد16100

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد جمعه محمد16101

الشرقيةاألدبىمبصربيومى الهادى حافظ محمد16102

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن محمد16103

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سعيد حسن محمد16104

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد حسين محمد16105

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد جمعه خالد محمد16106

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد الفتاح عبد خالد محمد16107

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يوسف رأفت محمد16108

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه العابدين زين رضا محمد16109

الشرقيةاألدبىمبصرطه السيد رمضان محمد16110

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العاطى عبد رمضان محمد16111
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الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد الغنى عبد سعيد محمد16112

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد جالل شحاته محمد16113

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على صبرى محمد16114

الشرقيةاألدبىمبصربيومى رجب عاطف محمد16115

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الفضيل عبد السميع عبد محمد16116

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد الفتاح عبد محمد16117

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد النبى عبد محمد16118

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد الدين عالء محمد16119

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد متولى عربى محمد16120

الشرقيةاألدبىمبصرعمر هللا عبد عمر محمد16121

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان زكى فؤاد محمد16122

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد محمود محمد16123

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد محمود محمد16124

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق عبد محمد مصطفى محمد16125

الشرقيةاألدبىمبصرامين احمد ناجح محمد16126

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد وديع محمد16127

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات جوده اشرف محمود16128

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد سعيد محمود16129

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى سعيد محمود16130

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد هللا عبد صبرى محمود16131

الشرقيةاألدبىمبصريوسف الرحمن عبد الغنى عبد محمود16132

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عزت محمود16133

الشرقيةاألدبىمبصرسرور الهادى عبد على محمود16134

الشرقيةاألدبىمبصرعواد الرشيد عبد جمعه محمود16135

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد الوهاب عبد محمد محمود16136

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد محمد محمود16137

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الوهاب عبد موسى محمود16138

الشرقيةاألدبىمبصرجوده سعيد ياسر محمود16139

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل زكى اسماعيل مصطفى16140

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد ناصر مصطفى16141

الشرقيةاألدبىمبصرادريس الوهاب عبد الهادى عبد مؤمن16142

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سعد ابراهيم هشام16143

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى زكى السعيد ابراهيم16144

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى ابراهيم خالد ابراهيم16145

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته ابراهيم شعبان ابراهيم16146

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود القادر عبد السعيد احمد16147

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد يوسف الهادى احمد16148

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عفيفى ابراهيم احمد16149

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمدى امين احمد16150

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد السيد ايمن احمد16151

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على بهجت احمد16152

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد جوده احمد16153
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد موسى محمود خالد احمد16154

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد الحميد عبد راضى احمد16155

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد رجب احمد16156

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن سامى احمد16157

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد سعد احمد16158

الشرقيةاألدبىمبصرعليان ابو احمد صبحى احمد16159

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الظاهر عبد عادل احمد16160

الشرقيةاألدبىمبصرمعروف احمد عاطف احمد16161

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا عوض فيصل احمد16162

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى فتحى لطفى احمد16163

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود سعيد مجدى احمد16164

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد الجندى محمد احمد16165

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى احمد محمود احمد16166

الشرقيةاألدبىمبصررضوان الفتاح عبد محمود احمد16167

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حامد مصطفى احمد16168

الشرقيةاألدبىمبصرمعروف احمد هانى احمد16169

الشرقيةاألدبىمبصررضوان الفتاح عبد احمد ادهم16170

الشرقيةاألدبىمبصرسعد على الرشيد عبد على ادهم16171

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ربه عبد عنتر ادهم16172

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى محمود وجيه اسامه16173

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد حسين اسالم16174

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد فاروق خالد اسالم16175

الشرقيةاألدبىمبصرمحمدى زيد ابو سامح اسالم16176

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد صالح اسالم16177

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود صبحى اسالم16178

الشرقيةاألدبىمبصراحمد جوده نبيل اسالم16179

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد عصام السيد16180

الشرقيةاألدبىمبصرجداوى شحاته مصلح السيد16181

الشرقيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم السعيد انس16182

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد الفتوح ابو العظيم عبد حسام16183

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على حسين ناصر حسين16184

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد شاكر محمد فتوح خالد16185

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد زكى صبرى زكى16186

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمدى الحكيم عبد سامى16187

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد سعيد خالد سعيد16188

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السعيد طارق سعيد16189

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سالمه صالح سيف16190

الشرقيةاألدبىمبصرالفضيل عبد طه عادل طه16191

الشرقيةاألدبىمبصرحسين ابراهيم امام عادل16192

الشرقيةاألدبىمبصرحامد مصطفى صالح عادل16193

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم الحميد عبد هاشم عادل16194

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات محمد ايمن عاصم16195



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 768

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن434القبلى الزقازيق كفر

ن371القبلى الزقازيق كفر

ن405القبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ن347القبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ن382القبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ن371القبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر
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الشرقيةاألدبىمبصرمعروف الحميد عبد معروف الحميد عبد16196

الشرقيةاألدبىمبصربيومى احمد الدين على سعد الرحمن عبد16197

الشرقيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد العظيم عبد احمد العظيم عبد16198

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى السعيد محمد هللا عبد16199

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد هللا عبد16200

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق عبد زغابه الصادق عبد عالء16201

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد طارق عمر16202

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود الحكيم عبد عمر16203

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه السيد محمد عمر16204

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد الحكيم عبد عمرو16205

الشرقيةاألدبىمبصرمعروف السيد محمد عمرو16206

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه حسان سليم كريم16207

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد محمد16208

الشرقيةاألدبىمبصرغديرى محمد احمد محمد16209

الشرقيةاألدبىمبصرالصفورى محمد اشرف محمد16210

الشرقيةاألدبىمبصرتهامى محمد السعيد محمد16211

الشرقيةاألدبىمبصرقشطه حسن محمد محمود حمدى محمد16212

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سعيد رضا محمد16213

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السميع عبد رضا محمد16214

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد رفاعى محمد16215

الشرقيةاألدبىمبصرسعد عمر السالم عبد سمير محمد16216

الشرقيةاألدبىمبصردرويش محمد صبحى محمد16217

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحكيم عبد صفوت محمد16218

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد الفتوح ابو العظيم عبد محمد16219

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الوردانى محمد المنعم عبد محمد16220

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد الناصر عبد محمد16221

الشرقيةاألدبىمبصرنجم عطيه الحميد عبد عطيه محمد16222

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى جمال كرم محمد16223

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد الرحمن عبد كرم محمد16224

الشرقيةاألدبىمبصرالديب محمد الدين عز الدين كمال محمد16225

الشرقيةاألدبىمبصرذكى هللا عبد محمود محمد16226

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السعيد هليل محمد16227

الشرقيةاألدبىمبصرالظاهر عبد الحفيظ عبد جمال محمود16228

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود جمال محمود16229

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد حسن محمود16230

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد سعيد محمود16231

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد الناصر عبد محمود16232

الشرقيةاألدبىمبصرنعمان على عمر فارس محمود16233

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم احمد فايز محمود16234

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد محروس محمود16235

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد حمدى محمود16236

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود يسرى محمود16237
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راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ن448القبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ن412القبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ن380القبلى الزقازيق كفر

ن336القبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ن405القبلى الزقازيق كفر

ن341القبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر
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الشرقيةاألدبىمبصررومه طلبه على احمد مصطفى16238

الشرقيةاألدبىمبصرالشافى عبد حسن ايمن مصطفى16239

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد هللا عبد وحيد16240

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد دسوقى جمال وسيم16241

الشرقيةاألدبىمبصرالغفار عبد السيد رمضان وليد16242

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد الحميد عبد احمد ياسر16243

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد عفيفى محمد ياسين16244

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد يحى يوسف16245

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد اشرف احمد16246

الشرقيةاألدبىمبصرعياد عياد حسن بيومى احمد16247

الشرقيةاألدبىمبصرسبع هللا عبد الراضى عبد جميل احمد16248

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود شحته احمد16249

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد طه الفتاح عبد طارق احمد16250

الشرقيةاألدبىمبصرعلى اللطيف عبد كريم احمد16251

الشرقيةاألدبىمبصرالبليهى محمد امام محمد احمد16252

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى سعيد محمد احمد16253

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد محمد احمد16254

الشرقيةاألدبىمبصرامام توفيق السيد القادر عبد اسالم16255

الشرقيةاألدبىمبصررسالن السيد المجيد عبد اسالم16256

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد الهادى عبد محمد اسالم16257

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد فوزى السيد16258

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد المنعم عبد احمد امير16259

الشرقيةاألدبىمبصربرعى محمود برعى امير16260

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد جمعه حسام16261

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جوده محمد حسام16262

الشرقيةاألدبىمبصرمشعل حسن حسين القادر عبد حسن16263

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الظاهر عبد على حسن16264

الشرقيةاألدبىمبصرفوده الفتاح عبد حسنى ياسر حسنى16265

الشرقيةاألدبىمبصرسالم حامد فوزى سالم16266

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد المنعم عبد سامح16267

الشرقيةاألدبىمبصرحسن انور محمد سامح16268

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد السعيد ايمن سعيد16269

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد صبحى ناصر صبحى16270

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد هللا عبد اشرف طه16271

الشرقيةاألدبىمبصرطه محروس ايمن طه16272

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد الفتاح عبد طه16273

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بيومى احمد الرحمن عبد16274

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى عيسى سعيد اسامه الرحمن عبد16275

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد ايمن الرحمن عبد16276

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد حسن زغابه رضا الرحمن عبد16277

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد الهادى عبد سامى الرحمن عبد16278

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد سامى الرحمن عبد16279
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راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانمشهور سالم

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ن400مشهور سالم

ن412مشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ن395مشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ن433مشهور سالم

راسبمشهور سالم

ن473مشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ن576مشهور سالم

راسبمشهور سالم
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الشرقيةاألدبىمبصرصقر العليم عبد السيد العليم عبد16280

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد سامى هللا عبد16281

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عبد سعيد هللا عبد16282

الشرقيةاألدبىمبصراحمد منصور صبحى هللا عبد16283

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود النبى عبد هللا عبد16284

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب المنعم عبد عنتر هللا عبد16285

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بيومى العزيز عبد المنعم عبد16286

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد سامى المنعم عبد16287

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد الهادى عبد صبرى الهادى عبد16288

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عفيفى حسين عفيفى16289

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على سعيد على16290

الشرقيةاألدبىمبصرالغفار عبد المنعم عبد جمال عمار16291

الشرقيةاألدبىمبصرنايل الشفيع عبد جمال عمر16292

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد لطفى طارق عمر16293

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد جابر منصور عمر16294

الشرقيةاألدبىمبصردرويش اسماعيل فؤاد احمد فؤاد16295

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد يسرى مازن16296

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن محسن ماهر16297

الشرقيةاألدبىمبصرمشتهرى فهمى كمال النبوى محمد16298

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد مشهور ثروت محمد16299

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الصادق عبد رضا محمد16300

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم غنيم المنصف عبد سامى محمد16301

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد صبحى محمد16302

الشرقيةاألدبىمبصرفتحى محمد المنعم عبد محمد16303

الشرقيةاألدبىمبصرالفار محمود فراج محمد16304

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم لبيب محمد16305

الشرقيةاألدبىمبصرالخطيب اللطيف عبد لطفى محمد16306

الشرقيةاألدبىمبصرحامد العزيز عبد نبيل وائل محمد16307

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود شحته محمود16308

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسين فتحى محمود16309

الشرقيةاألدبىمبصرالسعود ابو حسن صابر فتوح محمود16310

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى السيد الحسينى رأفت مصطفى16311

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد جوده سامى مصطفى16312

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرازق عبد الهادى عبد كمال مصطفى16313

الشرقيةاألدبىمبصرالفار حسن محمود معتز منصور16314

الشرقيةاألدبىمبصرالبارى عبد محمد حلمى حسن يوسف16315

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد كامل محمد خالد كامل16316

الشرقيةاألدبىمبصرالدين بدر سالم الرحمن عبد طه ابراهيم16317

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم اللطيف عبد ابراهيم احمد16318

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد الموجود عبد ايمن احمد16319

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا عبد السيد ربيع احمد16320

الشرقيةاألدبىمبصررمضان الرحمن عبد فتحى محمد صالح احمد16321
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راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ثانمشهور سالم

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ثانمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ن459مشهور سالم

ن393مشهور سالم

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ن408مشهور سالم

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ثانمشهور سالم

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ثانمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ثانمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ثانالصنافين

ثانالصنافين

ن409الصنافين

ثانالصنافين

ن418الصنافين



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 775

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان العزيز عبد عيد العزيز عبد احمد16322

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى دسوقى غنيم محمد احمد16323

الشرقيةاألدبىمبصرمشاد الواحد عبد السيد الواحد عبد السيد16324

الشرقيةاألدبىمبصرناصف الفتاح عبد ابراهيم اسامه امير16325

الشرقيةاألدبىمبصرصقر على شاهين على شاهين16326

الشرقيةاألدبىمبصررزق الفتاح عبد محيى محمد طارق16327

الشرقيةاألدبىمبصرفوده اللطيف عبد الرحمن عبد سعد الرحمن عبد16328

الشرقيةاألدبىمبصرحجر عشماوى المنعم عبد العزيز عبد المنعم عبد16329

الشرقيةاألدبىمبصرعزب محمد عزب الموجود عبد عزب16330

الشرقيةاألدبىمبصرزهران متولى العزيز عبد فتحى عصام16331

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عفيفى ابراهيم الرحمن عبد عمرو16332

الشرقيةاألدبىمبصرهالل احمد عفيفى احمد محمد16333

الشرقيةاألدبىمبصرالشاعر عطا محمد ربيع محمد16334

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين على شاهين الباسط عبد محمد16335

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد هاشم هاشم هانى محمد16336

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد الشافى عبد وليد محمد16337

الشرقيةاألدبىمبصرالقوسى الشحات النبى عبد صالح محمود16338

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد الرحمن عبد عادل محمود16339

الشرقيةاألدبىمبصرياسين عطيه موسى عادل محمود16340

الشرقيةاألدبىمبصرحسين طه الدسوقى ابراهيم السيد مصطفى16341

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد الرحمن عبد عادل يوسف16342

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سعيد حسين عمر احمد16343

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد تهامى محمود احمد16344

الشرقيةاألدبىمبصرالسنهوتى محمد المنعم عبد الفتاح عبد محمد احمد16345

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عفيفى العزيز عبد عفيفى ادهم16346

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد هشام البدرى16347

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد العزيز عبد عماد امير16348

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمود فتحى محمود انس16349

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد تهامى محمود تهامى16350

الشرقيةاألدبىمبصرشوق هللا عبد سليم سامى سليم16351

الشرقيةاألدبىمبصرصقر ابراهيم محمد صالح عادل16352

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق عبد محمد محمود هللا عبد16353

الشرقيةاألدبىمبصرالسنهوى على هاشم محمود هللا عبد16354

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد التهامى محمد مجدى عالء16355

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد عزت عمران16356

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد شحته حامد عمر16357

الشرقيةاألدبىمبصرنعنع محمد يحيى يحيى كريم16358

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى هللا عبد سليم هللا عبد محمود16359

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم ابو محمود فايز محمود16360

الشرقيةاألدبىمبصرحسين السيد حسين النبى عبد مصطفى16361

الشرقيةاألدبىمبصرالصنافينى محمد الفتاح عبد فتوح يوسف16362

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عليوه المجيد عبد سليمان بكر ابو16363
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الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى محمد سعد حمدى احمد16364

الشرقيةاألدبىمبصرعوده سالمان صالح حسن احمد16365

الشرقيةاألدبىمبصرزياده الرحمن عبد زياده احمد16366

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى صابر احمد16367

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد الغنى عبد صالح احمد16368

الشرقيةاألدبىمبصرعلى النبى عبد محمود احمد16369

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان محمد عيد مصطفى احمد16370

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الغفار عبد طارق اسالم16371

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم المجيد عبد السيد مهدى اسالم16372

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد سمير السيد16373

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السالم عبد رمضان ايمن16374

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه جوده حسام حسين16375

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان على عايش فتحى رضا16376

الشرقيةاألدبىمبصرسلطح منصور غنيم ناصر رضا16377

الشرقيةاألدبىمبصرغانم عواد عيد محمد هللا عبد16378

الشرقيةاألدبىمبصرنصر هللا عبد نبيل هللا عبد16379

الشرقيةاألدبىمبصرعوده عدوى مبارك حمدى الرحمن عبد16380

الشرقيةاألدبىمبصرعبده الوهاب عبد رجب الوهاب عبد16381

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد على احمد على16382

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عراقى كامل سعيد عمر16383

الشرقيةاألدبىمبصرعوض فتحى ايمن كريم16384

الشرقيةاألدبىمبصرعراقى كامل بشير محمد16385

الشرقيةاألدبىمبصرغانم حسن سعيد محمد16386

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جمعه سمير محمد16387

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى صابر محمد16388

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد محمد16389

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد عطوه الناصر عبد محمد16390

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى سالم محروس محمد16391

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الجواد عبد سند وليد محمد16392

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد متولى ابراهيم محمود16393

الشرقيةاألدبىمبصررمضان الشحات حمدى محمود16394

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد المعطى عبد صبحى محمود16395

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد المقصود عبد محمود16396

الشرقيةاألدبىمبصرصوابى غنيم السيد غنيم محمود16397

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه سند محمد محمود16398

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد فاروق محمد محمود16399

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على هاشم محمود16400

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جمعه سمير مصطفى16401

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه سالمه محمد وائل16402

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد اشرف يوسف16403

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمود النبى عبد يوسف16404

الشرقيةاألدبىمبصرامام محمد سمير محمد16405
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الشرقيةاألدبىمبصرنافع حنفى السيد السيد ابراهيم16406

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد فهمى شحته ابراهيم16407

الشرقيةاألدبىمبصرالسنباطى فوزى ابراهيم محمد ابراهيم16408

الشرقيةاألدبىمبصرالعزم ابو احمد السيد احمد العزم ابو16409

الشرقيةاألدبىمبصرالعتيق يوسف محمد احمد بكر ابو16410

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمود محمد اشرف احمد16411

الشرقيةاألدبىمبصرمحسن احمد ابراهيم حسن احمد16412

الشرقيةاألدبىمبصرالفايش سليمان محمود حسن احمد16413

الشرقيةاألدبىمبصررياض احمد محمد سعيد احمد16414

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى بكر الشافعى عادل احمد16415

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد حسانين العزيز عبد احمد16416

الشرقيةاألدبىمبصرشمس الظاهر عبد هللا عبد احمد16417

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد الشحات محمد احمد16418

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الدين عز محمد احمد16419

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد امين محمد محمد احمد16420

الشرقيةاألدبىمبصرالعتيق محمد محمود محمد احمد16421

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو يسن عطوان ممدوح احمد16422

الشرقيةاألدبىمبصرالمشتولى محمد سليمان نعيم احمد16423

الشرقيةاألدبىمبصرالعايدى حسن مصطفى هالل احمد16424

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد محفوظ محمد اسماعيل16425

الشرقيةاألدبىمبصرسعدونى ابراهيم الواحد عبد الحسن16426

الشرقيةاألدبىمبصرالهمش محمود السيد محمود السيد16427

الشرقيةاألدبىمبصرعلى المجد ابو كامل احمد انس16428

الشرقيةاألدبىمبصرسالم امين صابر رضا ايهاب16429

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سالم البر عبد السيد جمال16430

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد حامد الفتاح عبد حامد16431

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد امين محمد حمدى16432

الشرقيةاألدبىمبصرالمتعب احمد ابراهيم احمد سامى16433

الشرقيةاألدبىمبصركيالنى السيد صبرى ماجد صبرى16434

الشرقيةاألدبىمبصراليمانى احمد مصطفى الدين صفى16435

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم على مصطفى صالح16436

الشرقيةاألدبىمبصررزق السيد رزق محمد عاصم16437

الشرقيةاألدبىمبصرفهمى محمد الخالق عبد عثمان الخالق عبد16438

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم ابراهيم الرحمن عبد16439

الشرقيةاألدبىمبصراغا محمد حسن احمد الرحمن عبد16440

الشرقيةاألدبىمبصراالهوانى ابراهيم فتحى حسن الرحمن عبد16441

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته نصر شحاته الرحمن عبد16442

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد علوان النبى عبد الرحمن عبد16443

الشرقيةاألدبىمبصرعياد سالم امين محمد الرحمن عبد16444

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد هللا عطا محمد الرحمن عبد16445

الشرقيةاألدبىمبصرالخير ابو حسين محمد محمود الرحمن عبد16446

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد الحليم عبد ياسر الرحمن عبد16447
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الشرقيةاألدبىمبصرمالقى على هللا عبد بهجت السالم عبد16448

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد عمر هللا عبد16449

الشرقيةاألدبىمبصرمزروع محمد الحميد عبد محمد هللا عبد16450

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل هللا عبد نصر هللا عبد16451

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد السيد محمد الوهاب عبد16452

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسن الخالق عبد مصطفى الدين عز16453

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود فتحى فؤاد فتحى على16454

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الليثى على فكرى على16455

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان محمود محمد ابراهيم عمر16456

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمود احمد عمر16457

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد فتحى مختار عمر16458

الشرقيةاألدبىمبصركريم الرحمن عبد ذكى طارق عمرو16459

الشرقيةاألدبىمبصرالطنوبى الفتاح عبد سعيد فارس فتحى16460

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد مجدى كريم16461

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد دسوقى ابراهيم محمد16462

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل شرخ ابو محمد احمد محمد16463

الشرقيةاألدبىمبصرالنشار ابراهيم محمد احمد محمد16464

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسين محمد احمد محمد16465

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه العظيم عبد محمد احمد محمد16466

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد العزيز عبد نبيل احمد محمد16467

الشرقيةاألدبىمبصرمرزوق محمد تركى السيد محمد16468

الشرقيةاألدبىمبصرالمراكبى محمود محمد محمد السيد محمد16469

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السعدونى ايمن محمد16470

الشرقيةاألدبىمبصربرعى يونس رمضان حماده محمد16471

الشرقيةاألدبىمبصرالموافى ابراهيم محمد رأفت محمد16472

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد الحميد عبد سعيد محمد16473

الشرقيةاألدبىمبصرريان احمد ابراهيم محمد صبرى محمد16474

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد المجيد عبد طارق محمد16475

الشرقيةاألدبىمبصرحرموش مصطفى السيد الفتاح عبد محمد16476

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمدى النبى عبد محمد16477

الشرقيةاألدبىمبصرالغنام ابراهيم الشحات محمود محمد16478

الشرقيةاألدبىمبصرالصفتى احمد محمود احمد محمود16479

الشرقيةاألدبىمبصرالعزم ابو جمعه السيد محمود16480

الشرقيةاألدبىمبصرالحمالوى اسماعيل الرحمن عبد ايمن محمود16481

الشرقيةاألدبىمبصرعايديه سليمان محمد حامد محمود16482

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى الجليل عبد شحته محمود16483

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ماهر حسين شعبان محمود16484

الشرقيةاألدبىمبصرداود الحليم عبد عصام محمود16485

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى محمد الشافعى محمد محمود16486

الشرقيةاألدبىمبصرشرف محمد محمد محمد محمود16487

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمود ابراهيم مصطفى16488

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسنى احمد مصطفى16489
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الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد مصطفى السيد مصطفى16490

الشرقيةاألدبىمبصرعراقى على محمد حسين مصطفى16491

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد رسالن صالح مصطفى16492

الشرقيةاألدبىمبصرالمنسى سالم مصطفى محمد مصطفى16493

الشرقيةاألدبىمبصرعلوانى التواب عبد بسيونى سيد مهند16494

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد نور16495

الشرقيةاألدبىمبصرزويد احمد محمد عصام هشام16496

الشرقيةاألدبىمبصرالعطا ابو محمد السيد احمد يوسف16497

الشرقيةاألدبىمبصرنجم السيد فهمى عادل يوسف16498

الشرقيةاألدبىمبصرهانى اسماعيل فتحى محمد يوسف16499

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار محمد مصطفى صالح عماد16500

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان محمد السيد ابراهيم16501

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد مسعد ايمن احمد16502

الشرقيةاألدبىمبصرالخشنيه على حلمى محمد احمد16503

الشرقيةاألدبىمبصرغريب محمد المجيد عبد محمد احمد16504

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد فتحى ممدوح احمد16505

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى الحليم عبد نبيل احمد16506

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسن السيد حماده السيد16507

الشرقيةاألدبىمبصردياب صباح محمد ايمن16508

الشرقيةاألدبىمبصرالحكيم عبد محمد على حسام16509

الشرقيةاألدبىمبصرمقدار سالمه محمد محمد محمد حسن16510

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمد محمد سامح16511

الشرقيةاألدبىمبصرعليم محمد محمد صالح محمد صالح16512

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم حسن محمد الرحمن عبد16513

الشرقيةاألدبىمبصرشهاب السيد محمد احمد محمد16514

الشرقيةاألدبىمبصرالكال سليمان الجواد عبد احمد محمد16515

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ايمن محمد16516

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا عطا محمد حسن محمد16517

الشرقيةاألدبىمبصرقوره على خالد محمد16518

الشرقيةاألدبىمبصرنجم محمد مصطفى سامى محمد16519

الشرقيةاألدبىمبصرسليم فتحى سليم محمد16520

الشرقيةاألدبىمبصرخليل احمد محمد سمير محمد16521

الشرقيةاألدبىمبصرسكران الحكيم عبد محمد سمير محمد16522

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد على محمد سمير محمد16523

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فتحى فايز محمد16524

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على لطفى محمد16525

الشرقيةاألدبىمبصرمبروك سالم محمد مبروك محمد16526

الشرقيةاألدبىمبصرعزازى احمد محمد ايمن محمود16527

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم رجب محمد محمود16528

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم طعيمه مصطفى16529

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان فهمى خميس مهاب16530

الشرقيةاألدبىمبصرسكران الحكيم عبد محمد اشرف مؤمن16531
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد عوض احمد ياسر16532

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد سالم محمد يوسف16533

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى محمد محمد السيد محمود يوسف16534

الشرقيةاألدبىمبصرالصمد عبد ابراهيم محمد ابراهيم16535

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد هللا عبد محروس ابراهيم16536

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد صالح خليل ابو احمد16537

الشرقيةاألدبىمبصريحيى محمد اسامه احمد16538

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن ذكى ايمن احمد16539

الشرقيةاألدبىمبصرالصمد عبد ابراهيم حسن احمد16540

الشرقيةاألدبىمبصرشوقى محمد بدر شوقى احمد16541

الشرقيةاألدبىمبصرنجم قاسم محمد هللا عبد احمد16542

الشرقيةاألدبىمبصرعياد جمعه عوض احمد16543

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد شحته عيد احمد16544

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد درويش متولى احمد16545

الشرقيةاألدبىمبصرالغلبان محمد السيد محمد احمد16546

الشرقيةاألدبىمبصرشوقى حلمى محمد احمد16547

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمد هالل محمد احمد16548

الشرقيةاألدبىمبصررمضان محمد هللا عبد نجيب احمد16549

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد صالح سعيد ادهم16550

الشرقيةاألدبىمبصرموسى هللا عبد فريد ادهم16551

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد السالم عبد اسامه16552

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان الصادق عبد ابراهيم اسماعيل16553

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سعد بندارى ماجد اسالم16554

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عيد فرج عيد اسالم16555

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الدايم عبد محمد اسالم16556

الشرقيةاألدبىمبصرماضى حسنى احمد فكرى اشرف16557

الشرقيةاألدبىمبصرحامد نجدى عصمت السيد16558

الشرقيةاألدبىمبصرالبنا محمد السيد محمد السيد16559

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى السيد على محمد السيد16560

الشرقيةاألدبىمبصرسعد محمد حسانين صبرى امجد16561

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد السيد احمد ايهاب16562

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد فكرى بدر ايهاب16563

الشرقيةاألدبىمبصرقاسم الهادى عبد الشافى عبد ايمن16564

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرازق عبد الحليم عبد احمد جمال16565

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد المجيد عبد محمد جمعه16566

الشرقيةاألدبىمبصركفاف حنفى مسلم قاسم حنفى16567

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد صالح اسامه حذيفه16568

الشرقيةاألدبىمبصرفهمى فتحى سعيد فتحى سعيد16569

الشرقيةاألدبىمبصرمرزوق العزيز عبد احمد شريف16570

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سعد احمد سعد صبحى16571

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد العزيز عبد السيد صالح16572

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى محمد رفعت محمد طارق16573
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الشرقيةاألدبىمبصرالحكيم عبد محمد احمد عادل16574

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد اللطيف عبد احمد الرحمن عبد16575

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم حجازى الرحمن عبد16576

الشرقيةاألدبىمبصرنصر الفتاح عبد محمد محمد حسام الرحمن عبد16577

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم القادر عبد جمال الرحمن عبد16578

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى مهدى عفيفى محمد الرحمن عبد16579

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمود محمد الرحمن عبد16580

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد محمود الرحمن عبد16581

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المجيد عبد رضا المجيد عبد16582

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض محمد المعبود عبد محمد المعبود عبد16583

الشرقيةاألدبىمبصرمعوض محمد الصادق عبد السيد الصادق عبد16584

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد المنعم عبد16585

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد هللا عبد16586

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم القادر عبد جمال هللا عبد16587

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن ذكى حسن هللا عبد16588

الشرقيةاألدبىمبصرهللا حسب محمد على سعيد على16589

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سعيد احمد عمر16590

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الرحمن عبد على عمر16591

الشرقيةاألدبىمبصرالسعود ابو على فتحى محمد فتحى16592

الشرقيةاألدبىمبصرمكى حسن محمد شعبان كامل16593

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد احمد محمد16594

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه معوض جوده احمد محمد16595

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد بركات السيد محمد16596

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى العظيم عبد جمعه محمد16597

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد السيد حمدى محمد16598

الشرقيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم خالد محمد16599

الشرقيةاألدبىمبصرالستار عبد هللا عبد خالد محمد16600

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شعبان محمد محمود محمد16601

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد درويش سعيد محمد16602

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عفيفى شكرى سعيد محمد16603

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد عاطف محمد16604

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد الحميد عبد محمد16605

الشرقيةاألدبىمبصرمرزوق اللطيف عبد محمد اللطيف عبد محمد16606

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد رشاد عثمان محمد16607

الشرقيةاألدبىمبصرغريب احمد عمر محمد16608

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد فتحى محمد16609

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محروس محمد محمد16610

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد بدر كمال محمد16611

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد هالل نصر محمد16612

الشرقيةاألدبىمبصراحمد شلبى احمد محمود16613

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه صالح محمود16614

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على طلعت محمود16615
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الشرقيةاألدبىمبصرالسيد صالح محمد المنعم عبد محمود16616

الشرقيةاألدبىمبصرعواد حسين محمود عرفه محمود16617

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد جالل عوض محمود16618

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الرحمن عبد على محمود16619

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور جمال هانى محمود16620

الشرقيةاألدبىمبصرسعد احمد سعد معتز16621

الشرقيةاألدبىمبصرالمرزوقى حسين ابراهيم ابراهيم ممدوح16622

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض سمير هللا عوض وليد16623

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود المغاورى هللا عبد رفاعى احمد يوسف16624

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه صالح السيد اسامه16625

الشرقيةاألدبىمبصرفرج مصطفى قاسم احمد معاذ16626

الشرقيةاألدبىمبصرغانم ابراهيم السيد هللا عبد احمد16627

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الحميد عبد الباقى عبد الوهاب عبد احمد16628

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد محمد لطفى احمد16629

الشرقيةاألدبىمبصرالهايج مصطفى محمد عصام اسامه16630

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد اسالم16631

الشرقيةاألدبىمبصرخطابى محمد هاشم محمد اسالم16632

الشرقيةاألدبىمبصرالعزم ابو العزيز عبد سعيد السيد16633

الشرقيةاألدبىمبصراالقرع سالم محمد المحسن عبد احمد باسم16634

الشرقيةاألدبىمبصرالحجاوى احمد عبده سعيد باهر16635

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين الهادى عبد حسن حسام16636

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته مصطفى محمد احمد حسن16637

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الباسط عبد الدين شمس محمد حسن16638

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد حسن محمود حسن16639

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته مصطفى محمد احمد حسين16640

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم حسن صابر حسين16641

الشرقيةاألدبىمبصرغانم على غانم عادل محمد حمزه16642

الشرقيةاألدبىمبصردريهم ابراهيم محمد ابراهيم خالد16643

الشرقيةاألدبىمبصرسالم احمد خليل احمد خليل16644

الشرقيةاألدبىمبصرغانم غانم احمد السيد رضا16645

الشرقيةاألدبىمبصرالرؤوف عبد احمد حفنى محمد سالم16646

الشرقيةاألدبىمبصرالغزاوى مصطفى حسن حفنى سعيد16647

الشرقيةاألدبىمبصرظريفه احمد خليل سالمه هللا عبد16648

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على سند على هللا عبد16649

الشرقيةاألدبىمبصرحسين البارى عبد محمد هللا عبد16650

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد الحميد عبد محمد محمد عالء16651

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد على العزيز عبد على16652

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد العليم عبد محمود احمد16653

الشرقيةاألدبىمبصرحفنى اسماعيل محمد احمد عمرو16654

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد سليم سالم فتوح16655

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على السيد ابراهيم محمد16656

الشرقيةاألدبىمبصرالهايج السيد هللا عبد السيد محمد16657
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الشرقيةاألدبىمبصراليمانى احمد الرحمن عبد محمد صبحى محمد16658

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد العليم عبد محمود محمد16659

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خالد محمد محمود محمد16660

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى مصطفى محمد سعيد محمود16661

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد فتحى سمير محمود16662

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمد على رضا مصطفى16663

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم الرحمن عبد محمد يوسف16664

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد محمود ابراهيم ابراهيم16665

الشرقيةاألدبىمبصرالشاذلى محمد العال عبد احمد ابراهيم16666

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد احمد ابراهيم السيد ابراهيم16667

الشرقيةاألدبىمبصرمطر عامر السيد عبد جمال ابراهيم16668

الشرقيةاألدبىمبصرتمام انور السيد فتحى ابراهيم16669

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عبد محمد فرحان ابراهيم16670

الشرقيةاألدبىمبصرمغاورى السعود ابو ابراهيم هانى ابراهيم16671

الشرقيةاألدبىمبصرصالح ابراهيم الصغير محمد ابراهيم احمد16672

الشرقيةاألدبىمبصرالعز ابو فهمى احمد احمد16673

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حنفى على اسامه احمد16674

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يمانى حسن اشرف احمد16675

الشرقيةاألدبىمبصرعقل ابراهيم على فهيم ايمن احمد16676

الشرقيةاألدبىمبصرسالمان احمد سالم سالم احمد16677

الشرقيةاألدبىمبصرسعد ابراهيم محمد سعيد احمد16678

الشرقيةاألدبىمبصرالقمحاوى الوهاب عبد حسن شريف احمد16679

الشرقيةاألدبىمبصرالجبالى العال عبد احمد شوقى احمد16680

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد صالح احمد16681

الشرقيةاألدبىمبصرطاحون حسن محمود مجدى احمد16682

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب محمود احمد محمد احمد16683

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب عيد بدر محمد احمد16684

الشرقيةاألدبىمبصرطاحون على محمد محمد مختار احمد16685

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد سالم ناصر احمد16686

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى ابراهيم منصور هشام احمد16687

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عطيه صابر اسامه16688

الشرقيةاألدبىمبصرعلى بيومى محمد خالد اسالم16689

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمدى منصور محمد اسالم16690

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد الحميد عبد رضا البدرى16691

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسن عطيه على الحسن16692

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد سالم محمد بالل16693

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد على محمد بالل16694

الشرقيةاألدبىمبصرعياد محمد جمال عصام جمال16695

الشرقيةاألدبىمبصررزق السيد محمود محمد جمال16696

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمود حسن محمد حاتم16697

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد محمد السيد حسين16698

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على بيومى نصر حسين16699
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الشرقيةاألدبىمبصرحسان محمد محمد سعيد خالد16700

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الستار عبد محمد خالد16701

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد لطفى منصور سالم16702

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه خليل على السيد على سعيد16703

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان على السعيد محمد سعيد16704

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن عادل شهاب16705

الشرقيةاألدبىمبصرسلطان على محمد الفتاح عبد محمود صالح16706

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد كريم السيد صالح16707

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد العظيم عبد ضياء16708

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان السميع عبد يحيى الباسط عبد16709

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الجابر عبد هللا عبد الجابر عبد16710

الشرقيةاألدبىمبصرامام محمد سعد السيد الحميد عبد16711

الشرقيةاألدبىمبصرسالم احمد السيد احمد الرحمن عبد16712

الشرقيةاألدبىمبصرصباح محمد على احمد الرحمن عبد16713

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد محمد حسن الرحمن عبد16714

الشرقيةاألدبىمبصرطلب ابراهيم حسين الرحمن عبد16715

الشرقيةاألدبىمبصرشاور حسن حسن رضا الرحمن عبد16716

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات محمد سند صبحى الرحمن عبد16717

الشرقيةاألدبىمبصرعيد هللا عبد احمد هللا عبد الرحمن عبد16718

الشرقيةاألدبىمبصرهالل محمد الهادى على الرحمن عبد16719

الشرقيةاألدبىمبصردرويش على الهادى ياسر الرحمن عبد16720

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو ابراهيم الظاهر عبد خالد الظاهر عبد16721

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الغفار عبد كامل احمد هللا عبد16722

الشرقيةاألدبىمبصرسالم صقر حسين خالد هللا عبد16723

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد على احمد عمرو16724

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد سالم عمرو16725

الشرقيةاألدبىمبصرنجم رمضان فاروق حسن فاروق16726

الشرقيةاألدبىمبصرموسى يوسف يوسف كامل فريد16727

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد حسن ابراهيم محمد16728

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى ابراهيم منصور ابراهيم محمد16729

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الحسينى محمد النور ابو محمد16730

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد عباده احمد محمد16731

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد السيد السميع عبد اشرف محمد16732

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد اشرف محمد16733

الشرقيةاألدبىمبصراحمد صالح ايهاب محمد16734

الشرقيةاألدبىمبصررحمه محمد سالم محمد رضا محمد16735

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد شحاته سعيد محمد16736

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه الباقى عبد الرحمن عبد سعيد محمد16737

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه مصطفى رزق شوقى محمد16738

الشرقيةاألدبىمبصرالعش محمد السيد طارق محمد16739

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى احمد محمد على محمد16740

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الحميد عبد فارس محمد16741
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الشرقيةاألدبىمبصرتمام انور السيد فتحى محمد16742

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان حسن السيد فرحان محمد16743

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى مصطفى محمد كمال محمد16744

الشرقيةاألدبىمبصرحماد ابراهيم على محمد محمود محمد16745

الشرقيةاألدبىمبصرعلى بيومى فوزى مرسى محمد16746

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد محمد مصطفى محمد16747

الشرقيةاألدبىمبصريوسف فؤاد شحاته ناصر محمد16748

الشرقيةاألدبىمبصرسلمى العال عبد حماد ياسر محمد16749

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسيب محمد يوسف محمد16750

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه احمد السيد السيد محمود16751

الشرقيةاألدبىمبصرمبروك ابراهيم عزت محمود16752

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد السالم عبد فتحى محمود16753

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد محمد محمود16754

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد منصور السيد محمد محمود16755

الشرقيةاألدبىمبصرحبيب الخضرى محمد ابراهيم مصطفى16756

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد دسوقى احمد مصطفى16757

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مجاهد محمد احمد مصطفى16758

الشرقيةاألدبىمبصرعوده بكرى محمد السيد مصطفى16759

الشرقيةاألدبىمبصرالشعيرى عوض محمد النبى عبد مصطفى16760

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الفتاح عبد مجدى مصطفى16761

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد شعبان محمود مصطفى16762

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد صابر تامر مؤمن16763

الشرقيةاألدبىمبصرالدين على محمد محمد خالد نادر16764

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان على عوض رضا نادر16765

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد فاضل عدنان يوسف16766

الشرقيةاألدبىمبصرعوض هللا عبد محمد ياسر يوسف16767

الشرقيةاألدبىمبصرحسين ابو محمد العزيز عبد الشحات محمود16768

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه محمد ابراهيم محمد16769

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد ابراهيم ممدوح ابراهيم16770

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود طه محمود احمد16771

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على محمد على اسالم16772

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الباقى عبد محمد محمد تامر16773

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على احمد محمد حاتم16774

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سالم حسين عاصم16775

الشرقيةاألدبىمبصربركات محمد بركات عاطف16776

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد جوده محمد الرحمن عبد16777

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد حسن العزيز عبد16778

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا عبد خالد هللا عبد16779

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد امام محمد نصر هللا عبد16780

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى المقصود عبد جمال المقصود عبد16781

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على على احمد على16782

الشرقيةاألدبىمبصرخالد يسرى العزيز عبد محمود عمر16783
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ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن371الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن382الرمل انشاص

ن389الرمل انشاص

ن390الرمل انشاص

ن353الرمل انشاص

ن388الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن403الرمل انشاص

ن394الرمل انشاص

ن366الرمل انشاص

ن386الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن356الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالسعيدية

ن371السعيدية

ن375السعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ن463السعيدية

ن427السعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ن378السعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد انيس اسماعيل عمرو16784

الشرقيةاألدبىمبصرامام المقصود عبد محمد فايد16785

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد احمد محمد16786

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالمه محمد السيد محمد16787

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين حسن الهادى محمد16788

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد الحميد عبد جمال محمد16789

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه سليمان حسين محمد16790

الشرقيةاألدبىمبصرحسن امام حسنى خالد محمد16791

الشرقيةاألدبىمبصرحسن المنعم عبد بيومى سعيد محمود16792

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الرحمن عطا سمير محمد16793

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد حمد شعبان محمد16794

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد على محمد16795

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد الصادق مجدى محمد16796

الشرقيةاألدبىمبصرالبركاوى علوان حسين محمود محمد16797

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد العظيم عبد ممدوح محمد16798

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد متولى ياسر محمد16799

الشرقيةاألدبىمبصرسالم عطيه على محمد محمود16800

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد السيد مصطفى16801

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين حسن طلعت مصطفى16802

الشرقيةاألدبىمبصرخليل عطيه الحميد عبد محمد مصطفى16803

الشرقيةاألدبىمبصرسريع ابو عطيه خالد نادر16804

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد حسن محمد ماهر هشام16805

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد ايمن يوسف16806

الشرقيةاألدبىمبصرفرج ابراهيم رضا ابراهيم16807

الشرقيةاألدبىمبصرالعليمى السيد ابراهيم محمد ابراهيم16808

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل موسى اشرف احمد16809

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى محمد سعيد انس احمد16810

الشرقيةاألدبىمبصرشادى حسن محمد محمد حماده احمد16811

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد سمير احمد16812

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد محمد صالح احمد16813

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى محمد سعيد طارق احمد16814

الشرقيةاألدبىمبصرحسين هللا عبد المنعم عبد احمد16815

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد16816

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد هللا عبد محمد احمد16817

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم محمد ادهم16818

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود بخيت جمال اسالم16819

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد صالح السيد16820

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسينى هشام امير16821

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد بندق محروس راضى16822

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى فرج جمال عادل16823

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان محمد فتحى الفتوح ابو عاصم16824

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد محمد جمال عاصم16825
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ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ن377السعيدية

ن435السعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ن474السعيدية

ثانالسعيدية

ن469السعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ن375السعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

راسبالسعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ن526مهنا اوالد

ن452مهنا اوالد

ن541مهنا اوالد

ن505مهنا اوالد

ن454مهنا اوالد

ن573مهنا اوالد

ن512مهنا اوالد

ن484مهنا اوالد

ن558مهنا اوالد

ن504مهنا اوالد

ن495مهنا اوالد

ن481مهنا اوالد

ن447مهنا اوالد

ن413مهنا اوالد

ثانمهنا اوالد

ن380مهنا اوالد

ثانمهنا اوالد

راسبمهنا اوالد

ثانمهنا اوالد
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الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد حسينى القادر عبد16826

الشرقيةاألدبىمبصررضوان احمد المنعم عبد محمد هللا عبد16827

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد على ايمن على16828

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد حسينى فتحى16829

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسونه ابراهيم محمد كريم16830

الشرقيةاألدبىمبصرنجدى الخالق عبد محمود احمد محمد16831

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد فؤاد اسامه محمد16832

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد خالد محمد16833

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ربيع شحته محمد16834

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد عصام محمد16835

الشرقيةاألدبىمبصرمقداد اسماعيل مهدى على محمد16836

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد ابراهيم عماد محمد16837

الشرقيةاألدبىمبصرغريب محمد السيد عياد محمد16838

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عطوه محفوظ محمد16839

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد رأفت محمود محمد16840

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم شرف شوقى هانى محمد16841

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد سامى محمود16842

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد محمود16843

الشرقيةاألدبىمبصرالدهشان الحميد عبد كامل محمد مؤمن16844

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الفتوح ابو السيد يوسف16845

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد السيد يوسف16846

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد سعيد احمد16847

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد صبرى صالح احمد16848

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد فتحى محمد احمد16849

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد السيد مختار احمد16850

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد جالل احمد اسالم16851

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطيه السيد سالم اسالم16852

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح السيد عادل اسالم16853

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد بركات الشحات حسن16854

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد فهمى السيد رضا16855

الشرقيةاألدبىمبصرالسمان حماده البدرى مصطفى سمير16856

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امام محمد ياسر الرحمن عبد16857

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليم ابراهيم السالم عبد الرحمن عبد16858

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد الحميد عبد محمد الحميد عبد16859

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد محمود الحليم عبد16860

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان الرحيم عبد صابر الرحيم عبد16861

الشرقيةاألدبىمبصراحمد قاسم حمدى على16862

الشرقيةاألدبىمبصرالحصرى محمد صابر محمود على16863

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حفنى محمد اسماعيل عمر16864

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطيه السيد محمد السيد عمر16865

الشرقيةاألدبىمبصرالعزم ابو الحميد عبد محفوظ منصور هللا عبد16866

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عباس حسن محمد عباس16867
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ثانمهنا اوالد

ثانمهنا اوالد

ن362مهنا اوالد

ن404مهنا اوالد

ن374مهنا اوالد

ن467مهنا اوالد

ثانمهنا اوالد

ثانمهنا اوالد

ثانمهنا اوالد

ثانمهنا اوالد

ن371مهنا اوالد

ن377مهنا اوالد

ثانمهنا اوالد

ثانمهنا اوالد

ثانمهنا اوالد

ن325مهنا اوالد

ثانمهنا اوالد

ثانمهنا اوالد

ثانمهنا اوالد

ن472مهنا اوالد

ن468مهنا اوالد

ثانروزن تل

ثانروزن تل

ثانروزن تل

راسبروزن تل

ثانروزن تل

ثانروزن تل

ن401روزن تل

ثانروزن تل

ثانروزن تل

راسبروزن تل

ن405روزن تل

ن398روزن تل

ن416روزن تل

ن471روزن تل

ن462روزن تل

ن500روزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

ن414روزن تل

راسبروزن تل
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الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد مرسى احمد محمد16868

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العال عبد محمد احمد محمد16869

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى هللا عبد اسامه محمد16870

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد اشرف محمد16871

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم ابراهيم محمد فوزى اشرف محمد16872

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسين محمد حاتم محمد16873

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد رضا محمد16874

الشرقيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم محمد سعيد محمد16875

الشرقيةاألدبىمبصرسليم سليمان محمد هللا عبد محمد16876

الشرقيةاألدبىمبصرعشماوى محمد صالح محمود محمد16877

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على محمدى ياسر محمد16878

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود حمد حامد محمود16879

الشرقيةاألدبىمبصرالشيمى القادر عبد فؤاد العزيز عبد محمود16880

الشرقيةاألدبىمبصرسالم شحاته سالم مصطفى16881

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد محمود مصطفى16882

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى على مهدى محمد مهدى16883

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عوض سمير محمد ياسين16884

الشرقيةاألدبىمبصرفايد على على خواص ابراهيم حمدى16885

الشرقيةاألدبىمبصربالل ابراهيم حامد بالل حامد16886

الشرقيةاألدبىمبصرالصعيدى الوهاب عبد محمد فتحى ابراهيم16887

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد ابراهيم16888

الشرقيةاألدبىمبصرالديب محمد انور محمد ابراهيم16889

الشرقيةاألدبىمبصرنويشى السيد ابراهيم محمود ابراهيم16890

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم خليل ابراهيم احمد16891

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى ابراهيم احمد16892

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصلحى محمد اسماعيل احمد16893

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عيد اشرف احمد16894

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى الحافظ عبد السيد احمد16895

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى السيد محمد السيد احمد16896

الشرقيةاألدبىمبصرطبل السيد محمد السيد احمد16897

الشرقيةاألدبىمبصرالدماصى السيد امين بدر احمد16898

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد موسى بدر احمد16899

الشرقيةاألدبىمبصررجب على محمد جمال احمد16900

الشرقيةاألدبىمبصرالشين الحميد عبد حسن جمعه احمد16901

الشرقيةاألدبىمبصريوسف مهدى يوسف جوده احمد16902

الشرقيةاألدبىمبصرمسعود محمد حجازى احمد16903

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد ابراهيم حسين احمد16904

الشرقيةاألدبىمبصرحسين حامد حسين احمد16905

الشرقيةاألدبىمبصريوسف وهبه رمضان سعيد احمد16906

الشرقيةاألدبىمبصراالهوانى الحميد عبد سعيد احمد16907

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم محمد سعيد احمد16908

الشرقيةاألدبىمبصرزيد رجب صالح صبحى احمد16909
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راسبروزن تل

ثانروزن تل

ثانروزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

ثانروزن تل

ثانروزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

ثانروزن تل

ن467النخلة شبرا

ن439النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن448النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن368النخلة شبرا

ن387النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن337النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن397النخلة شبرا

ن423النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن357النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا
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الشرقيةاألدبىمبصرالعايدى زكى محمد صبرى احمد16910

الشرقيةاألدبىمبصرخضره على محمد صالح احمد16911

الشرقيةاألدبىمبصرفتحى صالح العزيز عبد احمد16912

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب شعبان الوهاب عبد احمد16913

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمود عماد احمد16914

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد ابراهيم احمد محمد احمد16915

الشرقيةاألدبىمبصرحامد عيد حجازى محمد احمد16916

الشرقيةاألدبىمبصرالباسط عبد النبى عبد محمد احمد16917

الشرقيةاألدبىمبصرزحافه محمد محمد محمد احمد16918

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد فتحى وحيد احمد16919

الشرقيةاألدبىمبصرعسكر محمد السيد احمد ياسر احمد16920

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه عدوى ياسر احمد16921

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد يسرى احمد16922

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى سريع ابو محمد يوسف احمد16923

الشرقيةاألدبىمبصرالمستلهب محمد عيد السيد اسماعيل ادهم16924

الشرقيةاألدبىمبصرااللفى مصلحى العزيز عبد محمود اسامه16925

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد احمد اسالم16926

الشرقيةاألدبىمبصرالبرس غنيم السيد غنيم اسالم16927

الشرقيةاألدبىمبصرقطب عطيه العابدين زين محمد امير16928

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الصادق حسن طارق ايمن16929

الشرقيةاألدبىمبصراالهوانى ابراهيم محمد الفتاح عبد محمود باسل16930

الشرقيةاألدبىمبصرالخياط حسن احمد حسام16931

الشرقيةاألدبىمبصرالزهار حسن رشاد حسن حسام16932

الشرقيةاألدبىمبصرالخوانكى على على على حسن حسام16933

الشرقيةاألدبىمبصررزيق السيد ابراهيم حسن16934

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم امين محمد حسين16935

الشرقيةاألدبىمبصرخضره على محمد على حمدى16936

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على حسين الهادى خالد16937

الشرقيةاألدبىمبصرعنانى عطيه محمد مسعد خالد16938

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم صالح الظاهر عبد محمد رامى16939

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد رجب رضا رجب16940

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه الشحات محمد رضا16941

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد الوهاب عبد اشرف رمزى16942

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد جميل عادل سامح16943

الشرقيةاألدبىمبصراالهوانى اسماعيل محمد محمد سامح16944

الشرقيةاألدبىمبصرحسان محمود سعد محمد سعد16945

الشرقيةاألدبىمبصرالخليلى مسعود محمد حجازى سعيد16946

الشرقيةاألدبىمبصرالسلمى الرحمن عبد محمد العزيز عبد سعيد16947

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته حسن سعيد محمد سعيد16948

الشرقيةاألدبىمبصرخليل الغفار عبد محمد محمد صابر16949

الشرقيةاألدبىمبصرعوده ابراهيم الدين صالح ابراهيم صالح16950

الشرقيةاألدبىمبصرجاد محمد احمد سمير صالح16951
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ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن430النخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن464النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن424النخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن366النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن427النخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن374النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن413النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن343النخلة شبرا

ن345النخلة شبرا

ن526النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن387النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا
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الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد محمود طارق صالح16952

الشرقيةاألدبىمبصرالخياط محمد محمود محمد صالح16953

الشرقيةاألدبىمبصرحنفى الحميد عبد السيد بدر طه16954

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد احمد الحميد عبد16955

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السالم عبد رضا الرحمن عبد16956

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد العزيز عبد الرحمن عبد16957

الشرقيةاألدبىمبصرزحافه محمد محمد الغنى عبد الرحمن عبد16958

الشرقيةاألدبىمبصرخضره ابو طه الرحمن عبد محمود الرحمن عبد16959

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز عبد16960

الشرقيةاألدبىمبصررباح الفتاح عبد محمد احمد الفتاح عبد16961

الشرقيةاألدبىمبصرالصباغ محمد العظيم عبد ابراهيم هللا عبد16962

الشرقيةاألدبىمبصرالشين محمد محمود ابراهيم هللا عبد16963

الشرقيةاألدبىمبصرشداد محمد امين بديع السيد هللا عبد16964

الشرقيةاألدبىمبصرحجى محمد خالد هللا عبد16965

الشرقيةاألدبىمبصرعوض سعدونى على رياض هللا عبد16966

الشرقيةاألدبىمبصرموسى السيد محمد لطفى هللا عبد16967

الشرقيةاألدبىمبصررحمه مصطفى صبرى الوهاب عبد16968

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد عالء16969

الشرقيةاألدبىمبصرحجى ابراهيم فتحى بدر عالء16970

الشرقيةاألدبىمبصراالهوانى عمرى علوان احمد علوان16971

الشرقيةاألدبىمبصريونس محمد على سعد ناصر على16972

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد الرؤف عبد اللطيف عبد عمرو16973

الشرقيةاألدبىمبصرعاشور مصطفى سعد مصطفى عمرو16974

الشرقيةاألدبىمبصردياب عيسى ابراهيم عيسى16975

الشرقيةاألدبىمبصرغانم اسماعيل محمد محمد كرم16976

الشرقيةاألدبىمبصرالخوانكى الرحمن عبد السيد صالح كريم16977

الشرقيةاألدبىمبصرنعمه محمد السيد السيد محمد كريم16978

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد ابراهيم اسامه مازن16979

الشرقيةاألدبىمبصرالشاعر محمد ابراهيم محمد16980

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد محمد ابراهيم محمد16981

الشرقيةاألدبىمبصرالسحت محمد السيد احمد محمد16982

الشرقيةاألدبىمبصرخضره حسن طه احمد محمد16983

الشرقيةاألدبىمبصرخضره ابو حسن محمد المقصود عبد احمد محمد16984

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم السيد على احمد محمد16985

الشرقيةاألدبىمبصرااللفى محمد احمد محمد16986

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد السيد محمد16987

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد هللا عبد حسن محمد16988

الشرقيةاألدبىمبصرعمر حسن محمد حسن محمد16989

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم البصير عبد رمضان محمد16990

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد يحى سعيد محمد16991

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد سعيد شحته محمد16992

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى الحميد عبد الظاهر عبد صالح محمد16993
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ن475النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن441النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ن554النخلة شبرا

ن429النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن418النخلة شبرا



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 807

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الغفار عبد الغفار عبد صالح محمد16994

الشرقيةاألدبىمبصردرويش محمد محمد الرحمن عبد محمد16995

الشرقيةاألدبىمبصرفتحى محمد العظيم عبد فتحى محمد16996

الشرقيةاألدبىمبصرحجاج محمد محمد محمود محمد16997

الشرقيةاألدبىمبصربحالق محمد محمد مختار محمد16998

الشرقيةاألدبىمبصرالخرباوى الرحمن عبد صبيح نبيل محمد16999

الشرقيةاألدبىمبصرالخصوصى الشحات محمد نعيم محمد17000

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد السيد يحى محمد17001

الشرقيةاألدبىمبصراالهوانى عمرى علوان احمد محمود17002

الشرقيةاألدبىمبصريوسف مهدى محمد احمد محمود17003

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم حمد سالم سعيد محمود17004

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان القادر عبد محمد سعيد محمود17005

الشرقيةاألدبىمبصرخليل الغفار عبد محمد طارق محمود17006

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الناصر عبد محمود17007

الشرقيةاألدبىمبصرحمد محمد الهادى عبد محمود17008

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على الرحمن عطا على محمود17009

الشرقيةاألدبىمبصرالراعى احمد محمد السيد محمد محمود17010

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى الرحمن عبد خضر محمد محمود17011

الشرقيةاألدبىمبصرحطب محمد العزيز عبد محمد محمود17012

الشرقيةاألدبىمبصرحفنى محمد هللا عبد محمد محمود17013

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على المنعم عبد محمد محمود17014

الشرقيةاألدبىمبصرطبل محمد احمد مصطفى17015

الشرقيةاألدبىمبصرمكى السيد محمد عادل مصطفى17016

الشرقيةاألدبىمبصرالدهشورى كمال العزيز عبد مصطفى17017

الشرقيةاألدبىمبصربيومى العزيز عبد محمد محمد مصطفى17018

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على العظيم عبد محمود مصطفى17019

الشرقيةاألدبىمبصرالخير ابو الشافعى الشافعى هادى17020

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه على طالل حسام هشام17021

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد محمد صباح وائل17022

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد صالح وليد17023

الشرقيةاألدبىمبصرحمد سويلم احمد يوسف17024

الشرقيةاألدبىمبصرسكران الرحمن عبد حسن ابراهيم17025

الشرقيةاألدبىمبصرمبارك ابراهيم سعيد ابراهيم17026

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان احمد عثمان ابراهيم17027

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد السيد رضا احمد17028

الشرقيةاألدبىمبصرحافظ السيد محمد اشرف17029

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى حسن سعيد حسن17030

الشرقيةاألدبىمبصرغانم النبى عبد السيد حسين17031

الشرقيةاألدبىمبصرالبنا احمد حسيب المنعم عبد رضا17032

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته بندارى محمد محمود سامى17033

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على حسن سعيد17034

الشرقيةاألدبىمبصرحسين ابراهيم نبيل فهد17035
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ن435النخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ن329النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن406النخلة شبرا

ن364النخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ن379النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن365النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن440النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن367النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن349النخلة شبرا

ن353النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن402النخلة شبرا

راسبسلمنت

ثانسلمنت

ثانسلمنت

راسبسلمنت

ثانسلمنت

راسبسلمنت

راسبسلمنت

راسبسلمنت

راسبسلمنت

راسبسلمنت

ثانسلمنت
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الشرقيةاألدبىمبصرحمدان محمد السيد كريم17036

الشرقيةاألدبىمبصرعتريس احمد محمود الرحمن عبد17037

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد ممدوح الرحمن عبد17038

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد ممدوح عمر17039

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل فؤاد هللا عبد عمرو17040

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد احمد محمد17041

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد مصطفى رأفت محمد17042

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد محمد رضا محمد17043

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمود سعيد محمد17044

الشرقيةاألدبىمبصرغنيمى الحميد عبد سمير محمد17045

الشرقيةاألدبىمبصرالشافى عبد محمد فارس محمد17046

الشرقيةاألدبىمبصرغنيمى محمد عرفه محمد17047

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العظيم عبد احمد محمود17048

الشرقيةاألدبىمبصرطه محمود طه محمود17049

الشرقيةاألدبىمبصرهالل حسن جمعه احمد مصطفى17050

الشرقيةاألدبىمبصرحسنين مدبولى محمد ابراهيم احمد17051

الشرقيةاألدبىمبصرالشرقاوى مصطفى ذكرى السيد احمد17052

الشرقيةاألدبىمبصركف على محمد رفعت جمال احمد17053

الشرقيةاألدبىمبصرنصر هللا خلف رجب حسن احمد17054

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه الحى عبد حماده احمد17055

الشرقيةاألدبىمبصرالغمرى ابراهيم محمد غنيم حمزه احمد17056

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الغفار عبد فاروق خالد احمد17057

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن الرازق عبد رضا احمد17058

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هاشم رضا احمد17059

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الوهاب عبد الرحمن عبد احمد17060

الشرقيةاألدبىمبصربسيونى محمد الفتاح عبد احمد17061

الشرقيةاألدبىمبصرحمزه احمد عالء احمد17062

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات محمد الحميد عبد عماد احمد17063

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد احمد17064

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد كامل نادر احمد17065

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد عيسى وائل احمد17066

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن رمضان خالد اسالم17067

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم موسى عدلى يحى اسالم17068

الشرقيةاألدبىمبصرعامر حسين اللطيف عبد الحكيم عبد اكرم17069

الشرقيةاألدبىمبصرتهامى محمد تهامى السيد17070

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى احمد وهبى يوسف السيد17071

الشرقيةاألدبىمبصرالبنا عباس توفيق احمد طارق ايمن17072

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد ماهر بدر17073

الشرقيةاألدبىمبصرغنيمى شوقى جمال جمال17074

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد محمد حسن محمد الدين حسام17075

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الدايم عبد حسن اشرف حسن17076

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه على محمد مختار حسن17077
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الشرقيةاألدبىمبصرعزب محمد احمد محمد حسين17078

الشرقيةاألدبىمبصرصبره سليمان السيد ابراهيم حمدى17079

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزم ابو النبى عبد خالد17080

الشرقيةاألدبىمبصربيومى محمد احمد سعيد سالم17081

الشرقيةاألدبىمبصرتهامى محمد السيد سعيد17082

الشرقيةاألدبىمبصرالدين سراج سعيد السيد سعيد17083

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم سعيد محمود سعيد17084

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد الجواد عبد الحليم عبد طارق17085

الشرقيةاألدبىمبصرعلى القادر عبد على عاطف17086

الشرقيةاألدبىمبصرالغفار عبد الصادق عبد ناصر الصادق عبد17087

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد العال عبد وائل العال عبد17088

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد العزم ابو جمال هللا عبد17089

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد رضا المنعم عبد17090

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عطيه العزيز عبد حسين عطيه17091

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد عطوه الدين بهاء عمر17092

الشرقيةاألدبىمبصرنصار على شوقى اشرف فريد17093

الشرقيةاألدبىمبصرجابر قاسم صدقى اميه قاسم17094

الشرقيةاألدبىمبصرالدسوقى العزيز عبد اشرف كريم17095

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الباب فتح نجيب محمد كريم17096

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد ابراهيم العزيز عبد محسن17097

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه احمد محمد بكر ابو محمد17098

الشرقيةاألدبىمبصرصالح هللا عطا ايمن محمد17099

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد جمال محمد17100

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل متولى احمد حسن محمد17101

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن سعيد حسن محمد17102

الشرقيةاألدبىمبصرالعابدين زين محمد حسن محمد17103

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن الرازق عبد رضا محمد17104

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد سامى محمد17105

الشرقيةاألدبىمبصروهدان حسن على محمد طارق محمد17106

الشرقيةاألدبىمبصرحامد عامر الحكيم عبد محمد17107

الشرقيةاألدبىمبصرشيحه بيومى بيومى المحسن عبد محمد17108

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الوهاب عبد عصام محمد17109

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد على عصام محمد17110

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزم ابو محمد عيسى محمد17111

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم عمر كمال محمد17112

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود مصطفى كمال محمد17113

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد ناصر محمد17114

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه العزيز عبد ناصر محمد17115

الشرقيةاألدبىمبصرغانم بيومى العاطى عبد وجيه محمد17116

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد صديق فتحى وجيه محمد17117

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد سعيد العزيز عبد محمود17118

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد يوسف محمد عمرو محمود17119
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الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السالم عبد مجدى محمود17120

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد المعطى عبد احمد محمد محمود17121

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد السالم عبد مصطفى محمود17122

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مسلم ابو سعيد مسلم17123

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى سعيد رفاعى مصطفى17124

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى العزيز عبد صفوت مصطفى17125

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد فتوح عزوز معاذ17126

الشرقيةاألدبىمبصرفرج اللطيف عبد محمد وائل17127

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد حسين محمد احمد وليد17128

الشرقيةاألدبىمبصرقاسم صدقى عماد وليد17129

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل خليل اسامه يوسف17130

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمود17131

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد السيد المنعم عبد السيد17132

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد لطفى سعيد ابراهيم17133

الشرقيةاألدبىمبصرعيسوى امين محمد اشرف اسالم17134

الشرقيةاألدبىمبصرعيد سالمه السيد احمد السيد17135

الشرقيةاألدبىمبصرذكى محمد صالح احمد17136

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد السيد عادل احمد17137

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد الحميد عبد احمد17138

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح السالم عبد على احمد17139

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم احمد محمد محمود احمد17140

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد سيد محمد اسالم17141

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد الدين محى محمد خالد17142

الشرقيةاألدبىمبصربيومى ابراهيم صالح احمد رباح17143

الشرقيةاألدبىمبصرخميس سعيد محمد اكرامى سعيد17144

الشرقيةاألدبىمبصرهللا دخل عيد هللا عبد سفيان17145

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد محمد السيد سليم17146

الشرقيةاألدبىمبصرغريب محمد محمود محمد ضياء17147

الشرقيةاألدبىمبصرعتمان العظيم عبد هللا جاب الحكيم عبد17148

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد الحكيم عبد رضا الحكيم عبد17149

الشرقيةاألدبىمبصرماجد على على على الحليم عبد17150

الشرقيةاألدبىمبصرفرج احمد محمود جمال الرحمن عبد17151

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد السيد سمير الرحمن عبد17152

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى الحميد عبد منصور محمد الرحمن عبد17154

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد المجيد عبد ناجى جمال الستار عبد17155

الشرقيةاألدبىمبصرفهيد عمير حسينى العزيز عبد17156

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امين العزيز عبد محمد العزيز عبد17157

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سليم محمد محمود العزيز عبد17158

الشرقيةاألدبىمبصرمنتصر عيسى الفتاح عبد القادر عبد17159

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد ايمن هللا عبد17160

الشرقيةاألدبىمبصرنافع السيد كمال عاطف هللا عبد17161

الشرقيةاألدبىمبصرالبحيرى حنفى امين امين عادل هللا عبد17162



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 814

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبالبالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

راسبالبالشون

ن390البالشون

ن429البالشون

ن371البالشون

ن380البالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ن400الشرقية السالم

ن426الشرقية السالم

ن370الشرقية السالم

ن375الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن477الشرقية السالم

ن386الشرقية السالم

ن433الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن354الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمود رجب محمد هللا عبد17163

الشرقيةاألدبىمبصرماجد على الحليم عبد محمد هللا عبد17164

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد ناصر هللا عبد17165

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم اسماعيل حسن عماد17166

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود صبرى حسن السيد عمر17167

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد راجح عياد عمر17168

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد على17169

الشرقيةاألدبىمبصرمضعان سليمان ابراهيم عيد17170

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد توفيق محمود ماجد17171

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد السيد احمد محمد17172

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسن صالح احمد محمد17173

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد احمد محمد17174

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد اسماعيل محمد17175

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد تهامى صالح السيد محمد17176

الشرقيةاألدبىمبصرعيد سالمه محمد السيد محمد17177

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد محمد حسن محمد17178

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود فهيم محمد حماده محمد17179

الشرقيةاألدبىمبصرالمتبولى محمد محمد منير خالد محمد17180

الشرقيةاألدبىمبصرزامل مصطفى حسن سالم محمد17181

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد العزيز عبد سعيد محمد17182

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد فؤاد صالح محمد17183

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد العربى محمود طارق محمد17184

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على محمد على محمد17185

الشرقيةاألدبىمبصرعتمان محمد مجدى محمد17186

الشرقيةاألدبىمبصردحيه الدايم عبد محمد محمد17187

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على يحيى محمد17188

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد فتحى احمد محمود17189

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى سيد محمود السيد محمود17190

الشرقيةاألدبىمبصرصقر محمد فتحى محمد سمير محمود17191

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد عيد محمود17192

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو على عابد سيد فوزى محمود17193

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد بدر شحاته محمد محمود17194

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بندارى ربه عبد محمد محمود17195

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى شحاته مصطفى محمود17196

الشرقيةاألدبىمبصرنهنوش العظيم عبد رشاد منير محمود17197

الشرقيةاألدبىمبصرعويمر حسين ناصر نايف17198

الشرقيةاألدبىمبصرعزوز محمد محمود عادل وليد17199

الشرقيةاألدبىمبصركريم حسن محمد هللا عبد ايمن يوسف17200

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمود طلعت هللا عبد17201

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى العزيز عبد احمد محمد فتحى17202

الشرقيةاألدبىمبصرعوده عيد جمعه ابراهيم17203

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد على السعيد احمد17204
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد موسى السعيد احمد17205

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى عليوه محمد حبيب احمد17206

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد حسين احمد17207

الشرقيةاألدبىمبصرالخير ابو عزب حسين احمد17208

الشرقيةاألدبىمبصرسماحه محمود سالم محمد خالد احمد17209

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود هللا عبد خالد احمد17210

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد عكاشه رمضان احمد17211

الشرقيةاألدبىمبصرنصر نصر احمد سعد احمد17212

الشرقيةاألدبىمبصرالرملى العظيم عبد يوسف سمير احمد17213

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد هللا عبد احمد17214

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عواد سالم محمد اسامه17215

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد يوسف محمد اسالم17216

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد الفتاح عبد العرايشى17217

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد محمد بالل17218

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه حسين السعيد جمال17219

الشرقيةاألدبىمبصردياب محمود ابراهيم عماد حازم17220

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد حامد حمدى17221

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مطر سريع ابو سالم17222

الشرقيةاألدبىمبصرحجاب احمد طه السيد طه17223

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد الرحمن عبد17224

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى السيد جمال الرحمن عبد17225

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد حلمى عزت الرحمن عبد17226

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد فتحى الرحمن عبد17227

الشرقيةاألدبىمبصردياب العزيز عبد السيد العزيز عبد17228

الشرقيةاألدبىمبصرشلبى سليمان العزيز عبد جمال العزيز عبد17229

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صابر احمد هللا عبد17230

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى محمد حاتم هللا عبد17231

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد على سمير هللا عبد17232

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد صبحى هللا عبد17233

الشرقيةاألدبىمبصرمحمدى فتحى الصمد عبد هللا عبد17234

الشرقيةاألدبىمبصرعبده الرحمن عبد عنتر هللا عبد17235

الشرقيةاألدبىمبصربيومى محمد ياسر هللا عبد17236

الشرقيةاألدبىمبصرحسين المنعم عبد النبى عبد المنعم عبد17237

الشرقيةاألدبىمبصربيومى عثمان بيومى عثمان17238

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد تامر عمر17239

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد السيد عالء17240

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عيسى حسن هللا عبد عالء17241

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد على خالد على17242

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد على17243

الشرقيةاألدبىمبصرالبحالق العظيم عبد احمد ممدوح على17244

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد فؤاد كريم17245

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد زكريا احمد محمد17246
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ن396الزوامل

ن358الزوامل

ثانالزوامل

ن445الزوامل

ن367الزوامل

ثانالزوامل

ثانالزوامل

ن420الزوامل

ثانالزوامل

راسبالزوامل

راسبالزوامل

ثانالزوامل

ثانالزوامل

ن448الزوامل

ثانالزوامل

ن361الزوامل

ن405الزوامل

ن442الزوامل

ن523الزوامل

ثانالزوامل

ن372الزوامل

ن478الزوامل

ثانالزوامل

راسبالزوامل

ثانالزوامل

ثانالزوامل

ن354الزوامل

ن417الزوامل

ن461الزوامل

ن436الزوامل

ن498الزوامل

راسبالزوامل

راسبالزوامل

راسبالزوامل

راسبالزوامل

راسبالزوامل

راسبالزوامل

راسبالزوامل

ثانالزوامل

راسبالزوامل

ثانالزوامل

راسبالزوامل
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود احمد محمد17247

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بكرى محمد اشرف محمد17248

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد السيد محمد17249

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد يسن السيد محمد17250

الشرقيةاألدبىمبصرسماحه الفتاح عبد ايمن محمد17251

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد حماده محمد17252

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود سعيد محمد17253

الشرقيةاألدبىمبصررافع سالم سليم محمد17254

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد فتحى محمد17255

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد قاسم محمد17256

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى سالم لطفى محمد17257

الشرقيةاألدبىمبصرمغازى صابر لطفى محمد17258

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد متولى محمد17259

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد مجدى محمد17260

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد السيد محمود17261

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد رضا محمود17262

الشرقيةاألدبىمبصرالجمل ابراهيم محمد محمد محمود17263

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد ياسين صالح مروان17264

الشرقيةاألدبىمبصرضيف سليم الحميد عبد احمد معتز17265

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد يسن السيد يسن17266

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد زكريا السعيد يحيى17267

الشرقيةاألدبىمبصرخميس عواد خيرى يوسف17268

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ايمن السيد17269

الشرقيةاألدبىمبصرعماره السيد خالد اسالم17270

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد حماده احمد17271

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد السيد الفتاح عبد احمد17272

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على احمد عالء احمد17273

الشرقيةاألدبىمبصرخليل احمد محمد احمد17274

الشرقيةاألدبىمبصرقطب عبده رضا انس17275

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى حامد النبى حسب جمال17276

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين محسن حسين17277

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد ماجد خالد17278

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سعد محمد سعد17279

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد ابراهيم حسانين صالح17280

الشرقيةاألدبىمبصرخليل على جمال عادل17281

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد عادل17282

الشرقيةاألدبىمبصرالهاللى مصطفى خالد هللا عبد17283

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب فتحى ابراهيم الحميد عبد17284

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاد محمود الحميد عبد الكريم عبد17285

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد صابر الرحمن عبد17286

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد الفتاح عبد اشرف الرحمن عبد17287

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد اوسام الرحمن عبد17288
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راسبالزوامل

راسبالزوامل

راسبالزوامل

راسبالزوامل

ثانالزوامل

راسبالزوامل

ثانالزوامل

ثانالزوامل

ثانالزوامل

ثانالزوامل

ثانالزوامل

ثانالزوامل

راسبالزوامل

ثانالزوامل

راسبالزوامل

ن560الزوامل

ثانالزوامل

ثانالزوامل

ن401الزوامل

ثانالزوامل

راسبالزوامل

راسبالزوامل

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن355النموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن357النموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن328النموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى خميس فؤاد

ن467النموذجى خميس فؤاد

ن432النموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن428النموذجى خميس فؤاد

ن438النموذجى خميس فؤاد
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الشرقيةاألدبىمبصرقرنى خليل جمال الرحمن عبد17289

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه سليمان محمد الرحمن عبد17290

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رشاد محمد هللا عبد17291

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود عبده محمد هللا عبد17292

الشرقيةاألدبىمبصرالمحروق حسن عماد الملك عبد17293

الشرقيةاألدبىمبصرعلى فرج السيد على17294

الشرقيةاألدبىمبصرعمر العليم عبد مختار عمر17295

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد السيد كريم17296

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الحميد عبد يحيى ماهر17297

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عليان السيد محمد17298

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد حسام محمد17299

الشرقيةاألدبىمبصررافع محمد محمد سامى محمد17300

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد مبروك عبده محمد17301

الشرقيةاألدبىمبصرحسن يوسف مصطفى محمد17302

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد نتعى محمد17303

الشرقيةاألدبىمبصريوسف حسن حسين محمود17304

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود على محمود17305

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد طه محمد مصطفى17306

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مجاهد جمال معاذ17307

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ايمن مؤمن17308

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد مصطفى يوسف17309

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد خالد احمد17310

الشرقيةاألدبىمبصرالعميرى احمد حافظ هشام احمد17311

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد محمود اسامه17312

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم بدوى ناصر اسامه17313

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاد السباعى ابراهيم السيد17314

الشرقيةاألدبىمبصرغانم محمد ربه عبد انس17315

الشرقيةاألدبىمبصرطه العزيز عبد خالد جمال17316

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد الرحمن عبد17317

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد عماد الرحمن عبد17318

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمود الرحمن عبد17319

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد سعيد سعيد هللا عبد17320

الشرقيةاألدبىمبصرموسى عبده سليمان هللا عبد17321

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى فؤاد احمد على17322

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رشدى احمد خالد عمار17323

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد متولى على متولى17324

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شعبان احمد محمد17325

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو السيد السعيد محمد17326

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد حلمى سعيد محمد17327

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان محمد صالح محمد17328

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد الرحمن عبد محمد17329

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الفتاح عبد محمد17330
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ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن429النموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن418النموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن405النموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى خميس فؤاد

ن430النموذجى جويفل عاصم

ن480النموذجى جويفل عاصم

ن431النموذجى جويفل عاصم

ن559النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن416النموذجى جويفل عاصم

ن353النموذجى جويفل عاصم

ن521النموذجى جويفل عاصم

ن461النموذجى جويفل عاصم

ن514النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن372النموذجى جويفل عاصم

ن462النموذجى جويفل عاصم

ن387النموذجى جويفل عاصم

ن396النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن385النموذجى جويفل عاصم

ن404النموذجى جويفل عاصم

ن408النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 823

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد هللا عبد محمد17331

الشرقيةاألدبىمبصرحسن هللا عبد عالء محمد17332

الشرقيةاألدبىمبصرفؤاد احمد مسعد محمد17333

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد السيد مصطفى17334

الشرقيةاألدبىمبصرموسى موسى عزت مصطفى17335

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد هانى مصطفى17336

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ياسر مصطفى17337

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سعد احمد معاذ17338

الشرقيةاألدبىمبصرالشاعر جوده احمد ابراهيم17339

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسين السيد ابراهيم17340

الشرقيةاألدبىمبصرصميده ابراهيم صالح ابراهيم17341

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم موسى محمد ابراهيم17342

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم احمد17343

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد على ضاحى احمد17344

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد طلعت عمر احمد17345

الشرقيةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم محمد احمد17346

الشرقيةاألدبىمبصريسرى محمد محمد احمد17347

الشرقيةاألدبىمبصرغريب سالم محمد انس17348

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم توفيق سعيد ايهاب17349

الشرقيةاألدبىمبصرالشاعر جوده احمد جوده17350

الشرقيةاألدبىمبصرربيع هللا عبد حسن حسام17351

الشرقيةاألدبىمبصروجدى حامد مسعود رزق17352

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد سعيد محمد سعيد17353

الشرقيةاألدبىمبصرسيد محمد الباسط عبد سالمه17354

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم شاكر سيد عادل17355

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد الرحمن عبد17356

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد هللا عبد محمد هللا عبد17357

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد زكريا احمد الوهاب عبد17358

الشرقيةاألدبىمبصرالمعاطى ابو فؤاد السيد عصام17359

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى العاطى عبد ياسر عمار17360

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على السيد عمر17361

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد الدين نور عمر17362

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد وجيه ماجد لقمان17363

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه على السيد محمد17364

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل دسوقى محمد17365

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد الفتاح عبد شعبان محمد17366

الشرقيةاألدبىمبصرصميده ابراهيم صالح محمد17367

الشرقيةاألدبىمبصرطه منير محمد فريد محمد17368

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد عطيه محمد محمود17369

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عفيفى محمد معاذ17370

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد الشريف ياسر17371

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم حسن ابراهيم17372
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ن507النموذجى جويفل عاصم

ن550النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن545النموذجى جويفل عاصم

ن473النموذجى جويفل عاصم

ن454النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ن494رمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

ن422رمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ن473رمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ن459رمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

ن407ابوحماد
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم فتحى ابراهيم17373

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح اشرف احمد17374

الشرقيةاألدبىمبصرعوض منصور السيد احمد17375

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عثمان صبحى احمد17376

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد العال عبد احمد17377

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العال عبد العزيز عبد احمد17378

الشرقيةاألدبىمبصررمضان محمد محمد عثمان احمد17379

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد محمد احمد17380

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد محمد احمد17381

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم حسانين محمد احمد17382

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته فوزى محمد احمد17383

الشرقيةاألدبىمبصرحلبى شلبى موسى احمد17384

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد راغب ناصر اسامه17385

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد شعبان اسالم17386

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد حسن احمد حسن17387

الشرقيةاألدبىمبصرسالم العزيز عبد السالم عبد سالم17388

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد رجب محمد سامح17389

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد شحته السيد17390

الشرقيةاألدبىمبصرسليم الحكيم عبد نصر شهاب17391

الشرقيةاألدبىمبصررضوان محمد عبده صالح17392

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد محمد الرحمن عبد17393

الشرقيةاألدبىمبصرسليم القادر عبد المهتدى القادر عبد17394

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسينى اسعد هللا عبد17395

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم العزيز عبد بكرى هللا عبد17396

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خيرى عصام هللا عبد17397

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه هللا عبد عمرو هللا عبد17398

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السعود ابو محمد هللا عبد17399

الشرقيةاألدبىمبصرالقوى عبد متولى محمود هللا عبد17400

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد بكرى محمد17401

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد دسوقى محمد17402

الشرقيةاألدبىمبصرالجيد عبد حسين صابر محمد17403

الشرقيةاألدبىمبصراحمد شفيق طارق محمد17404

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد عصام محمد17405

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى عطيه السيد مالك محمد17406

الشرقيةاألدبىمبصرالباقى عبد الوهاب عبد مجدى محمد17407

الشرقيةاألدبىمبصرحلبى الضوى محمد محمد17408

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد عطيه محمد محمد17409

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد سعيد محمود17410

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد فتحى محمود17411

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد محمود17412

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسن منصور محمود17413

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد جمال مصطفى17414
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ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

راسبابوحماد

ن421ابوحماد

ن404ابوحماد

ن424ابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

راسبابوحماد

ن427ابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ن388ابوحماد

ثانابوحماد

ن371ابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ن315ابوحماد

راسبابوحماد

ثانابوحماد

راسبابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ن332ابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ن351ابوحماد

ن435ابوحماد

ثانابوحماد

ن365ابوحماد

ثانابوحماد

ن324ابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

راسبابوحماد

ن374ابوحماد
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الشرقيةاألدبىمبصررضوان محمد عبده مصطفى17415

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عواد عيد مصطفى17416

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عثمان ابراهيم محمد مصطفى17417

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد سليمان محمد ممدوح17418

الشرقيةاألدبىمبصربندارى حامد شعبان يحى17419

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد حسن ابراهيم17420

الشرقيةاألدبىمبصرالسعود ابو احمد بشير احمد17421

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد فتحى خالد احمد17422

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد احمد17423

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد المنعم عبد محمد محمد احمد17424

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين محمود السيد اشرف اسالم17425

الشرقيةاألدبىمبصرزيدان محمد السيد محمد اسالم17426

الشرقيةاألدبىمبصرسعفان ابراهيم الحميد عبد السيد انس17427

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين عيد حسين17428

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين عوده محمد رمضان خالد17429

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم سعد احمد سعد17430

الشرقيةاألدبىمبصربندارى محمد احمد ممدوح سعد17431

الشرقيةاألدبىمبصربيصو احمد محمد محمد طالب17432

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ذكى مسعد خالد الرحمن عبد17433

الشرقيةاألدبىمبصرزيدان على العزيز عبد عاصم17434

الشرقيةاألدبىمبصرصيام الحميد عبد يونس الحميد عبد17435

الشرقيةاألدبىمبصرعاشور سليم الحميد عبد محمد الرحمن عبد17436

الشرقيةاألدبىمبصررجب محمد محمد هللا عبد17437

الشرقيةاألدبىمبصرالعزازى اسماعيل عطيه محمد عمرو17438

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد شندى كريم17439

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد حسن محمد السيد محمد17440

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد محمد سعيد محمد17441

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد امين محمد محمد17442

الشرقيةاألدبىمبصريوسف القادر عبد موسى محمد محمد17443

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود رمضان محمود محمد17444

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود المولى عبد محمد محمد17445

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد مصباح محمد17446

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عوض محمد معاذ17447

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الهادى محمد وليد17448

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فكرى محمد محمد يوسف17449

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمد سالمه احمد17450

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد عثمان احمد17451

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد سليم الفتاح عبد امين17452

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد خليل محمد محمد سعيد17453

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الهادى عبد ايمن الهادى عبد17454

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد منصور الباسط عبد17455

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد السيد محمد عمر17456
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ن347ابوحماد

ن334ابوحماد

ن350ابوحماد

ن345ابوحماد

ثانابوحماد

راسبالقطاوية

ثانالقطاوية

راسبالقطاوية

ن340القطاوية

ن440القطاوية

ن364القطاوية

ن393القطاوية

ثانالقطاوية

راسبالقطاوية

راسبالقطاوية

ثانالقطاوية

راسبالقطاوية

راسبالقطاوية

راسبالقطاوية

ثانالقطاوية

ن377القطاوية

ثانالقطاوية

ثانالقطاوية

ثانالقطاوية

ثانالقطاوية

ثانالقطاوية

ثانالقطاوية

راسبالقطاوية

ثانالقطاوية

ثانالقطاوية

ن373القطاوية

راسبالقطاوية

راسبالقطاوية

ثانالقطاوية

راسبالقطاوية

ثانابونجم كفر

ن423ابونجم كفر

ثانابونجم كفر

ثانابونجم كفر

ن408ابونجم كفر

ثانابونجم كفر

ثانابونجم كفر
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد على احمد محمود17457

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد السيد محمد17458

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عدلى السيد محمد17459

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد الرحمن عبد سامى محمد17460

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد ايمن محمد17461

الشرقيةاألدبىمبصرالفرج ابو صبرى ناصر محمد17462

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى على نصر محمد17463

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الكريم عبد فتحى محمد17464

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى محمد احمد يوسف17465

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد ثروت احمد17466

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد السيد نبيل احمد17467

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد محمد فتحى السيد17468

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه على محمد محمد العربى17469

الشرقيةاألدبىمبصرالنقرتى عثمان محمد هشام امير17470

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شوقى احمد ايمن17471

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد جالل17472

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد خليفه على اسامه رضا17473

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد احمد عيد الرحمن عبد17474

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الدين صديق احمد عادل هللا عبد17475

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد سعيد عصام17476

الشرقيةاألدبىمبصرانور نعيم محمد عليوه17477

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عبده احمد محمد17478

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد صالح محمد17479

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد غريب عبده محمد17480

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد فتحى فتحى محمد17481

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود عثمان محمود محمد17482

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الصغير محمد السيد محمود17483

الشرقيةاألدبىمبصرالنبى عبد السيد النبى عبد محمود17484

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل عبده محمد محمود17485

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ناصر محمود17486

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسين ياسر محمود17487

الشرقيةاألدبىمبصرقطب سليم مهدى محمود17488

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الفتاح عبد سعيد مصطفى17489

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى العزيز عبد عيد مصطفى17490

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد امجد ابراهيم17491

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد ابراهيم احمد17492

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم احمد17493

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن السيد احمد17494

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الشحات محمد احمد17495

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد محمود احمد17496

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد المنعم عبد اسماعيل17497

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد سعيد السيد17498
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ثانابونجم كفر

ثانابونجم كفر

ثانابونجم كفر

ثانابونجم كفر

ثانابونجم كفر

ن408ابونجم كفر

ن372ابونجم كفر

ثانابونجم كفر

ثانابونجم كفر

راسبعمريط

ن411عمريط

ثانعمريط

ثانعمريط

ن368عمريط

راسبعمريط

ثانعمريط

ثانعمريط

ثانعمريط

ن335عمريط

راسبعمريط

ثانعمريط

ن463عمريط

ثانعمريط

راسبعمريط

راسبعمريط

ثانعمريط

ثانعمريط

راسبعمريط

راسبعمريط

ثانعمريط

ثانعمريط

ثانعمريط

ثانعمريط

ثانعمريط

ن434الخيس

ن428الخيس

ن423الخيس

ثانالخيس

ن393الخيس

ثانالخيس

ثانالخيس

ن434الخيس
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الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد هاشم ابو محمد السيد17499

الشرقيةاألدبىمبصرحسونه احمد امين احمد امين17500

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد محمد بالل17501

الشرقيةاألدبىمبصرذكى السميع عبد محى حسام17502

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العال ابو محمد حماده17503

الشرقيةاألدبىمبصرحافظ الفتاح عبد عيسى خالد17504

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد محروس خالد17505

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عتريس محمد خيرى17506

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد عبده رضا17507

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد رضا17508

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد فوزى فرحات سعد17509

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد جمعه محمد صالح17510

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على محمد سالم ايمن ضياء17511

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم محمد الرحمن عبد17512

الشرقيةاألدبىمبصرعجمى الوهاب عبد محمد الوهاب عبد17513

الشرقيةاألدبىمبصررمضان مصطفى العظيم عبد كريم17514

الشرقيةاألدبىمبصريوسف خيرى محمد كريم17515

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العال ابو احمد محمد17516

الشرقيةاألدبىمبصرصالح الحميد عبد احمد محمد17517

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد ايوب محمد17518

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد العظيم عبد محمد17519

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد عثمان محمد17520

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد اسماعيل محمود17521

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السالم عبد عادل محمود17522

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد السيد نادر17523

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود هللا عبد هانى17524

الشرقيةاألدبىمبصرحسن متولى حسن ابراهيم17525

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن جمال عماد احمد17526

الشرقيةاألدبىمبصرمكاوى محمد العزيز عبد محمد احمد17527

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل هللا عبد محمد محمد احمد17528

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على احمد العظيم عبد اسالم17529

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسن على محمد اشرف17530

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه جمعه شعبان السيد17531

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى حسن مصطفى المنعم عبد حسن17532

الشرقيةاألدبىمبصرعربيه حسن عليوه محمد حسن17533

الشرقيةاألدبىمبصرخليل عطيه محمد محمد خالد17534

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم محمد رضا الرحمن عبد17535

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد هللا عبد العزيز عبد تامر عمر17536

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على على رضا على17537

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسن على عالء كريم17538

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى هللا عبد محمد على كريم17539

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل سليم محمود مصطفى17540
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ن412الخيس

ن411الخيس

ن440الخيس

ثانالخيس

ن449الخيس

ن517الخيس

ن414الخيس

ثانالخيس

ثانالخيس

ن397الخيس

ن375الخيس

ن401الخيس

ن348الخيس

ن352الخيس

ثانالخيس

راسبالخيس

ثانالخيس

ن391الخيس

ن415الخيس

ن437الخيس

ن434الخيس

ن448الخيس

ثانالخيس

ثانالخيس

ثانالخيس

ن381الخيس

ن321عليم

ن332عليم

ن355عليم

ثانعليم

ثانعليم

ثانعليم

ثانعليم

ن365عليم

ن324عليم

ن342عليم

ثانعليم

ن326عليم

ن322عليم

ن330عليم

ن326عليم

ثانعليم
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الشرقيةاألدبىمبصرامين محمد الباسط عبد احمد17541

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سليم عصام احمد17542

الشرقيةاألدبىمبصرعساف حسن هللا عبد فوزى احمد17543

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على حسن محمد احمد17544

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد الصادق ممدوح احمد17545

الشرقيةاألدبىمبصرعويس محمد محمود مصطفى انس17546

الشرقيةاألدبىمبصرعواد حسين مسعد حسين17547

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود خالد الرحمن عبد17548

الشرقيةاألدبىمبصرالسعدونى عبده محمد عبده الرحمن عبد17549

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على محمد محمد الرحمن عبد17550

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد المطلب عبد هللا عبد17551

الشرقيةاألدبىمبصردرويش يوسف السيد محمد هللا عبد17552

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن محمد هللا عبد17553

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود الحكيم عبد17554

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد عمر السيد عمر17555

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد جميل محمد17556

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الخالق عبد خالد محمد17557

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد خالد محمد17558

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد السيد سعيد محمد17559

الشرقيةاألدبىمبصررضوان كامل سالمه محمد17560

الشرقيةاألدبىمبصرادريس هجرس عادل محمد17561

الشرقيةاألدبىمبصررضوان على محمد محمد17562

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه منصور محمد محمد17563

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد اسماعيل محمد محمود17564

الشرقيةاألدبىمبصرعوده مقبيل هويمل محمود17565

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد مفتاح محمد معاذ17566

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد محمد موسى17567

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد تهامى نشأت17568

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم السيد احمد محمد محمد ياسر17569

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد احمد17570

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الجواد عبد رجب احمد17571

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد الدين سيف سعيد احمد17572

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى منصور صالح احمد17573

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عادل احمد17574

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسين الحكيم عبد احمد17575

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الكريم عبد احمد17576

الشرقيةاألدبىمبصررضوان احمد غريب احمد17577

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محسوب فريج احمد17578

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مهدى توفيق محمد احمد17579

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد عزوز محمد احمد17580

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى على محمد احمد17581

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد هانى احمد17582



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 834

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن394الجعفرية

ن355الجعفرية

ثانالجعفرية

ن406الجعفرية

ن405الجعفرية

ن447الجعفرية

ن478الجعفرية

ن397الجعفرية

ن407الجعفرية

ن387الجعفرية

ن425الجعفرية

ن369الجعفرية

ن350الجعفرية

ثانالجعفرية

ن379الجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ن381الجعفرية

ثانالجعفرية

ن357الجعفرية

راسبالجعفرية

راسبالجعفرية

ن386الجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

متخلفالجعفرية

ن440الجعفرية

ن604عجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

راسبعجوه سالم

ن363عجوه سالم

راسبعجوه سالم

ن393عجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

راسبعجوه سالم
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد وجيه احمد17583

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محسن اسالم17584

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد الفتاح عبد محمد اسالم17585

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محسوب محمود محمد اسالم17586

الشرقيةاألدبىمبصرحسين فهمى مصطفى اسالم17587

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد هشام اشرف17588

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم فكرى السيد17589

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى مصطفى السيد بالل17590

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد خليل حسام17591

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عطيه مصباح حسام17592

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم احمد خالد17593

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد غريب الشناوى خالد17594

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد محمود خالد17595

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن ابراهيم رامى17596

الشرقيةاألدبىمبصرحسن موسى عبده رضا17597

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عليوه على سعيد17598

الشرقيةاألدبىمبصرالسعدنى على احمد السيد الرحمن عبد17599

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد ايمن الرحمن عبد17600

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمود احمد هللا عبد17601

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الجليل عبد احمد هللا عبد17602

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد على17603

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد سعيد على17604

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد شوقى عمر17605

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد فتحى17606

الشرقيةاألدبىمبصرصبيح حسن مصلح كريم17607

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد رضا مؤمن17608

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد ابراهيم محمد17609

الشرقيةاألدبىمبصرحسين ابراهيم السيد محمد17610

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد محمد17611

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد السيد محمد17612

الشرقيةاألدبىمبصرسليم سعيد ايمن محمد17613

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو على حسن محمد17614

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود سليم محمد17615

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السالم عبد الحميد عبد محمد17616

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد هللا عبد محمد17617

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد الدسوقى ابراهيم المجيد عبد محمد17618

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد الرحمن عبد المعبود عبد محمد17619

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد الغنى عبد عصام محمد17620

الشرقيةاألدبىمبصرالدين نور محمود قاسم محمد17621

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عطيه مصباح محمد17622

الشرقيةاألدبىمبصرمصباح محمد مصباح محمد17623

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم منصور محمد17624
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راسبعجوه سالم

راسبعجوه سالم

ن409عجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

راسبعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

راسبعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

راسبعجوه سالم

ثانعجوه سالم

راسبعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ن315عجوه سالم

ن358عجوه سالم

راسبعجوه سالم

راسبعجوه سالم

راسبعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ن469عجوه سالم

ن410عجوه سالم

ن412عجوه سالم

راسبعجوه سالم

راسبعجوه سالم

ثانعجوه سالم

راسبعجوه سالم

ثانعجوه سالم

راسبعجوه سالم

راسبعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

راسبعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

راسبعجوه سالم
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الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمود صابر محمود17625

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد خليل طلعت محمود17626

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد العاطى عبد محمود17627

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد على محمود17628

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم محروس محمود17629

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد هللا عبد نادر17630

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمد هشام17631

الشرقيةاألدبىمبصردرويش سليم محمد فارس17632

الشرقيةاألدبىمبصرالسعود ابو محمد احمد حبيب ابراهيم17633

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على حمد ابراهيم17634

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته مصطفى شحاته ابراهيم17635

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد شوقى احمد17636

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سعيد عاطف احمد17637

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد عزمى احمد17638

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الغنى عبد هللا فتح احمد17639

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم علوان ماهر احمد17640

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمد احمد17641

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد احمد17642

الشرقيةاألدبىمبصرغريب عيسى ناصر احمد17643

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد السيد احمد السيد17644

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد صابر السيد17645

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمد السيد17646

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد امير17647

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الستار عبد احمد اوسام17648

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد باسم17649

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد طلعت تامر17650

الشرقيةاألدبىمبصرحسين شيبوب السيد حسين17651

الشرقيةاألدبىمبصرهانى عيسى رجب سمير رجب17652

الشرقيةاألدبىمبصردياب نايل صالح هللا عبد17653

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عبد محمد عمرو17654

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى السيد محمد17655

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد اسماعيل حسينى محمد17656

الشرقيةاألدبىمبصررافع حلمى رافع محمد17657

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد عطيه هانى محمد17658

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود سعدونى وائل محمد17659

الشرقيةاألدبىمبصرالرماح احمد على حسام محمود17660

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فاروق محمد محمود17661

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد ياسر محمود17662

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض على الوهاب عبد مصطفى17663

الشرقيةاألدبىمبصرالقفاص امين امين محمد مصطفى17664

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى محمد صابر احمد17665

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد على احمد17666
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راسبعياد كفر
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راسبعياد كفر
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ن509الحنا صفط

ثانالحنا صفط
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد احمد17667

الشرقيةاألدبىمبصراحمد بندارى محمد احمد17668

الشرقيةاألدبىمبصرسليم السيد راضى السيد17669

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على حسن السيد17670

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه على رشاد السيد17671

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد حسن محمد السيد17672

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد حسن محمد جمعه17673

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سليم عماد راضى17674

الشرقيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد محمد سعد17675

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد الرحمن عبد17676

الشرقيةاألدبىمبصرقصب العظيم عبد جمال الرحمن عبد17677

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى هللا عبد وحيد هللا عبد17678

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد يحى اللطيف عبد17679

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم على17680

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار على الرازق عبد على محمد على17681

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد القادر عبد هللا عبد كريم17682

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد17683

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل امين محمد سعيد محمد17684

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمود سعيد محمد17685

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رشاد سمير محمد17686

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد على صالح محمد17687

الشرقيةاألدبىمبصرعبده شحته عاطف محمد17688

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسينى محمد محمد17689

الشرقيةاألدبىمبصركامل محمد خالد محمود17690

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الهادى عبد صالح محمود17691

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى بالس محمد محمود17692

الشرقيةاألدبىمبصربدر احمد ابراهيم محمد ابراهيم17693

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن محمد محمد ابراهيم17694

الشرقيةاألدبىمبصرغمرى زيدان محمد ابراهيم17695

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد ابراهيم المجيد عبد محمود ابراهيم17696

الشرقيةاألدبىمبصربكر اسماعيل محمد هاشم ابو حسن احمد17697

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل حسين محمد حمدى احمد17698

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه العزيز عبد محمد طه احمد17699

الشرقيةاألدبىمبصرعزازى محمد محمد العظيم عبد احمد17700

الشرقيةاألدبىمبصرعمر ابراهيم محمد العزيز عبد احمد17701

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد السالم عبد عالء احمد17702

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على احمد على احمد17703

الشرقيةاألدبىمبصرمحجوب عثمان فتحى احمد17704

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد عطيه احمد فرج احمد17705

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد عيسى محمد احمد17706

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هاشم ابو يوسف محمد احمد17707

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح محمد محمود احمد17708
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ثانالحنا صفط

ن410الحنا صفط

ن508الحنا صفط

ثانالحنا صفط

ثانالحنا صفط

ن403الحنا صفط

ثانالحنا صفط

ن412الحنا صفط

راسبالحنا صفط
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ن389الحنا صفط
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ن330القرين
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راسبالقرين

راسبالقرين

راسبالقرين

راسبالقرين

راسبالقرين

ثانالقرين

ثانالقرين

راسبالقرين
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الشرقيةاألدبىمبصررمضان احمد السيد ابراهيم السيد17709

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد السيد الفتاح عبد السيد17710

الشرقيةاألدبىمبصرصالح على حسينى اسامه ايمن17711

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد حمدى ابراهيم بالل17712

الشرقيةاألدبىمبصرخليل السيد محمد ابراهيم بالل17713

الشرقيةاألدبىمبصريحى احمد طلبه محمد بالل17714

الشرقيةاألدبىمبصرالرفاعى المجيد عبد جمال مصطفى جمال17715

الشرقيةاألدبىمبصرادريس محمد السيد محمد حازم17716

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ضاحى محمود حماده17717

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد حسن السيد صالح17718

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هجرسى احمد ثروت هللا عبد17719

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد يوسف هشام هللا عبد17720

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد جالل الرحمن عبد17721

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هجرسى احمد ثروت الرحمن عبد17722

الشرقيةاألدبىمبصرطالب محمد مصطفى معتوق الرحمن عبد17723

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان على الرحمن عبد محمد الرحمن عبد17724

الشرقيةاألدبىمبصرصالح الفتاح عبد محمد الرحمن عبد17725

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بغدادى عبده محمد الرحمن عبد17726

الشرقيةاألدبىمبصرزيدان سليمان محمد خالد عمر17727

الشرقيةاألدبىمبصرعدوى عطيه على لطفى عمر17728

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم اللطيف عبد محمد السيد على17729

الشرقيةاألدبىمبصربغدادى فتحى ناصر فتحى17730

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الناصر عبد كريم17731

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين الرحمن عبد ايهاب ماذن17732

الشرقيةاألدبىمبصرخطابى ابراهيم خطابى احمد محمد17733

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان يونس احمد محمد17734

الشرقيةاألدبىمبصرماضى منصور محمد احمد محمد17735

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب ابراهيم خطاب اشرف محمد17736

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد المحسن عبد السيد محمد17737

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد بركات بركات محمد17738

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى حسن حسين محمد حمدى محمد17739

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح محمد حمدى محمد17740

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد مصطفى حمدى محمد17741

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على حمد محمد17742

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على احمد خالد محمد17743

الشرقيةاألدبىمبصرالدربيشى محمد محمد رضا محمد17744

الشرقيةاألدبىمبصرالدمرداش محمد جمعه سعيد مسعد17745

الشرقيةاألدبىمبصرنافع حسين محمد شحته محمد17746

الشرقيةاألدبىمبصرسعد على سعد شعبان محمد17747

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على احمد على محمد17748

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فهمى السيد فهمى محمد17749

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد الحميد عبد كامل محمد17750
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ثانالقرين

ن355القرين

ن373القرين

ثانالقرين

ثانالقرين

ن482القرين

ثانالقرين

راسبالقرين

ثانالقرين

ثانالقرين

راسبالقرين

راسبالقرين

راسبالقرين

راسبالقرين

ن363القرين
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الشرقيةاألدبىمبصركيالنى ابراهيم محمد كيالنى محمد17751

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن فرح مصطفى محمد17752

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم عبده منصور محمد17753

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان على حسينى محمد محمد17754

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هاشم ابو محمد هاشم ابو محمد17755

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد حسينى محمود17756

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمد محمود محمد محمود17757

الشرقيةاألدبىمبصرالصفطى ابراهيم موسى ابراهيم مصطفى17758

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسينى محمد هللا عوض معاذ17759

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد الحق عبد محمد وليد17760

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى رمضان حسين يوسف17761

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد حسين دمرداش حسين ابراهيم17762

الشرقيةاألدبىمبصرالرفاعى محمد الرحمن عبد سعد ابراهيم17763

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين فتحى عبده ابراهيم17764

الشرقيةاألدبىمبصرالمالح محمد السيد محمد ابراهيم17765

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان الصادق حسن ابراهيم اسامه احمد17766

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد محمد اسماعيل احمد17767

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد هللا عبد السيد السيد احمد17768

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد الرحمن عبد السيد احمد17769

الشرقيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم يوسف السيد احمد17770

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى هللا عطا على حامد احمد17771

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد احمد حسن احمد17772

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى هللا عبد محمد حسن احمد17773

الشرقيةاألدبىمبصركيالنى المعطى عبد محمود حسن احمد17774

الشرقيةاألدبىمبصرعبيدو على توفيق حسنى احمد17775

الشرقيةاألدبىمبصرزيدان ابراهيم محمد سعيد احمد17776

الشرقيةاألدبىمبصرحرشه مصيلحى السيد صابر احمد17777

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد احمد صالح احمد17778

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح السيد الرؤف عبد احمد17779

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد فهمى العزيز عبد عماد احمد17780

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد ابراهيم محمد احمد17781

الشرقيةاألدبىمبصرالريطى السيد محمد زيد ابو محمد احمد17782

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد امين محمد احمد17783

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سليمان حسينى محمد احمد17784

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم احمد سيد محمد احمد17785

الشرقيةاألدبىمبصرسبيع اسماعيل محسوب مصطفى احمد17786

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد محمد محمد ياسر احمد17787

الشرقيةاألدبىمبصرجنيدى السيد محمد اسامه17788

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد سالمه احمد محمد اسالم17789

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمود السيد ابراهيم السيد17790

الشرقيةاألدبىمبصرخليل السيد على السالم عبد السيد17791

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسين العزيز عبد مصطفى ايمن17792
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الشرقيةاألدبىمبصرالنجا ابو محمد النجا ابو بالل17793

الشرقيةاألدبىمبصرسليم احمد طه احمد بالل17794

الشرقيةاألدبىمبصرشديد ابراهيم محمد شحاته بالل17795

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد حافظ الناصر عبد حافظ17796

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين السيد عادل حسام17797

الشرقيةاألدبىمبصرالصيرفى احمد حسن اشرف حسن17798

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن السيد محمد حسن17799

الشرقيةاألدبىمبصرباشا على العظيم عبد عباس خالد17800

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد محمد الحميد عبد خالد17801

الشرقيةاألدبىمبصرسالم احمد حسين على خالد17802

الشرقيةاألدبىمبصربرعى احمد محمد محمد خالد17803

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد رمضان حسين رمضان17804

الشرقيةاألدبىمبصرحجاج حسن سليمان عطيه سليمان17805

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على اسماعيل محسن صالح17806

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد هللا عبد الحميد عبد عاطف17807

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى اسماعيل حسن الرحمن عبد17808

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد اللطيف عبد ياسر اللطيف عبد17809

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد ابراهيم جمال هللا عبد17810

الشرقيةاألدبىمبصراالسداوى حسن محمد محمد هللا عبد17811

الشرقيةاألدبىمبصراحمد مصطفى محمد مصطفى هللا عبد17812

الشرقيةاألدبىمبصرالشوره على محمد عبده عاطف عبده17813

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العظيم عبد محمود عالء17814

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى على حمزه ادهم على17815

الشرقيةاألدبىمبصرعبيدو محمد محمد على السيد على17816

الشرقيةاألدبىمبصررمضان محمد على محمد على17817

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى على حمزه ادهم عمار17818

الشرقيةاألدبىمبصرالباز يوسف رمضان محمد عمار17819

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عطيه اسماعيل الرؤف عبد عمر17820

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المعطى عبد هللا عبد محمد عمر17821

الشرقيةاألدبىمبصرمكحل محمد ابراهيم السيد عمرو17822

الشرقيةاألدبىمبصرالبهنساوى حسين حسن احمد محمد17823

الشرقيةاألدبىمبصرماضى سالم محمد احمد محمد17824

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد مرسى فؤاد اسامه محمد17825

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الصادق حسن السيد محمد17826

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد الحميد عبد السيد محمد17827

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد السيد محمد17828

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد حسن محمد17829

الشرقيةاألدبىمبصرحسين دمرداش حسين محمد17830

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد خالد محمد17831

الشرقيةاألدبىمبصرموسى على محمد محمد رأفت محمد17832

الشرقيةاألدبىمبصرلبيب احمد الحميد عبد رمضان محمد17833

الشرقيةاألدبىمبصرالعايدى بغدادى محمد سليمان محمد17834
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ثانالحرمين
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ثانالحرمين
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ثانالحرمين
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ثانالحرمين
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ن331الحرمين
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ن363الحرمين

ن327الحرمين
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العال عبد محمد شعبان محمد17835

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد حسن محمد محمد طارق محمد17836

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد سليم عاطف محمد17837

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد السالم عبد الحميد عبد محمد17838

الشرقيةاألدبىمبصرنصار ابراهيم قطب عصام محمد17839

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الحميد عبد عماد محمد17840

الشرقيةاألدبىمبصرخشبه على احمد محمد فوزى محمد17841

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسان حسان محمد محمد17842

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد صالح مصباح محمد17843

الشرقيةاألدبىمبصرالمعجبانى محمد السيد مصطفى محمد17844

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سليمان حسين سليمان محمود17845

الشرقيةاألدبىمبصرعلى خليل السالم عبد النبى عبد محمود17846

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد سليمان محمد محمود17847

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مرسى محمود محمد محمود17848

الشرقيةاألدبىمبصرالرفاعى احمد صالح مدحت مختار17849

الشرقيةاألدبىمبصرموسى على ابراهيم محمود مصطفى17850

الشرقيةاألدبىمبصرنمر على الصادق نبيل معاذ17851

الشرقيةاألدبىمبصرالعابد السيد بهجت محمد ايمن يوسف17852

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الفتاح عبد جمعه الفتاح عبد ابراهيم17853

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن الرؤف عبد حسن ابراهيم17854

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حسن السيد احمد17855

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد ناجى احمد17856

الشرقيةاألدبىمبصرالعريشى محمود محمد سليمان احمد17857

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد جمعه محمد احمد17858

الشرقيةاألدبىمبصرفهمى محمد محمد احمد17859

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد جمعه سعيد احمد17860

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد اشرف احمد17861

الشرقيةاألدبىمبصرموسى موسى محمد ابراهيم احمد17862

الشرقيةاألدبىمبصرعوض سليم عوض محمد احمد17863

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب ابراهيم منصور ابراهيم احمد17864

الشرقيةاألدبىمبصررضوان عثمان جمعه سعيد احمد17865

الشرقيةاألدبىمبصرسالم العال عبد عاطف احمد17866

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد محمد على احمد17867

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد العظيم عبد محمد احمد17868

الشرقيةاألدبىمبصرحبيب احمد احمد جابر سالمه احمد17869

الشرقيةاألدبىمبصراالعسر محمد شحاته محمد محمد اسامه17870

الشرقيةاألدبىمبصرحسن جمعه الشحات ايمن17871

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب ابراهيم هللا عبد اسماعيل17872

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسن الصادق رمضان الصادق17873

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد سليمان محمد السيد17874

الشرقيةاألدبىمبصرسرور محمد جمعه زكريا جمعه17875

الشرقيةاألدبىمبصرالعقيد محمد محمد الناصر عبد جمال17876
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الشرقيةاألدبىمبصرالشحات يوسف محمود ابراهيم حسن17877

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور عطيه الهادى عبد محمد حامد17878

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمد امين زياد17879

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد منصور سعيد محمد سعيد17880

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل مصباح سليمان17881

الشرقيةاألدبىمبصرالشوادفى محمد شوقى سامح شهاب17882

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه محمد احمد محمد صابر17883

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود العاطى عبد اللطيف عبد محمد صالح17884

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال ابو اللطيف عبد الرحمن عبد17885

الشرقيةاألدبىمبصربدر اسماعيل محمد فوزى الرحمن عبد17886

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد على الرحمن عبد17887

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه غريب نبيل الرحمن عبد17888

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود العزيز عبد محمد العزيز عبد17889

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الهادى عبد محمد هللا عبد17890

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد محمد نجيب السالم عبد17891

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد محمد الكريم عبد17892

الشرقيةاألدبىمبصرالمعظمى محمد على الرحمن عبد محمد الرحمن عبد17893

الشرقيةاألدبىمبصرالعريشى محمد احمد الشحات عادل17894

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى حسن احمد محمود الدين عز17895

الشرقيةاألدبىمبصرخضر محمد محمد رضا هللا عبد17896

الشرقيةاألدبىمبصرحسين هللا عبد عماد هللا عبد17897

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور سالم العزيز عبد عمر17898

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد حسين طلعت عمرو17899

الشرقيةاألدبىمبصربدر محمد عطيه سعيد ابراهيم عالء17900

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد منصور العاطى عبد السيد عمار17901

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل حسين المعطى عبد محمد فادى17902

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد الحميد عبد الناصر عبد كريم17903

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد سليم محمود كريم17904

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد جمعه يسرى محمد17905

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد حامد محمد17906

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد محمود محمد17907

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد برعى عبده محمد17908

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد تهامى هللا عبد محمد17909

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل سالم محمود محمد محمد17910

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد ابراهيم محمد17911

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد العزيز عبد النبى عبد محمد17912

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل فهمى محمد الناصر عبد محمد17913

الشرقيةاألدبىمبصرموافى عطيه الحكيم عبد محمد احمد محمود17914

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد احمد محمد17915

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الهادى عبد احمد محمد17916

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد حسن السيد باسم محمد17917

الشرقيةاألدبىمبصرفرح السيد محمد رشدى محمد17918
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الشرقيةاألدبىمبصرسعيد محمد الرؤف عبد النعمان محمد17919

الشرقيةاألدبىمبصرالصورى حسين صالح حلمى محمد17920

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد حاتم محمد17921

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم خالد محمد17922

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود محمد محمد17923

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عطيه احمد السيد محمد17924

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن عبد محمد17925

الشرقيةاألدبىمبصررضوان محمود فوزى ابراهيم محمود17926

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى موسى ابراهيم حسين محمود17927

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الفتاح عبد حسين السيد محمود17928

الشرقيةاألدبىمبصرموسى موسى فكرى محمد محمود17929

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمود فتحى محمود17930

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان على شحاته السيد محمود17931

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى احمد محمد احمد محمود17932

الشرقيةاألدبىمبصرالجد محمد الرحمن عبد مصطفى17933

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود احمد محمد مصطفى17934

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد سعيد حلمى مصطفى17935

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد احمد انور مصطفى17936

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد خليل سليمان جمال معتز17937

الشرقيةاألدبىمبصربدر عطيه السيد عزت ماذن17938

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن محمد وصفى ناصر17939

الشرقيةاألدبىمبصرغانم محمد دسوقى السيد يوسف17940

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد محمد زكريا يحيى17941

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد صبرى وليد17942

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد حسن محمد العزيز عبد17943

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الحليم عبد محمد احمد17944

الشرقيةاألدبىمبصرالحلينى ابراهيم السيد السيد17945

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن محمد سعيد حسن17946

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد محمد الحميد عبد زياد17947

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عوض محمد سعد17948

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد على ساطى ابو جميل الرحمن عبد17949

الشرقيةاألدبىمبصررجب العزيز عبد رجب العزيز عبد17950

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد السيد سعيد هللا عبد17951

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الموجود عبد هانى هللا عبد17952

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد الحميد عبد محمد الحميد عبد17953

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد عطيه محمد على17954

الشرقيةاألدبىمبصرعبيد محمد فتحى ممدوح فتحى17955

الشرقيةاألدبىمبصرقنديل محمد محمد ابراهيم قنديل17956

الشرقيةاألدبىمبصرصالح سليم السيد ابراهيم محمد17957

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمود طه حسن محمد17958

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد سعيد محمد17959

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على السيد عادل محمد17960
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الشرقيةاألدبىمبصررمضان مصطفى عيسى محمد محمود17961

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد هاشم محمد محمود17962

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشافعى صالح ابراهيم17963

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان حسن سليمان احمد17964

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد حسن الرحمن عبد17965

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد اسماعيل هللا عبد17966

الشرقيةاألدبىمبصرخليل السيد رجب محمد17967

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد فتحى رجب محمد17968

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العال عبد السيد معاذ17969

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد مصباح معاذ17970

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد احمد محمود17971

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عطيه يوسف17972

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد مجدى ابراهيم17973

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد مهدى احمد17974

الشرقيةاألدبىمبصرموسى احمد موسى احمد17975

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد حسن احمد اسالم17976

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الصادق محمد اسالم17977

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد حسن17978

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد زيد17979

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد محمد الحميد عبد17980

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد المعطى عبد جمعه الرحمن عبد17981

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد هللا عبد هشام هللا عبد17982

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه عيد صبرى عيد17983

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الهادى محمد احمد فرج17984

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد ابراهيم محمد17985

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح احمد محمد17986

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد اشرف محمد17987

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسينى خليل محمد17988

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد سليمان محمد17989

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد عادل محمد17990

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه السيد عالء محمد17991

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمود محمد17992

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد محمود17993

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد ابراهيم مطاوع17994

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد محمد مطاوع17995

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد رمضان نضال17996

الشرقيةاألدبىمبصرعلى منصور السيد ياسر17997

الشرقيةاألدبىمبصرسليم عبده محمد ابراهيم17998

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى صالح احمد17999

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا عبد الصمد عبد احمد18000

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد منصور على احمد18001

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد احمد18002
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ن371بحطيط

ن405بحطيط

ثانجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

راسبجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

راسبجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

راسبجبيل الشيخ

راسبجبيل الشيخ

ثانردين ميت

ن378ردين ميت

ثانردين ميت

ن471ردين ميت

ثانردين ميت

ن393ردين ميت

ن491ردين ميت

ثانردين ميت

ثانردين ميت

ن340ردين ميت

ثانردين ميت

ثانردين ميت

ثانردين ميت

راسبردين ميت

راسبردين ميت

ثانردين ميت

ثانردين ميت

ثانردين ميت

ثانردين ميت

ثانردين ميت

ن348ردين ميت

ن389ردين ميت

ن369ردين ميت

راسبردين ميت

ثانردين ميت

ثانالعزازى كفر

ثانالعزازى كفر

ثانالعزازى كفر

ن349العزازى كفر

ثانالعزازى كفر
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الدين على اسالم18003

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد محمد السيد18004

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على عاطف حسن18005

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد روق محمد حماده18006

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد طارق18007

الشرقيةاألدبىمبصرالشوادفى محمد الهادى عزت18008

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على محمد على18009

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد محمد18010

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان صبحى محمد18011

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى صالح محمد18012

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن روق محمود18013

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب الرحمن عبد صالح محمود18014

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى عزازى ممدوح محمود18015

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود ابراهيم18016

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد عطيه صالح احمد18017

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى اللطيف عبد عيسى احمد18018

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عالء اسامه18019

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد السيد محمد اشرف18020

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد صبحى امين18021

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد السيد بالل18022

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصيلحى السيد جميل سعيد18023

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد سمير عصام سمير18024

الشرقيةاألدبىمبصرامين محمد جمال ابراهيم شهاب18025

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى ابراهيم عباس صبحى هللا عبد18026

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد هللا عبد عماد هللا عبد18027

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد عمرو18028

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه على محمد على18029

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد بسيونى حسن محمد18030

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى محمد محمد ناصر محمد18031

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد فكرى هللا عبد صالح محمود18032

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمد مصطفى18033

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد اسماعيل احمد18034

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد رمضان احمد18035

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود خليل ابو محمد سمير احمد18036

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب هللا جاب عيد احمد18037

الشرقيةاألدبىمبصرالسنجرى مسلم احمد حسن ادهم18038

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد عادل اسالم18039

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد محمد السيد امير18040

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد اسعد محمد سعد18041

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل جاد الصادق السيد صادق18042

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد الرحمن عبد18043

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد العزيز عبد رأفت العزيز عبد18044
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ن368العزازى كفر

ثانالعزازى كفر

ثانالعزازى كفر

ثانالعزازى كفر

راسبالعزازى كفر

ثانالعزازى كفر

ثانالعزازى كفر

راسبالعزازى كفر

ثانالعزازى كفر

ثانالعزازى كفر

ثانالعزازى كفر

ثانالعزازى كفر

ن352العزازى كفر

ن387الحلمية

ن372الحلمية

ن384الحلمية

ن337الحلمية

ثانالحلمية

ن339الحلمية

ن354الحلمية

ن350الحلمية

ثانالحلمية

ن355الحلمية

ن324الحلمية

ن315الحلمية

ن450الحلمية

ن315الحلمية

ن401الحلمية

ن368الحلمية

ثانالحلمية

ثانالحلمية

ن359الصوة

ن360الصوة

ن374الصوة

ن321الصوة

ن367الصوة

ن375الصوة

ن347الصوة

ن367الصوة

ن403الصوة

ن357الصوة

ن333الصوة
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الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم احمد محمد الرحمن عبد18045

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه رزق صبحى محمود هللا عبد18046

الشرقيةاألدبىمبصريونس محمد على على عالء18047

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه سيد محمد كرم18048

الشرقيةاألدبىمبصرغمرى ابراهيم محمد حسن محمد18049

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد العزيز عبد جمعه محمد18050

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم خليل هللا عبد رمضان محمد18051

الشرقيةاألدبىمبصردرويش مصطفى احمد عاطف محمد18052

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سليم غمرى محمد18053

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه ناصر محمد18054

الشرقيةاألدبىمبصرخطابى اسماعيل محمد النبى عبد الدين نور18055

الشرقيةاألدبىمبصرحموده محمد محمد السيد ياسين18056

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد الششتاوى حسن ابراهيم18057

الشرقيةاألدبىمبصرفرج المعز عبد فرج ابراهيم18058

الشرقيةاألدبىمبصرحسين عيد احمد محمد ابراهيم18059

الشرقيةاألدبىمبصرالشربينى السيد الصمد عبد ثروت بكر ابو18060

الشرقيةاألدبىمبصرالبرعى السيد احمد ابراهيم احمد18061

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى هنداوى اشرف احمد18062

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود السيد احمد18063

الشرقيةاألدبىمبصراحمد متولى احمد ايهاب احمد18064

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد سعيد احمد18065

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد صالح احمد18066

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد طارق احمد18067

الشرقيةاألدبىمبصرعزازى الفتاح عبد طالل احمد18068

الشرقيةاألدبىمبصرالشيخ الحميد عبد رجب مصطفى الحميد عبد احمد18069

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد العال عبد احمد18070

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد على احمد18071

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد محمد فتحى احمد18072

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد اسامه اسالم18073

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد الغيط ابو شحاته اسالم18074

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد ابراهيم ابراهيم فكرى المأمون18075

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد اللطيف عبد منصور ايمن18076

الشرقيةاألدبىمبصرفرغلى السيد السباعى جابر ايهاب18077

الشرقيةاألدبىمبصراحمد البارى عبد احمد حسن18078

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد اسماعيل خالد18079

الشرقيةاألدبىمبصرخضير محمود احمد صالح رضا18080

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه احمد خالد الدين شهاب18081

الشرقيةاألدبىمبصررزق على محمد الدين صالح18082

الشرقيةاألدبىمبصرغريب صابر حسنى الحميد عبد18083

الشرقيةاألدبىمبصرهليل محمد الرحمن عبد حسين الرحمن عبد18084

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن وائل الرحمن عبد18085

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد الشكور عبد ياسر الشكور عبد18086
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ثانالصوة

ثانالصوة

ن383الصوة

ن372الصوة

ن360الصوة

ن376الصوة

ن365الصوة

ن374الصوة

ن375الصوة

ثانالصوة

ثانالصوة

ن349الصوة

ن382صقر كفر

ن372صقر كفر

ن366صقر كفر

ن396صقر كفر

ن429صقر كفر

ن383صقر كفر

ن392صقر كفر

ن393صقر كفر

ن419صقر كفر

ن594صقر كفر

ن366صقر كفر

ن392صقر كفر

ن439صقر كفر

ن417صقر كفر

ن481صقر كفر

ن372صقر كفر

ن394صقر كفر

ن480صقر كفر

ن377صقر كفر

ن385صقر كفر

ن375صقر كفر

ن369صقر كفر

ن367صقر كفر

ن405صقر كفر

ن443صقر كفر

ن504صقر كفر

ن435صقر كفر

ن437صقر كفر

ثانصقر كفر

ن404صقر كفر
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الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد محمد العزيز عبد18087

الشرقيةاألدبىمبصراحمد شحتو عبده محمد هللا عبد18088

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد محمود هللا عبد18089

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى عبده السيد مسعد هللا عبد18090

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على حسن مصطفى هللا عبد18091

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد المقصود عبد محمود عالء18092

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عرفه امين على18093

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه الديدامونى جمال على18094

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد محمود على18095

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد اسامه عمرو18096

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد عيد الرحمن عبد محمد كمال18097

الشرقيةاألدبىمبصرعلى يوسف ابراهيم محمد18098

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم الرحيم عبد احمد محمد18099

الشرقيةاألدبىمبصرعمر على احمد محمد18100

الشرقيةاألدبىمبصرعمر فاروق احمد محمد18101

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد السيد محمد18102

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد محمد محمد فايد محمد18103

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد محمود محمد18104

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد مصطفى منير محمد18105

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الرحمن عبد محمد محمود18106

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السالم عبد امين مصطفى18107

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى اسماعيل السالم عبد اسماعيل مؤمن18108

الشرقيةاألدبىمبصرالمالك عبد ابراهيم احمد ابراهيم18109

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الصبور عبد محمد احمد18110

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد عالء اسالم18111

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد نادر اسالم18112

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد صالح امجد18113

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد عرفه ايهاب18114

الشرقيةاألدبىمبصرالمالك عبد محمد الشكور عبد حسن18115

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سليمان خالد سامح18116

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد حسين هللا عبد18117

الشرقيةاألدبىمبصرسمرى احمد على ايمن على18118

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد محمد عالء18119

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن عادل عمرو18120

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم السيد حسام محمد18121

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الشبراوى عماد محمد18122

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى مجاهد السيد محمود18123

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى موسى محمد حمدى محمد محمود18124

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد احمد هشام18125

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل اسماعيل ابراهيم هيثم18126

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل ابراهيم احمد18127

الشرقيةاألدبىمبصرزاهر فهمى ربيع احمد18128
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ن493صقر كفر

ن510صقر كفر

ن361صقر كفر

ن470صقر كفر

ن362صقر كفر

ثانصقر كفر

ن372صقر كفر

ن378صقر كفر

ن419صقر كفر

ن336صقر كفر

ن459صقر كفر

ثانصقر كفر

ن416صقر كفر

ثانصقر كفر

ن426صقر كفر

ن395صقر كفر

ن443صقر كفر

ن346صقر كفر

راسبصقر كفر

ن406صقر كفر

ن355صقر كفر

ن425صقر كفر

ثانالصورة

ثانالصورة

ن372الصورة

ثانالصورة

ثانالصورة

ثانالصورة

ن336الصورة

ن335الصورة

ن458الصورة

ن388الصورة

ثانالصورة

ثانالصورة

ثانالصورة

ثانالصورة

ثانالصورة

ثانالصورة

ثانالصورة

راسبالصورة

ن464السمرى احمد

ن501السمرى احمد
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الشرقيةاألدبىمبصرسالم سليمان عيد احمد18129

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سليمان عوده السيد18130

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد محمد السيد18131

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه الباز الودود عبد حماده18132

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم العزيز عبد ثروت صالح18133

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح صبرى صالح18134

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمود صالح18135

الشرقيةاألدبىمبصراحمد باز السيد عماد18136

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد على السالم عبد على18137

الشرقيةاألدبىمبصراحمد باز ابراهيم محمد18138

الشرقيةاألدبىمبصركامل فتحى السيد محمد18139

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود محمد محمود18140

الشرقيةاألدبىمبصرالصمد عبد ابراهيم منصور ابراهيم18141

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الجواد عبد ابراهيم احمد18142

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم احمد18143

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد سليمان احمد18144

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد شاهين احمد18145

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد العزيز عبد احمد18146

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد احمد18147

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خليل منصور محمد اسالم18148

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد منصور على السيد18149

الشرقيةاألدبىمبصرعوض عمر حمد محمد الرحمن عبد18150

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد ماهر الكريم عبد18151

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد محمود هللا عبد18152

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الكريم عبد عثمان18153

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد زكى عماد18154

الشرقيةاألدبىمبصرجاد سالم محمد عمر18155

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد الفتاح عبد عمرو فادى18156

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الوهاب عبد السيد محمد18157

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد المنعم عبد حمدى محمد18158

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رمضان خالد محمد18159

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور النصر ابو محمد صفوت محمد18160

الشرقيةاألدبىمبصرحسن المنعم عبد عثمان محمد18161

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد غريب محمد18162

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد فاروق نبيل محمد18163

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى المغاورى محمد محمد محمود18164

الشرقيةاألدبىمبصربيومى مصطفى رائد مصطفى18165

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بندارى الغنى عبد مصطفى18166

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن ناصر هيثم18167

الشرقيةاألدبىمبصرسعد اسماعيل هللا عبد احمد18168

الشرقيةاألدبىمبصرالنادى منصور عثمان السيد18169

الشرقيةاألدبىمبصرخليل السيد عراقى السيد18170
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ثانالسمرى احمد

ثانالسمرى احمد

ن450السمرى احمد

ن433السمرى احمد

ثانالسمرى احمد

ثانالسمرى احمد

ثانالسمرى احمد

ثانالسمرى احمد

ثانالسمرى احمد

ن489السمرى احمد

ثانالسمرى احمد

ثانالسمرى احمد

ن472ابوحريز

ن458ابوحريز

ثانابوحريز

ن373ابوحريز

ن395ابوحريز

ن346ابوحريز

ن354ابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثاننجاح الشيخ

راسبنجاح الشيخ

ثاننجاح الشيخ
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الشرقيةاألدبىمبصرسالم عوده حسن حسام18171

الشرقيةاألدبىمبصرهريدى حسن هاشم حسن18172

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن المجيد عبد صالح18173

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد18174

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد منصور عادل اللطيف عبد18175

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صدقى ابراهيم محمد18176

الشرقيةاألدبىمبصرجبريل منصور متولى رمضان محمد18177

الشرقيةاألدبىمبصرحلمى اسماعيل محمد العال عبد محمد18178

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد رضا ابراهيم18179

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد صالح ابراهيم18180

الشرقيةاألدبىمبصردرويش النبى عبد الشبراوى احمد18181

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد العال عبد احمد18182

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الجواد عبد محمد احمد18183

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد محمد محمود احمد18184

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور احمد الرحمن عبد يوسف احمد18185

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الجواد عبد حلمى السيد18186

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد السيد18187

الشرقيةاألدبىمبصراحمد نصر السيد محمود السيد18188

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على المنعم عبد نادر الشافعى18189

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد حازم18190

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الطاهر حسام18191

الشرقيةاألدبىمبصراحمد صالح الرحمن عبد رجب18192

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد محمد صالح18193

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمود ضياء18194

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمود التميمى احمد الرحيم عبد18195

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه السيد ابراهيم الكريم عبد18196

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد الكريم عبد الرحمن عبد كريم18197

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جمعه محمد اسماعيل محمد18198

الشرقيةاألدبىمبصرحماد الرؤف عبد محمد السيد محمد18199

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سالمه جالل محمد18200

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل اللطيف عبد الحكيم عبد محمد18201

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد محمد الرحيم عبد محمد18202

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسن احمد السالم عبد محمد18203

الشرقيةاألدبىمبصرسلطان محمد السيد عيد محمد18204

الشرقيةاألدبىمبصرالشهيدى محمد عثمان مصطفى محمد18205

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد السيد محمد محمود18206

الشرقيةاألدبىمبصرالمعاطى ابو احمد محمود محمد محمود18207

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على لطفى فرج ياسر18208

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد على رمضان احمد18209

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد السلطان اسالم18210

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد عيد حبيب18211

الشرقيةاألدبىمبصريوسف البديع عبد سعيد الحميد عبد18212
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ن384نجاح الشيخ

ثاننجاح الشيخ

راسبنجاح الشيخ

راسبنجاح الشيخ

راسبنجاح الشيخ

راسبنجاح الشيخ

ثاننجاح الشيخ

ثاننجاح الشيخ

ن370صقر اوالد

راسبصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ن380صقر اوالد

ن352صقر اوالد

ثانصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ثانصقر اوالد

راسبصقر اوالد

راسبصقر اوالد

راسبصقر اوالد

راسبصقر اوالد

راسبصقر اوالد

راسبصقر اوالد

راسبصقر اوالد

ثانصقر اوالد

راسبصقر اوالد

راسبصقر اوالد

راسبصقر اوالد

راسبصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ثانصقر اوالد

راسبصقر اوالد

راسبصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ثانصقر اوالد

راسبصقر اوالد

راسبصقر اوالد

ثانبالشرقية حسن بنى

ثانبالشرقية حسن بنى

ثانبالشرقية حسن بنى

ثانبالشرقية حسن بنى
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد المقصود عبد محمد فارس18213

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السعيد محمد سعيد18214

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه عبده رضا محمد18215

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد ممدوح محمد18216

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد شعبان محمد18217

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى منصور الكريم عبد منصور18218

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد العال عبد الحميد عبد محمد18219

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عباس السيد ابراهيم18220

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد حسن احمد18221

الشرقيةاألدبىمبصرالحق عبد محمد صالح احمد18222

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سالم الرحمن عبد عادل احمد18223

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمد عادل احمد18224

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد العزيز عبد احمد18225

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد احمد18226

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد سالم محمد احمد18227

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد الحميد عبد شعبان وائل احمد18228

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد الهادى18229

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد كمال هالل حماده18230

الشرقيةاألدبىمبصرسالم اللطيف عبد الجواد عبد ماهر احمد خالد18231

الشرقيةاألدبىمبصرصالح عبده صالح ناصر صالح18232

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى احمد الحميد عبد18233

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين على حسانين على18234

الشرقيةاألدبىمبصرالحق عبد سليمان ناصر عمرو18235

الشرقيةاألدبىمبصرجمعان الجواد عبد السيد محمد18236

الشرقيةاألدبىمبصرعبده سعد محمد السيد محمد18237

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد كمال العداروسى محمد18238

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد السيد عادل محمد18239

الشرقيةاألدبىمبصرالسعيد العاطى عبد على محمد18240

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد لطفى محمد18241

الشرقيةاألدبىمبصرالمشاعلى احمد احمد السيد محمود18242

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد السيد حسن صبرى محمود18243

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد لطفى محمود18244

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد محمد محمود18245

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد حسن رفعت مصطفى18246

الشرقيةاألدبىمبصرالطنطاوى السيد فاضل ابراهيم18247

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد احمد18248

الشرقيةاألدبىمبصرسالم فاضل السيد مدحت احمد18249

الشرقيةاألدبىمبصرعاشور محمد محمد احمد18250

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد مدحت اسالم18251

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم سلطان طارق18252

الشرقيةاألدبىمبصراحمد منصور على محمد على18253

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد عمر18254
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ثانبالشرقية حسن بنى

راسببالشرقية حسن بنى

راسببالشرقية حسن بنى

راسببالشرقية حسن بنى

راسببالشرقية حسن بنى

راسببالشرقية حسن بنى

ثانبالشرقية حسن بنى

ثاناالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ن316االزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين

ن410االزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ن419االزهار قصاصين

ن402االزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ن479االزهار قصاصين

راسبحماده

ثانحماده

ثانحماده

راسبحماده

راسبحماده

راسبحماده

راسبحماده

راسبحماده



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 867

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد هانى كريم18255

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد محمد جمعه محمد18256

الشرقيةاألدبىمبصرقطب ابراهيم سعد محمد18257

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى شوقى سمير محمد18258

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عبده صالح محمد18259

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المعين عبد مصباح محمد18260

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد حماد وجيه محمد18261

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الرازق عبد محمود18262

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم منصور18263

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور على محمد هانى18264

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد على الشافعى ابراهيم18265

الشرقيةاألدبىمبصرحسن رضوان حامد احمد18266

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد رمضان احمد18267

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد عرفه شعبان احمد18268

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الرؤف عبد صبحى احمد18269

الشرقيةاألدبىمبصرعوض عبده فتحى احمد18270

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الرحمن عبد السيد احمد18271

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يوسف محمد السيد اسالم18272

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض انور صالح السيد18273

الشرقيةاألدبىمبصررمضان محمد السالم عبد االنصارى18274

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد حمزه امير18275

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الباقى عبد صالح انور18276

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد احمد محمد ايمن18277

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم جاد ابراهيم بسام18278

الشرقيةاألدبىمبصرحسن رمضان الناصر عبد جمال18279

الشرقيةاألدبىمبصرعلى تايه عامر حسن18280

الشرقيةاألدبىمبصرالسمرى صالح احمد السالم عبد رشدى18281

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم زكى احمد زكى18282

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد الرحيم عبد باز زياد18283

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سيد ابراهيم سليمان18284

الشرقيةاألدبىمبصرحسن رمزى مصطفى شادى18285

الشرقيةاألدبىمبصرشهبو على محمد محمد الحميد عبد شهبو18286

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم السيد طارق18287

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمود محمود هللا عبد18288

الشرقيةاألدبىمبصرعلى تايه محمد على18289

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد الرؤف عبد محمد عمر18290

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حلمى حسن عمرو18291

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على يسرى كريم18292

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد محمد حسن محسن18293

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد18294

الشرقيةاألدبىمبصرسلمى محمد ابراهيم السيد محمد18295

الشرقيةاألدبىمبصرالصمد عبد العال عبد السيد محمد18296
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الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد السيد محمد18297

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رجب خليل محمد18298

الشرقيةاألدبىمبصرعواجه احمد احمد رمضان محمد18299

الشرقيةاألدبىمبصرعمر الرازق عبد عمر محمد18300

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد محمد على محمد18301

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق محمود على محمد18302

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم ابراهيم محمد مصطفى18303

الشرقيةاألدبىمبصريونس على احمد عطيه يونس18304

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الرؤف عبد مجدى ابراهيم18305

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد حسن محمد ابراهيم18306

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رمضان محمد ابراهيم18307

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان عمرو محمد ابراهيم18308

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عوض السيد احمد18309

الشرقيةاألدبىمبصرالشربينى محمد السيد احمد18310

الشرقيةاألدبىمبصرسليم احمد رضا احمد18311

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الفتاح عبد العال عبد احمد18312

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسين فوزى احمد18313

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحسينى محمد احمد18314

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد محمد احمد18315

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد على الكريم عبد اسامه18316

الشرقيةاألدبىمبصرحمدان الحميد عبد الكريم عبد السيد18317

الشرقيةاألدبىمبصرسليم ابراهيم محمد حاتم18318

الشرقيةاألدبىمبصرالشرقاوى حسن السيد صالح18319

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد18320

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عثمان مجدى هللا عبد18321

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد رمضان خالد عصام18322

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد توفيق اسماعيل عمرو18323

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مكى مصطفى عمرو18324

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم حسن عوض18325

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حامد محمد18326

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسين محمد18327

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عيد خالد محمد18328

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد رمضان محمد18329

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد على محمد18330

الشرقيةاألدبىمبصرعبده السيد متولى محمد18331

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فؤاد محمد محمود18332

الشرقيةاألدبىمبصرنجاتى مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم18333

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فرج الحسيب عبد محمد احمد18334

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شبانه محمد صبحى اسالم18335

الشرقيةاألدبىمبصرذكى رشاد محمد اسامه باسم18336

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى العزيز عبد محفوظ حمزه18337

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مهدى محمد محمود حمزه18338
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الشرقيةاألدبىمبصرالسعيد محمد ذكى مأمون خالد18339

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين السيد محمد ضياء18340

الشرقيةاألدبىمبصرصبيح محمد طه عادل طه18341

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد العظيم عبد السعيد الرحمن عبد18342

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد السيد عاطف الرحمن عبد18343

الشرقيةاألدبىمبصرالبر عبد على هاشم على الرحمن عبد18344

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد حمدى محمد الرحمن عبد18345

الشرقيةاألدبىمبصراحمد شاور السيد العزيز عبد18346

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمود محمد احمد هللا عبد18347

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد احمد جمال هللا عبد18348

الشرقيةاألدبىمبصرسالم هللا عبد المنعم عبد هللا عبد المنعم عبد18349

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد على احمد على18350

الشرقيةاألدبىمبصربركات حسين جعفر محمود عمر18351

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى السيد احمد ابراهيم محمد18352

الشرقيةاألدبىمبصرراضى محمد صالح احمد محمد18353

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد السيد ايمن محمد18354

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى توفيق محمد جمال محمد18355

الشرقيةاألدبىمبصرالدين علم الرحمن عبد محمد رضا محمد18356

الشرقيةاألدبىمبصرالطحاوى ابراهيم محروس رفعت محمد18357

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد ابراهيم صابر محمد18358

الشرقيةاألدبىمبصربيومى الحميد عبد صالح محمد18359

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور سكران فؤاد الحميد عبد محمد18360

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى على محمد على محمد18361

الشرقيةاألدبىمبصرفتحى محمد فارس محمد18362

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم زكريا محمود محمد18363

الشرقيةاألدبىمبصرالبر عبد محمد السيد احمد محمود18364

الشرقيةاألدبىمبصرزايد محمد محمد احمد محمود18365

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم محمود سالم محمود18366

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم منصور الدين صالح محمود18367

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين على حسانين على محمود18368

الشرقيةاألدبىمبصرعياد الرحمن عبد محمود محمد محمود18369

الشرقيةاألدبىمبصرمراد تهامى مصطفى محمد محمود18370

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد المحسن عبد رضا مصطفى18371

الشرقيةاألدبىمبصرحماده ابراهيم الباسط عبد صبرى مصطفى18372

الشرقيةاألدبىمبصرفضل العزيز عبد اللطيف عبد محمد مصطفى18373

الشرقيةاألدبىمبصرعامر ابراهيم الحليم عبد محمد مؤمن18374

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يوسف ابراهيم يوسف18375

الشرقيةاألدبىمبصرالبرى العزيز عبد محمد اسامه يوسف18376

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى مسلم سليم محمد يوسف18377

الشرقيةاألدبىمبصرحوسه على احمد عليوه السيد احمد18378

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد الدين صالح حسن احمد18379

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على حسن خالد احمد18380
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الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد احمد سعيد احمد18381

الشرقيةاألدبىمبصرالعطار محمود مصطفى الحميد عبد احمد18382

الشرقيةاألدبىمبصرحبيب محمد احمد العزيز عبد احمد18383

الشرقيةاألدبىمبصرالجزار سليمان محمد ابراهيم محمد احمد18384

الشرقيةاألدبىمبصرربيع عفيفى حسن الخالق عبد محمد احمد18385

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رمضان محمد محمد احمد18386

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد محمد محمود احمد18387

الشرقيةاألدبىمبصرحامد محمد هللا عبد سليمان محمود الحسن18388

الشرقيةاألدبىمبصرالدين شمس الخالق عبد محمد احمد امير18389

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مدبولى النبى عبد نزيه ايمن18390

الشرقيةاألدبىمبصرزهران زكى زكريا محمد بالل18391

الشرقيةاألدبىمبصرربيع على حسن الخالق عبد حسن18392

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد حسن18393

الشرقيةاألدبىمبصرالبرماوى حسن هدائى حسن18394

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد حسينى وائل حسينى18395

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عليوه فاروق حمدى رضا18396

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى حسن عفيفى هللا عبد رمضان18397

الشرقيةاألدبىمبصرالجمال بدوى على سليمان على سليمان18398

الشرقيةاألدبىمبصرغريبه محمد سيد فرج سيد18399

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان مصطفى محمود محمود شعبان18400

الشرقيةاألدبىمبصرالكاشف خليل محمود السيد الرحمن عبد18401

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد احمد محمد الرحمن عبد18402

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار مهدى امين محمد الرحمن عبد18403

الشرقيةاألدبىمبصرحسن رمضان صالح الوهاب عبد18404

الشرقيةاألدبىمبصرهيكل السيد طه السيد هللا عبد18405

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار احمد طه السيد رمضان هللا عبد18406

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد صالح ياسر عدنان18407

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد جالل على احمد على18408

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى الخالق عبد محمد عاطف عمر18409

الشرقيةاألدبىمبصرخضر مرسى احمد محمد عمر18410

الشرقيةاألدبىمبصرسعدون الفتاح عبد ابراهيم محمد عالء18411

الشرقيةاألدبىمبصرطلعت احمد انور خالد كرم18412

الشرقيةاألدبىمبصرنجم البربرى محمد السيد كريم18413

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الفتاح عبد محمد احمد محمد18414

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خضرى السيد اسامه محمد18415

الشرقيةاألدبىمبصرضيف محمود سعيد السيد محمد18416

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى حسين عفيفى السيد محمد18417

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رمضان محمد ايهاب محمد18418

الشرقيةاألدبىمبصرحنه حسن محمد محمد حسن محمد18419

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد خالد محمد18420

الشرقيةاألدبىمبصرالدهشان احمد سيد ابراهيم ربيع محمد18421

الشرقيةاألدبىمبصرعيد عليوه محمد سمير محمد18422
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الشرقيةاألدبىمبصرالجزار هاشم ابو على صالح محمد18423

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد الشحات صالح محمد18424

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم احمد عصام محمد18425

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان الرفاعى احمد ناصر محمد18426

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود فوزى هانى محمد18427

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى حسين عفيفى السيد محمود18428

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد العزم ابو محمود محمد محمود18429

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن محمد احمد مصطفى18430

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد رمضان جابر مصطفى18431

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى العراقى محمد محمود مصطفى18432

الشرقيةاألدبىمبصرجاهين حسن محمد محمود مصطفى18433

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد محمد محمود مصطفى18434

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على محمد محمود يوسف18435

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عبده محمد النبى عبد ابراهيم18436

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد فتحى كمال ابراهيم18437

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد اشرف احمد18438

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امين حامد امين احمد18439

الشرقيةاألدبىمبصربركات احمد سعيد احمد18440

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محروس محمد شاكر احمد18441

الشرقيةاألدبىمبصرصبحى سالم عيد عادل احمد18442

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم هللا عبد احمد18443

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو على عطا محمد احمد18444

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد احمد18445

الشرقيةاألدبىمبصرالبارى عبد سعد مسعد محمد احمد18446

الشرقيةاألدبىمبصرجامع عوده جامع حامد اسالم18447

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد العابدين زين محمد محمد اسالم18448

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسين الفتاح عبد حسين18449

الشرقيةاألدبىمبصرحسان محمد محمود وائل زياد18450

الشرقيةاألدبىمبصرعباس هللا عبد احمد مصطفى سعيد18451

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل توفيق سيد عامر18452

الشرقيةاألدبىمبصرهيبه سليمان الحميد عبد عادل الرحمن عبد18453

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى محمد الحليم عبد عاطف الحليم عبد18454

الشرقيةاألدبىمبصرعياده هللا عبد ابراهيم محمد العزيز عبد18455

الشرقيةاألدبىمبصرشملول الغالى عواد سليمان هللا عبد18456

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امين حامد عاطف هللا عبد18457

الشرقيةاألدبىمبصرسبع حسين المنعم عبد حسين محمد18458

الشرقيةاألدبىمبصرزكى الفتوح ابو محمد زكى محمد18459

الشرقيةاألدبىمبصرصباح سالم محمد سالم محمد18460

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الحليم عبد سمير محمد18461

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد عواد محمد عيد محمد18462

الشرقيةاألدبىمبصرالحلو على محمد مصطفى محمد18463

الشرقيةاألدبىمبصرالمدرك اسماعيل محمود اسماعيل محمود18464
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الشرقيةاألدبىمبصرشحاته تهامى السيد تهامى محمود18465

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد فتحى رفاعى محمود18466

الشرقيةاألدبىمبصرخضر كامل محمد كمال محمود18467

الشرقيةاألدبىمبصرخضر صبرى فتحى محمد محمود18468

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد امام جمعه مسعد18469

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه ابراهيم محمد سيد معاذ18470

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه الفتاح عبد المنيرى محمد بدر مفيد18471

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو على عطا السيد نادر18472

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على المندوه السيد جمال محمد18473

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى ابراهيم السيد ابراهيم18474

الشرقيةاألدبىمبصرنصار جاد كامل السيد احمد18475

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد احمد18476

الشرقيةاألدبىمبصرمطر ابراهيم سالم سمير احمد18477

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جوده سيد احمد18478

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على عطيه احمد18479

الشرقيةاألدبىمبصرامام فتحى ياسر احمد18480

الشرقيةاألدبىمبصرمطر محمد محمد ابراهيم السيد اسامه18481

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عليوه محمد اسالم18482

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد الرافع عبد محمود اشرف18483

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد السيد اشرف السيد18484

الشرقيةاألدبىمبصرعصر محمد خليل صبحى السيد18485

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد الشحات محمد السيد18486

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عيد جوده حسن جوده18487

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العظيم عبد محمد جوهرى18488

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى رشيد عيد حسين18489

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه محمد حمدى18490

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى محمد احمد طارق رضا18491

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض السيد عوض سيد18492

الشرقيةاألدبىمبصرراغب حواش محمود صالح18493

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد عثمان وائل عثمان18494

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد علوان تامر الحميد عبد18495

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سليمان السيد عيد الرحمن عبد18496

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد محمود الرحمن عبد18497

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد الظاهر عبد احمد الظاهر عبد18498

الشرقيةاألدبىمبصرقطاب الحميد عبد المنعم عبد محمود الفتاح عبد18499

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد السيد هللا عبد18500

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى محمد احمد جوهرى هللا عبد18501

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد هللا عبد خيرى هللا عبد18502

الشرقيةاألدبىمبصرعصر احمد نبيه صالح هللا عبد18503

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد سعيد المنعم عبد18504

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عيد نصار صباح فيصل18505

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد السيد اشرف محمد18506
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الشرقيةاألدبىمبصرشحات سيد اشرف محمد18507

الشرقيةاألدبىمبصرجوده ناصر جوده محمد18508

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب ابراهيم الباقى عبد حامد محمد18509

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ياسين خالد محمد18510

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد رأفت محمد18511

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد المنعم عبد سعيد محمد18512

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد عيد سعيد محمد18513

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد على شحته محمد18514

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد ابراهيم عادل محمد18515

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عيد جوده عيد محمد18516

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى مجدى محمد18517

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود محمد18518

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد حفنى محمود18519

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود حمدى محمود18520

الشرقيةاألدبىمبصرعلى يوسف محمد محمود18521

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى العظيم عبد الفتاح عبد مصطفى18522

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد هاشم ابو صالح هاشم18523

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد محمد محمد ياسين18524

الشرقيةاألدبىمبصررشاد ابراهيم رشاد ابراهيم18525

الشرقيةاألدبىمبصررجب السيد يوسف ابراهيم18526

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد جميل احمد18527

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود حماده احمد18528

الشرقيةاألدبىمبصرالسعيد السيد صالح احمد18529

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الوهاب عبد صالح احمد18530

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد عثمان احمد18531

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد عزت احمد18532

الشرقيةاألدبىمبصرالمتولى المتولى محمد احمد18533

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد عوض محمود احمد18534

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق محمد منصور احمد18535

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد ناصر احمد18536

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى عطيه عاطف السيد18537

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حجازى محمد السيد18538

الشرقيةاألدبىمبصررجب السيد محمود السيد18539

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل العظيم عبد السيد امير18540

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الوصيف محمد صالح18541

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد جمعه السيد طه18542

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد السيد عثمان18543

الشرقيةاألدبىمبصرخضرى العليم عبد سامح على18544

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد على ابراهيم محمد18545

الشرقيةاألدبىمبصرفتحى عوض احمد محمد18546

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى محمد اشرف محمد18547

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد رمضان محمد18548
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود سالمه محمد18549

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عباس عامر محمد18550

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد لطفى محمد18551

الشرقيةاألدبىمبصربركات زغلى محمد محمد18552

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد مصطفى محمد18553

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمود خالد محمود18554

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد على محمود18555

الشرقيةاألدبىمبصررجب السيد محمد محمود18556

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد شعبان مصطفى18557

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد السيد ابراهيم18558

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد موسى حسن ابراهيم18559

الشرقيةاألدبىمبصرحمد ابراهيم منصور ابراهيم18560

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن السيد احمد18561

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد حندوسه احمد18562

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عيد رمضان احمد18563

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على صالح احمد18564

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه السيد الحميد عبد احمد18565

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يوسف الحميد عبد احمد18566

الشرقيةاألدبىمبصرقطب ابراهيم الفضيل عبد احمد18567

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد على احمد18568

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين عيد احمد18569

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد محمد احمد18570

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى احمد سيد محمد احمد18571

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد الحميد عبد محمد احمد18572

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور حسن احمد السيد18573

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود سليمان السيد18574

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد العزيز عبد السيد18575

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد محمد حسام18576

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الرحمن عبد خالد18577

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عيد محمد رضا18578

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد السيد رمضان18579

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الحميد عبد شريف18580

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى محمد المنعم عبد شعبان18581

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد هللا عبد سليمان شهاب18582

الشرقيةاألدبىمبصرحسن بندارى جمال طارق18583

الشرقيةاألدبىمبصرعبده الكريم عبد احمد الكريم عبد18584

الشرقيةاألدبىمبصرصالح ابراهيم احمد هللا عبد18585

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد العزيز عبد محمد على18586

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد حسن السميع عبد محمد عمرو18587

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد عدلى فكرى18588

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسين ابراهيم كريم18589

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد المنعم عبد مؤمن18590
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ن479ابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ن411ابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ن388ابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ن455ابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ن509ابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ن455ابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ن470ابوعمر بمنشأة النجار صالح على
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الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد احمد محمد18591

الشرقيةاألدبىمبصرسعد جابر الغنيمى محمد18592

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد حامد محمد18593

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد خالد محمد18594

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسين رجب محمد18595

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل عادل محمد18596

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد عبده الكريم عبد محمد18597

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد الستار عبد اللطيف عبد محمد18598

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد عادل محمد18599

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد موسى عمر محمد18600

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عيد محمد18601

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على عوض محمد18602

الشرقيةاألدبىمبصرختال السالم عبد فريد محمد18603

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد فوزى محمد18604

الشرقيةاألدبىمبصرامين مأمون محمد مجدى محمد18605

الشرقيةاألدبىمبصركامل الرحمن عبد محمد محمد18606

الشرقيةاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد محمد محمد18607

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عليوه محمود محمد18608

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد االمين محمود18609

الشرقيةاألدبىمبصرعوض كامل حسن محمود18610

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد سند محمود18611

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد موسى الحى عبد محمود18612

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد صالح هللا عبد محمود18613

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سعد صالح مصطفى18614

الشرقيةاألدبىمبصرنصر محمد محسن هيثم18615

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد سعيد احمد18616

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد عطيه احمد18617

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه فتحى محمد معتز احمد18618

الشرقيةاألدبىمبصرموسى ابراهيم نادر احمد18619

الشرقيةاألدبىمبصرالحسينى السيد محمد اسامه18620

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد مصطفى السيد18621

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد هللا عبد سعيد امير18622

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد السيد محمد سعيد امين18623

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود حسانين السيد بالل18624

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم محمود ابراهيم احمد السيد بهاء18625

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد صالح محمد صالح18626

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد جمال الرحمن عبد18627

الشرقيةاألدبىمبصرفهمى محمد محمود محمد هللا عبد18628

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى اسماعيل حشمت محمد18629

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى احمد السيد فكرى محمد18630

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السالم عبد مصطفى محمد18631

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد ابراهيم الجليل عبد همام محمود18632
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ن538ابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ن511ابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ن506ابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ن451ابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ن384ابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ن465ابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ن496ابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

ثانابوعمر بمنشأة النجار صالح على

راسبالنموذجى مكه

ن528النموذجى مكه

ن382النموذجى مكه

ثانالنموذجى مكه

ثانالنموذجى مكه

ن398النموذجى مكه

ثانالنموذجى مكه

ن398النموذجى مكه

ثانالنموذجى مكه

ن386النموذجى مكه

ثانالنموذجى مكه

ن422النموذجى مكه

ن393النموذجى مكه

ن397النموذجى مكه

ن372النموذجى مكه

ن422النموذجى مكه

ن342النموذجى مكه
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االسماعيليةاألدبىمبصرالعجرودى محمد محمد اشرف احمد18633

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد خالد احمد18634

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد رمضان عدوى احمد18635

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن طه حسن محمد احمد18636

االسماعيليةاألدبىمبصرالغنى عبد الحميد عبد محمد احمد18637

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد غريب محمد احمد18638

االسماعيليةاألدبىمبصرعثمان صالح عادل اسالم18639

االسماعيليةاألدبىمبصرالمبدى عبد حسن محمد الحسن18640

االسماعيليةاألدبىمبصرمجاهد فاروق احمد حسام18641

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد حسن حسام18642

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين محارب محمد مطاوع خالد18643

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى حسن هانى خالد18644

االسماعيليةاألدبىمبصرخميس محمد سمرى السيد رفاعى18645

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى عبد رمضان الهادى عبد رمضان18646

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد هللا عبد زياد18647

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح جابر سعد سيد سعد18648

االسماعيليةاألدبىمبصرنوح محمد الطاهر محمد طه18649

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى السعيد احمد الرحمن عبد18650

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن على حسن الرحمن عبد18651

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم محمد الرحمن عبد18652

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود فواز حمدان ميمى الرحمن عبد18653

االسماعيليةاألدبىمبصررجب محمد احمد ياسر الرحمن عبد18654

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم هللا عبد18655

االسماعيليةاألدبىمبصرحامد سعد محمود سالمه هللا عبد18656

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد جعفر الناصر عبد هللا عبد18657

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد مدنى احمد محمد هللا عبد18658

االسماعيليةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم محمد محمد هللا عبد18659

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم على محمد احمد هللا عبد مصطفى هللا عبد18660

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد على18661

االسماعيليةاألدبىمبصرالمبدى عبد حسن محمد على18662

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد الحنفى ابراهيم محمد18663

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد محمود احمد محمد18664

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد عبده غريب محمد الحسينى محمد18665

االسماعيليةاألدبىمبصرحماده جابر جمال محمد18666

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى القادر عبد رمضان خالد محمد18667

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن احمد صالح محمد18668

االسماعيليةاألدبىمبصرفرحات عطيه المعطى عبد محمد18669

االسماعيليةاألدبىمبصرالنعيم عبد احمد محمد عصام محمد18670

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى عبده عيد محمد18671

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد الرحيم عبد احمد محمود18672

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد محمود احمد محمود18673

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد العربى محمود18674
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ن413االسماعيلية

ن340االسماعيلية

ن361االسماعيلية

ن340االسماعيلية

ن361االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن366االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن397االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن315االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن354االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن363االسماعيلية

ن494االسماعيلية

ن412االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن364االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن375االسماعيلية

ن333.5االسماعيلية

ن397االسماعيلية

ن355االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن393االسماعيلية

ن371االسماعيلية

ن421االسماعيلية

ن366االسماعيلية

ن375.5االسماعيلية

ن403.5االسماعيلية

ن347.5االسماعيلية

ن362االسماعيلية

ن330االسماعيلية

ن408االسماعيلية

ن397االسماعيلية
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االسماعيليةاألدبىمبصرحامد محمد حامد محمود18675

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل على محمد محمود18676

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد فوزى محمد محمود18677

االسماعيليةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم محمد محمد محمود18678

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد على محمد مدثر18679

االسماعيليةاألدبىمبصرمرتضى شوقى عاطف ناصر18680

االسماعيليةاألدبىمبصرشلتوت محمد عطيه محمد يوسف18681

االسماعيليةاألدبىمبصرحموده احمد محمود احمد18683

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد الباقى عبد اشرف18684

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد محمود الرحمن عبد18685

االسماعيليةاألدبىمبصرالمعنى سالم عميره هللا عبد18686

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد مبارك الحكيم عبد سعد محمد18687

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن حسن ناصر ابراهيم18688

االسماعيليةاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد صبرى احمد18689

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل احمد محمد احمد18690

االسماعيليةاألدبىمبصرالجليل عبد اللطيف عبد محمد احمد18691

االسماعيليةاألدبىمبصررفاعى عطيه محمد احمد18692

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد سعيد اسالم18693

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم سلمان عيد ايوب18694

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد حسن السيد حسن18695

االسماعيليةاألدبىمبصرعرفه محمد احمد زياد18696

االسماعيليةاألدبىمبصرعبده سليمان خالد زياد18697

االسماعيليةاألدبىمبصرعوض العال عبد خالد العال عبد18698

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد كامل جمال الرحمن عبد18699

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على سيد الرحمن عبد18700

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمود محمود الرحمن عبد18701

االسماعيليةاألدبىمبصرطه الوهاب عبد هشام الرحمن عبد18702

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم حسين احمد هللا عبد18703

االسماعيليةاألدبىمبصرمرسى سعيد محمد هللا عبد18704

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمود محمد هللا عبد18705

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد شكرى فتحى عمار18706

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد الراضى عبد السيد محمد18707

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمد18708

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد ايمن محمد18709

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد سعيد محمد18710

االسماعيليةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد القادر عبد محمد18711

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الغفار عبد عماد محمد18712

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزب الوهاب عبد عماد محمد18713

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد فرج محمد18714

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى محمد مصلح محمد18715

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد يحيى محمد18716

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمود اشرف محمود18717
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ن322االسماعيلية

ن416االسماعيلية

ن339االسماعيلية

ن380االسماعيلية

ن358االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

راسباالسماعيلية

ن328االسماعيلية

ثانالنموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ن369النموذجى نوح ال

ن405النموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ن355النموذجى نوح ال

ن404النموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ن381النموذجى نوح ال

ن362النموذجى نوح ال

ن439النموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ن525النموذجى نوح ال

ن484النموذجى نوح ال

ن420النموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ن484النموذجى نوح ال

ن395النموذجى نوح ال

ن419النموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ن446النموذجى نوح ال

ن413النموذجى نوح ال

ن464النموذجى نوح ال

ن389النموذجى نوح ال

ن406النموذجى نوح ال
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االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد محمد محمود18718

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مسعد حسن مصطفى18719

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمود هشام مصطفى18720

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد موافى حسن نادر18721

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمد ياسر18722

االسماعيليةاألدبىمبصرشعبان احمد زكريا يوسف18723

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد عالء يوسف18724

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود احمد محمد يوسف18725

االسماعيليةاألدبىمبصرالكريم عبد ابراهيم اشرف ابراهيم18726

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مسعود صبرى ابراهيم18727

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم ابراهيم محمد ابراهيم18728

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم عامر جريس محمد ابراهيم18729

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سالم احمد احمد18730

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد عبادى السيد احمد18731

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود احمد جمال احمد18732

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مبارك طلعت احمد18733

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن احمد محمد هللا عبد احمد18734

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمود فتحى احمد18735

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد السميع عبد ياسر احمد18736

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد شاكر محمد اسامه18737

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد سمير السيد18738

االسماعيليةاألدبىمبصرالتواب عبد سيد محمد باسم18739

االسماعيليةاألدبىمبصرصابر بكرى هشام بكرى18740

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم على عيد عاصم18741

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد احمد الرحمن عبد18742

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد الرحمن عبد18743

االسماعيليةاألدبىمبصرمقيبل نبيه خالد الرحمن عبد18744

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد الشرقاوى محمد الرحمن عبد18745

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ربيع محمود الرحمن عبد18746

االسماعيليةاألدبىمبصررمضان عيسى ابراهيم هللا عبد18747

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد هللا عبد18748

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد بسيونى جابر هللا عبد18749

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد سعد على هللا عبد18750

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا فرج حسن هللا فرج هللا عبد18751

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حلمى محمد عمر18752

االسماعيليةاألدبىمبصرجمعه على منصور عمرو18753

االسماعيليةاألدبىمبصرزيدان بربرى احمد كريم18754

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف المحسن عبد سيد كريم18755

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى السيد ابراهيم محمد18756

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد موسى احمد محمد18757

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد حماده رضا محمد18758

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد عابر محمد18759
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ن430النموذجى نوح ال

ن387النموذجى نوح ال

ن402النموذجى نوح ال

ن379النموذجى نوح ال

ن358النموذجى نوح ال

ن397النموذجى نوح ال

ن447النموذجى نوح ال

ن350النموذجى نوح ال

ن315باالسماعيلية الضبعية

ن330باالسماعيلية الضبعية

ن333باالسماعيلية الضبعية

ن326باالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ن350باالسماعيلية الضبعية

ن355باالسماعيلية الضبعية

ن329باالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ن337باالسماعيلية الضبعية

ن395باالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ن366باالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ن472باالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ن392باالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ن388باالسماعيلية الضبعية

ن391باالسماعيلية الضبعية

راسبباالسماعيلية الضبعية

ن397باالسماعيلية الضبعية

ن416باالسماعيلية الضبعية

ن373باالسماعيلية الضبعية

ن420باالسماعيلية الضبعية

ن399باالسماعيلية الضبعية

ن395باالسماعيلية الضبعية

ن340باالسماعيلية الضبعية

ن407باالسماعيلية الضبعية

ن416باالسماعيلية الضبعية

ن469باالسماعيلية الضبعية
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االسماعيليةاألدبىمبصروصيف محمد محمود محمد18760

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد احمد سيد مصطفى محمد18761

االسماعيليةاألدبىمبصرنقيط احمد مصطفى محمد18762

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور جمعه منصور محمد18763

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد عيد احمد محمود18764

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمد جابر السيد محمود18765

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان السيد حاتم محمود18766

االسماعيليةاألدبىمبصردرويش دكرونى السيد معاذ18767

االسماعيليةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد جمال وليد18768

االسماعيليةاألدبىمبصرالجواد عبد ناصر شعبان ابراهيم18769

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد مسلوب السيد احمد18770

االسماعيليةاألدبىمبصرفرغلى احمد حسين احمد18771

االسماعيليةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد الحليم عبد احمد18772

االسماعيليةاألدبىمبصرالمظنى محمود محمد احمد18774

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد وليد احمد18775

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد احمد محمود السيد18776

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد المتولى السيد انس18777

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد حسن18778

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد السيد السيد حماده18779

االسماعيليةاألدبىمبصرنوار سليمان احمد سليمان18780

االسماعيليةاألدبىمبصرنوار سليمان صابر سليمان18781

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود العظيم عبد السيد شادى18782

االسماعيليةاألدبىمبصرالتونى على محمود رجب شريف18783

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الصايم طه الصايم18784

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد طه اسماعيل طه18785

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى خامس جمال الباسط عبد18786

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمود قاعود احمد الرحمن عبد18787

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمود احمد الرحمن عبد18788

االسماعيليةاألدبىمبصرطايع فكرى السيد هللا عبد18789

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد العزيز عبد الواحد عبد18790

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سليمان الحميد عبد عالء18791

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى صبحى غريب ايمن الرحمن عبد18792

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم الخضرى سعيد الرحمن عبد18793

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم محمد سليم محمد الرحمن عبد18794

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد عادل العزيز عبد18795

االسماعيليةاألدبىمبصرحفنى محمد محمود عمر18796

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد بدوى الحمد ابو محمد18797

االسماعيليةاألدبىمبصرعالم حسنى احمد محمد18798

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان احمد غريب احمد محمد18799

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد مصطفى احمد محمد18800

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود على محمود السيد محمد18801

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى السالم عبد ثروت محمد18802
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ن494باالسماعيلية الضبعية

ن386باالسماعيلية الضبعية

ن372باالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ن363باالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ن426باالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

راسبفايد

ثانفايد

ن445فايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

راسبفايد

راسبفايد

راسبفايد

راسبفايد

راسبفايد

راسبفايد

ثانفايد

راسبفايد

راسبفايد

راسبفايد

راسبفايد

راسبفايد

راسبفايد

راسبفايد

راسبفايد

راسبفايد

راسبفايد

ثانفايد

ن328فايد

ثانفايد

ثانفايد

ن323فايد
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االسماعيليةاألدبىمبصرالشافعى محمد زكريا محمد18803

االسماعيليةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد زين محمد18804

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد فايز سالم محمد18805

االسماعيليةاألدبىمبصرعنتر الحليم عبد سمير محمد18806

االسماعيليةاألدبىمبصرغريب محمد الواحد عبد محمد18807

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد عصام محمد18808

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد عوض محمد18809

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد النبى عبد لطفى محمد18810

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد طه منصور محمد18811

االسماعيليةاألدبىمبصرزيد ابو محمد حلمى محمود18812

االسماعيليةاألدبىمبصرالفتاح عبد الصمد عبد خالد محمود18813

االسماعيليةاألدبىمبصرباشا زاهر سعد احمد مصطفى18814

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين الشهيد عبد اكرم مصطفى18815

االسماعيليةاألدبىمبصرهالوى احمد حسن نبيل محمد مصطفى18816

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان السيد محمد مؤمن18817

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد فتوح معاذ18818

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد رفاعى ياسر18819

االسماعيليةاألدبىمبصرالحسن ابو دسوقى عربى يحى18820

االسماعيليةاألدبىمبصرالرب جاد محمد سعد واليد18821

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد السيد ماجد الرحمن عبد18822

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف محمد احمد يوسف18823

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد احمد18824

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد حمدى احمد18825

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود الاله عبد خالد احمد18826

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم السيد سليم احمد18827

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود سعد شوقى احمد18828

االسماعيليةاألدبىمبصرمجاهد محمد صابر احمد18829

االسماعيليةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد الناصر عبد احمد18830

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد على احمد18831

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد18832

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين سالمه محمد احمد18833

االسماعيليةاألدبىمبصربيومى محمد محمود احمد18834

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد ياسر احمد18835

االسماعيليةاألدبىمبصرسيد العال عبد سيد اسامه18836

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد خالد اسالم18837

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على هللا عبد اسالم18838

االسماعيليةاألدبىمبصرالشحات محمد محمود اشرف18839

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود الاله عبد الدين علم حازم18840

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد مهدى الحسين18841

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد السالم عبد رضا18842

االسماعيليةاألدبىمبصرحماد محمد جمعه سالمان18843

االسماعيليةاألدبىمبصرطعيمه ابراهيم الرؤف عبد محمد صالح18844
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ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ن363فايد

راسبفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ن350فايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

راسبفايد

ثانفايد

راسبفايد

ن356االبطال

ثاناالبطال

راسباالبطال

راسباالبطال

ثاناالبطال

ثاناالبطال

راسباالبطال

ن373االبطال

ن374االبطال

ثاناالبطال

راسباالبطال

ثاناالبطال

ثاناالبطال

ن358االبطال

راسباالبطال

راسباالبطال

راسباالبطال

ثاناالبطال

ن338االبطال

راسباالبطال

ثاناالبطال
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االسماعيليةاألدبىمبصرموسى المقصود عبد فرحات عادل18845

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد خالد العزيز عبد18846

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد حمدى هللا عبد18847

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد مصطفى هللا عبد18848

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم احمد سيد هللا عبد18849

االسماعيليةاألدبىمبصرالحفيظ عبد صالح محمد هللا عبد18850

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن العاطى عبد حسن على18851

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد محمد على18852

االسماعيليةاألدبىمبصركريم السيد محمد كريم18853

االسماعيليةاألدبىمبصرريحان الماظ خالد متولى18854

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم السيد احمد محمد18855

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد على احمد محمد18856

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد منصور اسماعيل محمد18857

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد اسماعيل اشرف محمد18858

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف محمد السعيد محمد18859

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى التميمى السيد محمد18860

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود الدايم عبد جمال محمد18861

االسماعيليةاألدبىمبصرمقبل محمد رمضان محمد18862

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح محمد شاكر محمد18863

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد شعبان محمد18864

االسماعيليةاألدبىمبصرالحكم عبد محمد عادل محمد18865

االسماعيليةاألدبىمبصرالسميع عبد زاهر عطوه محمد18866

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد عباس مجدى محمد18867

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد الرحمن عبد ياسر محمد18868

االسماعيليةاألدبىمبصرضمرانى السباعى السيد محمود18869

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد عطيه مصطفى18870

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمود على مصطفى18871

االسماعيليةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد محمد مصطفى18872

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عطيه موسى محمد موسى18873

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد احمد احمد هيثم18874

االسماعيليةاألدبىمبصرالماظ ريحان السعود ابو ياسر18875

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد يوسف ضاحى يوسف18876

االسماعيليةاألدبىمبصرخليل محمد محمود محمد يوسف18877

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد منصور يوسف18878

االسماعيليةاألدبىمبصرحامد حسين اسماعيل ابراهيم18879

االسماعيليةاألدبىمبصرالعليم عبد خلف اسماعيل احمد18880

االسماعيليةاألدبىمبصرامين احمد السيد احمد18881

االسماعيليةاألدبىمبصرامام حسن سليمان احمد18882

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود الواحد عبد محمد احمد18883

االسماعيليةاألدبىمبصرراجح مهدى محمد على محمد احمد18884

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود انور محمد اسامه18885

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد حامد بدر18886
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االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد حسن الدين جمال حسن18887

االسماعيليةاألدبىمبصرالبعلى محمد الحميد عبد محمد خالد18888

االسماعيليةاألدبىمبصرالقوى عبد محمد محمد خالد18889

االسماعيليةاألدبىمبصرراجح احمد اشرف رضا18890

االسماعيليةاألدبىمبصرزيدان الحليم عبد شريف سيد18891

االسماعيليةاألدبىمبصرجمعه العزيز عبد محمد سيد18892

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمود هللا عوض الرحمن عبد18893

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد على محمود الرحمن عبد18894

االسماعيليةاألدبىمبصرعمر السيد محمد كريم18895

االسماعيليةاألدبىمبصرراضى سالم ابراهيم محمد18896

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم عيسى ابو احمد محمد18897

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد حسن صالح احمد محمد18898

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم السيد اسعد محمد18899

االسماعيليةاألدبىمبصرريس محمود حامد محمد18900

االسماعيليةاألدبىمبصرالحافظ عبد بشير المجيد عبد محمد18901

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد متولى محمد18902

االسماعيليةاألدبىمبصرالجليل عبد محمود هللا عبد محمود18903

االسماعيليةاألدبىمبصرراجح الغنى عبد احمد مصطفى18904

االسماعيليةاألدبىمبصرمعاذ الصغير محمد عثمان معاذ18905

االسماعيليةاألدبىمبصرعباس على عزت معتز18906

االسماعيليةاألدبىمبصرزيدان المجد ابو مرزوق يحى18907

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور محمود احمد احمد18908

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد منصور اسماعيل احمد18909

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد سيد اشرف احمد18910

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمود السيد احمد18911

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى السيد احمد18912

االسماعيليةاألدبىمبصرخليل الرحمن عبد جمال احمد18913

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود العاطى عبد حسن احمد18914

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد رجب حماده احمد18915

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد خليل سامح احمد18916

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم صالح احمد18917

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد العزيز عبد احمد18918

االسماعيليةاألدبىمبصرسويفى محمد فتحى احمد18919

االسماعيليةاألدبىمبصرالعاطى عبد ربيع ماهر احمد18920

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى احمد محمد احمد18921

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد الوهاب عبد محمد احمد18922

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود فهمى محمود احمد18923

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد رمضان انور ادهم18924

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد اسالم18925

االسماعيليةاألدبىمبصرحمزه الهادى عبد الباقى عبد اسالم18926

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد شريف السيد18927

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد امين18928
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االسماعيليةاألدبىمبصرفرج عباس ابراهيم الناصر عبد جمال18929

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل حسانين حمدى حسانين18930

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد خالد18931

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد الشحات زياد18932

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن احمد المنعم عبد سعد18933

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد صالح سليمان18934

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم سليمان محمود سليمان18935

االسماعيليةاألدبىمبصرغريب الموجود عبد النبى عبد الحميد عبد18936

االسماعيليةاألدبىمبصرجهينى مسعود محمد الرازق عبد18937

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد شريف الرحمن عبد18938

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن على محمود مجدى الرحمن عبد18939

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد محمد الرحمن عبد18940

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد الهادى عبد محمد الرحمن عبد18941

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد ناصر الرحمن عبد18942

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف السيد ابراهيم هللا عبد18943

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن فتحى خالد هللا عبد18944

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى هللا عبد محمد هللا عبد18945

االسماعيليةاألدبىمبصرالشعراوى عرفان مختار هللا عبد18946

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى عزب على زكريا على18947

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سعد محمد عمار18948

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود عمار18949

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل العزيز عبد محمد عمرو18950

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد الهادى عبد كريم18951

االسماعيليةاألدبىمبصرحامد محمد محمد كريم18952

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد ثروت احمد محمد18953

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد السيد محمد18954

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد محمد18955

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين عمر خليل محمد18956

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد هللا عبد محمد18957

االسماعيليةاألدبىمبصرحسان محمد السيد منصور محمد18958

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد محسن محمد18959

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد اسماعيل محمود18960

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد السيد محمود18961

االسماعيليةاألدبىمبصرامبابى محمد السيد محمود18962

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمود رمضان محمود18963

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمود شميس محمود18964

االسماعيليةاألدبىمبصرعبده محمود محمد محمود18965

االسماعيليةاألدبىمبصرمعاطى محمود محمد محمود18966

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد السيد محمد مصطفى18967

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد ايمن مؤمن18968

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم ربيع ابراهيم نور18969

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا خلف الحميد عبد خالد يوسف18970
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االسماعيليةاألدبىمبصرالشعراوى عرفان مختار يوسف18971

االسماعيليةاألدبىمبصرامين محمد محمود مصطفى18972

االسماعيليةاألدبىمبصرغنام غنمى ابراهيم السيد ابراهيم18973

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم مرزيق سالم ابراهيم احمد18974

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد رمزى احمد18975

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم فهد السيد باسم18976

االسماعيليةاألدبىمبصرالفى سالمه محمد ياسر بسام18977

االسماعيليةاألدبىمبصراشتيوى سلمى اشتيوى جهاد18978

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عوض سالم محمد السيد سالم18979

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح سليمان احمد سليمان18980

االسماعيليةاألدبىمبصرسعد غانم حسن صالح18981

االسماعيليةاألدبىمبصرالعطار محمد ابراهيم محمد طه18982

االسماعيليةاألدبىمبصرجمعه السيد سليمان الرحمن عبد18983

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد حسن محمد الحميد عبد18984

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد ابراهيم حسن هللا عبد18985

االسماعيليةاألدبىمبصرعاطف محمد اسامه عالء18986

االسماعيليةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم عمرعصام18987

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح احمد حامد محمد18988

االسماعيليةاألدبىمبصرمسلم محمد العزيز عبد حسن محمد18989

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى هللا عوض صبحى محمد18990

االسماعيليةاألدبىمبصربكر اسماعيل محمد على محمد18991

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد منصور محمد18992

االسماعيليةاألدبىمبصرالفى سالم احمد محمود18993

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى عبد خليل الهادى عبد محمود18994

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد محمود18995

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد خالد يحيى18996

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمود محمد ابراهيم18997

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد احمد ابراهيم احمد18998

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم احمد18999

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد سليمان ابراهيم احمد19000

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على السيد احمد19001

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد احمد19002

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى سعيد شعيب احمد19003

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الرحمن عبد احمد19004

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد السالم عبد احمد19005

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى عليان القادر عبد احمد19006

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد هللا عبد احمد19007

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد نصر عصام احمد19008

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد على عماد احمد19009

االسماعيليةاألدبىمبصرغريب السيد محمود احمد19010

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد حسن اسامه19011

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين محمد ابراهيم اسالم19012
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االسماعيليةاألدبىمبصريوسف محمد اشرف اسالم19013

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى محمد طاهر اسالم19014

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى السيد عماد السيد19015

االسماعيليةاألدبىمبصرالشربينى احمد عبده ايمن19016

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم نصر السيد حسن19017

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور حسينى حسن حسين19018

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد هللا عبد خالد19019

االسماعيليةاألدبىمبصرسالمه هللا عبد ابراهيم رضا19020

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد الحميد عبد رمضان19021

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن حسين عابد سالم19022

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سالم محمد سالم19023

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور شاكر محمد سعد19024

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم سليمان19025

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود شعبان19026

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم صالح سليمان صالح19027

االسماعيليةاألدبىمبصررمضان رمضان محمد صبرى19028

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد هللا عبد مصطفى عادل19029

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد الرحمن عبد19030

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد ابراهيم هللا عبد19031

االسماعيليةاألدبىمبصرالشوادفى محمد جمال هللا عبد19032

االسماعيليةاألدبىمبصرغانم الرازق عبد الفتاح عبد هللا عبد19033

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين على محمود هللا عبد19034

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد احمد مصطفى هللا عبد19035

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد دياب ابراهيم كرم19036

االسماعيليةاألدبىمبصرمشرف سامى نبيل كريم19037

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى قطب السيد مؤمن19038

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن السيد احمد محمد19039

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى الباسط عبد احمد محمد19040

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد19041

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان احمد السيد محمد19042

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح هللا نصر السيد محمد19043

االسماعيليةاألدبىمبصرعيد سليمان دهبيش محمد19044

االسماعيليةاألدبىمبصرالمجيد عبد السالم عبد رضا محمد19045

االسماعيليةاألدبىمبصرنصر لطفى رمضان محمد19046

االسماعيليةاألدبىمبصرسالمه سلمان سالمه محمد19047

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم ناصر سالمه محمد19048

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم احمد شعبان محمد19049

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه الرحمن عبد صبرى محمد19050

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل احمد الرحمن عبد محمد19051

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى حسين على محمد19052

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد عطيه عيد محمد19053

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمد كمال محمد19054
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االسماعيليةاألدبىمبصرعلى قطب محمد محمد19055

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد ممدوح محمد19056

االسماعيليةاألدبىمبصرزيد ابو اسماعيل احمد محمود19057

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم السيد محمود19058

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن سعيد خالد محمود19059

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح محمد شاهر محمود19060

االسماعيليةاألدبىمبصرالدايم عبد الرازق عبد الدين عالء محمود19061

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد منصور محمد محمود19062

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى محمود19063

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد نشأت19064

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد نصر عصام الدين نصر19065

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد عابد يوسف نصر19066

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد محمود هانى19067

االسماعيليةاألدبىمبصرسعيد اسماعيل مصطفى وائل19068

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد عجيل الحكيم عبد وليد19069

االسماعيليةاألدبىمبصرعمر محمد عمر احمد19070

االسماعيليةاألدبىمبصرمسلم مصلح حامد حاتم19071

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد المنعم عبد رضا19072

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان عياد فتحى شادى19073

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل احمد سليمان الرحمن عبد19074

االسماعيليةاألدبىمبصررباع هللا عبد محمود هللا عبد19075

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد المنعم عبد فتحى19076

االسماعيليةاألدبىمبصرخليل السيد صبحى محمد19077

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم احمد الرحيم عبد محمد19078

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح هللا نصر ربه عبد محمد19079

االسماعيليةاألدبىمبصرالشوادفى السيد فتحى محمد19080

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم محمد منصور محمد19081

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا نصر صالح هللا نصر محمد19082

االسماعيليةاألدبىمبصردهشان حسن احمد محمود19083

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم هللا عبد محمد محمود19084

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الناصر عبد مؤمن19085

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد توفيق وليد19086

االسماعيليةاألدبىمبصرحليفى محمد ابراهيم محمد ابراهيم19087

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد بهلول محمد اشرف احمد19088

االسماعيليةاألدبىمبصرعباس احمد السيد احمد19089

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد بدران احمد19090

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم على السيد حنيدق احمد19091

االسماعيليةاألدبىمبصرنصار قاسم شحاته احمد19092

االسماعيليةاألدبىمبصرعيسى احمد اسماعيل عطيه احمد19093

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمود محمد الدين عالء احمد19094

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد السيد محمد احمد19095

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمد احمد19096
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االسماعيليةاألدبىمبصرعوض محمد الحميد عبد منصور احمد19097

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم على ابراهيم الدين عالء اسالم19098

االسماعيليةاألدبىمبصرعراقى السيد عراقى اشرف السيد19099

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى السيد مصطفى السيد19100

االسماعيليةاألدبىمبصرالمتعال عبد حسن حسين السيد حسين19101

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم هللا عبد سالم خالد19102

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم حسين السيد رمضان19103

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم حسين جمال سالم19104

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد على سالم19105

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم على منصور سعيد19106

االسماعيليةاألدبىمبصرغانم عامر سالمه سالمان سالمه19107

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم حسين الجواد عبد صقر19108

االسماعيليةاألدبىمبصرخليفه هللا عبد محمد الحميد عبد19109

االسماعيليةاألدبىمبصرالجليل عبد الرحمن عبد السيد الرحمن عبد19110

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد رأفت هللا عبد19111

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن هللا عبد محمد هللا عبد19112

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن عطيه محمد عطيه19113

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه معوض السيد على19114

االسماعيليةاألدبىمبصرالوهاب عبد على الوهاب عبد على19115

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد محمد عالء19116

االسماعيليةاألدبىمبصرعوده هللا عبد سليم فتحى19117

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد على احمد السيد كريم19118

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا نصر عصمت هللا نصر لؤى19119

االسماعيليةاألدبىمبصرمتولى برعى ابراهيم احمد محمد19120

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل محمد السيد احمد محمد19121

االسماعيليةاألدبىمبصرمنسى احمد عنتر السيد محمد19122

االسماعيليةاألدبىمبصرشعيب محمد السيد محمد19123

االسماعيليةاألدبىمبصرسعد محمد ابراهيم ايمن محمد19124

االسماعيليةاألدبىمبصرسالمان جمعه فياض جمعه محمد19125

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن محمد19126

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم سالمه سليم محمد19127

االسماعيليةاألدبىمبصرالقادر عبد ابراهيم عادل محمد19128

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد عاطف محمد19129

االسماعيليةاألدبىمبصرسلمى محمد نمر محمد عايد محمد19130

االسماعيليةاألدبىمبصرنجم محمد احمد غريب محمد19131

االسماعيليةاألدبىمبصرخليل ابراهيم الدين صالح كامل محمد19132

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى السيد محمد وائل محمد19133

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد اسامه محمود19134

االسماعيليةاألدبىمبصرخليفه الحميد عبد حرب محمود19135

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد منصور احمد عيسى محمود19136

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود محمد محسن محمود19137

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على محمد محمد محمود19138
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االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى نبيل مصطفى19139

االسماعيليةاألدبىمبصرتعلب محمد خليل محمد يوسف19140

االسماعيليةاألدبىمبصرامين ابراهيم شحاته ابراهيم19141

االسماعيليةاألدبىمبصرمرسى ابراهيم عماد ابراهيم19142

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم السيد ممدوح ابراهيم19143

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد ابراهيم احمد19144

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى حنفى السيد رضا احمد19145

االسماعيليةاألدبىمبصرخلف الرؤف عبد سيد احمد19146

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد السيد صبرى احمد19147

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد صبرى احمد19148

االسماعيليةاألدبىمبصركامل يوسف الدين ضياء احمد19149

االسماعيليةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد عصام احمد19150

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزب بهى متولى احمد19151

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف محمود السيد محمد احمد19152

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد حسن جمعه محمد احمد19153

االسماعيليةاألدبىمبصرالدين سيف احمد محمود احمد19154

االسماعيليةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد وائل احمد19155

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد على على محمد اسامه19156

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد السيد محمد محمد اسامه19157

االسماعيليةاألدبىمبصرحسينى فاروق هللا عبد الفاروق19158

االسماعيليةاألدبىمبصرالنبى عبد متولى سمير امير19159

االسماعيليةاألدبىمبصرقرنى محمد سيد حسن19160

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى حسن مصطفى حسن19161

االسماعيليةاألدبىمبصرشاهين عطيه محمد محمد محمد خالد19162

االسماعيليةاألدبىمبصرقرنى محمد سيد رمضان19163

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود صابر محمود صابر19164

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مهنى المتجلى عبد محمود الرحمن عبد19165

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن هالل هالل محمود الرحمن عبد19166

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد العال عبد محمد هللا عبد19167

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد العليم عبد ناصر عمار19168

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزب حسان احمد عمر19169

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم عامر محمد سعيد عمر19170

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد احمد الرحمن عبد احمد محمد19171

االسماعيليةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد احمد محمد19172

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم السيد محمد19173

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد بكرى السيد محمد19174

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الرشيد عبد السيد محمد19175

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الرشيد عبد على السيد محمد19176

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم السيد جمال محمد19177

االسماعيليةاألدبىمبصركبير محمد محمود حلمى محمد19178

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد زهير محمد19179

االسماعيليةاألدبىمبصرعمر محمد الرحمن عبد سعيد محمد19180
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راسبالمنشية

راسبالمنشية

ن369الكبير التل

ن337الكبير التل

ن382الكبير التل

ن337الكبير التل

ثانالكبير التل

ثانالكبير التل

ن358الكبير التل

ثانالكبير التل

ثانالكبير التل

ن444الكبير التل

ن467الكبير التل

ثانالكبير التل

ثانالكبير التل

ن385الكبير التل

ن390الكبير التل

ن365الكبير التل

ن351الكبير التل

ن354الكبير التل

ن430الكبير التل

ثانالكبير التل

ن413الكبير التل

ثانالكبير التل

ن357الكبير التل

ثانالكبير التل

ن466الكبير التل

ثانالكبير التل

ن430الكبير التل

ثانالكبير التل

ثانالكبير التل

ن358الكبير التل

ن370الكبير التل

ن424الكبير التل

ثانالكبير التل

ثانالكبير التل

ثانالكبير التل

ثانالكبير التل

ثانالكبير التل

ثانالكبير التل

ن386الكبير التل

ن365الكبير التل
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االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد حسن احمد عباس محمد19181

االسماعيليةاألدبىمبصرعفيفى حسين عزت محمد19182

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم على محمد19183

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم العال عبد فتحى محمد19184

االسماعيليةاألدبىمبصرعماره محمد محمد محمد خالد محمود19185

االسماعيليةاألدبىمبصرمطر محمد محمود مأمون محمود19186

االسماعيليةاألدبىمبصرعمر محمد العزيز عبد احمد مصطفى19187

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى عبد رمضان محمد مصطفى19188

االسماعيليةاألدبىمبصرعوده محمد سالمه احمد19189

االسماعيليةاألدبىمبصرعوض سالمه محمد اسالم19190

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد العزيز عبد حاتم حسن19191

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم احمد سعيد رامى19192

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد الرحمن عبد19193

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى خضرى على خضرى على19194

االسماعيليةاألدبىمبصرامبابى الحداد محمد صالح عمر19195

االسماعيليةاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد الدين نصر فتحى19196

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل السيد وليد ماجد19197

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم اللطيف عبد صبحى مالك19198

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسن السيد محمد19199

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد السيد محمد19200

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان محمد جمال محمد19201

االسماعيليةاألدبىمبصرمصباح عمر السيد فتحى محمد19202

االسماعيليةاألدبىمبصرمصيلحى احمد صابر احمد محمود19203

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى رشاد اسماعيل محمود19204

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه اسماعيل محمد محمود19205

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن على سرور محمد محمود19206

االسماعيليةاألدبىمبصرالدايم عبد احمد السيد كرم مروان19207

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد صبحى ابراهيم19208

االسماعيليةاألدبىمبصرالصورى احمد رضا احمد19209

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد عطيه الرحمن عبد احمد19210

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن على على عزت احمد19211

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزيز عبد العال عبد محمد عالء احمد19212

االسماعيليةاألدبىمبصردسوقى احمد محمد احمد19213

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمود السيد محمد احمد19214

االسماعيليةاألدبىمبصرالشافعى عطيه محمد احمد19215

االسماعيليةاألدبىمبصرامام على محمد احمد19216

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على محمد احمد19217

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسين مدحت احمد19218

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد الشحات ادهم19219

االسماعيليةاألدبىمبصربدوى بدوى محمد بدوى19220

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم محمد بالل19221

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى جمعه على جمعه19222
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ثانالكبير التل

ن407الكبير التل

ن474الكبير التل

ثانالكبير التل

ن429الكبير التل

ثانالكبير التل

ن371الكبير التل

ثانالكبير التل

راسبالبلد تل

ثانالبلد تل

ن393البلد تل

ن325البلد تل

راسبالبلد تل

ثانالبلد تل

ثانالبلد تل

ثانالبلد تل

ن372البلد تل

ثانالبلد تل

ن419البلد تل

ن348البلد تل

ن525البلد تل

ن540البلد تل

ن376البلد تل

ثانالبلد تل

ن340البلد تل

ن495البلد تل

ن523البلد تل

راسبالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين
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االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد محمود الدين حسام19223

االسماعيليةاألدبىمبصرحسونه حسن الدين عالء حسن19224

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد على حسن خالد19225

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور على الحليم عبد ناصر خالد19226

االسماعيليةاألدبىمبصرحمدان السيد محمود السيد داؤد19227

االسماعيليةاألدبىمبصرسالمه محمد سالمه اسماعيل سالمه19228

االسماعيليةاألدبىمبصرزيدان عامر جرير سليم سليمان19229

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سليمان كمال سليمان19230

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد السيد احمد صالح19231

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد عطيه الرحمن عبد19232

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد الرحمن عبد19233

االسماعيليةاألدبىمبصرعامر على محمد الرحمن عبد19234

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد على محمد الرحمن عبد19235

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان على سليمان على19236

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم محمد عماد19237

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن السيد محمد عمر19238

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم السيد احمد محمد19239

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم السيد محمد19240

االسماعيليةاألدبىمبصرالمولى عبد محمد جمعه محمد19241

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسن حاتم محمد19242

االسماعيليةاألدبىمبصرشعبان جمعه حسن محمد19243

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد حسن محمد19244

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه عياده راضى محمد19245

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد الحميد عبد محمد19246

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسين الفتاح عبد محمد19247

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم عوض عرفه محمد19248

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان سعيد فايز محمد19249

االسماعيليةاألدبىمبصرقطب الشحات قطب محمد19250

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد محمد محمد19251

االسماعيليةاألدبىمبصريونس السيد محمود محمد19252

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل جمعه هشام محمد19253

االسماعيليةاألدبىمبصرسعد ساطى ابو وليد محمد19254

االسماعيليةاألدبىمبصرعامر جرير ابراهيم محمود19255

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سليمان احمد محمود19256

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم قطب السيد محمود19257

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على صالح محمود19258

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد العظيم عبد محمود19259

االسماعيليةاألدبىمبصرعلوان العظيم عبد محمد محمود19260

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح عيد الهادى عبد محمد محمود19261

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى مصطفى محمد محمود19262

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم جابر احمد مصطفى19263

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سليمان احمد مصطفى19264
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ن494الجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

ن469الجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

ن456الجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ن566الجديدة القرين

ن367الجديدة القرين

ن505الجديدة القرين

ن444الجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ن411الجديدة القرين

ن420الجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

ن445الجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ن385الجديدة القرين

ن574الجديدة القرين

ن443الجديدة القرين

راسبالجديدة القرين

راسبالجديدة القرين



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 915

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد عيسى محمد سعد مصطفى19265

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمود نور19266

االسماعيليةاألدبىمبصرالفضل ابو السيد الفضل ابو احمد19267

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل جبريل اسماعيل احمد19268

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان محمد حسن السيد احمد19269

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد احمد19270

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد السيد احمد19271

االسماعيليةاألدبىمبصرهاشم مهيرى سيد جمال احمد19272

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى سالم خالد احمد19273

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم مفلح صالح احمد19274

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد الحميد عبد احمد19275

االسماعيليةاألدبىمبصرريدى على المجيد عبد فرغلى احمد19276

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد عوده محمد قنديل احمد19277

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد احمد19278

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم محمود احمد19279

االسماعيليةاألدبىمبصرالحليم عبد الكريم عبد مقابل احمد19280

االسماعيليةاألدبىمبصرعوف مصطفى السيد الدين حسام اسامه19281

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل الشحات اسماعيل رجب اسامه19282

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى السيد محمد اسالم19283

االسماعيليةاألدبىمبصراسكندر محمد عادل اسماعيل19284

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود احمد الشافعى االمام19285

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى خليل خليل حسن السيد19286

االسماعيليةاألدبىمبصرنمر على خالد السيد19287

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد جاد الرحيم عبد محمد امين19288

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد الحليم عبد انور بشار19289

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد السيد غريب خالد19290

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد نور زايد19291

االسماعيليةاألدبىمبصرطه احمد طه سعيد19292

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان سالمه هللا دخل سالمه19293

االسماعيليةاألدبىمبصرمهران حسين الحميد عبد احمد الحميد عبد19294

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد عادل الحميد عبد19295

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسين شحاته الرحمن عبد19296

االسماعيليةاألدبىمبصرحمدون فاضل منتصر الرحمن عبد19297

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد عطيه احمد وليد الرحمن عبد19298

االسماعيليةاألدبىمبصرزيدان على راضى على19299

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى العال عبد حسن زكريا على19300

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد على محمد سيد على19301

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم على سالم محمد على19302

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد فراج على ناصر على19303

االسماعيليةاألدبىمبصررضوان الحميد عبد هالل على19304

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان مسعود سالمان عمر19305

االسماعيليةاألدبىمبصرجوده عطيه محمد هللا عبد عيد19306
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ثانالجديدة القرين

ثانالجديدة القرين

ن371غرب القنطرة

ن364غرب القنطرة

ن515غرب القنطرة

ن329غرب القنطرة

ن360غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ن387غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ن334.5غرب القنطرة

ن323غرب القنطرة

ن343غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ن388غرب القنطرة

ن408غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

ن384غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ن501غرب القنطرة

ن315غرب القنطرة

ن380غرب القنطرة

ن389غرب القنطرة

ن330غرب القنطرة

ن350غرب القنطرة

ن342غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 917
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االسماعيليةاألدبىمبصرعلى سالم حسين سالم كريم19307

االسماعيليةاألدبىمبصرالشحات محمد القادر عبد محمد كريم19308

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد كمال كمال19309

االسماعيليةاألدبىمبصرنوفل المرسى محمد يسرى مجدى19310

االسماعيليةاألدبىمبصرمسامح محمد هللا عبد ابراهيم محمد19311

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان سالمه جمال محمد19312

االسماعيليةاألدبىمبصرمحيسن حسن السيد حسن محمد19313

االسماعيليةاألدبىمبصرسويلم سالمه حسن محمد19314

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد حسن محمد19315

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم رضا محمد19316

االسماعيليةاألدبىمبصرجاهين احمد صادق محمد19317

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد السيد صالح محمد19318

االسماعيليةاألدبىمبصرالقوى عبد حلبى صالح محمد19319

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الرازق عبد محمد19320

االسماعيليةاألدبىمبصرالسميع عبد لطفى احمد السميع عبد محمد19321

االسماعيليةاألدبىمبصرالعبسى ابراهيم الظاهر عبد محمد19322

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين ابراهيم محمد محمد19323

االسماعيليةاألدبىمبصررشيد السيد توفيق محمد محمد19324

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد سليمان محمد محمد19325

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد محمد19326

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمود محمد19327

االسماعيليةاألدبىمبصرخليل شحته منتصر محمد19328

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم حسينى منصور محمد19329

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين حسن محمد موسى محمد19330

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم سالمه ياسر محمد19331

االسماعيليةاألدبىمبصرخليل سباعى محمد ياسر محمد19332

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حمزه ياسين محمد19333

االسماعيليةاألدبىمبصرزكى هللا خلف السيد محمود19334

االسماعيليةاألدبىمبصربشندى توفيق خلف محمود19335

االسماعيليةاألدبىمبصرنجم محمد الرحمن عبد رمضان محمود19336

االسماعيليةاألدبىمبصرالحق عبد محمود المنعم عبد عزت محمود19337

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى سالم على محمود19338

االسماعيليةاألدبىمبصرخلف احمد ماهر محمود19339

االسماعيليةاألدبىمبصرعثمان امين رمزى محمد محمود19340

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سليمان محمد محمود19341

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسن على محمد محمود19342

االسماعيليةاألدبىمبصرعبيد محمود محمد محمود19343

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم مرعى شيبوب هشام19344

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم سالمه ياسر هشام19345

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود حسين احمد وليد19346

االسماعيليةاألدبىمبصرخضر لويفى خضر وليد19347

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد شحته وليد19348
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ن371غرب القنطرة

ن528غرب القنطرة

ن369غرب القنطرة

ن400غرب القنطرة

ن339غرب القنطرة

ن364غرب القنطرة

ن384غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ن446غرب القنطرة

ن337غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

ن348غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

ن330غرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة
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االسماعيليةاألدبىمبصرالرجال عبد محمد السيد يوسف19349

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم حمدان سالم حسن يوسف19350

االسماعيليةاألدبىمبصرفرج محمد سليمان يوسف19351

االسماعيليةاألدبىمبصرعطوه حسين السيد محمد يونس19352

االسماعيليةاألدبىمبصرعياد عيد سالم ابراهيم19353

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد العال عبد محمد ابراهيم19354

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد يحى ابراهيم19355

االسماعيليةاألدبىمبصرعياد حسين حسن احمد جميل احمد19356

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد شريف احمد19357

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد احمد عصام احمد19358

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد احمد19359

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد احمد19360

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل احمد محمود احمد19361

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد محمود احمد19362

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد منيع على اسامه19363

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود السيد احمد اسالم19364

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد محمد اسالم19365

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد عيد اشرف19366

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين حسن احمد جميل ايمن19367

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى السيد ابراهيم حازم19368

االسماعيليةاألدبىمبصرعلوانى سيد سالم حسام19369

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان حسن محمد حسن19370

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد العال عبد حسين19371

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم حسين كريم حسين19372

االسماعيليةاألدبىمبصرالبسطويسى مصطفى محمد خالد19373

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى احمد الكريم جاد سمير19374

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم السيد محمد سيد19375

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان سالمه عوده صالح19376

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح الحميد عبد اسامه صالح19377

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد حمدى الرحمن عبد19378

االسماعيليةاألدبىمبصرسويلم سعد سليمان الرحمن عبد19379

االسماعيليةاألدبىمبصرنافل سليم عوده الرحمن عبد19380

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان ناصر محمد الرحمن عبد19381

االسماعيليةاألدبىمبصرالكريم عبد السيد عصام الكريم عبد19382

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد ابراهيم هللا عبد19383

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد احمد هللا عبد19384

االسماعيليةاألدبىمبصرالسالم عبد هللا عبد السيد هللا عبد19385

االسماعيليةاألدبىمبصرعبده الغريب محمد السيد هللا عبد19386

االسماعيليةاألدبىمبصرعرفات هللا عبد ياسر هللا عبد19387

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم سليمان محمود عبده19388

االسماعيليةاألدبىمبصرتوفيق محمد فتحى عمر19389

االسماعيليةاألدبىمبصرعواد ارشيد منصور فارس19390
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راسبغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ن451خيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ن433خيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ن365خيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة
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االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سيد احمد كريم19391

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد البدرى محمد كريم19392

االسماعيليةاألدبىمبصرخضر فراج اسليم محمد19393

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سالمه احمد محمد19394

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد الراضى عبد احمد محمد19395

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى على احمد محمد19396

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين على اسعد محمد19397

االسماعيليةاألدبىمبصرهاشم محمود محمد السيد محمد19398

االسماعيليةاألدبىمبصرزويد سليم حمد محمد19399

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد احمد خالد محمد19400

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم رمضان محمد19401

االسماعيليةاألدبىمبصربركه محمد سليمان محمد19402

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حلقه ابو عاطف محمد19403

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف سعيد عاطف محمد19404

االسماعيليةاألدبىمبصرلطيف العال عبد عامر محمد19405

االسماعيليةاألدبىمبصرعزب سالم عبده محمد19406

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد عيد محمد19407

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد عبيد كرم محمد19408

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد ابراهيم محمود19409

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا جاب يوسف محمود السيد محمود19410

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحيم عبد سعد الستار عبد محمود19411

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سيد محمد محمود19412

االسماعيليةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد الحليم عبد محمد محمود19413

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد هللا جاب محمد مصطفى19414

االسماعيليةاألدبىمبصردرويش هللا عبد درويش موسى19415

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم سليمان سليم هشام19416

االسماعيليةاألدبىمبصرعبده عطيه محمد هشام19417

االسماعيليةاألدبىمبصرسالمه مسعد عيد ياسر19418

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور محمد القوى عبد يوسف19419

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد حسن احمد19420

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد راشد احمد19421

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم المنعم عبد سليم احمد19422

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد السيد احمد السيد19423

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد محمد الناصر عبد رامز19424

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل احمد سعيد19425

االسماعيليةاألدبىمبصرالسواح السيد محمد عادل19426

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمود على فارس19427

االسماعيليةاألدبىمبصرتعلب محمد احمد محمد19428

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن السيد حسن محمد19429

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد العال عبد صالح محمد19430

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد محروس محمد19431

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم السيد محمود محمد19432
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ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ن341خيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ن362خيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ن356خيرى بالشهيد ابوخليفة

ن570خيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ن396شرق القنطرة

ن384شرق القنطرة

ن407شرق القنطرة

ن528شرق القنطرة

ن382شرق القنطرة

ن402شرق القنطرة

ن381شرق القنطرة

ن369شرق القنطرة

ن360شرق القنطرة

ن458شرق القنطرة

ن389شرق القنطرة

ن445شرق القنطرة

ن399شرق القنطرة
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االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان حافظ يحى محمد19433

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد الحمد ابو يسرى محمد19434

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا جاب محمد احمد محمود19435

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل المعز عبد محمد وليد19436

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السعيد الدرينى ابراهيم19437

االسماعيليةاألدبىمبصرزايد سالم حسن احمد19438

االسماعيليةاألدبىمبصرسعيد سليمان عليان احمد19439

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح فرحان عيد اسالم19440

االسماعيليةاألدبىمبصرسويلم عيد محمد اشرف19441

االسماعيليةاألدبىمبصرحامد السعيد رضا السعيد19442

االسماعيليةاألدبىمبصرعباس جمعه عباس السيد19443

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد فتحى بهاء19444

االسماعيليةاألدبىمبصرعيد محمد الناصر عبد حازم19445

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد صميده عرفات خالد19446

االسماعيليةاألدبىمبصرخليل العزيز عبد ابراهيم خليل19447

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان اسليم منعم زكريا19448

االسماعيليةاألدبىمبصربدير محمد شعبان سعيد19449

االسماعيليةاألدبىمبصرخليل العزيز عبد ابراهيم العزيز عبد19450

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم سالمان الرحمن عبد هللا عبد19451

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف البسيونى على هللا عبد19452

االسماعيليةاألدبىمبصرعباس جمعه عباس عوض19453

االسماعيليةاألدبىمبصراسليم محمد حمد عيد19454

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد البدوى ابراهيم كريم19455

االسماعيليةاألدبىمبصرعيد محمد صالح ماجد19456

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم زايد جبريل محمد19457

االسماعيليةاألدبىمبصرزايد سالم حسن محمد19458

االسماعيليةاألدبىمبصرسالمه سليم حسين محمد19459

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين ناصر سالم محمد19460

االسماعيليةاألدبىمبصرمسعد فتوح الفتاح عبد محمد19461

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى قطب رزق محمود19462

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد باز محمد محمود19463

االسماعيليةاألدبىمبصرالفيومى محمد الحافظ عبد مصطفى19464

االسماعيليةاألدبىمبصرغنيم العزيز عبد ناجى منصور19465

االسماعيليةاألدبىمبصرعليان سالم جابر وليد19466

بورسعيداألدبىمبصرمسعد عباس محمد خالد احمد19467

بورسعيداألدبىمبصرمصطفى السيد فوزى ايمن خالد19468

بورسعيداألدبىمبصرعوض محمد الدين صالح السيد الدين صالح19469

بورسعيداألدبىمبصرالسيد السيد فتحى محمد وليد هللا عبد19470

بورسعيداألدبىمبصرغبارى خليفه محمد الرحمن عبد مازن19471

بورسعيداألدبىمبصرعياد ابو محمود طه احمد محمود19472

بورسعيداألدبىمبصربصل الهادى عبد محمود السيد احمد19473

بورسعيداألدبىمبصريحيى السيد رفعت احمد19474
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ن409شرق القنطرة

ن412شرق القنطرة

ن341شرق القنطرة

ن366شرق القنطرة

راسبجلبانة

ثانجلبانة

ثانجلبانة

ثانجلبانة

راسبجلبانة

راسبجلبانة

ثانجلبانة

ثانجلبانة

ثانجلبانة

ثانجلبانة

ثانجلبانة

ثانجلبانة

ثانجلبانة

راسبجلبانة

راسبجلبانة

ثانجلبانة

ثانجلبانة

ثانجلبانة

ثانجلبانة

ثانجلبانة

ن360جلبانة

راسبجلبانة

ثانجلبانة

راسبجلبانة

ثانجلبانة

ن366جلبانة

ن342جلبانة

ن395جلبانة

ثانجلبانة

ثانجلبانة

ثانالتجريبى بورفؤاد

ن441التجريبى بورفؤاد

راسبالتجريبى بورفؤاد

ن403التجريبى بورفؤاد

ن458التجريبى بورفؤاد

ثانالتجريبى بورفؤاد

راسبالتجريبى الزهور

راسبالتجريبى الزهور
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بورسعيداألدبىمبصرالمالكى اسماعيل صبح محمود احمد19475

بورسعيداألدبىمبصرالقطب سالم انور ممدوح احمد19476

بورسعيداألدبىمبصرمرزوق محمدين احمد هشام احمد19477

بورسعيداألدبىمبصرسعدى محمد رائف محمود اسامه19478

بورسعيداألدبىمبصرمحمد محمد محمد وائل اسامه19479

بورسعيداألدبىمبصرالجندى العزيز عبد يوسف محمد اسالم19480

بورسعيداألدبىمبصرعيسى رشوان السمان السيد البراء19481

بورسعيداألدبىمبصرالديب السيد السيد نصر السيد19482

بورسعيداألدبىمبصرعلى عبده حسن سعد حسن19483

بورسعيداألدبىمبصرجبر غنيم محمد اشرف عادل19484

بورسعيداألدبىمبصرحسين محمود السيد محمد الرحمن عبد19485

بورسعيداألدبىمبصرمحمد السعيد فوزى محمد الرحمن عبد19486

بورسعيداألدبىمبصرالهادى عبد مختار مصطفى الرحمن عبد19487

بورسعيداألدبىمبصرالمصرى على عيسى السيد هللا عبد19488

بورسعيداألدبىمبصرصالح عفيفى السيد السيد عمر19489

بورسعيداألدبىمبصرالرحمن عبد ثابت السيد محمد عمرو19490

بورسعيداألدبىمبصرمحمدين فاضل عيد فاضل19491

بورسعيداألدبىمبصرعلى ابراهيم احمد انور كريم19492

بورسعيداألدبىمبصررضوان مختار حلمى حسنى مازن19493

بورسعيداألدبىمبصرمناع محمد السيد محمد19494

بورسعيداألدبىمبصرعلى فراج امام عبده مصطفى19495

بورسعيداألدبىمبصرخليل عبده محمد مصطفى19496

بورسعيداألدبىمبصرالسميع عبد محمد احمد ممدوح معاويه19497

بورسعيداألدبىمبصرزيد السيد محمد حسن ياسر مؤمن19498

بورسعيداألدبىمبصرحمام ابراهيم محمد محمود يوسف19499

بورسعيداألدبىمبصرعشرى محمد شلبى اسماعيل احمد19500

بورسعيداألدبىمبصرمحمد العزيز عبد الرحمن عبد شعبان احمد19501

بورسعيداألدبىمبصراحمد محمد مطاوع الغريب عادل احمد19502

بورسعيداألدبىمبصرحسن بكرى رفاعى عيد احمد19503

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم حسن كامل فوزى احمد19504

بورسعيداألدبىمبصرجالل محمد محمد محمد احمد19505

بورسعيداألدبىمبصرالسرجانى مسعد احمد مسعد احمد19506

بورسعيداألدبىمبصرعصر الرب جاد فتحى مصطفى احمد19507

بورسعيداألدبىمبصرالعال عبد احمد سيد محسن اسامه19508

بورسعيداألدبىمبصرالعفنى السيد السيد فتحى اسالم19509

بورسعيداألدبىمبصرسليمان ابراهيم محمد ابراهيم ايمن19510

بورسعيداألدبىمبصرعطيه مصطفى مصطفى اسامه ايمن19511

بورسعيداألدبىمبصرحسن محمد حمدان حازم19512

بورسعيداألدبىمبصرالبربرى محمود فتحى محمد حسين19513

بورسعيداألدبىمبصرراجح محمد المهدى المهدى خالد19514

بورسعيداألدبىمبصرالنجار اسماعيل رجب شعبان رجب19515

بورسعيداألدبىمبصرعمر احمد محمود محمد زغلول19516
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ن475التجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ن474التجريبى الزهور

ن501التجريبى الزهور

راسبالتجريبى الزهور

راسبالتجريبى الزهور

راسبالتجريبى الزهور

ن408التجريبى الزهور

ن357التجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

راسبالتجريبى الزهور

راسبالتجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ن337التجريبى الزهور

ن388التجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ن343.5التجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ن373التجريبى الزهور

ن355التجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ن355بورسعيد

ن519بورسعيد

ن494بورسعيد

ن339بورسعيد

راسببورسعيد

راسببورسعيد

ن404بورسعيد

راسببورسعيد

ن361.5بورسعيد

ن388بورسعيد

ن434بورسعيد

ثانبورسعيد

ن350بورسعيد

ن335بورسعيد

راسببورسعيد

ثانبورسعيد

ثانبورسعيد
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بورسعيداألدبىمبصرمحمود محمد زكريا محمد زكريا19517

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم الدايم عبد على محمد صالح19518

بورسعيداألدبىمبصرمحمد على ماهر اسامه الرحمن عبد19519

بورسعيداألدبىمبصرطه محمد الستار عبد الشبراوى الرحمن عبد19520

بورسعيداألدبىمبصرحمدان احمد حمدان سعد الرحمن عبد19521

بورسعيداألدبىمبصرالشهاوى مصطفى محمد محمد الرحمن عبد19522

بورسعيداألدبىمبصرعوف عبده يونس احمد هللا عبد19523

بورسعيداألدبىمبصرخليل السيد خليل عادل هللا عبد19524

بورسعيداألدبىمبصرسالم مرسى مرسى محمد هللا عبد19525

بورسعيداألدبىمبصرالجزار على احمد ابراهيم عالء19526

بورسعيداألدبىمبصرصالح الحديدى على حسن عمر19527

بورسعيداألدبىمبصرمنسى على محمد محمد عمر19528

بورسعيداألدبىمبصرالهادى عبد يوسف حسين ابراهيم محمد19529

بورسعيداألدبىمبصرحسنين الستار عبد لطفى ابراهيم محمد19530

بورسعيداألدبىمبصرمصطفى عبده حامد اشرف محمد19531

بورسعيداألدبىمبصرحسن محمد جعفرعلى محمد19532

بورسعيداألدبىمبصرمحمد محمود المنعم عبد محمود محمد19533

بورسعيداألدبىمبصرعباس على محمد ناصر محمد19534

بورسعيداألدبىمبصرالسيد البدوى احمد فتحى معتصم19535

بورسعيداألدبىمبصرالسيد البدوى احمد فتحى مهاب19536

بورسعيداألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد احمد مؤمن19537

بورسعيداألدبىمبصراحمد عمار حسين عادل وليد19538

بورسعيداألدبىمبصرمنسى على فاروق محمد وليد19539

بورسعيداألدبىمبصرعلى السيد المجيد السيد يوسف19540

بورسعيداألدبىمبصرالكتاتنى محمد محمود محمد يوسف19541

بورسعيداألدبىمبصرحرب السيد محمود محمد احمد19542

بورسعيداألدبىمبصرشتيوى محمد السعيد السعيد حمزه19543

بورسعيداألدبىمبصرسليم اللطيف عبد جاد اشرف زياد19544

بورسعيداألدبىمبصرحسين النعيم عبد ابراهيم مختار عمر19545

بورسعيداألدبىمبصرالفقى عبده محمد معتز مازن19546

بورسعيداألدبىمبصررمضان متولى محمد السيد محمد19547

بورسعيداألدبىمبصراسماعيل على على انور محمد19548

بورسعيداألدبىمبصرحجازى ابراهيم المتولى حسن محمد19549

بورسعيداألدبىمبصرالهارونى ابراهيم رضا حسن محمد19550

بورسعيداألدبىمبصرحسن عيد رمضان رامى محمد19551

بورسعيداألدبىمبصرموسى محمد احمد الفتاح عبد محمد19552

بورسعيداألدبىمبصرسليم الفتوح ابو المحسن عبد محمد19553

بورسعيداألدبىمبصرالسيد سعيد محمد ناصر محمد19554

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم محمود السيد اكرم محمود19555

بورسعيداألدبىمبصرمحمد احمد احمد ابراهيم19556

بورسعيداألدبىمبصرعايش سليمان حسن ابراهيم19557

بورسعيداألدبىمبصراحمد العشرى خليل محمد ابراهيم19558
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راسببورسعيد

ن455بورسعيد

ن502بورسعيد

ثانبورسعيد

ن395بورسعيد

ن445بورسعيد

ثانبورسعيد

ن315بورسعيد

ثانبورسعيد

ثانبورسعيد

ن379بورسعيد

ن374.5بورسعيد

راسببورسعيد

ن369بورسعيد

راسببورسعيد

ن323بورسعيد

ثانبورسعيد

راسببورسعيد

ثانبورسعيد

راسببورسعيد

راسببورسعيد

ن373بورسعيد

ثانبورسعيد

ثانبورسعيد

راسببورسعيد

ثانالهادى عبد سالم

ن482الهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

ن372الهادى عبد سالم

ن362الهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

ن352.5الهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

ن355الهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

ن401الهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

ثانالبقر بحر

راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر
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بورسعيداألدبىمبصرمحمد رشاد محمود ابراهيم19559

بورسعيداألدبىمبصرزيدان سند محمد حسن احمد19560

بورسعيداألدبىمبصرالعزيز عبد محمد النور ابو محمد احمد19561

بورسعيداألدبىمبصربكر حسين محمد محمد احمد19562

بورسعيداألدبىمبصرمحمد احميدان السيد اسالم19563

بورسعيداألدبىمبصرصبح محمود عباس محمود جمال19564

بورسعيداألدبىمبصرمحمد كامل محمد حازم19565

بورسعيداألدبىمبصرمحمد حسن احمد حسام19566

بورسعيداألدبىمبصرمحمود محمد الباسط عبد محمد حسام19567

بورسعيداألدبىمبصرالجوادى احمد ابراهيم ابراهيم حسن19568

بورسعيداألدبىمبصرمحمود سباعى يسرى سباعى19569

بورسعيداألدبىمبصرالعال عبد السيد محمد حسن شوقى19570

بورسعيداألدبىمبصروهبه على الكريم عبد محمد الكريم عبد19571

بورسعيداألدبىمبصرصالح الحميد عبد محمد هللا عبد19572

بورسعيداألدبىمبصرالحكيم عبد محمد السيد عبده19573

بورسعيداألدبىمبصراحمد الشوادفى محمد عمر19574

بورسعيداألدبىمبصرحميد محمد سليمان فارس19575

بورسعيداألدبىمبصرحسانين الرازق عبد الرازق عبد فتحى19576

بورسعيداألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم الدسوقى ابراهيم قدرى19577

بورسعيداألدبىمبصرالعشرى صالح هللا جاب احمد مازن19578

بورسعيداألدبىمبصرحسن السيد السيد محمد19579

بورسعيداألدبىمبصرحسن رمضان فرحان السيد محمد19580

بورسعيداألدبىمبصرحبيش السيد محمد السيد محمد19581

بورسعيداألدبىمبصرالدسوقى على محمد السيد محمد19582

بورسعيداألدبىمبصربسيونى محمد بسيونى محمد19583

بورسعيداألدبىمبصراحمد الحميد عبد حسن محمد19584

بورسعيداألدبىمبصرحسن الحميد عبد حسن محمد19585

بورسعيداألدبىمبصرمصطفى حسن على حسن محمد19586

بورسعيداألدبىمبصرمحمد احمد محمود زغلول محمد19587

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم الزير هللا عبد محمد19588

بورسعيداألدبىمبصراسماعيل على عبده عبده محمد19589

بورسعيداألدبىمبصراسماعيل على عبده على محمد19590

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد محمد محمد19591

بورسعيداألدبىمبصرالفضالى احمد محمد مسعد محمد19592

بورسعيداألدبىمبصرهللا نعمه الباز هللا نعمه محمد19593

بورسعيداألدبىمبصرعلى عبده وحيد محمد19594

بورسعيداألدبىمبصرالسيد عبده ابراهيم المنعم عبد محمود19595

بورسعيداألدبىمبصرالعشرى صالح السداتى محمد محمود19596

بورسعيداألدبىمبصرالعال عبد عباس العال عبد محمد هيثم19597

بورسعيداألدبىمبصرالسيد عبده ابراهيم ابراهيم يوسف19598

السويساألدبىمبصرمحمد رشاد اشرف احمد19599

السويساألدبىمبصرحسين جمعه ثابت احمد19600
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راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر

ن386البقر بحر

راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر

ثانالسويس

ثانالسويس



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 931

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

السويساألدبىمبصرعلى احمد محمد احمد19601

السويساألدبىمبصرعيد حسن محمد احمد19602

السويساألدبىمبصرالقادر عبد الدين عز محمد احمد19603

السويساألدبىمبصرغانم محمد السيد السيد ادهم19604

السويساألدبىمبصرالرب جاد امام مجاهد امام19605

السويساألدبىمبصرالشرقاوى على الدسوقى ابراهيم السيد بالل19606

السويساألدبىمبصرمرسى رجب سيد بسام19607

السويساألدبىمبصرمحمد فواز مسعود بكر19608

السويساألدبىمبصرالعاطى عبد محمد جمال جوده19609

السويساألدبىمبصرمحمد فتحى طارق حمزه19610

السويساألدبىمبصرالمغربى يحى سعد المتولى خالد19611

السويساألدبىمبصرعلى محمد عاطف زكى19612

السويساألدبىمبصرمحمد محمد حماده سعيد19613

السويساألدبىمبصرابراهيم محمد محمد عزت محمد سفيان19614

السويساألدبىمبصربركات مخلوف احمد سيد19615

السويساألدبىمبصروزيرى الصاوى السيد محمود صالح19616

السويساألدبىمبصرمحمود خليل يسرى طه19617

السويساألدبىمبصرالرحيم عبد خلف عادل عاصم19618

السويساألدبىمبصرحسين عالم علوانى حسين على19619

السويساألدبىمبصرعثمان محمد رشاد فاروق على19620

السويساألدبىمبصرحسن على محمد ابراهيم الجليل عبد19621

السويساألدبىمبصريونس جوده سلطان الحارث ابو الرحمن عبد19622

السويساألدبىمبصرهللا عبد السيد اسامه الرحمن عبد19623

السويساألدبىمبصرمحمد على على الرحمن عبد19624

السويساألدبىمبصرمحمد احمد محمد الرحمن عبد19625

السويساألدبىمبصرالمجيد عبد محمد ناصر الرحمن عبد19626

السويساألدبىمبصرالنور ابو العاطى عبد زكريا الرحمن عبد19627

السويساألدبىمبصرمحمد سليم محمد اشرف هللا عبد19628

السويساألدبىمبصرعلى ابراهيم انور رضا هللا عبد19629

السويساألدبىمبصرحامد محمد محمود سيد هللا عبد19630

السويساألدبىمبصرالباسط عبد صغير الباسط عبد هللا عبد19631

السويساألدبىمبصرعكاشه حربى على هللا عبد19632

السويساألدبىمبصرمحمد احمد محمد هللا عبد19633

السويساألدبىمبصراحمد رجب محمد هللا عبد19634

السويساألدبىمبصرحسن محمد نبيل هللا عبد19635

السويساألدبىمبصرعلى محمود انور عالء19636

السويساألدبىمبصرحميد احمد الحميد عبد محمد الخطاب بن عمر19637

السويساألدبىمبصرمحمود هاشم شعبان محمد عمر19638

السويساألدبىمبصراحمد الواحد عبد حسين محمد عمر19639

السويساألدبىمبصرالكريم جاد محمد حشمت كريم19640

السويساألدبىمبصرحسن متولى محمد وائل كريم19641

السويساألدبىمبصرمحمد القادر عبد صميده محمد19642
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السويساألدبىمبصرهللا عبد حلقه محمد احمد محمد19643

السويساألدبىمبصرسالم الرحمن عبد فؤاد احمد محمد19644

السويساألدبىمبصركامل حسين ابراهيم محمد19645

السويساألدبىمبصرمحمود الغريب هللا عبد البدوى السيد محمد19646

السويساألدبىمبصرستاتى محمد حسن محمد19647

السويساألدبىمبصرمحمد ضيف حسين خالد محمد19648

السويساألدبىمبصرعامر احمد عامر محمد19649

السويساألدبىمبصرالقادر عبد عطا عصام محمد19650

السويساألدبىمبصرالسواح ابراهيم امين الباسط عبد محمد19651

السويساألدبىمبصرمهنى على هللا عبد يحى محمد19652

السويساألدبىمبصرمحمود محمد ايمن محمود19653

السويساألدبىمبصرحسين احمد شحات احمد مصطفى19654

السويساألدبىمبصرحسانين على سيد مصطفى19655

السويساألدبىمبصرشفيق محمد شفيق مصطفى19656

السويساألدبىمبصرهللا جاد احمد احمد سيد مازن19657

السويساألدبىمبصرالسيد راشد ياسر مجدى19658

السويساألدبىمبصرسالم محمد امين نبيل19659

السويساألدبىمبصرالجندى محمود احمد محمد الدين نور19660

السويساألدبىمبصرحسن مرسى يحيى يحيى ياسر19661

السويساألدبىمبصرمختار سعيد محمد يوسف19662

السويساألدبىمبصرجوده حسن محسن كريم19663

السويساألدبىمبصرالشورى مصطفى السيد محمد زياد19664

السويساألدبىمبصراحمد الجابر عبد عادل الجابر عبد19665

السويساألدبىمبصراحمد الحافظ عبد المعز عبد تهامى الرحمن عبد19666

السويساألدبىمبصرمحمود كامل محمد الرحمن عبد19667

السويساألدبىمبصراحمد على محمد على19668

السويساألدبىمبصربدرى محمد عادل عمر19669

السويساألدبىمبصرحسين هاشم جمال عياد19670

السويساألدبىمبصربيومى محمد رمضان محمد19671

السويساألدبىمبصراحمد على محمود محمد19672

السويساألدبىمبصرالحميد عبد محمود الحميد عبد محمود19673

السويساألدبىمبصرمهدى عبده محمد مصطفى19674

السويساألدبىمبصرمحمود عيسى يسرى يوسف19675

السويساألدبىمبصرالسيد ابراهيم جميل محمد19676

السويساألدبىمبصرمحمد عيسى خالد محمد19677

السويساألدبىمبصرعلى محمد عاطف محمد19678

السويساألدبىمبصرحسن الحجاج ابو محمد يوسف19679

سيناء شمالاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد احمد ايمن احمد19680

سيناء شمالاألدبىمبصرزايد صوان حامد احمد19681

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم على سليمان احمد19682

سيناء شمالاألدبىمبصرحمدان حماده محمد فهمى احمد19683

سيناء شمالاألدبىمبصرحميد مصطفى احمد محمد احمد19684
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سيناء شمالاألدبىمبصرالغرباوى شكر عنانى خالد محمد احمد19685

سيناء شمالاألدبىمبصرالحليم عبد الحكيم عبد محمد احمد19686

سيناء شمالاألدبىمبصرحمدان محمد الرحمن عبد الحارث19687

سيناء شمالاألدبىمبصرفوده حسن ابراهيم محمد بالل19688

سيناء شمالاألدبىمبصرعزام على الخير ابو اشرف حسام19689

سيناء شمالاألدبىمبصراالزرق جمعه حسن احمد حسن19690

سيناء شمالاألدبىمبصرايوب عثمان حسين عثمان حسين19691

سيناء شمالاألدبىمبصرحافظ احمد حمدى كفاح حمدى19692

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد صالح عمر ايهاب الرحمن عبد19693

سيناء شمالاألدبىمبصرالشعراوى حسن محمد حسونه الرحمن عبد19694

سيناء شمالاألدبىمبصراالزعر هللا عبد عبد سمير الرحمن عبد19695

سيناء شمالاألدبىمبصرسعد ابراهيم خاطر محمد الرحمن عبد19696

سيناء شمالاألدبىمبصرعلى محمد الفتاح عبد سعيد الفتاح عبد19697

سيناء شمالاألدبىمبصرالخليلى حماده محمد محمد هللا عبد19698

سيناء شمالاألدبىمبصرالشافعى العاطى عبد سمير عمر19699

سيناء شمالاألدبىمبصرعماره اسماعيل خالد بكر ابو محمد19700

سيناء شمالاألدبىمبصرحموده احمد حسن احمد محمد19701

سيناء شمالاألدبىمبصرالغرباوى على عطيه اسماعيل محمد19702

سيناء شمالاألدبىمبصرحسونه السيد الديب سامى محمد19703

سيناء شمالاألدبىمبصرسرور ابو حسين سعد سالم محمد19704

سيناء شمالاألدبىمبصرغنيمى متولى الهادى محمد صالح محمد19705

سيناء شمالاألدبىمبصرالرؤف عبد محمد طارق محمد19706

سيناء شمالاألدبىمبصرضبعان محمد ذكى فوزى محمد19707

سيناء شمالاألدبىمبصرفرج صالح القادر عبد هشام محمد19708

سيناء شمالاألدبىمبصرسدورى سيد الرسول عبد خيرى محمود19709

سيناء شمالاألدبىمبصرعوض حسين حسين الحميد عبد محمود19710

سيناء شمالاألدبىمبصرالخليلى خليل سالم محمد محمود19711

سيناء شمالاألدبىمبصرشحاته محمد شحاته محمد مدحت19712

سيناء شمالاألدبىمبصردرويش مصطفى درويش بكرى مصطفى19713

سيناء شمالاألدبىمبصرمصبح سالمه سليمان داود ياسر19714

سيناء شمالاألدبىمبصرسويلم اشتيوى سليمان رشاد يحيى19715

سيناء شمالاألدبىمبصرمنصور السيد ابراهيم رامى يوسف19716

سيناء شمالاألدبىمبصركتيعه ابو ابراهيم عاشور اسالم19717

سيناء شمالاألدبىمبصرسالمه صالح سالمه جهاد19718

سيناء شمالاألدبىمبصرحسن عزاره سالم الرحمن عبد19719

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد حمدى سعداوى هللا عبد19720

سيناء شمالاألدبىمبصرشحاته محمد خالد محمد19721

سيناء شمالاألدبىمبصرعبده الحليم عبد الحميد عبد محمد19722

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد محمد الدين محى يوسف محمد19723

سيناء شمالاألدبىمبصرعوض محمد الشرقاوى محمد جمال محمود19724

سيناء شمالاألدبىمبصرالمعاطى ابو الجواد عبد معوض محمود19725

سيناء شمالاألدبىمبصرعميره صالح اسماعيل مصطفى19726
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ثانالعريش

ثانالعريش

ثانالعريش

ن332العريش

ن374العريش

ن368العريش

ثانالعريش

ثانالعريش

ثانالعريش

ن405العريش

ثانالعريش

ثانالعريش

ن358العريش

ن351العريش

ن439العريش

ن477العريش

ن333العريش

ن338العريش

ن352العريش

ن329العريش

ن354العريش

ن440العريش

ثانالعريش

ثانالعريش

ثانالعريش

ثانالعريش

ثانالعريش

راسبالعريش

راسبالعريش

راسبالعريش

راسبالعريش

راسبالعريش

ن428ابوطويلة

ثانابوطويلة

راسبابوطويلة

ن487ابوطويلة

ن457ابوطويلة

ن458ابوطويلة

ن441ابوطويلة

ن455ابوطويلة

ن469ابوطويلة

راسبابوطويلة
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سيناء شمالاألدبىمبصرالكفافى احمد مصطفى احمد مصطفى19727

سيناء شمالاألدبىمبصرندا اليزيد ابو محمود مصطفى19728

سيناء شمالاألدبىمبصرابراهيم الفى الستار عبد احمد19729

سيناء شمالاألدبىمبصرالجندى الدين محى ماهر احمد19730

سيناء شمالاألدبىمبصرمصطفى السيد حسام السيد19731

سيناء شمالاألدبىمبصرسلمى عواد سلمى بكر19732

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان سالمه اللطيف عبد خالد19733

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد محمد الستار عبد عمر19734

سيناء شمالاألدبىمبصرعلى عوده هللا عبد عيد19735

سيناء شمالاألدبىمبصرالدين شمس عبده رزق احمد محمد19736

سيناء شمالاألدبىمبصرجهينى على براك محمد19737

سيناء شمالاألدبىمبصرالقادر عبد محمد جمال محمود19738

سيناء شمالاألدبىمبصررميح مصطفى عطيه مصطفى19739

سيناء شمالاألدبىمبصرالجنيدى الباسط عبد نزيه مصطفى19740

سيناء شمالاألدبىمبصرعوده سالم صالح يوسف19741

سيناء شمالاألدبىمبصرشحطيط امين محمد على احمد19742

سيناء شمالاألدبىمبصرحسانين الرحمن عبد حسينى محمد احمد19743

سيناء شمالاألدبىمبصرعوده حسين عايش انور19744

سيناء شمالاألدبىمبصرسلمى اسليم سلمى الدين صالح19745

سيناء شمالاألدبىمبصرالمسير رشاد محمد احمد طارق19746

سيناء شمالاألدبىمبصرعرفه القادر عبد عرفه هللا عبد19747

سيناء شمالاألدبىمبصرمصطفى حامدو العظيم عبد اسامه عالء19748

سيناء شمالاألدبىمبصرزعرب محمد العليم عبد الدين عماد محمد19749

سيناء شمالاألدبىمبصربركات حسن العزيز عبد ممدوح محمد مصطفى19750

سيناء شمالاألدبىمبصرهللا عبد الكريم عبد الحميد عبد احمد19751

سيناء شمالاألدبىمبصراسليم شحده عوده اسالم19752

سيناء شمالاألدبىمبصرسالمه هللا عوده عزمى بشار19753

سيناء شمالاألدبىمبصرحسين حسن سالمه بشار19754

سيناء شمالاألدبىمبصرسليم محمود محمد بالل19755

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم ابراهيم مدحت ابراهيم19756

سيناء شمالاألدبىمبصرالحضيرى محمد ابراهيم احمد19757

سيناء شمالاألدبىمبصرسالمه محمد المقصود عبد احمد19758

سيناء شمالاألدبىمبصرالحضيرى محمد احمد انس19759

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد على رمضان انس19760

سيناء شمالاألدبىمبصرالباجورى شبل حماده حازم19761

سيناء شمالاألدبىمبصرسالمه محمد محمد سالمه19762

سيناء شمالاألدبىمبصرحسن على هللا عبد محمد عامر19763

سيناء شمالاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد هللا عبد19764

سيناء شمالاألدبىمبصرعابد ابراهيم مهدى عيسى19766

سيناء شمالاألدبىمبصردرويش محمد السيد السيد محمد19767

سيناء شمالاألدبىمبصرالدسوقى رجب على السيد محمد19768

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمود محمود احمد محمد19769
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ثانابوطويلة

ثانابوطويلة

ثانالجورة

ثانالجورة

ثانالجورة

راسبالجورة

راسبالجورة

ثانالجورة

ثانالجورة

ثانالجورة

راسبالجورة

ثانالجورة

ثانالجورة

راسبالجورة

راسبالجورة

ثانالجديد رفح

ن397الجديد رفح

ثانالجديد رفح

راسبالجديد رفح

ثانالجديد رفح

ن381الجديد رفح

ثانالجديد رفح

راسبالجديد رفح

ثانالجديد رفح

راسبالماسورة

ثانالماسورة

ثانالماسورة

ثانالماسورة

راسبالماسورة

ن404العبد بئر

ن525العبد بئر

ن389العبد بئر

ن474العبد بئر

ن549العبد بئر

ثانالعبد بئر

ن385العبد بئر

ن413العبد بئر

ن502العبد بئر

ن494العبد بئر

ن481العبد بئر

ن490العبد بئر

ن426العبد بئر
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سيناء شمالاألدبىمبصرجبر فتحى جمال محمد19770

سيناء شمالاألدبىمبصرعطوه فتحى رمضان محمد19771

سيناء شمالاألدبىمبصرمحبيس عطيه سالم محمد19772

سيناء شمالاألدبىمبصرابراهيم سليمان عطيه محمد19773

سيناء شمالاألدبىمبصرشاهين حسن محمد على عماد محمد19774

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد نصار فيصل محمد19775

سيناء شمالاألدبىمبصرعيسى ابراهيم احمد ممدوح محمد19776

سيناء شمالاألدبىمبصرعوض محمد انور محمد خالد محمود19777

سيناء شمالاألدبىمبصرخليل العال عبد محمد هانى19778

سيناء شمالاألدبىمبصرابراهيم البديع عبد هشام يوسف19779

سيناء شمالاألدبىمبصرصالح هللا نصر ابراهيم احمد19780

سيناء شمالاألدبىمبصرجمعه صالح جمعه احمد19781

سيناء شمالاألدبىمبصربريغيث طلب حامد احمد19782

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد سويلم سالمه احمد19783

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد سليمان هللا عبد احمد19784

سيناء شمالاألدبىمبصرالجود ابو حسين طارق احمد19785

سيناء شمالاألدبىمبصرسالمه ياسر قبول احمد19786

سيناء شمالاألدبىمبصرمنصور حماد ناصر احمد19787

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان سالم محمد احمد19788

سيناء شمالاألدبىمبصرهيكل المنعم عبد مجدى اسالم19789

سيناء شمالاألدبىمبصرعوض محمد محمود السيد19790

سيناء شمالاألدبىمبصرعليوه صبحى محمد احمد خالد19791

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم محمد سالم خالد19792

سيناء شمالاألدبىمبصريوسف الفرماوى صبحى سعيد19793

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد قاسم ابراهيم سالم هللا عبد19794

سيناء شمالاألدبىمبصرعلى محمود التواب عبد على19795

سيناء شمالاألدبىمبصرالكريمه محمد احمد محمد19796

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد حسن اشرف محمد19797

سيناء شمالاألدبىمبصرالفار احمد محمد رمضان محمد19798

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم حسين سريع محمد19799

سيناء شمالاألدبىمبصرالشرقاوى على حميد الدين عماد محمد19800

سيناء شمالاألدبىمبصرسليم محمد منصور محمد19801

سيناء شمالاألدبىمبصرجمعه صالح سليمان محمود19802

سيناء شمالاألدبىمبصرنوفل على سامى محمود19803

سيناء شمالاألدبىمبصرنصار عيد سيد محمود19804

سيناء شمالاألدبىمبصرهللا عبد قطب هللا عبد مؤمن19805

سيناء شمالاألدبىمبصرحسين نور اسماعيل يوسف19806

سيناء شمالاألدبىمبصرموسى هجرس سعدى ابراهيم19807

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد محمد محمد ابراهيم19808

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان حسين حماد احمد19809

سيناء شمالاألدبىمبصركليب سليمان سالمه احمد19810

سيناء شمالاألدبىمبصرسويلم الفى سالمه احمد19811
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ثانالعبد بئر

ن397العبد بئر

ن385العبد بئر

ن413العبد بئر

ن395العبد بئر

ن410العبد بئر

ن460العبد بئر

ن543العبد بئر

ثانالعبد بئر

ن377العبد بئر

ن397قاطية

ن422قاطية

ثانقاطية

ثانقاطية

ن391قاطية

ن463قاطية

ن378قاطية

ثانقاطية

ثانقاطية

ثانقاطية

ن417قاطية

ن386قاطية

ثانقاطية

ن375قاطية

ثانقاطية

ثانقاطية

ن401قاطية

ثانقاطية

ثانقاطية

ثانقاطية

ثانقاطية

ن354قاطية

ثانقاطية

ثانقاطية

ن378قاطية

ن343قاطية

ثانقاطية

راسبالكرامة

ثانالكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة
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سيناء شمالاألدبىمبصرعمر حسينى محمد الحسينى19812

سيناء شمالاألدبىمبصرعلى العال عبد محمد السيد19813

سيناء شمالاألدبىمبصرسليم العال عبد عشماوى مصطفى بالل19814

سيناء شمالاألدبىمبصرهللا عبد حسن احمد حسن19815

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان سالمه ابراهيم عطيه خالد19816

سيناء شمالاألدبىمبصرمسلم سالم سويلم سالم19817

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد سلمان الرازق عبد سلمان19818

سيناء شمالاألدبىمبصرعوده الفى جمعه هللا عبد19819

سيناء شمالاألدبىمبصرحسين كليب حسين هللا عبد19820

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد طه لطفى على19821

سيناء شمالاألدبىمبصرناصر عيد جمال عمرو19822

سيناء شمالاألدبىمبصرالرفاعى سند احمد لطفى احمد محمد19823

سيناء شمالاألدبىمبصراصبيح صباح اصبيح محمد19824

سيناء شمالاألدبىمبصرسويلم محارب حميد محمد19825

سيناء شمالاألدبىمبصرعلى محمد صالح محمد19826

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد سالم دهشان محمود19827

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد محمد احمد طلعت محمود19828

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان داود محمد على محمود19829

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد عزت جمال مصطفى19830

سيناء شمالاألدبىمبصرعلى محمد السيد الرحمن عبد مصطفى19831

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد على محمد احمد19832

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم اسالم19833

سيناء شمالاألدبىمبصرعلى حسين على حسن19834

سيناء شمالاألدبىمبصرضاهر محمد محمد حسام19835

سيناء شمالاألدبىمبصرعيسوى محمد احمد مصطفى زياد19836

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد السيد محمد طالل19837

سيناء شمالاألدبىمبصراسماعيل اسماعيل احمد محمد الدين نور19838

سيناء شمالاألدبىمبصرنجله حمد محمد حمد احمد19839

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمود حسن بهجت محمد الكريم عبد ذياد19840

سيناء شمالاألدبىمبصرسويلم عطيه سليمان سفيان19841

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم سليمان جمعه سليم19842

سيناء شمالاألدبىمبصرابراهيم احمد البدراوى الرحمن عبد19843

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان حسان عيد الرحمن عبد19844

سيناء شمالاألدبىمبصرشعبان عطيه على محمد على19845

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم المعطى عبد سامى محمد19846

سيناء شمالاألدبىمبصرالمتعال عبد مصطفى محمود مصطفى19847

سيناء شمالاألدبىمبصرعواد سالم عواد عيد مهدى19848

سيناء شمالاألدبىمبصرخشبه على احمد محمد السيد احمد19849

سيناء شمالاألدبىمبصرمنصور سليمان راضى احمد19850

سيناء شمالاألدبىمبصرندا خليل سليمان خليل19851

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد عوده محمد بشار19852

سيناء شمالاألدبىمبصرصباح سليمان ابراهيم سليمان19853



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 942

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبالكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة

ثانالكرامة

ن349الكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة

راسبالكرامة

ثانالكرامة

راسبالكرامة

ثانالكرامة

ثانبالوظة

ثانبالوظة

راسببالوظة

ثانبالوظة

ثانبالوظة

ثانبالوظة

راسببالوظة

ن363شيحان ام

ن372شيحان ام

ثانشيحان ام

ثانشيحان ام

ثانشيحان ام

ثانشيحان ام

ثانشيحان ام

ن370شيحان ام

ن368شيحان ام

ن346شيحان ام

ثانالمنبطح

راسبالمنبطح

راسبالمنبطح

ثانالمنبطح

راسبالمنبطح
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سيناء شمالاألدبىمبصرحميدان محمود صالح سليمان19854

سيناء شمالاألدبىمبصراسليم سليمان حسن عالء19855

سيناء شمالاألدبىمبصرالشافعى متولى العاطى عبد محمد كريم19856

سيناء شمالاألدبىمبصرندا خليل سليمان ناصر19857

سيناء شمالاألدبىمبصرلويمى صباح على ابراهيم يوسف19858

سيناء شمالاألدبىمبصرعيد سالمان خليل يوسف19859

سيناء شمالاألدبىمبصرعيد عوده سالم ابراهيم19860

سيناء شمالاألدبىمبصرعليان زيد محمد احمد19861

سيناء شمالاألدبىمبصراحمد صالح ناصر احمد19862

سيناء شمالاألدبىمبصررشوان محمد فايز اسالم19863

سيناء شمالاألدبىمبصرسلم ابو حميد صبح عطوه اسماعيل19864

سيناء شمالاألدبىمبصرالحى عبد حسن عاشور هشام خالد19865

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم سليم هللا عبد محمد سالم19866

سيناء شمالاألدبىمبصرسلمى جمعه سلمى طالل19867

سيناء شمالاألدبىمبصرسراج انور الدسوقى اللطيف عبد19868

سيناء شمالاألدبىمبصرابراهيم رجب جمال الوالى عبد19869

سيناء شمالاألدبىمبصرعيد عوده سويلم عمر19870

سيناء شمالاألدبىمبصراحمد محمد محمد محسن19871

سيناء شمالاألدبىمبصريوسف محمد بسيونى امين محمد19872

سيناء شمالاألدبىمبصرهويمل حماد سمير محمد19873

سيناء شمالاألدبىمبصرربيشى امين عادل محمد19874

سيناء شمالاألدبىمبصرعليان زويد مسلم محمد19875

سيناء شمالاألدبىمبصرجمعه عوده موسى محمد19876

سيناء شمالاألدبىمبصرالقط محمد احمد محمود19877

سيناء شمالاألدبىمبصرحسن سويلم سالم موسى19878

سيناء شمالاألدبىمبصرسويلم سالم سالمه وليد19879

سيناء شمالاألدبىمبصرمتولى على فتحى عصام ياسر19880

سيناء شمالاألدبىمبصرهويشل سليم سليمان احمد19881

سيناء شمالاألدبىمبصرالنجار محمد جالل محمد احمد19882

سيناء شمالاألدبىمبصرعلى احمد محمد جمال الحسين19883

سيناء شمالاألدبىمبصرسالمه سليم موسى عيد جبريل19884

سيناء شمالاألدبىمبصرعوده سالم زارع سالمه هللا عبد19885

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم سويلم سالمه عوده19886

سيناء شمالاألدبىمبصرهويشل سليم سليمان عيد19887

سيناء شمالاألدبىمبصرعوده سليم محمد احمد محمد19888

سيناء شمالاألدبىمبصرحسان محمد سليمان محمد19889

سيناء شمالاألدبىمبصرعيد مصلح عطيه سويلم محمد19890

سيناء جنوباألدبىمبصرحسن خليل محمد امير ابراهيم19891

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى احمد السيد احمد19892

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى يوسف حسن احمد19893

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى سعد حمزه احمد19894

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد فهمى عاطف احمد19895
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راسبالمنبطح

ثانالمنبطح

ثانالمنبطح

ثانالمنبطح

راسبالمنبطح

ثانالمنبطح

ن381الجفجافة

ثانالجفجافة

ن382الجفجافة

ن350الجفجافة

راسبالجفجافة

ن386الجفجافة

ن378الجفجافة

راسبالجفجافة

ن399الجفجافة

ن386الجفجافة

ن316الجفجافة

ن378الجفجافة

ثانالجفجافة

ن345الجفجافة

ن404الجفجافة

ثانالجفجافة

ن375الجفجافة

ن425الجفجافة

ثانالجفجافة

ن345الجفجافة

ن429الجفجافة

ثانالعمرو وادى

ثانالعمرو وادى

راسبالعمرو وادى

راسبالعمرو وادى

راسبالعمرو وادى

راسبالعمرو وادى

راسبالعمرو وادى

راسبالعمرو وادى

راسبالعمرو وادى

راسبالعمرو وادى

ن443الطور

ن478الطور

ن479الطور

ن450الطور

ن412الطور
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سيناء جنوباألدبىمبصرفرحان جميع عيد احمد19896

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم اسماعيل19897

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد حسين حسن حسين19898

سيناء جنوباألدبىمبصرالعقبى سالم سامى خالد19899

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد حسين صالح طه19900

سيناء جنوباألدبىمبصرمشعل على محمد طه19901

سيناء جنوباألدبىمبصرالحافظ عبد على الستار عبد صالح على19902

سيناء جنوباألدبىمبصرالعال عبد محمد الصاوى عالء عمر19903

سيناء جنوباألدبىمبصرموسى سالم موسى عمرو19904

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى صادق امين اشرف محمد19905

سيناء جنوباألدبىمبصرابراهيم محفوظ العطافى محمد19906

سيناء جنوباألدبىمبصرهير محمد جمال محمد19907

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد العال عبد مصطفى العال عبد محمد19908

سيناء جنوباألدبىمبصرجلبى حسن على محمد19909

سيناء جنوباألدبىمبصرغانم هللا عبد محمود محمد19910

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد الحميد عبد مصطفى محمد19911

سيناء جنوباألدبىمبصرجباره سالم وحيد محمد19912

سيناء جنوباألدبىمبصرالسيوى حسن محمود ياسر محمود19913

سيناء جنوباألدبىمبصرالمقصود عبد القوى عبد خالد مصطفى19914

سيناء جنوباألدبىمبصرحجاج المطلب عبد العظيم عبد ربيع مصطفى19915

سيناء جنوباألدبىمبصرابراهيم مصطفى ربيع مصطفى19916

سيناء جنوباألدبىمبصرشلبى ابراهيم على محمود مصطفى19917

سيناء جنوباألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم يحيى مصطفى19918

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد منصور الرازق عبد منصور19919

سيناء جنوباألدبىمبصرسويلم محمد ربيع محمد يوسف19920

سيناء جنوباألدبىمبصراحمد الموجود عبد فتحى ابراهيم19921

سيناء جنوباألدبىمبصرالسيد على احمد حسن احمد19922

سيناء جنوباألدبىمبصرسليمان موسى خالد احمد19923

سيناء جنوباألدبىمبصرصديق محمد صديق اسامه19924

سيناء جنوباألدبىمبصرسليمان فريج هللا عبد بشار19925

سيناء جنوباألدبىمبصرحماده محمد رمضان طارق19926

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى الكريم عبد عالء الرحمن عبد19927

سيناء جنوباألدبىمبصرسليمان عوده فراج الرحمن عبد19928

سيناء جنوباألدبىمبصراحمد الوهاب عبد محمد الرزاق عبد19929

سيناء جنوباألدبىمبصرالبدوى العال عبد سعد صابر هللا عبد19930

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى عثمان الناصر عبد هللا عبد19931

سيناء جنوباألدبىمبصرابراهيم عطيه زكى محمد هللا عبد19932

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى احمد سيد حسب ابراهيم مسعد هللا عبد19933

سيناء جنوباألدبىمبصرعيد سليمان محمود عمر19934

سيناء جنوباألدبىمبصرعرفات محمد اشرف فادى19935

سيناء جنوباألدبىمبصرفريج عوده محمد فهد19936

سيناء جنوباألدبىمبصرالسيد ابراهيم فتحى محمد19937
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ن456الطور

ن354الطور

ن495الطور

ن439الطور

ن473الطور

ن458الطور

ن480الطور

ن450الطور

ن438الطور

ن475الطور

ن393الطور

ن446الطور

ن495الطور

ن460الطور

ن439الطور

ن491الطور

ن382الطور

ن377الطور

ثانالطور

ن444الطور

ن415الطور

ن403الطور

ن457الطور

ن362الطور

ن406الطور

ثانسدر رأس

ثانسدر رأس

ثانسدر رأس

ثانسدر رأس

راسبسدر رأس

ن520سدر رأس

راسبسدر رأس

راسبسدر رأس

ن432سدر رأس

ن436سدر رأس

راسبسدر رأس

ن396سدر رأس

ن399سدر رأس

راسبسدر رأس

ن369سدر رأس

راسبسدر رأس

ثانسدر رأس
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سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد احمد ممدوح محمد19938

سيناء جنوباألدبىمبصرحربى موسى محمد موسى19939

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد سيد ناصر ناصر19940

سيناء جنوباألدبىمبصرالمجيد عبد على محمد العزيز عبد احمد19941

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمود ايمن19942

سيناء جنوباألدبىمبصرزياده سليم حسان هللا عبد صهيب19943

سيناء جنوباألدبىمبصراحمد صالح احمد عالء19944

سيناء جنوباألدبىمبصراحمد خليل تمساح محمد كريم19945

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد محمد سعد السالم عبد محمد19946

سيناء جنوباألدبىمبصرااللفى حسن هللا عبد حسن محمود19947

سيناء جنوباألدبىمبصرحموده حامد محمد محمود19948

سيناء جنوباألدبىمبصرااللفى حسن هللا عبد حسن مصطفى19949

سيناء جنوباألدبىمبصرحماد حسن محمد رضا احمد19950

سيناء جنوباألدبىمبصرمطر الكالوى ربه عبد الرازق عبد احمد19951

سيناء جنوباألدبىمبصرالعزيز عبد فتحى العزيز عبد حاتم19952

سيناء جنوباألدبىمبصرالدين عز ابراهيم خالد محمد19953

سيناء جنوباألدبىمبصرالسالم عبد وديع سيد محمد19954

سيناء جنوباألدبىمبصرالعجمى على على محمد محمد على احمد19955

سيناء جنوباألدبىمبصرحسن حسين سالم حسن19956

سيناء جنوباألدبىمبصرالعظيم عبد احمد حماده خالد19957

سيناء جنوباألدبىمبصرسالم حسين سليمان سالم19958

سيناء جنوباألدبىمبصرحمدان جمعه سالم سالمه19959

سيناء جنوباألدبىمبصرمهنا سالم الفتاح عبد الحميد عبد محمد19960

سيناء جنوباألدبىمبصرسلوع عمر عبده عمر محمد19961

سيناء جنوباألدبىمبصرعلوان الدمرداش على ياسر محمد19962

سيناء جنوباألدبىمبصرالمغربى محمد محمد طه محمود19963

سيناء جنوباألدبىمبصرحسن حسين محمد مرعى19964

سيناء جنوباألدبىمبصرالثليثى محمد شريف مصطفى19965

سيناء جنوباألدبىمبصرحسن هنداوى عزت معاذ19966

سيناء جنوباألدبىمبصرجمعه سليمان عوده هللا عبد19967

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى عبيد حرب عمر19968

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد عوده حسن محمد19969

سيناء جنوباألدبىمبصرحسين موسى عيد رمضان محمد19970

سيناء جنوباألدبىمبصرصباح على عوده محمود19971

سيناء جنوباألدبىمبصرحسين محمد رمضان مصطفى19972

سيناء جنوباألدبىمبصرسالم خنيبش محمد جمعه19973

سيناء جنوباألدبىمبصرسالم صباح مطير سليمان19974

سيناء جنوباألدبىمبصرعوده عبيد صالح هللا عبد19975

سيناء جنوباألدبىمبصرعيد عوده محمود يحيى19976

سيناء جنوباألدبىمبصرزيد محمد الحفيظ عبد سلطان احمد19977

سيناء جنوباألدبىمبصرعاشور محمد السيد عماد السيد19978

سيناء جنوباألدبىمبصرمرضى محمد موسى سعيد19979
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ثانسدر رأس

راسبسدر رأس

ثانسدر رأس

ن513ابوزنيمة

ن356ابوزنيمة

ن538ابوزنيمة

ن537ابوزنيمة

ن434ابوزنيمة

ن381ابوزنيمة

ن438(9) الكيلو

ن369(9) الكيلو

ن433(9) الكيلو

ثانابورديس

ثانابورديس

ثانابورديس

راسبابورديس

ن386ابورديس

ن450الحسوة

ثانالحسوة

ثانالحسوة

ثانالحسوة

ثانالحسوة

ن412الحسوة

ثانالحسوة

ثانالحسوة

ن390الحسوة

ثانالحسوة

متخلفالحسوة

ن412الحسوة

راسبالجوفة

راسبالجوفة

راسبالجوفة

راسبالجوفة

راسبالجوفة

ثانالجوفة

ثانسهب وادى

راسبسهب وادى

راسبسهب وادى

راسبسهب وادى

راسبكاترين سانت

راسبكاترين سانت

ثانكاترين سانت
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سيناء جنوباألدبىمبصرابراهيم عواد حميد ابراهيم19980

سيناء جنوباألدبىمبصرابراهيم طه سليمان اسماعيل19981

سيناء جنوباألدبىمبصرعطوه حسين جمعه خالد19982

سيناء جنوباألدبىمبصرابراهيم عواد محمود داود19983

سيناء جنوباألدبىمبصرحميد سليمان محمود رؤف19984

سيناء جنوباألدبىمبصرمدروش موسى سالمه سامى19985

سيناء جنوباألدبىمبصرحميد يحيى مصطفى على19986

سيناء جنوباألدبىمبصرفراج محمد عمر تيمور عمر19987

سيناء جنوباألدبىمبصرابراهيم مصطفى حامد محمد19988

سيناء جنوباألدبىمبصرابراهيم عيد محمد مصطفى19989

سيناء جنوباألدبىمبصرهويشل عايد عيد طه19990

سيناء جنوباألدبىمبصرصالح ابراهيم حامد محمد19991

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد احمد صبحى محمد19992

سيناء جنوباألدبىمبصرحجازى محمود محمد رضا احمد19993

سيناء جنوباألدبىمبصرجميل محمد محمد احمد19994

سيناء جنوباألدبىمبصرمصطفى العنين ابو الدين عالء السيد19995

سيناء جنوباألدبىمبصرهللا سعد السيد محمد السيد19996

سيناء جنوباألدبىمبصرالبربرى احمد التواب عبد حسنى الدين حسام19997

سيناء جنوباألدبىمبصرهللا فرج حمدان حمد الرحمن عبد19998

سيناء جنوباألدبىمبصريوسف حسين محمد حسين المنعم عبد19999

سيناء جنوباألدبىمبصراحمد محمود محمد رضا الدين عز20000

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد محفوظ احمد على20001

سيناء جنوباألدبىمبصرجبلى حمدان حسين فيصل20002

سيناء جنوباألدبىمبصرهللا عبد فتحى حمدى محمد20003

سيناء جنوباألدبىمبصرغانم على الكريم عبد مسعد محمد20004

سيناء جنوباألدبىمبصرشلبى صالح زهران محمود20005

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمود محمد محمد محمود مصطفى20006

سيناء جنوباألدبىمبصرركابى فؤاد احمد هشام هائل20007

سيناء جنوباألدبىمبصرفرج سليم محنا يوسف20008

سيناء جنوباألدبىمبصرالعويل محمد عطيه محمد ابراهيم20009

سيناء جنوباألدبىمبصرالحجار احمد محمد فرج المأمون20010

سيناء جنوباألدبىمبصرعوده مبارك عيد الرحمن عبد20011

سيناء جنوباألدبىمبصرتايه مشرف على محمد على20012

سيناء جنوباألدبىمبصرسالم محنا شحات محمد20013

سيناء جنوباألدبىمبصرزرير الحليم عبد ابراهيم الحليم عبد محمد20014

سيناء جنوباألدبىمبصرالقديم ابراهيم الفتاح عبد احمد محمود20015

سيناء جنوباألدبىمبصرالديب السالم عبد حمزه محمود20016

سيناء جنوباألدبىمبصرسليم حمدان هللا فرج محمود20017

سيناء جنوباألدبىمبصرسعيد مفرج عواد عياد بدر20018

سيناء جنوباألدبىمبصررباع سالم صباح جميع20019

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد جاد المحمدى السبعاوى رضا20020

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد هللا عبد ابراهيم سعد20021
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راسبالسباعية

راسبالسباعية

ن364السباعية

راسبالسباعية

راسبالسباعية

راسبالسباعية

راسبالسباعية

ثانالسباعية

راسبالسباعية

راسبالسباعية

ثانالطرفة

ن334الطرفة

ن489الشيخ شرم

ثاندهب

ثاندهب
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سيناء جنوباألدبىمبصرسليمان فراج سليمان محمد20022

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد سالم محمود محمد20023

البحيرةاألدبىمبصرخالف ابراهيم المنعم عبد خالد احمد20024

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد رأفت احمد20025

البحيرةاألدبىمبصررسالن عوض رجب احمد20026

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد فتحى احمد20027

البحيرةاألدبىمبصرالهابط السالم عبد لطفى احمد20028

البحيرةاألدبىمبصرالقاضى حسين هللا عبد محمد احمد20029

البحيرةاألدبىمبصرخضر محمد عيد محمد احمد20030

البحيرةاألدبىمبصرخوخه ابو ابراهيم محمود احمد20031

البحيرةاألدبىمبصرالسيد راغب مصطفى احمد20032

البحيرةاألدبىمبصرسالم محمد نصر احمد20033

البحيرةاألدبىمبصرالليل ديب محمود جالل جالل20034

البحيرةاألدبىمبصرحشيش ابراهيم اكرم حاتم20035

البحيرةاألدبىمبصرالدين فخر ابراهيم مجدى حسن20036

البحيرةاألدبىمبصرامام زكى سعد ايمن الدين سعد20037

البحيرةاألدبىمبصرعامر سعيد محمد عامر سعيد20038

البحيرةاألدبىمبصرمتولى السيد شعبان السيد20039

البحيرةاألدبىمبصرسلطان مقاوى السالم عبد السيد الرحمن عبد20040

البحيرةاألدبىمبصرورد جمال محمد الرحمن عبد20041

البحيرةاألدبىمبصرالنجار احمد فؤاد محمد الرحمن عبد20042

البحيرةاألدبىمبصرزهره ابو جمال فرج هللا عبد20043

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد عوض صالح الدين عالء20044

البحيرةاألدبىمبصرنوار لطفى محمد عمار20045

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى المنعم عبد احمد محمد20046

البحيرةاألدبىمبصرترابيس خليل خليل جمعه محمد20047

البحيرةاألدبىمبصرحافظ حسن حافظ محمد20048

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى طلب الحكيم عبد حسام محمد20049

البحيرةاألدبىمبصررسالن عوض رجب محمد20050

البحيرةاألدبىمبصرزيتحار ابو احمد رمضان محمد20051

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل شعبان صبحى محمد20052

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد كامل عبده محمد20053

البحيرةاألدبىمبصرطه فرج فرج محمد20054

البحيرةاألدبىمبصرموسى الحميد عبد خميس محمود محمد20055

البحيرةاألدبىمبصرناجى الفتاح عبد مؤمن محمد20056

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد هللا رزق ناصف محمد20057

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد المقصود عبد السيد محمود20058

البحيرةاألدبىمبصرشعير خيرى محمد السالم عبد محمود20059

البحيرةاألدبىمبصرالبشالوى الحميد عبد على محمود20060

البحيرةاألدبىمبصربندق راشد احمد محمد محمود20061

البحيرةاألدبىمبصرمحمد حسين محمد محمود20062

البحيرةاألدبىمبصرجبرونى على صالح مراد مصطفى20063
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البحيرةاألدبىمبصرزعيمه ابو ابراهيم احمد ابراهيم20064

البحيرةاألدبىمبصرالعريان محمد المنصف عبد صبحى ابراهيم20065

البحيرةاألدبىمبصرالنجار محمد التواب عبد ابراهيم20066

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الجليل عبد ابراهيم احمد20067

البحيرةاألدبىمبصرحسين ابو محمد حسين ابو احمد20068

البحيرةاألدبىمبصرعجينه محمد احمد السيد احمد20069

البحيرةاألدبىمبصرالكر عبد ابراهيم الرشيد عبد الشحات احمد20070

البحيرةاألدبىمبصربدر السيد الحميد عبد بدر احمد20071

البحيرةاألدبىمبصرعوض على حامد جمال احمد20072

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو مصطفى عاطف رزق احمد20073

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد فتحى رزق احمد20074

البحيرةاألدبىمبصررزق هللا عبد فتحى رفعت احمد20075

البحيرةاألدبىمبصرالمسلمانى السيد اللطيف عبد شعبان احمد20076

البحيرةاألدبىمبصرخد ابو هللا عبد عاطف صابر احمد20077

البحيرةاألدبىمبصرخطاب محمد خطاب صبرى احمد20078

البحيرةاألدبىمبصراحمد الحليم عبد الحميد عبد احمد20079

البحيرةاألدبىمبصرالباقى عبد حسن محمد عثمان احمد20080

البحيرةاألدبىمبصرالمزين محمد محمد على احمد20081

البحيرةاألدبىمبصراالنصارى قطب احمد محمد احمد20082

البحيرةاألدبىمبصرشلفه حسين الهادى عبد محمد احمد20083

البحيرةاألدبىمبصرزلط محمود محمد احمد20084

البحيرةاألدبىمبصرالصابر المطلب عبد احمد ياسر احمد20085

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى ابو الفتاح عبد محمد منصور اسامه20086

البحيرةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم رأفت بهاء20087

البحيرةاألدبىمبصرسالمه حسن محمود محمد سالم20088

البحيرةاألدبىمبصرشمسيه سامى عالء سامى20089

البحيرةاألدبىمبصرامام على مصطفى السيد20090

البحيرةاألدبىمبصرالعيونى هللا فتح كامل محمد طارق20091

البحيرةاألدبىمبصرالنجار سليمان محمد سالم الرحمن عبد20092

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ المعطى عبد الجواد عبد اسامه عصام20093

البحيرةاألدبىمبصرسالمه حسن محمود عوض عالء20094

البحيرةاألدبىمبصرسرحان على على حمدى على20095

البحيرةاألدبىمبصرخضر سعد على سعد على20096

البحيرةاألدبىمبصرغرابيل محمود احمد ياسر عمار20097

البحيرةاألدبىمبصرعبده بهنسى عيد رجب عمرو20098

البحيرةاألدبىمبصرهللا فضل محمد انور كريم20099

البحيرةاألدبىمبصراالنصارى سرور الحميد عبد عماد كريم20100

البحيرةاألدبىمبصرالفحل شعبان الستار عبد نجيب كريم20101

البحيرةاألدبىمبصرشحاته محمد فكرى محمد لؤى20102

البحيرةاألدبىمبصرخليل قاسم سعد احمد محمد20103

البحيرةاألدبىمبصرحمزه مصطفى ابراهيم السيد محمد20104

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمد20105
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البحيرةاألدبىمبصرشمسيه محمد حسنى محمد20106

البحيرةاألدبىمبصررمضان راشد حمدان محمد20107

البحيرةاألدبىمبصرغراره ابو الشناوى ابراهيم سعيد محمد20108

البحيرةاألدبىمبصرخد ابو هللا عبد عاطف صابر محمد20109

البحيرةاألدبىمبصريمن ابو محمد الناصر عبد محمد20110

البحيرةاألدبىمبصرالشخا الستار عبد ابراهيم فخرى محمد20111

البحيرةاألدبىمبصربسيونى محمد احمد فؤاد محمد20112

البحيرةاألدبىمبصرخضر عطيه على قطب محمد20113

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد عبده عزت كمال محمد20114

البحيرةاألدبىمبصرالدين شرف سعيد محمود محمد20115

البحيرةاألدبىمبصرعيسى احمد المجيد عبد محمود محمد20116

البحيرةاألدبىمبصرالصاوى محمد محمود محمد20117

البحيرةاألدبىمبصرالخير ابو محمد ابراهيم جالل محمود20118

البحيرةاألدبىمبصرشمسيه زكريا حامد محمود20119

البحيرةاألدبىمبصرالصياد ابراهيم محمد خليل محمود20120

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد محمد العزيز عبد سبتان محمود20121

البحيرةاألدبىمبصرسعيد جمعه رجب سالمه محمود20122

البحيرةاألدبىمبصردرويش الغنى عبد لطفى الجليل عبد محمود20123

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد شعبان نصر محمد محمود20124

البحيرةاألدبىمبصرحربى صبحى مختار محمود20125

البحيرةاألدبىمبصررمضان ابراهيم مسعد محمود20126

البحيرةاألدبىمبصرالقلينى فرج احمد نصر محمود20127

البحيرةاألدبىمبصرالمسلمانى اللطيف عبد الناصر عبد هانى الدين نور20128

البحيرةاألدبىمبصرالفقى على سليمان ممدوح هانى20129

البحيرةاألدبىمبصرسالمه الهادى عبد نعيم الهادى عبد وليد20130

البحيرةاألدبىمبصررزق محمد ابراهيم سمير ابراهيم20131

البحيرةاألدبىمبصردنيا ابو على ابراهيم اشرف احمد20132

البحيرةاألدبىمبصرالبرنس اسماعيل محمد خميس احمد20133

البحيرةاألدبىمبصرالنوحى الكريم عبد النبى عبد سعيد احمد20134

البحيرةاألدبىمبصرشرف العاطى عبد فتحى سعيد احمد20135

البحيرةاألدبىمبصرمراد مرسى محمد عادل احمد20136

البحيرةاألدبىمبصرنصار محمود محمد الحليم عبد احمد20137

البحيرةاألدبىمبصرحسبن الرازق عبد حسين الرازق عبد احمد20138

البحيرةاألدبىمبصرسلمان العزيز عبد الوهاب عبد احمد20139

البحيرةاألدبىمبصرعبيده عوض عصام احمد20140

البحيرةاألدبىمبصرمصباح السيد العزيز عبد الدين كمال احمد20141

البحيرةاألدبىمبصرالباعث عبد محمد احمد محمد احمد20142

البحيرةاألدبىمبصررافع الجواد عبد حجاج محمد احمد20143

البحيرةاألدبىمبصرطه على محمد محمد احمد20144

البحيرةاألدبىمبصرالعطار على هللا عبد يوسف احمد20145

البحيرةاألدبىمبصرمحمد راضى رمضان اسامه20146

البحيرةاألدبىمبصرالباعث عبد ابراهيم غنيم ربيع اسالم20147
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البحيرةاألدبىمبصرجغالن ابراهيم محمد اسالم20148

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو صابر محمد اسالم20149

البحيرةاألدبىمبصرالشافعى على محمد الحليم عبد حازم20150

البحيرةاألدبىمبصرفاضل السيد محمد فاضل حسام20151

البحيرةاألدبىمبصرموسى حسين عيد حسين20152

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد الجواد عبد محمد احمد حمدى20153

البحيرةاألدبىمبصررجب محمد ابراهيم السيد مدحت خالد20154

البحيرةاألدبىمبصرمحمود خطاب محمود خطاب20155

البحيرةاألدبىمبصرالمشرقى العزيز عبد شعبان عصام شعبان20156

البحيرةاألدبىمبصرمحمد مصطفى العظيم عبد عادل20157

البحيرةاألدبىمبصرالسباعى الرحمن عبد سعيد الرحمن عبد20158

البحيرةاألدبىمبصررزق محمد محمد سعد الحميد عبد20159

البحيرةاألدبىمبصرجاموس ابو ابراهيم المعطى عبد محمد المعطى عبد20160

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد على هللا عبد عادل هللا عبد20161

البحيرةاألدبىمبصرالشافعى على محمد رمضان على20162

البحيرةاألدبىمبصررزق عطيه مسعود عطيه عمر20163

البحيرةاألدبىمبصرجمعه على محمد عماد عمرو20164

البحيرةاألدبىمبصرحمزه عبده فتحى ممدوح عمرو20165

البحيرةاألدبىمبصرمنيغز محمد ابراهيم فارس20166

البحيرةاألدبىمبصرالشرنوبى العاطى عبد يسرى كريم20167

البحيرةاألدبىمبصرحماد مرسى نصر ابراهيم محمد20168

البحيرةاألدبىمبصررزق السيد سعد احمد محمد20169

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم غنيم اشرف محمد20170

البحيرةاألدبىمبصرالجمال موسى الحميد عبد خميس محمد20171

البحيرةاألدبىمبصرجادو محمد هللا فتح خميس محمد20172

البحيرةاألدبىمبصردسوقى عباس دسوقى محمد20173

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد جاسر رجب محمد20174

البحيرةاألدبىمبصرحماد عبده محمد سعد محمد20175

البحيرةاألدبىمبصركردى مرسى احمد الجواد عبد محمد20176

البحيرةاألدبىمبصرعاشور العزيز عبد حسنى العليم عبد محمد20177

البحيرةاألدبىمبصرالسيد هللا فتح رجب هللا فتح محمد20178

البحيرةاألدبىمبصرشتا على حسن فرحان محمد20179

البحيرةاألدبىمبصرخليل محمد فرحات محمد20180

البحيرةاألدبىمبصرالمعطى عبد عبيد المعطى عبد كمال محمد20181

البحيرةاألدبىمبصرجادو محمد الفتاح عبد محمد محمد20182

البحيرةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد على محمود محمد20183

البحيرةاألدبىمبصرعمر السيد راغب مخلص محمد20184

البحيرةاألدبىمبصرحراز تهامى محمود كمال ناجى محمد20185

البحيرةاألدبىمبصركليله حسن العزيز عبد راتب محمود20186

البحيرةاألدبىمبصرشكر السيد محمود سعد محمود20187

البحيرةاألدبىمبصرالصياد سعيفه ابو الرحمن عبد محمود20188

البحيرةاألدبىمبصرجويده الصاوى سالمه مسعود محمود20189
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راسبغزال زاوية

ثانغزال زاوية

ثانغزال زاوية

ثانغزال زاوية

ن457غزال زاوية

ثانغزال زاوية

ن430غزال زاوية

راسبغزال زاوية

ن514غزال زاوية

ثانغزال زاوية

ثانغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

ثانغزال زاوية

راسبغزال زاوية

ثانغزال زاوية

ن385غزال زاوية

ثانغزال زاوية

ثانغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

ثانغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

ثانغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

ثانغزال زاوية

ثانغزال زاوية

ثانغزال زاوية

راسبغزال زاوية
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البحيرةاألدبىمبصرالكاملى صبره السيد مصطفى20190

البحيرةاألدبىمبصرسالم محمد على مصطفى ايمن مصطفى20191

البحيرةاألدبىمبصرحرب ابو العزيز عبد على سامى مصطفى20192

البحيرةاألدبىمبصرعرقوب عطيه مصطفى مسعد مصطفى20193

البحيرةاألدبىمبصرالمغربى عوض محمد رمضان هانى20194

البحيرةاألدبىمبصرالهاشمى رجب مصباح محمود وليد20195

البحيرةاألدبىمبصرشعيب هللا عبد يونس حسن يونس20196

البحيرةاألدبىمبصرالسواح لطفى ابراهيم احمد20197

البحيرةاألدبىمبصرالشهاوى الحميد عبد راغب احمد20198

البحيرةاألدبىمبصرعرفات العاطى عبد عرفات احمد20199

البحيرةاألدبىمبصرالسواح الحميد عبد محمد احمد20200

البحيرةاألدبىمبصرخميس يوسف المنعم عبد يوسف حسام20201

البحيرةاألدبىمبصرالنجار دسوقى فتحى هانى زياد20202

البحيرةاألدبىمبصرجبر الباقى عبد احمد الرحمن عبد20203

البحيرةاألدبىمبصربصل على صبرى هللا عبد20204

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم محمد20205

البحيرةاألدبىمبصرعطيه العزيز عبد محمد صبرى محمد20206

البحيرةاألدبىمبصررميح ابراهيم صله محمد20207

البحيرةاألدبىمبصرعيسى الونيس عبد عزيز محمد20208

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد ماهر محمد20209

البحيرةاألدبىمبصرالحفيظ عبد ربه عبد محمد هاشم محمد20210

البحيرةاألدبىمبصرمحمد زيدان شحاته احمد20211

البحيرةاألدبىمبصرغباشى مندور سعيد سامى اسالم20212

البحيرةاألدبىمبصرعويس الحليم عبد العزيز عبد على اسالم20213

البحيرةاألدبىمبصرالسيد العاطى عبد السعيد السيد20214

البحيرةاألدبىمبصرالدين نور اللطيف عبد محمد رمضان20215

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم عباس سعد عمرو20216

البحيرةاألدبىمبصرحماد ابراهيم محمد العظيم عبد محمود20217

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد طريف شعبان مصطفى20218

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد خميس المنعم عبد هشام20219

البحيرةاألدبىمبصرالحوشى محمد شعبان احمد20220

البحيرةاألدبىمبصرحسن الشيخ عوض بسيونى عاطف احمد20221

البحيرةاألدبىمبصرلهلوبه حسن محمد احمد20222

البحيرةاألدبىمبصرحبيب محمود احمد ياسر احمد20223

البحيرةاألدبىمبصرالدمنهورى احمد اكرم اسالم20224

البحيرةاألدبىمبصربسيونى اسماعيل السيد الجواد عبد السيد20225

البحيرةاألدبىمبصرقنديل ابراهيم سعيد سعيد ايهاب20226

البحيرةاألدبىمبصرعيسى الحميد عبد الاله عبد الناصر عبد جمال20227

البحيرةاألدبىمبصرالحصرى ابراهيم ايمن حسام20228

البحيرةاألدبىمبصرالدمنهورى احمد الشافى عبد حسام20229

البحيرةاألدبىمبصربسيونى حماده سعيد محمد حماده20230

البحيرةاألدبىمبصرشلتوت العطا ابو سعد حمدى20231
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ثانغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

راسبغزال زاوية

ن378الزمرانى احمد

ثانالزمرانى احمد

ن424الزمرانى احمد

ن423الزمرانى احمد

ن519الزمرانى احمد

ن450الزمرانى احمد

ن384الزمرانى احمد

راسبالزمرانى احمد

ثانالزمرانى احمد

ثانالزمرانى احمد

راسبالزمرانى احمد

ثانالزمرانى احمد

ثانالزمرانى احمد

ثانالزمرانى احمد

ن356عبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

راسبعبادة سليمان

ن511عبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

ن502عبادة سليمان

ن388عبادة سليمان

راسبعبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

ن372طرابمبا

ن548طرابمبا

ثانطرابمبا

ثانطرابمبا

راسبطرابمبا

راسبطرابمبا

راسبطرابمبا

راسبطرابمبا

ن404طرابمبا

راسبطرابمبا

ثانطرابمبا

ثانطرابمبا
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البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد رمضان سعيد رمضان20232

البحيرةاألدبىمبصرمطاريد مبروك على ممدوح رمضان20233

البحيرةاألدبىمبصرالجيلى عطيه العظيم عبد اشرف هللا عبد20234

البحيرةاألدبىمبصرالال عبد الغنى عبد الناصر عبد عالء20235

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم محمد عوض20236

البحيرةاألدبىمبصريوسف ابو الفتاح عبد فاروق الشحات فاروق20237

البحيرةاألدبىمبصرالفقى عطيه على محمد اشرف كامل20238

البحيرةاألدبىمبصرالعجان علوى سعيد احمد محمد20239

البحيرةاألدبىمبصرالبنا احمد على سامى محمد20240

البحيرةاألدبىمبصرشميس محمد سامى محمد20241

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد محمود عادل محمد20242

البحيرةاألدبىمبصرصالح محمد الفتاح عبد محمد20243

البحيرةاألدبىمبصرالفقى ابراهيم على محمد20244

البحيرةاألدبىمبصرزعقوق محمود احمد محمود20245

البحيرةاألدبىمبصرربه عبد يونس وسامه محمود20246

البحيرةاألدبىمبصرهللا عطا الوهاب عبد محمد مدحت20247

البحيرةاألدبىمبصرزامل عطيه محمد عطيه هشام20248

البحيرةاألدبىمبصرفوده الديب خليل يوسف20249

البحيرةاألدبىمبصررمضان احمد ابراهيم الشحات احمد20250

البحيرةاألدبىمبصرقطب سليمان سعد محمد احمد20251

البحيرةاألدبىمبصرالحوفى درويش الحميد عبد محمد احمد20252

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد المقصود عبد محمد ياسر احمد20253

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمد يحيى السيد اسامه20254

البحيرةاألدبىمبصرشاهين محمود زغلول شاكر اسامه20255

البحيرةاألدبىمبصرالزناتى جاد رشدى محمد اسالم20256

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمد يحيى محمد اشرف20257

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى ابراهيم على ابراهيم ايمن20258

البحيرةاألدبىمبصرالبشبيشى الحليم عبد ناجى خالد20259

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد فايز محمد سعد20260

البحيرةاألدبىمبصرعالم احمد سيد صالح عاصم20261

البحيرةاألدبىمبصرالسواح احمد الشحات شعبان الباسط عبد20262

البحيرةاألدبىمبصرعطيه احمد عطيه العشرى عطيه20263

البحيرةاألدبىمبصريمن سعد محمد سمير محمد20264

البحيرةاألدبىمبصرمرسى الحميد عبد سعد شعبان محمد20265

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد ابراهيم عيد محمد20266

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى ابراهيم على ابراهيم محمود20267

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد محمد الحليم عبد شحاته محمود20268

البحيرةاألدبىمبصرحسانين احمد صبحى احمد مصطفى20269

البحيرةاألدبىمبصرالجعفراوى محمد منير محمد الدين نور20270

البحيرةاألدبىمبصرالقاسم ابو القادر عبد شاكر هانى20271

البحيرةاألدبىمبصرالسكرى محمد خالد ابراهيم20272

البحيرةاألدبىمبصرالصناديدى محمود محمد عزت ابراهيم20273
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ثانطرابمبا

ن450.5طرابمبا

ثانطرابمبا

ثانطرابمبا

راسبطرابمبا

راسبطرابمبا

راسبطرابمبا

ن352طرابمبا

ثانطرابمبا

ن386طرابمبا

ن359طرابمبا

ن495طرابمبا

ن443طرابمبا

ن359طرابمبا

ن421طرابمبا

ن393طرابمبا

ن346طرابمبا

ن420طرابمبا

ثانالصفاصيف

راسبالصفاصيف

ثانالصفاصيف

راسبالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ن375الصفاصيف

راسبالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ن386الصفاصيف

ن447الصفاصيف

ثانالصفاصيف

راسبالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ن388الصفاصيف

ثانالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ن441الصفاصيف

ثانالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ثانالصفاصيف

راسبابوحمص

ن385ابوحمص
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البحيرةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم محمد ابراهيم20274

البحيرةاألدبىمبصرالقلينى ابراهيم محمود ابراهيم20275

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم السيد احمد20276

البحيرةاألدبىمبصرمحمد بدوى متولى السيد احمد20277

البحيرةاألدبىمبصرالسعود ابو احمد رمضان ايمن احمد20278

البحيرةاألدبىمبصرشراقى مبروك محمد جابر احمد20279

البحيرةاألدبىمبصرحسين ابو احمد حسين احمد20280

البحيرةاألدبىمبصرالشناوى ابراهيم الشناوى خالد احمد20281

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد خميس سعيد احمد20282

البحيرةاألدبىمبصربسيونى القوى عبد رجب سالمه احمد20283

البحيرةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد سالمه احمد20284

البحيرةاألدبىمبصرحمد محمود سالمه احمد20285

البحيرةاألدبىمبصرنوفل مصطفى صابر صالح احمد20286

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد هللا عبد صالح احمد20287

البحيرةاألدبىمبصرهليل عطيه السيد طارق احمد20288

البحيرةاألدبىمبصرالملهطانى عثمان عثمان الحليم عبد احمد20289

البحيرةاألدبىمبصرعالم يوسف عثمان احمد20290

البحيرةاألدبىمبصررزق اسماعيل رزق على احمد20291

البحيرةاألدبىمبصرعقيله ابو سعداوى عيد فايز احمد20292

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد زكريا محمد احمد20293

البحيرةاألدبىمبصرالديب السالم عبد محمد احمد20294

البحيرةاألدبىمبصرغنيم محمد الحليم عبد محمد احمد20295

البحيرةاألدبىمبصرالقللى حسن محمود احمد20296

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد على مرسى احمد20297

البحيرةاألدبىمبصرمنصور سعد منصور احمد20298

البحيرةاألدبىمبصرعلى سعد احمد هانى احمد20299

البحيرةاألدبىمبصرحموده يوسف محمد يوسف احمد20300

البحيرةاألدبىمبصرالسمان الواحد عبد محمد اسالم20301

البحيرةاألدبىمبصرهللا حسب بلتاجى شريف مسعد اسالم20302

البحيرةاألدبىمبصرزيد بسيونى ابراهيم يحى اسالم20303

البحيرةاألدبىمبصرهللا نعمه السيد عبد حسنى الحسن20304

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد العاطى عبد خميس السيد20305

البحيرةاألدبىمبصرمسعود عباس جمعه محمد انور20306

البحيرةاألدبىمبصرهللا نعمه السالم عبد جمعه احمد جمعه20307

البحيرةاألدبىمبصرالبخشوان محمد حسن على حسن20308

البحيرةاألدبىمبصرعدس احمد حمدى خالد20309

البحيرةاألدبىمبصرخضر مندور محمد محمد خالد20310

البحيرةاألدبىمبصرالنجار مصطفى الحميد عبد سعيد زياد20311

البحيرةاألدبىمبصرحسين ابو احمد احمد حمدى سامح20312

البحيرةاألدبىمبصراحمد العال عبد سعد عصام سعد20313

البحيرةاألدبىمبصرامرايف صالح سعد محمد سعد20314

البحيرةاألدبىمبصربلتاجى على سعد محمد سعد20315
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ن467ابوحمص

ن471ابوحمص

ن379ابوحمص

ن326ابوحمص

ن458ابوحمص

ن398ابوحمص

ثانابوحمص

ن380ابوحمص

ثانابوحمص

ن440ابوحمص

ن470ابوحمص

ن364ابوحمص

راسبابوحمص

ثانابوحمص

ن474ابوحمص

ثانابوحمص

ن435ابوحمص

ثانابوحمص

ن403ابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

راسبابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ن399ابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ن511ابوحمص

ن409ابوحمص

ن384ابوحمص

ن358ابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ن444ابوحمص

ن387ابوحمص

ن473ابوحمص
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البحيرةاألدبىمبصرعشره اسماعيل شعبان العزيز عبد شعبان20316

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد حسن ابراهيم الرحمن عبد20317

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى على محمد رفعت الرحمن عبد20318

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى مرسى محمد مرسى سعيد الرحمن عبد20319

البحيرةاألدبىمبصرالنقاش محمد عبده مسعود الرحمن عبد20320

البحيرةاألدبىمبصردياب كامل السيد مصطفى الرحمن عبد20321

البحيرةاألدبىمبصرزيد بسيونى ابراهيم يحى هللا عبد20322

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى سالمه محمد سعيد المجيد عبد20323

البحيرةاألدبىمبصرالبخشوان حسن عبده نجاح عبده20324

البحيرةاألدبىمبصرجبر محمد شحاته محمد على20325

البحيرةاألدبىمبصرسالمه محمد ناجى رجب عمار20326

البحيرةاألدبىمبصرالسهيلى بدر على عيد عمار20327

البحيرةاألدبىمبصرهللا نعمه رمضان محمد عمار20328

البحيرةاألدبىمبصرداود السيد منصور مصطفى عمرو20329

البحيرةاألدبىمبصرسعيد محمد فتحى وحيد فتحى20330

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد هللا عطا كريم20331

البحيرةاألدبىمبصربسيونى حسن الحميد عبد احمد مجدى20332

البحيرةاألدبىمبصرشهاب احمد السيد السيد محمد20333

البحيرةاألدبىمبصرحرحش احمد حسن حامد محمد20334

البحيرةاألدبىمبصرقرقور محمد فؤاد حسن محمد20335

البحيرةاألدبىمبصرتركى القادر عبد مرسى حمدى محمد20336

البحيرةاألدبىمبصرسليم طه سعد ربيع محمد20337

البحيرةاألدبىمبصرشهبه ابو الحليم عبد موسى ربيع محمد20338

البحيرةاألدبىمبصربلتاجى السالم عبد على رزق محمد20339

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد امين رمضان محمد20340

البحيرةاألدبىمبصرالشرنوبى على شلبى رمضان محمد20341

البحيرةاألدبىمبصرالخالق عبد هللا عبد رمضان محمد20342

البحيرةاألدبىمبصرمسعود يونس سالم محمد20343

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمد محمد سعيد محمد20344

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم احمد شعبان محمد20345

البحيرةاألدبىمبصرمرسى عوض المقصود عبد شعبان محمد20346

البحيرةاألدبىمبصراحمد ابو العزيز عبد صبحى محمد20347

البحيرةاألدبىمبصرعمرو حسين محمد صبرى محمد20348

البحيرةاألدبىمبصرعيسى هللا عبد عيسى صالح محمد20349

البحيرةاألدبىمبصرمعازيق الشبكى عوض عبود محمد20350

البحيرةاألدبىمبصرعلوانى السيد علوانى على محمد20351

البحيرةاألدبىمبصرالبقاش اللطيف عبد زكى فرج محمد20352

البحيرةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل حامد مصطفى محمد20353

البحيرةاألدبىمبصرالديب البارى عبد عباس مصطفى محمد20354

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد الصمد عبد مصطفى محمد20355

البحيرةاألدبىمبصرالجناينى سعد السيد ناجى محمد20356

البحيرةاألدبىمبصرطه جميل وجيه محمد20357
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البحيرةاألدبىمبصرعثمان محمد محمود ابراهيم محمود20358

البحيرةاألدبىمبصرالعطار حسن حسنى حلمى محمود20359

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السيد شعبان رمضان محمود20360

البحيرةاألدبىمبصرقلقيله على المولى عبد سعد محمود20361

البحيرةاألدبىمبصرغراب محمد محمود شرف محمود20362

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد محمود راشد الدايم عبد محمود20363

البحيرةاألدبىمبصرالشريف محمد محمود عمر محمود20364

البحيرةاألدبىمبصرالمعداوى محمد محمود رزق كمال محمود20365

البحيرةاألدبىمبصرسميط عيد فرحات محمد محمود20366

البحيرةاألدبىمبصرماضى احمد الدين زين مصطفى محمود20367

البحيرةاألدبىمبصرالجندى عوض رضوان محمد مروان20368

البحيرةاألدبىمبصرحسن احمد محمود سعيد مسعد20369

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم العاطى عبد ابراهيم مصطفى20370

البحيرةاألدبىمبصرحنيسه احمد على احمد مصطفى20371

البحيرةاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد عيسى مصطفى20372

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود مصطفى20373

البحيرةاألدبىمبصرالمعداوى محمد محمود رزق جمعه مهدى20374

البحيرةاألدبىمبصرالشحات المجيد عبد السيد عادل مؤمن20375

البحيرةاألدبىمبصرالكالف يوسف حسنى محمد مؤمن20376

البحيرةاألدبىمبصرالديب مصطفى ناجى محمد ناجى20377

البحيرةاألدبىمبصرالبسيونى سعد الحميد عبد سعد هشام20378

البحيرةاألدبىمبصرفايد الهادى عبد منصور لطفى وائل20379

البحيرةاألدبىمبصرمسلم محمود زكريا يحى20380

البحيرةاألدبىمبصرمرسال رزق ادهم محمد ابراهيم20381

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل محمد العزيز عبد اشرف احمد20382

البحيرةاألدبىمبصرمنصور حسين الشحات احمد20383

البحيرةاألدبىمبصرموسى يوسف صبحى رمضان احمد20384

البحيرةاألدبىمبصرعلى العاطى عبد شحاته المنعم عبد احمد20385

البحيرةاألدبىمبصرشحاته ربه عبد عوض محمود احمد20386

البحيرةاألدبىمبصرشحاته محمد شوقى نصر احمد20387

البحيرةاألدبىمبصرمرسال رزق ادهم رضا ادهم20388

البحيرةاألدبىمبصرعامر الوهاب عبد عيد عطيه اسالم20389

البحيرةاألدبىمبصرالحوفى بسيونى حسنين هاشم امير20390

البحيرةاألدبىمبصرالحوف بسيونى حسنين السالم عبد حسن20391

البحيرةاألدبىمبصرشرعان حسين الجواد عبد محمد رفيع20392

البحيرةاألدبىمبصرحسين صالح رسالن عيد كريم20393

البحيرةاألدبىمبصرموسى محمد الحميد عبد ربيع ماذن20394

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد سيد ابراهيم محمد20395

البحيرةاألدبىمبصررمضان محمد محمد ابراهيم محمد20396

البحيرةاألدبىمبصربخيت ابراهيم الباقى عبد الصافى محمد20397

البحيرةاألدبىمبصرجوده حسين محمد سعيد محمد20398

البحيرةاألدبىمبصرحسين ياسين مختار سعيد محمد20399
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ن453قافلة

ثانقافلة

ن412قافلة
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البحيرةاألدبىمبصرعثمان ربه عبد عوض شعبان محمد20400

البحيرةاألدبىمبصرالعشماوى ابراهيم محمد صابر محمد20401

البحيرةاألدبىمبصرصبحى محمد محمد صبح محمد20402

البحيرةاألدبىمبصرمحمد يوسف عوض صالح محمد20403

البحيرةاألدبىمبصرمحمود على سعد الباسط عبد محمد20404

البحيرةاألدبىمبصرحسين بسيونى فهمى عوض محمد20405

البحيرةاألدبىمبصرالبربرى محمد محمد فؤاد محمد20406

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل يوسف محمد ماهر محمد20407

البحيرةاألدبىمبصرالخير ابو احمد الغنى عبد ناجى محمد20408

البحيرةاألدبىمبصرموسى الحفيظ عبد الاله عبد هاشم محمود20409

البحيرةاألدبىمبصرحسن السيد محمد يونس محمود20410

البحيرةاألدبىمبصرخضر المحسن عبد الحليم عبد محمد مدحت20411

البحيرةاألدبىمبصربسيونى المنعم عبد عوض رضا مصطفى20412

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمد اللطيف عبد الوهاب عبد مصطفى20413

البحيرةاألدبىمبصرمرعى كامل محمد عزيز محمد مؤمن20414

البحيرةاألدبىمبصرالشحات على حامد السيد نادر20415

البحيرةاألدبىمبصرسعد ابراهيم سعيد ابراهيم20416

البحيرةاألدبىمبصرربه عبد محمد ربه عبد احمد20417

البحيرةاألدبىمبصرعوض محمود على عوض احمد20418

البحيرةاألدبىمبصرصيام الفضيل عبد بريك الفضيل عبد احمد20419

البحيرةاألدبىمبصرموسى محمد الصادق عبد محمد احمد20420

البحيرةاألدبىمبصرربه عبد سنوسى شحات احمد20421

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد عطيه هللا عبد محمد احمد20422

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد محمود المالك عبد محمود احمد20423

البحيرةاألدبىمبصرالوهاب عبد رضوان نصر احمد20424

البحيرةاألدبىمبصرعيسى رحيم هللا عبد حامد حماده20425

البحيرةاألدبىمبصرشعبان متولى الونيس عبد حماده20426

البحيرةاألدبىمبصرال عبد المجيد عبد الرحمن عبد جابر خالد20427

البحيرةاألدبىمبصرموسى مصطفى عوض عصام صالح20428

البحيرةاألدبىمبصرالروس ابو الغنى عبد سعد اسماعيل الرحمن عبد20429

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد الوهاب عبد حسين هللا عبد20430

البحيرةاألدبىمبصرعلى ابو احمد احمد عالء20431

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد كمال ياسر عمار20432

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو سعد محمد عشرى عمرو20433

البحيرةاألدبىمبصرذكى سمير خالد كريم20434

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد ناجى السيد محمد20435

البحيرةاألدبىمبصرادريس السيد ادريس السيد محمد20436

البحيرةاألدبىمبصرمعوض اسماعيل امين محمد20437

البحيرةاألدبىمبصرادريس السيد محمد صالح محمد20438

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسين فرج الحكيم عبد محمد20439

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد على مسعود محمد20440

البحيرةاألدبىمبصرالخولى الحفيظ عبد محمد سعيد محمد20441
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البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد الغنى عبد رمضان محمد20442

البحيرةاألدبىمبصرالجمل محمد حلمى حسين مصطفى20443

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمود سعد مصطفى20444

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد يونس حامد ايمن احمد20445

البحيرةاألدبىمبصرالسداوى الونيس عبد القوى عبد جمال احمد20446

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد اسماعيل جمعه احمد20447

البحيرةاألدبىمبصرمحمد كامل ضيف صابر احمد20448

البحيرةاألدبىمبصرخليفه خليل الحميد عبد احمد20449

البحيرةاألدبىمبصرالغرباوى مسعد الرحمن عبد احمد20450

البحيرةاألدبىمبصرسليمان الفتاح عبد محمد ماهر احمد20451

البحيرةاألدبىمبصرمطاوع احمد مصطفى احمد20452

البحيرةاألدبىمبصرصيام الفتاح عبد الجواد عبد رمضان اسامه20453

البحيرةاألدبىمبصرعبيده محمد السيد عبد عطيه السيد20454

البحيرةاألدبىمبصرمرسى محمد السيد وائل السيد20455

البحيرةاألدبىمبصرهللا رجب محمد امين عبود خضير20456

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد حمدى بشير الحميد عبد20457

البحيرةاألدبىمبصرالمصرى الغنى عبد هللا جاد الغنى عبد العزيز عبد20458

البحيرةاألدبىمبصرطالب ابو رزق المجيد عبد رزق عمرو20459

البحيرةاألدبىمبصرعثمان رمضان سعيد فرحات20460

البحيرةاألدبىمبصرالهدهودى سليمان هللا عبد صبحى كريم20461

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد الخالق عبد سالم محمد20462

البحيرةاألدبىمبصرجالل محمد محمود على محمد20463

البحيرةاألدبىمبصرطالب ابو السيد عبد زكى منصور محمد20464

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد الحميد عبد هللا حمد محمود20465

البحيرةاألدبىمبصرالزهوينى محمد محمد حمدى محمود20466

البحيرةاألدبىمبصرقطب درويش شعبان محمود20467

البحيرةاألدبىمبصرالعوامى الفضيل عبد النبى عبد الباسط عبد محمود20468

البحيرةاألدبىمبصرالفقى محمد ابراهيم فرحات محمود20469

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد هللا فضل مسعود هللا فضل محمود20470

البحيرةاألدبىمبصربركات اسماعيل سعد احمد مصطفى20471

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد يونس حامد ايمن وائل20472

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم المالك عبد رضوان وليد20473

البحيرةاألدبىمبصرجويده الهادى عبد حميده محمود ياسر20474

البحيرةاألدبىمبصرطاقيه ابو توفيق محمد يحى20475

البحيرةاألدبىمبصرصيام ابو عيد طه هللا عبد يوسف20476

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد الحليم عبد محمد ابراهيم20477

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد القادر عبد مبروك احمد20478

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد سعد عاشور حسام20479

البحيرةاألدبىمبصرفرحات الفضيل عبد فكرى حسين20480

البحيرةاألدبىمبصرغنيم على محمد احمد حمدى20481

البحيرةاألدبىمبصروهبه زكى نصر زكى20482

البحيرةاألدبىمبصرعمر محمد الناصر عبد سعد20483
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ثانالشرقية بلقطر

راسبالشرقية بلقطر

ثانالشرقية بلقطر

ثانالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

راسبالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

راسبالقناطر كوم

ن439القناطر كوم

راسبالقناطر كوم

راسبالقناطر كوم

راسبالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

راسبالقناطر كوم

راسبالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ن439القناطر كوم

ن393القناطر كوم

ن410القناطر كوم

ثانالقناطر كوم

راسبالقناطر كوم

راسبالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ن417القناطر كوم

ن393القناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ن422القناطر كوم

ن381القناطر كوم

ن377القناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ن466القناطر كوم

ن452بطورس

ن365بطورس

ن410بطورس

ثانبطورس

ن440بطورس

ثانبطورس

ن385بطورس
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البحيرةاألدبىمبصرمطاوع بسيونى العظيم عبد عادل صالح20484

البحيرةاألدبىمبصرحسين السيد سعد احمد الحى عبد20485

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد كامل انور الرازق عبد20486

البحيرةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد خالد العزيز عبد20487

البحيرةاألدبىمبصرمحمود على ابراهيم على20488

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد سالم فارس20489

البحيرةاألدبىمبصرالصافى جمعه فرحات كريم20490

البحيرةاألدبىمبصرتركى حسن الرحمن عبد حمدى محمد20491

البحيرةاألدبىمبصرالسبكى خليل على شعبان محمد20492

البحيرةاألدبىمبصرخضير ابو محمد حسن شوقى محمد20493

البحيرةاألدبىمبصرمحمد منصور صبحى محمد20494

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد صالح محمد20495

البحيرةاألدبىمبصرذكى رمضان عاطف محمد20496

البحيرةاألدبىمبصرالشاعر العاطى عبد عوض العاطى عبد محمد20497

البحيرةاألدبىمبصرالريش ابو العاطى عبد محمد فوزى محمد20498

البحيرةاألدبىمبصرمحمود بيومى ياسر محمد20499

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الاله عبد جمعه محمود20500

البحيرةاألدبىمبصرعلوانى فتحى صالح مدحت20501

البحيرةاألدبىمبصرمحمود حامد مجلى مصطفى20502

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد هليل مصطفى20503

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم المالك عبد هللا سعد ممدوح20504

البحيرةاألدبىمبصرفضيله ابو سالم العاطى عبد محمد موسى20505

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد الصادق عبد ابراهيم نادر20506

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد القادر عبد فتحى اشرف يوسف20507

البحيرةاألدبىمبصرعوض محمد على الخير ابو ابراهيم20508

البحيرةاألدبىمبصربكر احمد سيد فرج خميس احمد20509

البحيرةاألدبىمبصرتركى رمضان على رمضان احمد20510

البحيرةاألدبىمبصرورده ابو خميس جمعه سعيد احمد20511

البحيرةاألدبىمبصرطلبه الرحيم عبد رمضان صبرى احمد20512

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد سعد حمد البارى عبد احمد20513

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل علوانى خميس محمد احمد20514

البحيرةاألدبىمبصرالمشد على الرازق عبد محمد احمد20515

البحيرةاألدبىمبصرالجماس احمد عوض محمد احمد20516

البحيرةاألدبىمبصرطلبه سليمان محمد محمد احمد20517

البحيرةاألدبىمبصريوسف ابو مصطفى احمد مصطفى احمد20518

البحيرةاألدبىمبصررفاعى ابو العاطى عبد محمد خميس اسامه20519

البحيرةاألدبىمبصرماضى احمد على محمود اسامه20520

البحيرةاألدبىمبصرالطيب السيد اسماعيل يحى اسامه20521

البحيرةاألدبىمبصردنيا ابو ربه عبد محمد سامى اسالم20522

البحيرةاألدبىمبصرحريز الدايم عبد جمعه صبرى اسالم20523

البحيرةاألدبىمبصرريه ابو محمود زكريا محمد اسالم20524

البحيرةاألدبىمبصرالنمر حسانين احمد محمد محمد اسماعيل20525
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ثانبطورس

ثانبطورس

ثانبطورس

ثانبطورس

ن426بطورس

ثانبطورس

ثانبطورس

ثانبطورس

ن440بطورس

ثانبطورس

ثانبطورس

راسببطورس

ثانبطورس

ن441بطورس

ن477بطورس

ن439بطورس

راسببطورس

ثانبطورس

ثانبطورس

ن460بطورس

ثانبطورس

ن362بطورس

ن446بطورس

ثانبطورس

ن406بسنتواى

ن480بسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ن390بسنتواى

ثانبسنتواى

ن445بسنتواى

ن514بسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ن415بسنتواى

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

ن400بسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى
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البحيرةاألدبىمبصرالقوى ابراهيم محمد محمد اشرف20526

البحيرةاألدبىمبصرجميل ابو حموده فتحى اشرف الحسينى20527

البحيرةاألدبىمبصرالنقيب احمد الباسط عبد ايهاب20528

البحيرةاألدبىمبصرالنجار حسين جابر محمد جابر20529

البحيرةاألدبىمبصرنمر الدايم عبد محمد وليد حازم20530

البحيرةاألدبىمبصرداود الرحمن عبد حسن الحى عبد حسام20531

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد على حسنى على خالد20532

البحيرةاألدبىمبصرمندور على محمد صبرى رضا20533

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد محمود جالل يونس زكريا20534

البحيرةاألدبىمبصرالمنوفى محمد ابراهيم احمد عماد20535

البحيرةاألدبىمبصرالجماس العزيز عبد سعد فتحى عمر20536

البحيرةاألدبىمبصرالبنا خضر غانم خضر غانم20537

البحيرةاألدبىمبصرمنيسى ربه عبد محمود ابراهيم محمد20538

البحيرةاألدبىمبصرمحمود جالل سليمان احمد محمد20539

البحيرةاألدبىمبصردنيا ابو محمد يونس ايمن محمد20540

البحيرةاألدبىمبصرمكى محمد حموده جمعه محمد20541

البحيرةاألدبىمبصرسليمان مبروك فتحى شحاته محمد20542

البحيرةاألدبىمبصرفراج محمود اسماعيل عادل محمد20543

البحيرةاألدبىمبصرالدفراوى شحاته الرازق عبد محمد20544

البحيرةاألدبىمبصرالنقيب هللا فتح احمد الستار عبد محمد20545

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد المنعم عبد على محمد20546

البحيرةاألدبىمبصرالمدبولى على محمد عماد محمد20547

البحيرةاألدبىمبصرالصباغ عوض السيد عوض محمد20548

البحيرةاألدبىمبصرمقدم ابو سالم الحميد عبد فرج محمد20549

البحيرةاألدبىمبصرعيسى الباقى عبد محمد ماهر محمد20550

البحيرةاألدبىمبصرالجماس عطيه محمد محمود محمد20551

البحيرةاألدبىمبصررزق عوض رزق سامى محمود20552

البحيرةاألدبىمبصرحبيب الغنى عبد بكر الغنى عبد محمود20553

البحيرةاألدبىمبصرالجمل مصطفى محمد مصطفى20554

البحيرةاألدبىمبصرالمنوفى مصطفى محمد مصطفى نادر20555

البحيرةاألدبىمبصرحمورى ربه عبد صالح ربه عبد هانى20556

البحيرةاألدبىمبصربسيونى يوسف مبروك خالد يوسف20557

البحيرةاألدبىمبصركيالنى المولى عبد السيد هللا عبد ابراهيم20558

البحيرةاألدبىمبصرعسل محمود الرحمن عبد محمد ابراهيم20559

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم جمعه ابراهيم احمد20560

البحيرةاألدبىمبصرعلى خليفه السالم عبد خالد احمد20561

البحيرةاألدبىمبصرالوهاب عبد الحميد عبد على سعيد احمد20562

البحيرةاألدبىمبصرالعتر المقصود عبد الموجود عبد سالمه احمد20563

البحيرةاألدبىمبصرزلط المنعم عبد عبده مهدى احمد20564

البحيرةاألدبىمبصرزيدان العاطى عبد الغنى عبد ياسر احمد20565

البحيرةاألدبىمبصرمنصور عيسى عايد دسوقى امين20566

البحيرةاألدبىمبصرالنور ابو قطب حسين بهاء20567
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ن435بسنتواى

راسببسنتواى

راسببسنتواى

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

راسببسنتواى

راسببسنتواى

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

راسببسنتواى

راسببسنتواى

ن428بسنتواى

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

ن361بسنتواى

ثانبسنتواى

ن363بسنتواى

ثانبسنتواى

ن378بسنتواى

ثانبسنتواى

ن414بسنتواى

ثانبسنتواى

ن416بسنتواى

ن430بسنتواى

ن593بسنتواى

ن505بسنتواى

ن485بسنتواى

ن414بسنتواى

ن412بسنتواى

ثانبسنتواى

ن467بسنتواى

ن428بسنتواى

راسبهللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ن482هللا نصر

ن443هللا نصر

ن615هللا نصر

ثانهللا نصر

ن361هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر
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البحيرةاألدبىمبصرالخالق عبد الرحمن عبد حامد جمعه20568

البحيرةاألدبىمبصرالروبى حسن عطيه صبرى جمعه20569

البحيرةاألدبىمبصرمنصور الخالق عبد ربيع محمود رجب20570

البحيرةاألدبىمبصرحسن السيد القادر عبد خالد رمضان20571

البحيرةاألدبىمبصرباشا محمود سعد يمنى سعد20572

البحيرةاألدبىمبصرغراب محمد الهادى عبد الستار عبد شريف20573

البحيرةاألدبىمبصرايوب رمضان عبده صبحى عبده20574

البحيرةاألدبىمبصرالوهاب عبد الحميد عبد على سعيد على20575

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم محمد كريم20576

البحيرةاألدبىمبصرسواح نوار محمد نوار كريم20577

البحيرةاألدبىمبصرشعله ابو محمد هللا عبد ابراهيم محمد20578

البحيرةاألدبىمبصرنعمه ابو عيد السيد حلمى محمد20579

البحيرةاألدبىمبصرقاقه احمد زكريا طلعت محمد20580

البحيرةاألدبىمبصردنيا ابو محمد فاروق عادل محمد20581

البحيرةاألدبىمبصرحجازى فهمى الباسط عبد محمد20582

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد نصر ابراهيم نصر الرحيم عبد محمد20583

البحيرةاألدبىمبصرالنبى عبد محمد محروس محمد20584

البحيرةاألدبىمبصرالصباغ المكارم ابو حسن محمود محمد20585

البحيرةاألدبىمبصرسعده ابو حسن الغفار عبد محمود محمد20586

البحيرةاألدبىمبصرالفقى حسن محمد جمال محمود20587

البحيرةاألدبىمبصرالنور ابو رمضان رأفت محمود20588

البحيرةاألدبىمبصرالنور ابو محمود يوسف محمد محمود20589

البحيرةاألدبىمبصرالقلينى عيد مرسى محمود20590

البحيرةاألدبىمبصرزايد سعد محمد كامل مصطفى20591

البحيرةاألدبىمبصرنعيم محمد بيومى سعيد محمد مصطفى20592

البحيرةاألدبىمبصرمونس محمد مصطفى الستار عبد يحيى20593

البحيرةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل النبى عبد احمد ابراهيم20594

البحيرةاألدبىمبصرالحلبى محمود ابراهيم الشحات ابراهيم20595

البحيرةاألدبىمبصرالمنشاوى ابراهيم حامد الشحات ابراهيم20596

البحيرةاألدبىمبصرهللا فرج سليمان ابراهيم الصافى ابراهيم20597

البحيرةاألدبىمبصرالقزاز احمد حسن حسن ابراهيم20598

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد الجواد عبد سالمه ابراهيم20599

البحيرةاألدبىمبصربكر على المنعم عبد ضيف ابراهيم20600

البحيرةاألدبىمبصرعماره اسماعيل عيد ابراهيم20601

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد رزق محمد ابراهيم20602

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد نصر محمد نصر ابراهيم20603

البحيرةاألدبىمبصريحيى محمد على السيد احمد20604

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد الصافى احمد20605

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد احمد صابر ايمن احمد20606

البحيرةاألدبىمبصرعثمان الوهاب عبد ابراهيم حسنى احمد20607

البحيرةاألدبىمبصرالحلو خليل عطيه خالد احمد20608

البحيرةاألدبىمبصرشملوله محمود محمد خليل احمد20609
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ن449هللا نصر

ثانهللا نصر

ن539هللا نصر

راسبهللا نصر

راسبهللا نصر

راسبهللا نصر

ن426هللا نصر

ن483هللا نصر

ن473هللا نصر

ثانهللا نصر

ن486هللا نصر

ن398هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ن397هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ن432هللا نصر

ثانهللا نصر

ن417هللا نصر

راسبهللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

راسبهللا نصر

ن345هللا نصر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن496الدوار كفر

راسبالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن407الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن433الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن415الدوار كفر

ن510الدوار كفر

ن423الدوار كفر

ن445الدوار كفر

ن449الدوار كفر

ن475الدوار كفر

ن444الدوار كفر
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البحيرةاألدبىمبصرشرشيره عثمان جمعه خميس احمد20610

البحيرةاألدبىمبصرعثمان هللا عبد محمد رجب احمد20611

البحيرةاألدبىمبصرامين عمر السيد ذكى احمد20612

البحيرةاألدبىمبصرالعليم عبد بكر ابو سعيد احمد20613

البحيرةاألدبىمبصرعباس سعد شعبان احمد20614

البحيرةاألدبىمبصرالالفى صالح عوض صادق احمد20615

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد اللطيف عبد عادل احمد20616

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم عطيه احمد20617

البحيرةاألدبىمبصرعلى شعبان فتحى احمد20618

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم حسن عرفه كمال احمد20619

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الاله عبد محمد احمد20620

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى عالم مصطفى محمد احمد20621

البحيرةاألدبىمبصرالزناتى ثابت مختار احمد20622

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد السيد عبد عيد اسالم20623

البحيرةاألدبىمبصرطايل مصطفى محمد اسالم20624

البحيرةاألدبىمبصروزير بسيونى صابر محمود اسالم20625

البحيرةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود عماد االرقم20626

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد السيد20627

البحيرةاألدبىمبصرسمره ابو محمد محروس ايمن انس20628

البحيرةاألدبىمبصرالجيار مصطفى محمود ياسر ايمن20629

البحيرةاألدبىمبصرخليل اسماعيل الطاهر اسماعيل بالل20630

البحيرةاألدبىمبصرالسيد العليم عبد قدرى الدين حسام20631

البحيرةاألدبىمبصربالل محمد سعيد حسن حسام20632

البحيرةاألدبىمبصرالطويل على حسن كمال حسن20633

البحيرةاألدبىمبصرسعد يوسف نبيل يوسف حسن20634

البحيرةاألدبىمبصرالمعطى عبد الفتاح عبد السالم عبد حسين20635

البحيرةاألدبىمبصرمحمد سليمان محمد مبروك حمدى20636

البحيرةاألدبىمبصرالعرجاوى سعيد الرازق عبد ناصر راضى20637

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد على محمد محمود رامى20638

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد المقصود عبد نصر مجدى زكريا20639

البحيرةاألدبىمبصريونس زيد ابو جمعه شعبان20640

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد درويش شوقى20641

البحيرةاألدبىمبصرمحسب عطيه رمضان الحميد عبد20642

البحيرةاألدبىمبصرحرب محمد محمد خميس الرحمن عبد20643

البحيرةاألدبىمبصرالجمل على ذكى على فرج الرحمن عبد20644

البحيرةاألدبىمبصرمحمود محمد السيد محمد الرحمن عبد20645

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد شهاوى شهاوى محمد الرحمن عبد20646

البحيرةاألدبىمبصرالنويجى مبروك العزيز عبد محمد العزيز عبد20647

البحيرةاألدبىمبصرراشد الغفار عبد محمود الغفار عبد20648

البحيرةاألدبىمبصرعثمان محمد الغنى عبد عثمان الغنى عبد20649

البحيرةاألدبىمبصرغازى الهادى عبد ابراهيم هللا عبد20650

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم خليل حبشى رمضان هللا عبد20651
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ن444الدوار كفر

ن432الدوار كفر

ن456الدوار كفر

ن476الدوار كفر

ن408الدوار كفر

ن471الدوار كفر

ن434الدوار كفر

ن391الدوار كفر

ن418الدوار كفر

ن387الدوار كفر

ن524الدوار كفر

ن507الدوار كفر

ن379الدوار كفر

ن438الدوار كفر

ن545الدوار كفر

ن469الدوار كفر

ن435الدوار كفر

ن428الدوار كفر

ثانالدوار كفر

راسبالدوار كفر

ن414الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

راسبالدوار كفر

ن449الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن483الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن474الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن396الدوار كفر

ن425الدوار كفر

ن402الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر
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البحيرةاألدبىمبصرالبرهيمى اسماعيل هللا عبد عاشور هللا عبد20652

البحيرةاألدبىمبصرمندور محمد محمد هللا عبد20653

البحيرةاألدبىمبصررمضان محمد سليمان نصر هللا عبد20654

البحيرةاألدبىمبصرشعبان السيد محمد عبيد عوض عبيد20655

البحيرةاألدبىمبصرروتان الحميد عبد على رجب على20656

البحيرةاألدبىمبصرحجاج على مبروك عادل عمر20657

البحيرةاألدبىمبصرالدناصورى الواحد عبد الرحمن عبد عمر20658

البحيرةاألدبىمبصررفاعى محمد السيد محمد عمرو20659

البحيرةاألدبىمبصرمنصور قاسم جمال فارس20660

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل السميع عبد فتحى طارق فتحى20661

البحيرةاألدبىمبصرزلط مسعود جالل رمضان كريم20662

البحيرةاألدبىمبصرالبهى محمد محمد عصام كريم20663

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد هشام كريم20664

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد محمود محمد احمد محمد20665

البحيرةاألدبىمبصرنعمان الصافى محمد اسماعيل محمد20666

البحيرةاألدبىمبصرمحمد النجار الغنى عبد احمد محمد20667

البحيرةاألدبىمبصرعشماوى على فرج بركات محمد20668

البحيرةاألدبىمبصرالزينى العزيز عبد فتحى خميس محمد20669

البحيرةاألدبىمبصرعثمان هللا عبد محمد رجب محمد20670

البحيرةاألدبىمبصرمخيمر مرسى محمد محمد رجب محمد20671

البحيرةاألدبىمبصرمصباح محمد اسماعيل شعبان محمد20672

البحيرةاألدبىمبصرملوك حسن محمد صبحى محمد20673

البحيرةاألدبىمبصراحمد حسن محمد صالح محمد20674

البحيرةاألدبىمبصرالفقى محمد فرج عادل محمد20675

البحيرةاألدبىمبصرحبيبه المطلب عبد محمد عادل محمد20676

البحيرةاألدبىمبصرموسى رمضان عاطف محمد20677

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد فتوح الرحمن عبد محمد20678

البحيرةاألدبىمبصردسوقى شعبان جمعه العاطى عبد محمد20679

البحيرةاألدبىمبصرمحمود الصافى فؤاد العاطى عبد محمد20680

البحيرةاألدبىمبصرالدين شرف اسماعيل محمد المنعم عبد محمد20681

البحيرةاألدبىمبصراحمد السيد محمد الناصر عبد محمد20682

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى احمد السيد محمد عزت محمد20683

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى وصال محمد الدين عماد محمد20684

البحيرةاألدبىمبصردرويش عوض محمد عوض محمد20685

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد محمد السيد منصور محمد20686

البحيرةاألدبىمبصرعلى احمد سعد ميمى محمد20687

البحيرةاألدبىمبصربالل حلمى محمد ياسر محمد20688

البحيرةاألدبىمبصرمحمد سليمان اللطيف عبد سليمان محمد20689

البحيرةاألدبىمبصرفرج سعد الواحد عبد محمد20690

البحيرةاألدبىمبصراالشرم كامل سعيد احمد محمود20691

البحيرةاألدبىمبصرادريس احمد محمد احمد محمود20692

البحيرةاألدبىمبصرحرحش احمد سيد سعيد محمود20693
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ثانالدوار كفر

ن429الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن529الدوار كفر

ن463الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن514الدوار كفر

ن560الدوار كفر

ثانالدوار كفر

راسبالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن408الدوار كفر

ن428الدوار كفر

ن388الدوار كفر

ن501الدوار كفر

ن404الدوار كفر

ن464الدوار كفر

ن481الدوار كفر

ن431الدوار كفر

ن429الدوار كفر

ن416الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن449الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن395الدوار كفر

ن421الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن407الدوار كفر

ن403الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن400الدوار كفر

ن376الدوار كفر

راسبالدوار كفر
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البحيرةاألدبىمبصرغازى محمود سلطان محمود20694

البحيرةاألدبىمبصرالعليم عبد العزيز عبد صبرى محمود20695

البحيرةاألدبىمبصرسالم الحميد عبد شعبان الحميد عبد محمود20696

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى القادر عبد ابراهيم على محمود20697

البحيرةاألدبىمبصرالجالى حسين السيد محمد20698

البحيرةاألدبىمبصرعلى بعيرى لبيب لبيب محمود20699

البحيرةاألدبىمبصرمرعى على محمود على مرعى20700

البحيرةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل بكر رجب مصطفى20701

البحيرةاألدبىمبصرمحمد طايل مصطفى رمضان مصطفى20702

البحيرةاألدبىمبصرجبريل السيد صالح مصطفى20703

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو عطيه السيد صبرى هادى20704

البحيرةاألدبىمبصرعوض السيد ابراهيم يوسف20705

البحيرةاألدبىمبصرالطباخ السيد محمد يوسف20706

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو صابر جمعه ناصر يوسف20707

البحيرةاألدبىمبصرسليمان العزيز عبد على محمد يونس20708

البحيرةاألدبىمبصرعلى مصطفى مدنى السيد محمد20709

البحيرةاألدبىمبصرالبيضا مرسى جابر الدين نصر عمر20710

البحيرةاألدبىمبصرالسعودى مرشدى عوض شعبان مصطفى20711

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد المجيد عبد محمود عادل عالء20712

البحيرةاألدبىمبصرعاقول الجواد عبد هللا عبد عصام هللا عبد20713

البحيرةاألدبىمبصرخضر محمد احمد محمد ابراهيم20714

البحيرةاألدبىمبصرسعد العاطى عبد السالم عبد ابراهيم20715

البحيرةاألدبىمبصرفليفل محمد سعد محمد ابراهيم20716

البحيرةاألدبىمبصرالدمنهورى حسين الستار عبد حسين احمد20717

البحيرةاألدبىمبصرالشنوانى جمعه العاطى عبد رجب احمد20718

البحيرةاألدبىمبصرالنجار هللا عبد عطيه صبحى احمد20719

البحيرةاألدبىمبصرعوض محمد محمد هللا عطا احمد20720

البحيرةاألدبىمبصربركات المجيد عبد بركات محمد احمد20721

البحيرةاألدبىمبصرفوده السيد محمد صبحى مصطفى احمد20722

البحيرةاألدبىمبصرشنب ابو حسن عيد مصطفى احمد20723

البحيرةاألدبىمبصرسوسو ابو شحاته محمد مؤمن احمد20724

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد الصافى اسالم20725

البحيرةاألدبىمبصرعامر الرازق عبد عامر سعيد اسالم20726

البحيرةاألدبىمبصرهشيمه ابو هللا عبد ابراهيم محمد اسالم20727

البحيرةاألدبىمبصرعياد خليل ابراهيم سمير محمد بدر20728

البحيرةاألدبىمبصربشير السيد جالل تامر20729

البحيرةاألدبىمبصرحامد محمد ايوب جمعه الفتاح عبد حسن20730

البحيرةاألدبىمبصرمرسى زيدان سعد صبحى رضا20731

البحيرةاألدبىمبصرمعتوق صالح رياض المنعم عبد رياض20732

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد زيد ابو رزق محمد زياد20733

البحيرةاألدبىمبصرمنصور نوح سعد ممدوح طارق20734

البحيرةاألدبىمبصرخليف حسن ندا سعيد الرحمن عبد20735
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ثانالدوار كفر

ن417الدوار كفر

ن401الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن390الدوار كفر

ن417الدوار كفر

ن396الدوار كفر

ن367الدوار كفر

ن406الدوار كفر

ن529الدوار كفر

ن497الدوار كفر

ن434الدوار كفر

ن426الدوار كفر

ن406الدوار كفر

ن410الدوار كفر

ن394الدوار كفر

ن426البسلقون

ثانالبسلقون

ثانالبسلقون

راسبالبسلقون

ن436البسلقون

ن385البسلقون

ن499البسلقون

راسبالبسلقون

ثانالبسلقون

ثانالبسلقون

ن460البسلقون

ن448البسلقون

ن366البسلقون

ن390البسلقون

ن375البسلقون

ن398البسلقون

ثانالبسلقون

ن356البسلقون

ثانالبسلقون

ن404البسلقون

ن351البسلقون

ن453البسلقون



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 985

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

البحيرةاألدبىمبصرسالم محمد على ماهر على20736

البحيرةاألدبىمبصرانبيوه محمود مسعود هانى على20737

البحيرةاألدبىمبصرمناع حسن خيرى نصر كريم20738

البحيرةاألدبىمبصرسالم محمود ابراهيم حامد محمد20739

البحيرةاألدبىمبصرالحداد هللا عبد سعد حمدى محمد20740

البحيرةاألدبىمبصرمحمد عماره السالم عبد حمدى محمد20741

البحيرةاألدبىمبصرالمصرى المقصود عبد على خميس محمد20742

البحيرةاألدبىمبصرخطاب ابراهيم فتحى سامى محمد20743

البحيرةاألدبىمبصرخليفه حسن محمد سمير محمد20744

البحيرةاألدبىمبصرخالد حسين ربيع صبرى محمد20745

البحيرةاألدبىمبصرحمودين الحليم عبد الفتاح عبد الحليم عبد محمد20746

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاب الرحمن عبد بشير الرحمن عبد محمد20747

البحيرةاألدبىمبصرعامر راشد جمعه عزت محمد20748

البحيرةاألدبىمبصرقتايه العزيز عبد سعد كمال محمد20749

البحيرةاألدبىمبصرالدهب ابو الغنى عبد عطيه كمال محمد20750

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمد سعيد السيد محمود20751

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد حسن محمد محمود20752

البحيرةاألدبىمبصرالصيفى محمد حماده مسعد محمود20753

البحيرةاألدبىمبصرالعجمى احمد الستار عبد خالد مصطفى20754

البحيرةاألدبىمبصربلبع مساعد العزيز عبد محمد مصطفى20755

البحيرةاألدبىمبصرموسى كامل نصر الحكيم عبد نصر20756

البحيرةاألدبىمبصرالطهاوى عرفه محمد حامد وائل20757

البحيرةاألدبىمبصرغازى ابو سالم اسماعيل حنفى ابراهيم20758

البحيرةاألدبىمبصرحجاج محمد يوسف دسوقى ابراهيم20759

البحيرةاألدبىمبصربكر ابو محمد ابراهيم رمضان ابراهيم20760

البحيرةاألدبىمبصرشعبان محمد ابراهيم محمد ابراهيم20761

البحيرةاألدبىمبصربسيونى العزيز عبد محمد خيرى احمد20762

البحيرةاألدبىمبصرزيدان احمد عوض شكرى احمد20763

البحيرةاألدبىمبصرالمجايرى درويش سالمه صابر احمد20764

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد المنعم عبد القادر عبد احمد20765

البحيرةاألدبىمبصرعيسى على شعبان محمد احمد20766

البحيرةاألدبىمبصرفرا ابو الحميد عبد المجيد عبد محمد احمد20767

البحيرةاألدبىمبصرعطيه فتحى محمد احمد20768

البحيرةاألدبىمبصرالمجايرى خليل كامل محمد احمد20769

البحيرةاألدبىمبصرعمران الحى عبد فتحى يحى احمد20770

البحيرةاألدبىمبصرقطب احمد رجب احمد اسالم20771

البحيرةاألدبىمبصرجمعه احمد سيد محمود لطفى اسالم20772

البحيرةاألدبىمبصرنشرتى الغنى عبد محمد مسعد اسالم20773

البحيرةاألدبىمبصرحرحش احمد سيد اسماعيل احمد اسماعيل20774

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى كمال اسماعيل اسامه اسماعيل20775

البحيرةاألدبىمبصرعطيوه العاطى عبد رزق السيد20776

البحيرةاألدبىمبصرعجمى السيد رمضان الصافى20777
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ثانالبسلقون

ثانالبسلقون

ن399البسلقون

ثانالبسلقون

ثانالبسلقون

ن377البسلقون

ن367البسلقون

ن388البسلقون

ن341البسلقون

ن383البسلقون

ثانالبسلقون

ثانالبسلقون

ثانالبسلقون

ثانالبسلقون

ثانالبسلقون

ن448البسلقون

ثانالبسلقون

ثانالبسلقون

ن516البسلقون

ثانالبسلقون

ثانالبسلقون

ثانالبسلقون

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

ثانالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ن355التمامة
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البحيرةاألدبىمبصرالخولى الجليل عبد سرحان شكرى انس20778

البحيرةاألدبىمبصرمحمود فضيله محمود ايمن20779

البحيرةاألدبىمبصرمالكى محمد بشير جمعه بالل20780

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد رمضان خميس تامر20781

البحيرةاألدبىمبصرماجد ابراهيم عيسى جمعه صابر جمعه20782

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد مسعود نصر حبشى20783

البحيرةاألدبىمبصرجعفر احمد سيد محمد على حماده20784

البحيرةاألدبىمبصرشاهين جبر رجب غزال رجب20785

البحيرةاألدبىمبصرالنقراشى محمد جمال سعيد20786

البحيرةاألدبىمبصرصالح حسين السعيد فايز سعيد20787

البحيرةاألدبىمبصرعقل الحميد عبد سعيد محمد سعيد20788

البحيرةاألدبىمبصرعيسى على شعبان محمد سليمان20789

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى ايوب خالد الرحمن عبد20790

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد شعبان مبروك هللا عبد20791

البحيرةاألدبىمبصرزيدان على حميده احمد عمرو20792

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد الصاوى محمد محمد فارس20793

البحيرةاألدبىمبصردرويش على المنعم عبد سالمه كريم20794

البحيرةاألدبىمبصرالمجايرى خليل السيد بدر احمد محمد20795

البحيرةاألدبىمبصربكر يوسف كمال جمال محمد20796

البحيرةاألدبىمبصرعبود هللا عبد النبى عبد رجب محمد20797

البحيرةاألدبىمبصرسليمان على رمضان سعد محمد20798

البحيرةاألدبىمبصرلوز محمد على شحاته محمد20799

البحيرةاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد صابر محمد20800

البحيرةاألدبىمبصرمحمد رمضان محمد الدين صالح محمد20801

البحيرةاألدبىمبصرجمعه توفيق فتحى محمد20802

البحيرةاألدبىمبصرشريف بسيونى عوض نور محمد20803

البحيرةاألدبىمبصرحسين ابو عبده محمد ابراهيم محمود20804

البحيرةاألدبىمبصرهللا خير السيد زيد ابو جابر محمود20805

البحيرةاألدبىمبصرمسعود جمعه سلومه القادر عبد محمود20806

البحيرةاألدبىمبصروزير رمضان الهادى عبد ايمن نادر20807

البحيرةاألدبىمبصراالشرم مرسى حمزه عزوز هانى20808

البحيرةاألدبىمبصرشعبان معوض شعبان يوسف20809

البحيرةاألدبىمبصرخليفه محمد ابراهيم سعد ابراهيم20810

البحيرةاألدبىمبصرهندى محمد محمد همام بكر ابو20811

البحيرةاألدبىمبصرقطب مصطفى احمد خميس احمد20812

البحيرةاألدبىمبصرالسيد عبد محمد درويش احمد20813

البحيرةاألدبىمبصرالجل عبد الغنى عبد الحميد عبد الغنى عبد احمد20814

البحيرةاألدبىمبصراحمد حامد حامد فتحى احمد20815

البحيرةاألدبىمبصرزيدان يوسف محمد فرج احمد20816

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد فرج لطفى احمد20817

البحيرةاألدبىمبصرحرب محمد العزيز عبد محمد اسامه20818

البحيرةاألدبىمبصرعلى السميع عبد خليفه امير20819
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راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

ثانالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

ثانالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

ثانالتمامة

راسبالتمامة

ثانالتمامة

راسبالتمامة

ثانالتمامة

راسبالتمامة

ثانالتمامة

راسبالتمامة

ن361بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن443بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن358بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

راسببالبحيرة الصديق ابوبكر
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البحيرةاألدبىمبصرالسميع عبد ابراهيم خميس ايمن20820

البحيرةاألدبىمبصرمحمد احمد حسن محمد ايهاب20821

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد هاشم العال عبد صابر حسام20822

البحيرةاألدبىمبصرالبربرى الهادى عبد صابر هالل حماده20823

البحيرةاألدبىمبصرحموده على محمد الحميد عبد حموده20824

البحيرةاألدبىمبصريوسف ابراهيم يوسف السيد الرحمن عبد20825

البحيرةاألدبىمبصراليزيد ابو العاطى عبد جمعه الرحمن عبد20826

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد الونيس عبد اشرف الونيس عبد20827

البحيرةاألدبىمبصرشلبى الرحمن عبد محمد الرحمن عبد عالء20828

البحيرةاألدبىمبصرعيسى محمد عبده محمد على20829

البحيرةاألدبىمبصرحسين مفتاح العزيز عبد بشير غالب20830

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى شعبان جمال فارس20831

البحيرةاألدبىمبصربدر حسن بدر ابراهيم فوزى20832

البحيرةاألدبىمبصرالشنديدى اللطيف عبد حنضل كريم20833

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد الهادى عبد محمود كريم20834

البحيرةاألدبىمبصرمحمد على درويش يسرى محسن20835

البحيرةاألدبىمبصرغالب الوهاب عبد محمد ايمن محمد20836

البحيرةاألدبىمبصرسالمه ابراهيم السيد محمد20837

البحيرةاألدبىمبصرالعطا ابو السيد حسن السيد محمد20838

البحيرةاألدبىمبصرالسعيد محمد حجازى محمد20839

البحيرةاألدبىمبصرغنيم رمضان الحميد عبد رمضان محمد20840

البحيرةاألدبىمبصرخليل محمد العاطى عبد سعيد محمد20841

البحيرةاألدبىمبصرالشربينى محمد محمود سالمه محمد20842

البحيرةاألدبىمبصرشلبى الرحمن عبد محمد مسعود محمد20843

البحيرةاألدبىمبصرمنصور محمد عيد مصطفى محمد20844

البحيرةاألدبىمبصرحجاج حسن اسماعيل النصر اسام محمود20845

البحيرةاألدبىمبصرعقاب سعد ابراهيم طاهر محمود20846

البحيرةاألدبىمبصرالبلقينى محمد مصطفى طه محمود20847

البحيرةاألدبىمبصرعجيله ابو دسوقى رزق مختار20848

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد محمد منسى المنعم عبد مرعى20849

البحيرةاألدبىمبصرعلى مسعود ابراهيم مسعود20850

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى الصاوى السيد مصطفى20851

البحيرةاألدبىمبصرالبديوى السيد احمد الصافى يوسف20852

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد هللا عبد ملش اوسام احمد20853

البحيرةاألدبىمبصرعلى الجواد عبد صبحى جالل احمد20854

البحيرةاألدبىمبصرشيبوب السالم عبد حمدى احمد20855

البحيرةاألدبىمبصرغازى محمد خميس احمد20856

البحيرةاألدبىمبصربريك الجواد عبد هللا عبد رمضان احمد20857

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم زيدان احمد زيدان احمد20858

البحيرةاألدبىمبصرمنصور الحميد عبد حامد سامى احمد20859

البحيرةاألدبىمبصرمطاوع العظيم عبد سعد احمد20860

البحيرةاألدبىمبصرالمر خالد رياض ضيف احمد20861
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ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن346بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن456بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن458بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن515بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن410بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن442بالبحيرة الصديق ابوبكر

ن433بالبحيرة الصديق ابوبكر

ن416بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن404بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن436بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن480بالبحيرة الصديق ابوبكر

ن404بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن523بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

راسببالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

راسبالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن382الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن498الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

راسبالغربية بلقطر
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البحيرةاألدبىمبصرعلى احمد معوض عادل احمد20862

البحيرةاألدبىمبصرحميده قاسم عامر احمد20863

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد العليم عبد الرازق عبد احمد20864

البحيرةاألدبىمبصرمبارك حسن سعد محمد احمد20865

البحيرةاألدبىمبصرالخولى رجب سعيد محمود احمد20866

البحيرةاألدبىمبصرالعريان العنين ابو سعد الناصر عبد اسالم20867

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم مسعود الصافى رجب اسالم20868

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد منصور حلمى الحليم عبد باسم20869

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد هللا عبد مساعد جابر20870

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد جالل عادل جالل20871

البحيرةاألدبىمبصرمرسى الاله عبد مرسى عادل حسن20872

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد سعيد شوقى سامى حسنى20873

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم زيدان على محمد رزق20874

البحيرةاألدبىمبصرالسيد خميس ربيع سعد20875

البحيرةاألدبىمبصرعيسى هللا عبد سعيد غمرى سعيد20876

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد كامل عماد سيد20877

البحيرةاألدبىمبصرزكى صالح ثروت صالح20878

البحيرةاألدبىمبصرناجى نور محمد حارس طاهر20879

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد كامل حماده الرحمن عبد20880

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد السميع عبد الونيس عبد الصادق عبد20881

البحيرةاألدبىمبصرالطنبارى على على حسن هللا عبد20882

البحيرةاألدبىمبصرهاشم الكافى عبد هاشم محسن هللا عبد20883

البحيرةاألدبىمبصرالنويهى ابراهيم على عوض20884

البحيرةاألدبىمبصررمضان الكريم عبد حمدى عماد20885

البحيرةاألدبىمبصرخليل الغفار عبد عاطف عبده20886

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد فتحى وهبه فارس20887

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد محمود كامل20888

البحيرةاألدبىمبصرعوض المحسن عبد محمود كريم20889

البحيرةاألدبىمبصرخليل منصور ابراهيم محمد20890

البحيرةاألدبىمبصرخالد محمد خالد محمد20891

البحيرةاألدبىمبصرمستور ابراهيم جابر محمد20892

البحيرةاألدبىمبصرخليل ابراهيم رمضان محمد20893

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود شعبان محمد20894

البحيرةاألدبىمبصراحمد الحفيظ عبد عالء محمد20895

البحيرةاألدبىمبصرخالد محمد فارس محمد20896

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى احمد محمد محمود محمد20897

البحيرةاألدبىمبصرالحمراوى ابراهيم العاطى عبد كمال محمود20898

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم جابر الناصر عبد مروان20899

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد رجب خميس مصطفى20900

البحيرةاألدبىمبصرعامر مصطفى مصطفى سعد مصطفى20901

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد عطيه عاطف مصطفى20902

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الستار عبد محمد مصطفى20903
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ثانالغربية بلقطر

ن385الغربية بلقطر

ن445الغربية بلقطر

ن493الغربية بلقطر

ن385الغربية بلقطر

ن481الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

راسبالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

راسبالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن411الغربية بلقطر

ن407الغربية بلقطر

ن355الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن419الغربية بلقطر

ن405الغربية بلقطر

ن405الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن502الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن398الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن416الغربية بلقطر

ن473الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن465الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن382الغربية بلقطر
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البحيرةاألدبىمبصربسيونى غالى محمد مصطفى20904

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الباسط عبد جمعه الديب احمد20905

البحيرةاألدبىمبصرالنجار ابراهيم احمد بدوى احمد20906

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد شوقى احمد20907

البحيرةاألدبىمبصرناجى حامد شعبان احمد20908

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمد عصام احمد20909

البحيرةاألدبىمبصرعثمان على مرسى محمد احمد20910

البحيرةاألدبىمبصرالهلباوى ابراهيم ابراهيم مصطفى احمد20911

البحيرةاألدبىمبصرجلفاف سليمان محمد محمد احمد20912

البحيرةاألدبىمبصرعطيه جالل رمضان حماده20913

البحيرةاألدبىمبصرالبرقوقى ابراهيم شحاته محمد حمدى20914

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد ابراهيم شادى20915

البحيرةاألدبىمبصرحافظ العاطى عبد محمود العاطى عبد20916

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم شعبان شعبان الرحمن عبد20917

البحيرةاألدبىمبصرالخولى احمد احمد حسن عالء20918

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم شعبان شعبان على20919

البحيرةاألدبىمبصرمحمود الحليم عبد الدين حسام صالح20920

البحيرةاألدبىمبصرمحمود رمضان محمد فارس20921

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم شعبان ابراهيم محمد20922

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد بشير ايمن محمد20923

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد عطيه حسن محمد20924

البحيرةاألدبىمبصرغانم محمد احمد شعبان محمد20925

البحيرةاألدبىمبصرالخولى احمد احمد صالح محمد20926

البحيرةاألدبىمبصرمنصور بشير عادل محمد20927

البحيرةاألدبىمبصرحسين الفتاح عبد طنطاوى محمد20928

البحيرةاألدبىمبصرالجويلى السيد محمد محمود20929

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد محمود محمد20930

البحيرةاألدبىمبصرليله ابو محمود ناجى محمود20931

البحيرةاألدبىمبصرسرور ابراهيم هللا عبد ابراهيم20932

البحيرةاألدبىمبصرموسى احمد اسماعيل احمد20933

البحيرةاألدبىمبصرعبده السيد حامد احمد20934

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محفوظ خالد احمد20935

البحيرةاألدبىمبصرالنباصى على السيد احمد20936

البحيرةاألدبىمبصرعيسى المجيد عبد محمد عادل احمد20937

البحيرةاألدبىمبصرالعطار محمد محمد احمد20938

البحيرةاألدبىمبصرجمعه بسيونى محمود احمد20939

البحيرةاألدبىمبصرالبربرى احمد هاشم احمد20940

البحيرةاألدبىمبصرزيدان الحميد عبد وائل احمد20941

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمد البرنس احمد اسالم20942

البحيرةاألدبىمبصرالقشالن محمود محمد جمال اسالم20943

البحيرةاألدبىمبصرحسين السيد محمد السيد اسالم20944

البحيرةاألدبىمبصرخليل ابراهيم ابراهيم مصطفى حامد20945
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ثانالغربية بلقطر

ثانكريم مصطفى

ن454كريم مصطفى

ن357كريم مصطفى

ن377كريم مصطفى

ن357.5كريم مصطفى

ن515كريم مصطفى

ن364كريم مصطفى

ن374كريم مصطفى

ن369كريم مصطفى

ن363كريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ن365كريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ن403كريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ن406كريم مصطفى

ن504كريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ن479كريم مصطفى

ن476كريم مصطفى

ن463كريم مصطفى

ن385كريم مصطفى

ن504كريم مصطفى

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

ثانشبراخيت

ن420شبراخيت

ثانشبراخيت

راسبشبراخيت

ن481شبراخيت

ن383شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن444شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 995

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى ابراهيم حسن حسام20946

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد ابراهيم خالد20947

البحيرةاألدبىمبصرصقر محمد صبرى خالد20948

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد سامح20949

البحيرةاألدبىمبصررفاعى حلمى هالل شهاب20950

البحيرةاألدبىمبصرالسوسانى الحميد عبد جوده الحميد عبد20951

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد اسماعيل العليم عبد20952

البحيرةاألدبىمبصريوسف الغنى عبد يوسف الغنى عبد20953

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عبد محمد هللا عبد20954

البحيرةاألدبىمبصرالجمل محمد احمد عمرو على20955

البحيرةاألدبىمبصرالنجار محمد محمد على20956

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد السيد حمدى عماد20957

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد احمد الجواد عبد عمر20958

البحيرةاألدبىمبصرمحمد حسانين محمد فارس20959

البحيرةاألدبىمبصرالحويطى فاضل العبد فاضل20960

البحيرةاألدبىمبصرحفناوى ابراهيم فهمى محمد فهمى20961

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم القادر عبد ابراهيم محمد20962

البحيرةاألدبىمبصرالسكرى ابراهيم سليمان احمد محمد20963

البحيرةاألدبىمبصرتوفيق الرازق عبد احمد محمد20964

البحيرةاألدبىمبصرفواز انصارى اشرف محمد20965

البحيرةاألدبىمبصرمرسى العزيز عبد ايهاب محمد20966

البحيرةاألدبىمبصرعوض طه صبرى جمال محمد20967

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد محمد جمعه محمد20968

البحيرةاألدبىمبصرعقاب قطب محمد رفعت محمد20969

البحيرةاألدبىمبصرالسكرى السيد محمد السيد محمد20970

البحيرةاألدبىمبصرالنجار محمد محمود السيد محمد20971

البحيرةاألدبىمبصرالفار محمد هللا عبد عادل محمد20972

البحيرةاألدبىمبصرشلوع ابو ابراهيم الصادق عبد محمد20973

البحيرةاألدبىمبصرالعرجاوى احمد محمد المطلب عبد محمد20974

البحيرةاألدبىمبصرشنب ابو حسن عرفه محمد20975

البحيرةاألدبىمبصرهيبه على اسماعيل كمال محمد20976

البحيرةاألدبىمبصرهوارى السيد محمود محمد20977

البحيرةاألدبىمبصرالطحان احمد احمد رضا محمود20978

البحيرةاألدبىمبصرمحمد المحسن عبد المولى عبد محمود20979

البحيرةاألدبىمبصربيوض احمد ابراهيم عبده محمود20980

البحيرةاألدبىمبصرالعطار محمد مبروك محمود20981

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد احمد وائل20982

البحيرةاألدبىمبصرريه ابو محمد يوسف عاطف يوسف20983

البحيرةاألدبىمبصرحلوسه حسن على فوزى يوسف20984

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل الشحات بسيونى ابراهيم20985

البحيرةاألدبىمبصراحمد رمضان السيد رجب احمد20986

البحيرةاألدبىمبصرخليل عبده سمير احمد20987
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ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

راسبشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن377شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن348شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن372شبراخيت

ن375شبراخيت

ن351شبراخيت

راسبشبراخيت

ن355شبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن435شبراخيت

ن449شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن403شبراخيت

ن383شبراخيت

ن381شبراخيت

ثانشبراخيت

ن415شبراخيت

ن447شبراخيت

ن463شبراخيت

ثانلقانة

ن449لقانة

ن441لقانة
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البحيرةاألدبىمبصرالشافعى رزق السيد محمد احمد20988

البحيرةاألدبىمبصرحسين الرؤف عبد رمضان اسامه20989

البحيرةاألدبىمبصرالحافظ عبد رمضان خالد اسالم20990

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى السالم عبد نشأت اسالم20991

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد مبروك سعيد ايهاب20992

البحيرةاألدبىمبصرمحمد معروف الفتاح عبد حسام20993

البحيرةاألدبىمبصرمحمد القوى عبد عادل حسن20994

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد خليل صالح20995

البحيرةاألدبىمبصرالمنعم عبد طه سمير طه20996

البحيرةاألدبىمبصرشعيب ابراهيم الحافظ عبد كريم20997

البحيرةاألدبىمبصرمحمد بسيونى عصام الرحمن عبد20998

البحيرةاألدبىمبصرالخضرى احمد العزيز عبد احمد العزيز عبد20999

البحيرةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد اشرف العزيز عبد21000

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد اسامه الفتاح عبد21001

البحيرةاألدبىمبصرزيد محمد الوهاب عبد محمد الوهاب عبد21002

البحيرةاألدبىمبصرحجاج محمد رجب محمد عماد21003

البحيرةاألدبىمبصرغزى السيد غزى اشرف عمار21004

البحيرةاألدبىمبصرالبدوى عوض محمد على عوض21005

البحيرةاألدبىمبصرحسن اللطيف عبد عامر فارس21006

البحيرةاألدبىمبصرفرج محمد حسين محمد فرج21007

البحيرةاألدبىمبصرمصباح احمد لطفى على لطفى21008

البحيرةاألدبىمبصرالعبد حسن القوى عبد احمد محمد21009

البحيرةاألدبىمبصرسالمه حسين العزيز عبد حسنى محمد21010

البحيرةاألدبىمبصرالصناديدى محسن رضا محمد21011

البحيرةاألدبىمبصردسوقى محمد شعبان محمد21012

البحيرةاألدبىمبصرمبروك عنتر احمد محمد21013

البحيرةاألدبىمبصراحمد القادر عبد فوزى محمد21014

البحيرةاألدبىمبصرعطيه محمود احمد محمود محمد21015

البحيرةاألدبىمبصرالحافظ عبد الهادى عبد نصر محمد21016

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد اسماعيل هانى محمد21017

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد وجيه محمد21018

البحيرةاألدبىمبصرخليل صبرى وليد محمد21019

البحيرةاألدبىمبصرالنبى عبد سعيد ابراهيم محمود21020

البحيرةاألدبىمبصرزيد محمد الحفيظ عبد الصادق عبد محمود21021

البحيرةاألدبىمبصرحلوسه ابراهيم محمود فوزى محمود21022

البحيرةاألدبىمبصرالشريف عطيه على عطيه مصطفى21023

البحيرةاألدبىمبصرالباقى عبد عطيه مصطفى عماد مصطفى21024

البحيرةاألدبىمبصركشك محمد على محمد مصطفى21025

البحيرةاألدبىمبصربهنسى متولى محمد مصطفى21026

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم سليمان يوسف21027

البحيرةاألدبىمبصرسليم احمد محمد السيد احمد21028

البحيرةاألدبىمبصرطعيمه الفتاح عبد شعبان خميس احمد21029
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ن449لقانة

ن397لقانة

ن572لقانة

ن436لقانة

راسبلقانة

راسبلقانة

ثانلقانة

ن480لقانة

ن546لقانة

ن437لقانة

ن514لقانة

ن519لقانة

راسبلقانة

ن414لقانة

ثانلقانة

ن360لقانة

ثانلقانة

راسبلقانة

ثانلقانة

ثانلقانة

ثانلقانة

ثانلقانة

ن344لقانة

ثانلقانة

ثانلقانة

راسبلقانة

ن366لقانة

ن332لقانة

ن358لقانة

ثانلقانة

ن347لقانة

ثانلقانة

ن383لقانة

ثانلقانة

ثانلقانة

راسبلقانة

راسبلقانة

ثانلقانة

ن350لقانة

ثانلقانة

ن418ابوالسحما

ن381ابوالسحما
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البحيرةاألدبىمبصرايوب محمد هللا عبد رجب احمد21030

البحيرةاألدبىمبصرغازى هللا عبد شعبان احمد21031

البحيرةاألدبىمبصرحسين محمد على احمد21032

البحيرةاألدبىمبصرطعيمه القادر عبد محمد احمد21033

البحيرةاألدبىمبصرمحمد مبروك حسن حسام21034

البحيرةاألدبىمبصرالمجد ابو النوام كسبان خليل21035

البحيرةاألدبىمبصرجعفر المنعم عبد محروس رفيق21036

البحيرةاألدبىمبصرطعيمه الحليم عبد يونس شريف21037

البحيرةاألدبىمبصرعطيه سعيد احمد عادل21038

البحيرةاألدبىمبصرصماده ابو عالم عصام على21039

البحيرةاألدبىمبصرمحمد توفيق حمدى عماد21040

البحيرةاألدبىمبصرالبحراوى رمضان محمد عمرو21041

البحيرةاألدبىمبصرعلى ابو محمد ايمن محمد21042

البحيرةاألدبىمبصرحجازى محمد محمد على محمد21043

البحيرةاألدبىمبصرعيسوى خليفه ابراهيم محمود21044

البحيرةاألدبىمبصرعثمان عسران كمال محمود21045

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد الدين صالح خالد مصطفى21046

البحيرةاألدبىمبصرمرزوق محمد الحفيظ عبد رزق مصطفى21047

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد رجب محمد مصطفى21048

البحيرةاألدبىمبصربركات احمد ابراهيم حامد ابراهيم21049

البحيرةاألدبىمبصرماجد ابراهيم محمد صبحى ابراهيم21050

البحيرةاألدبىمبصرالزنقلى السيد احمد السيد احمد21051

البحيرةاألدبىمبصرعلى خليفه صالح احمد21052

البحيرةاألدبىمبصرحسن المجيد عبد عبده احمد21053

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد امين رمضان امين21054

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد سعيد حاتم21055

البحيرةاألدبىمبصرمبروك الحميد عبد عطيه الحميد عبد21056

البحيرةاألدبىمبصرمحمد فوزى بسيونى فوزى21057

البحيرةاألدبىمبصرعبده حسين احمد ابراهيم محمد21058

البحيرةاألدبىمبصرهللا عوض الاله عبد احمد محمد21059

البحيرةاألدبىمبصرالزنقلى محمد احمد الحسينى محمد21060

البحيرةاألدبىمبصرالبنى العوبى المنجى عبد حامد محمد21061

البحيرةاألدبىمبصرالسبكى السيد احمد رزق محمد21062

البحيرةاألدبىمبصرشليم على محمد صبرى محمد21063

البحيرةاألدبىمبصرالخولى محمد احمد عادل محمد21064

البحيرةاألدبىمبصرالقصاص السيد حسن هللا عبد محمد21065

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد الجواد عبد عبده محمد21066

البحيرةاألدبىمبصرالشريف احمد على مصطفى محمد21067

البحيرةاألدبىمبصرمحمد العال عبد محمد عاطف محمود21068

البحيرةاألدبىمبصرالزنقلى احمد حنفى محمود مصطفى21069

البحيرةاألدبىمبصرعبادى فهمى الحسينى وليد21070

البحيرةاألدبىمبصرمرمر حسين محمد حلمى يوسف21071
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ن424الخولى شهاوى
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ثانالخولى شهاوى

ن453الخولى شهاوى
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ن355الخولى شهاوى

ن378الخولى شهاوى

ن460الخولى شهاوى

ن369الخولى شهاوى

ن453الخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى
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البحيرةاألدبىمبصررحاب احمد سعد محمود ادهم21072

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد المنعم عبد الشرنوبى احمد21073

البحيرةاألدبىمبصرزغلول الحميد عبد محمود سالمه احمد21074

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى رمضان شعبان احمد21075

البحيرةاألدبىمبصرعالمه ابراهيم الفتاح عبد شوقى احمد21076

البحيرةاألدبىمبصرعريضه السيد محمد فتحى السيد21077

البحيرةاألدبىمبصرالوكيل المنعم عبد الحميد عبد الصابر21078

البحيرةاألدبىمبصرصالح الحميد عبد امين السيد امين21079

البحيرةاألدبىمبصردرويش على السيد مصطفى خالد21080

البحيرةاألدبىمبصرالنجار محمد سعد محمد زياد21081

البحيرةاألدبىمبصرجمعه محمد احمد صبرى21082

البحيرةاألدبىمبصرحكم يوسف حكم محمد الرحمن عبد21083

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد فتحى السالم عبد21084

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد ابراهيم الفتاح عبد21085

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمود حنفى احمد عالء21086

البحيرةاألدبىمبصرسليمان بركات احمد عمار21087

البحيرةاألدبىمبصرالحوله احمد حسن احمد فتحى21088

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل نصر محمد الشحات محمد21089

البحيرةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل القذافى محمد21090

البحيرةاألدبىمبصرالنور ابو حسين محمد امين محمد21091

البحيرةاألدبىمبصرخليفه جمعه محمد جمعه محمد21092

البحيرةاألدبىمبصرزيدان شعبان حمامه محمد21093

البحيرةاألدبىمبصرعلى اسماعيل الفتاح عبد سعيد محمد21094

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل السيد شرف محمد21095

البحيرةاألدبىمبصرمصرى كسبان محمد شعبان محمد21096

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد سالمه الحميد عبد محمد21097

البحيرةاألدبىمبصرالشافى عبد محمد حمدى محمود21098

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الباب فتح رمضان محمود21099

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد اسماعيل محمد وجيه21100

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم مبروك جمال احمد21101

البحيرةاألدبىمبصرالمكارم ابو احمد المكارم ابو منتصر احمد21102

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد محمد مصطفى محمد خالد21103

البحيرةاألدبىمبصرنصير محمد محمد محمد شريف21104

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد ابراهيم الفتاح عبد21105

البحيرةاألدبىمبصرالنقراشى محمد على سعيد على21106

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمد على محمد على21107

البحيرةاألدبىمبصرمسعود احمد محبوب محمد محبوب21108

البحيرةاألدبىمبصرطه محمد ابراهيم محمد21109

البحيرةاألدبىمبصرماضى عامر الجواد عبد اشرف محمد21110

البحيرةاألدبىمبصرقرقر الحميد عبد السيد محمد21111

البحيرةاألدبىمبصرصالح الدين صالح حمدى محمد21112

البحيرةاألدبىمبصرحمره ابو عبده محمد محمد سمير محمد21113
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راسبفرنوى

راسبفرنوى

راسبفرنوى

ثانفرنوى

ثانفرنوى

ثانفرنوى

راسبفرنوى

ثانفرنوى

راسبفرنوى

راسبفرنوى

ثاناسمانيا
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ثاناسمانيا

ن353اسمانيا

ثاناسمانيا

ثاناسمانيا

ثاناسمانيا

ثاناسمانيا

راسباسمانيا

ثاناسمانيا

ثاناسمانيا

ن380اسمانيا

ثاناسمانيا
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البحيرةاألدبىمبصرسرور محمد العزيز عبد صالح محمد21114

البحيرةاألدبىمبصرزينه محمد ممدوح عزت محمد21115

البحيرةاألدبىمبصرمرعى السيد محمد مصطفى محمد21116

البحيرةاألدبىمبصرعمر حامد مبروك احمد محمود21117

البحيرةاألدبىمبصرالديب حسن محمد عمر محمود21118

البحيرةاألدبىمبصرقرقر ابراهيم ابراهيم اسماعيل مصطفى21119

البحيرةاألدبىمبصرعامر محمد ابراهيم عسران مصطفى21120

البحيرةاألدبىمبصرمشعل العزيز عبد عزت ابراهيم هيثم21121

البحيرةاألدبىمبصرفراج السيد حسن احمد21122

البحيرةاألدبىمبصرجابر السيد السيد شريف احمد21123

البحيرةاألدبىمبصردغش عصام المعبود عبد احمد21124

البحيرةاألدبىمبصربدرى محمد المقصود عبد احمد21125

البحيرةاألدبىمبصرمبروك السيد عسران احمد21126

البحيرةاألدبىمبصربسيونى محمد محمد احمد21127

البحيرةاألدبىمبصرالدسوقى المقصود عبد محمد احمد21128

البحيرةاألدبىمبصرقاسم الحليم عبد محمد سعيد اسالم21129

البحيرةاألدبىمبصرحسين السالم عبد على اسالم21130

البحيرةاألدبىمبصرفراج السيد حسن السيد21131

البحيرةاألدبىمبصرالداعر موسى المنعم عبد حامد21132

البحيرةاألدبىمبصرفتحى سعيد يوسف سعيد21133

البحيرةاألدبىمبصرالعتر يوسف فتحى السيد سمير21134

البحيرةاألدبىمبصرخليف محمد عطيه السيد عطيه21135

البحيرةاألدبىمبصرعنتر العال عبد احمد عالء21136

البحيرةاألدبىمبصراحمد على جمال كمال21137

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد خيرى محمد21138

البحيرةاألدبىمبصرهللا ذكر ابراهيم هللا ذكر محمد21139

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد زكريا محمد21140

البحيرةاألدبىمبصركامل على هانى محمد21141

البحيرةاألدبىمبصرالكومى محمد احمد وائل محمد21142

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد محمود صبرى محمود21143

البحيرةاألدبىمبصرحسين دسوقى ابراهيم مصطفى21144

البحيرةاألدبىمبصرهللا حسب نجيب احمد نجيب21145

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد نور21146

البحيرةاألدبىمبصرمحمود محمد الحميد عبد هانى21147

البحيرةاألدبىمبصرالتمساحى محمد محمد محمد محمد يوسف21148

البحيرةاألدبىمبصراحمد رمضان اشرف احمد21149

البحيرةاألدبىمبصرحافظ محفوظ بسام احمد21150

البحيرةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد جمال احمد21151

البحيرةاألدبىمبصرالعبد حامد احمد حامد احمد21152

البحيرةاألدبىمبصرعلى سعيد رجب احمد21153

البحيرةاألدبىمبصرهللا عطا محمد رفاعى احمد21154

البحيرةاألدبىمبصرناموس شعبان حنفى شعبان احمد21155
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ثانالعنب نكال

ثانالعنب نكال
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ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى
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البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمود شعبان احمد21156

البحيرةاألدبىمبصرفياض العزيز عبد رجب طه احمد21157

البحيرةاألدبىمبصرالسيسى الرحمن عبد احمد الحميد عبد احمد21158

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد الحليم عبد المجيد عبد احمد21159

البحيرةاألدبىمبصرمحمد شبل العال عبد على احمد21160

البحيرةاألدبىمبصرعلى هللا عبد فاضل احمد21161

البحيرةاألدبىمبصرحواش ناجى فتحى احمد21162

البحيرةاألدبىمبصرمحمد فرج كمال احمد21163

البحيرةاألدبىمبصرناجى احمد مبروك احمد21164

البحيرةاألدبىمبصربلح كامل احمد محمد احمد21165

البحيرةاألدبىمبصرسيد محمود رجب محمد احمد21166

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد سعد محمد احمد21167

البحيرةاألدبىمبصرصبره حسن صبره محمد احمد21168

البحيرةاألدبىمبصردراز محمد هللا عبد محمد احمد21169

البحيرةاألدبىمبصرعيسى العزيز عبد محمد محمد احمد21170

البحيرةاألدبىمبصرقمح هللا عبد محمد محمد احمد21171

البحيرةاألدبىمبصرعلى شعبان محمود احمد21172

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد شحاته مصباح احمد21173

البحيرةاألدبىمبصرالعليم عبد محمد منصور احمد21174

البحيرةاألدبىمبصرعرفه السيد ابراهيم يحى احمد21175

البحيرةاألدبىمبصرعلى حسن احمد السعيد اسامه21176

البحيرةاألدبىمبصرحامد ابو محمد محمد اسامه21177

البحيرةاألدبىمبصرطايل مصطفى محمد صبرى اسالم21178

البحيرةاألدبىمبصرزهران محمد محمد عادل اسالم21179

البحيرةاألدبىمبصرالنمر محمد الفتاح عبد محمد اسالم21180

البحيرةاألدبىمبصرالطنوبى على على صبحى الحسين21181

البحيرةاألدبىمبصراالنصارى الدين جمال سعيد جمال21182

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد عوض الصمد عبد حامد21183

البحيرةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم محمد احمد حمدى21184

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد بسيونى شوقى انور خالد21185

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد يوسف خالد21186

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد محمد هللا جاد رضا رمضان21187

البحيرةاألدبىمبصرنعيم فرج السيد محروس رمضان21188

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمد طارق زياد21189

البحيرةاألدبىمبصرالشافعى محمود شاكر محمود شاكر21190

البحيرةاألدبىمبصرالعشماوى على شعبان بشرى شعبان21191

البحيرةاألدبىمبصرمرسى ابراهيم شعبان صبحى شعبان21192

البحيرةاألدبىمبصرماضى هللا عبد رجب هللا عبد صبرى21193

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد محمود صالح خالد صالح21194

البحيرةاألدبىمبصراالشقر دياب طلبه طالل21195

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد رجب خالد الرحمن عبد21196

البحيرةاألدبىمبصرمحمد رجب محمود الرحمن عبد21197
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ن456البارود ايتاى

ن346البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى
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البحيرةاألدبىمبصرسعيد احمد حنفى احمد الستار عبد21198

البحيرةاألدبىمبصرعلى السالم عبد مبروك السالم عبد21199

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد رمضان الفتاح عبد21200

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد سمير الفتاح عبد21201

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل اشرف هللا عبد21202

البحيرةاألدبىمبصرالتراس محمد احمد السيد هللا عبد21203

البحيرةاألدبىمبصرربه عبد محمود حنفى هللا عبد21204

البحيرةاألدبىمبصربقوش السالم عبد العزيز عبد هللا عبد21205

البحيرةاألدبىمبصرالمغربى على محمد على هللا عبد21206

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد حلمى قطب هللا عبد21207

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد شعبان ناجح هللا عبد21208

البحيرةاألدبىمبصراالشقر الحكيم عبد مروان الملك عبد21209

البحيرةاألدبىمبصرالبارى عبد محمد صالح محمد الواحد عبد21210

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد عسران عزت عسران21211

البحيرةاألدبىمبصرالسيد الحيص حسن محمد عالء21212

البحيرةاألدبىمبصرالبنا محمد محمود محمد عالء21213

البحيرةاألدبىمبصرزقزوق ابراهيم محمد ابراهيم على21214

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل محمد على سامى على21215

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاب العزيز عبد على منتصر على21216

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم سعيد اديب عمار21217

البحيرةاألدبىمبصروالى فرج السالم عبد عمر21218

البحيرةاألدبىمبصرالحكيم عبد السيد محمد عمرو21219

البحيرةاألدبىمبصرالشناوى العزم ابو عيد العزم ابو عيد21220

البحيرةاألدبىمبصرشرف محمد فؤاد الشحات فؤاد21221

البحيرةاألدبىمبصرشعيشع ابو محمد حامد كريم21222

البحيرةاألدبىمبصرالرسول عبد الرحمن عبد الرسول عبد كريم21223

البحيرةاألدبىمبصرعالم مبروك محمد مبروك21224

البحيرةاألدبىمبصرمحمد زكريا طالب ابو محمد21225

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد صالح احمد محمد21226

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد الدين كمال احمد محمد21227

البحيرةاألدبىمبصرهاشم اسماعيل محمد اسماعيل محمد21228

البحيرةاألدبىمبصررمضان محمود محمد اشرف محمد21229

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاب العزيز عبد محمد اشرف محمد21230

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد محمود السيد محمد21231

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد ممدوح السيد محمد21232

البحيرةاألدبىمبصرالجمسى السالم عبد بسيونى محمد21233

البحيرةاألدبىمبصرعبده احمد السيد جمال محمد21234

البحيرةاألدبىمبصرالعزب الحميد عبد جمال محمد21235

البحيرةاألدبىمبصرالشورى محمود حمدى خالد محمد21236

البحيرةاألدبىمبصرالعشرى على المولى عبد خيرى محمد21237

البحيرةاألدبىمبصرجويلى الفتاح عبد راضى محمد21238

البحيرةاألدبىمبصرعلى ابراهيم رفعت محمد21239
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ن390البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن379البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن515البارود ايتاى

ن381البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن386البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن388البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن421البارود ايتاى

ن389البارود ايتاى

ن442البارود ايتاى

ن419البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى
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البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد محمود زاهر محمد21240

البحيرةاألدبىمبصربسيونى شوقى سامى محمد21241

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم يوسف شعبان محمد21242

البحيرةاألدبىمبصراحمد الحليم عبد صبحى محمد21243

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود صالح محمد21244

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد الصمد عبد عصام محمد21245

البحيرةاألدبىمبصرعوض الملك عبد الجواد عبد محمد21246

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد العزيز عبد محمد21247

البحيرةاألدبىمبصرالبحيرى هاشم العزيز عبد محمد21248

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد الغنى عبد محمد21249

البحيرةاألدبىمبصرعطيه احمد على محمد21250

البحيرةاألدبىمبصرالخولى مصطفى كامل عماد محمد21251

البحيرةاألدبىمبصربسيونى بسيونى الدين عماد محمد21252

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد سعيد فرج محمد21253

البحيرةاألدبىمبصرحماد العزيز عبد رجب فوزى محمد21254

البحيرةاألدبىمبصرحسنى محمد قاسم محمد21255

البحيرةاألدبىمبصركامل زيد ابو كامل محمد21256

البحيرةاألدبىمبصرشعبان محمد حافظ ماجد محمد21257

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد العزيز عبد محجوب محمد21258

البحيرةاألدبىمبصرحسن متولى محمود محمد21259

البحيرةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد العزيز عبد محى محمد21260

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى كمال مصطفى محمد21261

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد هللا عبد منصور محمد21262

البحيرةاألدبىمبصرعادل الكريم عبد نمر محمد21263

البحيرةاألدبىمبصرخليفه حميده ياسر محمد21264

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد عيد ياسر محمد21265

البحيرةاألدبىمبصرصبره مصطفى محمد يحيى محمد21266

البحيرةاألدبىمبصرجمعه السيد احمد محمود21267

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد سعد حمدى محمود21268

البحيرةاألدبىمبصرعطيه هللا ضيف السالم عبد محمود21269

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد صبحى فؤاد محمود21270

البحيرةاألدبىمبصرحسين رمضان فرحات محمود21271

البحيرةاألدبىمبصرالوكيل الصمد عبد محمد مختار محمود21272

البحيرةاألدبىمبصرالوهاب عبد الوهاب عبد يوسف محمود21273

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمود رمضان مدحت21274

البحيرةاألدبىمبصرالوهاب عبد العظيم عبد سمير مدحت21275

البحيرةاألدبىمبصرهالل على محمد اسماعيل مصطفى21276

البحيرةاألدبىمبصرالسيد عمران السيد مصطفى21277

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد فؤاد انور مصطفى21278

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد على رمضان مصطفى21279

البحيرةاألدبىمبصرصبره مصطفى حمدى مصطفى21280

البحيرةاألدبىمبصرموسى حسن مصطفى زكرى مصطفى21281
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راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن392البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن428البارود ايتاى

ن375البارود ايتاى

ن405البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن423البارود ايتاى

ن366البارود ايتاى

ن357البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن389البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن404البارود ايتاى
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البحيرةاألدبىمبصرخضر اسماعيل الستار عبد مصطفى21282

البحيرةاألدبىمبصرمحمود مصطفى هللا عبد مصطفى21283

البحيرةاألدبىمبصرحسين طه ابراهيم سالمه نادر21284

البحيرةاألدبىمبصرمفتاح احمد محمود الدين نور21285

البحيرةاألدبىمبصرهللا هبه الرحمن عبد حنفى نور21286

البحيرةاألدبىمبصرالوهاب عبد سعد مسعد هشام21287

البحيرةاألدبىمبصرسودان الحليم عبد توفيق عرفات ياسر21288

البحيرةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمد احمد محمد احمد يحيى21289

البحيرةاألدبىمبصرمحمد المطلب عبد الهادى عبد يوسف21290

البحيرةاألدبىمبصرشاهين احمد حامد محمد يوسف21291

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم حامد السالم عبد بدر21292

البحيرةاألدبىمبصرعيسى على محمد سعد احمد21293

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل حامد عطيه حامد21294

البحيرةاألدبىمبصردياب عطيه الجواد عبد احمد21295

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد يس عيد احمد21296

البحيرةاألدبىمبصرخنيزى محمد يسين احمد اسالم21297

البحيرةاألدبىمبصراحمد حسن على حسن21298

البحيرةاألدبىمبصرخليل محمد احمد محمد حسن21299

البحيرةاألدبىمبصراحمد حسن على حسين21300

البحيرةاألدبىمبصرالدين تاج الديب ايمن الرحمن عبد21301

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد السيد هللا عبد21302

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد الغفور عبد اسماعيل محمد21303

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد فاروق انور محمد21304

البحيرةاألدبىمبصرشاهين على محمد على محمد21305

البحيرةاألدبىمبصرشاكر شحاته عوض محمد21306

البحيرةاألدبىمبصرعباس محمد مراد محمد21307

البحيرةاألدبىمبصرمحمد القوى عبد احمد محمود21308

البحيرةاألدبىمبصرالشال محمود احمد محمود21309

البحيرةاألدبىمبصرفريج بهجات فريج محمود21310

البحيرةاألدبىمبصرالمعطى عبد محمود محمد نبيل21311

البحيرةاألدبىمبصرموسى الحميد عبد جابر يوسف21312

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد محمد يوسف21313

البحيرةاألدبىمبصرمحمد مصطفى جمعه احمد21314

البحيرةاألدبىمبصرحسين محمد الفتاح عبد حسن احمد21315

البحيرةاألدبىمبصرصديق محمد رجب احمد21316

البحيرةاألدبىمبصرالريش قطب محمد رضا احمد21317

البحيرةاألدبىمبصرصديق هاشم رفاعى احمد21318

البحيرةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد رمضان احمد21319

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد حافظ فيصل احمد21320

البحيرةاألدبىمبصربدر نصر احمد محمد احمد21321

البحيرةاألدبىمبصرالغندور شبل محمد محمد احمد21322

البحيرةاألدبىمبصربدر على محمد محمد احمد21323
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ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانبالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ن389بالبحيرة بدر

ن474بالبحيرة بدر

ن535بالبحيرة بدر

ن414بالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ن430.5بالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

راسببالبحيرة بدر

ن414بالبحيرة بدر

ن502بالبحيرة بدر

ن447بالبحيرة بدر

ن533بالبحيرة بدر

ن413شاهين عمر

ثانشاهين عمر

ثانشاهين عمر

ثانشاهين عمر

ثانشاهين عمر

ثانشاهين عمر

ن464شاهين عمر

ثانشاهين عمر

ن408شاهين عمر

ن429شاهين عمر
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البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الرازق عبد سعيد اسالم21324

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد امين صبحى اسالم21325

البحيرةاألدبىمبصرالفضالى حجاج محمد الفضالى21326

البحيرةاألدبىمبصرعطيه محمد سيد محمد اياد21327

البحيرةاألدبىمبصرعيسى حمزه احمد اشرف حمزه21328

البحيرةاألدبىمبصرالتالوى المعبود عبد ربه عبد خالد21329

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السيد مصطفى زياد21330

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد حسن سعد حسن الرحمن عبد21331

البحيرةاألدبىمبصرحسن الهادى خالد هللا عبد21332

البحيرةاألدبىمبصرمدنى احمد سيد محمد هللا عبد21333

البحيرةاألدبىمبصرفتحى امين سامح الرحمن عبد21334

البحيرةاألدبىمبصروافى السيد على احمد على21335

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد الدين جالل احمد محمد21336

البحيرةاألدبىمبصرسالم صديق محمد احمد محمد21337

البحيرةاألدبىمبصرادريس شرف احمد اشرف محمد21338

البحيرةاألدبىمبصرسعد فرج انور محمد محمد21339

البحيرةاألدبىمبصرحسن المعطى عبد حسن محمد21340

البحيرةاألدبىمبصرالسيد على حسن محمد21341

البحيرةاألدبىمبصرموسى مرسى الستار عبد رفاعى محمد21342

البحيرةاألدبىمبصربحيرى يونس السيد على محمد21343

البحيرةاألدبىمبصرالحجاج ابو بكر ابو محمد على محمد21344

البحيرةاألدبىمبصرسكينه ابو على احمد محمد محمد21345

البحيرةاألدبىمبصرعابدين الرؤف عبد محمد محمد محمد21346

البحيرةاألدبىمبصرالدين عز السيد مبروك محمود محمد21347

البحيرةاألدبىمبصريونس محمد عيد حسين محمود21348

البحيرةاألدبىمبصرالسيد حسن مصطفى محمود21349

البحيرةاألدبىمبصررشوان احمد رشوان فتحى يحيى21350

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم مبروك ابراهيم احمد21351

البحيرةاألدبىمبصرحماد الفتاح عبد حامد احمد21352

البحيرةاألدبىمبصرالرسول عبد احمد خالد احمد21353

البحيرةاألدبىمبصرحزم محمد صالح سعد احمد21354

البحيرةاألدبىمبصراحمد زاهر سعد صبرى احمد21355

البحيرةاألدبىمبصررجب غريب النبى عبد احمد21356

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد السيد محمد احمد21357

البحيرةاألدبىمبصرعلى النبوى عادل اسالم21358

البحيرةاألدبىمبصرسليمان الحميد عبد الفتاح عبد اسالم21359

البحيرةاألدبىمبصرخالد خالف ممدوح اسالم21360

البحيرةاألدبىمبصرعلى السيد على السيد21361

البحيرةاألدبىمبصرادريس الرزاق عبد حميده حسام21362

البحيرةاألدبىمبصرالسعداوى على السعداوى حسن21363

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم حمدى عصام حمدى21364

البحيرةاألدبىمبصرعادل محمد احمد خالد21365
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ن404شاهين عمر

ن544شاهين عمر

ن422شاهين عمر

ن471شاهين عمر

ن421شاهين عمر

ثانشاهين عمر

ثانشاهين عمر

ن426شاهين عمر

ن404شاهين عمر

ن436شاهين عمر

ن388شاهين عمر

ثانشاهين عمر

ثانشاهين عمر

ن379شاهين عمر

ن427شاهين عمر

ن505شاهين عمر

ن401شاهين عمر

ن424شاهين عمر

راسبشاهين عمر

ن493شاهين عمر

ن402شاهين عمر

ن502شاهين عمر

ن361شاهين عمر

ن370شاهين عمر

ن437شاهين عمر

ن435شاهين عمر

ن481شاهين عمر

ثانالمعركة

ثانالمعركة

ن400المعركة

ن410المعركة

راسبالمعركة

ن380المعركة

ثانالمعركة

ن438المعركة

ن412المعركة

راسبالمعركة

ثانالمعركة

ن416المعركة

ن399المعركة

ن357المعركة

ن434المعركة
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البحيرةاألدبىمبصرزايد الوهاب عبد صالح الوهاب عبد صالح21366

البحيرةاألدبىمبصرالجمال احمد الجمال احمد الرحمن عبد21367

البحيرةاألدبىمبصرالنور ابو سعد جمال الرحمن عبد21368

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد الغنى عبد محمد الغنى عبد21369

البحيرةاألدبىمبصرسالم هللا عبد رمضان هللا عبد21370

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل على السيد السالم عبد عزت21371

البحيرةاألدبىمبصرالمطلب عبد السيد رمضان على21372

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد نوح فتحى عمرو21373

البحيرةاألدبىمبصرهنداوى عباس ابراهيم محمد21374

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد احمد محمد21375

البحيرةاألدبىمبصرصابر الواحد عبد خالد محمد21376

البحيرةاألدبىمبصرالخضرى حسن محمد رضا محمد21377

البحيرةاألدبىمبصراحمد مصباح رضا محمد21378

البحيرةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد رمضان محمد21379

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد طلبه محمد21380

البحيرةاألدبىمبصرسمك المقصود عبد محمد محمد21381

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى ابراهيم السعيد محمود21382

البحيرةاألدبىمبصرالشحات محمود السيد محمود21383

البحيرةاألدبىمبصرمحمد حسين على محمود21384

البحيرةاألدبىمبصرنجله مصطفى محمود عمر محمود21385

البحيرةاألدبىمبصرعثمان جبريل محمد احمد21386

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد الوهاب عبد يوسف احمد21387

البحيرةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد حسن حسام21388

البحيرةاألدبىمبصررحيل هيبه رابح طلحه21389

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد الحميد عبد فتحى هللا عبد21390

البحيرةاألدبىمبصرمحمد امين محمد مصطفى الرحمن عبد21391

البحيرةاألدبىمبصرقرشى فتحى خالد عمر21392

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى شوقى محسن عمر21393

البحيرةاألدبىمبصرمحمد عثمان محمد جهاد محمد21394

البحيرةاألدبىمبصرطه محمد كمال صبرى محمد21395

البحيرةاألدبىمبصرحسين الستار عبد المجيد عبد محمد21396

البحيرةاألدبىمبصرالعال ابو محمد محمود كامل مصطفى21397

البحيرةاألدبىمبصرمحمد المعز عبد هللا عبد الدين نور21398

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد محمد نور21399

البحيرةاألدبىمبصرمحمد سعد ابراهيم احمد21400

البحيرةاألدبىمبصرالهباب احمد الشحات احمد21401

البحيرةاألدبىمبصررزق احمد الشحات احمد21402

البحيرةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد محمد احمد21403

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد فوزى حمدان جمال21404

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد رمضان شادى21405

البحيرةاألدبىمبصرسعيد على يوسف بدران صبحى21406

البحيرةاألدبىمبصرالنقيب شحاته حسن صهيب21407
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ثانالمعركة

ثانالمعركة

ن437المعركة

ن440المعركة

ثانالمعركة

ثانالمعركة

ثانالمعركة

ثانالمعركة

ن363المعركة

راسبالمعركة

ثانالمعركة

ن436المعركة

ن402المعركة

ن439المعركة

ن440المعركة

ثانالمعركة

ثانالمعركة

راسبالمعركة

ثانالمعركة

راسبالمعركة

ثانالنطرون وادى

راسبالنطرون وادى

ثانالنطرون وادى

ثانالنطرون وادى

ن367النطرون وادى

ن396النطرون وادى

ن380النطرون وادى

راسبالنطرون وادى

ثانالنطرون وادى

ثانالنطرون وادى

ن338النطرون وادى

ن401النطرون وادى

ن411النطرون وادى

ثانالنطرون وادى

ثانبالبحيرة الرحمانية

ثانبالبحيرة الرحمانية

ن342بالبحيرة الرحمانية

ن338بالبحيرة الرحمانية

راسببالبحيرة الرحمانية

ثانبالبحيرة الرحمانية

ن335بالبحيرة الرحمانية

ن384بالبحيرة الرحمانية
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البحيرةاألدبىمبصراسماعيل هللا عبد السعيد هللا عبد21408

البحيرةاألدبىمبصرالعسكرى محمد على صبرى على21409

البحيرةاألدبىمبصرعبده فهمى السيد محمد21410

البحيرةاألدبىمبصرالتركاوى حامد محمد حامد محمد21411

البحيرةاألدبىمبصرعبيد المنعم عبد محمد خالد محمد21412

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد احمد ماهر محمد21413

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محسن محمد محمد21414

البحيرةاألدبىمبصربسيونى ابراهيم نصر محمد21415

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم محمود21416

البحيرةاألدبىمبصرسعيد احمد محمد صبرى هشام21417

البحيرةاألدبىمبصرراشد محمد على خالد يحى21418

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد السالم عبد احمد21419

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى مبروك فتحى احمد21420

البحيرةاألدبىمبصرحسن ابراهيم حسن محمد احمد21421

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد خليل محمد اسامه21422

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد صبرى السيد21423

البحيرةاألدبىمبصرحسين الرحمن عبد خليل الرحمن عبد21424

البحيرةاألدبىمبصرعامر الصافى نصر عماد21425

البحيرةاألدبىمبصرالنشار الرؤف عبد احمد محمد21426

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد الحميد عبد محمد21427

البحيرةاألدبىمبصرسعد احمد محمد هللا عطيه محمد21428

البحيرةاألدبىمبصرالنصر ابو حسن على محمد21429

البحيرةاألدبىمبصرمصرى الحليم عبد على ابراهيم21430

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل السيد احمد اشرف احمد21431

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد ربيع احمد21432

البحيرةاألدبىمبصرشعبان المنعم عبد فاروق احمد21433

البحيرةاألدبىمبصرمحمد على فتحى احمد21434

البحيرةاألدبىمبصرعلى عبده قدرى اسالم21435

البحيرةاألدبىمبصرالوكيل محمد محمود محمد اشرف21436

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد ايهاب21437

البحيرةاألدبىمبصرمحمد نصر جمال حازم21438

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد الشحات حسن21439

البحيرةاألدبىمبصراحمد خليل محمد خليل21440

البحيرةاألدبىمبصرالسيد مبروك محمود صالح21441

البحيرةاألدبىمبصرالسيد على بلول عادل21442

البحيرةاألدبىمبصرعلى حسن على الرازق عبد21443

البحيرةاألدبىمبصرخطاب محمد شعبان الرحمن عبد21444

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح ابراهيم محمد العظيم عبد21445

البحيرةاألدبىمبصرمنصور منصور عيسى هللا عبد21446

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد عالء21447

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد خالد عالء21448

البحيرةاألدبىمبصرالنجار محمد محمد محمد عمر21449
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ثانبالبحيرة الرحمانية

ن478بالبحيرة الرحمانية

ن340بالبحيرة الرحمانية

ن391بالبحيرة الرحمانية

ن457بالبحيرة الرحمانية

راسببالبحيرة الرحمانية

راسببالبحيرة الرحمانية

راسببالبحيرة الرحمانية

راسببالبحيرة الرحمانية

راسببالبحيرة الرحمانية

راسببالبحيرة الرحمانية

ثانالمجد

ثانالمجد

ثانالمجد

ثانالمجد

ن395المجد

ن391المجد

ثانالمجد

ثانالمجد

ثانالمجد

ن440المجد

ثانالمجد

ن398سمخراط

ثانسمخراط

ثانسمخراط

ثانسمخراط

ثانسمخراط

ن496سمخراط

ثانسمخراط

ثانسمخراط

ثانسمخراط

ن375سمخراط

ثانسمخراط

ثانسمخراط

ن357سمخراط

ثانسمخراط

ن378سمخراط

ن499سمخراط

ثانسمخراط

ن480سمخراط

ثانسمخراط

ن364سمخراط
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البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد السالم عبد احمد عمرو21450

البحيرةاألدبىمبصرمحمد عوض شعبان عمرو21451

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد ابراهيم محمد21452

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمود اشرف محمد21453

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم رضا محمد21454

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد الرازق عبد الحميد عبد محمد21455

البحيرةاألدبىمبصرعلى ابو متولى محمود متولى محمد21456

البحيرةاألدبىمبصرمحمود على محمود محمد21457

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد على محمد محمود محمد21458

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم محمود21459

البحيرةاألدبىمبصرمبروك كمال الغنى عبد محمود21460

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح عبده هللا فتح محمود21461

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد وليد21462

البحيرةاألدبىمبصرجمعه احمد سالمه صبرى احمد21463

البحيرةاألدبىمبصرالحصاوى السالم عبد طارق احمد21464

البحيرةاألدبىمبصراالطرش محمود طلعت احمد21465

البحيرةاألدبىمبصرعثمان كامل عادل احمد21466

البحيرةاألدبىمبصررمضان محمد مجدى احمد21467

البحيرةاألدبىمبصرجمعه عيد فهمى محمد احمد21468

البحيرةاألدبىمبصراالطرش محمد امير باسل21469

البحيرةاألدبىمبصركامل انور احمد سامح21470

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل طه ناصر شادى21471

البحيرةاألدبىمبصركامل السعيد اشرف شريف21472

البحيرةاألدبىمبصرعلى عطيه محمد طاهر21473

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل الهادى عبد احمد عاصم21474

البحيرةاألدبىمبصرالشبيرخيتى عرفه عرفه الرحمن عبد21475

البحيرةاألدبىمبصرسلمان على سامى عصام21476

البحيرةاألدبىمبصرسلمان حمدى جمال على21477

البحيرةاألدبىمبصرمندور ابو على محمد على21478

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو بسيونى محمد ماهر21479

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل طه احمد محمد21480

البحيرةاألدبىمبصرداغر احمد قطب احمد محمد21481

البحيرةاألدبىمبصرصالح محمد صالح السيد محمد21482

البحيرةاألدبىمبصرالدين نصر زكريا خليفه محمد21483

البحيرةاألدبىمبصرالبص الغفار عبد الشافى عبد محمد21484

البحيرةاألدبىمبصربركات ابراهيم وجيه محمد21485

البحيرةاألدبىمبصرمبروك مرسى على وحيد محمد21486

البحيرةاألدبىمبصرفراج محمد وليد محمد21487

البحيرةاألدبىمبصرعوده ابراهيم احمد محمود21488

البحيرةاألدبىمبصرالصردى محمد محمد رضا محمود21489

البحيرةاألدبىمبصرخليل هللا فتح سعد محمود21490

البحيرةاألدبىمبصرمرسى على شعبان محمود21491
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ثانسمخراط

ثانسمخراط

ن460سمخراط

ثانسمخراط

ثانسمخراط

ن465سمخراط

ثانسمخراط

ثانسمخراط

ثانسمخراط

ثانسمخراط

ثانسمخراط

ن405سمخراط

ن391سمخراط

ن432بالبحيرة سنهور

ن460بالبحيرة سنهور

ن421بالبحيرة سنهور

ن461بالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن450بالبحيرة سنهور

ن482بالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن391بالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن453بالبحيرة سنهور

ن457بالبحيرة سنهور

ن398بالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن448بالبحيرة سنهور

ن334بالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن370بالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن369بالبحيرة سنهور
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البحيرةاألدبىمبصرهللا عطا شوقى مجدى محمود21492

البحيرةاألدبىمبصرالخبازى محمد احمد محمد محمود21493

البحيرةاألدبىمبصرسالمه احمد معاذ محمود21494

البحيرةاألدبىمبصرمحمد صابر رجب مصطفى21495

البحيرةاألدبىمبصربرهامى رمضان فتحى ممدوح21496

البحيرةاألدبىمبصرسعد ابراهيم الحميد عبد ياسر21497

البحيرةاألدبىمبصرحرحش محمد انور ياسين21498

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد محمد محمد ابراهيم21499

البحيرةاألدبىمبصرالحداد الفتاح عبد اسامه احمد21500

البحيرةاألدبىمبصرشوشه ابو الستار عبد اسماعيل احمد21501

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد عطيه امين احمد21502

البحيرةاألدبىمبصرحسين صبرى حسين احمد21503

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح فؤاد حسين احمد21504

البحيرةاألدبىمبصرالدين جمال محمد احمد حمدى احمد21505

البحيرةاألدبىمبصرامين المقصود عبد عباس رضا احمد21506

البحيرةاألدبىمبصرراشد ربيع سمير احمد21507

البحيرةاألدبىمبصرمبروك العال عبد صبحى احمد21508

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح محمد هللا فتح احمد21509

البحيرةاألدبىمبصرخالد موسى احمد محمد احمد21510

البحيرةاألدبىمبصرن صابو سعد المنعم عبد محمد احمد21511

البحيرةاألدبىمبصرحسن عباس المولى عبد محمد احمد21512

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد العاطى عبد محمد اسالم21513

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد عزت هشام اسالم21514

البحيرةاألدبىمبصريعقوب حامد الجليل عبد حامد21515

البحيرةاألدبىمبصرالوهاب عبد القادر عبد مصطفى حسام21516

البحيرةاألدبىمبصرخليفه العاطى عبد ابراهيم رضا21517

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد المجيد عبد محمد زياد21518

البحيرةاألدبىمبصرعميره سعيد حمدى سعيد21519

البحيرةاألدبىمبصرشالمش المعطى عبد سعيد المعطى عبد سعيد21520

البحيرةاألدبىمبصرخليفه محمد خليفه الرحمن عبد21521

البحيرةاألدبىمبصريوسف المنشاوى يوسف الرحمن عبد21522

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد العزيز عبد احمد هللا عبد21523

البحيرةاألدبىمبصرمبروك اللطيف عبد رمضان هللا عبد21524

البحيرةاألدبىمبصرمحمود شعبان ربيع هللا عبد21525

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد صابر هللا عبد21526

البحيرةاألدبىمبصرسلطان العظيم عبد صبرى هللا عبد21527

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد محمود هللا عبد21528

البحيرةاألدبىمبصرحامد خنيزى خميس المحسن عبد21529

البحيرةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد رمضان المنعم عبد21530

البحيرةاألدبىمبصرهنيدى محمد محمد رجب عماد21531

البحيرةاألدبىمبصرالعظيم عبد حبشى حمدى كريم21532

البحيرةاألدبىمبصرالفقى محمد احمد ابراهيم محمد21533
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ن408بالبحيرة سنهور

ن386بالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن378بالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن366بالبحيرة سنهور

ن399بالبحيرة سنهور

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن451حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن500حمادة كوم

ثانحمادة كوم

راسبحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن418حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن426حمادة كوم

ثانحمادة كوم

راسبحمادة كوم

راسبحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن412حمادة كوم

ن411حمادة كوم

ن580حمادة كوم

ن388حمادة كوم

ن386حمادة كوم

ن366حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن363حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن391حمادة كوم

ن416حمادة كوم

ن427حمادة كوم

ن485حمادة كوم

راسبحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن364حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن441حمادة كوم
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البحيرةاألدبىمبصرالرسول عبد محمد احمد محمد21534

البحيرةاألدبىمبصرحبيبه محمد محمد احمد محمد21535

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد اشرف محمد21536

البحيرةاألدبىمبصراحمد صبحى على اشرف محمد21537

البحيرةاألدبىمبصرمحمود السيد حسين محمد21538

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد فؤاد خلف محمد21539

البحيرةاألدبىمبصرالحاوى محمود محمد رضا محمد21540

البحيرةاألدبىمبصربركات السيد محمد سعد محمد21541

البحيرةاألدبىمبصرمحمود الفضيل عبد سعيد محمد21542

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد سليمان عيد محمد21543

البحيرةاألدبىمبصرالبدرى الهادى عبد محمود محمد21544

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو صبرى مصطفى محمد21545

البحيرةاألدبىمبصرشعبان على جمعه حامد محمود21546

البحيرةاألدبىمبصرسعيد القادر عبد الفتاح عبد حامد محمود21547

البحيرةاألدبىمبصرسالم غانم محمد حمدى محمود21548

البحيرةاألدبىمبصرالنبى عبد يوسف النبى عبد محمود21549

البحيرةاألدبىمبصرمحجوب محمد شعبان مصطفى21550

البحيرةاألدبىمبصرهللا خير هللا عبد محمود مصطفى21551

البحيرةاألدبىمبصرالمطلب عبد قدرى محمد منصور21552

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد توفيق محمد مهند21553

البحيرةاألدبىمبصرسليمان على ناجى مهند21554

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد رضا همام21555

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد الغنى عبد المنعم عبد يوسف21556

البحيرةاألدبىمبصرالحاوى على عقل احمد ابراهيم21557

البحيرةاألدبىمبصرمحمد حشيش ابراهيم على ابراهيم21558

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد مصطفى محمد احمد21559

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد حامد ابراهيم احمد21560

البحيرةاألدبىمبصرالحاوى ابراهيم محمد احمد21561

البحيرةاألدبىمبصرالرسول عبد احمد امير احمد21562

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد الرازق عبد اسامه21563

البحيرةاألدبىمبصرزيدان المطلب عبد احمد المطلب عبد احمد21564

البحيرةاألدبىمبصرعوض احمد العظيم عبد رفعت احمد21565

البحيرةاألدبىمبصرعمرو محمد احمد رضا احمد21566

البحيرةاألدبىمبصراحمد حسن رسمى احمد21567

البحيرةاألدبىمبصرحسانين اسماعيل سعيد اسماعيل21568

البحيرةاألدبىمبصرحسانين اسماعيل كمال احمد21569

البحيرةاألدبىمبصرمحمد احمد عاصم احمد21570

البحيرةاألدبىمبصرصالح احمد محمد احمد21571

البحيرةاألدبىمبصرالفيل مهدى محمد مهدى احمد21572

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود الهادى عبد اسالم21573

البحيرةاألدبىمبصرالصاوى هللا عبد عالء احمد21574

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد ايمن21575
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ن506حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن468حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن412حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن482حمادة كوم

ن428حمادة كوم

ن443حمادة كوم

ن471حمادة كوم

ن440حمادة كوم

ن444حمادة كوم

ن534حمادة كوم

ن435حمادة كوم

ن532حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن439حمادة كوم

ن456حمادة كوم

ن413حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانالحدين

راسبالحدين

راسبالحدين

راسبالحدين

راسبالحدين

ثانالحدين

ن445الحدين

ثانالحدين

ن542الحدين

ن387الحدين

ن413الحدين

ن392الحدين

ن417الحدين

ثانالحدين

ن358الحدين

ن395الحدين

ن405الحدين

ثانالحدين

ثانالحدين
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البحيرةاألدبىمبصرمصطفى محمد وجيه جمال21576

البحيرةاألدبىمبصرالقزاز محمد سعيد السيد سعيد21577

البحيرةاألدبىمبصرالصباحى سعد محمد سعد21578

البحيرةاألدبىمبصرالبالكوسى خيرى صبرى عدى21579

البحيرةاألدبىمبصرالمراكبى ابراهيم عاطف ابراهيم عاطف21580

البحيرةاألدبىمبصردهيم السميع عبد مسعود السميع عبد21581

البحيرةاألدبىمبصرالبنا اسماعيل محمد عونى21582

البحيرةاألدبىمبصرجعفر عبده محمد هللا عبد21583

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى على الحميد عبد على21584

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد فتحى جمال فتحى21585

البحيرةاألدبىمبصرالنجار عطيه محسن فادى21586

البحيرةاألدبىمبصرزيدان سالم محمود احمد محمود21587

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمود كرم محمد21588

البحيرةاألدبىمبصرجبريل محمد هللا نصر محمد21589

البحيرةاألدبىمبصرسيد على السالم عبد اشرف محمد21590

البحيرةاألدبىمبصرالرسول عبد احمد امير مؤمن21591

البحيرةاألدبىمبصرخالد على محمد على محمد21592

البحيرةاألدبىمبصرفوزى محمد محمود مصطفى21593

البحيرةاألدبىمبصرنوح رجب على محمد21594

البحيرةاألدبىمبصرعلى عبده خليفه محمود محمد21595

البحيرةاألدبىمبصرالعليم عبد احمد رمضان محمد21596

البحيرةاألدبىمبصرالعظيم عبد ابراهيم رضا محمد21597

البحيرةاألدبىمبصرمحمد مصطفى ياسر مصطفى21598

البحيرةاألدبىمبصرالعليم عبد مبروك رجب مدحت21599

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمود احمد محمود21600

البحيرةاألدبىمبصرمهدى مبروك حاتم محمد21601

البحيرةاألدبىمبصرالعليم عبد احمد الحفيظ عبد محمد21602

البحيرةاألدبىمبصرحشيش مصطفى محمد عزت محمد21603

البحيرةاألدبىمبصرعيسى الرازق عبد سعيد محمد مصطفى21604

البحيرةاألدبىمبصرخلوص كمال السعيد وليد21605

البحيرةاألدبىمبصرهيكل كمال كرم ابراهيم21606

البحيرةاألدبىمبصرجاد شحاته حمدى احمد21607

البحيرةاألدبىمبصربكر ابراهيم السالم عبد شعبان احمد21608

البحيرةاألدبىمبصرسليم ابراهيم عيد احمد21609

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح احمد عاطف ياسر احمد21610

البحيرةاألدبىمبصرالحوشى كمال صبحى رضا21611

البحيرةاألدبىمبصريوسف ابو على عزت شريف21612

البحيرةاألدبىمبصرحموده ممدوح ابراهيم الدين شهاب21613

البحيرةاألدبىمبصرالجمال محمد محمود السالم عبد21614

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد صالح عز رمضان هللا عبد21615

البحيرةاألدبىمبصرالحريف فتحى محمد فتحى21616

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ فوزى على فوزى21617
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راسبالحدين

راسبالحدين

ثانالحدين

ن352الحدين

ثانالحدين

راسبالحدين

ن520الحدين

ن489الحدين

ن409الحدين

ثانالحدين

ن396الحدين

راسبالحدين

راسبالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

راسبالحدين

ن429الحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

راسبالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

راسبالحدين

راسبالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ن514بولين كفر

ثانبولين كفر

ن483بولين كفر

ثانبولين كفر

ثانبولين كفر

ن437بولين كفر

ثانبولين كفر

ثانبولين كفر

ثانبولين كفر

ثانبولين كفر

ن499بولين كفر

ن415بولين كفر
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البحيرةاألدبىمبصركحيل اسماعيل احمد محمد21618

البحيرةاألدبىمبصرحجازى فهيم اشرف محمد21619

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمد خالد محمد21620

البحيرةاألدبىمبصرربيع مصطفى الفتاح عبد شعبان محمد21621

البحيرةاألدبىمبصرالعيسوى هللا فتح صفوت محمد21622

البحيرةاألدبىمبصردراز الجليل عبد الخالق عبد محمد21623

البحيرةاألدبىمبصرالدور احمد محمد محمود21624

البحيرةاألدبىمبصرموسى محمد مصطفى ابراهيم مصطفى21625

البحيرةاألدبىمبصرحموده رسالن السيد مصطفى21626

البحيرةاألدبىمبصريوسف ابو مصطفى احمد بليغ مصطفى21627

البحيرةاألدبىمبصربدوى حافظ الحليم عبد ابراهيم21628

البحيرةاألدبىمبصرغنيم حسب احمد جمعه احمد21629

البحيرةاألدبىمبصرفهيم محمد عادل احمد21630

البحيرةاألدبىمبصرطعيمه محمد الهادى عبد احمد21631

البحيرةاألدبىمبصرمراد عوض فؤاد احمد اسالم21632

البحيرةاألدبىمبصرمراد سليمان محمد اسالم21633

البحيرةاألدبىمبصرصالح على منصور نصر باسم21634

البحيرةاألدبىمبصرعلوانى كامل السيد بالل21635

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد شعبان الرحمن عبد سعد21636

البحيرةاألدبىمبصرسلطان الغنى عبد محمد الغنى عبد21637

البحيرةاألدبىمبصرصالح السالم عبد محمد هللا عبد21638

البحيرةاألدبىمبصرالمرى طاهر محمد السيد محمد21639

البحيرةاألدبىمبصرحنوره الصاوى سعيد محمد21640

البحيرةاألدبىمبصرالحافظ عبد على محمد صبحى محمد21641

البحيرةاألدبىمبصرحماده محمد كرم محمد21642

البحيرةاألدبىمبصرخليفه محمود يحيى محمود يحى21643

البحيرةاألدبىمبصرخليفه رجب السيد جوهرى يوسف21644

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد يوسف هانى يوسف21645

البحيرةاألدبىمبصرشعت ابراهيم محمد محمد احمد21646

البحيرةاألدبىمبصرهويدى محمد الحكيم عبد محمد احمد21647

البحيرةاألدبىمبصرالنحاس رشاد نبوى احمد21648

البحيرةاألدبىمبصربيومى حامد جالل ربيع جالل21649

البحيرةاألدبىمبصريوسف الدين محى حسن حسام21650

البحيرةاألدبىمبصرضحا محمد ابراهيم محمد حسام21651

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد رشاد محمود زياد21652

البحيرةاألدبىمبصرضحا النبوى محمد ابراهيم عمرو21653

البحيرةاألدبىمبصرالصباغ الحليم عبد صبحى عمر21654

البحيرةاألدبىمبصرالنحال المنعم عبد نصر الشافى عبد21655

البحيرةاألدبىمبصرالفخرانى القادر عبد شعبان القادر عبد21656

البحيرةاألدبىمبصرعبيد العزيز عبد العليم عبد فادى21657

البحيرةاألدبىمبصرالسودانى فرج المقصود عبد فرج21658

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد الحميد عبد حمدى محمد21659
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راسببولين كفر

راسببولين كفر

ثانبولين كفر

ن350بولين كفر

ثانبولين كفر

ثانبولين كفر

ثانالصواف

راسبالصواف

راسبالصواف

ثانالصواف

راسبالصواف

راسبالصواف

راسبالصواف

ن383الصواف

ثانالصواف

ثانالصواف

راسبالصواف

ن370الصواف

راسبالصواف

ثانالصواف

ن414الصواف

ثانالصواف

راسبالصواف

راسبالصواف

راسبالطود

راسبالطود

راسبالطود

راسبالطود

راسبالطود

راسبالطود

ثانالطود

ثانالطود

راسبالطود

راسبالطود

راسبالطود

ثانالطود

ثانالطود

راسبالطود
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البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد رضا محمد21660

البحيرةاألدبىمبصرالبنا على الصمد عبد على محمد21661

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد القادر عبد على محمد21662

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد النبى عبد محمد21663

البحيرةاألدبىمبصريوسف ممدوح كرم محمد21664

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمد ناجى محمود محمد21665

البحيرةاألدبىمبصرنعامه عبيد شفيق احمد محمود21666

البحيرةاألدبىمبصرنعامه حمد الجواد عبد فتحى محمود21667

البحيرةاألدبىمبصرالسيد سليمان احمد مصطفى21668

البحيرةاألدبىمبصرالحفناوى محمد رجب مصطفى21669

البحيرةاألدبىمبصرشهبه ابو سليمان محمد ابراهيم احمد21670

البحيرةاألدبىمبصرخطاب خطاب درويش احمد21671

البحيرةاألدبىمبصرالخالق عبد فاروق صبرى احمد21672

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد الفضيل عبد محمود احمد21673

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم يسرى احمد21674

البحيرةاألدبىمبصرقمح داود احمد اسامه21675

البحيرةاألدبىمبصرحماده السيد حربى السيد21676

البحيرةاألدبىمبصرامين محمد طارق بشار21677

البحيرةاألدبىمبصرقمح داود حسن حسام21678

البحيرةاألدبىمبصرالخراط احمد ابراهيم محمد شحاته21679

البحيرةاألدبىمبصرعمر محمد على جمال على21681

البحيرةاألدبىمبصرالحفناوى محمد زكريا السيد كريم21683

البحيرةاألدبىمبصرالشوربجى الخالق عبد ابراهيم محمد21684

البحيرةاألدبىمبصرالمنشاوى احمد محمود محمد21685

البحيرةاألدبىمبصرالسنوسى عطيه السنوسى محمود21686

البحيرةاألدبىمبصرالديب محمد شعبان محمود21688

البحيرةاألدبىمبصرهيكل عز الوكيل عبد محمود21689

البحيرةاألدبىمبصرقمح ابو لملوم فتحى محمود21690

البحيرةاألدبىمبصرلبده حامد محمد محمود21691

البحيرةاألدبىمبصرعوض العزيز عبد محمود محمد محمود21692

البحيرةاألدبىمبصرالصواف ايوب يس صبحى يس21693

البحيرةاألدبىمبصرحسن فاروق ايمن ابراهيم21694

البحيرةاألدبىمبصرالبنا العزيز عبد يسرى ابراهيم21695

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد السيد احمد21696

البحيرةاألدبىمبصرمرسى جمعه جابر احمد21697

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد هاشم خالد احمد21698

البحيرةاألدبىمبصرشامخ محمد رمضان احمد21699

البحيرةاألدبىمبصرجابر محمد السعيد شوقى احمد21700

البحيرةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد صبحى احمد21701

البحيرةاألدبىمبصرسالم عطيه عاطف احمد21702

البحيرةاألدبىمبصريونس الدايم عبد السيد عالء احمد21703

البحيرةاألدبىمبصرمحمود احمد عاطف احمد21704
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ن419شابور

ثانشابور

راسبشابور

ثانشابور

راسبشابور

ثانشابور

ثانشابور

راسبشابور

ن359شابور

ثانشابور

ثانشابور

ن396شابور

ن328شابور

ثانشابور

ن424شابور

ثانشابور

ن430شابور

راسبشابور

راسبشابور

ثانابوالمطامير

ن455ابوالمطامير

ن354ابوالمطامير

راسبابوالمطامير

راسبابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن356ابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ن499ابوالمطامير

راسبابوالمطامير
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البحيرةاألدبىمبصراحمد ابو فرج ابراهيم عصام احمد21705

البحيرةاألدبىمبصرعثمان حسنى محمد احمد21706

البحيرةاألدبىمبصرمبروك اسماعيل مبروك احمد21707

البحيرةاألدبىمبصريوسف العزيز عبد محمد احمد21708

البحيرةاألدبىمبصرالسيد فرج جالل امير21709

البحيرةاألدبىمبصرمحمود السيد عبد محمود السيد21710

البحيرةاألدبىمبصرسعد فراج الدين عماد اسالم21711

البحيرةاألدبىمبصرالمنعم عبد ابراهيم محمد اسالم21712

البحيرةاألدبىمبصرالعطار الحليم عبد ممدوح اسالم21713

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد صبرى اسالم21714

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد عوض شعبان اسالم21715

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد احمد ايهاب21716

البحيرةاألدبىمبصرحمزه شحاته متولى الدين بهاء21717

البحيرةاألدبىمبصرخليل على خليل على باسم21718

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد رزق جمعه21719

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد الغنى عبد هنداوى ناصف حمزه21720

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد الجواد عبد عادل حازم21721

البحيرةاألدبىمبصرششتاوى محمد رجب حمدى21722

البحيرةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود حماده21723

البحيرةاألدبىمبصرعلى احمد مصطفى خالد21724

البحيرةاألدبىمبصرعلى العربى على خالد21725

البحيرةاألدبىمبصرالغفار عبد محمد رجب رأفت21726

البحيرةاألدبىمبصرمحمد هللا سعد حماده هللا سعد21727

البحيرةاألدبىمبصرحسين عيد محمد سعيد21728

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد محمد جمعه صبحى21729

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ حسن سليمان صالح21730

البحيرةاألدبىمبصرسليمان صالح خيرى صالح21731

البحيرةاألدبىمبصرالسيد المحسن عبد السيد طه21732

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد حامد الصادق عبد عمرو21733

البحيرةاألدبىمبصربدوى الغنى عبد مختار عمر21734

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد محمد عمر21735

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد مبروك حمدى عماد21736

البحيرةاألدبىمبصرمنصور المالك عبد الحليم عبد عماد21737

البحيرةاألدبىمبصرصالح الكريم عبد على الكريم عبد21738

البحيرةاألدبىمبصريوسف الرحمن عبد صبحى عاصم21739

البحيرةاألدبىمبصرسكران الحميد عبد حمدى الحميد عبد21740

البحيرةاألدبىمبصرخليفه ابراهيم سعيد المنعم عبد21741

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد عوض محمود الرحمن عبد21742

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد سعد السالم عبد21743

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد عوض محمود هللا عبد21744

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد عبيده ناصف هللا عبد21745

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد صبحى اشرف كريم21746
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ثانابوالمطامير
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راسبابوالمطامير

ن425ابوالمطامير

ن362ابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ن540ابوالمطامير

راسبابوالمطامير

راسبابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن351ابوالمطامير

راسبابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ن402ابوالمطامير

ن476ابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ن346ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن369ابوالمطامير

ن541ابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن501ابوالمطامير

راسبابوالمطامير

راسبابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ن416ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

راسبابوالمطامير

راسبابوالمطامير

راسبابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن397ابوالمطامير
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البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد حسين النبى عبد كريم21747

البحيرةاألدبىمبصرمحمد هاشم احمد محمد21748

البحيرةاألدبىمبصرمعوض محمد السيد محمد21749

البحيرةاألدبىمبصرشامخ محمد رمضان محمد21750

البحيرةاألدبىمبصرقطب السيد سالمه رمضان محمد21751

البحيرةاألدبىمبصرالرؤف عبد محمد رمضان محمد21752

البحيرةاألدبىمبصرحسن الجواد عبد سعيد محمد21753

البحيرةاألدبىمبصرمحمد سالم شحات عوض محمد21754

البحيرةاألدبىمبصرهيوب محمد محمد عرفه محمد21755

البحيرةاألدبىمبصرزامل الواحد عبد محمود على محمد21756

البحيرةاألدبىمبصرالمصرى الفتاح عبد الوهاب عبد محمد21757

البحيرةاألدبىمبصرحتاوش العزيز عبد الحميد عبد محمد21758

البحيرةاألدبىمبصرمحمود السيد عبد محمود محمد21759

البحيرةاألدبىمبصرزويده ابو الجواد عبد فتحى محمد21760

البحيرةاألدبىمبصريونس الفضيل عبد فرج محمد21761

البحيرةاألدبىمبصرالنجار ابراهيم خليل محمد المنعم عبد محمد21762

البحيرةاألدبىمبصرموسى السيد منصور محمد21763

البحيرةاألدبىمبصرمحمود احمد ناصر محمد21764

البحيرةاألدبىمبصرمبروك السالم عبد المولى عبد محمود21765

البحيرةاألدبىمبصرالمليجى الجليل عبد محمد الجليل عبد محمود21766

البحيرةاألدبىمبصريادم محمد قاسم المحسن عبد محمود21767

البحيرةاألدبىمبصربساط محمد اللطيف عبد محمد محمود21768

البحيرةاألدبىمبصرالمرشدى على متولى مختار محمود21769

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد الحليم عبد صالح مدحت21770

البحيرةاألدبىمبصربعيص قاسم مهدى صالح مدحت21771

البحيرةاألدبىمبصرمحمد صبرى حجازى هيثم21772

البحيرةاألدبىمبصرماضى متولى رزق على هانى21773

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد فراج ابو حمدى ياسين21774

البحيرةاألدبىمبصرنصير على منصور يوسف21775

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ناصف على يوسف21776

البحيرةاألدبىمبصرخميس هللا جاد السالم عبد خميس يوسف21777

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمود على محمد21778

البحيرةاألدبىمبصرعماره محمد الحميد عبد مدنى مسعود21779

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد محمد عباس محمد مصطفى21780

البحيرةاألدبىمبصرمصادف الشفيع عبد عوض بالل21781

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد فرج رمضان عمرو21782

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد سته ابو السيد الرحمن عبد21783

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد الستار عبد عاطف ربيع محمد21784

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح محمد ربيع محمد21785

البحيرةاألدبىمبصرعلى حسين منشاوى يسرى محمود21786

البحيرةاألدبىمبصرمحمد احمد انور اسالم21787

البحيرةاألدبىمبصرسيف ابو فرج لطفى كريم21788
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ثانابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ثانابوالمطامير

راسبابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ثانابوالمطامير

راسبابوالمطامير

راسبابوالمطامير

راسبابوالمطامير
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البحيرةاألدبىمبصرالغفار عبد مغاورى محمد ابراهيم21789

البحيرةاألدبىمبصرجمعه هللا ضيف ابراهيم احمد21790

البحيرةاألدبىمبصرذكى العاطى عبد عالء احمد21791

البحيرةاألدبىمبصرالجناينى غازى الهادى عبد محمد احمد21792

البحيرةاألدبىمبصرالحليوى محمد محمود سعيد اسالم21793

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى الجواد عبد الرؤف عبد اسالم21794

البحيرةاألدبىمبصرغالى محمد قطب اسالم21795

البحيرةاألدبىمبصررزه ابو الغنى عبد ابراهيم محمد اسالم21796

البحيرةاألدبىمبصرالشرنوبى يوسف محمود اسامه21797

البحيرةاألدبىمبصرحميده الرازق عبد عطيه قاسم اشرف21798

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السعيد السيد محمد السيد21799

البحيرةاألدبىمبصرالدسوقى الفتاح عبد عماد ايمن21800

البحيرةاألدبىمبصرحسين احمد عادل حسام21801

البحيرةاألدبىمبصرامام السالم عبد الغفار عبد رمضان21802

البحيرةاألدبىمبصرفرحات جابر فتحى ضيف الحميد عبد21803

البحيرةاألدبىمبصرمنصور الجواد عبد منصور فكرى الحميد عبد21804

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم النبى عبد الحميد عبد الرؤوف عبد21805

البحيرةاألدبىمبصرشلبى هللا عبد شعبان هللا عبد21806

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد محمد هللا عبد21807

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد شحاته سعيد الناصر عبد21808

البحيرةاألدبىمبصرخميس حسين عطيه ناجى عطيه21809

البحيرةاألدبىمبصرالزيا الحليم عبد فتحى سعد عماد21810

البحيرةاألدبىمبصرداود الرحيم عبد محمود احمد قدرى21811

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو محمود احمد اشرف محمد21812

البحيرةاألدبىمبصرالعزب محمد عزب السيد محمد21813

البحيرةاألدبىمبصرالنعمانى محمد حسن محمد21814

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد حمدى محمد21815

البحيرةاألدبىمبصرمصباح متولى المعطى عبد سامى محمد21816

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاب ممدوح عادل محمد21817

البحيرةاألدبىمبصرعلى الجليل عبد على محمد21818

البحيرةاألدبىمبصرعلى السالم عبد على محمد21819

البحيرةاألدبىمبصرحسن سيد عيد محمد21820

البحيرةاألدبىمبصرحسين الواحد عبد محمد فايز محمد21821

البحيرةاألدبىمبصرالبكل محمود مدحت محمد21822

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد مراجع محمد21823

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم حسن شعبان محمود21824

البحيرةاألدبىمبصرطايل المقصود عبد صالح محمود21825

البحيرةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم على محمود21826

البحيرةاألدبىمبصرسليط محمد العزيز عبد محمد محمود21827

البحيرةاألدبىمبصرعطيه نبيوه مسعود العاطى عبد مسعود21828

البحيرةاألدبىمبصرمحمد راغب كامل مصطفى21829

البحيرةاألدبىمبصرحموده سعيد محمد معاذ21830
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راسبالكفاح

راسبالكفاح

ن371الكفاح

ن374الكفاح

ن388الكفاح

ثانالكفاح

ن404الكفاح

ن509الكفاح

ثانالكفاح

ن472الكفاح

ن387الكفاح

ثانالكفاح

ن422الكفاح

ن436الكفاح

ن453الكفاح

ن444الكفاح

ثانالكفاح

ثانالكفاح

ثانالكفاح

راسبالكفاح

ثانالكفاح

ن375الكفاح

ثانالكفاح

ثانالكفاح

راسبالكفاح

ثانالكفاح

ن364الكفاح

ن359الكفاح

ن367الكفاح

ثانالكفاح

ثانالكفاح

ثانالكفاح

ن368الكفاح

ن415الكفاح

ن389الكفاح

ن384الكفاح

ثانالكفاح

ثانالكفاح

ن441الكفاح

ن369الكفاح

ن436الكفاح

ثانالكفاح
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البحيرةاألدبىمبصرعلى السيد موسى مطاوع موسى21831

البحيرةاألدبىمبصرمسيرب سيد محمد ابراهيم21832

البحيرةاألدبىمبصرالهليهى يوسف يوسف يوسف ابراهيم21833

البحيرةاألدبىمبصرالسعدنى حسن ابراهيم احمد21834

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم صبرى رضا احمد21835

البحيرةاألدبىمبصرقمح السالم عبد محمد على احمد21836

البحيرةاألدبىمبصرالسعدى خليل ادريس اسالم21837

البحيرةاألدبىمبصراحمد فؤاد الشاذلى اسماعيل21838

البحيرةاألدبىمبصربسيونى النشرتى السعيد اشرف السعيد21839

البحيرةاألدبىمبصرياسين محمد عادل السعيد21840

البحيرةاألدبىمبصرالجعبرى الرحمن عبد امين محمود امين21841

البحيرةاألدبىمبصرالقاضى محمد جابر بالل21842

البحيرةاألدبىمبصريونس احمد رمضان حسام21843

البحيرةاألدبىمبصرغانم ابو الحميد عبد ناصف زياد21844

البحيرةاألدبىمبصرعلى زيد ابو محمد زيد21845

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاب مرضى ابراهيم الرحمن عبد21846

البحيرةاألدبىمبصرالسيد عطيوى سليم الرحمن عبد21847

البحيرةاألدبىمبصرمرسى احمد منصور توفيق هللا عبد21848

البحيرةاألدبىمبصرحسن ابو القادر عبد محمد اشرف عالء21849

البحيرةاألدبىمبصربركات الحميد عبد ابراهيم عمر21850

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد شحاته عبده عمرو21851

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد جمعه الستار عبد كريم21852

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد صالح السيد محمد21853

البحيرةاألدبىمبصرالبرهمتوش مصطفى محمود حسين محمد21854

البحيرةاألدبىمبصرخالد العزيز عبد محمد خيرى محمد21855

البحيرةاألدبىمبصرالحسن ابو الرحيم عبد رضا محمد21856

البحيرةاألدبىمبصرالسخاوى غازى رفعت طاهر محمد21857

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد الفتاح عبد محمد21858

البحيرةاألدبىمبصرالطحان دياب على محمد21859

البحيرةاألدبىمبصرسلطان الغفار عبد مبروك محمود محمد21860

البحيرةاألدبىمبصرالكيالنى محمد كيالنى مسعد محمد21861

البحيرةاألدبىمبصرنصار محمد نصر محمد نصر محمد21862

البحيرةاألدبىمبصرحموده الرحمن عبد هللا عبد هنداوى محمد21863

البحيرةاألدبىمبصرعمار ابراهيم محمود ابراهيم محمود21864

البحيرةاألدبىمبصرراضى سليمان شعيب سليمان محمود21865

البحيرةاألدبىمبصرهللا حسب محمد محمود سمير محمود21866

البحيرةاألدبىمبصرخطاب مطراوى خطاب مصطفى21867

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد عوض مصطفى21868

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى الغنى عبد مجدى مصطفى21869

البحيرةاألدبىمبصرالهليهى يوسف يوسف يوسف يوسف21870

البحيرةاألدبىمبصرسيف ابو بكر ابو سيف ابو بكر ابو21871

البحيرةاألدبىمبصرموسى منصور خيرى احمد21872
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راسبالكفاح

راسبالنوبارية

ثانالنوبارية

ثانالنوبارية

ثانالنوبارية

ثانالنوبارية

ثانالنوبارية

راسبالنوبارية

ثانالنوبارية

راسبالنوبارية

راسبالنوبارية

راسبالنوبارية

ثانالنوبارية

راسبالنوبارية

ن350النوبارية

ن379النوبارية

ن338النوبارية

ثانالنوبارية

ن320النوبارية

راسبالنوبارية

ن398النوبارية

ثانالنوبارية

راسبالنوبارية

راسبالنوبارية

ثانالنوبارية

ن367النوبارية

ثانالنوبارية

راسبالنوبارية

ثانالنوبارية

راسبالنوبارية

راسبالنوبارية

راسبالنوبارية

ثانالنوبارية

ثانالنوبارية

ثانالنوبارية

ن415النوبارية

ن365النوبارية

ثانالنوبارية

راسبالنوبارية

ثانالنوبارية

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم
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البحيرةاألدبىمبصرالمغربى السميع عبد هللا خير السميع عبد احمد21873

البحيرةاألدبىمبصرمنصور محمود العزيز عبد احمد21874

البحيرةاألدبىمبصرالكومى احمد اللطيف عبد محمد احمد21875

البحيرةاألدبىمبصرموافى محمد مسعود احمد21876

البحيرةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد امير21877

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد السيد محمد ايمن21878

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد المحسن عبد على الكريم عبد جبريل21879

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد يحى عكاشه عوض حسام21880

البحيرةاألدبىمبصرالحليوى محمد احمد شعبان حمدى21881

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم العزيز عبد خالد21882

البحيرةاألدبىمبصرالقليوبى محمد عابد شريف21883

البحيرةاألدبىمبصرخطيب ابو محمد محمد السميع عبد صالح21884

البحيرةاألدبىمبصرحجيج حسن فؤاد الحسين طه21885

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد الحميد عبد ابراهيم الحميد عبد21886

البحيرةاألدبىمبصرراضى الواحد عبد هللا عبد الحق عبد عاصم21887

البحيرةاألدبىمبصرواعر منصور الدين عز الرحمن عبد21888

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد السالم عبد محمد السالم عبد21889

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد الحليم عبد هللا خير هللا عبد21890

البحيرةاألدبىمبصرفضل السالم عبد اللطيف عبد هللا عبد21891

البحيرةاألدبىمبصرزيدان صالح على المحسن عبد عصام21892

البحيرةاألدبىمبصرسالم السيد خميس عطيه21893

البحيرةاألدبىمبصرعبده رجب خالد عمرو21894

البحيرةاألدبىمبصرخليفه ابراهيم سيد عمر21895

البحيرةاألدبىمبصرالمسل العزيز عبد اسماعيل رضا فادى21896

البحيرةاألدبىمبصرالشاعر مصطفى مصطفى حسنى محمد21897

البحيرةاألدبىمبصرمحمد سعد ربيع محمد21898

البحيرةاألدبىمبصرالشاعر مصطفى مصطفى سعيد محمد21899

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد سمير محمد21900

البحيرةاألدبىمبصرعلوانى عمر محمد سمير محمد21901

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد شكرى محمد21902

البحيرةاألدبىمبصرالنادى ابراهيم سعيد شوقى محمد21903

البحيرةاألدبىمبصرواعر عوض عطيه محمد21904

البحيرةاألدبىمبصرذكى اللطيف عبد عوض محمد21905

البحيرةاألدبىمبصررجب القادر عبد رمضان متولى محمد21906

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الصمد عبد كامل صبرى محمود21907

البحيرةاألدبىمبصرعلى يونس فرج محمود21908

البحيرةاألدبىمبصرعبده كامل محمود محمد محمود21909

البحيرةاألدبىمبصرالسعداوى محمد محمود مصطفى21910

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمود عادل منصور21911

البحيرةاألدبىمبصرسلطان يوسف عاشور هانى21912

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد السالم عبد وائل21913

البحيرةاألدبىمبصرحمد على مفتاح الونيس عبد ابراهيم21914
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ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

ثانالفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

ثانالفرج كوم

راسبالفرج كوم

ثانالفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

ن338الفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ن447الفرج كوم

ثانالفرج كوم

ن379الفرج كوم

ن456الفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ن432الفرج كوم

ثانالفرج كوم

ن404الفرج كوم

ن430الفرج كوم

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على
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البحيرةاألدبىمبصرالصمد عبد بشير مصطفى احمد21915

البحيرةاألدبىمبصرالخالق عبد عيد محمد ايمن21916

البحيرةاألدبىمبصرعلى عبده مبروك عمر21917

البحيرةاألدبىمبصرراضى المنعم عبد حامد عوض21918

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد النبى عبد مجدى كريم21919

البحيرةاألدبىمبصراحمد السيد ممدوح محمد21920

البحيرةاألدبىمبصرحمد على المولى عبد هللا عبد محمود21921

البحيرةاألدبىمبصرراضى الواحد عبد المنعم عبد حامد يوسف21922

البحيرةاألدبىمبصررزق زيد ابو محسن زيد ابو21923

البحيرةاألدبىمبصرقاسم فرج الناصر عبد احمد21924

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمود محمد عادل احمد21925

البحيرةاألدبىمبصرالمالك عبد محمود فتحى احمد21926

البحيرةاألدبىمبصرسبطايه محمد ناصر احمد21927

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد محمد نظمى احمد21928

البحيرةاألدبىمبصرمحمود محمد حسين ياسر احمد21929

البحيرةاألدبىمبصرمبروك محمد الدين بدر محمد الدين بدر21930

البحيرةاألدبىمبصرغانم محمد جمال محمد جمال21931

البحيرةاألدبىمبصرالرشيد عبد فوزى محمود حسام21932

البحيرةاألدبىمبصرمهدى حسن الغنى عبد السيد حازم21933

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد حماده حسين21934

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد عطيه رمضان حماده21935

البحيرةاألدبىمبصرحويطر ابو اللطيف عبد شعبان اللطيف عبد21936

البحيرةاألدبىمبصرفراج محمد صالح الدين عماد21937

البحيرةاألدبىمبصرفرج زكى جمال محمد21938

البحيرةاألدبىمبصرحسن الغنى عبد على رجب محمد21939

البحيرةاألدبىمبصركامل مهدى صبحى محمد21940

البحيرةاألدبىمبصرمحمود على الرازق عبد على محمد21941

البحيرةاألدبىمبصرعثمان الحميد عبد الهادى عبد محمود21942

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل زكى محمد محمود21943

البحيرةاألدبىمبصريسى رجب يسن محمد21944

البحيرةاألدبىمبصررزق النجيلى كامل مصطفى21945

البحيرةاألدبىمبصرمحمد يوسف هللا عبد شوقى يوسف21946

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم سعد ابراهيم21947

البحيرةاألدبىمبصرسالم مرسى زكريا محمد ابراهيم21948

البحيرةاألدبىمبصرالال عبد على اسماعيل الصادق عبد احمد21949

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد الخالق عبد العاطى عبد احمد21950

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم منبى مسعود احمد21951

البحيرةاألدبىمبصرزرد السيد دسوقى صبرى عالء21952

البحيرةاألدبىمبصرسعد محمد الوهاب عبد محمد كرم21953

البحيرةاألدبىمبصرعريف واعر الصافى كريم21954

البحيرةاألدبىمبصرصقر الكريم عبد سعد حماده محمد21955

البحيرةاألدبىمبصرالفقى عمر على حمدى محمد21956
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ن356بالبحيرة طالب ابى بن على

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على

ن452بالبحيرة طالب ابى بن على

راسببالبحيرة طالب ابى بن على

ن346بالبحيرة طالب ابى بن على

راسب8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

ثان8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

ثان8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

ثان8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

ثان8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

ثان8 بالقرية رجب محمد

ن8470 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

ثان8 بالقرية رجب محمد

ثان8 بالقرية رجب محمد

ثان8 بالقرية رجب محمد

ثانعيسى حوش

ن391عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

راسبعيسى حوش

راسبعيسى حوش

راسبعيسى حوش

ن410عيسى حوش

ن414عيسى حوش

ثانعيسى حوش
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البحيرةاألدبىمبصردويدار الرازق عبد دويدار محمد21957

البحيرةاألدبىمبصرسليمان امين رمضان محمد21958

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم احمد توفيق سعيد محمد21959

البحيرةاألدبىمبصرالجهى محمد فرج الجواد عبد محمد21960

البحيرةاألدبىمبصرعكاشه محمود شحاته على محمد21961

البحيرةاألدبىمبصرالحنبلى السميع عبد محمد عزت محمود21962

البحيرةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد مسعد محمود21963

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد عوض الحميد عبد محمد مصطفى21964

البحيرةاألدبىمبصردياب مصطفى محمد مصطفى21965

البحيرةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد محمد معاذ21966

البحيرةاألدبىمبصربكر ابو المقصود عبد منصور معاذ21967

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد الحميد عبد الصابر يوسف21968

البحيرةاألدبىمبصرهنداوى محمد سالمه ابراهيم21969

البحيرةاألدبىمبصرالغنام جمعه ابراهيم محمد ابراهيم21970

البحيرةاألدبىمبصربشبيشى السعيد بشبيشى احمد21971

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد العاطى عبد الجيد عبد احمد21972

البحيرةاألدبىمبصرعكاشه الجواد عبد احمد الفتاح عبد احمد21973

البحيرةاألدبىمبصرالجزار احمد محمد انور اسامه21974

البحيرةاألدبىمبصرمعروف محمد الرحمن عبد بركات اسالم21975

البحيرةاألدبىمبصرمحمد جبريل عكاشه جبريل21976

البحيرةاألدبىمبصرعثمان حامد الهادى عبد حامد21977

البحيرةاألدبىمبصريونس منصور عجيله ابو جمعه رجب21978

البحيرةاألدبىمبصريونس هللا عبد احمد بشر الكريم عبد21979

البحيرةاألدبىمبصرعلى عوض السيد هللا عبد21980

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد سالمه رمضان هللا عبد21981

البحيرةاألدبىمبصرسعد الرحمن عبد الرحمن عبد هللا عبد21982

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد كمال شوقى الهادى عبد21983

البحيرةاألدبىمبصرخالد محمد عيسى جمال الواحد عبد21984

البحيرةاألدبىمبصرحسنين سعد الستار عبد خيرى فارس21985

البحيرةاألدبىمبصرمحمد كريم شعبان حمدى محمد21986

البحيرةاألدبىمبصريونس محمد السيد خليل محمد21987

البحيرةاألدبىمبصرشحاته ابراهيم الحميد عبد خيرى محمد21988

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد على سالمه محمد21989

البحيرةاألدبىمبصرسعد ابراهيم عيد صالح محمد21990

البحيرةاألدبىمبصرصالح ابراهيم عوض عادل محمد21991

البحيرةاألدبىمبصرسعد الرحمن عبد الرحمن عبد محمد21992

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى على مصطفى محمد21993

البحيرةاألدبىمبصرعثمان القادر عبد احمد محمود21994

البحيرةاألدبىمبصرشحاته محمد محمود جمعه محمود21995

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم ممدوح محمود21996

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم حامد احمد مصطفى21997

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمود عماد مصطفى21998



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1044

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبعيسى حوش

ثانعيسى حوش

راسبعيسى حوش

ن387عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن489عيسى حوش

ن381عيسى حوش

ن453عيسى حوش

راسبحرارة

ن421حرارة

راسبحرارة

راسبحرارة

ن476حرارة

ن367حرارة

راسبحرارة

ثانحرارة

راسبحرارة

راسبحرارة

ن396حرارة

ن454حرارة

راسبحرارة

ثانحرارة

ن420حرارة

ثانحرارة

ثانحرارة

ن345حرارة

ن397حرارة

ن402حرارة

راسبحرارة

ثانحرارة

ن458حرارة

ن324حرارة

ثانحرارة

ثانحرارة

ن557حرارة

ثانحرارة

ن403حرارة

ثانحرارة
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البحيرةاألدبىمبصرمحمد عيد شحاته صبرى نادر21999

البحيرةاألدبىمبصرموسى محمد شعبان فرج وليد22000

البحيرةاألدبىمبصرطه اللطيف عبد حمدى احمد22001

البحيرةاألدبىمبصرحسانين حسن شعبان سامى احمد22002

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمود صبرى احمد22003

البحيرةاألدبىمبصرحامد على عبيد جمال22004

البحيرةاألدبىمبصرحجاج الوفا ابو جمعه حمدى22005

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد هللا عبد مهنا حماده22006

البحيرةاألدبىمبصرفرحات اللطيف عبد الجواد عبد رجب22007

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد بكر ابو محمد سالمه سعد22008

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد هللا سعد يوسف عادل22009

البحيرةاألدبىمبصرعوض الحميد عبد مرضى فرج الشفيع عبد22010

البحيرةاألدبىمبصرمحمد عطيه عوض عطيه22011

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى المطلب عبد سالمه عالء22012

البحيرةاألدبىمبصررمضان فتحى سعد على22013

البحيرةاألدبىمبصرعلى ابراهيم العزيز عبد شحات عالء22014

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الصادق عبد قدرى على22015

البحيرةاألدبىمبصرمحمد جويده صالح عمرو22016

البحيرةاألدبىمبصررسالن مرضى هللا عبد موسى عمر22017

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل الجواد عبد جابر محمد22018

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد سعيد حمدى محمد22019

البحيرةاألدبىمبصرعباس سعد رجب محمود22020

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحفيظ عبد عيد محمد22021

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد جمعه مصطفى22022

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد الحميد عبد امين ابراهيم22023

البحيرةاألدبىمبصرعوض توفيق خالد ابراهيم22024

البحيرةاألدبىمبصررسالن الحميد عبد صبرى اسالم22025

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو حسين عطيه جابر احمد22026

البحيرةاألدبىمبصرزايد نصر جمعه احمد22027

البحيرةاألدبىمبصرشحاته الجيد عبد محمد حامد احمد22028

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد سعيد سالم احمد22029

البحيرةاألدبىمبصرمطاوع ابراهيم يوسف الحليم عبد احمد22030

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم رضوان ابراهيم محمد احمد22031

البحيرةاألدبىمبصرعطيه محمود الحافظ عبد الحافظ عبد اسامه22032

البحيرةاألدبىمبصرالحداد احمد المنعم عبد محمد ايمن22033

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد عوض القادر عبد تامر22034

البحيرةاألدبىمبصرسعد احمد حمدى حسام22035

البحيرةاألدبىمبصريوسف ابراهيم يوسف حسام22036

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد هللا فتح محمد حماده22037

البحيرةاألدبىمبصرعلوانى رضوان على خالد22038

البحيرةاألدبىمبصرسليمان السيد العاطى عبد رمضان22039

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد بكر صبرى هللا عبد22040
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ثانحرارة

ن419حرارة

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ن393ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ن348الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن476الجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن401الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى
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البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد عادل هللا عبد22041

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد على الفضيل عبد هللا عبد22042

البحيرةاألدبىمبصربسيونى زيدان هللا عبد محمد عصام22043

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد الحميد عبد صبحى عالء22044

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد شحاته رشاد شحاته على22045

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد الحميد عبد فكرى على22046

البحيرةاألدبىمبصربديوى على محمد محمود على22047

البحيرةاألدبىمبصرحماد عوض توفيق خالد فارس22048

البحيرةاألدبىمبصرالغفار عبد محمد صالح محمد22049

البحيرةاألدبىمبصرحسين محمد طلعت محمد22050

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد السيد السميع عبد محمد22051

البحيرةاألدبىمبصرالسواحلى حسن محمد الفتاح عبد محمد22052

البحيرةاألدبىمبصرعلى عطيه على عطيه محمد22053

البحيرةاألدبىمبصرعلوانى محمد عطيه محمد22054

البحيرةاألدبىمبصربديوى على محمد على محمد22055

البحيرةاألدبىمبصرغانم العاطى عبد غانم محمد22056

البحيرةاألدبىمبصرحسن السالم عبد مسعد محمد22057

البحيرةاألدبىمبصرعيسى هللا عبد يوسف شحاته محمود22058

البحيرةاألدبىمبصرعطيه الستار عبد الخالق عبد محمود22059

البحيرةاألدبىمبصررزق بسيونى ابراهيم محمد ابراهيم22060

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد رجب سلومه احمد22061

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد الفتاح عبد احمد22062

البحيرةاألدبىمبصرحماده على خليل محمد خليل22063

البحيرةاألدبىمبصرالدايم عبد سهيل سالم الحميد عبد22064

البحيرةاألدبىمبصرشحاته محمد شحاته هللا عبد22065

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد محمد على السالم عبد الناصر عبد22066

البحيرةاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد احمد محمد22067

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد شعيب سعيد محمد22068

البحيرةاألدبىمبصرضوه محمود محمد صبحى محمد22069

البحيرةاألدبىمبصرمبروك احمد سليمان على محمد22070

البحيرةاألدبىمبصرالغناشى الحق عبد محمود هللا فتح محمد22071

البحيرةاألدبىمبصرتوفيق شحاته خالد محمود22072

البحيرةاألدبىمبصرحسين السيد يسين سعد االمير22073

البحيرةاألدبىمبصرمحمد على سعد سالم اسالم22074

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد صالح المولى عبد اسالم22075

البحيرةاألدبىمبصرعلوانى المجيد عبد علوانى على احمد22076

البحيرةاألدبىمبصرخميس يوسف ربيع قاسم احمد22077

البحيرةاألدبىمبصرترابيس محمود فرج محمد احمد22078

البحيرةاألدبىمبصرالزمرانى على نبوى على بهاء22079

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد مبروك محروس كريم حاتم22080

البحيرةاألدبىمبصرالفار الرحمن عبد هاشم طلبه خميس زياد22081

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد محمد احمد محمود سالم22082
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ن369الجنبيهى

ن401الجنبيهى

ن371الجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن376الجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن474فرهاش

ن373فرهاش

راسبفرهاش

راسبفرهاش

ن411فرهاش

راسبفرهاش

ثانفرهاش

ثانفرهاش

ثانفرهاش

ثانفرهاش

راسبفرهاش

ثانفرهاش

ثانفرهاش

ن352االخضر الكوم

راسباالخضر الكوم

ن333االخضر الكوم

ن428االخضر الكوم

راسباالخضر الكوم

ن483االخضر الكوم

ن380االخضر الكوم

ن395االخضر الكوم

راسباالخضر الكوم

ثاناالخضر الكوم
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البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد الزين عبد الصادق عبد شريف22083

البحيرةاألدبىمبصرسيف ابو سعد حميده عاطف عمار22084

البحيرةاألدبىمبصرعزام خليل ابراهيم اشرف كريم22085

البحيرةاألدبىمبصرحمد ميمون فضل كريم22086

البحيرةاألدبىمبصرقنديل على صبحى جالل محمد22087

البحيرةاألدبىمبصرعارف محمد خضر جمال محمد22088

البحيرةاألدبىمبصرشلش العاطى عبد السيد رمضان محمد22089

البحيرةاألدبىمبصراحمد جمعه مرسى سعيد محمد22090

البحيرةاألدبىمبصرالمصرى السيد عباس محمود محمد22091

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد خميس سعد محمود22092

البحيرةاألدبىمبصرربه عبد السالم عبد الوهاب عبد شعبان محمود22093

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد خميس ابراهيم احمد مصطفى22094

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد مفتاح هللا خير خميس وليد22095

البحيرةاألدبىمبصرمحمود محمد عبود رجب ابراهيم22096

البحيرةاألدبىمبصرعياد سالم محمد مبروك ابراهيم22097

البحيرةاألدبىمبصراحمد المتولى هللا عبد محمود ابراهيم22098

البحيرةاألدبىمبصرعيد محمد جمال احمد22099

البحيرةاألدبىمبصرالجزيرى حسن ابراهيم سالم احمد22100

البحيرةاألدبىمبصرسالم شعيشع ابو ربيع سامى احمد22101

البحيرةاألدبىمبصرموسى صالح عوض سليم احمد22102

البحيرةاألدبىمبصراحمد حسن محمد احمد22103

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد عثمان الغنى عبد انور22104

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد الفتاح عبد النبى عبد ايهاب22105

البحيرةاألدبىمبصرمنشاوى رجب صبحى رجب22106

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد على الستار عبد الزين عبد رمضان22107

البحيرةاألدبىمبصراحمد الشيخ احمد السيد زين22108

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم سعد عزت سعد22109

البحيرةاألدبىمبصرالطويل اسماعيل عامر السيد سمير22110

البحيرةاألدبىمبصرموسى ابو محمد العزيز عبد مؤمن صبحى22111

البحيرةاألدبىمبصرالغفار عبد محمد المنعم عبد السعيد طارق22112

البحيرةاألدبىمبصرمحروس فخرى الناصر عبد طه22113

البحيرةاألدبىمبصرالسودانى رزق محمد مبروك عاصم22114

البحيرةاألدبىمبصرمحمد عبده صالح الفتاح عبد22115

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد عباس عطا هللا عبد22116

البحيرةاألدبىمبصرحبيب حسن محمد جمال عزت22117

البحيرةاألدبىمبصرزياده نوح المقصود عبد صبرى عمرو22118

البحيرةاألدبىمبصرنار ابو حامد احمد محمد22119

البحيرةاألدبىمبصرالوكيل درباله احمد محمد22120

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ العزيز عبد احمد محمد22121

البحيرةاألدبىمبصراحمد المقصود عبد محمد احمد محمد22122

البحيرةاألدبىمبصربسيونى محمد خيرى محمد22123

البحيرةاألدبىمبصربسيونى محمد حسين رجب محمد22124
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ثاناالخضر الكوم

ن409االخضر الكوم

ن393االخضر الكوم

ثاناالخضر الكوم

ن434االخضر الكوم

ن374االخضر الكوم

ثاناالخضر الكوم

ن419االخضر الكوم

ثاناالخضر الكوم

ثاناالخضر الكوم

راسباالخضر الكوم

راسباالخضر الكوم

ثاناالخضر الكوم

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ن496رياض المنعم عبد

ن402رياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ن458رياض المنعم عبد

ن387رياض المنعم عبد

ن396رياض المنعم عبد

ن490رياض المنعم عبد

ن339رياض المنعم عبد

ن499رياض المنعم عبد

ن395رياض المنعم عبد

ن504رياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ن438رياض المنعم عبد

ن441رياض المنعم عبد

ن440رياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ن380رياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد
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البحيرةاألدبىمبصرريه ابو المهدى محمد رجب محمد22125

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد العاطى عبد السيد سعد محمد22126

البحيرةاألدبىمبصرعطيه بيومى صبرى محمد22127

البحيرةاألدبىمبصرحسن العظيم عبد الهادى عبد محمد22128

البحيرةاألدبىمبصرفرحات ثروت فرحات محمد22129

البحيرةاألدبىمبصرشاهين القوى عبد فوزى محمد22130

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى شحاته مصطفى محمد22131

البحيرةاألدبىمبصرمحمود محمد عبود رجب محمود22132

البحيرةاألدبىمبصرسباق محمد سعيد محمود22133

البحيرةاألدبىمبصرعفيفى دياب عاطف محمود22134

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمود الناصر عبد محمود22135

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد اسماعيل ناصر محمود22136

البحيرةاألدبىمبصرمتولى محمد صبحى صالح مدحت22137

البحيرةاألدبىمبصريوسف مصطفى حسام مصطفى22138

البحيرةاألدبىمبصرسعد محمد سعد مصطفى22139

البحيرةاألدبىمبصررمضان على محمد بدر هيثم22140

البحيرةاألدبىمبصرمحمود شعبان محمد يوسف22141

البحيرةاألدبىمبصرالعالم محمد عبده احمد22142

البحيرةاألدبىمبصرعبادى ربه حسب فرج احمد22143

البحيرةاألدبىمبصراالخرس فرج الباعث عبد مجاهد احمد22144

البحيرةاألدبىمبصرالصعيدى المقصود عبد احمد محمد احمد22145

البحيرةاألدبىمبصرالجندى شحاته محمد احمد22146

البحيرةاألدبىمبصرالكومى هللا عبد محمد احمد22147

البحيرةاألدبىمبصرخليل المقصود عبد محمد محمد احمد22148

البحيرةاألدبىمبصرالعجمى السالم عبد سعيد اسالم22149

البحيرةاألدبىمبصرالطيار احمد محمد سامى اشرف22150

البحيرةاألدبىمبصرنصار محمد حسن باسم22151

البحيرةاألدبىمبصرالصعيدى اسماعيل جابر محمد جابر22152

البحيرةاألدبىمبصرجعفر جمعه محمد جالل22153

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم سعد ابراهيم سعد حسن22154

البحيرةاألدبىمبصرحبيشى هللا عبد يوسف حسن22155

البحيرةاألدبىمبصررزوقه ربه عبد جابر حماده22156

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود جابر حماده22157

البحيرةاألدبىمبصرالسيد عثمان النبى عبد الرحيم عبد رفعت22158

البحيرةاألدبىمبصرربيع الجواد عبد الحليم عبد احمد زياد22159

البحيرةاألدبىمبصرالرشيدى محمد متولى نادى زياد22160

البحيرةاألدبىمبصرالنجار صالح المعطى عبد محمد صابر22161

البحيرةاألدبىمبصرحسام الحليم عبد الغفار عبد محمد صالح22162

البحيرةاألدبىمبصردرويش محمد محمد عاطف الرحمن عبد22163

البحيرةاألدبىمبصرالطيار احمد محمد احمد هللا عبد22164

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمود الدين عز يوسف الدين عز22165

البحيرةاألدبىمبصرجاد دسوقى هللا عبد سمير عمر22166
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راسبرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ن374رياض المنعم عبد

ن365رياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانادفينا

ن542ادفينا

ثانادفينا

راسبادفينا

ن397ادفينا

ثانادفينا

ن356ادفينا

ثانادفينا

ن400ادفينا

راسبادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ن362ادفينا

راسبادفينا

ن454ادفينا

ن386ادفينا

ن524ادفينا

ن488ادفينا

ن469ادفينا

ن468ادفينا

ن345ادفينا

ن377ادفينا

ن475ادفينا
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البحيرةاألدبىمبصرالفيومى حسنين سعد كامل كريم22167

البحيرةاألدبىمبصرحموده حسن كمال فتحى كمال22168

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد احمد مرزوق هللا فتح مجدى22169

البحيرةاألدبىمبصرمحمد سعد سعد محسن22170

البحيرةاألدبىمبصرهللا خلف الشحات ابراهيم محمد22171

البحيرةاألدبىمبصرمرجان محمد حامد احمد محمد22172

البحيرةاألدبىمبصرصبح اسماعيل صالح اسماعيل محمد22173

البحيرةاألدبىمبصرهنيدى محمد حمدان محمد22174

البحيرةاألدبىمبصرصوبع احمد مصطفى مأمون محمد22175

البحيرةاألدبىمبصرناجى المنعم عبد محمد محمد22176

البحيرةاألدبىمبصرالصياد محمد محمد منصور محمد22177

البحيرةاألدبىمبصرالهريدى محمود موسى محمد22178

البحيرةاألدبىمبصرالعمرى حامد ناجى محمد22179

البحيرةاألدبىمبصرنعيم محمد رشاد هللا نصر محمد22180

البحيرةاألدبىمبصربدر خليفه سميح ياسر محمد22181

البحيرةاألدبىمبصرالسديمى محمود شوقى محمود22182

البحيرةاألدبىمبصرنوفل محمد يحيى فتحى محمود22183

البحيرةاألدبىمبصرعبده حسين محمد محمود22184

البحيرةاألدبىمبصرالبصيلى محمد الحليم عبد محمد مدحت22185

البحيرةاألدبىمبصرعمر محمد محمد سعيد مصطفى22186

البحيرةاألدبىمبصرالسديمى ابراهيم ناجى مصطفى22187

البحيرةاألدبىمبصرنصار احمد نصر سعيد نصر22188

البحيرةاألدبىمبصرخاطر ابراهيم الفتاح عبد محمد ياسر22189

البحيرةاألدبىمبصرالحداد قطب محمد محمد ادهم احمد22190

البحيرةاألدبىمبصرالجمال القادر عبد قاسم احمد22191

البحيرةاألدبىمبصرهنيدى سليمان محمد احمد22192

البحيرةاألدبىمبصرالصوت فرج محمد احمد22193

البحيرةاألدبىمبصرتركى احمد السيد نبيل احمد22194

البحيرةاألدبىمبصرالحمراوى احمد شعبان الحمراوى اسالم22195

البحيرةاألدبىمبصرالبصيلى اللطيف عبد خليل احمد حسام22196

البحيرةاألدبىمبصرتركى محمد سعد محمد سعد22197

البحيرةاألدبىمبصرالجريتلى محمود محمد محمد طه22198

البحيرةاألدبىمبصرشبانه ابو محمود ياسين عاهد22199

البحيرةاألدبىمبصرشحاته محمد المهيمن عبد محمد عباده22200

البحيرةاألدبىمبصرطه محمد محمد خميس عمر22201

البحيرةاألدبىمبصرغالى ابراهيم نصر احمد كريم22202

البحيرةاألدبىمبصرالفالح محمد مختار السيد محمد22203

البحيرةاألدبىمبصرخليل الفتاح عبد الكحالوى محمد22204

البحيرةاألدبىمبصرحماده الهادى عبد المنعم عبد سعد محمد22205

البحيرةاألدبىمبصرالبراوى مرسى السيد عرفان محمد22206

البحيرةاألدبىمبصرالعجوانى العزيز عبد محمد على محمد22207

البحيرةاألدبىمبصردرويش صابر حسن فاروق محمد22208
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ن372ادفينا

ن416ادفينا

راسبادفينا

ن435ادفينا

ن466ادفينا

ن425ادفينا

ن389ادفينا

ن381ادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ن401ادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

راسبادفينا

ن405ادفينا

ن418ادفينا

ن469ادفينا

ن357ادفينا

ن451ادفينا

ن405ادفينا

ثانرشيد

ثانرشيد

ن342رشيد

ثانرشيد

ثانرشيد

ثانرشيد

ن330رشيد

ن339رشيد

ن331رشيد

ن318رشيد

ن358رشيد

ن446رشيد

ن381رشيد

راسبرشيد

ثانرشيد

ن409رشيد

ن366رشيد

ن391رشيد

ن425رشيد
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البحيرةاألدبىمبصرالفالح محمود محمد محمود محمد22209

البحيرةاألدبىمبصرالغيطانى عبده رشدى محمود22210

البحيرةاألدبىمبصرالسحت محمد محمد سالم يحيى22211

البحيرةاألدبىمبصرعجالن سعد سعد عادل يوسف22212

البحيرةاألدبىمبصروهيب اللطيف عبد ابراهيم حسن ابراهيم22213

البحيرةاألدبىمبصرشراره الصياد السيد محمد ابراهيم22214

البحيرةاألدبىمبصرماضى الرحمن عبد محمد يحيى ابراهيم22215

البحيرةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم حامد الصافى احمد22216

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد غازى محمد جمعه احمد22217

البحيرةاألدبىمبصربالل سعد على رضا احمد22218

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد محمد سامى احمد22219

البحيرةاألدبىمبصركسبر ابراهيم سعيد فرحات احمد22220

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد الحميد عبد سعد محمد احمد22221

البحيرةاألدبىمبصرخليفه عوض محمد احمد22222

البحيرةاألدبىمبصرجنيدى السالم عبد ناجى احمد22223

البحيرةاألدبىمبصرسنه ابو القوى عبد احمد اسامه22224

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد مبروك محمد اسامه22225

البحيرةاألدبىمبصرزايد عيد عيد محمد شعبان اسالم22226

البحيرةاألدبىمبصرالدين جمال محمد مكرم اسالم22227

البحيرةاألدبىمبصرالسعودى رجب محمد مسعد السيد22228

البحيرةاألدبىمبصرسمسم محمد سالم ابراهيم حازم22229

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد غازى محمد فرج حسام22230

البحيرةاألدبىمبصرغطاس على حسن محمد حسن22231

البحيرةاألدبىمبصرالشريف الستارمحمد عبد محمد حسن22232

البحيرةاألدبىمبصرقشيوط حسين حسين محمد حسين22233

البحيرةاألدبىمبصرمنتصر الستار عبد حسن اسامه زياد22234

البحيرةاألدبىمبصرالشيشينى سعيد رشاد سعيد22235

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل محمد غانم مصطفى صالح22236

البحيرةاألدبىمبصرالغرباوى الغنى عبد محمد الرحمن عبد22237

البحيرةاألدبىمبصرالزغيبى يحى الكريم عبد يحى عماد22238

البحيرةاألدبىمبصرحمادى فكرى مدحت فكرى22239

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد القادر عبد احمد محسن22240

البحيرةاألدبىمبصرعياد محمد محمد احمد محمد22241

البحيرةاألدبىمبصرصوابى مجتبى محمد بخاطره محمد22242

البحيرةاألدبىمبصرالششتاوى محمد جميل محمد22243

البحيرةاألدبىمبصرالبغدادى القوى عبد محمد حمدى محمد22244

البحيرةاألدبىمبصرالحلوانى ابراهيم دقنوش محمد22245

البحيرةاألدبىمبصرمجاهد زكى مجاهد رضا محمد22246

البحيرةاألدبىمبصرالدين شمس سميح عادل محمد22247

البحيرةاألدبىمبصرجنيدى المهيمن عبد عماد محمد22248

البحيرةاألدبىمبصرجميل مصطفى فؤاد فرج محمد22249

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى الغنى عبد فؤاد نبيل محمد22250
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ن365رشيد

ن436رشيد

ن364رشيد

ثانرشيد

ثانادكو

ن391ادكو

ن567ادكو

ثانادكو

ن392ادكو

راسبادكو

راسبادكو

ن379ادكو

ثانادكو

راسبادكو

ن386ادكو

راسبادكو

راسبادكو

ثانادكو

ثانادكو

ن350ادكو

راسبادكو

ثانادكو

ن447ادكو

ثانادكو

ثانادكو

ثانادكو

ثانادكو

ثانادكو

ثانادكو

ن465ادكو

ن345ادكو

ثانادكو

راسبادكو

راسبادكو

راسبادكو

راسبادكو

ثانادكو

راسبادكو

راسبادكو

راسبادكو

ثانادكو

ثانادكو
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البحيرةاألدبىمبصرالدين زين هللا عبد نصر الشحات محمود22251

البحيرةاألدبىمبصرعماره الرحمن عبد الرحمن عبد ابراهيم مصطفى22252

البحيرةاألدبىمبصرنمير سليم رزق اسماعيل مصطفى22253

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد عسران السيد نادر22254

البحيرةاألدبىمبصرالدين زين رجب سمير ياسر22255

البحيرةاألدبىمبصرهرموش عطيه عبده نصر ياسين22256

البحيرةاألدبىمبصربكر ابو السيد محمد سامى محمد22257

البحيرةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم السيد الحسن احمد22258

البحيرةاألدبىمبصرعلى حسن محمد حامد احمد22259

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمد صالح احمد22260

البحيرةاألدبىمبصرالعطا ابو السالم عبد محمد السالم عبد احمد22261

البحيرةاألدبىمبصرعصا ابو حميده انصارى على احمد22262

البحيرةاألدبىمبصرصوابى احمد محمد فاروق احمد22263

البحيرةاألدبىمبصرهالل مصطفى سعد مصطفى احمد22264

البحيرةاألدبىمبصردراز هاشم ابراهيم هاشم احمد22265

البحيرةاألدبىمبصرالجهمى شحاته يوسف الطاهر اسامه22266

البحيرةاألدبىمبصرصقر محمد السيد احمد اسالم22267

البحيرةاألدبىمبصرشرف العاطى عبد محمود وجيه اسالم22268

البحيرةاألدبىمبصربكر ابو احمد اسماعيل حسن22269

البحيرةاألدبىمبصركحيلو على محمد سالمه حمدى22270

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد سعيد صالح حمدى22271

البحيرةاألدبىمبصرحسين العليم عبد محمد جمال سعد22272

البحيرةاألدبىمبصرشهاب الرحمن عبد محمد طاهر شريف22273

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد سالم الحميد عبد الدين ضياء22274

البحيرةاألدبىمبصرهواش ابو مسعود شعبان هللا عبد22275

البحيرةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل العظيم عبد على هللا عبد22276

البحيرةاألدبىمبصرالشراكى العزيز عبد المجد ابو المقصود عبد22277

البحيرةاألدبىمبصرفرج بسيونى الجيد عبد عصام عبده22278

البحيرةاألدبىمبصرصالح محمد سعيد ياسر عمار22279

البحيرةاألدبىمبصرحسين على فؤاد عمران فؤاد22280

البحيرةاألدبىمبصرربيع محمد ابراهيم محمد22281

البحيرةاألدبىمبصربنونه المنعم عبد اللطيف عبد احمد محمد22282

البحيرةاألدبىمبصرعطوه عبيد محمد جمعه محمد22283

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد حمدان محمد22284

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد رجب محمد22285

البحيرةاألدبىمبصرخطابى ابراهيم المطلب عبد رمضان محمد22286

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد فتحى سعد محمد22287

البحيرةاألدبىمبصرفليفل سالمه خليفه سالمه محمد22288

البحيرةاألدبىمبصراحمد ابراهيم ضيف محمد22289

البحيرةاألدبىمبصرعيد بسيونى طه محمد22290

البحيرةاألدبىمبصرصالح السيد محمد سعيد عاطف محمد22291

البحيرةاألدبىمبصرالجناينى المجيد عبد محمد المجيد عبد محمد22292
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ن344ادكو

ثانادكو

ثانادكو

راسبادكو

ن342ادكو

ن342ادكو

ن351ادكو

ن451بالبحيرة المحمودية

ن400بالبحيرة المحمودية

ن361بالبحيرة المحمودية

ن446بالبحيرة المحمودية

ن504بالبحيرة المحمودية

ن428بالبحيرة المحمودية

ن407بالبحيرة المحمودية

ن396بالبحيرة المحمودية

ن441بالبحيرة المحمودية

ن425بالبحيرة المحمودية

ن474بالبحيرة المحمودية

ن476بالبحيرة المحمودية

ن411بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن366بالبحيرة المحمودية

ن451بالبحيرة المحمودية

ن416بالبحيرة المحمودية

ن497بالبحيرة المحمودية

ن422بالبحيرة المحمودية

ن398بالبحيرة المحمودية

ن448بالبحيرة المحمودية

ن529بالبحيرة المحمودية

ن416بالبحيرة المحمودية

ن351بالبحيرة المحمودية

ن408بالبحيرة المحمودية

ن428بالبحيرة المحمودية

ن473بالبحيرة المحمودية

ن394بالبحيرة المحمودية

ن476بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن497بالبحيرة المحمودية

ن414بالبحيرة المحمودية

ن455بالبحيرة المحمودية

ن494بالبحيرة المحمودية

ن362بالبحيرة المحمودية
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البحيرةاألدبىمبصرعطيه جالل عطيه محمد22293

البحيرةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد محمد على محمد22294

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد احمد سيد طلبه نجيب محمد22295

البحيرةاألدبىمبصرهللا عطا الجواد عبد محمود احمد محمود22296

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد فتحى سعد محمود22297

البحيرةاألدبىمبصردويدار محمود العزيز عبد على محمود22298

البحيرةاألدبىمبصرشاهين قناوى محمود محمد محمود22299

البحيرةاألدبىمبصرشلضم احمد عثمان على مصطفى22300

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد على محمد مصطفى22301

البحيرةاألدبىمبصررمضان مرسى صالح اسماعيل اسالم22302

البحيرةاألدبىمبصرالفقى ابراهيم الدين حسام انس حسام22303

البحيرةاألدبىمبصرجاهين محمد اسعد يوسف خالد22304

البحيرةاألدبىمبصرادم الكريم عبد الدايم عبد شكرى محمد22305

البحيرةاألدبىمبصرعابدين على سالم على محمد22306

البحيرةاألدبىمبصرمعتوق الحاكم عبد محمود خميس محمود22307

البحيرةاألدبىمبصرحيره ابو سعيد موسى الستار عبد محمود22308

البحيرةاألدبىمبصرعفيفى احمد هللا عبد الرازق عبد محمود22309

البحيرةاألدبىمبصرنصر هللا فتح نصر محمود22310

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد جمعه مصطفى22311

البحيرةاألدبىمبصرالشناوى محمد محمد احمد22312

البحيرةاألدبىمبصرالعقلى سعد محمد هشام احمد22313

البحيرةاألدبىمبصرالشريف ابراهيم ابراهيم انس22314

البحيرةاألدبىمبصرالبراوى محمد محمد ايمن22315

البحيرةاألدبىمبصرالبصيلى محمد الحليم عبد محمود الحليم عبد22316

البحيرةاألدبىمبصريونس محمد حامد الرحمن عبد22317

البحيرةاألدبىمبصرعبود الجارحى زكى هللا عبد22318

البحيرةاألدبىمبصرموسى ابو المولى عبد سعد هللا عبد22319

البحيرةاألدبىمبصرمعيطى على محمد هللا عبد22320

البحيرةاألدبىمبصرالنحاس محمد سعد خالد عمر22321

البحيرةاألدبىمبصرعجوه حسين حسين سعيد محمد22322

البحيرةاألدبىمبصرالمسلمانى محمد محمد شريف محمد22323

البحيرةاألدبىمبصريوسف ابو مرسى محمد صبرى محمد22324

البحيرةاألدبىمبصرالزعيطى القادر عبد هللا فتح محمد22325

البحيرةاألدبىمبصرسعد هللا فتح هللا فتح محمد22326

البحيرةاألدبىمبصردياب وهبه محمد ناجى محمد22327

البحيرةاألدبىمبصرالبليهى على فرج العزيز عبد محمود22328

البحيرةاألدبىمبصرصالح محمد محمد محمد محمود22329

البحيرةاألدبىمبصرعقل احمد ابراهيم احمد وليد22330

البحيرةاألدبىمبصرالنقيطى رجب الفتاح عبد محمد احمد22331

البحيرةاألدبىمبصرالخطيب السيد محمد محمد احمد22332

البحيرةاألدبىمبصرنصار محمد محمد على خالد22333

البحيرةاألدبىمبصرعلى ابو بركات حسن محمد سامى22334
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ن524بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن399بالبحيرة المحمودية

ن431بالبحيرة المحمودية

ن413بالبحيرة المحمودية

ن399بالبحيرة المحمودية

ن438بالبحيرة المحمودية

ن441االمل منشية

ثاناالمل منشية

ثاناالمل منشية

ثاناالمل منشية

ثاناالمل منشية

ثاناالمل منشية

ن460االمل منشية

ن344االمل منشية

ثاناالمل منشية

ن346االمل منشية

ثانديبى

ثانديبى

ن563ديبى

ن456ديبى

ن351ديبى

ن500ديبى

ن382ديبى

ن431ديبى

ن541ديبى

ن574ديبى

ن406ديبى

ن409ديبى

ثانديبى

ن403ديبى

ثانديبى

ن398ديبى

ثانديبى

ثانديبى

ن505ديبى

ن438سرنباى

ن440سرنباى

ن445سرنباى

ن479سرنباى
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البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد رياض ابراهيم احمد ابراهيم22335

البحيرةاألدبىمبصرحماد المقصود عبد الرؤف عبد حامد احمد22336

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد عوض الرازق عبد خميس احمد22337

البحيرةاألدبىمبصرحسين مهدى ربيع احمد22338

البحيرةاألدبىمبصرعطيه يوسف رجب احمد22339

البحيرةاألدبىمبصرشراره الونيس عبد الحليم عبد شعبان احمد22340

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد الحميد عبد فكرى الحميد عبد احمد22341

البحيرةاألدبىمبصرجبريل ابراهيم بسيونى اللطيف عبد احمد22342

البحيرةاألدبىمبصرشحاته موسى مبارك محمود احمد22343

البحيرةاألدبىمبصرخليل المقصود عبد محمد محمود احمد22344

البحيرةاألدبىمبصرمبارك محمد نبيل احمد22345

البحيرةاألدبىمبصررحيم العاطى عبد جبريل فرج اسامه22346

البحيرةاألدبىمبصرذكى الشافى عبد رجب اسالم22347

البحيرةاألدبىمبصرعبده محمد الجليل عبد محمد اسالم22348

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محجوب فضل عثمان ايمن22349

البحيرةاألدبىمبصرالنوام فتحى احمد باسم22350

البحيرةاألدبىمبصراسكندر محمد محمد الواحد عبد بدر22351

البحيرةاألدبىمبصرالمعطى عبد ناجى الناصر عبد جمال22352

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد الغفار عبد اسماعيل حماده22353

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل الزين عبد عيد حماده22354

البحيرةاألدبىمبصرزردق احمد سعيد فاضل سعد22355

البحيرةاألدبىمبصرمحمد صالح محمد صالح22356

البحيرةاألدبىمبصرعمار الحفيظ عبد حاتم مصطفى عادل22357

البحيرةاألدبىمبصرالفحل السيد العظيم عبد محمد العظيم عبد22358

البحيرةاألدبىمبصرالغنام الكريم عبد زيدان شحاته هللا عبد22359

البحيرةاألدبىمبصركشك هللا جاد المطلب عبد طلعت هللا عبد22360

البحيرةاألدبىمبصرعمر على العزيز عبد ابراهيم عصام22361

البحيرةاألدبىمبصرالعبد ابراهيم فايز ابراهيم عالء22362

البحيرةاألدبىمبصرحسين مهدى ربيع عالء22363

البحيرةاألدبىمبصرعاشور محمد عوض على22364

البحيرةاألدبىمبصرالنوام الجليل عبد المطلب عبد سعيد عمرو22365

البحيرةاألدبىمبصرالديشى احمد الحميد عبد احمد محمد22366

البحيرةاألدبىمبصرشعبان الرازق عبد حمدى بليغ محمد22367

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد زيد ابو حميده محمد22368

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمد السالم عبد الحكيم عبد محمد22369

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاب الباقى عبد الحليم عبد محمد22370

البحيرةاألدبىمبصرمغيب الواحد عبد لطفى الصادق عبد محمد22371

البحيرةاألدبىمبصرمحمد متولى راشد على محمد22372

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد على محمد22373

البحيرةاألدبىمبصرسالم المقصود عبد المقصود عبد على محمد22374

البحيرةاألدبىمبصرالقالوى محمد عبده على محمد22375

البحيرةاألدبىمبصرشعبان حسن الحليم عبد فتحى محمد22376
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ثانالدلنجات

ن409الدلنجات

ن417الدلنجات

ن376الدلنجات

ن413الدلنجات

ثانالدلنجات

ن346الدلنجات

ن332الدلنجات

ثانالدلنجات

ن366الدلنجات

ن372الدلنجات

ن344الدلنجات
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البحيرةاألدبىمبصرمحمد جابر مصباح كاتب محمد22377

البحيرةاألدبىمبصراحمد مرسى مبروك محسن محمد22378

البحيرةاألدبىمبصرالصمد عبد الصمد عبد محمد محمد22379

البحيرةاألدبىمبصرحميده مصرى محمود محمد22380

البحيرةاألدبىمبصرهندى اللطيف عبد سعد مسعود محمد22381

البحيرةاألدبىمبصرعرفه محمد الحميد عبد نبوى محمد22382

البحيرةاألدبىمبصراحمد على احمد نصر محمد22383

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى كامل خليل شعبان محمود22384

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد على طلب محمود22385

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد السالم عبد على محمود22386

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد حامد عوض فرج محمود22387

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد الحميد عبد سعيد اشرف مروان22388

البحيرةاألدبىمبصرنصر احمد صبحى خالد مصطفى22389

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد العاطى عبد محمد مصطفى22390

البحيرةاألدبىمبصرهللا عطا محمود احمد محمود مصطفى22391

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمود احمد مؤمن22392

البحيرةاألدبىمبصرهللا حسب دسوقى عوض خالد نبيل22393

البحيرةاألدبىمبصراحمد رمضان فرج هللا عبد نعمان22394

البحيرةاألدبىمبصرالصباغ فوزى خالد الدين نور22395

البحيرةاألدبىمبصرالنوام محمد العاطى عبد شاكر هادى22396

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد سيف حسن كامل هانى22397

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد محمد كرم هشام22398

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم خالد ياسر22399

البحيرةاألدبىمبصرعباده على هللا عبد صبرى يوسف22400

البحيرةاألدبىمبصرسعيفه ابو فتحى مصطفى ابراهيم22401

البحيرةاألدبىمبصرالكفورى ابراهيم المنعم عبد ابراهيم احمد22402

البحيرةاألدبىمبصراالنصارى معوض على حسنى احمد22403

البحيرةاألدبىمبصراالمبابى الصمد عبد الحفيظ عبد الحفيظ عبد احمد22404

البحيرةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد احمد22405

البحيرةاألدبىمبصرجميعى محمد محمد احمد22406

البحيرةاألدبىمبصرراتب السيد عبد محمد فرج باسم22407

البحيرةاألدبىمبصرصالح الفضيل عبد مرزوق ابراهيم الفضيل عبد22408

البحيرةاألدبىمبصرالسواحلى محمد الحسن محمد22409

البحيرةاألدبىمبصرمنصور سعد خالد محمد22410

البحيرةاألدبىمبصرالعباسى الرؤف عبد ناجى محمد22411

البحيرةاألدبىمبصرعبده الجواد عبد محمود صبرى محمود22412

البحيرةاألدبىمبصرالضرير فرج ماهر محمود22413

البحيرةاألدبىمبصرقروم العاطى عبد اسماعيل مصطفى22414

البحيرةاألدبىمبصرعصفور فتحى محمد احمد22415

البحيرةاألدبىمبصرالمنشاوى شعبان نبيل احمد22416

البحيرةاألدبىمبصرعطيه الهادى عبد عادل الرحمن عبد22417

البحيرةاألدبىمبصرحسين محمد احمد سعيد العزيز عبد22418
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ن426الدلنجات

ن378الدلنجات

ن382الدلنجات

ن496الدلنجات

ن414الدلنجات

ن410الدلنجات

ن468الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

راسبالدلنجات

ثانالدلنجات

ن405الدلنجات

ثانالدلنجات

ن492الدلنجات

ن491الدلنجات

ن507الدلنجات

ن462الدلنجات

راسبالدلنجات

ن365الدلنجات

ن402الدلنجات

ثانالدلنجات

ن315الدلنجات

ن568الدلنجات

ن445الدلنجات

ثاناالمراء زهور

ثاناالمراء زهور

ن393االمراء زهور

ن371االمراء زهور

ثاناالمراء زهور

ثاناالمراء زهور

ثاناالمراء زهور

ن408االمراء زهور

ثاناالمراء زهور

ن342االمراء زهور

ثاناالمراء زهور

ثاناالمراء زهور

راسباالمراء زهور

ثاناالمراء زهور

ثانالوفائية

راسبالوفائية

ثانالوفائية

ثانالوفائية
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البحيرةاألدبىمبصرالمزين زايد ابراهيم هللا عبد22419

البحيرةاألدبىمبصرالشربجى محمود عزت المعز عبد22420

البحيرةاألدبىمبصرعماره عمر حمدى عماد22421

البحيرةاألدبىمبصرالعظينى اعمر اللطيف عبد محمد22422

البحيرةاألدبىمبصرالحفناوى احمد السيد نادر22423

البحيرةاألدبىمبصرسعداوى السالم عبد محمد ابراهيم22424

البحيرةاألدبىمبصرمهدى توفيق صادق رجب احمد22425

البحيرةاألدبىمبصرفايد هللا نصر هللا نصر رمضان احمد22426

البحيرةاألدبىمبصرالقرمه محمد يوسف عادل احمد22427

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى الباسط عبد الغفار عبد احمد22428

البحيرةاألدبىمبصرحتواش عوض غيث محمد احمد22429

البحيرةاألدبىمبصرالسيد جالل مصطفى جالل22430

البحيرةاألدبىمبصرايوب ابراهيم محمد ابراهيم حماده22431

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم صبرى حماده22432

البحيرةاألدبىمبصرمحمد بركات محمد سعد22433

البحيرةاألدبىمبصرخزام ابو ربه عبد سليم على سليم22434

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد الغنى عبد يحيى طارق22435

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم هللا ريف الشافعى الناصر عبد عرفه22436

البحيرةاألدبىمبصرالحفناوى حسين على محمد على22437

البحيرةاألدبىمبصرقاسم محمد احمد مجدى عمر22438

البحيرةاألدبىمبصرلويزى خطوه ابو الوهاب عبد اشرف محمد22439

البحيرةاألدبىمبصرحسنين محمد لطفى حسنين محمد22440

البحيرةاألدبىمبصرحميده عوض عيد زغلول محمد22441

البحيرةاألدبىمبصرجميل الغنى عبد ابراهيم هللا عبد محمد22442

البحيرةاألدبىمبصرناصف الوهاب عبد عمر محمود محمد22443

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمود الحفيظ عبد محمود22444

البحيرةاألدبىمبصربركات هللا عبد عماد محمود22445

البحيرةاألدبىمبصرداود محمد ابراهيم خالد ابراهيم22446

البحيرةاألدبىمبصرطرفه ابو ربه عبد حامد صالح ابراهيم22447

البحيرةاألدبىمبصربيوض محمد سعد ابراهيم احمد22448

البحيرةاألدبىمبصرفتحى يعقوب ربيع احمد22449

البحيرةاألدبىمبصراليزيد ابو مسعود سامى احمد22450

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد على هللا فتح صبرى احمد22451

البحيرةاألدبىمبصرموسى محمد محمد صبرى احمد22452

البحيرةاألدبىمبصرعلى الخالق عبد محمد احمد22453

البحيرةاألدبىمبصرطه بكر قاسم محمد اسامه22454

البحيرةاألدبىمبصرالجميعى الحميد عبد رمضان اسالم22455

البحيرةاألدبىمبصرمحمد طه مهدى اسالم22456

البحيرةاألدبىمبصرالغنام محمود السيد محمد السيد22457

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد الحافظ عبد الخالق عبد حافظ22458

البحيرةاألدبىمبصرالدهراوى العزيز عبد زكريا سمير زكريا22459

البحيرةاألدبىمبصرغالى محمد الفتاح عبد مروان الرحمن عبد22460



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1066

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالوفائية

ن438الوفائية

ن432الوفائية

ثانالوفائية

ثانالوفائية

ثانابوشوشة زاوية

راسبابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

راسبابوشوشة زاوية

راسبابوشوشة زاوية

راسبابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

راسبابوشوشة زاوية

راسبابوشوشة زاوية

راسبابوشوشة زاوية

راسبابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

ن430ابوشوشة زاوية

ن361ابوشوشة زاوية

ن391ابوشوشة زاوية

ن464ابوشوشة زاوية

ن548ابوشوشة زاوية

ن506ابوشوشة زاوية

ن429ابوشوشة زاوية

ن391ابوشوشة زاوية

ن374ابوشوشة زاوية

ثانابومسعود

ن368ابومسعود

ثانابومسعود

راسبابومسعود

راسبابومسعود

ثانابومسعود

راسبابومسعود

ن356ابومسعود

ثانابومسعود

ن364ابومسعود

ثانابومسعود

راسبابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود
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البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد العال عبد حسن العال عبد22461

البحيرةاألدبىمبصررسالن ابراهيم جابر العزيز عبد22462

البحيرةاألدبىمبصرعطيه شوقى عطيه عالء22463

البحيرةاألدبىمبصرناصف عثمان محمد الناصر عبد على22464

البحيرةاألدبىمبصرداود الونيس عبد الونيس عبد العزيز عبد عمرو22465

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمد مسعد عمرو22466

البحيرةاألدبىمبصرعماره محمد شوقى عماد فارس22467

البحيرةاألدبىمبصرعباس بيومى ربه عبد السيد محمد22468

البحيرةاألدبىمبصرعماره القادر عبد محمد بهجت محمد22469

البحيرةاألدبىمبصرحسين محمد رجب حسين محمد22470

البحيرةاألدبىمبصرهواش محمد حمدناه محمد22471

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد مهدى سالم محمد22472

البحيرةاألدبىمبصرغالى احمد محمد سعيد محمد22473

البحيرةاألدبىمبصرحجازى محمد حماده صبحى محمد22474

البحيرةاألدبىمبصرهللا نعمه كامل فهمى عاطف محمد22475

البحيرةاألدبىمبصرشنب ابو على الغنى عبد الحميد عبد محمد22476

البحيرةاألدبىمبصرهواش محمد الناصر عبد محمد22477

البحيرةاألدبىمبصرحبيب جمعه النبى عبد محمد22478

البحيرةاألدبىمبصرالجندى محمود محمد فوزى محمد22479

البحيرةاألدبىمبصرغباشى ابراهيم محمد ماهر محمد22480

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد الرحمن عبد محمد مصطفى محمد22481

البحيرةاألدبىمبصرطه محمد رمضان منصور محمد22482

البحيرةاألدبىمبصرالعربى ابراهيم عمران وجيه محمد22483

البحيرةاألدبىمبصرمحمد جاد حسام محمود22484

البحيرةاألدبىمبصريونس خميس سمير محمود22485

البحيرةاألدبىمبصرشنهاب ربه عبد عبيد ياسر محمود22486

البحيرةاألدبىمبصرطايل هللا عبد مسعود محمد مسعود22487

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد صبحى رزق مصطفى22488

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد زهير عالء مصطفى22489

البحيرةاألدبىمبصرمحروس الحليم عبد محمد مصطفى22490

البحيرةاألدبىمبصراحمد بركات محمد وائل22491

البحيرةاألدبىمبصرعوف المطلب عبد اسماعيل وليد22492

البحيرةاألدبىمبصرشاهين هنداوى عطيه بحيرى احمد22493

البحيرةاألدبىمبصرمبروك المنعم عبد رمضان احمد22494

البحيرةاألدبىمبصرحسين سالم ممدوح احمد22495

البحيرةاألدبىمبصرسعد منصور الرازق عبد مسعود اسالم22496

البحيرةاألدبىمبصرحسين هللا عبد محمد امير22497

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد السيد عالء حسام22498

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد عرفه الفتاح عبد محمد حسن22499

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد عرفه الفتاح عبد محمد حسين22500

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد حميده سعيد حميده22501

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم حواش سمير سعد22502
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ثانابومسعود

ن396ابومسعود

ن427ابومسعود

ن486ابومسعود

ن534ابومسعود

ن398ابومسعود

ن378ابومسعود

راسبابومسعود

ن424ابومسعود

ن366ابومسعود

ن380ابومسعود

ن366ابومسعود

ثانابومسعود

ن396ابومسعود

ثانابومسعود

ن456ابومسعود

ن414ابومسعود

ن358ابومسعود

ن387ابومسعود

ثانابومسعود

ن332ابومسعود

ن370ابومسعود

راسبابومسعود

ن362ابومسعود

ثانابومسعود

ن351ابومسعود

ثانابومسعود

ن429ابومسعود

ثانابومسعود

ن363ابومسعود

ن405ابومسعود

ثانابومسعود

راسبالغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

راسبالغرباوى

ثانالغرباوى

راسبالغرباوى

ن465الغرباوى

ن474الغرباوى

ن482الغرباوى

ثانالغرباوى



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1069

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

البحيرةاألدبىمبصرالنجار الرحمن عبد بشر شريف الرحمن عبد22503

البحيرةاألدبىمبصرشواطه المقصود عبد محمد صبرى هللا عبد22504

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد هللا عبد22505

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل عيد غيث هللا عبد22506

البحيرةاألدبىمبصربدوى المنصف عبد بدوى المنصف عبد22507

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد على22508

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد محمد الرازق عبد عوض22509

البحيرةاألدبىمبصرشهاب المقصود عبد فرج الهادى عبد فرج22510

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد فتحى احمد محمد22511

البحيرةاألدبىمبصرالغرباوى محمد قطب سليمان محمد22512

البحيرةاألدبىمبصرالسميع عبد الشافى عبد الجواد عبد محمد22513

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد طاهر هللا عبد محمد22514

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد عوض عبده محمد22515

البحيرةاألدبىمبصراللبنى مهدى جالل عصام محمد22516

البحيرةاألدبىمبصرخميس محمد على عمر محمد22517

البحيرةاألدبىمبصرعزام محمد محمد فرحات محمد22518

البحيرةاألدبىمبصرحماد المقصود عبد الرؤف عبد ضيف محمود22519

البحيرةاألدبىمبصرعجوه محمد هللا عبد شوقى القادر عبد محمود22520

البحيرةاألدبىمبصرعزب ناجى فرحات مصطفى22521

البحيرةاألدبىمبصرزغيب محروس مبروك محمود مصطفى22522

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد الواحد عبد رجب احمد22523

البحيرةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد22524

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمود عاطف حسان22525

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد العاطى عبد الحميد عبد22526

البحيرةاألدبىمبصرعطيه الكريم عبد عطيه فارس22527

البحيرةاألدبىمبصرالسميع عبد حميده عوض فارس22528

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد الهادى عبد معوض فايز22529

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد سعيد احمد محمد22530

البحيرةاألدبىمبصرطلب هللا عبد اشرف محمد22531

البحيرةاألدبىمبصرخليفه الفتاح عبد عوض حسين محمد22532

البحيرةاألدبىمبصرمحمد احمد صالح محمد22533

البحيرةاألدبىمبصرعلى السيد الفضيل عبد هللا عبد محمد22534

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد العليم عبد ناجح محمد22535

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد السيد غريب السيد محمود22536

البحيرةاألدبىمبصراالنصارى محمود احمد النور عبد محمود22537

البحيرةاألدبىمبصرشعيب عيسى الرازق عبد محمد محمود22538

البحيرةاألدبىمبصرعوض السيد بسطه معتز22539

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد الدايم عبد على هشام22540

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد الفتاح عبد محمد وحيد22541

البحيرةاألدبىمبصرالسيد الرحيم عبد المجيد عبد شعبان يوسف22542

االسكندريةاألدبىمبصرضيف ابو الكريم عبد اشرف ابراهيم22543

االسكندريةاألدبىمبصرهالل السيد احمد السيد احمد22544
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ن373الغرباوى

ن404الغرباوى

ن383الغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

راسبالغرباوى

ن509الغرباوى

ثانالغرباوى

راسبالغرباوى

راسبالغرباوى

راسبالغرباوى

ن481الغرباوى

ثانالغرباوى

راسبالغرباوى

راسبالغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ن422الشناوى

راسبالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

راسبالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

راسبالشناوى

راسبالشناوى

راسبالشناوى

راسبالشناوى

ثانالشناوى

راسبالشناوى

ثانالشناوى

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية
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االسكندريةاألدبىمبصروهبه حسن محمد حسن احمد22545

االسكندريةاألدبىمبصرالفتاح عبد حلمى محمد رجب احمد22546

االسكندريةاألدبىمبصرهالل ابراهيم ابراهيم محمد احمد22547

االسكندريةاألدبىمبصرجبر ابراهيم احمد محمد احمد22548

االسكندريةاألدبىمبصريوسف مصطفى محمد محمد احمد22549

االسكندريةاألدبىمبصرالقاضى المعطى عبد محمد محمود احمد22550

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد نور محمد محمود احمد22551

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم مراد محمد اسالم22552

االسكندريةاألدبىمبصراحمد اسماعيل اسماعيل الغنى عبد اسماعيل22553

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم الشربينى ابراهيم الشربينى22554

االسكندريةاألدبىمبصرنصر نصر حسين محمد حسين22555

االسكندريةاألدبىمبصرمفتاح بكر شحاته خميس سعد22556

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان محمود سعد رمضان سعد22557

االسكندريةاألدبىمبصررضوان عيسى جمال االسالم سيف22558

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود احمد شادى22559

االسكندريةاألدبىمبصرالعزيز عبد صبرى محمد صبرى22560

االسكندريةاألدبىمبصربرعى حسن مصطفى حسن الرحمن عبد22561

االسكندريةاألدبىمبصرشعبان دسوقى خضرجى الرحمن عبد22562

االسكندريةاألدبىمبصرحسانين هللا فضل خميس الرحمن عبد22563

االسكندريةاألدبىمبصرسالم اسماعيل محمد الكريم عبد الرحمن عبد22564

االسكندريةاألدبىمبصرامبابى ابراهيم صبحى فوزى الرحمن عبد22565

االسكندريةاألدبىمبصرالنبى حسب محمد التواب عبد محمد الرحمن عبد22566

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم السيد هللا عبد محمد الرحمن عبد22567

االسكندريةاألدبىمبصرشحاته محمد هللا عبد محمود الرحمن عبد22568

االسكندريةاألدبىمبصرالعطار احمد محمد خالد هللا عبد22569

االسكندريةاألدبىمبصراسماعيل خليل محمد هللا عبد22570

االسكندريةاألدبىمبصرعمر محمد احمد عالء22571

االسكندريةاألدبىمبصرسالمه على على رضا على22572

االسكندريةاألدبىمبصرالسالم عبد على عادل على22573

االسكندريةاألدبىمبصرحسين محمد على مجدى على22574

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم السيد عمر22575

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد عليوه احمد السيد عمر22576

االسكندريةاألدبىمبصرالفخرانى عطيه على عطيه عمر22577

االسكندريةاألدبىمبصراحمد يسن الكريم عبد حسين فارس22578

االسكندريةاألدبىمبصرعوض الخالق عبد السيد حمدان مؤمن22579

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد احمد شعبان جابر محمد22580

االسكندريةاألدبىمبصرالعال عبد مصطفى احمد محمد22581

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان ابو محمد رجب محمد22582

االسكندريةاألدبىمبصرحسن ابراهيم المنعم عبد صبحى محمد22583

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم كامل شوقى طلعت محمد22584

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد السعيد هللا عبد محمد22585

االسكندريةاألدبىمبصرالرؤوف عبد محمد محمد عماد محمد22586
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راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

ن502االسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ن360االسكندرية

بقرار ملغىراسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

ن343االسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

ن474االسكندرية

ن446االسكندرية

ثاناالسكندرية
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االسكندريةاألدبىمبصرالبدرى محمد المقصود عبد محمد محمد22587

االسكندريةاألدبىمبصرالديهى موسى محمود محمد22588

االسكندريةاألدبىمبصرهمام على محمود السيد محمود22589

االسكندريةاألدبىمبصرالشاذلى احمد اسماعيل ايمن محمود22590

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود السيد محمود وليد محمود22591

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم النبى عبد النبى عبد محمد مروان22592

االسكندريةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسانين احمد مصطفى22593

االسكندريةاألدبىمبصراحمد على عيد احمد مصطفى22594

االسكندريةاألدبىمبصربدر العزيز عبد مبروك رمضان مصطفى22595

االسكندريةاألدبىمبصرشبيب منصور جمال ياسر22596

االسكندريةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم الغنى عبد احمد يوسف22597

االسكندريةاألدبىمبصرالبكاتوشى محمود على هللا جاد يوسف22598

االسكندريةاألدبىمبصرمرجان غانم احمد الحكيم عبد يوسف22599

االسكندريةاألدبىمبصررجب اسماعيل محمد يوسف22600

االسكندريةاألدبىمبصرسعد على بشير سعيد احمد22601

االسكندريةاألدبىمبصرنوفل محمود احمد قدرى احمد22602

االسكندريةاألدبىمبصرالبدرى محمد احمد محمد احمد22603

االسكندريةاألدبىمبصراحمد كامل محمد يحيى احمد22604

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد اسامه22605

االسكندريةاألدبىمبصرطالب ابو العظيم عبد محمد زياد22606

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد سعد محمد زيد22607

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد على احمد الرحمن عبد22608

االسكندريةاألدبىمبصرزكى عزت زكى هللا عبد22609

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمد شحاته على22610

االسكندريةاألدبىمبصرالحفناوى غنيم يسرى عمر22611

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد ابراهيم محمد22612

االسكندريةاألدبىمبصرشلبى الحميد عبد نادر محمد22613

االسكندريةاألدبىمبصرحسن محمد حسن مصطفى22614

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد سعيد معتصم22615

االسكندريةاألدبىمبصرالعفيفى يونس محمد يونس22616

االسكندريةاألدبىمبصرالعال عبد السيد محمد السيد ابراهيم22617

االسكندريةاألدبىمبصراحمد السمان ابراهيم صالح ابراهيم22618

االسكندريةاألدبىمبصرالنجار السالم عبد احمد ابراهيم احمد22619

االسكندريةاألدبىمبصرسيد حسن حسنى طارق احمد22620

االسكندريةاألدبىمبصرربه عبد محمود مصطفى محمد احمد22621

االسكندريةاألدبىمبصرناجى اسماعيل ناصر احمد22622

االسكندريةاألدبىمبصرالبندارى محمد السيد ناصر احمد22623

االسكندريةاألدبىمبصرالحسينى كمال مصطفى هانى احمد22624

االسكندريةاألدبىمبصراحمد واصل السيد محمد ادهم22625

االسكندريةاألدبىمبصرالعفيفى ابراهيم محمد احمد اسامه22626

االسكندريةاألدبىمبصرخطاب محمد مختار السيد بالل22627

االسكندريةاألدبىمبصرسعيد محمد ابراهيم عادل بالل22628
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ثاناالسكندرية

ن375االسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

ن530االسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

ثانابوقير

ثانابوقير

ن417ابوقير

ثانابوقير

ثانابوقير

ثانابوقير

ن420ابوقير

راسبابوقير

ثانابوقير

ثانابوقير

راسبابوقير

ثانابوقير

ثانابوقير

راسبابوقير

راسبابوقير

ن354ابوقير

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن388ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن413ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود
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االسكندريةاألدبىمبصرالنعيم عبد شمندى محمد عادل حذيفه22629

االسكندريةاألدبىمبصرحسن هللا خلف فرغلى احمد حسام22630

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد محمد حسن محمد حسن22631

االسكندريةاألدبىمبصرالشرنوبى السيد السيد سعد22632

االسكندريةاألدبىمبصرمنصور عوض انصارى خالد الرحمن عبد22633

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد محمد الرحمن عبد22634

االسكندريةاألدبىمبصروهبه ثابت كمال محمد الرحمن عبد22635

االسكندريةاألدبىمبصرعياد العزيز عبد اللطيف عبد مختار العزيز عبد22636

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد اشرف هللا عبد22637

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمود الوهاب عبد بسيونى الوهاب عبد22638

االسكندريةاألدبىمبصرمبارك احمد صابر حسنى عالء22639

االسكندريةاألدبىمبصرالسباعى محمد سليم ياسر محمد عمار22640

االسكندريةاألدبىمبصرحسن احمد عمر خليفه عمر22641

االسكندريةاألدبىمبصررمضان عبيد محمود صابر عمر22642

االسكندريةاألدبىمبصراحمد سيد امين ابراهيم محمد عمر22643

االسكندريةاألدبىمبصرالدالى الرحيم عبد محمود عطيه محمد عمرو22644

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى احمد زايد عالء فارس22645

االسكندريةاألدبىمبصرتركيه يوسف فارس22646

االسكندريةاألدبىمبصرالشريف محمود على محمود محمد فتحى22647

االسكندريةاألدبىمبصرنصر محمد سعد محمد مازن22648

االسكندريةاألدبىمبصرحسنين حسن محمد حسن محمد22649

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد على حسن حسين محمد22650

االسكندريةاألدبىمبصرالزواوى غازى ابراهيم عادل محمد22651

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان محمد محمود ايهاب محمود22652

االسكندريةاألدبىمبصرعلى احمد محمد عادل محمود22653

االسكندريةاألدبىمبصرجاد محمد حامد محمد محمود22654

االسكندريةاألدبىمبصرشادى ابو محمد هشام مصطفى22655

االسكندريةاألدبىمبصرعويضه عرفات محمد عنتر معاذ22656

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد احمد اسماعيل الصبور عبد معتز22657

االسكندريةاألدبىمبصرحمادى محمد سيد زكريا باهلل المعتصم22658

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى محمد هللا عبد يوسف مؤمن22659

االسكندريةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد محمود خميس هشام22660

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم السيد هللا عبد ياسر22661

االسكندريةاألدبىمبصريوسف الدين تاج محمد خالد يحيى22662

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود ابراهيم يوسف22663

االسكندريةاألدبىمبصرمتولى طالب ابو مسعود رضا يوسف22664

االسكندريةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد حماده ادهم22665

االسكندريةاألدبىمبصرحامد محمد حامد نمر اسالم22666

االسكندريةاألدبىمبصربخيت احمد صديق احمد السيد22667

االسكندريةاألدبىمبصرمرسى على مرسى شعبان المرسى22668

االسكندريةاألدبىمبصرعجيمى محمد اللطيف عبد خميس بدر22669

االسكندريةاألدبىمبصرعطيه الرحيم عبد محمد بدر22670
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ن432ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن508ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن421ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن450ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن421ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن395.5ابوالعيون محمود

ن341ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانالورديان

ثانالورديان

ن380الورديان

ن435الورديان

راسبالورديان

ثانالورديان
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االسكندريةاألدبىمبصرشاهين الفتاح عبد محمد هللا عبد حذيفه22671

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم حسن ابراهيم حسن22672

االسكندريةاألدبىمبصراحمد توفيق صابر محمد صابر22673

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد فرغلى عيد السيد عاصم22674

االسكندريةاألدبىمبصرمناع محمد فضل بكر ابو الرحمن عبد22675

االسكندريةاألدبىمبصرالموجود عبد ماجد فتحى الرحمن عبد22676

االسكندريةاألدبىمبصردردير شعيب احمد هللا عبد22677

االسكندريةاألدبىمبصرمطاوع محمد مطاوع احمد هللا عبد22678

االسكندريةاألدبىمبصرامين السيد اشرف هللا عبد22679

االسكندريةاألدبىمبصرالمطلب عبد المجيد عبد حافظ حسن هللا عبد22680

االسكندريةاألدبىمبصريعقوب محمد محمد سليمان هللا عبد22681

االسكندريةاألدبىمبصرالحميد عبد فتحى الدين جمال عمر22682

االسكندريةاألدبىمبصرعلى ياسين محمد احمد عمرو22683

االسكندريةاألدبىمبصرالصاوى فرج جابر فرج22684

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد ابراهيم كريم22685

االسكندريةاألدبىمبصرالعمرى محمد احمد احمد كريم22686

االسكندريةاألدبىمبصرحسن الموجود عبد السيد احمد محمد22687

االسكندريةاألدبىمبصراحمد نجيب محمد احمد محمد22688

االسكندريةاألدبىمبصرالجمل ابراهيم ثروت محمد22689

االسكندريةاألدبىمبصرالخطيب محمد ماهر محمد22690

االسكندريةاألدبىمبصرالعزيز عبد منصور مجدى محمد22691

االسكندريةاألدبىمبصرشحاته محمود ابراهيم محمود22692

االسكندريةاألدبىمبصريوسف حسين محمد احمد محمود22693

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد العال عبد الستار عبد محمود22694

االسكندريةاألدبىمبصراحمد العال عبد شاكر مروان22695

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد سعد عصام مروان22696

االسكندريةاألدبىمبصرالشافعى سعد سعيد سعد نور22697

االسكندريةاألدبىمبصررزق حسن سعدى سعيد يحيى22698

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمد طه يوسف22699

االسكندريةاألدبىمبصرونس محمد يوسف ابراهيم ايمن احمد22700

االسكندريةاألدبىمبصرالبدرى محمد العاطى عبد احمد22701

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد انور الدين صالح وليد احمد22702

االسكندريةاألدبىمبصرحافظ سعد حسن اسامه22703

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد انور الدين صالح وليد اسامه22704

االسكندريةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد شعبان وليد خالد22705

االسكندريةاألدبىمبصرمحفوظ سليمان سليم محمد سيف22706

االسكندريةاألدبىمبصراليمنى الظاهر عبد خميس الرحمن عبد22707

االسكندريةاألدبىمبصراحمد عاشور عاطف الرحمن عبد22708

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد على22709

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود على احمد على عمار22710

االسكندريةاألدبىمبصرالمكاوى احمد شاكر كرم22711

االسكندريةاألدبىمبصرشهاب اللطيف عبد حسن ماهر محمد22712
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ثانالورديان

ثانالورديان

ن354.5الورديان

ثانالورديان

ن505.5الورديان

ثانالورديان

ثانالورديان

ن458الورديان

ثانالورديان

ثانالورديان

ثانالورديان

ثانالورديان

ثانالورديان

ثانالورديان

ثانالورديان

ثانالورديان

ثانالورديان

ثانالورديان

ثانالورديان

ثانالورديان

ن386.5الورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

ن402الورديان

ن417الورديان

راسبالورديان

ثانالورديان

ن423الورديان

ن498الورديان

ن438القويرى

ثانالقويرى

ثانالقويرى

ثانالقويرى

ثانالقويرى

ن520القويرى

ثانالقويرى

ن480القويرى

ن450.5القويرى

ثانالقويرى

ثانالقويرى

ثانالقويرى

ثانالقويرى
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االسكندريةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد خالد محمد22713

االسكندريةاألدبىمبصرحتاته على العاطى عبد خليفه محمد22714

االسكندريةاألدبىمبصرجمعه احمد مدحت محمد22715

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود محمد سامح محمد22716

االسكندريةاألدبىمبصرالاله عبد محمد الاله عبد محمد22717

االسكندريةاألدبىمبصرالوزان الفتاح عبد محمد الستار عبد محمود22718

االسكندريةاألدبىمبصراحمد عباس محمود السميع عبد محمود22719

االسكندريةاألدبىمبصرحسن محمود محمد محمود22720

االسكندريةاألدبىمبصرمرسى على محمد على مصطفى22721

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان محمد سليمان محمد مصطفى22722

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد طه بخيت احمد مهند22723

االسكندريةاألدبىمبصرحسن محمد محمود حسنى يوسف22724

االسكندريةاألدبىمبصرخميس العزيز عبد الحميد عبد سالمه احمد22725

االسكندريةاألدبىمبصرالرحمن عبد على تامر اسالم22726

االسكندريةاألدبىمبصرالحداد حسن القوى عبد محمد رضا22727

االسكندريةاألدبىمبصرالبوهى محمد سعد محمد سعد22728

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد ثابت احمد هللا عبد22729

االسكندريةاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد صالح هللا عبد22730

االسكندريةاألدبىمبصربحيرى محمود ممدوح فتحى22731

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد محمد22732

االسكندريةاألدبىمبصرالصاوى السيد عيسى السيد محمد22733

االسكندريةاألدبىمبصرالرحمانى عمر السيد محروس السيد محمد22734

االسكندريةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد ايمن محمد22735

االسكندريةاألدبىمبصرالدين على جابر مكارم جابر محمد22736

االسكندريةاألدبىمبصرزيدان ابراهيم محمود خالد محمد22737

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد محمد شعبان محمد22738

االسكندريةاألدبىمبصرالفضيل عبد قاسم المنعم عبد محمد22739

االسكندريةاألدبىمبصرالسيسى بيومى القادر عبد على محمد22740

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حسن رمضان مجدى محمد22741

االسكندريةاألدبىمبصراحمد عثمان جعفر محمود محمد22742

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد محمود محمود يحيى محمد22743

االسكندريةاألدبىمبصرالسودانى سليم السيد سعيد محمود22744

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد سعد جمعه صبحى محمود22745

االسكندريةاألدبىمبصراحمد المجيد عبد صبحى محمود22746

االسكندريةاألدبىمبصرزبادى حسن محمد محمد وليد مصطفى22747

االسكندريةاألدبىمبصرشعبان بشير شعبان مؤمن22748

االسكندريةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد هانى الدين نور22749

االسكندريةاألدبىمبصرحموده محمد السيد محمد يوسف22750

االسكندريةاألدبىمبصرالحوفى حسن محمد جابر ابراهيم22751

االسكندريةاألدبىمبصرشناف ابو شحاته العاطى عبد ابراهيم22752

االسكندريةاألدبىمبصرالبكرى الصاوى البكرى احمد22753

االسكندريةاألدبىمبصرعريف المقصود عبد حامد فايز احمد22754
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ن374القويرى

ثانالقويرى

ن396القويرى

ن397القويرى

ن419القويرى

ثانالقويرى

ثانالقويرى

راسبالقويرى

ن393القويرى

ن393القويرى

ن402القويرى

ن446القويرى

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ن405باالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

ن416باالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ن436باالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

ن484باالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ن440باالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ن468العرب برج

ثانالعرب برج

ن428العرب برج

ثانالعرب برج
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االسكندريةاألدبىمبصرعتمان ربه عبد حسن رمضان حسن22755

االسكندريةاألدبىمبصرالفرجانى الحميد عبد حسين ياسر حسين22756

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى محمد فرج عيد حماده22757

االسكندريةاألدبىمبصرالحميد عبد على سيد شريف الحميد عبد22758

االسكندريةاألدبىمبصرليله محمد احمد الرحمن عبد22759

االسكندريةاألدبىمبصرعلى امين الرحيم عبد الرحمن عبد22760

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود احمد نبيل الرحمن عبد22761

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد بشير السعيد هللا عبد22762

االسكندريةاألدبىمبصرالخير ابو محمد على جميل على22763

االسكندريةاألدبىمبصرهنيدى مفتاح فوزى محمد فوزى22764

االسكندريةاألدبىمبصرالجعفراوى ابراهيم المطلب عبد صبحى كريم22765

االسكندريةاألدبىمبصراحمد المجد ابو رمضان محمد22766

االسكندريةاألدبىمبصرخطاب على محمد السعيد سعد محمد22767

االسكندريةاألدبىمبصرعلى الشاذلى ابراهيم سعيد محمد22768

االسكندريةاألدبىمبصرعرسى على السيد نصر محمد22769

االسكندريةاألدبىمبصريونس عوض يسرى محمد22770

االسكندريةاألدبىمبصراحمد فوده صالح محمد محمود22771

االسكندريةاألدبىمبصرغالى ندا حبشى السيد هشام22772

االسكندريةاألدبىمبصرالدهشان العال عبد ابراهيم محمد رضا ابراهيم22773

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد متولى على السعيد احمد22774

االسكندريةاألدبىمبصرحسان الحميد عبد احمد سيد السيد احمد22775

االسكندريةاألدبىمبصرسالمه محمد على محمد رحاب احمد22776

االسكندريةاألدبىمبصرموسى يوسف سعد احمد22777

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمد سعيد احمد22778

االسكندريةاألدبىمبصرتركى المنعم عبد تركى محمد احمد22779

االسكندريةاألدبىمبصرالفتاح عبد على الفتاح عبد محمد احمد22780

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل جمال اسماعيل22781

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد المولى جاد حسين محمد الحسينى22782

االسكندريةاألدبىمبصرالعطا ابو مختار صبحى وليد خالد22783

االسكندريةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد عبده رضا22784

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد مختار الفتاح عبد22785

االسكندريةاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد على محمد على22786

االسكندريةاألدبىمبصرالباعث عبد محمد على محمد على22787

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد مصطفى سعيد خالد عمرو22788

االسكندريةاألدبىمبصرطه السالم عبد احمد محمد22789

االسكندريةاألدبىمبصرالرؤف عبد ابراهيم مصطفى اشرف محمد22790

االسكندريةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد السيد محمد22791

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد حاتم محمد22792

االسكندريةاألدبىمبصرالمجيد عبد فكرى رضا محمد22793

االسكندريةاألدبىمبصرالديب ابراهيم محمد جمال عصام محمد22794

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان السعيد مجدى محمد22795

االسكندريةاألدبىمبصرالعدوى على على جمعه محسوب محمد22796
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ثانالعرب برج

ن377العرب برج

ن396العرب برج

ثانالعرب برج

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ن430العرب برج

ن462العرب برج

ن491العرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن537باالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

راسبباالسكندرية ابوالعزائم االمام

راسبباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن494باالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن484باالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن363باالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن452باالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

راسبباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن391باالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن498باالسكندرية ابوالعزائم االمام
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االسكندريةاألدبىمبصرالنجار موسى فتحى موسى محمد22797

االسكندريةاألدبىمبصردرويش فايد سند جمال محمود22798

االسكندريةاألدبىمبصرالعيسوى محمود الرحمن عبد جمال محمود22799

االسكندريةاألدبىمبصرعطيه مرتضى محمد محمود22800

االسكندريةاألدبىمبصرالسمان محمد وحيد محمود22801

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم عطيه ابراهيم مدحت22802

االسكندريةاألدبىمبصرالحسن ابو الصغير سيد نادر22803

االسكندريةاألدبىمبصرصقر السعيد خالد صالح وليد22804

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمد على اسالم22805

االسكندريةاألدبىمبصرحسن السيد ابراهيم محمد السيد22806

االسكندريةاألدبىمبصرصوفان كامل احمد حلمى22807

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل عنتر صبرى خالد22808

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حامد عادل خالد22809

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان احمد محمد زياد22810

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد فرغل اسماعيل الرحمن عبد22811

االسكندريةاألدبىمبصرالرحمن عبد السالم عبد لبيب الرحمن عبد22812

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان على العظيم عبد ابراهيم العظيم عبد22813

االسكندريةاألدبىمبصرالدين نور سعداوى محمد عالء هللا عبد22814

االسكندريةاألدبىمبصرزيان راضى الفتاح عبد سعيد على22815

االسكندريةاألدبىمبصرالحصرى فراج احمد اسامه عمار22816

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد مجدى عمر22817

االسكندريةاألدبىمبصرحسين عمران خزيم ابو على عمرو22818

االسكندريةاألدبىمبصرسالم ابراهيم الهادى عبد ابراهيم محمد22819

االسكندريةاألدبىمبصرهللا خير احمد شعبان هللا سعد محمد22820

االسكندريةاألدبىمبصرمنصور احمد الحمد ابو صادق محمد22821

االسكندريةاألدبىمبصرغزالى محمد غزالى محمد22822

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود مسعد صبحى محمود22823

االسكندريةاألدبىمبصرحميده هللا خير عطيه كريم معتز22824

االسكندريةاألدبىمبصرعباس السيد محمد ياسر22825

االسكندريةاألدبىمبصرفرج محجوب جابر ابراهيم22826

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد احمد خالد احمد22827

االسكندريةاألدبىمبصرحامد العظيم عبد صابر احمد22828

االسكندريةاألدبىمبصرالطنطاوى فضل طنطاوى احمد22829

االسكندريةاألدبىمبصرالمطلب عبد اسماعيل وائل احمد22830

االسكندريةاألدبىمبصرشعبان البارى عبد وليد احمد22831

االسكندريةاألدبىمبصرغازى عوض محمد عثمان بالل22832

االسكندريةاألدبىمبصررزق سعيد رمضان سعيد22833

االسكندريةاألدبىمبصرالشرنوبى ممدوح فرحات الشرنوبى22834

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد على رسالن سمير طارق22835

االسكندريةاألدبىمبصرعباس محمد سيد الرحمن عبد22836

االسكندريةاألدبىمبصرعلى خميس احمد محمد22837

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان شيبه محمد شيبه محمد22838
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راسبباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن444باالسكندرية ابوالعزائم االمام

راسبباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن456باالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

راسبباالسكندرية ابوالعزائم االمام

راسبباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن414المنورة المدينة

ن407المنورة المدينة

راسبالمنورة المدينة

ن447المنورة المدينة

ن376المنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ن460المنورة المدينة

ن514المنورة المدينة

ن447المنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ن422المنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ن395المنورة المدينة

ن502المنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ن565المنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ن471المنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ثاناالمين الصادق

ن375االمين الصادق

ن364االمين الصادق

ثاناالمين الصادق

ثاناالمين الصادق

ن401االمين الصادق

ثاناالمين الصادق

ثاناالمين الصادق

ن436االمين الصادق

ن430االمين الصادق

ثاناالمين الصادق

ثاناالمين الصادق

ن504االمين الصادق
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االسكندريةاألدبىمبصرمحمد سيداحمد جوده محمود22839

االسكندريةاألدبىمبصراللطيف عبد محمود عادل محمود22840

االسكندريةاألدبىمبصرعوض راشد محمد محمود22841

االسكندريةاألدبىمبصرصالح سالمه مصطفى محمود22842

االسكندريةاألدبىمبصرعوض خليل جالل يوسف22843

االسكندريةاألدبىمبصراحمد على جابر خالد ابراهيم22844

االسكندريةاألدبىمبصرعيسى عوض ابراهيم رشاد ابراهيم22845

االسكندريةاألدبىمبصراحمد احمد ابراهيم عزت ابراهيم22846

االسكندريةاألدبىمبصرشاهين محمد حسن جمال احمد22847

االسكندريةاألدبىمبصراحمد سالم سالمان خالد احمد22848

االسكندريةاألدبىمبصرالقبانى الحليم عبد احمد الحليم عبد احمد22849

االسكندريةاألدبىمبصركمال مصطفى الدين عالء احمد22850

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد احمد فاروق على احمد22851

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد فتحى احمد22852

االسكندريةاألدبىمبصرفرج حامد حامد محمد احمد22853

االسكندريةاألدبىمبصرالحليم عبد الحفيظ عبد ممدوح احمد22854

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم السيد22855

االسكندريةاألدبىمبصركريم محمد زيد ابو كريم بالل22856

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى الحكيم عبد ناصر بالل22857

االسكندريةاألدبىمبصرحسن احمد جالل مجدى جالل22858

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد السيد رفعت رمضان رفعت22859

االسكندريةاألدبىمبصرقناوى على حسيب زياد22860

االسكندريةاألدبىمبصرالحاج حسن السيد محمد زياد22861

االسكندريةاألدبىمبصرالجواد عبد سليمان اشرف سليمان22862

االسكندريةاألدبىمبصرفهمى محمود اشرف طارق22863

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان على ياسر عامر22864

االسكندريةاألدبىمبصرالصاوى محمود فوزى احمد الرحمن عبد22865

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى محمد صابر الرحمن عبد22866

االسكندريةاألدبىمبصرموسى محمد العظيم عبد عصام الرحمن عبد22867

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد احمد فاروق على الرحمن عبد22868

االسكندريةاألدبىمبصرجبر محمد السيد رضا محمد الرحمن عبد22869

االسكندريةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد المنعم عبد محمد الرحمن عبد22870

االسكندريةاألدبىمبصرجاد يسن محمد يحيى الرحمن عبد22871

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد السيد رفعت رمضان هللا عبد22872

االسكندريةاألدبىمبصرالكريم جاد عدلى محمد عدلى22873

االسكندريةاألدبىمبصرالعينين ابو محمد الجواد عبد عصام عماد22874

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد سعد محمود عمار22875

االسكندريةاألدبىمبصراحمد حسن دياب محمد كريم22876

االسكندريةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد التواب عبد احمد محمد22877

االسكندريةاألدبىمبصرالقوى عبد جابر عطيه احمد محمد22878

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمد اشرف محمد22879

االسكندريةاألدبىمبصرالاله عبد محمد السيد محمد22880
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ن452االمين الصادق

ثاناالمين الصادق

راسباالمين الصادق

ن415االمين الصادق

ن403االمين الصادق

راسبالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن412النموذجى سموحة

ن445النموذجى سموحة

ن497النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن460النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن482النموذجى سموحة

ن516النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن495النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن431النموذجى سموحة

ن412النموذجى سموحة

ن523النموذجى سموحة

ن386النموذجى سموحة

ن443النموذجى سموحة

ن370النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن407النموذجى سموحة

ن414النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن377النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن410النموذجى سموحة

ن406النموذجى سموحة
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االسكندريةاألدبىمبصرعيد انورابراهيم الدين ايهاب محمد22881

االسكندريةاألدبىمبصرعيد محمد راضى محمد22882

االسكندريةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد مجدى محمد22883

االسكندريةاألدبىمبصرغازى احمد العال عبد مجدى محمد22884

االسكندريةاألدبىمبصرالرحمن عبد حامد محمد محمد22885

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد مصطفى الجازولى مصطفى محمد22886

االسكندريةاألدبىمبصرحماد محمد حسين محمد ياسر محمد22887

االسكندريةاألدبىمبصرالعال عبد محمد محمد ياسر محمد22888

االسكندريةاألدبىمبصرعلى محمد رمضان نبيل محمود22889

االسكندريةاألدبىمبصرمتولى محمود محمد ماجد مصطفى22890

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد عزت محمود مصطفى22891

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم صبحى نصر مصطفى22892

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم صبحى ابراهيم معتز22893

االسكندريةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد مصيلحى محمد معتز22894

االسكندريةاألدبىمبصرالوردانى حنفى محمد معتز مهاب22895

االسكندريةاألدبىمبصرحسن احمد حسن احمد مؤمن22896

االسكندريةاألدبىمبصرالمعطى عبد عوض السيد نادر22897

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمد على محمد هاشم22898

االسكندريةاألدبىمبصرطاهر عثمان محمد عثمان عاصم يحيى22899

االسكندريةاألدبىمبصرالعال ابو محمد رياض ممدوح يحيى22900

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد مصطفى الجازولى مصطفى يوسف22901

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حمدى ابراهيم22902

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد بسيونى اسالم احمد22903

مطروح مرسىاألدبىمبصرالجرف ابراهيم اسماعيل السيد احمد22904

مطروح مرسىاألدبىمبصرالسيد عوض حسن احمد22905

مطروح مرسىاألدبىمبصرالغنى عبد السالم عبد رجب احمد22906

مطروح مرسىاألدبىمبصررضوان ابراهيم محمد على احمد22907

مطروح مرسىاألدبىمبصرخاطر محمد عمر انس22908

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد قبيصى محمود حمزه22909

مطروح مرسىاألدبىمبصرابراهيم فواز شوقى خالد22910

مطروح مرسىاألدبىمبصرنوح محمد محمد فتحى خالد22911

مطروح مرسىاألدبىمبصرخوير منصور خميس رزق22912

مطروح مرسىاألدبىمبصرالقاضى اثعيلب فرج رمضان22913

مطروح مرسىاألدبىمبصرجنيدى السيد مصطفى الرحمن عبد22914

مطروح مرسىاألدبىمبصراحمد السيد فيصل الرحمن عبد22915

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد السالم عبد22916

مطروح مرسىاألدبىمبصرالسيد محمود البصير عبد هللا عبد22917

مطروح مرسىاألدبىمبصرادم الغنى عبد كمال هللا عبد22918

مطروح مرسىاألدبىمبصرزعرب عوض نبيه محمود هللا عبد22919

مطروح مرسىاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد الظاهر عبد المحسن عبد22920

مطروح مرسىاألدبىمبصرهللا ضيف حميده موسى الدين عالء22921

مطروح مرسىاألدبىمبصرالخالق عبد عزت السعيد على22922
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ن436النموذجى سموحة

ن401النموذجى سموحة

ن449النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن347النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن444النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن575النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن423.5النموذجى سموحة

ن416النموذجى سموحة

ن433النموذجى سموحة

ن385النموذجى سموحة

ن607النموذجى سموحة

ن384النموذجى سموحة

ن476النموذجى سموحة

ن390.5النموذجى سموحة

ن514النموذجى سموحة

ن425النموذجى سموحة

ثانمطروح

راسبمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ثانمطروح

ن406مطروح

ن362مطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

ثانمطروح

ثانمطروح

ن527مطروح
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مطروح مرسىاألدبىمبصرالدين شرف على عصام على22923

مطروح مرسىاألدبىمبصرالعاطى عبد الرحمن عبد محمد على22924

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد مصطفى شعبان مصطفى على22925

مطروح مرسىاألدبىمبصربركات الرحمن عبد مصطفى محمد عمر22926

مطروح مرسىاألدبىمبصرالدين شرف على عصام مجدى22927

مطروح مرسىاألدبىمبصرخليل محمد ابراهيم محمد22928

مطروح مرسىاألدبىمبصرالجوهرى محمد جمال اشرف محمد22929

مطروح مرسىاألدبىمبصرالغيط ابو امين المحمدى محمد22930

مطروح مرسىاألدبىمبصرحجاب ابراهيم ايمن محمد22931

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد نبيل سعيد محمد22932

مطروح مرسىاألدبىمبصرالقط الواحد عبد سعد شريف محمد22933

مطروح مرسىاألدبىمبصريوسف عطيه صبرى محمد22934

مطروح مرسىاألدبىمبصرزاهر سند هللا عبد الباسط عبد محمد22935

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد سيد الدين عصام محمد22936

مطروح مرسىاألدبىمبصرالخولى زكى سيف فتحى محمد22937

مطروح مرسىاألدبىمبصرالمكارم ابو حسن النبوى محمود22938

مطروح مرسىاألدبىمبصرعثمان الشافى عبد صالح محمود22939

مطروح مرسىاألدبىمبصرمندور السيد محمد وصفى محمود22940

مطروح مرسىاألدبىمبصرفيزى عمران هللا خلف يوسف22941

مطروح مرسىاألدبىمبصرالصاوى محمد احمد محسن يوسف22942

مطروح مرسىاألدبىمبصرموسى بكر ابو الحميد عبد الحسين22943

مطروح مرسىاألدبىمبصروكيل هللا نصر العزيز عبد غانم22944

مطروح مرسىاألدبىمبصرالرازق عبد ادريس الكافى عبد محمد22945

مطروح مرسىاألدبىمبصرموسى بكر ابو المالك عبد محمد22946

مطروح مرسىاألدبىمبصرادريس هيوب الباقى عبد ياسر22947

مطروح مرسىاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم على ابراهيم22948

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد مبروك هللا عبد احمد22949

مطروح مرسىاألدبىمبصريونس محمد محمد احمد22950

مطروح مرسىاألدبىمبصرقاسم فضل هللا عبد اسامه22951

مطروح مرسىاألدبىمبصركمال مصطفى فوزى اسالم22952

مطروح مرسىاألدبىمبصرقرشى الرحمن عبد قرشى اسالم22953

مطروح مرسىاألدبىمبصرموسى الرسول عبد النصر سيف الفضل22954

مطروح مرسىاألدبىمبصرالجواد عبد الرحمن عبد حموده امير22955

مطروح مرسىاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم على حسام22956

مطروح مرسىاألدبىمبصرموسى الرسول عبد النصر سيف شعيب22957

مطروح مرسىاألدبىمبصرقويدر عثمان جمعه صهيب22958

مطروح مرسىاألدبىمبصرسعد حمد عوض على22959

مطروح مرسىاألدبىمبصرحمد عمران ابراهيم فرج22960

مطروح مرسىاألدبىمبصرالنقيب عوض يحى محمد22961

مطروح مرسىاألدبىمبصرالوفا ابو محمود شريف نادر22962

مطروح مرسىاألدبىمبصرربه عبد حسن ميكائيل يوسف22963

مطروح مرسىاألدبىمبصرمفتاح العزيز عبد الرحيم عبد احمد22964
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راسبمطروح

ثانمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ن382مطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ن506مطروح

ن328مطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ن483.5مطروح

راسبمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ثانمطروح

ثانمطروح

ثانمطروح

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

ثانبرانى



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1091

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

مطروح مرسىاألدبىمبصربرانى سعد فرحات احمد22965

مطروح مرسىاألدبىمبصررجب رشيد الباسط عبد اسامه22966

مطروح مرسىاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد الناصر عبد جمال22967

مطروح مرسىاألدبىمبصرالرحيم عبد مداوى انور الرحمن عبد22968

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسان محمود كرم الرحمن عبد22969

مطروح مرسىاألدبىمبصرمراجع نوح طاهر العاطى عبد22970

مطروح مرسىاألدبىمبصرعلى ضاوى رشيد على22971

مطروح مرسىاألدبىمبصرجمعه عطيه محمد هللا عبد22972

مطروح مرسىاألدبىمبصرعيسى القادر عبد خالد عمر22973

مطروح مرسىاألدبىمبصرالخنيزى السيد الاله عبد محمد22974

مطروح مرسىاألدبىمبصرعريبى فارس محمود محمد22975

مطروح مرسىاألدبىمبصرعبد بالحسن مفتاح محمد22976

مطروح مرسىاألدبىمبصرعطيوه اسبيته عيد معاذ22977

مطروح مرسىاألدبىمبصرالقادر عبد العبد منيحه نورى22978

مطروح مرسىاألدبىمبصريحى السالم عبد رجب ابراهيم22979

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد السيد رضا باسم22980

مطروح مرسىاألدبىمبصرقاسم فؤاد حليو حمزه22981

مطروح مرسىاألدبىمبصرعمر هللا عبد على سالم22982

مطروح مرسىاألدبىمبصرشامخ طاهر مصطفى هللا عبد22983

مطروح مرسىاألدبىمبصرعيسى فرج جمعه محمد22984

مطروح مرسىاألدبىمبصرالرحمن عبد الحسن ابو الرحمن عبد الحسن ابو22985

مطروح مرسىاألدبىمبصرالقاسم ابو شعيب القاسم ابو احمد22986

مطروح مرسىاألدبىمبصرالسنوسى محمد السنوسى احمد22987

مطروح مرسىاألدبىمبصرعمر حسن عمر احمد22988

مطروح مرسىاألدبىمبصربكور محمد دحمان حسن22989

مطروح مرسىاألدبىمبصربكور محمد دحمان حسين22990

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد عمر محمود خالد22991

مطروح مرسىاألدبىمبصراسماعيل احمد سيد جمال الرحمن عبد22992

مطروح مرسىاألدبىمبصرالقاسم ابو سليمان ابراهيم هللا عبد22993

مطروح مرسىاألدبىمبصرموسى سعيد موسى هللا عبد22994

مطروح مرسىاألدبىمبصربكور محمد يوسف هللا عبد22995

مطروح مرسىاألدبىمبصراحمد عيسى سليمان الودود عبد22996

مطروح مرسىاألدبىمبصرعلى عثمان اسماعيل عثمان22997

مطروح مرسىاألدبىمبصرعمر احمد الرحمن عبد عمر22998

مطروح مرسىاألدبىمبصرالقاسم ابو على هللا عبد عمر22999

مطروح مرسىاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد على عمر23000

مطروح مرسىاألدبىمبصربكرين عمر محمد عمر23001

مطروح مرسىاألدبىمبصرعمر عيسى محمود عمر23002

مطروح مرسىاألدبىمبصرعيسى عمر يوسف عمر23003

مطروح مرسىاألدبىمبصرالجندى نصر محمد كريم23004

مطروح مرسىاألدبىمبصرسليمان عثمان القاسم ابو محمد23005

مطروح مرسىاألدبىمبصراحمد القاسم ابو احمد محمد23006
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راسببرانى

راسببرانى

راسببرانى

راسببرانى

ثانبرانى

راسببرانى

راسببرانى

راسببرانى

راسببرانى

راسببرانى

ثانبرانى

ثانبرانى

راسببرانى

راسببرانى

راسبالسلوم

راسبالسلوم

راسبالسلوم

راسبالسلوم

راسبالسلوم

راسبالسلوم

ن374سيوة

ثانسيوة

ن403سيوة

ن365سيوة

ن396سيوة

ن404.5سيوة

ن400.5سيوة

ن372.5سيوة

ثانسيوة

ثانسيوة

ن367سيوة

ن355سيوة

ثانسيوة

ثانسيوة

ثانسيوة

ن374سيوة

ن414سيوة

ن412سيوة

ثانسيوة

ن434سيوة

راسبسيوة

ن338سيوة
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مطروح مرسىاألدبىمبصرنميله محمد على رزق محمد23007

مطروح مرسىاألدبىمبصرسعدون محمد العزيز عبد سامى محمد23008

مطروح مرسىاألدبىمبصرعلى احمد على محمد23009

مطروح مرسىاألدبىمبصرعلى اللطيف عبد احمد محمود23010

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمود بدرى عيد محمود23011

مطروح مرسىاألدبىمبصرقدوره صالح هللا عبد محمد محمود23012

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد القادر عبد الرحمن عبد معرف23013

مطروح مرسىاألدبىمبصرعيسى عمر سناوى ناصر23014

مطروح مرسىاألدبىمبصرمتموح محمود مهنا بكر ابو23015

مطروح مرسىاألدبىمبصرمفتاح سالم مفتاح اسامه23016

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسن العربى محمد سامى اسماعيل23017

مطروح مرسىاألدبىمبصرالجواد عبد خير ابراهيم اشرف23018

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسن رمضان على خالد23019

مطروح مرسىاألدبىمبصرهيكل الجواد عبد المعطى عبد السيد هللا عبد23020

مطروح مرسىاألدبىمبصرالرحيم عبد سعيد سلطان كمال23021

مطروح مرسىاألدبىمبصرالجواد عبد خير ابراهيم فريجه23022

مطروح مرسىاألدبىمبصرماجور محمود محمد على محمد23023

مطروح مرسىاألدبىمبصرهنداوى محمود شحاته محمود23024

مطروح مرسىاألدبىمبصرالعزيز عبد الغنى عبد رجب يوسف23025

مطروح مرسىاألدبىمبصروازن شيحه ابو ابراهيم شريف23026

مطروح مرسىاألدبىمبصرالمولى عبد العال عبد هللا عبد محمد23027

مطروح مرسىاألدبىمبصرالسيد الوهاب عبد الحفيظ عبد احمد23028

مطروح مرسىاألدبىمبصرمطاوع العشرى اشرف اسالم23029

مطروح مرسىاألدبىمبصرالمهدى محمد حسينى محمد اسالم23030

مطروح مرسىاألدبىمبصرسليمان الرب جاد هللا عطا الرب جاد23031

مطروح مرسىاألدبىمبصررمضان السعيد محمد ابراهيم حسن23032

مطروح مرسىاألدبىمبصريوسف بالل حسن يسرى حسن23033

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد مسعود محمد الحارث عبد مازن23034

مطروح مرسىاألدبىمبصراحمد السعيد عيد محمود23035

مطروح مرسىاألدبىمبصريوسف التواب عبد فتحى محمود23036

مطروح مرسىاألدبىمبصرمرعى عوض عيد احمد23037

مطروح مرسىاألدبىمبصرالقزاز اسماعيل رزق حامد حامد23038

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسين المجيد عبد خميس حمزه23039

مطروح مرسىاألدبىمبصرموسى فرج هللا جاب سامى23040

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد عواجه خلف سمير23041

مطروح مرسىاألدبىمبصرعبيد هللا خلف خميس السيد صهيب23042

مطروح مرسىاألدبىمبصراسماعيل سالم سامى المنعم عبد23043

مطروح مرسىاألدبىمبصرنصار الغنى عبد محروس على عمر23044

مطروح مرسىاألدبىمبصرداود على محمد عمرو23045

مطروح مرسىاألدبىمبصرصابر شليف ابو ربه عبد عيد23046

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسين تمام حسن محمد23047

مطروح مرسىاألدبىمبصرالهادى عبد الستار عبد القادر عبد محمد23048
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راسبسيوة

راسبسيوة

ثانسيوة

ثانسيوة

ثانسيوة

ثانسيوة

ن334سيوة

ن338سيوة

راسبالضبعة

راسبالضبعة

راسبالضبعة

راسبالضبعة

راسبالضبعة

ن405الضبعة

ن402الضبعة

راسبالضبعة

راسبالضبعة

ثانالضبعة

راسبالضبعة

راسببالزيتون الفرقان

راسببالزيتون الفرقان

ثانالرويسات

ن392الرويسات

راسبالرويسات

ن419الرويسات

ثانالرويسات

ثانالرويسات

ن409الرويسات

ن378الرويسات

ثانالرويسات

ثانالحمام

ن422الحمام

ثانالحمام

ثانالحمام

ثانالحمام

ثانالحمام

ثانالحمام

ثانالحمام

ن423الحمام

راسبالحمام

ن418الحمام

ثانالحمام
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مطروح مرسىاألدبىمبصرالسيد محمد عوض محمد23049

مطروح مرسىاألدبىمبصريوسف مساعد محمد كمال محمد23050

مطروح مرسىاألدبىمبصررواق مفتاح الكريم عبد محمود23051

مطروح مرسىاألدبىمبصرعقوب الحميد عبد مختار الحميد عبد مختار23052

مطروح مرسىاألدبىمبصرعبيد هللا خلف خميس ابراهيم معاذ23053

مطروح مرسىاألدبىمبصرجمعه مراجع حماد هانى23054

مطروح مرسىاألدبىمبصرصابر شليف ابو ربه عبد يوسف23055

مطروح مرسىاألدبىمبصراحمد ابراهيم الباسط عبد ابراهيم23056

مطروح مرسىاألدبىمبصرالغنى عبد هللا خير حسن احمد23057

مطروح مرسىاألدبىمبصرالدايم عبد ابراهيم رزق احمد23058

مطروح مرسىاألدبىمبصرالدين نور الفضل ابو سامح احمد23059

مطروح مرسىاألدبىمبصرالغنى عبد السيد خميس زكريا23060

مطروح مرسىاألدبىمبصرعيد شوقى محمد ابراهيم عاطف23061

مطروح مرسىاألدبىمبصرالغنيمى صفوان حلمى عادل محمد23062

مطروح مرسىاألدبىمبصرربه عبد السعود ابو رمضان محمود23063

مطروح مرسىاألدبىمبصرابراهيم حمدى الهادى عبد احمد23064

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسن متولى السيد اشرف23065

مطروح مرسىاألدبىمبصرالفيل الرحمن عبد محمد توفيق23066

مطروح مرسىاألدبىمبصرقطب احمد حسن حسام23067

مطروح مرسىاألدبىمبصرعلى احمد السيد وفدى حسين23068

مطروح مرسىاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد مجدى هللا عبد23069

مطروح مرسىاألدبىمبصريونس ميلود فرج فرحات عمر23070

مطروح مرسىاألدبىمبصرالمجيد عبد كامل مبروك كامل23071

مطروح مرسىاألدبىمبصرحماد على سعد محمد23072

مطروح مرسىاألدبىمبصرمصطفى شحاته مصطفى محمود23073

مطروح مرسىاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد مصطفى23074

الجيزةاألدبىمبصراحمد على طلعت ابراهيم23075

الجيزةاألدبىمبصرصديق محمد ايمن احمد23076

الجيزةاألدبىمبصرالسيد احمد تحسين احمد23077

الجيزةاألدبىمبصرمحمدين رشاد جمال احمد23078

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد خالد احمد23079

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العزم ابو سمير احمد23080

الجيزةاألدبىمبصرتيمور محمد طارق احمد23081

الجيزةاألدبىمبصراحمد طلعت محمد احمد23082

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد الحليم عبد مختار احمد23083

الجيزةاألدبىمبصرسلطان الرحمن عبد محمد حسن23084

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن سمير حسين23085

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد خالد زياد23086

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السيد هشام سيد23087

الجيزةاألدبىمبصرسيد عثمان مجدى الدين سيف23088

الجيزةاألدبىمبصررضوان محمد احمد الدين شهاب23089

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد حسن الرحمن عبد23090
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ثانالحمام

ن413الحمام

ن437الحمام

ن439الحمام

ثانالحمام

ثانالحمام

ثانالحمام

ن352(27) قرية السكر بنجر

ن413(27) قرية السكر بنجر

ن471(27) قرية السكر بنجر

راسب(27) قرية السكر بنجر

ن379(27) قرية السكر بنجر

ن359(27) قرية السكر بنجر

ن347(27) قرية السكر بنجر

راسب(27) قرية السكر بنجر

ثان(24) قرية السكر بنجر

ثان(24) قرية السكر بنجر

ن335(24) قرية السكر بنجر

ن432(24) قرية السكر بنجر

ن448(24) قرية السكر بنجر

راسب(24) قرية السكر بنجر

ثان(24) قرية السكر بنجر

ثان(24) قرية السكر بنجر

راسب(24) قرية السكر بنجر

ن401(24) قرية السكر بنجر

ثان(24) قرية السكر بنجر

ثانالصديق

ن329الصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

راسبالصديق

ثانالصديق

راسبالصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ن406الصديق

ن540الصديق

ن497الصديق

ن469الصديق

ن551الصديق

ن348الصديق

ثانالصديق
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الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد السميع عبد الرحمن عبد23091

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمود الرحمن عبد23092

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سالمان جمال هللا عبد23093

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد سعيد هللا عبد23094

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد سعيد محمد هللا عبد23095

الجيزةاألدبىمبصراحمد الكريم عبد محمد هللا عبد23096

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حسين وائل هللا عبد23097

الجيزةاألدبىمبصرمحمود المنعم عبد محمد المنعم عبد23098

الجيزةاألدبىمبصرالحديد ابو على احمد على23099

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد السالم عبد عمرو23100

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد عمرو23101

الجيزةاألدبىمبصرحسن على كمال كريم23102

الجيزةاألدبىمبصرعارف الراعى ياسر كريم23103

الجيزةاألدبىمبصراحمد نظمى ابراهيم محمد23104

الجيزةاألدبىمبصرحامد محمد الهادى محمد23105

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد الستار عبد رفعت محمد23106

الجيزةاألدبىمبصررضوان احمد شابون محمد23107

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد الدين جالل الرازق عبد محمد23108

الجيزةاألدبىمبصرالعبد محمد عيد محمد23109

الجيزةاألدبىمبصرجميل الفتاح عبد يوسف محمد23110

الجيزةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد محمد محمود23111

الجيزةاألدبىمبصراحمد حسين القادر عبد يحيى23112

الجيزةاألدبىمبصرجالل عيسى حسن احمد23113

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد احمد حسين احمد23114

الجيزةاألدبىمبصرمحمود حسين محمد احمد23115

الجيزةاألدبىمبصراحمد عيسى محمد احمد23116

الجيزةاألدبىمبصرعمران محمود محمد احمد23117

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم مصطفى احمد23118

الجيزةاألدبىمبصرفرغلى احمد الناصر عبد احمد23119

الجيزةاألدبىمبصرجالل عيسى حسن الحسينى23120

الجيزةاألدبىمبصرعلى الغنى عبد التواب عبد بالل23121

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمد ربيع حذيفه23122

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد عادل حذيفه23123

الجيزةاألدبىمبصرعلى رجب جميل حسن23124

الجيزةاألدبىمبصرخالف على حسين حسن23125

الجيزةاألدبىمبصرمحمود سليم احمد زكريا23126

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد عصام صهيب23127

الجيزةاألدبىمبصربيومى طه بدوى طه23128

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد الحميد عبد كمال الحميد عبد23129

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد خالد الرحمن عبد23130

الجيزةاألدبىمبصرمبروك محمود رمضان الرحمن عبد23131

الجيزةاألدبىمبصرامين عزوز عباس الرحمن عبد23132
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ثانالصديق

ن395الصديق

ثانالصديق

ن368الصديق

ن406الصديق

ثانالصديق

ن381الصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ن416الصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ن389الصديق

ن402الصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ن385الصديق

راسببالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن430بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ن358بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ن354بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن355بالجيزة المرسلين خاتم

ن493بالجيزة المرسلين خاتم
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الجيزةاألدبىمبصرالباقى عبد محمود سيد اشرف هللا عبد23133

الجيزةاألدبىمبصرالغالى عبد محمد جمال هللا عبد23134

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل مرسى خميس هللا عبد23135

الجيزةاألدبىمبصرالمجد ابو محمد الحميد عبد هللا عبد23136

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد رجب محمد هللا عبد23137

الجيزةاألدبىمبصرنصار رمضان نصار هللا عبد23138

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الليثى يسرى هللا عبد23139

الجيزةاألدبىمبصرمحمود شحاته حسن على23140

الجيزةاألدبىمبصرصالح سيد حسام عمر23141

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل احمد خالد عمر23142

الجيزةاألدبىمبصراحمد عيسى سعيد عمر23143

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد النبى عبد عمر23144

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد على عماد عمر23145

الجيزةاألدبىمبصرخليفه عيد خليفه كريم23146

الجيزةاألدبىمبصرراشد توسن البدرى السيد مازن23147

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد محمد23148

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد احمد محمد23149

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم االمام زيدان ايمن محمد23150

الجيزةاألدبىمبصرمرسى سالمه جمال محمد23151

الجيزةاألدبىمبصرراشد محمود خالد محمد23152

الجيزةاألدبىمبصرالعرابى على شحاته محمد23153

الجيزةاألدبىمبصرطالب ابو السيد الرحمن عبد محمد23154

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد توفيق على محمد23155

الجيزةاألدبىمبصرصادق الناصر عبد ياسر محمد23156

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود بهاء محمود23157

الجيزةاألدبىمبصرعلى حسن حسن حسين محمود23158

الجيزةاألدبىمبصركامل قرنى شريف محمود23159

الجيزةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد طارق محمود23160

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد احمد الرازق عبد محمود23161

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد ابراهيم على مروان23162

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رفاعى رفعت مصطفى23163

الجيزةاألدبىمبصرحسانين احمد الشافى عبد مصطفى23164

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد الكريم عبد مصطفى23165

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صديق محمد مصطفى23166

الجيزةاألدبىمبصرماجد محمد سامح معاذ23167

الجيزةاألدبىمبصرتوفيق محمد خالد مؤمن23168

الجيزةاألدبىمبصرمجاور محمود محمد مؤمن23169

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد الجواد عبد احمد يوسف23170

الجيزةاألدبىمبصرالدين عز محمد احمد يوسف23171

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد جمال يوسف23172

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد عبده يوسف23173

الجيزةاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد عمر يوسف23174
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ن448بالجيزة المرسلين خاتم

ن394بالجيزة المرسلين خاتم

ن434بالجيزة المرسلين خاتم

ن359بالجيزة المرسلين خاتم

ن352بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن531بالجيزة المرسلين خاتم

ن348بالجيزة المرسلين خاتم

ن465بالجيزة المرسلين خاتم

ن327بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن455بالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن451بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن386بالجيزة المرسلين خاتم

ن406بالجيزة المرسلين خاتم

ن342بالجيزة المرسلين خاتم

ن340بالجيزة المرسلين خاتم

ن383بالجيزة المرسلين خاتم

ن382بالجيزة المرسلين خاتم

ن392بالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ن358بالجيزة المرسلين خاتم

ن345بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن498بالجيزة المرسلين خاتم

ن361بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن413بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن509بالجيزة المرسلين خاتم
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد23175

الجيزةاألدبىمبصرسيد الفضيل عبد حسن نبيل احمد23176

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد احمد ياسين احمد23177

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد اسماعيل خالد اسماعيل23178

الجيزةاألدبىمبصرالخالق عبد يوسف هانى اياد23179

الجيزةاألدبىمبصرامام الموجود عبد سعد حسين23180

الجيزةاألدبىمبصرخزيم ابو محمد محمود صهيب23181

الجيزةاألدبىمبصرحسن حمدى احمد عاصم23182

الجيزةاألدبىمبصرالشيخ حامد خالد الرحمن عبد23183

الجيزةاألدبىمبصرشحات هليل خلف الرحمن عبد23184

الجيزةاألدبىمبصررمضان مصطفى رمضان الرحمن عبد23185

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد رمضان محمد الرحمن عبد23186

الجيزةاألدبىمبصرمحمود طه ناصر الرحمن عبد23187

الجيزةاألدبىمبصرفرغلى محمود احمد هللا عبد23188

الجيزةاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد حاتم هللا عبد23189

الجيزةاألدبىمبصرالسعيد محمد خالد هللا عبد23190

الجيزةاألدبىمبصرعباده مصطفى سيد هللا عبد23191

الجيزةاألدبىمبصرجبر محمد جبر محمد هللا عبد23192

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود جبر محمد هللا عبد23193

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد رضا محمد هللا عبد23194

الجيزةاألدبىمبصرقاسم العال عبد محمد هللا عبد23195

الجيزةاألدبىمبصرعيسى الحميد عبد محمود هللا عبد23196

الجيزةاألدبىمبصرالسباعى الرؤف عبد محمود هللا عبد23197

الجيزةاألدبىمبصررضوان احمد محمد عنتر الوهاب عبد23198

الجيزةاألدبىمبصرصالح المنعم عبد الدين عالء عدنان23199

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى محمود على احمد على23200

الجيزةاألدبىمبصرعزت محمد ناجى عمر23201

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى حلمى يحيى عمر23202

الجيزةاألدبىمبصرحسن ابراهيم حسين ابراهيم محمد23203

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد فهمى احمد محمد23204

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد حامد محمد23205

الجيزةاألدبىمبصرعلى بربر رمضان محمد23206

الجيزةاألدبىمبصرجهالن احمد الفتاح عبد محمد23207

الجيزةاألدبىمبصرسعيد بشير ليثى محمد23208

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم مجدى محمد23209

الجيزةاألدبىمبصرحسن على احمد محمود23210

الجيزةاألدبىمبصرعلى النعيم عبد الناصر عبد محمود23211

الجيزةاألدبىمبصرمحمد امين صالح مهند23212

الجيزةاألدبىمبصرزكريا اسماعيل عمرو مؤمن23213

الجيزةاألدبىمبصرالجناينى العزيز عبد محمد الدين نور23214

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم مركز هللا عبد ايمن الدين ولى23215

الجيزةاألدبىمبصرسيد شحاته اسماعيل يوسف23216
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ن453النموذجى المرسلين خاتم

ن456النموذجى المرسلين خاتم

ن429النموذجى المرسلين خاتم

ن403النموذجى المرسلين خاتم

ن476النموذجى المرسلين خاتم

ن430النموذجى المرسلين خاتم

ن523النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن392النموذجى المرسلين خاتم

ن381النموذجى المرسلين خاتم

ن490النموذجى المرسلين خاتم

ن462النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن402النموذجى المرسلين خاتم

ن477النموذجى المرسلين خاتم

ن550النموذجى المرسلين خاتم

ن394النموذجى المرسلين خاتم

ن351النموذجى المرسلين خاتم

ن430النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن497النموذجى المرسلين خاتم

ن405النموذجى المرسلين خاتم

ن376النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن380النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن371النموذجى المرسلين خاتم

ن529النموذجى المرسلين خاتم

ن406النموذجى المرسلين خاتم

ن409النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن408النموذجى المرسلين خاتم

ن396النموذجى المرسلين خاتم

ن413النموذجى المرسلين خاتم

ن423النموذجى المرسلين خاتم

ن355النموذجى المرسلين خاتم

ن503النموذجى المرسلين خاتم

ن427النموذجى المرسلين خاتم

ن380النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد فوزى محمد يوسف23217

الجيزةاألدبىمبصرعلى على ناصر يوسف23218

الجيزةاألدبىمبصرجمعه عبده ابراهيم احمد23219

الجيزةاألدبىمبصرمحمد طه احمد احمد23220

الجيزةاألدبىمبصرالعاطى عبد عبده حسنى احمد23221

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صابر خالد احمد23222

الجيزةاألدبىمبصرمرسى الكريم عبد رمزى احمد23223

الجيزةاألدبىمبصرعابد مرزوق رمضان احمد23224

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مجاهد عاشور احمد23225

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على النبى عبد احمد23226

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد عمر احمد23227

الجيزةاألدبىمبصرحسن على محمد احمد23228

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم خميس العزيز عبد اسالم23229

الجيزةاألدبىمبصررسالن سعداوى صابر ايمن23230

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل محمد فوزى بكر23231

الجيزةاألدبىمبصراحمد حامد محمد حاتم23232

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم فهمى سعيد حسام23233

الجيزةاألدبىمبصرمحمد طه محمود حسن23234

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد التواب عبد حمدى23235

الجيزةاألدبىمبصررجب رمضان رجب زكريا23236

الجيزةاألدبىمبصرعلى على جمعه سامح23237

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد على محمد سعد23238

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى سيد مصطفى سيد23239

الجيزةاألدبىمبصرالحكيم عبد حسين هانى سيد23240

الجيزةاألدبىمبصرمرسى سيد زايد شريف23241

الجيزةاألدبىمبصرسيد حفنى عيد صبرى23242

الجيزةاألدبىمبصرطه الصمد عبد محمد طارق23243

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم العزيز عبد طه23244

الجيزةاألدبىمبصرجمعه حسن اسماعيل عادل23245

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد يوسف احمد الرحمن عبد23246

الجيزةاألدبىمبصرمحمد طه رمضان الرحمن عبد23247

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد المجيد عبد محمد المجيد عبد23248

الجيزةاألدبىمبصرامبابى رمضان سيد عماد23249

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فوزى التواب عبد عمر23250

الجيزةاألدبىمبصرعلى فهمى على عمر23251

الجيزةاألدبىمبصردسوقى فتحى احمد فتحى23252

الجيزةاألدبىمبصرعطيه العظيم عبد صبرى كريم23253

الجيزةاألدبىمبصرهنداوى شعبان عاطف كريم23254

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سعيد بهيج محمد23255

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد على محمد23256

الجيزةاألدبىمبصرعلى شعبان محمود محمد23257

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد هانى محمد23258
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ن370النموذجى المرسلين خاتم

ن376النموذجى المرسلين خاتم

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ن512الحرانية

ن375الحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ن367الحرانية

ثانالحرانية

ن446الحرانية

ثانالحرانية

ن325الحرانية

راسبالحرانية

ن423الحرانية

راسبالحرانية

ن402الحرانية

ن490الحرانية

ن548الحرانية

ن371الحرانية

ن359الحرانية

ثانالحرانية

ن396الحرانية

ثانالحرانية

ن543الحرانية

ن492الحرانية

ن372الحرانية

ن599الحرانية

ن481الحرانية

ن594الحرانية

ن375الحرانية

ن455الحرانية

ن463الحرانية

ثانالحرانية

ن391الحرانية

ثانالحرانية

ن463الحرانية

ن486الحرانية

ن434الحرانية

ن387الحرانية

ن402الحرانية

ن361الحرانية
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الجيزةاألدبىمبصردسوقى ابراهيم احمد محمود23259

الجيزةاألدبىمبصرامين فتحى احمد محمود23260

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد رمضان محمود23261

الجيزةاألدبىمبصرسالم محمد سالم محمود23262

الجيزةاألدبىمبصراحمد الخالق عبد سعيد محمود23263

الجيزةاألدبىمبصرمعوض التواب عبد محمد محمود23264

الجيزةاألدبىمبصرسليمان على طه مصطفى23265

الجيزةاألدبىمبصررجب رجب صابر هشام23266

الجيزةاألدبىمبصرسيد فهمى على هالل23267

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد جمعه جمال ابراهيم23268

الجيزةاألدبىمبصرالروس ابو على سعيد سامى اسامه23269

الجيزةاألدبىمبصرسيد زيد ابو حسن احمد23270

الجيزةاألدبىمبصرالصاوى فرج رفعت وائل احمد23271

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فتحى مجدى اسالم23272

الجيزةاألدبىمبصرتوفيق محمد توفيق ايهاب23273

الجيزةاألدبىمبصرفرغلى الفتاح عبد فرغلى حسين23274

الجيزةاألدبىمبصرمحمود حسين محمود زياد23275

الجيزةاألدبىمبصرمحمود عيد مكى الرحمن عبد23276

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الصديق بكر احمد هللا عبد23277

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود احمد هللا عبد23278

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد مجدى الوهاب عبد23279

الجيزةاألدبىمبصرعثمان سيد صالح عالء23280

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل مسعود حسن محمد عمر23281

الجيزةاألدبىمبصردكرورى نصر حفظى محمد23282

الجيزةاألدبىمبصرزعفان محمد محمد زنون محمد23283

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد خليفه محمد صالح محمد23284

الجيزةاألدبىمبصرالشاذلى على السالم عبد محمد23285

الجيزةاألدبىمبصرعباس احمد الفتاح عبد محمد23286

الجيزةاألدبىمبصرعباس محمد مصطفى محمد23287

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد هللا عبد صابر محمود23288

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد السميع عبد محمد محمود23289

الجيزةاألدبىمبصرسبعه ابو على شعبان على مصطفى23290

الجيزةاألدبىمبصرسالمه على محمود الفضيل عبد منير مصطفى23291

الجيزةاألدبىمبصراحمد على سعيد يوسف23292

الجيزةاألدبىمبصرفرحات مرسى سيد وليد هللا عبد23293

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الدهب ابو احمد الحميد عبد23294

الجيزةاألدبىمبصرصبيح محمد احمد طه خالد23295

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد عمر عباس عمر احمد23296

الجيزةاألدبىمبصرصالح عباس جمال بدر23297

الجيزةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد عادل سالم23298

الجيزةاألدبىمبصرغنيم ابو الفضيل عبد المحسن عبد محمد23299

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد احمد ابراهيم23300
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ن517الحرانية

راسبالحرانية

ن372الحرانية

ن537الحرانية

ثانالحرانية

ن525الحرانية

ن388الحرانية

ن588الحرانية

ثانالحرانية

ن389ابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ن391ابوالنمرس

ن422ابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ن384ابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ن372ابوالنمرس

ن364ابوالنمرس

ن382ابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ن371ابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ن327ابوالنمرس

ن340ابوالنمرس

ن436ابوالنمرس

ن354ابوالنمرس

ن355ابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ن361ابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ن493ابوالنمرس

ثانعربى الخاص قرطبه

ثانعربى الخاص قرطبه

ثانعربى الخاص قرطبه

ثانكرداسة
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الجيزةاألدبىمبصرهللا خير هللا عبد فتحى ابراهيم23301

الجيزةاألدبىمبصرمهنى كمال محمد ابراهيم23302

الجيزةاألدبىمبصرعلى ابراهيم ناصر ابراهيم23303

الجيزةاألدبىمبصرالسيد السميع عبد صالح احمد23304

الجيزةاألدبىمبصرسليمان محمد عرفه احمد23305

الجيزةاألدبىمبصرجابر مختار عزمى احمد23306

الجيزةاألدبىمبصرهللا خلف محمود عفيفى احمد23307

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد هللا عوض احمد23308

الجيزةاألدبىمبصرتمام حسنى كمال احمد23309

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسين محمد احمد23310

الجيزةاألدبىمبصرمراد نصر محمد احمد23311

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد ربيع محمود احمد23312

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد عبيد حامد هاشم احمد23313

الجيزةاألدبىمبصرالدين نور محمد اسماعيل اسالم23314

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المنصف عبد ايمن اسالم23315

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى مصطفى شعبان اسالم23316

الجيزةاألدبىمبصرتوفيق رفعت محسن اسالم23317

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عزت محمد اسالم23318

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد صالح انس23319

الجيزةاألدبىمبصرحسين السالم عبد احمد بالل23320

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد احمد بهاء23321

الجيزةاألدبىمبصرحسين الحميد عبد احمد الدين حسام23322

الجيزةاألدبىمبصرعبيد محمد ياسر الدين حسام23323

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد الدين سيف حسام23324

الجيزةاألدبىمبصرمحمد نصر محمد صهيب23325

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد السيد طارق23326

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد طارق الحافظ عبد23327

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى بيومى فوزى الحافظ عبد23328

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد الرحمن عبد23329

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم على جمعه الرحمن عبد23330

الجيزةاألدبىمبصرعامر الستار عبد سيد الرحمن عبد23331

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مرسى صبرى الرحمن عبد23332

الجيزةاألدبىمبصرالسيد جالل عادل الرحمن عبد23333

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد الرحمن عبد محمود الرحمن عبد23334

الجيزةاألدبىمبصرشحات عبيد محمود الرحمن عبد23335

الجيزةاألدبىمبصرالهوارى على على ناجى الرحمن عبد23336

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل محمد نبيل الرحمن عبد23337

الجيزةاألدبىمبصرخلف صبحى الرحمن عبد هللا عبد23338

الجيزةاألدبىمبصرحسن رواش ابو محمود هللا عبد23339

الجيزةاألدبىمبصرقاسم حسين احمد عالء23340

الجيزةاألدبىمبصرفرج محمود فرج عمر23341

الجيزةاألدبىمبصرعلى الشوادفى احمد كمال23342
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ن413كرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن502كرداسة

راسبكرداسة

ن470كرداسة

ثانكرداسة

ن346كرداسة

ن344كرداسة

ثانكرداسة

ن331كرداسة

ن356كرداسة

ثانكرداسة

ن483كرداسة

ن451كرداسة

راسبكرداسة

ن409كرداسة

ن361كرداسة

راسبكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

راسبكرداسة

ن400كرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن353كرداسة

راسبكرداسة

راسبكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن342كرداسة

ثانكرداسة

ن380كرداسة

ن437كرداسة

راسبكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن510كرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن502كرداسة
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الجيزةاألدبىمبصراحمد شعبان عادل مجدى23343

الجيزةاألدبىمبصرمحمد نصر احمد محمد23344

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى يوسف احمد محمد23345

الجيزةاألدبىمبصربكرى الجيد عبد بطاوى سعيد محمد23346

الجيزةاألدبىمبصربيومى كمال سعيد محمد23347

الجيزةاألدبىمبصراحمد شعبان عادل محمد23348

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود سامى محمود23349

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد عثمان سعيد محمود23350

الجيزةاألدبىمبصرمجاهد محمد سيد محمود23351

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد الكريم عبد ضاحى محمود23352

الجيزةاألدبىمبصرعميره ابو المعطى عبد عصام محمود23353

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد احمد مصطفى23354

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد فتحى سعد معاذ23355

الجيزةاألدبىمبصرالسيد السميع عبد صالح معاذ23356

الجيزةاألدبىمبصرعبود محمد سعد معتصم23357

الجيزةاألدبىمبصرالسعيد جوده عيد ناصر23358

الجيزةاألدبىمبصرمحمد نصر ابراهيم نصر23359

الجيزةاألدبىمبصرفرج منصور محمد نصر23360

الجيزةاألدبىمبصرفهمى زايد وليد هادى23361

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الكريم عبد عاطف يحيى23362

الجيزةاألدبىمبصرالنبى عبد نجاح ابراهيم يوسف23363

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ادم النائى محمد يوسف23364

الجيزةاألدبىمبصراحمد ابراهيم ربيع ابراهيم23365

الجيزةاألدبىمبصرصالح عويس صالح ابراهيم احمد23366

الجيزةاألدبىمبصرحميده حسن حميده احمد23367

الجيزةاألدبىمبصرمحمد كامل سعد احمد23368

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمود احمد اسالم23369

الجيزةاألدبىمبصرالبنا احمد ياسر بسام23370

الجيزةاألدبىمبصربدوى امام الرحمن عبد بالل23371

الجيزةاألدبىمبصرالصيرفى سعيد احمد حسام23372

الجيزةاألدبىمبصرشحاته حسن السيد حسين23373

الجيزةاألدبىمبصرالنجا ابو يوسف سعد حمدى23374

الجيزةاألدبىمبصرالشيمى الفتاح عبد مجدى حمزه23375

الجيزةاألدبىمبصرامبابى العال عبد احمد زياد23376

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد اشرف زياد23377

الجيزةاألدبىمبصرالبيدق الخالق عبد سامح الخالق عبد23378

الجيزةاألدبىمبصرالسيد فرج احمد الرحمن عبد23379

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد احمد الرحمن عبد23380

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد اشرف الرحمن عبد23381

الجيزةاألدبىمبصرالحفيظ عبد حلمى اشرف الرحمن عبد23382

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد اسماعيل صابر الرحمن عبد23383

الجيزةاألدبىمبصرحسان السيد محمد الرحمن عبد23384
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ن398كرداسة

راسبكرداسة

متخلفكرداسة

ثانكرداسة

ن360كرداسة

ن353كرداسة

ثانكرداسة

ن394كرداسة

ن353كرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن345كرداسة

ثانكرداسة

ن392كرداسة

ن358كرداسة

راسبكرداسة

راسبكرداسة

راسبكرداسة

ن347كرداسة

ثانكرداسة

ن339كرداسة

ثانكرداسة

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

ن384ناهيا

راسبناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

ن376ناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا
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الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد احمد العال عبد العزيز عبد23385

الجيزةاألدبىمبصرعلى خلف اشرف هللا عبد23386

الجيزةاألدبىمبصرصالح المقصود عبد رمضان هللا عبد23387

الجيزةاألدبىمبصرعسران الباسط عبد شحاته على23388

الجيزةاألدبىمبصرحجازى شوقى مصطفى نوار عمر23389

الجيزةاألدبىمبصرشحاته الفتاح عبد احمد محمد23390

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسانين بكر محمد23391

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد خالد محمد23392

الجيزةاألدبىمبصرالفتوح ابو الشحات محمد خضر محمد23393

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد خميس محمد23394

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم شعبان سيد محمد23395

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمود عصام محمد23396

الجيزةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد الهادى عبد محمد23397

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد كامل السيد محمد23398

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد ماهر محمد23399

الجيزةاألدبىمبصرالعدوى محمد على عباس محمد23400

الجيزةاألدبىمبصرعوده امام على كمال محمود23401

الجيزةاألدبىمبصرالطايش احمد مجدى محمود23402

الجيزةاألدبىمبصرمحمد جاد محمد محمود23403

الجيزةاألدبىمبصرتيبح امام عيد محمود23404

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو محمد حلمى ناصر محمد23405

الجيزةاألدبىمبصرالسعدنى سعد ياسر محمد23406

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مصطفى الدسوقى مصطفى23407

الجيزةاألدبىمبصرعلى مصطفى محمود مصطفى23408

الجيزةاألدبىمبصردياب محمود شعبان يوسف23409

الجيزةاألدبىمبصرخلف مرزوق ابراهيم صالح ابراهيم23410

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد همام اسامه احمد23411

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد فتحى السيد احمد23412

الجيزةاألدبىمبصرالجارحى خضر جمال احمد23413

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد الحميد عبد احمد23414

الجيزةاألدبىمبصرمسلم محمود غالى مصطفى احمد23415

الجيزةاألدبىمبصرخميس على محمد رجب اسالم23416

الجيزةاألدبىمبصرخميس هللا ضيف السالم عبد صابر اسالم23417

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد كامل صبرى اسالم23418

الجيزةاألدبىمبصرالدالى العظيم عبد يحيى عماد اسالم23419

الجيزةاألدبىمبصرالقهاوى محمد الحميد عبد ربيع بسام23420

الجيزةاألدبىمبصرنور محمد محمد صالح حماده حسن23421

الجيزةاألدبىمبصرالبرق ابراهيم السيد هاشم زياد23422

الجيزةاألدبىمبصرعتابى كامل ثابت يحيى زياد23423

الجيزةاألدبىمبصرجبر السالم عبد صالح هانى صالح23424

الجيزةاألدبىمبصرالحر هللا عبد حامد ابراهيم عادل23425

الجيزةاألدبىمبصربشندى الجواد عبد معتمد عادل الرحمن عبد23426
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راسبناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

ن405ناهيا

ن365ناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

ن331ناهيا

ثانناهيا

ن417ناهيا

ثانناهيا

ن444ناهيا

ثانناهيا

ن361ناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

راسبناهيا

راسبناهيا

ن393ناهيا

ن386ناهيا

ثانناهيا

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

ثانحكيم كفر

راسبحكيم كفر

ن421حكيم كفر

ثانحكيم كفر

راسبحكيم كفر

ثانحكيم كفر

راسبحكيم كفر

ن350حكيم كفر

راسبحكيم كفر
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عصام العزيز عبد23427

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم واعر ابراهيم هللا عبد23428

الجيزةاألدبىمبصرحتيته محمد محمد حسن هللا عبد23429

الجيزةاألدبىمبصرمبروك شعبان مجدى هللا عبد23430

الجيزةاألدبىمبصرالعبادى على الوهاب عبد محمد الوهاب عبد23431

الجيزةاألدبىمبصرالدالى احمد الوارث عبد حمدان عمار23432

الجيزةاألدبىمبصرشعبان فتحى احمد عمرو23433

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمود ابراهيم محمد23434

الجيزةاألدبىمبصرالغريانى شعبان فتحى كارم محمد23435

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمود صالح مختار محمد23436

الجيزةاألدبىمبصرحسين هللا عبد مسعود محمد23437

الجيزةاألدبىمبصرفرج حافظ عالم وليد محمد23438

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى شبانه رأفت احمد محمود23439

الجيزةاألدبىمبصرالشيمى الرحمن عبد خليفه حسن محمود23440

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد كيالنى ذاكر ربيع محمود23441

الجيزةاألدبىمبصرعشماوى النجا ابو جميل عادل محمود23442

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد رضا هيثم23443

الجيزةاألدبىمبصرالصاوى محمود السيد رجب ياسر23444

الجيزةاألدبىمبصرعسران عابدين شعبان ابراهيم23445

الجيزةاألدبىمبصرحسين جمعه حسين بكر ابو23446

الجيزةاألدبىمبصرمحمد زيد ابو محمود زيد ابو23447

الجيزةاألدبىمبصرالحق عبد محمد احمد اسامه23448

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل مهلل مخلص انس23449

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد الكريم عبد الناصر عبد احمد23450

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد عتربى صالح ايمن23451

الجيزةاألدبىمبصرحسانين جوده حامد كرم حامد23452

الجيزةاألدبىمبصرحسانين الاله عبد احمد حسين23453

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود خالد حمزه23454

الجيزةاألدبىمبصراحمد قطب المنعم عبد خالد23455

الجيزةاألدبىمبصرعثمان احمد رجب خالد زياد23456

الجيزةاألدبىمبصرالحق عبد محمد على سلمان23457

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد المعطى عبد صالح الرحمن عبد23458

الجيزةاألدبىمبصرامين اللطيف عبد عادل الرحمن عبد23459

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد احمد جميل الرؤف عبد23460

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد على هللا عبد الرحمن عبد23461

الجيزةاألدبىمبصرحسين حسان محمد الرحمن عبد23462

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل محمد فتحى الرحمن عبد23463

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على بدوى حمزه هللا عبد23464

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد هللا عبد23465

الجيزةاألدبىمبصربسيونى محمد الدين عالء عصام23466

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد على خالد عمر23467

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السعود ابو احمد عمر23468
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ثانحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

ثانحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

ثانحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

ن366حكيم كفر

ثانحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسباللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ن385اللبن صفط

راسباللبن صفط

راسباللبن صفط

ن356اللبن صفط

راسباللبن صفط

راسباللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ن508اللبن صفط

ن421اللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

راسباللبن صفط

راسباللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1115

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الجيزةاألدبىمبصرالعال ابو فتحى اسامه عمر23469

الجيزةاألدبىمبصراحمد فهيم حسان عمر23470

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عامر محمد عمر23471

الجيزةاألدبىمبصرطه فالح الرحيم عبد فالح23472

الجيزةاألدبىمبصرامين محمد الفتاح عبد معاذ23473

الجيزةاألدبىمبصرسيد هاشمى محمد حسن محمد23474

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد فتحى خالد محمد23475

الجيزةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد محمود محمد23476

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عامر محمد مجدى23477

الجيزةاألدبىمبصرالعال ابو فتحى اسامه محمود23478

الجيزةاألدبىمبصرحسن مصطفى محمد ناصر23479

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الدين صالح محمد يوسف23480

الجيزةاألدبىمبصرمحمد متولى سعد ابراهيم23481

الجيزةاألدبىمبصرحسن زيد ابو حسن زيد ابو23482

الجيزةاألدبىمبصراالحد عبد محمد السيد احمد23483

الجيزةاألدبىمبصرعامر خلف جمال احمد23484

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العال عبد جمال احمد23485

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد حسين احمد23486

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد خليل اللطيف عبد احمد23487

الجيزةاألدبىمبصرالطحان احمد محمود احمد23488

الجيزةاألدبىمبصراحمد العزم ابو ناجى احمد23489

الجيزةاألدبىمبصرقاسم رمضان عرفه ادم23490

الجيزةاألدبىمبصرعماره المحسن عبد محمد اسامه23491

الجيزةاألدبىمبصرالدين على على محمد اسامه23492

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سالمان جمال حسام اسالم23493

الجيزةاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد محمد محمد اشرف23494

الجيزةاألدبىمبصرمحمود على احمد انس23495

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد الكريم عبد جمال رمضان23496

الجيزةاألدبىمبصرمنصور شوقى وحيد زياد23497

الجيزةاألدبىمبصرخليفه محمد عواد هللا عبد الدين سيف23498

الجيزةاألدبىمبصرالجيزاوى محمد الرحيم عبد الغنى عبد صالح23499

الجيزةاألدبىمبصرالسيد عدنان مصطفى عاصم23500

الجيزةاألدبىمبصرعامر احمد عامر ايمن عامر23501

الجيزةاألدبىمبصرعثمان محمد حسن الرحمن عبد23502

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد المنعم عبد خالد الرحمن عبد23503

الجيزةاألدبىمبصررضوان عرابى انور عربى الرحمن عبد23504

الجيزةاألدبىمبصرحسن جمعه عماد الرحمن عبد23505

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المجد ابو محمود الرحمن عبد23506

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد الحميد عبد احمد هللا عبد23507

الجيزةاألدبىمبصرموسى عبده المولى عبد احمد هللا عبد23508

الجيزةاألدبىمبصرعارف محمد الحمد ابو طارق هللا عبد23509

الجيزةاألدبىمبصرمرسى لطفى على هللا عبد23510
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ن338اللبن صفط

ثاناللبن صفط

راسباللبن صفط

ثاناللبن صفط

راسباللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

راسباللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

راسبالتحرير

ن482التحرير

ثانالتحرير

ن382التحرير

راسبالتحرير

ثانالتحرير

ثانالتحرير

راسبالتحرير

راسبالتحرير

ثانالتحرير

ن329التحرير

ثانالتحرير

ن448التحرير

ثانالتحرير

راسبالتحرير

راسبالتحرير

ثانالتحرير

ن475التحرير

ثانالتحرير

راسبالتحرير

ثانالتحرير

ن358التحرير

ثانالتحرير

ثانالتحرير

ثانالتحرير

ن379التحرير

ثانالتحرير

ثانالتحرير

ن376التحرير

ثانالتحرير
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الجيزةاألدبىمبصرالزينى فكرى محمد الدين حسام على23511

الجيزةاألدبىمبصرحواشى محمد على محمد على23512

الجيزةاألدبىمبصرعلى ماجد ياسر عمار23513

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم سعيد ايمن عمر23514

الجيزةاألدبىمبصررمضان محمد محمد شاكر محمد عمر23515

الجيزةاألدبىمبصرداود سيد محمود عمر23516

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد هشام عمر23517

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى وليد عمر23518

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل محمود اسماعيل عمرو23519

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سليمان محمد عادل عمرو23520

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد الدين صالح احمد محمد23521

الجيزةاألدبىمبصرمسعود العزيز عبد اسماعيل محمد23522

الجيزةاألدبىمبصرتوفيق محمد اشرف محمد23523

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد حامد محمد23524

الجيزةاألدبىمبصراحمد رفعت حسن محمد23525

الجيزةاألدبىمبصرالدين نجم حسين ربيع محمد23526

الجيزةاألدبىمبصرموسى حسن السيد طارق محمد23527

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد مجدى محمد23528

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد الاله عبد منصور محمد23529

الجيزةاألدبىمبصروهبه عبده محمد بركات محمود23530

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد حمدى محمود23531

الجيزةاألدبىمبصرعفيفى محمود عاصم محمود23532

الجيزةاألدبىمبصررضا الحميد عبد السيد الحميد عبد محمود23533

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد مصطفى المنعم عبد فريد محمود23534

الجيزةاألدبىمبصرايوب احمد محمد محمود23535

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مسعد محمد محمود23536

الجيزةاألدبىمبصرالاله عبد الكريم جاد اشرف مروان23537

الجيزةاألدبىمبصرربيع على حسن السميع عبد مصطفى23538

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل العال ابو حسين مصطفى23539

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد غنيمه ابو ربيع مصطفى23540

الجيزةاألدبىمبصرمؤمن محروس سيد معاذ23541

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد ابراهيم مكى23542

الجيزةاألدبىمبصرمحمود يوسف عماد مهاب23543

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد يوسف23544

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد ياسر يوسف23545

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد المعز عبد ربيع بكر ابو23546

الجيزةاألدبىمبصرحسان الدين محى خالد احمد23547

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مصطفى الناصر عبد احمد23548

الجيزةاألدبىمبصرعلى شعبان محمود احمد23549

الجيزةاألدبىمبصرعلى مراد الرؤوف عبد احمد23550

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السيد زكريا احمد23551

الجيزةاألدبىمبصراحمد فاروق احمد اسامه23552
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ن332التحرير

راسبالتحرير

ن416التحرير

ن332التحرير

ن411التحرير

ثانالتحرير

راسبالتحرير

راسبالتحرير

ثانالتحرير

ن337التحرير

ثانالتحرير

ثانالتحرير

ثانالتحرير

راسبالتحرير

ن343التحرير

ثانالتحرير

ثانالتحرير

ن433التحرير

ثانالتحرير

ثانالتحرير

ثانالتحرير

ن494التحرير

ثانالتحرير

ثانالتحرير

ن337التحرير

ثانالتحرير

ثانالتحرير

ثانالتحرير

ن341التحرير

ن327.5التحرير

راسبالتحرير

ثانالتحرير

ن463التحرير

ثانالتحرير

ن382التحرير

ثانرشدى

ن363رشدى

راسبرشدى

ثانرشدى

راسبرشدى

ن511رشدى

ثانرشدى
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن احمد حسام23553

الجيزةاألدبىمبصرحميده الجيد عبد محمد محمود الرحمن عبد23554

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد الدين صالح محمد الرحمن عبد23555

الجيزةاألدبىمبصرمنصور العزيز عبد سالم سيد العزيز عبد23556

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد العزيز عبد طارق العزيز عبد23557

الجيزةاألدبىمبصرالغيط ابو عنتر جبر هللا عبد23558

الجيزةاألدبىمبصرعيسى امين زكريا هللا عبد23559

الجيزةاألدبىمبصرلبيب خليل عماد هللا عبد23560

الجيزةاألدبىمبصرالشيخ الفتاح عبد محمد هللا عبد23561

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مشحوت يحيى هللا عبد23562

الجيزةاألدبىمبصرعيسى الحى عبد المعبود عبد عرفه23563

الجيزةاألدبىمبصرعيد محمود على محمد عصام23564

الجيزةاألدبىمبصرعابدين محمد خالد على23565

الجيزةاألدبىمبصرالمنعم عبد عمر الرحيم عبد عمر23566

الجيزةاألدبىمبصراحمد سليمان محمد فوفانا23567

الجيزةاألدبىمبصرعلى مرسى احمد محمد23568

الجيزةاألدبىمبصرحسين على مصطفى محمد23569

الجيزةاألدبىمبصرالجابر عبد فوزى العزيز عبد محمد23570

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى مراد ابراهيم مراد23571

الجيزةاألدبىمبصرالزهيرى جوده فتحى محمد مصطفى23572

الجيزةاألدبىمبصرالحق عبد همام سيد همام23573

الجيزةاألدبىمبصرعويس العزيز عبد مدحت محمد23574

الجيزةاألدبىمبصرعويس العزيز عبد مدحت عمر23575

الجيزةاألدبىمبصرصابر احمد الفولى احمد23576

الجيزةاألدبىمبصرالسيد يونس ربيع احمد23577

الجيزةاألدبىمبصرمحمود على عادل احمد23578

الجيزةاألدبىمبصرعلى شعبان على احمد23579

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد احمد23580

الجيزةاألدبىمبصرقوشتى العال عبد زايد اسالم23581

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم السيد ياسر احمد23582

الجيزةاألدبىمبصرالشناوى السيد محمد بهاء23583

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو حسين رجب حسين23584

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد رمضان اشرف شريف23585

الجيزةاألدبىمبصرزهران محمود مصباح زهران صبحى23586

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد محمد االله عبد23587

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد محمد الرازق عبد23588

الجيزةاألدبىمبصرالاله عبد فاروق عصام الرحمن عبد23589

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد محمد على الرحمن عبد23590

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد على الرحمن عبد23591

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد العزيز عبد23592

الجيزةاألدبىمبصرالسيد المحسن عبد سيد المحسن عبد23593

الجيزةاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد احمد على23594
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ن472حميدة خطاب

ن536حميدة خطاب

ن411حميدة خطاب
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الجيزةاألدبىمبصرعزت وائل محمد عمر23595

الجيزةاألدبىمبصرمحمود عنتر ناصر عمر23596

الجيزةاألدبىمبصرصالح المنعم عبد محمد عمرو23597

الجيزةاألدبىمبصرحسن الجليل عبد احمد محمد23598

الجيزةاألدبىمبصرزيدان محمد اسامه محمد23599

الجيزةاألدبىمبصرخليل سيد سامى محمد23600

الجيزةاألدبىمبصرغريب فرج سيد محمد23601

الجيزةاألدبىمبصرحسين احمد على محمد23602

الجيزةاألدبىمبصررجب محمد عماد محمد23603

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن وحيد محمود23604

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السميع عبد محمد مروان23605

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد عبده احمد مصطفى23606

الجيزةاألدبىمبصرالسميع عبد العزيز عبد محمد مصطفى23607

الجيزةاألدبىمبصرسيف سيد سفينه يوسف23608

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمد شعبان يوسف23609

الجيزةاألدبىمبصرندا حسين محمد خليل اسامه ابراهيم23610

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد رزق الرسول عبد اسامه ابراهيم23611

الجيزةاألدبىمبصرعمار محمد محمد فوزى ابراهيم23612

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم هانى ابراهيم23613

الجيزةاألدبىمبصرعبود محمد طه احمد احمد23614

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المعطى عبد جمال احمد23615

الجيزةاألدبىمبصرسراج حافظ احمد حافظ احمد23616

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حسنين على حسانين احمد23617

الجيزةاألدبىمبصرنصر ابراهيم الفتاح عبد حمدى احمد23618

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد النافع عبد خالد احمد23619

الجيزةاألدبىمبصريوسف على عبده خالد احمد23620

الجيزةاألدبىمبصرعطيه محمد المؤمن عبد ربيع احمد23621

الجيزةاألدبىمبصرمشحوت احمد امين سعد احمد23622

الجيزةاألدبىمبصرحماده فرج امين محمد صبرى احمد23623

الجيزةاألدبىمبصرمرجاوى المجيد عبد صابر طلعت احمد23624

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد ابراهيم محمد احمد23625

الجيزةاألدبىمبصرالشافعى محمد احمد محمد احمد23626

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد المنعم عبد محمد احمد23627

الجيزةاألدبىمبصرطايع محمد الونيس عبد محمد احمد23628

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الحليم عبد محمود محمد احمد23629

الجيزةاألدبىمبصرالدائم عبد على محمد مصطفى احمد23630

الجيزةاألدبىمبصرحميده السيد حميده ناصر احمد23631

الجيزةاألدبىمبصرحسن ابو الجيد عبد العظيم عبد طه اسامه23632

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد العظيم عبد ناجى اسالم23633

الجيزةاألدبىمبصرمدين سيد سيد عادل السيد23634

الجيزةاألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد بكر محمد بكر23635

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم على رمضان على خالد23636
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الجيزةاألدبىمبصرخالد عطيه ابراهيم محمد غيضان خالد23637

الجيزةاألدبىمبصرصالح الحفيظ عبد الحفيظ عبد محمد خالد23638

الجيزةاألدبىمبصرغراب محمود مازن رام23639

الجيزةاألدبىمبصرالميانى الغفار عبد احمد محمد سامح23640

الجيزةاألدبىمبصرجمعه سيد فرحات سيد23641

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمود سعيد محمد الرحمن سيف23642

الجيزةاألدبىمبصرعلى ابو مرسى صابر الفتاح عبد صابر23643

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل احمد محمود رمضان ضياء23644

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد عاصم23645

الجيزةاألدبىمبصردرويش محمد خالد الرحمن عبد23646

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد رشاد الرحمن عبد23647

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم مرجح رجب مجدى الرحمن عبد23648

الجيزةاألدبىمبصريوسف سيد عبده محمد الرحمن عبد23649

الجيزةاألدبىمبصرعامر خليل الفتاح عبد محمد الفتاح عبد23650

الجيزةاألدبىمبصرسليمان عمر محمد محمد الكريم عبد23651

الجيزةاألدبىمبصرندا على ابراهيم رزق احمد هللا عبد23652

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد رجب هللا عبد23653

الجيزةاألدبىمبصرحسن احمد السيد محمد هللا عبد23654

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الكريم عبد محمد هللا عبد23655

الجيزةاألدبىمبصراحمد احمد محى المجيد عبد23656

الجيزةاألدبىمبصرعوض السيد السيد السيد عرفه23657

الجيزةاألدبىمبصرمدين مرزوق محمد بكر عالء23658

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد محروس حسين على23659

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد على كرم على23660

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد الواسع عبد ابراهيم عمر23661

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حسين مؤمن عمر23662

الجيزةاألدبىمبصرفرحات محمد حنفى احمد عمرو23663

الجيزةاألدبىمبصرالخوانكى فتحى حمدى عمرو23664

الجيزةاألدبىمبصرخليل عطيه احمد عدلى كريم23665

الجيزةاألدبىمبصردرويش السيد عبد محمد حسين محمد23666

الجيزةاألدبىمبصرالسيسى قطب محمود شكرى محمد23667

الجيزةاألدبىمبصرحسن على محمود عادل محمد23668

الجيزةاألدبىمبصرالزيدى عبده حسين الباسط عبد محمد23669

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد محروس الناصر عبد محمد23670

الجيزةاألدبىمبصرهيكل يوسف محمد مجاهد محمد23671

الجيزةاألدبىمبصرسرور الخالق عبد محمد مشهور محمد23672

الجيزةاألدبىمبصرمحسن عتابى مجاهد نصر محمد23673

الجيزةاألدبىمبصرعفيفى سليمان التواب عبد يحى محمد23674

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسنين احمد محمود23675

الجيزةاألدبىمبصرالسيسى العال عبد الرؤف عبد اشرف محمود23676

الجيزةاألدبىمبصرحسين المقصود عبد حسن حسن محمود23677

الجيزةاألدبىمبصرالمولى عبد محمود محمود سيد محمود23678
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الجيزةاألدبىمبصرالدايم عبد عبده النبى عبد عيد محمود23679

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد الجليل عبد محمد محمود23680

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد الحكيم عبد محمد محمود23681

الجيزةاألدبىمبصرالوراقى مصطفى محمود مصطفى محمود23682

الجيزةاألدبىمبصراحمد الحسن ابو سيد مصطفى23683

الجيزةاألدبىمبصرمحمود رمضان محمود مصطفى23684

الجيزةاألدبىمبصرندا محمد الرحمن عبد احمد شعبان ناصر23685

الجيزةاألدبىمبصرالصمد عبد محمد هللا عبد ناصر ناصر23686

الجيزةاألدبىمبصرحسن على انور هشام الدين نجم23687

الجيزةاألدبىمبصرعرب ابو حميده محمد محمد هاشم23688

الجيزةاألدبىمبصراحمد ابراهيم فرج ياسر23689

الجيزةاألدبىمبصرالعال ابو محمد عبده احمد يوسف23690

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد الرشيد عبد عادل يوسف23691

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد مرسى عالء يوسف23692

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الواحد عبد محمد يوسف23693

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم على محروس ياسر يوسف23694

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد المجد ابو ابراهيم23695

الجيزةاألدبىمبصرمحمد امبارك حسن احمد23696

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صبحى رضا احمد23697

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على رمضان احمد23698

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد صابر احمد23699

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد المحسن عبد احمد23700

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد سالمه المقصود عبد احمد23701

الجيزةاألدبىمبصرالسيد بكر الناصر عبد احمد23702

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد الجليل عبد فارس احمد23703

الجيزةاألدبىمبصرعطيه فكرى فوزى احمد23704

الجيزةاألدبىمبصرالسيد الوهاب عبد محمد احمد23705

الجيزةاألدبىمبصرعساكر طه محمود احمد23706

الجيزةاألدبىمبصربيومى محمد محمد مصطفى احمد23707

الجيزةاألدبىمبصرصالح السيد وليد احمد23708

الجيزةاألدبىمبصرنصر سعد النبى عبد اسالم23709

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو الحميد عبد النبى عبد اسالم23710

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد محمود اسالم23711

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد النجا ابو اشرف23712

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم معوض محمد امين23713

الجيزةاألدبىمبصرعوض محمد عصام ايمن23714

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مصطفى يسرى بهاء23715

الجيزةاألدبىمبصرالسيد حامد شوقى حسنى23716

الجيزةاألدبىمبصرعلى الباسط عبد يوسف حسن23717

الجيزةاألدبىمبصرعلى شعبان ناصر رأفت23718

الجيزةاألدبىمبصرشحاته رجب مبروك رجب23719

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد عيد رجب رمضان23720
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ن403اوسيم

ن420اوسيم

راسبصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

ن401صقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

ن422صقيل

ثانصقيل

راسبصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

راسبصقيل

ن471صقيل

راسبصقيل

ن375صقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

راسبصقيل

ثانصقيل

راسبصقيل

راسبصقيل

راسبصقيل

راسبصقيل
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الجيزةاألدبىمبصرالونيس عبد فوزى المنعم عبد رمضان23721

الجيزةاألدبىمبصرعطيه فهمى الباسط عبد سعيد23722

الجيزةاألدبىمبصراحمد احمد احمد طارق23723

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد مجدى الرحمن عبد23724

الجيزةاألدبىمبصرالسيد الموجود عبد محمد الرحمن عبد23725

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد هللا عبد حسن هللا عبد23726

الجيزةاألدبىمبصرحسن مختار حسن هللا عبد23727

الجيزةاألدبىمبصرحسين حسن عماد هللا عبد23728

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد المجيد عبد عربى المجيد عبد23729

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حجاج ابراهيم عمار23730

الجيزةاألدبىمبصرهيبه عاشور جمال عمر23731

الجيزةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد المقصود عبد عمر23732

الجيزةاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد شريف فارس23733

الجيزةاألدبىمبصرمحمد امبارك حسن مبارك23734

الجيزةاألدبىمبصرالزمر محمود انور اسامه محمد23735

الجيزةاألدبىمبصرالسيد سليمان جمعه محمد23736

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم احمد رمضان محمد23737

الجيزةاألدبىمبصرحسين فتحى صبرى محمد23738

الجيزةاألدبىمبصرعاشور رمضان على محمد23739

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى سعد كرم محمد23740

الجيزةاألدبىمبصرحسين حسين محمد محمد23741

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ماهر مجدى محمود23742

الجيزةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمد محمود23743

الجيزةاألدبىمبصرعلى على محمد محمود23744

الجيزةاألدبىمبصرجمعه محمود شعبان الفتاح عبد مصطفى23745

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد شربينى خالد مصطفى23746

الجيزةاألدبىمبصرالسيد المجيد عبد شاكر مصطفى23747

الجيزةاألدبىمبصرمحمد طه محمد مصطفى23748

الجيزةاألدبىمبصرحسن عتابى محمد محمود مصطفى23749

الجيزةاألدبىمبصراحمد على محمد ممدوح23750

الجيزةاألدبىمبصرحسن المقصود عبد يوسف ياسر23751

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم يوسف23752

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم يوسف23753

الجيزةاألدبىمبصرسيد سيد الغنى عبد مدحت يوسف23754

الجيزةاألدبىمبصرعلى ابراهيم سعيد محمد23755

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد السيد احمد23756

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد العزيز عبد جمال ايمن23757

الجيزةاألدبىمبصرالعاطى عبد بدر عيد ابراهيم23758

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد العظيم عبد سليمان احمد23759

الجيزةاألدبىمبصرموسى ابراهيم صبحى احمد23760

الجيزةاألدبىمبصرامام احمد محروس احمد23761

الجيزةاألدبىمبصرالدايم عبد السيد محمد حسام23762
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راسبصقيل
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ن522صقيل

راسبصقيل

ثانصقيل

ن382صقيل

ثانصقيل

ن335صقيل

متخلفصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

ن406صقيل

ن477صقيل

راسبصقيل

راسبصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

راسبصقيل

ثانصقيل

راسبصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

ن393البراجيل

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل
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الجيزةاألدبىمبصرجوده محمد جوده خالد23763

الجيزةاألدبىمبصرالشربينى محمد حسن زياد23764

الجيزةاألدبىمبصرفاروق حافظ احمد سامى23765

الجيزةاألدبىمبصرالاله عبد بدوى راجح ابراهيم الرحمن عبد23766

الجيزةاألدبىمبصرطلبه محمد كرم الرحمن عبد23767

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل فهمى محمد الرحمن عبد23768

الجيزةاألدبىمبصرعلى العاطى عبد عادل هللا عبد23769

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد هللا خلف عمر23770

الجيزةاألدبىمبصرعلى السالم عبد محمود عز23771

الجيزةاألدبىمبصرمبروك محمد مبروك الفتاح عبد كريم23772

الجيزةاألدبىمبصرالمعطى عبد محمد جمال محمد23773

الجيزةاألدبىمبصرالمعطى عبد محمد جمال محمود23774

الجيزةاألدبىمبصرمهدى المنعم عبد محمد محمود23775

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد احمد سلمان محمد محمود23776

الجيزةاألدبىمبصررضوان محمد جالل رضا مصطفى23777

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل هللا جاد امين عادل مصطفى23778

الجيزةاألدبىمبصرالموجود عبد حسنين عشرى محمد مصطفى23779

الجيزةاألدبىمبصرالفقى الغفار عبد محمود ناجى23780

الجيزةاألدبىمبصرمسعود ضو سعد محمد هشام23781

الجيزةاألدبىمبصرز االبو محمود رجب جمال احمد23782

الجيزةاألدبىمبصرعليش النصر سيف سعيد احمد23783

الجيزةاألدبىمبصرعلى العظيم عبد سمير احمد23784

الجيزةاألدبىمبصرعويلى مبروك حسين عادل احمد23785

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد الجيد عبد عباس احمد23786

الجيزةاألدبىمبصرقطامش عطيه احمد عزمى احمد23787

الجيزةاألدبىمبصرمبروك احمد محمد احمد23788

الجيزةاألدبىمبصركشك ابراهيم محمد ابراهيم حسام23789

الجيزةاألدبىمبصراحمد عبيد رمضان محمد خالد23790

الجيزةاألدبىمبصربدوى ابو حافظ فوزى محمد سعد23791

الجيزةاألدبىمبصرالشيمى المنعم عبد ابراهيم محمد سليمان23792

الجيزةاألدبىمبصرمنشاوى رشوان محمد شريف23793

الجيزةاألدبىمبصراحمد حسين احمد شهاب23794

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد المجيد عبد جمعه طه23795

الجيزةاألدبىمبصرعبيد راشد رمزى راشد الرحمن عبد23796

الجيزةاألدبىمبصرحسين ابراهيم جمال على23797

الجيزةاألدبىمبصرالسيد الواحد عبد سيد عمار23798

الجيزةاألدبىمبصرالسيد العاطى عبد اشرف عمرو23799

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فتحى عصام فتحى23800

الجيزةاألدبىمبصراحمد حافظ جبريل محمد23801

الجيزةاألدبىمبصرحسن مرزوق حسن محمد23802

الجيزةاألدبىمبصرخليل ابو احمد سعد خليل محمد23803

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الصمد عبد طاهر محمد23804
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ن367البراجيل

ن385البراجيل

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل
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ثانالبراجيل
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ن370البراجيل

ن332البراجيل

ن403البراجيل

ن425البراجيل

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل

راسبالبراجيل

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

ن315المنصورية

ن509المنصورية

راسبالمنصورية

ن482المنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية
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الجيزةاألدبىمبصرهلوان على العظيم عبد مصطفى محمد23805

الجيزةاألدبىمبصراحمد سعيد نبيل محمد23806

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد ذكى السالم عبد اشرف محمود23807

الجيزةاألدبىمبصربدوى ابراهيم محمد سيد محمود23808

الجيزةاألدبىمبصرمحمود جمال محمد محمود23809

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الواجد عبد مصطفى محمود23810

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد احمد مصطفى23811

الجيزةاألدبىمبصرحمد محمد فاروق هللا عبد مصطفى23812

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم محمد مصطفى23813

الجيزةاألدبىمبصرعلى هللا عبد النعيم عبد ناجى23814

الجيزةاألدبىمبصرز االبو محمود محمد عماد هشام23815

الجيزةاألدبىمبصرسعد رحيم على السيد هالل23816

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد على خالد هيثم23817

الجيزةاألدبىمبصرسليمان ربيع محمود وليد23818

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد احمد صالح ياسر23819

الجيزةاألدبىمبصرعجاج محمد محمد احمد يحى23820

الجيزةاألدبىمبصرالحى عبد رمضان رضا ابراهيم23821

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم23822

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد عباس محمد ايمن احمد23823

الجيزةاألدبىمبصرالظريف محمد منسى رمضان احمد23824

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد ابراهيم رياض احمد23825

الجيزةاألدبىمبصرعلى صابر سعيد احمد23826

الجيزةاألدبىمبصراحمد محروس صابر احمد23827

الجيزةاألدبىمبصرصالح السالم عبد احمد عادل احمد23828

الجيزةاألدبىمبصرخليل محمد العظيم عبد الغنى عبد احمد23829

الجيزةاألدبىمبصرالمولى عبد حسن عزت احمد23830

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد مجدى احمد23831

الجيزةاألدبىمبصرشعبان رجب احمد محمد احمد23832

الجيزةاألدبىمبصرهنداوى حجاج محمود اسامه23833

الجيزةاألدبىمبصرنصار على عطيه سالمه اسماعيل23834

الجيزةاألدبىمبصرسيد الرؤف عبد سيد امير23835

الجيزةاألدبىمبصرعرفه كامل رمضان بالل23836

الجيزةاألدبىمبصرعلى عبده على حسام23837

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد النبى عبد احمد حسن23838

الجيزةاألدبىمبصربدر محمد بدر حسن محمد حسن23839

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الباسط عبد دسوقى حماد23840

الجيزةاألدبىمبصرالقرم امين صابر رمضان سعيد23841

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد قطب سيد رجب سيد23842

الجيزةاألدبىمبصرمعوض احمد سيد معوض سعيد23843

الجيزةاألدبىمبصرقنديل على فوزى احمد سيف23844

الجيزةاألدبىمبصربيومى هاشم سيد الدين سيف23845

الجيزةاألدبىمبصرمرسى صابر سامى صابر23846
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ن327ابواسماعيل صالح

ن472ابواسماعيل صالح
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ن408ابواسماعيل صالح
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الجيزةاألدبىمبصراحمد يحى احمد الرحمن عبد23847

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد صابر اسامه الرحمن عبد23848

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد سعيد الرحمن عبد23849

الجيزةاألدبىمبصرالونيس عبد جاد صالح الرحمن عبد23850

الجيزةاألدبىمبصرطعيمه نصر احمد حسن كمال الرحمن عبد23851

الجيزةاألدبىمبصرمرسى احمد محمد الرحمن عبد23852

الجيزةاألدبىمبصرمدكور حسن محمد الرحمن عبد23853

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل النبى عبد محمد الرحمن عبد23854

الجيزةاألدبىمبصرمشاكى محمد احمد هللا عبد23855

الجيزةاألدبىمبصرحسين الحميد عبد الحميد عبد هللا عبد23856

الجيزةاألدبىمبصرحموده احمد على محمود هللا عبد23857

الجيزةاألدبىمبصرعلى ابراهيم احمد هللا عبد23858

الجيزةاألدبىمبصراحمد عاشور احمد هللا عبد23859

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد احمد هللا عبد23860

الجيزةاألدبىمبصرعفيفى حسن المعبود عبد حسن هللا عبد23861

الجيزةاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد مجدى هللا عبد23862

الجيزةاألدبىمبصرالشاهد شفيق محمود هللا عبد23863

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد حسين على23864

الجيزةاألدبىمبصرسالمه فوزى رشوان عمر23865

الجيزةاألدبىمبصرجمعه فرحات صابر عمر23866

الجيزةاألدبىمبصربكر السيد السيد محمد محمد عمر23867

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد محمد عمر23868

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم فتحى سامى فتحى23869

الجيزةاألدبىمبصرعمر محمد على ماجد23870

الجيزةاألدبىمبصرالشاذلى محمد ابراهيم محمد23871

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد رأفت اسامه محمد23872

الجيزةاألدبىمبصرصبيح شوقى ايمن محمد23873

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد دسوقى محمد23874

الجيزةاألدبىمبصرفرغلى سعد سمير محمد23875

الجيزةاألدبىمبصرشعبان محمد شعبان محمد23876

الجيزةاألدبىمبصربدران النبى عبد صابر محمد23877

الجيزةاألدبىمبصرالسيد سالمه عاشور محمد23878

الجيزةاألدبىمبصرامام على محمد الفتاح عبد محمد23879

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود محمد23880

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود مصطفى محمد23881

الجيزةاألدبىمبصريوسف السيد هرميس محمد23882

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمود اسماعيل محمود23883

الجيزةاألدبىمبصرالدين علم محمد اشرف محمود23884

الجيزةاألدبىمبصرموسى محمد جمال محمود23885

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمود خميس محمود23886

الجيزةاألدبىمبصرعبود محمود صبرى محمود23887

الجيزةاألدبىمبصرصالح السالم عبد محمد محمود محمود23888
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ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ن476ابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

راسبابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

راسبابواسماعيل صالح

ن337ابواسماعيل صالح

ن448ابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ن458ابواسماعيل صالح

ن390ابواسماعيل صالح

ن341ابواسماعيل صالح

راسبابواسماعيل صالح

ن549ابواسماعيل صالح

ن534ابواسماعيل صالح

ن460ابواسماعيل صالح

ن406ابواسماعيل صالح

ن381ابواسماعيل صالح

ن402ابواسماعيل صالح

ن432ابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ن395ابواسماعيل صالح

ن553ابواسماعيل صالح

ن526ابواسماعيل صالح

راسبابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ن356ابواسماعيل صالح

ن413ابواسماعيل صالح

ن522ابواسماعيل صالح

ن444ابواسماعيل صالح

ن479ابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

راسبابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ن460ابواسماعيل صالح
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الجيزةاألدبىمبصرالسيد عدلى ياسر محمود23889

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن على مروان23890

الجيزةاألدبىمبصرالمعبود عبد محمد سعد ايمن مصطفى23891

الجيزةاألدبىمبصرمنصور محمد سيد مصطفى23892

الجيزةاألدبىمبصرصديق حسين محمد مصطفى23893

الجيزةاألدبىمبصرعثمان اسماعيل اسماعيل صابر معتز23894

الجيزةاألدبىمبصردرويش صابر رمضان هشام23895

الجيزةاألدبىمبصرعلى ابو محمد محمد احمد يوسف23896

الجيزةاألدبىمبصرامام محمود امام يوسف23897

الجيزةاألدبىمبصرعبده حسن محمد احمد ابراهيم23898

الجيزةاألدبىمبصرحماد السالم عبد هالل سالمه احمد23899

الجيزةاألدبىمبصررمضان اسماعيل شحاته احمد23900

الجيزةاألدبىمبصرحميده العزيز عبد عادل احمد23901

الجيزةاألدبىمبصرالموجود عبد شعبان عيد احمد23902

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد الرسول عبد السالم عبد العز23903

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد كمال الدين بدر23904

الجيزةاألدبىمبصرالجبالى محمود رواش ابو سالمه بالل23905

الجيزةاألدبىمبصرنصر الفتاح عبد مهدى بالل23906

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد فهمى احمد حمدى23907

الجيزةاألدبىمبصرحواش مصطفى رمضان محمود الدين ضياء23908

الجيزةاألدبىمبصرالصمد عبد رشوان امام عادل23909

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد الخالق عبد سالمه عاصم23910

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد محمد عاصم23911

الجيزةاألدبىمبصرعلى حسن انور الرحمن عبد23912

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فهيم فهمى محمد الرحمن عبد23913

الجيزةاألدبىمبصرالنصر ابو حسن بكر ابو الشحات هللا عبد23914

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد احمد عالء23915

الجيزةاألدبىمبصرعلى الرازق عبد احمد على23916

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد عالء كريم23917

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عباس السيد محمد23918

الجيزةاألدبىمبصرحسانين يسرى شعبان محمد23919

الجيزةاألدبىمبصرالظهور ابو الظاهر عبد يحيى محمد23920

الجيزةاألدبىمبصراحمد العاطى عبد احمد جمعه مصطفى23921

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمود مصطفى23922

الجيزةاألدبىمبصرعلى هللا عبد مسعود هشام23923

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد رمضان ياسين23924

الجيزةاألدبىمبصرالكبير محمد جاد محمود ابراهيم23925

الجيزةاألدبىمبصرخميس محمد خميس بشير احمد23926

الجيزةاألدبىمبصرجمعه ناجى سعيد احمد23927

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد المنعم عبد الناصر عبد احمد23928

الجيزةاألدبىمبصرمحمد امين مصطفى احمد23929

الجيزةاألدبىمبصرمسعود بنان محمد ناصر احمد23930
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راسبابواسماعيل صالح

ن337ابواسماعيل صالح

ن391ابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ن475ابواسماعيل صالح

ن387ابواسماعيل صالح

ن338ابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ن391ابواسماعيل صالح

ن507الرهاوى

راسبالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ن391الرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ن400الرهاوى

ن463الرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ن375الرهاوى

راسبالرهاوى

ثانالرهاوى

ن382الرهاوى

راسبالرهاوى

ن391الرهاوى

راسبالرهاوى

ثانالرهاوى

ن369الرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

راسبالرهاوى

راسبجزاية

ن470جزاية

راسبجزاية

ن373جزاية

ثانجزاية

ثانجزاية
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الجيزةاألدبىمبصرعلى جمال نشأت احمد23931

الجيزةاألدبىمبصرعبيد عابد علوان ناجح ادهم23932

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد الفتاح عبد الواحد عبد اسامه23933

الجيزةاألدبىمبصرسليمان الخير ابو جمعه سليمان اشرف23934

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد فؤاد عيد حازم23935

الجيزةاألدبىمبصرمحروس علوانى عامر ضياء23936

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد طه23937

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد الحديد ابو محمود طه23938

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد الحسينى سعيد هللا عبد23939

الجيزةاألدبىمبصرالمنعم عبد سعيد هانى هللا عبد23940

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى على مصطفى على23941

الجيزةاألدبىمبصرانور نبيل الحميد عبد عمرو23942

الجيزةاألدبىمبصرخميس فتحى مصطفى عمر23943

الجيزةاألدبىمبصرامين الهادى عبد انور محمد23944

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد انور محمد23945

الجيزةاألدبىمبصرمهدى شعبان رزق محمد23946

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد عبده الهادى عبد رمضان محمد23947

الجيزةاألدبىمبصرمنيسى هللا عبد سامى محمد23948

الجيزةاألدبىمبصرامام جمعه سعودى محمد23949

الجيزةاألدبىمبصرحسين خليل محمد شعبان محمد23950

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل العاطى عبد صابر محمد23951

الجيزةاألدبىمبصرمحمود النبى عبد صابر محمد23952

الجيزةاألدبىمبصرمنيسى عباس صالح محمد23953

الجيزةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد عاشور محمد23954

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد هللا عبد محمد23955

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد عرفه محمد23956

الجيزةاألدبىمبصرالعاطى عبد ابراهيم مصطفى محمد23957

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم جمعه شوقى يحيى محمد23958

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فتحى السيد محمود23959

الجيزةاألدبىمبصرالونيس عبد محمد ايمن محمود23960

الجيزةاألدبىمبصرالسيد جبريل محمد محمود23961

الجيزةاألدبىمبصرالظاهر عبد السالم عبد مرض محمود23962

الجيزةاألدبىمبصرالخير ابو فتحى مندى محمود23963

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عوض ناجى مصطفى23964

الجيزةاألدبىمبصرسنه ابو العزيز عبد طه مصطفى23965

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى مسعد مصطفى محمد23966

الجيزةاألدبىمبصرمحمد كامل صبحى ابراهيم23967

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد السيد الستار عبد ابراهيم23968

الجيزةاألدبىمبصرعلى المجيد عبد شعبان احمد23969

الجيزةاألدبىمبصراحمد الشافى عبد عاطف احمد23970

الجيزةاألدبىمبصرطلبه السيد فتحى احمد23971

الجيزةاألدبىمبصرسالم صابر محمد اسامه23972
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ن380جزاية

ثانجزاية

ن355جزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ن564جزاية

ثانجزاية

ن419جزاية

ثانجزاية

راسبجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

راسبجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

راسبجزاية

راسبجزاية

راسبجزاية

ن428جزاية

ثانجزاية

ن433جزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

راسبجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

راسبجزاية

راسبجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

راسبجزاية

ن326وردان

ن477.5وردان

ن372وردان

ن350وردان

ثانوردان

ثانوردان
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الجيزةاألدبىمبصرحميده النافع عبد محمد اسالم23973

الجيزةاألدبىمبصرالسيد جمعه سعيد جمعه23974

الجيزةاألدبىمبصرمجاهد محمد محمود طه23975

الجيزةاألدبىمبصررزق حامد اسماعيل عادل23976

الجيزةاألدبىمبصرسليمان سليمان رجب الرحمن عبد23977

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمود الرحمن عبد23978

الجيزةاألدبىمبصرمبروك الحميد عبد السيد عالء23979

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود السيد عمر23980

الجيزةاألدبىمبصررياض فتحى احمد محمد23981

الجيزةاألدبىمبصرزهران محمود الفضيل عبد محمد23982

الجيزةاألدبىمبصراحمد على القادر عبد مصطفى23983

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد احمد محمود مصطفى23984

الجيزةاألدبىمبصرعميره ابو القوى عبد سمير ياسين23985

الجيزةاألدبىمبصربيومى غريب انور محمد23986

الجيزةاألدبىمبصرعرفه زيد ابو ياسر زيد ابو23987

الجيزةاألدبىمبصرحسن على عوض خلف احمد23988

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد اسماعيل سيد احمد23989

الجيزةاألدبىمبصرالشيخ كامل عادل احمد23990

الجيزةاألدبىمبصرسيد مهيرى محمد اسامه23991

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل احمد الرحمن عبد المعتصم23992

الجيزةاألدبىمبصرالراضى عبد محمود هشام انس23993

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم احمد سيد محمد خالد23994

الجيزةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد عاصم23995

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد حمدى الرحمن عبد23996

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد محمد صالح الرحمن عبد23997

الجيزةاألدبىمبصرصابراحمد محمد الرحمن عبد23998

الجيزةاألدبىمبصراحمد النبى عبد حسن سمير العزيز عبد23999

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد نجاح مجدى هللا عبد24000

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد سيد رضوان على24001

الجيزةاألدبىمبصربرعى صابر رجب عمر24002

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد الفتاح عبد عادل فارس24003

الجيزةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد مجدى عصام محمد24004

الجيزةاألدبىمبصريوسف عمر بسيونى عمر محمد24005

الجيزةاألدبىمبصرالنجار محمد يسن ممدوح محمد24006

الجيزةاألدبىمبصراحمد المعطى عبد ابراهيم محمود24007

الجيزةاألدبىمبصرموسى السباعى السباعى غالى محمود24008

الجيزةاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد محمود24009

الجيزةاألدبىمبصراحمد المعطى عبد احمد محمود مصطفى24010

الجيزةاألدبىمبصرهيبه السيد كمال احمد يوسف24011

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد رفاعى الاله عبد يوسف24012

الجيزةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد بكرى عصام يوسف24013

الجيزةاألدبىمبصرشليل ابراهيم مجدى ابراهيم24014



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1140

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانوردان

ثانوردان

ن452وردان

ن338وردان

ن387وردان

ن378وردان

ثانوردان

ثانوردان

ثانوردان

ثانوردان

راسبوردان

راسبوردان

ثانوردان

ثانوردان

ن367اكتوبر6

راسباكتوبر6

ن372اكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن454اكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن466اكتوبر6

ن436اكتوبر6

راسباكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن433اكتوبر6

راسباكتوبر6

ن358اكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن320اكتوبر6

ن404اكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن531اكتوبر6

ن511اكتوبر6

ن396اكتوبر6

راسباكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن479النموذجى زايد
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الجيزةاألدبىمبصرعبده ابراهيم محمود ابراهيم24015

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد زيد ابو الفتاح عبد احمد24016

الجيزةاألدبىمبصرعلى على ياسر الدين حسام24017

الجيزةاألدبىمبصرالسعود ابو على سيد طارق احمد سامح24018

الجيزةاألدبىمبصرحسن صيام صبرى صيام24019

الجيزةاألدبىمبصرعطيه محمد على ابراهيم الرحمن عبد24020

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد حلمى احمد الرحمن عبد24021

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد الغفار عبد مجدى الغفار عبد24022

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد المعطى عبد حمدى هللا عبد24023

الجيزةاألدبىمبصرالشناوى على مدحت اسالم24024

الجيزةاألدبىمبصراحمد توفيق حمدى باهلل المعتصم24025

الجيزةاألدبىمبصرصقر على صقر سيد24026

الجيزةاألدبىمبصرالشافعى اسماعيل عادل على24027

الجيزةاألدبىمبصرتوفيق سمير اشرف الدين نور24028

الجيزةاألدبىمبصرخطاب السعداوى على محمد رأفت يوسف24029

الجيزةاألدبىمبصرنجيم شلقامى رجب احمد24030

الجيزةاألدبىمبصرسنوسى سيد محمد احمد24031

الجيزةاألدبىمبصراحمد الصادق عبد عصام اسامه24032

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسنى مصطفى اسالم24033

الجيزةاألدبىمبصرعجيله ابو يونس سمير انس24034

الجيزةاألدبىمبصرليفه ابو محمد الناصر عبد انس24035

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد محمود انس24036

الجيزةاألدبىمبصرمعوض سعد هللا عبد بسام24037

الجيزةاألدبىمبصرمعوض محمد عيد خالد24038

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد فتحى خالد24039

الجيزةاألدبىمبصرالمهيمن عبد الحليم عبد العظيم عبد سامح24040

الجيزةاألدبىمبصرخليل على عطيه الرحمن عبد24041

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صالح عامر محمد24042

الجيزةاألدبىمبصرمهدى الدين شرف على محمد24043

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد محمد مبروك محمود24044

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد احمد معبد محمود24045

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد بدوى مصطفى24046

الجيزةاألدبىمبصرهللا خلف الحافظ عبد جمال مصطفى24047

الجيزةاألدبىمبصرعلى موسى سمير مصطفى24048

الجيزةاألدبىمبصراحمد عيسى بركات احمد24049

الجيزةاألدبىمبصرهللا عطا ترياق هللا عبد احمد24050

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد فتحى احمد24051

الجيزةاألدبىمبصرعلى فخرى جمال اسامه24052

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد اسماعيل محمد انس24053

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على يوسف جمال24054

الجيزةاألدبىمبصراحمد الحى عبد عاطف حماده24055

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد عزيز حماده24056
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ن413النموذجى زايد

ن523النموذجى زايد

ن427النموذجى زايد

ن414النموذجى زايد

ن439النموذجى زايد

ن416النموذجى زايد

ن487النموذجى زايد

ن397النموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ثانلغات الخاص الحصرى

ن376لغات الخاص الحصرى

ن352لغات الخاص الحصرى

ثانلغات الخاص الحصرى

ن360لغات الخاص الحصرى

ن419لغات الخاص الحصرى

ثانالواحات

ن444الواحات

ن394الواحات

ثانالواحات

ثانالواحات

ثانالواحات

ن418الواحات

ثانالواحات

ن340الواحات

ن457الواحات

ن335الواحات

ثانالواحات

ن359الواحات

راسبالواحات

ن345الواحات

ن414الواحات

ثانالواحات

ثانالواحات

ن345الواحات

ن321منديشة

ثانمنديشة

راسبمنديشة

راسبمنديشة

ن334منديشة

راسبمنديشة

ثانمنديشة

راسبمنديشة
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد سلطان البصير عبد خالد24057

الجيزةاألدبىمبصرعلى الوهاب عبد هللا عبد صالح24058

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد مسلم احمد الرحمن عبد24059

الجيزةاألدبىمبصرالحفيظ عبد صالح ربيع الرحمن عبد24060

الجيزةاألدبىمبصرالحفيظ عبد بهجى حسن شعبان الرحمن عبد24061

الجيزةاألدبىمبصرمحمد يوسف جميل هللا عبد24062

الجيزةاألدبىمبصراحمد العليم عبد خالد هللا عبد24063

الجيزةاألدبىمبصرحامد محمد مسعود هللا عبد24064

الجيزةاألدبىمبصرسنوسى المنعم عبد العالم احمد محمد24065

الجيزةاألدبىمبصرسنوسى البارى عبد راضى محمد24066

الجيزةاألدبىمبصرمهدى الناصر عبد سامى محمد24067

الجيزةاألدبىمبصرسنوسى محمد سامى محمد24068

الجيزةاألدبىمبصراحمد القاسم ابو عادل محمد24069

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد الباقى عبد عادل محمد24070

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حامد على محمد24071

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على معوض محمد24072

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد الهادى عبد غنيوه محمود24073

الجيزةاألدبىمبصرسنوسى البارى عبد ياسر محمود24074

الجيزةاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد فؤاد مصطفى24075

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مهدى المنعم عبد مهدى24076

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد الستار عبد محروس يوسف24077

الجيزةاألدبىمبصرالفار محفوظ محمد جمال ابراهيم24078

الجيزةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد ابراهيم24079

الجيزةاألدبىمبصرنصر قطب نصر ابراهيم احمد24080

الجيزةاألدبىمبصرالجعودى على احمد حسن احمد24081

الجيزةاألدبىمبصرعلى حسن النبى عبد رجب احمد24082

الجيزةاألدبىمبصرالسيد طلب الهادى عبد رشاد احمد24083

الجيزةاألدبىمبصركريم ابو سعد بدوى سيد احمد24084

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد طارق احمد24085

الجيزةاألدبىمبصرسالمه محمد العال ابو عدلى احمد24086

الجيزةاألدبىمبصرالجيورى احمد توفيق نبيل احمد24087

الجيزةاألدبىمبصرالجبورى محمد حسين محمد اسامه24088

الجيزةاألدبىمبصرعيسى مرسى ربه عبد احمد اسالم24089

الجيزةاألدبىمبصراحمد فهمى امين بالل24090

الجيزةاألدبىمبصرجويد سيد محمد على الحليم عبد تامر24091

الجيزةاألدبىمبصرالقادر عبد سالمه فراج حسين24092

الجيزةاألدبىمبصرالشويكى حسن النبى عبد توفيق عاصم24093

الجيزةاألدبىمبصرالشوبكى حسن الرازق عبد حسن الرازق عبد24094

الجيزةاألدبىمبصرالكميلى عمار محمد سيد الرحمن عبد24095

الجيزةاألدبىمبصرعزام نصر فرج التواب عبد ناجى الرحمن عبد24096

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد الحافظ عبد رجب هللا عبد24097

الجيزةاألدبىمبصرمرسى زيدان الحميد عبد هللا عبد24098
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راسبمنديشة

راسبمنديشة

راسبمنديشة

راسبمنديشة

راسبمنديشة

راسبمنديشة

ثانمنديشة

راسبمنديشة

ثانمنديشة

راسبمنديشة

راسبمنديشة

راسبمنديشة

راسبمنديشة

راسبمنديشة

ثانمنديشة

ثانمنديشة

راسبمنديشة

ن434منديشة

راسبمنديشة

راسبمنديشة

راسبمنديشة

ن420البدرشين

ثانالبدرشين

ن550البدرشين

ثانالبدرشين

ن472البدرشين

ثانالبدرشين

ن436البدرشين

ن553البدرشين

ن392البدرشين

ن523البدرشين

ن510البدرشين

ن479البدرشين

ن428البدرشين

ن463البدرشين

ن481البدرشين

ن500البدرشين

ن527البدرشين

ن479البدرشين

ن435البدرشين

ن569البدرشين

ن565البدرشين
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الجيزةاألدبىمبصرطالب ابو على محمود عماد24099

الجيزةاألدبىمبصرخليفه اسماعيل عادل محمد24100

الجيزةاألدبىمبصراالسود ابراهيم المعز عبد الفتاح عبد محمد24101

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد عوض محمد24102

الجيزةاألدبىمبصرزلط رفاعى المولى جاد نادى محمد24103

الجيزةاألدبىمبصرموسى عمر حازم محمود24104

الجيزةاألدبىمبصرسيف محمد الغنى عبد عزام محمود24105

الجيزةاألدبىمبصررفاعى فضل محمد محمود24106

الجيزةاألدبىمبصرحويحى سيد حجاج رضا يوسف24107

الجيزةاألدبىمبصرعلى صابر اشرف احمد24108

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد بدر حسن احمد24109

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رمضان رفعت احمد24110

الجيزةاألدبىمبصرعيد بيومى حسن على احمد24111

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد فاروق عمر احمد24112

الجيزةاألدبىمبصرالعال ابو زينهم نبيل احمد24113

الجيزةاألدبىمبصرمحمد درغام هللا عبد احمد24114

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد بدر احمد بدر24115

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد محمود سامى حافظ24116

الجيزةاألدبىمبصرمنصور محمد قرنى جمال حسين24117

الجيزةاألدبىمبصررزق على على محمد عادل حمدان24118

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد هللا عبد امين خالد24119

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد خميس شهاب24120

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد احمد هللا عبد24121

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل هللا عبد هللا عبد محمد رمضان هللا عبد24122

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد هللا عبد24123

الجيزةاألدبىمبصريوسف يوسف رمضان اشرف محمد24124

الجيزةاألدبىمبصرسعد ربه عبد بشندى محمد24125

الجيزةاألدبىمبصردرويش مصطفى رشدى محمد24126

الجيزةاألدبىمبصرحامد محمد رمضان محمد24127

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى على محمد محمد24128

الجيزةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد عثمان جمال محمود24129

الجيزةاألدبىمبصرعلى رشدى هللا عبد محمود24130

الجيزةاألدبىمبصرعساف حافظ عيد محمود24131

الجيزةاألدبىمبصرسالمه بدوى محسب محمد مصطفى24132

الجيزةاألدبىمبصرعيد رمضان عماد يوسف24133

الجيزةاألدبىمبصرعالوه عبيد حسن نبيل احمد24134

الجيزةاألدبىمبصرالشرقاوى مأمون على احمد اسالم24135

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم احمد النادى السعيد24136

الجيزةاألدبىمبصرفرج محمد حسن عادل حسن24137

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد هللا عبد24138

الجيزةاألدبىمبصرالسبكى السيد بسيونى على24139

الجيزةاألدبىمبصرسليمان سعداوى سليمان على24140
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ن535البدرشين

ن502البدرشين

ن488البدرشين

ن444البدرشين

ن488البدرشين

ن462البدرشين

ن508البدرشين

ن556البدرشين

ن541البدرشين

ن420الحوامدية

ن523الحوامدية

ن376الحوامدية

ن407الحوامدية

ثانالحوامدية

ن435الحوامدية

ن498الحوامدية

ثانالحوامدية

ثانالحوامدية

ن434.5الحوامدية

ن504الحوامدية

ن437الحوامدية

ن499الحوامدية

ن401الحوامدية

ثانالحوامدية

ثانالحوامدية

ثانالحوامدية

راسبالحوامدية

ثانالحوامدية

ثانالحوامدية

ن351الحوامدية

ن351الحوامدية

ثانالحوامدية

ثانالحوامدية

ن414الحوامدية

ن366الحوامدية

ن506عزام عبدالرحمن

ثانعزام عبدالرحمن

ثانعزام عبدالرحمن

ثانعزام عبدالرحمن

ثانعزام عبدالرحمن

ثانعزام عبدالرحمن

ن383عزام عبدالرحمن
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الجيزةاألدبىمبصرامبابى ابراهيم اسماعيل محمد24141

الجيزةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد عكاشه محمد24142

الجيزةاألدبىمبصرمرسى محمد احمد محمود24143

الجيزةاألدبىمبصرموافى حسين السباعى محمد خالد يوسف24144

الجيزةاألدبىمبصرالسيد رشاد سعيد يوسف24145

الجيزةاألدبىمبصرزرينه محمد حسن الناصر عبد يوسف24146

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد حسين احمد24147

الجيزةاألدبىمبصربدوى على محمد احمد24148

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم مهدى احمد ادهم24149

الجيزةاألدبىمبصرهميله طالب ابو احمد امين اسامه24150

الجيزةاألدبىمبصرحسن العربى اشرف اسالم24151

الجيزةاألدبىمبصرالقوى عبد صادق سيد اسالم24152

الجيزةاألدبىمبصرالاله عبد النعيم عبد اشرف ايهاب24153

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الحداد محمد اشرف حداد24154

الجيزةاألدبىمبصرامام سيد رمضان عيد خالد24155

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل رمضان عماد رمضان24156

الجيزةاألدبىمبصراحمد سليمان احمد زياد24157

الجيزةاألدبىمبصرسيد سعيد اشرف سعيد24158

الجيزةاألدبىمبصرسليم سيد شعبان محمد سعيد24159

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود ابراهيم سيد24160

الجيزةاألدبىمبصرعلى حسين رجب سيد24161

الجيزةاألدبىمبصرصالح محمد السالم عبد صالح24162

الجيزةاألدبىمبصرسيد كامل جمعه هللا عبد24163

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الغنى عبد محمود عرفه24164

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد العال ابو على عالء24165

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمود فاروق عماد24166

الجيزةاألدبىمبصركامل عطيه عيد عمر24167

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على سعد كريم24168

الجيزةاألدبىمبصرعدوى طه فاروق كريم24169

الجيزةاألدبىمبصراحمد جمعه احمد محمد24170

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد جمال محمد24171

الجيزةاألدبىمبصرسيد هللا جاب خالد محمد24172

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عبده رأفت محمد24173

الجيزةاألدبىمبصرصالح محمد صالح رجب محمد24174

الجيزةاألدبىمبصرامين حامد رضا محمد24175

الجيزةاألدبىمبصرعمار ماضى شحات محمد24176

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد شعبان محمد24177

الجيزةاألدبىمبصرالجليل عبد النبى عبد صالح محمد24178

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد طالب ابو الرازق عبد محمد24179

الجيزةاألدبىمبصرامين محمد العزيز عبد محمد24180

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد النبى عبد محمد24181

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العال عبد ماهر محمد24182



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1148

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانعزام عبدالرحمن

ثانعزام عبدالرحمن

ن349.5عزام عبدالرحمن

ن333عزام عبدالرحمن

ثانعزام عبدالرحمن

ثانعزام عبدالرحمن

ن515بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن367بالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ن357بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن560بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن374بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن368بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن499بالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ن401بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن492بالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ن343بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن521بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن366بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن384بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن376بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن402بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن531بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن373.5بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن479بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن552بالجيزة ابوالعزائم االمام

راسببالجيزة ابوالعزائم االمام

ن389بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن439بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن452بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن562بالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ن443بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن393.5بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن534بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن479بالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ن512بالجيزة ابوالعزائم االمام
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الجيزةاألدبىمبصرهميله احمد محمود محمد24183

الجيزةاألدبىمبصرمتولى امين محمود محمد24184

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد الغنى عبد نور محمد24185

الجيزةاألدبىمبصرعجمى صالح احمد محمود24186

الجيزةاألدبىمبصرعلى سعده ابو سيد مصطفى24187

الجيزةاألدبىمبصركامل فصيح صابر مصطفى24188

الجيزةاألدبىمبصربدوى الغنى عبد فوزى مصطفى24189

الجيزةاألدبىمبصركامل ابراهيم رمضان مؤمن24190

الجيزةاألدبىمبصرحنبولى الرحيم عبد محمد سامح هانى24191

الجيزةاألدبىمبصرطالب ابو احمد الفتاح عبد وليد24192

الجيزةاألدبىمبصررزق الغنى عبد رمضان يحى24193

الجيزةاألدبىمبصرعباس سالمه سعيد يحيى24194

الجيزةاألدبىمبصرحسين فضل جمعه يوسف24195

الجيزةاألدبىمبصرعلى الهادى عبد على ابراهيم24196

الجيزةاألدبىمبصرالموجود عبد على اشرف احمد24197

الجيزةاألدبىمبصروهبه جاد سيد احمد24198

الجيزةاألدبىمبصرسنوسى فضل محمد احمد24199

الجيزةاألدبىمبصركامل يونس مصطفى احمد24200

الجيزةاألدبىمبصرعمران احمد يوسف احمد24201

الجيزةاألدبىمبصرمحمود يوسف فرج اسالم24202

الجيزةاألدبىمبصرعبده حداد صالح حداد24203

الجيزةاألدبىمبصرامام يحيى ابراهيم سليمان24204

الجيزةاألدبىمبصرعمر احمد محمد محمد الرحمن عبد24205

الجيزةاألدبىمبصرحمزاوى محمد فوزى ماجد هللا عبد24206

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صادق احمد الهادى عبد24207

الجيزةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد النبى عبد عمر24208

الجيزةاألدبىمبصرالفضيل عبد محمود قدرى محمد24209

الجيزةاألدبىمبصرالفضيل عبد محمود ثروت محمود24210

الجيزةاألدبىمبصركريم جاد قطب التواب عبد خالد مصطفى24211

الجيزةاألدبىمبصراحمد ابراهيم على مصطفى24212

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد فرج مجدى مصطفى24213

الجيزةاألدبىمبصرحسن ابراهيم ابراهيم خالد منتصر24214

الجيزةاألدبىمبصرزهران يوسف محمد مجدى يونس24215

الجيزةاألدبىمبصرامام محمد هالل ابراهيم24216

الجيزةاألدبىمبصرمنصور النجد ابو على المجد ابو24217

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو رمضان زيد ابو احمد24218

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد توفيق احمد24219

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد رضا احمد24220

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد سمير احمد24221

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الحليم عبد صبحى احمد24222

الجيزةاألدبىمبصرعلى الغفار عبد على احمد24223

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد الدين محى محمود احمد24224



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1150

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ن499بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن497بالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ن472بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن438بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن401بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن580بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن366بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن576بالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ن423بالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانالشنباب

ن375الشنباب

ثانالشنباب

ن544الشنباب

ثانالشنباب

ثانالشنباب

ثانالشنباب

ثانالشنباب

ثانالشنباب

ن495الشنباب

ن403الشنباب

ن404الشنباب

ن476الشنباب

راسبالشنباب

ن504الشنباب

ن450الشنباب

ن427الشنباب

ثانالشنباب

ن413الشنباب

ن414الشنباب

ثانالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

ثانالعياط

ن435العياط

راسبالعياط

ن399العياط

ثانالعياط

ثانالعياط
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد نصر احمد24225

الجيزةاألدبىمبصرعويس الرازق عبد ابراهيم اسالم24226

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رمضان احمد اسالم24227

الجيزةاألدبىمبصرخضر حسن خميس اسالم24228

الجيزةاألدبىمبصراحمد حسين صالح اسالم24229

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد امين احمد امين24230

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد التواب عبد امين24231

الجيزةاألدبىمبصرقرنى صبحى محمد الحسين24232

الجيزةاألدبىمبصرامام بدر احمد بدر24233

الجيزةاألدبىمبصرمبروك سيد خالد حسام24234

الجيزةاألدبىمبصراحمد احمد طلعت حسام24235

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد هاشم طلعت خالد24236

الجيزةاألدبىمبصرعثمان الحميد عبد عثمان خالد24237

الجيزةاألدبىمبصرسعيد هللا عبد محمد سيد24238

الجيزةاألدبىمبصرعلى المنصف عبد سيد طارق24239

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد جمعه رجب الرحمن عبد24240

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد محمد الرحمن عبد24241

الجيزةاألدبىمبصرعلى رشاد بدران الرحمن عبد24242

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد هللا خلف الرحمن عبد24243

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد على العاطى عبد24244

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد سعد هللا عبد24245

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صابر جمال عالء24246

الجيزةاألدبىمبصرغريب كمال فيصل عالء24247

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو هللا عبد نادى عالم24248

الجيزةاألدبىمبصرعلى الحليم عبد صابر على24249

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سالم محمد الدين عماد24250

الجيزةاألدبىمبصرعطا توفيق عابد عمر24251

الجيزةاألدبىمبصربدر سامى عادل عمر24252

الجيزةاألدبىمبصرعثمان الحميد عبد عثمان عمر24253

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد الباسط عبد عيد24254

الجيزةاألدبىمبصرهللا عطا محمود جميل كريم24255

الجيزةاألدبىمبصرالباقى عبد محمد التواب عبد كريم24256

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد سيد محمد كريم24257

الجيزةاألدبىمبصرمحمد التواب عبد محمد كريم24258

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد الغنى عبد محمد كريم24259

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد احمد الشريف محمد24260

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على احمد محمد24261

الجيزةاألدبىمبصرقرنى محمد احمد محمد24262

الجيزةاألدبىمبصرصابر سعداوى جمال محمد24263

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمد جمال محمد24264

الجيزةاألدبىمبصرعفيفى المجيد عبد عطيه جميل محمد24265

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد امام الغنى عبد حاكم محمد24266
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ن506العياط

راسبالعياط

ن385العياط

راسبالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

ن519العياط

راسبالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

متخلفالعياط

راسبالعياط

ثانالعياط

راسبالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

ن399العياط

ثانالعياط

ن444العياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ن418العياط

ن375.5العياط

ن439.5العياط

ثانالعياط

راسبالعياط

ن404العياط

ن460العياط

راسبالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط
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الجيزةاألدبىمبصرسعداوى احمد رمضان محمد24267

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد سالم محمد24268

الجيزةاألدبىمبصرالباسط عبد شعراوى سعد محمد24269

الجيزةاألدبىمبصرسيد احمد سيد محمد24270

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد الخالق عبد عادل محمد24271

الجيزةاألدبىمبصرسالمه محمد الباسط عبد محمد24272

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد الفتاح عبد الجواد عبد محمد24273

الجيزةاألدبىمبصررمضان حلمى هللا عطا محمد24274

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد السالم عبد محمود24275

الجيزةاألدبىمبصرعلى سريع ابو هللا عبد محمد محمود24276

الجيزةاألدبىمبصرشحات الغنى عبد محمد محمود24277

الجيزةاألدبىمبصرعثمان احمد اسماعيل مصطفى24278

الجيزةاألدبىمبصرسالم العظيم عبد احمد مصطفى24279

الجيزةاألدبىمبصرحميده موسى خالد مصطفى24280

الجيزةاألدبىمبصرمبروك سيد سمحى مصطفى24281

الجيزةاألدبىمبصرفتحى محمد شريف مصطفى24282

الجيزةاألدبىمبصرخليفه احمد الرؤف عبد مصطفى24283

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد سيد عفيفى مصطفى24284

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد العابدين زين محمد مصطفى24285

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود مصطفى24286

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل عرابى محمود مصطفى24287

الجيزةاألدبىمبصرعلى ابراهيم ناجح مصطفى24288

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الحليم عبد خالد معاذ24289

الجيزةاألدبىمبصرحسن على محمد نادر24290

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد عويس حسام الدين نور24291

الجيزةاألدبىمبصرسريع ابو السالم عبد سيد عماد هشام24292

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مرزوق شعبان يوسف24293

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد عطيه سعداوى محمد24294

الجيزةاألدبىمبصرالستار عبد كمال عصام كمال24295

الجيزةاألدبىمبصرحسين ابراهيم تايب ابراهيم24296

الجيزةاألدبىمبصرتوفيق محمد باهى احمد24297

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رفاعى بدر احمد24298

الجيزةاألدبىمبصرالسعود ابو الجواد عبد زكريا احمد24299

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد دياب محمود احمد24300

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم التواب عبد عصام اسالم24301

الجيزةاألدبىمبصراحمد سعيد الدين عالء حازم24302

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد حامد هللا عبد حامد24303

الجيزةاألدبىمبصرعثمان امين محمد الدين حسام24304

الجيزةاألدبىمبصرجاد عبده كمال حسام24305

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد راشد فرج راضى24306

الجيزةاألدبىمبصرعليوه على سيد على سيد24307

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد حسين هللا عبد الدين ضياء24308
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ثانالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

ن425العياط

راسبالعياط

ن407العياط

ثانالعياط

ثانالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ن412العياط

ن433العياط

ن514العياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ن416العياط

راسبالعياط

ثانالعياط

راسبالعياط

ن428.5العياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانبمها

ن372بمها

ن487.5بمها

ثانبمها

ثانبمها

ن576بمها

ن571بمها

ن474بمها

ن495بمها

ن419بمها

ن363بمها

ن478بمها

ن456بمها
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الجيزةاألدبىمبصرالمجد ابو محمد احمد طه24309

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم جمعه عويس طه24310

الجيزةاألدبىمبصراحمد موسى منوفى عابدين24311

الجيزةاألدبىمبصرمرسى محمد الحميد عبد سعيد الحميد عبد24312

الجيزةاألدبىمبصرجوده قاسم سعيد الرحمن عبد24313

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم احمد العزيز عبد24314

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسن سيد المنعم عبد24315

الجيزةاألدبىمبصرسيد فتحى سيد فتحى24316

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مهدى محمد مازن24317

الجيزةاألدبىمبصربشندى العظيم عبد الباقى عبد محسن24318

الجيزةاألدبىمبصرمرسى محمد ابراهيم محمد24319

الجيزةاألدبىمبصرعلى حفنى احمد محمد24320

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد سعد محمد24321

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد احمد صابر محمد24322

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد اسماعيل صابر محمد24323

الجيزةاألدبىمبصرحافظ كمال ابراهيم محمود24324

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد جمعه محمود24325

الجيزةاألدبىمبصرحسين الحسينى صالح محمود24326

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد الصغير الحميد عبد رضى مصطفى24327

الجيزةاألدبىمبصرسيد المنعم عبد التواب عبد مصطفى24328

الجيزةاألدبىمبصرحسن حسن محمد مصطفى24329

الجيزةاألدبىمبصراحمد الرازق عبد احمد مؤمن24330

الجيزةاألدبىمبصرمحمد نادى محمد نادى24331

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد حفنى جمعه يوسف24332

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد ربيع ابراهيم24333

الجيزةاألدبىمبصرسيد الفتاح عبد الحمايد ابو احمد24334

الجيزةاألدبىمبصركامل رشاد انور احمد24335

الجيزةاألدبىمبصرجاد المنصف عبد ايمن احمد24336

الجيزةاألدبىمبصروهيب النعيم عبد فرج احمد24337

الجيزةاألدبىمبصرالقوى عبد حميده فتحى محمد احمد24338

الجيزةاألدبىمبصرعويس عويس سعيد اسالم24339

الجيزةاألدبىمبصرغريب يحيى سعيد اسالم24340

الجيزةاألدبىمبصرصالح جمال محمد اسالم24341

الجيزةاألدبىمبصراالمير الدسوقى الشيخ محمد امير24342

الجيزةاألدبىمبصرمبروك محمد عيد ايمن24343

الجيزةاألدبىمبصرسالم المقصود عبد دسوقى رجب24344

الجيزةاألدبىمبصرمحمود جبريل محمد سيد24345

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد سامى الحليم عبد24346

الجيزةاألدبىمبصركامل فاروق احمد الرحمن عبد24347

الجيزةاألدبىمبصرسلومه على مرعى ايهاب الرحمن عبد24348

الجيزةاألدبىمبصرمبروك رمضان حسين الرحمن عبد24349

الجيزةاألدبىمبصرطه على حمدى سيد الرحمن عبد24350
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ن467بمها

ثانبمها

ن348بمها

راسببمها

ن376بمها

ن420بمها

ن531بمها

ن398بمها

راسببمها

ن378.5بمها

راسببمها

ثانبمها

ن532بمها

ن388بمها

ن423بمها

راسببمها

راسببمها

ثانبمها

ن475بمها

ثانبمها

راسببمها

ثانبمها

ثانبمها

ثانبمها

راسبالمتانيا

ن446المتانيا

ن430المتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

ن411المتانيا

ثانالمتانيا

ن361المتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا
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الجيزةاألدبىمبصرشنب مرسى فضل عثمان الرحمن عبد24351

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود محمد الرحمن عبد24352

الجيزةاألدبىمبصرسيد النبى عبد مفرح الرحمن عبد24353

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الباقى عبد سيد هللا عبد24354

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد امين عمر هللا عبد24355

الجيزةاألدبىمبصرالتواب عبد على التواب عبد على24356

الجيزةاألدبىمبصرجمعه دسوقى ربيع عيد24357

الجيزةاألدبىمبصرعبده كامل شعبان كامل24358

الجيزةاألدبىمبصرمبروك محمد احمد محمد24359

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود احمد محمد24360

الجيزةاألدبىمبصرفهيم سيد الديب محمد24361

الجيزةاألدبىمبصراحمد سد امين حسن محمد24362

الجيزةاألدبىمبصرالضبع محمد الهادى عبد سعيد محمد24363

الجيزةاألدبىمبصرالحمد شيبه محمود سعيد محمد24364

الجيزةاألدبىمبصرمحمود طه سيد محمد24365

الجيزةاألدبىمبصرسيد التواب عبد سيد محمد24366

الجيزةاألدبىمبصرامين محمد سيد محمد24367

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رشدى شعبان محمد24368

الجيزةاألدبىمبصرالمعبود عبد فوزى طارق محمد24369

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد توفيق الحميد عبد محمد24370

الجيزةاألدبىمبصرالصادق عبد الرازق عبد سعيد محمود24371

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد محمود الحافظ عبد محمود24372

الجيزةاألدبىمبصرفرجانى الغفار عبد محمود ياسر محمود24373

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد امين رجب مصطفى24374

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد يسين كمال مصطفى24375

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صديق ماهر مصطفى24376

الجيزةاألدبىمبصرمرسى سريع ابو محمد هشام24377

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد مختار سيد يوسف24378

الجيزةاألدبىمبصرناجى الباقى عبد محمد يوسف24379

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الغفار عبد جمال احمد24380

الجيزةاألدبىمبصرمحمود فرحان حسام احمد24381

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل الفضيل عبد خالد احمد24382

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سالم عادل احمد24383

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الدين علم عالء احمد24384

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد عيد احمد24385

الجيزةاألدبىمبصرحميد ابو رياض محمد ادهم24386

الجيزةاألدبىمبصراحمد الدايم عبد الهادى محمد اسامه24387

الجيزةاألدبىمبصرادريس سعد ياسين ابراهيم اسالم24388

الجيزةاألدبىمبصرالفضيل عبد سيد سالم اسالم24389

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو حمعه ساعد جمعه24390

الجيزةاألدبىمبصرعلى عمر محمد حسين24391

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم سيد سعيد رمضان24392
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راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

ن387المتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

ن355المتانيا

ثانالمتانيا

ن365المتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ن417المتانيا

راسبالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

راسبالمتانيا

ن447المتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

راسبالمتانيا

ثانالمتانيا

راسبالمتانيا

ن381الصف

ن356الصف

ثانالصف

ن462الصف

ن395الصف

ثانالصف

ثانالصف

ن446الصف

ن474الصف

ن511الصف

ن392الصف

ثانالصف

ن381الصف
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الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد زيدان محمد زياد24393

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسنى اشرف الرحمن عبد24394

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد كمال محمد ايمن الرحمن عبد24395

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد سيد محمد الرحمن عبد24396

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الحافظ عبد محمد الرحمن عبد24397

الجيزةاألدبىمبصرعامر العزيز عبد ابراهيم صالح العزيز عبد24398

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد خالد هللا عبد24399

الجيزةاألدبىمبصرغريب المطلب عبد غريب عالء24400

الجيزةاألدبىمبصرعامر الفتاح عبد ماهر محمد على24401

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد الفتوح ابو خالد عمرو24402

الجيزةاألدبىمبصركامل الفتاح عبد محمد كريم24403

الجيزةاألدبىمبصرحسن حامد فهيم خالد محمد24404

الجيزةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد رجب محمد24405

الجيزةاألدبىمبصرسرحان على محمود سامى محمد24406

الجيزةاألدبىمبصركامل عواد سعيد محمد24407

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد سيد صابر محمد24408

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد صالح محمد24409

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد قرنى التواب عبد محمد24410

الجيزةاألدبىمبصرحميده ابراهيم احمد فكرى محمد24411

الجيزةاألدبىمبصرحسانين حسن محمد كمال محمد24412

الجيزةاألدبىمبصرالقادر عبد عزيزه ابو محمود محمد24413

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد عيد ياسر محمد24414

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد الفتاح عبد الخشن محمود24415

الجيزةاألدبىمبصرمعوض طلب رمضان محمود24416

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد سعيد محمود24417

الجيزةاألدبىمبصرالجابى محمود احمد صالح محمود24418

الجيزةاألدبىمبصراحمد قرنى على محمود24419

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد زيدان عاشور مصطفى24420

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم عامر مصطفى24421

الجيزةاألدبىمبصرحماد عمر محمد محمد مصطفى24422

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد بسيونى وليد مصطفى24423

الجيزةاألدبىمبصرالقادر عبد سعيد محمد معتز24424

الجيزةاألدبىمبصرعتريس معوض محمد معوض24425

الجيزةاألدبىمبصرسعد محمد ابراهيم محمود منصور24426

الجيزةاألدبىمبصرسرحان سيف شعبان ياسر نادر24427

الجيزةاألدبىمبصرسليم سيف محمد عادل وليد24428

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد سيد احمد24429

الجيزةاألدبىمبصرعثمان الفتاح عبد عمر احمد24430

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ادريس محمد احمد24431

الجيزةاألدبىمبصرفرج محمد عصام اسالم24432

الجيزةاألدبىمبصرفرج محمد عصام امجد24433

الجيزةاألدبىمبصرصاوى سيد محمود بالل24434
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ن399الصف

ن446الصف

ن473الصف

ن500الصف

ن490الصف

ن404الصف

ثانالصف

ن423الصف

ن430الصف

ن419الصف

ثانالصف

ن446الصف

ن439الصف

ثانالصف

راسبالصف

ثانالصف

ثانالصف

ن474الصف

ثانالصف

ثانالصف

ثانالصف

ن342الصف

ن408الصف

ثانالصف

ن542الصف

ثانالصف

ن492الصف

ن415الصف

ثانالصف

ن381الصف

ن375الصف

ن471الصف

ثانالصف

ن525الصف

ثانالصف

راسبالصف

راسبعبدالمطلب بن حمزة

راسبعبدالمطلب بن حمزة

راسبعبدالمطلب بن حمزة

ثانعبدالمطلب بن حمزة

ثانعبدالمطلب بن حمزة

ن344عبدالمطلب بن حمزة
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد عمر محمود الرحمن عبد24435

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المحسن عبد حجازى هللا عبد24436

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عمر محمد هللا عبد24437

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى عثمان محمد عثمان24438

الجيزةاألدبىمبصرنصار الرحمن عبد حماده عرفه24439

الجيزةاألدبىمبصرحميد على محمود على24440

الجيزةاألدبىمبصربركات حسن بركات كامل24441

الجيزةاألدبىمبصرغانم احمد سيد كريم24442

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود محب محسن24443

الجيزةاألدبىمبصرمحمود رمضان احمد محمد24444

الجيزةاألدبىمبصرحسين القوى عبد محمد احمد محمد24445

الجيزةاألدبىمبصرمحمد يونس ربيع محمد24446

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد سامى محمد24447

الجيزةاألدبىمبصرقاسم محمد سيد سعيد محمد24448

الجيزةاألدبىمبصرصالح على صالح محمد24449

الجيزةاألدبىمبصرالسعيد محمد عادل محمد24450

الجيزةاألدبىمبصرحسن فريح محمد العال عبد محمد24451

الجيزةاألدبىمبصرعرفه فرج مجدى محمد24452

الجيزةاألدبىمبصرعمار محمد مجدى محمد24453

الجيزةاألدبىمبصرعمر الباقى عبد سعيد محمود24454

الجيزةاألدبىمبصرعثمان الفتاح عبد احمد مصطفى24455

الجيزةاألدبىمبصرحسن شعبان محمود مصطفى24456

الجيزةاألدبىمبصرمحمود خميس محمود معاذ24457

الجيزةاألدبىمبصرالعاطى عبد موسى شعبان موسى24458

الجيزةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد على يوسف24459

الجيزةاألدبىمبصرموسى حسن اشرف احمد24460

الجيزةاألدبىمبصرعيد ميهوب محمود احمد24461

الجيزةاألدبىمبصرسالم صالح حماده جمعه24462

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد جمال حسين24463

الجيزةاألدبىمبصرعيد صالح على هللا عبد24464

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل الفضيل عبد خالد محمد24465

الجيزةاألدبىمبصرحميد سالم الستار عبد محمد24466

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد الرحمن عبد احمد محمود24467

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم رويشيد ابراهيم منصور24468

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد ابراهيم احمد24469

الجيزةاألدبىمبصرعجمى طحاوى محمد احمد24470

الجيزةاألدبىمبصرسالم العزيز عبد محمد احمد24471

الجيزةاألدبىمبصرحسن سعيد حسن حسام24472

الجيزةاألدبىمبصرعقيل سيد احمد رياض24473

الجيزةاألدبىمبصراحمد عيسى محمد رمضان24474

الجيزةاألدبىمبصروهيب على سيد سعيد24475

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد شعبان انور شعبان24476
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ن504عبدالمطلب بن حمزة

راسبعبدالمطلب بن حمزة

ن414عبدالمطلب بن حمزة

ن405عبدالمطلب بن حمزة

ثانعبدالمطلب بن حمزة

ن411عبدالمطلب بن حمزة

ن410عبدالمطلب بن حمزة

ثانعبدالمطلب بن حمزة

ثانعبدالمطلب بن حمزة

راسبعبدالمطلب بن حمزة

راسبعبدالمطلب بن حمزة

راسبعبدالمطلب بن حمزة

ن518عبدالمطلب بن حمزة

ثانعبدالمطلب بن حمزة

راسبعبدالمطلب بن حمزة

ثانعبدالمطلب بن حمزة

راسبعبدالمطلب بن حمزة

ن413عبدالمطلب بن حمزة

راسبعبدالمطلب بن حمزة

راسبعبدالمطلب بن حمزة

راسبعبدالمطلب بن حمزة

راسبعبدالمطلب بن حمزة

ن391عبدالمطلب بن حمزة

ن383عبدالمطلب بن حمزة

راسبعبدالمطلب بن حمزة

راسبالديسمى

ثانالديسمى

راسبالديسمى

ثانالديسمى

ثانالديسمى

ثانالديسمى

راسبالديسمى

راسبالديسمى

راسبالديسمى

ن422بشير محمد

ثانبشير محمد

ثانبشير محمد

راسببشير محمد

ن434بشير محمد

ثانبشير محمد

ن425بشير محمد

ثانبشير محمد
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الجيزةاألدبىمبصرطايع عيد احمد الرحمن عبد24477

الجيزةاألدبىمبصربكر محمد خالد الرحمن عبد24478

الجيزةاألدبىمبصربيومى الرحمن عبد رأفت الرحمن عبد24479

الجيزةاألدبىمبصريوسف محمد البصير عبد محمد24480

الجيزةاألدبىمبصرالمولى جاد محمد العزيز عبد محمد24481

الجيزةاألدبىمبصرالمنصف عبد كيالنى عصام محمد24482

الجيزةاألدبىمبصربكر محمد على محمد24483

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد ناصر محمد24484

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد جمعه محمود24485

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم بركات عربى محمود24486

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل الفتاح عبد حسن مصطفى24487

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحسينى حسين مصطفى24488

الجيزةاألدبىمبصرمحمود رمضان مجدى هشام24489

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد سالمان محمد ابراهيم24490

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد كمال عادل احمد24491

الجيزةاألدبىمبصرسالم سريع ابو مسعد احمد24492

الجيزةاألدبىمبصراحمد عيد عياد حسام24493

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عليش عيد حسام24494

الجيزةاألدبىمبصرهليل حسين العظيم عبد حسين24495

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سليم محمود سليم24496

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد سالمان صالح24497

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد هللا نصر رزق صفوان24498

الجيزةاألدبىمبصرسليم هللا عبد سليم محمود الرحمن عبد24499

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مسعود ساعد محمد24500

الجيزةاألدبىمبصرجمعه حامد سليمان محمد24501

الجيزةاألدبىمبصرناصر محمد عادل محمد24502

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسين محمد محمود24503

الجيزةاألدبىمبصرحسن فريج صالح مدحت24504

الجيزةاألدبىمبصرمحمد منصور اسماعيل منصور24505

الجيزةاألدبىمبصرسليمان حامد عيد موسى24506

الجيزةاألدبىمبصرالسعود ابو على سيد احمد24507

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فتحى شحاته احمد24508

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد جابر صابر احمد24509

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد العال عبد ناصر احمد24510

الجيزةاألدبىمبصرعتريس سيد صابر اسالم24511

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل السيد حمدى انس24512

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سالم مجدى ايمن24513

الجيزةاألدبىمبصردياب مصطفى كمال بدر24514

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد جالل بالل24515

الجيزةاألدبىمبصرمحمود رمضان محمد بالل24516

الجيزةاألدبىمبصرمنصور ربيع حمدان سالمه24517

الجيزةاألدبىمبصرمحمد شعبان محمد شعبان24518
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ثانبشير محمد

ن413بشير محمد

ن328بشير محمد

راسببشير محمد

راسببشير محمد

ن377بشير محمد

ن349بشير محمد

راسببشير محمد

ثانبشير محمد

ن401بشير محمد

ثانبشير محمد

راسببشير محمد

راسببشير محمد

ن412العرب نجوع

ن410العرب نجوع

ن373العرب نجوع

راسبالعرب نجوع

ثانالعرب نجوع

ثانالعرب نجوع

ثانالعرب نجوع

ن431العرب نجوع

ثانالعرب نجوع

ن469العرب نجوع

ن365العرب نجوع

ن486العرب نجوع

ن362العرب نجوع

راسبالعرب نجوع

ن386العرب نجوع

ن422العرب نجوع

ن443العرب نجوع

ثانعزام عبدالفتاح

راسبعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ن377عزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ن457عزام عبدالفتاح

ن375عزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح
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الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد رضوان مؤمن صبرى24519

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد صالح وجيه صالح24520

الجيزةاألدبىمبصرامين العظيم عبد سعيد هللا عبد24521

الجيزةاألدبىمبصراحمد التواب عبد رفاعى التواب عبد24522

الجيزةاألدبىمبصرغريب الرحمن عبد رجب الرحمن عبد24523

الجيزةاألدبىمبصرطه التواب عبد فريد عبده24524

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن اسماعيل عربى24525

الجيزةاألدبىمبصرمحمود على احمد على24526

الجيزةاألدبىمبصراحمد جميل الدين عصام كريم24527

الجيزةاألدبىمبصربدوى جمعه عوض كريم24528

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد السالم عبد على مجدى24529

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد درويش محمد24530

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العليم عبد حامد عماد محمد24531

الجيزةاألدبىمبصرالصادق احمد محمود محمد24532

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد الرازق عبد سعيد معاذ24533

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد العزيز عبد سعيد محمود24534

الجيزةاألدبىمبصرمحمود حسن احمد يوسف24535

الجيزةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد احمد ابراهيم24536

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد محمد اشرف احمد24537

الجيزةاألدبىمبصرمحمود رشاد شعبان احمد24538

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد الخالق عبد عزت احمد24539

الجيزةاألدبىمبصرعثمان العظيم عبد فوزى احمد24540

الجيزةاألدبىمبصردسوقى الحكيم عبد محمد احمد24541

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد احمد24542

الجيزةاألدبىمبصرسعد محمد نظير محمد احمد24543

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد محمود احمد24544

الجيزةاألدبىمبصرعويس محمد حماده مؤمن احمد24545

الجيزةاألدبىمبصراحمد رجب محمد اسالم24546

الجيزةاألدبىمبصراحمد عثمان محمد اسالم24547

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود تمام ياسر اسالم24548

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد محمود سيد اسامه24549

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد هللا خير محمود اسامه24550

الجيزةاألدبىمبصرفهيم السالم عبد اشرف بشار24551

الجيزةاألدبىمبصرمحمود التواب عبد حماده بالل24552

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الناصر عبد جمال24553

الجيزةاألدبىمبصرسلمى حامد كامل حماد رائد24554

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد رمضان فاروق رمضان24555

الجيزةاألدبىمبصرالباسط عبد سيد رجب سامى24556

الجيزةاألدبىمبصراحمد طه سيد محمد سيد24557

الجيزةاألدبىمبصرعثمان الغفار عبد محروس طارق24558

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد العزيز عبد عاصم24559

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى احمد الفتاح عبد الرحمن عبد24560



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1166

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

راسبعزام عبدالفتاح

راسبعزام عبدالفتاح

راسبعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ن374عزام عبدالفتاح

راسبعزام عبدالفتاح

راسبعزام عبدالفتاح

راسبعزام عبدالفتاح

راسبعزام عبدالفتاح

ن361اطفيح

ن517اطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

ن448اطفيح

راسباطفيح

ن499اطفيح

ن363اطفيح

ن523اطفيح

ن359اطفيح

ن340اطفيح

ن379اطفيح

ن342اطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

ن351اطفيح

ثاناطفيح

ن403اطفيح

راسباطفيح
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الجيزةاألدبىمبصرابراهيم على سيد عزام الرحمن عبد24561

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد احمد قرنى سيد هللا عبد24562

الجيزةاألدبىمبصراحمد العظيم عبد صابر هللا عبد24563

الجيزةاألدبىمبصرحسان محمد حسان النبى عبد هللا عبد24564

الجيزةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد محمد هللا عبد24565

الجيزةاألدبىمبصرسالم الوهاب عبد انور الوهاب عبد24566

الجيزةاألدبىمبصرعلى سيد اشرف الدين عز24567

الجيزةاألدبىمبصرعلى رمضان صالح خليل عالء24568

الجيزةاألدبىمبصرهيبه العظيم عبد سعيد فارس24569

الجيزةاألدبىمبصرخلف على فتحى صالح فتحى24570

الجيزةاألدبىمبصرحسين كامل التواب عبد كامل24571

الجيزةاألدبىمبصرجاد محمد خليل النبى عبد ماجد24572

الجيزةاألدبىمبصرموسى احمد الوهاب عبد ماجد24573

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد رشاد احمد محمد24574

الجيزةاألدبىمبصرمحمد التواب عبد احمد محمد24575

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد جمال محمد24576

الجيزةاألدبىمبصرعويس محمد جمال محمد24577

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد رمضان محمد24578

الجيزةاألدبىمبصرخليل حسن محمد سعيد محمد24579

الجيزةاألدبىمبصرعويس محمد التواب عبد سيد محمد24580

الجيزةاألدبىمبصرمحمد امام التواب عبد محمد24581

الجيزةاألدبىمبصرشعبان صالح التواب عبد محمد24582

الجيزةاألدبىمبصرصالح عيد احمد السالم عبد محمد24583

الجيزةاألدبىمبصرالمحسن عبد العظيم عبد عدلى محمد24584

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عشماوى العليم عبد عشماوى محمد24585

الجيزةاألدبىمبصرهللا عوض محمد امام عيد محمد24586

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى سعيد فرحان محمد24587

الجيزةاألدبىمبصرسيد عيد احمد كامل محمد24588

الجيزةاألدبىمبصريسن احمد محمود ماهر محمد24589

الجيزةاألدبىمبصرحسن الظاهر عبد محمد محمد24590

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد فارس احمد محمود24591

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد الحافظ عبد بكار محمود24592

الجيزةاألدبىمبصرداود احمد سيد جمال محمود24593

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد عمر جمال محمود24594

الجيزةاألدبىمبصرحسن ميهوب محمد حسن محمود24595

الجيزةاألدبىمبصرجاد الدسوقى محمد حسنى محمود24596

الجيزةاألدبىمبصرمحمود التواب عبد حماده محمود24597

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود عصام محمود24598

الجيزةاألدبىمبصرحسن على حسن كارم محمود24599

الجيزةاألدبىمبصرالحجر احمد كمال محمد محمود24600

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد محمد محمود24601

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد مغنى محمود24602
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ن370اطفيح

ن371اطفيح

ن405اطفيح

ن378اطفيح

ن458اطفيح

راسباطفيح

ن367اطفيح

ن376اطفيح

ثاناطفيح

ن393اطفيح

ن467اطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ن353اطفيح

راسباطفيح

ن428اطفيح

ن356اطفيح

ن424اطفيح

ن370اطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

راسباطفيح

راسباطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

ن362اطفيح

ن530اطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ن350اطفيح

ن356اطفيح

ن405اطفيح

ن365اطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

ن345اطفيح

ن336.5اطفيح

ن370اطفيح

ن383اطفيح

ثاناطفيح
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الجيزةاألدبىمبصرقرنى كامل سعيد مصطفى24603

الجيزةاألدبىمبصرالعربى محمد حسن هللا عبد مصطفى24604

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم قياتى مرزوق مصطفى24605

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى قرنى يوسف محمود يوسف24606

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد صالح احمد24607

الجيزةاألدبىمبصرسيد عطا محمد احمد24608

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد بهنساوى محمد اسالم24609

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد سيد اسالم24610

الجيزةاألدبىمبصرالتواب عبد شحات شعبان اسالم24611

الجيزةاألدبىمبصرامام محمد محمد ربيع امام24612

الجيزةاألدبىمبصراحمد على كامل صبرى تامر24613

الجيزةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد محمد حسن24614

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد صميده حسين24615

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد عيد عيد حسين24616

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو محمد رمضان عيد خالد24617

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن الدين صالح رمضان24618

الجيزةاألدبىمبصرشويحى الرحيم عبد عيد سعيد24619

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد المهيمن عبد احمد الرحمن عبد24620

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم فتحى محمد الصمد عبد24621

الجيزةاألدبىمبصرالصمد عبد محمد احمد توفيق هللا عبد24622

الجيزةاألدبىمبصرنادى توبه جمعه محمد24623

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عبده طه محمد24624

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد عيد محمد24625

الجيزةاألدبىمبصرحسين المعطى عبد عيد محمد24626

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد هالل محمد24627

الجيزةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد رمضان يوسف24628

الجيزةاألدبىمبصرحسين عالم شعبان احمد24629

الجيزةاألدبىمبصراحمد الوهاب عبد محمد احمد24630

الجيزةاألدبىمبصرتوفيق ابراهيم خالد جعفر24631

الجيزةاألدبىمبصرالمحسن عبد العظيم عبد محمد حسن24632

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد محمود حسين24633

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم التواب عبد ابراهيم خالد24634

الجيزةاألدبىمبصرقرنى محمد محمود خالد24635

الجيزةاألدبىمبصرهللا عوض العظيم عبد محمود طاهر24636

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود عادل24637

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد محمود الرحمن عبد24638

الجيزةاألدبىمبصرالمحسن عبد حبيب محمود محمد على24639

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد احمد عمر24640

الجيزةاألدبىمبصرحسنين احمد المنعم عبد حسين محمد24641

الجيزةاألدبىمبصرعفيفى محمود ممدوح محمد24642

الجيزةاألدبىمبصرموسى حلمى نافع ياسر24643

الجيزةاألدبىمبصرحجازى القوى عبد محمود ايهاب24644
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ثاناطفيح

ن459اطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

ن405الخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ن397الخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

راسببالجيزة طالب ابى بن على

راسببالجيزة طالب ابى بن على

ن366بالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

راسببالجيزة طالب ابى بن على

ن350بالجيزة طالب ابى بن على

ثانرباح بن بالل
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الجيزةاألدبىمبصراسماعيل محمد على خالد24645

الجيزةاألدبىمبصرحسن سيد على احمد رجب24646

الجيزةاألدبىمبصرعنانى احمد حمدى رجب24647

الجيزةاألدبىمبصراحمد القوى عبد احمد طارق24648

الجيزةاألدبىمبصرالباقى عبد احمد محمد عمرو24649

الجيزةاألدبىمبصرعرفه رجب محمد عمرو24650

الجيزةاألدبىمبصرعزب قاسم احمد محمد24651

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد الموجود عبد ياسر محمود24652

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد الجواد عبد الجواد عبد احمد24653

الجيزةاألدبىمبصرسيد سيد قرنى احمد24654

الجيزةاألدبىمبصرمحمد كمال محمد احمد24655

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد نادى مجدى احمد24656

الجيزةاألدبىمبصرذكريا محمد قرنى اسالم24657

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على الحميد عبد سعد رمضان24658

الجيزةاألدبىمبصراحمد قرنى احمد الرحمن عبد24659

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد فرحان الحميد عبد الرحمن عبد24660

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد الحميد عبد احمد هللا عبد24661

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد يسين المنعم عبد سعد المنعم عبد24662

الجيزةاألدبىمبصرخالد عطيه خالد على24663

الجيزةاألدبىمبصرسريع ابو احمد كمال ماهر كمال24664

الجيزةاألدبىمبصرحسين على حسين محمود24665

الجيزةاألدبىمبصرحلمى سالمه احمد مصطفى24666

الجيزةاألدبىمبصرسالم محمد عزت شعبان هشام24667

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى كامل محمد ابراهيم24668

الجيزةاألدبىمبصرالمحسن عبد نظيم محمد ابراهيم24669

الجيزةاألدبىمبصروهبه محمد محمد محمد النبى عبد احمد24670

الجيزةاألدبىمبصرعلى سيد على احمد24671

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على حداد محمد على احمد24672

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد رمضان اسالم24673

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد كامل محمد تامر24674

الجيزةاألدبىمبصرعثمان احمد سيد احمد رمضان سعيد24675

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد السالم عبد احمد الرحمن عبد24676

الجيزةاألدبىمبصرالمحسن عبد تمام سيد هللا عبد24677

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد المطلب عبد احمد محمد24678

الجيزةاألدبىمبصرعلى العظيم عبد اسماعيل محمد24679

الجيزةاألدبىمبصرمحمد كامل سعيد محمد24680

الجيزةاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد محمد محمد24681

الجيزةاألدبىمبصرخليل شعبان وجيه محمد24682

الجيزةاألدبىمبصرمحمد بيومى محمود شعبان محمود24683

الجيزةاألدبىمبصرخليل حسنين الرحمن عبد كامل محمود24684

الجيزةاألدبىمبصرعرفه عرفه التواب عبد ميهوب24685

الجيزةاألدبىمبصرحشيش عرفه سالم رمضان احمد يوسف24686
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ثانرباح بن بالل

ثانرباح بن بالل

ثانرباح بن بالل

ثانرباح بن بالل

راسبرباح بن بالل

ثانرباح بن بالل

ثانرباح بن بالل

راسبرباح بن بالل

ن377القرنى عويس

ثانالقرنى عويس

راسبالقرنى عويس

ثانالقرنى عويس

راسبالقرنى عويس

ن400القرنى عويس

ن411القرنى عويس

ثانالقرنى عويس

ن350القرنى عويس

راسبالقرنى عويس

راسبالقرنى عويس

ثانالقرنى عويس

ن345القرنى عويس

راسبالقرنى عويس

ثانالقرنى عويس

راسبالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

ن454الواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

ن380الواصلين كفر
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الفيوماألدبىمبصرحسن الظاهر عبد محمد الحارث ابو ابراهيم24687

الفيوماألدبىمبصراحمد ابراهيم ايمن احمد24688

الفيوماألدبىمبصرمحمد جالل ايمن احمد24689

الفيوماألدبىمبصرحامد ابو سيد عزوز حسنى احمد24690

الفيوماألدبىمبصرخميس المقصود عبد النبى عبد حسونه احمد24691

الفيوماألدبىمبصرجمعه على فتحى حسين احمد24692

الفيوماألدبىمبصرعباس محمد حسين احمد24693

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد رمضان ربيع احمد24694

الفيوماألدبىمبصرسالمه الجيد عبد قطب ربيع احمد24695

الفيوماألدبىمبصرفرج احمد محمد رمضان احمد24696

الفيوماألدبىمبصرمحمد منصور حسن سيد احمد24697

الفيوماألدبىمبصرمحسب اسماعيل الفتاح عبد شهاب احمد24698

الفيوماألدبىمبصرمحمود الظاهر عبد التواب عبد احمد24699

الفيوماألدبىمبصرفرجانى محمد الرحيم عبد احمد24700

الفيوماألدبىمبصرخالد احمد على احمد24701

الفيوماألدبىمبصرمحمود الظاهر عبد فتحى احمد24702

الفيوماألدبىمبصرمحمد لطفى فتحى احمد24703

الفيوماألدبىمبصرمعوض مرسى قرنى احمد24704

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد محمد فتحى محمد احمد24705

الفيوماألدبىمبصرمحمد كمال محمد احمد24706

الفيوماألدبىمبصراحمد مصطفى ربيع احمد اسالم24707

الفيوماألدبىمبصرعيد هالل ايمن اسالم24708

الفيوماألدبىمبصرحسن بركات الحميد عبد هللا عبد اسالم24709

الفيوماألدبىمبصرحسن ذكى لطفى العظيم عبد حسام24710

الفيوماألدبىمبصرحسين على حسين حمزه24711

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد على العزيز عبد خالد24712

الفيوماألدبىمبصرعباس سالم عباس محمود خالد24713

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد ربيع شعبان ربيع24714

الفيوماألدبىمبصرعساف حسين شعبان يحيى زياد24715

الفيوماألدبىمبصرالواحد عبد فتحى سيد شريف24716

الفيوماألدبىمبصرالرملى احمد الباقى عبد بدوى عامر24717

الفيوماألدبىمبصرشعبان احمد هياف عبد احمد الرحمن عبد24718

الفيوماألدبىمبصرالسيد المجيد عبد العاطى عبد حسين الرحمن عبد24719

الفيوماألدبىمبصرالسيد قرنى رجب الرحمن عبد24720

الفيوماألدبىمبصرمسعود داود محمد رضوان الرحمن عبد24721

الفيوماألدبىمبصرالسيد عثمان سيد رمضان الرحمن عبد24722

الفيوماألدبىمبصرحسن سلطان سيد الرحمن عبد24723

الفيوماألدبىمبصربركات الحميد عبد محمد الرحمن عبد24724

الفيوماألدبىمبصرسباق هللا عبد سيد محمود الرحمن عبد24725

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد خليل احمد هللا عبد24726

الفيوماألدبىمبصرمحمد السالم عبد احمد هللا عبد24727

الفيوماألدبىمبصرمحمد جابر احمد حسين هللا عبد24728
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ن466الفيوم

ثانالفيوم

ن559الفيوم

ن324الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن536الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن357الفيوم

ثانالفيوم

ن389الفيوم

ن557الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن389الفيوم

ن417الفيوم

ن394الفيوم

ن390الفيوم

ن361الفيوم

ن462الفيوم

ن485الفيوم

ثانالفيوم

ن433الفيوم

ن386الفيوم

ن403الفيوم

ن469الفيوم

ن412الفيوم

ن380الفيوم

ن352الفيوم

ن471الفيوم

ثانالفيوم

ن379الفيوم

راسبالفيوم

ن489الفيوم

راسبالفيوم

ن392الفيوم

ن430الفيوم

ن482الفيوم

ن494الفيوم

ن368الفيوم
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الفيوماألدبىمبصرمحمد الجارحى فتحى سيد هللا عبد24729

الفيوماألدبىمبصرمحمد جوده عشرى على هللا عبد24730

الفيوماألدبىمبصرالسيد رزق محمد هللا عبد24731

الفيوماألدبىمبصرمخلوف محمد مخلوف محمد هللا عبد24732

الفيوماألدبىمبصرحزين الحميد عبد عزت محمود هللا عبد24733

الفيوماألدبىمبصرسعيد الوهاب عبد اسامه الوهاب عبد24734

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد محمد على عاطف على24735

الفيوماألدبىمبصرمتولى احمد عمر على عمر24736

الفيوماألدبىمبصرمحمد الواحد عبد محمد عمر24737

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد محمد ناصر عمر24738

الفيوماألدبىمبصرالعاطى عبد على محمد عمرو24739

الفيوماألدبىمبصرالباب فتح مسعود ايوب عيد24740

الفيوماألدبىمبصرخليل ابراهيم معوض الدسوقى ابراهيم محمد24741

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد احمد محمد24742

الفيوماألدبىمبصرعثمان راغب رمضان اسامه محمد24743

الفيوماألدبىمبصرسعيد عثمان على جبالى محمد24744

الفيوماألدبىمبصرموسى مفتاح خميس حسين محمد24745

الفيوماألدبىمبصرالستار عبد مسعود خالد محمد24746

الفيوماألدبىمبصرمتولى زكى محمد زكى محمد24747

الفيوماألدبىمبصرشعبان احمد سيد رمضان محمد24748

الفيوماألدبىمبصرخالد سعيد سالم محمد24749

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد محمد سعيد محمد24750

الفيوماألدبىمبصرعلى سيد امين صالح محمد24751

الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد محمد عطيه عشرى محمد24752

الفيوماألدبىمبصرابراهيم محمود فتحى على محمد24753

الفيوماألدبىمبصرسعيد رمضان محسن محمد24754

الفيوماألدبىمبصرالعال عبد العزيز عبد محمود محمد24755

الفيوماألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد محمود محمد24756

الفيوماألدبىمبصرالخطيب مصطفى محمد مصطفى محمد24757

الفيوماألدبىمبصرمنصور محمد خليفه النبى عبد محمد24758

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد سيد احمد محمود24759

الفيوماألدبىمبصرسعيد عثمان على جبالى محمود24760

الفيوماألدبىمبصرحسين سيد رجب محمود24761

الفيوماألدبىمبصرالسميع عبد محمود مجدى محمود24762

الفيوماألدبىمبصررمضان على جابر محمد محمود24763

الفيوماألدبىمبصراحمد حسن حسين يوسف محمود24764

الفيوماألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل احمد مصطفى24765

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد مصطفى احمد مصطفى24766

الفيوماألدبىمبصرسالمه حامد رفاعى مصطفى24767

الفيوماألدبىمبصرامين محمود رمضان مصطفى24768

الفيوماألدبىمبصرعلى محمود احمد سيد مصطفى24769

الفيوماألدبىمبصرمحمد مصطفى سيد مصطفى24770
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راسبالفيوم

ن379الفيوم

ن531الفيوم

راسبالفيوم

ن540الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن348الفيوم

ن383الفيوم

ثانالفيوم

ن454الفيوم

ن324الفيوم

ن379الفيوم

ن399الفيوم

ثانالفيوم

ن482الفيوم

ن488الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن477الفيوم

راسبالفيوم

ثانالفيوم

ن434الفيوم

ثانالفيوم

ن531الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن469الفيوم

ن440الفيوم

ن424الفيوم

ن373الفيوم

ثانالفيوم

ن466الفيوم

ثانالفيوم

ن394الفيوم

ن363الفيوم

ثانالفيوم

ن371الفيوم

ن452الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم
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الفيوماألدبىمبصرايوب محمد محمود محمد مصطفى24771

الفيوماألدبىمبصرخليل حسن حسين عاطف يوسف24772

الفيوماألدبىمبصرعلى الجيد عبد محمد عاطف يوسف24773

الفيوماألدبىمبصرعلى الجيد عبد حامد قرنى يوسف24774

الفيوماألدبىمبصرشعبان سيد جمال احمد24775

الفيوماألدبىمبصرالواحد عبد محمد رجب احمد24776

الفيوماألدبىمبصرمرسى احمد القوى عبد احمد24777

الفيوماألدبىمبصرالوهاب عبد خليفه سعيد هللا عطا احمد24778

الفيوماألدبىمبصرفرج قرنى محمد احمد24779

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد يوسف ناصر احمد24780

الفيوماألدبىمبصرعوض سيد هالل احمد24781

الفيوماألدبىمبصرسيد على احمد اسامه24782

الفيوماألدبىمبصرقرنى شعبان احمد اسالم24783

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد الدايم عبد احمد اسالم24784

الفيوماألدبىمبصرحسين الستار عبد احمد اسالم24785

الفيوماألدبىمبصرمحمود الستار عبد حسن اسالم24786

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد حمدان اسالم24787

الفيوماألدبىمبصرمحمود هللا عبد خالد اسالم24788

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد محمد رجب اسالم24789

الفيوماألدبىمبصرزيدان محمد شعبان زيدان اسالم24790

الفيوماألدبىمبصرحسين قرنى محمد اسالم24791

الفيوماألدبىمبصرريان سيد معاذ اسالم24792

الفيوماألدبىمبصرصالح جمعه خالد ايمن24793

الفيوماألدبىمبصرعيسى جمعه هللا عبد ايمن24794

الفيوماألدبىمبصرسعد عاشور على تامر24795

الفيوماألدبىمبصرالنبى عبد عدلى النبى عبد خالد24796

الفيوماألدبىمبصرحسان السيد مصطفى زياد24797

الفيوماألدبىمبصررمضان عاصم فتحى سيد24798

الفيوماألدبىمبصررمضان حموده جمال شعبان24799

الفيوماألدبىمبصريوسف فرج حمدان طه24800

الفيوماألدبىمبصرقطب هاشم صالح الرحمن عبد24801

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد على الرحمن عبد24802

الفيوماألدبىمبصروحش ابراهيم ابراهيم هللا عبد24803

الفيوماألدبىمبصرمحمد جابر محمد هللا عبد24804

الفيوماألدبىمبصرهاشم محمد خالد عالء24805

الفيوماألدبىمبصرابراهيم فتحى شعبان فتحى24806

الفيوماألدبىمبصرجمعه هللا عبد سيد فرحان24807

الفيوماألدبىمبصرابراهيم خضر الدين عماد مجدى24808

الفيوماألدبىمبصرشريف فكرى اشرف محمد24809

الفيوماألدبىمبصرعلى شعبان جمعه محمد24810

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد رمضان محمد24811

الفيوماألدبىمبصرسيد رمضان طحاوى محمد24812
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ن445الفيوم

ن401الفيوم

ن507الفيوم

ن377الفيوم

ن377دمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

ن369دمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

ن433دمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

ن359دمشقين

ثاندمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين
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الفيوماألدبىمبصرجبالى حامد الرحمن عبد محمد24813

الفيوماألدبىمبصرمحمود رجب عمر محمد24814

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد عويس فتحى محمد24815

الفيوماألدبىمبصرسعيد التواب عبد قرنى محمد24816

الفيوماألدبىمبصرحسن فتحى مصطفى محمد24817

الفيوماألدبىمبصرحسين النبى عبد ناصر محمد24818

الفيوماألدبىمبصرالدين شمس سيد ابراهيم محمود24819

الفيوماألدبىمبصروحش ابراهيم حموده محمود24820

الفيوماألدبىمبصرالستار عبد محمود حنفى محمود24821

الفيوماألدبىمبصررمضان رجب سعيد محمود24822

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد سعيد محمود24823

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد سالمه محمود24824

الفيوماألدبىمبصرمحمود جابر سالمه محمود24825

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد محمود24826

الفيوماألدبىمبصرالحكم عبد محمدين محمد محمود24827

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد هاشم محمد محمود24828

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد احمد باسم مصطفى24829

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد سعد مصطفى24830

الفيوماألدبىمبصرجوده امام محمد مصطفى24831

الفيوماألدبىمبصرحسن سيد صالح يوسف24832

الفيوماألدبىمبصرالحفيظ عبد جمعه حسن ابراهيم24833

الفيوماألدبىمبصردله محمد ابراهيم حسن احمد24834

الفيوماألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد العال عبد حميدو احمد24835

الفيوماألدبىمبصرعقل السيد صادق احمد24836

الفيوماألدبىمبصراحمد الهادى عبد رجب الباسط عبد احمد24837

الفيوماألدبىمبصرسالمه المنعم عبد محمد المنعم عبد احمد24838

الفيوماألدبىمبصرامين الحليم عبد عدلى احمد24839

الفيوماألدبىمبصرعلى حسين العظيم عبد على احمد24840

الفيوماألدبىمبصرالسيد احمد محمد احمد24841

الفيوماألدبىمبصرالجيد عبد جداوى محمد احمد24842

الفيوماألدبىمبصرمحمود زكى محمود احمد24843

الفيوماألدبىمبصرمرعى مرعى حسنى مرعى احمد24844

الفيوماألدبىمبصرمحمد العظيم عبد مندور احمد24845

الفيوماألدبىمبصرخورشيد يوسف الحميد عبد اسامه24846

الفيوماألدبىمبصرحسين بيومى احمد انس24847

الفيوماألدبىمبصرسلومه السميع عبد محمد فاروق حسام24848

الفيوماألدبىمبصرامين الحليم عبد هشام شعبان24849

الفيوماألدبىمبصراحمد الهادى عبد رجب صدام24850

الفيوماألدبىمبصرحسن مصطفى فؤاد مصطفى طارق24851

الفيوماألدبىمبصرمرسى الرحمن عبد صوفى احمد الرحمن عبد24852

الفيوماألدبىمبصرالغفار عبد مرزوق الغفار عبد احمد الرحمن عبد24853

الفيوماألدبىمبصرعلى محمود على الرحمن عبد24854
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راسبدمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

ن406دمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

ن341دمشقين

ثاندمشقين

ن392دمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

ن341الخطيب مناشى

ن388الخطيب مناشى

ن377الخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن414الخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن356الخطيب مناشى

ن408الخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن342الخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

ن346الخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

ن498الخطيب مناشى

ن430الخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى
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الفيوماألدبىمبصراحمد المنعم عبد محمد الرحمن عبد24855

الفيوماألدبىمبصرالطيب فرج محمد وجدى الرحمن عبد24856

الفيوماألدبىمبصرالخالق عبد فرج الفتاح عبد حسن الفتاح عبد24857

الفيوماألدبىمبصرقطب الفتاح عبد ابراهيم هللا عبد24858

الفيوماألدبىمبصرالشاذلى السيد راهب هللا عبد24859

الفيوماألدبىمبصرعيد رمضان مصطفى هللا عبد24860

الفيوماألدبىمبصرعفيفى محمد عزت محمد عزت24861

الفيوماألدبىمبصرخطيب سليمان على عيد على24862

الفيوماألدبىمبصرشحاته حسانين ابراهيم محمد عمر24863

الفيوماألدبىمبصرشعبان احمد احمد فارس24864

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمود احمد كريم24865

الفيوماألدبىمبصرسيد احمد سعد التواب عبد مازن24866

الفيوماألدبىمبصرمحمد السيد بكر ابو محمد24867

الفيوماألدبىمبصرمرسى رجب احمد محمد24868

الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد محمود محمد ايمن محمد24869

الفيوماألدبىمبصراحمد صادق محمد جمال محمد24870

الفيوماألدبىمبصرخلف محمد خلف خالد محمد24871

الفيوماألدبىمبصرفايد عيد التواب عبد محمد24872

الفيوماألدبىمبصرالسيد محمد السيد عمر محمد24873

الفيوماألدبىمبصرالعنين ابو محمد شيمى محمود24874

الفيوماألدبىمبصرسالمه زيد ابو السيد محمد محمود24875

الفيوماألدبىمبصرابراهيم احمد صادق محمد محمود24876

الفيوماألدبىمبصرابراهيم ابراهيم ناصر محمود24877

الفيوماألدبىمبصرعقل التواب عبد عقل مصطفى24878

الفيوماألدبىمبصرعقل محمود احمد محمود مصطفى24879

الفيوماألدبىمبصريونس محمد محمود مصطفى24880

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد السيد ابراهيم منير مصطفى24881

الفيوماألدبىمبصرخطيب العليم عبد احمد معاذ24882

الفيوماألدبىمبصرمحمد خطيب اللهلوبى رزق يوسف24883

الفيوماألدبىمبصرامين الحليم عبد عيد يوسف24884

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد محمد الحليم عبد ربيع جمال24885

الفيوماألدبىمبصرسليمان على اسماعيل احمد24886

الفيوماألدبىمبصرالسيد منصور بشير احمد24887

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد احمد حسين احمد24888

الفيوماألدبىمبصرعباس ايوب رمضان احمد24889

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد مهدى سيد اسالم24890

الفيوماألدبىمبصردسوقى حسنى عمر اسالم24891

الفيوماألدبىمبصرسليمان رياض مصطفى محمد اسالم24892

الفيوماألدبىمبصرحسين ربه عبد المولى عبد محمد الحسينى24893

الفيوماألدبىمبصرحسين العزيز عبد انور اسامه حسام24894

الفيوماألدبىمبصراحمد على سعيد حسام24895

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد ناصر حمدى24896
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ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

ن392الخطيب مناشى

ن372الخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن418الخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

ن475الخطيب مناشى

ن466الخطيب مناشى

ن424الخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن522الخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن484الخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن452الخطيب مناشى

ن504الخطيب مناشى

ن406الخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

متخلفالخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن371تالت

ثانتالت

ن355تالت

ن354تالت

راسبتالت

ن357تالت

ثانتالت

ثانتالت

ن519تالت

راسبتالت

ثانتالت
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الفيوماألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد حمزه24897

الفيوماألدبىمبصراحمد صالح رجب مصطفى رجب24898

الفيوماألدبىمبصرهللا جاب العاطى عبد محمد شريف24899

الفيوماألدبىمبصرمحمد حسن محمد ضياء24900

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد احمد هللا عبد احمد الرحمن عبد24901

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد محمد احمد الرحمن عبد24902

الفيوماألدبىمبصرالوفا ابو صادق احمد الوهاب عبد الرحمن عبد24903

الفيوماألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد عرفه الرحمن عبد24904

الفيوماألدبىمبصرحسين اسماعيل محمود الرحمن عبد24905

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد محمد حامد هللا عبد24906

الفيوماألدبىمبصرعلى سعد رمضان على24907

الفيوماألدبىمبصرمحمد يحى مصطفى عمر24908

الفيوماألدبىمبصررجب محمد محمود عمرو24909

الفيوماألدبىمبصرمحمود جالل محمد كريم24910

الفيوماألدبىمبصرحمدان محمد معوض محمد كريم24911

الفيوماألدبىمبصرعجمى محمد على مؤمن24912

الفيوماألدبىمبصرمحمد السيد احمد محمد24913

الفيوماألدبىمبصرهللا فرج احمد عشرى احمد محمد24914

الفيوماألدبىمبصرجعفر السيد محمد السيد محمد24915

الفيوماألدبىمبصرسالم المنجى عبد حجاج محمد24916

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد محمد حمدى محمد24917

الفيوماألدبىمبصرحسن حسن سيد محمد24918

الفيوماألدبىمبصرسعد الحافظ عبد سيد محمد24919

الفيوماألدبىمبصرالسيد عوض شعبان عادل محمد24920

الفيوماألدبىمبصرصيام ابراهيم احمد التواب عبد محمد24921

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد الفتاح عبد الفتاح عبد محمد24922

الفيوماألدبىمبصرالقوى عبد عطيه عبوده محمد24923

الفيوماألدبىمبصرالنيل ابو على محمد على محمد24924

الفيوماألدبىمبصرعجمى ابراهيم محمود محمد24925

الفيوماألدبىمبصراحمد لطفى ناصر محمد24926

الفيوماألدبىمبصركفافى على محمود حماده محمود24927

الفيوماألدبىمبصرعلى محمود خالد محمود24928

الفيوماألدبىمبصرمحمد عنانى هللا عبد سعد محمود24929

الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد شعبان حمدى صالح محمود24930

الفيوماألدبىمبصركرين الجواد عبد يسين كمال محمود24931

الفيوماألدبىمبصرعلى السيد محمد محمود24932

الفيوماألدبىمبصرالحفيظ عبد على مفرج محمود24933

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد مصطفى هشام احمد مصطفى24934

الفيوماألدبىمبصرالرسول عبد مصطفى اشرف مصطفى24935

الفيوماألدبىمبصرسعد محمد سيد مصطفى24936

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد شعبان هللا عبد مصطفى24937

الفيوماألدبىمبصرمحمود مصطفى محمد مصطفى24938
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ثانتالت

ثانتالت
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راسبتالت

راسبتالت

ثانتالت

ثانتالت

ن420تالت

ن366تالت

ثانتالت

راسبتالت

راسبتالت

ثانتالت

راسبتالت

راسبتالت

ن346تالت

ن505تالت

ثانتالت

ن494تالت

ن351تالت

ن446تالت
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الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد محمد مصطفى مصطفى24939

الفيوماألدبىمبصرجوده رجب التواب عبد ياسر24940

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد احمد على ياسر24941

الفيوماألدبىمبصرمصطفى محمد الدسوقى ابراهيم يوسف24942

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد احمد يوسف24943

الفيوماألدبىمبصرزيد ابو عيد الحليم عبد يوسف24944

الفيوماألدبىمبصرامين صفوت محمد يوسف24945

الفيوماألدبىمبصرالمحسن عبد سعيد رمضان احمد24946

الفيوماألدبىمبصرسعد القادر عبد سعد احمد24947

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد طلعت احمد24948

الفيوماألدبىمبصرالنبى عبد سيد عجمى احمد24949

الفيوماألدبىمبصرحافظ زغلول عماد احمد24950

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد على محمد احمد24951

الفيوماألدبىمبصرراضى فرحات مشهور احمد24952

الفيوماألدبىمبصرمطاوع التواب عبد نصر احمد24953

الفيوماألدبىمبصرجاد محمد رمضان فتحى ايمن24954

الفيوماألدبىمبصراحمد سيد القادر عبد شعبان بالل24955

الفيوماألدبىمبصرخليل حسان الباقى عبد حسان24956

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد محمد احمد نصر حماده24957

الفيوماألدبىمبصرمحجوب حسن على سيد زياد24958

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد شعبان بدوى سيد24959

الفيوماألدبىمبصرحسن صديق يحى صديق24960

الفيوماألدبىمبصرحافظ الرحمن عبد سيد عاصم24961

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد طلعت الرحمن عبد24962

الفيوماألدبىمبصرشعبان رمضان عيد هللا عبد24963

الفيوماألدبىمبصرشيمى محمود مجاهد حمدى هللا عبد24964

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد فهمى عيد هللا عبد24965

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد احمد شوقى ايمن عالء24966

الفيوماألدبىمبصرعمران سالم عمران عمرو24967

الفيوماألدبىمبصرمحمد زيد ابو ابراهيم محمد24968

الفيوماألدبىمبصرالفضيل عبد عاشور جمال محمد24969

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد محمد24970

الفيوماألدبىمبصرعوض محمد اللطيف عبد محمد24971

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد فيصل عزيز محمد24972

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد على محمد24973

الفيوماألدبىمبصرحمزه سيد فرج محمد24974

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد صوفى فتحى محمد24975

الفيوماألدبىمبصرعلى الصوفى احمد كمال محمد24976

الفيوماألدبىمبصرعيسى زيان عيد جمعه محمود24977

الفيوماألدبىمبصرالعاطى عبد سيد حسن محمود24978

الفيوماألدبىمبصرطنطاوى صادق مصطفى محمود24979

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد محمد ايمن احمد24980
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ن345تالت

ثانتالت

ن554تالت

ن355تالت

ن350تالت

ثانتالت

ن487تالت

ثانسيال

ثانسيال

ثانسيال

راسبسيال

ن512سيال

ن550سيال

ن399سيال

ن388سيال

ثانسيال

ثانسيال

ن352سيال

ثانسيال

ن530سيال

ثانسيال

ثانسيال

ثانسيال

ثانسيال

ثانسيال

ن493سيال

ثانسيال

ن399سيال

ن355سيال

ن531سيال

ن404سيال

ثانسيال

ثانسيال

ثانسيال

ن391سيال

راسبسيال

ثانسيال

ن365سيال

ن439سيال

ن417سيال

راسبسيال

ن379سنورس
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الفيوماألدبىمبصرطلبه على ابراهيم رمضان احمد24981

الفيوماألدبىمبصرامام سعيد سالم احمد24982

الفيوماألدبىمبصرمشرف شعبان صابر احمد24983

الفيوماألدبىمبصرزيان احمد محمد حمزه24984

الفيوماألدبىمبصراسماعيل احمد السيد الرحمن عبد24985

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد الحميد عبد سيد الرحمن عبد24986

الفيوماألدبىمبصراحمد صالح عيد الرحمن عبد24987

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد محمد الرحمن عبد24988

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد سالم جمال عثمان24989

الفيوماألدبىمبصرمحمود النبى عبد الرحمن عبد عمر24990

الفيوماألدبىمبصرقطب سعد قطب شعبان محمد24991

الفيوماألدبىمبصرسليمان احمد مصطفى احمد محمود24992

الفيوماألدبىمبصرصالح توفيق شعبان شعبان مصطفى24993

الفيوماألدبىمبصركامل هالل كامل مصطفى24994

الفيوماألدبىمبصرالمهيمن عبد محمد محمود مصطفى24995

الفيوماألدبىمبصرحسين عطيه عويس احمد يوسف24996

الفيوماألدبىمبصرشعبان محمد الظاهر عبد ربيع يوسف24997

الفيوماألدبىمبصرسعدواى مصطفى كمال يوسف24998

الفيوماألدبىمبصرعيد حمدى محمد يوسف24999

الفيوماألدبىمبصرمحمد تمام عويس محمد يوسف25000

الفيوماألدبىمبصرالسيد عبد فتحى بليدى ابراهيم25001

الفيوماألدبىمبصرربه عبد محمود حسن حسام25002

الفيوماألدبىمبصرشاكر اسماعيل الرازق عبد الرحمن عبد25003

الفيوماألدبىمبصرربه عبد محمود حسن محمد25004

الفيوماألدبىمبصرالمحسن عبد الحميد عبد الظاهر عبد محمد25005

الفيوماألدبىمبصرمتولى احمد حسين محمود25006

الفيوماألدبىمبصريعقوب عثمان جوده عثمان محمود25007

الفيوماألدبىمبصرالقادر عبد كيالنى احمد ابراهيم25008

الفيوماألدبىمبصرخليفه عوض ربيع احمد25009

الفيوماألدبىمبصرراشد احمد فتحى السيد25010

الفيوماألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد سيد رمضان25011

الفيوماألدبىمبصرسالمه الرازق عبد سعد اسماعيل الرحمن عبد25012

الفيوماألدبىمبصرمحمود احمد محمد حمدى عمر25013

الفيوماألدبىمبصراسماعيل محمود شعبان عمر25014

الفيوماألدبىمبصرفراج سيد محمد العظيم عبد عمر25015

الفيوماألدبىمبصرالسيد لطفى حسنى عمرو25016

الفيوماألدبىمبصربشير على كليب محمد على25017

الفيوماألدبىمبصرحموده رمضان احمد محمد25018

الفيوماألدبىمبصراحمد سيد سيد محمد25019

الفيوماألدبىمبصرحسان السيد التواب عبد محمد25020

الفيوماألدبىمبصرعلى حسن حسين مصطفى25021

الفيوماألدبىمبصرالفضيل عبد على محمود كريم25022
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راسبسنورس

راسبسنورس

ثانسنورس

ن429سنورس

ن440سنورس

ثانسنورس

ن369سنورس

ن467سنورس

ن345سنورس

ن351سنورس

ن349.5سنورس

ثانسنورس

ن370سنورس

ثانسنورس

ن382سنورس

راسبسنورس

راسبسنورس

ن337سنورس

راسبسنورس

ثانسنورس

راسباالبيض

ثاناالبيض

راسباالبيض

ن365االبيض

راسباالبيض

ثاناالبيض

راسباالبيض

ثانمطرطارس

ن416مطرطارس

ن445مطرطارس

ثانمطرطارس

ن447مطرطارس

ن418مطرطارس

ن376مطرطارس

ثانمطرطارس

راسبمطرطارس

راسبمطرطارس

ن353مطرطارس

ثانمطرطارس

ثانمطرطارس

ن396مطرطارس

ثانمطرطارس
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الفيوماألدبىمبصرالقادر عبد سعد جمال هالل25023

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد رمضان احمد25024

الفيوماألدبىمبصرطلبه احمد العظيم عبد محمود احمد25025

الفيوماألدبىمبصرابراهيم سيد خالد احمد25026

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود رمضان اسالم25027

الفيوماألدبىمبصراحمد الباقى عبد كمال انس25028

الفيوماألدبىمبصراحمد محمود سعد ضياء25029

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد محمد شعبان الرحمن عبد25030

الفيوماألدبىمبصرالقوى عبد رجب محمد الرحمن عبد25031

الفيوماألدبىمبصراحمد الحميد عبد مصطفى هللا عبد25032

الفيوماألدبىمبصررجب عاشور غريب عمر25033

الفيوماألدبىمبصررجب بكر احمد محمد25034

الفيوماألدبىمبصراحمد التواب عبد حسن محمد25035

الفيوماألدبىمبصرعلى الرجال عز رفعت محمد25036

الفيوماألدبىمبصرسعد محمد السيد محمد25037

الفيوماألدبىمبصرامين سيد التواب عبد محمد25038

الفيوماألدبىمبصركامل محمد مصطفى محمد25039

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد احمد الباقى عبد محمد25040

الفيوماألدبىمبصريوسف محمد حماده محمود25041

الفيوماألدبىمبصرمحمد رجب سيد محمود25042

الفيوماألدبىمبصرامين سيد التواب عبد محمود25043

الفيوماألدبىمبصرمحمود صالح الخالق عبد محمود25044

الفيوماألدبىمبصرمحمود هللا عبد على محمود25045

الفيوماألدبىمبصرالمحسن عبد محمد احمد مصطفى25046

الفيوماألدبىمبصرعيسى محمود رجب مصطفى25047

الفيوماألدبىمبصرحافظ سيد منجود معاز25048

الفيوماألدبىمبصرسيد هاشم سيد هشام25049

الفيوماألدبىمبصرعيسوى احمد حسن ابراهيم25050

الفيوماألدبىمبصرحسين حسن محمد حسن احمد25051

الفيوماألدبىمبصرعيسوى احمد رجب احمد25052

الفيوماألدبىمبصرالحارث ابو رمضان شعبان احمد25053

الفيوماألدبىمبصرحميده على حسن على احمد25054

الفيوماألدبىمبصرسعد احمد احمد مجدى احمد25055

الفيوماألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد احمد25056

الفيوماألدبىمبصرمحمد تمام على محمد احمد25057

الفيوماألدبىمبصرعيد يوسف محمد احمد25058

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد ممدوح ناصر احمد25059

الفيوماألدبىمبصررواش ابو صالح السيد اسالم25060

الفيوماألدبىمبصرحسين هاشم حمدى اسالم25061

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد سعد انس25062

الفيوماألدبىمبصرمفتاح احمد محمد ايهاب25063

الفيوماألدبىمبصرحسين جمعه التواب عبد بالل25064
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ن438مطرطارس

راسبترسا

ثانترسا

ن365ترسا

راسبترسا

ن399ترسا

راسبترسا

ثانترسا

راسبترسا

ثانترسا

ن339ترسا

ثانترسا

راسبترسا

راسبترسا

راسبترسا

ن422ترسا

ثانترسا

راسبترسا

راسبترسا

راسبترسا

ثانترسا

ن352ترسا

ثانترسا

ثانترسا

راسبترسا

راسبترسا

ثانترسا

ن456بالفيوم سنهور

ن375بالفيوم سنهور

ن363بالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

ن401.5بالفيوم سنهور

ن362.5بالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ن462بالفيوم سنهور

ن371بالفيوم سنهور

ن390بالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور
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الفيوماألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد سيد حمدان25065

الفيوماألدبىمبصراحمد شعبان على خيرى25066

الفيوماألدبىمبصرعيسى صالح صابر صالح25067

الفيوماألدبىمبصرابراهيم طه هاشم طه25068

الفيوماألدبىمبصرالسيد ميزار حاتم الرحمن عبد25069

الفيوماألدبىمبصرسعد السيد خيرى الرحمن عبد25070

الفيوماألدبىمبصرفيصل الحليم عبد الجواد عبد الرحمن عبد25071

الفيوماألدبىمبصرالسيد محمود العزيز عبد الرحمن عبد25072

الفيوماألدبىمبصرشعبان الغنى عبد محمد الرحمن عبد25073

الفيوماألدبىمبصرحسان على جبريل مفرح الرحمن عبد25074

الفيوماألدبىمبصرمحمود على حماده على25075

الفيوماألدبىمبصرالعبد احمد رمضان على25076

الفيوماألدبىمبصرهجار ابو عثمان عديسه حارث ابو محمد25077

الفيوماألدبىمبصراحمد طايع عشرى احمد محمد25078

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد سعد جمال محمد25079

الفيوماألدبىمبصرالعال عبد محمد حسن محمد25080

الفيوماألدبىمبصراحمد مصطفى رمضان محمد25081

الفيوماألدبىمبصرمحمد الحليم عبد سنوسى محمد25082

الفيوماألدبىمبصرقطب احمد صابر محمد25083

الفيوماألدبىمبصرسعيد الفضيل عبد فضيل صالح محمد25084

الفيوماألدبىمبصرالصادق عبد الستار عبد عصام محمد25085

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد عويس محمد25086

الفيوماألدبىمبصرمحمد السالم عبد قرنى محمد25087

الفيوماألدبىمبصرعلى السيد احمد محمود محمد25088

الفيوماألدبىمبصرالحارث ابو ايوب جمعه محمود25089

الفيوماألدبىمبصرمحمد تمام على محمد محمود25090

الفيوماألدبىمبصرالغفار عبد محمود احمد مروان25091

الفيوماألدبىمبصرمحمد سعداوى ربيع مؤمن25092

الفيوماألدبىمبصرزيدان محمد سويلم محمد نصر25093

الفيوماألدبىمبصرالعال عبد محمد على هشام25094

الفيوماألدبىمبصرخضر احمد المقصود عبد المنعم عبد هيثم25095

الفيوماألدبىمبصرجوده حسن فرج هيثم25096

الفيوماألدبىمبصرمحمود عشرى كمال يوسف25097

الفيوماألدبىمبصرجبيلى محمد رمضان كريم25098

الفيوماألدبىمبصرالشافى عبد ابراهيم سعد ابراهيم25099

الفيوماألدبىمبصرمحمد قطب على حسن احمد25100

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد السميع عبد خالد احمد25101

الفيوماألدبىمبصرجوده يوسف ربيع احمد25102

الفيوماألدبىمبصرمحمد السيد ربيع احمد25103

الفيوماألدبىمبصراحمد هللا عبد رجب احمد25104

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد الحارث ابو ربيع اسالم25105

الفيوماألدبىمبصراحمد محمود على انس25106
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ثانبالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ن411بالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ن408.5بالفيوم سنهور

ن461بالفيوم سنهور

ن440بالفيوم سنهور

ن393بالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ن350.5بالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ن357بالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ن359بالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

ن419بالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ن379بالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

راسبفيديميين

راسبفيديميين

راسبفيديميين
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الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد محمود احمد بدر25107

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد التواب عبد حسين حسن25108

الفيوماألدبىمبصرحسن محمد جمعه كمال خالد25109

الفيوماألدبىمبصراسماعيل العاطى عبد محمد سامح25110

الفيوماألدبىمبصرالضوى توفيق على حسنى الرحمن عبد25111

الفيوماألدبىمبصرشحاته محمود محمد الرحمن عبد25112

الفيوماألدبىمبصرالنبى عبد القادر عبد السيد هللا عبد25113

الفيوماألدبىمبصراحمد عبود السيد هللا عبد25114

الفيوماألدبىمبصرعلى العليم عبد حامد هللا عبد25115

الفيوماألدبىمبصرجوده على السيد الدين عز25116

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد جمعه ياسر عمار25117

الفيوماألدبىمبصرسعيد احمد بخيت جمال عمرو25118

الفيوماألدبىمبصردسوقى السيد دسوقى على25119

الفيوماألدبىمبصرالجارحى هللا عبد سعد كريم25120

الفيوماألدبىمبصرحسن على على محمد كريم25121

الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد السالم عبد ابراهيم محمد25122

الفيوماألدبىمبصرحافظ ابراهيم مختار احمد محمد25123

الفيوماألدبىمبصرمهلهل محمد رمضان امام محمد25124

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد رمضان ربيع محمد25125

الفيوماألدبىمبصرفضل هاشم رضا محمد25126

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد حسين رمضان محمد25127

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد محمد زكريا محمد25128

الفيوماألدبىمبصرعثمان المجيد عبد سعد محمد25129

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد السالم عبد سليمان محمد25130

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد محمود صالح محمد25131

الفيوماألدبىمبصرربه عبد العال عبد مرسى عطيه محمد25132

الفيوماألدبىمبصرالعوفى العليم عبد محمود محمد25133

الفيوماألدبىمبصرابراهيم جمعه ممدوح محمد25134

الفيوماألدبىمبصراحمد ربيع ياسر محمد25135

الفيوماألدبىمبصريوسف اسحق يوسف محمد25136

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد ميزار جمعه محمود25137

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد على طه محمود25138

الفيوماألدبىمبصرعيسى سعد عيسى محمود25139

الفيوماألدبىمبصرطلبه محمد طلبه كارم محمود25140

الفيوماألدبىمبصرحسين غانم ممدوح محمود25141

الفيوماألدبىمبصرالباب فتح محمود محمد مصطفى25142

الفيوماألدبىمبصرعيسى فتحى قطب ياسر25143

الفيوماألدبىمبصرحسنين محمد قرنى احمد يوسف25144

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد محمد رضوان ابراهيم25145

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد احمد جاثر احمد25146

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم حسين احمد25147

الفيوماألدبىمبصراحمد سيد عياد شعبان احمد25148
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راسبفيديميين

راسبفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

راسبفيديميين

راسبفيديميين

راسبفيديميين

ن349فيديميين

ن381فيديميين

ن577فيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ن382فيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ن345فيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ن332فيديميين

راسبفيديميين

ثانفيديميين

ن338فيديميين

ثانفيديميين

راسبفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ن451فيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ن359فيديميين

ثانفيديميين

ن375فيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ن414فيديميين

ثاناطسا

ن353اطسا

ن417اطسا

ن347اطسا
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الفيوماألدبىمبصرراغب حماد محمد احمد25149

الفيوماألدبىمبصرمحمد حمدون محمد احمد25150

الفيوماألدبىمبصرالعاطى عبد مصطفى محمد احمد25151

الفيوماألدبىمبصرمحمود ابراهيم نادى احمد25152

الفيوماألدبىمبصرحسين رجب نادى احمد25153

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد رمضان نادى احمد25154

الفيوماألدبىمبصريسن رجب يسن احمد25155

الفيوماألدبىمبصراحمد ربيع خالد اسامه25156

الفيوماألدبىمبصرجوده احمد محمد اسامه25157

الفيوماألدبىمبصرالمعبود عبد رجب رمضان اسالم25158

الفيوماألدبىمبصرمحمد الجواد عبد سيد اسالم25159

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد جمعه شحاته اسالم25160

الفيوماألدبىمبصرالبر عبد احمد شعبان اسالم25161

الفيوماألدبىمبصرخميس على كارم امير25162

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد امين ناصر امين25163

الفيوماألدبىمبصراسماعيل حامد امير حامد25164

الفيوماألدبىمبصررمضان زغلول ثابت خالد25165

الفيوماألدبىمبصريوسف ربيع التواب عبد خالد25166

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد ياسين محمد خالد25167

الفيوماألدبىمبصرحسن محمد كمال خضر25168

الفيوماألدبىمبصراحمد رجب جمعه رجب25169

الفيوماألدبىمبصرالقادر عبد توفيق حسين يحى طارق25170

الفيوماألدبىمبصرمحمد السيد احمد الرحمن عبد25171

الفيوماألدبىمبصراسماعيل حامد امير الرحمن عبد25172

الفيوماألدبىمبصرمحمد حسن التواب عبد الرحمن عبد25173

الفيوماألدبىمبصرنعيم فهيم خميس سليمان هللا عبد25174

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد التواب عبد سيد هللا عبد25175

الفيوماألدبىمبصراحمد باتع محمد طه هللا عبد25176

الفيوماألدبىمبصرحسن الهادى عبد السالم عبد الهادى عبد25177

الفيوماألدبىمبصرصالح نجدى محمد على25178

الفيوماألدبىمبصرالمطلب عبد ابراهيم نصر على25179

الفيوماألدبىمبصرجمعه رمضان محمد عمر25180

الفيوماألدبىمبصراحمد المعبود عبد احمد عمرو25181

الفيوماألدبىمبصرمحمود الحميد عبد طارق عمرو25182

الفيوماألدبىمبصرعلوانى محمد طاهر عمرو25183

الفيوماألدبىمبصرعشرى عطيه مؤمن عيد25184

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد مصباح صالح كريم25185

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد ربيع احمد محمد25186

الفيوماألدبىمبصرالسيد هلباوى احمد محمد25187

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد رجب جوده محمد25188

الفيوماألدبىمبصررمضان هللا عبد الخالق عبد محمد25189

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد الحليم عبد قرنى محمد25190
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راسباطسا

ثاناطسا

راسباطسا

ن355اطسا

ن463اطسا

ن461اطسا

راسباطسا

ثاناطسا

ن391اطسا

ثاناطسا

ثاناطسا

ن511اطسا

ن402اطسا

ثاناطسا

ن488اطسا

راسباطسا

متخلفاطسا

راسباطسا

ثاناطسا

راسباطسا

راسباطسا

ثاناطسا

ن353اطسا

ثاناطسا

ن355اطسا

ن438اطسا

ثاناطسا

ن364اطسا

ثاناطسا

ثاناطسا

راسباطسا

ن346اطسا

ن375اطسا

ن356اطسا

ن355اطسا

ثاناطسا

ثاناطسا

راسباطسا

ن468اطسا

ن509اطسا

ثاناطسا

ن383اطسا
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الفيوماألدبىمبصرغانم رمضان مصطفى محمد25191

الفيوماألدبىمبصرالمنجى عبد محمد نادى محمد25192

الفيوماألدبىمبصراحمد كامل ناصر محمد25193

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد على طه محمود25194

الفيوماألدبىمبصررمضان محمد النبى عبد محمود25195

الفيوماألدبىمبصرمحمد حسن على محمود25196

الفيوماألدبىمبصرمحمد خيرى هانى محمود25197

الفيوماألدبىمبصرشعبان عوض شعبان مصطفى25198

الفيوماألدبىمبصرسيد صاوى عماد مصطفى25199

الفيوماألدبىمبصرجمعه رجب محمد مصطفى25200

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد موسى حمدى موسى25201

الفيوماألدبىمبصرسعد خميس منصور نوح25202

الفيوماألدبىمبصراسماعيل سيد صابر ابراهيم25203

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود ابراهيم احمد25204

الفيوماألدبىمبصرسليمان صالح السيد احمد25205

الفيوماألدبىمبصراحمد ميهوب ايمن احمد25206

الفيوماألدبىمبصرعلى محمود جوده احمد25207

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد الحميد عبد حامد احمد25208

الفيوماألدبىمبصرحسن الفتاح عبد رمضان احمد25209

الفيوماألدبىمبصرزكى محمد رمضان احمد25210

الفيوماألدبىمبصرعلى العظيم عبد محمد احمد25211

الفيوماألدبىمبصرالسيد سعيد معوض احمد25212

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد مصطفى محمد احمد25213

الفيوماألدبىمبصرراغب احمد محمود احمد25214

الفيوماألدبىمبصررمضان سعد محمود احمد25215

الفيوماألدبىمبصراحمد سيد احمد االمير25216

الفيوماألدبىمبصرمحمد امام محمد باهلل المعتز25217

الفيوماألدبىمبصرمختار محمد احمد حسام25218

الفيوماألدبىمبصرمحمود فتحى صالح ياسر صالح25219

الفيوماألدبىمبصرالسيد فاروق محمد هللا عبد25220

الفيوماألدبىمبصرحميده فيصل مصطفى عمر25221

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد الحميد عبد سيد كريم25222

الفيوماألدبىمبصرعلى الستار عبد محمد شعبان محمد25223

الفيوماألدبىمبصرالسميع عبد احمد السميع عبد محمد25224

الفيوماألدبىمبصرالدين عزيز العابدين زين ناصر محمد25225

الفيوماألدبىمبصرمحمد رجب ابراهيم محمود25226

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد محمد حامد ابو محمود25227

الفيوماألدبىمبصراحمد اسماعيل سيد اسماعيل محمود25228

الفيوماألدبىمبصرحسين ميهوب سامى محمود25229

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد حفنى الجواد عبد محمود25230

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد محمد العليم عبد محمود25231

الفيوماألدبىمبصربسيس محمد التواب عبد مصطفى25232
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ن449اطسا

ن430اطسا

ن357اطسا

ثاناطسا

راسباطسا

ثاناطسا

راسباطسا

راسباطسا

ثاناطسا

ن358اطسا

راسباطسا

راسباطسا

ن362قـلمـشاه

ثانقـلمـشاه

ن466قـلمـشاه

ن402قـلمـشاه

ثانقـلمـشاه

ن540قـلمـشاه

ثانقـلمـشاه

راسبقـلمـشاه

ثانقـلمـشاه

ن380قـلمـشاه

راسبقـلمـشاه

ثانقـلمـشاه

ثانقـلمـشاه

ثانقـلمـشاه

ثانقـلمـشاه

ن347قـلمـشاه

راسبقـلمـشاه

ن404قـلمـشاه

ثانقـلمـشاه

ن396قـلمـشاه

ن451قـلمـشاه

ن440قـلمـشاه

ن384قـلمـشاه

ثانقـلمـشاه

ثانقـلمـشاه

ن443قـلمـشاه

ن477قـلمـشاه

ن361قـلمـشاه

ن324قـلمـشاه

ن383.5قـلمـشاه
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الفيوماألدبىمبصرحامد ابو الفتاح عبد شعبان يوسف25233

الفيوماألدبىمبصرقاسم خضر ادهم احمد25234

الفيوماألدبىمبصرمحمد لملوم على احمد25235

الفيوماألدبىمبصرعوض هللا ضيف كليب احمد25236

الفيوماألدبىمبصرخليفه حسين ثابت حماده25237

الفيوماألدبىمبصرروبى على عيد شهاب25238

الفيوماألدبىمبصرغانم رزق محمد صابر25239

الفيوماألدبىمبصرمعوض السالم عبد شريف الرحمن عبد25240

الفيوماألدبىمبصرصديق صالح سيد السالم عبد25241

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد العظيم عبد ماجد العظيم عبد25242

الفيوماألدبىمبصرعلى الكريم عبد جمال على25243

الفيوماألدبىمبصرالناصر عبد على مفرح على25244

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد الحميد عبد محمود محمد25245

الفيوماألدبىمبصرالستار عبد محمود نزيه محمد25246

الفيوماألدبىمبصرالقادر عبد توفيق احمد مصطفى25247

الفيوماألدبىمبصرالنعيم عبد عويضه السيد يوسف25248

الفيوماألدبىمبصرعلى حسن جمعه ابراهيم25249

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد ابراهيم25250

الفيوماألدبىمبصرالقادر عبد محمد حسن احمد25251

الفيوماألدبىمبصرالرسول عبد النصر سيف الناصر عبد احمد25252

الفيوماألدبىمبصرعيسى الفتاح عبد نادى احمد25253

الفيوماألدبىمبصراحمد العظيم عبد احمد ادهم25254

الفيوماألدبىمبصرالوهاب عبد الكريم عبد االمين امير25255

الفيوماألدبىمبصرالونيس عبد فتحى عطيه ايمن25256

الفيوماألدبىمبصرالسيد فتح نادى حسام25257

الفيوماألدبىمبصررمضان على خالد زياد25258

الفيوماألدبىمبصرعثمان هللا عبد نادى شعبان25259

الفيوماألدبىمبصرابراهيم ذكى عزت عادل25260

الفيوماألدبىمبصرالحفيظ عبد حسنى خالد الرحمن عبد25261

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد حسن هللا خير الرحمن عبد25262

الفيوماألدبىمبصرمحمد بكر ابو عامر الرحمن عبد25263

الفيوماألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد محمد الرحمن عبد25264

الفيوماألدبىمبصراحمد عشرى هللا فرج عثمان25265

الفيوماألدبىمبصرالمحسن عبد محمد فوزى عالء25266

الفيوماألدبىمبصرعمار مجاور الوهاب عبد على25267

الفيوماألدبىمبصرعلى سعيد جمعه محمد25268

الفيوماألدبىمبصرمحمود على محمود محمد25269

الفيوماألدبىمبصرمشرق محمد هنداوى محمد25270

الفيوماألدبىمبصرعلى صالح رجب محمود25271

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد اللطيف عبد محمد محمود25272

الفيوماألدبىمبصرعلى ابراهيم حميده هيثم25273

الفيوماألدبىمبصرفرج حامد الحميد عبد وائل25274
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ن433الـغـرق

راسبالـغـرق

ن406الـغـرق

راسبالـغـرق

راسبالـغـرق

ثانالـغـرق

راسبالـغـرق
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الفيوماألدبىمبصرقطب سعد السيد وليد25275

الفيوماألدبىمبصرسعيد سعداوى ناصر يوسف25276

الفيوماألدبىمبصرمحفوظ محمود حمدى محمد25277

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد جابر جمعه احمد25278

الفيوماألدبىمبصرفاضل احمد رمضان احمد25279

الفيوماألدبىمبصراسماعيل جالل الحميد عبد احمد25280

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد ناصر احمد25281

الفيوماألدبىمبصرمعوض توفيق صالح توفيق25282

الفيوماألدبىمبصربغيض شعبان ممدوح حسام25283

الفيوماألدبىمبصرعلى حسن جمعه حسن25284

الفيوماألدبىمبصرالسميع عبد مصطفى على رائد25285

الفيوماألدبىمبصرخلف يوسف محمد زياد25286

الفيوماألدبىمبصرعلى عيد على الحليم عبد25287

الفيوماألدبىمبصرعلى محمود حمدى الرحمن عبد25288

الفيوماألدبىمبصرالجليل عبد على محمد الرحمن عبد25289

الفيوماألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد هللا عبد25290

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد احمد على25291

الفيوماألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمد على25292

الفيوماألدبىمبصرمعوض توفيق معوض على25293

الفيوماألدبىمبصرالقادر عبد السالم عبد الحميد عبد عمرو25294

الفيوماألدبىمبصرمحمد العزيز عبد منجود عمرو25295

الفيوماألدبىمبصراحمد ابراهيم عامر محمد25296

الفيوماألدبىمبصرهللا جاب محمد مصطفى محمد25297

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد احمد صالح محمود25298

الفيوماألدبىمبصرالعظيم عبد محمود صالح محمود25299

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد عامر محمود25300

الفيوماألدبىمبصرالمولى عبد مسعد سيد مسعد25301

الفيوماألدبىمبصرالجليل عبد على رمضان معاذ25302

الفيوماألدبىمبصرزكى محمد احمد منصور25303

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد الحميد عبد نور25304

الفيوماألدبىمبصرالستار عبد الغنى عبد عمر ياسر25305

الفيوماألدبىمبصرحسان احمد حسان احمد25306

الفيوماألدبىمبصرتوفيق معوض حموده احمد25307

الفيوماألدبىمبصرمحمد المقصود عبد رمضان احمد25308

الفيوماألدبىمبصرحميده ابراهيم سعيد احمد25309

الفيوماألدبىمبصرعاشور محمد عاشور احمد25310

الفيوماألدبىمبصرمحمد المولى عبد مجدى احمد25311

الفيوماألدبىمبصرخلف رجب محمد احمد25312

الفيوماألدبىمبصرعرندس المنجى عبد محمد احمد25313

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد هللا عبد محمود احمد25314

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد محمد محمود احمد25315

الفيوماألدبىمبصرالمنعم عبد رجب ناصر احمد25316
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الفيوماألدبىمبصرحلمى محمد محمد خالد25317

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد خلف جمعه رجب25318

الفيوماألدبىمبصرخليل العظيم عبد محمد سعيد25319

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد الحميد عبد تايب الحميد عبد25320

الفيوماألدبىمبصرمجرب محمد بكرى الرحمن عبد25321

الفيوماألدبىمبصرسعيد شعبان هللا عبد الرحمن عبد25322

الفيوماألدبىمبصرصادق عوض عالء الرحمن عبد25323

الفيوماألدبىمبصرمحمد عربى فرج الرحيم عبد25324

الفيوماألدبىمبصرسعيد محمد عادل على25325

الفيوماألدبىمبصررمضان عيد حسن عماد25326

الفيوماألدبىمبصرالصمد عبد يعقوب الفتاح عبد عمر25327

الفيوماألدبىمبصراحمد رفعت محمد عمر25328

الفيوماألدبىمبصرربيع رجب مصطفى عمر25329

الفيوماألدبىمبصرفرج معوض كمال عمرو25330

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد محمد دسوقى فرج25331

الفيوماألدبىمبصرمحمد الحليم عبد الكريم عبد فيصل25332

الفيوماألدبىمبصرمحمد العليم عبد رمضان كريم25333

الفيوماألدبىمبصرعلى عطيه هنداوى كريم25334

الفيوماألدبىمبصرحسن الغنى عبد احمد محمد25335

الفيوماألدبىمبصرمتولى محمد احمد محمد25336

الفيوماألدبىمبصراحمد العزيز عبد السيد محمد25337

الفيوماألدبىمبصررمضان جمعه توبه محمد25338

الفيوماألدبىمبصرشعبان على خليفه محمد25339

الفيوماألدبىمبصرخليل دياب ربيع محمد25340

الفيوماألدبىمبصرمصطفى ميالد سعيد محمد25341

الفيوماألدبىمبصرالمنعم عبد محمود محمد محمد25342

الفيوماألدبىمبصرمحمد علوانى نبيل محمد25343

الفيوماألدبىمبصررمضان جمعه الخير ابو محمود25344

الفيوماألدبىمبصرحبيب جمعه طرفايه محمود25345

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد احمد محمد محمود25346

الفيوماألدبىمبصرالعظيم عبد المجيد عبد محمد محمود25347

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمود25348

الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد الجواد عبد مقاوى محمود25349

الفيوماألدبىمبصرعلى العليم عبد مجدى مصطفى25350

الفيوماألدبىمبصرحميده ابراهيم احمد هشام25351

الفيوماألدبىمبصرربه عبد الفتاح عبد سيد هشام25352

الفيوماألدبىمبصرعلى محمود مشرقى يوسف25353

الفيوماألدبىمبصرعيسى على محمد ابراهيم25354

الفيوماألدبىمبصررمضان صايم ربيع احمد25355

الفيوماألدبىمبصرمحمد التواب عبد ربيع احمد25356

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد احمد سعيد احمد25357

الفيوماألدبىمبصرمحمود مصطفى سعيد احمد25358
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الفيوماألدبىمبصراحمد ربيع العليم عبد احمد25359

الفيوماألدبىمبصرحامد ابو احمد كمال احمد25360

الفيوماألدبىمبصرجابر ايوب محمد احمد25361

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد الحليم عبد محمد احمد25362

الفيوماألدبىمبصرحسن الرحمن عبد محمود احمد25363

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد محمود احمد25364

الفيوماألدبىمبصرمحمد شعبان محمد ادهم25365

الفيوماألدبىمبصرحسن الرحمن عبد محمود اسامه25366

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد معوض جمعه اسالم25367

الفيوماألدبىمبصرمرسى السالم عبد رشاد اسالم25368

الفيوماألدبىمبصرمحمود السيد احمد السيد25369

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود احمد بالل25370

الفيوماألدبىمبصركرام محمد على شحات جمال25371

الفيوماألدبىمبصرالسميع عبد شعبان محمد جمعه25372

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد حسين كرم حسين25373

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد فضل السالم عبد خالد25374

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد صالح شعبان رجب25375

الفيوماألدبىمبصركامل احمد عيد زياد25376

الفيوماألدبىمبصراحمد سيد حسين سيد25377

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد سعيد سيد25378

الفيوماألدبىمبصرمحمد سيد العال عبد سيد25379

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد السيد محمود سيد25380

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد صالح رمضان شعبان25381

الفيوماألدبىمبصرالمولى عبد سعيد محمد طه25382

الفيوماألدبىمبصرعثمان محمود عاشور الرحمن عبد25383

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد عشرى التواب عبد الرحمن عبد25384

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد مسعد الرحمن عبد25385

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد هللا عبد25386

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد احمد هللا عبد25387

الفيوماألدبىمبصرجمعه السيد حسن هللا عبد25388

الفيوماألدبىمبصرمحمود رسالن رجب هللا عبد25389

الفيوماألدبىمبصرمرسى احمد عزت هللا عبد25390

الفيوماألدبىمبصررمضان العظيم عبد فكرى هللا عبد25391

الفيوماألدبىمبصرجابر ايوب محمد هللا عبد25392

الفيوماألدبىمبصرمحمد على ابراهيم عالء25393

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد محمد طه على25394

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد محمد على25395

الفيوماألدبىمبصراحمد خلف جمال عمرو25396

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد صالح عمرو25397

الفيوماألدبىمبصرمحمد طلعت مهلهل لؤى25398

الفيوماألدبىمبصراحمد السيد احمد محمد25399

الفيوماألدبىمبصرمحمد عاطف حسين محمد25400
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الفيوماألدبىمبصرطه السيد خالد محمد25401

الفيوماألدبىمبصرالسيد مصطفى على محمد25402

الفيوماألدبىمبصرقطب صوفى عيد محمد25403

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد الحليم عبد قطب محمد25404

الفيوماألدبىمبصرابراهيم الواحد عبد محمود محمد25405

الفيوماألدبىمبصرعفيفى احمد مصطفى محمد25406

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد محمد مصطفى محمد25407

الفيوماألدبىمبصرمحمد جابر يونس محمد25408

الفيوماألدبىمبصرحسن سليمان حسن محمود25409

الفيوماألدبىمبصرنصر الرحمن عبد صالح مصطفى25410

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد ميزار احمد يوسف25411

الفيوماألدبىمبصرجبيلى سيد محمد يوسف25412

الفيوماألدبىمبصرمحمد شاكر هللا عوض ابراهيم25413

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد حسنى سامح احمد25414

الفيوماألدبىمبصرسكران ابراهيم سعد احمد25415

الفيوماألدبىمبصرالعاطى عبد محمد السيد اسامه25416

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد العظيم عبد محمود الخطيب25417

الفيوماألدبىمبصرالباسط عبد احمد محمود حذيفه25418

الفيوماألدبىمبصرمحمد مصطفى محمود حسن25419

الفيوماألدبىمبصرالرسول عبد السميع عبد العزيز عبد سعيد25420

الفيوماألدبىمبصرمتولى هشيمه ابو الحميد عبد الرحمن عبد25421

الفيوماألدبىمبصرالبديع عبد زكى عشرى الرحمن عبد25422

الفيوماألدبىمبصربريك العزيز عبد يونس الكريم عبد25423

الفيوماألدبىمبصرالنبى عبد رزق رمضان هللا عبد25424

الفيوماألدبىمبصرمتولى هشيمه ابو عشرى هللا عبد25425

الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد محمد ربيع محمد25426

الفيوماألدبىمبصرجمعه احمد رجب محمد25427

الفيوماألدبىمبصرابراهيم السيد رضا محمد25428

الفيوماألدبىمبصرسكران ابراهيم سكران محمد25429

الفيوماألدبىمبصرسالم الجيد عبد سيد محمد25430

الفيوماألدبىمبصربخيت حسين طه محمد25431

الفيوماألدبىمبصرالقوى عبد محمود منصور محمد25432

الفيوماألدبىمبصرمحمد فتحى ناصر محمد25433

الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد الخالق عبد سمير محمود25434

الفيوماألدبىمبصرمحمد زيدان الحليم عبد محمود25435

الفيوماألدبىمبصرالروبى شعبان التواب عبد يوسف25436

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد احمد محمد احمد25437

الفيوماألدبىمبصرابراهيم رمضان ربيع شريف25438

الفيوماألدبىمبصرالمطلب عبد هللا عبد السيد احمد25439

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد زيدان احمد25440

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود عادل احمد25441

الفيوماألدبىمبصرغنيمه ابو احمد مصطفى اسامه25442
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ن330ابشواى

ن465ابشواى

ن364ابشواى

ن322ابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ن497ابشواى

ثانابشواى

ن436ابشواى

ن319ابشواى

ن357ابشواى

ن358ابشواى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

راسبقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ن452.5قصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ن362قصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

راسبقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

راسبقصرالجبالى

راسبقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

راسبقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ن362طبهار

ن440طبهار

ن347طبهار

ثانطبهار
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الفيوماألدبىمبصراحمد حمدى مصطفى حسام25443

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد محمود زياد25444

الفيوماألدبىمبصرمحمد الحميد عبد السيد صدام25445

الفيوماألدبىمبصرابراهيم رمضان خيرى الرحمن عبد25446

الفيوماألدبىمبصرشوشه ابو محمد حسين محمد الرحمن عبد25447

الفيوماألدبىمبصرمحمد القوى عبد شعبان القوى عبد25448

الفيوماألدبىمبصرخضر محمد محمد هللا عبد25449

الفيوماألدبىمبصرعلى التواب عبد محمود هللا عبد25450

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد رمضان صالح عمر25451

الفيوماألدبىمبصرعلى رمضان محسن عمرو25452

الفيوماألدبىمبصرصالح على صالح كريم25453

الفيوماألدبىمبصراحمد ابراهيم ابراهيم محمد25454

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد صالح جمال محمد25455

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد محمد صادق محمد25456

الفيوماألدبىمبصرمحمود التواب عبد محمود محمد25457

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد ممدوح محمد25458

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد التواب عبد ميالد محمد25459

الفيوماألدبىمبصرقطب السيد ناصر محمد25460

الفيوماألدبىمبصرهللا فضل احمد السيد محمود25461

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد محمود شعبان السيد محمود25462

الفيوماألدبىمبصرعلى امين التواب عبد محمود25463

الفيوماألدبىمبصرالسيد عراقى خالد مصطفى25464

الفيوماألدبىمبصراحمد هللا عبد حبشى مهند25465

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد رياض شعبان هيثم25466

الفيوماألدبىمبصرطه الفتاح عبد حلمى احمد25467

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد خالد احمد25468

الفيوماألدبىمبصرهللا فرج احمد محمد احمد25469

الفيوماألدبىمبصرحسين محمد مصطفى احمد25470

الفيوماألدبىمبصرقناوى بكرى محمد ايمن25471

الفيوماألدبىمبصرشلبى العال عبد فتحى براء25472

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد حسن يسين حسن25473

الفيوماألدبىمبصرعراقى رمضان احمد رمضان25474

الفيوماألدبىمبصراحمد الحفيظ عبد رجب سليمان25475

الفيوماألدبىمبصراحمد بدر محمد صقر25476

الفيوماألدبىمبصرمنصور هللا عبد احمد الرحمن عبد25477

الفيوماألدبىمبصرهليل محمد الجيد عبد الرحمن عبد25478

الفيوماألدبىمبصررمضان احمد مسعود هللا عبد25479

الفيوماألدبىمبصرمهدى كامل احمد محمد25480

الفيوماألدبىمبصريوسف سيف ابو الناصر عبد محمد25481

الفيوماألدبىمبصرالروبى الوهاب عبد يحى يوسف25482

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد احمد السيد بكر ابو25483

الفيوماألدبىمبصرزيد ابو مبروك احمد ابراهيم25484
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ثانطبهار

ن367طبهار

ثانطبهار

ثانطبهار

ثانطبهار

ن468طبهار

ن478طبهار

ن369طبهار

ن411طبهار

ثانطبهار

ن483طبهار

راسبطبهار

ثانطبهار

ثانطبهار

راسبطبهار

ثانطبهار

ن392طبهار

ن350طبهار

ن463طبهار

ن541طبهار

ثانطبهار

ن430طبهار

ثانطبهار

ثانطبهار

ن381المشرك

ن383المشرك

ن377المشرك

ن429المشرك

ثانالمشرك

ن339.5المشرك

ن345المشرك

ن391المشرك

ثانالمشرك

ثانالمشرك

ن367المشرك

ن379المشرك

ن397المشرك

ن410المشرك

ثانالمشرك

ثانالمشرك

ثانطامية

ثانطامية
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الفيوماألدبىمبصرربه عبد الحليم عبد رمضان ابراهيم25485

الفيوماألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمود ابراهيم25486

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد محمد عزام احمد25487

الفيوماألدبىمبصرمحمود قصى محمود احمد25488

الفيوماألدبىمبصرفكرى رمضان محمد احمد25489

الفيوماألدبىمبصرمرزوق عامر معوض احمد25490

الفيوماألدبىمبصرحسين محمد احمد شعبان احمد25491

الفيوماألدبىمبصرمراد محمد حسين احمد25492

الفيوماألدبىمبصرمحمد على حسين احمد25493

الفيوماألدبىمبصرحسين على محمود احمد25494

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد سيد خالد احمد25495

الفيوماألدبىمبصراحمد احمد محمد احمد25496

الفيوماألدبىمبصرجنيدى احمد انور احمد25497

الفيوماألدبىمبصرمحمد ميزار محمد احمد25498

الفيوماألدبىمبصرمحمد قرنى محمد احمد25499

الفيوماألدبىمبصرمحمد الشافى عبد محمد احمد25500

الفيوماألدبىمبصررضوان ابراهيم عوض احمد25501

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد امين سيد احمد25502

الفيوماألدبىمبصرمحمد حفنى محمد احمد25503

الفيوماألدبىمبصرحجاج سلطان حجاج احمد25504

الفيوماألدبىمبصرذكى فتحى قرنى احمد25505

الفيوماألدبىمبصراحمد مفرح جمال احمد25506

الفيوماألدبىمبصردخيل الحميد عبد الموجود عبد احمد25507

الفيوماألدبىمبصرمفتاح قاسم محمد احمد25508

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد السالم عبد زارع اسامه25509

الفيوماألدبىمبصرعلى ابراهيم نصر اسامه25510

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد على اسالم25511

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد صالح العزيز عبد اسالم25512

الفيوماألدبىمبصرعلى حجازى طارق ايمن25513

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد الستار عبد ايمن بالل25514

الفيوماألدبىمبصرالشامى حميده احمد باهى25515

الفيوماألدبىمبصرمعروف جلبى محمد بكر25516

الفيوماألدبىمبصرمحمد الرازق عبد الناصر عبد جمال25517

الفيوماألدبىمبصرروبى راشد حمدى جميل25518

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد كامل فتحى حماده25519

الفيوماألدبىمبصرعليوه ابو جمال احمد حسام25520

الفيوماألدبىمبصرعمار حسين عويس خميس25521

الفيوماألدبىمبصرمحمود حسن رمضان حسن25522

الفيوماألدبىمبصرمحمد حرحش محمد حمدى25523

الفيوماألدبىمبصرفراج حسين مرضى حمزه25524

الفيوماألدبىمبصرجمعه الرحمن عبد سيد حماده25525

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد عويس محمود خالد25526
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راسبطامية

ن330طامية

ثانطامية

ثانطامية

ن328طامية

ثانطامية

ن355طامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ن388طامية

راسبطامية

راسبطامية

ثانطامية

ن354طامية

ن390طامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

راسبطامية

ثانطامية

ن529طامية

ن478طامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ن413طامية

راسبطامية

ن471طامية

ن372طامية

ثانطامية

ثانطامية
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الفيوماألدبىمبصرعلى الظاهر عبد ممدوح زياد25527

الفيوماألدبىمبصرمحمد الهادى عبد فرج زايد25528

الفيوماألدبىمبصرمحمد حمزه رجب زكريا25529

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد عادل رمضان25530

الفيوماألدبىمبصرالمنطلب عبد احمد محمد سيد25531

الفيوماألدبىمبصرالقوى عبد سيد محمد سيد25532

الفيوماألدبىمبصررشوان الغفار عبد حسين هللا عبد25533

الفيوماألدبىمبصرسيد جمعه محسن هللا عبد25534

الفيوماألدبىمبصرمحمد الحليم عبد احمد هللا عبد25535

الفيوماألدبىمبصرمحمود العزيز عبد محمد العزيز عبد25536

الفيوماألدبىمبصرابراهيم رشدى احمد الرحمن عبد25537

الفيوماألدبىمبصرحافظ الرحمن عبد جالل الرحمن عبد25538

الفيوماألدبىمبصرمحمد الغنى عبد اشرف الرحمن عبد25539

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد عيسى محمد الرحمن عبد25540

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد جمعه محمود الرحمن عبد25541

الفيوماألدبىمبصرمراد محمد جمال الرحمن عبد25542

الفيوماألدبىمبصرالجيد عبد الرحيم عبد رمضان الرحمن عبد25543

الفيوماألدبىمبصرالعال ابو فتحى روبى الرحمن عبد25544

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد على الرحمن عبد25545

الفيوماألدبىمبصرفرج المجيد عبد على المجيد عبد25546

الفيوماألدبىمبصرالعال ابو فتحى حسين على25547

الفيوماألدبىمبصرخميس رمضان مفرح عمر25548

الفيوماألدبىمبصربشير رياض الهادى عبد على25549

الفيوماألدبىمبصرمحمود شعبان ثابت عالء25550

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد الهادى عبد ربيع عمر25551

الفيوماألدبىمبصرالقوى عبد سيد جمال عفيفى25552

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد علوى عزت عالء25553

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد احمد عيد25554

الفيوماألدبىمبصرمسلم فراج منصور فراج25555

الفيوماألدبىمبصرسيد فتحى مختار فتحى25556

الفيوماألدبىمبصرمحمد سيد محمد كريم25557

الفيوماألدبىمبصرمحمد العزيز عبد على مصطفى كريم25558

الفيوماألدبىمبصرالعاطى عبد محمود شعبان محمد25559

الفيوماألدبىمبصرزيد ابو محمد شعبان محمد25560

الفيوماألدبىمبصراحمد هللا عبد رجب محمد25561

الفيوماألدبىمبصرحجاج سلطان محسن محمد25562

الفيوماألدبىمبصررمضان عويس رمضان محمد25563

الفيوماألدبىمبصرربيع جمعه ربيع محمد25564

الفيوماألدبىمبصرمحمود خميس سمير محمد25565

الفيوماألدبىمبصرعطوه جمعه فرج محمد25566

الفيوماألدبىمبصرالدايم عبد الباقى عبد عطيه محمد25567

الفيوماألدبىمبصرالواحد عبد على حسين محمد25568
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ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

راسبطامية

ثانطامية

راسبطامية

راسبطامية

ثانطامية

ن407طامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ن414طامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

راسبطامية

ن407طامية

ثانطامية

ن431طامية

راسبطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ن538طامية

ن557طامية

ثانطامية

ن411طامية
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الفيوماألدبىمبصرمحمود حلمى جمعه محمد25569

الفيوماألدبىمبصرالحسن ابو محمد عطيه محمد25570

الفيوماألدبىمبصرسيد كليب تامر محمد25571

الفيوماألدبىمبصرمحمود المنعم عبد جمال محمد25572

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد سيد على محمد25573

الفيوماألدبىمبصردسوقى محمد اشرف محمد25574

الفيوماألدبىمبصرسعد الفتاح عبد خميس محمد25575

الفيوماألدبىمبصرجمعه سيد صبحى محمد25576

الفيوماألدبىمبصرمحمود جمعه سيد محمد25577

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد احمد محمد25578

الفيوماألدبىمبصرمحمد الكريم عبد خالد محمد25579

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد جبريل هللا عبد محمد25580

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد سيد الهادى عبد محمد25581

الفيوماألدبىمبصرخميس الستار عبد خميس محمد25582

الفيوماألدبىمبصرمرسى خميس محمود محمد25583

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد حسين جمعه محمد25584

الفيوماألدبىمبصرمحمد العليم عبد حجاج محمد25585

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد25586

الفيوماألدبىمبصرسعد الفتاح عبد حسين محمود25587

الفيوماألدبىمبصراحمد عيسى احمد محمود25588

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد محمود ياسر محمود25589

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد عبود عيد محمود25590

الفيوماألدبىمبصرخميس اللطيف عبد محمد محمود25591

الفيوماألدبىمبصراحمد احمد محمد محمود25592

الفيوماألدبىمبصراحمد بشير احمد محمود25593

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد مصطفى محمود25594

الفيوماألدبىمبصرابراهيم الستار عبد عاطف محمود25595

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد احمد يسرى محمود25596

الفيوماألدبىمبصرجوده محمود ثابت محمود25597

الفيوماألدبىمبصرجمعه انور ابراهيم محمود25598

الفيوماألدبىمبصرعلى رجب رمضان محمود25599

الفيوماألدبىمبصرصالح راضى عوض محمود25600

الفيوماألدبىمبصرعثمان جابر شعبان محمود25601

الفيوماألدبىمبصرعطيه محمد سيد مصطفى25602

الفيوماألدبىمبصراسماعيل محمد ثابت محمود25603

الفيوماألدبىمبصرالقوى عبد عويس سالمه مصطفى25604

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد عيسى محمد مصطفى25605

الفيوماألدبىمبصرسالم محمد على مصطفى25606

الفيوماألدبىمبصرعلى ابراهيم على منصور25607

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد الرحمن عبد سيد هانى25608

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد سيد عشماوى هيثم25609

الفيوماألدبىمبصرالجيد عبد طه محمد هالل25610
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ثانطامية

ثانطامية

ن403.5طامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ن400طامية

ن373طامية

متخلفطامية

راسبطامية

ن353طامية

ن339طامية

ن572طامية

ثانطامية

ن377طامية

ثانطامية

ن321.5طامية

ثانطامية

ن375طامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

راسبطامية

راسبطامية

ن509طامية

ن418طامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ن357طامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية
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الفيوماألدبىمبصرعلى سيد شحاته وليد25611

الفيوماألدبىمبصرالجيد عبد الرحيم عبد عرفات يوسف25612

الفيوماألدبىمبصريوسف رمضان ايمن يوسف25613

الفيوماألدبىمبصربيومى سيد محمد يوسف25614

الفيوماألدبىمبصرابراهيم على شعبان يوسف25615

الفيوماألدبىمبصرعبده الستار عبد حسين يوسف25616

الفيوماألدبىمبصرخليل خميس محمد يوسف25617

الفيوماألدبىمبصرعلى جمعه طارق يوسف25618

الفيوماألدبىمبصرسعد الواحد عبد سعد يسرى25619

الفيوماألدبىمبصرالصادق عبد على خميس احمد25620

الفيوماألدبىمبصرمحمود القوى عبد ربيع احمد25621

الفيوماألدبىمبصرالعال ابو الهادى عبد ربيع احمد25622

الفيوماألدبىمبصرصابر محمود رجب احمد25623

الفيوماألدبىمبصرحموده محمد عشرى ادهم25624

الفيوماألدبىمبصرالسعدى على رجب خالد25625

الفيوماألدبىمبصرحسين سيد عيد صبحى25626

الفيوماألدبىمبصرفرجانى محمد سالم صالح25627

الفيوماألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد طه25628

الفيوماألدبىمبصرعلى حافظ رجب الرحمن عبد25629

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد سالم الرحمن عبد25630

الفيوماألدبىمبصرالصادق عبد سيد محمود الرحمن عبد25631

الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد محمد احمد الغنى عبد25632

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود كمال عمرو25633

الفيوماألدبىمبصرصايم التواب عبد احمد محمد25634

الفيوماألدبىمبصراحمد هللا عبد امين محمد25635

الفيوماألدبىمبصرهللا جاب رجب انور محمد25636

الفيوماألدبىمبصرطه عيد حسين محمد25637

الفيوماألدبىمبصرسيف ابو محمود مصطفى محمد25638

الفيوماألدبىمبصراحمد رمضان احمد محمود25639

الفيوماألدبىمبصرهديب محمد شعبان محمود25640

الفيوماألدبىمبصرحموده محمد ابراهيم رشاد25641

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الكريم عبد محمد اسالم25642

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد طه احمد رامى25643

سويف بنىاألدبىمبصرحسن القادر عبد احمد القادر عبد على25644

سويف بنىاألدبىمبصراحمد قرنى سيد محمد25645

سويف بنىاألدبىمبصرعلى جابر ايمن يوسف25646

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل طه هللا عبد احمد25647

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود على محمد الرحمن عبد25648

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن جمال محمد25649

سويف بنىاألدبىمبصراحمد هللا عبد نبيل محمد25650

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الحكيم عبد سيد مهاب25651

سويف بنىاألدبىمبصرصالح انور صالح ابراهيم25652
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راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

راسبطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانعبود كفر

ن332عبود كفر

ثانعبود كفر

ثانعبود كفر

ن337عبود كفر

ن392عبود كفر

ثانعبود كفر

ثانعبود كفر

ن319عبود كفر

ثانعبود كفر

ن434عبود كفر

ثانعبود كفر

ن359عبود كفر

ثانعبود كفر

ن408عبود كفر

ثانعبود كفر

ن347عبود كفر

ثانعبود كفر

ن326عبود كفر

راسبعبود كفر

ن411عبود كفر

راسبعبود كفر

ن348سويف ببنى النموذجى

ثانسويف ببنى النموذجى

ثانسويف ببنى النموذجى

ن368سويف ببنى النموذجى

ن403سويف ببنى النموذجى

ثانسويف ببنى النموذجى

ثانسويف ببنى النموذجى

ثانسويف ببنى النموذجى

ن427سويف ببنى النموذجى

ثانسويف ببنى النموذجى

ثانسويف بنى
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سويف بنىاألدبىمبصرسيد نبيل سيد ادهم25653

سويف بنىاألدبىمبصررمضان الواحد عبد الفتاح عبد حسين25654

سويف بنىاألدبىمبصرالجيد عبد محمد الجيد عبد شعبان25655

سويف بنىاألدبىمبصرحميده سعد على رجب25656

سويف بنىاألدبىمبصردسوقى صالح محمد صالح25657

سويف بنىاألدبىمبصرزيد ابو على حسن على25658

سويف بنىاألدبىمبصرالسميع عبد الحميد عبد مدحت عمرو25659

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود جمعه خالد محمد25660

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد احمد طه هللا عبد25661

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد رجب احمد25662

سويف بنىاألدبىمبصرعلى احمد احمد حسام25663

سويف بنىاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود صابر محمد25664

سويف بنىاألدبىمبصرحسن عطيه نادى محمد25665

سويف بنىاألدبىمبصرفرج سعيد شعبان احمد25666

سويف بنىاألدبىمبصرحسن حسين وليد حسين25667

سويف بنىاألدبىمبصرالمحسن عبد السيد العال عبد سيد25668

سويف بنىاألدبىمبصرسيد احمد صالح الرحمن عبد25669

سويف بنىاألدبىمبصرالحسيب عبد نجدى عزت الرحمن عبد25670

سويف بنىاألدبىمبصرالحافظ عبد عشرى محمد الرحمن عبد25671

سويف بنىاألدبىمبصرعلى الظاهر عبد محمود الرحمن عبد25672

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد جمعه كريم25673

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على حمدى محمد25674

سويف بنىاألدبىمبصرسته ابو سعيد درويش رمضان محمد25675

سويف بنىاألدبىمبصراحمد هللا عبد شوقى محمد25676

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود حسين احمد محمود25677

سويف بنىاألدبىمبصرحسن على المنعم عبد باهلل المعتصم25678

سويف بنىاألدبىمبصراحمد العظيم عبد رجب يوسف25679

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد عويس زغلول ابراهيم25680

سويف بنىاألدبىمبصررحيم خميس العظيم عبد بكر ابو25681

سويف بنىاألدبىمبصرعلى الوهاب عبد حسين احمد25682

سويف بنىاألدبىمبصرتوفيق محمد مصطفى احمد25683

سويف بنىاألدبىمبصرتوفيق صابر احمد اسالم25684

سويف بنىاألدبىمبصرعلى سعيد شعبان اسالم25685

سويف بنىاألدبىمبصرعلى شعبان عادل اسالم25686

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد رمضان محمد اسالم25687

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد ميكائيل مفتاح صالح25688

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد طه ابراهيم الرحمن عبد25689

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم سيد جمال هللا عبد25690

سويف بنىاألدبىمبصرحسين على رجب هللا عبد25691

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد سيد الحميد عبد هللا عبد25692

سويف بنىاألدبىمبصرحسن هللا قيظا محمد هللا عبد25693

سويف بنىاألدبىمبصرحسن صابر حسن على25694
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راسبسويف بنى

ثانسويف بنى

راسبسويف بنى

ثانسويف بنى

راسبسويف بنى

راسبسويف بنى

ثانسويف بنى

ثانسويف بنى

ثانسويف بنى

راسبسويف بنى

ثانسويف بنى

ثانسويف بنى

راسبسويف بنى

راسبسويف بنى

ن453الشرقية تزمنت

راسبالشرقية تزمنت

ثانالشرقية تزمنت

ثانالشرقية تزمنت

ثانالشرقية تزمنت

ثانالشرقية تزمنت

ثانالشرقية تزمنت

ثانالشرقية تزمنت

راسبالشرقية تزمنت

ن389الشرقية تزمنت

راسبالشرقية تزمنت

ن503الشرقية تزمنت

راسبالشرقية تزمنت

ن424باروط

راسبباروط

ثانباروط

ثانباروط

ثانباروط

ن490باروط

ثانباروط

ن502باروط

ثانباروط

ثانباروط

ثانباروط

ن495باروط

ن483باروط

ثانباروط

ثانباروط
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سويف بنىاألدبىمبصرعطيه محمد مصطفى عماد25695

سويف بنىاألدبىمبصرحسن ورد احمد محمد25696

سويف بنىاألدبىمبصرشاكرمحمود الكريم عبد محمود25697

سويف بنىاألدبىمبصرعلى توفيق وليد مصطفى25698

سويف بنىاألدبىمبصرحسن الدين صالح ياسر ابراهيم25699

سويف بنىاألدبىمبصرالرؤف عبد حسوب الحفيظ عبد اسامه25700

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد مندوه سعيد اسالم25701

سويف بنىاألدبىمبصراحمد فتحى عصمت اسماعيل25702

سويف بنىاألدبىمبصرالرسول عبد عطوه قرنى احمد25703

سويف بنىاألدبىمبصرشاكر هللا عبد محمد احمد25704

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد امين حجاج حسن25705

سويف بنىاألدبىمبصراحمد سعد رمضان حمدى25706

سويف بنىاألدبىمبصرطه عويس سالمه خالد25707

سويف بنىاألدبىمبصرعلى سيد على سيد25708

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد محمد سيد25709

سويف بنىاألدبىمبصرحسين الموجود عبد جمال هللا عبد25710

سويف بنىاألدبىمبصرهديب قرنى خميس الرحمن عبد25711

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد العاطى عبد سيد الرحمن عبد25712

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد شعبان الرحمن عبد25713

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد حمدى محمد25714

سويف بنىاألدبىمبصرحميده حسن الفضيل عبد محمد25715

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد كامل مرزوق محمد25716

سويف بنىاألدبىمبصرربه عبد نصر محمود محمد25717

سويف بنىاألدبىمبصرتوفيق الحفيظ عبد رياض محمود25718

سويف بنىاألدبىمبصرسعيد رجب عاطف محمود25719

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد احمد ابراهيم25720

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد الناصر عبد امجد احمد25721

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد ثابت رفاعى احمد25722

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد جوده شعبان محمد احمد25723

سويف بنىاألدبىمبصرنصر الباقى عبد نصر صابر اسالم25724

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان محمود فتحى النبى عبد االمير25725

سويف بنىاألدبىمبصرالواحد عبد محمد ياسين حسام25726

سويف بنىاألدبىمبصرطه محمد طه حمزه25727

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى طه محمد ضياء25728

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على جابر رامى25729

سويف بنىاألدبىمبصرفؤاد عثمان فؤاد عامر25730

سويف بنىاألدبىمبصرفؤاد عثمان حمدى عثمان25731

سويف بنىاألدبىمبصرعويس محمد شعبان الرحمن عبد25732

سويف بنىاألدبىمبصرسيد محمد جابر هللا عبد25733

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان محمود فتحى مجدى محمد25734

سويف بنىاألدبىمبصرشحاته حامد مختار محمد25735

سويف بنىاألدبىمبصرمرسى على طه محمد25736
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ثانباروط

ن377باروط

ثانباروط

ن334باروط

ن467الخضراء اهناسيا

ن342الخضراء اهناسيا

ن461الخضراء اهناسيا

ن423الخضراء اهناسيا

ثانالخضراء اهناسيا

ن358الخضراء اهناسيا

ن451الخضراء اهناسيا

راسبالخضراء اهناسيا

راسبالخضراء اهناسيا

ن395الخضراء اهناسيا

ن362الخضراء اهناسيا

ن422الخضراء اهناسيا

ن419الخضراء اهناسيا

ثانالخضراء اهناسيا

راسبالخضراء اهناسيا

ن460الخضراء اهناسيا

ثانالخضراء اهناسيا

ن402الخضراء اهناسيا

ثانالخضراء اهناسيا

ن484الخضراء اهناسيا

ثانالخضراء اهناسيا

ثانابشنا

ن437ابشنا

راسبابشنا

راسبابشنا

ثانابشنا

ثانابشنا

ثانابشنا

راسبابشنا

ثانابشنا

ثانابشنا

راسبابشنا

ثانابشنا

ن442.5ابشنا

ن409ابشنا

راسبابشنا

راسبابشنا

راسبابشنا
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سويف بنىاألدبىمبصرعرفه محمود خالد محمود25737

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد شعبان مصطفى25738

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود العزيز عبد مصطفى25739

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد ممدوح مصطفى25740

سويف بنىاألدبىمبصرعالم هالل فتحى هانى25741

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد سالمه شعبان يوسف25742

سويف بنىاألدبىمبصرفرج محمد ياسر يوسف25743

سويف بنىاألدبىمبصررجب محمد جمعه احمد25744

سويف بنىاألدبىمبصرفارس عزمى مصطفى احمد25745

سويف بنىاألدبىمبصرعويس حسين محمد اسالم25746

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود جبالى محمد بسام25747

سويف بنىاألدبىمبصركردى سعيد فتحى رمضان25748

سويف بنىاألدبىمبصررمضان محمد حسن سليمان25749

سويف بنىاألدبىمبصرعلى الستار عبد على الرحمن عبد25750

سويف بنىاألدبىمبصرالستار عبد ربيع الستار عبد العزيز عبد25751

سويف بنىاألدبىمبصرعويس حسين احمد هللا عبد25752

سويف بنىاألدبىمبصرالشكور عبد ربيع محمد ربيع هللا عبد25753

سويف بنىاألدبىمبصرالناصر عبد سيد عماد فارس25754

سويف بنىاألدبىمبصرالنبى عبد الخير ابو احمد كريم25755

سويف بنىاألدبىمبصرسعيد فوزى احمد كريم25756

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد اسماعيل محمد25757

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد اشرف محمد25758

سويف بنىاألدبىمبصرالقوى عبد محمد جمال محمد25759

سويف بنىاألدبىمبصرخليل سعد صفوت محمد25760

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود محمد التواب عبد محمد25761

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان مطلوب عيد محمد25762

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان رجب فاروق محمد25763

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمود محمد25764

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود العنين ابو محمود25765

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد الهادى عبد حسين محمود25766

سويف بنىاألدبىمبصرربه عبد توفيق شحاته محمود25767

سويف بنىاألدبىمبصرعويس محمد طه محمود25768

سويف بنىاألدبىمبصرحسن الستار عبد محمود محى25769

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد محمد مصطفى25770

سويف بنىاألدبىمبصرميهوب محمد الحكيم عبد ميهوب25771

سويف بنىاألدبىمبصرعلى شعبان جابر هانى25772

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد حسن هشام25773

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد التواب عبد هشام25774

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ناصر رضوان وائل25775

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد قرنى جمعه وليد25776

سويف بنىاألدبىمبصرثابت رفيق ايمن يوسف25777

سويف بنىاألدبىمبصرمتولى رجب عمر يوسف25778
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راسبابشنا

راسبابشنا

ن385ابشنا

ن415ابشنا

راسبابشنا

راسبابشنا

ثانابشنا

ثانسلطان الشيخ

ن397سلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

ن568سلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

ن449سلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ن504سلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

ن397سلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

ن530سلطان الشيخ

ن365سلطان الشيخ

ن414سلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ن462سلطان الشيخ
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سويف بنىاألدبىمبصرفاضل العظيم عبد جمعه احمد25779

سويف بنىاألدبىمبصرسالمه احمد سالمه احمد25780

سويف بنىاألدبىمبصرالسيد الدين عز طارق احمد25781

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد مبروك محمد احمد25782

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عويس محمود احمد25783

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد سيد اسالم25784

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد كردى مسعود اسالم25785

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد كامل رمضان اشرف25786

سويف بنىاألدبىمبصرزيد ابو مسعود فارس جمال25787

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد سيد رمضان حسين25788

سويف بنىاألدبىمبصرمصباح طلبه محمد رجب25789

سويف بنىاألدبىمبصرحسن هللا عبد شعبان سعيد25790

سويف بنىاألدبىمبصرحسان سليمان رجب سليمان25791

سويف بنىاألدبىمبصرزيد ابو مسعود سعد االخر عبد25792

سويف بنىاألدبىمبصريوسف محمد احمد عماد25793

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمد سيد عماد25794

سويف بنىاألدبىمبصرحماد شوقى سالمه عمرو25795

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد الخير ابو محمد25796

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد شعبان حسنى محمد25797

سويف بنىاألدبىمبصرصالح محمد حمدى محمد25798

سويف بنىاألدبىمبصرحسن هللا عبد سيد محمد25799

سويف بنىاألدبىمبصرطه هللا عبد طه محمد25800

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد التواب عبد محمد25801

سويف بنىاألدبىمبصراحمد سيد فرح محمد25802

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد سيد الفتاح عبد محمود25803

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود العظيم عبد فكرى محمود25804

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود زكريا يحى محمود25805

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد الحميد عبد احمد وليد25806

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد رجب بدر25807

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود حنفى سيد طارق25808

سويف بنىاألدبىمبصراحمد سريع ابو اشرف الرحمن عبد25809

سويف بنىاألدبىمبصرسيد سلطان السالم عبد محمد25810

سويف بنىاألدبىمبصرسالم على حسن محمد25811

سويف بنىاألدبىمبصرامين محمد شحات محمد25812

سويف بنىاألدبىمبصرعباس المنعم عبد شعبان محمد25813

سويف بنىاألدبىمبصرنايف احمد شعبان محمود25814

سويف بنىاألدبىمبصراحمد سيد محمد احمد25815

سويف بنىاألدبىمبصرجاد سالم ناصر احمد25816

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عويس عادل بالل25817

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمود فايز حمدى25818

سويف بنىاألدبىمبصرحافظ طلبه حافظ خالد25819

سويف بنىاألدبىمبصرجاد سالم جاد سالم25820
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ثانسليمان بنى حاجر

ن486سليمان بنى حاجر

ن560سليمان بنى حاجر

ن401سليمان بنى حاجر

ثانسليمان بنى حاجر

ثانسليمان بنى حاجر

ن438سليمان بنى حاجر

ن546سليمان بنى حاجر

ثانسليمان بنى حاجر

ثانسليمان بنى حاجر

راسبسليمان بنى حاجر

ن560سليمان بنى حاجر

ثانسليمان بنى حاجر

ثانسليمان بنى حاجر

ن505سليمان بنى حاجر

ن548سليمان بنى حاجر

ن460سليمان بنى حاجر

ن498سليمان بنى حاجر

ثانسليمان بنى حاجر

ن368سليمان بنى حاجر

ن508سليمان بنى حاجر

ن422سليمان بنى حاجر

ثانسليمان بنى حاجر

ثانسليمان بنى حاجر

ثانسليمان بنى حاجر

ن379سليمان بنى حاجر

راسبسليمان بنى حاجر

ن392سليمان بنى حاجر

ن444سويف ببنى الواسطى

ن506سويف ببنى الواسطى

ن402سويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ن488.5سويف ببنى الواسطى

ن496.5سويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ن535سويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ن456سويف ببنى الواسطى

ن493سويف ببنى الواسطى
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سويف بنىاألدبىمبصرمحمد قرنى محمد الرحمن عبد25821

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد محمد محمود الرحمن عبد25822

سويف بنىاألدبىمبصرالقادرمحمد عبد سعيد محمد25823

سويف بنىاألدبىمبصرمعبد فارس معبد محمد25824

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان التواب عبد حسن محمد25825

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حلمى سيد محمود25826

سويف بنىاألدبىمبصرالهادى عبد محمد هللا عبد محمود25827

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد وليد مصطفى25828

سويف بنىاألدبىمبصرسيد كمال عماد يوسف25829

سويف بنىاألدبىمبصرعطيه طه على احمد25830

سويف بنىاألدبىمبصرسيد مصطفى محمد احمد25831

سويف بنىاألدبىمبصرالنور ابو محمد يحى احمد25832

سويف بنىاألدبىمبصرالباقى عبد كامل محمد اسامه25833

سويف بنىاألدبىمبصرمرزوق رياض جمعه اسالم25834

سويف بنىاألدبىمبصراحمد التواب عبد عطا اسالم25835

سويف بنىاألدبىمبصرحسن سيد معوض اسالم25836

سويف بنىاألدبىمبصرمندور شاكر رجب اكرم25837

سويف بنىاألدبىمبصرعبده احمد محمد جمعه25838

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمود احمد حسام25839

سويف بنىاألدبىمبصراحمد جمعه رمضان خالد25840

سويف بنىاألدبىمبصرهللا حمد العال عبد محمد خالد25841

سويف بنىاألدبىمبصرسيد سعيد سيد سعيد25842

سويف بنىاألدبىمبصرطنطاوى العال عبد محمد شريف25843

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد رمضان ناصر شريف25844

سويف بنىاألدبىمبصراحمد صالح احمد صالح25845

سويف بنىاألدبىمبصرحسانين عيد معوض طه25846

سويف بنىاألدبىمبصرالبديع عبد احمد انور عادل25847

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم العنين ابو عثمان عادل25848

سويف بنىاألدبىمبصرالعليم عبد احمد عطا الرحمن عبد25849

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان الفتاح عبد محمود الرحمن عبد25850

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان الفتاح عبد هللا عبد الفتاح عبد25851

سويف بنىاألدبىمبصرعباس احمد فرج هللا عبد25852

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد سعيد عالء25853

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد صادق رشيد عمر25854

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمود فارس25855

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد محمد رجب كريم25856

سويف بنىاألدبىمبصرطلبه محمد بكرى التواب عبد محمد25857

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد معوض محمد25858

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى محمد نبيل محمد25859

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد محمود25860

سويف بنىاألدبىمبصراحمد شحات احمد مصطفى25861

سويف بنىاألدبىمبصرالنبى عبد محمد عالء مصطفى25862
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ثانسويف ببنى الواسطى

ن339سويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ن360سويف ببنى الواسطى

ن532سويف ببنى الواسطى

ن408سويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ن350سويف ببنى الواسطى

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

راسباطواب

ثاناطواب

راسباطواب

ثاناطواب

ن407اطواب

ن451اطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ن462اطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

راسباطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ن410اطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ن366اطواب

ثاناطواب

ن447اطواب

ثاناطواب

ن366اطواب

ن542اطواب

ن353اطواب

ن545اطواب

ثاناطواب
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سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد محمد مهدى25863

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد احمد الغفار عبد هيثم25864

سويف بنىاألدبىمبصربشير هللا عبد رمضان وليد25865

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل راضى سعيد ياسر25866

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم حسين يوسف25867

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد محمد نبيل محمد25868

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم الحسن ابو شعبان محمود25869

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد صادق رمضان محمد25870

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد صادق رمضان محمود25871

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود محمد سعيد احمد25872

سويف بنىاألدبىمبصرعلى الخالق عبد مختار احمد25873

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد حجاج احمد اسالم25874

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان الفتاح عبد خميس الفتاح عبد25875

سويف بنىاألدبىمبصرنوح فاروق احمد هللا عبد25876

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمود احمد هللا عبد25877

سويف بنىاألدبىمبصرالمولى عبد سيد منصور عالء25878

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان الخالق عبد ناصر عمر25879

سويف بنىاألدبىمبصررزق رمضان احمد محمد25880

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان هللا عبد سعيد محمد25881

سويف بنىاألدبىمبصركامل كمال سيد محمد25882

سويف بنىاألدبىمبصرروبى محمد سيد محمد25883

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد العزيز عبد محمود25884

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمود محمد محمود25885

سويف بنىاألدبىمبصرذكى نفادى عيد يوسف25886

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد زارع عيد احمد25887

سويف بنىاألدبىمبصرصادق صميده ناصر احمد25888

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد عواد احمد حسام25889

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان العال عبد حسين حماده25890

سويف بنىاألدبىمبصرعيسى الفتاح عبد شعبان عاطف25891

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى عبود خليفه الرحمن عبد25892

سويف بنىاألدبىمبصرالنجا ابو احمد هللا عبد محمد هللا عبد25893

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم صاوى سعداوى على25894

سويف بنىاألدبىمبصرخليل السالم عبد راضى عمرو25895

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد عواد احمد محمد25896

سويف بنىاألدبىمبصرسيد رياض بدوى محمد25897

سويف بنىاألدبىمبصرالخالق عبد سلطان عادل محمد25898

سويف بنىاألدبىمبصررفاعى سيد على محمد25899

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض قرنى معوض محمد25900

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد مجوده هاشم محمد25901

سويف بنىاألدبىمبصرالباقى عبد العجمى محمد الباقى عبد مختار25902

سويف بنىاألدبىمبصرالباقى عبد صالح محسن مصطفى25903

سويف بنىاألدبىمبصرالعاطى عبد محمود محمد مصطفى25904
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ثاناطواب

راسباطواب

ن519اطواب

ن480اطواب

ثاناطواب

ن432اطواب

ن509اطواب

ن477اطواب

ن465اطواب

ثانالنور جزيرة

ثانالنور جزيرة

ثانالنور جزيرة

ثانالنور جزيرة

ثانالنور جزيرة

ثانالنور جزيرة

ثانالنور جزيرة

ن485النور جزيرة

ثانالنور جزيرة

ثانالنور جزيرة

ثانالنور جزيرة

ن424النور جزيرة

ن444النور جزيرة

ن466النور جزيرة

ن471النور جزيرة

ن359العروس قمن

ن332العروس قمن

ثانالعروس قمن

ن420العروس قمن

ثانالعروس قمن

ثانالعروس قمن

ثانالعروس قمن

ثانالعروس قمن

ن419العروس قمن

ثانالعروس قمن

ثانالعروس قمن

ن355العروس قمن

ن394العروس قمن

ن372العروس قمن

ثانالعروس قمن

ثانالعروس قمن

ثانالعروس قمن

ن384العروس قمن
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سويف بنىاألدبىمبصرعثمان فتحى عثمان هشام25905

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى محمد عويس يحى25906

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود احمد يوسف25907

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد ابراهيم صابر ابراهيم25908

سويف بنىاألدبىمبصرحميده حسين حسن احمد25909

سويف بنىاألدبىمبصرسيد خليل سيد احمد25910

سويف بنىاألدبىمبصرجوده قرنى مجدى احمد25911

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد جمعه محمد احمد25912

سويف بنىاألدبىمبصرحسين قرنى هاشم حماده25913

سويف بنىاألدبىمبصروهيب محمد محمود الرحمن عبد25914

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد انور حسن هللا عبد25915

سويف بنىاألدبىمبصرعلى عوض ابراهيم على25916

سويف بنىاألدبىمبصرطلب حامد المطلب عبد على25917

سويف بنىاألدبىمبصرحسبو سيد الخير ابو مصطفى25918

سويف بنىاألدبىمبصرالواحد عبد سيد محمد احمد25919

سويف بنىاألدبىمبصرحبيشى محمد مصطفى احمد25920

سويف بنىاألدبىمبصرالقاسم ابو التواب عبد بدوى الرحمن عبد25921

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد فتحى الجواد عبد الرحمن عبد25922

سويف بنىاألدبىمبصرالقوى عبد محمد ياسر عمرو25923

سويف بنىاألدبىمبصرحسن الحجاج ابو احمد عصام محمد25924

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد جمعه محمود25925

سويف بنىاألدبىمبصرالقوى عبد محمد سيد محمود25926

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد المطلب عبد حسين يوسف25927

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد عرفه جمال ابراهيم25928

سويف بنىاألدبىمبصراحمد احمد رمضان احمد25929

سويف بنىاألدبىمبصرسالم احمد سالم احمد25930

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد سليمان احمد25931

سويف بنىاألدبىمبصرزيد ابو سالمان سيد احمد25932

سويف بنىاألدبىمبصرمجاور هللا عبد شافعى احمد25933

سويف بنىاألدبىمبصرنصر الحليم عبد محمد احمد25934

سويف بنىاألدبىمبصربريك الحميد عبد مصطفى احمد25935

سويف بنىاألدبىمبصرجنيدى النبى عبد ناصر احمد25936

سويف بنىاألدبىمبصرعرابى محمد ناصر احمد25937

سويف بنىاألدبىمبصرجنيدى الوهاب عبد محمد اسالم25938

سويف بنىاألدبىمبصرحسن العليم عبد ربيع بدر25939

سويف بنىاألدبىمبصرالجيد عبد حامد رمضان حامد25940

سويف بنىاألدبىمبصربيومى حامد شعبان حامد25941

سويف بنىاألدبىمبصرحسن حلمى نادى حلمى25942

سويف بنىاألدبىمبصرحسين محمد خالد حمزه25943

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن شعبان خالد25944

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد ابراهيم شريف25945

سويف بنىاألدبىمبصرزيد ابو محمد جمال هللا عبد25946
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ثانالعروس قمن

ثانالعروس قمن

ثانالعروس قمن

ثانالملق ابوصير

ثانالملق ابوصير

ن398الملق ابوصير

ثانالملق ابوصير

ن339الملق ابوصير

ثانالملق ابوصير

ثانالملق ابوصير

ثانالملق ابوصير

ثانالملق ابوصير

ثانالملق ابوصير

ثانالملق ابوصير

ثانالميمون

ثانالميمون

ثانالميمون

ن428الميمون

ثانالميمون

ثانالميمون

ثانالميمون

ثانالميمون

ثانالميمون

ن373بوش

ثانبوش

ثانبوش

راسببوش

راسببوش

ثانبوش

ثانبوش

ن468بوش

ثانبوش

راسببوش

ثانبوش

راسببوش

ثانبوش

راسببوش

ثانبوش

راسببوش

راسببوش

ثانبوش

ثانبوش
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سويف بنىاألدبىمبصرجنيدى النبى عبد جنيدى هللا عبد25947

سويف بنىاألدبىمبصراحمد عويس اشرف عويس25948

سويف بنىاألدبىمبصرسريع ابو التواب عبد رجب محمد25949

سويف بنىاألدبىمبصرجوده يسن ناصر محمد25950

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سعد كمال محمود25951

سويف بنىاألدبىمبصرعويس شحاته محمد مصطفى25952

سويف بنىاألدبىمبصرامين المجيد عبد امين معتز25953

سويف بنىاألدبىمبصرنصر على مشرف نصر25954

سويف بنىاألدبىمبصرشيحه حسان شيحه احمد25955

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الحميد عبد الحكيم عبد احمد25956

سويف بنىاألدبىمبصرسعد فتحى هالل احمد25957

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العال عبد محمد اسالم25958

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد سيد محمود سيد25959

سويف بنىاألدبىمبصرجنيدى مسلم احمد شريف25960

سويف بنىاألدبىمبصراحمد رياض محمد عاشور25961

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل محمد عمر الرحمن عبد25962

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد فتحى الرحمن عبد25963

سويف بنىاألدبىمبصرعلى شوقى عاطف عمر25964

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد على عمرو25965

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد الفتاح عبد خميس محمد25966

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الحميد عبد الحكيم عبد محمد25967

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم كامل هللا عبد محمد25968

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى سيد كامل محمد25969

سويف بنىاألدبىمبصرسيد شعبان مصطفى محمد25970

سويف بنىاألدبىمبصرعلى سعداوى احمد محمود25971

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد رجب خالد محمود25972

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى محمود ابراهيم مصطفى25973

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان عويس نادى مصطفى25974

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد حسن رجب25975

سويف بنىاألدبىمبصرنصر على مشرف هللا سيف25976

سويف بنىاألدبىمبصرعلى التواب عبد على التواب عبد25977

سويف بنىاألدبىمبصرجوده قباتى جمعه هللا عبد25978

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد تمام جميل المنعم عبد25979

سويف بنىاألدبىمبصرجوده العزيز عبد الحليم عبد عمر25980

سويف بنىاألدبىمبصرهللا حرز صادق سيد احمد25981

سويف بنىاألدبىمبصربدراوى بدر فهيم احمد25982

سويف بنىاألدبىمبصرالعال عبد حسين محمد حسين25983

سويف بنىاألدبىمبصرالسالم عبد وديع على خالد25984

سويف بنىاألدبىمبصرالقوى عبد سيد صالح سيد25985

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمد شريف25986

سويف بنىاألدبىمبصرصالح محمد صالح الرحمن عبد25987

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى حامد طارق كريم25988
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ثانبوش

راسببوش

ن451بوش

راسببوش

راسببوش

ثانبوش

ن446بوش

ثانبوش

ن465بوش

ثانبوش

راسببوش

ثانبوش

ثانبوش

ثانبوش

ن421بوش

ثانبوش

راسببوش

ثانبوش

راسببوش

ثانبوش

ن538بوش

ثانبوش

ثانبوش

ن428بوش

راسببوش

ثانبوش

ثانبوش

ثانبوش

راسببوش

راسببوش

ن381بوش

ن362بوش

ثانبوش

ثانبوش

ثاناشمنت

ثاناشمنت

ن411اشمنت

ثاناشمنت

ن438اشمنت

ثاناشمنت

ثاناشمنت

ثاناشمنت
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سويف بنىاألدبىمبصرسيد ابراهيم محمد كريم25989

سويف بنىاألدبىمبصرالسالم عبد الفتاح عبد اشرف محمد25990

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود محمد حمدى محمد25991

سويف بنىاألدبىمبصرطه سيد شعبان محمد25992

سويف بنىاألدبىمبصرصادق انور صادق محمد25993

سويف بنىاألدبىمبصراحمد امين محب محمد25994

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد ابراهيم وليد محمد25995

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد ممدوح مصطفى25996

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد على محمد سيد معاز25997

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد فكروم جمعه احمد25998

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد محمود احمد25999

سويف بنىاألدبىمبصرجبالى عويس فاروق اسامه26000

سويف بنىاألدبىمبصرسرحان حامد رجب بدر26001

سويف بنىاألدبىمبصرالجيد عبد احمد محمد الرحمن عبد26002

سويف بنىاألدبىمبصرعلى عصفور فاروق على26003

سويف بنىاألدبىمبصرجوده شعبان محمد عمار26004

سويف بنىاألدبىمبصرعلى عصفور جمعه عيد26005

سويف بنىاألدبىمبصرالنجا ابو سيد وحيد الرحمن عبد26006

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد هللا عبد لطفى محمود26007

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود السالم عبد محمد محمود26008

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود حسنين محمد26009

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد مندى طه كريم26010

سويف بنىاألدبىمبصرالجيد عبد يسين هللا حسب فهد26011

سويف بنىاألدبىمبصرسيد محمد عيد مجدى26012

سويف بنىاألدبىمبصرمطر مطر الرحمن عبد محمود26013

سويف بنىاألدبىمبصراحمد هللا عبد جمعه اسالم26014

سويف بنىاألدبىمبصرحسين مرزوق محمد حسام26015

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد عابدين سيد خالد26016

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الجيد عبد محمود الجيد عبد26017

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض المنعم عبد احمد الرحمن عبد26018

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد صابر وزير الرحمن عبد26019

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد محمود فرويز عرفات26020

سويف بنىاألدبىمبصرعالم بريك محمد عالم26021

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد الرازق عبد شعبان على26022

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمود شعبان على26023

سويف بنىاألدبىمبصرعلى ياسين شعبان على26024

سويف بنىاألدبىمبصرمرزوق مرسى العاطى عبد دعبس عمر26025

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد فايد رجب عمر26026

سويف بنىاألدبىمبصرصالح سليمان محمد عمرو26027

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ذكى معوض مبروك26028

سويف بنىاألدبىمبصرنزالوى شحاته الخير ابو محمد26029

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الدين جمال على كرم ابو محمد26030
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ثاناشمنت

ثاناشمنت

ن381اشمنت

ن405اشمنت

ثاناشمنت

ثاناشمنت

راسباشمنت

ثاناشمنت

ثاناشمنت

ثانبهبشين

ثانبهبشين

ن379بهبشين

ثانبهبشين

راسببهبشين

راسببهبشين

ثانبهبشين

ثانبهبشين

ن379بهبشين

ثانبهبشين

راسببهبشين

ثانبهبشين

ثانبهبشين

ثانبهبشين

راسببهبشين

راسببهبشين

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن383المدينة اهناسيا

ن351المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن403المدينة اهناسيا

ن501المدينة اهناسيا

ن412المدينة اهناسيا

ن424المدينة اهناسيا

ن367المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن347المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن389المدينة اهناسيا

ن399المدينة اهناسيا
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سويف بنىاألدبىمبصرالفضل ابو الحسن ابو اشعت محمد26031

سويف بنىاألدبىمبصراحمد رمضان هللا عبد رمضان محمد26032

سويف بنىاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد سيد محمد26033

سويف بنىاألدبىمبصرالجيد عبد مفتاح سيد محمد26034

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد احمد طارق محمد26035

سويف بنىاألدبىمبصرنزالوى فتحى طارق محمد26036

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل اللهى عبد الحميد عبد محمد26037

سويف بنىاألدبىمبصرجابر صالح غانم محمد26038

سويف بنىاألدبىمبصرجوده محمد فتحى محمد26039

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد محمود محمد26040

سويف بنىاألدبىمبصرعبيد الهم مطاوع محمد26041

سويف بنىاألدبىمبصرعوض حموده نداوى محمد26042

سويف بنىاألدبىمبصرعوض سيد جمعه محمود26043

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد ربيع محمود26044

سويف بنىاألدبىمبصرمطحون فتحى عيد محمود26045

سويف بنىاألدبىمبصرالباسط عبد محمود محروس محمود26046

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمد احمد مصطفى26047

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد عياد مصطفى26048

سويف بنىاألدبىمبصرالنبى عبد الغنى عبد كامل مصطفى26049

سويف بنىاألدبىمبصرالعال جابرعبد ايهاب هشام26050

سويف بنىاألدبىمبصرالقاسم ابو القاسم ابو صفوت وائل26051

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد صابر على يوسف26052

سويف بنىاألدبىمبصرعلى الوهاب عبد محمد يوسف26053

سويف بنىاألدبىمبصرالحفيظ عبد شهبه ابو رمضان ابراهيم26054

سويف بنىاألدبىمبصرعلى سالمه اسماعيل احمد26055

سويف بنىاألدبىمبصرحسن صالح خالد احمد26056

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد القوى عبد سيد احمد26057

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد سيد احمد26058

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمود صالح احمد26059

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد فارس احمد26060

سويف بنىاألدبىمبصرالسالم عبد سيد محمد احمد26061

سويف بنىاألدبىمبصرحسين العظيم عبد منصور احمد26062

سويف بنىاألدبىمبصريوسف هللا عبد بكر اسالم26063

سويف بنىاألدبىمبصرتمام محمد عاطف اشرف26064

سويف بنىاألدبىمبصراحمد بهجت نادى بهجت26065

سويف بنىاألدبىمبصرعلى قرنى احمد حسين26066

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد سيد جمعه حماده26067

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى هللا عبد مصطفى سامى26068

سويف بنىاألدبىمبصرعبده رجب سيد الدين سيف26069

سويف بنىاألدبىمبصرالدين سعد رمضان رجب ضياء26070

سويف بنىاألدبىمبصرسالمه على سعيد طارق26071

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد طه احمد طه26072
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ن529المدينة اهناسيا

ن356المدينة اهناسيا

ن436المدينة اهناسيا

ن407المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن406المدينة اهناسيا

ن456المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن435المدينة اهناسيا

ن465المدينة اهناسيا

ن435المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن421المدينة اهناسيا

ن411المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن450المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن414المدينة اهناسيا

ن434المدينة اهناسيا

ن390المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن386المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن548المدينة اهناسيا

ن493المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن342المدينة اهناسيا

ن359المدينة اهناسيا

ن363المدينة اهناسيا

ن392المدينة اهناسيا

ن430المدينة اهناسيا

ن371المدينة اهناسيا

ن447المدينة اهناسيا

ن502المدينة اهناسيا

ن429المدينة اهناسيا
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سويف بنىاألدبىمبصراحمد الحميد عبد احمد الحميد عبد26073

سويف بنىاألدبىمبصرتمام مبروك الحسينى الرحمن عبد26074

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد صالح الرحمن عبد26075

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد شعيب محمد الرحمن عبد26076

سويف بنىاألدبىمبصرجوده سيد فتحى هللا عبد26077

سويف بنىاألدبىمبصرالعاطى عبد المحسن عبد مجدى المحسن عبد26078

سويف بنىاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد ايمن محمد26079

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد جمال محمد26080

سويف بنىاألدبىمبصرخالد على جمال محمد26081

سويف بنىاألدبىمبصرسيد التواب عبد سيد محمد26082

سويف بنىاألدبىمبصراحمد سيد حسين محمود محمد26083

سويف بنىاألدبىمبصرنظير سيد جمال محمود26084

سويف بنىاألدبىمبصرعويس العاطى عبد نزيه وليد26085

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد جمعه احمد26086

سويف بنىاألدبىمبصرحميده عطيه حميده احمد26087

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد احمد26088

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد بكرى العظيم عبد احمد26089

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود العظيم عبد الفتاح عبد احمد26090

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد كمال احمد26091

سويف بنىاألدبىمبصرفهيم احمد محمود احمد26092

سويف بنىاألدبىمبصرجوده محمد محمود اسالم26093

سويف بنىاألدبىمبصرسيد محمود شعبان جابر26094

سويف بنىاألدبىمبصرالعليم عبد مهدى الحسينى الرحمن عبد26095

سويف بنىاألدبىمبصرالباقى عبد ابراهيم نبيل محمد الرحمن عبد26096

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان الستار عبد ربيع هللا عبد26097

سويف بنىاألدبىمبصرعلى عمر سيد عالء26098

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد بكر محمد عيد26099

سويف بنىاألدبىمبصرعلى فريز محمد كريم26100

سويف بنىاألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد هللا خير محمد26101

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العليم عبد سالم سيد محمد26102

سويف بنىاألدبىمبصرعلى المهدى عبد سيد محمد26103

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد محمد مصطفى26104

سويف بنىاألدبىمبصرقاسم احمد محمد نزيه26105

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم محمد سيد احمد26106

سويف بنىاألدبىمبصرنصر الرسول عبد النبى عبد احمد26107

سويف بنىاألدبىمبصرالرحمن عبد سيد بدوى اسامه26108

سويف بنىاألدبىمبصرخميس محمدين رمضان شعبان26109

سويف بنىاألدبىمبصرخميس احمد خميس رجب26110

سويف بنىاألدبىمبصرحسين سيد محمد رزق26111

سويف بنىاألدبىمبصرهللا فرج فرج هللا فرج الرحمن عبد26112

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد هللا عبد26113

سويف بنىاألدبىمبصرمرسى عبده ماهر على26114
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ن446المدينة اهناسيا

ن420المدينة اهناسيا

ن370المدينة اهناسيا

ن542المدينة اهناسيا

ن537المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن424المدينة اهناسيا

ن393المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن430المدينة اهناسيا

ن467المدينة اهناسيا

ن486المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن412الجبل سدمنت

ن474الجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ن524الجبل سدمنت

ن382الجبل سدمنت

ن422الجبل سدمنت

راسبالجبل سدمنت

ن419الجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

راسبالجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ن515الجبل سدمنت

ن451الجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ن379الجبل سدمنت

ن364الجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ثانقاى

ن496قاى

ثانقاى

راسبقاى

ثانقاى

راسبقاى

ثانقاى

ثانقاى

ثانقاى
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سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الصمد عبد محمد عمرو26115

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان حامد سليمان كمال26116

سويف بنىاألدبىمبصرغنيم على جمال محمد26117

سويف بنىاألدبىمبصرتوفيق محمد رأفت محمد26118

سويف بنىاألدبىمبصرامام الباقى عبد سعد محمد26119

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد هللا عبد فرحات محمد26120

سويف بنىاألدبىمبصرزكى العال عبد القادر عبد محمود26121

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد ثابت مصطفى26122

سويف بنىاألدبىمبصرذكى محمد محمود مصطفى26123

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد حسين ممدوح26124

سويف بنىاألدبىمبصرخميس سيد رمضان نوح26125

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد يوسف26126

سويف بنىاألدبىمبصرامين ابراهيم ربيع ابراهيم26127

سويف بنىاألدبىمبصركامل محمد سمير احمد26128

سويف بنىاألدبىمبصرسرحان خميس سيد احمد26129

سويف بنىاألدبىمبصرالعليم عبد على سيد ربيع26130

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود دسوقى ثابت سامح26131

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد يحى الحكيم عبد26132

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عوض حسين عاطف الرحمن عبد26133

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد الحميد عبد الرحمن عبد26134

سويف بنىاألدبىمبصرحميده طه محمد الرحيم عبد26135

سويف بنىاألدبىمبصرذكى محمد احمد هللا عبد26136

سويف بنىاألدبىمبصرموسى محمد موسى هللا عبد26137

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد المنعم عبد26138

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عطيه خليفه عثمان26139

سويف بنىاألدبىمبصرصالح على حسن عمر26140

سويف بنىاألدبىمبصرجنيدى اللطيف عبد رمضان كارم26141

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود طه احمد محمد26142

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد حسين ايمن محمد26143

سويف بنىاألدبىمبصرالعليم عبد على ربيع محمد26144

سويف بنىاألدبىمبصرسيد محمد شريف محمد26145

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد صافى محمد26146

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد الدين ولى محمد26147

سويف بنىاألدبىمبصرزيد ابو عثمان صالح مصطفى26148

سويف بنىاألدبىمبصرالبارى عبد الستار عبد فرج مصطفى26149

سويف بنىاألدبىمبصرعلى المعز عبد الحميد عبد هشام26150

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد خالد يوسف26151

سويف بنىاألدبىمبصرحسين محمد طارق اسامه26152

سويف بنىاألدبىمبصرعيسى عوده ابراهيم جمعه اسالم26153

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد فاروق حسين اسالم26154

سويف بنىاألدبىمبصردياب احمد سيد اسالم26155

سويف بنىاألدبىمبصركامل مصطفى شعبان اسالم26156
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ن416قاى

ن418قاى

ثانقاى

ثانقاى

ن431قاى

ثانقاى

ثانقاى

ثانقاى

راسبقاى

راسبقاى

راسبقاى

ثانقاى

راسبببا

راسبببا

ثانببا

ثانببا

ن367ببا

ثانببا

راسبببا

ثانببا

ثانببا

راسبببا

راسبببا

ثانببا

ثانببا

ن413ببا

ن483ببا

ثانببا

ن460ببا

ثانببا

ن426ببا

ن464ببا

ثانببا

ن461ببا

ن345ببا

ثانببا

ن461ببا

ن460ببا

ن392ببا

ن477ببا

ن408ببا

راسبببا
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سويف بنىاألدبىمبصراحمد عويس شعبان انس26157

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد معوض احمد حسن26158

سويف بنىاألدبىمبصراحمد عويس رجب الدين حسام26159

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود التواب عبد عطيه زين26160

سويف بنىاألدبىمبصرالمنعم عبد سالم جمعه شهاب26161

سويف بنىاألدبىمبصرحسان امام محمد احمد الوهاب عبد26162

سويف بنىاألدبىمبصرتمام محمود نادى الوهاب عبد26163

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد فاروق حسين عقبه26164

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل رجب رمضان محمد26165

سويف بنىاألدبىمبصرمطاوع سليمان ربيع محمد26166

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم محمود سيد محمد26167

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد جوده العاطى عبد محمد26168

سويف بنىاألدبىمبصربركات محمد محمود محمد26169

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد سيد يحى محمد26170

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض الحميد عبد شعبان محمود26171

سويف بنىاألدبىمبصرجوده جالل خميس مصطفى26172

سويف بنىاألدبىمبصرجنيدى محمد ربيع مصطفى26173

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم جابر شعبان احمد26174

سويف بنىاألدبىمبصرقناوى حلمى قناوى احمد26175

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم محمد احمد26176

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد سعد محمد احمد26177

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد عيد محمد احمد26178

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد ممدوح سعيد26179

سويف بنىاألدبىمبصرحسن على حسن سيد26180

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد سيد نشأت طارق26181

سويف بنىاألدبىمبصرالمقصود عبد العزيز عبد جمعه الرحمن عبد26182

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد محمد شادى الرحمن عبد26183

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد طه سيد هللا عبد26184

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد حسن احمد عالء26185

سويف بنىاألدبىمبصراحمد اللهى عبد احمد محمد26186

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان عويس احمد محمد26187

سويف بنىاألدبىمبصرسعد شعيب ربيع محمد26188

سويف بنىاألدبىمبصرشاهين ابراهيم سيد محمد26189

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان العزيز عبد احمد محمود26190

سويف بنىاألدبىمبصرجنيدى محمد احمد محمود26191

سويف بنىاألدبىمبصراحمد طه اسماعيل محمود26192

سويف بنىاألدبىمبصردياب الحليم عبد محمد محمود26193

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم محمد هاشم محمود26194

سويف بنىاألدبىمبصرطه محمد احمد مصطفى26195

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض معوض محمد مصطفى26196

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد شحاته مشرف بكر ابو26197

سويف بنىاألدبىمبصراحمد المنعم عبد رضا احمد26198
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ثانببا

ثانببا

ثانببا

ثانببا

ثانببا

ثانببا

ثانببا

ن425ببا

ثانببا

ثانببا

ثانببا

ثانببا

راسبببا

ثانببا

ثانببا

ثانببا

ن491ببا

ثانالحمراء قمبش

راسبالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ن414الحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ن384الحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ن409الحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ن394الحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ن469الحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ن530الحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ن502الحمراء قمبش

ن367الحمراء قمبش

ن420الحمراء قمبش

ن488الحمراء قمبش

ن487الحمراء قمبش

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى
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سويف بنىاألدبىمبصرفرج دسوقى جمال الرحمن عبد26199

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد الدين عز محمد هللا عبد26200

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود زين شعبان عمر26201

سويف بنىاألدبىمبصرعكاشه يوسف احمد محمد26202

سويف بنىاألدبىمبصرخليفه احمد جابر محمد26203

سويف بنىاألدبىمبصروهبه يحيى رشدى محمد26204

سويف بنىاألدبىمبصرحسن انور شحاته محمد26205

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد على محمد26206

سويف بنىاألدبىمبصرايوب حسن كمال محمد26207

سويف بنىاألدبىمبصرالحفيظ عبد جوده محمد محمد26208

سويف بنىاألدبىمبصراحمد بكر ابو نزيه محمد26209

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد جمال خالد اسالم26210

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد كيالنى رجب جمعه26211

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد الحفيظ عبد سيد هللا عبد26212

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى على محمود كريم26213

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد محمد عالء محمد26214

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد عيد الدين عالء مروان26215

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد ربيع محمد جمال احمد26216

سويف بنىاألدبىمبصرتمام فوزى حسن احمد26217

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد امين رمضان احمد26218

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد هاشم رمضان احمد26219

سويف بنىاألدبىمبصررجب حسين شكرى احمد26220

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد الموجود عبد طه احمد26221

سويف بنىاألدبىمبصرالبر عبد مشرف عاطف احمد26222

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد جمعه محمد احمد26223

سويف بنىاألدبىمبصرجابر السالم عبد محمد احمد26224

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم فريد محمود احمد26225

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد حسين اسالم26226

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض محمد سيد اسالم26227

سويف بنىاألدبىمبصرجمعه ذكى المنعم عبد اسالم26228

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسالم26229

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد منصور الفقى26230

سويف بنىاألدبىمبصرحسين ميهوب ابراهيم حسين26231

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد حسين ياسر حسين26232

سويف بنىاألدبىمبصراحمد رجب جابر رجب26233

سويف بنىاألدبىمبصرفياض محمد عاطف سامح26234

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد صالح ايمن صالح26235

سويف بنىاألدبىمبصرالحكيم عبد احمد محمود طه26236

سويف بنىاألدبىمبصرزكى خميس عيد الرحمن عبد26237

سويف بنىاألدبىمبصرحسن رمضان النجا ابو هللا عبد26238

سويف بنىاألدبىمبصردرديرى هللا عبد محمد هللا عبد26239

سويف بنىاألدبىمبصرفوزى محمد شحاته عمرو26240
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ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ن468ماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ن428راشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

ن452راشين صفط

ن536راشين صفط

ثانراشين صفط

ن368راشين صفط

ن487راشين صفط

ن532راشين صفط

ن450راشين صفط

ن418راشين صفط

ن474راشين صفط

ن400.5راشين صفط

ن499راشين صفط

ن478راشين صفط

ن535راشين صفط

ثانراشين صفط

ن477راشين صفط

ن538راشين صفط

ن519راشين صفط

ن435راشين صفط

ن409راشين صفط

ثانراشين صفط

ن429راشين صفط

ن434راشين صفط
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سويف بنىاألدبىمبصرمحمد مبروك ناصر مبروك26241

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد شعبان حسين محمد26242

سويف بنىاألدبىمبصرجنيدى سيد رضا محمد26243

سويف بنىاألدبىمبصراحمد صبره سعيد محمد26244

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود طلبه فتحى محمد26245

سويف بنىاألدبىمبصرتمام فوزى احمد محمود26246

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد رجب محمود26247

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد سعد محمود26248

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود سعيد محمود26249

سويف بنىاألدبىمبصرزناته رمضان جمعه مصطفى26250

سويف بنىاألدبىمبصرالباقى عبد الحميد عبد ربيع مصطفى26251

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود محمد مصطفى26252

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد محمد المنعم عبد محمد يوسف26253

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد كسروى احمد26254

سويف بنىاألدبىمبصرالبر عبد فوزى طه اسالم26255

سويف بنىاألدبىمبصراحمد شعبان عيد اسالم26256

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد رجب محمد خالد26257

سويف بنىاألدبىمبصرحسن رمضان حسين ربيع26258

سويف بنىاألدبىمبصرجنيدى فهمى سعد شعبان26259

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ظريف سيد عاصم26260

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد على العزيز عبد26261

سويف بنىاألدبىمبصرسريع ابو هللا عبد سعيد كريم26262

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد جمال محمد26263

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد شعبان صابر محمد26264

سويف بنىاألدبىمبصراحمد سيد نبيل محمد26265

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد اسماعيل احمد مصطفى26266

سويف بنىاألدبىمبصرالدين شمس احمد الحكيم عبد مصطفى26267

سويف بنىاألدبىمبصرحسان هالل الستار عبد مصطفى26268

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود حسن وليد26269

سويف بنىاألدبىمبصرجنيدى فولى سيد وليد26270

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عبيد محمد وليد26271

سويف بنىاألدبىمبصرصالح حلفاوى ربيع ياسر26272

سويف بنىاألدبىمبصرالشافى عبد احمد فتحى يوسف26273

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد يوسف26274

سويف بنىاألدبىمبصرالبديع عبد ابراهيم ايمن ابراهيم26275

سويف بنىاألدبىمبصرالسيد محمد جابر احمد26276

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد الرحيم عبد صبحى احمد26277

سويف بنىاألدبىمبصرالهادى عبد جالل مسعود احمد26278

سويف بنىاألدبىمبصربكرى ربه عبد هانى احمد26279

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم اسامه26280

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد معتمد محمود امير26281

سويف بنىاألدبىمبصرعباس رشاد محمود بشار26282
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ثانراشين صفط

ن509راشين صفط

ن448راشين صفط

ن487راشين صفط

ثانراشين صفط

ن427راشين صفط

ن462راشين صفط

ن503راشين صفط

ثانراشين صفط

ن368راشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

ن380راشين صفط

ن522راشين صفط

ثانراشين صفط

ن389راشين صفط

ن559راشين صفط

ن519راشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

ن426راشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

راسبراشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

ن425راشين صفط

ن503راشين صفط

ن408راشين صفط

ن371راشين صفط

ن359راشين صفط

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ن538سمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا
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سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم محمود جابر26283

سويف بنىاألدبىمبصرسعد مسعد يسن حسام26284

سويف بنىاألدبىمبصرالمولى عبد سالم شعبان حسن26285

سويف بنىاألدبىمبصرشحاته محمد ماهر خالد26286

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل العظيم عبد محمود خالد26287

سويف بنىاألدبىمبصرعلى الخالق عبد سالمه شريف26288

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد بشريده بدوى صالح26289

سويف بنىاألدبىمبصرالسيد المعبود عبد احمد العظيم عبد طه26290

سويف بنىاألدبىمبصرشعيب محمد احمد الرحمن عبد26291

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد احمد عمر الرحمن عبد26292

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد جمعه ثابت هللا عبد26293

سويف بنىاألدبىمبصرهللا جاب رمضان محمد هللا عبد26294

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود هللا عبد سيد عصام26295

سويف بنىاألدبىمبصرالموجود عبد العظيم عبد احمد محمد26296

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد جميل محمد26297

سويف بنىاألدبىمبصربركات العظيم عبد حمدى محمد26298

سويف بنىاألدبىمبصربدران محمد الناصر عبد محمد26299

سويف بنىاألدبىمبصرالنبى حسب عشرى عيد محمد26300

سويف بنىاألدبىمبصراحمد فتحى محمود محمد26301

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد جمعه محمد محمود26302

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد ممدوح احمد26303

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم الظاهر عبد صيام اسامه26304

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود محمد هشيمه ابو جمال26305

سويف بنىاألدبىمبصرمبروك رجب احمد رجب26306

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد ربيع صيام26307

سويف بنىاألدبىمبصرغندور العال عبد اشرف الرحمن عبد26308

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود عاشور محمود الرحمن عبد26309

سويف بنىاألدبىمبصررمضان مصباح سيد هللا عبد26310

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد رجب عمر26311

سويف بنىاألدبىمبصرعلى سيف هشيمه ابو عيد26312

سويف بنىاألدبىمبصراحمد كامل حمدى كريم26313

سويف بنىاألدبىمبصرالباسط عبد يونس محمد كريم26314

سويف بنىاألدبىمبصرالسيد ابراهيم اشرف محمد26315

سويف بنىاألدبىمبصررزق حسين جمال محمد26316

سويف بنىاألدبىمبصرالحفيظ عبد صالح صالح محمد26317

سويف بنىاألدبىمبصرسيف ابو عزيز حسين مصطفى26318

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد فتحى محمد هشام26319

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد جابر احمد وليد26320

سويف بنىاألدبىمبصرمراد ايوب ممتاز ياسر26321

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد خميس مختار يوسف26322

سويف بنىاألدبىمبصرشعبان سيد يعقوب ابراهيم26323

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد فراج احمد26324
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ثانسمسطا

ن476سمسطا
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ثانسمسطا

ن389سمسطا
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ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ن445سمسطا

ن500سمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ن402سمسطا

ثاندشطوط

ثاندشطوط

ن345دشطوط

ثاندشطوط

ثاندشطوط

ن433دشطوط

ن401دشطوط

ثاندشطوط

ن415دشطوط

ثاندشطوط

ن470دشطوط

ثاندشطوط

ن396دشطوط

ثاندشطوط

ن392دشطوط

ن344دشطوط

ثاندشطوط

راسبدشطوط

ن463دشطوط

ثاندشطوط

ثانبدهل

ثانبدهل
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سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم بدوى احمد اسالم26325

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد فراج شهاب26326

سويف بنىاألدبىمبصرخليل ابراهيم سعد الرحمن عبد26327

سويف بنىاألدبىمبصرسيف اسماعيل شعبان الرحمن عبد26328

سويف بنىاألدبىمبصرالحفيظ عبد احمد النور ابو محمد26329

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم محمد جمال محمد26330

سويف بنىاألدبىمبصرحسانين النبى عبد حسانين محمد26331

سويف بنىاألدبىمبصرعويس طه مصطفى محمد26332

سويف بنىاألدبىمبصرحسين محمد ربيع مؤمن26333

سويف بنىاألدبىمبصرالباقى عبد الرحيم عبد على محمد26334

سويف بنىاألدبىمبصراحمد طه محمد الخير ابو26335

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض سالمه جمال احمد26336

سويف بنىاألدبىمبصرجوده جعفر ثابت احمد26337

سويف بنىاألدبىمبصركامل منشاوى ثابت احمد26338

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان محمود العظيم عبد سليمان احمد26339

سويف بنىاألدبىمبصرالسميع عبد سمير الباب فتح احمد26340

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد قطب احمد26341

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد فهمى محمد احمد26342

سويف بنىاألدبىمبصرمبروك الستار عبد نادى احمد26343

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد يونس احمد26344

سويف بنىاألدبىمبصرالصمد عبد الحميد عبد ناجح اسالم26345

سويف بنىاألدبىمبصرشعيب محمد السميع عبد محمد اشرف26346

سويف بنىاألدبىمبصرزكى رفعت محمد باسم26347

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد انور ربيع حازم26348

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الشافى عبد صدقى ربيع حسام26349

سويف بنىاألدبىمبصرسيد محمد سيد رشدى26350

سويف بنىاألدبىمبصردياب كامل احمد شرف26351

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم كامل مصطفى طارق26352

سويف بنىاألدبىمبصرحسين عدلى عواد هللا عبد26353

سويف بنىاألدبىمبصرسيد محمد عشرى على26354

سويف بنىاألدبىمبصرامين انور احمد عمر26355

سويف بنىاألدبىمبصرمازن حسان الباسط عبد عمر26356

سويف بنىاألدبىمبصرانور فتحى محمد فتحى26357

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود محمد مبروك مازن26358

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد ابراهيم محمد26359

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على سيد محمد26360

سويف بنىاألدبىمبصرالباقى عبد الناصر عبد شريف محمد26361

سويف بنىاألدبىمبصريس الحميد عبد يس محمد26362

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل فكرى فضل مصطفى26363

سويف بنىاألدبىمبصرالموجود عبد ابراهيم ممدوح هشام26364

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد مصطفى على احمد26365

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد نور احمد26366
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ثانبدهل

ثانبدهل

ثانبدهل

ثانبدهل

ثانبدهل

ثانبدهل

ن454بدهل

ن562بدهل

ثانبدهل

ثانبدهل

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ن454ابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ن428ابومليح منشأة

راسبابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ن351ابومليح منشأة

ن401ابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ن426ابومليح منشأة

ن435ابومليح منشأة

ن400ابومليح منشأة

ن496ابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ن391ابومليح منشأة

ن428ابومليح منشأة

ن497ابومليح منشأة

ن456الفشن

ن362الفشن
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سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد محمود اسالم26367

سويف بنىاألدبىمبصرطه الحليم عبد عزت محمد بهاء26368

سويف بنىاألدبىمبصرطه احمد عيد حمزه26369

سويف بنىاألدبىمبصركامل دياب عالء شريف26370

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد مصطفى هديوى محمد مصطفى26371

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل يسن سيد بكر ابو26372

سويف بنىاألدبىمبصرحسين سالم حسنى احمد26373

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد الباقى عبد حماده احمد26374

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود محمد رزق احمد26375

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمد رمضان احمد26376

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد شرف احمد26377

سويف بنىاألدبىمبصرمنصور حسن محمد احمد26378

سويف بنىاألدبىمبصرالبر عبد البديع عبد منصور احمد26379

سويف بنىاألدبىمبصرذكى صالح احمد اسالم26380

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن العال عبد رمضان26381

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد قرنى عامر شريف26382

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد صالح هللا عبد شريف26383

سويف بنىاألدبىمبصرطه اللطيف عبد جمال الرحمن عبد26384

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم على الرحمن عبد26385

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد محمد الرحمن عبد26386

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حسن ابراهيم العظيم عبد26387

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم احمد عمرو26388

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم بيومى كريم26389

سويف بنىاألدبىمبصرعبيد حسن احمد محمد26390

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الحميد عبد المولى جاد محمد26391

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد خلف محمد26392

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد خلف محمد26393

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حسن ربيع محمد26394

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم محمد عاطف محمد26395

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الناصر عبد محمد26396

سويف بنىاألدبىمبصراحمد رفعت محمود محمد26397

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد الوهاب عبد احمد محمود26398

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد احمد مصطفى26399

سويف بنىاألدبىمبصراحمد على محمد مصطفى26400

سويف بنىاألدبىمبصراحمد رفعت احمد نادر26401

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على احمد هشام26402

سويف بنىاألدبىمبصراحمد العظيم عبد محمد ياسر26403

سويف بنىاألدبىمبصرحسن ابراهيم جمال ابراهيم26404

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد صالح ابراهيم26405

سويف بنىاألدبىمبصرعلى ابراهيم طه ابراهيم26406

سويف بنىاألدبىمبصرصالح صابر جابر احمد26407

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم ربيع احمد26408
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ن351الفشن

ن376الفشن

ن430الفشن

ن425الفشن

ن430الفشن

ن562الفشن

ن443الفشن

ن526الفشن

ن488الفشن

ن534الفشن

ن513الفشن

ن406الفشن

ن521الفشن

ن462الفشن

ن417الفشن

ن366الفشن

ن419الفشن

ن427الفشن

ن457الفشن

ثانالفشن

ن416الفشن

ن409الفشن

ن415الفشن

ن500الفشن

ن515الفشن

ثانالفشن

ن424الفشن

ن510الفشن

راسبالفشن

ن429.5الفشن

ن461الفشن

ن403الفشن

ثانالفشن

ن463الفشن

ن387الفشن

ن396الفشن

ن424الفشن

ن534اقفهص

ن500اقفهص

ن350اقفهص

ن402اقفهص

ثاناقفهص
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سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ربيع شعبان احمد26409

سويف بنىاألدبىمبصرحسن احمد عصام احمد26410

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد26411

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد العزيز عبد مصطفى احمد26412

سويف بنىاألدبىمبصرشحاته الحميد عبد ماهر حسن26413

سويف بنىاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد محمد رضا26414

سويف بنىاألدبىمبصرالنبى عبد الرازق عبد ربيع شعبان26415

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود كامل محمد طه الرحمن عبد26416

سويف بنىاألدبىمبصرحسانين ابراهيم محمد هللا عبد26417

سويف بنىاألدبىمبصرالاله عبد مخلوف ابراهيم على26418

سويف بنىاألدبىمبصرمغيره عثمان طه محمد عمر26419

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الحكيم عبد كامل محمد كامل26420

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد السميع عبد محمد ابراهيم محمد26421

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد حجازى احمد محمد26422

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد العظيم عبد شعبان محمد26423

سويف بنىاألدبىمبصرالهادى عبد محمد شعبان عامر محمد26424

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى محمود عيد محمود26425

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد على طه مصطفى26426

سويف بنىاألدبىمبصرالفضيل عبد البر عبد محمد مصطفى26427

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم كامل محمد مصطفى26428

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد محمد مصطفى26429

سويف بنىاألدبىمبصررمضان محمد ربيع محمد منصور26430

سويف بنىاألدبىمبصراحمد خليفه العزيز عبد شعبان يوسف26431

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد سعد الرحمن عبد26432

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى جابر العظيم عبد هللا عبد الرحمن عبد26433

سويف بنىاألدبىمبصراحمد غنيمه ابو طه عالء26434

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم شعبان ابراهيم محمد26435

سويف بنىاألدبىمبصراحمد راضى احمد محمد26436

سويف بنىاألدبىمبصرربيع محمد احمد محمد26437

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد رضوان رجب محمد26438

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد محمد رجب محمد26439

سويف بنىاألدبىمبصرالخير ابو هللا سعد كمال محمد26440

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم دسوقى جميل احمد26441

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد هللا عبد محمد اسامه26442

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد عيد طه انس26443

سويف بنىاألدبىمبصرالكريم عبد محمد العظيم عبد محمد عاصم26444

سويف بنىاألدبىمبصرفضل ابراهيم طه الرحمن عبد26445

سويف بنىاألدبىمبصرجالل عامر كامل فتحى الرحمن عبد26446

سويف بنىاألدبىمبصرالصمد عبد محمد رضوان محمد الرحمن عبد26447

سويف بنىاألدبىمبصرجالل عامر محمد ابراهيم الدين عالء26448

سويف بنىاألدبىمبصرالصمد عبد يوسف محمد احمد كريم26449

سويف بنىاألدبىمبصرالصمد عبد يوسف محمد مصطفى الدين كمال26450
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ن480اقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ن414اقفهص

ن472اقفهص

ثاناقفهص

ن413اقفهص

ثاناقفهص

ن374اقفهص

ثاناقفهص

ن474اقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ن338اقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ن391اقفهص

ن378اقفهص

ن372اقفهص

ثاناقفهص

ن426اقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

راسباقفهص

ثاناقفهص

ن465البرقى نزلة

ن470البرقى نزلة

ن481البرقى نزلة

ثانالبرقى نزلة

ن370البرقى نزلة

ثانالبرقى نزلة

ن504البرقى نزلة

ثانالبرقى نزلة

ثانالبرقى نزلة

ثانالبرقى نزلة
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سويف بنىاألدبىمبصرالغفار عبد احمد هارون محمد26451

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد الحليم عبد رمضان محمود26452

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حماد محمد محمود مهند26453

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد زهران احمد26454

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد ابراهيم على احمد26455

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد سيد احمد عالء26456

سويف بنىاألدبىمبصركامل فرغلى حسين فرغلى26457

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد صالح محمد محمد26458

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود مجدى محمد26459

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد ماهر محمد مصطفى26460

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد صالح سيف اشرف26461

سويف بنىاألدبىمبصرسالم احمد سالم ابراهيم26462

سويف بنىاألدبىمبصرالحفيظ عبد زكى محمد احمد26463

سويف بنىاألدبىمبصرموسى خميس شعبان اشرف26464

سويف بنىاألدبىمبصرمرسى محمود فتحى حسام26465

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد شعبان محمد ربيع26466

سويف بنىاألدبىمبصرزهران الحفيظ عبد حسين الحفيظ عبد26467

سويف بنىاألدبىمبصرزكى كمال جمعه الرحمن عبد26468

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد الفتاح عبد26469

سويف بنىاألدبىمبصرمهدى سنوسى ربيع هللا عبد26470

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حجازى محمد هللا عبد26471

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد غيته الناصر عبد26472

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمد سيد عرفه26473

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الواحد عبد شعبان عمر26474

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد التواب عبد محمد محمود26475

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد العظيم عبد حسن ابراهيم26476

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد اسماعيل ابراهيم خليل26477

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد شلقامى مصطفى سامح26478

سويف بنىاألدبىمبصرالباب فتح محمد الحميد عبد محمد شعبان26479

سويف بنىاألدبىمبصرخاطر مرسى العزيز عبد احمد الرحمن عبد26480

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد الحميد عبد نجاح الرحمن عبد26481

سويف بنىاألدبىمبصرسيد عباس حارس هللا عبد26482

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد على هللا عبد26483

سويف بنىاألدبىمبصرسيد العظيم عبد وليد عصام26484

سويف بنىاألدبىمبصرعلى احمد جمال محمد26485

سويف بنىاألدبىمبصرالباسط عبد محمد جمال محمد26486

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض محمد عيسى رمضان محمد26487

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد فتحى الباسط عبد محمد26488

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد العظيم عبد محمد26489

سويف بنىاألدبىمبصرسيف سيد الوهاب عبد محمد26490

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد عيد احمد محمود26491

سويف بنىاألدبىمبصرالباسط عبد محمد كمال مصطفى26492
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ن485البرقى نزلة

ثانالبرقى نزلة

ثانالبرقى نزلة

ثانالفنت

ن351الفنت

ثانالفنت

ثانالفنت

ن517الفنت

ن487الفنت

ثانالفنت

ن488الفنت

ن478تلت

ثانتلت

ثانتلت

ثانتلت

ثانتلت

ثانتلت

ثانتلت

ثانتلت

ن510تلت

ن460تلت

ن412تلت

ن438تلت

ن363تلت

ثانتلت

ن404دلهانس

ن352دلهانس

ن425دلهانس

ن341دلهانس

ن360دلهانس

ن444دلهانس

ن470دلهانس

ن455دلهانس

ثاندلهانس

ثاندلهانس

ثاندلهانس

ثاندلهانس

ن380دلهانس

ثاندلهانس

ثاندلهانس

ثاندلهانس

ثاندلهانس
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سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد زكى رضا محمد مصطفى26493

سويف بنىاألدبىمبصرعباس مصطفى الدين نجم مصطفى26494

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد على هانى26495

سويف بنىاألدبىمبصرقناوى الوهاب عبد خالد هشام26496

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم سيد ابراهيم رمضان يوسف26497

سويف بنىاألدبىمبصرنوح عزوز محمد احمد26498

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد شحاته سعودى اسامه26499

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد موسى جمال26500

سويف بنىاألدبىمبصرخليفه معوض محمد احمد حسام26501

سويف بنىاألدبىمبصرالهادى عبد شعبان الوهاب عبد حسام26502

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد ابراهيم نجاح حسام26503

سويف بنىاألدبىمبصرعلى المنعم عبد على حماده26504

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم حنفى الناصر عبد خالد26505

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد شعيب خلف26506

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم عثمان احمد صفوان26507

سويف بنىاألدبىمبصرطه شعبان احمد عمرو26508

سويف بنىاألدبىمبصرشحاته امين رمضان محمد26509

سويف بنىاألدبىمبصرجمعه سعيد شعبان محمد26510

سويف بنىاألدبىمبصرعطيه محمد اللطيف عبد محمد26511

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد احمد محمود26512

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد سيد الوهاب عبد سيد مؤمن26513

المنيااألدبىمبصراحمد ابراهيم جالل ابراهيم26514

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد محمد جمال احمد26515

المنيااألدبىمبصرمحمد النبى عبد حلمى احمد26516

المنيااألدبىمبصرحسن كامل سعودى احمد26517

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد احمد سيد احمد26518

المنيااألدبىمبصراحمد رمضان شوقى احمد26519

المنيااألدبىمبصراحمد عيسوى طه احمد26520

المنيااألدبىمبصرحسانين احمد عاطف احمد26521

المنيااألدبىمبصرمحمد شحاته عوض احمد26522

المنيااألدبىمبصراسماعيل فرغلى قاسم احمد26523

المنيااألدبىمبصرعثمان الحميد عبد محمد احمد26524

المنيااألدبىمبصرحسن الرحمن عبد محمد احمد26525

المنيااألدبىمبصرعلى على محمد احمد26526

المنيااألدبىمبصرمحمد الحليم عبد حمدى اسالم26527

المنيااألدبىمبصرناجى مسلم الناصر عبد اسالم26528

المنيااألدبىمبصراسماعيل هللا عبد محمد اسماعيل26529

المنيااألدبىمبصراصالن عثمان وجيه اصالن26530

المنيااألدبىمبصردكرورى على عادل ايمن26531

المنيااألدبىمبصرالباب فتح الرازق عبد رجب جمال26532

المنيااألدبىمبصرمحمد خلف خليل رجب26533

المنيااألدبىمبصراحمد سيد رمضان سيد26534
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ن356دلهانس

ن509دلهانس

ثاندلهانس

ثاندلهانس

ثاندلهانس

ن497شنرا

ن405شنرا

راسبشنرا

ثانشنرا

ثانشنرا

ثانشنرا

ن364شنرا

راسبشنرا

ن525.5شنرا

ن538شنرا

ن472شنرا

ثانشنرا

ن503شنرا

ثانشنرا

ثانشنرا

راسبشنرا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ن352المنيا

ن346المنيا

ثانالمنيا

ن375المنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ن317.5المنيا

ن340المنيا

ن322.5المنيا

ن400.5المنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

راسبالمنيا

راسبالمنيا

ثانالمنيا

راسبالمنيا
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المنيااألدبىمبصرعيد محمد عيد عاصم26535

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد الرازق عبد سيد الرازق عبد26536

المنيااألدبىمبصراحمد بيومى حبشى الرحمن عبد26537

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد بركات حسن الرحمن عبد26538

المنيااألدبىمبصرمحمد شعبان حمدى الرحمن عبد26539

المنيااألدبىمبصراحمد يحيى خلف الرحمن عبد26540

المنيااألدبىمبصرابراهيم فرج سيد الرحمن عبد26541

المنيااألدبىمبصرسيد محمد سيد الرحمن عبد26542

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد قطب عطا الرحمن عبد26543

المنيااألدبىمبصرحسن على محمد الرحمن عبد26544

المنيااألدبىمبصراحمد محمد ممدوح الرحمن عبد26545

المنيااألدبىمبصرعلى العزيز عبد هالل العزيز عبد26546

المنيااألدبىمبصرحسن عيسى احمد هللا عبد26547

المنيااألدبىمبصرجوده خليفه برديس هللا عبد26548

المنيااألدبىمبصرعثمان الحميد عبد حسن هللا عبد26549

المنيااألدبىمبصرعطا محمد عماد هللا عبد26550

المنيااألدبىمبصرعلى العزيز عبد محمد هللا عبد26551

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد فاروق عوض عالء26552

المنيااألدبىمبصرحسين عرفات احمد على26553

المنيااألدبىمبصرحسن على محمد على26554

المنيااألدبىمبصرالظاهر عبد محمد مجدى عمار26555

المنيااألدبىمبصرهللا عبد الوهاب عبد محمد عمار26556

المنيااألدبىمبصرابراهيم االمير محمد عمر26557

المنيااألدبىمبصرمحمود اسماعيل وحيد عمرو26558

المنيااألدبىمبصراحمد فرغلى احمد فرغلى26559

المنيااألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد سيد كريم26560

المنيااألدبىمبصراسماعيل محمد ياسر كريم26561

المنيااألدبىمبصرمحمد حمزه حسين محمد26562

المنيااألدبىمبصرمحمد الحسيب عبد خلف محمد26563

المنيااألدبىمبصراسماعيل محمد خلف محمد26564

المنيااألدبىمبصرعثمان محمد رجب محمد26565

المنيااألدبىمبصرالجابر عبد فاضل عنتر محمد26566

المنيااألدبىمبصرموسى صالح منصور محمد26567

المنيااألدبىمبصرسيد فكرى ناجى محمد26568

المنيااألدبىمبصرالمقصود عبد احمد ناصف محمد26569

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد مكرم يوسف محمد26570

المنيااألدبىمبصراحمد محمد احمد محمود26571

المنيااألدبىمبصراحمد قطب خلف محمود26572

المنيااألدبىمبصرحموده حسن رضا محمود26573

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد عاشور محمود26574

المنيااألدبىمبصرمحمد قاسم مصطفى محمود26575

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد نبيل محمود26576
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راسبالمنيا

راسبالمنيا

راسبالمنيا

راسبالمنيا

راسبالمنيا

راسبالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

راسبالمنيا

راسبالمنيا

راسبالمنيا

راسبالمنيا

ثانالمنيا

ن389المنيا

ن401المنيا

ثانالمنيا

ن412المنيا

ن407المنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ن441.5المنيا

ن419المنيا

ن371المنيا

ن408المنيا

ن363.5المنيا

ثانالمنيا

ن519المنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

راسبالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ن350المنيا

ن384المنيا

ثانالمنيا

ن400المنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا
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المنيااألدبىمبصرهاشم حلمى هاشم محمود26577

المنيااألدبىمبصرالعنين ابو محمود حامد مصطفى26578

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد مصطفى26579

المنيااألدبىمبصرمحمد الدين كمال محمد منصور26580

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد على مؤمن26581

المنيااألدبىمبصرحسن محمد حسن يوسف26582

المنيااألدبىمبصرحسن يوسف حسين يوسف26583

المنيااألدبىمبصرمرسى محمد سليمان بكر ابو26584

المنيااألدبىمبصرمحمد انور الناصر عبد احمد26585

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد محمود رجب حازم26586

المنيااألدبىمبصررياض الحكيم عبد فتحى طاهر26587

المنيااألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد الرحمن عبد26588

المنيااألدبىمبصرالدايم عبد ماجد مسلم الرحمن عبد26589

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد على محمد هللا عبد26590

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد احمد عمر العزيز عبد26591

المنيااألدبىمبصرسيد العزيز عبد منصور العزيز عبد26592

المنيااألدبىمبصرصالح شحاته نادر عالوى26593

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد على جمعه على26594

المنيااألدبىمبصرمهنى على ماهر على26595

المنيااألدبىمبصرمحمد فوزى نادى على26596

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد شعبان عمر26597

المنيااألدبىمبصرالجابر عبد احمد عادل مؤمن26598

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد الغنى عبد جمال محمد26599

المنيااألدبىمبصراحمد محمد المنعم عبد محمد26600

المنيااألدبىمبصرمهدى سيف ابو مهدى محمد26601

المنيااألدبىمبصرامين مصطفى رضا محمد يعقوب26602

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد السيد ابراهيم احمد26603

المنيااألدبىمبصرحسن هللا عبد جمال احمد26604

المنيااألدبىمبصراحمد محمد صالح احمد26605

المنيااألدبىمبصرصالح الباسط عبد عالء احمد26606

المنيااألدبىمبصرمحمد على عماد احمد26607

المنيااألدبىمبصرمعوض سعيد فرج احمد26608

المنيااألدبىمبصرزكى مختار جمال اسالم26609

المنيااألدبىمبصراحمد جمعه حميدو اسالم26610

المنيااألدبىمبصرهللا عبد السالم عبد خلف اسالم26611

المنيااألدبىمبصرامام لملوم محمد اسالم26612

المنيااألدبىمبصرالسيد حسن جمعه السيد26613

المنيااألدبىمبصرذكريا الحميد عبد ذكريا انس26614

المنيااألدبىمبصرعلى الجواد عبد احمد ايمن26615

المنيااألدبىمبصرحسن صالح حسن باسم26616

المنيااألدبىمبصراحمد عبده رمضان الدين تاج26617

المنيااألدبىمبصرخليفه الوهاب عبد مهنى جمال26618
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ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ن435المنيا

ثانالمنيا

ن469المنيا

ثانالمنيا

ثانالخمار صفط

ن344الخمار صفط

ن454الخمار صفط

ن381الخمار صفط

ثانالخمار صفط

ن513الخمار صفط

ن481الخمار صفط

ثانالخمار صفط

ن372الخمار صفط

ن441الخمار صفط

ن417الخمار صفط

ثانالخمار صفط

ثانالخمار صفط

ثانالخمار صفط

ن416الخمار صفط

ثانالخمار صفط

ن370الخمار صفط

ن395الخمار صفط

ن561الخمار صفط

ن347العدوة

ثانالعدوة

ن390العدوة

ثانالعدوة

ن315العدوة

ن452العدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ن350العدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ن387العدوة

ن354العدوة

راسبالعدوة

ثانالعدوة
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المنيااألدبىمبصرالجواد عبد احمد رفعت حسام26619

المنيااألدبىمبصرعلى حسين رمضان حسين26620

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد محمد سعودى حسين26621

المنيااألدبىمبصراحمد جاد جمال خالد26622

المنيااألدبىمبصرمحمد شعبان اشرف رامى26623

المنيااألدبىمبصرمحمد صالح محمد صالح26624

المنيااألدبىمبصرمصطفى فايز عمر طلعت26625

المنيااألدبىمبصرحسن عنتر على الحميد عبد26626

المنيااألدبىمبصرلملوم المنعم عبد لملوم الرحمن عبد26627

المنيااألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد السالم عبد26628

المنيااألدبىمبصراحمد سالم محمد هللا عبد26629

المنيااألدبىمبصرمعوض محمود حمزه عالء26630

المنيااألدبىمبصرمحمد كامل شعبان عمر26631

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد المنعم عبد محمد عمر26632

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن احمد محمد26633

المنيااألدبىمبصرحسن محمد ربيع محمد26634

المنيااألدبىمبصرعلى الحميد عبد رمضان محمد26635

المنيااألدبىمبصرشحاته السالم عبد فراج محمد26636

المنيااألدبىمبصرشلقامى عيد محروس محمد26637

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد رشاد حماده محمود26638

المنيااألدبىمبصرعلى حسين رمضان محمود26639

المنيااألدبىمبصرمحمد رجب محمد محمود26640

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد العظيم عبد محمد محمود26641

المنيااألدبىمبصرالسنوسى حسين الدين نور محمد26642

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد محمد محمود محسن26643

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمود يحى محمود26644

المنيااألدبىمبصرمصطفى هللا عبد على مصطفى26645

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد فهمى ابراهيم ياسين26646

المنيااألدبىمبصرابراهيم عدلى راقى ابراهيم26647

المنيااألدبىمبصرصالح محمد اشرف احمد26648

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد فهمى جمال احمد26649

المنيااألدبىمبصراحمد سيد رضا احمد26650

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد شعبان احمد26651

المنيااألدبىمبصرناجى محمد رضا احمد26652

المنيااألدبىمبصرشحاته العزيز عبد عاشور احمد26653

المنيااألدبىمبصرمحمد مبروك محمد احمد26654

المنيااألدبىمبصرمحمد زكى محمد اسامه26655

المنيااألدبىمبصرلطفى راضى احمد باسم26656

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد فهمى جمال باسم26657

المنيااألدبىمبصرحافظ احمد رضا حسين26658

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد محمد محمود حمزه26659

المنيااألدبىمبصربركات راضى منير راضى26660
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المنيااألدبىمبصرمحمد حسن شعبان رجب26661

المنيااألدبىمبصرحبيب رمضان احمد رمضان26662

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد ربيع رمضان26663

المنيااألدبىمبصرمحمد على محمد زغلول26664

المنيااألدبىمبصراحمد زكى رجب سارى26665

المنيااألدبىمبصرمحمد صالح محمد صالح26666

المنيااألدبىمبصرعلى رمضان محمد صبحى26667

المنيااألدبىمبصراحمد طه ناجى طه26668

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد احمد ربيع الرحمن عبد26669

المنيااألدبىمبصرحسن احمد محمد الرحمن عبد26670

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن رجب الهادى عبد26671

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد السيد ماهر الوهاب عبد26672

المنيااألدبىمبصراحمد محمود محمد عدى26673

المنيااألدبىمبصرذكى محمد رمضان عمر26674

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد شعبان محمد عالء26675

المنيااألدبىمبصردسوقى عمران محمد فارس26676

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد عطيه احمد محمد26677

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد مبروك حماده محمد26678

المنيااألدبىمبصرعلوانى مبروك حمدى محمد26679

المنيااألدبىمبصرحسن الوهاب عبد جمال محمد26680

المنيااألدبىمبصرخليفه فهمى رجب محمد26681

المنيااألدبىمبصراحمد زكى سعيد محمد26682

المنيااألدبىمبصرمحمد ثابت شعبان محمد26683

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد محمدين اللطيف عبد محمد26684

المنيااألدبىمبصرعالم هللا عبد عالم محمد26685

المنيااألدبىمبصرالعال عبد نعمان نجدى محمد26686

المنيااألدبىمبصراحمد محمود رضا محمود26687

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد شعبان عاشور محمود26688

المنيااألدبىمبصرعوض الدين زين وليد محمود26689

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد محمود انور مختار26690

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد سيد رمضان مصطفى26691

المنيااألدبىمبصرمحمد شعبان محمد مصطفى26692

المنيااألدبىمبصرابراهيم راضى الدين زين اسالم26693

المنيااألدبىمبصرعلى شعبان عيد اسالم26694

المنيااألدبىمبصرمحمد راضى رمضان رجب26695

المنيااألدبىمبصرمحمد فوزى محمد سعيد26696

المنيااألدبىمبصريونس الرحمن عبد رضوان الدين شرف26697

المنيااألدبىمبصرعلى شعبان سعيد شهاب26698

المنيااألدبىمبصرربه عبد العظيم عبد سيد صدام26699

المنيااألدبىمبصرحسين كمال حسين طه26700

المنيااألدبىمبصرالباب فتح الجواد عبد عيد الجواد عبد26701

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد حجاج هللا عبد26702
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المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد محمد محمد كمال26703

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد محمد سعد محمد26704

المنيااألدبىمبصرعلى سيد المحسن عبد محمد26705

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد عالء محمد26706

المنيااألدبىمبصرالسيد شعبان على محمد26707

المنيااألدبىمبصراحمد الحميد عبد عامر محمود26708

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد على المجيد عبد محمود26709

المنيااألدبىمبصرابراهيم حسنى شعبان وليد26710

المنيااألدبىمبصرمحمد صالح محمد ابراهيم26711

المنيااألدبىمبصرعلى كامل محمود بكر ابو26712

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن ابراهيم احمد26713

المنيااألدبىمبصرمحمد متولى احمد احمد26714

المنيااألدبىمبصرمحمود صالح جمال احمد26715

المنيااألدبىمبصرسليمان محمد رمضان احمد26716

المنيااألدبىمبصرشندى المطلب عبد احمد شندى احمد26717

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد السيد صفوت احمد26718

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد حسن عادل احمد26719

المنيااألدبىمبصرالشافى عبد صادق العظيم عبد احمد26720

المنيااألدبىمبصرالنبى عبد اللطيف عبد النبى عبد احمد26721

المنيااألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد احمد26722

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد توفيق محمد احمد26723

المنيااألدبىمبصراحمد على عامر الحسن26724

المنيااألدبىمبصرخليل حسن على اشرف26725

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد شمرون عاطف اشرف26726

المنيااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد رمضان اسماعيل26727

المنيااألدبىمبصرالقوى عبد فتحى هشام اسالم26728

المنيااألدبىمبصرتوفيق سيد رمضان توفيق26729

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن ابراهيم حسن26730

المنيااألدبىمبصرشلقامى محمد جمعه حسن26731

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد حسن عمر حسن26732

المنيااألدبىمبصرحسن الحسينى النبى عبد حسين26733

المنيااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد حسين26734

المنيااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد حمدى26735

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود هاشم حسام26736

المنيااألدبىمبصرالسيد الحميد عبد احمد خالد26737

المنيااألدبىمبصرخليل حسن جمال خالد26738

المنيااألدبىمبصرمحمد على مختار خالد26739

المنيااألدبىمبصرعلى الرحيم عبد محمد رضا26740

المنيااألدبىمبصررياض السيد محمد سيد26741

المنيااألدبىمبصراحمد عمر رجب صالح26742

المنيااألدبىمبصرعلى احمد جمعه هللا عبد26743

المنيااألدبىمبصرعمران شحاته شعبان هللا عبد26744
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المنيااألدبىمبصرالمحسن عبد محمد احمد الرحمن عبد26745

المنيااألدبىمبصرعلى النعيم عبد جمال الرحمن عبد26746

المنيااألدبىمبصرمحمد مصطفى حسن الرحمن عبد26747

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد لطفى شعبان الرحمن عبد26748

المنيااألدبىمبصرمنصور محمد الحكيم عبد الرحمن عبد26749

المنيااألدبىمبصراسماعيل عوض محمد الرحمن عبد26750

المنيااألدبىمبصرحسين الوهاب عبد صالح الوهاب عبد26751

المنيااألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد على الوهاب عبد26752

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد احمد العزيز عبد26753

المنيااألدبىمبصرتوفيق زكى توفيق العظيم عبد26754

المنيااألدبىمبصرفولى الزغبى احمد على26755

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد على الجواد عبد على26756

المنيااألدبىمبصرعلى احمد محمد على26757

المنيااألدبىمبصرالمقصود عبد غريب الفتاح عبد عمر26758

المنيااألدبىمبصرعلى محمود مصطفى عمر26759

المنيااألدبىمبصرفرج حامد ناجح عمر26760

المنيااألدبىمبصرالعال عبد سيد محمد عمرو26761

المنيااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد ياسر عماد26762

المنيااألدبىمبصرفهيم فاروق شيبوب فاروق26763

المنيااألدبىمبصرحسين بكر ابو عصام كريم26764

المنيااألدبىمبصراسماعيل حسن عالء كريم26765

المنيااألدبىمبصرطلب الوفدى احمد محمد26766

المنيااألدبىمبصرابراهيم الوهاب عبد جمعه محمد26767

المنيااألدبىمبصرجوده يسن جمال محمد26768

المنيااألدبىمبصرالعال ابو جابر عاشور حسين محمد26769

المنيااألدبىمبصراحمد هللا عبد خالد محمد26770

المنيااألدبىمبصرمحمد فولى راضى محمد26771

المنيااألدبىمبصرمحمود الصادق عبد رشدى محمد26772

المنيااألدبىمبصرالمنعم عبد شعبان رمضان محمد26773

المنيااألدبىمبصرمحمد شحاته صالح محمد26774

المنيااألدبىمبصرالعال عبد رجب عزت محمد26775

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد زيد ابو عمر محمد26776

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد محمود عمر محمد26777

المنيااألدبىمبصرراشد السيد عيد محمد26778

المنيااألدبىمبصرهللا عبد مراجى عيد محمد26779

المنيااألدبىمبصركامل محمد عيد محمد26780

المنيااألدبىمبصرحسين محمد الباسط عبد محمد26781

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد رمضان على محمد26782

المنيااألدبىمبصرفرغل محمد على محمد26783

المنيااألدبىمبصرعلى شتا فرج محمد26784

المنيااألدبىمبصريوسف مصرى مبروك محمد26785

المنيااألدبىمبصرالسيد زكى ناصر محمد26786
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المنيااألدبىمبصراحمد حسن نور محمد26787

المنيااألدبىمبصرحسن شوقى حجاج محمود26788

المنيااألدبىمبصرعلى ابراهيم سيد محمود26789

المنيااألدبىمبصراحمد العظيم عبد الحميد عبد محمود26790

المنيااألدبىمبصراحمد حسين محمد محمود26791

المنيااألدبىمبصرعلى العظيم عبد عمر مصطفى26792

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد زيد ابو الوهاب عبد مصطفى26793

المنيااألدبىمبصرهاشم احمد ابراهيم هاشم26794

المنيااألدبىمبصرهللا عبد القادر عبد حاتم هشام26795

المنيااألدبىمبصرعطيه عدلى نبيل هارون26796

المنيااألدبىمبصرمحمد عطيه محمود وائل26797

المنيااألدبىمبصرحسن الشافى عبد ابراهيم ياسين26798

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد الحليم عبد ابراهيم26799

المنيااألدبىمبصرالنبى عبد سيد النبى عبد احمد26800

المنيااألدبىمبصراحمد محمد عيسى احمد26801

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد محمد محمد احمد26802

المنيااألدبىمبصرالعال عبد اللطيف عبد محمود احمد26803

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن نور بالل26804

المنيااألدبىمبصرسيد احمد سيد حماده26805

المنيااألدبىمبصرعلى هللا عبد صابر حمدان26806

المنيااألدبىمبصرحسانين ابراهيم على خالد26807

المنيااألدبىمبصراحمد حسن محمد شعبان26808

المنيااألدبىمبصرمحمد توفيق هللا عبد العظيم عبد26809

المنيااألدبىمبصرحمزه احمد فهمى هللا عبد26810

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد شعبان عمر26811

المنيااألدبىمبصراحمد سيد محمد عمر26812

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود حمدى محمد26813

المنيااألدبىمبصرعلى كامل رجب محمد26814

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد رمضان محمد26815

المنيااألدبىمبصرحسين محمد على احمد محمود26816

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد احمد محمود26817

المنيااألدبىمبصرمحمد على رضا مصطفى26818

المنيااألدبىمبصرمحمد زيادى رمضان هاشم26819

المنيااألدبىمبصرمحمود احمد حمايه احمد26820

المنيااألدبىمبصرالسيد الشافى عبد حمدى احمد26821

المنيااألدبىمبصرزكى محمد خلف احمد26822

المنيااألدبىمبصرمحمد صالح شعبان احمد26823

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد سعد الدين صالح احمد26824

المنيااألدبىمبصراحمد الوهاب عبد المنعم عبد احمد26825

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد احمد سيد اسامه26826

المنيااألدبىمبصرفرغلى محمد محمد احمد اسالم26827

المنيااألدبىمبصرحسين محمد محروس اسالم26828
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ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ن400مغاغة

ن432مغاغة

ثانمغاغة

ن373مغاغة

ن437مغاغة

ن412مغاغة

راسبمغاغة

راسبشارونة

راسبشارونة

ثانشارونة

ثانشارونة

راسبشارونة

راسبشارونة

ثانشارونة

راسبشارونة

راسبشارونة

راسبشارونة

ثانشارونة

راسبشارونة

راسبشارونة

راسبشارونة

راسبشارونة

راسبشارونة

ثانشارونة

ثانشارونة

ثانشارونة

ثانشارونة

راسبشارونة

ن400مزار بنى

ن421مزار بنى

ن495مزار بنى

ن419مزار بنى

ن366مزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ن453مزار بنى
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المنيااألدبىمبصرعلى النبى عبد على اسماعيل26829

المنيااألدبىمبصراسماعيل سعد جابر حسام26830

المنيااألدبىمبصرغنيمه ابو حسن محمد حسام26831

المنيااألدبىمبصرالسيد محمد حداد حسن26832

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد نور الوهاب عبد حماده26833

المنيااألدبىمبصرجلوى الداخلى محمد داخلى26834

المنيااألدبىمبصرحجازى جابر احمد زياد26835

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد محمد ابراهيم طه26836

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد احمد مصطفى الحميد عبد26837

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد الرازق عبد شعبان الرازق عبد26838

المنيااألدبىمبصرذكى محمد احمد الرحمن عبد26839

المنيااألدبىمبصرالباب فتح رجب عاطف الرحمن عبد26840

المنيااألدبىمبصراسماعيل سيد كمال هللا عبد26841

المنيااألدبىمبصركامل محمد عيد على26842

المنيااألدبىمبصرمحمد على محسن على26843

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد احمد عمر26844

المنيااألدبىمبصرحسين محمد محمد عمرو26845

المنيااألدبىمبصرمحمد عمر الصمد عبد فارس26846

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود شوقى فريد26847

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد محمد العليم عبد كريم26848

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد احمد محمد26849

المنيااألدبىمبصراحمد محمد حسن محمد26850

المنيااألدبىمبصراحمد جمال ربيع محمد26851

المنيااألدبىمبصرحسن سعد شعبان محمد26852

المنيااألدبىمبصرحسانين احمد صبحى محمد26853

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد عارف محمد26854

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محمد التواب عبد محمد26855

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد المجيد عبد محمد26856

المنيااألدبىمبصرعطيه سعد عصام محمد26857

المنيااألدبىمبصرمحمد الدين نور منتصر محمد26858

المنيااألدبىمبصرحسن الحميد عبد حسين محمود26859

المنيااألدبىمبصرذكى محمد ذكى محمود26860

المنيااألدبىمبصرمحمد حجازى الرحمن عبد محمود26861

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد محمود26862

المنيااألدبىمبصرمحمد جمال احمد مصطفى26863

المنيااألدبىمبصربكير محمد الفتاح عبد عوض مصطفى26864

المنيااألدبىمبصرمرسى فرغلى محمود مصطفى26865

المنيااألدبىمبصرمحمد اسماعيل ربيع محمد وليد26866

المنيااألدبىمبصرعيد عواد محمد ياسر26867

المنيااألدبىمبصرحسين زكى حمدى يوسف26868

المنيااألدبىمبصرشيبه على احمد احمد ايمن26869

المنيااألدبىمبصرعلى محمود غنيمه ابو احمد26870
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ن386مزار بنى

ثانمزار بنى

ن399مزار بنى

ن427مزار بنى

ن405مزار بنى

ثانمزار بنى

ن384مزار بنى

ن458مزار بنى

ثانمزار بنى

ن455مزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ن497مزار بنى

ن487مزار بنى

ثانمزار بنى

ن452مزار بنى

ثانمزار بنى

ن383مزار بنى

ثانمزار بنى

ن380مزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ن363مزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

راسبمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ن357مزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ن374مزار بنى

ن329مزار بنى

ثانابوجرج

ثانابوجرج
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المنيااألدبىمبصرالسيد ناجى سيد احمد26871

المنيااألدبىمبصرحسن حسن هللا عبد احمد26872

المنيااألدبىمبصرمصطفى حسن عزت احمد26873

المنيااألدبىمبصرسليم محمد محمد احمد26874

المنيااألدبىمبصرعلى محمد المغنى عبد جمال26875

المنيااألدبىمبصرجابر حسن خالد حسن26876

المنيااألدبىمبصرمحمد السعدى كمال حماده26877

المنيااألدبىمبصرمحمد صالح رجب صالح26878

المنيااألدبىمبصرالسيد محمد سعيد الرحمن عبد26879

المنيااألدبىمبصرعلى محمود صالح الرحمن عبد26880

المنيااألدبىمبصرمحمد على محمد الفتاح عبد26881

المنيااألدبىمبصرصالح صالح حسنى محمد26882

المنيااألدبىمبصرعلى كمال صالح محمد26883

المنيااألدبىمبصراحمد السيد الواحد عبد محمد26884

المنيااألدبىمبصرابراهيم توفيق ابراهيم محمود26885

المنيااألدبىمبصرالمحسن عبد احمد فادى محمود26886

المنيااألدبىمبصرالرب جاد محمد ربيع مصطفى26887

المنيااألدبىمبصراحمد على شعبان مصطفى26888

المنيااألدبىمبصرالموجود عبد رجب محمد محمود مصطفى26889

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم ماهر ممدوح26890

المنيااألدبىمبصرمهنى شلقامى محمد ابراهيم26891

المنيااألدبىمبصرمحمود رجب السيد احمد26892

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد محمد رضا احمد26893

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد محمد رمضان احمد26894

المنيااألدبىمبصرابراهيم حسن شعبان احمد26895

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد مصطفى عرفات احمد26896

المنيااألدبىمبصرمحمد حسين محمد احمد26897

المنيااألدبىمبصرزايد محمد محمد احمد26898

المنيااألدبىمبصرمحمد على محمد اسالم26899

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد حمدى اسماعيل26900

المنيااألدبىمبصراحمد جمال محمد جمال26901

المنيااألدبىمبصرمحمد المنعم عبد شحاته حداد26902

المنيااألدبىمبصرزايد محمد ربيع حسام26903

المنيااألدبىمبصرربيع محمد عطا حسام26904

المنيااألدبىمبصربكر ابو محمد ربيع حماده26905

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد رجب حماده26906

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد على حماده26907

المنيااألدبىمبصرد الموجو عبد محمد هللا عبد شعبان26908

المنيااألدبىمبصرالظاهر عبد كامل حسين طه26909

المنيااألدبىمبصرالسيد الحميد عبد جمعه الحميد عبد26910

المنيااألدبىمبصرنوح الحميد عبد شحاته الحميد عبد26911

المنيااألدبىمبصرزارع شحاته محمد الرازق عبد26912
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ثانابوجرج

ن381ابوجرج

ن388ابوجرج

ثانابوجرج

ن431ابوجرج

ن351ابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ن371ابوجرج

ن406ابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ن479ابوجرج

ن436ابوجرج

ثانابوجرج

ن465ابوجرج

ن503ابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

راسبابوجرج

ثانالقيـس

راسبالقيـس

ن360القيـس

ن407القيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ن386القيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

راسبالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1279

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنيااألدبىمبصرعيد فتحى احمد الرحمن عبد26913

المنيااألدبىمبصرمحمد مرتضى احمد الرحمن عبد26914

المنيااألدبىمبصرمرسى العزيز عبد مرسى الرحمن عبد26915

المنيااألدبىمبصرحسن احمد عمر الدين نصر الرحمن عبد26916

المنيااألدبىمبصرشحاته سعد شحاته السالم عبد26917

المنيااألدبىمبصركامل محمد احمد هللا عبد26918

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد هللا عبد محمود هللا عبد26919

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد الناصر عبد عبيده26920

المنيااألدبىمبصرالمطلب عبد الحكيم عبد صالح عرفات26921

المنيااألدبىمبصرعثمان ماهر ربيع عالء26922

المنيااألدبىمبصرحسن على عاطف على26923

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد صالح عماد26924

المنيااألدبىمبصرسعد رمضان محمد عمار26925

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد فايز احمد عمرو26926

المنيااألدبىمبصرعمار محمد رمضان عمرو26927

المنيااألدبىمبصرسعيد شعبان محمد عمرو26928

المنيااألدبىمبصرمرسى محمد سعد كريم26929

المنيااألدبىمبصرقناوى الحميد عبد احمد ماهر26930

المنيااألدبىمبصراحمد الحليم عبد محمد محسن26931

المنيااألدبىمبصرعلى حسن احمد محمد26932

المنيااألدبىمبصرابراهيم هندى احمد محمد26933

المنيااألدبىمبصرزيدان ربيع شحاته محمد26934

المنيااألدبىمبصرمحمود العزيز عبد شعبان محمد26935

المنيااألدبىمبصرمرسى العزيز عبد الفتاح عبد محمد26936

المنيااألدبىمبصرمرسى محمد عزت محمد26937

المنيااألدبىمبصركامل محمد على محمد26938

المنيااألدبىمبصراحمد محمد ناجح محمد26939

المنيااألدبىمبصراحمد الحميد عبد ناصر محمد26940

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد ناصر محمد26941

المنيااألدبىمبصرعلوانى الرب جاد جمال محمود26942

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد رضا محمود26943

المنيااألدبىمبصراحمد محمود سعيد محمود26944

المنيااألدبىمبصرالمعبود عبد مختار محمد محمود26945

المنيااألدبىمبصرمحمود عمر شعبان محمد محمود26946

المنيااألدبىمبصرغانم فؤاد محمد محمود26947

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد احمد مصطفى26948

المنيااألدبىمبصرالرب جاد ابراهيم رجب مصطفى26949

المنيااألدبىمبصراحمد شعبان محمد مصطفى26950

المنيااألدبىمبصرمحمود اسماعيل محمود مصطفى26951

المنيااألدبىمبصرعباس على محمد مؤمن26952

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد محمد فوزى ناصر26953

المنيااألدبىمبصرمحمود مصطفى محمد ناصر26954
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ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

راسبالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

ثانالقيـس

ن380القيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ن332القيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ن374القيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ن349القيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ن355القيـس

ن345القيـس

ثانالقيـس

ن427القيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ن413القيـس
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المنيااألدبىمبصرمحمد صالح محمود وليد26955

المنيااألدبىمبصرجمال القادر عبد ناجح اسالم26956

المنيااألدبىمبصررجب محمد خالد محمد26957

المنيااألدبىمبصرمحمد المنعم عبد اشرف احمد26958

المنيااألدبىمبصرمحمد شحاته جابر احمد26959

المنيااألدبىمبصرتوفيق محمد جمال احمد26960

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد ابراهيم حسن احمد26961

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد26962

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد بشار26963

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد العظيم عبد الوهاب عبد حسين26964

المنيااألدبىمبصرحسن سعيد حسن سالم26965

المنيااألدبىمبصرعلى الوهاب عبد على طه26966

المنيااألدبىمبصراحمد على محمد طه26967

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن محمد عامر26968

المنيااألدبىمبصراحمد اللطيف عبد العاطى عبد الرحمن عبد26969

المنيااألدبىمبصرعلى المغنى عبد محمود عمر26970

المنيااألدبىمبصراحمد الرازق عبد ابراهيم محمد26971

المنيااألدبىمبصرنصر محمد جمال محمد26972

المنيااألدبىمبصرشوك ابو مصطفى حسين محمد26973

المنيااألدبىمبصراحمد حسين الجواد عبد محمد26974

المنيااألدبىمبصرمسعد السعد محمد محمود26975

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد احمد حميده مصطفى26976

المنيااألدبىمبصرمحمد على حسين هشام26977

المنيااألدبىمبصرمحمد منصور ابراهيم وليد26978

المنيااألدبىمبصرشحاته احمد عاشور ياسر26979

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد محمد ياسر26980

المنيااألدبىمبصرحسن محمد سمره ابو يوسف26981

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن على ابراهيم26982

المنيااألدبىمبصرالنور ابو محمد ابراهيم احمد26983

المنيااألدبىمبصراحمد هللا عبد حسين احمد26984

المنيااألدبىمبصرطلب سالمه رجب احمد26985

المنيااألدبىمبصرفؤاد عطا رمضان احمد26986

المنيااألدبىمبصرشحات مشاضى صفوت احمد26987

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد فؤاد طه احمد26988

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد جمعه عدلى احمد26989

المنيااألدبىمبصرحسين احمد عمر احمد26990

المنيااألدبىمبصرمحمد مجاهد فايز احمد26991

المنيااألدبىمبصرعلى احمد مجدى احمد26992

المنيااألدبىمبصرعلى احمد محمد احمد26993

المنيااألدبىمبصرفايد رجب محمد احمد26994

المنيااألدبىمبصردكرورى هللا عبد محمد احمد26995

المنيااألدبىمبصرمحمد عصمت مصطفى احمد26996
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ن376القيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ن443الجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ن428الجرنوس

ن392الجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ن485(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ن434(النصر سيف) بردونة

ن526(النصر سيف) بردونة

ن504(النصر سيف) بردونة

ن390(النصر سيف) بردونة

ن458(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

راسب(النصر سيف) بردونة

ن418(النصر سيف) بردونة

ن379(النصر سيف) بردونة

ن372(النصر سيف) بردونة

ن487(النصر سيف) بردونة

راسب(النصر سيف) بردونة
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المنيااألدبىمبصرمحمود العزيز عبد نصر احمد26997

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد راضى محمود احمد26998

المنيااألدبىمبصراحمد محمود جابر اسامه26999

المنيااألدبىمبصرحسين الجواد عبد محمد امير27000

المنيااألدبىمبصرسيد الحميد عبد محمد ايمن27001

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد على محمد بهاء27002

المنيااألدبىمبصردردير مرسى حسن حسام27003

المنيااألدبىمبصرحسن العزيز عبد رمضان حسام27004

المنيااألدبىمبصريوسف حسين احمد حسين27005

المنيااألدبىمبصراحمد سيد على حماده27006

المنيااألدبىمبصرمحمد ناجى هللا عبد حمدى27007

المنيااألدبىمبصرحسن صالح جالل خليل27008

المنيااألدبىمبصراحمد دكرورى احمد دكرورى27009

المنيااألدبىمبصرراضى عدلى اشرف زياد27010

المنيااألدبىمبصرمحمد حسين عيد سامح27011

المنيااألدبىمبصرحسين شربينى حسين شربينى27012

المنيااألدبىمبصرطه خالد صالح طاهر27013

المنيااألدبىمبصرعلى يحيى راضى الرحمن عبد27014

المنيااألدبىمبصرعيد محمد ماهر الرحمن عبد27015

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد المبدى عبد محمد هللا عبد27016

المنيااألدبىمبصرصالح المنعم عبد احمد المنعم عبد27017

المنيااألدبىمبصراحمد محمد حسن عثمان27018

المنيااألدبىمبصرمحمد شلقامى حمدى عرفات27019

المنيااألدبىمبصرعثمان على محمد على27020

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد العنين ابو الجواد عبد عماد27021

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد صالح كريم27022

المنيااألدبىمبصراسماعيل امين محمد كريم27023

المنيااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد كريم27024

المنيااألدبىمبصرابراهيم حسين احمد محمد27025

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد الرازق عبد احمد محمد27026

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محمد جمال محمد27027

المنيااألدبىمبصرمحمد سعد حمزه محمد27028

المنيااألدبىمبصرحسن هللا عبد صفوت محمد27029

المنيااألدبىمبصرحلمى ربيع طاهر محمد27030

المنيااألدبىمبصراحمد صادق على محمد27031

المنيااألدبىمبصرحافظ محمد على محمد27032

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد شحاته محمد محمد27033

المنيااألدبىمبصرمحمد صالح محمد محمد27034

المنيااألدبىمبصرحافظ خلف ناصر محمد27035

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود ابراهيم محمود27036

المنيااألدبىمبصراحمد يحيى احمد محمود27037

المنيااألدبىمبصرعباس مفتاح سيد محمود27038
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ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ن454(النصر سيف) بردونة

ن349(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ن479(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ن381(النصر سيف) بردونة

ن358(النصر سيف) بردونة

ن373(النصر سيف) بردونة

ن430(النصر سيف) بردونة

ن486(النصر سيف) بردونة

ن364(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ن360(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ن425(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ن425(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ن379(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ن485(النصر سيف) بردونة

ن374(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ن399(النصر سيف) بردونة

ن410(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ن447(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ن500(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة
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المنيااألدبىمبصراحمد جالل الدين عز محمود27039

المنيااألدبىمبصرحسين محمود حسين محمد محمود27040

المنيااألدبىمبصرصالح العظيم عبد محمد محمود27041

المنيااألدبىمبصرمحمد عثمان محمد مصطفى27042

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد محمد مصطفى27043

المنيااألدبىمبصرمحمد فوزى محمود مصطفى27044

المنيااألدبىمبصرمرزوق محمد محمود مصطفى27045

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد محمد حمدى الدين نجم27046

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد مبروك ممدوح هيثم27047

المنيااألدبىمبصرعلى خليفه ناصر صالح27048

المنيااألدبىمبصرجمال حسن ربيع احمد27049

المنيااألدبىمبصرحسين محمد ربيع اسالم27050

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد الناصر عبد انس27051

المنيااألدبىمبصرالناصر عبد محمد محمود امير27052

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد على الناصر عبد جمال27053

المنيااألدبىمبصرمعروف طلب حمدان حسام27054

المنيااألدبىمبصرمحمد الدين شمس فتحى طارق27055

المنيااألدبىمبصراحمد شلقامى رافت طه27056

المنيااألدبىمبصراحمد ربيع جميل هللا عبد27057

المنيااألدبىمبصرمحمد زكى محمد عمر27058

المنيااألدبىمبصرعلى محمد بدرى محمد27059

المنيااألدبىمبصراسماعيل اسماعيل خالد محمد27060

المنيااألدبىمبصرابراهيم شرنوبى الناصر عبد محمد27061

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد محمد27062

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد محمود محمد27063

المنيااألدبىمبصرعلى حسن ربيع مصطفى27064

المنيااألدبىمبصرزيد ابو محمد الرازق عبد مصطفى27065

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد محمود مهران27066

المنيااألدبىمبصرالسيد مرعى محمد وليد27067

المنيااألدبىمبصرمحمد خلف محمود يوسف27068

المنيااألدبىمبصرمحمد جمال حسنى احمد27069

المنيااألدبىمبصرذكى محمد حسنى احمد27070

المنيااألدبىمبصرمحمد عطا عمر احمد27071

المنيااألدبىمبصرالعال ابو الحميد عبد على احمد27072

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد كامل رجب اسالم27073

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود هللا عبد انس27074

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد قاسم على بشار27075

المنيااألدبىمبصرجمال محمد فريد حسام27076

المنيااألدبىمبصرمحمد صديق محمد حسام27077

المنيااألدبىمبصرمحمد شحاته محمد خالد27078

المنيااألدبىمبصرالموجود عبد رجب محمد رامى27079

المنيااألدبىمبصرمحمود شحاته محمد الرحمن عبد27080
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ن401(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثانابوالعباس

ثانابوالعباس

ثانابوالعباس

ثانابوالعباس

راسبابوالعباس

ن353ابوالعباس

ن437ابوالعباس

ثانابوالعباس

ن460ابوالعباس

ن364ابوالعباس

ثانابوالعباس

ثانابوالعباس

ثانابوالعباس

ثانابوالعباس

ن412ابوالعباس

ن382ابوالعباس

ثانابوالعباس

ن354ابوالعباس

ثانابوالعباس

ثانابوالعباس

ثانالسنارية

ثانالسنارية

ثانالسنارية

ثانالسنارية

راسبالسنارية

ن428السنارية

ثانالسنارية

ثانالسنارية

ن475السنارية

ن429السنارية

ثانالسنارية

ثانالسنارية
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المنيااألدبىمبصرمحمد على فتحى هللا عبد27081

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد كامل محمد عمرو27082

المنيااألدبىمبصرالغفار عبد محمد احمد كريم27083

المنيااألدبىمبصرسنوسى محمد محمد كريم27084

المنيااألدبىمبصرحسين محمدين صابر محمد27085

المنيااألدبىمبصرعلى حسين لطفى محمد27086

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد معتز محمد27087

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد محمد حلمى محمود27088

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود حسونه مصطفى27089

المنيااألدبىمبصرقاسم حيدر سيد مصطفى27090

المنيااألدبىمبصرالمنعم عبد محمد محمد مصطفى27091

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد مفتاح محمد هيثم27092

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد الوهاب عبد احمد محمد27093

المنيااألدبىمبصرمحمد شحاته محمود ناصر27094

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد حسين احمد27095

المنيااألدبىمبصرعلى احمد عاشور احمد27096

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد الحليم عبد محمد اسامه27097

المنيااألدبىمبصراسماعيل الفتاح عبد احمد اشرف27098

المنيااألدبىمبصرابراهيم سيد حسنى ابراهيم27099

المنيااألدبىمبصرحسن احمد محسن احمد27100

المنيااألدبىمبصررفعت شعبان محمد احمد27101

المنيااألدبىمبصرسعيد محمد مصطفى حسن27102

المنيااألدبىمبصرالليل ابو فولى مكارم حمزه27103

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد محمود احمد ربيع27104

المنيااألدبىمبصرفكرى محمود نشات سمير27105

المنيااألدبىمبصرمحمد الرازق عبد سعداوى طارق27106

المنيااألدبىمبصرطه الجابر عبد محمود طه27107

المنيااألدبىمبصرمهنى سعد الحليم عبد عاصم27108

المنيااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد الحميد عبد27109

المنيااألدبىمبصرجمال فؤاد رضا الرحمن عبد27110

المنيااألدبىمبصراحمد مصطفى فوزى الرحمن عبد27111

المنيااألدبىمبصرطلب احمد محمد الرحمن عبد27112

المنيااألدبىمبصراحمد حسن محمد الرحمن عبد27113

المنيااألدبىمبصرخليفه حسن مصطفى الرحمن عبد27114

المنيااألدبىمبصرالليل ابو فولى مكارم الرحمن عبد27115

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد محمد سيد هللا عبد27116

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد الرسول عبد محمد هللا عبد27117

المنيااألدبىمبصرابراهيم المطلب عبد محمد هللا عبد27118

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود يوسف هللا عبد27119

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد حسن فايز الدين عز27120

المنيااألدبىمبصركامل الحليم عبد اشرف عالء27121

المنيااألدبىمبصرعطا الرحيم عبد هيثم الدين عماد27122
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ثانالسنارية

ن392السنارية

ن393السنارية

ثانالسنارية

ثانالسنارية

ثانالسنارية

ن399السنارية

ثانالسنارية

ن434السنارية

ثانالسنارية

ثانالسنارية

ثانالسنارية

راسبالسنارية

ثانالسنارية

ثانمطاى

ثانمطاى

ن428مطاى

ن461مطاى

راسبمطاى

ثانمطاى

راسبمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ن540مطاى

ن399مطاى

ثانمطاى

ن506مطاى

ن503مطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ن379مطاى

ن363مطاى

راسبمطاى

ن590مطاى

ن459مطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

راسبمطاى
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المنيااألدبىمبصرمحمد صابر حسن عمر27123

المنيااألدبىمبصرربه عبد فهمى سالمه عمرو27124

المنيااألدبىمبصرحسن محمد عمر عيسى27125

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود على فارس27126

المنيااألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد27127

المنيااألدبىمبصرالظاهر عبد محمد جدامى محمد27128

المنيااألدبىمبصراحمد خالد خلف محمد27129

المنيااألدبىمبصرشلقامى فتحى ربيع محمد27130

المنيااألدبىمبصرشحاته يسين ربيع محمد27131

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد رجب محمد27132

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد جمال شعبان محمد27133

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد حماد الرحيم عبد محمد27134

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد على محمد27135

المنيااألدبىمبصرقرنى مصطفى قرنى محمد27136

المنيااألدبىمبصرمحمد جابر ماهر محمد27137

المنيااألدبىمبصراحمد ابراهيم نور محمد27138

المنيااألدبىمبصرحسن احمد رضا محمود27139

المنيااألدبىمبصرشعبان محمد على محمود27140

المنيااألدبىمبصرعلى محمد خالد مصطفى27141

المنيااألدبىمبصرعثمان مظهر رمضان مصطفى27142

المنيااألدبىمبصرعلى الرازق عبد محمد مصطفى27143

المنيااألدبىمبصرمتولى سرحان حسن معاذ27144

المنيااألدبىمبصرتامر ربيع محمد محمد معتز27145

المنيااألدبىمبصرحسن رجب محمد معتصم27146

المنيااألدبىمبصراحمد الحج ابو محمد يوسف مؤمن27147

المنيااألدبىمبصرجامع عثمان شقرانى هيثم27148

المنيااألدبىمبصرعلى بكر ابو البدرى احمد وليد27149

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد شعبان يوسف27150

المنيااألدبىمبصرعلى حسن على ابراهيم27151

المنيااألدبىمبصرالليل ابو الوهاب عبد قياتى احمد27152

المنيااألدبىمبصرمحمد ثابت محمد احمد27153

المنيااألدبىمبصرمرسى مراد مرسى امام27154

المنيااألدبىمبصرشحاته الكريم جاد عاطف الكريم جاد27155

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد خيرى محمد حازم27156

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد سنوسى محمد حسام27157

المنيااألدبىمبصرعطيه هللا عبد خلف حماده27158

المنيااألدبىمبصرالمقصود عبد مختار قياتى خالد27159

المنيااألدبىمبصرمصرى طه اشرف رأفت27160

المنيااألدبىمبصرالفضيل عبد ابراهيم جمعه رضا27161

المنيااألدبىمبصرشفيق النعيم عبد عاشور الرحمن عبد27162

المنيااألدبىمبصربركات يوسف غنيمه ابو عمرو27163

المنيااألدبىمبصرسعد هللا عبد صباح ناصر فارس27164
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المنيااألدبىمبصرمحفوظ العليم عبد عاطف مؤمن27165

المنيااألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد ربيع محمد27166

المنيااألدبىمبصرطلب فهمى عامر محمد27167

المنيااألدبىمبصرعمار سويسى مصطفى محمد27168

المنيااألدبىمبصراحمد محمد عماد مصطفى27169

المنيااألدبىمبصرمحمود غنيمه ابو صالح معتصم27170

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود هانى وليد27171

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد صفوت امين احمد27172

المنيااألدبىمبصرمحمد بدينى انور احمد27173

المنيااألدبىمبصرعثمان محمد حاتم احمد27174

المنيااألدبىمبصرمحمد رمضان شعبان احمد27175

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد عاشور احمد27176

المنيااألدبىمبصرالباب فتح اسماعيل على احمد27177

المنيااألدبىمبصرعطيه شعبان محمد احمد27178

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد احمد27179

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد فتحى محمد احمد27180

المنيااألدبىمبصرمحمود رمضان محمود احمد27181

المنيااألدبىمبصرحسين الرحمن عبد حجاج حازم27182

المنيااألدبىمبصرحسن نادى قاسم حسن27183

المنيااألدبىمبصرالباب فتح اسماعيل على حسين27184

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد على حماده27185

المنيااألدبىمبصرمهدى على مندى سامح27186

المنيااألدبىمبصرعباس حسن رجب سعيد27187

المنيااألدبىمبصرنعمان شقرانى رضا شريف27188

المنيااألدبىمبصرحمايه محمد خالد ضياء27189

المنيااألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد محمد طه27190

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن ابراهيم هللا عبد27191

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد حماده هللا عبد27192

المنيااألدبىمبصرمحمود تونى على هللا عبد27193

المنيااألدبىمبصراحمد محمد احمد الرحمن عبد27194

المنيااألدبىمبصراحمد الصغير اسماعيل الرحمن عبد27195

المنيااألدبىمبصرمحمد معبد سيد الرحمن عبد27196

المنيااألدبىمبصرمحمد جبلى جمال الرحمن عبد27197

المنيااألدبىمبصرعايد فوزى عايد الرحمن عبد27198

المنيااألدبىمبصرزيد ابو الحميد عبد عالء الرحمن عبد27199

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد خلف ربيع الرحمن عبد27200

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد هللا عبد محمد الرحمن عبد27201

المنيااألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد محمد الرحمن عبد27202

المنيااألدبىمبصرمحمد رزق محمد الرحمن عبد27203

المنيااألدبىمبصرمحمد تونى محمد عمار27204

المنيااألدبىمبصرمحمد مخلوف احمد عمر27205

المنيااألدبىمبصرخليفه الداخلى محمد ابراهيم عمرو27206
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المنيااألدبىمبصرعلى زكى على عمرو27207

المنيااألدبىمبصرتونى نادى عزات على27208

المنيااألدبىمبصرمحمد حمدى ربيع كريم27209

المنيااألدبىمبصرفهمى محمد عابد كريم27210

المنيااألدبىمبصراحمد عباس عمر كريم27211

المنيااألدبىمبصرمحمد بدينى احمد محمد27212

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد احمد اسماعيل محمد27213

المنيااألدبىمبصرمحمود حسن جمعه محمد27214

المنيااألدبىمبصرجمعه محمود جمعه محمد27215

المنيااألدبىمبصرالولى عبد كامل رمضان محمد27216

المنيااألدبىمبصرسيد هللا عبد رفعت محمد27217

المنيااألدبىمبصرمحمد بدينى صالح محمد27218

المنيااألدبىمبصرعباس جمعه ضاحى محمد27219

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محمد النبى عبد محمد27220

المنيااألدبىمبصرحسن ابراهيم الهادى عبد محمد27221

المنيااألدبىمبصرخليل على الناصر عبد محمد27222

المنيااألدبىمبصريونس الدايم عبد عمار محمد27223

المنيااألدبىمبصرشرف ابراهيم عيد محمد27224

المنيااألدبىمبصرمحمد بدينى عيد محمد27225

المنيااألدبىمبصرمتولى الحفيظ عبد فتحى محمد27226

المنيااألدبىمبصرحموده محمود حمدان محمود27227

المنيااألدبىمبصرمحمد مصطفى خيرى محمود27228

المنيااألدبىمبصرالشلقامى محمد حمدى رشدى محمود27229

المنيااألدبىمبصرعلى ذكى على محمود27230

المنيااألدبىمبصرمحمد فاروق يحى محمود27231

المنيااألدبىمبصربدرى خيرى جمعه مصطفى27232

المنيااألدبىمبصرحمايه محمد خالد مصطفى27233

المنيااألدبىمبصرالشريف محمد الهادى عبد عمر مصطفى27234

المنيااألدبىمبصرالمعز عبد احمد مخلوف معاذ27235

المنيااألدبىمبصرمحمود حسن محمد يحيى27236

المنيااألدبىمبصرمحمد جمال عيد بكر ابو27237

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد عمران محمد27238

المنيااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد ايمن الشافى عبد27239

المنيااألدبىمبصرمحمد جمال محمد عاصم27240

المنيااألدبىمبصرمتولى احمد محمود هللا عبد27241

المنيااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد ابراهيم ايهاب27242

المنيااألدبىمبصرطرفاوى عباس حمدى حسن27243

المنيااألدبىمبصرابراهيم اسماعيل جمال احمد27244

المنيااألدبىمبصرمحمدين محمد الجابر عبد اسماعيل27245

المنيااألدبىمبصرمحمد شحاته العزيز عبد بالل27246

المنيااألدبىمبصراحمد سعيد سباعى خالد27247

المنيااألدبىمبصراحمد رشدى فؤاد سيد27248
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المنيااألدبىمبصرسيد انور محمد الربيعى الرحمن عبد27249

المنيااألدبىمبصرشلقامى محمد سيد كريم27250

المنيااألدبىمبصرايوب الحميد عبد الناصر عبد محمد27251

المنيااألدبىمبصرعزيز فايز مجدى محمد27252

المنيااألدبىمبصرمحمد شريف نزيه محمد27253

المنيااألدبىمبصراحمد شعبان احمد مصطفى27254

المنيااألدبىمبصرمحمد شريف محمد مصطفى27255

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد محمد محمد مصطفى27256

المنيااألدبىمبصرحسين محمد بريك احمد27257

المنيااألدبىمبصرعبيد الحليم عبد جمعه حازم27258

المنيااألدبىمبصرعمار ابراهيم نادى حذيفه27259

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد احمد فريج حماده27260

المنيااألدبىمبصرهللا عبد مشاضى صفوت السالم عبد27261

المنيااألدبىمبصرحسن يوسف الجواد عبد هللا عبد27262

المنيااألدبىمبصرمرسى ابراهيم الحميد عبد على27263

المنيااألدبىمبصرسليمان الجواد عبد خيرى محمد27264

المنيااألدبىمبصرسيف ابو شواط الناصر عبد محمد27265

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد الجواد عبد صالح محمود27266

المنيااألدبىمبصرحلفايه العيون ابو لبيدى محمود27267

المنيااألدبىمبصربغدادى العيد ابو فرج هيثم27268

المنيااألدبىمبصرمحمد عقيله هللا عبد ابراهيم27269

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد ابراهيم راضى على27270

المنيااألدبىمبصراسماعيل حسن اسامه احمد27271

المنيااألدبىمبصرعبوده منير ماجد احمد27272

المنيااألدبىمبصرمحمود على محمد احمد27273

المنيااألدبىمبصرجبريل محمد محمد اسالم27274

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد حسين اشرف27275

المنيااألدبىمبصرحسن محمد مخلوف بسام27276

المنيااألدبىمبصرمحمد الحليم عبد حمدان حازم27277

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد الباسط عبد حسام27278

المنيااألدبىمبصرسيد هللا عبد سيد الرحمن عبد27279

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد عبده ياسر الرحمن عبد27280

المنيااألدبىمبصرمهنى الفتاح عبد عنتر الفتاح عبد27281

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد الغفار عبد جمال عماد27282

المنيااألدبىمبصرالمعطى عبد فتحى المعطى عبد عمر27283

المنيااألدبىمبصرمحمد خضرى جمال كريم27284

المنيااألدبىمبصرشرقاوى محمد سعيد كريم27285

المنيااألدبىمبصرصالح الحليم عبد عالء محمد27286

المنيااألدبىمبصرصالح الحليم عبد على محمد27287

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد ابراهيم27288

المنيااألدبىمبصرعباس فؤاد عباس احمد27289

المنيااألدبىمبصرعلى محمد المنعم عبد احمد27290
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ثانبالمنيا الطيبة

ثانبالمنيا الطيبة

ثانبالمنيا الطيبة

ن345بالمنيا الطيبة

ثانبالمنيا الطيبة

ثانبالمنيا الطيبة

ن425بالمنيا الطيبة

راسببالمنيا الطيبة

ثانبالمنيا الطيبة

ثانبالمنيا الطيبة

ن407بالمنيا الطيبة

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ن418الفكرية
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المنيااألدبىمبصرالسالم عبد القادر عبد زكريا احمد27291

المنيااألدبىمبصرمحمد ناجى محمد احمد27292

المنيااألدبىمبصرسيد فراج زهنى ربيع ايهاب27293

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد الرازق عبد بشار27294

المنيااألدبىمبصرالجليل عبد على جالل حازم27295

المنيااألدبىمبصرتونى الرؤوف عبد مصطفى حسام27296

المنيااألدبىمبصررمضان زيد ابو ربيع حسن27297

المنيااألدبىمبصرتونى الرؤف عبد احمد حمدى27298

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد شعبان صالح شعبان27299

المنيااألدبىمبصرفولى المنعم عبد جمال المنعم عبد27300

المنيااألدبىمبصرعلى خالف حمزه الناصر عبد27301

المنيااألدبىمبصرمحمد طه محمود على27302

المنيااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد رضا عمرو27303

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد عصام كريم27304

المنيااألدبىمبصردياب الفضيل عبد سيد محمد27305

المنيااألدبىمبصرعثمان ابراهيم النصر سيف محمد27306

المنيااألدبىمبصرعلى محمد عفيفى محمد27307

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم عيد مهاب27308

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد عطا ياسر هشام27309

المنيااألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد سالمه احمد27310

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد الرحمن عبد العزيز عبد احمد27311

المنيااألدبىمبصراحمد سعد مصطفى احمد27312

المنيااألدبىمبصرمحمد عشيرى نادى احمد27313

المنيااألدبىمبصرعلى الدين صالح ياسين احمد27314

المنيااألدبىمبصرمحمد بشير محمد اسامه27315

المنيااألدبىمبصرمحمد بشير احمد اسالم27316

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد على اسالم27317

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد محمد اسالم27318

المنيااألدبىمبصرمعاذ صادق ضاحى صادق27319

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد المجيد عبد حسن الحليم عبد27320

المنيااألدبىمبصرمحمد راشد رجب الرحمن عبد27321

المنيااألدبىمبصرتونى السالم عبد عمار السالم عبد27322

المنيااألدبىمبصرمحمد خلف محمد هللا عبد27323

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد رجب هللا عبد27324

المنيااألدبىمبصراحمد طه جمال عالء27325

المنيااألدبىمبصرمحمد راشد معتمد عمر27326

المنيااألدبىمبصرجميل محمد خلف محمد27327

المنيااألدبىمبصرخلف شكرى محمود محمد27328

المنيااألدبىمبصراحمد الرحمن عبد مصطفى محمد27329

المنيااألدبىمبصرمنازع نصير مصطفى محمد27330

المنيااألدبىمبصرحسن الفتاح عبد بكر محمود27331

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد عيد يوسف27332
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ن534الفكرية

ن476الفكرية

ن455الفكرية

ن508الفكرية

ن427الفكرية

ن476الفكرية

ن516الفكرية

ن439الفكرية

ن399الفكرية

ثانالفكرية

ن371الفكرية

ثانالفكرية

ن414الفكرية

ن390الفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ن405الفكرية

ن415الفكرية

ن430الفكرية

ثانبالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ن378بالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ن392بالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ن361بالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ن442بالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ثانبالمنيا حسن بنى

ن370بالمنيا حسن بنى
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المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد ابراهيم صالح ابراهيم27333

المنيااألدبىمبصرشحاته عمر النعيم عبد ابراهيم27334

المنيااألدبىمبصرالمحسن عبد الال عبد عباس احمد27335

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد فضل ناجح احمد27336

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد فرجانى يحى احمد27337

المنيااألدبىمبصرالسميع عبد حمدى صالح احمد27338

المنيااألدبىمبصرالناصر عبد على العزيز عبد احمد27339

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد العزيز عبد العزيز عبد احمد27340

المنيااألدبىمبصراحمد عمار عرفان احمد27341

المنيااألدبىمبصرشحات قاسم فضل احمد27342

المنيااألدبىمبصراحمد طه مجدى احمد27343

المنيااألدبىمبصرسباعى احمد محمد احمد27344

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد محمود اسالم27345

المنيااألدبىمبصرسباعى احمد ابراهيم اسماعيل27346

المنيااألدبىمبصرضوى اسماعيل الدين جمال اسماعيل27347

المنيااألدبىمبصرعلى محمد على ايمن27348

المنيااألدبىمبصراحمد هاشم محمد بالل27349

المنيااألدبىمبصرسريع صالح احمد جمال27350

المنيااألدبىمبصرراشد رمضان ناصر رمضان27351

المنيااألدبىمبصرالسميع عبد محروص رشاد طارق27352

المنيااألدبىمبصرسباعى احمد عبور طه27353

المنيااألدبىمبصرحسانين عامر عزام عامر27354

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد عزت محمد الرحمن عبد27355

المنيااألدبىمبصرمرسى طاها يحيا الرحمن عبد27356

المنيااألدبىمبصراحمد العظيم عبد بالل هللا عبد27357

المنيااألدبىمبصرمحمد عثمان شعبان هللا عبد27358

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد عزت محمد هللا عبد27359

المنيااألدبىمبصررفاعى نجاتى خلف عرفات27360

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد على ناصر على27361

المنيااألدبىمبصرعلى غنام جمعه على27362

المنيااألدبىمبصراحمد العظيم عبد طه عمر27363

المنيااألدبىمبصرمحمد جالل عزام عمر27364

المنيااألدبىمبصرعلى حسن محمد عمرو27365

المنيااألدبىمبصرعبده محمد ناجح عمرو27366

المنيااألدبىمبصرمصطفى اسماعيل ابراهيم محمد27367

المنيااألدبىمبصراحمد شوقى احمد محمد27368

المنيااألدبىمبصرالمنعم عبد محمد احمد محمد27369

المنيااألدبىمبصراحمد العظيم عبد بالل محمد27370

المنيااألدبىمبصرحسان حسنى حسان محمد27371

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد محمد رجب محمد27372

المنيااألدبىمبصرمرسى توفيق عاطف محمد27373

المنيااألدبىمبصرعثمان حسن عالء محمد27374
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ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن477(اسماعيل جمال) اتليدم

ن471(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن486(اسماعيل جمال) اتليدم

ن408(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن394(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن412(اسماعيل جمال) اتليدم

ن383(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن412(اسماعيل جمال) اتليدم

راسب(اسماعيل جمال) اتليدم

ن403(اسماعيل جمال) اتليدم

ن420(اسماعيل جمال) اتليدم

ن388(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن430(اسماعيل جمال) اتليدم

ن406(اسماعيل جمال) اتليدم

ن344(اسماعيل جمال) اتليدم

ن352(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن436(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن381(اسماعيل جمال) اتليدم

راسب(اسماعيل جمال) اتليدم

ن367.5(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن335(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن351(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن353(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن343(اسماعيل جمال) اتليدم

ن479(اسماعيل جمال) اتليدم
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المنيااألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمود محمد27375

المنيااألدبىمبصركامل حسين مدحت محمد27376

المنيااألدبىمبصرمحمود احمد نصر محمد27377

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد حسنى احمد محمود27378

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود احمد محمود27379

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد هاشم جمال محمود27380

المنيااألدبىمبصرالعاطى عبد سيد العاطى عبد محمود27381

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد مجدى محمود27382

المنيااألدبىمبصرحسن احمد محسن محمود27383

المنيااألدبىمبصرالهادى عبد شعبان ناصر مصطفى27384

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد العزيز عبد عامر منتصر27385

المنيااألدبىمبصرمحمد خلف محمد هادى27386

المنيااألدبىمبصرطاهر الدين شمس محمد وائل27387

المنيااألدبىمبصراحمد محمد يحى وليد27388

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد المجاهد خالد اسالم27389

المنيااألدبىمبصرعشرى خليفه صالح احمد27390

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد قاسم جمال زياد27391

المنيااألدبىمبصراحمد على محمد الرحمن عبد27392

المنيااألدبىمبصرمحمد رمضان اشرف هللا عبد27393

المنيااألدبىمبصرحميده الرحمن عبد العظيم عبد هللا عبد27394

المنيااألدبىمبصرتونى قاسم العزيز عبد عمر27395

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد مصطفى االلفى حمدى محمد27396

المنيااألدبىمبصرقاسم محمد قاسم محمد27397

المنيااألدبىمبصرحسن ذكى محروس محمد27398

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد هانى محمد27399

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد مصطفى جمال محمود27400

المنيااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد احمد27401

المنيااألدبىمبصراحمد يوسف نصحى احمد27402

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمود رضا خالد27403

المنيااألدبىمبصريوسف دسوقى شعبان رجب27404

المنيااألدبىمبصرمحمد الدين كمال مصطفى شلقامى27405

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد شلقامى الرحمن عبد طارق27406

المنيااألدبىمبصرطلبه الرحمن عبد هللا عبد الرحمن عبد27407

المنيااألدبىمبصرعمر العزيز عبد رضا العزيز عبد27408

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد فكرى ثروت احمد27409

المنيااألدبىمبصرحسن العزيز عبد احمد خالد27410

المنيااألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد احمد على27411

المنيااألدبىمبصراحمد الحكيم عبد محمود على27412

المنيااألدبىمبصراحمد سعد احمد عمر27413

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد يوسف كريم27414

المنيااألدبىمبصرسليم فضل حسين محمد27415

المنيااألدبىمبصرمحمود احمد محمد احمد مصطفى27416
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ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن390(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن430(اسماعيل جمال) اتليدم

ن546(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن488.5(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن516منياوية عبيد بنى

راسبمنياوية عبيد بنى

ثانمنياوية عبيد بنى

ثانمنياوية عبيد بنى

ثانمنياوية عبيد بنى

ن388منياوية عبيد بنى

ن383منياوية عبيد بنى

ن464منياوية عبيد بنى

ثانمنياوية عبيد بنى

ثانمنياوية عبيد بنى

ثانمنياوية عبيد بنى

ثانمنياوية عبيد بنى

ثانتمى الشيخ

ن579تمى الشيخ

ن449تمى الشيخ

ثانتمى الشيخ

ثانتمى الشيخ

ن359تمى الشيخ

ثانتمى الشيخ

ن465تمى الشيخ

ن400جريس

ن363جريس

ثانجريس

ثانجريس

ثانجريس

ن585جريس

ثانجريس

ن420جريس
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المنيااألدبىمبصرحسن الحسيب عبد الحميد عبد مصطفى27417

المنيااألدبىمبصرعمر شاهر محمود معتز27418

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الباسط عبد يحى27419

المنيااألدبىمبصرمحفوظ سيد محمد ابراهيم27420

المنيااألدبىمبصرمحمد العليم عبد ربيعى احمد27421

المنيااألدبىمبصراحمد الحى عبد فتحى احمد27422

المنيااألدبىمبصراحمد الصبور عبد صابر احمد27423

المنيااألدبىمبصرصالح صدقى محمد احمد27424

المنيااألدبىمبصرسيد امين المجد ابو ايهاب27425

المنيااألدبىمبصرمحمد النبى عبد محمد حازم27426

المنيااألدبىمبصرشحاته الودود عبد شحاته حسام27427

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد حسن مصطفى حسن27428

المنيااألدبىمبصرمحمد التواب عبد صاوى خالد27429

المنيااألدبىمبصرسليمان هاشم سيد نبيل خالد27430

المنيااألدبىمبصرانور سمير هشام سمير27431

المنيااألدبىمبصرسعد هللا عبد سعد العزيز عبد27432

المنيااألدبىمبصربركات كامل الكريم عبد هللا عبد27433

المنيااألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد هللا عبد27434

المنيااألدبىمبصرمحمد فوزى اشرف الرحمن عبد27435

المنيااألدبىمبصرالنعيم عبد الرحيم عبد محمد الرحمن عبد27436

المنيااألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد على27437

المنيااألدبىمبصرهللا عبد الحفيظ عبد محمد على27438

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد التواب عبد كريم27439

المنيااألدبىمبصرالدمرداش احمد محمد كريم27440

المنيااألدبىمبصرابراهيم محفوظ رمضان محفوظ27441

المنيااألدبىمبصرمحمد الهادى عبد ابراهيم محمد27442

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد رجب احمد محمد27443

المنيااألدبىمبصرمحمد على حسن محمد27444

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد صابر محمد27445

المنيااألدبىمبصرالنظير عبد محمد صابر محمد27446

المنيااألدبىمبصرمحمود على صفوت محمد27447

المنيااألدبىمبصرهاشم محمد طه محمد27448

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد المالك عبد الحميد عبد محمد27449

المنيااألدبىمبصراحمد محمد غالب محمد27450

المنيااألدبىمبصرسيد شوقى فتحى محمد27451

المنيااألدبىمبصرعلى فرغل فتحى محمد27452

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن محمود محمد27453

المنيااألدبىمبصرابراهيم كمال مصطفى محمد27454

المنيااألدبىمبصرعلى زغلول ناصر محمد27455

المنيااألدبىمبصرعلى محمد سيد محمود27456

المنيااألدبىمبصرمصطفى فتحى صالح محمود27457

المنيااألدبىمبصرحسين احمد طه محمود27458
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ن480جريس

ن388.5جريس

ن409جريس

ثانملوى

ن380ملوى

ثانملوى

ثانملوى

ن394ملوى

ن341ملوى

ن344ملوى

ثانملوى

ن462ملوى

ن425ملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

راسبملوى

ثانملوى

ثانملوى

ن373ملوى

ن389ملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ن419ملوى

ن447ملوى

ثانملوى

ن347ملوى

ثانملوى

ثانملوى

راسبملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ن353ملوى

ثانملوى
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المنيااألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمود27459

المنيااألدبىمبصرشحاته فرغل اشرف يوسف27460

المنيااألدبىمبصرحسين على ناصر احمد27461

المنيااألدبىمبصرصالح سيد حسن صالح27462

المنيااألدبىمبصرخليفه احمد جمعه الحميد عبد27463

المنيااألدبىمبصرمحمد طه نادى هللا عبد27464

المنيااألدبىمبصرحسانين شحاته خلف كريم27465

المنيااألدبىمبصرزيد ابو القوى عبد محمد محمد27466

المنيااألدبىمبصرابراهيم خليل مصطفى محمد27467

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد محمود احمد محمود27468

المنيااألدبىمبصرقاسم محمد رمضان محمود27469

المنيااألدبىمبصرهريدى العال عبد محمد محمود27470

المنيااألدبىمبصرعلى زكى محمد مصطفى27471

المنيااألدبىمبصرحسن السالم عبد احمد مصطفى27472

المنيااألدبىمبصرمحمد يحى الفتاح عبد هشام27473

المنيااألدبىمبصرالستار عبد الحكيم عبد سيد ابراهيم27474

المنيااألدبىمبصرعلى الوهاب عبد مرزوق احمد27475

المنيااألدبىمبصرالحسن ابو الحميد عبد نادى احمد27476

المنيااألدبىمبصرزيد ابو عنتر ناصر احمد27477

المنيااألدبىمبصرصديق فضل حسن اسالم27478

المنيااألدبىمبصرعلى العزيز عبد ربيع اسماعيل27479

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد بكر صالح اسماعيل27480

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد حسن عثمان اسماعيل27481

المنيااألدبىمبصررتيب القادر عبد الرحيم عبد بركات27482

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد مرعى حسن27483

المنيااألدبىمبصركامل محمد خلف شهاب27484

المنيااألدبىمبصرمحمد سته ابو بكر الرحمن عبد27485

المنيااألدبىمبصرشحاته هللا عبد جمعه هللا عبد27486

المنيااألدبىمبصراحمد حسن شعبان على27487

المنيااألدبىمبصرصاوى مختار عزت كريم27488

المنيااألدبىمبصرحسانين ماهر بكر ماهر27489

المنيااألدبىمبصرتونى العظيم عبد تونى محمد27490

المنيااألدبىمبصرعلى رجب خلف محمد27491

المنيااألدبىمبصرحسين الرحمن عبد خلف محمد27492

المنيااألدبىمبصرحسن على عنتر محمد27493

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد محمد مخلوف محمد27494

المنيااألدبىمبصراحمد حمدى مرزوق محمد27495

المنيااألدبىمبصرالحسيب عبد فؤاد خالد محمود27496

المنيااألدبىمبصرمنصور ثابت خلف محمود27497

المنيااألدبىمبصرالدين سعد اسماعيل ربيع محمود27498

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم فوزى محمود27499

المنيااألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد ضاحى مخلص27500
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ن473ملوى

ن424ملوى

ثانخالد بنى

ثانخالد بنى

ن396خالد بنى

ثانخالد بنى

ثانخالد بنى

ثانخالد بنى

ثانخالد بنى

ثانخالد بنى

ثانخالد بنى

ثانخالد بنى

ن375خالد بنى

ن402خالد بنى

ثانخالد بنى

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

راسب(الجارحى احمد) ابوقلته

ن440(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

راسب(الجارحى احمد) ابوقلته

ن350(الجارحى احمد) ابوقلته

راسب(الجارحى احمد) ابوقلته

ن376(الجارحى احمد) ابوقلته

راسب(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

راسب(الجارحى احمد) ابوقلته

ن385(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

راسب(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

راسب(الجارحى احمد) ابوقلته

راسب(الجارحى احمد) ابوقلته

راسب(الجارحى احمد) ابوقلته
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المنيااألدبىمبصركامل العال عبد مصطفى ياسر27501

المنيااألدبىمبصرالظاهر عبد القادر عبد راضى يوسف27502

المنيااألدبىمبصراحمد حلمى انور احمد27503

المنيااألدبىمبصراحمد حسن كمال احمد27504

المنيااألدبىمبصرمحمد فضل محمد خلف27505

المنيااألدبىمبصرعباس الحميد عبد محمود ضياء27506

المنيااألدبىمبصراحمد محمود احمد طارق27507

المنيااألدبىمبصرعلى حسن على طارق27508

المنيااألدبىمبصرطه احمد شاهين محمد27509

المنيااألدبىمبصرعلى ابراهيم على محمد27510

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد على عامر محمد27511

المنيااألدبىمبصرشحاته ابراهيم فضل محمد27512

المنيااألدبىمبصراحمد العظيم عبد يحى مصطفى27513

المنيااألدبىمبصرمحمد اسماعيل حسنى محمود27514

المنيااألدبىمبصرحافظ فرغلى حمدى محمود27515

المنيااألدبىمبصرمخيمر الرحيم عبد عامر محمود27516

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد المنعم عبد حفظى احمد27517

المنيااألدبىمبصرالصادق عبد شاكر صالح احمد27518

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الهادى عبد السالم عبد احمد27519

المنيااألدبىمبصربدران تونى عماد احمد27520

المنيااألدبىمبصرطه لطفى نادى احمد27521

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد يحيى نادى احمد27522

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد محمد اشرف اسامه27523

المنيااألدبىمبصرحسين عاشور خالد اسالم27524

المنيااألدبىمبصرتوفيق خيرى سامى اسالم27525

المنيااألدبىمبصرمحمد فوزى عماد اسالم27526

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد سيد محمود اشرف27527

المنيااألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد محمد امير27528

المنيااألدبىمبصرمبروك فوزى على ايمن27529

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد كامل محمد ايهاب27530

المنيااألدبىمبصرعلى احمد نادى حسام27531

المنيااألدبىمبصراحمد حماده صالح حماده27532

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد اسماعيل جمال جبر27533

المنيااألدبىمبصرمحفوظ محمد فوزى رمضان27534

المنيااألدبىمبصرحسن زكريا يسرى زكريا27535

المنيااألدبىمبصرقاسم العظيم عبد عامر زياد27536

المنيااألدبىمبصرعثمان صالح نبيل الدين شهاب27537

المنيااألدبىمبصرمنصور الوهاب عبد جبر صبحى27538

المنيااألدبىمبصرمنصور عمر رضا الرحمن عبد27539

المنيااألدبىمبصرعسقالنى مليجى عربى الرحمن عبد27540

المنيااألدبىمبصرمحفوظ المجيد عبد رزق عالء27541

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد مسعود ايمن عماد27542
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ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ن432قلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ن339قلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ن349قلندول

ثانقلندول

راسبقلندول

ثانبالمنيا دروة

ن543بالمنيا دروة

ن422بالمنيا دروة

ن397بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن453بالمنيا دروة

ن433بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن375بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن367بالمنيا دروة

ن385بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن414بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن371بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن430بالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ن338.5بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة
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المنيااألدبىمبصرهللا عبد صديق محمد عمار27543

المنيااألدبىمبصرمهنى الهادى عبد مجدى عمرو27544

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد محمود محمد فرج27545

المنيااألدبىمبصرمهنى الهادى عبد مجدى كريم27546

المنيااألدبىمبصرامين الحليم عبد بكر كمال27547

المنيااألدبىمبصرصالح الرحيم عبد ابراهيم محمد27548

المنيااألدبىمبصرهللا عبد الجارحى محمد احمد محمد27549

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمود احمد محمد27550

المنيااألدبىمبصراحمد فرحات اشرف محمد27551

المنيااألدبىمبصرمنصور عمر رضا محمد27552

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد محمد رضا محمد27553

المنيااألدبىمبصرسليمان بكر سالمه محمد27554

المنيااألدبىمبصرسالمه شحاته صاوى محمد27555

المنيااألدبىمبصرامين عطيه فيض محمد27556

المنيااألدبىمبصرالشافى عبد رمضان كمال محمد27557

المنيااألدبىمبصرعلى محمد على محمد27558

المنيااألدبىمبصرعلى محمد عنتر محمد27559

المنيااألدبىمبصرمحمد عرابى هشام محمد27560

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد مشرف وافى محمد27561

المنيااألدبىمبصرعليوه محمد ربيع محمود27562

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد سباق الحليم عبد محمود27563

المنيااألدبىمبصرعلى الحكيم عبد منصور محمود27564

المنيااألدبىمبصرالمعبود عبد الحمد شيبه نادى محمود27565

المنيااألدبىمبصرعلى اسماعيل خالد مصطفى27566

المنيااألدبىمبصرصالح سيف ابو صالح مصطفى27567

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد محمد مصطفى27568

المنيااألدبىمبصرالظاهر عبد محمد محمود مصطفى27569

المنيااألدبىمبصرمحمد فريد نور مصطفى27570

المنيااألدبىمبصرزاخر توفيق مبروك نادى27571

المنيااألدبىمبصرجالل محمد على نور27572

المنيااألدبىمبصراالمام عبد خليل ضاحى هيثم27573

المنيااألدبىمبصرمصطفى كمال احمد وليد27574

المنيااألدبىمبصرالرب جاد يوسف على يوسف27575

المنيااألدبىمبصرهللا عبد مخيمر خالد ابراهيم27576

المنيااألدبىمبصرالتواب عبد فتحى خالد احمد27577

المنيااألدبىمبصرزيد ابو الرازق عبد رجب احمد27578

المنيااألدبىمبصرسيد الحى عبد مرعى احمد27579

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد عمر نبيل اسامه27580

المنيااألدبىمبصراسماعيل خلف اسماعيل بدر27581

المنيااألدبىمبصرمهنى حسان ابراهيم حسام27582

المنيااألدبىمبصراحمد بكر شرف رمضان27583

المنيااألدبىمبصرمحمد هارون عزت صالح27584
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راسببالمنيا دروة

ن533بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن530بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن457بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ن409بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن365.5تندة

ثانتندة

ثانتندة

ثانتندة

راسبتندة

ثانتندة

ثانتندة

ثانتندة

ثانتندة
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المنيااألدبىمبصرسيد الحى عبد على طارق27585

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد طه سالمه طه27586

المنيااألدبىمبصرالحق جاد محمد الحق جاد عاصم27587

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا خلف حسنى الرحمن عبد27588

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد الغنى عبد بدر هللا عبد27589

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد البديع عبد صالح عصام27590

المنيااألدبىمبصرمهدى مرسى رجب عالء27591

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد عابدين صادق على27592

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد كمال على27593

المنيااألدبىمبصرجمعه محمد يحى كريم27594

المنيااألدبىمبصرعلى فؤاد حمدى محمد27595

المنيااألدبىمبصرالمنعم عبد محمود نصر محمود27596

المنيااألدبىمبصرمحمد شحاته محمد مروان27597

المنيااألدبىمبصرمحمود مصطفى سالمه مصطفى27598

المنيااألدبىمبصراحمد خالد الدين عالء مصطفى27599

المنيااألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد معاذ27600

المنيااألدبىمبصرشحاته منصور رمضان منصور27601

المنيااألدبىمبصرهللا عبد سيد حمدى وليد27602

المنيااألدبىمبصرعلى محمد كمال محمد احمد27603

المنيااألدبىمبصرالعال عبد محمد محمد مصطفى حسام27604

المنيااألدبىمبصراحمد غالب احمد رضا27605

المنيااألدبىمبصرخضر سيد احمد سيد27606

المنيااألدبىمبصرحسين احمد الدين علم طارق27607

المنيااألدبىمبصرحسونه احمد على محمد عامر27608

المنيااألدبىمبصرخضر عبده نصر الرحمن عبد27609

المنيااألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد على27610

المنيااألدبىمبصراحمد محمد محمد عمر27611

المنيااألدبىمبصرحسين محفوظ اشرف محفوظ27612

المنيااألدبىمبصرحسين محمد حسين محمد27613

المنيااألدبىمبصرتهامى محمد شعبان محمد27614

المنيااألدبىمبصرمحمد يوسف العال عبد محمد27615

المنيااألدبىمبصرمحمد الباقى عبد رضا محمود27616

المنيااألدبىمبصرعثمان فرغل سيد محمود27617

المنيااألدبىمبصرشحاته شلقامى عربى محمود27618

المنيااألدبىمبصرحسين محفوظ على مهران27619

المنيااألدبىمبصرعلى محمد احمد يوسف27620

المنيااألدبىمبصرحسين شحاته على يوسف27621

المنيااألدبىمبصرهللا عبد الرحيم عبد احمد ابراهيم27622

المنيااألدبىمبصرالعال ابو عباس نجيب احمد27623

المنيااألدبىمبصرحسانين الحميد عبد هللا عبد احمد27624

المنيااألدبىمبصرطه شاكر صالح احمد27625

المنيااألدبىمبصراحمد مختار صالح احمد27626
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ثانالبرشا
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راسبقمص ام
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المنيااألدبىمبصرمحمد عطيه محمد احمد27627

المنيااألدبىمبصرحسن ناجى وفقى احمد27628

المنيااألدبىمبصرسيد الباسط عبد ماهر احمد27629

المنيااألدبىمبصرموسى سيد حجازى احمد27630

المنيااألدبىمبصرسالمه الحميد عبد ناصر احمد27631

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد محمد عيد اسالم27632

المنيااألدبىمبصرعثمان فخرى فراج اسالم27633

المنيااألدبىمبصرسيد لطفى يحيا اسالم27634

المنيااألدبىمبصرالسميع عبد محمد محمد اسالم27635

المنيااألدبىمبصرمحمد على صالح ايمن27636

المنيااألدبىمبصرمحمد عزت جمال تامر27637

المنيااألدبىمبصراحمد مختار ربيع جمال27638

المنيااألدبىمبصراحمد محمد محمود حسام27639

المنيااألدبىمبصرمحمد على كسبان حسن27640

المنيااألدبىمبصرطه محمد محمود الحسينى27641

المنيااألدبىمبصرابراهيم حلمى كسبان حماده27642

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد البديع عبد مصطفى الرحمن عبد27643

المنيااألدبىمبصرالدايم عبد ربيع موسى الرحمن عبد27644

المنيااألدبىمبصررمضان ناجى رجب الرحمن عبد27645

المنيااألدبىمبصرالدايم عبد صبحى ناصر الرحمن عبد27646

المنيااألدبىمبصركامل شعبان محمد الرحمن عبد27647

المنيااألدبىمبصراحمد الملك عبد محمود الرحمن عبد27648

المنيااألدبىمبصرمهنى احمد ناصر الكريم عبد27649

المنيااألدبىمبصرمحمود الحميد عبد محمود هللا عبد27650

المنيااألدبىمبصرمحمد صبحى حماده عصام27651

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد حامد عفيفى27652

المنيااألدبىمبصرسيد محمد سيد عالء27653

المنيااألدبىمبصرامين الوهاب عبد رمضان عالء27654

المنيااألدبىمبصرعلى محمد صابر عالء27655

المنيااألدبىمبصرعلى الحميد عبد عيد على27656

المنيااألدبىمبصرمصطفى الرحيم عبد حمدى على27657

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود احمد عمر27658

المنيااألدبىمبصرخليل محمود محمد عمر27659

المنيااألدبىمبصرمحمد طه المالك عبد عمر27660

المنيااألدبىمبصرمحمد على صالح فارس27661

المنيااألدبىمبصرمحمد صبحى عماد كريم27662

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد صادق هانى كريم27663

المنيااألدبىمبصرعلى محمود رمضان محمد27664

المنيااألدبىمبصرشعبان وهيب نور محمد27665

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد الوهاب عبد احمد محمد27666

المنيااألدبىمبصرمصطفى الرحيم عبد مصطفى محمد27667

المنيااألدبىمبصرالحى عبد محمد ناصر محمد27668
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المنيااألدبىمبصرمحمد الدين جالل مندى محمد27669

المنيااألدبىمبصررزق حلمى عماد محمد27670

المنيااألدبىمبصرابراهيم سيد جمال محمد27671

المنيااألدبىمبصركامل رفعت ربيع محمد27672

المنيااألدبىمبصرهاشم الشكور عبد ممدوح محمد27673

المنيااألدبىمبصرمدنى الحكيم عبد عوض محمد27674

المنيااألدبىمبصرالعواض عبد سيد الغنى عبد محمد27675

المنيااألدبىمبصرالباسط عبد الحميد عبد احمد محمد27676

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد طه محمد محمد27677

المنيااألدبىمبصرمحمد صادق جمال محمد27678

المنيااألدبىمبصرالعال عبد على عيد محمد27679

المنيااألدبىمبصرصادق فضل عابدين محمد27680

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد جمال محمد27681

المنيااألدبىمبصرالدايم عبد ربيع فرج محمد27682

المنيااألدبىمبصرحسانين محمد اشرف محمد27683

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد طه عصام محمود27684

المنيااألدبىمبصرالباسط عبد الحميد عبد يسرى محمود27685

المنيااألدبىمبصرصديق رشدى جمال محمود27686

المنيااألدبىمبصررجب فوزى حماده محمود27687

المنيااألدبىمبصرصالح الحكيم عبد محمد محمود27688

المنيااألدبىمبصرالمحسن عبد العزيز عبد محمد يوسف27689

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد صالح ربيعى ابراهيم27690

المنيااألدبىمبصرحسن سيد اسماعيل احمد27691

المنيااألدبىمبصرشحاته عطا حسنى احمد27692

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد كمال رجب احمد27693

المنيااألدبىمبصرخليل الرحيم عبد صابر احمد27694

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد احمد27695

المنيااألدبىمبصرلمعى محمد ياسر احمد27696

المنيااألدبىمبصرالحكم عبد صالح على اسالم27697

المنيااألدبىمبصرسيد حسين سعيد اشرف27698

المنيااألدبىمبصرزيد ابو الحميد عبد رجب الطاهر27699

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد انور اسالم انور27700

المنيااألدبىمبصرمحمد سليمان محمد حسام27701

المنيااألدبىمبصراحمد سعد عاطف خالد27702

المنيااألدبىمبصرحسين تونى فلفل النصر سيف27703

المنيااألدبىمبصرخلف التواب عبد سيد صابر27704

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الفتاح عبد مجدى الرحمن عبد27705

المنيااألدبىمبصرعلى مصطفى رجب على27706

المنيااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد رفعت على27707

المنيااألدبىمبصريوسف العزيز عبد الغنى عبد على27708

المنيااألدبىمبصرشحاته محمد ناصر على27709

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد كمال القادر عبد عمر27710
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المنيااألدبىمبصرمحمد كامل محمد عمرو27711

المنيااألدبىمبصرراشد محمد الدين بهاء محمد27712

المنيااألدبىمبصرسيد محمد خليفه محمد27713

المنيااألدبىمبصرالموجود عبد مصطفى عادل محمد27714

المنيااألدبىمبصراحمد محمد الصالحين عبد محمد27715

المنيااألدبىمبصرعلى يحى عمر محمد27716

المنيااألدبىمبصرخلف التواب عبد عمر محمود27717

المنيااألدبىمبصرخليل الرحيم عبد صابر مصطفى27718

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد المجيد عبد محمد مصطفى27719

المنيااألدبىمبصرسيد شاذلى اسماعيل هشام27720

المنيااألدبىمبصرالرشيد عبد خليل خالد هيثم27721

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد المعطى عبد خلف ياسر27722

المنيااألدبىمبصرمحمد الغنى عبد رأفت احمد27723

المنيااألدبىمبصرعمر داخلى عماد احمد27724

المنيااألدبىمبصرعفيفى على مهدى مدحت احمد27725

المنيااألدبىمبصرمرزوق الرشيد عبد محمد احمد27726

المنيااألدبىمبصرالواحد عبد ناجى محمد حسام27727

المنيااألدبىمبصرعطيه عالم عطيه حسين27728

المنيااألدبىمبصرعلى زغلول محمد شهاب27729

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد المعز عبد الناصر عبد طارق27730

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد فؤاد محمد طارق27731

المنيااألدبىمبصرعثمان طلعت خلف طلعت27732

المنيااألدبىمبصرخليل التواب عبد خليل طه27733

المنيااألدبىمبصرمحمد كامل مصطفى الرحمن عبد27734

المنيااألدبىمبصرمحمد ناجى عثمان هللا عبد27735

المنيااألدبىمبصراحمد محمود فتحى عمرو27736

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد فكرى سمير كريم27737

المنيااألدبىمبصريوسف كامل صابر كريم27738

المنيااألدبىمبصرحبيب طلعت احمد مؤمن27739

المنيااألدبىمبصرالعال ابو فكرى العال ابو محمد27740

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد حلمى احمد محمد27741

المنيااألدبىمبصركيالنى الحميد عبد حربى محمد27742

المنيااألدبىمبصرحمزه هللا عبد الراضى عبد محمد27743

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود اشرف محمود27744

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد عثمان الدين عالء محمود27745

المنيااألدبىمبصرمحمد مسعود الجليل عبد مسعود27746

المنيااألدبىمبصرحسن منير محمد حسين مصطفى27747

المنيااألدبىمبصرمحمود ذكى ناجى مصطفى27748

المنيااألدبىمبصرالمولى عبد سليم حسين احمد27749

المنيااألدبىمبصرموسى ثابت فؤاد احمد27750

المنيااألدبىمبصراحمد سيد شحاته ايمن27751

المنيااألدبىمبصرفرج صادق جمال حاتم27752
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المنيااألدبىمبصرمحمد سيد الرب جاد رجب27753

المنيااألدبىمبصرمحمد يوسف محمد هللا عبد27754

المنيااألدبىمبصرحسين طه احمد كريم27755

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد السالم عبد احمد محمد27756

المنيااألدبىمبصرالفتاح عبد زكريا يحيى محمد27757

المنيااألدبىمبصرفنجرى احمد جابر محمد27758

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد عادل محمد27759

المنيااألدبىمبصرمحمد على ناصر محمد27760

المنيااألدبىمبصرعلى شاكر نشأت محمد27761

المنيااألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد محمود27762

المنيااألدبىمبصردردير محمود الرحمن عبد محمود27763

المنيااألدبىمبصرسيد محمد الرحيم عبد محمود27764

المنيااألدبىمبصرذكى صابر محمد هشام27765

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد مصطفى وحيد27766

المنيااألدبىمبصرمحمد عوض محمد يوسف27767

المنيااألدبىمبصرزيد ابو الباقى عبد حامد احمد27768

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد الحميد عبد حجازى احمد27769

المنيااألدبىمبصرصادق طه سداد احمد27770

المنيااألدبىمبصرحسن محمود شعبان احمد27771

المنيااألدبىمبصرتونى الرازق عبد عاطف احمد27772

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد كامل محمد احمد27773

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد الحميد عبد محمد احمد27774

المنيااألدبىمبصرخميس محمد غالب احمد27775

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد يحيى احمد27776

المنيااألدبىمبصرحسن اسماعيل سعد بكر ابو27777

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد فتحى ابراهيم27778

المنيااألدبىمبصرعلى رشدى احمد اسالم27779

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد صالح محمد اسالم27780

المنيااألدبىمبصرالعال ابو الحكيم عبد حسن حامد27781

المنيااألدبىمبصرطنطاوى ذكى محمد حماده27782

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد يوسف حسين27783

المنيااألدبىمبصرعلى عطيه ربيع حجاج27784

المنيااألدبىمبصرامين حلمى فتحى خالد27785

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد احمد المجيد عبد طارق27786

المنيااألدبىمبصراحمد محمد اسماعيل على27787

المنيااألدبىمبصررضوان محمود ناصر على27788

المنيااألدبىمبصرعسقالنى عباس سمير على27789

المنيااألدبىمبصرمحمد الغنى عبد ياسر عادل27790

المنيااألدبىمبصرحسن الستار عبد فاروق الرحمن عبد27791

المنيااألدبىمبصرسعد هللا عبد كمال هللا عبد27792

المنيااألدبىمبصراسلمان الغنى عبد محمد عماد27793

المنيااألدبىمبصرحسين محمد حسين فاروق27794



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1320

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثاناالشمونين

ثاناالشمونين

ثاناالشمونين

ثاناالشمونين

ثاناالشمونين

ثاناالشمونين

ن439االشمونين

ن542االشمونين

ثاناالشمونين

ن445االشمونين

ثاناالشمونين

ثاناالشمونين

ثاناالشمونين

ن405االشمونين

ثاناالشمونين

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

ثانالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1321

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنيااألدبىمبصرحسن فؤاد عماد فؤاد27795

المنيااألدبىمبصرمهنى مهران سيد كريم27796

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد المجيد عبد اشرف محمد27797

المنيااألدبىمبصرتونى رمزى محمود اشرف محمد27798

المنيااألدبىمبصرهللا عبد منصور حامد محمد27799

المنيااألدبىمبصرجمعه رضوان سعد محمد27800

المنيااألدبىمبصرمحمد الرازق عبد سعد محمد27801

المنيااألدبىمبصرطنطاوى ذكى عامر محمد27802

المنيااألدبىمبصرالمنعم عبد يونس صفوت محمد27803

المنيااألدبىمبصرالنعيم عبد عباس فاروق محمد27804

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد حجازى محمود27805

المنيااألدبىمبصرمحمد فوزى طلعت محمود27806

المنيااألدبىمبصرالودود عبد الرشيد عبد مدحت محمود27807

المنيااألدبىمبصرعباس صابر يسرى محمود27808

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الرشيد عبد محمد مصطفى27809

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الهادى عبد ياسر مصطفى27810

المنيااألدبىمبصرمجلى كمال يحى مصطفى27811

المنيااألدبىمبصرهللا عبد حجازى عادل ناصر27812

المنيااألدبىمبصرعثمان احمد محمود يوسف27813

المنيااألدبىمبصرحسين حافظ احمد ابراهيم27814

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد البر عبد الهادى عبد ابراهيم27815

المنيااألدبىمبصراحمد محمد مجدى احمد27816

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد شحاته صالح جعفر27817

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد فتحى على حسين27818

المنيااألدبىمبصرجاد محمد عمار خالد27819

المنيااألدبىمبصرمبروك عيد كامل طارق27820

المنيااألدبىمبصرعرفان راشد ربيع الرحمن عبد27821

المنيااألدبىمبصرمحمد عطيه الباقى عبد الرحمن عبد27822

المنيااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد مجدى الرحمن عبد27823

المنيااألدبىمبصرحافظ هللا عبد محمد العزيز عبد27824

المنيااألدبىمبصررحيم ادريس زكريا هللا عبد27825

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد على ناجح عثمان27826

المنيااألدبىمبصرجمعه محمد رجب على27827

المنيااألدبىمبصرمهنى الهادى عبد اشرف عمر27828

المنيااألدبىمبصرجاد الباسط عبد سامى عمر27829

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد ناجى احمد محمد27830

المنيااألدبىمبصرسعد حسن مسعد محمد27831

المنيااألدبىمبصرحسن محمد هارون محمد27832

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد محمد رمضان مصطفى27833

المنيااألدبىمبصرفؤاد يوسف رضا يوسف27834

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد سعد احمد27835

المنيااألدبىمبصرالماجد عبد صادق الماجد عبد احمد27836
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المنيااألدبىمبصرسباق الصبور عبد عواد احمد27837

المنيااألدبىمبصرعلوان محمد مصطفى احمد27838

المنيااألدبىمبصرحسانين زيد ابو حسانين حسام27839

المنيااألدبىمبصرخالد ربيع نميرى زياد27840

المنيااألدبىمبصرحمايه الحميد عبد رجب ضياء27841

المنيااألدبىمبصراحمد المنعم عبد النعيم عبد طه27842

المنيااألدبىمبصرحسانين محمد بكر هللا عبد27843

المنيااألدبىمبصرعباس حسين صبرى هللا عبد27844

المنيااألدبىمبصرحسن احمد ناصر عصام27845

المنيااألدبىمبصرمحمد سليم محمد هللا عطا27846

المنيااألدبىمبصرمسعد سليمان سيد على27847

المنيااألدبىمبصرمناع مصطفى عاطف على27848

المنيااألدبىمبصرمزيون سيد رجب عيد27849

المنيااألدبىمبصراسماعيل الظاهر عبد احمد محمد27850

المنيااألدبىمبصرالحسن ابو نصار بدر محمد27851

المنيااألدبىمبصرراتب احمد دياب محمد27852

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد الرحيم عبد ربيعى محمد27853

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد راشد الرزاق عبد محمد27854

المنيااألدبىمبصرمحمود يوسف عيسى محمد27855

المنيااألدبىمبصرمحمد الرشيد عبد جمال محمود27856

المنيااألدبىمبصرالمتجلى عبد زغلول صالح محمود27857

المنيااألدبىمبصرصادق محمد عالء محمود27858

المنيااألدبىمبصرمحمد طه لملوم مصطفى27859

المنيااألدبىمبصرعالم توفيق محمد مصطفى27860

المنيااألدبىمبصرالمالك عبد على محمود مصطفى27861

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد محمد الدين نور27862

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم احمد ابراهيم27863

المنيااألدبىمبصراحمد العاطى عبد حمدى ابراهيم27864

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد بدر اسماعيل احمد27865

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الاله عبد جمال احمد27866

المنيااألدبىمبصرحسن احمد حامد احمد27867

المنيااألدبىمبصرجمعه محمد حسين احمد27868

المنيااألدبىمبصراحمد مختار خالد احمد27869

المنيااألدبىمبصروردانى النصر سيف سر احمد27870

المنيااألدبىمبصرتوفيق رفعت سمير احمد27871

المنيااألدبىمبصراحمد حسن شحاته احمد27872

المنيااألدبىمبصرعمر محمد عثمان احمد27873

المنيااألدبىمبصرفنجرى فاروق فنجرى احمد27874

المنيااألدبىمبصرموسى رياض فوزى احمد27875

المنيااألدبىمبصرسيد توفيق محمد احمد27876

المنيااألدبىمبصرالعال عبد رباح مصطفى احمد27877

المنيااألدبىمبصردياب الموجود عبد نادى احمد27878
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المنيااألدبىمبصرراجح صدقى صابر احمد27879

المنيااألدبىمبصربركات يونس سالمه اسامه27880

المنيااألدبىمبصرالتواب عبد الوكيل عبد التواب عبد اسامه27881

المنيااألدبىمبصرالبديع عبد لملوم الناصر عبد اسالم27882

المنيااألدبىمبصرسيد الحميد عبد فوزى اسالم27883

المنيااألدبىمبصرالمتجلى عبد محمد احمد اشرف27884

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد طه محمد ايمن27885

المنيااألدبىمبصروردانى محفوظ شعبان انس27886

المنيااألدبىمبصرعلى مصطفى على باهى27887

المنيااألدبىمبصرخليل كمال محمد محرم الدين بهاء27888

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد العزيز عبد مشرف حاتم27889

المنيااألدبىمبصرمحمد شوقى عبيد حسن27890

المنيااألدبىمبصرعمر حسانين محمد حسن27891

المنيااألدبىمبصرعبود حسين سلطان حسين27892

المنيااألدبىمبصرمحمد زكى مصطفى حماده27893

المنيااألدبىمبصرعمر السالم عبد احمد خالد27894

المنيااألدبىمبصرابراهيم يوسف خضر رضا27895

المنيااألدبىمبصرمحمد سعيد محمد سعيد27896

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد رضى ضياء27897

المنيااألدبىمبصراسماعيل محمد عمر طارق27898

المنيااألدبىمبصرالعال عبد رباح جابر طه27899

المنيااألدبىمبصرضؤ محمد نادى الجواد عبد27900

المنيااألدبىمبصراحمد مكاوى احمد على27901

المنيااألدبىمبصرمحمد على قبيل على27902

المنيااألدبىمبصرمصطفى على مصطفى على27903

المنيااألدبىمبصراالمام عبد ثابت نادى على27904

المنيااألدبىمبصرمحمود طه جمال عمرو27905

المنيااألدبىمبصرقفطان محمد خالد عمرو27906

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد جمال كريم27907

المنيااألدبىمبصرزكى مناع محمد كريم27908

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد صالح اشرف محمد27909

المنيااألدبىمبصراحمد كمال جمال محمد27910

المنيااألدبىمبصرمحمود فكرى حسن محمد27911

المنيااألدبىمبصرشحاته محمود حماده محمد27912

المنيااألدبىمبصرالبصير عبد طه خلف محمد27913

المنيااألدبىمبصرتونى السالم عبد سيد محمد27914

المنيااألدبىمبصروردانى النصر سيف سيد محمد27915

المنيااألدبىمبصرمحمد الجابر عبد عاطف محمد27916

المنيااألدبىمبصرالعال عبد احمد العال عبد محمد27917

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد حمدان الفتاح عبد محمد27918

المنيااألدبىمبصرسالم محمود الناصر عبد محمد27919

المنيااألدبىمبصرغندور محمد على محمد27920
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المنيااألدبىمبصريونس ديهوم كامل محمد27921

المنيااألدبىمبصرالواحد عبد الغنى عبد مندى محمد27922

المنيااألدبىمبصرعمر محمد نادى محمد27923

المنيااألدبىمبصرابراهيم الرجال عبد وردانى محمد27924

المنيااألدبىمبصركامل الودود عبد ادم محمود27925

المنيااألدبىمبصربشريده الحميد عبد الدين تاج محمود27926

المنيااألدبىمبصرقطب الصبور عبد صفوت محمود27927

المنيااألدبىمبصرعلى زكى على محمود27928

المنيااألدبىمبصرعوض التواب عبد فولى محمود27929

المنيااألدبىمبصرخليل حسانين محمد محمود27930

المنيااألدبىمبصرسليمان زكى هانى محمود27931

المنيااألدبىمبصرامين الباقى عبد احمد مصطفى27932

المنيااألدبىمبصرراضى كمال سرى مصطفى27933

المنيااألدبىمبصرمحمد النافع عبد محمد مصطفى27934

المنيااألدبىمبصرشحاته النظير عبد محمود مصطفى27935

المنيااألدبىمبصرضو محمد نادى مصطفى27936

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد راشد نبيه مصطفى27937

المنيااألدبىمبصرمحمد على احمد ياسر27938

المنيااألدبىمبصرمحمد بدوى محمد ياسر27939

المنيااألدبىمبصراسماعيل القادر عبد ناجى ياسين27940

المنيااألدبىمبصرمحمد كامل محمد السعودى يوسف27941

المنيااألدبىمبصرالفهيم عبد نجاتى رمضان احمد27942

المنيااألدبىمبصرعبده مهدى محمد احمد27943

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد كمال محمد منتصر احمد27944

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد احمد اسالم27945

المنيااألدبىمبصرمحمد كمال سعيد اسالم27946

المنيااألدبىمبصراحمد محمد احمد اسماعيل27947

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد محمد الجواد عبد بدر27948

المنيااألدبىمبصرمحمد على العزيز عبد ضياء27949

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد رضا طه27950

المنيااألدبىمبصرعلى هللا عبد محمود طه27951

المنيااألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد ربيع الحكيم عبد27952

المنيااألدبىمبصرعلى النعيم عبد احمد الرحمن عبد27953

المنيااألدبىمبصرشحاته الجابر عبد الاله عبد الرحمن عبد27954

المنيااألدبىمبصرزكى عثمان حمدى عثمان27955

المنيااألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد محمد عز27956

المنيااألدبىمبصرالعاطى عبد العزيز عبد عمر عمار27957

المنيااألدبىمبصرعقل غانم خالد غانم27958

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد كريم27959

المنيااألدبىمبصرعبده الصبور عبد رفعت محمد27960

المنيااألدبىمبصرسليم احمد سليم محمد27961

المنيااألدبىمبصرسيد مخيمر سيد محمد27962
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المنيااألدبىمبصرعباس محمد عباس محمد27963

المنيااألدبىمبصرالسميع عبد احمد محروص محمد27964

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمود محمد27965

المنيااألدبىمبصرمحمد على محمود محمد27966

المنيااألدبىمبصربكر ابو كامل محمود محمد27967

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد شحاته مصطفى محمد27968

المنيااألدبىمبصرالشكور عبد محمد مصطفى محمد27969

المنيااألدبىمبصرمحمد على كامل محمود27970

المنيااألدبىمبصرمصطفى محمد الحسن محمد مصطفى27971

المنيااألدبىمبصرعثمان محمد التواب عبد ابراهيم27972

المنيااألدبىمبصرمحفوظ كمال محفوظ احمد27973

المنيااألدبىمبصرالليل ابو الكريم عبد محمد احمد27974

المنيااألدبىمبصرحمدى ماهر هانى احمد27975

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد زاهر الناصر عبد جمال27976

المنيااألدبىمبصرحسين زيد ابو بدير حسن27977

المنيااألدبىمبصرمحمود حسن سيد حسن27978

المنيااألدبىمبصرالستار عبد محمود خلف حسين27979

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد ربه عبد ناصف الرحمن عبد27980

المنيااألدبىمبصرموسى الجواد عبد خلف الناصر عبد27981

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم عالء27982

المنيااألدبىمبصرخنجر ابو فايق محمد على27983

المنيااألدبىمبصربركات المتجلى عبد احمد محمد27984

المنيااألدبىمبصرمحمود الكريم عبد الناصر عبد محمد27985

المنيااألدبىمبصرموسى اللطيف عبد محمود محمد27986

المنيااألدبىمبصرالنظير عبد شاكر على محمود27987

المنيااألدبىمبصرمحمود ماهر احمد مراد27988

المنيااألدبىمبصرمصطفى الليل ابو قطب مصطفى27989

المنيااألدبىمبصرموسى الجواد عبد نادى مصطفى27990

المنيااألدبىمبصرخضر زكى حسين وليد27991

المنيااألدبىمبصرقنديل احمد خلف وليد27992

المنيااألدبىمبصرامين المنعم عبد الرحيم عبد ياسر27993

المنيااألدبىمبصرالبصير عبد همام احمد ياسين27994

المنيااألدبىمبصرابراهيم عمر اشرف ابراهيم27995

المنيااألدبىمبصرتونى مفتاح صالح ابراهيم27996

المنيااألدبىمبصرفنجرى هللا عبد صالح ابراهيم27997

المنيااألدبىمبصرمبارك على يوسف ابراهيم27998

المنيااألدبىمبصرفرحات طه اسماعيل احمد27999

المنيااألدبىمبصرحسن احمد حسن احمد28000

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد على صالح احمد28001

المنيااألدبىمبصرعلى موسى صالح احمد28002

المنيااألدبىمبصرالعال عبد احمد فتحى احمد28003

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد اصالن محمد احمد28004
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المنيااألدبىمبصرعباس محمد احمد اسامه28005

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد فهمى جابر اسامه28006

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد المعز عبد مكرم اسامه28007

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد عباس ربيع اسالم28008

المنيااألدبىمبصراحمد محمد يوسف اسماعيل28009

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد عباس سعد امير28010

المنيااألدبىمبصرالرشيد عبد المعتمد عبد شمندى بسام28011

المنيااألدبىمبصرمبارك على يوسف حسام28012

المنيااألدبىمبصرجبريل رمضان بكر خالد28013

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد سمير خالد28014

المنيااألدبىمبصرعلى صالح سيد صالح28015

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد على احمد طارق28016

المنيااألدبىمبصرموسى الفتاح عبد هاشم طارق28017

المنيااألدبىمبصرسيد محمد سيد الرحمن عبد28018

المنيااألدبىمبصرالودود عبد الرحيم عبد محمود الرحيم عبد28019

المنيااألدبىمبصرهللا عبد عالم سعد الفتاح عبد28020

المنيااألدبىمبصراحمد الكريم عبد حسن الكريم عبد28021

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد عباس سعد الكريم عبد28022

المنيااألدبىمبصرمهران عالم الناصر عبد عالء28023

المنيااألدبىمبصرالمقصود عبد احمد شعبان على28024

المنيااألدبىمبصرعلى المجيد عبد الحميد عبد على28025

المنيااألدبىمبصرسيد الحميد عبد الصبور عبد عويد28026

المنيااألدبىمبصرعالم فؤاد خير محمد28027

المنيااألدبىمبصرعباس فؤاد ربيع محمد28028

المنيااألدبىمبصرمرسى محمد رجب محمد28029

المنيااألدبىمبصرالرزاق عبد الحميد عبد شعبان محمد28030

المنيااألدبىمبصرعلى الفتح ابو صابر محمد28031

المنيااألدبىمبصرجاد احمد عاطف محمد28032

المنيااألدبىمبصرالستار عبد سيد الستار عبد محمد28033

المنيااألدبىمبصردرويش محمد الناصر عبد محمد28034

المنيااألدبىمبصرهللا عبد يوسف على محمد28035

المنيااألدبىمبصرحسن محمد فتحى محمد28036

المنيااألدبىمبصرقاسم محمد عطا محمود28037

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد خلف مصطفى28038

المنيااألدبىمبصرعلى يوسف محمد يوسف28039

المنيااألدبىمبصرمشرف العظيم عبد صفوت اسامه28040

المنيااألدبىمبصرصادق محمد محمود احمد28041

المنيااألدبىمبصرالواحد عبد الكريم عبد محمد كريم28042

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الباقى عبد الرحمن عبد محمد28043

المنيااألدبىمبصرسليمان احمد صابر محمود28044

المنيااألدبىمبصرحسن راتب عاطف محمد28045

المنيااألدبىمبصرمشرف العظيم عبد مشرف محمد28046
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المنيااألدبىمبصراحمد سعيد الكريم جاد احمد28047

المنيااألدبىمبصرسليمان محمد فوزى اسامه28048

المنيااألدبىمبصرعلى حسن قاسم حسن28049

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد فتحى عادل28050

المنيااألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد28051

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد الفتاح عبد الوهاب عبد الفتاح عبد28052

المنيااألدبىمبصرسيد محمد اشرف الباقى عبد28053

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد على جمال على28054

المنيااألدبىمبصرمهنى نجدى عمر محمد28055

المنيااألدبىمبصرصديق الفتاح عبد يوسف محمد28056

المنيااألدبىمبصرعقيلى محمود عقيلى محمد28057

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن جمال محمد28058

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد محمود28059

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد القادر عبد محمد مروان28060

المنيااألدبىمبصرحسن القادر عبد على مصطفى28061

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد عاطف هشام28062

المنيااألدبىمبصرصادق ابراهيم عزت ابراهيم28063

المنيااألدبىمبصراحمد حلمى محمد ابراهيم28064

المنيااألدبىمبصرابراهيم سباق محمد ابراهيم28065

المنيااألدبىمبصرمحمد االمين محمد حماده احمد28066

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد راغب جمال المالكى28067

المنيااألدبىمبصرالنعيم عبد سعد صالح بالل28068

المنيااألدبىمبصرمراد على الواحد عبد حجاج28069

المنيااألدبىمبصرعلى احمد نتعى حسام28070

المنيااألدبىمبصرشعبان حسنى حامد حسنى28071

المنيااألدبىمبصرعثمان محمد صفوت حسن28072

المنيااألدبىمبصرمحمود شمس الرحمن عبد خضر28073

المنيااألدبىمبصرعلى اسماعيل فتحى رضا28074

المنيااألدبىمبصرمحمود سيد صابر سيد28075

المنيااألدبىمبصرعثمان علوانى سامحى سالمه28076

المنيااألدبىمبصرعرفان لطفى امين طه28077

المنيااألدبىمبصرحسين النعيم عبد حسين طه28078

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد الوكيل عبد محمد الوكيل عبد28079

المنيااألدبىمبصرحسين سيد حسنى عمر28080

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد عنتر على عمر28081

المنيااألدبىمبصرصاوى عيسى احمد كريم28082

المنيااألدبىمبصرشاذلى شوقى جمال كريم28083

المنيااألدبىمبصريوسف محمد على كريم28084

المنيااألدبىمبصرعلى الكريم عبد محمد كريم28085

المنيااألدبىمبصرعباس المهمين عبد نتعى كريم28086

المنيااألدبىمبصراحمد فتحى احمد محمد28087

المنيااألدبىمبصرعلوانى مسعود اشرف محمد28088
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ن387(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ثان(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ن340.5(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ن368.5(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ن399.5(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ن387.5(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ثان(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ن348(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ن374(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ثان(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ن401(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ن348(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ثان(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ن392(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ن399.5(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ن582.5(الخطاب بن عمر) التل جزيرة

ثان(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

ن441(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق
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المنيااألدبىمبصرتوفيق محمد ربيع محمد28089

المنيااألدبىمبصراسماعيل محمد رمضان محمد28090

المنيااألدبىمبصرفؤاد حسن على محمد28091

المنيااألدبىمبصرعلى انور كمال محمد28092

المنيااألدبىمبصرفهمى محمود مصطفى محمد28093

المنيااألدبىمبصرزكى ربيع ناصر محمد28094

المنيااألدبىمبصرشعبان الصبور عبد ناصر محمد28095

المنيااألدبىمبصراحمد محمد ناصر محمد28096

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد خليفه جمال محمود28097

المنيااألدبىمبصرتوفيق محمد ربيع محمود28098

المنيااألدبىمبصرحسانين محمود على محمود28099

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد كامل محمود28100

المنيااألدبىمبصراحمد محمود محمد محمود28101

المنيااألدبىمبصرالمالك عبد الجواد عبد محمد مصطفى28102

المنيااألدبىمبصراحمد فرغل محمد هشام28103

المنيااألدبىمبصردكرورى محمد دكرورى وليد28104

المنيااألدبىمبصرشاذلى شوقى ناصر وليد28105

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد عثمان شعبان يحى28106

اسيوطاألدبىمبصرالظاهر عبد يونس عصام ابراهيم28107

اسيوطاألدبىمبصرسليمان ابراهيم الدين عماد ابراهيم28108

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ثابت محمد ابراهيم28109

اسيوطاألدبىمبصرحسن يسن محمد بكر ابو احمد28110

اسيوطاألدبىمبصراحمد اليسر ابو السيد احمد28111

اسيوطاألدبىمبصرسليمان محمد سليمان احمد28112

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد سيد احمد28113

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو بخيت عطيه احمد28114

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود محمد احمد28115

اسيوطاألدبىمبصرجابر سعد جالل سعد28116

اسيوطاألدبىمبصراحمد الرشيد عبد حسين صهيب28117

اسيوطاألدبىمبصرالوهاب عبد سنوسى حسن الرحمن عبد28118

اسيوطاألدبىمبصرحسن ابراهيم احمد هللا عبد28119

اسيوطاألدبىمبصراحمد فاروق النبى عبد هللا عبد28120

اسيوطاألدبىمبصرمهران محمود محمد هللا عبد28121

اسيوطاألدبىمبصراحمد المنطلب عبد محمود هللا عبد28122

اسيوطاألدبىمبصراحمد على جمال محمد28123

اسيوطاألدبىمبصرسالم صديق رمضان محمد28124

اسيوطاألدبىمبصرالمصرى محمد على محمد28125

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد الدين عماد محمد28126

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد العليم عبد مجدى محمد28127

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد محمود محمد28128

اسيوطاألدبىمبصرغانم زكريا الدين محى محمد28129

اسيوطاألدبىمبصرالنعيم عبد محمد مصطفى محمد28130
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ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ن402(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

ثاناسيوط

ن368اسيوط

ن378اسيوط

ن392اسيوط

ن358اسيوط

ن391اسيوط

ن463اسيوط

ن367اسيوط

ثاناسيوط

ن372اسيوط

ن471اسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ن473اسيوط

ن382اسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ن415اسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ن373اسيوط

ن563اسيوط
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اسيوطاألدبىمبصرابراهيم مصطفى محمد مصطفى محمد28131

اسيوطاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد نبيل محمد28132

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسين احمد محمود28133

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود حسين محمود28134

اسيوطاألدبىمبصرحسنين فولى سامح محمود28135

اسيوطاألدبىمبصرالغفار عبد الرحمن عبد طه محمود28136

اسيوطاألدبىمبصرحسين النعيم عبد محمد محمود28137

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسنى احمد مصطفى28138

اسيوطاألدبىمبصرسيد مصطفى اشرف مصطفى28139

اسيوطاألدبىمبصرشحاته المعطى عبد الحكم عبد مصطفى28140

اسيوطاألدبىمبصرعثمان نجدى سيد هانى28141

اسيوطاألدبىمبصرمحمد كامل الحفيظ عبد احمد28142

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود حسن احمد28143

اسيوطاألدبىمبصرحسن صابر عاطف سيد28144

اسيوطاألدبىمبصرعطيه البديع عبد محمد الباسط عبد28145

اسيوطاألدبىمبصراحمد فتحى صابر الرحمن عبد28146

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد الرحمن عبد28147

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد تهامى الحميد عبد عماد28148

اسيوطاألدبىمبصرحسن عباس محمد قاسم28149

اسيوطاألدبىمبصراحمد فاروق ثروت محمد28150

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود الحكيم عبد محمد28151

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى محمد28152

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد رفاعى محمد احمد28153

اسيوطاألدبىمبصرسيد فرغلى حنفى خالد28154

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد سعد شعبان سعد28155

اسيوطاألدبىمبصرجوده السميع عبد العزيز عبد طه28156

اسيوطاألدبىمبصرحجاب حسانين حسين الرحمن عبد28157

اسيوطاألدبىمبصراحمد بكر محمد الدين عالء28158

اسيوطاألدبىمبصراحمد صالح محمد عمر28159

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد مختار عمر28160

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد محمد الطاهر محمد28161

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى محمد الفتاح عبد محمد28162

اسيوطاألدبىمبصراحمد اسماعيل ناجح محمد28163

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود احمد محمود28164

اسيوطاألدبىمبصرمحمد بيومى صالح محمود28165

اسيوطاألدبىمبصراحمد اسماعيل ناجح محمود28166

اسيوطاألدبىمبصراحمد عيسى ثروت مصطفى28167

اسيوطاألدبىمبصرنصير محمد على مصطفى28168

اسيوطاألدبىمبصرمحمود سيد شحاته احمد28169

اسيوطاألدبىمبصرزناتى زكى صابر احمد28170

اسيوطاألدبىمبصرسيد عوض شحاته ادم28171

اسيوطاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد ابراهيم28172
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ن402اسيوط

ثاناسيوط

راسباسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ن432اسيوط

ن441اسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ن410اسيوط

ثاناسيوط

راسباسيوط

ثانمنقباد

راسبمنقباد

راسبمنقباد

ثانمنقباد

راسبمنقباد

ثانمنقباد

ثانمنقباد

راسبمنقباد

راسبمنقباد

ثانمنقباد

ثانموشا

راسبموشا

ثانموشا

راسبموشا

ن414موشا

راسبموشا

ثانموشا

ثانموشا

راسبموشا

ن376موشا

ثانموشا

ثانموشا

راسبموشا

راسبموشا

راسبموشا

ثانموشا

ثانالزاوية

ثانالزاوية

ثانالزاوية

راسبالزاوية
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد الصبور عبد سيد28173

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد احمد على28174

اسيوطاألدبىمبصرعثمان على محمد هللا عبد28175

اسيوطاألدبىمبصرعلى على محمد على28176

اسيوطاألدبىمبصرمحمد صابر محمد عمرو28177

اسيوطاألدبىمبصراحمد حمدى مجدى محمد28178

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود على محمود28179

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد جابر محمود28180

اسيوطاألدبىمبصرالفتاح عبد الحسن ابو محمد الحسن ابو28181

اسيوطاألدبىمبصرحسين احمد طه الفضل ابو28182

اسيوطاألدبىمبصرالرازق عبد محمود سامى احمد28183

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد صابر احمد28184

اسيوطاألدبىمبصرمجاهد خميس رجب احمد28185

اسيوطاألدبىمبصرهللا عوض احمد عثمان احمد28186

اسيوطاألدبىمبصرسليم اصنعى محمد احمد28187

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم السميع عبد محمد اسالم28188

اسيوطاألدبىمبصراحمد منصور عادل المهدى28189

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد حسن ناصر بشار28190

اسيوطاألدبىمبصرتمام المحسن عبد محمود جمال28191

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسن صابر حسام28192

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل بكر ابو مصطفى حسن28193

اسيوطاألدبىمبصرحسن حسان السالم عبد حسين28194

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى على مصطفى حسين28195

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن جمال حمزه28196

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مصطفى على خالد28197

اسيوطاألدبىمبصرصديق محمد محمود خالد28198

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد منصور سالم28199

اسيوطاألدبىمبصرسيد الرحمن عبد المؤمن عبد سيد28200

اسيوطاألدبىمبصرالمعبود عبد محمد عنتر سيف28201

اسيوطاألدبىمبصرالباقى عبد شعبان عماد شعبان28202

اسيوطاألدبىمبصراحمد النبى عبد اشرف طه28203

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم جابر محمد طه28204

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على محمد هللا عبد28205

اسيوطاألدبىمبصرعطيه حسن سالمه العزيز عبد28206

اسيوطاألدبىمبصرمجاهد خميس جمعه عصام28207

اسيوطاألدبىمبصرعرفان كامل مصطفى عالء28208

اسيوطاألدبىمبصرسليم الكريم عطا الحميد عبد على28209

اسيوطاألدبىمبصرصديق محمد الكريم عبد على28210

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد عوض السالم عبد عوض28211

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد احمد ماهر فرغلى28212

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد فرغلى فرحان كريم28213

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد جابر محمد28214
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راسبالزاوية

ثانالزاوية

ثانالزاوية

ثانالزاوية

ثانالزاوية

ن375الزاوية

ن368الزاوية

راسبالزاوية

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ن364غالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ن369غالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ن401غالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ن370غالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ن375غالب بنى

ثانغالب بنى

ن396غالب بنى

ن505غالب بنى

ن462غالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ن348غالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ن376غالب بنى
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد هاشم صابر محمد28215

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود الدين صالح محمد28216

اسيوطاألدبىمبصرالغنى عبد ابراهيم ربيع محمد28217

اسيوطاألدبىمبصرحسن الجواد عبد فاضل محمد28218

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمود محمد محمود28219

اسيوطاألدبىمبصرعوض على محمد يوسف28220

اسيوطاألدبىمبصراحمد سعد ابراهيم احمد28221

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مهدى اسامه احمد28222

اسيوطاألدبىمبصرمحمد شكرى سامى احمد28223

اسيوطاألدبىمبصرقناوى الناصر عبد يوسف احمد28224

اسيوطاألدبىمبصرالجليل عبد توفيق محمد اسالم28225

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد جمال بالل28226

اسيوطاألدبىمبصرمحمد بيومى اشرف بيومى28227

اسيوطاألدبىمبصرعطا الجواد عبد ياسر جميل28228

اسيوطاألدبىمبصررمضان عربى حجاج حمزه28229

اسيوطاألدبىمبصرمحمد بيومى الناصر عبد خالد28230

اسيوطاألدبىمبصراحمد جالل صالح الرحمن عبد28231

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو الحافظ عبد يوسف الرحمن عبد28232

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد الشبراوى هللا عبد28233

اسيوطاألدبىمبصربخيت عبده مصطفى على28234

اسيوطاألدبىمبصرحسانين احمد ابراهيم محمد28235

اسيوطاألدبىمبصرجابر محمد جمال محمد28236

اسيوطاألدبىمبصرخليفه محمد خالد محمد28237

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد خالد محمد28238

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد عصام محمد28239

اسيوطاألدبىمبصراحمد الكريم عبد مصطفى محمد28240

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد مصطفى محمد28241

اسيوطاألدبىمبصرالصبور عبد المقصود عبد المنتصر محمد محمد28242

اسيوطاألدبىمبصرالحليم عبد محمد محمد ابراهيم28243

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد شوقى الباسط عبد احمد28244

اسيوطاألدبىمبصرسالم سيد احمد حسن28245

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسن جمال حسن28246

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن زكريا حسن28247

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسن جمال حسين28248

اسيوطاألدبىمبصرمتولى فوزى حسن شعبان28249

اسيوطاألدبىمبصرسالم صابر مرعى صابر28250

اسيوطاألدبىمبصربيومى مهدى محمد عاصم28251

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الصاوى رضا محمود28252

اسيوطاألدبىمبصرحسن مصطفى محمد مصطفى28253

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد ماهر احمد28254

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود اشرف اسماعيل28255

اسيوطاألدبىمبصرالرب جاد هللا عبد فرج خالد28256
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ن399غالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

راسبغالب بنى

راسبغالب بنى

ثانغالب بنى

ثاندرنكه

راسبدرنكه

ثاندرنكه

راسبدرنكه

راسبدرنكه

راسبدرنكه

راسبدرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ن367درنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

راسبدرنكه

راسبدرنكه

راسبدرنكه

ثاندرنكه

راسبدرنكه

راسبدرنكه

راسبشطب

راسبشطب

راسبشطب

راسبشطب

راسبشطب

راسبشطب

ثانشطب

راسبشطب

راسبشطب

راسبشطب

ثانشطب

ثانريفا

راسبريفا

راسبريفا
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اسيوطاألدبىمبصرعمر الغيط ابو معنى رمضان28257

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمود حسين ضياء28258

اسيوطاألدبىمبصرالشحتان على طارق على28259

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم محمد28260

اسيوطاألدبىمبصرمهران هريدى حسن محمد28261

اسيوطاألدبىمبصرربه عبد محمد صدقى محمد28262

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود عاطف محمد28263

اسيوطاألدبىمبصرعثمان حسن تمام مصطفى28264

اسيوطاألدبىمبصراحمد صابر نصر الحسن ابو28265

اسيوطاألدبىمبصراحمد حامد عاطف احمد28266

اسيوطاألدبىمبصرموسى عمر العظيم عبد احمد28267

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد الجليل عبد غانم احمد28268

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد على كمال حسن28269

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد محمد الرحمن عبد28270

اسيوطاألدبىمبصرغانم الحميد عبد احمد عرفه28271

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد على عمر عماد28272

اسيوطاألدبىمبصرالباسط عبد الزهرى احمد سعد محمد28273

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن يحيى محمد28274

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد اشرف محمود28275

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الوارث عبد محمد محمود28276

اسيوطاألدبىمبصرطه الكافى عبد مصطفى محمود28277

اسيوطاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد مصطفى محمود28278

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عمر على مصطفى28279

اسيوطاألدبىمبصرعلى يسن سيد الدين حسام28280

اسيوطاألدبىمبصرصديق حسن جمال حسن28281

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد مصطفى حسن28282

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن محمد زياد28283

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد سيد احمد سيد28284

اسيوطاألدبىمبصرالمنعم عبد الدين صالح المهيمن عبد صالح28285

اسيوطاألدبىمبصرعمر محمد مصطفى كمال28286

اسيوطاألدبىمبصرحسانين العال عبد احمد محمد28287

اسيوطاألدبىمبصرهمام عباس محمد شريف محمد28288

اسيوطاألدبىمبصرمرزوق سيد مصطفى محمد28289

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد احمد محمود28290

اسيوطاألدبىمبصرحسين فرغلى احمد محمود28291

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد الدين عالء محمد احمد28292

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد عادل اسالم28293

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محجوب رضا محمد اسالم28294

اسيوطاألدبىمبصرحسين حامد حمدى حسن28295

اسيوطاألدبىمبصرمحمد النعيم عبد المعطى عبد حسن28296

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد طلعت خالد28297

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد على محمد سيد28298
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راسبريفا

راسبريفا

راسبريفا

راسبريفا

راسبريفا

راسبريفا

راسبريفا

راسبريفا

ثانالعدر

ن384العدر

ن385العدر

ن367العدر

ن455العدر

ن434العدر

ن427العدر

ن399العدر

ثانالعدر

ثانالعدر

ن452العدر

ن506العدر

ن372العدر

ن376العدر

ن402العدر

ثانباسيوط البوره

ثانباسيوط البوره

ن382باسيوط البوره

ن369باسيوط البوره

ثانباسيوط البوره

ن399باسيوط البوره

ن382باسيوط البوره

ن405باسيوط البوره

ن412باسيوط البوره

ن415باسيوط البوره

ن393باسيوط البوره

ن470باسيوط البوره

ن418مسرع

ثانمسرع

ثانمسرع

ن373مسرع

ثانمسرع

ن379مسرع

ثانمسرع
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اسيوطاألدبىمبصرمتولى شاكر عثمان شاكر28299

اسيوطاألدبىمبصرحسن الجابر عبد عرفه شريف28300

اسيوطاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد صابر28301

اسيوطاألدبىمبصرسيد الرحيم عبد عادل صالح28302

اسيوطاألدبىمبصراحمد على الرحمن عبد الرازق عبد28303

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن عزت الرحمن عبد28304

اسيوطاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محجوب الرحمن عبد28305

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد الوكيل عبد محمد الوكيل عبد28306

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عرفه على عرفه28307

اسيوطاألدبىمبصرجعفر العظيم عبد هاشم عصام28308

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد عطيه الراضى عبد الدين عالء28309

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عقيلى العظيم عبد الدين عالء28310

اسيوطاألدبىمبصررمضان سيد رمضان عمرو28311

اسيوطاألدبىمبصرهللا جاد رفاعى على فتحى28312

اسيوطاألدبىمبصرمحمود الحكيم عبد احمد محمد28313

اسيوطاألدبىمبصرسيد الرحيم عبد احمد محمد28314

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد صابر محمد28315

اسيوطاألدبىمبصرصالح العال عبد صالح محمد28316

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد المؤمن عبد محمد28317

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسن عيد محمد28318

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على رأفت محمود28319

اسيوطاألدبىمبصرالرسول عبد على عصام محمود28320

اسيوطاألدبىمبصرمحمود الحكم عبد مصطفى محمود28321

اسيوطاألدبىمبصرالرسول عبد محمد الرسول عبد هشام28322

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على امبارك ابراهيم28323

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم احمد28324

اسيوطاألدبىمبصرالمنعم عبد جعفر اسامه احمد28325

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عمر اشرف احمد28326

اسيوطاألدبىمبصرالباقى عبد احمد بكير احمد28327

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد حسن احمد28328

اسيوطاألدبىمبصرصادق البديع عبد شعبان احمد28329

اسيوطاألدبىمبصرصادق البديع عبد رمضان احمد28330

اسيوطاألدبىمبصرزكى نصر صابر احمد28331

اسيوطاألدبىمبصراحمد مصطفى الدين ضياء احمد28332

اسيوطاألدبىمبصرهريدى الحكيم عبد عادل احمد28333

اسيوطاألدبىمبصرعلى العيون ابو محمد احمد28334

اسيوطاألدبىمبصراحمد الحميد عبد محمد احمد28335

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عفيفى محمد احمد28336

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى شحاته عادل اسامه28337

اسيوطاألدبىمبصرمحمد بدر ايمن اسالم28338

اسيوطاألدبىمبصرفرج على سيد اسالم28339

اسيوطاألدبىمبصرالباب فتح الحليم عبد رجاء امير28340
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ن400مسرع

ن360مسرع

ن412مسرع

ن354مسرع

ن452مسرع

ثانمسرع

ثانمسرع

ثانمسرع

ن481مسرع

ثانمسرع

ثانمسرع

ن400مسرع

ثانمسرع

ثانمسرع

ثانمسرع

ثانمسرع

ن440مسرع

ثانمسرع

راسبمسرع

ثانمسرع

ثانمسرع

ثانمسرع

ثانمسرع

ثانمسرع

ثانديروط

ن406ديروط

ثانديروط

ن465ديروط

ن414ديروط

ثانديروط

ن405ديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن396ديروط

ن445ديروط

ن409ديروط

ن400ديروط

ن383ديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن355ديروط
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اسيوطاألدبىمبصرمحمود خيرى محمد ايمن28341

اسيوطاألدبىمبصرمحمد باشا محمود ايمن28342

اسيوطاألدبىمبصرهللا جاب عبود عزت ايهاب28343

اسيوطاألدبىمبصرعبده الحفيظ عبد بركات حسام28344

اسيوطاألدبىمبصربشير العزيز عبد صالح حسام28345

اسيوطاألدبىمبصرعلى سليم الوارث عبد حسام28346

اسيوطاألدبىمبصرعلى المجد ابو فتوح حسن28347

اسيوطاألدبىمبصرعبد حسن كمال حسن28348

اسيوطاألدبىمبصرطوسون حسين عنتر حسين28349

اسيوطاألدبىمبصرحسن النجا ابو الدين محى خالد28350

اسيوطاألدبىمبصرداخلى خلف خالد خلف28351

اسيوطاألدبىمبصرشريف كريم عونى رجب28352

اسيوطاألدبىمبصرالحفيظ عبد احمد سيد طارق28353

اسيوطاألدبىمبصرسالم حسن زيد ابو طه28354

اسيوطاألدبىمبصرالوهاب عبد شعبان ممدوح طه28355

اسيوطاألدبىمبصرمحمد دياب امجد الرحمن عبد28356

اسيوطاألدبىمبصرتونى فرج صالح الرحمن عبد28357

اسيوطاألدبىمبصرعزوز محمد المنعم عبد الرحمن عبد28358

اسيوطاألدبىمبصرفارس سالمه عوض الرحمن عبد28359

اسيوطاألدبىمبصرذكى حفنى كمال الرحمن عبد28360

اسيوطاألدبىمبصرشحاته السالم عبد رمضان السالم عبد28361

اسيوطاألدبىمبصرمرسال الظاهر عبد محمد الظاهر عبد28362

اسيوطاألدبىمبصرعبده العزيز عبد نتعى العزيز عبد28363

اسيوطاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد احمد الفتاح عبد28364

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد النبى عبد ناجح النبى عبد28365

اسيوطاألدبىمبصرالموجود عبد خلف حجاج على28366

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد على عمر28367

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فاروق اشرف فاروق28368

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على امام كريم28369

اسيوطاألدبىمبصرمحمد خلف محمد كريم28370

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ثابت بكر ابو محمد28371

اسيوطاألدبىمبصرالكريم عبد محمد احمد محمد28372

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد حماده محمد28373

اسيوطاألدبىمبصرعباس احمد شيبت محمد28374

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى ثابت صبره محمد28375

اسيوطاألدبىمبصرفياض احمد عاطف محمد28376

اسيوطاألدبىمبصرحسن فتحى عالء محمد28377

اسيوطاألدبىمبصرنمر محمود على محمد28378

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد العاطى عبد الدين كمال محمد28379

اسيوطاألدبىمبصرذكى زيدان ماهر محمد28380

اسيوطاألدبىمبصرالظاهر عبد حسن محمود محمد28381

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم مصطفى محمد28382
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ن334ديروط

ن413ديروط

ن540ديروط

ثانديروط

ثانديروط

راسبديروط

ثانديروط

راسبديروط

راسبديروط

ن448ديروط

راسبديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن392ديروط

ن396ديروط

ن376ديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن405ديروط

ثانديروط

ن365ديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن419ديروط

ن399ديروط

ن377ديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن318ديروط

ن315ديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن340ديروط

ثانديروط

ن334ديروط

ن364ديروط

ن333ديروط

ثانديروط
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اسيوطاألدبىمبصرالوارث عبد محمد مصطفى محمد28383

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فاروق ناصر محمد28384

اسيوطاألدبىمبصرمحمود المنعم عبد احمد محمود28385

اسيوطاألدبىمبصرمحمود المجيد عبد اسامه محمود28386

اسيوطاألدبىمبصرسالم حسن سالم محمود28387

اسيوطاألدبىمبصرالحكيم عبد البصير عبد سمير محمود28388

اسيوطاألدبىمبصرصديق سعد سيد محمود28389

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد العزيز عبد شعبان محمود28390

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمود اللطيف عبد محمود28391

اسيوطاألدبىمبصرربه عبد انورى عمار محمود28392

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد فرج محمود28393

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الناصر عبد محمد محمود28394

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمود28395

اسيوطاألدبىمبصرامين محمد يحى محمود28396

اسيوطاألدبىمبصرالمعتمد عبد التواب عبد المالك عبد مصطفى28397

اسيوطاألدبىمبصرفرج محمد فرج مصطفى28398

اسيوطاألدبىمبصرالشافى عبد خلف محمد مصطفى28399

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد على محمود مصطفى28400

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على اللطيف عبد منتصر28401

اسيوطاألدبىمبصرصابر ابراهيم محمد منصور28402

اسيوطاألدبىمبصرعمران محمود سيد هاشم28403

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمود سعد هشام28404

اسيوطاألدبىمبصرهريدى ضاهر حماده وليد28405

اسيوطاألدبىمبصرسالمه عزت اشرف يسرى28406

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هللا عبد حمدى يوسف28407

اسيوطاألدبىمبصرطلبه الجواد عبد اشرف ابراهيم28408

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مصطفى سيد ابراهيم28409

اسيوطاألدبىمبصرمبروك على مبروك احمد28410

اسيوطاألدبىمبصراحمد كمال محمد احمد28411

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد هشام ايمن28412

اسيوطاألدبىمبصرحسن سعيد محمد بركات28413

اسيوطاألدبىمبصررزق ثابت كامل بكر28414

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد محمد احمد حماده28415

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد مبروك محمد خالد28416

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد نادى خالد28417

اسيوطاألدبىمبصرشحاته محمد سمير ذياد28418

اسيوطاألدبىمبصرمسلم سيد محمد سيد28419

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد سيد محمود الدين شهاب28420

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد بشير نادى الرحيم عبد28421

اسيوطاألدبىمبصرالجليل عبد على جمال على28422

اسيوطاألدبىمبصرحسين الناصر عبد ماهر على28423

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد على محمد على28424
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد عمر احمد عمر28425

اسيوطاألدبىمبصروهمان ابراهيم محمد عمر28426

اسيوطاألدبىمبصرسيد فتحى اسامه فتحى28427

اسيوطاألدبىمبصرمحمود احمد مجدى محسن28428

اسيوطاألدبىمبصراحمد المعز عبد العيون ابو محمد28429

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد مدحت احمد محمد28430

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد هللا عبد محمد28431

اسيوطاألدبىمبصراحمد هريدى عنتر محمد28432

اسيوطاألدبىمبصرمحمد طلعت مبروك محمد28433

اسيوطاألدبىمبصرالنعيم عبد الحليم عبد محمود محمد28434

اسيوطاألدبىمبصرالباقى عبد هاللى مصطفى محمد28435

اسيوطاألدبىمبصرمشعال محمد احمد محمود28436

اسيوطاألدبىمبصرالكريم عبد محمود الكريم عبد محمود28437

اسيوطاألدبىمبصرنظير احمد فولى محمود28438

اسيوطاألدبىمبصرزهران خميس محمد محمود28439

اسيوطاألدبىمبصرمهنى كامل كمال محمود28440

اسيوطاألدبىمبصرالموجود عبد هللا عبد اسامه مروان28441

اسيوطاألدبىمبصرالمعتمد عبد محمد محمد مصطفى28442

اسيوطاألدبىمبصردرويش محمد محمود مصطفى28443

اسيوطاألدبىمبصرسطوحى محمد خالد وائل28444

اسيوطاألدبىمبصرموسى محمد ممدوح وليد28445

اسيوطاألدبىمبصرفراج المعز عبد محمد ياسر28446

اسيوطاألدبىمبصرطنطاوى محمد يحى يوسف28447

اسيوطاألدبىمبصرصديق صديق احمد ابراهيم28448

اسيوطاألدبىمبصرمحفوظ احمد بكر احمد28449

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد جميل احمد28450

اسيوطاألدبىمبصرالحكيم عبد نتعى صبحى احمد28451

اسيوطاألدبىمبصرامير سيد عيد احمد28452

اسيوطاألدبىمبصرمحمد زيد ابو ممدوح احمد28453

اسيوطاألدبىمبصرمحمود سليم احمد اسالم28454

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد فراج الغفار عبد اسالم28455

اسيوطاألدبىمبصرسالم فهمى عمر اسالم28456

اسيوطاألدبىمبصرصبره مجدوب مهدى ناجى خالد28457

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد جالل سليمان رجب28458

اسيوطاألدبىمبصرالباقى عبد خليفه الباقى عبد عاطف28459

اسيوطاألدبىمبصررياض الكافى عبد نصر عالء28460

اسيوطاألدبىمبصرالشافى عبد كامل محمد كامل28461

اسيوطاألدبىمبصرحسن العزيز عبد حسن محمد28462

اسيوطاألدبىمبصرسمهان راتب سمهان محمد28463

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد صدقى ضاحى محمد28464

اسيوطاألدبىمبصرالنبى عبد فوزى عمر محمد28465

اسيوطاألدبىمبصرعلى الحميد عبد ناير محمد28466
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اسيوطاألدبىمبصرنصير المنعم عبد هانى محمد28467

اسيوطاألدبىمبصرعلى الحميد عبد احمد محمود28468

اسيوطاألدبىمبصرمهران العال عبد محمد جابر محمود28469

اسيوطاألدبىمبصرشحاته محمود صالح محمود28470

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد فراج الباسط عبد محمود28471

اسيوطاألدبىمبصرعلى رياض جابر مصطفى28472

اسيوطاألدبىمبصرتهامى نظيف جمال مصطفى28473

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم سمير مصطفى28474

اسيوطاألدبىمبصرصديق صديق محمد مصطفى28475

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد انور منتصر28476

اسيوطاألدبىمبصرالمعز عبد محمد فتحى منتصر28477

اسيوطاألدبىمبصرخميس منصور المنعم عبد منصور28478

اسيوطاألدبىمبصرجمعه عيسى الغفار عبد مؤمن28479

اسيوطاألدبىمبصرثابت محمد عيون مؤمن28480

اسيوطاألدبىمبصرعثمان احمد على هيثم28481

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد حسيب سيد الدين ولى28482

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد محمد احمد28483

اسيوطاألدبىمبصرحموده الحميد عبد محمد احمد28484

اسيوطاألدبىمبصرامين محمد سيد اسامه28485

اسيوطاألدبىمبصرحلمى خضر عالء اسالم28486

اسيوطاألدبىمبصرعلوانى محمود الجابر عبد اسماعيل28487

اسيوطاألدبىمبصرمحمد زين سعيد حازم28488

اسيوطاألدبىمبصرربه عبد محمد احمد حسام28489

اسيوطاألدبىمبصرالكريم عبد هللا عبد احمد دسوقى28490

اسيوطاألدبىمبصرريس سعد محمد سعد28491

اسيوطاألدبىمبصرموسى محمد جمال صابر28492

اسيوطاألدبىمبصرموسى محمد بوشى طارق28493

اسيوطاألدبىمبصرحموده احمد سيد الرحمن عبد28494

اسيوطاألدبىمبصرهوارى الحفيظ عبد على الرحمن عبد28495

اسيوطاألدبىمبصرمبروك سيد نبيل الرحمن عبد28496

اسيوطاألدبىمبصرعيد الرشيد عبد العظيم عبد الرشيد عبد28497

اسيوطاألدبىمبصرسليمان محمود هاشم العزيز عبد28498

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هللا عبد الرحمن عبد عبيده28499

اسيوطاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد عالء28500

اسيوطاألدبىمبصرموسى محمد مصطفى عالء28501

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فتحى ابراهيم على28502

اسيوطاألدبىمبصرالليل ابو عمر ايمن عمرو28503

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد جمال عمرو28504

اسيوطاألدبىمبصرعايد فارس محمد فارس28505

اسيوطاألدبىمبصررياض محمد محسن كريم28506

اسيوطاألدبىمبصرالبصير عبد محمد احمد محمد28507

اسيوطاألدبىمبصرالجيد عبد شحاته حمدى محمد28508
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اسيوطاألدبىمبصرالوهاب عبد فرج شريف محمد28509

اسيوطاألدبىمبصرمحمد كامل كمال محمد28510

اسيوطاألدبىمبصرهريدى محمد محمود محمد28511

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى محمد28512

اسيوطاألدبىمبصرحموده الحميد عبد جمال محمود28513

اسيوطاألدبىمبصرالنافع عبد يحى خيرى محمود28514

اسيوطاألدبىمبصرسالم الرحيم عبد سالم محمود28515

اسيوطاألدبىمبصرمحمد غليوب محمد محمود28516

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد محمد محمود28517

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود المختار محمد محمود28518

اسيوطاألدبىمبصرالواحد عبد محمد موسى محمود28519

اسيوطاألدبىمبصرمحمود احمد نشأت محمود28520

اسيوطاألدبىمبصرقاسم المالك عبد سيد مدحت28521

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد منتصر مدحت28522

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد الحكيم عبد نتعى مصطفى28523

اسيوطاألدبىمبصرعلوانى عيد خلف منصور28524

اسيوطاألدبىمبصرحسن ناجى محمد ناجى28525

اسيوطاألدبىمبصرالنافع عبد يحى سليمان يحى28526

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم العيون ابو28527

اسيوطاألدبىمبصرالمحسن عبد محمود سمير احمد28528

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد حمدى الحميد عبد احمد28529

اسيوطاألدبىمبصرالحفيظ عبد محمود قاعود احمد28530

اسيوطاألدبىمبصرالفضيل عبد العليم عبد محمد احمد28531

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود منير احمد28532

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد رأفت حسن28533

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد عيسى حسن28534

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد خالد ايمن خالد28535

اسيوطاألدبىمبصرالمالك عبد خضر زاهر شاهين28536

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد الجابر عبد احمد الرحمن عبد28537

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم المغيث عبد رشاد المغيث عبد28538

اسيوطاألدبىمبصربكر حمدى بكر ابو عمر28539

اسيوطاألدبىمبصراحمد العزيز عبد احمد محمد28540

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد محمد28541

اسيوطاألدبىمبصرالمجلى عبد حسنى جمال محمد28542

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد الكريم عبد الرحيم عبد محمد28543

اسيوطاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد عزام محمد28544

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد سيد مصطفى محمد28545

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ناجح حمدى محمود28546

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى الرازق عبد صابر محمود28547

اسيوطاألدبىمبصرالجليل عبد محمد عمر محمود28548

اسيوطاألدبىمبصرذكى ناتج منتصل ناصر28549

اسيوطاألدبىمبصرعثمان السالم عبد شعبان يوسف28550
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ثانالحوطا

ثانالحوطا

ن454الحوطا

ن380الحوطا

ثانالحوطا

ثانالحوطا

ن410الحوطا

ن446الحوطا

ثانالحوطا

ثانالحوطا

ثانالحوطا

ثانالحوطا

ن528الحوطا

ثانالحوطا

ثانالحوطا

ثانالحوطا

ثانالحوطا

ثانالحوطا

ثانالحوطا
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اسيوطاألدبىمبصرالتواب عبد يوسف التواب عبد يوسف28551

اسيوطاألدبىمبصرجبر محمود اسامه احمد28557

اسيوطاألدبىمبصراحمد صابر مصطفى احمد28558

اسيوطاألدبىمبصرشرقاوى العال ابو عادل اشرف28559

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد على يحيا طارق28560

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد عزمى الحميد عبد28561

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد محمد هوارى الحميد عبد28562

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى محمد سيد الرحمن عبد28563

اسيوطاألدبىمبصرعلى سالمه عمر الرحمن عبد28564

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد حماده هللا عبد28565

اسيوطاألدبىمبصرسالمه المنعم عبد ابراهيم محمد28566

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسين زين محمود28567

اسيوطاألدبىمبصرثابت حسنى محمد محمود28568

اسيوطاألدبىمبصرعلى حامد الحفيظ عبد مصطفى28569

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد الفتاح عبد جمال احمد28570

اسيوطاألدبىمبصرالموجود عبد الدين نصر جمعه احمد28571

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد سليم محمد طارق28572

اسيوطاألدبىمبصراحمد القادر عبد محمود السالم عبد28573

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد سيد محمد28574

اسيوطاألدبىمبصرصبره على حماده مدثر28575

اسيوطاألدبىمبصرهاشم الرحيم عبد محمد يحيى28576

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حجازى رمضان حجازى28577

اسيوطاألدبىمبصررشوان هللا عبد رشوان هللا عبد28578

اسيوطاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد احمد العظيم عبد28579

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو عطه محمد عطا28580

اسيوطاألدبىمبصرمحفوظ التواب عبد سيد محمد28581

اسيوطاألدبىمبصرالرازق عبد عمرو طارق محمد28582

اسيوطاألدبىمبصرعلى زيدان على محمد28583

اسيوطاألدبىمبصرخليف محمد فرحات محمد28584

اسيوطاألدبىمبصرزهران كامل محروس محمد28585

اسيوطاألدبىمبصرموسى التواب عبد فرج محمود28586

اسيوطاألدبىمبصرمحفوظ مختار جمال مصطفى28587

اسيوطاألدبىمبصرصالحين هالل محمد مصطفى28588

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد مختار مصطفى28589

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود احمد الرحمن عبد28590

اسيوطاألدبىمبصراحمد احمد صالح احمد28591

اسيوطاألدبىمبصرحسين صابر فادى اسالم28592

اسيوطاألدبىمبصراحمد على المجيب عبد باهلل المنتصر28593

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حامد محمد خليفه28594

اسيوطاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد طارق28595

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد توفيق محمد الجواد عبد28596

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم جبر احمد هللا عبد28597
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ثانالحوطا

ن427الخاص االيمان نور

ن463الخاص االيمان نور

ن430الخاص االيمان نور

ن486الخاص االيمان نور

ن398الخاص االيمان نور

ن370الخاص االيمان نور

ن410الخاص االيمان نور

ن382الخاص االيمان نور

ن421الخاص االيمان نور

ن405الخاص االيمان نور

ن402الخاص االيمان نور

ن392الخاص االيمان نور

ن386الخاص االيمان نور

ثانالكبرى المنشأة

ثانالكبرى المنشأة

ثانالكبرى المنشأة

ثانالكبرى المنشأة

ثانالكبرى المنشأة

ن332الكبرى المنشأة

ثانالكبرى المنشأة

ثانالصبحة

ن471الصبحة

ثانالصبحة

ثانالصبحة

ثانالصبحة

ثانالصبحة

ن390الصبحة

ثانالصبحة

ثانالصبحة

ثانالصبحة

ثانالصبحة

ثانالصبحة

ن432الصبحة

ثانالصبحة

ن403هالل بنى

ثانهالل بنى

ن360هالل بنى

ثانهالل بنى

ثانهالل بنى

ثانهالل بنى

ثانهالل بنى
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اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد ثابت سعيد هللا عبد28598

اسيوطاألدبىمبصرالنظير عبد هللا عبد رضا عالء28599

اسيوطاألدبىمبصرمحمود على مصطفى على28600

اسيوطاألدبىمبصركريم محمد حسين على28601

اسيوطاألدبىمبصرفارس حسيبه ابو هللا عبد فارس28602

اسيوطاألدبىمبصرمحمد معبد محمد مدحت28603

اسيوطاألدبىمبصرالرازق عبد الرحيم عبد محمود مصطفى28604

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الباسط عبد جالل مصطفى28605

اسيوطاألدبىمبصرالنظير عبد هللا عبد محمود مصطفى28606

اسيوطاألدبىمبصرطه الراضى عبد محمد معتمد28607

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد زغلول هانى28608

اسيوطاألدبىمبصرحسن سليم سليم وائل28609

اسيوطاألدبىمبصرصديق سعد كامل احمد28610

اسيوطاألدبىمبصراحمد صالح محمد احمد28611

اسيوطاألدبىمبصرحسين حسن احمد حسن28612

اسيوطاألدبىمبصرحسين رياض احمد خالد28613

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمود ناجح الجبار عبد28614

اسيوطاألدبىمبصرحسين رياض عوض الرحمن عبد28615

اسيوطاألدبىمبصرخفاجى سعيد سيد هللا عبد28616

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم الحليم عبد سعد على28617

اسيوطاألدبىمبصرمحمد المعتمد عبد حمدى عمر28618

اسيوطاألدبىمبصرعلى سباق عيد عمر28619

اسيوطاألدبىمبصرالصاوى محمد ياسين صالح محمد28620

اسيوطاألدبىمبصرعالم الوهاب عبد عالم محمد28621

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد الدين عصام محمد محمد28622

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد ابراهيم محمود محمد28623

اسيوطاألدبىمبصرعطا حسن ياسر محمد28624

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود الدين جمال محمود28625

اسيوطاألدبىمبصرعبده محمد حمدى محمود28626

اسيوطاألدبىمبصرعثمان احمد فرج محمود28627

اسيوطاألدبىمبصرخفاجى سعيد كامل مصطفى28628

اسيوطاألدبىمبصرمحمد انور محمود مصطفى28629

اسيوطاألدبىمبصرجالل محمد جمال منتصر28630

اسيوطاألدبىمبصراحمد هللا عبد جالل الحسن ابو28631

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو زيدان عماد الحسن ابو28632

اسيوطاألدبىمبصرحسن شحاته حسين احمد28633

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ذكى نادى احمد28634

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ريس فرغلى اسامه28635

اسيوطاألدبىمبصرالمطلب عبد الحميد عبد اشرف اسالم28636

اسيوطاألدبىمبصرحسين هللا عبد محمد اياد28637

اسيوطاألدبىمبصرالستار عبد الحميد عبد الرحيم عبد حازم28638

اسيوطاألدبىمبصرفرج شحاته محمد حسام28639
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ثانهالل بنى

ثانهالل بنى

ن343هالل بنى

ن362هالل بنى

ثانهالل بنى

ثانهالل بنى

ثانهالل بنى

ثانهالل بنى

ثانهالل بنى

ثانهالل بنى

ثانهالل بنى

ثانهالل بنى

ثانالحبالصة

ثانالحبالصة

ثانالحبالصة

ثانالحبالصة

ثانالحبالصة

ثانالحبالصة

ثانالحبالصة

راسبالحبالصة

ثانالحبالصة

ن465الحبالصة

ن372الحبالصة

راسبالحبالصة

راسبالحبالصة

راسبالحبالصة

راسبالحبالصة

راسبالحبالصة

ن365الحبالصة

ثانالحبالصة

راسبالحبالصة

ثانالحبالصة

راسبالحبالصة

ثانمنفلوط

ن340منفلوط

ن465منفلوط

ن376منفلوط

ن351منفلوط

راسبمنفلوط

ن358منفلوط

ن389منفلوط

ثانمنفلوط
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اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد حسن احمد طه28640

اسيوطاألدبىمبصرعلى التواب عبد شحاته عمر28641

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد قطب عادل عمرو28642

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد عنتر على28643

اسيوطاألدبىمبصرالدين علم العزيز عبد احمد محمد28644

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عباس حسيبه ابو محمد28645

اسيوطاألدبىمبصراحمد عبده خليفه محمد28646

اسيوطاألدبىمبصرسيد الصبور عبد عادل محمد28647

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد الرازق عبد محمد28648

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى ديوش كامل محمد28649

اسيوطاألدبىمبصرعلى الحافظ عبد جمال محمود28650

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد هللا فضل رمضان محمود28651

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد جابر عيد مؤمن28652

اسيوطاألدبىمبصرفولى زايد محسن مصطفى28653

اسيوطاألدبىمبصرمحمد صالح محمود مصطفى28654

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد المهمين عبد مصطفى28655

اسيوطاألدبىمبصرالمعبود عبد نور بدر احمد28656

اسيوطاألدبىمبصرالكريم عبد عوض رمضان احمد28657

اسيوطاألدبىمبصرالصبور عبد عباس سيد احمد28658

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد المحسن عبد احمد28659

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم الناصر عبد اسالم28660

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد جمال خالد28661

اسيوطاألدبىمبصرمحمد رمضان حسين رمضان28662

اسيوطاألدبىمبصراحمد الباسط عبد الاله عبد سيد28663

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد محمد صابر28664

اسيوطاألدبىمبصرعلى ناصر خالد طارق28665

اسيوطاألدبىمبصرعلى فوزى ناصر عادل28666

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى سيد الدين سيف الرحمن عبد28667

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد محمد الرحمن عبد28668

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الدين علم مصطفى الدين علم28669

اسيوطاألدبىمبصربدوى عباس عمر عمرو28670

اسيوطاألدبىمبصررياض على سيد محمد28671

اسيوطاألدبىمبصرحافظ محمد الراضى عبد محمد28672

اسيوطاألدبىمبصرمحمود طايع الرحيم عبد محمد28673

اسيوطاألدبىمبصرنظيف محمد المعز عبد محمد28674

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم رمضان صدقى محمود28675

اسيوطاألدبىمبصرشلقامى بدرى على محمود28676

اسيوطاألدبىمبصرالوهاب عبد متولى فرج محمود28677

اسيوطاألدبىمبصرجابر عباس مرزوق محمود28678

اسيوطاألدبىمبصرسعيد عطا سيد باهلل معتصم28679

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم احمد اشرف احمد28680

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد جمال احمد28681
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ثانمنفلوط

ن430منفلوط

ثانمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ن353منفلوط

ن377منفلوط

ن425منفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ن417منفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ن395منفلوط

ن359منفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

ن449منفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ن342منفلوط

ثانمنفلوط

ن369عدى بنى

ثانعدى بنى
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اسيوطاألدبىمبصرحسن الحميد عبد جمال احمد28682

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد حسن احمد28683

اسيوطاألدبىمبصرسليمان الهادى عبد على حسين احمد28684

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على حمدى احمد28685

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود رمضان احمد28686

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد سعد احمد28687

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد حسن سعيد احمد28688

اسيوطاألدبىمبصرالهادى عبد جالل سيد احمد28689

اسيوطاألدبىمبصرحسن سيد عادل احمد28690

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد عرفه احمد28691

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد على احمد28692

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على احمد على احمد28693

اسيوطاألدبىمبصرفراج احمد على احمد28694

اسيوطاألدبىمبصرالشيمى احمد العال عبد عمر احمد28695

اسيوطاألدبىمبصرمحمد العال عبد فتحى احمد28696

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو احمد محمد احمد28697

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد محمد احمد28698

اسيوطاألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمود احمد28699

اسيوطاألدبىمبصرحسن العال عبد محمود احمد28700

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى حامد نصر احمد28701

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد الحميد عبد الحافظ عبد اسامه28702

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد المجيد عبد اسامه28703

اسيوطاألدبىمبصريوسف حسن على اسالم28704

اسيوطاألدبىمبصرمحمود الغنى عبد محمد اسالم28705

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمود اسالم28706

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فراج محمود الحسين28707

اسيوطاألدبىمبصربكر احمد صالح بكر28708

اسيوطاألدبىمبصرمخلوف سيد حسن عمر حازم28709

اسيوطاألدبىمبصرسلطان سيد الرحمن عبد حامد28710

اسيوطاألدبىمبصرمحمد رمضان محمد حسام28711

اسيوطاألدبىمبصرمشعال سيد معوض حسام28712

اسيوطاألدبىمبصربشندى حسن جمال حسن28713

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن حامد حسن28714

اسيوطاألدبىمبصرسلطان احمد الحكم عبد حسن28715

اسيوطاألدبىمبصرالعز ابو محمد المجيد عبد محمد حسن28716

اسيوطاألدبىمبصرحسن فراج مصطفى حسن28717

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد رمضان حسين28718

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد احمد المنعم عبد حسين28719

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسين الهادى عبد حسين28720

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد هاشم حسين28721

اسيوطاألدبىمبصربودى احمد على حسن حمدى28722

اسيوطاألدبىمبصرحسين سيد رمضان حمدى28723



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1364

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانعدى بنى

راسبعدى بنى

ثانعدى بنى

ن405عدى بنى

ثانعدى بنى

ن421عدى بنى

ثانعدى بنى

ن375عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن447عدى بنى

ن403عدى بنى

ن563عدى بنى

ن411عدى بنى

ن381عدى بنى

ن435عدى بنى

ثانعدى بنى

ن372عدى بنى

ن448عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن421عدى بنى

ن414عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن514عدى بنى

ن371عدى بنى

ن400عدى بنى

ن455عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن401عدى بنى

ن379عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن359عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى
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اسيوطاألدبىمبصرابراهيم قوشتى ابراهيم خالد28724

اسيوطاألدبىمبصرمحمد جاد عامر خالد28725

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد عمر خالد28726

اسيوطاألدبىمبصردردير سيد محمد خالد28727

اسيوطاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد هللا عبد سامى28728

اسيوطاألدبىمبصرعلى مصطفى بدر سالمه28729

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد الرحيم عبد سالمه28730

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سلطان محمود سلطان28731

اسيوطاألدبىمبصربدوى احمد صابر سيد28732

اسيوطاألدبىمبصرفراج محمد سيد محمد سيد28733

اسيوطاألدبىمبصرصالح احمد على محمد سيد28734

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد سيد محمود سيد28735

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد طه محمد طه28736

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد العال عبد الحميد عبد عاطف28737

اسيوطاألدبىمبصرسنون حسن محمد حسن الحميد عبد28738

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد محمد على الحميد عبد28739

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد المنعم عبد الرحمن عبد28740

اسيوطاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد على الرحيم عبد28741

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هللا عبد سيد هللا عبد28742

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد محمد هللا عبد28743

اسيوطاألدبىمبصراحمد المنعم عبد مصطفى المنعم عبد28744

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد انس المهمين عبد28745

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد عصام28746

اسيوطاألدبىمبصرالنصر سيف الحميد عبد النصر سيف محمود عصام28747

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود احمد على28748

اسيوطاألدبىمبصرالمنعم عبد احمد حمدى على28749

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد العابدين زين على28750

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ابراهيم سيد على28751

اسيوطاألدبىمبصرعلى سيد فتحى على28752

اسيوطاألدبىمبصرسلطان على محمود على28753

اسيوطاألدبىمبصرحسن مصطفى محمود على28754

اسيوطاألدبىمبصراحمد على نصر على28755

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو احمد على عماد28756

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد عمر حامد عمر28757

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد احمد شحاته عمرو28758

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسين محمد مؤمن28759

اسيوطاألدبىمبصرسلطان سيد احمد محمد28760

اسيوطاألدبىمبصراحمد الهادى عبد احمد محمد28761

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم قطب حسن محمد28762

اسيوطاألدبىمبصرالهادى عبد محمد حمدى محمد28763

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم على خالد محمد28764

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد خضر محمد28765
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ن362عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن478عدى بنى

راسبعدى بنى

ثانعدى بنى

ن364عدى بنى

ن421عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن356عدى بنى

راسبعدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن337عدى بنى

ثانعدى بنى

ن473عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن402عدى بنى

ن380عدى بنى

ن392عدى بنى

ثانعدى بنى

ن359عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن435عدى بنى

ن406عدى بنى

ن517عدى بنى

ن511عدى بنى

ثانعدى بنى

ن369عدى بنى

ن459عدى بنى

ن374عدى بنى

ن389عدى بنى

ن501عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

راسبعدى بنى
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد خلف محمد28766

اسيوطاألدبىمبصرسويفى الرحمن عبد سعد محمد28767

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد سعيد محمد28768

اسيوطاألدبىمبصرسلطان محمد سلطان محمد28769

اسيوطاألدبىمبصراحمد الهادى عبد سمير محمد28770

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد سيد محمد28771

اسيوطاألدبىمبصرحسانين الكريم عبد صالح محمد28772

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد صالح محمد28773

اسيوطاألدبىمبصرمحمد جاد عامر محمد28774

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد الباسط عبد محمد28775

اسيوطاألدبىمبصرعرابى العال عبد محمد العال عبد محمد28776

اسيوطاألدبىمبصرالواحد عبد سيد الواحد عبد محمد28777

اسيوطاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد عبده محمد28778

اسيوطاألدبىمبصرالنبى عبد احمد عدوى محمد28779

اسيوطاألدبىمبصرنصر محمد حامد على محمد28780

اسيوطاألدبىمبصراحمد سلطان محمد على محمد28781

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو هللا عبد عمر محمد28782

اسيوطاألدبىمبصرمتولى محمد فتحى محمد28783

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن كامل محمد28784

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد على كمال محمد28785

اسيوطاألدبىمبصرعيسى محمد المنعم عبد مصطفى محمد28786

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد مصطفى محمد28787

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد جمال محمود28788

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد حامد محمود28789

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد خالد محمود28790

اسيوطاألدبىمبصراحمد الهادى عبد سالمه محمود28791

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم احمد سيد محمود28792

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد سيد محمود28793

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد السالم عبد محمود28794

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد محمد المنعم عبد محمود28795

اسيوطاألدبىمبصرعلى رمضان على محمود28796

اسيوطاألدبىمبصرشعبان رمضان عيد محمود28797

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد قوشتى محمود28798

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن محمد محمود28799

اسيوطاألدبىمبصرعلى قوشتى محمد محمود28800

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد مصطفى محمود28801

اسيوطاألدبىمبصرسنوسى الرحيم عبد احمد مصطفى28802

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد حسانين مصطفى28803

اسيوطاألدبىمبصرحسين الرحيم عبد حمدى مصطفى28804

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمود خالد مصطفى28805

اسيوطاألدبىمبصرسيد مصطفى عادل مصطفى28806

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد حسن على مصطفى28807
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ثانعدى بنى

راسبعدى بنى

ثانعدى بنى

ن441عدى بنى

ثانعدى بنى

ن390عدى بنى

ن439عدى بنى

ن452عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن382عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن467عدى بنى

ن398عدى بنى

ن458عدى بنى

ن425عدى بنى

ثانعدى بنى

راسبعدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن466عدى بنى

ن392عدى بنى

ن460عدى بنى

ن427عدى بنى

ثانعدى بنى

ن387عدى بنى

ن481عدى بنى

ن420عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن495عدى بنى

ثانعدى بنى

ن412عدى بنى

ثانعدى بنى

ن444عدى بنى

ثانعدى بنى

ن367عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن425عدى بنى

ن400عدى بنى
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اسيوطاألدبىمبصرالعلوانى احمد على سيد على مصطفى28808

اسيوطاألدبىمبصرعلى الحافظ عبد على مصطفى28809

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسين محمد مصطفى28810

اسيوطاألدبىمبصراحمد المنعم عبد محمد مصطفى28811

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن محمود مصطفى28812

اسيوطاألدبىمبصرالمقصود عبد المعز عبد صابر منتصر28813

اسيوطاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد احمد هشام28814

اسيوطاألدبىمبصرحسنين احمد محمد هشام28815

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على هللا عبد مصطفى هشام28816

اسيوطاألدبىمبصرفراج محمد فراج مصطفى هشام28817

اسيوطاألدبىمبصراحمد سالمه ياسر هشام28818

اسيوطاألدبىمبصرحسن فرغلى السالم عبد ياسر28819

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحافظ عبد محمود ياسر28820

اسيوطاألدبىمبصرعلى مصطفى على ياسين28821

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو محمود احمد يوسف28822

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد يوسف الحميد عبد يوسف28823

اسيوطاألدبىمبصرفراج سيد فراج محمد يوسف28824

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد محمود محمد يوسف28825

اسيوطاألدبىمبصرعبده محمد حسين احمد28826

اسيوطاألدبىمبصراحمد رمضان محمد احمد28827

اسيوطاألدبىمبصرمحمود احمد محمد ايمن28828

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد رفاعى جمعه28829

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد حسين احمد سيد28830

اسيوطاألدبىمبصرمحمود احمد سيد مصطفى28831

اسيوطاألدبىمبصراحمد فراج مصطفى وليد28832

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد زيد ابو نجاح ياسين28833

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ابراهيم على ابراهيم28834

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم نادى احمد28835

اسيوطاألدبىمبصراحمد السالم عبد مصطفى احمد28836

اسيوطاألدبىمبصرحسين سلطان محمد حاتم28837

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن حسنى حسن28838

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى الحميد عبد نادى حمدى28839

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد الباسط عبد عطيه شعبان28840

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد حجازى بدر على28841

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد على محمد على28842

اسيوطاألدبىمبصرعلى المعز عبد محمود عزت28843

اسيوطاألدبىمبصرشحاته محمد احمد الرحمن عبد28844

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم احمد السيد محمد الرحمن عبد28845

اسيوطاألدبىمبصربيومى محمود جمال الرحمن عبد28846

اسيوطاألدبىمبصرحسين الرحمن عبد فرغلى كامل28847

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم حلمى جمال كريم28848

اسيوطاألدبىمبصرحلوى الحفيظ عبد سعد محمد28849
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ن481عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن404عدى بنى

ثانعدى بنى

ن412عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن356عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ن359عدى بنى

ن352عدى بنى

ن343عدى بنى

ثانعدى بنى

ثانعدى بنى

ثانرافع بنى

ن395رافع بنى

ثانرافع بنى

ثانرافع بنى

ن377رافع بنى

ثانرافع بنى

ثانرافع بنى

ن445رافع بنى

راسبالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

راسبالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

راسبالحواتكه

ثانالحواتكه

راسبالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

راسبالحواتكه

ثانالحواتكه

ن316الحواتكه

راسبالحواتكه
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اسيوطاألدبىمبصرحسانين حسين صابر هيثم28850

اسيوطاألدبىمبصرحسن سعد عصام هيثم28851

اسيوطاألدبىمبصرالشافى عبد شاكر مصطفى وليد28852

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد عادل احمد28853

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على عامر احمد28854

اسيوطاألدبىمبصرحسين العاطى عبد شحاته حسن28855

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن على حسن28856

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فرغلى محمود حسن28857

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فرغلى محمود حسين28858

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فرغلى العرب نصر حمدى28859

اسيوطاألدبىمبصراحمد فاروق المعز عبد خالد28860

اسيوطاألدبىمبصرتوفيق فتحى الشافى عبد شعبان28861

اسيوطاألدبىمبصراحمد ثروت ياسر محمد28862

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حميده رمضان محمد28863

اسيوطاألدبىمبصرحبيب احمد فوزى محمد28864

اسيوطاألدبىمبصرسعيد جمعه الكريم عبد محمد28865

اسيوطاألدبىمبصرالمعطى عبد محمود احمد محمود28866

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن ايمن محمود28867

اسيوطاألدبىمبصراحمد صابر حماده محمود28868

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو حفنى رجب محمود28869

اسيوطاألدبىمبصرحسن مصطفى محمد مصطفى28870

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سعد حماده وائل28871

اسيوطاألدبىمبصرتهامى ياسين حسانين ياسين28872

اسيوطاألدبىمبصرنصر قدرى صالح احمد28873

اسيوطاألدبىمبصرسيد على جمال احمد28874

اسيوطاألدبىمبصرصبره زيد ابو رشاد احمد28875

اسيوطاألدبىمبصرجالل سيد عاطف احمد28876

اسيوطاألدبىمبصروهمان سيد محمد احمد28877

اسيوطاألدبىمبصرسلطان الغنى عبد محمد احمد28878

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود الدين نور حسام28879

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد المالك عبد حسين حسن28880

اسيوطاألدبىمبصردياب محمد عنتر حسن28881

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد احمد الجيوشى حمدى28882

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد المنعم عبد سيد حمدى28883

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد محمد على خالد28884

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد عماد الرحمن عبد28885

اسيوطاألدبىمبصرمجاهد كدوانى ربيعى عصام28886

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد عمر على28887

اسيوطاألدبىمبصرشاكر محمد سيد فتحى28888

اسيوطاألدبىمبصرعلى فنجرى ممدوح فنجرى28889

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمد احمد محمد28890

اسيوطاألدبىمبصرحسانين خلف رمضان محمد28891
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راسبالحواتكه

راسبالحواتكه

راسبالحواتكه

ثانالحواتكه

راسبالحواتكه

راسبالحواتكه

راسبالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ن393الحواتكه

ثانالحواتكه

ن374الحواتكه

ثانالحواتكه

راسبالحواتكه

ثانالحواتكه

ن358الحواتكه

ن384الحواتكه

ن374الحواتكه

ثانالحواتكه

ن341الحواتكه

ن424الحواتكه

ثانالحواتكه

ن375الحواتكه

ن483جحدم

راسبجحدم

ثانجحدم

ثانجحدم

ثانجحدم

راسبجحدم

ن429جحدم

ن416جحدم

ثانجحدم

ثانجحدم

ثانجحدم

ن473جحدم

ن462جحدم

ن458جحدم

ن368جحدم

ن547جحدم

ثانجحدم

ثانجحدم

ن429جحدم
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اسيوطاألدبىمبصرحسن حموده عرفه محمد28892

اسيوطاألدبىمبصرالمعطى عبد المزيون عبد رمضان محمود28893

اسيوطاألدبىمبصرربه عبد مصطفى محمد مصطفى28894

اسيوطاألدبىمبصراحمد كدوانى هاشم مصطفى28895

اسيوطاألدبىمبصرحمادعلى محمد ياسين28896

اسيوطاألدبىمبصررسالن احمد الرحمن عبد احمد28897

اسيوطاألدبىمبصرمحمود حلمى احمد حمدى28898

اسيوطاألدبىمبصرالرشيد عبد محمد طه خالد28899

اسيوطاألدبىمبصرخزيم زكى جمال على28900

اسيوطاألدبىمبصرالقادر عبد محمود العزيز عبد عمر28901

اسيوطاألدبىمبصرالواحد عبد هللا عبد محمود كريم28902

اسيوطاألدبىمبصراحمد شوقى امير محمد28903

اسيوطاألدبىمبصرعثمان ثابت سالم محمود28904

اسيوطاألدبىمبصرسليمان فرحان السميع عبد محمود28905

اسيوطاألدبىمبصرقاسم صالح المعز عبد محمود28906

اسيوطاألدبىمبصرمحمد كساب محمد محمود28907

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد الكريم عبد صالح هارون28908

اسيوطاألدبىمبصررشوان موسى الحميد عبد ابراهيم28909

اسيوطاألدبىمبصرحسن الشافى عبد حسن احمد28910

اسيوطاألدبىمبصرعلى عاشور يحى احمد28911

اسيوطاألدبىمبصراحمد جالل سعد اسامه28912

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد الحميد عبد الغنى عبد طه28913

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد الدين علم فايز الكريم عبد28914

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمود حامد عمر28915

اسيوطاألدبىمبصرجمعه الرحمن عبد سالمه محمد28916

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم الموجود عبد مصطفى محمد28917

اسيوطاألدبىمبصرقويه هللا عبد الحميد عبد محمود28918

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد الجابر عبد التواب عبد مصطفى28919

اسيوطاألدبىمبصرمحمد بشار محمد مصطفى28920

اسيوطاألدبىمبصرجمعه فوزى محمود مصطفى28921

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد حسن احمد28922

اسيوطاألدبىمبصرتوفيق سيد ربيع احمد28923

اسيوطاألدبىمبصرموسى محمد زينهم احمد28924

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد عادل احمد28925

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد على فرغلى احمد28926

اسيوطاألدبىمبصرمحمد رجب السميع عبد اسالم28927

اسيوطاألدبىمبصراحمد الحافظ عبد فوزى اسالم28928

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد عطيه محمد حاتم28929

اسيوطاألدبىمبصرمحمد رمضان حسن حسام28930

اسيوطاألدبىمبصرمنصور احمد نصر حسام28931

اسيوطاألدبىمبصرمراد سالمه كرم حماده28932

اسيوطاألدبىمبصرسيد الحميد عبد عاطف الحميد عبد28933
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ن496جحدم

ثانجحدم

راسبجحدم

ن365جحدم

ثانجحدم

ن470قرار نزة

ن416قرار نزة

ثانقرار نزة

ثانقرار نزة

راسبقرار نزة

راسبقرار نزة

راسبقرار نزة

ثانقرار نزة

راسبقرار نزة

ثانقرار نزة

راسبقرار نزة

ن430قرار نزة

ثانباسيوط العتامنة

ن411باسيوط العتامنة

ن376باسيوط العتامنة

ن511باسيوط العتامنة

راسبباسيوط العتامنة

ن438باسيوط العتامنة

ن355باسيوط العتامنة

ثانباسيوط العتامنة

ن440باسيوط العتامنة

ن416باسيوط العتامنة

ثانباسيوط العتامنة

ن428باسيوط العتامنة

راسبباسيوط العتامنة

ن520مجد بنى

ن336مجد بنى

راسبمجد بنى

راسبمجد بنى

راسبمجد بنى

راسبمجد بنى

ن377مجد بنى

راسبمجد بنى

راسبمجد بنى

راسبمجد بنى

ن466مجد بنى

ن409مجد بنى
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اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو القادر عبد صالح القادر عبد28934

اسيوطاألدبىمبصرتوفيق لزومى ايمن على28935

اسيوطاألدبىمبصرحسين على اللطيف عبد على28936

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على محمد على28937

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد محمد عمر28938

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد خالد محمد28939

اسيوطاألدبىمبصرعاشور محمود خالد محمد28940

اسيوطاألدبىمبصرمتولى سيد الاله عبد محمد28941

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد احمد الدين عصام محمد28942

اسيوطاألدبىمبصرمحمد االمين محمد عمر محمد28943

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد فتحى مراجع محمد28944

اسيوطاألدبىمبصرمراد الصبور عبد مراد محمد28945

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد حسنى محمود28946

اسيوطاألدبىمبصرحسن على عمر محمود28947

اسيوطاألدبىمبصررشوان حسن محمد مصطفى28948

اسيوطاألدبىمبصرسعيد هللا عبد محمد مصطفى28949

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن محمود مصطفى28950

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد هاشم نور28951

اسيوطاألدبىمبصراحمد فتحى صالح ياسر28952

اسيوطاألدبىمبصرعطا فهمى منصور يوسف28953

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو الغنى عبد زيان احمد28954

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد على حسين28955

اسيوطاألدبىمبصرسليم سالمه النبى عبد سالمه28956

اسيوطاألدبىمبصرعلى المعبود عبد حمدى التواب عبد28957

اسيوطاألدبىمبصرخطاب على حسن على28958

اسيوطاألدبىمبصرخليفه المعطى عبد محمد على28959

اسيوطاألدبىمبصرعلى نادى احمد عمر28960

اسيوطاألدبىمبصرمهنى الحليم عبد على عمر28961

اسيوطاألدبىمبصرحسن جوده ابراهيم محمد28962

اسيوطاألدبىمبصرالمجلى عبد الصبور عبد حامد محمد28963

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد محمد28964

اسيوطاألدبىمبصرزيدان السالم عبد عنتر محمد28965

اسيوطاألدبىمبصرالمناف عبد الغنى عبد احمد محمود28966

اسيوطاألدبىمبصريحى خليفه صابر محمود28967

اسيوطاألدبىمبصرالموجود عبد محمد محمود هشام28968

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد صالح ياسر28969

اسيوطاألدبىمبصرالحليم عبد الهادى عبد عطا ياسر28970

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسين شعبان ابراهيم28971

اسيوطاألدبىمبصراحمد شعبان رجب ابراهيم28972

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو محمد مصطفى ابراهيم28973

اسيوطاألدبىمبصرخليل احمد خليل احمد28974

اسيوطاألدبىمبصرسليمان على محمد احمد28975
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ن356مجد بنى

ن402مجد بنى

ن416مجد بنى

ن434مجد بنى

راسبمجد بنى

ن426مجد بنى

ن374مجد بنى

ن383مجد بنى

ن381مجد بنى

ثانمجد بنى

ن385مجد بنى

ن375مجد بنى

راسبمجد بنى

راسبمجد بنى

راسبمجد بنى

ن330مجد بنى

ن351مجد بنى

راسبمجد بنى

ثانمجد بنى

ن406مجد بنى

ن364القصور ام

ن361القصور ام

ن384القصور ام

ن399القصور ام

ن398القصور ام

ن405القصور ام

ن346القصور ام

ن374القصور ام

ن387القصور ام

ن354القصور ام

ن485القصور ام

ن436القصور ام

ثانالقصور ام

ن419القصور ام

ن525القصور ام

ن386القصور ام

ثانالقصور ام

ن351ابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب
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اسيوطاألدبىمبصرهريدى على صالح احمد28976

اسيوطاألدبىمبصرالقادر عبد شوكل مسعود احمد28977

اسيوطاألدبىمبصراحمد جالل نعمان احمد28978

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى عثمان جمال اسالم28979

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمود اسالم28980

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسين عطيه الغطريفى28981

اسيوطاألدبىمبصرسليمان المالك عبد جمعه خليل28982

اسيوطاألدبىمبصرحسانين على مصطفى خلف28983

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فتحى مصطفى رمضان28984

اسيوطاألدبىمبصرالظاهر عبد احمد رزق رمضان28985

اسيوطاألدبىمبصراحمد كامل الجواد عبد هللا عبد28986

اسيوطاألدبىمبصرمحمود الراضى عبد خلف الراضى عبد28987

اسيوطاألدبىمبصرامين احمد محمد عمر28988

اسيوطاألدبىمبصرعبده محمود محمد عليان28989

اسيوطاألدبىمبصرعثمان على محمد فارس28990

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن محمود محمد28991

اسيوطاألدبىمبصرعمار حسن حسنى محمد28992

اسيوطاألدبىمبصرالمتجلى عبد محمد مصطفى محمد28993

اسيوطاألدبىمبصرمحمود رشدان البديع عبد محمد28994

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد التواب عبد محمود28995

اسيوطاألدبىمبصرعلى الصادق محمد محمود28996

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى احمد مصطفى محمود28997

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد سيد مصطفى28998

اسيوطاألدبىمبصراحمد زيدان احمد مصطفى28999

اسيوطاألدبىمبصراحمد عمران مروان مصطفى29000

اسيوطاألدبىمبصراحمد الغنى عبد احمد يوسف29001

اسيوطاألدبىمبصرسيد هاشم شعبان يوسف29002

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد حسن احمد29003

اسيوطاألدبىمبصراحمد الناصر عبد حماده احمد29004

اسيوطاألدبىمبصرمحمد المعطى عبد صالح اسامه29005

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى السالم عبد حسن حسين29006

اسيوطاألدبىمبصراحمد العزيز عبد محمد العزيز عبد29007

اسيوطاألدبىمبصراحمد عمر اسعد عمر29008

اسيوطاألدبىمبصرصابر الاله عبد حسن عمر29009

اسيوطاألدبىمبصرحسين الحكيم عبد عامر مبارك29010

اسيوطاألدبىمبصرالكريم عبد قطب رفاعى محمد29011

اسيوطاألدبىمبصرعطا حسنى عاطف محمد29012

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن يوسف ياسر29013

اسيوطاألدبىمبصرسيد الكريم عبد ممدوح بكر ابو29014

اسيوطاألدبىمبصراحمد المنعم عبد حسن احمد29015

اسيوطاألدبىمبصرالفضيل عبد محمد صالح احمد29016

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد خليفه عيد احمد29017
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ثانابنوب

ثانابنوب

ن391ابنوب

ن352ابنوب

ثانابنوب

ن335ابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

ن380ابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

ن369ابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

ن403ابنوب

راسبابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

راسبمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى
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اسيوطاألدبىمبصرثابت خميس احمد اسالم29018

اسيوطاألدبىمبصرالسميع عبد الحميد عبد عباس اسالم29019

اسيوطاألدبىمبصرسالم العزيز عبد الناصر عبد جمال29020

اسيوطاألدبىمبصراحمد ثابت الناصر عبد حاتم29021

اسيوطاألدبىمبصرفراج احمد حامد حازم29022

اسيوطاألدبىمبصرحسن محفوظ انور حسام29023

اسيوطاألدبىمبصرحسن الاله عبد محمد حسانين29024

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد صابر حسين29025

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود عصام خالد29026

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد محمد خالد29027

اسيوطاألدبىمبصرجمعه الفضيل عبد عنتر زياد29028

اسيوطاألدبىمبصرشامخ حسن محمد شامخ29029

اسيوطاألدبىمبصرالغنى عبد الحميد عبد منصور الحميد عبد29030

اسيوطاألدبىمبصرهيكل حماد محمود الرحمن عبد29031

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد ريان على29032

اسيوطاألدبىمبصرخليفه عطا حسانين عمر29033

اسيوطاألدبىمبصرجمعه محمد ممدوح عمران29034

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد خليفه موسى عمرو29035

اسيوطاألدبىمبصرالقادر عبد محمد بدرى محمد29036

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى امين جمال محمد29037

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد كامل حسن محمد29038

اسيوطاألدبىمبصرالفضيل عبد محمد خالد محمد29039

اسيوطاألدبىمبصرحسين احمد الهادى عبد محمد29040

اسيوطاألدبىمبصرالرسول عبد عمر على محمد29041

اسيوطاألدبىمبصرحسنين محمد ناصر محمد29042

اسيوطاألدبىمبصرحسين المجيد عبد نبوت محمد29043

اسيوطاألدبىمبصرعيد محمد عيد محمود29044

اسيوطاألدبىمبصراحمد حامد محمد محمود29045

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى محمود نادى محمود29046

اسيوطاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد حسين مصطفى29047

اسيوطاألدبىمبصراحمد على خالد مصطفى29048

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد حسين على مصطفى29049

اسيوطاألدبىمبصرمحمد راتب الحفيظ عبد ناصر29050

اسيوطاألدبىمبصرعيد نور احمد نور29051

اسيوطاألدبىمبصرعثمان الحميد عبد عثمان هشام29052

اسيوطاألدبىمبصرالشافى عبد المالك عبد مصطفى هشام29053

اسيوطاألدبىمبصرفراج الكريم عبد الباسط عبد همام29054

اسيوطاألدبىمبصرحسان باشا ناصر وائل29055

اسيوطاألدبىمبصرعلى نبوت الفتاح عبد احمد29056

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد النبى عبد سعد حسام29057

اسيوطاألدبىمبصرسالم على على حسام29058

اسيوطاألدبىمبصرالنبى عبد الرؤف عبد مختار حسام29059
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ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ن377محمديات بنى

ثانمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

ن472محمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ن392محمديات بنى

ن360محمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ن349محمديات بنى

ن491محمديات بنى

ثانالمعابده

ثانالمعابده

ثانالمعابده

ثانالمعابده
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اسيوطاألدبىمبصرحسن خليل عز شريف29060

اسيوطاألدبىمبصرسالم على سالم شهاب29061

اسيوطاألدبىمبصرهللا جاب البديع عبد مصطفى صالح29062

اسيوطاألدبىمبصرسالم الوهاب عبد العظيم عبد الرحمن عبد29063

اسيوطاألدبىمبصراحمد العظيم عبد احمد محمد29064

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود المالك عبد محمد29065

اسيوطاألدبىمبصرسليمان سيد هللا عطا محمد29066

اسيوطاألدبىمبصرعثمان محمد عطيه محمد29067

اسيوطاألدبىمبصرالحليم عبد صالح عوض محمد29068

اسيوطاألدبىمبصراحمد مصطفى ناجح محمود29069

اسيوطاألدبىمبصربكر سعد احمد ابراهيم29070

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد الرازق عبد حسام29071

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد عثمان الرازق عبد29072

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد هللا عبد29073

اسيوطاألدبىمبصرمرسى بخيت مرسى هللا عبد29074

اسيوطاألدبىمبصرعلى النعيم عبد الرازق عبد مؤمن29075

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد حسن محمد29076

اسيوطاألدبىمبصرفرحان على الهادى عبد محمد29077

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد مدحت محمد29078

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد الوهاب عبد الرحمن عبد محمود29079

اسيوطاألدبىمبصربكر ثابت ياسين محمود29080

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود يوسف محمود29081

اسيوطاألدبىمبصرحسن خلف حسن مصطفى29082

اسيوطاألدبىمبصرحماد احمد الناصر عبد مصطفى29083

اسيوطاألدبىمبصرخليل على محمد مصطفى29084

اسيوطاألدبىمبصرسيد اللطيف عبد الرحمن عبد احمد29085

اسيوطاألدبىمبصرفرحان على فرحان احمد29086

اسيوطاألدبىمبصررضوان محمد محمود اسالم29087

اسيوطاألدبىمبصرمنصور على الناصر عبد جمال29088

اسيوطاألدبىمبصرمبارك سليمان احمد حسام29089

اسيوطاألدبىمبصرمهران احمد فرحان حسام29090

اسيوطاألدبىمبصرخليفه الكريم عبد رجب خالد29091

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد على عاطف على29092

اسيوطاألدبىمبصرعميره سيد على عميره29093

اسيوطاألدبىمبصرحصوه محمد سيد محمد29094

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسين عيد محمد29095

اسيوطاألدبىمبصراحمد حماد مصطفى محمد29096

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سالم محمد مدحت29097

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمد محمود محمد مجدى29098

اسيوطاألدبىمبصراحمد فايق حسين فايق29099

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو على ابراهيم على احمد29100

اسيوطاألدبىمبصرحسانين حسين حسن على احمد29101
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ثانالمعابده

ثانالمعابده

ثانالمعابده

ثانالمعابده

ثانالمعابده

ثانالمعابده

ثانالمعابده

راسبالمعابده

راسبالمعابده

ن452المعابده

ثانعليج بنى

راسبعليج بنى

راسبعليج بنى

راسبعليج بنى

راسبعليج بنى

راسبعليج بنى

ثانعليج بنى

راسبعليج بنى

راسبعليج بنى

ثانعليج بنى

راسبعليج بنى

راسبعليج بنى

راسبعليج بنى

راسبعليج بنى

ثانعليج بنى

ثانمطير عرب

راسبمطير عرب

ثانمطير عرب

ثانمطير عرب

ن385مطير عرب

ثانمطير عرب

ثانمطير عرب

راسبمطير عرب

ن367مطير عرب

راسبمطير عرب

راسبمطير عرب

ثانمطير عرب

ثانمطير عرب

راسبمطير عرب

راسبمطير عرب

ثانباسيوط الواسطى

ن428باسيوط الواسطى
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اسيوطاألدبىمبصراحمد على سيد محمود احمد29102

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد سعد سيد سعد29103

اسيوطاألدبىمبصرحسين حسن سيد محمد سيد29104

اسيوطاألدبىمبصراحمد صالح احمد طه29105

اسيوطاألدبىمبصرعابد مصطفى احمد مصطفى طه29106

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد29107

اسيوطاألدبىمبصرعطيفى الحق جاد الحكيم عبد محمد29108

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد يوسف زكريا يوسف29109

اسيوطاألدبىمبصرجابر محمود جابر احمد29110

اسيوطاألدبىمبصرعلى فتحى حسن احمد29111

اسيوطاألدبىمبصرالجليل عبد محمد عاطف احمد29112

اسيوطاألدبىمبصرسيد فرغلى عامر احمد29113

اسيوطاألدبىمبصرصالح سيد الدين نصر احمد29114

اسيوطاألدبىمبصراحمد القاسم ابو حماده اسالم29115

اسيوطاألدبىمبصرسيد الصادق عبد عربى صالح29116

اسيوطاألدبىمبصراحمد جاد سيد الرحمن عبد29117

اسيوطاألدبىمبصربدارى الرحمن عبد هللا عبد الرحمن عبد29118

اسيوطاألدبىمبصرمحمد رمضان محمد الرحمن عبد29119

اسيوطاألدبىمبصرعلى فتحى حسن هللا عبد29120

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عفيفى عصام عمار29121

اسيوطاألدبىمبصرسليمان على اشرف محمد29122

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد خالد محمد29123

اسيوطاألدبىمبصرعلى زكى سعد محمد29124

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد صالح محمد29125

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد طه محمد29126

اسيوطاألدبىمبصرعلى جالل الدين كمال محمد29127

اسيوطاألدبىمبصرشلبى الرحيم عبد محمود محمد29128

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى صابر محمد محمود29129

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد الهادى عبد جمال مصطفى29130

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد جمال مصطفى29131

اسيوطاألدبىمبصرمحمد جالل محمود مصطفى29132

اسيوطاألدبىمبصرعلى جالل محمد يوسف29133

اسيوطاألدبىمبصرالراضى عبد سيد الراضى عبد احمد29134

اسيوطاألدبىمبصرمحمود وهمان صبره ايمن29135

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ثابت سامى ثابت29136

اسيوطاألدبىمبصرحسين الراضى عبد عطيه الدين حسام29137

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسن الدين عصام حسن29138

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمد عمران حسين29139

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو حسين العال ابو شعبان29140

اسيوطاألدبىمبصرعليان جمعه يحيى طارق29141

اسيوطاألدبىمبصراحمد احمد هللا عبد عاصم29142

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمد حسين الرحمن عبد29143
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ثانباسيوط الواسطى

ثانباسيوط الواسطى

ثانباسيوط الواسطى

ن474باسيوط الواسطى

ثانباسيوط الواسطى

ثانباسيوط الواسطى

ثانباسيوط الواسطى

ثانباسيوط الواسطى

راسبمر بنى

راسبمر بنى

ثانمر بنى

ن425مر بنى

ثانمر بنى

ثانمر بنى

ن401مر بنى

ثانمر بنى

راسبمر بنى

ثانمر بنى

راسبمر بنى

ثانمر بنى

ثانمر بنى

ن510مر بنى

ن402مر بنى

ثانمر بنى

ثانمر بنى

ثانمر بنى

ن342مر بنى

ثانمر بنى

ثانمر بنى

ن339مر بنى

ثانمر بنى

ثانمر بنى

ثانالقوطا

ثانالقوطا

راسبالقوطا

راسبالقوطا

ن345.5القوطا

ن414القوطا

ثانالقوطا

ثانالقوطا

راسبالقوطا

ثانالقوطا
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اسيوطاألدبىمبصرسيد السميع عبد ربيع الهادى عبد29144

اسيوطاألدبىمبصربرعى الوهاب عبد مصطفى الوهاب عبد29145

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود احمد على29146

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد على29147

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم فرج ابراهيم محمد29148

اسيوطاألدبىمبصربخيت كامل الموجود عبد محمد29149

اسيوطاألدبىمبصرحسن سيد على محمد29150

اسيوطاألدبىمبصرصالح الرازق عبد على محمد29151

اسيوطاألدبىمبصراحمد شافع الباسط عبد احمد29152

اسيوطاألدبىمبصرالدين شرف على كمال احمد29153

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد احمد اسماعيل29154

اسيوطاألدبىمبصرموسى تمام احمد عادل حمزه29155

اسيوطاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد طه29156

اسيوطاألدبىمبصراحمد الدين علم محمد على29157

اسيوطاألدبىمبصرعاصم محمد االدهم محمد29158

اسيوطاألدبىمبصرزكى محمد خليفه محمد29159

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو على عاطف محمد29160

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد ماهر محمد29161

اسيوطاألدبىمبصراحمد زهران جمال محمود29162

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد سعيد محمود29163

اسيوطاألدبىمبصرالسيد راشد سعد احمد29164

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مزيد الباسط عبد احمد29165

اسيوطاألدبىمبصرالسيد راشد عاطف اسالم29166

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على الرحيم عبد اسالم29167

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد صابر جالل حمزه29168

اسيوطاألدبىمبصرالملك عبد الصغير على سلطان حمزه29169

اسيوطاألدبىمبصرخالف محمد احمد مصطفى29170

اسيوطاألدبىمبصرعلى طه محمود مصطفى29171

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد احمد احمد29172

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عامر صالح احمد29173

اسيوطاألدبىمبصراحمد ضاحى الحميد عبد احمد29174

اسيوطاألدبىمبصرمحمد امام الناصر عبد احمد29175

اسيوطاألدبىمبصرحسن على عمر احمد29176

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود احمد29177

اسيوطاألدبىمبصرشرف هللا عبد محمود احمد29178

اسيوطاألدبىمبصراحمد على منصور احمد29179

اسيوطاألدبىمبصرثابت احمد سرحان اسامه29180

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسامه29181

اسيوطاألدبىمبصرصديق احمد محمود اسامه29182

اسيوطاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد درويش حسام29183

اسيوطاألدبىمبصرخليل العليم عبد الناصر عبد حسام29184

اسيوطاألدبىمبصرحسين حسن الدين جمال حسين29185
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ثانالقوطا

ثانالقوطا

ثانالقوطا

ثانالقوطا

ثانالقوطا

ثانالقوطا

ثانالقوطا

راسبالقوطا

ثانالبدارى

ن362البدارى

ن350البدارى

ن383البدارى

ن398البدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

راسبالنواورة

ثانالنواورة

ثانالنواورة

راسبالنواورة

ثانالنواورة

ثانالنواورة

ثانالنواورة

ثانالنواورة

ثانسليم ساحل

ن358سليم ساحل

ن370سليم ساحل

ثانسليم ساحل

ثانسليم ساحل

ثانسليم ساحل

ثانسليم ساحل

ن391سليم ساحل

ثانسليم ساحل

ن363سليم ساحل

ن437سليم ساحل

ثانسليم ساحل

ن346سليم ساحل

ن361سليم ساحل
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اسيوطاألدبىمبصرفريد احمد الدين كمال حماده29186

اسيوطاألدبىمبصراحمد ثابت احمد خالد29187

اسيوطاألدبىمبصرعلى حموده حسن خالد29188

اسيوطاألدبىمبصرحمدان محمود عمر رمضان29189

اسيوطاألدبىمبصرسليم صديق محمد ضياء29190

اسيوطاألدبىمبصرهالل ابو على محمد طه29191

اسيوطاألدبىمبصرعثمان كامل جميل الرحمن عبد29192

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم حسن فوزى الرحمن عبد29193

اسيوطاألدبىمبصرسيد العال ابو مصطفى الستار عبد29194

اسيوطاألدبىمبصراحمد العظيم عبد احمد العظيم عبد29195

اسيوطاألدبىمبصرعبيد زناتى فتحى هللا عبد29196

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن عادل مجدى29197

اسيوطاألدبىمبصرمحمود القاسم ابو ابراهيم محمد29198

اسيوطاألدبىمبصرشرف هللا عبد حسين محمد29199

اسيوطاألدبىمبصرعثمان الحفيظ عبد راتب محمد29200

اسيوطاألدبىمبصرحسين حسانين فتحى محمد29201

اسيوطاألدبىمبصراحمد زيدان يحى محمد29202

اسيوطاألدبىمبصرسمان الرحمن عبد حسن محمود29203

اسيوطاألدبىمبصرمحمود الهادى عبد محمد محمود29204

اسيوطاألدبىمبصرشاكر عابد محمد مروان29205

اسيوطاألدبىمبصرسيد ضيف احمد مصطفى29206

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى احمد عنتر مصطفى29207

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد هاشم يحيى29208

اسيوطاألدبىمبصرعلى سيد شعبان يوسف29209

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد اللطيف عبد النبى عبد يوسف29210

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد شحاته محمود يونس29211

اسيوطاألدبىمبصرعطيفى محمد عطيفى احمد29212

اسيوطاألدبىمبصراحمد صابر محمد احمد29213

اسيوطاألدبىمبصرسيدحسين حسين اسالم29214

اسيوطاألدبىمبصرسيد رفاعى الرحمن عبد اسالم29215

اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد عماد حازم29216

اسيوطاألدبىمبصرسيد زهرى محمد حامد29217

اسيوطاألدبىمبصرسيد على سيد حسام29218

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد صديق الباسط عبد حسن29219

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد خلف الناصر عبد حسن29220

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد صديق على حسن29221

اسيوطاألدبىمبصرعلى العاطى عبد سيد حسين29222

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود الباسط عبد حسين29223

اسيوطاألدبىمبصرحمدان الحميد عبد عاطف حمدى29224

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد حسن ممدوح خالد29225

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد النعيم عبد رجب29226

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد راضى شداد29227
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد المعطى عبد سعيد صالح29228

اسيوطاألدبىمبصرالكريم عبد حموده مصطفى عادل29229

اسيوطاألدبىمبصراحمد سعد مسعود الرحيم عبد29230

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد الرب جاد الدين عالء العزيز عبد29231

اسيوطاألدبىمبصرالكريم جاد محمد احمد العظيم عبد29232

اسيوطاألدبىمبصرعمر الغفار عبد جمال الغفار عبد29233

اسيوطاألدبىمبصرمحمد النعيم عبد حمدى النعيم عبد29234

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل العليم عبد العظيم عبد عصام29235

اسيوطاألدبىمبصرحنفى حسن حنفى عالء29236

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن احمد على29237

اسيوطاألدبىمبصرهاشم محمد احمد على29238

اسيوطاألدبىمبصراحمد اسماعيل مصطفى على29239

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى احمد جمال عمر29240

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مصطفى حسين عمر29241

اسيوطاألدبىمبصرحسن الحليم عبد الصالحين عبد عمر29242

اسيوطاألدبىمبصرغالب حامد احمد محمد29243

اسيوطاألدبىمبصرمحمد خلف البطل محمد29244

اسيوطاألدبىمبصرهاشم سيد ايمن محمد29245

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحافظ عبد رفعت محمد29246

اسيوطاألدبىمبصرهريدى حسن رمضان محمد29247

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى عبودى سمير محمد29248

اسيوطاألدبىمبصرطالب ابو الحميد عبد عادل محمد29249

اسيوطاألدبىمبصرخليفه محمد الرحيم عبد محمد29250

اسيوطاألدبىمبصرعلى العظيم عبد محمدين محمد29251

اسيوطاألدبىمبصرعلى العاطى عبد محمود محمد29252

اسيوطاألدبىمبصرهاشم اسماعيل مصطفى محمد29253

اسيوطاألدبىمبصرحسين بدر خلف محمود29254

اسيوطاألدبىمبصرهريدى احمد الرحمن عبد محمود29255

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد الرحيم عبد محمود29256

اسيوطاألدبىمبصرمسعود خلف العال عبد محمود29257

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد على محمود29258

اسيوطاألدبىمبصرحسين سيد مصطفى محمود29259

اسيوطاألدبىمبصرسويفى المنعم عبد صالح مدحت29260

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود الرحيم عبد مراد29261

اسيوطاألدبىمبصرمحمد غيطى زكريا مصطفى29262

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد زين مصطفى29263

اسيوطاألدبىمبصرمحمود احمد طه مصطفى29264

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد ناجى عاطف مصطفى29265

اسيوطاألدبىمبصرمحمد جميل محمد مصطفى29266

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو محمد يونس مصطفى29267

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد حامد محمد مصطفى29268

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد مصطفى29269
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اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد شعبان ممدوح مصطفى29270

اسيوطاألدبىمبصرحامد محمود مختار هشام29271

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد ياسين29272

اسيوطاألدبىمبصراحمد العزيز عبد الرحمن عبد يوسف29273

اسيوطاألدبىمبصرحسن الغنى عبد سعيد احمد29274

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد طلعت احمد29275

اسيوطاألدبىمبصرعمر المعاطى ابو عرفه احمد29276

اسيوطاألدبىمبصرقطب محمد قطب احمد29277

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى الحفيظ عبد محمد احمد29278

اسيوطاألدبىمبصرغانم فتحى محمود احمد29279

اسيوطاألدبىمبصرمحمد يوسف الرحمن عبد خالد29280

اسيوطاألدبىمبصراحمد سعد مصطفى سعد29281

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد سيد شعبان سيد29282

اسيوطاألدبىمبصرحسين الدين باهى مصطفى ضياء29283

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمود حسن على29284

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد سعيد محمد29285

اسيوطاألدبىمبصرسليمان على سليمان محمد29286

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سليمان شحات محمد29287

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود صابر محمد29288

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمد محمود محمد29289

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو محمد احمد محمود29290

اسيوطاألدبىمبصرعلى بدر خليفه محمود29291

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن محمد محمود29292

اسيوطاألدبىمبصرمحمد خضر محمد محمود29293

اسيوطاألدبىمبصراحمد السالم عبد كمال مصطفى29294

اسيوطاألدبىمبصرحماد هللا عبد زكريا يحيى29295

اسيوطاألدبىمبصرمحمد يوسف كمال يوسف29296

اسيوطاألدبىمبصرغانم احمد سيد اسالم29297

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود صابر احمد29298

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد الحفيظ عبد احمد حمدى29299

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد محمود العزيز عبد خالد29300

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى محمد كمال صفوت29301

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد الريش ابو الغفار عبد29302

اسيوطاألدبىمبصرمتولى الرحمن عبد الراضى عبد الرحمن عبد29303

اسيوطاألدبىمبصرهاشم محمد جمال محمد29304

اسيوطاألدبىمبصرالفتاح عبد محروس رأفت محمد29305

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد على زغلول محمد29306

اسيوطاألدبىمبصرحشيش ابو محمد على محمد29307

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد على محمد29308

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم احمد29309

اسيوطاألدبىمبصرعيسوى على الرؤوف عبد احمد29310

اسيوطاألدبىمبصرسيد اللطيف عبد على احمد29311
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اسيوطاألدبىمبصردرويش احمد فيصل احمد29312

اسيوطاألدبىمبصريونس خلف هالل احمد29313

اسيوطاألدبىمبصريونس خلف صدقى اسماعيل29314

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد عصام حسام29315

اسيوطاألدبىمبصرعلى سيد طه حسن29316

اسيوطاألدبىمبصرحماد حامد طلعت خالد29317

اسيوطاألدبىمبصراحمد فتحى حشمت طارق29318

اسيوطاألدبىمبصرالوهاب عبد الحميد عبد احمد الحميد عبد29319

اسيوطاألدبىمبصرعلى سيد الرحمن عبد هللا عبد29320

اسيوطاألدبىمبصرمحمود بيومى الرحيم عبد عمرو29321

اسيوطاألدبىمبصرحسان محمد حمدى محمد29322

اسيوطاألدبىمبصريونس خلف الدين عماد محمد29323

اسيوطاألدبىمبصرحسين هللا خلف قطب محمد29324

اسيوطاألدبىمبصرمحمد خليفه احمد مصطفى29325

اسيوطاألدبىمبصرعثمان المالك عبد محمود مصطفى29326

اسيوطاألدبىمبصرزناتى صديق عثمان االمير29327

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد على الدين حسام29328

اسيوطاألدبىمبصرشحاته السميع عبد مصطفى الدين حسام29329

اسيوطاألدبىمبصرمهران حسن هللا حراز حسن29330

اسيوطاألدبىمبصرمحمود حنفى محمود طه29331

اسيوطاألدبىمبصرعيساوى احمد محمد عاطف29332

اسيوطاألدبىمبصراحمد على عادل الرحمن عبد29333

اسيوطاألدبىمبصرمحمد جمال ياسر المعز عبد29334

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم حسن ابراهيم هللا عبد29335

اسيوطاألدبىمبصرحسين الرحيم عبد محمد هللا عبد29336

اسيوطاألدبىمبصرعلى الرب جاد عادل الواحد عبد29337

اسيوطاألدبىمبصرعلى الرب جاد خالد فارس29338

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد عاطف محمد29339

اسيوطاألدبىمبصرخالد هاشم الرازق عبد محمد29340

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد حسن المعز عبد محمد29341

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على محمود محمد29342

اسيوطاألدبىمبصرامام محمد محمود مصطفى29343

اسيوطاألدبىمبصرمحمد منصور هاللى منصور29344

اسيوطاألدبىمبصراحمد على احمد الدين نور29345

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد ايمن ياسر29346

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى الراضى عبد طالب احمد29347

اسيوطاألدبىمبصرالحق عبد سمان عبده احمد29348

اسيوطاألدبىمبصرريان عدلى الرحيم عبد احمد29349

اسيوطاألدبىمبصرمجلى الغنى عبد على احمد29350

اسيوطاألدبىمبصراحمد القادر عبد على احمد29351

اسيوطاألدبىمبصرعطيه حسن محمود احمد29352

اسيوطاألدبىمبصرمحمود المعبود عبد النبى عبد اسالم29353
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اسيوطاألدبىمبصريحى حسنين محمد اسالم29354

اسيوطاألدبىمبصرسيد الرحيم عبد صفوت الصدام29355

اسيوطاألدبىمبصرشحاته بدرى سمير بدر29356

اسيوطاألدبىمبصرحماد الحفيظ عبد العرب عز تامر29357

اسيوطاألدبىمبصراحمد جالل اشرف جالل29358

اسيوطاألدبىمبصرعطيه على الدين نصر جمال29359

اسيوطاألدبىمبصرالحفيظ عبد زارع عاطف حسام29360

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد حسين سلمان29361

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد احمد سيد29362

اسيوطاألدبىمبصركرمه جاد رمضان الرحمن عبد29363

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد الرءوف عبد على29364

اسيوطاألدبىمبصرسليمان حسن عالم على29365

اسيوطاألدبىمبصراحمد على عنتر على29366

اسيوطاألدبىمبصرخليفه ابراهيم خليفه عمر29367

اسيوطاألدبىمبصرحسين حسين حسام محمد29368

اسيوطاألدبىمبصرتبع محمد حسن محمد29369

اسيوطاألدبىمبصرسليمان حسن خليفه محمد29370

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حماده سيد محمد29371

اسيوطاألدبىمبصرضيف ابو محمد الدايم عبد محمد29372

اسيوطاألدبىمبصرعلى بالل الرحمن عبد محمد29373

اسيوطاألدبىمبصراللطيف عبد محمد اللطيف عبد محمد29374

اسيوطاألدبىمبصرايوب منصور فوزى محمد29375

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد احمد الدين محيى محمد29376

اسيوطاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد المقصود عبد محمود29377

اسيوطاألدبىمبصرعطيه الفهيم عبد المعطى عبد محمود29378

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد فرغلى عزت محمود29379

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود رمضان مدحت29380

اسيوطاألدبىمبصرحسانين توفيق محمد مصطفى29381

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على محمود مصطفى29382

اسيوطاألدبىمبصرحسين زيد ابو سيد احمد29383

اسيوطاألدبىمبصرالراضى عبد البصير عبد صابر احمد29384

اسيوطاألدبىمبصراحمد على محمد احمد29385

اسيوطاألدبىمبصرالمهدى محمد محمد احمد29386

اسيوطاألدبىمبصرمحمود رشدى ناصر احمد29387

اسيوطاألدبىمبصرمهران عمار قاصد بخيت29388

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد فتحى عاطف حسن29389

اسيوطاألدبىمبصرمحمد المهدى محمود خالد29390

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد الحكيم عبد محمد هللا عبد29391

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمود حنفى محمد29392

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسين مدكور محمد29393

اسيوطاألدبىمبصرادريس على محمود محمد29394

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد محمود هللا عبد محمود29395
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اسيوطاألدبىمبصرسيد محمود محمد محمود29396

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى محمد جعفر مصطفى29397

اسيوطاألدبىمبصرعلى على محمد مصطفى29398

اسيوطاألدبىمبصرمحمد بكر عاطف مؤمن29399

اسيوطاألدبىمبصراحمد على حسين احمد29400

اسيوطاألدبىمبصرمجلى مسعود حسين احمد29401

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى احمد درويش احمد29402

اسيوطاألدبىمبصرسليمان احمد الرازق عبد احمد29403

اسيوطاألدبىمبصرحسانين احمد عثمان احمد29404

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على محمد احمد29405

اسيوطاألدبىمبصرعثمان البارى عبد الحكيم عبد اسالم29406

اسيوطاألدبىمبصرمحمود حمدى محمود اسماعيل29407

اسيوطاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد محمد حاتم29408

اسيوطاألدبىمبصرسليمان سليمان زكريا حامد29409

اسيوطاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد احمد حسام29410

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد على عادل حسن29411

اسيوطاألدبىمبصرشاكر محمود الناصر عبد حسن29412

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد محمود حسين29413

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى فتحى على خالد29414

اسيوطاألدبىمبصرمحمود خيرالدين سيد الدين خير29415

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو هاشم الحميد عبد سليمان29416

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد السباعى سيد29417

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد على الحى عبد شوشر29418

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد محمود خالد الرحمن عبد29419

اسيوطاألدبىمبصراحمد وحيد على الستار عبد29420

اسيوطاألدبىمبصراحمد حشيش ابو محمود العظيم عبد29421

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد هللا عبد صالح هللا عبد29422

اسيوطاألدبىمبصراحمد هاشم المؤمن عبد هللا عبد29423

اسيوطاألدبىمبصرشاذلى الهادى عبد سعد الهادى عبد29424

اسيوطاألدبىمبصرعثمان البارى عبد عنتر عثمان29425

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على ابو التونى على29426

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد محمد على29427

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد عزت عمار29428

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد الظاهر عبد الحكيم عبد عمرو29429

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود احمد فارس29430

اسيوطاألدبىمبصراللطيف عبد احمد عصام فارس29431

اسيوطاألدبىمبصرعلى كامل جبر كامل29432

اسيوطاألدبىمبصرحشيش ابو محمد حشيش ابو محمد29433

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد29434

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فؤاد بخيت محمد29435

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد النعيم عبد محمد29436

اسيوطاألدبىمبصرحسين احمد عز محمد29437
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اسيوطاألدبىمبصرشبيب الجواد عبد عمر محمد29438

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد عنتر محمد29439

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد احمد محمود محمد29440

اسيوطاألدبىمبصرحسن الغنى عبد حسنى محمود29441

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد الفتاح عبد جميل مصطفى29442

اسيوطاألدبىمبصرسالم سعد احمد الدين نصر29443

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود سليمان الدين نور29444

اسيوطاألدبىمبصربكرى انسى رفاعى نور29445

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على محمد هشام29446

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسب الودود عبد حسوبه احمد29447

الجديد الوادىاألدبىمبصرالعزيز عبد عليو سعيد احمد29448

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد محمدين طلعت احمد29449

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد حسن الرحمن عبد احمد29450

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد احمد عرابى احمد29451

الجديد الوادىاألدبىمبصرفايز الغفار عبد الدين عالء احمد29452

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد احمد29453

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد سليمان محمد احمد29454

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد عيد محمد احمد29455

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد احمد مختار احمد29456

الجديد الوادىاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد مصطفى احمد29457

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسين سيد مصطفى احمد29458

الجديد الوادىاألدبىمبصرعلى المحسن عبد يحى احمد29459

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد فهمى محمد اسامه29460

الجديد الوادىاألدبىمبصرمرسى محمد احمد اسالم29461

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد حسن العاطى عبد اسالم29462

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد محمود محمد حسام29463

الجديد الوادىاألدبىمبصررمضان احمد شريف حسن29464

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد العال عبد ناصر الدين ضياء29465

الجديد الوادىاألدبىمبصرثابت حسين ثابت الرحمن عبد29466

الجديد الوادىاألدبىمبصرعويضه عيضه عيد القادر عبد29467

الجديد الوادىاألدبىمبصرزيد ابو عمر ابراهيم محمد29468

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم محمد29469

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد مصطفى جابر محمد29470

الجديد الوادىاألدبىمبصرادم محمد خالد محمد29471

الجديد الوادىاألدبىمبصرعواد عايد سالم محمد29472

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد ربه عبد صالح محمد29473

الجديد الوادىاألدبىمبصرعمر حسن الاله عبد محمد29474

الجديد الوادىاألدبىمبصرعويضه حامد هللا عبد محمد29475

الجديد الوادىاألدبىمبصرهللا عبد سيد هللا عبد محمد29476

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسين صابر محمود محمد29477

الجديد الوادىاألدبىمبصرالنعيم عبد الرحيم عبد صالح محمود29478

الجديد الوادىاألدبىمبصرمبارك سعيد طلعت محمود29479
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الجديد الوادىاألدبىمبصرعوض محمود محمد محمود29480

الجديد الوادىاألدبىمبصرعويضه حامد صالح مدحت29481

الجديد الوادىاألدبىمبصرعمر حسن محمد نور29482

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسن الحميد عبد حسن احمد29483

الجديد الوادىاألدبىمبصرعمر احمد محمد رفعت احمد29484

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد محمد الرحمن عبد احمد29485

الجديد الوادىاألدبىمبصرسالم احمد مصطفى سالم29486

الجديد الوادىاألدبىمبصررجب الديب عادل محمد29487

الجديد الوادىاألدبىمبصرالسيد انور اسعد مصطفى29488

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد انور احمد معتز29489

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمود السيد ابراهيم احمد29490

الجديد الوادىاألدبىمبصرطه احمد الفتاح عبد امير29491

الجديد الوادىاألدبىمبصررسالن لجاب رمضان ايمن29492

الجديد الوادىاألدبىمبصريوسف محمد هللا عبد انور29493

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد داود ناجى طه29494

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد صديق محمد الرحمن عبد29495

الجديد الوادىاألدبىمبصرعوض احمد خيرى هللا عبد29496

الجديد الوادىاألدبىمبصرابراهيم احمد الناصر عبد محمود29497

الجديد الوادىاألدبىمبصرالاله عبد على السيد احمد29498

الجديد الوادىاألدبىمبصرالسالم عبد عيد بشندى احمد29499

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد مصطفى شعبان احمد29500

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسامه29501

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد محمد حسين طارق29502

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد حسن سيد الرحمن عبد29503

الجديد الوادىاألدبىمبصرعكاشه محمد سيد الرحمن عبد29504

الجديد الوادىاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد مؤمن29505

الجديد الوادىاألدبىمبصرحموده سيد احمد محمد29506

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد فوزى سيد محمد29507

الجديد الوادىاألدبىمبصرهللا عبد محمد سيد محمد29508

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد سيد مبارز محمود29509

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد سيد محمد محمود29510

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد عبده محمد ياسر29511

الجديد الوادىاألدبىمبصرمدنى محمد على احمد29512

الجديد الوادىاألدبىمبصررضوان احمد محمد احمد29513

الجديد الوادىاألدبىمبصرسفينه محمد مسعد احمد29514

الجديد الوادىاألدبىمبصرالواحد عبد محمد ياسر احمد29515

الجديد الوادىاألدبىمبصرابراهيم بيومى عيسى محمود اسالم29516

الجديد الوادىاألدبىمبصرايوب مصطفى محمود باهلل المنتصر29517

الجديد الوادىاألدبىمبصرعوض ابراهيم محمد حمزه29518

الجديد الوادىاألدبىمبصرالمجيد عبد سيد محمد المجيد عبد29519

الجديد الوادىاألدبىمبصرسليمان امين سيد مؤمن29520

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد احمد حسن محمد29521
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الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمدين احمد رفاعى محمد29522

الجديد الوادىاألدبىمبصرعلى محمد عادل محمد29523

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد محمد عثمان محمد29524

الجديد الوادىاألدبىمبصرصالح محمود كامل محمد29525

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى محمد29526

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد مصطفى احمد محمود29527

الجديد الوادىاألدبىمبصرعمر محمود سيد محمود29528

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد محمد خضر احمد29529

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد محمد نصر احمد29530

الجديد الوادىاألدبىمبصريوسف محمد عطيه اسالم29531

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد المنعم عبد سيد حسن29532

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد عرفه احمد عرفه29533

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمدين سعد احمد محمد29534

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد الدين محى احمد محمد29535

الجديد الوادىاألدبىمبصرزايد محمد اسماعيل محمد29536

الجديد الوادىاألدبىمبصرقناوى محمود بدر محمد29537

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد ابراهيم رأفت محمد29538

الجديد الوادىاألدبىمبصرعلى المنعم عبد زكريا محمد29539

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد اسماعيل صبحى محمد29540

الجديد الوادىاألدبىمبصرحمدان سيد طلعت محمد29541

الجديد الوادىاألدبىمبصرسبع منصور محمود منصور29542

الجديد الوادىاألدبىمبصرمبارز سنوسى مبارز مؤمن29543

الجديد الوادىاألدبىمبصرابيض ناصح بدوى احمد29544

الجديد الوادىاألدبىمبصرحامد الرحيم عبد سالم احمد29545

الجديد الوادىاألدبىمبصرمهدى سند ممدوح احمد29546

الجديد الوادىاألدبىمبصرالعال ابو هللا عبد احمد اسالم29547

الجديد الوادىاألدبىمبصرمغربى الرحيم عبد محمد جمال29548

الجديد الوادىاألدبىمبصرعمر عامر محمد حازم29549

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد ابراهيم حسين29550

الجديد الوادىاألدبىمبصرطه الغيط ابو احمد عاطف29551

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد محمد سعداوى محمد29552

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد محمد صديق محمد29553

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد العال عبد محمد محمد29554

الجديد الوادىاألدبىمبصرموسى محمد محمود محمد29555

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد محمد نصر محمد29556

الجديد الوادىاألدبىمبصرمسلم حامد حسين محمود29557

الجديد الوادىاألدبىمبصرزوام فؤاد فوزى محمود29558

الجديد الوادىاألدبىمبصرشاذلى محمد هاشم محمود29559

الجديد الوادىاألدبىمبصرمسلم حامد صالح منصور29560

الجديد الوادىاألدبىمبصرمهدى محمد سيد مهدى29561

الجديد الوادىاألدبىمبصرعيد حسن ايمن احمد29562

الجديد الوادىاألدبىمبصرخليفه حسين عادل احمد29563
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الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد رفاعى احمد انس29564

الجديد الوادىاألدبىمبصرهللا عبد متولى هللا عبد محمد29565

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد احمد عمران محمد29566

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمود مصطفى ياسر مصطفى29567

الجديد الوادىاألدبىمبصرعلى احمد الحميد عبد محمد ابراهيم29568

الجديد الوادىاألدبىمبصرعلى بكرى مصطفى الدين سعد احمد29569

الجديد الوادىاألدبىمبصركمال عمر نور احمد29570

الجديد الوادىاألدبىمبصرالسيد عبد كامل وائل احمد29571

الجديد الوادىاألدبىمبصرراضى محمود ابراهيم الحسن29572

الجديد الوادىاألدبىمبصرالدين نور عطيه عصمت حسن29573

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد الدسوقى محمد شادى29574

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد رمضان اللطيف عبد29575

الجديد الوادىاألدبىمبصرالسيد المبدى عبد الحامدى عالء29576

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد عمر فؤاد عمر29577

الجديد الوادىاألدبىمبصرعلى محمد على محمد فراج29578

الجديد الوادىاألدبىمبصرالسيد محمد المجيد عبد ابراهيم محمد29579

الجديد الوادىاألدبىمبصريونس شاكر الغيث ابو محمد29580

الجديد الوادىاألدبىمبصرتوفيق محمد خلف محمد29581

الجديد الوادىاألدبىمبصرخليفه منصور صالح محمد29582

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد خليفه على فوزى محمد29583

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد بكر ابو مجدى محمد29584

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد السيد مسعد محمد29585

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسين الاله عبد احمد محمود29586

الجديد الوادىاألدبىمبصرالرحيم عبد حفنى حسن محمود29587

الجديد الوادىاألدبىمبصرالغريب عباس عباس الدين صالح محمود29588

الجديد الوادىاألدبىمبصرامبارك الدين عز صالح الدين نور29589

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد خالد احمد29590

سوهاجاألدبىمبصرياسين ابراهيم حسن احمد29591

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد حسن طه احمد29592

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد خليفه احمد29593

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد رأفت احمد29594

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ماجد الراضى عبد احمد29595

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد على الصبور عبد احمد29596

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السميع عبد احمد29597

سوهاجاألدبىمبصراحمد النبى عبد الاله عبد احمد29598

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شحاته مجدى احمد29599

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد ناصر احمد29600

سوهاجاألدبىمبصرهريدى محمود محمد اسامه29601

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود الباسط عبد الدين بهاء29602

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد بدر29603

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد اللطيف عبد بالل29604

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعد محمد سعد29605
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سوهاجاألدبىمبصربدوى سليم عثمان سليم29606

سوهاجاألدبىمبصراحمد عمر جعفر عثمان29607

سوهاجاألدبىمبصرمهنى رجب محمد الكريم عبد29608

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد على احمد الرحمن عبد29609

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ياسين فتحى الرحمن عبد29610

سوهاجاألدبىمبصرشحاته محمد كمال هللا عبد29611

سوهاجاألدبىمبصرحسين البر عبد خالد الدين عالء29612

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد على29613

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد حمدى الحميد عبد29614

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد على محمد29615

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد جوده الاله عبد محمد29616

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد عادل محمد29617

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد الحميد عبد الحفيظ عبد محمد29618

سوهاجاألدبىمبصرسيد محمد عاطف محمد29619

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد على رفعت محمد29620

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود خالد محمد29621

سوهاجاألدبىمبصرالجالس محمد خالد محمد29622

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد عوف ابو النميرى محمد29623

سوهاجاألدبىمبصراحمد طه اسعد محمد29624

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مهنى احمد محمد29625

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد مجدى29626

سوهاجاألدبىمبصراحمد على اشرف الرحمن عبد29627

سوهاجاألدبىمبصرخلف محمد اشرف الرحمن عبد29628

سوهاجاألدبىمبصراحمد شعبان ضاحى هللا عبد29629

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على محمد الحق عبد29630

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد عوف ابو محمد هللا عبد29631

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد الدين عالء29632

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الكريم عبد اسماعيل مصطفى29633

سوهاجاألدبىمبصرمتولى انور سيد على29634

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد ياسر عمار29635

سوهاجاألدبىمبصرحسن سالمه عيد محمد29636

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد ناصر محمد29637

سوهاجاألدبىمبصراحمد خلف ناصر محمد29638

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف احمد محمود29639

سوهاجاألدبىمبصرحسان الحميد عبد اسماعيل محمود29640

سوهاجاألدبىمبصرخلف احمد السيد محمود29641

سوهاجاألدبىمبصرمتولى قطب عاطف محمود29642

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صديق الناصر عبد محمود29643

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الناصر عبد محمود29644

سوهاجاألدبىمبصرشحاته رشوان عطى محمود29645

سوهاجاألدبىمبصرحسن امبارك عوض محمود29646

سوهاجاألدبىمبصرجاد احمد محمد محمود29647
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد جالل ياسر محمود29648

سوهاجاألدبىمبصرادم كمال ادم مصطفى29649

سوهاجاألدبىمبصرشحاته الرازق عبد جمال مصطفى29650

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود جمال مصطفى29651

سوهاجاألدبىمبصرطالب ابو محمود محمد مصطفى29652

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو الرحيم عبد محمد معتز29653

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عشرى رأفت ممدوح29654

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على محمد يوسف29655

سوهاجاألدبىمبصربدوى العليم عبد رشدى يسن29656

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السمان سيد حمدى29657

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد خالد29658

سوهاجاألدبىمبصراحمد حامد عبيده ابو زياد29659

سوهاجاألدبىمبصرشوقى احمد محمود زياد29660

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن محمد سعد29661

سوهاجاألدبىمبصرحنفى احمد حنفى هللا سيف29662

سوهاجاألدبىمبصرسعد الحميد عبد ياسر شريف29663

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد محمد احمد ضياء29664

سوهاجاألدبىمبصرهاشم محمد حسين طه29665

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد ياسين طه29666

سوهاجاألدبىمبصرسليمان عباس جمال وليد29667

سوهاجاألدبىمبصرعوض حسن جمال ياسر29668

سوهاجاألدبىمبصرفرج نادى محمد يوسف29669

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد حسين ابراهيم29670

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد توفيق السيد احمد29671

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد رجب احمد29672

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد سيد احمد29673

سوهاجاألدبىمبصراحمد اليزيد ابو الاله عبد احمد29674

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد محمود احمد29675

سوهاجاألدبىمبصرمحمود مهنى مصطفى احمد29676

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد محمود احمد29677

سوهاجاألدبىمبصرسيد حافظ ابراهيم اسالم29678

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد رشاد محمود اسماعيل29679

سوهاجاألدبىمبصرمحمود سيد عادل بشار29680

سوهاجاألدبىمبصرعلى جابر منتصر جابر29681

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد حسن ماهر حسن29682

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد نجاح شوقى29683

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فراج بكر ابو هللا عبد29684

سوهاجاألدبىمبصرالنجار محمود على هللا عبد29685

سوهاجاألدبىمبصرغزالى حماده على الرحمن عبد29686

سوهاجاألدبىمبصرالغفار عبد على السيد الغفار عبد29687

سوهاجاألدبىمبصرمحمود فؤاد اسامه فؤاد29688

سوهاجاألدبىمبصرمنصور محمد الناصر عبد كمال29689
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راسبشندويل جزيرة

راسبشندويل جزيرة

راسبشندويل جزيرة

راسبشندويل جزيرة
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سوهاجاألدبىمبصراسماعيل ثابت احمد محمد29690

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مجاهد احمد مجاهد29691

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى حسن الديب محمد29692

سوهاجاألدبىمبصرسيد محمد صالح محمود29693

سوهاجاألدبىمبصرهللا فتح محمد الرحمن عبد محمد29694

سوهاجاألدبىمبصرسيد يوسف عالم محمد29695

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد على محمد29696

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد ناصر محمد29697

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر ناجى محمود29698

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق محمد محمود محمد29699

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد احمد نور وائل29700

سوهاجاألدبىمبصرسيد يوسف كمال يوسف29701

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد حسين ابراهيم29702

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الحسن ابو احمد29703

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد السيد احمد29704

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد السيد احمد29705

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عثمان السيد احمد29706

سوهاجاألدبىمبصراحمد البدرى جمال احمد29707

سوهاجاألدبىمبصرحسن العال عبد حسين احمد29708

سوهاجاألدبىمبصرحسين الوفا ابو رجب احمد29709

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم رزق ربيعى احمد29710

سوهاجاألدبىمبصرمزيد الرحمن عبد العاطى عبد احمد29711

سوهاجاألدبىمبصرمزيد محمود الاله عبد احمد29712

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو احمد محمد احمد29713

سوهاجاألدبىمبصرحسان النعيم عبد محمد احمد29714

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد على محمد احمد29715

سوهاجاألدبىمبصرالسيد القادر عبد محمد احمد29716

سوهاجاألدبىمبصرالغفار عبد محمود محمد احمد29717

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد مصطفى ناصر احمد29718

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسين احمد اسامه29719

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود السيد اسالم29720

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على مرسى اسالم29721

سوهاجاألدبىمبصرحامد احمد محمد اسماعيل29722

سوهاجاألدبىمبصرياسين محمد عيد اشرف29723

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد احمد الرحمن عبد الحسين29724

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد على السيد29725

سوهاجاألدبىمبصرالدهب ابو فريد نهرو السيد29726

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد امين29727

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد البتيتى اشرف بالل29728

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد جمال الصادق محمد جمال29729

سوهاجاألدبىمبصرزيدان امبابى التونى حسن29730

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن احمد حسام29731
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راسبشندويل جزيرة
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راسبشندويل جزيرة

راسبشندويل جزيرة
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راسبالصلعا
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ثانالصلعا

راسبالصلعا

راسبالصلعا

راسبالصلعا

راسبالصلعا

راسبالصلعا

راسبالصلعا

ثانالصلعا

راسبالصلعا

راسبالصلعا

راسبالصلعا
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ثانالصلعا

راسبالصلعا

راسبالصلعا

راسبالصلعا

ثانالصلعا

ثانالصلعا
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سوهاجاألدبىمبصرحسن فتحى ناصر حسن29732

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد المنعم عبد حسن خالد29733

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد امين رشوان خالد29734

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود الاله عبد خالد29735

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد رمضان29736

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد ابراهيم مجدى شريف29737

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل شعبان جمال شعبان29738

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الشريف طارق29739

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد اسماعيل طه29740

سوهاجاألدبىمبصرحسين المنطلب عبد رضوان عاصم29741

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الحليم عبد احمد الحليم عبد29742

سوهاجاألدبىمبصرمغاورى احمد محمد الرحمن عبد29743

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد حمدى وحيد عرفه29744

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد على محمد على29745

سوهاجاألدبىمبصراحمد كامل عنتر عيد29746

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد جمال فارس29747

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد الدين نصر عربى الدين كمال29748

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد جمال محمد29749

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد الرازق عبد حمدى محمد29750

سوهاجاألدبىمبصرمزيد محمود صديق محمد29751

سوهاجاألدبىمبصرالماجد عبد احمد طه محمد29752

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ابراهيم السيد محمود29753

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن عثمان محمد29754

سوهاجاألدبىمبصرحسن الحميد عبد عطا محمد29755

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد على محمود29756

سوهاجاألدبىمبصرحامد محمد فتحى محمد29757

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود على محمود29758

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد رشدى محمد محمود29759

سوهاجاألدبىمبصرقطب احمد مظهر محمود29760

سوهاجاألدبىمبصربدران محمود محمد محمود29761

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى على ماهر محمود29762

سوهاجاألدبىمبصررشوان هالل على مصطفى29763

سوهاجاألدبىمبصرفرغل احمد محمود مصطفى29764

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد محمود مصطفى29765

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمد محمود مصطفى29766

سوهاجاألدبىمبصرحامد الدين نور محمود مصطفى29767

سوهاجاألدبىمبصراحمد موسى بركات وليد29768

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على خلف وليد29769

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد ياسر ابراهيم29770

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد جمال احمد29771

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود خيرى احمد29772

سوهاجاألدبىمبصرسالمه ابراهيم سالمه احمد29773
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ثانالصلعا
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ثانالصلعا
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راسبالصلعا

ثانالصلعا

راسبالصلعا

ثانالصلعا

راسبالصلعا

ثانالصلعا

ثانالصلعا

راسبالصلعا
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راسبالصلعا
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ن442بلصفورة

ن436بلصفورة
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سوهاجاألدبىمبصراحمد الراضى عبد رمضان احمد29774

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد محمدين محمود احمد29775

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على ثروت اسالم29776

سوهاجاألدبىمبصررشوان احمد حمدى اسالم29777

سوهاجاألدبىمبصرهمام احمد جمال تمام29778

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد صالح جراح29779

سوهاجاألدبىمبصررشوان احمد جمال حاتم29780

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد خليل اسعد حازم29781

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد صبره السيد حازم29782

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بريقع شعبان حازم29783

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فرج هللا فرج حازم29784

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسانين ماهر حازم29785

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم رشوان حسنى حسن29786

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود هالل حماده29787

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عزوز احمد حماده29788

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال محمد خلف خالد29789

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد مزارع خالد29790

سوهاجاألدبىمبصرمهران رزق فتحى رضا29791

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد رمضان الدين نصر رمضان29792

سوهاجاألدبىمبصرالسيد لبيب السيد زياد29793

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد خالف شريف29794

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد محمد رمضان الكريم عبد29795

سوهاجاألدبىمبصرحسن رشوان حسن هللا عبد29796

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفضل ابو محمد هللا عبد29797

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد هللا عبد29798

سوهاجاألدبىمبصرفرج السمان السيد الملك عبد29799

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عزوز محمد على29800

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد الديب عمر29801

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بريقع شعبان فارس29802

سوهاجاألدبىمبصرسليم تايب حماد محمد29803

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ربيعى ايمن محمد29804

سوهاجاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد السيد محمد29805

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد سالم رجب محمد29806

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عادل محمد29807

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود عاطف محمد29808

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو محمدين على محمد29809

سوهاجاألدبىمبصراحمد فاروق عنتر محمد29810

سوهاجاألدبىمبصراحمد المجد ابو كمال محمد29811

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد مصطفى محمد29812

سوهاجاألدبىمبصرحسانين عبده البدرى محمود29813

سوهاجاألدبىمبصرالخالق عبد حمدان الخالق عبد محمود29814

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل عطيه كامل محمود29815
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ثانبلصفورة

ثانبلصفورة
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ثانبلصفورة
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سوهاجاألدبىمبصرحسن شحاته سروت مصطفى29816

سوهاجاألدبىمبصرحسن الحليم عبد شاذلى مصطفى29817

سوهاجاألدبىمبصرحسن صابر محمود مصطفى29818

سوهاجاألدبىمبصررشوان حامد منصور مصطفى29819

سوهاجاألدبىمبصراحمد فاروق ناصر مصطفى29820

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد حامد مصطفى29821

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد فرج نور29822

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد احمد هشام29823

سوهاجاألدبىمبصرحماد محمد حسنى هشام29824

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حمدان الدين بهاء محمد هيثم29825

سوهاجاألدبىمبصرسعيد البدرى محمد هشام29826

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد هشام29827

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حمدان خيرى وائل29828

سوهاجاألدبىمبصرشيخون محمد مسعود وليد29829

سوهاجاألدبىمبصراحمد السمان عبده حسن29830

سوهاجاألدبىمبصرهمام حسن زيد ابو احمد29831

سوهاجاألدبىمبصرماهر فاروق البدرى احمد29832

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد الحفيظ عبد السيد احمد29833

سوهاجاألدبىمبصراحمد عدوى رشدى احمد29834

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هللا خلف رمضان احمد29835

سوهاجاألدبىمبصرالدين عز احمد عابد احمد29836

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد العال عبد احمد29837

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد كمال احمد29838

سوهاجاألدبىمبصرقدرى خيرى محمد احمد29839

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السعود ابو محمد اسامه29840

سوهاجاألدبىمبصراحمد اسماعيل حسن اسماعيل29841

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود الحميد عبد اسماعيل29842

سوهاجاألدبىمبصرحفنى خلف على الحسين29843

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمود جمال بهاء29844

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد العاطى عبد على حسين29845

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى السيد فتحى حسين29846

سوهاجاألدبىمبصررضوان الدين كمال خيرى حماده29847

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع العظيم عبد فوزى حماده29848

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قدرى زكى سامح29849

سوهاجاألدبىمبصرمرعى سعد ناصر سعد29850

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قدرى كامل عادل29851

سوهاجاألدبىمبصرخليل عباس محمد عباس29852

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد هاشم البلبوش عمر29853

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد محمود الدين تاج عمر29854

سوهاجاألدبىمبصرخليل ياسين خلف عمر29855

سوهاجاألدبىمبصراحمد زكى ناصر عمر29856

سوهاجاألدبىمبصرهمام على الدين نصر عمر29857
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سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود محمد عمرو29858

سوهاجاألدبىمبصرمحمد دياب عابد الدين كمال29859

سوهاجاألدبىمبصرامام المجيد عبد السيد محمد29860

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد جمال محمد29861

سوهاجاألدبىمبصرحسين حلمى جمال محمد29862

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد العزيز عبد جمال محمد29863

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الجابر عبد فرج محمد29864

سوهاجاألدبىمبصرالسيد خلف ناصر محمد29865

سوهاجاألدبىمبصرفايز غريب ناصر مصطفى29866

سوهاجاألدبىمبصرخليل ياسين خلف منتصر29867

سوهاجاألدبىمبصرمنصور ناصر احمد منصور29868

سوهاجاألدبىمبصراحمد فاروق شعبان يوسف29869

سوهاجاألدبىمبصرفاروز بدرى الرحمن عبد ايمن29870

سوهاجاألدبىمبصرعلى مخلوف عنتر اسامه29871

سوهاجاألدبىمبصراحمد موسى وحيد احمد29872

سوهاجاألدبىمبصرهالل محمود جمال احمد29873

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد الرحمن عبد احمد محمد29874

سوهاجاألدبىمبصرهالل محمود جمال محمود29875

سوهاجاألدبىمبصرشبانه العال عبد كرم محمود29876

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد رمضان هللا عبد29877

سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد احمد فرج محمود29878

سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد احمد ناجح هللا عبد29879

سوهاجاألدبىمبصرفاروز بدرى محمود مصطفى29880

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد حسين محمود29881

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد محمد رفعت محمد29882

سوهاجاألدبىمبصرحسن قناوى حسن محمود29883

سوهاجاألدبىمبصربدن هللا وهب اشرف عمار29884

سوهاجاألدبىمبصرمهران الشافى عبد زغلول على29885

سوهاجاألدبىمبصرزايد ابو عبده صابر عبده29886

سوهاجاألدبىمبصرالرؤف عبد الاله عبد محمد الاله عبد29887

سوهاجاألدبىمبصرسلمان هللا عبد الباسط عبد سلمان29888

سوهاجاألدبىمبصرمرسى فوزى مسعود سعد29889

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد القادر عبد قدرى صابر29890

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد حشمت عمر29891

سوهاجاألدبىمبصرعثمان مرسى عثمان الرحمن عبد29892

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على السيد محمد29893

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم الضبع محمد29894

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد السيد احمد29896

سوهاجاألدبىمبصرالسمان فراج السمان ايمن29897

سوهاجاألدبىمبصرعقله صالح سالم ايمن29898

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد محمد صابر محمود29899

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد حسن احمد29900
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سوهاجاألدبىمبصريعقوب محمد حميد احمد29901

سوهاجاألدبىمبصرحسانين مخيمر صبره احمد29902

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق احمد طه احمد29903

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد29904

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور احمد محمود احمد29905

سوهاجاألدبىمبصرالمعز عبد محمد محمود احمد29906

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد النجا ابو حازم29907

سوهاجاألدبىمبصرعلى فرج شعبان حسن29908

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرؤوف عبد حامد حسين29909

سوهاجاألدبىمبصرعلى فرج شعبان حسين29910

سوهاجاألدبىمبصردياب حماد عثمان حماد29911

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مزيد الريش ابو حمدان29912

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عبده حمدى29913

سوهاجاألدبىمبصرالسيد رمضان السيد صالح29914

سوهاجاألدبىمبصرحسن هاشم جاد هللا عبد29915

سوهاجاألدبىمبصرالدين عز عنتر الدين عز على29916

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد محمود خالد عمر29917

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم فرج الحكم عبد محمد29918

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المطلب عبد الدين محى محمد29919

سوهاجاألدبىمبصرعلى خلف حسنى محمود29920

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوفا ابو رأفت محمود29921

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فهمى الرحيم عبد محمود29922

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو محمدين مصطفى محمدين29923

سوهاجاألدبىمبصربركات احمد محمد مصطفى29924

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود محمد مصطفى29925

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد جابر الصبور عبد يحى29926

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد اللطيف عبد عاطف محمد يحى29927

سوهاجاألدبىمبصرالسيد زيد ابو حامد يوسف29928

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم ضاحى الحميد عبد احمد29929

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد احمد الدين كمال احمد29930

سوهاجاألدبىمبصرامبابى الرحمن عبد السيد اسالم29931

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد جوده محمد اسالم29932

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد حسام29933

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين حسن حسام29934

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حسانين بدوى حسان29935

سوهاجاألدبىمبصرحسن المنعم عبد عادل حسن29936

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الرؤف عبد صبرى29937

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الرحيم عبد خليل29938

سوهاجاألدبىمبصررفاعى الاله عبد الستار عبد طارق29939

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد ايمن هللا عبد29940

سوهاجاألدبىمبصرعيسى السيد حازم على29941

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد احمد حسن على29942
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سوهاجاألدبىمبصراحمد على ابراهيم كريم29943

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد29944

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد الوفا ابو محمد29945

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد اسماعيل محمد29946

سوهاجاألدبىمبصرالنبى عبد احمد جمال محمد29947

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على جمال محمد29948

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد عشرى محمد29949

سوهاجاألدبىمبصرهريدى محمد محروص محمد29950

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد بخيت محمود29951

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف حماد محمود29952

سوهاجاألدبىمبصررفاعى على الجليل عبد محمود29953

سوهاجاألدبىمبصرخضر احمد فريد محمود29954

سوهاجاألدبىمبصرقاسم اللطيف عبد عزت مصطفى29955

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد جوده محمد مصطفى29956

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد احمد مهند29957

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صاوى مرتضى مؤمن29958

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو محمد رفعت هشام29959

سوهاجاألدبىمبصرفراج احمد فراج كريم29960

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد الصالحين عبد ظهران احمد29961

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد الحميد عبد احمد29962

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد صابر احمد29963

سوهاجاألدبىمبصرمنصور احمد مظهر احمد29964

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حازم اسالم29965

سوهاجاألدبىمبصرتايب محمد محمود بشار29966

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى حماد احمد بالل29967

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد المواهب ابو السيد بهاء29968

سوهاجاألدبىمبصرعنانى انور محمد جاسم29969

سوهاجاألدبىمبصرالسمان على الناصر عبد جمال29970

سوهاجاألدبىمبصراحمد خلف العال عبد حسام29971

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو محمد على حسن29972

سوهاجاألدبىمبصرهللا ضيف محمد عاطف خالد29973

سوهاجاألدبىمبصرمسعود محمد رجب طارق29974

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى الرحيم عبد السيد هللا عبد29975

سوهاجاألدبىمبصرعرفه الرؤف عبد راضى هللا عبد29976

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد الرحيم عبد هللا عبد29977

سوهاجاألدبىمبصرالنور ابو الدين نور اسعد هللا عبد29978

سوهاجاألدبىمبصرقريش فاروق عادل هللا عبد29979

سوهاجاألدبىمبصرالوردانى محمد عنانى فاروق29980

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحفيظ عبد محمود فؤاد29981

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد هاشم محمود كريم29982

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو محمد محمود كريم29983

سوهاجاألدبىمبصرعثمان خلف احمد محمد29984
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد الاله عبد الخبيرى محمد29985

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد الرحمن عبد محمد29986

سوهاجاألدبىمبصرتايب محمد الدين عز محمد29987

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد شحاته العرب عز محمد29988

سوهاجاألدبىمبصرمهدى مواس السيد محمد29989

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد محمود ممدوح محمد29990

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد الدين نصر محمد29991

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو انور بسيونى محمود29992

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد صفوت محمود29993

سوهاجاألدبىمبصرعلى الغفار عبد محمد محمود29994

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود صالح محمود29995

سوهاجاألدبىمبصربخيت بكر محمد محمود29996

سوهاجاألدبىمبصرحسانين شعبان كارم مصطفى29997

سوهاجاألدبىمبصراحمد مكرم السيد مكرم29998

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد المحسن عبد ناجح29999

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هاشم محمد هاشم30000

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد ناصر هشام30001

سوهاجاألدبىمبصرالحداد محمد جمال ياسر30002

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد على يحيى30003

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم يوسف30004

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد السيد ابراهيم30005

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو محمد جمال احمد30006

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد شعبان احمد30007

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد رشاد محمد احمد30008

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد الناصر عبد اسامه30009

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد على اسالم30010

سوهاجاألدبىمبصرفواز الفضل ابو الناصر عبد جمال30011

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد مصطفى الدين حسام30012

سوهاجاألدبىمبصرعباس حسن محمد حسن30013

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر محمود حسين30014

سوهاجاألدبىمبصرالجليل عبد زيد ابو حماده الرحمن عبد30015

سوهاجاألدبىمبصردياب شهاب محسن الرحمن عبد30016

سوهاجاألدبىمبصركامل نجدى حسن هللا عبد30017

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السمان محمد هللا عبد30018

سوهاجاألدبىمبصراحمد على الدين عصام على30019

سوهاجاألدبىمبصرحسن حلمى محمد على30020

سوهاجاألدبىمبصريوسف ابراهيم خلف طلعت محمد30021

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحافظ عبد احمد محمود30022

سوهاجاألدبىمبصراحمد امين رأفت محمود30023

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد السيد مؤمن30024

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد طرزان هشام يوسف30025

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم30026
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ن369تونس

ن441تونس

ثانتونس

ثانتونس

ثانتونس

ثانتونس

ثانتونس

ثانتونس

راسبتونس

راسبتونس

راسبتونس

راسبتونس

راسبتونس

راسبتونس

راسبتونس

راسبتونس

ثانتونس

ثانتونس

ثانتونس

ثانتونس

راسبالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ن358النموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ن396النموذجى طالب ابى بن على

ن396النموذجى طالب ابى بن على

ن497النموذجى طالب ابى بن على

ن420النموذجى طالب ابى بن على

ن515النموذجى طالب ابى بن على

ن532النموذجى طالب ابى بن على

ن391النموذجى طالب ابى بن على

ن409النموذجى طالب ابى بن على

ن383النموذجى طالب ابى بن على

ن434النموذجى طالب ابى بن على

ن437النموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ن341بسوهاج المرسلين خاتم
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد ابراهيم30027

سوهاجاألدبىمبصرالليثى سيدين ابو احمد سيدين ابو30028

سوهاجاألدبىمبصرالقاسم ابو الريش ابو القاسم ابو احمد30029

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد السيد احمد30030

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد انور احمد30031

سوهاجاألدبىمبصرجوده احمد بدرى احمد30032

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى شيخون جمال احمد30033

سوهاجاألدبىمبصرعمر محمد حسن احمد30034

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد خلف احمد30035

سوهاجاألدبىمبصرريحان شحاته هللا خلف احمد30036

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الجابر عبد خليفه احمد30037

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد العال عبد خلف احمد30038

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد رأفت احمد30039

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد سليمان احمد30040

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عالء احمد30041

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد عادل احمد30042

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحليم عبد فتحى احمد30043

سوهاجاألدبىمبصرطه احمد محمد احمد30044

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد احمد مختار احمد30045

سوهاجاألدبىمبصرزيدان امبابى محمد احمد30046

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد مازن احمد30047

سوهاجاألدبىمبصرعدوى محمد محمود احمد30048

سوهاجاألدبىمبصرصبره الحمد ابو ناجح احمد30049

سوهاجاألدبىمبصرالشنبلى جالل السيد اسامه30050

سوهاجاألدبىمبصراحمد زاكى خلف اسامه30051

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد سالم احمد اسالم30052

سوهاجاألدبىمبصربدر على السيد اسالم30053

سوهاجاألدبىمبصراحمد الغنى عبد خالد اسالم30054

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان الحليم عبد عاطف اسالم30055

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق احمد توفيق السيد30056

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد السيد30057

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين حسنى امجد30058

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف نوفل ايهاب30059

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد خلف بشار30060

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد رفعت جمال30061

سوهاجاألدبىمبصرمازن بيومى الناصر عبد جمال30062

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فوزى احمد حسام30063

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد رجب حسام30064

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد رشاد عصمت حسام30065

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد احمد خلف حسن30066

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن صالح حسن30067

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد صالح حسن30068
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ثانبسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ن389بسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ن365بسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ن329بسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ن328بسوهاج المرسلين خاتم

ن380بسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد صديق احمد حمدى30069

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين العال عبد احمد حمدى30070

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين فؤاد محمود حمزه30071

سوهاجاألدبىمبصرالسيد رجب جاد خالد30072

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود فتحى خالد30073

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد عتمان خالد30074

سوهاجاألدبىمبصرالسمان الحفنى على خالد30075

سوهاجاألدبىمبصرحماد حسن الدين عز خالد30076

سوهاجاألدبىمبصررضوان احمد محمد رضوان30077

سوهاجاألدبىمبصرعلى طلبه احمد شريف30078

سوهاجاألدبىمبصرصادق السيد حازم صادق30079

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد الليس انور طارق30080

سوهاجاألدبىمبصرمحمد طه عادل طه30081

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعد رأفت عاصم30082

سوهاجاألدبىمبصراحمد عباس فيصل عباس30083

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد الناصر عبد عمر30084

سوهاجاألدبىمبصرمزيد محمد مرزوق عمر30085

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد طلب ناصر عمرو30086

سوهاجاألدبىمبصرخليفه محمد سعد عالء30087

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد الجابر عبد عالء30088

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد حسن احمد على30089

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد حماد على30090

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الناصر عبد على30091

سوهاجاألدبىمبصرفضالى احمد فاروق فارس30092

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد30093

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد اشرف محمد30094

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد بكر محمد30095

سوهاجاألدبىمبصرمجاهد اسماعيل حسين محمد30096

سوهاجاألدبىمبصرعمران احمد جمال محمد30097

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد جمال محمد30098

سوهاجاألدبىمبصرالجالس محمد جمال محمد30099

سوهاجاألدبىمبصراحمد بدوى صالح محمد30100

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسين الاله عبد محمد30101

سوهاجاألدبىمبصرحفنى محمد الناصر عبد محمد30102

سوهاجاألدبىمبصرامين احمد عاطف محمد30103

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد عزوز محمد30104

سوهاجاألدبىمبصرعلى حامد الناصر عبد محمد30105

سوهاجاألدبىمبصراحمد فضلول فتحى محمد30106

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد ناجح محمد30107

سوهاجاألدبىمبصرراشد هاشم محمد مراد30108

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمود30109

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد حسن احمد محمود30110
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ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ن328بسوهاج المرسلين خاتم

ن330بسوهاج المرسلين خاتم

ن425بسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ن348بسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ن351بسوهاج المرسلين خاتم

ن315بسوهاج المرسلين خاتم

ن363بسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ن359بسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ن352بسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ن419بسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ن399بسوهاج المرسلين خاتم

ن382بسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ن344بسوهاج المرسلين خاتم

ن337بسوهاج المرسلين خاتم

ن315بسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ن493بسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ن317بسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم
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سوهاجاألدبىمبصربيومى مازن ايوب محمود30111

سوهاجاألدبىمبصرهللا حمد ابراهيم خلف محمود30112

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن على محمود30113

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد عطاى محمود30114

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد احمد مصطفى30115

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد مصطفى30116

سوهاجاألدبىمبصرالسيد فوزى محمد مصطفى30117

سوهاجاألدبىمبصرصبره مصطفى محمد مصطفى30118

سوهاجاألدبىمبصرطه احمد محمود مصطفى30119

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمود مصطفى30120

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد الرؤوف عبد وليد30121

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاب ثابت محمود وليد30122

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد السيد احمد30123

سوهاجاألدبىمبصرمهنى هللا خلف صبحى البدرى30124

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحيم عبد حسنى الناصر عبد30125

سوهاجاألدبىمبصراحمد ناصر كمال عمر30126

سوهاجاألدبىمبصرشبانه كمال صالح كمال30127

سوهاجاألدبىمبصرجاد احمد محمود مجدى30128

سوهاجاألدبىمبصرالرحمان عبد الرحيم عبد الكريم جاد محمد30129

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على خلف محمد30130

سوهاجاألدبىمبصراحمد صديق محمد وائل30131

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد طارق وليد30132

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد شعبان ابراهيم30133

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين عوض الحمد ابو30134

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد احمد احمد30135

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين جابر احمد30136

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد توفيق خيرى احمد30137

سوهاجاألدبىمبصرخليفه احمد العال عبد احمد30138

سوهاجاألدبىمبصرحسن كامل على احمد30139

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فراج عمران احمد30140

سوهاجاألدبىمبصرطايع محمود فهمى احمد30141

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان محمود احمد30142

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد مراد احمد30143

سوهاجاألدبىمبصرمحمد جابر ناجح احمد30144

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل خليفه محمد اسماعيل30145

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى عويس السيد البدرى30146

سوهاجاألدبىمبصرحارس الفولى محمد ايمن30147

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد صالح ايمن30148

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو مرسى مظهر ايمن30149

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد السيد خالد ثروت30150

سوهاجاألدبىمبصرموسى رشدى يوسف زايد30151

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد مراد سراج30152



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1432

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن319بسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ن315بسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ن398زار بنى

ن362زار بنى

ن333زار بنى

ثانزار بنى

راسبزار بنى

ثانزار بنى

ن333زار بنى

ثانزار بنى

ثانزار بنى

ن373زار بنى

ن337الروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ن344الروافع

راسبالروافع

ن363الروافع

ن356الروافع

ن325الروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ن321الروافع

ن356الروافع

ن324الروافع

ن394الروافع

ن339الروافع

ثانالروافع

راسبالروافع
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سوهاجاألدبىمبصرهمام محمدين ابراهيم شريف30153

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السيد احمد عادل30154

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور العال عبد عشرى الرازق عبد30155

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد عباس خلف الراضى عبد30156

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو متولى سمير هللا عبد30157

سوهاجاألدبىمبصرصديق زيدان محمد هللا عبد30158

سوهاجاألدبىمبصرحسن هريدى رجب على30159

سوهاجاألدبىمبصرفراج السيد زناتى فراج30160

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد فارس ناصر فهد30161

سوهاجاألدبىمبصرمكى اللطيف عبد احمد محمد30162

سوهاجاألدبىمبصرعامر مازن اسماعيل محمد30163

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد رشاد صابر محمد30164

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بدر عاطف محمد30165

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد عاطى محمد30166

سوهاجاألدبىمبصرحسن السيد الصبور عبد محمد30167

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى اللطيف عبد محمد30168

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد الصبور عبد محمد30169

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن على محمد30170

سوهاجاألدبىمبصربدوى طنطاوى على محمد30171

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد مرزوق محمد30172

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد فارس الدين نصر محمد30173

سوهاجاألدبىمبصرمهران الغنى عبد السيد محمود30174

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد خلوفه محمود30175

سوهاجاألدبىمبصرامين فهمى الرحمن عبد محمود30176

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن على محمود30177

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حنفى محمد محمود30178

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد الرحمن عبد مدحت30179

سوهاجاألدبىمبصراحمد عطيه المنعم عبد مروان30180

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف محمود مصطفى30181

سوهاجاألدبىمبصراحمد فؤاد على عصام30182

سوهاجاألدبىمبصردياب عمار محمود مصطفى30183

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد سليمان جمال منتصر30184

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم سليمان الطيب احمد30185

سوهاجاألدبىمبصرالدين عز خلف جمال احمد30186

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى الراضى عبد جمال احمد30187

سوهاجاألدبىمبصراحمد صديق حمدان احمد30188

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل احمد راشد احمد30189

سوهاجاألدبىمبصردرويش الجواد عبد زكى احمد30190

سوهاجاألدبىمبصرالسمان نجيب سامح احمد30191

سوهاجاألدبىمبصرانور محمد محمد احمد30192

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد احمد منصورى احمد30193

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد خلف اسامه30194
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ثانالروافع

ن330الروافع

ن330الروافع

ن365الروافع

ن323الروافع

ن369الروافع

ن356الروافع

ن318الروافع

ن358الروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ن385الروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

راسبالروافع

راسبالروافع

ثانالروافع

ن384الروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

راسبالروافع

راسبالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ن471الروافع

ن346.5الروافع

راسبالروافع

راسبالروافع

ن330الكرمانية بندار

ن371الكرمانية بندار

ن339الكرمانية بندار

ن387الكرمانية بندار

ن360الكرمانية بندار

ن334.5الكرمانية بندار

ن338.5الكرمانية بندار

ن340.5الكرمانية بندار

ن343الكرمانية بندار

راسبالكرمانية بندار
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سوهاجاألدبىمبصرالصادق عبد شحاته محمد اسامه30195

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن حسنى اسالم30196

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد قدرى عاطف اسالم30197

سوهاجاألدبىمبصرحنفى الصبور عبد سماره اشرف30198

سوهاجاألدبىمبصرهمام ثابت الناجح المدثر30199

سوهاجاألدبىمبصرالدين عز حربى محروس بسام30200

سوهاجاألدبىمبصرعباس الباسط عبد صالح حازم30201

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد صابر رمضان حسان30202

سوهاجاألدبىمبصرحسن العزيز عبد العليم عبد حسن30203

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد احمد حسين30204

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى عباس السيد حماده30205

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع العظيم عبد حسين حمادى30206

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد زكريا حمدان30207

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حافظ خضيرى حمدى30208

سوهاجاألدبىمبصرمحجوب اللطيف عبد عيد خالد30209

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الظاهر عبد رجب زكريا30210

سوهاجاألدبىمبصرالبرعى صديق احمد زياد30211

سوهاجاألدبىمبصرحسين فتحى ناصر زياد30212

سوهاجاألدبىمبصرامبابى كامل جمال سالم30213

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد صبرى سمير30214

سوهاجاألدبىمبصرادم فاضل رجب سيد30215

سوهاجاألدبىمبصرحسن الحميد عبد فرغل هللا عبد30216

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد عطيفى حربى الرحمن عبد30217

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الراضى عبد محمود الرحمن عبد30218

سوهاجاألدبىمبصرزيدان الحميد عبد ياسر على30219

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد جابر احمد محمد30220

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد الدين عز بكرى محمد30221

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا خلف جابر محمد30222

سوهاجاألدبىمبصرخليل الفتاح عبد حسن محمد30223

سوهاجاألدبىمبصرهاشم الحفيظ عبد حسين محمد30224

سوهاجاألدبىمبصراحمد خضر حمدى محمد30225

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد الحفيظ عبد خلف محمد30226

سوهاجاألدبىمبصرعلى قدرى خلف محمد30227

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل منصور خليفه محمد30228

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسنين رشاد محمد30229

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قدرى رمضان محمد30230

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود شعبان محمد30231

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى زيد ابو طه محمد30232

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد العال عبد محمد30233

سوهاجاألدبىمبصراحمد رشوان على محمد30234

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم عارف لبيب محمد30235

سوهاجاألدبىمبصراحمد الظاهر عبد احمد محمود30236
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ن337الكرمانية بندار

ن330الكرمانية بندار

ن435الكرمانية بندار

ن347الكرمانية بندار

ن322الكرمانية بندار

ن346الكرمانية بندار

ن348.5الكرمانية بندار

ن341.5الكرمانية بندار

ن341الكرمانية بندار

ن343.5الكرمانية بندار

ن349.5الكرمانية بندار

ن375الكرمانية بندار

ن337الكرمانية بندار

ن346الكرمانية بندار

ن355الكرمانية بندار

ن346الكرمانية بندار

ن336.5الكرمانية بندار

ن345.5الكرمانية بندار

ن342.5الكرمانية بندار

ن346.5الكرمانية بندار

ن346الكرمانية بندار

ن371الكرمانية بندار

ن415.5الكرمانية بندار

ن429الكرمانية بندار

ن362الكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ن382.5الكرمانية بندار

ن366الكرمانية بندار

ن382.5الكرمانية بندار

ن370الكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ن369الكرمانية بندار

ن367الكرمانية بندار

ن380الكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ن390الكرمانية بندار

ن375الكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار
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سوهاجاألدبىمبصرعلى صابر الشكور عبد محمود30237

سوهاجاألدبىمبصراحمد القادر عبد لظمى محمود30238

سوهاجاألدبىمبصرالدين زين حسين محمود مصطفى30239

سوهاجاألدبىمبصرمحمد االه عبد ناصر مؤمن30240

سوهاجاألدبىمبصرحسين العليم عبد الضبع هيثم30241

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل صابر محمدين هيثم30242

سوهاجاألدبىمبصرالشمندى يونس ابراهيم هللا عبد ابراهيم30243

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد على احمد احمد30244

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد صادق البدرى احمد30245

سوهاجاألدبىمبصراحمد رشاد السيد احمد30246

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد عوض انور احمد30247

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد الحميد عبد بدر احمد30248

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حسن احمد30249

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد حسن احمد30250

سوهاجاألدبىمبصرامين محمد حسن احمد30251

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسانين حمام احمد30252

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمود خليفه احمد30253

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد هاشم خيرى احمد30254

سوهاجاألدبىمبصرقاسم خليل الاله عبد احمد30255

سوهاجاألدبىمبصرتمام الدين عز المنعم عبد احمد30256

سوهاجاألدبىمبصرمهدى اسعد عالء احمد30257

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الراضى عبد فوزى احمد30258

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سالمه محمد احمد30259

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد احمد30260

سوهاجاألدبىمبصربخيت ابراهيم محمود احمد30261

سوهاجاألدبىمبصررشوان هللا خلف محمود احمد30262

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد منصور احمد30263

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد هللا خلف ناصر احمد30264

سوهاجاألدبىمبصرحماده ناجح محروس اسامه30265

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الرحيم عبد اسماعيل30266

سوهاجاألدبىمبصرعزب السيد على امام30267

سوهاجاألدبىمبصرعلى صديق رمضان السيد30268

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد سيد محمد باسم30269

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد عطيه الرحمن عبد تركى30270

سوهاجاألدبىمبصرسليم احمد على حازم30271

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود حسن حسام30272

سوهاجاألدبىمبصرعيسى السيد عرفه حسن30273

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد على حسن30274

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن على حسن30275

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسين على حسن30276

سوهاجاألدبىمبصرمهران احمد غريب حسن30277

سوهاجاألدبىمبصرهمام العزيز عبد فتحى حسن30278
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ن339الكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ن353الكرمانية بندار

ن375الكرمانية بندار

ن393الكرمانية بندار

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ن443بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن326بسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد مصطفى حسن30279

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد مصطفى حسن30280

سوهاجاألدبىمبصرحسن خليل يوسف حسن30281

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد سيد الرحمن عبد حسين30282

سوهاجاألدبىمبصرعلى العزيز عبد فوزى حسين30283

سوهاجاألدبىمبصرحسن توفيق محمد خلف30284

سوهاجاألدبىمبصرتغيان خليل تغيان خليل30285

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد رمضان ناصر رمضان30286

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد الاله عبد السيد30287

سوهاجاألدبىمبصرعالم صديق عالم صديق30288

سوهاجاألدبىمبصرمحمود يوسف رمضان طارق30289

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد فتحى طارق30290

سوهاجاألدبىمبصرحافظ محمد احمد طه30291

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود النصر سيف طه30292

سوهاجاألدبىمبصرعلى عرفان عارف الرحمن عبد30293

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد على الرحيم عبد30294

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد ممدوح الرحيم عبد30295

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد جمال الستار عبد30296

سوهاجاألدبىمبصرالسيد فراج فيصل العزيز عبد30297

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد ثابت حمدى هللا عبد30298

سوهاجاألدبىمبصرمهران عقال على عزام30299

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد صابر ممدوح الدين عالء30300

سوهاجاألدبىمبصرحسن الجود ابو الضاحى على30301

سوهاجاألدبىمبصرهللا حمد الفضيل عبد اللطيف عبد على30302

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو سالم مالك على30303

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قناوى محمد على30304

سوهاجاألدبىمبصرمنصور محمد نبيل على30305

سوهاجاألدبىمبصرمحمد جابر محمد عمر30306

سوهاجاألدبىمبصراحمد على فتوح عمرو30307

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد كمال فواز فايز30308

سوهاجاألدبىمبصرياسين محمود ايمن كريم30309

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد تغيان محمد كريم30310

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد خلف احمد محمد30311

سوهاجاألدبىمبصراحمد فرغل محمد فرغل30312

سوهاجاألدبىمبصراحمد حامد على محمد30313

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود احمد محمد30314

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد اسامه محمد30315

سوهاجاألدبىمبصرعلى حامد اشرف محمد30316

سوهاجاألدبىمبصرسالمان احمد السيد محمد30317

سوهاجاألدبىمبصرامين محمد امين محمد30318

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف محروص حارص محمد30319

سوهاجاألدبىمبصرحماده سعد حماده محمد30320
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ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن316بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن349بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن449بسوهاج المنشأة

ن359بسوهاج المنشأة

ن328بسوهاج المنشأة

ن395بسوهاج المنشأة

ن404بسوهاج المنشأة

ن350بسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن500بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن336بسوهاج المنشأة

ن364بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن357بسوهاج المنشأة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1441

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاد عيسى خلف محمد30321

سوهاجاألدبىمبصراحمد خلف سمير محمد30322

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد جبريل العزيز عبد محمد30323

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد خليفه علوى محمد30324

سوهاجاألدبىمبصرحسن صديق فرج محمد30325

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد راشد محمود محمد30326

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد فراج محمود محمد30327

سوهاجاألدبىمبصرعلى علوى ناجح محمد30328

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد المجيد عبد البدرى محمود30329

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد الدين نور خالد محمود30330

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد رضوان محمود30331

سوهاجاألدبىمبصرعلى فوزى صبرى محمود30332

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عباس محمود30333

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسان الاله عبد محمود30334

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد المجيد عبد احمد مصطفى30335

سوهاجاألدبىمبصرحافظ الحكيم عبد صبرى مصطفى30336

سوهاجاألدبىمبصرسالمان احمد السيد مصطفى30337

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد صديق كامل مصطفى30338

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمود مصطفى30339

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بخيت محمد باهلل منتصر30340

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد الحمد ابو الغنى عبد منتصر30341

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو صالح شريف منصور30342

سوهاجاألدبىمبصرسليمان بكرى ابراهيم منصور30343

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هارون القذافى احمد30344

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد فوزى احمد30345

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحمد ابو الحليم عبد اسالم30346

سوهاجاألدبىمبصراحمد جبريل احمد اسماعيل30347

سوهاجاألدبىمبصرقاسم عليو قاسم اشرف30348

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد محمد السيد30349

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود السيد30350

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد طلعت ايهاب30351

سوهاجاألدبىمبصرالدرملى صابر الناصر عبد جمال30352

سوهاجاألدبىمبصرقناوى حمادى خيرى رأفت30353

سوهاجاألدبىمبصرمحفوظ خلف عادل رأفت30354

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الراضى عبد عادل رامى30355

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو ثابت على زياد30356

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد حسن مصطفى العاطى عبد30357

سوهاجاألدبىمبصراحمد عثمان احمد الكريم عبد30358

سوهاجاألدبىمبصرحمدى الهادى عبد محسن الهادى عبد30359

سوهاجاألدبىمبصرحافظ حسن علوان الدين عماد30360

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود المصرى عمر30361

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود السيد ماهر30362
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ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن368بسوهاج المنشأة

ن325بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن482بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ن511بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانسالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ن363سالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ن422سالمة اوالد

ن352سالمة اوالد

ن341سالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ن382سالمة اوالد

ن369سالمة اوالد

ن321سالمة اوالد

ن359سالمة اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد ابراهيم محمد30363

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمود محمد30364

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هارون السيد محمود30365

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو ثابت جمال محمود30366

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد مصطفى عصمت مصطفى30367

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد متولى احمد ناصر30368

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد خالد يوسف30369

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يونس خالد يونس30370

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد حسانين احمد30371

سوهاجاألدبىمبصرصادق بكرى السيد بكرى30372

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد الدين صالح30373

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الكريم عبد طالل30374

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود طه30375

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد حسن الرحمن عبد30376

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الوهاب عبد الدين صالح الوهاب عبد30377

سوهاجاألدبىمبصرغانم الرحيم عبد ماهر اللطيف عبد30378

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل الرحمن عبد محمود30379

سوهاجاألدبىمبصرتمام محمد على محمود30380

سوهاجاألدبىمبصرحسن على الدين علم محمود30381

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رشوان الرحيم عبد محمد30382

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود محمد30383

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق احمد توفيق وليد30384

سوهاجاألدبىمبصرعمره ابو محمد عمره ابو احمد30385

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فايز عمره ابو احمد30386

سوهاجاألدبىمبصرعثمان السيد ابراهيم اسالم30387

سوهاجاألدبىمبصررشاد السيد كرم السيد30388

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حسن سعيد حسن30389

سوهاجاألدبىمبصرمبارك احمد حسن حماده30390

سوهاجاألدبىمبصربهلول امين على حمدى30391

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو جمال عماد خالد30392

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على وليد خالد30393

سوهاجاألدبىمبصربكر ابو على الحمد ابو رمضان30394

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد الدين سراج30395

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور عباس جمال صابر30396

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد جبريل رجب صابر30397

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد على عادل30398

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الحميد عبد احمد الحميد عبد30399

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود السيد الرحيم عبد30400

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد اللطيف عبد السيد اللطيف عبد30401

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد جبريل العربى العليم عبد30402

سوهاجاألدبىمبصرفراج العربى فايز هللا عبد30403

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد احمد محمد عمرو30404
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ثانسالمة اوالد

ن343سالمة اوالد

ن360سالمة اوالد

ن341سالمة اوالد

ن354سالمة اوالد

ن367سالمة اوالد

ن377سالمة اوالد

ن345سالمة اوالد

ن346بالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ن365بالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ن332بالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ن420بالزارة االسالمى المجمع

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

راسبالدويرات

راسبالدويرات

ثانالدويرات

ن321الدويرات

ن321الدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ن330الدويرات

ن315الدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات
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سوهاجاألدبىمبصرشبيب احمد محمد عالء30405

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم على عمر عمرو30406

سوهاجاألدبىمبصرجابر كمال محمد كمال30407

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد جالل احمد محمد30408

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صديق السيد محمد30409

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حفنى محمد30410

سوهاجاألدبىمبصرسالم محمد سالم محمد30411

سوهاجاألدبىمبصرعلى خلف على محمد30412

سوهاجاألدبىمبصرمنصور العزيز عبد الباعث عبد محمد30413

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين نصر هشام محمد30414

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد وحيد محمد30415

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو يسين يوسف محمد30416

سوهاجاألدبىمبصرعلى هللا عطيه العطا ابو محمود30417

سوهاجاألدبىمبصرموسى على خلف السيد محمود30418

سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد احمد محمد محمود30419

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور محمد الدين نور محمود30420

سوهاجاألدبىمبصراحمد كامل بكر ابو مصطفى30421

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمود مصطفى30422

سوهاجاألدبىمبصرخليفه فايز الدين عز مؤمن30423

سوهاجاألدبىمبصرعلى الدسوقى البدرى نادر30424

سوهاجاألدبىمبصرجالل رمضان شعبان وليد30425

سوهاجاألدبىمبصرسالم محمود حنفى الحمد ابو30426

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد احمد بكر ابو30427

سوهاجاألدبىمبصرحسانين احمد جمال احمد30428

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل فراج جمال احمد30429

سوهاجاألدبىمبصرحسنين محمد حسنين احمد30430

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عطيه طارق احمد30431

سوهاجاألدبىمبصرصالح عباس عادل احمد30432

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الشمبلى عاصم احمد30433

سوهاجاألدبىمبصرحامد احمد عاطف احمد30434

سوهاجاألدبىمبصرمحمود فهيم الاله عبد احمد30435

سوهاجاألدبىمبصرالشافى عبد عباس كامل احمد30436

سوهاجاألدبىمبصرحسنين احمد مجدى احمد30437

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حماده محمد احمد30438

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمود احمد30439

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد عاكف نبيه احمد30440

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الحسين ابو ابراهيم اسالم30441

سوهاجاألدبىمبصراحمد شيخون منصور اسالم30442

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد وحيد اسالم30443

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد اشرف30444

سوهاجاألدبىمبصرتمام محمد احمد ايمن30445

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد احمد الخطيب30446
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ثانالدويرات

ن496الدويرات

ن335الدويرات

ن326الدويرات

ثانالدويرات

راسبالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

راسبالدويرات

راسبالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

راسبالدويرات

ثانالدويرات

ن343الدويرات

ن362موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن321موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن317موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن404موسى عبدالجواد

ن349موسى عبدالجواد

ن318موسى عبدالجواد

ن336موسى عبدالجواد

ن324موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن363موسى عبدالجواد

ن338موسى عبدالجواد

ن354موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد
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سوهاجاألدبىمبصرثابت زكى عدلى السيد30447

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بدوى الحميد عبد بدوى30448

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فتحى محمد بشار30449

سوهاجاألدبىمبصربغدادى هاشم محمد حازم30450

سوهاجاألدبىمبصركيالنى محمود جاد حسين30451

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين ضياء محمد حسين30452

سوهاجاألدبىمبصرالسيد اللطيف عبد خالد حمدى30453

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد حنفى خلف خالد30454

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد خيرى اشرف خيرى30455

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الكريم جاد الدين نصر سرحان30456

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود القذافى الدين سيف30457

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد احمد طارق30458

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد احمد عاصم30459

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد قناوى سامح الرحيم عبد30460

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد الهادى عبد على الحليم عبد30461

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو المجيد عبد زيد ابو الحميد عبد30462

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل هللا سعد فراج الرحمن عبد30463

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد احمد محمد الرحمن عبد30464

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الوردانى احمد هللا عبد30465

سوهاجاألدبىمبصرعلى الفتوح ابو عصام هللا عبد30466

سوهاجاألدبىمبصرعلى النعيم عبد محمود هللا عبد30467

سوهاجاألدبىمبصرحسنين الاله عبد فوزى الرحمن عبد30468

سوهاجاألدبىمبصرهمام العزيز عبد محمد هللا عبد30469

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد السيد المجيد عبد30470

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد الوفا ابو رجب المنعم عبد30471

سوهاجاألدبىمبصرجمعه عثمان شعبان عثمان30472

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الدين عز محمود الدين عز30473

سوهاجاألدبىمبصرريحان صديق السيد عالء30474

سوهاجاألدبىمبصرمحمد غالب ناصر عمر30475

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على ياسر على30476

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرؤف عبد حسنى فارس30477

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد مالك30478

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد النعيم عبد اشرف محمد30479

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عطيه حامد محمد30480

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد جمال محمد30481

سوهاجاألدبىمبصرامين محمد خيرى محمد30482

سوهاجاألدبىمبصريونس حسنين فيصل محمد30483

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مرسى السيد مرسى30484

سوهاجاألدبىمبصرطه فرغلى طه مروان30485

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حافظ حشمت محمود30486

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد جابر ضاحى مصطفى30487

سوهاجاألدبىمبصرالسيد طالب طه محمود30488



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1448

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن330موسى عبدالجواد

ن373موسى عبدالجواد

ن377موسى عبدالجواد

ن409موسى عبدالجواد

ن333موسى عبدالجواد

ن400موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن329موسى عبدالجواد

ن347موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن394موسى عبدالجواد

ن351موسى عبدالجواد

ن338موسى عبدالجواد

ن421موسى عبدالجواد

ن345موسى عبدالجواد

ن348موسى عبدالجواد

ن340موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن388موسى عبدالجواد

ن333موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن341موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن357موسى عبدالجواد

ن362موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن342موسى عبدالجواد

ن327موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن323موسى عبدالجواد

ن332موسى عبدالجواد

ن379موسى عبدالجواد

ن380موسى عبدالجواد

ن381موسى عبدالجواد

ن431موسى عبدالجواد

ن351موسى عبدالجواد
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد محمد محمود30489

سوهاجاألدبىمبصرتمام الحمد ابو اشرف مصطفى30490

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم قدرى محمود نواف30491

سوهاجاألدبىمبصراليزيد ابو العز ابو الرحيم عبد زيد ابو30492

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد سيد احمد30493

سوهاجاألدبىمبصرسليمان هللا عطيت الناصر عبد احمد30494

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمود احمد30495

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد احمد وليد احمد30496

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد حمدى اسالم30497

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد صالح اسالم30498

سوهاجاألدبىمبصرالتونسى احمد محسن التونسى30499

سوهاجاألدبىمبصرهاللى زيفر شوقى حمد30500

سوهاجاألدبىمبصرمحمود سعد محمد سعد30501

سوهاجاألدبىمبصرالسيد شرف حمدى شرف30502

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد حسن عايد30503

سوهاجاألدبىمبصرحسن عباس ممدوح عباس30504

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الحميد عبد سعد الحميد عبد30505

سوهاجاألدبىمبصرالسمان منصور السيد الرحمن عبد30506

سوهاجاألدبىمبصرحسن يحيا محمد على30507

سوهاجاألدبىمبصريحيا محمود على فتحى30508

سوهاجاألدبىمبصرسالم محمد حمدى محمد30509

سوهاجاألدبىمبصرالرسول عبد محمود احمد محمود30510

سوهاجاألدبىمبصراحمد فرج السيد محمود30511

سوهاجاألدبىمبصررسالن محمود رسالن مصطفى30512

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد صالح وليد30513

سوهاجاألدبىمبصرجبريل محمود حسين ياسر30514

سوهاجاألدبىمبصرالفضيل عبد الكريم جاد حسام يوسف30515

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد على احمد30516

سوهاجاألدبىمبصرالمحسن عبد الجويرد محمد احمد30517

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد مصطفى احمد30518

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد المجد ابو السعود ابو ابراهيم30519

سوهاجاألدبىمبصرجاهين ثابت السالم عبد اسالم30520

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد احمد ابراهيم30521

سوهاجاألدبىمبصرفراج هاللى محمود السيد30522

سوهاجاألدبىمبصرالدردير السيد اللطيف عبد السيد30523

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد محمد السيد30524

سوهاجاألدبىمبصراحمد بهنساوى احمد بهنساوى30525

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد الرازق عبد محمد بركات30526

سوهاجاألدبىمبصرمرعى محمود احمد باسل30527

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد القادر عبد بهجت30528

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمود عفيفى جمال30529

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد احمد حسن30530
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ن356موسى عبدالجواد

ن412موسى عبدالجواد

ن363موسى عبدالجواد

ثانعبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

راسبعبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

راسبعبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

راسبعبداللطيف على

راسبعبداللطيف على

راسبعبداللطيف على

راسبعبداللطيف على

راسبعبداللطيف على

ن369عبداللطيف على

ن403عبداللطيف على

ن362عبداللطيف على

ن418عبداللطيف على

ن353عبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ن332عبداللطيف على

ن362عبداللطيف على

ن348عبداللطيف على

ن341عبداللطيف على

ن365عبداللطيف على

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات
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سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد سعد اسماعيل حمدى30531

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على خيرى حسن30532

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الظاهر عبد محمد حازم30533

سوهاجاألدبىمبصراحمد حميد احمد حميد30534

سوهاجاألدبىمبصرمحمود صديق محمود حمدى30535

سوهاجاألدبىمبصرالجليل عبد صابر احمد حسين30536

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن الظاهر عبد حسن30537

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد الحمد ابو صابر سامح30538

سوهاجاألدبىمبصرمالزم اسماعيل زكريا طه30539

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الحافظ عبد الرحمن عبد طارق30540

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد الحكيم عبد عاصم30541

سوهاجاألدبىمبصرجاهين هللا خلف ثابت على30542

سوهاجاألدبىمبصراحمد على السيد كرم30543

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سالم الحكم عبد محمد30544

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو على الفتاح عبد محمد30545

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو محمد المجد ابو محمد30546

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق محمد احمد محمد30547

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد كحالوى محمد30548

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد هللا عبد محمد30549

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمد مدحت30550

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد على محمود30551

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد ناصر محمد30552

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الحافظ عبد الرحمن عبد محمد30553

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الحمد ابو على محمد30554

سوهاجاألدبىمبصرمحمود بدوى موسى محمد30555

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود خالد معتز30556

سوهاجاألدبىمبصررحاب ابو حسن عبده مؤمن30557

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف رأفت يوسف30558

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عمر ابراهيم30559

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد محمد محمد ابراهيم30560

سوهاجاألدبىمبصرعثمان العال عبد ادريس احمد30561

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم اسماعيل احمد30562

سوهاجاألدبىمبصرالبيلى خلف خيرى احمد30563

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد الناصر عبد احمد30564

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد احمد30565

سوهاجاألدبىمبصررضوان احمد محمود الحسين30566

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السيد عبده السيد30567

سوهاجاألدبىمبصرالسيد جبريل حسنى حسن30568

سوهاجاألدبىمبصرحميد محمود ماجد سالم30569

سوهاجاألدبىمبصرشلقامى الحميد عبد المعارف ابو الحميد عبد30570

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على محمود الحميد عبد30571

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد الرحمن عبد30572
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ن436العسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

ثانالعسيرات

ن392العسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

ن353العسيرات

ن357العسيرات

ثانالعسيرات

ن501العسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد فراج محمد الرحمن عبد30573

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد قاسم محمود الرحيم عبد30574

سوهاجاألدبىمبصرمحمد امين الحليم عبد عماد30575

سوهاجاألدبىمبصراحمد حفنى العزيز عبد عمر30576

سوهاجاألدبىمبصرفراج على احمد فراج30577

سوهاجاألدبىمبصرعتمان رضوان احمد فيصل30578

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد اشرف محمد30579

سوهاجاألدبىمبصرحسن هللا عبد حسن محمد30580

سوهاجاألدبىمبصرجمعه محمد رجب محمد30581

سوهاجاألدبىمبصررضوان هللا عبد الرحمن عبد محمد30582

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الناصر عبد محمد30583

سوهاجاألدبىمبصرخضيرى محمود احمد محمود30584

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صابر محمد محمود30585

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد ممدوح محمود30586

سوهاجاألدبىمبصرصابرمحمد محمود مصطفى30587

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو الفتاح عبد محمود مصطفى30588

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مظهر على مظهر30589

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد نادر30590

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عقل احمد ناصر30591

سوهاجاألدبىمبصرتايب احمد طلعت نوح30592

سوهاجاألدبىمبصرفراج محمد انور وليد30593

سوهاجاألدبىمبصرخليفه محمد العال عبد يسرى30594

سوهاجاألدبىمبصرالدردير خضيرى اشرف يوسف30595

سوهاجاألدبىمبصرالمصرى محمود خالد يوسف30596

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو كمال عمار يوسف30597

سوهاجاألدبىمبصرحسن السمان هللا عبد ابراهيم30598

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى سعد الحسن ابو30599

سوهاجاألدبىمبصرفراج حسن السيد احمد30600

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق المنعم عبد السيد احمد30601

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على جمال احمد30602

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هللا عبد رجب احمد30603

سوهاجاألدبىمبصرالصادق عبد احمد الحميد عبد احمد30604

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الرحمن عبد احمد30605

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ضيف ابو العظيم عبد احمد30606

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين نور محمد احمد30607

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد محمود احمد30608

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد مصطفى احمد30609

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد اسالم30610

سوهاجاألدبىمبصرالدين سعد رمضان اشرف االمير30611

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد المعز عبد المعتصم30612

سوهاجاألدبىمبصراحمد امين يوسف امين30613

سوهاجاألدبىمبصراحمد عباس مصطفى ايهاب30614
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ثانعباس نجع

ن355عباس نجع

ن355عباس نجع

ن531عباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ن339عباس نجع

ثانعباس نجع

ن336عباس نجع

ثانعباس نجع

راسبعباس نجع

راسبعباس نجع

راسبعباس نجع

ن442عباس نجع

ن328عباس نجع

ن336عباس نجع

راسبعباس نجع

راسبعباس نجع

ثانعباس نجع

راسبعباس نجع

ثانعباس نجع

ن383عباس نجع

ثانعباس نجع

ن352عباس نجع

راسبعباس نجع

ن382جرجا

ن347جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن350جرجا

ن383جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن439جرجا
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سوهاجاألدبىمبصرعلى مصطفى احمد حسام30615

سوهاجاألدبىمبصرعباس الراضى عبد لطفى حسام30616

سوهاجاألدبىمبصرشوشه ابو محمود ابراهيم حسن30617

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد رافع30618

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حماده زياد30619

سوهاجاألدبىمبصراحمد مشوادى عادل زياد30620

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد مصطفى الرحيم عبد زيدان30621

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم مؤمن شهاب30622

سوهاجاألدبىمبصرالدين سعد الدين نور السيد طه30623

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد على فراج طه30624

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد على الرازق عبد عادل30625

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صالح عاطف30626

سوهاجاألدبىمبصرالشمندى محمد يسرى الرحمن عبد30627

سوهاجاألدبىمبصرحسين كامل احمد الرحيم عبد30628

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد مصطفى العزيز عبد30629

سوهاجاألدبىمبصرالجيالنى القادر عبد احمد هللا عبد30630

سوهاجاألدبىمبصرحسين جابر حسن هللا عبد30631

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمود هللا عبد30632

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد مؤمن المنصف عبد30633

سوهاجاألدبىمبصرشمندى بيه على احمد على30635

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد خالد على30636

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد السيد عمر30637

سوهاجاألدبىمبصرالسمان الحميد عبد جمال عمر30638

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الاله عبد الرحمن عبد عمر30639

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد عمر30640

سوهاجاألدبىمبصرالصغير محمد نظير خالد فارس30641

سوهاجاألدبىمبصريوسف ضيف ابو محمود فارس30642

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد مصطفى فارس30643

سوهاجاألدبىمبصرمحمود كامل مصطفى كامل30644

سوهاجاألدبىمبصراحمد العتريس كامل نبيل كامل30645

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حسن خلف كرم30646

سوهاجاألدبىمبصرعلى اللطيف عبد الدين صالح كريم30647

سوهاجاألدبىمبصرجبريل ابراهيم احمد محمد30648

سوهاجاألدبىمبصراحمد العاطى عبد احمد محمد30649

سوهاجاألدبىمبصرعمر مصطفى احمد محمد30650

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمد السيد محمد30651

سوهاجاألدبىمبصرحسن شعبان حاتم محمد30652

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد حازم محمد30653

سوهاجاألدبىمبصرحسان حسن رفعت محمد30655

سوهاجاألدبىمبصررمضان العظيم عبد صالح محمد30656

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فؤاد الجواد عبد محمد30657

سوهاجاألدبىمبصرعباس سيد الاله عبد محمد30658
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ن377جرجا

ن352جرجا

ن356جرجا

ثانجرجا

ن480جرجا

ن429جرجا

ثانجرجا

ن415.5جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن371جرجا

ثانجرجا

ن372جرجا

ثانجرجا

ن428جرجا

ثانجرجا

ن359جرجا

ن417جرجا

ن435جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن335جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

راسبجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن340.5جرجا

ن393جرجا

ثانجرجا

ن361جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد جاد كمال محمد30659

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محروس محمد30660

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد محمد30661

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد محمود محمد30662

سوهاجاألدبىمبصرمحمود شعبان مؤمن محمد30663

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد منصور محمد30664

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد هشام محمد30665

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد بكر محمود30666

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم صابر محمود30667

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على محمود30668

سوهاجاألدبىمبصرموسى متولى الدين عماد محمود30669

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى محمود30670

سوهاجاألدبىمبصرعلى مصطفى احمد مصطفى30671

سوهاجاألدبىمبصرجاد سليم جابر مصطفى30672

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحى عبد كامل مصطفى30673

سوهاجاألدبىمبصرفؤاد مصطفى عالء مصطفى30674

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صدقى محمد مصطفى30675

سوهاجاألدبىمبصرحسن الفتاح عبد احمد محمد30676

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين السيد مغربى مصطفى30677

سوهاجاألدبىمبصراحمد جابر ياسر مصطفى30678

سوهاجاألدبىمبصرالسمان مختار السمان مومن30680

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حافظ محمد مؤمن30681

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد خلف خالف منصور30682

سوهاجاألدبىمبصريوسف السيد حمدى الدين نور30683

سوهاجاألدبىمبصربدوى الرحمن عبد محمد وافى30684

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن احمد يوسف30685

سوهاجاألدبىمبصرعلى سليمان سعيد ابراهيم30686

سوهاجاألدبىمبصريوسف السيد محمد ابراهيم30687

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو رضوان محمد ابراهيم30688

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين سعد صابر الحمد ابو30689

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد السيد احمد30690

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الحمد ابو شوقى احمد30691

سوهاجاألدبىمبصرعثمان يوسف المحسن عبد احمد30692

سوهاجاألدبىمبصرعباس فراج العظيم عبد احمد30693

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد الحميد عبد احمد30694

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الدين شمس محمد احمد30695

سوهاجاألدبىمبصرسليمان المجيد عبد محمود احمد30696

سوهاجاألدبىمبصرخالف احمد محمد محمود احمد30697

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم ماضى اسامه30698

سوهاجاألدبىمبصرامين هللا جاد محمود اسامه30699

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد احمد اسلمان30700

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الحليم عبد محمود اسماعيل30701
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ن347جرجا

ن368جرجا

ن317جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن388جرجا

ثانجرجا

راسبجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن501جرجا

ن424جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن409جرجا

ن415جرجا

راسبجرجا

ن480جرجا

راسبجرجا

راسبجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن327جرجا

ثانداود بيت

ن343داود بيت

ن334.5داود بيت

ن340داود بيت

ثانداود بيت

ن382داود بيت

ثانداود بيت

ن345داود بيت

ن380داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن360داود بيت

ن390داود بيت

ن403داود بيت
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سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد ايمن السيد30702

سوهاجاألدبىمبصرعقل محمد خلف السيد30703

سوهاجاألدبىمبصرالسيد امين احمد امين30704

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد عز انور30705

سوهاجاألدبىمبصرسرحان عبده محمد ايمن30706

سوهاجاألدبىمبصرعطى محمد عاطف ايهاب30707

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد عاطف بخيت30708

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور محمد جمال بدر30709

سوهاجاألدبىمبصرعمر المجيد عبد طحاوى بشار30710

سوهاجاألدبىمبصراحمد على السيد حجازى30711

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد حسن30712

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد الحسن ابو الدين عالء حسن30713

سوهاجاألدبىمبصرالسمان حسن السيد حسين30714

سوهاجاألدبىمبصرخضرى محمد رجب حسين30715

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد طارق حمدى30716

سوهاجاألدبىمبصرالسيد منصور ناجح خالد30717

سوهاجاألدبىمبصرالسيد راشد رشاد راشد30718

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد حسين ربيع30719

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى سالم30720

سوهاجاألدبىمبصرفهمى الغنى عبد صبرى شريف30721

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الدين كمال الفولى طارق30722

سوهاجاألدبىمبصرعالم صالح السيد طارق30723

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد امين طارق30724

سوهاجاألدبىمبصراحمد حافظ جمال طارق30725

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد محمد الحميد عبد30726

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد صالح الرحمن عبد30727

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد عامر الرحمن عبد30728

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا وهب عيد الرحمن عبد30729

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد عطا ياسر العال عبد30730

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد حمدى اللطيف عبد30731

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد عادل اللطيف عبد30732

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد محمود هللا عبد30733

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد على السيد على30734

سوهاجاألدبىمبصرهاللى على عادل على30735

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد محمود على30736

سوهاجاألدبىمبصراعمر الدين نور حمدى عماد30737

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد رياض نبيل عمر30738

سوهاجاألدبىمبصرالسيد جاد محمد فارس30739

سوهاجاألدبىمبصرفاضل الغنى عبد عادل فهد30740

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد فيصل30741

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين كمال مخلوف الدين كمال30742

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد خالد مؤمن30743
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ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن341داود بيت

ن324داود بيت

ن331داود بيت

ن369داود بيت

ن366داود بيت

ن354داود بيت

ن356داود بيت

ن373داود بيت

ن331داود بيت

ن380داود بيت

ن389داود بيت

ن420داود بيت

ن353داود بيت

ن333داود بيت

ن328داود بيت

ن346داود بيت

ن361داود بيت

ن382داود بيت

ن427داود بيت

ن367داود بيت

ن334داود بيت

ن366داود بيت

ن377داود بيت

راسبداود بيت

ن424داود بيت

ن393داود بيت

ن425داود بيت

ن479داود بيت

ن491داود بيت

ن391داود بيت

ن395داود بيت

ن372داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت
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سوهاجاألدبىمبصرمصطفى محمد حمدى ماهر30744

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الطيب العال عبد مجاهد30745

سوهاجاألدبىمبصرريده ابو رضوان محمد احمد محمد30746

سوهاجاألدبىمبصررزق رضوان محمد احمد محمد30747

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور محمد اسماعيل محمد30748

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن اشرف محمد30749

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد االمير محمد30750

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو اعليو السيد محمد30751

سوهاجاألدبىمبصرالهوى العزيز عبد بخيت محمد30752

سوهاجاألدبىمبصرحموده محمد حموده محمد30753

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد حسن خيرى محمد30754

سوهاجاألدبىمبصرالاله الموجودعبد عبد رادح محمد30755

سوهاجاألدبىمبصرهللا وهب خاطر زهرى محمد30756

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد النبى عبد شعبان محمد30757

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد طلعت محمد30758

سوهاجاألدبىمبصرعبادى رضوان طلعت محمد30759

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد النعيم عبد محمد30760

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد محمد قناوى محمد30761

سوهاجاألدبىمبصرسليمان المجيد عبد محمد محمد30762

سوهاجاألدبىمبصرسليم محمد محمود محمد30763

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صبرى مصطفى محمد30764

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عزت محمد اسامه محمود30765

سوهاجاألدبىمبصرقناوى خاطر السيد محمود30766

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمادى جمال محمود30767

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق احمد رجب محمود30768

سوهاجاألدبىمبصرخليفه محمد رشاد محمود30769

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد صالح محمود30770

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الدين محى محمد محى30771

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد حمدى مختار30772

سوهاجاألدبىمبصرمدنى حشمت عمره ابو مدنى30773

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد احمد مصطفى30774

سوهاجاألدبىمبصرمحمود المعطى عبد الجمل مصطفى30775

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى عاشور معاذ30776

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الصادق اللطيف عبد هارون30777

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد خالد ياسر30778

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن كاسب يوسف30779

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد مجاهد يوسف30780

سوهاجاألدبىمبصرالنجا ابو منصور السيد ابراهيم30781

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد زيد ابو محمود ابراهيم30782

سوهاجاألدبىمبصرعلى يوسف مصطفى ابراهيم30783

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على احمد اسالم30784

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عابدين شعبان اسالم30785
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ن405داود بيت

ثانداود بيت

ن382داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن405داود بيت

ن365داود بيت

ن356داود بيت

ن340داود بيت

ن357داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن347داود بيت

ثانداود بيت

ن410داود بيت

ن493داود بيت

ن480داود بيت

ن327داود بيت

ثانداود بيت

ن510داود بيت

ن365داود بيت

ثانداود بيت

ن424داود بيت

ن386داود بيت

ن393داود بيت

ن325داود بيت

ن458داود بيت

ن359داود بيت

ن373داود بيت

ن458داود بيت

ن467داود بيت

ثانداود بيت

راسبالمجابرة

ن346المجابرة

ثانالمجابرة

ن387المجابرة

ن342المجابرة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1463

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصراحمد النعيم عبد حسين احمد30786

سوهاجاألدبىمبصرعلى الدين شمس زكريا احمد30787

سوهاجاألدبىمبصرعلى الضبع طلعت احمد30788

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمود احمد30789

سوهاجاألدبىمبصرعطيه درويش هللا عبد درويش30790

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد محمد الباسط عبد30791

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد الجواد عبد المجيد عبد الجواد عبد30792

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد جابر الرحمن عبد30793

سوهاجاألدبىمبصراحمد الستار عبد محرز الستار عبد30794

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عكاشه احمد الاله عبد30795

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على محمد اللطيف عبد30796

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الوفا ابو السيد هللا عبد30797

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كامل محمد عبده30798

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد الموجود عبد احمد على30799

سوهاجاألدبىمبصرالظاهر عبد على بدوى على30800

سوهاجاألدبىمبصراحمد العليم عبد عزت على30801

سوهاجاألدبىمبصراحمد على ناصر على30802

سوهاجاألدبىمبصرفراج محمود محمد عماد30803

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد تمام كرم30804

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد بدوى محمد30805

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد الحميد عبد محمد30806

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى شوقى العاطى عبد محمد30807

سوهاجاألدبىمبصرحسن يوسف عصام محمد30808

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد عماد محمد30809

سوهاجاألدبىمبصرخليفه عبده عنتر محمد30810

سوهاجاألدبىمبصرهللا حسب مدنى عيد محمد30811

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد جالل محمدين محمد30812

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد الصاحى محمود30813

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد غريب محمود30814

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد كرامه محمود30815

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور محمد همام محمود30816

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد العليم عبد عادل مصطفى30817

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد احمد الدين نور30818

سوهاجاألدبىمبصرعلى كامل مصطفى هشام30819

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد الضوى احمد30820

سوهاجاألدبىمبصرهللا رزق على منصور حشمت30821

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على خالد30822

سوهاجاألدبىمبصرالحكيم عبد حلمى سمير الحكيم عبد30823

سوهاجاألدبىمبصرهمام سليم خيرى الرحمن عبد30824

سوهاجاألدبىمبصردرويش على العال عبد على30825

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد كليب على30826

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد فارس30827
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ن392المجابرة

ثانالمجابرة

ن349المجابرة

ن364المجابرة

ن499المجابرة

ن362المجابرة

ن403المجابرة

ن402المجابرة

ن344المجابرة

ن339المجابرة

ن360المجابرة

ن341المجابرة

ثانالمجابرة

ن348المجابرة

ن333المجابرة

ن365المجابرة

ن354المجابرة

ن405المجابرة

ن329المجابرة

ن329المجابرة

ثانالمجابرة

ثانالمجابرة

ثانالمجابرة

ثانالمجابرة

ثانالمجابرة

ن323المجابرة

ثانالمجابرة

ثانالمجابرة

ثانالمجابرة

ثانالمجابرة

ن321المجابرة

ن339المجابرة

ن415المجابرة

ثانالمجابرة

ن349جبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ن374جبر والشيخ مزاتا

ن347جبر والشيخ مزاتا

ن325جبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ن331جبر والشيخ مزاتا
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سوهاجاألدبىمبصرجاهين محمد ايمن محمد30828

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد هللا عبد المعاطى ابو30829

سوهاجاألدبىمبصرمحمد زيد ابو جابر احمد30830

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد صدقى احمد30831

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسين على احمد30832

سوهاجاألدبىمبصرتغيان احمد هيكل احمد30833

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد بهاء اشرف30834

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الحميد عبد الحسين30835

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد محمد ايمن30836

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد عربى بدوى30837

سوهاجاألدبىمبصرعثمان على حموده جمال30838

سوهاجاألدبىمبصرعمر السيد عمر خالد30839

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ربيع صالح30840

سوهاجاألدبىمبصرعثمان العال عبد احمد طارق30841

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد العال عبد جابر العزيز عبد30842

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد السيد حسن الرؤوف عبد30843

سوهاجاألدبىمبصرطه على طه على30844

سوهاجاألدبىمبصرسليمان السمان الديب عمرو30845

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان على ابو فارس30846

سوهاجاألدبىمبصرحسانين محمود مالك فزاع30847

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الرحمن عبد احمد محمد30848

سوهاجاألدبىمبصرحفنى محمد احمد محمد30849

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمود محمد30850

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على يحيا محمد30851

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود الرحيم عبد محمود30852

سوهاجاألدبىمبصرحسانين العليم عبد الحليم عبد محمود30853

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود رشوان محمود30854

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمود على محمود30855

سوهاجاألدبىمبصرالجليل عبد على ايمن مصطفى30856

سوهاجاألدبىمبصرالحسين ابو الراضى عبد رمضان ياسر30857

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد حلمى اشرف احمد30858

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد عثمان الديب احمد30859

سوهاجاألدبىمبصرالسهولى االمير السهولى احمد30860

سوهاجاألدبىمبصرمنصور يوسف حازم احمد30861

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد قرشى خليفه احمد30862

سوهاجاألدبىمبصراحمد برعى المحسن عبد احمد30863

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين عز الناصر عبد احمد30864

سوهاجاألدبىمبصراحمد شمندى احمد عطاى احمد30865

سوهاجاألدبىمبصرامين احمد محمد احمد30866

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الشايب محمود احمد30867

سوهاجاألدبىمبصرمراد احمد مراد احمد30868

سوهاجاألدبىمبصرعلى الوهاب عبد ممدوح احمد30869
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راسبجبر والشيخ مزاتا

ثانالمساعيد

ن344المساعيد

ن412المساعيد

راسبالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

راسبالمساعيد

راسبالمساعيد

راسبالمساعيد

ثانالمساعيد

راسبالمساعيد

راسبالمساعيد

ن337المساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ن345المساعيد

ن325المساعيد

ن326المساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ن376المساعيد

ثانالمساعيد

ن355البلينا

ثانالبلينا

ن364البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ن359البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود شوكت احمد اسالم30870

سوهاجاألدبىمبصراحمد عابدين شحات اسالم30871

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد فواز على اسماعيل30872

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود طلعت احمد اشرف30873

سوهاجاألدبىمبصرمحمود خليف خالف اشرف30874

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد اسماعيل الحسن30875

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد حسين السيد30876

سوهاجاألدبىمبصرحسن النبى عبد الوجيه انس30877

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على عثمان بدر30878

سوهاجاألدبىمبصربدر محمد محمود بدر30879

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد السعود ابو حامد30880

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد حسن حسام30881

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال محمد خلف حمد30882

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد حمدى النبى عبد حمدى30883

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد المعطى عبد حمزه30884

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد ابراهيم رفعت30885

سوهاجاألدبىمبصرفرغل السيد فرغل سامح30886

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فايز محمد سراج30887

سوهاجاألدبىمبصرحامد حلمى انور شهاب30888

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف ايمن شهاب30889

سوهاجاألدبىمبصرحافظ فتحى رفاعى ضياء30890

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل احمد محمود طارق30891

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى القطرى العزيز عبد30892

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل العليم عبد على العليم عبد30893

سوهاجاألدبىمبصرالحداد يوسف السعود ابو هللا عبد30894

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد احمد هللا عبد30895

سوهاجاألدبىمبصراحمد ضاحى حسن هللا عبد30896

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحمد شيبه حمام هللا عبد30897

سوهاجاألدبىمبصرالدين خير جاد الستار عبد هللا عبد30898

سوهاجاألدبىمبصرحسين عطا سمير الوهاب عبد30899

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد العزيز عبد عمر30900

سوهاجاألدبىمبصرالسيد فاضل دياب فاضل30901

سوهاجاألدبىمبصرمراد محمد رجب فتاح30902

سوهاجاألدبىمبصرالمبدى عبد المجد ابو احمد فهد30903

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الدين جمال فهد30904

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ادهم احمد كريم30905

سوهاجاألدبىمبصريوسف سعد الدين حسام كريم30906

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم محمد30907

سوهاجاألدبىمبصرمهران الحميد عبد احمد محمد30908

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد30909

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد احمد محمد30910

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حارص خليف محمد30911
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ثانالبلينا

بقرار ملغىراسبالبلينا

ن384البلينا

ثانالبلينا

ن464البلينا

ن424البلينا

ن430البلينا

ن389البلينا

ن426البلينا

ن432البلينا

ن412البلينا

ن380البلينا

ن374البلينا

ن404البلينا

ن397البلينا

ن471البلينا

ثانالبلينا

ن383البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ن365البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ن361البلينا

ن428البلينا

ن408البلينا

ن385البلينا

ن393البلينا

ن402البلينا

ن406البلينا

ن397البلينا

ن367البلينا

ن467البلينا

ن406البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ن411البلينا

ن371البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا
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سوهاجاألدبىمبصرحسن توفيق رشاد محمد30912

سوهاجاألدبىمبصرحفناوى الدين نور رمضان محمد30913

سوهاجاألدبىمبصرشاكر محمود شاكر محمد30914

سوهاجاألدبىمبصرالحداد الحى عبد الدين شرف محمد30915

سوهاجاألدبىمبصرنور متولى عاطف محمد30916

سوهاجاألدبىمبصرصابر محمد عاطف محمد30917

سوهاجاألدبىمبصرتمام الاله عبد على محمد30918

سوهاجاألدبىمبصرجاد محمد كساب محمد30919

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد السيد ماهر محمد30920

سوهاجاألدبىمبصرسالم ابراهيم محروس محمد30921

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حامد محسن محمد30922

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الشافى عبد محمود محمد30923

سوهاجاألدبىمبصررضوان الاله عبد ممدوح محمد30924

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد ممدوح محمد30925

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد احمد محمود30926

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد الرحيم عبد احمد محمود30927

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحمد شبه جاد محمود30928

سوهاجاألدبىمبصرالسمان رضوان حاتم محمود30929

سوهاجاألدبىمبصريونس محمد حجاج محمود30930

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رضا حسانين محمود30931

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل سمير محمود30932

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد نحاس شحات محمود30933

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبده عادل محمود30934

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود عاطف محمود30935

سوهاجاألدبىمبصررويشد محمود الناصر عبد محمود30936

سوهاجاألدبىمبصرمختار على مختار محمود30937

سوهاجاألدبىمبصرمرسى حسانبن جمال مصطفى30938

سوهاجاألدبىمبصرفراج الوفا ابو عاطف مصطفى30939

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السيد محمد مصطفى30940

سوهاجاألدبىمبصرالسمان محمد ممدوح مصطفى30941

سوهاجاألدبىمبصرعرابى بالل عرابى منصور30942

سوهاجاألدبىمبصررضوان رياض عزت نادر30943

سوهاجاألدبىمبصرالهادى عبد نعمان سامى نعمان30944

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود جمال الدين نور30945

سوهاجاألدبىمبصرالسمان الهادى على هادى30946

سوهاجاألدبىمبصراحمد عبده السيد يحيى30947

سوهاجاألدبىمبصرصديق امين ممدوح يحيى30948

سوهاجاألدبىمبصرالحداد نجدى محمد يوسف30949

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الدين عز احمد ابراهيم30950

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد عاطف ابراهيم30951

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو الراضى عبد رمضان الحسن ابو30952

سوهاجاألدبىمبصربكار على انور احمد30953
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ثانالبلينا

ن454البلينا

ن348البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

راسبالبلينا

ثانالبلينا

ن352البلينا

ن329البلينا

ن351البلينا

ن367البلينا

ثانالبلينا

ن361البلينا

ن344البلينا

ن350البلينا

ن346البلينا

ثانالبلينا

ن335البلينا

ن330البلينا

ن353البلينا

ن373البلينا

ن347البلينا

ن336البلينا

ن336البلينا

ن415البلينا

ن362البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ن345البلينا

ن410البلينا

ن353البلينا

ن336البلينا

ثانالبلينا

ن405البلينا

ن328البلينا

ن377برديس

ن386برديس

ن437برديس

ن336برديس
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سوهاجاألدبىمبصرفرغل الملوك سيف حازم احمد30954

سوهاجاألدبىمبصراحمد النبى عبد حمدى احمد30955

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد رأفت احمد30956

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد ضاحى رامى احمد30957

سوهاجاألدبىمبصرهاشم ابراهيم محمود رفعت احمد30958

سوهاجاألدبىمبصربزيد محمد عاطف احمد30959

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد عدوى علوى احمد30960

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم على احمد30961

سوهاجاألدبىمبصرالسمان محمد السمان اسالم30962

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور عامر ايمن اسالم30963

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد الودود عبد عمر اسالم30964

سوهاجاألدبىمبصرالساتر عبد الروبى حنفى الحسن30965

سوهاجاألدبىمبصرالساتر عبد الروبى حنفى الحسين30966

سوهاجاألدبىمبصراحمد زكريا محمد الحمزه30967

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قعود على المعتصم30968

سوهاجاألدبىمبصربهلول ماجد خليف ثابت30969

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد جابر احمد الكريم جاد30970

سوهاجاألدبىمبصرالفهيم عبد عطا رمضان جاسم30971

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد محمود الفنتير جمال30972

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد عبده حاتم30973

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الستار عبد الحكيم عبد حسان30974

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عدوى الدين خير حسن30975

سوهاجاألدبىمبصرشيخون حسن خيرى حسن30976

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور حسين ايمن حسين30977

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد مطاوع رضوان خالد30978

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عثمان نبيل رضوان30979

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد احمد زياد30980

سوهاجاألدبىمبصرالسيد خليفه احمد خالد30981

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد المبدى عبد ضمره زياد30982

سوهاجاألدبىمبصررشوان المبدى عبد الدين خير سعد30983

سوهاجاألدبىمبصراحمد امين كليب سعود30984

سوهاجاألدبىمبصرمحمد راشد محمد طالل30985

سوهاجاألدبىمبصرالفهيم عبد عطيه امام عادل30986

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العظيم عبد طلعت الرحمن عبد30987

سوهاجاألدبىمبصرحسن اللطيف عبد عزت اللطيف عبد30988

سوهاجاألدبىمبصرفرغل مكين فيصل عدنان30989

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد على الكريم جاد على30990

سوهاجاألدبىمبصرعرفات عربى حربى على30991

سوهاجاألدبىمبصرمسلم محمد الوهاب عبد على30992

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال هللا عطا حلمى عمرو30993

سوهاجاألدبىمبصرعوض حسين الواحد عبد كريم30994

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل ماجد العظيم عبد ماجد30995
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ن435برديس

ن356برديس

ن360برديس

ن360برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ن331برديس

ن342برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ن344برديس

ثانبرديس

ن391برديس

ثانبرديس

ن357برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ن387برديس

ن358برديس

ثانبرديس

ن337برديس

ن325برديس

ثانبرديس

ن327برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ن347برديس

ن423برديس

ن370برديس

ن369برديس

ثانبرديس

ن401برديس

ن393برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ن436برديس
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد بكر ابو محمد30996

سوهاجاألدبىمبصرمحمد غريب عمره ابو محمد30997

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد على احمد محمد30998

سوهاجاألدبىمبصرمعوض ابراهيم صالح محمد30999

سوهاجاألدبىمبصرالدردير محمد صفوت محمد31000

سوهاجاألدبىمبصرعصران الدين نور عاشور محمد31001

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور حميد الرحيم عبد محمد31002

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد عثمان هللا عبد محمد31003

سوهاجاألدبىمبصرحافظ البدرى الناصر عبد محمد31004

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صادق عزت محمد31005

سوهاجاألدبىمبصرعوض حسين احمد محمود31006

سوهاجاألدبىمبصربطيخ فؤاد جمال محمود31007

سوهاجاألدبىمبصرمحمد امين الرائف عبد محمود31008

سوهاجاألدبىمبصراحمد على الستار عبد مختار31009

سوهاجاألدبىمبصرمحمود المبدى عبد عباس مصطفى31010

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد الوفا ابو يوسف31011

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو السيد تحسين يوسف31012

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد عدوى محمد يوسف31013

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور محمد سمير محمد31014

سوهاجاألدبىمبصرثابت حميد اشرف ابراهيم31015

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد منصور صالح النور ابو31016

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد عثمان على بكر ابو31017

سوهاجاألدبىمبصرجوده احمد السيد احمد31018

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد حازم احمد31019

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد الصاحى عبد احمد31020

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الوفا ابو الوهاب عبد احمد31021

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد حمزه عبده احمد31022

سوهاجاألدبىمبصرعجور ثابت عثمان احمد31023

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد محمود احمد31024

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد ناجح احمد31025

سوهاجاألدبىمبصرعلى ثابت االمير اسالم31026

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن القط اسالم31027

سوهاجاألدبىمبصراحمد حميد عزت اسالم31028

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد فايز اسالم31029

سوهاجاألدبىمبصرعابدين الباسط عبد الرحيم عبد اكرم31030

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحمد ابو ناصر السيد31031

سوهاجاألدبىمبصرحسانين زيد ابو البدرى احمد31032

سوهاجاألدبىمبصرالطيب خيرى محمد الشعراوى31033

سوهاجاألدبىمبصرخالد حلمى اشرف ايمن31034

سوهاجاألدبىمبصربركه الحسن ابو احمد جبريل31035

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على جبريل31036

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد السيد حسام31037



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1474

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن396برديس

ن347برديس

ن352برديس

ن366برديس

ن401برديس

راسببرديس

ن337برديس

ن489برديس

ن349برديس

ثانبرديس

ن324برديس

ن357برديس

ن335برديس

ن381برديس

ن323برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ن359برديس

ن335برديس

ن351برديس

ن375برديس

ثانبرديس

ن361برديس

ثانبرديس

ن315برديس

ثانبرديس

ن326برديس

ن349برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ن427برديس

ثانبرديس

ن357برديس

ن334برديس

ن338برديس
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سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد االقرع عثمان حمدى31038

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد المعين عبد وليد خالد31039

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد رمضان رفيع31040

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد جاد محمود سالمه31041

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسنين جبريل صالح31042

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسانين احمد عادل31043

سوهاجاألدبىمبصرمحمود المبدى عبد جمال عادل31044

سوهاجاألدبىمبصربطيخ محمد موسى الحكيم عبد31045

سوهاجاألدبىمبصرالسمان الحى عبد رسمى الحميد عبد31046

سوهاجاألدبىمبصرنجدى اللطيف عبد احمد الرحمن عبد31047

سوهاجاألدبىمبصراحمد عبده عاطف الرحمن عبد31048

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الاله عبد محمد الرحمن عبد31049

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الواحد عبد ميسره النعيم عبد31050

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق القطرى ناصر عدى31051

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد عادل عرفه31052

سوهاجاألدبىمبصراحمد دخيل عادل محمد31053

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد محمود رشاد الدين عز31054

سوهاجاألدبىمبصرعيد فاروق عباس عالء31055

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عليو عالء31056

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على ابراهيم على31057

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد احمد على31058

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد على31059

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود محمد على31060

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد عماد31061

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد حسانين حمدى عماد31062

سوهاجاألدبىمبصرعجور مرسى العال عبد عمر31063

سوهاجاألدبىمبصرعارف امام محمد عمر31064

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد ربه عبد محمد عمر31065

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الكريم جاد دياب عمرو31066

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود احمد كريم31067

سوهاجاألدبىمبصركامل كمال كرم كريم31068

سوهاجاألدبىمبصراحمد عبده محمد كريم31069

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد المنعم عبد الخير ابو كمال31070

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد زكريا محمد31071

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد هاشم احمد محمد31072

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد الصباح محمد31073

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد جابر محمد31074

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل ربه عبد حسن محمد31075

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد حمايه محمد31076

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد خليفه محمد31077

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد رمضان محمد31078

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد صابر محمد31079
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ن322برديس

ثانبرديس

ن357برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

راسببرديس

راسببرديس

راسببرديس

راسببرديس

راسببرديس

راسببرديس

راسببرديس

راسببرديس

راسببرديس

ثانبرديس

راسببرديس

راسببرديس

راسببرديس

راسببرديس

راسببرديس

راسببرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

راسببرديس

ن343برديس

ن334برديس

راسببرديس

ثانبرديس

ن336برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

راسببرديس

ن406برديس

ن401برديس

ثانبرديس

ثانبرديس
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد عادل محمد31080

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد العزيز عبد محمد31081

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد مشرف محمد31082

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد يوسف احمد محمود31083

سوهاجاألدبىمبصردهيس الدين كمال الجميل محمود31084

سوهاجاألدبىمبصرسعدون احمد محمد الراعى محمود31085

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود بركات محمود31086

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد البدرى جمال محمود31087

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد محمد الموجود عبد محمود31088

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد كرم محمود31089

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد ثابت منصور محمود31090

سوهاجاألدبىمبصرقاسم جابر ناصر محمود31091

سوهاجاألدبىمبصرمحمد درويش الكحالوى مصطفى31092

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور الحميد عبد الراضى عبد مصطفى31093

سوهاجاألدبىمبصراحمد النبى عبد يوسف مصطفى31094

سوهاجاألدبىمبصرفاوى محمد احمد معتصم31095

سوهاجاألدبىمبصرجاد محمد الدين نصر منصور31096

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد احمد نادر31097

سوهاجاألدبىمبصرحسين حلمى محمد ناصر31098

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد المعطى عبد احمد ياسر31099

سوهاجاألدبىمبصرالفولى صبرى الفولى ياسين31100

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم على صديق يحيى31101

سوهاجاألدبىمبصريوسف المازنى الدين نور يوسف31102

سوهاجاألدبىمبصرالسمان جابر مراد طارق31103

سوهاجاألدبىمبصرحافظ الراضى عبد صابر محمود31104

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حسين اللطيف عبد ابراهيم31105

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد محمود ابراهيم31106

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الصغير اشرف احمد31107

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين نور السيد احمد31108

سوهاجاألدبىمبصررفاعى حلمى حربى احمد31109

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حمدون احمد31110

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد هللا عبد احمد31111

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على الناصر عبد احمد31112

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد عطاى احمد31113

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد االمين محمد احمد31114

سوهاجاألدبىمبصرحافظ الاله عبد حازم اسالم31115

سوهاجاألدبىمبصرشمروخ محمد خلف اسالم31116

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد انور اسماعيل31117

سوهاجاألدبىمبصرحسن القط العليم عبد اسماعيل31118

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد ناصر المهدى31119

سوهاجاألدبىمبصرخليفه امين محمد امين31120

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد على بدار31121
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ن372برديس

ثانبرديس

ن326برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ن388برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ن371برديس

ن355برديس

ن409برديس

ن411برديس

ن351برديس

ن315برديس

ن337برديس

راسببرديس

ثانبرديس

ن341برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ن458حميل بنى

ن493حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن402حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1479

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الكريم جاد الشافى عبد جاد31122

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور عبده النميرى جعفر31123

سوهاجاألدبىمبصرحسان المجيد عبد الناصر عبد جمال31124

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد حارس حسام31125

سوهاجاألدبىمبصرالصبور عبد السيد حازم حسام31126

سوهاجاألدبىمبصرحسين السالم عبد عاطف حسام31127

سوهاجاألدبىمبصرمرسى حسن جعفر حسن31128

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين فوزى حسين31129

سوهاجاألدبىمبصرالرسول عبد كامل وفقى حماده31130

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد الزبيبى احمد حمدى31131

سوهاجاألدبىمبصرحافظ على هللا عطا خالد31132

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد ياسين حمدون هللا خلف31133

سوهاجاألدبىمبصرمرسى هللا عبد احمد رجب31134

سوهاجاألدبىمبصراالنور محمد كمال ناجى سالمه31135

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق رزق مرزوق شاهر31136

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد جمال صابر31137

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الحفيظ عبد اسامه صالح31138

سوهاجاألدبىمبصرسليم فاروق فتحى طارق31139

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمود طارق31140

سوهاجاألدبىمبصراحمد على عبود عابدين31141

سوهاجاألدبىمبصرحسين فتحى حارس عادل31142

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى صديق بكر ابو عاطف31143

سوهاجاألدبىمبصرالشلخى الصغير هللا عبد الحارس عبد31144

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فهمى العظيم عبد الحكيم عبد31145

سوهاجاألدبىمبصرمحمود كرم حمدون الحميد عبد31146

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد خيرى الحميد عبد31147

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدايم عبد حمدى الدايم عبد31148

سوهاجاألدبىمبصرالمبدى عبد اسماعيل الدوله عز الرحمن عبد31149

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد محمد الرحمن عبد31150

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدان عادل الرحيم عبد31151

سوهاجاألدبىمبصرفراج محمد قرشى الرحيم عبد31152

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد حمدى السالم عبد31153

سوهاجاألدبىمبصرحسن العزيز عبد محمود العزيز عبد31154

سوهاجاألدبىمبصرحسان المجيد عبد خلف المجيد عبد31155

سوهاجاألدبىمبصرقاسم رفاعى اشرف الناصر عبد31156

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فهمى العظيم عبد الناصر عبد31157

سوهاجاألدبىمبصراحمد على عارف العرب عز31158

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الستار عبد ناجح عصام31159

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الدين نور المعطى عبد عصمت31160

سوهاجاألدبىمبصراحمد البدرى اشرف عالء31161

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدان البدرى عالء31162

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حشمت الكحالوى على31163
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ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن358حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن375حميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن355حميل بنى

ن366حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن329حميل بنى

ن338حميل بنى
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سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمود راضى على31164

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الرحيم عبد على31165

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمد على31166

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد على31167

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المبدى عبد طماوى عماد31168

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود السعود ابو عمر31169

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد فهمى السالم عبد عمر31170

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد فتحى عمرو31171

سوهاجاألدبىمبصراحمد الشافى عبد الواحد عبد عمرو31172

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرحيم عبد اسماعيل فارس31173

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد راشد فارس31174

سوهاجاألدبىمبصرسليم فاروق فتحى فاروق31175

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قاسم صابر قاسم31176

سوهاجاألدبىمبصراحمد على عبده كريم31177

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد فؤاد على كريم31178

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود معروف كريم31179

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد محمد ياسر كريم31180

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن حربى مجدى31181

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد حسين احمد محمد31182

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد31183

سوهاجاألدبىمبصرالدرملى العال عبد الدرملى محمد31184

سوهاجاألدبىمبصراحمد السميع عبد السيد محمد31185

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد حسنى محمد31186

سوهاجاألدبىمبصرالدرملى احمد حمدى محمد31187

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الحميلى حمدى محمد31188

سوهاجاألدبىمبصرالدين سعد السيد خالد محمد31189

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد رفعت محمد31190

سوهاجاألدبىمبصرعلى الشمندى عاطف محمد31191

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عاطف محمد31192

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد عاطف محمد31193

سوهاجاألدبىمبصرمحمود توفيق الناصر عبد محمد31194

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع احمد عمر محمد31195

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد محمود محمد31196

سوهاجاألدبىمبصرالسيد خلف محمود محمد31197

سوهاجاألدبىمبصرحسين فؤاد محمود محمد31198

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى محمد31199

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن منصور محمد31200

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد ناصر محمد31201

سوهاجاألدبىمبصرمحمود شيخون نبيل محمد31202

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صبرى يوسف محمد31203

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود امجد محمود31204

سوهاجاألدبىمبصرسعيد الفتاح عبد انور محمود31205
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ن359حميل بنى

ن367حميل بنى

ن359حميل بنى

ن377حميل بنى

ن367حميل بنى

ن460حميل بنى

ن402حميل بنى

ثانحميل بنى

ن453حميل بنى

ن370حميل بنى

ن361حميل بنى

ن337.5حميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ن358حميل بنى

ن346حميل بنى

ثانحميل بنى

ن354حميل بنى

ن362.5حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن334.5حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن340حميل بنى

ن384حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ن348حميل بنى

ثانحميل بنى

ن399حميل بنى

ثانحميل بنى
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سوهاجاألدبىمبصرقنديل حمدى ثروت محمود31206

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد جمال محمود31207

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد خلف محمود31208

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد البدرى عاطف محمود31209

سوهاجاألدبىمبصرحسان محمد الحميد عبد محمود31210

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد الرازق عبد محمود31211

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد فايز محمود31212

سوهاجاألدبىمبصرعلى الشمندى محمد محمود31213

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هاللى محمد محمود31214

سوهاجاألدبىمبصراحمد على ممدوح محمود31215

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال تغيان امين مصطفى31216

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد الحميد عبد جابر مصطفى31217

سوهاجاألدبىمبصرمنصور الشاطر حسن حسين مصطفى31218

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد زغلول مصطفى31219

سوهاجاألدبىمبصراحمد الكريم جاد الباسط عبد ناصر31220

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد وائل31221

سوهاجاألدبىمبصرالسمان الاله عبد السمان ياسر31222

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين سعد محمود يسرى31223

سوهاجاألدبىمبصرفهمى الرؤف عبد اشرف وليد31224

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الستار عبد جودت يوسف31225

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد على شعبان يوسف31226

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد صبرى31227

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد ابراهيم جمال احمد31228

سوهاجاألدبىمبصرعوض فوزى خالد احمد31229

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد خلف احمد31230

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد عاطف احمد31231

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد الراضى عبد احمد31232

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ياسين عوض احمد31233

سوهاجاألدبىمبصرعلى عطيه مصطفى احمد31234

سوهاجاألدبىمبصرعزوز فايز محمد اسالم31235

سوهاجاألدبىمبصرعلى توفيق احمد الحسن31236

سوهاجاألدبىمبصرالسمان احمد محمد الهاشمى31237

سوهاجاألدبىمبصرامين الحميد عبد طارق ايمن31238

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد العظيم عبد ايوب31239

سوهاجاألدبىمبصرحسانين مصطفى احمد جمال31240

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد السيد حسام31241

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد حسن حسام31242

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين رجب حسين31243

سوهاجاألدبىمبصرالطاهر السيد الفتاح عبد حمدى31244

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عيسى الشبكى خالد31245

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد مطاوع خالد31246

سوهاجاألدبىمبصرشاكر احمد جمال رأفت31247
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ن349حميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن319حميل بنى

ثانحميل بنى

ن335حميل بنى

ن333حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن366حميل بنى

ثانحميل بنى

ن334حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانالغابات

ثانالغابات

ن407الغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

ن426الغابات

ثانالغابات

ن404الغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

ن315الغابات

ن320الغابات

ن361الغابات

ن337الغابات

ن342الغابات
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سوهاجاألدبىمبصرعلى مصطفى فوزى صالح31248

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمد محمود صالح31249

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمدين الرحمن عبد31250

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى منصور الرحمن عبد31251

سوهاجاألدبىمبصرمحمد تغيان حسين الرحيم عبد31252

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد الدين كمال اشرف الشافى عبد31253

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد ابراهيم هللا عبد31254

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد رشاد هللا عبد31255

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العابدين زين على هللا عبد31256

سوهاجاألدبىمبصرهللا حفظ حسن احمد المعز عبد31257

سوهاجاألدبىمبصرعزوز فايز الحجاج ابو على31258

سوهاجاألدبىمبصرعلى حنفى احمد على31259

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على جابر على31260

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد حسانين على31261

سوهاجاألدبىمبصرهالل فؤاد خلف فؤاد31262

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد احمد محمد31263

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد احمد محمد31264

سوهاجاألدبىمبصراحمد يوسف احمد محمد31265

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد سعد محمد31266

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الموجود عبد طلعت محمد31267

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد عاطف محمد31268

سوهاجاألدبىمبصرحمدون محمد الحميد عبد محمد31269

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على الراضى عبد محمد31270

سوهاجاألدبىمبصرهللا حفظ مهدى العظيم عبد محمد31271

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الاله عبد حشمت الاله عبد محمد31272

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الدين عالء محمد31273

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد يوسف محمد31275

سوهاجاألدبىمبصرهللا حفظ مهدى الفتاح عبد محمدين31276

سوهاجاألدبىمبصررايف متولى احمد محمود31277

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد محمود31278

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود المشوادى محمود31279

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هاللى بدوى محمود31280

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السميع عبد الراضى عبد محمود31281

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى ماجد مصطفى محمود31282

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرحيم عبد رمضان مدحت31283

سوهاجاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد محمد مصطفى31284

سوهاجاألدبىمبصرمرسى السيد محمود مصطفى31285

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مالك السيد معاذ31286

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد فراج يوسف31287

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد حسين31288

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فهمى الناصر عبد ابراهيم31289

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حمدى احمد31290
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ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ن417الغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ن321الغابات

ثانالغابات

ن352الغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ن409الغابات

ثانالغابات

ن370الغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

ن335الغابات

راسبالغابات

ن443الغابات

ن421الغابات

ن373الغابات

ن333الغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ن344الغابات

ن330الغابات

ن421الغابات

راسبالغابات

ن389بسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد الجبار عبد احمد31291

سوهاجاألدبىمبصراالمير محمود محمد االمير31292

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد جابر السيد31293

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم فهيم احمد الفارس31294

سوهاجاألدبىمبصرالحى عبد الرازق عبد طلعت ايمن31295

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد عباس رمضان ايهاب31296

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحسن ابو محمد حسام31297

سوهاجاألدبىمبصرحفنى محمد الناصر عبد حسين31298

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد عباس حمدان حمدى31299

سوهاجاألدبىمبصرحفنى محمد الرؤوف عبد رشوان31300

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفضل ابو الحمد ابو سمير31301

سوهاجاألدبىمبصرالسمان امين عبده شريف31302

سوهاجاألدبىمبصراحمد على عاطف عاصم31303

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم فهيم جمال الناصر عبد31304

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الباسط عبد هللا جاد عمر31305

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فؤاد عاطف عمر31306

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحمد شيبه محمد عمر31307

سوهاجاألدبىمبصرحسانين الالبد العال عبد محمد31308

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الشافى عبد عصمت محمد31309

سوهاجاألدبىمبصرمحمود زيد ابو فايز محمد31310

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد خيرى محمود31311

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد كمال هشام31312

سوهاجاألدبىمبصرالحى عبد الحميد عبد عشماوى يوسف31313

سوهاجاألدبىمبصرالمتجلى عبد حسن خالد احمد31314

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود علوى احمد31315

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو الفاوى زيد ابو الطاهر31316

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن ابراهيم المحمدى31317

سوهاجاألدبىمبصراحمد كمالى احمد ايهاب31318

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد الغنى عبد عمر بهاء31319

سوهاجاألدبىمبصرامين جاد فيصل جاد31320

سوهاجاألدبىمبصرطه محمد طه حسام31321

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو حسن رضوت حسن31322

سوهاجاألدبىمبصرعمر السيد على حسن31323

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرحيم عبد حمدان خالد31324

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور على محمد خالد31325

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمد العابدين زين31326

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد العال عبد احمد طارق31327

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف محمد عاطف31328

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد الحميد عبد31329

سوهاجاألدبىمبصرعليو محمد جمال هللا عبد31330

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الطيب الوهاب عبد عبده31331

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل القادر عبد احمد على31332
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ن315بسوهاج الغنيمية

ن334بسوهاج الغنيمية

ن334بسوهاج الغنيمية

ن318بسوهاج الغنيمية

ن337بسوهاج الغنيمية

ن362بسوهاج الغنيمية

ن330بسوهاج الغنيمية

ن347بسوهاج الغنيمية

ن337.5بسوهاج الغنيمية

ن319بسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ن331بسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ن335بسوهاج الغنيمية

ن371بسوهاج الغنيمية

ن401بسوهاج الغنيمية

ن328بسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ن406بسوهاج الغنيمية

ن340بسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ن355بسوهاج الغنيمية

ن392بسوهاج الغنيمية

ثانالسلمانى

ن363السلمانى

ثانالسلمانى

ن354السلمانى

ثانالسلمانى

ثانالسلمانى

ن328السلمانى

ثانالسلمانى

ن369السلمانى

ثانالسلمانى

ثانالسلمانى

ن344السلمانى

ن336السلمانى

ن320السلمانى

ثانالسلمانى

ثانالسلمانى

ثانالسلمانى

ن440السلمانى

ثانالسلمانى
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سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الرحيم عبد على31333

سوهاجاألدبىمبصررضوان احمد اللطيف عبد عمر31334

سوهاجاألدبىمبصرحسانين احمد محمد فرج31335

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الفتاح عبد محمد31336

سوهاجاألدبىمبصرمنصور فؤاد منصور محمد31337

سوهاجاألدبىمبصرحفنى حافظ الدين نور محمد31338

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الرحمن عبد محمود31339

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد العال عبد السيد مصطفى31340

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود اشرف نبيل31341

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم حمدى ابراهيم31342

سوهاجاألدبىمبصرحسين الكريم جاد ماهر احمد31343

سوهاجاألدبىمبصراحمد عدلى محمود احمد31344

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد محمد اسامه31345

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد سعد اسالم31346

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرب جاد غالب اسماعيل31347

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود محمد اسماعيل31348

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود البديع عبد امين31349

سوهاجاألدبىمبصرحسين الحميد عبد حازم بشار31350

سوهاجاألدبىمبصرعزام ربه عبد فراج بشار31351

سوهاجاألدبىمبصررشوان حسين مهران حارس31352

سوهاجاألدبىمبصرجاد الدايم عبد اسعد حازم31353

سوهاجاألدبىمبصراحمد الراضى عبد احمد حامد31354

سوهاجاألدبىمبصرشعبان محمود الديب حربى31355

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمدين صالح حسن31356

سوهاجاألدبىمبصراحمد حلمى فواز حلمى31357

سوهاجاألدبىمبصريونس هاللى حمدى رائد31358

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حناوى فريد زكريا31359

سوهاجاألدبىمبصرالمبدى عبد محمود الكريم جاد سعد31360

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعيد الباتع سعيد31361

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شاهين حاتم شاهين31362

سوهاجاألدبىمبصرعزام محمود الرؤف عبد صالح31363

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هللا عبد النور ابو الرحمن عبد31364

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى فكرى بدوى الرحمن عبد31365

سوهاجاألدبىمبصرعلى العزيز عبد البدرى العزيز عبد31366

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن على الاله عبد31367

سوهاجاألدبىمبصراحمد على الحميد عبد هللا عبد31368

سوهاجاألدبىمبصرعلى سليم مدكور هللا عبد31369

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد ناجح هللا عبد31370

سوهاجاألدبىمبصرمحسب على احمد عصام31371

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد الدين صالح القوى عبد عصام31372

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد جمال على31373

سوهاجاألدبىمبصررضوان احمد حمدى على31374
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ن389السلمانى

ن337السلمانى

ثانالسلمانى

ن406السلمانى

ثانالسلمانى

ن344السلمانى

ن414السلمانى

ن340السلمانى

ثانالسلمانى

راسببرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ن381برخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

ن366برخيل

ن346برخيل

ن336.5برخيل

ن386برخيل

ن348برخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ن356برخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل
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سوهاجاألدبىمبصرخليفه عوض عطيه خالد عمر31375

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد رشاد ممدوح فارس31376

سوهاجاألدبىمبصربدوى صابر محمد كريم31377

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمود ماهر31378

سوهاجاألدبىمبصررشوان حسن احمد محمد31379

سوهاجاألدبىمبصرمحسب على احمد محمد31380

سوهاجاألدبىمبصربرعى على باكر محمد31381

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حماد رأفت محمد31382

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد سعد محمد31383

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل عيد الجواد عبد محمد31384

سوهاجاألدبىمبصرحسن جاد الرحيم عبد محمد31385

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد مطاوع محمد31386

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين العزيز عبد جمال محمود31387

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد حمدى محمود31388

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود خالد محمود31389

سوهاجاألدبىمبصرسعد خلف عاطف مصطفى31390

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمود مصطفى31391

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد اسامه معتز31392

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين محمد خلف معتز31393

سوهاجاألدبىمبصرشلبى العاطى عبد اسعد مفرح31394

سوهاجاألدبىمبصرسليمان نجاتى السيد ناجى31395

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد السيد حاتم هشام31396

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد خليفه جمال وليد31397

سوهاجاألدبىمبصرالطيب محمود محمد ياسين31398

سوهاجاألدبىمبصريوسف اللطيف عبد المبدى عبد يسرى31399

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الرحيم عبد اسماعيل يوسف31400

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف غنيمى يوسف31401

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الوفا ابو مخلوف يوسف31402

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد اشرف احمد31403

سوهاجاألدبىمبصرعلى الواحد عبد محمد احمد31404

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد امين محمد اسالم31405

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد عباده اشرف الدين حسام31406

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفضل ابو محمود حسن31407

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمد خالد31408

سوهاجاألدبىمبصرحسين سليمان فيصل خطاب31409

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل احمد بكر ابو هللا عبد31410

سوهاجاألدبىمبصرمحمود يونس السيد المجيد عبد31411

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحمد ابو محمد عرابى31412

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد رفعت فارس31413

سوهاجاألدبىمبصراحمد امين احمد محمد31414

سوهاجاألدبىمبصرمحسب الكريم جاد جمال محمد31415

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الدين سراج محمد31416
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ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ن322برخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ن342برخيل

ن354برخيل

ن349برخيل

ن344برخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

ن443برخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ن410برخيل

راسببرخيل

راسببرخيل

ن348برخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ن315.5ابيدوس عرابة

ن337ابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ن315.5ابيدوس عرابة

ن317ابيدوس عرابة

ن340ابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ن332ابيدوس عرابة

ن328ابيدوس عرابة

ن350ابيدوس عرابة

ن315ابيدوس عرابة

ن374ابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد عادل محمد31417

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الكريم جاد معبد محمد31418

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الراضى عبد محمد محمود31419

سوهاجاألدبىمبصرالسمان محمد منصور محمود31420

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود يحى محمود31421

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد محمد مروان31422

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فؤاد فتحى مصطفى31423

سوهاجاألدبىمبصرمرسى احمد جمال هشام31424

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد جمال يحى31425

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو يوسف السيد احمد31426

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاد احمد خيرى احمد31427

سوهاجاألدبىمبصرمرعى السيد سمير احمد31428

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى الستار عبد الوجيه عبد احمد31429

سوهاجاألدبىمبصريونس صالح محمود احمد31430

سوهاجاألدبىمبصرالمبدى عبد الرحيم عبد رأفت اسامه31431

سوهاجاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد عاطف اسالم31432

سوهاجاألدبىمبصرمكى محمود عزت البدرى31433

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد اسماعيل الهاشمى31434

سوهاجاألدبىمبصرامين محمد قناوى باسم31435

سوهاجاألدبىمبصراحمد عزت هللا عطا حسن31436

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حشمت عادل حشمت31437

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الباسط عبد السيد حماده31438

سوهاجاألدبىمبصرحسانين محمود حمدان حماده31439

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد ابراهيم حمدان31440

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الرحيم عبد الحميد عبد خالد31441

سوهاجاألدبىمبصرعثمان فهمى شوكت رفيع31442

سوهاجاألدبىمبصرداود حسن رشاد شهاب31443

سوهاجاألدبىمبصررمضان على المصرى طه31444

سوهاجاألدبىمبصررفاعى هللا عبد ثابت الرحمن عبد31445

سوهاجاألدبىمبصراحمد صفوت اسعد هللا عبد31446

سوهاجاألدبىمبصراحمد نجيب امين هللا عبد31447

سوهاجاألدبىمبصرفراج حسين فراج عالء31448

سوهاجاألدبىمبصرمدنى صالح كرم فارس31449

سوهاجاألدبىمبصرتوغان فراج ماهر فراج31450

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد رشدى طلعت كرم31451

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد مدحت كرم31452

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد الجبار عبد كريم31453

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الرب جاد ذكير مبارك31454

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمود محمد محروص31455

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد احمد السيد محمد31456

سوهاجاألدبىمبصرقناوى امين رشاد محمد31457

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمود رفعت محمد31458
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ثانابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

راسبابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ن315بسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود القوى عبد محمد31459

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو عباس عمر محمد31460

سوهاجاألدبىمبصرحسين المولى فضل مدحت محمد31461

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد فراج ناجح محمد31462

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد محمود الفتاح عبد محمود31463

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد على محمد محمود31464

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين علم مفيد محمود31465

سوهاجاألدبىمبصرعلى المبدى عبد عنتر نصار31466

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد سليمان هشام31467

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد حمدى مصطفى31468

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم حسنى ابراهيم31469

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الرحمن عبد ابراهيم31470

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد اشرف احمد31471

سوهاجاألدبىمبصرحمدان احمد حسنى احمد31472

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد خليفه احمد31473

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد النصر سيف احمد31474

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد شحات احمد31475

سوهاجاألدبىمبصرحمزه صديق شحاته احمد31476

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود الباسط عبد احمد31477

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الورادنى الاله عبد احمد31478

سوهاجاألدبىمبصرالسيد يونس عرفات احمد31479

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد عالء احمد31480

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمد احمد31481

سوهاجاألدبىمبصراحمد المبدى عبد محمد احمد31482

سوهاجاألدبىمبصرهريره ابو على محمود احمد31483

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فوزى محمود احمد31484

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق الجهالن هالل احمد31485

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شاكر محمد اسامه31486

سوهاجاألدبىمبصرمحمد جاد حسن اسالم31487

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السيد حماده اسالم31488

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو هللا عبد الحارص عبد اسالم31489

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد اللطيف عبد الفتوح ابو على الحادى31490

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد على الحسين31491

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فهمى عمر امام31492

سوهاجاألدبىمبصرثابت احمد الكريم جاد ثابت31493

سوهاجاألدبىمبصرامين حمدى احمد حازم31494

سوهاجاألدبىمبصررضوان الكريم جاد العبد حسام31495

سوهاجاألدبىمبصرصادق محمود محمد حسن31496

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود خالد حماده31497

سوهاجاألدبىمبصرسليمان زيد ابو صبره حماده31498

سوهاجاألدبىمبصريونس حماده محمد حماده31499

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد السيد رمضان31500
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ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ن338طوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن334طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن338.5طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن413طوق اوالد

ن360طوق اوالد

ن328طوق اوالد

ن351طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن364طوق اوالد

ن352طوق اوالد

ن345طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد
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سوهاجاألدبىمبصراحمد على الحميد عبد رمضان31501

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم راجح شرقاوى زياد31502

سوهاجاألدبىمبصرجاد العال عبد محمود زياد31503

سوهاجاألدبىمبصرحسن الحميد عبد حشمت الدين شهاب31504

سوهاجاألدبىمبصرراضى العال عبد طلعت عادل31505

سوهاجاألدبىمبصرجاد العال عبد محمد الخالد عبد31506

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد خليف الخالق عبد31507

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد الحارس عبد حسنى الرحمن عبد31508

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد هللا عبد على الرحمن عبد31509

سوهاجاألدبىمبصراحمد كمال احمد الرحيم عبد31510

سوهاجاألدبىمبصرشوقى فرج عارف الرحيم عبد31511

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عاطف الكريم عبد31512

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم جاد هللا عبد31513

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود حمدى هللا عبد31514

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمود عنتر هللا عبد31515

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمود محمد هللا عبد31516

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو على جمال الناصر عبد31517

سوهاجاألدبىمبصرصبره السيد رمضان عصام31518

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد القط عماد31519

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد مصطفى عالء31520

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود عادل على31521

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد السيد فتحى عمر31522

سوهاجاألدبىمبصرجاد احمد عجور فوزى31523

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم فوزى محمود فوزى31524

سوهاجاألدبىمبصرهاشم ثابت الراضى عبد كريم31525

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قايد انور محمد31526

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو محمد ايمن محمد31527

سوهاجاألدبىمبصرمرسى احمد حازم محمد31528

سوهاجاألدبىمبصرالحمد شيبه حشمت حمام محمد31529

سوهاجاألدبىمبصرفرغل محمد حمدى محمد31530

سوهاجاألدبىمبصرحسانين احمد خالد محمد31531

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود خلف محمد31532

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العظيم عبد رجب محمد31533

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد على سعد محمد31534

سوهاجاألدبىمبصرحسن هللا عبد صالح محمد31535

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عاطف محمد31536

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد عاطف محمد31537

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد الجبار عبد محمد31538

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو هللا عبد الرازق عبد محمد31539

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد جالل المشوادى المجيد عبد محمد31540

سوهاجاألدبىمبصرعلى ثابت الناصر عبد محمد31541

سوهاجاألدبىمبصررسالن تغيان على محمد31542
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ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن353طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن330طوق اوالد

ن364طوق اوالد

ن438طوق اوالد

ن357.5طوق اوالد

ن449طوق اوالد

ن362طوق اوالد

ن370طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن372طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن419طوق اوالد

ن337.5طوق اوالد

ن397طوق اوالد

ن330طوق اوالد

ن352طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن333طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ثانطوق اوالد



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1499

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصرواليه احمد على مختار محمد31543

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود الحفناوى محمود31544

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود جعفر محمود31545

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد رمضان محمود31546

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود عارف محمود31547

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد الناصر عبد محمود31548

سوهاجاألدبىمبصرخليفه سليمان على محمود31549

سوهاجاألدبىمبصرعلى شمندين محمد محمود31550

سوهاجاألدبىمبصرالقط الحكم عبد القط مصطفى31551

سوهاجاألدبىمبصرالظاهر عبد مصطفى البارى عبد مصطفى31552

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد عبده مصطفى31553

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد كرم مصطفى31554

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد ابراهيم محمد مصطفى31555

سوهاجاألدبىمبصرصابر جابر محمد مصطفى31556

سوهاجاألدبىمبصرعثمان فوزى حارس ممدوح31557

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد اسماعيل حازم نور31558

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود الخالق عبد نور31559

سوهاجاألدبىمبصرمحمود مهران محمد هشام31560

سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد حمدان عزت وليد31561

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على ياسر31562

سوهاجاألدبىمبصرسباق محمد شعبان يوسف31563

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد ابراهيم شعبان محمد31564

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد عبده الفتاح عبد31565

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد ثابت هللا عبد31566

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين احمد هللا عبد31567

سوهاجاألدبىمبصرسباعى العال عبد ناصر خالد31568

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السالم عبد الدين عز عالء31569

سوهاجاألدبىمبصرهمام احمد محمد احمد31570

سوهاجاألدبىمبصرحسن ابراهيم عمر ابراهيم31571

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم31572

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد السيد المعارف ابو31573

سوهاجاألدبىمبصراحمد الظاهر عبد السيد احمد31574

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الضبع احمد31575

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ابراهيم رشوان احمد31576

سوهاجاألدبىمبصرحسن على عابد احمد31577

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن الرحيم عبد احمد31578

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد الحسن ابو العليم عبد احمد31579

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الدين سعد على احمد31580

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عنتر احمد31581

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد السيد محمد احمد31582

سوهاجاألدبىمبصرسليم على محمد احمد31583

سوهاجاألدبىمبصراحمد الباب فتح محمود احمد31584



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1500

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن316طوق اوالد

ن317طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن350طوق اوالد

ن340طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن339يحيى اوالد

ن399يحيى اوالد

ن359يحيى اوالد

ن352يحيى اوالد

ن339يحيى اوالد

ن345يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن367يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن372يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد
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سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد الغريب اسامه31585

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد محمد اسالم31586

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد محمود اسالم31587

سوهاجاألدبىمبصرعمر حامد مختار اسالم31588

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على لعجر اسماعيل31589

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد اسماعيل31590

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرؤوف عبد الباقى عبد اشرف31591

سوهاجاألدبىمبصرعمران سليمان على اشرف31592

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد الوفا ابو احمد31593

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الوفا ابو رأفت احمد31594

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد شعبان احمد31595

سوهاجاألدبىمبصرعلى سليمان رمضان ادهم31596

سوهاجاألدبىمبصرشبيب محمد محمد اسامه31597

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد اسماعيل بشار31598

سوهاجاألدبىمبصراحمد عمر محمد بشار31599

سوهاجاألدبىمبصرحسين الفاوى جاد تامر31600

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد حسن حسام31601

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور حسن اسماعيل حسن31602

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد على حسن31603

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن محمد حسن31604

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن نوح حسن31605

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن احمد حسيب31606

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرؤف عبد عبادى حسين31607

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم الحميد عبد حسين31608

سوهاجاألدبىمبصرحسن اسماعيل السبع حمدى31609

سوهاجاألدبىمبصرعيد الرحيم عبد خليفه حمدى31610

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حميد محمد حميد31611

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد سعد خالد31612

سوهاجاألدبىمبصرثابت جبريل على خالد31613

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد السيد ربيع31614

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم احمد رشدى31615

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد جمال رمضان31616

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على الرحيم عبد سلطان31617

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد مريد اشرف شريف31618

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حسن شعبان31619

سوهاجاألدبىمبصرصديق احمد السعود ابو صديق31620

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد حسين طه31621

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على محمد عاطف31622

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد رأفت الحميد عبد31623

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن الرحيم عبد الحى عبد31624

سوهاجاألدبىمبصرالفضل ابو يونس محمد الخالق عبد31625

سوهاجاألدبىمبصراحمد مرعى السيد الرحمن عبد31626
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ثانيحيى اوالد

ن477يحيى اوالد

ن368يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن390يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن358يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن334يحيى اوالد

ن331يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن355يحيى اوالد
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سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم حسن الرحمن عبد31627

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد حسين الحى عبد الرحمن عبد31628

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على الرحمن عبد31629

سوهاجاألدبىمبصرعلى سليمان محمد الرحمن عبد31630

سوهاجاألدبىمبصريحيى الفتاح عبد يحيى الرحمن عبد31631

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد الرحيم عبد31632

سوهاجاألدبىمبصراحمد خليفه محمد الرحيم عبد31633

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد الضبع العال عبد31634

سوهاجاألدبىمبصرعلى العال عبد الرحيم عبد العال عبد31635

سوهاجاألدبىمبصرعلى مصطفى الهادى عبد الكريم عبد31636

سوهاجاألدبىمبصرعلى الموجود عبد الفتاح عبد هللا عبد31637

سوهاجاألدبىمبصرحفنى احمد عطا هللا عبد31638

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد فاضل هللا عبد31639

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صديق محمد هللا عبد31640

سوهاجاألدبىمبصرمنصور حسين حسنى المجيد عبد31641

سوهاجاألدبىمبصرمنصور احمد المنعم عبد عبده31642

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم مصطفى الدين عالء31643

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل ياسر الدين كمال عالء31644

سوهاجاألدبىمبصرحسن نوح محمد عالء31645

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور على الدين نور عالء31646

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على الرؤف عبد على31647

سوهاجاألدبىمبصرعلى يوسف اللطيف عبد على31648

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد منصور على31649

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هللا عبد حمدى عماد31650

سوهاجاألدبىمبصرعلى سليمان شعبان عمر31651

سوهاجاألدبىمبصرحسن المجد ابو الناصر عبد عمر31652

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حسن عالء عمر31653

سوهاجاألدبىمبصرعمران الاله عبد صالح عمرو31654

سوهاجاألدبىمبصرسليمان حسن جمعه فادى31655

سوهاجاألدبىمبصراحمد على الباسط عبد فارس31656

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود فاروق31657

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد فرج31658

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد المجد ابو كريم31659

سوهاجاألدبىمبصرشحاته على حسن كريم31660

سوهاجاألدبىمبصرطه محمد الغنى عبد كريم31661

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ماجد المنعم عبد ماجد31662

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ايمن محسن31663

سوهاجاألدبىمبصراحمد جمعه الوفا ابو محمد31664

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد محمد31665

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد31666

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد31667

سوهاجاألدبىمبصرالكريم فضل محمود احمد محمد31668
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ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن369يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن351.5يحيى اوالد

ن402.5يحيى اوالد

ن374يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن400يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ن371يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد وحيد اسماعيل محمد31669

سوهاجاألدبىمبصراحمد على السيد محمد31670

سوهاجاألدبىمبصرالسيد فاضل السيد محمد31671

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد31673

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد حسن محمد31674

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد حسين محمد31675

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن خلف محمد31676

سوهاجاألدبىمبصراحمد فايز رمضان محمد31677

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد زيدان محمد31678

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صبحى محمد31679

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على عاطف محمد31680

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عبادى محمد31681

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد هللا عبد محمد31682

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود الناصر عبد محمد31683

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد النبى عبد محمد31684

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عشرى محمد31685

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عطيه محمد31686

سوهاجاألدبىمبصرحسن على الكريم فضل محمد31687

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد ناصر محمد31688

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد هارون محمد31689

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد ابراهيم اسماعيل محمود31690

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد ايمن محمود31691

سوهاجاألدبىمبصراحمد امين حمدى محمود31692

سوهاجاألدبىمبصرعمران سليمان رفعت محمود31693

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد سعد محمود31694

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود الرحيم عبد محمود31695

سوهاجاألدبىمبصرالصادق محمد الشافى عبد محمود31696

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حافظ المنعم عبد محمود31697

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم على محمود31698

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود على محمود31699

سوهاجاألدبىمبصرالسيد سليمان فوزى محمود31700

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد محمد محمود31701

سوهاجاألدبىمبصريحى عيسى محمد محمود31702

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد الضبع الدين محى31703

سوهاجاألدبىمبصرحسين انور محمد مدحت31704

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد رفعت مروان31705

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود عاطف مروان31706

سوهاجاألدبىمبصرخليفه محمد الرحيم عبد مصطفى31707

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الفتاح عبد مصطفى31708

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود مصطفى31709

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم هشام31710

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن احمد هشام31711
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راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن369يحيى اوالد

ن487يحيى اوالد

ن362.5يحيى اوالد

ن371يحيى اوالد

ن385.5يحيى اوالد

ن489يحيى اوالد

ن356.5يحيى اوالد

ن421يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن340يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن399.5يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن361يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن404يحيى اوالد

ن383يحيى اوالد

ن368يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن343يحيى اوالد

ن512يحيى اوالد

ن419.5يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن464يحيى اوالد

ن440يحيى اوالد

ن520يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن433يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن352يحيى اوالد

ن427يحيى اوالد

ن372يحيى اوالد

ن361يحيى اوالد
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سوهاجاألدبىمبصراحمد على هللا عبد هشام31712

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ماجد محمد هشام31713

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد اسماعيل وائل31714

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد الجليل عبد وائل31715

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد حلمى ياسر31716

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الحميد عبد ياسر31717

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد حمدى يحيى31718

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الطاهر على يحيى31719

سوهاجاألدبىمبصرحسن ابراهيم عمر يحيى31720

سوهاجاألدبىمبصريحيى حسن محمد يحيى31721

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد يوسف31722

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد العاطى عبد عالء31723

سوهاجاألدبىمبصرامين الحجاج ابو ايمن احمد31724

سوهاجاألدبىمبصرامين سليم عاصم احمد31725

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسنى عاطف احمد31726

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد فتحى احمد31727

سوهاجاألدبىمبصراحمد المحسن عبد احمد اسالم31728

سوهاجاألدبىمبصريوسف عبده صبرى اسالم31729

سوهاجاألدبىمبصرالمهدى ناصر محمد اسالم31730

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كمال احمد الدين بهاء31731

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد حسن حسام31732

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد حسين جمال حسين31733

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السيد طه حسين31734

سوهاجاألدبىمبصريوسف السالم عبد عنتر حماده31735

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد القاضى حمدى31736

سوهاجاألدبىمبصرمحجوب الاله عبد صابر خلف31737

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد عصمت رجب31738

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو شرقاوى السيد شرقاوى31739

سوهاجاألدبىمبصراحمد المجد ابو مصطفى طارق31740

سوهاجاألدبىمبصراحمد رشاد جمال المؤمن عبد31741

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الحمد ابو على الدين عالء31742

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الدين نور محمد الدين عالء31743

سوهاجاألدبىمبصرسليمان شرقاوى عادل عالء31744

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد عبده ثروت على31745

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد المريد عبد شعبان على31746

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد خالد عماد31747

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الدين ناصر محمد عمر31748

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم صديق محمد فهد31749

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد محمد حسن محمد31750

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور محمد خيامى محمد31751

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رشاد رفعت محمد31752

سوهاجاألدبىمبصرحسب صابر عاصم محمد31753



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1508

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن340يحيى اوالد

ن350يحيى اوالد

ن436يحيى اوالد

ن348يحيى اوالد

ن334يحيى اوالد

ن337يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن372يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ن324.5الخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام
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سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد راجح الحميد عبد محمد31754

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد المحى عبد محمد31755

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو احمد على محمد31756

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد ممدوح محمد31757

سوهاجاألدبىمبصرجابر الديب جابر محمود31758

سوهاجاألدبىمبصرمحمد زيد ابو حسن محمود31759

سوهاجاألدبىمبصرناصر احمد حسن محمود31760

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود الفتاح عبد محمود31761

سوهاجاألدبىمبصرالسيد قنديل المحى عبد محمود31762

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد المريد عبد النظير عبد محمود31763

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد النصر سيف محمد محمود31764

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل سيد مصطفى31765

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد احمد هشام31766

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل اللطيف عبد محمد وائل31767

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صبره محمود وليد31768

سوهاجاألدبىمبصرمحمد زيد ابو حسن يوسف31769

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد الحميد عبد يوسف31770

سوهاجاألدبىمبصرشمندى محمد عنتر يوسف31771

سوهاجاألدبىمبصرهللا وهب الحميد عبد على ابراهيم31772

سوهاجاألدبىمبصراحمد عز صالح احمد31773

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد احمد عادل احمد31774

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى المجد ابو عارف احمد31775

سوهاجاألدبىمبصريونس متولى محمد احمد31776

سوهاجاألدبىمبصرحسين الحمد ابو محمود احمد31777

سوهاجاألدبىمبصراحمد االه عبد محمد امين31778

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد ماحى ثوبان31779

سوهاجاألدبىمبصرحفنى احمد كامل جمال31780

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين جمعه الجواد عبد جمعه31781

سوهاجاألدبىمبصرامين حمدى فيصل حسام31782

سوهاجاألدبىمبصراحمد زيدان مرعى حسام31783

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد ممدوح حسام31784

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن محمد حسن31785

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين العليم عبد حسين31786

سوهاجاألدبىمبصرالصافى حماد احمد حماد31787

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمدى الخالق عبد حمدى31788

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدى القط خالد31789

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد رفاعى صبرى رفاعى31790

سوهاجاألدبىمبصرحفنى الحمد ابو السعودى رفيع31791

سوهاجاألدبىمبصرشاكر مخلف اشرف سامح31792

سوهاجاألدبىمبصرجاد محمد مشوارى شاذلى31793

سوهاجاألدبىمبصرالسيد هاشم محمد شبيب31794

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد سليمان صالح31795
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ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

ن352الخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ن429الخيام

ن357الخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ن363.5الخيام

ن355الخيام

راسبالخيام

راسبالخيام

ن409الكشح

ن387الكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ن454الكشح

ثانالكشح

ن420الكشح

ن452الكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ن455الكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ن407الكشح

ن439الكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

ثانالكشح

راسبالكشح

ن347الكشح

ثانالكشح
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سوهاجاألدبىمبصرريان ابراهيم عادل طه31796

سوهاجاألدبىمبصرالمريد عبد محمد محمود عاصم31797

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد عامر31798

سوهاجاألدبىمبصرسليمان عطيه انصارى هللا عبد31799

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد ابراهيم احمد الرحمن عبد31800

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على عاصم الرحمن عبد31801

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على الحميد عبد الرحمن عبد31802

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الحميد عبد ياسر الرحمن عبد31803

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد كليب الاله عبد31804

سوهاجاألدبىمبصرالصافى القاضى احمد هللا عبد31805

سوهاجاألدبىمبصراحمد على رجب هللا عبد31806

سوهاجاألدبىمبصرالمبدى عبد رفعت صالح هللا عبد31807

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على عاصم هللا عبد31808

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد المنعم عبد هللا عبد31809

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد زكى جمال الواحد عبد31810

سوهاجاألدبىمبصرالراوى حسين محمد عبده31811

سوهاجاألدبىمبصراحمد حشمت حسن على31812

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد السيد عمر31813

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم العبد ايمن عمر31814

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدى احمد فهد31815

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق شرقاوى ابراهيم محمد31816

سوهاجاألدبىمبصرحفنى ابراهيم افكار محمد31817

سوهاجاألدبىمبصرالمريد عبد رفعت الجارح محمد31818

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد القط محمد31819

سوهاجاألدبىمبصرسليم الرحمن عبد حسن محمد31820

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العربى رفعت محمد31821

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى الرب جاد سعودى محمد31822

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد صالح محمد31823

سوهاجاألدبىمبصرعوض مخيمر صالح محمد31824

سوهاجاألدبىمبصرعبادى رشدى الرحيم عبد محمد31825

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود المحسن عبد محمد31826

سوهاجاألدبىمبصرمحمود سليم فوزى محمد31827

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد احمد محمود31828

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد رجب محمود31829

سوهاجاألدبىمبصرالمالك عبد االنور الواحد عبد محمود31830

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمود محمد محمود31831

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد القادر عبد مروان31832

سوهاجاألدبىمبصرسعدمحمد محمد مصطفى31833

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد فهمى مدحت معتز31834

سوهاجاألدبىمبصرحسن ثابت العليم عبد ممدوح31835

سوهاجاألدبىمبصرشاكر الرحيم عبد بدوى ابراهيم31836

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد العظيم عبد الدهب ابو31837
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ن371الكشح

راسبالكشح

ثانالكشح

ن366الكشح

راسبالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

راسبالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ن386الكشح

ن362الكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ن359الكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ن348الكشح

ن323الكشح

ن367الكشح

ثانالكشح

ن364الكشح

ن327الكشح

ن327الكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

راسبالكشح

ثانالكشح

راسبالكشح

ثانالكشح

ن410الزوازية

ثانالزوازية
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود الوفا ابو احمد الوفا ابو31838

سوهاجاألدبىمبصريوسف اللطيف عبد السباعى احمد31839

سوهاجاألدبىمبصرعباس احمد السيد احمد31840

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد جابر احمد31841

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الدين جمال احمد31842

سوهاجاألدبىمبصراحمد عبده جمال احمد31843

سوهاجاألدبىمبصرفاوى محمد سالم احمد31844

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد الرحمن عبد احمد31845

سوهاجاألدبىمبصرحامد خليفه الناصر عبد احمد31846

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد على احمد31847

سوهاجاألدبىمبصرعلى الدين نور على احمد31848

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور النجا ابو الدين نور احمد31849

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم منصور اسامه31850

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد الفضل ابو اسالم31851

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد البارودى اسالم31852

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حميد وجدى اسالم31853

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الخالد عبد البراء31854

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد على رشاد ايمن31855

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مهدى منصور ايمن31856

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد ايهاب31857

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور العاصى ثروت بشار31858

سوهاجاألدبىمبصرمرسى احمد مصطفى الدين بهاء31859

سوهاجاألدبىمبصرسليمان حافظ ناصر حافظ31860

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد الرؤف عبد حسام31861

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد حمدى31862

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد خالد31863

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد خالد31864

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حافظ حسن خالد31865

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ثابت الناصر عبد خالد31866

سوهاجاألدبىمبصرامين الفولى خالد شريف31867

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد الرؤف عبد شريف31868

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السميع عبد محمد طارق31869

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مرعى حسين عادل31870

سوهاجاألدبىمبصرمهدى محمد السيد الرحمن عبد31871

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد عيسى الرحمن عبد31872

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عارف محمد الرحمن عبد31873

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد محمد الصبور عبد31874

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الضبع صبره العزيز عبد31875

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو السيد رأفت هللا عبد31876

سوهاجاألدبىمبصراحمد الوفا ابو صابر هللا عبد31877

سوهاجاألدبىمبصراحمد المجد ابو عبده هللا عبد31878

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد احمد الوارث عبد31879
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ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ن336الزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ن375الزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ن448الزوازية

ن344الزوازية

ن344الزوازية

ن416الزوازية

ن327الزوازية

ن406الزوازية

ن449الزوازية

ن454الزوازية

ن388الزوازية

ن389الزوازية

ن368الزوازية

ن421الزوازية

ن430الزوازية

ن345الزوازية

ن372الزوازية

ن353الزوازية

ن351الزوازية

ثانالزوازية

ن407الزوازية

ن373الزوازية

ن410الزوازية

ثانالزوازية

ن408الزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد عرفه31880

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عطيتو الاله عبد عطيتو31881

سوهاجاألدبىمبصرربه عبد السالم عبد فتحى عالء31882

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حسين الراووف عبد الدين علم31883

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد المجد ابو على31884

سوهاجاألدبىمبصرعلى يحى احمد على31885

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على حسن على31886

سوهاجاألدبىمبصرحسن على محمد على31887

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمود على31888

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر السيد عمر31889

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حميد رشدى عمر31890

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد عيسى31891

سوهاجاألدبىمبصرحسين ثابت حسين فيصل31892

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على الحكم عبد كامل31893

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد ابراهيم محمد31894

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو السيد احمد محمد31895

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد على احمد محمد31896

سوهاجاألدبىمبصرمدنى ابراهيم اسماعيل محمد31897

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم بدرى محمد31898

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور النجا ابو البدرى محمد31899

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد السيد محمد31900

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد على امام محمد31901

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد ثروت محمد31902

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد جابر محمد31903

سوهاجاألدبىمبصرفرغل محمد جعفر محمد31904

سوهاجاألدبىمبصرخليفه السيد حمدى محمد31905

سوهاجاألدبىمبصرمدنى ابراهيم خيرى محمد31906

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود دياب محمد31907

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد الحميد عبد محمد31908

سوهاجاألدبىمبصرمرسى احمد عالء محمد31909

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عمر محمد31910

سوهاجاألدبىمبصرعلى مصطفى ياسين محمد31911

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد احمد محمود31912

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم اسماعيل محمود31913

سوهاجاألدبىمبصراحمد على اسماعيل محمود31914

سوهاجاألدبىمبصرحامد على اسماعيل محمود31915

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود اشرف محمود31916

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد اسماعيل مصطفى31917

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد على مصطفى31918

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم المبدى عبد صالح معتز31919

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد المدثر يحى31920

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل المجد ابو حسن ابراهيم31921
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ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ن412الزوازية

ن376الزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ن389الزوازية

ثانالزوازية

ن397الزوازية

ن471الزوازية

ن386الزوازية

ثانالزوازية

ن413الزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ن482الزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانخلف اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود مريس السيد بكر ابو31922

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صديق المرغلى بكر ابو31923

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم احمد31924

سوهاجاألدبىمبصراحمد رياض عاطف احمد31925

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد الاله عبد احمد31926

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود اللطيف عبد احمد31927

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد عمر احمد31928

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد محمد احمد31929

سوهاجاألدبىمبصرعيسى النعيم عبد محمد احمد31930

سوهاجاألدبىمبصرفواز الموجود عبد جمال اسالم31931

سوهاجاألدبىمبصرصابر ايوب محمد السيد31932

سوهاجاألدبىمبصراحمد ذكى احمد باسم31933

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الحميد عبد اشرف حسام31934

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سليمان احمد حسن31935

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدى خلف حمدى31936

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد حمام خالد31937

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد محمود خالد31938

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد البدرى احمد ذياد31939

سوهاجاألدبىمبصراحمد العليم عبد الناصر عبد رفيع31940

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى محمود الحميد عبد زياد31941

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوفا ابو حامد العابدين زين31942

سوهاجاألدبىمبصرعبده الرحيم عبد محمد سامح31943

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد محمد الرازق عبد31944

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد محمد الاله عبد31945

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد الدين شمس المنعم عبد31946

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد الناصر عبد31947

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد احميد الناصر عبد31948

سوهاجاألدبىمبصرمحمود طلعات محمود عصام31949

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى الحميد عبد العظيم عبد عماد31950

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الباقى عبد فتحى عمر31951

سوهاجاألدبىمبصرعلى الاله عبد جبريل كرم31952

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو فؤاد محمود مؤمن31953

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد خالف محمد31954

سوهاجاألدبىمبصرفاضل صادق رفعت محمد31955

سوهاجاألدبىمبصرالشمندى حشمت عادل محمد31956

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمزه الستار عبد محمد31957

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد المتين عبد محمد31958

سوهاجاألدبىمبصراحمد محروس المعطى عبد محمد31959

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد متولى محمد31960

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد ابراهيم موسى محمد31961

سوهاجاألدبىمبصرعلى الدين جمال احمد محمود31962

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد خلف يوسف31963
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ن340خلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ن352.5خلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ن377خلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ن361خلف اوالد

ن363خلف اوالد

ثانخلف اوالد

ن370خلف اوالد

ن355خلف اوالد

ن391خلف اوالد

ن371خلف اوالد

ن350خلف اوالد

ثانخلف اوالد

راسبخلف اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرعلى المجد ابو رمضان المجد ابو31964

سوهاجاألدبىمبصرعلى الوفا ابو غريب المجد ابو31965

سوهاجاألدبىمبصردسوقى ثابت حسنى احمد31966

سوهاجاألدبىمبصرجاد احمد مصطفى احمد31967

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد منصور احمد31968

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمود موسى احمد31969

سوهاجاألدبىمبصرحسن زيد ابو محمد اسماعيل31970

سوهاجاألدبىمبصرعبده مختار محمد اسماعيل31971

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور يوسف محمد اسماعيل31972

سوهاجاألدبىمبصرصادق السيد رمضان السيد31973

سوهاجاألدبىمبصرجاد الحميد عبد الرحيم عبد بخيت31974

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد كمال نبيل بدر31975

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى على مازن حاتم31976

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حافظ شوقى حافظ31977

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المبدى عبد محسن حسام31978

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد النعيم عبد الرحيم عبد خليفه31979

سوهاجاألدبىمبصرجاد الحميد عبد العرمطى رفيع31980

سوهاجاألدبىمبصرعلى حمدون رفعت رفيع31981

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن زغلول سعد31982

سوهاجاألدبىمبصرحسين اسماعيل حسين شاهر31983

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحمد ابو اشرف شريف31984

سوهاجاألدبىمبصرالدين نصر الرحيم عبد حماده شهاب31985

سوهاجاألدبىمبصرجاد الحميد عبد عيسى طارق31986

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمد عادل31987

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد الناصر عبد الرحمن عبد31988

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد الاله عبد31989

سوهاجاألدبىمبصرقناوى فاضل بحر هللا عبد31990

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد مكاوى هللا عبد31991

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد عمر31992

سوهاجاألدبىمبصرحسين ابراهيم السالم عبد عمر31993

سوهاجاألدبىمبصراحمد بطيخ محمد عمر31994

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين نصر الدين سعد فارس31995

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عجور محمد كريم31996

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد جبريل محمد31997

سوهاجاألدبىمبصرجاد الحميد عبد جبريل محمد31998

سوهاجاألدبىمبصراحمد الشاذلى جمال محمد31999

سوهاجاألدبىمبصراحمد على خلف محمد32000

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد شعبان محمد32001

سوهاجاألدبىمبصرعلى الجيد عبد عطيه محمد32002

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عوض محمد32003

سوهاجاألدبىمبصرخليفه محمود ابراهيم محمود32004

سوهاجاألدبىمبصرسباق محمد سباق مرتضى32005
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راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرحسن زيد ابو شرقاوى مرعى32006

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع الدين سعد الكريم عبد مطاوع32007

سوهاجاألدبىمبصرعلى المجد ابو منصور ممدوح32008

سوهاجاألدبىمبصرحسين اسماعيل امين نبيل32009

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين عز حلمى هشام32010

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على محمود ياسر32011

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد الدين سيف احمد يوسف32012

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد هيثم32013

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد جبريل البطل محمود32014

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم عطيه خلف ابراهيم32015

سوهاجاألدبىمبصراسلمان على محمد ابراهيم32016

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد ايوب احمد32017

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد الحيص احمد32018

سوهاجاألدبىمبصرخلف محمد العشرى احمد32019

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد حفظى احمد32020

سوهاجاألدبىمبصرمبارك محمد خلف احمد32021

سوهاجاألدبىمبصرتوغان محمد رجب احمد32022

سوهاجاألدبىمبصرحسان خلف رفعت احمد32023

سوهاجاألدبىمبصراحمد عثمان عامر احمد32024

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد الرحيم عبد الناصر عبد احمد32025

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد كمال احمد32026

سوهاجاألدبىمبصرجوده محمد عطيه اسالم32027

سوهاجاألدبىمبصرالعليم عبد المجلى عبد محمود الحسن32028

سوهاجاألدبىمبصرعمر الخضرى عمر الخضرى32029

سوهاجاألدبىمبصرمدين الفتاح عبد احمد السيد32030

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد على السيد32031

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد مصطفى المقداد32032

سوهاجاألدبىمبصرالشويخ العال عبد محمد ايمن32033

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بخيت محمد ايهاب32034

سوهاجاألدبىمبصربخيت حسانين جمال حسانين32035

سوهاجاألدبىمبصرحسن الاله عبد العال عبد حسن32036

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمد حسن32037

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ناصر خالد حماده32038

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد الرب جاد فراج حمدى32039

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد صبحى محمد خيرى32040

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد محمد عادل32041

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العليم عبد البصير عبد عاصم32042

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الزهرى جمال الرحمن عبد32043

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف خالد الرحمن عبد32044

سوهاجاألدبىمبصرمحفوظ فرغلى العال عبد الرحمن عبد32045

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الحمد شيبه جمال هللا عبد32046

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد المتين عبد32047
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راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ن462المراغى االمام

ن558المراغى االمام

ن510المراغى االمام

ن440المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ن417المراغى االمام

ن413المراغى االمام

ن470المراغى االمام

ن414المراغى االمام

ن481المراغى االمام

ن445المراغى االمام

ن500المراغى االمام

ن525المراغى االمام

ن462المراغى االمام

ن510المراغى االمام

ن426المراغى االمام

ن456المراغى االمام

ن481المراغى االمام

ن533المراغى االمام

ن486المراغى االمام

ن449المراغى االمام

ن456المراغى االمام

ن476المراغى االمام

ن534المراغى االمام

ن525المراغى االمام

ن503المراغى االمام

ن497المراغى االمام

ن502المراغى االمام

ن502المراغى االمام

ن507المراغى االمام

ن469المراغى االمام

ن492المراغى االمام

ن439المراغى االمام
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سوهاجاألدبىمبصرمنصور على ابراهيم على32048

سوهاجاألدبىمبصرعطيه محمد السيد محمد32049

سوهاجاألدبىمبصرحافظ القوى عبد بدوى محمد32050

سوهاجاألدبىمبصرعلى جالل عاطف محمد32051

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد العاطى عبد محمد32052

سوهاجاألدبىمبصرهللا فتح محمود هللا فتح محمد32053

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد كمال محمد32054

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو نعمان زيد ابو محمود32055

سوهاجاألدبىمبصرمراد انور رأفت محمود32056

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد رضوان محمود32057

سوهاجاألدبىمبصرمهنى عطا سالمه محمود32058

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد فرغلى شكيوى محمود32059

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد على محمود32060

سوهاجاألدبىمبصرهمام فرحات همام محمود32061

سوهاجاألدبىمبصردهب ابو عدلى ابراهيم مصطفى32062

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين احمد مصطفى32063

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو سالم احمد مصطفى32064

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد احمد مصطفى32065

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد طه محمد مصطفى32066

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد محمود معتز32067

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد محمد ممدوح32068

سوهاجاألدبىمبصربيومى صدقى حمدى يوسف32069

سوهاجاألدبىمبصرعلى ادم فراج يوسف32070

سوهاجاألدبىمبصربكر احمد محمد يوسف32071

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد يحيى32072

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المغيث عبد هاشم ادهم32073

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود بكر ابراهيم32074

سوهاجاألدبىمبصرحسن الخير عبد حسن ابراهيم32075

سوهاجاألدبىمبصرمتولى الرؤف عبد محمد ابراهيم32076

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد العال عبد محمود ابراهيم32077

سوهاجاألدبىمبصرحجازى محمود ابراهيم احمد32078

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد السيد احمد32079

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على خلف احمد32080

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبيد محمد الحميد عبد احمد32081

سوهاجاألدبىمبصرسليم المجد ابو محمد احمد32082

سوهاجاألدبىمبصرمهاود هللا عبد محمد احمد32083

سوهاجاألدبىمبصرعقله صالح محمود احمد32084

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين محمود نوبى احمد32085

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعد خيرى اسالم32086

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الصغير على الناصر عبد جمال32087

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد على حسين32088

سوهاجاألدبىمبصرملتم الفضيل عبد عاطف رمضان32089
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ن389المراغى االمام

ن466المراغى االمام

ن483المراغى االمام

ن392المراغى االمام

ن396المراغى االمام

ن412المراغى االمام

ن442المراغى االمام

ن369المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ن414المراغى االمام

ن475المراغى االمام

ن434المراغى االمام

ن374المراغى االمام

ن410المراغى االمام

ن371المراغى االمام

ن421المراغى االمام

ن318المراغى االمام

ن341المراغى االمام

ن325المراغى االمام

ن361المراغى االمام

ن367المراغى االمام

ن433المراغى االمام

ن352المراغى االمام

ن359المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ن320المراغى االمام

ثانالغريزات

ن315الغريزات

ن343الغريزات

ن362الغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ن419الغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات
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سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمود محمد السيد32090

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد محمود عاصم32091

سوهاجاألدبىمبصرمتولى الرؤف عبد احمد الرحمن عبد32092

سوهاجاألدبىمبصراحمد الروؤف عبد الناصر عبد الرحمن عبد32093

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد هللا عبد الفتاح عبد هللا عبد32094

سوهاجاألدبىمبصرحسانين اللطيف عبد فرغل هللا عبد32095

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود كامل هللا عبد32096

سوهاجاألدبىمبصرالخير عبد حسن البارى عبد عصام32097

سوهاجاألدبىمبصرخضيرى قبيصى ابراهيم محمد32098

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود ابراهيم محمد32099

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد خضيرى احمد محمد32100

سوهاجاألدبىمبصرحسن الخير عبد السيد محمد32101

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم ياسين السيد محمد32102

سوهاجاألدبىمبصرامين احمد الطيب محمد32103

سوهاجاألدبىمبصرالشلقامى محمد جمال محمد32104

سوهاجاألدبىمبصرعامر محمد رزق محمد32105

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد سيد محمد عادل محمد32106

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو الموجود عبد فوزى محمد32107

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد محمد مصطفى محمد32108

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين محمد احمد محمود32109

سوهاجاألدبىمبصراحمد رمضان رجب محمود32110

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد شوقى صابر محمود32111

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود العال عبد محمود32112

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عامر فتحى محمود32113

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد موهوب محمود32114

سوهاجاألدبىمبصرسليم محمد الدين نور محمود32115

سوهاجاألدبىمبصرالواهب عبد بخيت محمود مصطفى32116

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد شحاته اسامه32117

سوهاجاألدبىمبصررشوان شامه ابو خلف احمد32118

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد شحاته الرحمن عبد32119

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد على عوض هللا عبد32120

سوهاجاألدبىمبصرالدين عزيز محمد يونس اشرف32121

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هاشم عاطف حسام32122

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمد رمضان32123

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحمد شيبه محمد رمضان32124

سوهاجاألدبىمبصراحمد هاشم مصطفى زكريا32125

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن محمد الجبار عبد32126

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد رمضان على32127

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد سعد على32128

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمود محمد على32129

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد العارف كريم32130

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد محمد32131
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ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ن340الغريزات

ن412الغريزات

ن330الغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ن442الغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

راسبالجزازرة

ثانالجزازرة

ثانالجزازرة

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ن388بدر مجمع

ن425بدر مجمع
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سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو السميع عبد خلف محمد32132

سوهاجاألدبىمبصرالدين شرف فتحى نور محمد32133

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد احمد محمود32134

سوهاجاألدبىمبصرفراج شحاته جابر محمود32135

سوهاجاألدبىمبصراحمد عمران حلمى محمود32136

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد النعيم عبد السيد مضر32137

سوهاجاألدبىمبصرعلى عثمان صالح وليد32138

سوهاجاألدبىمبصرخضيرى بسيونى نبيل ياسر32139

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قمصان جمال احمد32140

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد اسماعيل محمد احمد32141

سوهاجاألدبىمبصرالنبى عبد حمدى العال عبد على32142

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد هللا فتح على32143

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الزهرى السيد كريم32144

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السيد حسان محمد32145

سوهاجاألدبىمبصرحسان احمد عزت احمد32146

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد الناصر عبد احمد32147

سوهاجاألدبىمبصرعمر خليفه عمران احمد32148

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد حسين فتحى احمد32149

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمود احمد32150

سوهاجاألدبىمبصرمبارك السيد اشرف ثابت32151

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمد خالد32152

سوهاجاألدبىمبصرمرسى على مرسى رائد32153

سوهاجاألدبىمبصرعلى سرور اشرف رمضان32154

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد محمد الوهاب عبد32155

سوهاجاألدبىمبصرخليفه سريع ابو خلف على32156

سوهاجاألدبىمبصرالزهرى محمد احمد خالد محمد32157

سوهاجاألدبىمبصراحمد خليفه سراج محمد32158

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد صابر الرحمن عبد محمد32159

سوهاجاألدبىمبصرعارف الحفيظ عبد فتحى محمد32160

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد على احمد محمود32161

سوهاجاألدبىمبصرمتولى رشوان السيد محمود32162

سوهاجاألدبىمبصرخليفه عمر السيد محمود32163

سوهاجاألدبىمبصرهللا ضيف محمد هللا ضيف محمود32164

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على عادل محمود32165

سوهاجاألدبىمبصرحسان حجازى على محمود32166

سوهاجاألدبىمبصرحمدان احمد محمود مصطفى32167

سوهاجاألدبىمبصرمزيرق محمد حسن ابراهيم32168

سوهاجاألدبىمبصرادم محمد احمد اسالم32169

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو احمد على اسالم32170

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد عاطف اشرف32171

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد العال عبد السيد32172

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فاروق عادل ايمن32173
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ن364بدر مجمع

ن402بدر مجمع

ن340بدر مجمع

ثانبدر مجمع

ن315بدر مجمع

ن380بدر مجمع

ن361بدر مجمع

ن391بدر مجمع

ن409الشورانية

ن367الشورانية

ن367الشورانية

ن340الشورانية

راسبالشورانية

ن417الشورانية

ن363البلد شندويل

ن361البلد شندويل

ن364البلد شندويل

ن382البلد شندويل

ن406البلد شندويل

ثانالبلد شندويل

ن379البلد شندويل

ن412البلد شندويل

ن406البلد شندويل

ن449البلد شندويل

ن362البلد شندويل

ن364البلد شندويل

ن368البلد شندويل

ن390البلد شندويل

ن372البلد شندويل

ن421البلد شندويل

ن374البلد شندويل

ن363البلد شندويل

ن392البلد شندويل

ن368البلد شندويل

ن386البلد شندويل

ن351البلد شندويل

ثاناسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

ن389اسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرمحمدين هللا عبد احمد صالح32174

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد مصطفى طلعت32175

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد حسين هللا عبد32176

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد العال عبد محمد32177

سوهاجاألدبىمبصربدر محمد حاتم احمد32178

سوهاجاألدبىمبصرمحمد طه خلف احمد32179

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد العال عبد الراضى عبد احمد32180

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد محمد احمد32181

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على احمد على32182

سوهاجاألدبىمبصرالغفار عبد محمد جالل محمود32183

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدردير المعطى عبد محمود32184

سوهاجاألدبىمبصرقاسم المجد ابو المقصود عبد محمود32185

سوهاجاألدبىمبصرالمهدى محمود احمد مصطفى32186

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حنفى اسماعيل مصطفى32187

سوهاجاألدبىمبصررفاعى على الدكرونى مصطفى32188

سوهاجاألدبىمبصرمنازع فيزى الحسن ابو ابراهيم32189

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شكرى هللا سيف احمد32190

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الناصر عبد احمد32191

سوهاجاألدبىمبصرحسين حسن عبده احمد32192

سوهاجاألدبىمبصرراضى كمال عمر احمد32193

سوهاجاألدبىمبصراحمد بدوى محمود احمد32194

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد محمود احمد32195

سوهاجاألدبىمبصراحمد جالل ناصر احمد32196

سوهاجاألدبىمبصربيومى على خالد اسامه32197

سوهاجاألدبىمبصرزغبى حافظ يسرى اسالم32198

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى السيد محمد السيد32199

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو صادق مخلوف السيد32200

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بكرى مرعى السيد32201

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود الدين عز البدرى32202

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد خالد الرحيم عبد ثابت32203

سوهاجاألدبىمبصرالصمد عبد محمد منصور جابر32204

سوهاجاألدبىمبصرالجيد عبد بدوى الجيد عبد حسام32205

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حلمى شمبرى حلمى32206

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد قدرى رجب32207

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد ضيف ابو احمد سامح32208

سوهاجاألدبىمبصرشامه ابو الراضى عبد انور شريف32209

سوهاجاألدبىمبصرراشد الرحمن عبد حسين طه32210

سوهاجاألدبىمبصرالكردى االول عبد وحيد االول عبد32211

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو على محمد الحليم عبد32212

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسنى انور الرحمن عبد32213

سوهاجاألدبىمبصرسلمى حسين سلمى الرحمن عبد32214

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بكرى حسين هللا عبد32215
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سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد الحليم عبد محمود هللا عبد32216

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو شعبان ممدوح هللا عبد32217

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الاله عبد الضبع عمر32218

سوهاجاألدبىمبصراحمد امبابى ابراهيم محمد32219

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد السيد محمد32220

سوهاجاألدبىمبصرصبره القادر عبد بهاء محمد32221

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حسن محمد32222

سوهاجاألدبىمبصرمحمد زهران سرحان محمد32223

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحليم عبد صالح محمد32224

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد هللا عبد محمد32225

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد اللطيف عبد عبده محمد32226

سوهاجاألدبىمبصرمحروس جوده عونى محمد32227

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعد ممدوح محمد32228

سوهاجاألدبىمبصرمهدى احمد محمود محمد32229

سوهاجاألدبىمبصراحمد المحسن عبد احمد محمود32230

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود رجب محمود32231

سوهاجاألدبىمبصرهمام محمود رمضان محمود32232

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى السيد على محمود32233

سوهاجاألدبىمبصرقمصان محمد محمود مصطفى32234

سوهاجاألدبىمبصرمحمود شعبان محمود وليد32235

سوهاجاألدبىمبصررضوان فؤاد شعبان بوسف32236

سوهاجاألدبىمبصربكر محمد ناصر احمد32237

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى ثابت رأفت احمد32238

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عارف الحليم عبد احمد32239

سوهاجاألدبىمبصراحمد امين عطا احمد32240

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحى عبد محمد احمد32241

سوهاجاألدبىمبصرحسين حمودى فارس اسالم32242

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد حسن حسام32243

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد العال عبد فوزى خالد32244

سوهاجاألدبىمبصرالسيد بخيت محمد خالد32245

سوهاجاألدبىمبصرفهمى العزيز عبد محمد الرحمن عبد32246

سوهاجاألدبىمبصرالدين عز كامل مصطفى على32247

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد32248

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد شوقى عاطف محمد32249

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى حمدى وحيد محمد32250

سوهاجاألدبىمبصرطه محمود السيد محمود32251

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد تمام محمد وائل32252

سوهاجاألدبىمبصرسليمان السيد سمير ابراهيم32253

سوهاجاألدبىمبصرعلى خلف عارف احمد32254

سوهاجاألدبىمبصرادم الصبور عبد العليم عبد احمد32255

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الديب كمال احمد32256

سوهاجاألدبىمبصراحمد عتريس عدلى احمد32257
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سوهاجاألدبىمبصراحمد صابر محمد احمد32258

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد طه السيد32259

سوهاجاألدبىمبصربدوى خلف المجلى عبد بسام32260

سوهاجاألدبىمبصرعباس عاطف المحسن عبد حسام32261

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد المعز عبد حماده32262

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حمزه يوسف حمزه32263

سوهاجاألدبىمبصرعطيه الباسط عبد الرازق عبد خليل32264

سوهاجاألدبىمبصرحامد داود حامد داود32265

سوهاجاألدبىمبصرالمغيث عبد احمد محمد شريف32266

سوهاجاألدبىمبصرعطيه الباسط عبد محمد الباسط عبد32267

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد نزيه هللا عبد32268

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود حسن على32269

سوهاجاألدبىمبصردهب ابو العال عبد محمد على32270

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمد على32271

سوهاجاألدبىمبصرفراج طه مجدى فاروق32272

سوهاجاألدبىمبصرسلمان يسين تهامى كريم32273

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد العال عبد كريم32274

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد احمد محمد32275

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد النعيم عبد رمضان محمد32276

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد عاطف الراضى عبد محمد32277

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عطفى محمد32278

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين محمود محمد32279

سوهاجاألدبىمبصرمأمون محمد محمود محمد32280

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد المجلى عبد محمود32281

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد فتحى محمود32282

سوهاجاألدبىمبصرضيف الحمد ابو نادى محمود32283

سوهاجاألدبىمبصرالسيد صبرى رأفت مصطفى32284

سوهاجاألدبىمبصرسالم السيد عادل مصطفى32285

سوهاجاألدبىمبصرحماد احمد السيد محمود مصطفى32286

سوهاجاألدبىمبصرالسيد النعيم عبد محترم وائل32287

سوهاجاألدبىمبصرسليمان يسين عطفى يسين32288

سوهاجاألدبىمبصرحسين فرغل محمد احمد32289

سوهاجاألدبىمبصرهندى حسن ناصر حماده32290

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن الشافى عبد صالح32291

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف الساتر عبد الديب هللا عبد32292

سوهاجاألدبىمبصرالسنوسى حلمى محمد هللا عبد32293

سوهاجاألدبىمبصرمجاهد الدايم عبد الضبع عمر32294

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى فؤاد محمد فؤاد32295

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد فؤاد احمد محمد32296

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد الضبع محمد32297

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن فرج محمود32298

سوهاجاألدبىمبصرخليل ابراهيم على حسن ابراهيم32299
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد حمدان اشرف احمد32300

سوهاجاألدبىمبصرعتمان فخرى حفنى احمد32301

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد رضوان احمد32302

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد صديق شعبان احمد32303

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد محمد الاله عبد احمد32304

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد عزت احمد32305

سوهاجاألدبىمبصرمحجوب الحميد عبد رمضان فوزى احمد32306

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد رزق حمدى اسامه32307

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد كامل البسيونى اسالم32308

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد االعلى عبد الحسناوى32309

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الجواد عبد صابر سيد32310

سوهاجاألدبىمبصرمهنى المجيد عبد محمود الطاهر32311

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى الموجود عبد خليفه احمد32312

سوهاجاألدبىمبصريوسف حفنى محمد حفنى32313

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد زكى عادل زكى32314

سوهاجاألدبىمبصررمضان محمد ياسر زياد32315

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد سعد الاله عبد سعد32316

سوهاجاألدبىمبصرالبها ابو قدرى عادل شعبان32317

سوهاجاألدبىمبصرمهدى احمد القهار عبد صالح32318

سوهاجاألدبىمبصرمسلم احمد محمد ضياء32319

سوهاجاألدبىمبصرحسن الحميد عبد احمد رمضان طارق32320

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد على مصطفى الحميد عبد32321

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فوزى النصر ابو الرحمن عبد32322

سوهاجاألدبىمبصرمتولى عالم يوسف النصر ابو الرحمن عبد32323

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد السالم عبد حازم الرحمن عبد32324

سوهاجاألدبىمبصرمدكور محمد عشرى الرحمن عبد32325

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد فتحى الرحمن عبد32326

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد يوسف مصطفى الرحمن عبد32327

سوهاجاألدبىمبصراحمد رفاعى احمد هللا عبد32328

سوهاجاألدبىمبصرقاسم الحفيظ عبد السيد هللا عبد32329

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد جابر هللا عبد32330

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صابر محمد هللا عبد32331

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد انور الملك عبد32332

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد احمد رمضان عالء32333

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الستار عبد عالء32334

سوهاجاألدبىمبصرعثمان المجيد عبد خلف محمد عالء32335

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على صبرى على32336

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد صابر احمد عمار32337

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد اسامه عمر32338

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صديق الظاهر عبد العربى عمر32339

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد الناصر عبد عمر32340

سوهاجاألدبىمبصراحمد فهمى النبى عبد عمر32341
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سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد محمد عمرو32342

سوهاجاألدبىمبصرالظاهر عبد شعبان الظاهر عبد كريم32343

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد الحمد ابو محمد32344

سوهاجاألدبىمبصرخليل محمد الخضيرى الوحش محمد32345

سوهاجاألدبىمبصرهريدى محمد رزق حمدى محمد32346

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم خالد محمد32347

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد الرحمن عبد الجابر عبد صبرى محمد32348

سوهاجاألدبىمبصرثابت خلف عادل محمد32349

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد بن محمد عادل محمد32350

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد هارون عادل محمد32351

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الرحيم عبد محمد32352

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد فتحى محمد32353

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد خلف فوزى محمد32354

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمد محمود محمد32355

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد خلف الدين نصر ممدوح محمد32356

سوهاجاألدبىمبصرمهنى الراضى عبد ياسر محمد32357

سوهاجاألدبىمبصراحمد جبالى احمد محمود32358

سوهاجاألدبىمبصرمهران الحمد ابو فوزى جمال محمود32359

سوهاجاألدبىمبصرطاهر احمد طاهر حسنى محمود32360

سوهاجاألدبىمبصرثابت احمد حسين محمود32361

سوهاجاألدبىمبصرعثمان حسين رزق محمود32362

سوهاجاألدبىمبصرعلى المجيد عبد شكرى محمود32363

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد خلف محمد محمود32364

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على نصر محمود32365

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد حسن ناصر الدين محى32366

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد احمد مصطفى32367

سوهاجاألدبىمبصرعلى الاله عبد محمد ربيع مصطفى32368

سوهاجاألدبىمبصرالسيد انور رجب مصطفى32369

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم على محمد مصطفى32370

سوهاجاألدبىمبصراحمد عوض سيد ناصر مصطفى32371

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد محمد محمد رمضان هشام32372

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمود احمد ياسين32373

سوهاجاألدبىمبصررشوان خلف صادق فوزى ياسين32374

سوهاجاألدبىمبصرعلى الفتوح ابو عصام يسن32375

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد عالم كمال يوسف32376

سوهاجاألدبىمبصرربه عبد هللا خلف سرور احمد32377

سوهاجاألدبىمبصرحسين حلمى حماده العزيز عبد32378

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد زكريا يحيى32379

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن عاطف ابراهيم32380

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم على ابراهيم32381

سوهاجاألدبىمبصردسوقى حمدان محسن ابراهيم32382

سوهاجاألدبىمبصرمخلوف احمد حماده احمد32383
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عاصم احمد32384

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود وليد احمد32385

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد حسن ناصر اسالم32386

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمود حسن32387

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد حسن حماده32388

سوهاجاألدبىمبصررزق حمدى اشرف حمدى32389

سوهاجاألدبىمبصردياب محفوظ منصور خالد32390

سوهاجاألدبىمبصرحماد محمد حماد الدين صالح32391

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل فتحى هللا عبد32392

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد حسين الصاوى المقصود عبد32393

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد صادق كمال عالء32394

سوهاجاألدبىمبصرهمام على عاصم على32395

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد محمود عنتر على32396

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد خيرى فهد32397

سوهاجاألدبىمبصرمهران شحاته رجب كريم32398

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الشمندى فتحى ماهر32399

سوهاجاألدبىمبصرعلى فوزى احمد محمد32400

سوهاجاألدبىمبصربخيت محمد خيرى محمد32401

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد عالء محمد32402

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد محمود عنتر محمد32403

سوهاجاألدبىمبصرحماد محمد محمود محمد32404

سوهاجاألدبىمبصرموسى علوان احمد محمود32405

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن فتحى محمود32406

سوهاجاألدبىمبصرمهران حامد منصور كريم32407

سوهاجاألدبىمبصرالدين سعد محمود على احمد32408

سوهاجاألدبىمبصروهبه محمد كحالوى احمد32409

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمود احمد32410

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد احمد ناصر احمد32411

سوهاجاألدبىمبصرزناتى السيد زكريا السيد32412

سوهاجاألدبىمبصرمسعود حسين محروس حسين32413

سوهاجاألدبىمبصرالسيد قدرى السيد حمدى32414

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن الرحمن عبد حمدى32415

سوهاجاألدبىمبصراحمد رشدى الباقى عبد رشدى32416

سوهاجاألدبىمبصرحسن ذاكى حسن طارق32417

سوهاجاألدبىمبصرمحمود شعيب حسنى هللا عبد32418

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد صادق زكريا هللا عبد32419

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد محمد هللا عبد32420

سوهاجاألدبىمبصرمرسى احمد نعمان هللا عبد32421

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد مهدى الهادى عبد عالء32422

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاد محمد عاطف عماد32423

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق محمد جمال محسن32424

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى محمود ابراهيم محمد32425
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سوهاجاألدبىمبصرمسعود الحميد عبد احمد محمد32426

سوهاجاألدبىمبصرمحفوظ قدرى احمد محمود32427

سوهاجاألدبىمبصرحسن زيد ابو حسنى محمد32428

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد عزيز خالد محمد32429

سوهاجاألدبىمبصرمسعود الحميد عبد رجب محمد32430

سوهاجاألدبىمبصرالسيد قدرى رمضان محمد32431

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد ضاحى محمد32432

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمد قدرى محمد32433

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى السيد محمود32434

سوهاجاألدبىمبصرمحمود زيد ابو عدلى محمود32435

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوفا ابو معاطى محمود32436

سوهاجاألدبىمبصرعوض ابراهيم رشاد ابراهيم32437

سوهاجاألدبىمبصروهمان محمد حامد احمد32438

سوهاجاألدبىمبصرمعتوق احمد عزت احمد32439

سوهاجاألدبىمبصرالحكيم عبد العليم عبد ضاحى احمد32440

سوهاجاألدبىمبصرعساف المطلب عبد عساف الرحمن عبد32441

سوهاجاألدبىمبصرراضى الحمد ابو منصور هللا عبد32442

سوهاجاألدبىمبصريوسف المنعم عبد همام المنعم عبد32443

سوهاجاألدبىمبصرحامد عيد ياسر الرحمن عبد32444

سوهاجاألدبىمبصرعثمان جاد احمد على32445

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد على كريم32446

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هللا خلف هللا عبد محمد32447

سوهاجاألدبىمبصرمعتوق احمد الرحيم عبد محمد32448

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسانين عيد محمد32449

سوهاجاألدبىمبصرمشرف محمد عاطف محمود32450

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الراضى عبد عمرو محمود32451

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد حامد ممدوح محمود32452

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمد راضى مهران32453

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد عباس محمد مصطفى32454

سوهاجاألدبىمبصرحسن يوسف محمد مصطفى32455

سوهاجاألدبىمبصرضيف شحاته حماده احمد32456

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حمدى احمد32457

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد حمدى احمد32458

سوهاجاألدبىمبصرجبور محمدين حمدى احمد32459

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد الشكور عبد الفتاح عبد احمد32460

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صابر محمد احمد32461

سوهاجاألدبىمبصراحمد الراضى عبد محمد احمد32462

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو كامل محمد احمد32463

سوهاجاألدبىمبصرحسين على يحى احمد32464

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد مصطفى فتحى اسامه32465

سوهاجاألدبىمبصراحمد زيدان محمد اسامه32466

سوهاجاألدبىمبصرسالم محمد راضى اسالم32467
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود محسن اسالم32468

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد سالم محمود اسالم32469

سوهاجاألدبىمبصرالسيد شعبان صابر السيد32470

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد هللا خلف المنتصر جاد32471

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد البدرى احمد حمدى32472

سوهاجاألدبىمبصراحمد على خالد حسن32473

سوهاجاألدبىمبصرمحمود خليفه منصور خالد32474

سوهاجاألدبىمبصرالعلى عبد العمارى على رمضان32475

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد عبده رفعت32476

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد عادل زيدان32477

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد السيد سيف32478

سوهاجاألدبىمبصراالنصارى محمد على الدين عالء سامى32479

سوهاجاألدبىمبصرعلى على اشرف شريف32480

سوهاجاألدبىمبصرحموده محمود الدين صالح شريف32481

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود الفتاح عبد اشرف الرحمن عبد32482

سوهاجاألدبىمبصرقاسم محمود سيد العال عبد32483

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق الكريم جاد ربيع هللا عبد32484

سوهاجاألدبىمبصراحمد يوسف احمد عمار32485

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل اسماعيل البدرى عمر32486

سوهاجاألدبىمبصرهديه فوزى الهادى عبد عمر32487

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عيسى عادل عالء32488

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود الفتاح عبد اشرف على32489

سوهاجاألدبىمبصرنوح محمد ماهر على32490

سوهاجاألدبىمبصرالهوى البدرى محمود فارس32491

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محجوب قاسم32492

سوهاجاألدبىمبصرمرسى زيد ابو الناصر عبد كمال32493

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمران نصر كريم32494

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد الفضل ابو محمد32495

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السيد احمد محمد32496

سوهاجاألدبىمبصرعلى فوزى احمد محمد32497

سوهاجاألدبىمبصرمجاهد كمال ايمن محمد32498

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمود البسيونى محمد32499

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد العارف محمد32500

سوهاجاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد جالل محمد32501

سوهاجاألدبىمبصرحجازى محمد خلف محمد32502

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد رفعت محمد32503

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد سيد محمد32504

سوهاجاألدبىمبصرغريب جابر صالح محمد32505

سوهاجاألدبىمبصراحمد الراضى عبد صالح محمد32506

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد امين شعبان محمد32507

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد الباسط عبد محمد32508

سوهاجاألدبىمبصرموسى احمد هللا عبد محمد32509
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ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن362بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن384بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن379بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن512بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن457بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن359بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن569بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن387بطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن377بطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن347بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن515بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن360بطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن408بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود فتحى عمر محمد32510

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد احمد كمال محمد32511

سوهاجاألدبىمبصرمحمود مصطفى كمال محمد32512

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود ماهر محمد32513

سوهاجاألدبىمبصرعطيه على محمود محمد32514

سوهاجاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد ناصر محمد32515

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد محمود32516

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد احمد محمود32517

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد احمد محمود32518

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو محمود احمد محمود32519

سوهاجاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد رشاد محمود32520

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد رضوان محمود32521

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد زكريا محمود32522

سوهاجاألدبىمبصرالسيد ضيف ابو صابر محمود32523

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد الاله عبد محمود32524

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد الاله عبد محمود32525

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد على محمود32526

سوهاجاألدبىمبصرجابر حموده على محمود32527

سوهاجاألدبىمبصرعمران محمد كمال محمود32528

سوهاجاألدبىمبصرزيدان احمد محمد محمود32529

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحليم عبد محمد محمود32530

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد احمد وافى محمود32531

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود ياسر محمود32532

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد الرحيم عبد مصطفى32533

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الوهاب عبد مصطفى32534

سوهاجاألدبىمبصررفاعه فراج محمد مصطفى32535

سوهاجاألدبىمبصرعلى خليل سيد محمود مصطفى32536

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد محمد معاويه32537

سوهاجاألدبىمبصرهللا ضيف قبيصى محمد مؤمن32538

سوهاجاألدبىمبصرعليو ابو حسين محمد صالح ميسره32539

سوهاجاألدبىمبصرسليم عبده السيد نادر32540

سوهاجاألدبىمبصرالسيد السيد النجا ابو هيثم32541

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حجازى احمد يوسف32542

سوهاجاألدبىمبصرسلمان العال عبد محمود ياسين32543

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن رفاعى الحسن ابو32544

سوهاجاألدبىمبصرالعارف احمد محمد الحسن ابو32545

سوهاجاألدبىمبصرهاشم ضيف ابو حمدى ضيف ابو32546

سوهاجاألدبىمبصرعلى عويضه شحاته احمد32547

سوهاجاألدبىمبصرشهاب احمد شهاب احمد32548

سوهاجاألدبىمبصركالنى الراضى عبد محمد احمد32549

سوهاجاألدبىمبصرخليل بسيونى محمود اسالم32550

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن راضى الحسن32551
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راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ن426بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن386بطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن329بطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن370بطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن357بطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

راسبطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ن377طهطا ساحل

ن359طهطا ساحل

ثانطهطا ساحل
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سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد حسانين الحسينى32552

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسانين محمد السيد32553

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد ممدوح السيد32554

سوهاجاألدبىمبصرهريدى العز ابو السيد بسام32555

سوهاجاألدبىمبصراحمد متولى السيد بالل32556

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسنين اللطيف عبد حسنين32557

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد السيد راضى حمد32558

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الحافظ عبد الرحيم عبد خالد32559

سوهاجاألدبىمبصرالجابر عبد سعد احمد ذياد32560

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد الرازق عبد سيد32561

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد كمال الرحمن عبد32562

سوهاجاألدبىمبصرسالمان النعيم عبد صبرى الرحمن عبد32563

سوهاجاألدبىمبصرسليمان عابدين احمد هللا عبد32564

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد فراج هللا عبد32565

سوهاجاألدبىمبصرعلى صابر محمد هللا عبد32566

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد قوشتى احمد عالء32567

سوهاجاألدبىمبصرحافظ الرؤف عبد ضاحى عمر32568

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبده محمد فارس32569

سوهاجاألدبىمبصرحافظ خلف احمد كساب32570

سوهاجاألدبىمبصرمحمود صابر احمد محمد32571

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمد احمد محمد32572

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد تمساح محمد32573

سوهاجاألدبىمبصرحسانين محمدين حسانين محمد32574

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد طلعت محمد32575

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عابد محمد32576

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد العال عبد محمد32577

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد ممدوح محمد32578

سوهاجاألدبىمبصرعارف بخيت السيد محمود32579

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد حسن محمود32580

سوهاجاألدبىمبصرمرسى السيد الحميد عبد محمود32581

سوهاجاألدبىمبصرسالمه محمد على محمود32582

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد محمد محمود32583

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد محمود32584

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمود محمد محمود32585

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمد رضوان مصطفى32586

سوهاجاألدبىمبصرهريدى العز ابو الحميد عبد مصطفى32587

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد منتصر مصطفى32588

سوهاجاألدبىمبصرسالمه الاله عبد مشهور وليد32589

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد حسن احمد32590

سوهاجاألدبىمبصرمهيرى النعيم عبد خلف احمد32591

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن عماد احمد32592

سوهاجاألدبىمبصرعطا احمد عمر احمد32593
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ن346طهطا ساحل

ن336طهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ن357طهطا ساحل

ن414طهطا ساحل

ن349طهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ن435طهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

راسبطهطا ساحل

ن356طهطا ساحل

راسبطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ن338طهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

راسبطهطا ساحل

راسبطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ن334طهطا ساحل

ن353طهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ن327طهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ن390طهطا ساحل

ن315طهطا ساحل

ثانبنجا

ن380بنجا

ثانبنجا

راسببنجا
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد النظير عبد محمد احمد32594

سوهاجاألدبىمبصرعالم محمد محمد احمد32595

سوهاجاألدبىمبصررفاعى احمد محمود احمد32596

سوهاجاألدبىمبصرحسن العال عبد محمد حسن32597

سوهاجاألدبىمبصرعلى حموده على حموده32598

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حنفى محمد السيد32599

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمود عبده طارق32600

سوهاجاألدبىمبصرجابر عباس السيد االخر عبد32601

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد حسين احمد الرحيم عبد32602

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد خالد الرحيم عبد32603

سوهاجاألدبىمبصرالمتجلى عبد شوال احمد الدين عز32604

سوهاجاألدبىمبصراحمد خليفه دسوقى عالء32605

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الباسط عبد على32606

سوهاجاألدبىمبصرعلى العزيز عبد جمال على32607

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد عادل على32608

سوهاجاألدبىمبصرعلى حموده عالء على32609

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد الفتاح عبد فتوح32610

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد عيد شعبان كريم32611

سوهاجاألدبىمبصرعلى عمر محمد محسن32612

سوهاجاألدبىمبصرمحمد دهب ابو ابراهيم محمد32613

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد محمد32614

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن النيدانى محمد32615

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حسان محمد32616

سوهاجاألدبىمبصرعمر عطا حمدى محمد32617

سوهاجاألدبىمبصرالعشرى الحليم عبد سعد محمد32618

سوهاجاألدبىمبصرطه محمد طه محمد32619

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمود محمد32620

سوهاجاألدبىمبصرالبارى عبد شوقى ناجى محمد32621

سوهاجاألدبىمبصررضوان الحميد عبد وجيه محمد32622

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود السيد محمود32623

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل هرفى حنفى محمود32624

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد عيد رمضان مصطفى32625

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان الرحيم عبد مؤمن32626

سوهاجاألدبىمبصرحسن العال عبد محمد ناصر32627

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد العال عبد وليد32628

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد الحميد عبد ياسر32629

سوهاجاألدبىمبصراحمد على عادل يوسف32630

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد سالم ابراهيم32631

سوهاجاألدبىمبصرالقاسم ابو محمد عاطف بكر ابو32632

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد عامر محمد بكر ابو32633

سوهاجاألدبىمبصرمرسى فاهم محمد بكر ابو32634

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد سالمه احمد32635
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ثانبنجا

راسببنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

راسببنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

ن398بنجا

ن439بنجا

ن329بنجا

ن362بنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

ن392بنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

ن425بنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

ن388بنجا

ن504بنجا

ن458بنجا

ثانبنجا

ن397بنجا

ن532بنجا

ثانبنجا

ن411بنجا

ثانبنجا

ثانبنجا

راسبشطورة

راسبشطورة

ثانشطورة

ن323شطورة

راسبشطورة
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد احمد الرحيم عبد احمد32636

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد احمد المنعم عبد احمد32637

سوهاجاألدبىمبصرالمحسن عبد احمد على احمد32638

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على احمد32639

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على احمد32640

سوهاجاألدبىمبصرالمحسن عبد احمد محفوظ احمد32641

سوهاجاألدبىمبصرحسن على طه محمد احمد32642

سوهاجاألدبىمبصرحسان الحافظ عبد محمود احمد32643

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الكريم جاد احمد اسامه32644

سوهاجاألدبىمبصرالعارف الحكم عبد احمد اسامه32645

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمود اسامه32646

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد اسالم32647

سوهاجاألدبىمبصرصقر احمد حسين اسالم32648

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد حسين اشرف32649

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمود محمد اشرف32650

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على قنديل السيد32651

سوهاجاألدبىمبصرمهنى محمد احمد بشار32652

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حمدى بشير32653

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد العال عبد بشير32654

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد حسن32655

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد حسن32656

سوهاجاألدبىمبصرجبر محمود على حسن32657

سوهاجاألدبىمبصرالقاسم ابو محمد محمود حسن32658

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد حمدى32659

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمود الرحمن عبد خالد32660

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد حسن شريف32661

سوهاجاألدبىمبصرعمر يوسف محمد شريف32662

سوهاجاألدبىمبصرعلى راشد محمود طارق32663

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد صابر عاطف32664

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد سالم محمد الرحمن عبد32665

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد راتب الحليم عبد العزيز عبد32666

سوهاجاألدبىمبصرهمام محمود جالل الاله عبد32667

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد محمود الاله عبد32668

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد غزالى حليم عصام32669

سوهاجاألدبىمبصرالنبى حب ابراهيم النبى حب على32670

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد طه على32671

سوهاجاألدبىمبصرفراج راضى العال عبد على32672

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمد على32673

سوهاجاألدبىمبصرشومان محمد محمد على32674

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمود على32675

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد السيد عماد32676

سوهاجاألدبىمبصرسالمان محمد احمد عمر32677
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سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد البدرى السيد عمر32678

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على فتحى عمر32679

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد السيد احمد محمد عمرو32680

سوهاجاألدبىمبصرالبر عبد السيد احمد محمد عمرو32681

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد خالد عالء32682

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على على عالء32683

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مهدى احمد فتحى32684

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمد احمد كامل32685

سوهاجاألدبىمبصرمحمد لطفى العاطى عبد كريم32686

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمد عيسى مجدى32687

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو احمد الكريم جاد محسن32688

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد بكر ابو محمد32689

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد احمد محمد32690

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود احمد محمد32691

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد حسن محمد32692

سوهاجاألدبىمبصرالسيد موسى حسن محمد32693

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حمدى محمد32694

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد خيرى محمد32695

سوهاجاألدبىمبصرعمران دسوقى عادل محمد32696

سوهاجاألدبىمبصرمحمود المنعم عبد على محمد32697

سوهاجاألدبىمبصرداود محمد على محمد32698

سوهاجاألدبىمبصرعمر المجد ابو فتحى محمد32699

سوهاجاألدبىمبصرعوض المنعم عبد فوزى محمد32700

سوهاجاألدبىمبصرمحمد موسى محمد محمد32701

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود محمد32702

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد هللا عبد محمود محمد32703

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد بخيت الباسط عبد محمود32704

سوهاجاألدبىمبصرالهادى عبد محمد محمد محمود32705

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمود32706

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على صالح مدحت32707

سوهاجاألدبىمبصرالسيد العال عبد على مدحت32708

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد مصطفى32709

سوهاجاألدبىمبصرالبر عبد السيد محمود مصطفى32710

سوهاجاألدبىمبصرالدين نصر ياسين محمود مصطفى32711

سوهاجاألدبىمبصرعمر محمد احمد محمد منتصر32712

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمران السيد نادر32713

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو احمد الكريم جاد هشام32714

سوهاجاألدبىمبصرفراج راضى خلف عاطف وائل32715

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد يوسف32716

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد على32717

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عز خالد اليسر ابو32718

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد سيد احمد32719
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد جمال اسالم32720

سوهاجاألدبىمبصرحامد احمد فرغلى حامد32721

سوهاجاألدبىمبصرفهمى على عصام حسام32722

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمران ناجح حسام32723

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد الرحمن عبد حسين32724

سوهاجاألدبىمبصرتمام محمد خيرى خالد32725

سوهاجاألدبىمبصرمجاهد الرحمن عبد حارص طه32726

سوهاجاألدبىمبصرمحمود زيد ابو صابر الرحمن عبد32727

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عثمان عالء32728

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد الفتوح ابو عالم32729

سوهاجاألدبىمبصراحمد الملك عبد محمد على32730

سوهاجاألدبىمبصرسيد رجب ناصر على32731

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو محمد حمدى محمد32732

سوهاجاألدبىمبصرزيدان احمد زيدان محمد32733

سوهاجاألدبىمبصرعرابى محمد الناصر عبد محمد32734

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد المقصود عبد محمود محمد32735

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد احمد محمود32736

سوهاجاألدبىمبصرثابت الجواد عبد سرور محمود32737

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد على محمود32738

سوهاجاألدبىمبصرسيد على مجدى مصطفى32739

سوهاجاألدبىمبصررضوان الدين نور سيد الدين نور32740

سوهاجاألدبىمبصرسيد خلف يوسف احمد32741

سوهاجاألدبىمبصراحمد رضوان ايمن اشرف32742

سوهاجاألدبىمبصراحمد عطيه ممدوح اسالم32743

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد العال عبد احمد32744

سوهاجاألدبىمبصرطلب شحاته محمد احمد32745

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابو خضيرى فرغلى بدرى32746

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد العزيز عبد مصطفى جمعه32747

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد حسين32748

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حامد شحاته حامد32749

سوهاجاألدبىمبصرغويل محمود محمد حسن32750

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد سيد محمود حسين32751

سوهاجاألدبىمبصرعلى سيد على حارس32752

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد كامل احمد حمزه32753

سوهاجاألدبىمبصرعواجه احمد حسن حسام32754

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد يوسف حسام32755

سوهاجاألدبىمبصرالدريدرى محمد عقل خالد32756

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو خلف جمعه خلف32757

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عطيفى احمد خالد32758

سوهاجاألدبىمبصرعلى سيد خلف رجب32759

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمد صالح32760

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم عسران حسن عسران32761



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1556

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

ن316القاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

ن315القاضى نزلة

ن315القاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

ن384القاضى نزلة

ن418القاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

ثانالصفيحة

راسبالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

راسبالصفيحة

راسبالصفيحة

ثانالصفيحة

راسبالصفيحة

راسبالصفيحة

ثانالصفيحة

راسبالصفيحة

راسبالصفيحة

راسبالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

راسبالصفيحة

راسبالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ن352الصفيحة

ن374الصفيحة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1557

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصررستم المجد ابو الناصر عبد عمرو32762

سوهاجاألدبىمبصرحسانين محمد محروس عالء32763

سوهاجاألدبىمبصراحمد رشاد حمدى الدين عماد32764

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد الرحمن عبد32765

سوهاجاألدبىمبصرمغربى قبيصى جمال قبيصى32766

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر محمد عالء32767

سوهاجاألدبىمبصرقرنه خلف احمد محمد32768

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يمنى سيد محمد32769

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد سيد محمود32770

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد محمد محمود32771

سوهاجاألدبىمبصررشوان حسين على محمد32772

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على احمد محمد32773

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود محمد مصطفى32774

سوهاجاألدبىمبصرسيد صبحى رمضان محمد32775

سوهاجاألدبىمبصربخيت حنفى احمد معتز32776

سوهاجاألدبىمبصرعمران محمد على محمد32777

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين على كمال محمدين32778

سوهاجاألدبىمبصررضوان ضاحى قبيصى محمد32779

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد سيد محمود سيد32780

سوهاجاألدبىمبصرعلى سليمان ابراهيم احمد32781

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد السيد احمد32782

سوهاجاألدبىمبصرعيسى المجيد عبد فتحى احمد32783

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد حسن محمد حسن32784

سوهاجاألدبىمبصرعمر احمد سيد خالد32785

سوهاجاألدبىمبصرخضيرى صابر محمد سيد32786

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدى محمد شريف32787

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد العال عبد عادل32788

سوهاجاألدبىمبصرعمر اسماعيل الرحمن عبد الشكور عبد32789

سوهاجاألدبىمبصراحمد حماده رمضان عصام32790

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم عمار رمضان على32791

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على ماهر على32792

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عبد سيد محمود فارس32793

سوهاجاألدبىمبصراحمد فوزى امير محمد32794

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود حنفى محمد32795

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على رمضان محمد32796

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمود عادل محمد32797

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الحى عبد محمد32798

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ضيف ابو محيى محمد32799

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد ثابت صابر محمود32800

سوهاجاألدبىمبصرعامر فهمى زيدان محمود32801

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعيد عزوز مصطفى32802

سوهاجاألدبىمبصرهمام احمد الصغير احمد32803
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سوهاجاألدبىمبصرحراز الظاهر عبد حراز احمد32804

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حسن سيد احمد32805

سوهاجاألدبىمبصرعلى نايل الرزاق عبد احمد32806

سوهاجاألدبىمبصرعوض محمد الراضى عبد احمد32807

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على احمد32808

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمد احمد32809

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمد احمد32810

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود محمد احمد32811

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود جمال السيد32812

سوهاجاألدبىمبصرمجاهد ثروت هانى ثروت32813

سوهاجاألدبىمبصربخيت العدب ابو بخيت حازم32814

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو الرازق عبد العال ابو حسام32815

سوهاجاألدبىمبصريونس احمد حمدى جمال32816

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مصطفى عادل خالد32817

سوهاجاألدبىمبصرحسن خيرى محمد خيرى32818

سوهاجاألدبىمبصرعلى خيرى على الدين سيف32819

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد الدين ضياء32820

سوهاجاألدبىمبصرالهادى عبد معوض الباسط عبد ضياء32821

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل عيسى الفتاح عبد طاهر32822

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد ناصر طه32823

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد طه الحى عبد32824

سوهاجاألدبىمبصرزوين محمد حمدى الرحمن عبد32825

سوهاجاألدبىمبصرعلى المبدى عبد على الرحمن عبد32826

سوهاجاألدبىمبصرعلى العال عبد محمود الرحمن عبد32827

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم على الرحيم عبد32828

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد هللا عبد32829

سوهاجاألدبىمبصرحسن فتحى حسن هللا عبد32830

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد احمد مرزوق عرفات32831

سوهاجاألدبىمبصرطه خلف محمد عصام32832

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن محمود عالء32833

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على خلف على32834

سوهاجاألدبىمبصرخلف على ناصر على32835

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد احمد عمر32836

سوهاجاألدبىمبصرمعداوى على سعداوى عمر32837

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد اسماعيل محمد32838

سوهاجاألدبىمبصرعمر ابراهيم اعمر محمد32839

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حامد محمد32840

سوهاجاألدبىمبصرحراز الظاهر عبد حراز محمد32841

سوهاجاألدبىمبصرعلى سالمان العال عبد محمد32842

سوهاجاألدبىمبصرالظاهر عبد مختار الظاهر عبد محمد32843

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد حسين هللا عبد محمد32844

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن الناصر عبد محمد32845
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سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عليوه محمد32846

سوهاجاألدبىمبصردياب محمد على محمد32847

سوهاجاألدبىمبصرمتولى جمعه متولى محمد32848

سوهاجاألدبىمبصرتمام عيسى منصور محمد32849

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو احمد ابراهيم محمود32850

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد السيد محمود32851

سوهاجاألدبىمبصربخيت حسن خلف محمود32852

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود رجب محمود32853

سوهاجاألدبىمبصرعمر ابراهيم شعبان محمود32854

سوهاجاألدبىمبصرعلى العليم عبد الرازق عبد محمود32855

سوهاجاألدبىمبصرعلى نايل على محمود32856

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف محمد محمود32857

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبده محمد محمود32858

سوهاجاألدبىمبصرحسين سليمان محى محمود32859

سوهاجاألدبىمبصرعطوان الحميد عبد محمد مصطفى32860

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمود مصطفى32861

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد حمزه عميره مظهر32862

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد منصور32863

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو خليفه عادل مؤمن32864

سوهاجاألدبىمبصرموسى احمد موسى مهران32865

سوهاجاألدبىمبصرشحاته احمد محمود هشام32866

سوهاجاألدبىمبصرحسين على حمدى ياسر32867

سوهاجاألدبىمبصرفرج الراضى عبد عادل ياسين32868

سوهاجاألدبىمبصرخضر احمد سيد يوسف32869

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود شعبان يوسف32870

سوهاجاألدبىمبصريوسف ابراهيم محمد يوسف32871

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حسن ابراهيم32872

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمود جميل احمد32873

سوهاجاألدبىمبصرتمام مهران عادل احمد32874

سوهاجاألدبىمبصراحمد خليفه سليمان احمد32875

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد احمد محمد احمد32876

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد32877

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمود احمد32878

سوهاجاألدبىمبصرالصمد عبد كامل كمال احمد32879

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سيد محمد خالد32880

سوهاجاألدبىمبصرنعمان حسان ناصر سيد32881

سوهاجاألدبىمبصرالعواض عبد محمد عواض عامر32882

سوهاجاألدبىمبصرفرغلى عوض معتصم الرحيم عبد32883

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد وحيد الظاهر عبد32884

سوهاجاألدبىمبصرحسن شحاته احمد العزيز عبد32885

سوهاجاألدبىمبصرعامر على حسين هللا عبد32886

سوهاجاألدبىمبصربخيت محمود اشرف فتحى32887
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سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد فتحى لؤى32888

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد جمال مجدى32889

سوهاجاألدبىمبصرمحمد غالب جمال محمد32890

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل سيد عمر محمد32891

سوهاجاألدبىمبصربخيت حسين صالح محمد32892

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد مصطفى32893

سوهاجاألدبىمبصرحسان الجواد عبد نور مصطفى32894

سوهاجاألدبىمبصرالناقه عرب محمد عادل يوسف32895

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود سامى ابراهيم32896

سوهاجاألدبىمبصرصالح همام صقر احمد32897

سوهاجاألدبىمبصراحمد سعد الدين محى احمد32898

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على بسيونى32899

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن العال عبد الدن بن32900

سوهاجاألدبىمبصرخليفه عطوان الدين عز خليفه32901

سوهاجاألدبىمبصرهاشم رمضان محمد سيد32902

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود حجاج الرحمن عبد32903

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد32904

سوهاجاألدبىمبصراحمد هريدى الرحيم عبد عمر32905

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الكريم عبد الكريم عبد الدين كمال32906

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسين على مازن32907

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفضل ابو احمد محمود32908

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد محمد32909

سوهاجاألدبىمبصرعابدين حسان ايمن محمد32910

سوهاجاألدبىمبصررفاعى الخالق عبد ايمن محمد32911

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود حامد محمود32912

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد العليم عبد على مصطفى32913

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد خالد معاذ32914

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود حامد هانى32915

سوهاجاألدبىمبصرمعبدعلى على المعانى ابو32916

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد محمد الدين حسام احمد32917

سوهاجاألدبىمبصرالعليم عبد ضيف ابو المعز عبد احمد32918

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد محمد اسالم32919

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد عادل الطيب32920

سوهاجاألدبىمبصربخيت محمد محمد جمال جمال32921

سوهاجاألدبىمبصرحسن على حسن الدين حسام32922

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد هندى سيد خالد32923

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد بخيت ريان32924

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد الدين عالء شريف32925

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خيرى ياسر هللا عبد32926

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود احمد محمد32927

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد انور اشرف محمد32928

سوهاجاألدبىمبصرسيد العال عبد سالمان محمد32929
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سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد شحاته محمد32930

سوهاجاألدبىمبصرعلى نادر محمود محمد32931

سوهاجاألدبىمبصرعطيه محمد حسين محمود32932

سوهاجاألدبىمبصركامل مصطفى احمد مصطفى32933

سوهاجاألدبىمبصرريان العليم عبد محمد مصطفى32934

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد منصور يوسف32935

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد القاسم ابو كمال القاسم ابو32936

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود على اسالم32937

سوهاجاألدبىمبصرسيد سليمان عالء سيد32938

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد ابراهيم عنتر الرحمن عبد32939

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد على32940

سوهاجاألدبىمبصرالعليم عبد الاله عبد السالم عبد على32941

سوهاجاألدبىمبصرفواز اللطيف عبد سيد فواز32942

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد على اسماعيل محمد32943

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد على هللا خلف محمد32944

سوهاجاألدبىمبصرعلى على احمد محمود32945

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد اشرف محمود32946

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد الفتاح عبد محمود32947

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد عزيز محمود32948

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمود عطيه مصطفى32949

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى السباع ابو الاله عبد اشرف32950

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو العال عبد محمد خالد32951

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الحليم عبد انور الرؤف عبد32952

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود خالد فارس32953

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الواحد عبد الاله عبد محمد32954

سوهاجاألدبىمبصراحمد حجازى هللا فتح محمد32955

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد هشام محمد32956

سوهاجاألدبىمبصرمحمد التعلب احمد هشام32957

سوهاجاألدبىمبصرعجمى ابراهيم اشرف ابراهيم32958

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود بكر ابو32959

سوهاجاألدبىمبصردهب ابو محمد جابر احمد32960

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على البصير عبد احمد32961

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمد احمد32962

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحليم عبد خلف اسالم32963

سوهاجاألدبىمبصردهب ابو السيد دهب ابو السيد32964

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد امير32965

سوهاجاألدبىمبصرالقاسم ابو على خلف ايهاب32966

سوهاجاألدبىمبصرهللا ضيف محمد الحكيم عبد بخيت32967

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى احمد عبده حسن32968

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد ضيف ابو عابدين32969

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد عادل32970

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى فهمى شعبان هللا عبد32971
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سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد عابدين عالء32972

سوهاجاألدبىمبصرالسيد السيد ناصر عالء32973

سوهاجاألدبىمبصرخضيرى على حسن محمد32974

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الستار عبد محمد32975

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد احمد على محمد32976

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد ناصر محمد32977

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد رشاد خالد محمود32978

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الزمزمى محمود32979

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد العربى خلف محمود32980

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود على محمود32981

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على محمد32982

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الراضى عبد رفعت مصطفى32983

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد عبده محمد احمد32984

سوهاجاألدبىمبصربسيونى محمد شعراوى ابراهيم32985

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد جمال احمد32986

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم عاطف احمد32987

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الحافظ عبد احمد اسالم32988

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد مدبولى محمد اسالم32989

سوهاجاألدبىمبصرحديوى احمد محمد حامد32990

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو يوسف حسن حسام32991

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم سيد حمزه32992

سوهاجاألدبىمبصرحسن ابراهيم احمد طارق32993

سوهاجاألدبىمبصرسليم احمد ابراهيم عصام32994

سوهاجاألدبىمبصرحديوى احمد احمد عالء32995

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد حسانين ابراهيم على32996

سوهاجاألدبىمبصرسباق الغفار عبد محمد على32997

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد عمار32998

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد فتحى عمر32999

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على فتحى عمر33000

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد خلف كريم33001

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فهمى هللا عبد محسن33002

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود ابراهيم محمد33003

سوهاجاألدبىمبصرعلى حامد احمد محمد33004

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود احمد محمد33005

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد السيد محمد33006

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على السيد محمد33007

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد بكر محمد33008

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الرؤف عبد رضوان محمد33009

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد رفعت محمد33010

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد صالح محمد33011

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود العال عبد محمد33012

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد العليم عبد محمد33013
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راسبالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ن381المحزمين نزة

ن327المحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ن331المحزمين نزة

ن325المحزمين نزة

ن499المحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

ن374عنيبس

ن370عنيبس

ن353عنيبس

ثانعنيبس

ن477عنيبس

ن388عنيبس

ثانعنيبس

ن454عنيبس

ن381عنيبس

ثانعنيبس

ن366عنيبس

ن392عنيبس

ثانعنيبس

ن467عنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

راسبعنيبس

ن337عنيبس

ن414عنيبس

ثانعنيبس

ن416عنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

راسبعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

راسبعنيبس

ثانعنيبس
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سوهاجاألدبىمبصررحاب ابو بعزق على محمد33014

سوهاجاألدبىمبصرعمر فتحى على محمد33015

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمد على محمد33016

سوهاجاألدبىمبصراحمد حربى محمد محمد33017

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمد محمد33018

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمود محمد33019

سوهاجاألدبىمبصرشعبان فهمى معروف محمد33020

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ابراهيم حسن محمود33021

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الكريم عبد صالح محمود33022

سوهاجاألدبىمبصرموسى احمد عبده محمود33023

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود اللطيف عبد محمود33024

سوهاجاألدبىمبصرفرغلى اللطيف عبد محمد محمود33025

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمد مروان33026

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمد مصطفى33027

سوهاجاألدبىمبصرشيبه محمود محمد مصطفى33028

سوهاجاألدبىمبصرسالمه هللا عبد محمود مصطفى33029

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد السيد حمدان ممدوح33030

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد سيد مؤمن33031

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السيد احمد ياسين33032

سوهاجاألدبىمبصرجمعه الوفا ابو صالح يوسف33033

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد هللا فتح ابراهيم33034

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد اسماعيل احمد33035

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود احمد33036

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد اللطيف عبد اسامه33037

سوهاجاألدبىمبصراحمد ضاحى حسن اسالم33038

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بكر طلعت جمال33039

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد العال عبد حسن33040

سوهاجاألدبىمبصرهريدى محمد عنتر حسن33041

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد اسماعيل حمدى33042

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رجب عادل حمدى33043

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو موسى ممدوح عاصم33044

سوهاجاألدبىمبصربخيت العال عبد حلمى العال عبد33045

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عمر هللا عبد33046

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الصغير محمد المؤمن عبد33047

سوهاجاألدبىمبصربدوى السالم عبد محمد المنعم عبد33048

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على احمد على33049

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد كريم33050

سوهاجاألدبىمبصرالشايب احمد ابراهيم محمد33051

سوهاجاألدبىمبصرحسن صدقى احمد محمد33052

سوهاجاألدبىمبصروحش محمد جمال محمد33053

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد معز محمد33054

سوهاجاألدبىمبصرفراج احمد محمد محمود33055
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ثانعنيبس

ثانعنيبس

راسبعنيبس

ن331عنيبس

ن363عنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

راسبعنيبس

ن385عنيبس

راسبعنيبس

راسبعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ن348عنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

راسبعنيبس

ن315عنيبس

ن356الزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ن389الزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ن450الزمزمى

ن429الزمزمى

ن440الزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ن360الزمزمى

ن510الزمزمى

ثانالزمزمى
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سوهاجاألدبىمبصرحسن الحامدى صابر مروان33056

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد عابدين وائل33057

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد عادل وليد33058

سوهاجاألدبىمبصرسعد الوهاب عبد حمدان احمد33059

سوهاجاألدبىمبصرعارف الرحيم عبد حمدى احمد33060

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد رجب احمد33061

سوهاجاألدبىمبصراحمد خليفه الجواد عبد احمد33062

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد الحميد عبد احمد33063

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عوض احمد33064

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد كامل احمد33065

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمد احمد33066

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسانين محمود احمد33067

سوهاجاألدبىمبصربخيت محمود مصطفى احمد33068

سوهاجاألدبىمبصرعمر محمود ممدوح احمد33069

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الحفيظ عبد ناجى احمد33070

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد حمدى ادهم33071

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد احمد السيد33072

سوهاجاألدبىمبصرحسنين الكريم جاد عوض الكريم جاد33073

سوهاجاألدبىمبصرسلمى محمد صالح سلمى33074

سوهاجاألدبىمبصريوسف اللطيف عبد مصطفى شهاب33075

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود محمد عاصم33076

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد احمد الرحمن عبد33077

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود صالح الرحمن عبد33078

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن خلف هللا عبد33079

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العال عبد جمال الناصر عبد33080

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم على33081

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد على33082

سوهاجاألدبىمبصراحمد السميع عبد صالح عمرو33083

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو فتحى زيد ابو فتحى33084

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد قناوى الحليم عبد قناوى33085

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمد اشرف محمد33086

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على السيد محمد33087

سوهاجاألدبىمبصرحسانين السيد انور محمد33088

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود انور محمد33089

سوهاجاألدبىمبصرفراج الفتاح عبد رمضان محمد33090

سوهاجاألدبىمبصرعلى ضاحى صالح محمد33091

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الحفيظ عبد عابدين محمد33092

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد عادل محمد33093

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد عاطف محمد33094

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد الحكم عبد محمد33095

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الجواد عبد الرحيم عبد محمد33096

سوهاجاألدبىمبصرحسن حسن المنعم عبد محمد33097
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ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ن315الطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ن342الطليحات

ن401الطليحات

ن407الطليحات

ن345الطليحات

ن399الطليحات

ن332الطليحات

ن350الطليحات

ن356الطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

راسبالطليحات

ن387الطليحات

ن369الطليحات

ن343الطليحات

ثانالطليحات

ن323الطليحات

ن327الطليحات

ن332الطليحات

ن370الطليحات

ثانالطليحات

ن339الطليحات

ن336الطليحات

ن364الطليحات

ن372الطليحات

ن341الطليحات

ن317الطليحات

ن328الطليحات

ن332الطليحات

ن342الطليحات

ن333الطليحات

ثانالطليحات

ن343الطليحات

ثانالطليحات
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سوهاجاألدبىمبصرالدين على احمد على محمد33098

سوهاجاألدبىمبصرعلى المعز عبد محمود محمد33099

سوهاجاألدبىمبصروئد محمد مصطفى محمد33100

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد السيد محمود33101

سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد الرحيم عبد حامد محمود33102

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد الرؤف عبد محمود33103

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد احمد محمد محمود33104

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد محمد محمود33105

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحمد ابو عادل مصطفى33106

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السيد مهدى مصطفى33107

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد ابراهيم مؤمن33108

سوهاجاألدبىمبصرحسين سليم محمد مؤمن33109

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد فؤاد محمود محمد الدين نور33110

سوهاجاألدبىمبصرحسين سليم محمد هيثم33111

سوهاجاألدبىمبصربسيونى سيد قرون يحيى33112

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمد السيد يوسف33113

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسانين محمود احمد33114

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد رسالن احمد ابراهيم33115

قنااألدبىمبصرمحمد محمد احمد ابراهيم33116

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم اشرف ابراهيم33117

قنااألدبىمبصراحمد حسانين السيد ابراهيم33118

قنااألدبىمبصرمحمد الضوى توركى ابراهيم33119

قنااألدبىمبصرالحسن ابو ابراهيم على ابراهيم33120

قنااألدبىمبصرمحمود ابراهيم فراج ابراهيم33121

قنااألدبىمبصرخليل ابراهيم هاشم ابراهيم33122

قنااألدبىمبصراعوارى الوفا ابو الصفا ابو احمد33123

قنااألدبىمبصرحسن الحميد عبد جمال احمد33124

قنااألدبىمبصرمحمد مصطفى حسن احمد33125

قنااألدبىمبصرخليل احمد حماده احمد33126

قنااألدبىمبصرحسن محمد رفاعى احمد33127

قنااألدبىمبصرسليم حسين شحاته احمد33128

قنااألدبىمبصرعبيد هللا عبد الراضى عبد احمد33129

قنااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد العاطى عبد احمد33130

قنااألدبىمبصرحسين احمد الفتاح عبد احمد33131

قنااألدبىمبصرمحمود مصطفى هللا عبد احمد33132

قنااألدبىمبصرهللا عبد المتجلى عبد مجدى احمد33133

قنااألدبىمبصرعلى محروس محمد احمد33134

قنااألدبىمبصرخليفه على مصطفى احمد33135

قنااألدبىمبصرطه حداد الحسن ابو اسالم33136

قنااألدبىمبصرعلى الكريم جاد سعيد اسالم33137

قنااألدبىمبصراحمد محمد هللا عطا اسالم33138

قنااألدبىمبصراحمد على مصطفى ايمن33139
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ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

راسبالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ن367الطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

راسبقنا

ثانقنا

ثانقنا

راسبقنا

راسبقنا

راسبقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

راسبقنا

ثانقنا

راسبقنا

راسبقنا

راسبقنا

ثانقنا

ن400قنا

ثانقنا

ثانقنا

راسبقنا

راسبقنا

ثانقنا

راسبقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1575

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قنااألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد هللا سعد اشهب33140

قنااألدبىمبصرابراهيم مصطفى عدنان باهر33141

قنااألدبىمبصرحلمى حسن المنعم عبد حاتم33142

قنااألدبىمبصرابراهيم توفيق ضاحى حازم33143

قنااألدبىمبصرعطيتو العزيز عبد عطيه حسن33144

قنااألدبىمبصرحسن مرعى احمد حسين33145

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد نصارى احمد حسين33146

قنااألدبىمبصرعلى حسين دويك حسين33147

قنااألدبىمبصرابراهيم مصطفى كمال حسين33148

قنااألدبىمبصرمبارك حسن مبارك حسين33149

قنااألدبىمبصرمصطفى حجاجى محمد حسين33150

قنااألدبىمبصرشبيب نصر محمد حماده33151

قنااألدبىمبصرعباس احمد حارس خالد33152

قنااألدبىمبصرحامد حسين على خالد33153

قنااألدبىمبصراحمد عبده على خالد33154

قنااألدبىمبصرخير احمد على رمضان33155

قنااألدبىمبصراحمد محمد سيد سعيد33156

قنااألدبىمبصربكر ابو على حسن سيد33157

قنااألدبىمبصرعلى احمد ابراهيم الدين شرف33158

قنااألدبىمبصرحسن محمود كمال صالح33159

قنااألدبىمبصراحمد قاسم جمال عامر33160

قنااألدبىمبصرمحمود سيد محمد الحق عبد33161

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد حنفى الدين جمال احمد الرحمن عبد33162

قنااألدبىمبصرهللا جاب عرفات احمد الرحمن عبد33163

قنااألدبىمبصرمحمد محمد بدر الرحمن عبد33164

قنااألدبىمبصرالسيد عبد محمد طه الرحمن عبد33165

قنااألدبىمبصرخليل طنطاوى عارف الرحمن عبد33166

قنااألدبىمبصرمحمود العزيز عبد الخير عبد الرحمن عبد33167

قنااألدبىمبصرحسن محمود عبده الرحمن عبد33168

قنااألدبىمبصرعبده جرجاوى محمد الرحمن عبد33169

قنااألدبىمبصراسماعيل شحات مصطفى الرحمن عبد33170

قنااألدبىمبصرابراهيم الرحيم عبد عطوه الرحيم عبد33171

قنااألدبىمبصراحمد حسين محمد هللا عبد33172

قنااألدبىمبصرشرقاوى شوقى محمود هللا عبد33173

قنااألدبىمبصرحسن محمد زكريا عثمان33174

قنااألدبىمبصرخليفه عباس القاسم ابو عصام33175

قنااألدبىمبصرشحاته عالم احمد هللا عطا33176

قنااألدبىمبصربكر ابو على محمد على33177

قنااألدبىمبصراحمد سيد محمود على33178

قنااألدبىمبصرالسالم عبد خليفه منصور على33179

قنااألدبىمبصرقليعى احمد عبادى عمار33180

قنااألدبىمبصرشحاته سعيد نجار فارس33181
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قنااألدبىمبصرخير احمد فتحى كارم33182

قنااألدبىمبصرالسيد على البصير عبد كريم33183

قنااألدبىمبصرعلى محمد على كريم33184

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد33185

قنااألدبىمبصرحسين العبد احمد محمد33186

قنااألدبىمبصربربرى الخالق عبد احمد محمد33187

قنااألدبىمبصرليثى هللا عطا احمد محمد33188

قنااألدبىمبصرنصر المجد ابو جمال محمد33189

قنااألدبىمبصرطايع محمود جمال محمد33190

قنااألدبىمبصرسليم حسين حسان محمد33191

قنااألدبىمبصرزيان محمد حماده محمد33192

قنااألدبىمبصرزيد ابو المنعم عبد دياب محمد33193

قنااألدبىمبصررشوان محمد احمد سيد محمد33194

قنااألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد سيد محمد33195

قنااألدبىمبصرعلى كمال الدين صالح محمد33196

قنااألدبىمبصريونس شبيب صالح محمد33197

قنااألدبىمبصرمكى اسماعيل عاصم محمد33198

قنااألدبىمبصرمحمد رشاد الرحيم عبد محمد33199

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الرحيم عبد محمد33200

قنااألدبىمبصرعلى المريد عبد على محمد33201

قنااألدبىمبصرتوفيق محمد على محمد33202

قنااألدبىمبصرمحمد محمود عمر محمد33203

قنااألدبىمبصرمحمد ضاحى عويس محمد33204

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد خير عيد محمد33205

قنااألدبىمبصراسماعيل خلف كمال محمد33206

قنااألدبىمبصرصبره العاطى عبد مبارك محمد33207

قنااألدبىمبصرحمزه بكرى محمود محمد33208

قنااألدبىمبصررفاعى ابراهيم مصطفى محمد33209

قنااألدبىمبصرسيد حسن منصور محمد33210

قنااألدبىمبصرحسين الجواد عبد الباسط عبد محمود33211

قنااألدبىمبصرعلى عطا الحميد عبد محمود33212

قنااألدبىمبصرمحمد الستار عبد الهادى عبد محمود33213

قنااألدبىمبصرهللا عبد احمد فتاح محمود33214

قنااألدبىمبصرعلى حسن فوزى محمود33215

قنااألدبىمبصرعلى محمود محمد محمود33216

قنااألدبىمبصرمحمود سعيد وحيد محمود33217

قنااألدبىمبصرفرغلى الدايم عبد محمود مروان33218

قنااألدبىمبصرالسيد مصطفى الدين تاج مصطفى33219

قنااألدبىمبصريحيى عباس سعد مصطفى33220

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد مصطفى سعد مصطفى33221

قنااألدبىمبصرمصطفى حجاجى النصر سيف مصطفى33222

قنااألدبىمبصرصادق الندير عبد طه مصطفى33223
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قنااألدبىمبصرسعيد تغيان محمود مصطفى33224

قنااألدبىمبصرالسالم عبد حماده نشأت مصطفى33225

قنااألدبىمبصراحمد جاد حسين وافى33226

قنااألدبىمبصرفكرى ذكى الفلت يحى33227

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد يوسف الندير عبد يوسف33228

قنااألدبىمبصرهللا عطا جيالنى ناصر هللا عبد33229

قنااألدبىمبصرسيد عبادى االمام عبد احمد33230

قنااألدبىمبصرمحمد مصطفى كمال احمد33231

قنااألدبىمبصراحمد على محمود محمد احمد33232

قنااألدبىمبصرمصطفى حسن محمود احمد33233

قنااألدبىمبصرمبارك عباس الباسط عبد بالل33234

قنااألدبىمبصراحمد محمود احمد االسالم سيف33235

قنااألدبىمبصرحسين عباس احمد الوهاب عبد33236

قنااألدبىمبصرعلى مصطفى محمد احمد محمد33237

قنااألدبىمبصربغدادى رمضان الخالق عبد محمد33238

قنااألدبىمبصراحمد على الرحيم عبد محمود محمد33239

قنااألدبىمبصرمحمد منصور محمود محمد33240

قنااألدبىمبصرحامد على احمد ابراهيم محمود33241

قنااألدبىمبصراحمد سيد احمد محمود33242

قنااألدبىمبصرابراهيم على هللا عبد محمود33243

قنااألدبىمبصرمحمد الصغير ابراهيم على محمود33244

قنااألدبىمبصراحمد عبده سيد محمد محمود33245

قنااألدبىمبصرعوض عامر عوض عامر مصطفى33246

قنااألدبىمبصرعلى محمد محمد محمود نور33247

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد يوسف حمدى يوسف33248

قنااألدبىمبصرمحمد محمود العليم عبد احمد33249

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمود حسين33250

قنااألدبىمبصراحمد الصغير مصطفى حسين33251

قنااألدبىمبصرعلى محمود محمد حمدى33252

قنااألدبىمبصرحسن سعد يحيا زياد33253

قنااألدبىمبصرمصطفى على محمد على33254

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد ابراهيم عمر33255

قنااألدبىمبصرحامد القادر عبد على عمر33256

قنااألدبىمبصرسعيد محمد فاروق عمر33257

قنااألدبىمبصرجالل محمد عبود عمرو33258

قنااألدبىمبصرمبارك النجار على عمرو33259

قنااألدبىمبصرعلى يوسف محمد كريم33260

قنااألدبىمبصرمحمود مبارك محمد مبارك33261

قنااألدبىمبصرعلى محمد الملوك تاج محمد33262

قنااألدبىمبصرالرشيدى مبارك سعد محمد33263

قنااألدبىمبصرحزين محمد احمد محمود33264

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد محمود حماده محمود33265
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قنااألدبىمبصرمحمد محمد سعد محمود33266

قنااألدبىمبصرعلى راعى عبيد محمود33267

قنااألدبىمبصرحسن جابر نصر ابراهيم33268

قنااألدبىمبصرحسين على حسين بكر ابو33269

قنااألدبىمبصرامين الباسط عبد اسماعيل احمد33270

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود بشير احمد33271

قنااألدبىمبصرعلى محمد الرب جاد احمد33272

قنااألدبىمبصرعلى محمد سليم احمد33273

قنااألدبىمبصربكرى محمد عبده احمد33274

قنااألدبىمبصرعطا دردير العزيز عبد احمد33275

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد احمد33276

قنااألدبىمبصرالشاذلى يوسف على احمد33277

قنااألدبىمبصرعلى بربرى محمد احمد33278

قنااألدبىمبصرعلى حسانى محمد احمد33279

قنااألدبىمبصرجوده الرجال عبد محمود احمد33280

قنااألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم اسامه33281

قنااألدبىمبصرمحمد محمود جابر اسالم33282

قنااألدبىمبصراحمد عباس محمد اسالم33283

قنااألدبىمبصرفاضل رسالن عيد اشرف33284

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد محمد عاشور جمعه33285

قنااألدبىمبصرسليمان على سيد حسن33286

قنااألدبىمبصرحسن عليان على حسن33287

قنااألدبىمبصراحمد خليفه محمد حسن33288

قنااألدبىمبصرسعد حمدان محمود حسن33289

قنااألدبىمبصرمحمد عمر ابراهيم حسين33290

قنااألدبىمبصرسعد حمدان محمود حسين33291

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود احمد حمدى33292

قنااألدبىمبصرالظاهر عبد حسين كمال الرحمن عبد33293

قنااألدبىمبصراحمد على سيد هللا عبد33294

قنااألدبىمبصرعلى حسانى محمود هللا عبد33295

قنااألدبىمبصرالجواد عبد محمد محمود هللا عبد33296

قنااألدبىمبصرمحمد يوسف محمود هللا عبد33297

قنااألدبىمبصرمحمد عبيد محمد عبيد33298

قنااألدبىمبصرعلى محمد خالد فارس33299

قنااألدبىمبصرالفضل ابو حسن اسماعيل محمد33300

قنااألدبىمبصرعلى احمد الحميد عبد محمد33301

قنااألدبىمبصرسالمه محمد سعيد محمد33302

قنااألدبىمبصرمحمود جابر عبده محمد33303

قنااألدبىمبصرعلى بربرى على محمد33304

قنااألدبىمبصرالمجد ابو محمود على محمد33305

قنااألدبىمبصرمحمد محمود جمال محمود33306

قنااألدبىمبصراسماعيل محمود خليل محمود33307
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قنااألدبىمبصراحمد الوفا ابو رمضان محمود33308

قنااألدبىمبصرمحمد عباس صالح محمود33309

قنااألدبىمبصرحامد حسن عبيد محمود33310

قنااألدبىمبصرحزين حسن حامد مصطفى33311

قنااألدبىمبصرمصطفى احمد محمد ناصر33312

قنااألدبىمبصرمصطفى محمد حسين يحى33313

قنااألدبىمبصرمحمد يوسف محمد يحيى33314

قنااألدبىمبصرحسن محمد عبده احمد33315

قنااألدبىمبصرفاوى محمد عالء احمد33316

قنااألدبىمبصرحسن احمد الصغير محمد احمد33317

قنااألدبىمبصراحمد سالم ممدوح اسالم33318

قنااألدبىمبصريوسف سالم بن يوسف اسالم33319

قنااألدبىمبصرهاللى حسين بسيونى بشار33320

قنااألدبىمبصرمحمود احمد الرازق عبد خالد33321

قنااألدبىمبصرخليل رفاعى صالح رمضان33322

قنااألدبىمبصرمرسى رضوان محمود رضوان33323

قنااألدبىمبصرجاد عامر رفعت عامر33324

قنااألدبىمبصرخليل جيالنى ابراهيم الرحمن عبد33325

قنااألدبىمبصرمرسى رضوان احمد الرحمن عبد33326

قنااألدبىمبصراحمد خضرى محمد الرحمن عبد33327

قنااألدبىمبصرالمريد عبد نصر محمد الرحمن عبد33328

قنااألدبىمبصرمحمود محمد التواب عبد الحميد عبد33329

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الهادى عبد حماد هللا عبد33330

قنااألدبىمبصرمحمود عمر حمدى عمر33331

قنااألدبىمبصراحمد على سيد على33332

قنااألدبىمبصراحمد محمد عباس الاله عبد33333

قنااألدبىمبصرحمدان على نجار على33334

قنااألدبىمبصريوسف سالم منصور فهد33335

قنااألدبىمبصراسماعيل فراج احمد محمد33336

قنااألدبىمبصرحسن المجد ابو عادل محمد33337

قنااألدبىمبصراحمد هللا نصر الناصر عبد محمد33338

قنااألدبىمبصريوسف سليمان محمد محمود33339

قنااألدبىمبصرالحافظ عبد الراضى عبد هللا عبد مصطفى33340

قنااألدبىمبصرعلى الحميد عبد احمد هشام33341

قنااألدبىمبصرعلى ابراهيم احمد ابراهيم33342

قنااألدبىمبصراحمد امين الرب جاد ابراهيم33343

قنااألدبىمبصرسنجاب محمد صالح ابراهيم33344

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد ابراهيم33345

قنااألدبىمبصرمحمود على ابراهيم النجا ابو33346

قنااألدبىمبصرعلى هريدى احمد احمد33347

قنااألدبىمبصرطه احمد اسماعيل احمد33348

قنااألدبىمبصراحمد زكى ربيع احمد33349
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قنااألدبىمبصرالاله عبد عابدين العابدين زين احمد33350

قنااألدبىمبصرالسيد النبى عبد سالم احمد33351

قنااألدبىمبصرمصطفى رشاد سيد احمد33352

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد الباسط عبد احمد33353

قنااألدبىمبصرالباقى عبد احمد الحليم عبد احمد33354

قنااألدبىمبصرالمجد ابو فهمى الرؤوف عبد احمد33355

قنااألدبىمبصرعلى محمد الراضى عبد احمد33356

قنااألدبىمبصرعثملى السيد المعطى عبد احمد33357

قنااألدبىمبصريوسف صابر قرشى احمد33358

قنااألدبىمبصرمحمد على كمال احمد33359

قنااألدبىمبصرتوفيق احمد محمد احمد33360

قنااألدبىمبصرحسن امين محمد احمد33361

قنااألدبىمبصرحسن الاله عبد محمد احمد33362

قنااألدبىمبصرامين المنصف عبد محمد احمد33363

قنااألدبىمبصرمحمود الراضى عبد محمود احمد33364

قنااألدبىمبصرالدين سعد النافع عبد محمود احمد33365

قنااألدبىمبصراحمد خليفه مصطفى احمد33366

قنااألدبىمبصرمحمد معبد مصطفى احمد33367

قنااألدبىمبصرضمرانى احمد مطر احمد33368

قنااألدبىمبصراحمد محمود ممدوح احمد33369

قنااألدبىمبصرعلى السعودى يسرى احمد33370

قنااألدبىمبصرالعال عبد محمد يسرى احمد33371

قنااألدبىمبصرهللا عبد احمد الرازق عبد اسالم33372

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسالم33373

قنااألدبىمبصرالسيد حسين ناجح اسالم33374

قنااألدبىمبصرمحمد سراج سيد اشرف33375

قنااألدبىمبصرعلى محمد الحميد عبد اشرف33376

قنااألدبىمبصرعطيه طه الحمايد ابو السيد33377

قنااألدبىمبصرمحمد بهيج صفوت الشعراوى33378

قنااألدبىمبصرعلى الوهاب عبد فهمى العارف33379

قنااألدبىمبصرمحمد النادى سمير النادى33380

قنااألدبىمبصراللطيف عبد امين سيد الهوارى33381

قنااألدبىمبصرمحمود زيدان المجد ابو امجد33382

قنااألدبىمبصرمصطفى عطا المعطى عبد امير33383

قنااألدبىمبصرالعال عبد امين هللا خلف امين33384

قنااألدبىمبصرمحمد الخضرى محمد عادل ايمن33385

قنااألدبىمبصرهللا عبد النعيم عبد مراد ايمن33386

قنااألدبىمبصرمصطفى الرحيم عبد فتحى باسل33387

قنااألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد صالح بسام33388

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد حمدون العريان بسام33389

قنااألدبىمبصرصديق بسيونى االدهم بسيونى33390

قنااألدبىمبصرحسن القادر عبد محمد بالل33391



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1586

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن377ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن379ابوتشت

ثانابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

ثانابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

ثانابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

ثانابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

ثانابوتشت

راسبابوتشت

ثانابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

راسبابوتشت

راسبابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1587

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قنااألدبىمبصراحمد محمود مصطفى بهاء33392

قنااألدبىمبصرطياب محمد وفقى الدين تاج33393

قنااألدبىمبصرعلى تغيان عدلى تغيان33394

قنااألدبىمبصرهللا عبد عنتر الناصر عبد جمال33395

قنااألدبىمبصرحسن احمد الباسط عبد حارس33396

قنااألدبىمبصرعلى محمود الدين تاج حسام33397

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الكريم جاد حسام33398

قنااألدبىمبصرالحليم عبد على جبر حسام33399

قنااألدبىمبصرطياب احمد حسن حسام33400

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الشافى عبد اللطيف عبد حسام33401

قنااألدبىمبصرعلى محمد على حسام33402

قنااألدبىمبصرحسان محمد اسماعيل حسان33403

قنااألدبىمبصرالسيد حسن الحميد عبد حسن33404

قنااألدبىمبصرعليو محمد عبده حسن33405

قنااألدبىمبصرمحمد فخرى الدين عز حسن33406

قنااألدبىمبصرهللا عبد حسين مبارك حسين33407

قنااألدبىمبصرمحمد حسين محمد حسين33408

قنااألدبىمبصرمحمود حسين منصور حسين33409

قنااألدبىمبصرحماد السيد ابراهيم حماده33410

قنااألدبىمبصرمحمد التايه حسن حماده33411

قنااألدبىمبصرسالم محمد خلف حمدى33412

قنااألدبىمبصرخليفه على عبده حمدى33413

قنااألدبىمبصرمطاوع حمدى وزيرى حمدى33414

قنااألدبىمبصرصالح النبى عبد القاسم ابو حمزه33415

قنااألدبىمبصراحمد المنصف عبد احمد خالد33416

قنااألدبىمبصراحمد مرزوق احمد خالد33417

قنااألدبىمبصراحمد حسين طه خالد33418

قنااألدبىمبصرعلى محمد الحفيظ عبد خالد33419

قنااألدبىمبصرمحمد الباسط عبد الغفار عبد خالد33420

قنااألدبىمبصرعلى راجح على خالد33421

قنااألدبىمبصرحسين الفاوى محمد خالد33422

قنااألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد ممدوح خالد33423

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد على سيد داود33424

قنااألدبىمبصرمبارك عوض كمال داود33425

قنااألدبىمبصرفخرى قناوى عاطف رأفت33426

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد عمر السيد رفيع33427

قنااألدبىمبصرمحمد حسين صبرى رمضان33428

قنااألدبىمبصرعلى الدين سعد عاصم الدين سعد33429

قنااألدبىمبصرعلى عبيد رمضان سعيد33430

قنااألدبىمبصرالسيد الرازق عبد اليهد ابو سمير33431

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد الحسن ابو السيد شريف33432

قنااألدبىمبصرعلى احمد صفوت شريف33433
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قنااألدبىمبصرمحمد منصور الناصر عبد جمال شعبان33434

قنااألدبىمبصرهللا عطا محمد الوفا ابو شكرى33435

قنااألدبىمبصرصديق شوقى كمالى شوقى33436

قنااألدبىمبصراحمد الاله عبد الحكيم عبد صابر33437

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الحميد عبد صبرى33438

قنااألدبىمبصرالحميد عبد شحات محمد الدين صالح33439

قنااألدبىمبصرراشد الرحيم عبد الفتاح عبد ضياء33440

قنااألدبىمبصرمحمد شكرى احمد الرحيم عبد طارق33441

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد محمود الستار عبد طه33442

قنااألدبىمبصرامير احمد عاطف عاصم33443

قنااألدبىمبصرعاصم النوبى محمد عاصم33444

قنااألدبىمبصراحمد الحفيظ عبد على الحفيظ عبد33445

قنااألدبىمبصرالدين محى موسى نمر الحميد عبد33446

قنااألدبىمبصرعلى محمد الحى عبد الدايم عبد33447

قنااألدبىمبصرمحمد الشافى عبد محمد الرؤف عبد33448

قنااألدبىمبصرطايع الرازق عبد كرم الرازق عبد33449

قنااألدبىمبصرهللا جاد احمد بركات الرحمن عبد33450

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد الرحمن عبد33451

قنااألدبىمبصرالصادق محمد ياسر الرحمن عبد33452

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد اسماعيل المجيد عبد السالم عبد33453

قنااألدبىمبصرمبارك عوض السيد الغنى عبد33454

قنااألدبىمبصرمحمد حسانين كحول هللا عبد33455

قنااألدبىمبصرزرزور على محمد هللا عبد33456

قنااألدبىمبصراسماعيل على محمود هللا عبد33457

قنااألدبىمبصراحمد المحسن عبد خليفه المحسن عبد33458

قنااألدبىمبصرمحمد احمد على المحسن عبد33459

قنااألدبىمبصرمحمد المطلب عبد عرفات المطلب عبد33460

قنااألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد المنعم عبد33461

قنااألدبىمبصرعلى احمد فتحى الموجود عبد33462

قنااألدبىمبصرطايع محمود يسرى الناصر عبد33463

قنااألدبىمبصراحمد محمد محمد عبده33464

قنااألدبىمبصرمحمد محمود عثمان عرفه33465

قنااألدبىمبصرمحمود خليفه احمد الدين عز33466

قنااألدبىمبصرالسيد مدنى محمد عسران33467

قنااألدبىمبصرمحمد قناوى الفتاح عبد عصام33468

قنااألدبىمبصرحامد جاد هللا عبد عصام33469

قنااألدبىمبصرالسيد النبى عبد سيد عالء33470

قنااألدبىمبصرمحمد على حسين على33471

قنااألدبىمبصرمحمد فؤاد حمدى على33472

قنااألدبىمبصرمحمود على عزت على33473

قنااألدبىمبصرمحمود على محمود على33474

قنااألدبىمبصراحمد حافظ الرحيم عبد عمر33475
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قنااألدبىمبصرمحمد محمود الرحيم عبد عمر33476

قنااألدبىمبصرصديق عامر الناصر عبد عمر33477

قنااألدبىمبصرمحمود يوسف الحارس عبد فارس33478

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد العليم عبد فارس33479

قنااألدبىمبصرمكى السيد عشرى فارس33480

قنااألدبىمبصرمطاوع عبده الدين نور فارس33481

قنااألدبىمبصرحسن الشافى عبد رضوان فهد33482

قنااألدبىمبصرمحمد منصور نجيب محمد قذافى33483

قنااألدبىمبصرفراج المبدى عبد فرج قناوى33484

قنااألدبىمبصرمحمود محمد لطفى كرم33485

قنااألدبىمبصرحفنى احمد خلف كريم33486

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد شرقاوى عاصم كريم33487

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الرحمن عبد كريم33488

قنااألدبىمبصرحنفى محمد المنعم عبد كريم33489

قنااألدبىمبصرمحمد سراج محمد كريم33490

قنااألدبىمبصرصديق الفتاح عبد سامى مؤمن33491

قنااألدبىمبصرهللا عبد احمد ابراهيم محمد33492

قنااألدبىمبصراحمد المنصف عبد احمد محمد33493

قنااألدبىمبصراحمد على احمد محمد33494

قنااألدبىمبصرمطاوع عوض احمد محمد33495

قنااألدبىمبصرمحمد مدنى احمد محمد33496

قنااألدبىمبصرمحمد محمود السبع محمد33497

قنااألدبىمبصراحمد لطفى ثروت محمد33498

قنااألدبىمبصرامين حسن جمال محمد33499

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد جمال محمد33500

قنااألدبىمبصرربيع محمد حاتم محمد33501

قنااألدبىمبصرالفضل ابو احمد حلمى محمد33502

قنااألدبىمبصرمحمد فوزى ربيع محمد33503

قنااألدبىمبصراحمد عمر محمد سمير محمد33504

قنااألدبىمبصراحمد محمود سيد محمد33505

قنااألدبىمبصرمدنى الراضى عبد عاطف محمد33506

قنااألدبىمبصرالسيد محمد الحافظ عبد محمد33507

قنااألدبىمبصرعليان محمود الحفيظ عبد محمد33508

قنااألدبىمبصرهللا عبد احمد الحميد عبد محمد33509

قنااألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد الحميد عبد محمد33510

قنااألدبىمبصرعلى محمد الراضى عبد محمد33511

قنااألدبىمبصرهللا عبد حسين هللا عبد محمد33512

قنااألدبىمبصرصديق عجمى الناصر عبد محمد33513

قنااألدبىمبصراحمد الدين نصر الدين عتيق محمد33514

قنااألدبىمبصرالكريم جاد احمد على محمد33515

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الدايم عبد فواز محمد33516

قنااألدبىمبصرقناوى محمد كرم محمد33517
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قنااألدبىمبصراحمد الاله عبد مبارك محمد33518

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد محفوظ محمد33519

قنااألدبىمبصراحمد حسين محمود محمد33520

قنااألدبىمبصرقاسم محمد محمود محمد33521

قنااألدبىمبصرمحمد حران وحش محمد33522

قنااألدبىمبصرالشافى عبد احمد ابراهيم محمود33523

قنااألدبىمبصرمحمد الصغير محمد احمد محمود33524

قنااألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمود33525

قنااألدبىمبصررشوان حسن بدوى محمود33526

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو ثروت محمود33527

قنااألدبىمبصراحمد لطفى ثروت محمود33528

قنااألدبىمبصرعلى محمد الكريم جاد محمود33529

قنااألدبىمبصرخليفه البر عبد هللا جاد محمود33530

قنااألدبىمبصرالزغبى شحاته الحميد عبد محمود33531

قنااألدبىمبصرمحمد موسى عثمان محمود33532

قنااألدبىمبصرمحمد حافظ على محمود33533

قنااألدبىمبصرابراهيم الراضى عبد على محمود33534

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمود33535

قنااألدبىمبصريوسف الدهب ابو مياس محمود33536

قنااألدبىمبصرمحمد حران وحش محمود33537

قنااألدبىمبصرمرسى عابدين هللا وهب محمود33538

قنااألدبىمبصرمحمد العليم عبد احمد مرزوق33539

قنااألدبىمبصرمحمود فخرى مسامح مرزوق33540

قنااألدبىمبصرالشافى عبد فؤاد احمد مصطفى33541

قنااألدبىمبصرالراضى عبد العربى احمد سعد مصطفى33542

قنااألدبىمبصرالجيالنى مصطفى سيد مصطفى33543

قنااألدبىمبصرعلى محمد المريد عبد مصطفى33544

قنااألدبىمبصرمبارك عوض كمال مصطفى33545

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد محمد مصطفى33546

قنااألدبىمبصرمصطفى المنعم عبد محمد مصطفى33547

قنااألدبىمبصرعباس سعد محمود مصطفى33548

قنااألدبىمبصراحمد فوزى محمد احمد معتز33549

قنااألدبىمبصرسليمان شمروخ اشرف منتصر33550

قنااألدبىمبصربهنساوى الراضى عبد الضبع منتصر33551

قنااألدبىمبصرامين الدين نور ممدوح الدين نور33552

قنااألدبىمبصرقاسم المقصود عبد محمد هادى33553

قنااألدبىمبصرمحمد شحاته حسن هشام33554

قنااألدبىمبصررشوان الدين كمال ضاحى هشام33555

قنااألدبىمبصرمحمد العال عبد ممدوح ياسين33556

قنااألدبىمبصرعالم السيد رشدى يوسف33557

قنااألدبىمبصرعوض المجد ابو عاطف يوسف33558

قنااألدبىمبصرعيسى احمد عكاشه يوسف33559
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قنااألدبىمبصرحسانين االمين محمد تغيان ابراهيم33560

قنااألدبىمبصرهللا عبد الرحيم عبد كمال المعارف ابو33561

قنااألدبىمبصرالكريم عبد الفضل ابو المعارف ابو احمد33562

قنااألدبىمبصراالمير محمد تغيان احمد احمد33563

قنااألدبىمبصرسنجاب المنطلب عبد رزق احمد33564

قنااألدبىمبصرمحمد االمير محمد رفعت احمد33565

قنااألدبىمبصرمحمد الحمد ابو عاطف احمد33566

قنااألدبىمبصرفاضل الفتاح عبد عاطف احمد33567

قنااألدبىمبصرالسيد المعارف ابو الرازق عبد احمد33568

قنااألدبىمبصرمحمود الاله عبد الشافى عبد احمد33569

قنااألدبىمبصرمحمد احمد عثمان احمد33570

قنااألدبىمبصرمحمد احمد فتحى احمد33571

قنااألدبىمبصربخيت رزق قليعى احمد33572

قنااألدبىمبصرقاسم على الصغير محمد احمد33573

قنااألدبىمبصرخليل ابو الرحيم عبد محمد احمد33574

قنااألدبىمبصرمحمد فهمى حلمى اسالم33575

قنااألدبىمبصرفهمى الوفا ابو محمد اسالم33576

قنااألدبىمبصرمحمود ضمرانى محمد اسالم33577

قنااألدبىمبصرمحمود الفضل ابو محمود اسالم33578

قنااألدبىمبصرمحمود المجد ابو عزت اكرم33579

قنااألدبىمبصراالمير محمد تغيان احمد االمير33580

قنااألدبىمبصرالعال عبد حلمى احمد باسم33581

قنااألدبىمبصرحمدان السيد الوفا ابو الدين حسام33582

قنااألدبىمبصرجالل احمد سيد حسام33583

قنااألدبىمبصرالعال عبد حسانين محمد حسانين33584

قنااألدبىمبصرحسن محمد فتحى حسن33585

قنااألدبىمبصرمصطفى حسين عطيه حسين33586

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد مرزوق ايمن حماده33587

قنااألدبىمبصرعطيه محمد رجب حمام33588

قنااألدبىمبصرمحمود الوفا ابو حسين حمدى33589

قنااألدبىمبصراحمد طه الستار خالدعبد33590

قنااألدبىمبصرضمرانى احمد عبده خالد33591

قنااألدبىمبصرحريدى الحمد ابو ناصر خالد33592

قنااألدبىمبصرعباس محمد عمر رفعت33593

قنااألدبىمبصرالعال عبد احمد قاعود رمضان33594

قنااألدبىمبصرسليمان محمد الجليل عبد سليمان33595

قنااألدبىمبصرعثمان الراضى عبد محمد سيد33596

قنااألدبىمبصرزيد ابو النعيم عبد الناصر عبد طارق33597

قنااألدبىمبصرمحمود محمد النبى عبد عادل33598

قنااألدبىمبصرمصطفى الباقى عبد القذافى الباقى عبد33599

قنااألدبىمبصرحسن احمد حسن الرازق عبد33600

قنااألدبىمبصرعابدين المجد ابو صالح هللا عبد33601
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قنااألدبىمبصرهللا عبد هللا عبد صالح هللا عبد33602

قنااألدبىمبصرحسان بربرى كمال الناصر عبد33603

قنااألدبىمبصرهللا عبد الوهاب عبد ماهر الوهاب عبد33604

قنااألدبىمبصرالسيد رشيد احمد محمد الوهاب عبد33605

قنااألدبىمبصرالسيد احمد محمد عزت33606

قنااألدبىمبصرمحمد فهمى محمود عزت33607

قنااألدبىمبصرتغيان اللطيف عبد تغيان على33608

قنااألدبىمبصرخليل ابو محمد حامد على33609

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد رفاعى على33610

قنااألدبىمبصرعابدين المجد ابو الغنى عبد على33611

قنااألدبىمبصراحمد محمد حمدى عماد33612

قنااألدبىمبصرمحمد محمود عاطف عمر33613

قنااألدبىمبصرالشافى عبد المعارف ابو حسام عمرو33614

قنااألدبىمبصرهللا عبد هللا عبد موسى عمرو33615

قنااألدبىمبصراحمد الدربى االمير كريم33616

قنااألدبىمبصرالمجد ابو العزيز عبد اشرف كمال33617

قنااألدبىمبصرمحمد طليب زيد ابو محمد33618

قنااألدبىمبصرحسن احمد المعارف ابو محمد33619

قنااألدبىمبصرتغيان العظيم عبد احمد محمد33620

قنااألدبىمبصراحمد المنعم عبد احمد محمد33621

قنااألدبىمبصرابراهيم حسين اسماعيل محمد33622

قنااألدبىمبصرعطيه المعارف ابو السيد محمد33623

قنااألدبىمبصرحسان بربرى حسان محمد33624

قنااألدبىمبصرمحمود احمد حسن محمد33625

قنااألدبىمبصرهللا عبد السيد حمدى محمد33626

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد السيد رجب محمد33627

قنااألدبىمبصرالاله عبد الصغير محمد رضا محمد33628

قنااألدبىمبصرصديق الرازق عبد عايد محمد33629

قنااألدبىمبصرعلى محمود عباس محمد33630

قنااألدبىمبصررضوان الحسن ابو الفتاح عبد محمد33631

قنااألدبىمبصرمحمد محمود الفتاح عبد محمد33632

قنااألدبىمبصرمحمود فؤاد عزت محمد33633

قنااألدبىمبصرالواحد عبد الحافظ عبد عصام محمد33634

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو كرم محمد33635

قنااألدبىمبصراحمد احمد جمال الملقب احمد محمود33636

قنااألدبىمبصرمحمد حسين حمدان محمود33637

قنااألدبىمبصرحسين احمد خلف محمود33638

قنااألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد زكى محمود33639

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد الستار عبد عفت محمود33640

قنااألدبىمبصريونس الرب جاد عيد محمود33641

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد عليو محمد محمود33642

قنااألدبىمبصررضوان محمد محمد محمود33643
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قنااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد السيد مدحت33644

قنااألدبىمبصرالاله عبد محمود محمد مروان33645

قنااألدبىمبصرمحمود مسعود الغنى عبد مصطفى33646

قنااألدبىمبصرحريدى احمد محمود مصطفى33647

قنااألدبىمبصرمحمد محمود نوبى منصور33648

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد عليو احمد ناصر33649

قنااألدبىمبصربهنساوى همام محمد نور33650

قنااألدبىمبصرطاهر مرزوق عاطف هالل33651

قنااألدبىمبصراحمد احمد سليمان هيثم33652

قنااألدبىمبصرحسان جابر محمد وليد33653

قنااألدبىمبصراحمد عمران مصطفى ياسر33654

قنااألدبىمبصرالسعود ابو محمد البربرى يوسف33655

قنااألدبىمبصرحسن محمد رجب يوسف33656

قنااألدبىمبصرمحمود يونس محمود يونس33657

قنااألدبىمبصرعباس خليفه القذافى هشام33658

قنااألدبىمبصرحسين ابراهيم حسن ابراهيم33659

قنااألدبىمبصرغريب ربه عبد حمدى احمد33660

قنااألدبىمبصرالدين نور احمد الجيد عبد احمد33661

قنااألدبىمبصراحمد صادق الناصر عبد احمد33662

قنااألدبىمبصرعلى المريد عبد عطيه احمد33663

قنااألدبىمبصرمحمد احمد فائق احمد33664

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد احمد33665

قنااألدبىمبصرمحمود محمد مصطفى احمد33666

قنااألدبىمبصرالحليم عبد السيد محمد اسالم33667

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد السيد محمود السيد33668

قنااألدبىمبصرمحمود محمد ايمن بسام33669

قنااألدبىمبصرسالمه محمد صبرى حاتم33670

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد حسانين اشرف حسام33671

قنااألدبىمبصراحمد محمد اكرم حسام33672

قنااألدبىمبصرزكى الراضى عبد سمير حسين33673

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد خالد33674

قنااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد عصام سيد33675

قنااألدبىمبصرالحليم عبد سيد محمود سيد33676

قنااألدبىمبصرحسن رجب شحات شهاب33677

قنااألدبىمبصرمحمود الحميد عبد عزت الرزاق عبد33678

قنااألدبىمبصرسليمان سعد ناصر الرافع عبد33679

قنااألدبىمبصراللطيف عبد صابر كرم الرحمن عبد33680

قنااألدبىمبصرمحمد العليم عبد اشرف العليم عبد33681

قنااألدبىمبصرامين صادق احمد هللا عبد33682

قنااألدبىمبصرالمنعم عبد احمد هللا خلف المنعم عبد33683

قنااألدبىمبصرالشافى عبد الموجود عبد الرازق عبد الموجود عبد33684

قنااألدبىمبصراحمد حسوب بكر ابو عمرو33685



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1600

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانجابر كوم

راسبجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ن456جابر كوم

ن430جابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ن412ابوشوشة

ن315ابوشوشة
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ن397ابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة
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ثانابوشوشة

ن367ابوشوشة

ن375ابوشوشة
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قنااألدبىمبصراللطيف عبد على حسن عمرو33686

قنااألدبىمبصرمحمود محمد يحيى محسن33687

قنااألدبىمبصرسيد ثابت سمير محمد33688

قنااألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد عادل محمد33689

قنااألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد عاطف محمد33690

قنااألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد الفتاح عبد محمد33691

قنااألدبىمبصربرزى المجد ابو كرم محمد33692

قنااألدبىمبصراحمد فاوى ممدوح محمد33693

قنااألدبىمبصرهللا عطا حناوى احمد محمود33694

قنااألدبىمبصرسليمان محمود احمد محمود33695

قنااألدبىمبصرحسن محمود رمضان محمود33696

قنااألدبىمبصرالوفا ابو على الرحيم عبد محمود33697

قنااألدبىمبصرعلى حمدان محمد محمود33698

قنااألدبىمبصراحمد البدرى النمر مصطفى33699

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد المجد ابو المجيد عبد مصطفى33700

قنااألدبىمبصرمحمد توفيق الدين عصام ناصر33701

قنااألدبىمبصراحمد هاشم محمد هاشم33702

قنااألدبىمبصرالراوى صالح الحميد عبد هشام33703

قنااألدبىمبصرمحمود المعارف ابو محمد هشام33704

قنااألدبىمبصرالراوى طه الغفار عبد وليد33705

قنااألدبىمبصرمصطفى فاضل خليفه ياسر33706

قنااألدبىمبصرالشافى عبد محمد المعارف ابو ياسين33707

قنااألدبىمبصرمحمد محمود على يوسف33708

قنااألدبىمبصرالشافى عبد المجد ابو الرازق عبد المجد ابو33709

قنااألدبىمبصرمريعز جاهين ثابت احمد33710

قنااألدبىمبصرالقاسم ابو بركات هللا خلف احمد33711

قنااألدبىمبصرالكريم عبد الرحمن عبد شحاته احمد33712

قنااألدبىمبصرمحمد المنصف عبد شوقى احمد33713

قنااألدبىمبصرحسين الحفيظ عبد عاطف احمد33714

قنااألدبىمبصرالعاطى عبد محمود الحفيظ عبد احمد33715

قنااألدبىمبصرالقاسم ابو بركات عجمى احمد33716

قنااألدبىمبصرمحمود احمد عصام احمد33717

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد عصمت احمد33718

قنااألدبىمبصرحميد على الدين على احمد33719

قنااألدبىمبصرحسن قناوى على احمد33720

قنااألدبىمبصرمحمد محمد على احمد33721

قنااألدبىمبصراحمد توفيق كامل احمد33722

قنااألدبىمبصرمحمد الوفا ابو محمد احمد33723

قنااألدبىمبصرزيد ابو احمد محمد احمد33724

قنااألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد احمد33725

قنااألدبىمبصرامين فوزى محمد احمد33726

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد احمد33727



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1602

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن355.5ابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

راسبابوشوشة

راسبابوشوشة

ثانابوشوشة

راسبابوشوشة

ثانابوشوشة

ن390.5ابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

راسبابوشوشة

ن383ابوشوشة

ن351ابوشوشة

ن432ابوشوشة

ن377ابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

راسبابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ن365ابوشوشة

ن345السليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ن359السليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ن413السليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1603

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قنااألدبىمبصرحسن احمد محمود احمد33728

قنااألدبىمبصراحمد الدين كمال الدين محى احمد33729

قنااألدبىمبصرنوبى خلف مرتضى احمد33730

قنااألدبىمبصربغدادى المقصود عبد يسرى احمد33731

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد سليمان محمد ادهم33732

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو حلمى اسامه33733

قنااألدبىمبصرعالم محمود عادل اسالم33734

قنااألدبىمبصرمحمد حسن محمد اسالم33735

قنااألدبىمبصراحمد الحفيظ عبد محمد اسالم33736

قنااألدبىمبصرعلى خلف عزت اكرامى33737

قنااألدبىمبصرعلى السيد محمد السيد33738

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمود خالد امير33739

قنااألدبىمبصربهيج محمود الستار عبد ايمن33740

قنااألدبىمبصراحمد القاسم ابو فاوى ايمن33741

قنااألدبىمبصرامين محمود صفوت بركات33742

قنااألدبىمبصرعلى حسين عصام بالل33743

قنااألدبىمبصرسليم صالح قناوى بهاء33744

قنااألدبىمبصرالدين نصر حلمى كرم بهاء33745

قنااألدبىمبصرالنبى حسب توفيق هللا خلف توفيق33746

قنااألدبىمبصرالسيد احمد جمال حسام33747

قنااألدبىمبصرمحمود على حمدى حسام33748

قنااألدبىمبصرحسين الرب جاد شوقى حسام33749

قنااألدبىمبصرالدين سعد زكى مجدى حسين33750

قنااألدبىمبصرالسيد احمد جمال رائد33751

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو عزت ربيع33752

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد احمد محمد رفيع33753

قنااألدبىمبصرالشافى عبد الوفا ابو فواز صدام33754

قنااألدبىمبصراحمد محمد عبده صالح33755

قنااألدبىمبصرمحمدين جاد حمدى طارق33756

قنااألدبىمبصراحمد النبى عبد محمد طارق33757

قنااألدبىمبصرمحمد الحمد شيبه محمود طارق33758

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد احمد عطا عادل33759

قنااألدبىمبصرمحمود محمد سعد عاطف33760

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد على عامر33761

قنااألدبىمبصرمرزوق عمر احمد الحليم عبد33762

قنااألدبىمبصراحمد سعد صالح الرحمن عبد33763

قنااألدبىمبصرحداد فصاد كرم الرحمن عبد33764

قنااألدبىمبصرمحمد منصور محمد الرحمن عبد33765

قنااألدبىمبصراحمد الرحيم عبد سيد الرحيم عبد33766

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد الموجود عبد فهيم العزيز عبد33767

قنااألدبىمبصرالكريم عبد حسن احمد الكريم عبد33768

قنااألدبىمبصرمحمود الاله عبد احمد الاله عبد33769
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قنااألدبىمبصرالراضى عبد محمد احمد هللا عبد33770

قنااألدبىمبصرمريعز جاهين رجب هللا عبد33771

قنااألدبىمبصريوسف محمد الرازق عبد هللا عبد33772

قنااألدبىمبصرصادق جاد الهادى عبد هللا عبد33773

قنااألدبىمبصرفراج عالم محمود هللا عبد33774

قنااألدبىمبصرمحمود محمد محمود هللا عبد33775

قنااألدبىمبصرمحمد فوزى صابر الموجود عبد33776

قنااألدبىمبصراحمد محمود احمد النبى عبد33777

قنااألدبىمبصراحمد المتجلى عبد الوفا ابو عز33778

قنااألدبىمبصراحمد الوفا ابو محترم عالء33779

قنااألدبىمبصرسليمان الفضيل عبد الباسط عبد عمار33780

قنااألدبىمبصرحسانين محمد حسانين عمر33781

قنااألدبىمبصرمحمد حفنى فتحى عمر33782

قنااألدبىمبصرحماد سيد ثابت عمرو33783

قنااألدبىمبصرعلى الهادى عبد مهدى عمرو33784

قنااألدبىمبصرالضوى يونس كرم فيصل33785

قنااألدبىمبصرالدين نور صادق المحسن عبد كارم33786

قنااألدبىمبصرمحمد محمد سيد كرم33787

قنااألدبىمبصرهللا خلف الدين سعد على كرم33788

قنااألدبىمبصرمريعز السيد رمضان كريم33789

قنااألدبىمبصرحسن قناوى المجد ابو محمد33790

قنااألدبىمبصرقمصان احمد الوفا ابو محمد33791

قنااألدبىمبصرحسين الرازق عبد الوفا ابو محمد33792

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد اللطيف عبد احمد محمد33793

قنااألدبىمبصرصديق قاسم احمد محمد33794

قنااألدبىمبصرعثمان بيومى اسعد محمد33795

قنااألدبىمبصرمحمد فؤاد بركات محمد33796

قنااألدبىمبصرفهمى الفضل ابو جابر محمد33797

قنااألدبىمبصرهللا عوض اللطيف عبد جمال محمد33798

قنااألدبىمبصرحسين المجد ابو حسين محمد33799

قنااألدبىمبصرعوض محمد هللا خلف محمد33800

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد دسوقى محمد33801

قنااألدبىمبصراحمد محمد رفعت محمد33802

قنااألدبىمبصرحسين كرم الباسط عبد محمد33803

قنااألدبىمبصرالعاطى عبد محمود الحفيظ عبد محمد33804

قنااألدبىمبصربهيج محمود الحميد عبد محمد33805

قنااألدبىمبصرمحمد حافظ الفتاح عبد محمد33806

قنااألدبىمبصرمحمد عطيه الموجود عبد محمد33807

قنااألدبىمبصرخليفه هللا عبد على محمد33808

قنااألدبىمبصراحمد السيد قاعود محمد33809

قنااألدبىمبصرالقاسم ابو بركات هللا خلف محمود33810

قنااألدبىمبصراحمد فتحى رجب محمود33811
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قنااألدبىمبصراحمد الرحيم عبد عابدين محمود33812

قنااألدبىمبصريوسف احمد الباسط عبد محمود33813

قنااألدبىمبصرالوارث عبد محمد الجواد عبد محمود33814

قنااألدبىمبصرمصطفى عمر الرؤوف عبد محمود33815

قنااألدبىمبصراحمد محمد العاطى عبد محمود33816

قنااألدبىمبصرحسين احمد العزيز عبد محمود33817

قنااألدبىمبصرعمر محمد هللا عبد محمود33818

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد محمود33819

قنااألدبىمبصرعوض الرحيم عبد نبيل محمود33820

قنااألدبىمبصرجالل مصطفى خلف مصطفى33821

قنااألدبىمبصرحسن اسماعيل الصبور عبد مصطفى33822

قنااألدبىمبصراللطيف عبد مصطفى اللطيف عبد مصطفى33823

قنااألدبىمبصرمكاوى محمد رشاد منصور33824

قنااألدبىمبصرعلى الحليم عبد السيد نادر33825

قنااألدبىمبصراحمد محمد عاصم هانى33826

قنااألدبىمبصراحمد فواز محمد همام33827

قنااألدبىمبصرمحمد المنصف عبد العزيز عبد وليد33828

قنااألدبىمبصريحى الهادى عبد مرتضى احمد يحى33829

قنااألدبىمبصرفداوى رشوان حمدى يوسف33830

قنااألدبىمبصرعطيه احمد كمال احمد33831

قنااألدبىمبصرحسن الزين عبد فوزى حسين33832

قنااألدبىمبصرمحمود ابراهيم حسنى ابراهيم33833

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد رفعت ابراهيم33834

قنااألدبىمبصرابراهيم هللا عطايت هللا عبد ابراهيم33835

قنااألدبىمبصرعلى ابراهيم محمود ابراهيم33836

قنااألدبىمبصرمحمد حسن ابراهيم احمد33837

قنااألدبىمبصرابراهيم على الدهب ابو احمد33838

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو اشرف احمد33839

قنااألدبىمبصرمحمود هللا فضل جاد احمد33840

قنااألدبىمبصرمحمد العاطى عبد جمال احمد33841

قنااألدبىمبصرحسن بهيج حسين احمد33842

قنااألدبىمبصرالصابر احمد رفعت احمد33843

قنااألدبىمبصرسباق احمد الفتاح عبد احمد33844

قنااألدبىمبصريمنى هللا حمايت كرم احمد33845

قنااألدبىمبصردياب احمد محمد احمد33846

قنااألدبىمبصرالمجد ابو شاكر محمد احمد33847

قنااألدبىمبصراحمد الحميد عبد فريد اسامه33848

قنااألدبىمبصرحسين احمد حسن هريره ابو اسالم33849

قنااألدبىمبصربكر ابو حسن بكر ابو انور اسالم33850

قنااألدبىمبصرتوفيق فتحى محمد اسالم33851

قنااألدبىمبصرمحمد العال عبد الجواد عبد اشرف33852

قنااألدبىمبصرمحمد الحسن ابو حسنى امجد33853
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ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

راسبالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ن416المحارزة

ثانالمحارزة

ن528المحارزة

ن321المحارزة

ن361.5المحارزة

ن338المحارزة

ن354.5المحارزة

ن389.5المحارزة

ن367المحارزة

ن377المحارزة

ن373المحارزة

ثانالمحارزة

ن358المحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن337المحارزة

ن342المحارزة

ثانالمحارزة

راسبالمحارزة
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قنااألدبىمبصرسالم اسماعيل الباسط عبد الحسن33854

قنااألدبىمبصرمحمد القادر عبد محمد ايهاب33855

قنااألدبىمبصرمرسى محمود كرم ايمن33856

قنااألدبىمبصرحسين عارف احمد باسم33857

قنااألدبىمبصرالدين نور دردير عنتر بدرى33858

قنااألدبىمبصرحسين محمد الاله عبد الدين عز بسام33859

قنااألدبىمبصرمحمد الغنى عبد عطيتو بسام33860

قنااألدبىمبصرسعيد احمد السيد بالل33861

قنااألدبىمبصرمحمد محمود عامر تامر33862

قنااألدبىمبصراحمد جابر شعبان جابر33863

قنااألدبىمبصراحمد محمد اللطيف عبد حازم33864

قنااألدبىمبصرعثمان المعبود عبد رفعت حسام33865

قنااألدبىمبصرسليم الدين زين عادل حسام33866

قنااألدبىمبصرجاد حسن الطيب حسن33867

قنااألدبىمبصرعلى احمد حسنى حسن33868

قنااألدبىمبصرفضيل محمد حسين حسن33869

قنااألدبىمبصرمحمد احمد سعد حسن33870

قنااألدبىمبصرالغفار عبد عبادى فتحى حسن33871

قنااألدبىمبصرمحمد على محمد حسن33872

قنااألدبىمبصرعلى العظيم عبد عيد حسين33873

قنااألدبىمبصرالسيد حسين محمد حسين33874

قنااألدبىمبصرعلى الرحيم عبد محمد حماده33875

قنااألدبىمبصرمحمد المهدى محمد احمد حمدى33876

قنااألدبىمبصراحمد اللطيف عبد شعبان خالد33877

قنااألدبىمبصرالسيد احمد عرفات رامى33878

قنااألدبىمبصريوسف محمد الحميد عبد رجب33879

قنااألدبىمبصرعلى شحاته جابر شحاته33880

قنااألدبىمبصرخليل السيد سعيد شعبان33881

قنااألدبىمبصراحمد فكرى فوزى شعبان33882

قنااألدبىمبصربطيخ طه صابر محمود صابر33883

قنااألدبىمبصراحمد الحميد عبد الدين عماد صالح33884

قنااألدبىمبصراحمد الاله عبد عبيد عاطف33885

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد صالح الرحيم عبد33886

قنااألدبىمبصراحمد محمد السالم عبد عز السالم عبد33887

قنااألدبىمبصرمحمد الفضل ابو احمد الكريم عبد33888

قنااألدبىمبصرمحمود المنصف عبد على الكريم عبد33889

قنااألدبىمبصرمهران اللطيف عبد مصرى اللطيف عبد33890

قنااألدبىمبصرهللا عبد امين العليم عبد هللا عبد33891

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد على الرازق عبد عبده33892

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد عصام33893

قنااألدبىمبصرعباس الوفا ابو عادل عصام33894

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمد رضا عالء33895
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راسبالمحارزة

ن315.5المحارزة

ثانالمحارزة

راسبالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن315المحارزة

ن346المحارزة

راسبالمحارزة

ثانالمحارزة

راسبالمحارزة

ثانالمحارزة

ن367المحارزة

ثانالمحارزة

ن349المحارزة

ثانالمحارزة

ن365المحارزة

ن340المحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن328المحارزة

ثانالمحارزة

ن345المحارزة

ن333.5المحارزة

ثانالمحارزة

ن429المحارزة

ثانالمحارزة

ن339المحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن389المحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن326المحارزة

راسبالمحارزة

راسبالمحارزة

ثانالمحارزة

راسبالمحارزة
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قنااألدبىمبصرعلى عبده ناجح عالء33896

قنااألدبىمبصرصديق محمد يمنى عالء33897

قنااألدبىمبصراحمد محمد جعفر على33898

قنااألدبىمبصرشحاته محمد حجى على33899

قنااألدبىمبصردقاش على دياب على33900

قنااألدبىمبصرمصطفى شاكر رفعت على33901

قنااألدبىمبصرمحمد احمد عاصم على33902

قنااألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد على33903

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد على33904

قنااألدبىمبصرحسان على مختار على33905

قنااألدبىمبصرالسيد احمد حمدى عماد33906

قنااألدبىمبصرالحمد ابو حامد شحاته عمر33907

قنااألدبىمبصرعلى عمر محمد عمر33908

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد رشيدى محمد عمرو33909

قنااألدبىمبصريوسف احمد حمدى عيد33910

قنااألدبىمبصرخليل السيد سمير عيد33911

قنااألدبىمبصرمحمد على عادل فارس33912

قنااألدبىمبصرمحمد الستار عبد جبريل كريم33913

قنااألدبىمبصرمحمد بدوى عاطف كمال33914

قنااألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم محمد33915

قنااألدبىمبصرالسالم عبد احمد الهدى ابو محمد33916

قنااألدبىمبصراحمد الصبور عبد احمد محمد33917

قنااألدبىمبصرخليل الاله عبد احمد محمد33918

قنااألدبىمبصربكرى احمد فتحى محمد السيد محمد33919

قنااألدبىمبصرمحمود الرؤف عبد انور محمد33920

قنااألدبىمبصرحسين على جريو محمد33921

قنااألدبىمبصرهللا عبد المهدى محمد حسام محمد33922

قنااألدبىمبصرمحمد فتحى حسنى محمد33923

قنااألدبىمبصرتوغان احمد حماده محمد33924

قنااألدبىمبصرعوض محمد حمد محمد33925

قنااألدبىمبصرهمام الكليم عبد خالد محمد33926

قنااألدبىمبصراحمد جابر خلف محمد33927

قنااألدبىمبصراسماعيل الباسط عبد صابر محمد33928

قنااألدبىمبصررحاب محمد صابر محمد33929

قنااألدبىمبصرمحمد احمد صالح محمد33930

قنااألدبىمبصرمحمد على صالح محمد33931

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد صابر عادل محمد33932

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد زغلول سعد الباسط عبد محمد33933

قنااألدبىمبصرصديق الوفا ابو عاصم محمد33934

قنااألدبىمبصرحسين احمد سالمه عاطف محمد33935

قنااألدبىمبصرمحمد الرازق عبد عاطف محمد33936

قنااألدبىمبصرالسالم عبد محمد عاطف محمد33937
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راسبالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن408المحارزة

ثانالمحارزة

ن351المحارزة

ثانالمحارزة

ن333المحارزة

ثانالمحارزة

ن350المحارزة

ن357المحارزة

ثانالمحارزة

ن345المحارزة

ن366المحارزة

ن380المحارزة

ن386المحارزة

ن351المحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

راسبالمحارزة

راسبالمحارزة

راسبالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن339المحارزة

راسبالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

راسبالمحارزة

ن337المحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن378المحارزة

ن349المحارزة

ن443المحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة
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قنااألدبىمبصرالباقى عبد خليفه الراضى عبد محمد33938

قنااألدبىمبصرحسن محمد الحميد عبد محمد33939

قنااألدبىمبصرعلى العظيم عبد العليم عبد محمد33940

قنااألدبىمبصرسالم حماد المبدى عبد محمد33941

قنااألدبىمبصرمحمود محمد النعيم عبد محمد33942

قنااألدبىمبصرالحمد ابو السيد عبده محمد33943

قنااألدبىمبصرعسران صادق عسران محمد33944

قنااألدبىمبصرالحافظ عبد محمد محمود محمد33945

قنااألدبىمبصرحسين امين مصطفى محمد33946

قنااألدبىمبصرمحمد صالح اشرف محمود33947

قنااألدبىمبصرمحمد النعيم عبد بدرى محمود33948

قنااألدبىمبصرمحمد الاله عبد جبريل محمود33949

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد خلف محمود33950

قنااألدبىمبصرمحمد محمود سعد محمود33951

قنااألدبىمبصرمحمد الحسن ابو سمير محمود33952

قنااألدبىمبصرمحمود زكى فوزى محمود33953

قنااألدبىمبصراسماعيل الصبور عبد محمد محمود33954

قنااألدبىمبصرعباس مصطفى بالل مختار33955

قنااألدبىمبصرمحمدين مرعى محمد مرعى33956

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمود مصطفى33957

قنااألدبىمبصرعلى الاله عبد جابر معاذ33958

قنااألدبىمبصرحسين احمد صالح معتز33959

قنااألدبىمبصرويفى على عمر منتصر33960

قنااألدبىمبصرالقاضى فايز هللا خلف ناجح33961

قنااألدبىمبصرعلى جاد جبالى وائل33962

قنااألدبىمبصرعلى جاد جبالى وليد33963

قنااألدبىمبصرعسران فاضل فتحى وليد33964

قنااألدبىمبصراحمد الحميد عبد اسماعيل يسرى33965

قنااألدبىمبصرعباس مصطفى جالل ياسر33966

قنااألدبىمبصرمحمد الهدى ابو محمد يوسف33967

قنااألدبىمبصراحمد فؤاد احمد ابراهيم33968

قنااألدبىمبصرحفنى محمد الوراث عبد ابراهيم33969

قنااألدبىمبصرحسين بكر ابو حسن بكر ابو33970

قنااألدبىمبصرخليفه محمد احمد محمد حاتم احمد33971

قنااألدبىمبصرمحمد السمان حفنى احمد33972

قنااألدبىمبصرمحمد احمد خيرى احمد33973

قنااألدبىمبصرمدنى فؤاد سعد احمد33974

قنااألدبىمبصرحسن ذكى شعبان احمد33976

قنااألدبىمبصرعربى مكين طلعت احمد33977

قنااألدبىمبصرالظاهر عبد اسماعيل الحميد عبد احمد33978

قنااألدبىمبصرحسن محمد عزت احمد33979

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد33980
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ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن415المحارزة

ثانالمحارزة

ن405المحارزة

ن467المحارزة

ثانالمحارزة

ن329المحارزة

ن353المحارزة

ثانالمحارزة

ن351المحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن349المحارزة

ن360المحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن350المحارزة

ثانالمحارزة

ن326المحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانبخانس قصير

راسببخانس قصير

راسببخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

راسببخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير
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قنااألدبىمبصرمحمود فوزى محمد احمد33981

قنااألدبىمبصرسليمان الرحيم عبد محمد اسالم33982

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد البدرى33983

قنااألدبىمبصرفياض بيومى عارف الشاذلى33984

قنااألدبىمبصراسماعيل الشافى عبد احمد بشار33985

قنااألدبىمبصرمصطفى قناوى سيد بشار33986

قنااألدبىمبصرحسين الحميد عبد الناصر عبد جمال33987

قنااألدبىمبصرصديق تركى عابدين حريرى33988

قنااألدبىمبصرالعال عبد هللا عبد حسن حسام33989

قنااألدبىمبصراحمد فراج احمد حسن33990

قنااألدبىمبصرعيسى محمود محمد حمد33991

قنااألدبىمبصرالمبدى عبد خيرى ياسر خيرى33992

قنااألدبىمبصرمحمد محمود سيد زياد33993

قنااألدبىمبصرالسيد احمد كرم سعودى33994

قنااألدبىمبصرمرسى عطايا الدين نور الجليل عبد33995

قنااألدبىمبصرحسانين على محمود الحليم عبد33996

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد الحسن ابو صفوت الرؤف عبد33997

قنااألدبىمبصرالدين كمال فرج المعارف ابو العزيز عبد33998

قنااألدبىمبصرالعال عبد يمنى احمد هللا عبد33999

قنااألدبىمبصرالحميد عبد كامل سمير هللا عبد34000

قنااألدبىمبصرالاله عبد الرب جاد شحاته هللا عبد34001

قنااألدبىمبصرصابر هللا خلف صالح المنعم عبد34002

قنااألدبىمبصراحمد هاشم شوقى الوهاب عبد34003

قنااألدبىمبصرحسن حسين الستار عبد عزت34004

قنااألدبىمبصرالدين عالء الفضل ابو مصطفى علوى34005

قنااألدبىمبصرصالح محمد سيد على34006

قنااألدبىمبصرحسن على الرؤوف عبد على34007

قنااألدبىمبصرادريس صادق العارف عمر34008

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمود اللطيف عبد فارس34009

قنااألدبىمبصراحمد فراج احمد كرم34010

قنااألدبىمبصرمحمود العال عبد محمد كرم34011

قنااألدبىمبصراحمد لطفى خالد لطفى34012

قنااألدبىمبصرمحمد العاطى عبد احمد مؤمن34013

قنااألدبىمبصرصديق فؤاد شحات مؤمن34014

قنااألدبىمبصرمدنى شحات احمد محمد34015

قنااألدبىمبصراحمد حسن خليفه محمد34016

قنااألدبىمبصراحمد محمد صبحى محمد34017

قنااألدبىمبصرطه شرقاوى طه محمد34018

قنااألدبىمبصرحسن صبره طه محمد34019

قنااألدبىمبصرامين محمد عامر محمد34020

قنااألدبىمبصرمحمد الوفا ابو الباسط عبد محمد34021

قنااألدبىمبصرمحمود الحميد عبد الفتاح عبد محمد34022
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قنااألدبىمبصرحسانين محمد هللا عوض محمد34023

قنااألدبىمبصرمحمد محمد كرم محمد34024

قنااألدبىمبصربغدادى الكريم جاد ممدوح محمد34025

قنااألدبىمبصرعيسى محمود احمد محمود34026

قنااألدبىمبصرعلى حامد االقرع محمود34027

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو حشمت محمود34028

قنااألدبىمبصرسليم على رشاد محمود34029

قنااألدبىمبصرمحمد محمد الباسط عبد محمود34030

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد عمر العزيز عبد محمود34031

قنااألدبىمبصرهللا عبد يوسف هللا عبد محمود34032

قنااألدبىمبصرحسانين حامد المحسن عبد محمود34033

قنااألدبىمبصرمحمد عثمان عزت محمود34034

قنااألدبىمبصرقليعى عكاشه هللا عطا محمود34035

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد كمال محمود34036

قنااألدبىمبصراحمد امام محمد محمود34037

قنااألدبىمبصرقوطه محمود محمد محمود34038

قنااألدبىمبصرعبيد مصطفى محمد محمود34039

قنااألدبىمبصرصابر هللا عطا حسنى الملقب العال عبد مصطفى34040

قنااألدبىمبصررضوان محمود عشرى مصطفى34041

قنااألدبىمبصرالسيد الشمندى محمود مصطفى34042

قنااألدبىمبصرالمجد ابو العزيز عبد محمود مصطفى34043

قنااألدبىمبصرزيد ابو الاله عبد محمود مصطفى34044

قنااألدبىمبصرطلحه حماد شحات معتز34045

قنااألدبىمبصرصابر خلف يوسف نور34046

قنااألدبىمبصراحمد روحى احمد وليد34048

قنااألدبىمبصرهاشم الطاهر محمد وليد34049

قنااألدبىمبصريوسف السيد وائل يحيى34050

قنااألدبىمبصرهللا عبد يوسف هللا خلف يوسف34051

قنااألدبىمبصريوسف السيد وائل يوسف34052

قنااألدبىمبصرحسن احمد يسرى احمد34053

قنااألدبىمبصرالمجد ابو خلف محمد المجد ابو34054

قنااألدبىمبصراحمد احمد محمد اسعد الدين جمال34055

قنااألدبىمبصراحمد حمدان السيد احمد34056

قنااألدبىمبصرهللا عبد عثمان دياب احمد34057

قنااألدبىمبصرمحمد احمد رشوان احمد34058

قنااألدبىمبصرمنصور احمد سيد احمد34059

قنااألدبىمبصرعلى المجيد عبد طه احمد34060

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد رشاد الرحيم عبد احمد34061

قنااألدبىمبصرسالم احمد الرازق عبد احمد34062

قنااألدبىمبصرعمر المجد ابو الناصر عبد احمد34063

قنااألدبىمبصرفراج احمد فراج احمد34064

قنااألدبىمبصرهالل محمود محمد احمد34065
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قنااألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الستار عبد اسماعيل34066

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمد عز اسالم34067

قنااألدبىمبصرالحكم عبد احمد محمود اسالم34068

قنااألدبىمبصرعمر المجد ابو عاطف محمد اسالم34069

قنااألدبىمبصرجاد فواز الناصر عبد جمال34070

قنااألدبىمبصرمحمود فؤاد عاشق حامد34071

قنااألدبىمبصرحمادى فراج حمادى حسام34072

قنااألدبىمبصراحمد سيرى سما الحسيب عبد حسام34073

قنااألدبىمبصرالعال عبد مدنى العطا عبد حسن34074

قنااألدبىمبصرصالح سيد عمران حمد34075

قنااألدبىمبصرمحمد توفيق محمد صالح34076

قنااألدبىمبصراحمد تغيان اسعد طارق34077

قنااألدبىمبصرالجواد عبد الوهاب عبد محمد طلعت34078

قنااألدبىمبصرمحمد الكريم جاد ابراهيم طه34079

قنااألدبىمبصرهللا حمد العزيز عبد محمد عاطف34080

قنااألدبىمبصرسليمان الكريم جاد محمد الرحمن عبد34081

قنااألدبىمبصراحمد العطا عبد كرم العطا عبد34082

قنااألدبىمبصرالعربى العليم عبد ثروت العليم عبد34083

قنااألدبىمبصرمحمد على الحليم عبد على34084

قنااألدبىمبصراحمد محمود الوالى عبد عمر34085

قنااألدبىمبصرفراج اللطيف عبد فتحى عمر34086

قنااألدبىمبصرالباسط عبد المجيد عبد مختار عمر34087

قنااألدبىمبصرابراهيم فكرى الرحيم عبد فارس34088

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو احمد محمد34089

قنااألدبىمبصرالسالم عبد الحى عبد ثابت محمد34090

قنااألدبىمبصرعلى عمر حلمى محمد34091

قنااألدبىمبصرمحمود ابراهيم الدين شمس محمد34092

قنااألدبىمبصراحمد لطفى عاطف محمد34093

قنااألدبىمبصرالسعود ابو المجد ابو الفتاح عبد محمد34094

قنااألدبىمبصرالاله عبد الحكيم عبد الفتاح عبد محمد34095

قنااألدبىمبصراحمد محمد الفتاح عبد محمد34096

قنااألدبىمبصراحمد محمود الملك عبد محمد34097

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمود محمد34098

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمود مرتضى محمد34099

قنااألدبىمبصراحمد على الكريم جاد محمود34100

قنااألدبىمبصرحسين محمود صالح محمود34101

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد الحكيم عبد الباسط عبد محمود34102

قنااألدبىمبصراحمد محمود عاطف محمود34103

قنااألدبىمبصرالاله عبد الحكيم عبد الفتاح عبد محمود34104

قنااألدبىمبصراحمد يوسف محمد محمود34105

قنااألدبىمبصرهللا خلف احمد هللا خلف مصطفى34106

قنااألدبىمبصرحسين محمود هللا خلف مصطفى34107
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قنااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد مصطفى34108

قنااألدبىمبصرمحمد احمد صابر ممدوح34109

قنااألدبىمبصرحسين محمد عوض هوارى34110

قنااألدبىمبصرشاكر حسن مراد وحيد34111

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد سيد ابراهيم34112

قنااألدبىمبصرمحمود احمد على ابراهيم34113

قنااألدبىمبصرحفنى محمد شعبان بكر ابو34114

قنااألدبىمبصراحمد على السالم عبد احمد34115

قنااألدبىمبصرمحمود الغنى عبد على احمد34116

قنااألدبىمبصرعلى عمر على احمد34117

قنااألدبىمبصرالعربى محمد محمود احمد34118

قنااألدبىمبصرالفضل ابو المعارف ابو محمود اسامه34119

قنااألدبىمبصرالجبار عبد احمد صادق حسام34120

قنااألدبىمبصرشحات حسن احمد حسين34121

قنااألدبىمبصرمحمد حسين محمد حسين34122

قنااألدبىمبصراحمد يوسف احمد خالد34123

قنااألدبىمبصرمحمد السيد عبده خالد34124

قنااألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد خالد34125

قنااألدبىمبصرالدين نور محمد الدين نور رمضان34126

قنااألدبىمبصرمحمد سيد طلعت سيد34127

قنااألدبىمبصرحفنى على محمد طالل34128

قنااألدبىمبصراحمد على موسى الرحمن عبد34129

قنااألدبىمبصرالعال عبد محمد فتحى العال عبد34130

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الدين بهاء احمد العزيز عبد34131

قنااألدبىمبصرمحمود سليم اسماعيل هللا عبد34132

قنااألدبىمبصراحمد يوسف سيد هللا عبد34133

قنااألدبىمبصراحمد الرازق عبد محمود هللا عبد34134

قنااألدبىمبصرحسين الهادى عبد ممدوح الهادى عبد34135

قنااألدبىمبصرحسين الرحمن عبد العال ابو عمر34136

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد احمد محمد عمر34137

قنااألدبىمبصرالشافى عبد محمود عبده محمد34138

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد احمد هللا خلف محمود34139

قنااألدبىمبصرالسيد محمود فراج محمود34140

قنااألدبىمبصرمدنى احمد ياسر محمود34141

قنااألدبىمبصرحفنى محمد رمضان مصطفى34142

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد مصطفى34143

قنااألدبىمبصرحسانين احمد محمد مصطفى34144

قنااألدبىمبصرمحمد الدين نور احمد الدين نور34145

قنااألدبىمبصرعلى يوسف سمير هشام34146

قنااألدبىمبصرالراوى احمد العاطى عبد وليد34147

قنااألدبىمبصربكر ابو محمود عرفات ياسر34148

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد المجد ابو هللا خلف يوسف34149
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قنااألدبىمبصراحمد السيد هللا خلف يوسف34150

قنااألدبىمبصرمحمد محمود الرحيم عبد يوسف34151

قنااألدبىمبصرهللا جاد الصغير محمد الفتاح عبد يوسف34152

قنااألدبىمبصرهللا جاد محمد السميع عبد يونس34153

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد جاد ابراهيم34154

قنااألدبىمبصرعلى محمد جمال ابراهيم34155

قنااألدبىمبصرعلى الدين سعد خلف احمد34156

قنااألدبىمبصرعابدين جابر كليب احمد34157

قنااألدبىمبصرعلى الوفا ابو محمد احمد34158

قنااألدبىمبصرمحمد شحاته محمد احمد34159

قنااألدبىمبصرمحمد مكى محمود احمد34160

قنااألدبىمبصرعليان محمد مختار احمد34161

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمد مصطفى احمد34162

قنااألدبىمبصرقناوى على محمد ادهم34163

قنااألدبىمبصرمحمد زيد ابو ممدوح اسامه34164

قنااألدبىمبصرحلمى محمد طلعت اسالم34165

قنااألدبىمبصرابراهيم النظير عبد احمد اشرف34166

قنااألدبىمبصرالحليم عبد مصطفى صبرى الحسين34167

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمد سعيد ايمن34168

قنااألدبىمبصرحسن حلمى جمال بدر34169

قنااألدبىمبصرابراهيم حسين اسماعيل جمال34170

قنااألدبىمبصراحمد محمد الحميد عبد جمال34171

قنااألدبىمبصرمحمد احمد ناجح حاتم34172

قنااألدبىمبصرحفنى الكريم جاد عيد هللا خلف34173

قنااألدبىمبصرمحمد السيد محمد رجب34174

قنااألدبىمبصرعلى رفاعى انور رفاعى34175

قنااألدبىمبصرعلى اللطيف عبد على شعيب34176

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد شوقى34177

قنااألدبىمبصرصادق محمد الدين شمس صادق34178

قنااألدبىمبصرالباسط عبد احمد عاطف الباسط عبد34179

قنااألدبىمبصرعلى الرحيم عبد محمد الرحمن عبد34180

قنااألدبىمبصرخالف العال عبد محمد العال عبد34181

قنااألدبىمبصرسليم سليمان الحميد عبد اللطيف عبد34182

قنااألدبىمبصراسماعيل احمد رضوان عرفه34183

قنااألدبىمبصرمصطفى على احمد على34184

قنااألدبىمبصراحمد االمير حسن على34185

قنااألدبىمبصراحمد محمدين حسن على34186

قنااألدبىمبصرعلى الحليم عبد فراج على34187

قنااألدبىمبصرفهيم حسين عيد عمر34188

قنااألدبىمبصرعليان محمد مختار كرم34189

قنااألدبىمبصرفاوى الرسول عبد عادل مبارك34190

قنااألدبىمبصرعباس العال عبد الحجاج ابو محمد34191
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ثانالمال بالد

ن332المال بالد

ن326المال بالد

ثانالمال بالد

ن439العمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ن418العمرة

ثانالعمرة

ن378العمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ن362العمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

راسبالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

راسبالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

راسبالعمرة

ن409العمرة

ن382العمرة

ثانالعمرة
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قنااألدبىمبصربدوى ابراهيم احمد محمد34192

قنااألدبىمبصرشاهين حسين احمد محمد34193

قنااألدبىمبصرمصطفى على احمد محمد34194

قنااألدبىمبصرحسانين الكريم عبد السيد محمد34195

قنااألدبىمبصرالحكيم عبد محمد السيد محمد34196

قنااألدبىمبصرجالل الستار عبد جمال محمد34197

قنااألدبىمبصراللطيف عبد سيد حلمى محمد34198

قنااألدبىمبصرحجاب كامل دياب محمد34199

قنااألدبىمبصرالشافى عبد محمد رفعت محمد34200

قنااألدبىمبصرماجد الرحيم عبد سيد محمد34201

قنااألدبىمبصرالشافى عبد على طلعت محمد34202

قنااألدبىمبصرمحمود احمد المجيد عبد محمد34203

قنااألدبىمبصراحمد محمد الرحيم عبد محمد34204

قنااألدبىمبصراحمد محمد محمود محمد34205

قنااألدبىمبصرمحمود محمد السيد يونس محمد34206

قنااألدبىمبصراحمد محمود احمد محمود34207

قنااألدبىمبصرمصطفى الحميد عبد اشرف محمود34208

قنااألدبىمبصرمحمد راشد حسين محمود34209

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد على محمود34210

قنااألدبىمبصرعابدين جابر كليب محمود34211

قنااألدبىمبصرمحمد زيد ابو محمد محمود34212

قنااألدبىمبصرابراهيم على محمد محمود34213

قنااألدبىمبصراحمد محمد رمضان مصطفى34214

قنااألدبىمبصرحسن محمود محمد مصطفى34215

قنااألدبىمبصراحمد حسن محمود مصطفى34216

قنااألدبىمبصراحمد محمد على وليد34217

قنااألدبىمبصرحسين على محمد وليد34218

قنااألدبىمبصرصديق احمد محمد يوسف34219

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمود احمد حسام34220

قنااألدبىمبصرموسى طايع غريب ابراهيم34222

قنااألدبىمبصراحمد هللا حمد المعارف ابو احمد34223

قنااألدبىمبصرتوفيق محمد حسين احمد34224

قنااألدبىمبصرسليمان فخرى العزيز عبد احمد34225

قنااألدبىمبصراسماعيل الموجود عبد المنصف عبد احمد34226

قنااألدبىمبصرعلى الحليم عبد عدلى احمد34227

قنااألدبىمبصرمحمد المرغنى فرغلى احمد34228

قنااألدبىمبصرخليل محمود الكريم فضل احمد34229

قنااألدبىمبصرعلى الشعرانى محمد احمد34230

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد محمد احمد34231

قنااألدبىمبصرالعليم عبد صالح احمد اسالم34232

قنااألدبىمبصراحمد حافظ المبدى عبد اسالم34233

قنااألدبىمبصرالدين كمال الحكيم عبد حسين بدر34234
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ن362العمرة

راسبالعمرة

ن316العمرة

ن322.5العمرة

ثانالعمرة

ن353العمرة

ثانالعمرة

ن315العمرة

ن343العمرة

ن355العمرة

ن381العمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

راسبالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

راسبالعمرة

ن362القارة

ن367القارة

ن336القارة

ن395القارة

ن369القارة

ثانالقارة

راسبالقارة

ثانالقارة

ثانالقارة

ن366القارة

ن330القارة

ن371القارة

ن395القارة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1627

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قنااألدبىمبصرخليل محمد احمد بشار34235

قنااألدبىمبصررسالن الحليم عبد على حسين34236

قنااألدبىمبصرعلى صالح يحيا سيد34237

قنااألدبىمبصرمحمد الرازق عبد اشرف شريف34238

قنااألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم صالح34239

قنااألدبىمبصرالاله عبد امين ضاحى الرحمن عبد34240

قنااألدبىمبصرحمادى محمد عطيتو الرحمن عبد34241

قنااألدبىمبصرقليعى سليم المجد ابو الرحيم عبد34242

قنااألدبىمبصرحسين احمد حسين هللا عبد34243

قنااألدبىمبصررسالن الاله عبد المنصف عبد الاله عبد34244

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد الاله عبد محسن عالء34245

قنااألدبىمبصرعمر محمد محسن عمر34246

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد على محمد عمر34247

قنااألدبىمبصرالدين كمال برعى هللا عبد فولى34248

قنااألدبىمبصرالدين نور الستار عبد احمد كمال34249

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد محمد34250

قنااألدبىمبصرمحمدين فاوى احمد محمد34251

قنااألدبىمبصرالغنى عبد المنعم عبد السيد محمد34252

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد هللا خلف محمد34253

قنااألدبىمبصراحمد حسين هللا خلف محمد34254

قنااألدبىمبصراحمد امين رفعت محمد34255

قنااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمود محمد34256

قنااألدبىمبصراحمد حسن احمد محمود34257

قنااألدبىمبصرعثمان محمد السيد محمود34258

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد على محمود34259

قنااألدبىمبصراحمد همام محمد محمود34260

قنااألدبىمبصرمدنى على الدين نصر مدنى34261

قنااألدبىمبصرمحمد مصطفى احمد مصطفى34262

قنااألدبىمبصرصديق احمد السيد مصطفى34263

قنااألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد الحميد عبد مصطفى34264

قنااألدبىمبصراحمد محمد كمال مصطفى34265

قنااألدبىمبصرالفضيل عبد محمد محمد مصطفى34266

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد فخرى همام مصطفى34267

قنااألدبىمبصرمحمد محمود ابراهيم ناصر34268

قنااألدبىمبصربكرى النوبى النعيم عبد ياسر34269

قنااألدبىمبصرمحمود محمد محمود يحى34270

قنااألدبىمبصرعطيه ابراهيم المالك عبد ابراهيم34271

قنااألدبىمبصرقناوى احمد المنعم عبد ابراهيم34272

قنااألدبىمبصرالعاطى عبد الوفا ابو محمد الوفا ابو34273

قنااألدبىمبصررضوان محمد عاطف بكر ابو34274

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد احمد اسماعيل احمد34275

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد بركات احمد34276
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ن365.5القارة

ثانالقارة

ثانالقارة

ثانالقارة

ثانالقارة

ن388القارة

ن347.5القارة

ثانالقارة

ن380.5القارة

ثانالقارة

ثانالقارة

ثانالقارة

ثانالقارة

ثانالقارة

ن340القارة

ثانالقارة

ثانالقارة

ن341.5القارة

ثانالقارة

ن367القارة

ثانالقارة

ن428القارة

ثانالقارة

ن375.5القارة

ثانالقارة

ثانالقارة

ن453القارة

ن565القارة

ثانالقارة

ثانالقارة

ن400القارة

ثانالقارة

ثانالقارة

ن413القارة

ثانالقارة

ثانالقارة

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن344فرشوط
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قنااألدبىمبصرقنبر الوفا ابو جالل احمد34277

قنااألدبىمبصرالدين نور الحفيظ عبد حلمى احمد34278

قنااألدبىمبصرحسن الحفيظ عبد هللا خلف احمد34279

قنااألدبىمبصراالنصارى خليل شاكر محمود راتب احمد34280

قنااألدبىمبصرمحمد الشافى عبد صبرى احمد34281

قنااألدبىمبصرمحمود صالح صالح احمد34282

قنااألدبىمبصراحمد محمد عادل احمد34283

قنااألدبىمبصرالدين عالء الفضل ابو الباسط عبد احمد34284

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الفتاح عبد احمد34285

قنااألدبىمبصرويفى كامل المنصف عبد احمد34286

قنااألدبىمبصرتوفيق فوزى الناصر عبد احمد34287

قنااألدبىمبصرمحمد احمد النبى عبد احمد34288

قنااألدبىمبصرمحمد النعيم عبد الواحد عبد احمد34289

قنااألدبىمبصرحسين احمد عوض احمد34290

قنااألدبىمبصربطيخ احمد كرم احمد34291

قنااألدبىمبصرحسين محمد محروس احمد34292

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد34293

قنااألدبىمبصراحمد حزين محمد احمد34294

قنااألدبىمبصرقاسم حلمى محمد احمد34295

قنااألدبىمبصرمحمد على خليفه محمد احمد34296

قنااألدبىمبصرويفى رفعت محمد احمد34297

قنااألدبىمبصرعطيه الدين نور محمد احمد34298

قنااألدبىمبصرحسن الاله عبد محمود احمد34299

قنااألدبىمبصرعمر محمد محمود احمد34300

قنااألدبىمبصرمحمد محمود ممدوح احمد34301

قنااألدبىمبصرشمروخ الظاهر عبد اشرف ادهم34302

قنااألدبىمبصرعلى احمد جابر ادهم34303

قنااألدبىمبصرمحمد خليفه العاطى عبد اسامه34304

قنااألدبىمبصرمنصور محمد كرم اسامه34305

قنااألدبىمبصربكرى محمد احمد اسعد34306

قنااألدبىمبصرعمر سليمان ابراهيم اسالم34307

قنااألدبىمبصرحسن الراضى عبد المعارف ابو اسالم34308

قنااألدبىمبصراحمد الاله عبد حامد اسالم34309

قنااألدبىمبصرقاسم محمد سامح اسالم34310

قنااألدبىمبصرحسن على الباسط عبد اسالم34311

قنااألدبىمبصراحمد هريره ابو الحفيظ عبد اسالم34312

قنااألدبىمبصرحسين الحسن ابو الناصر عبد اسالم34313

قنااألدبىمبصراحمد الحميد عبد النعيم عبد اسالم34314

قنااألدبىمبصرحسن حلمى حسن اسماعيل34315

قنااألدبىمبصرمحمد مصطفى موسى اسماعيل34316

قنااألدبىمبصرالاله عبد ربه عبد طلعت اشرف34317

قنااألدبىمبصررضوان على شمس اكرم34318
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ن339فرشوط

ن369فرشوط

ثانفرشوط

ن359فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن396فرشوط

ن362فرشوط

ن376فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن379فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن434فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن334فرشوط

ن361فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

راسبفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط
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قنااألدبىمبصرمحمد غريب سيد الحسين34319

قنااألدبىمبصرعباس محمد سمير ايمن34320

قنااألدبىمبصررشوان احمد صابر بركات34321

قنااألدبىمبصرتوفيق محمود شوقى بهاء34322

قنااألدبىمبصرتوفيق احمد بدرى توفيق34323

قنااألدبىمبصرعلى الرحمن عبد عصام ثروت34324

قنااألدبىمبصرعالم الصمد عبد لطفى حازم34325

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد حامد بركات حامد34326

قنااألدبىمبصرمحمد على مصطفى الدين حسام34327

قنااألدبىمبصرمحمود حسنى حسن حسام34328

قنااألدبىمبصراحمد الدين نور حسن حسام34329

قنااألدبىمبصرالدين عالء رضوان عزب حسام34330

قنااألدبىمبصرعمر محمد بهيج حسن34331

قنااألدبىمبصرشحاته حسين محمد حسن34332

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد محمد احمد حسين34333

قنااألدبىمبصردياب حسين الرازق عبد حسين34334

قنااألدبىمبصرحسين العزيز عبد الرازق عبد حسين34335

قنااألدبىمبصراحمد عزت الكريم عبد حسين34336

قنااألدبىمبصرعالم محمد هالل حماده34337

قنااألدبىمبصرعارف محمد عارف حمدى34338

قنااألدبىمبصراحمد حمدى محمد حمدى34339

قنااألدبىمبصرحسن زيد ابو احمد حمزه34340

قنااألدبىمبصرمحمد احمد اسعد خالد34341

قنااألدبىمبصرحسين على قاعود خالد34342

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الحميد عبد المحسن عبد خضر34343

قنااألدبىمبصرحسن هللا خلف عطيتو هللا خلف34344

قنااألدبىمبصراحمد ربيع سيد ربيع34345

قنااألدبىمبصرمحمد رجب محمد رجب34346

قنااألدبىمبصرسماسيرى الوفا ابو محمد رمضان34347

قنااألدبىمبصراحمد فؤاد احمد زياد34348

قنااألدبىمبصرامين محمد هللا عطا زياد34349

قنااألدبىمبصرحسن عثمان خلف شريف34350

قنااألدبىمبصررشوان صابر جالل صابر34351

قنااألدبىمبصرعلى حسين محمد صالح34352

قنااألدبىمبصرمحمد احمد حسين ضياء34353

قنااألدبىمبصرعلى محمود على ضياء34354

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد فاوى محمود طاهر34355

قنااألدبىمبصردياب الرازق عبد ثروت عابر34356

قنااألدبىمبصراالله عبد محمد الناصر عبد االله عبد34357

قنااألدبىمبصرمدنى محمد الصمد عبد الباسط عبد34358

قنااألدبىمبصرضمرانى محمود الحارص عبد الحميد عبد34359

قنااألدبىمبصرعبده االمير حسين احمد الرحمن عبد34360



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1632

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانفرشوط

راسبفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن337فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

راسبفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن365فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن375فرشوط

ن414فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن482فرشوط

ن332فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن325فرشوط

ن331فرشوط

ن315فرشوط

ن354فرشوط

ثانفرشوط

ن365فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

راسبفرشوط

ثانفرشوط



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1633

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قنااألدبىمبصرمحمود دياب احمد الرحمن عبد34361

قنااألدبىمبصرمحمود الحميد عبد اسعد الرحمن عبد34362

قنااألدبىمبصراحمد حافظ رأفت الرحمن عبد34363

قنااألدبىمبصرمتولى محمد ربيع الرحمن عبد34364

قنااألدبىمبصرمحمود احمد سعد الرحمن عبد34365

قنااألدبىمبصرحماده احمد هللا عبد الرحمن عبد34366

قنااألدبىمبصرمدنى حافظ المنعم عبد الرحمن عبد34367

قنااألدبىمبصرضمرانى قناوى العربى محمد الرحمن عبد34368

قنااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد الرحمن عبد34369

قنااألدبىمبصراحمد الصمد عبد محمد الرحمن عبد34370

قنااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمدين الرحمن عبد34371

قنااألدبىمبصراحمد خيرى نبيل الرحمن عبد34372

قنااألدبىمبصرالكريم جاد اللطيف عبد القاسم ابو الرشيد عبد34373

قنااألدبىمبصراحمد على رفعت الستار عبد34374

قنااألدبىمبصرابراهيم حماد رفعت العظيم عبد34375

قنااألدبىمبصراحمد عبده احمد الفتاح عبد34376

قنااألدبىمبصرمدنى حافظ المنعم عبد الكريم عبد34377

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد الكريم عبد34378

قنااألدبىمبصررضوان اللطيف عبد محمد اللطيف عبد34379

قنااألدبىمبصرالاله عبد البارى عبد عسران ابو هللا عبد34380

قنااألدبىمبصراحمد سليم احمد هللا عبد34381

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمود سرجانى هللا عبد34382

قنااألدبىمبصرفاوى الفضل ابو عاطف هللا عبد34383

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمد هللا عبد34384

قنااألدبىمبصرمحمد على محمد هللا عبد34385

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الوهاب عبد رمضان الوهاب عبد34386

قنااألدبىمبصرحمدان عبده حسن عبده34387

قنااألدبىمبصرعالم فهمى نصحى احمد محمد عثمان34388

قنااألدبىمبصربكر ابو اللطيف عبد صفوت عدنان34389

قنااألدبىمبصرصالح الدين عز محمد الدين عز34390

قنااألدبىمبصرعلى الراضى عبد احمد على34391

قنااألدبىمبصرهللا عطيت بدوى جمال على34392

قنااألدبىمبصرمحمد احمد رجب على34393

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد الدين نور عدلى على34394

قنااألدبىمبصرطنطاوى سعد لطفى على34395

قنااألدبىمبصرعمر عثمان محمد على34396

قنااألدبىمبصرجابر كامل الدين نصر على34397

قنااألدبىمبصرحافظ محمود حافظ عمر34398

قنااألدبىمبصرحسن محمد خالد عمر34399

قنااألدبىمبصراحمد الاله عبد احمد عمرو34400

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمود الباسط عبد عمرو34401

قنااألدبىمبصرمحمد حمدى محمد عمرو34402
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قنااألدبىمبصرالاله عبد الحميد عبد فؤاد غالب34403

قنااألدبىمبصرحسين محمود حسين فارس34404

قنااألدبىمبصرمحمدين احمد طلعت فارس34405

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو فتحى فارس34406

قنااألدبىمبصرمحمد مكى حسين كامل34407

قنااألدبىمبصرالسمان كامل محمد كامل34408

قنااألدبىمبصركيالنى وزيرى بكر كريم34409

قنااألدبىمبصراحمد السميع عبد حامد كريم34410

قنااألدبىمبصرالدين نصر الكريم جاد شوقى كريم34411

قنااألدبىمبصرمحمد الكريم عبد محمد كريم34412

قنااألدبىمبصرالسيد محمد احمد ابراهيم ماجد34413

قنااألدبىمبصرهمام العرب عز احمد محمد34414

قنااألدبىمبصرتركى قرشى احمد محمد34415

قنااألدبىمبصرحسين محمد احمد محمد34416

قنااألدبىمبصرحسين محمود احمد محمد34417

قنااألدبىمبصراحمد جابر احمد اسماعيل محمد34418

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو بدرى محمد34419

قنااألدبىمبصربدرى الحفيظ عبد بدرى محمد34420

قنااألدبىمبصراحمد الاله عبد حامد محمد34421

قنااألدبىمبصرالوفا ابو محمد حربى محمد34422

قنااألدبىمبصرحسن احمد حسن محمد34423

قنااألدبىمبصرمحمد اسماعيل مصطفى حسنى محمد34424

قنااألدبىمبصرحمدان محمود حسين محمد34425

قنااألدبىمبصرالموجود عبد محمود خالد محمد34426

قنااألدبىمبصرمحمود هللا فرج دياب محمد34427

قنااألدبىمبصرمحمد فريد رزق محمد34428

قنااألدبىمبصرالاله عبد الفضل ابو رشاد محمد34429

قنااألدبىمبصررشوان محمد رشوان محمد34430

قنااألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد رفعت محمد34431

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد شرف محمد34432

قنااألدبىمبصرصادق صدقى صادق محمد34433

قنااألدبىمبصرمحمد حسين الباسط عبد محمد34434

قنااألدبىمبصرحسين حمدى الباسط عبد محمد34435

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الحميد عبد محمد34436

قنااألدبىمبصرقناوى المجد ابو الحى عبد محمد34437

قنااألدبىمبصرسيد الحكم عبد الرحمن عبد محمد34438

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد المجد ابو العظيم عبد محمد34439

قنااألدبىمبصرالحافظ عبد محمد العليم عبد محمد34440

قنااألدبىمبصراحمد الشافى عبد الناصر عبد محمد34441

قنااألدبىمبصرالشافى عبد محمد الوهاب عبد محمد34442

قنااألدبىمبصرجوهر الدين على عمر محمد34443

قنااألدبىمبصرالدين نور العزيز عبد احمد محمود34444
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قنااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد احمد محمود34445

قنااألدبىمبصرصادق محمود حاتم محمود34446

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم سامى محمود34447

قنااألدبىمبصرمحمد العال عبد الباسط عبد محمود34448

قنااألدبىمبصرمحمد النعيم عبد الباسط عبد محمود34449

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد الفتاح عبد الحليم عبد محمود34450

قنااألدبىمبصرمحمد كيالنى الحميد عبد محمود34451

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد محمد العظيم عبد محمود34452

قنااألدبىمبصرمحمد بكرى الغفار عبد محمود34453

قنااألدبىمبصرعلى الحميد عبد على محمود34454

قنااألدبىمبصرتركى ابراهيم كرم محمود34455

قنااألدبىمبصربرعى احمد كمال محمود34456

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو محمد محمود34457

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد محمود34458

قنااألدبىمبصرالفضل ابو محمد احمد مصطفى34459

قنااألدبىمبصرالدين نور العزيز عبد جمال مصطفى34460

قنااألدبىمبصرسليم فاوى عادل مصطفى34461

قنااألدبىمبصرعلى هللا جاد الباسط عبد مصطفى34462

قنااألدبىمبصرفؤاد محمد الناصر عبد مصطفى34463

قنااألدبىمبصرعمر الفضل ابو محمد مصطفى34464

قنااألدبىمبصررسالن شاكر محمد مصطفى34465

قنااألدبىمبصرالدين عالء محمدين محمود مصطفى34466

قنااألدبىمبصرقناوى شحاته جعلوص معاز34467

قنااألدبىمبصراحمد الصمد عبد هود معاز34468

قنااألدبىمبصرالمغيث عبد الضوى محمد منزر34469

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد احمد الدين نور34470

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد علوان حسن هانى34471

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد هشام34472

قنااألدبىمبصرمحمود محمد محمد هشام34473

قنااألدبىمبصرخليل السالم عبد صديق وليد34474

قنااألدبىمبصراحمد احمد على وليد34475

قنااألدبىمبصرمحمد حسن احمد ياسر34476

قنااألدبىمبصرمحمود االمير محمد مصطفى ياسر34477

قنااألدبىمبصرضمرانى قناوى ضمرانى يحى34478

قنااألدبىمبصرصالح احمد محمد يحى34479

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمد يس34480

قنااألدبىمبصراسماعيل مصطفى حسنى يوسف34481

قنااألدبىمبصراحمد الوهاب عبد الباسط عبد يوسف34482

قنااألدبىمبصراحمد محمد العاطى عبد يوسف34483

قنااألدبىمبصربكر ابو احمد الهادى عبد يوسف34484

قنااألدبىمبصرمحمد الوفا ابو محمد يوسف34485

قنااألدبىمبصراحمد حسين نبيه يوسف34486
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قنااألدبىمبصرمحمد الباقى عبد محمد الوفا ابو34487

قنااألدبىمبصرمحمد الراضى عبد حسن احمد34488

قنااألدبىمبصرالراضى عبد احمد سليمان احمد34489

قنااألدبىمبصراحمد الفتاح عبد الكريم عبد احمد34490

قنااألدبىمبصرالغنى عبد اسماعيل على احمد34491

قنااألدبىمبصرحسين محمد على احمد34492

قنااألدبىمبصرعثمان حسن محمد احمد34493

قنااألدبىمبصرفريج متولى احمد اسامه34494

قنااألدبىمبصرمحمد احمد رجب اسامه34495

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد احمد خالف محمود اسالم34496

قنااألدبىمبصرسنجاب محمد الحميد عبد الحسين34497

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد الطاهر34498

قنااألدبىمبصرمحمد حماد على خالد34499

قنااألدبىمبصرعباس على عباس صابر34500

قنااألدبىمبصركامل مصطفى ياسر محمد الحكيم عبد34501

قنااألدبىمبصرزيد ابو العزيز عبد احمد الحميد عبد34502

قنااألدبىمبصرحسانين حسين احمد الرحمن عبد34503

قنااألدبىمبصرحسان المجد ابو عوض الرحمن عبد34504

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد الفتاح عبد34505

قنااألدبىمبصرعباس محمد عباس هللا عبد34506

قنااألدبىمبصركامل مصطفى ياسر محمد المحسن عبد34507

قنااألدبىمبصرحسين المعز عبد السيد الوهاب عبد34508

قنااألدبىمبصرمحمد حماد خالد على34509

قنااألدبىمبصرحسن صابر الحمامصى محمد34510

قنااألدبىمبصرالرسول عبد ابراهيم حسن محمد34511

قنااألدبىمبصربكرى حماد خيرى محمد34512

قنااألدبىمبصرالحافظ عبد النصر سيف على محمد34513

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد محسن محمد34514

قنااألدبىمبصرمحمد احمد مختار محمد34515

قنااألدبىمبصرعالم الرحيم عبد منتصر محمد34516

قنااألدبىمبصرحسين ثابت خالد محمود34517

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمد خلف محمود34518

قنااألدبىمبصررضوان الراضى عبد طاهر محمود34519

قنااألدبىمبصرمحمد الجليل عبد محمد محمود34520

قنااألدبىمبصرالسمان فخرى محمد محمود34521

قنااألدبىمبصراحمد الباسط عبد مسعود محمود34522

قنااألدبىمبصرتوفيق الحميد عبد عاطف مصطفى34523

قنااألدبىمبصرسليمان السالم عبد الرؤف عبد معتز34524

قنااألدبىمبصرعطيه ابراهيم الموجود عبد معتز34525

قنااألدبىمبصرابراهيم الحى عبد جمال ياسر34526

قنااألدبىمبصرحفنى محمود الخالق عبد يوسف34527

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد يوسف34528
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ن431(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن374(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن362(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن411(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن375(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن363(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن356(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن374(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن346(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن363(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن354(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن342(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن360(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن330(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن359(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن336(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن405(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن405(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن328(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن417(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن418(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن380(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن447(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن362(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن371(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن342(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

راسب(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن351(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن440(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن380(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن391(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن356(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن379(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن332(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن367(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير
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قنااألدبىمبصرجابر الراضى عبد محمود يوسف34529

قنااألدبىمبصراحمد عباده احمد ابراهيم34530

قنااألدبىمبصرمحمد قناوى حسن ابراهيم34531

قنااألدبىمبصرقنديل حسن على ابراهيم34532

قنااألدبىمبصردياب الموجود عبد اسعد احمد34533

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد ايمن احمد34534

قنااألدبىمبصرعلى الحمد ابو عزت احمد34535

قنااألدبىمبصراسماعيل حسن الناصر عبد احمد34536

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد على احمد34537

قنااألدبىمبصراسماعيل حسن محمد اسالم34538

قنااألدبىمبصراحمد على احمد افتوح34539

قنااألدبىمبصرمحمد مصطفى الرحمن عبد حسام34540

قنااألدبىمبصرعشرى حسين خلف حسين34541

قنااألدبىمبصرمحمد تركى محمد حمزه34542

قنااألدبىمبصربدرى عثمان محمد خالد34543

قنااألدبىمبصرمحمد ذاكر محمد ذاكر34544

قنااألدبىمبصرمحمد ياسين احمد سعود34545

قنااألدبىمبصردياب هللا عبد الحميد عبد طه34546

قنااألدبىمبصرمدنى النصر ابو سمير الرحمن عبد34547

قنااألدبىمبصرعثمان احمد على الرحمن عبد34548

قنااألدبىمبصرمعوض على مهتدى الصمد عبد34549

قنااألدبىمبصرامين حمدى محمود المعز عبد34550

قنااألدبىمبصرعطاى محمد احمد عطاى34551

قنااألدبىمبصرمحمد بكرى بسيونى عالء34552

قنااألدبىمبصردقلش محمد الباسط عبد على34553

قنااألدبىمبصرسليم وزيرى محمد على34554

قنااألدبىمبصرعالم الشافى عبد احمد عمرو34555

قنااألدبىمبصرحسن احمد محمود احمد محمد34556

قنااألدبىمبصرزناتى توفيق زناتى محمد34557

قنااألدبىمبصرعثمان احمد على محمد34558

قنااألدبىمبصرمحمد محمد عنتر محمد34559

قنااألدبىمبصرالفضل ابو الاله عبد ممدوح محمد34560

قنااألدبىمبصراللطيف عبد حسن احمد محمود34561

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الحمد ابو شعبان محمود34562

قنااألدبىمبصرشمروخ احمد شمروخ محمود34563

قنااألدبىمبصربكرى محمد الناصر عبد محمود34564

قنااألدبىمبصرمحمد على محمد محمود34565

قنااألدبىمبصرسليم وزيرى النصر سيف وزيرى34566

قنااألدبىمبصرشحات قناوى فتحى ابراهيم34567

قنااألدبىمبصرعمران محمود السيد احمد34568

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمد حمدى احمد34569

قنااألدبىمبصرالباقى عبد احمد ربيع احمد34570
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ن371(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن345بالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ن332بالعركى حسن الشيخ

ن336بالعركى حسن الشيخ

ن350بالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ن350بالعركى حسن الشيخ

ن357بالعركى حسن الشيخ

ن354بالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ن341بالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ن352بالعركى حسن الشيخ

ن351بالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ن369بالعركى حسن الشيخ

ن360بالعركى حسن الشيخ

ن364بالعركى حسن الشيخ

ن407بالعركى حسن الشيخ

ن362بالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ن389بالعركى حسن الشيخ

ن364بالعركى حسن الشيخ

ن379بالعركى حسن الشيخ

ن360بالعركى حسن الشيخ

ن366بالعركى حسن الشيخ

راسببالعركى حسن الشيخ

ن500بالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ن394بالعركى حسن الشيخ

ن378بالعركى حسن الشيخ

ن369بالعركى حسن الشيخ

راسبحمادى نجع

راسبحمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع
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قنااألدبىمبصرمختار الهادى عبد رجب احمد34571

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد الشافى عبد الناصر عبد احمد34572

قنااألدبىمبصرحفنى احمد محمد احمد34573

قنااألدبىمبصرسليم احمد جالل الحسينى34574

قنااألدبىمبصرالوهاب عبد القاسم ابو حمدى الحسين34575

قنااألدبىمبصرالعاطى عبد نظير خالد الشاذلى34576

قنااألدبىمبصراحمد محمود عمران بهاء34577

قنااألدبىمبصراحمد جابر الباسط عبد جابر34578

قنااألدبىمبصرالفضل ابو الصبور عبد عاطف حسام34579

قنااألدبىمبصرمحمد عبادى عاطف حسنى34580

قنااألدبىمبصرالكريم جاد على احمد حمدى34581

قنااألدبىمبصرمحمود الحميد عبد محمود رشاد34582

قنااألدبىمبصرعيسى السيد ربيع سيد34583

قنااألدبىمبصرعكاشه سليم يوسف سليم34584

قنااألدبىمبصرجبر محمد احمد شهاب34585

قنااألدبىمبصرضمرانى شوقى يسرى شوقى34586

قنااألدبىمبصرعثملى على حارس الدين ضياء34587

قنااألدبىمبصراحمد سيد اسامه طارق34588

قنااألدبىمبصريوسف المحسن عبد احمد هللا عبد34589

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد هللا عبد شحاته هللا عبد34590

قنااألدبىمبصرربيع النعيم عبد محمد هللا عبد34591

قنااألدبىمبصرعلى حسين الصبور عبد الاله عبد34592

قنااألدبىمبصرسقاو محمد ثروت الرحيم عبد34593

قنااألدبىمبصرحسن على جمال على34594

قنااألدبىمبصرمحمد كامل مصطفى عمر34595

قنااألدبىمبصرحامد محمد نادى على34596

قنااألدبىمبصرمحمود فهيم حمدى عماد34597

قنااألدبىمبصرالرسول عبد كامل عزت فارس34598

قنااألدبىمبصرمحمد مبارك خلف كريم34599

قنااألدبىمبصرلبيب توفيق احمد محمد34600

قنااألدبىمبصرمحمد يوسف اسماعيل محمد34601

قنااألدبىمبصرالوفا ابو العزيز عبد بدرى محمد34602

قنااألدبىمبصراحمد السايح خلف محمد34603

قنااألدبىمبصرالسيد حسن سليم محمد34604

قنااألدبىمبصرضيف ابو احمد سيد محمد34605

قنااألدبىمبصرالقوى عبد محمد عادل محمد34606

قنااألدبىمبصرمحمود الظاهر عبد عيد محمد34607

قنااألدبىمبصرالوهاب عبد القاسم ابو الحميد عبد محروس34608

قنااألدبىمبصرالغفار عبد فهمى الرحمن عبد محمود34609

قنااألدبىمبصرحسن عباده جابر مروان34610

قنااألدبىمبصرمحمد صالح ابو عاطف هشام34611

قنااألدبىمبصرمحمود احمد عبود هشام34612
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ن494حمادى نجع

ثانحمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

راسبحمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

راسبحمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

راسبحمادى نجع

راسبحمادى نجع

راسبحمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن338حمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن340حمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع
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قنااألدبىمبصرالعال عبد المغيث عبد عاطف ياسر34613

قنااألدبىمبصرحسن المتعال عبد خالد يحى34614

قنااألدبىمبصرمحمود الغنى عبد الفتاح عبد يوسف34615

قنااألدبىمبصرموسى الحميد عبد محمد يوسف34616

قنااألدبىمبصرمحمد على الصبور عبد محمد34617

قنااألدبىمبصرالحافظ عبد مسعود خالد احمد34618

قنااألدبىمبصرثابت زناتى خليفه احمد34619

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد رمضان احمد34620

قنااألدبىمبصرسليم احمد سليم احمد34621

قنااألدبىمبصرعباس جابر الرؤف عبد احمد34622

قنااألدبىمبصرسليم مكين عصام احمد34623

قنااألدبىمبصرالسميع عبد فهيم على احمد34624

قنااألدبىمبصرسليم محمود فيصل احمد34625

قنااألدبىمبصرالشافى عبد احمد محمود احمد34626

قنااألدبىمبصرمصطفى احمد محمد احمد34627

قنااألدبىمبصرخليل على محمد احمد34628

قنااألدبىمبصرمحمد يونس محمد احمد34629

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمود احمد34630

قنااألدبىمبصررفاعى محمد محمود احمد34631

قنااألدبىمبصرهللا عبد حسين هللا عبد اسامه34632

قنااألدبىمبصرعمر محمد احمد ايمن34633

قنااألدبىمبصرفراج صديق جمعه حماده34634

قنااألدبىمبصرمحمود فاوى سليمان حمدته34635

قنااألدبىمبصرمحمد عباس احمد حمدى34636

قنااألدبىمبصرالوهاب عبد فهيم صديق حمدى34637

قنااألدبىمبصرمحمد على محمد حمدى34638

قنااألدبىمبصرعلى حسن احمد ربيع34639

قنااألدبىمبصرمحمود الشافى عبد احمد سامح34640

قنااألدبىمبصراسماعيل على احمد سامى34641

قنااألدبىمبصرحسن سعد كمال سعد34642

قنااألدبىمبصرمحمد شرقاوى احمد سعيد34643

قنااألدبىمبصراحمد عبيد احمد شريف34644

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد فوزى عطا شهاب34645

قنااألدبىمبصرحسن محمود سعد صابر34646

قنااألدبىمبصراحمد محمد ممدوح طارق34647

قنااألدبىمبصرعلى محمود ربيع طه34648

قنااألدبىمبصرالكريم عبد احمد محمد الجواد عبد34649

قنااألدبىمبصرهللا عبد احمد سعودى الحميد عبد34650

قنااألدبىمبصرعمر الحميد عبد سمير الحميد عبد34651

قنااألدبىمبصراحمد على احمد الرحمن عبد34652

قنااألدبىمبصرمحمد الغنى عبد حجاج الرحمن عبد34653

قنااألدبىمبصرعباس محمد موسى الرحمن عبد34654
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ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن330حمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانبقنا الرحمانية

ن455بقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ن416بقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ن442بقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ن451بقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ن456بقنا الرحمانية

ن420بقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية
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قنااألدبىمبصرمرسى احمد حسين هللا عبد34655

قنااألدبىمبصرابراهيم الزاهر عبد رشيد هللا عبد34656

قنااألدبىمبصرعواد هللا عبد طلعت هللا عبد34657

قنااألدبىمبصرمحمد محمد عمر هللا عبد34658

قنااألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد هللا عبد34659

قنااألدبىمبصرتغيان عمران محمد هللا عبد34660

قنااألدبىمبصرمحمود بدوى محمود هللا عبد34661

قنااألدبىمبصرابراهيم الزاهر عبد ابراهيم على34662

قنااألدبىمبصرحسن محمود السيد على34663

قنااألدبىمبصربغدادى على الكريم جاد على34664

قنااألدبىمبصرالسيد على محمد على34665

قنااألدبىمبصرعلى احمد ناجح على34666

قنااألدبىمبصريوسف حسان الهادى عبد عمار34667

قنااألدبىمبصرامين زكى طاهر عمر34668

قنااألدبىمبصرالحكيم عبد محمد العليم عبد عمر34669

قنااألدبىمبصرالكريم عبد احمد الكريم عبد فارس34670

قنااألدبىمبصراحمد جالل الناصر عبد كريم34671

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الحجاج ابو محمد34672

قنااألدبىمبصراحمد حسين السيد محمد34673

قنااألدبىمبصرالسيد ربيع السيد محمد34674

قنااألدبىمبصرالعال ابو محمد حسن محمد34675

قنااألدبىمبصرالسيد الحمد ابو رفعت محمد34676

قنااألدبىمبصرمحمود فاوى سليمان محمد34677

قنااألدبىمبصربيشرى قاسم سيد محمد34678

قنااألدبىمبصرحنفى عباس صابر محمد34679

قنااألدبىمبصرالموجود عبد محمد عادل محمد34680

قنااألدبىمبصرعبدلى فهمى الرحمن عبد محمد34681

قنااألدبىمبصركردى مكى عطا محمد34682

قنااألدبىمبصرحسن محمود عطيه محمد34683

قنااألدبىمبصرصديق الشافى عبد فاضل محمد34684

قنااألدبىمبصرحسن الحميد عبد فتحى محمد34685

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد جاد كرم محمد34686

قنااألدبىمبصرحفنى محمد محمود محمد34687

قنااألدبىمبصرعجمى محمد محمود محمد34688

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد رشدى محمود34689

قنااألدبىمبصرمحمد شرقاوى صالح محمود34690

قنااألدبىمبصرعباس هاشم عثمان محمود34691

قنااألدبىمبصرمحمد فهمى محمد محمود34692

قنااألدبىمبصرحسن شاكر هانى محمود34693

قنااألدبىمبصرتوفيق الهادى عبد ثابت مصطفى34694

قنااألدبىمبصرخليفه مهدى ربيع مصطفى34695

قنااألدبىمبصرعيسى احمد سعد مصطفى34696
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قنااألدبىمبصراحمد محمد سعد مصطفى34697

قنااألدبىمبصرخليل المجد ابو محمود مصطفى34698

قنااألدبىمبصرفرغل محمد سمير هشام34699

قنااألدبىمبصرمحمود احمد عاطف هشام34700

قنااألدبىمبصرعباس مصطفى الرحيم عبد هشام34701

قنااألدبىمبصرمحمود الستار عبد حمدى هشام34702

قنااألدبىمبصرمحمد عبادى احمد وليد34703

قنااألدبىمبصراحمد فكرى الناصر عبد ياسر34704

قنااألدبىمبصرخليفه احمد ايمن احمد34705

قنااألدبىمبصرمحمد الحمد ابو حمدون احمد34706

قنااألدبىمبصرمحمد محمود دياب احمد34707

قنااألدبىمبصرالعال ابو محمد عابدين احمد34708

قنااألدبىمبصرمحمد احمد السالم عبد احمد34709

قنااألدبىمبصرامين الحكيم عبد محمد احمد34710

قنااألدبىمبصرمحمد مختار محمد احمد34711

قنااألدبىمبصرهللا حمد السميع عبد ممدوح احمد34712

قنااألدبىمبصرشحاته محمد منصور احمد34713

قنااألدبىمبصرمحمد حماده اسماعيل اسامه34714

قنااألدبىمبصرعثمان طه سعيد اسالم34715

قنااألدبىمبصرهنداوى مبارك ناصر اسالم34716

قنااألدبىمبصرزيد ابو محمد احمد اسماعيل34717

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الدين سعد الرحمن عبد باسم34718

قنااألدبىمبصرمحمد بدرى محمد بدرى34719

قنااألدبىمبصرشحاته محمد الناصر عبد جالل34720

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم جمال34721

قنااألدبىمبصرمحمود محمد عيسوى حسام34722

قنااألدبىمبصرعلى احمد الحجاج ابو حمدى34723

قنااألدبىمبصرالراضى عبد حمدى الراضى عبد حمدى34724

قنااألدبىمبصرمحمود الحليم عبد محمد خالد34725

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو نوح خالد34726

قنااألدبىمبصراسماعيل محمود محمد سامح34727

قنااألدبىمبصرعرابى المجد ابو القاسم ابو شبل34728

قنااألدبىمبصرحسين فكرى حسين طه34729

قنااألدبىمبصرعثمان الحميد عبد احمد الحميد عبد34730

قنااألدبىمبصراحمد خليفه بهجات الرحمن عبد34731

قنااألدبىمبصرتوفيق الرحيم عبد عبده الرحمن عبد34732

قنااألدبىمبصريونس احمد يوسف الرحمن عبد34733

قنااألدبىمبصرحسين محمد احمد الرحيم عبد34734

قنااألدبىمبصرالغنى عبد الرشيد عبد رفعت الرشيد عبد34735

قنااألدبىمبصراحمد السالم عبد محمود السالم عبد34736

قنااألدبىمبصرسليمان احمد محمد العزيز عبد34737

قنااألدبىمبصرعمر عطا فتحى هللا عبد34738
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قنااألدبىمبصرالنعيم عبد المجد ابو بركات هللا عبد34739

قنااألدبىمبصرمحمد يوسف محمد عزت34740

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد يوسف المطلب عبد على34741

قنااألدبىمبصرعمر محمد محمود عمر34742

قنااألدبىمبصرسليم فتحى سيد فتحى34743

قنااألدبىمبصراحمد فراج همام فراج34744

قنااألدبىمبصرقمصان محمود رشاد كاظم34745

قنااألدبىمبصرالفضل ابو خلف محمود كاظم34746

قنااألدبىمبصرمحمود حسين محمد كريم34747

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد فهيم محمد كريم34748

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد المجد ابو احمد محمد34749

قنااألدبىمبصرتوفيق الرحيم عبد احمد محمد34750

قنااألدبىمبصرخليفه احمد اشرف محمد34751

قنااألدبىمبصرعمر محمد شقيفى محمد34752

قنااألدبىمبصرسليمان احمد الناصر عبد محمود34753

قنااألدبىمبصرمحمد الرب جاد معروف محمد34754

قنااألدبىمبصرالمجد ابو الجواد عبد سيد محمود34755

قنااألدبىمبصرمحمود محمد عصران محمود34756

قنااألدبىمبصرعرابى المجد ابو محمد محمود34757

قنااألدبىمبصرفاروق محمد مدنى محمود34758

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو نشأت محمود34759

قنااألدبىمبصراحمد النظير عبد حسن مصطفى34760

قنااألدبىمبصراسماعيل محمود عادل مصطفى34761

قنااألدبىمبصرمحمد فخرى حمدى مؤمن34762

قنااألدبىمبصرهاشم الصبور عبد المعطى عبد هاشم34763

قنااألدبىمبصرمحمد الرب جاد فخرى يونس34764

قنااألدبىمبصرعبادى محمد العال عبد ابراهيم34765

قنااألدبىمبصرريان محمود زيد ابو احمد34766

قنااألدبىمبصرضمرانى احمد بدرى احمد34767

قنااألدبىمبصرعلى احمد حسنى احمد34768

قنااألدبىمبصرخليفه حسن محمد احمد34769

قنااألدبىمبصرمحمد حسن محمد احمد34770

قنااألدبىمبصرعلى احمد حسن الحسن34771

قنااألدبىمبصربدوى احمد خالد بدوى34772

قنااألدبىمبصرمحمود احمد السميع عبد حازم34773

قنااألدبىمبصرفؤاد احمد محروس حامد34774

قنااألدبىمبصرطه ماير عيسى الدين حسام34775

قنااألدبىمبصرامير الوهاب عبد صبرى حسام34776

قنااألدبىمبصرمحمود احمد على حسن34777

قنااألدبىمبصرعباس محمد احمد حسين34778

قنااألدبىمبصرفاضل حسين الدين سعد حماده34779

قنااألدبىمبصرعلى احمد الرحيم عبد خالد34780
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قنااألدبىمبصرصديق احمد جمال سيد34781

قنااألدبىمبصرالفضل ابو كامل الكريم عبد الحميد عبد34782

قنااألدبىمبصرمحمد حسن محمود الرحمن عبد34783

قنااألدبىمبصرمحمود محمد رجب الرحمن عبد34784

قنااألدبىمبصرمحمد السيد سعد الرحمن عبد34785

قنااألدبىمبصرمحمد صديق الرحيم عبد هللا عبد34786

قنااألدبىمبصرمحمد عبادى محمد هللا عبد34787

قنااألدبىمبصرامير الوهاب عبد صبرى الوهاب عبد34788

قنااألدبىمبصرمحمود احمد الدين عز عالء34789

قنااألدبىمبصرالكريم عبد محمد ممدوح عالء34790

قنااألدبىمبصرابراهيم بكر ابو سعد الدين علم34791

قنااألدبىمبصرمحمود على حسنى على34792

قنااألدبىمبصرعلى المقصود عبد خالد عمر34793

قنااألدبىمبصرخليفه محمد الحميد عبد عمر34794

قنااألدبىمبصرمحمد فؤاد احمد فارس34795

قنااألدبىمبصرمصطفى على احمد محمد34796

قنااألدبىمبصرحسين بربرى احمد محمود34797

قنااألدبىمبصرسليمان اللطيف عبد احمد محمود34798

قنااألدبىمبصرمحمد الوفا ابو خيرى محمود34799

قنااألدبىمبصرعلى محمد فرحات محمود34800

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد محمود34801

قنااألدبىمبصرمحمد صابر مرعى محمود34802

قنااألدبىمبصرمحمود حمدى مؤمن محمد34803

قنااألدبىمبصرعباس مصطفى المناعى مصطفى34804

قنااألدبىمبصرحسين محمد محمد مصطفى34805

قنااألدبىمبصربكرى محمد خالد هشام34806

قنااألدبىمبصرفرج شعيب اسماعيل وليد34807

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد الاله عبد ناجح وليد34808

قنااألدبىمبصرالسيد محمد الهادى عبد ياسر34809

قنااألدبىمبصرالسمان الحسن ابو هللا عبد احمد34810

قنااألدبىمبصرالسيد على المقصود عبد صابر34811

قنااألدبىمبصرعلى محمد يوسف محمد34812

قنااألدبىمبصرمحمد عامر سعد احمد34813

قنااألدبىمبصرسليم محمد عربى احمد34814

قنااألدبىمبصرالمبدى عبد الفتاح عبد الناصر عبد احمد34815

قنااألدبىمبصرعلى الحميد عبد الموجود عبد ابراهيم34816

قنااألدبىمبصردياب منصور على ابراهيم34817

قنااألدبىمبصراسماعيل خليفه المنعم عبد اسماعيل34818

قنااألدبىمبصرحافظ المنصف عبد عزت سيد34819

قنااألدبىمبصرتوفيق الرحيم عبد موافى الدين شمس34820

قنااألدبىمبصرالوفا ابو صابر ربيع صابر34821

قنااألدبىمبصرمحمد صالح محمود صالح34822



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1654

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانسالم نجع

راسبسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

راسبسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

راسبسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ن323سالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

راسبسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

راسبسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

راسبسالم نجع

ن403الشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ن510الشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ن341الشاليلة

ثانالشاليلة

ن364الشاليلة
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قنااألدبىمبصرالعاطى عبد ابراهيم ناجى عادل34823

قنااألدبىمبصراحمد عمر رمضان محمد34824

قنااألدبىمبصرعلى مصطفى سعد محمد34825

قنااألدبىمبصراحمد حماد الرحمان عبد محمد34826

قنااألدبىمبصراحمد محمد شحاته محمد34827

قنااألدبىمبصرحسين محمد حسن محمود34828

قنااألدبىمبصرمحمد محمود اسعد مسعد34829

قنااألدبىمبصرعجور محمد الاله عبد محمود34830

قنااألدبىمبصرحسين حمدى على محمود34831

قنااألدبىمبصراحمد توفيق فتحى محمود34832

قنااألدبىمبصراحمد محمود مبارك محمود34833

قنااألدبىمبصرابراهيم المنصف عبد نبيل محمود34834

قنااألدبىمبصرالوفا ابو بدرى الفتاح عبد يوسف34835

قنااألدبىمبصرمحمد خليفه حسن ابراهيم34836

قنااألدبىمبصرالدين نور احمد نادى ابراهيم34837

قنااألدبىمبصرعمر المجد ابو حلمى المجد ابو34838

قنااألدبىمبصرمحمود المجد ابو حمدون المجد ابو34839

قنااألدبىمبصرعثمان ربيع عبادى المعارف ابو34840

قنااألدبىمبصرمحمد حامد اسعد احمد34841

قنااألدبىمبصرالكريم عبد الرحيم عبد السيد احمد34842

قنااألدبىمبصرالحميد عبد احمد حسن احمد34843

قنااألدبىمبصرمرسى الدين نور حسين احمد34844

قنااألدبىمبصرالفضل ابو شرقاوى الحكيم عبد احمد34845

قنااألدبىمبصرالدين نور فاوى العزيز عبد احمد34846

قنااألدبىمبصرمصطفى حمدون عبده احمد34847

قنااألدبىمبصركامل صدقى عزت احمد34848

قنااألدبىمبصراحمد فيصل عالء احمد34849

قنااألدبىمبصرمحمود عباس فؤاد احمد34850

قنااألدبىمبصريسين احمد كفاح احمد34851

قنااألدبىمبصرربه عبد حسين محمد احمد34852

قنااألدبىمبصرخليل احمد ناصر احمد34853

قنااألدبىمبصرالعاطى عبد الفتاح عبد الباقى عبد اشرف34854

قنااألدبىمبصركريم حسن محمد حازم34855

قنااألدبىمبصراسماعيل حسين حسنى حسن34856

قنااألدبىمبصرعمر على محمد حسن34857

قنااألدبىمبصرجانب محمود بركات خالد34858

قنااألدبىمبصرابراهيم كمال سيد خالد34859

قنااألدبىمبصرالرب جاد دواب هللا عطا دواب34860

قنااألدبىمبصررفاعى احمد محمد رفاعى34861

قنااألدبىمبصرعابدين عباس ربيع زياد34862

قنااألدبىمبصرالكريم عبد الضبع احمد شاهين34863

قنااألدبىمبصرخليل صادق احمد صادق34864
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ثانالشاليلة

ن339الشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ن361الشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ن332الشاليلة

ثانالشاليلة

ن367الشاليلة

ثانالشاليلة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ن348بهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

راسببهحورة

ثانبهحورة

ن351بهحورة

ن325.5بهحورة

ن339بهحورة

ن346بهحورة

ثانبهحورة

ن346بهحورة

ن322.5بهحورة

ن348بهحورة

ثانبهحورة

ن342بهحورة

ن365بهحورة

ثانبهحورة
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قنااألدبىمبصرسيد بهلول المجد ابو طه34865

قنااألدبىمبصراحمد الخالق عبد جابر الرحمن عبد34866

قنااألدبىمبصرالدين فخر الفتاح عبد رأفت الفتاح عبد34867

قنااألدبىمبصرفهيم همام حسين هللا عبد34868

قنااألدبىمبصرعمر عدلى محمد هللا عبد34869

قنااألدبىمبصرمعبد رمضان عاطف الهادى عبد34870

قنااألدبىمبصرالفضيل عبد رضوان فخرى على34871

قنااألدبىمبصرالمحسن عبد يوسف منصور كريم34872

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الحميد عبد خليفه محمد34873

قنااألدبىمبصرعلى محمد عصام محمد34874

قنااألدبىمبصرعلى حمدان على محمد34875

قنااألدبىمبصرالمحسن عبد يوسف فوزى محمد34876

قنااألدبىمبصرصادق على مجدى محمد34877

قنااألدبىمبصرامين محمد محمود محمد34878

قنااألدبىمبصرالعدب ابو فاروق مشوادى محمد34879

قنااألدبىمبصرسليمان امين مصطفى محمد34880

قنااألدبىمبصرشحات بهيج وزيرى محمد34881

قنااألدبىمبصراحمد سعيد احمد محمود34882

قنااألدبىمبصرفراج صبرى احمد محمود34883

قنااألدبىمبصرعلى طلبه احمد محمود34884

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد صابر الدين جمال محمود34885

قنااألدبىمبصرعبيد احمد هللا عبد محمود34886

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد محمود34887

قنااألدبىمبصرهللا عبد الاله عبد مسعود محمود34888

قنااألدبىمبصرمصطفى عثمان مصطفى محمود34889

قنااألدبىمبصرمحمد محمد الكبير عبد مروان34890

قنااألدبىمبصرمحمد معبد رمضان مصطفى34891

قنااألدبىمبصرحنفى احمد خاطر احمد34892

قنااألدبىمبصرعلى احمد السالم عبد احمد34893

قنااألدبىمبصرمحمد توفيق منصور احمد34894

قنااألدبىمبصرالسيد محمد منصور احمد34895

قنااألدبىمبصرمحمد محمد انور اسالم34896

قنااألدبىمبصرمحمد حفنى احمد بشار34897

قنااألدبىمبصرمحمود الباقى عبد انور الباقى عبد34898

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد موسى هللا عبد34899

قنااألدبىمبصرعلى محمد المنعم عبد على34900

قنااألدبىمبصرقناوى محمود قناوى على34901

قنااألدبىمبصرفراج سيد العال عبد عمرو34902

قنااألدبىمبصرالشافى عبد احمد الموجود عبد عمرو34903

قنااألدبىمبصرتوفيق الحى عبد الباسط عبد محمد34904

قنااألدبىمبصرالعال عبد على قاعود محمد34905

قنااألدبىمبصرمحمد حيدر محمد محمود34906



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1658

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن326بهحورة

ن320بهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ن315.5بهحورة

ن318.5بهحورة

ثانبهحورة

ن315.5بهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ن333بهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

راسببهحورة

ثانبهحورة

راسببهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

راسببهحورة

ثانبهحورة

ثانزليتم

ثانزليتم

ثانزليتم

ثانزليتم

ثانزليتم

ثانزليتم

راسبزليتم

راسبزليتم

ثانزليتم

ن387زليتم

راسبزليتم

راسبزليتم

ن414زليتم

ثانزليتم

ثانزليتم
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قنااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد فهمى مصطفى34907

قنااألدبىمبصرمحمد قناوى محمد يوسف34908

قنااألدبىمبصرحسانين الباقى عبد الوفا ابو احمد34909

قنااألدبىمبصراحمد عبده الدين بهاء احمد34910

قنااألدبىمبصرعلى طايع حماده احمد34911

قنااألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد احمد34912

قنااألدبىمبصرمحمد النبى عبد محمد احمد34913

قنااألدبىمبصراحمد محمد محمد احمد34914

قنااألدبىمبصرجالل دسوقى محمود احمد34915

قنااألدبىمبصردياب دسوقى صالح اسعد34916

قنااألدبىمبصرزعمان جاد شحات اسالم34917

قنااألدبىمبصرربيع فاوى الكريم جاد السيد34918

قنااألدبىمبصرفايز اللطيف عبد الدين جمال حسن34919

قنااألدبىمبصرعامر الحميد عبد محمود حسين34920

قنااألدبىمبصرحسين احمد الكريم جاد حمدى34921

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل خالد34922

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود يسين خالد34923

قنااألدبىمبصرتغيان السيد احمد عاصم34924

قنااألدبىمبصرمحمود ابراهيم هللا عبد الرازق عبد34925

قنااألدبىمبصراحمد حسن رشدى الرحمن عبد34926

قنااألدبىمبصرخليل احمد محمد الرحمن عبد34927

قنااألدبىمبصرعلى محمد الدين نجم هللا عبد34928

قنااألدبىمبصراحمد محمد ياسر عمار34929

قنااألدبىمبصرعلى السيد رمضان كريم34930

قنااألدبىمبصرطه محمد احمد مازن34931

قنااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد المجد ابو محمد34932

قنااألدبىمبصراحمد الغنى عبد احمد محمد34933

قنااألدبىمبصرفصاد القط السيد محمد34934

قنااألدبىمبصرعلى ناقد جمعه محمد34935

قنااألدبىمبصرسالم شرقاوى سالم محمد34936

قنااألدبىمبصرزعمان الكريم جاد على محمد34937

قنااألدبىمبصراحمد محمد فتحى محمد34938

قنااألدبىمبصرعلى احمد يونس محمد34939

قنااألدبىمبصرمحمد زكى الناصر عبد محمود34940

قنااألدبىمبصرعلى اسماعيل على محمود34941

قنااألدبىمبصردردير محمود محمد محمود34942

قنااألدبىمبصرالسيد الوفا ابو علوبه مرتضى34943

قنااألدبىمبصرالسيد امبارك المحسن عبد مصطفى34944

قنااألدبىمبصرمحمد حسن كامل مصطفى34945

قنااألدبىمبصرموسى محمد سليم هشام34946

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد احمد ابراهيم34947

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد الوفا ابو رمضان الوفا ابو34948
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ن393زليتم

راسبزليتم

ن521القصر

ثانالقصر

ن362القصر

ثانالقصر

ن386القصر

ن352القصر

ن415القصر

ن435القصر

ثانالقصر

ثانالقصر

ثانالقصر

ثانالقصر

ثانالقصر

ثانالقصر

ثانالقصر

ن504القصر

ثانالقصر

ثانالقصر

ن372القصر

ن330القصر

ن410القصر

راسبالقصر

راسبالقصر

ن369القصر

راسبالقصر

راسبالقصر

راسبالقصر

ثانالقصر

راسبالقصر

راسبالقصر

راسبالقصر

ثانالقصر

ثانالقصر

ثانالقصر

ثانالقصر

ثانالقصر

ن333القصر

ثانالقصر

ن525الكويتى

ن575الكويتى
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قنااألدبىمبصرحسن احمد اسماعيل احمد34949

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الكريم جاد جمال احمد34950

قنااألدبىمبصرالراضى عبد الحكيم عبد حسن احمد34951

قنااألدبىمبصرمحمد معبد حسن احمد34952

قنااألدبىمبصرخالف الوفا ابو خالد احمد34953

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد الدين سراج احمد34954

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد احمد سيد احمد34955

قنااألدبىمبصرمحمود سلطان شعبان احمد34956

قنااألدبىمبصرهللا عبد الوفا ابو عصام احمد34957

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد خليفه فرج احمد34958

قنااألدبىمبصرالكريم جاد اللطيف عبد محمود احمد34959

قنااألدبىمبصراحمد محمود مختار احمد34960

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسامه34961

قنااألدبىمبصرابراهيم مصطفى احمد اسالم34962

قنااألدبىمبصرمحمد السيد محمود اسالم34963

قنااألدبىمبصرمحمود دياب رأفت الحسن34964

قنااألدبىمبصرالكريم جاد اللطيف عبد السالم عبد الحسن34965

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد محمد محمد فتحى الحسن34966

قنااألدبىمبصرمحمود دياب رأفت الحسين34967

قنااألدبىمبصرابراهيم الرشيد عبد ابراهيم الشريف34968

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد محمد العظيم عبد الغول34969

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو محمد بسام34970

قنااألدبىمبصرحسين محمد حسين حسام34971

قنااألدبىمبصرالعال ابو محمود عاطف حسام34972

قنااألدبىمبصرالرسول عبد محمد الكريم عبد خالد34973

قنااألدبىمبصرمحمد خالد محمد خالد34974

قنااألدبىمبصرعمر محمد نصر خالد34975

قنااألدبىمبصرالعال عبد ثابت احمد رمضان34976

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد الباسط عبد المطلب عبد سعد34977

قنااألدبىمبصرحسين محمد رمضان سالم34978

قنااألدبىمبصراحمد عطا محمود سمير34979

قنااألدبىمبصرعاصم الفتاح عبد يحيى شريف34980

قنااألدبىمبصرحسين الرحيم عبد الاله عبد صالح34981

قنااألدبىمبصرالعدب ابو احمد الرافع عبد طه34982

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد جابر صبرى عزت34983

قنااألدبىمبصراسماعيل العدب ابو مرتضى عالء34984

قنااألدبىمبصراحمد اللطيف عبد محمد على34985

قنااألدبىمبصرمحمدين محمد محمود على34986

قنااألدبىمبصراسماعيل عمر محمود عمر34987

قنااألدبىمبصرمحمد حسن احمد عمرو34988

قنااألدبىمبصرعطيه محمود عديل كريم34989

قنااألدبىمبصرمحمد الاله عبد محمد كريم34990
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ن416الكويتى

ن420الكويتى

ثانالكويتى

ثانالكويتى

ثانالكويتى

ن395.5الكويتى

ن365الكويتى

ن360الكويتى

ن361الكويتى
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قنااألدبىمبصروزيرى رفاعى اسماعيل محمد34991

قنااألدبىمبصرحماد محمد الرب جاد محمد34992

قنااألدبىمبصرالكريم عبد الرب جاد حمدان محمد34993

قنااألدبىمبصرسالمان احمد خربطلى محمد34994

قنااألدبىمبصرمحمد الغنى عبد رشيد محمد34995

قنااألدبىمبصرفهمى محمد عاطف محمد34996

قنااألدبىمبصرعسران محمد الناصر عبد محمد34997

قنااألدبىمبصرمحمد احمد عزت محمد34998

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد على محمد34999

قنااألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد كرم محمد35000

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد مصطفى محمد35001

قنااألدبىمبصرمحمد محمود يوسف محمد35002

قنااألدبىمبصرمحمد احمد خلف محمود35003

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد جابر صبرى محمود35004

قنااألدبىمبصرعمر توفيق عادل محمود35005

قنااألدبىمبصرمحمد راشد محمد محمود35006

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد محمود35007

قنااألدبىمبصرعلى وحش محمد محمود35008

قنااألدبىمبصرمحمد جاد احمد مصطفى35009

قنااألدبىمبصراحمد محمد سليم مصطفى35010

قنااألدبىمبصرالحافظ عبد الحارس عبد محمود مصطفى35011

قنااألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد معاذ35012

قنااألدبىمبصرعمر محمد الرشيد عبد وليد35013

قنااألدبىمبصرالشاذلى محمود التهامى محمد ياسين35014

قنااألدبىمبصرالوفا ابو الدين عز الستار عبد يوسف35015

قنااألدبىمبصرمحمد الموجود عبد حسن احمد35016

قنااألدبىمبصراحمد محمود سيد احمد35017

قنااألدبىمبصرجابر على جابر اشرف35018

قنااألدبىمبصرعدنان على فرغلى احمد35019

قنااألدبىمبصرمحمد عزب احمد اشرف35020

قنااألدبىمبصرحفنى الخالق عبد الشكور عبد اكرم35021

قنااألدبىمبصرالعال عبد سالم سليم جمال35022

قنااألدبىمبصرفداوى مكى السعود ابو حازم35023

قنااألدبىمبصرعرابى الحميد عبد محسن حسن35024

قنااألدبىمبصرحمدان عزام امام حازم35025

قنااألدبىمبصرفداوى خليل يونس خليل35026

قنااألدبىمبصرمحمد فريج محمود هللا خلف35027

قنااألدبىمبصرمهدى الرازق عبد سعد عارف35028

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد الفتاح عبد القاسم ابو الفتاح عبد35029

قنااألدبىمبصروزيرى احمد فتحى هللا عبد35030

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد خليل هللا عبد35031

قنااألدبىمبصرعلى عطيه محمد الرحمن عبد35032



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1664

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالكويتى

ن359الكويتى

ن368الكويتى

ن376الكويتى

ن360الكويتى

متخلفالكويتى

ن379الكويتى

ن390الكويتى

ن420الكويتى

ن391الكويتى

ن388الكويتى

ن336الكويتى

ثانالكويتى

ثانالكويتى

ن416الكويتى

ن397الكويتى

ن368الكويتى

ن388الكويتى

ن396الكويتى

ن456الكويتى

ن367الكويتى

ن434الكويتى

ن383.5الكويتى

ن337الكويتى

ن372الكويتى

ن385البطحة

ن369البطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة

ثانالبطحة
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قنااألدبىمبصرمحمود العال عبد القاسم ابو العال عبد35033

قنااألدبىمبصرابراهيم الشافى عبد ابراهيم الرحمن عبد35034

قنااألدبىمبصراحمد الدين كمال حموده عصام35035

قنااألدبىمبصراحمد على بدرى على35036

قنااألدبىمبصرالضوى الحسن ابو الضوى محمد35037

قنااألدبىمبصرحسن شمروخ كمال معتز35038

قنااألدبىمبصريوسف محمد احمد محمود35039

قنااألدبىمبصرمحمد السميع عبد حشمت محمود35040

قنااألدبىمبصرتركى على احمد مصطفى35041

قنااألدبىمبصرضرار توفيق الناجى عبد محمد35042

قنااألدبىمبصرعباس العزيز عبد خالد مصطفى35043

قنااألدبىمبصرحسين الفتاح عبد جعفر محمد35044

قنااألدبىمبصراحمد حسين ممدوح هشام35045

قنااألدبىمبصراحمد السالم عبد العال عبد وليد35046

قنااألدبىمبصردياب عطفى وهبى ياسر35047

قنااألدبىمبصرالفضيل عبد محمد على الحسن ابو35048

قنااألدبىمبصرالكريم عبد شعيب جمال احمد35049

قنااألدبىمبصراحمد كامل عاطف احمد35050

قنااألدبىمبصرعلى السيد الموجود عبد احمد35051

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمود احمد35052

قنااألدبىمبصراحمد محمد يونس احمد35053

قنااألدبىمبصرمصطفى بهجات محمد اسامه35054

قنااألدبىمبصرابراهيم الاله عبد فراج اسالم35055

قنااألدبىمبصراحمد الوفا ابو يوسف بركات35056

قنااألدبىمبصرمحمد محمد حمدى بهاء35057

قنااألدبىمبصرالغنى عبد على عالء حازم35058

قنااألدبىمبصرمحمود الحليم عبد عاطف الدين حسام35059

قنااألدبىمبصرمحمود محمد المنعم عبد خالد35060

قنااألدبىمبصرعارف خليفه نجاتى خليفه35061

قنااألدبىمبصرفراج الفضل ابو فيصل شريف35062

قنااألدبىمبصرالفضيل عبد الحميد عبد الناصر عبد عاصم35063

قنااألدبىمبصرحسن الجابر عبد عمر الجابر عبد35064

قنااألدبىمبصرالرب جاد محمد كمال هللا عبد35065

قنااألدبىمبصراحمد هللا عطا قناوى هللا عطا35066

قنااألدبىمبصرمحمود حامد راجح على35067

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد شحاته على35068

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد عادل على35069

قنااألدبىمبصربالش محمد ثروت محمد35070

قنااألدبىمبصراحمد مبارك جبريل محمد35071

قنااألدبىمبصراحمد محمد حاتم محمد35072

قنااألدبىمبصرحامد المجيد عبد خالد محمد35073

قنااألدبىمبصرمحمود العال عبد محمود محمد35074
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قنااألدبىمبصرهللا عطا محمد احمد محمود35075

قنااألدبىمبصرحسن رشدى حسن هاشم35076

قنااألدبىمبصرمهران كمال عصام محمد35077

قنااألدبىمبصرعلى الوهاب عبد جالل احمد35078

قنااألدبىمبصرعلى احمد حمدى احمد35079

قنااألدبىمبصراسماعيل احمد مبارك احمد35080

قنااألدبىمبصرمصطفى ابراهيم عوض ابراهيم35081

قنااألدبىمبصرمحمد على جاد اشرف35082

قنااألدبىمبصرالسمان جعفر خالد جعفر35083

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد حسن35084

قنااألدبىمبصرمحمد محمود مبارك حسنى35085

قنااألدبىمبصرالرسول عبد مرعى كامل خالد35086

قنااألدبىمبصرمغربى ثابت حمدى رمضان35087

قنااألدبىمبصرمحمد الوفا ابو محمد سعيد35088

قنااألدبىمبصرشعرانى احمد محمود شعرانى35089

قنااألدبىمبصرخليفه الحميد عبد محمد شريف35090

قنااألدبىمبصرمحمد الحليم عبد عطا صالح35091

قنااألدبىمبصرداود فريد عزام هللا عبد35092

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد على الحسن ابو على35093

قنااألدبىمبصرالسنوسى حمدون احمد عارف35094

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد عباس رمضان عباس35095

قنااألدبىمبصراحمد حسن الواحد عبد على35096

قنااألدبىمبصراحمد بريو شحاته هللا عبد35097

قنااألدبىمبصرمحمود الموجود عبد حسن الحميد عبد35098

قنااألدبىمبصرحسين عمر محمد الباسط عبد35099

قنااألدبىمبصرالهادى عبد محمد اشرف الرحمن عبد35100

قنااألدبىمبصرالراوى احمد على الرحمن عبد35101

قنااألدبىمبصرالقادر عبد كليب ناجح هللا عبد35102

قنااألدبىمبصرعامر السيد دشناوى الرحمن عبد35103

قنااألدبىمبصرامبابى الحليم عبد جبريل هللا عبد35104

قنااألدبىمبصرحسن على حسن على35105

قنااألدبىمبصرفضل محمود الدين عالء محمود35106

قنااألدبىمبصرمحمود الموجود عبد حسين محمود35107

قنااألدبىمبصرعلى احمد هللا عبد محمد35108

قنااألدبىمبصرابراهيم السميع عبد صالح محمد35109

قنااألدبىمبصرمصطفى محمد سيد محمد35110

قنااألدبىمبصرمحمدين حماده احمد محمد35111

قنااألدبىمبصرمحمود كمال الناصر عبد محمد35112

قنااألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى محمود35113

قنااألدبىمبصرمصطفى الاله عبد شوال معاز35114

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود محمد محمود35115

قنااألدبىمبصرمحمد محمد يوسف محمود35116
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قنااألدبىمبصراحمد محمد هللا عوض محمد35117

قنااألدبىمبصرمصطفى سعيد بدرى مصطفى35118

قنااألدبىمبصراحمد احمد الخالق عبد محمود35119

قنااألدبىمبصرحزين الاله عبد خاطر ابو محمد35120

قنااألدبىمبصرمرسى محمود حسن مصطفى35121

قنااألدبىمبصرحسين الدين نور احمد محمد35122

قنااألدبىمبصرسيد محمد عبادى محمود35123

قنااألدبىمبصرمرسى محمود جبر مرسى35124

قنااألدبىمبصراللطيف عبد عايش جمعه محمد35125

قنااألدبىمبصرمخيمر اسالم هانى محمد35126

قنااألدبىمبصراحمد خليل محمد محمد35127

قنااألدبىمبصرالاله عبد يوسف على يوسف35128

قنااألدبىمبصرمحمود احمد حسنى ابراهيم35129

قنااألدبىمبصرمحمد رزق الرحمن عبد ابراهيم35130

قنااألدبىمبصرعلى هللا عبد على ابراهيم35131

قنااألدبىمبصرهللا وهب على محمد احمد35132

قنااألدبىمبصرمحمد يوسف حمدى احمد35133

قنااألدبىمبصررسالن مبارك رمضان احمد35134

قنااألدبىمبصرعثمان ابراهيم شوقى احمد35135

قنااألدبىمبصرحسن توفيق شوقى احمد35136

قنااألدبىمبصرمحمود نوبى الرحيم عبد احمد35137

قنااألدبىمبصرحسين محمد الخالق عبد احمد35138

قنااألدبىمبصرسالم احمد عالء احمد35139

قنااألدبىمبصرمحمد محمد عيسى احمد35140

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محفوظ احمد35141

قنااألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد احمد35142

قنااألدبىمبصراحمد على محمود احمد35143

قنااألدبىمبصرحنفى يوسف ممدوح احمد35144

قنااألدبىمبصرمحمد العاطى عبد الناصر عبد احمد35145

قنااألدبىمبصرعمر الاله عبد حماده اسالم35146

قنااألدبىمبصرمحمد محمود الدين نصر امين35147

قنااألدبىمبصرحسين ابراهيم اسماعيل انور35148

قنااألدبىمبصرمحمود رمضان ابراهيم ايمن35149

قنااألدبىمبصراحمد فخرى عوض ايمن35150

قنااألدبىمبصراحمد بخيت احمد بدرى35151

قنااألدبىمبصرعلى محمد الناصر عبد جمال35152

قنااألدبىمبصرجاد عطيتو المعين عبد جمعه35153

قنااألدبىمبصرهللا عبد احمد محمود حاتم35154

قنااألدبىمبصرعلى محمد احمد حازم35155

قنااألدبىمبصرسباق الغنى عبد الهدى ابو حسام35156

قنااألدبىمبصرعلى الرحيم عبد محمد حسن35157

قنااألدبىمبصربكر ابو حسن الباسط عبد حسين35158
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قنااألدبىمبصرمحمد المالك عبد عمر حسين35159

قنااألدبىمبصراالمام عبد حسين محمد حسين35160

قنااألدبىمبصرعباس الحميد عبد حمدى خالد35161

قنااألدبىمبصرمحمد كامل محمد خالد35162

قنااألدبىمبصراحمد اسماعيل محمود هارون خالد35163

قنااألدبىمبصريحيى مصطفى الكريم عبد رمضان35164

قنااألدبىمبصرعلى حمدى مصطفى زياد35165

قنااألدبىمبصرمحمد الحمد ابو على سعيد35166

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد محمود الدين شمس35167

قنااألدبىمبصرمحمود الحافظ عبد الرازق عبد صابر35168

قنااألدبىمبصرعلى حسن احمد طارق35169

قنااألدبىمبصراحمد الصغير محمد رسالن طارق35170

قنااألدبىمبصرمحمد الصغير محمد طارق35171

قنااألدبىمبصرعسران احمد بخيت طه35172

قنااألدبىمبصرابراهيم حمزه محمد طه35173

قنااألدبىمبصرمحمد طه الموجود عبد عارف35174

قنااألدبىمبصرمحمد عمر نشأت الرحمن عبد35175

قنااألدبىمبصرفكرى الحميد عبد هللا عطا الحميد عبد35176

قنااألدبىمبصرموسى مصطفى المعطى عبد الرحمن عبد35177

قنااألدبىمبصرعلى الاله عبد على الرحمن عبد35178

قنااألدبىمبصرعلى احمد محمود الرحمن عبد35179

قنااألدبىمبصرجاد محمد منصور الرحمن عبد35180

قنااألدبىمبصرمحمد حسين السيد الرحيم عبد35181

قنااألدبىمبصرمحمد القادر عبد محمد القادر عبد35182

قنااألدبىمبصرمحمد الحمد ابو شحاته هللا عبد35183

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد حماده عبده35184

قنااألدبىمبصرعبادى عمر الباسط عبد عصام35185

قنااألدبىمبصرالسيد يوسف الراضى عبد عالء35186

قنااألدبىمبصريحيا احمد يحيى عالء35187

قنااألدبىمبصرمصطفى القوى عبد حسن على35188

قنااألدبىمبصرعثمان على حسين على35189

قنااألدبىمبصرعلى مصطفى الرحيم عبد على35190

قنااألدبىمبصرالدين نور على حسين على35191

قنااألدبىمبصراحمد الاله عبد حماده على35192

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد على35193

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمود على35194

قنااألدبىمبصراحمد على احمد عمر35195

قنااألدبىمبصرمحمد احمد خضرى عمر35196

قنااألدبىمبصرمحمد على محمود عمرو35197

قنااألدبىمبصريحى على احمد عمرو35198

قنااألدبىمبصرحسن العظيم عبد خالد فارس35199

قنااألدبىمبصرالجواد عبد محمد حسن كريم35200
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قنااألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد حسنى كمال35201

قنااألدبىمبصرعلى توفيق بكرى مبارك35202

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد ابراهيم محمد35203

قنااألدبىمبصرحسن على احمد محمد35204

قنااألدبىمبصراحمد مغربى احمد محمد35205

قنااألدبىمبصريوسف احمد حسن محمد35206

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم حمدان محمد35207

قنااألدبىمبصرمحمد عطيتو دياب محمد35208

قنااألدبىمبصراحمد جعفر رمضان محمد35209

قنااألدبىمبصرحبشى صابر صالح محمد35210

قنااألدبىمبصرمحمد عويضه الحميد عبد محمد35211

قنااألدبىمبصرخليل بركات الصبور عبد محمد35212

قنااألدبىمبصرعبادى بكر ابو الحميد عبد محمد35213

قنااألدبىمبصرعلى اسماعيل على محمد35214

قنااألدبىمبصرالعال عبد عبيد على محمد35215

قنااألدبىمبصرالفتاح عبد محمد على محمد35216

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد على كامل محمد35217

قنااألدبىمبصرعلى الصغير محمد مبروك محمد35218

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود محمد35219

قنااألدبىمبصرعلى محمود حسن محمود محمد35220

قنااألدبىمبصرمحمد محمود حسن محمود محمد35221

قنااألدبىمبصرعبادى العبد مسعود محمد35222

قنااألدبىمبصرمحمد سليمان مصطفى محمد35223

قنااألدبىمبصرعلى منصور مطرود محمد35224

قنااألدبىمبصرمحمد فاوى منصور محمد35225

قنااألدبىمبصرعمر العلوانى محمد عمر محمد35226

قنااألدبىمبصرعرابى مبارك جمال محمود35227

قنااألدبىمبصرحسين ابراهيم حسين محمود35228

قنااألدبىمبصرالصغير احمد خليفه محمود35229

قنااألدبىمبصراحمد حمدته الرؤف عبد محمود35230

قنااألدبىمبصرعمر محمود عنتر محمود35231

قنااألدبىمبصرربيعى جبريل محمد محمود35232

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمود35233

قنااألدبىمبصرمصطفى حسن شعيب مصطفى35234

قنااألدبىمبصرعثمان مصطفى صابر مصطفى35235

قنااألدبىمبصرمحمد الزاكر عبد العليم عبد ممدوح35236

قنااألدبىمبصرمحمد عطيتو رأفت محمد منصور35237

قنااألدبىمبصربدوى نظير دسوقى نظير35238

قنااألدبىمبصرخليل محمد احمد هيثم35239

قنااألدبىمبصراسماعيل حسن عالء وليد35240

قنااألدبىمبصرمحمد النوبى عصام ياسر35241

قنااألدبىمبصراحمد محمد ياسين احمد يحى35242
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قنااألدبىمبصراحمد محمود حنفى يحيى35243

قنااألدبىمبصرقاسم الغزالى محمد الدين نور ابراهيم35244

قنااألدبىمبصرمحمد الاله عبد الباسط عبد السعود ابو35245

قنااألدبىمبصرمحمود احمد حسين احمد35246

قنااألدبىمبصرمحمد محمد خالد احمد35247

قنااألدبىمبصررمضان محمد سمير احمد35248

قنااألدبىمبصراحمد الحميد عبد عطا احمد35249

قنااألدبىمبصرعواد على عواد احمد35250

قنااألدبىمبصراحمد شحات فرج احمد35251

قنااألدبىمبصرمحمد بخيت محمود احمد35252

قنااألدبىمبصرمحمد العال عبد يسرى بهاء35253

قنااألدبىمبصرعثمان حسين خالد حسين35254

قنااألدبىمبصرالسيد محمد الحميد عبد حسين35255

قنااألدبىمبصرمحمد محمود مبارك صالح35256

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد محمد الحميد عبد35257

قنااألدبىمبصرمحمد علومه هللا عبد الرحمن عبد35258

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد الحى عبد العليم عبد35259

قنااألدبىمبصربكر ابو محمد محمود هللا عبد35260

قنااألدبىمبصرعلى الرب جاد محمد عبده35261

قنااألدبىمبصرعلى معوض مرتضى على35262

قنااألدبىمبصرمصطفى على مصطفى على35263

قنااألدبىمبصرعلى التقى على فراج35264

قنااألدبىمبصرعلى احمد حسين محمد35265

قنااألدبىمبصرمحمد محمود الفضيل عبد محمد35266

قنااألدبىمبصرعلى محمد منصور محمد35267

قنااألدبىمبصراحمد محمود السيد محمود35268

قنااألدبىمبصرعثمان الراضى عبد العارف عبد محمود35269

قنااألدبىمبصرمحمد موسى عبده محمود35270

قنااألدبىمبصرصديق محمد الحميد عبد ممدوح35271

قنااألدبىمبصربكر ابو المطلب عبد محمود هشام35272

قنااألدبىمبصردرويش حسين راجى يوسف35273

قنااألدبىمبصرمحمود محمد المالك عبد يوسف35274

قنااألدبىمبصراسماعيل يونس احمد يونس35275

قنااألدبىمبصريوسف احمد حسن ابراهيم35276

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم سيد ابراهيم35277

قنااألدبىمبصرعلى طايع على ابراهيم35278

قنااألدبىمبصرابراهيم يوسف جمال ابراهيم35279

قنااألدبىمبصرابراهيم امين محمود ابراهيم35280

قنااألدبىمبصرقاسم الظاهر عبد امبارك احمد35281

قنااألدبىمبصربكر ابو احمد ماهر احمد35282

قنااألدبىمبصرمحمد جاد محمد احمد35283

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد على محمد احمد35284
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قنااألدبىمبصرابراهيم محمد الظاهر عبد احمد35285

قنااألدبىمبصرزيد ابو على محمود احمد35286

قنااألدبىمبصرمحمد النقر عطيتو اسامه35287

قنااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد اسامه35288

قنااألدبىمبصراحمد جمعه حسين اسالم35289

قنااألدبىمبصراحمد حسين عاشور اسالم35290

قنااألدبىمبصرالعادلى الحكيم عبد محمد اسالم35291

قنااألدبىمبصرمحمد السيد جاد السيد35292

قنااألدبىمبصرمصطفى يحيى محمد انور35293

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم الخالق عبد ايمن35294

قنااألدبىمبصراحمد شحات ربيع بسام35295

قنااألدبىمبصرموسى الحسيب عبد محمد حاتم35296

قنااألدبىمبصرحسن احمد سمير حسن35297

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد احمد حسن35298

قنااألدبىمبصرمحمود اسماعيل شحات حسن35299

قنااألدبىمبصرمحمد محمود على حسن35300

قنااألدبىمبصرعمر على محمد حسن35301

قنااألدبىمبصرمحمد محمود على حسين35302

قنااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد حسين35303

قنااألدبىمبصرالمجد ابو صابر الرازق عبد حماده35304

قنااألدبىمبصرحسانى الوفا ابو جمعه حموده35305

قنااألدبىمبصرمحمد محمد النبى عبد خالد35306

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد حسين محمد رجب35307

قنااألدبىمبصرحسن حماده احمد رمضان35308

قنااألدبىمبصراحمد الوهاب عبد سعيد شهاب35309

قنااألدبىمبصراحمد صالح الصبور عبد صالح35310

قنااألدبىمبصرمحمد محمود حمدان صبرى35311

قنااألدبىمبصرابراهيم السيد الراضى عبد عادل35312

قنااألدبىمبصرالباقى عبد عطيه سيد الرحمن عبد35313

قنااألدبىمبصراحمد الرحيم عبد العال عبد الرحيم عبد35314

قنااألدبىمبصرمحمد احمد سالمه الغنى عبد35315

قنااألدبىمبصرعلى حسين احمد هللا عبد35316

قنااألدبىمبصرابراهيم اسحاق الشافى عبد هللا عبد35317

قنااألدبىمبصرالسمان مصطفى حمدى عفيفى35318

قنااألدبىمبصرالاله عبد وحيد الحجاج ابو على35319

قنااألدبىمبصرمحمد محمود حسين على35320

قنااألدبىمبصراحمد سيد رمضان على35321

قنااألدبىمبصرمحمود على صابر على35322

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد طه على35323

قنااألدبىمبصرمحمد على عبده على35324

قنااألدبىمبصرزيد ابو حارس النبى عبد عمر35325

قنااألدبىمبصرمحمد فهمى امبارك عالء35326
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قنااألدبىمبصرالسالم عبد قاسم العاطى عبد قاسم35327

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد محمد35328

قنااألدبىمبصراحمد توفيق السعود ابو محمد35329

قنااألدبىمبصراحمد رشيدى الشاذلى محمد35330

قنااألدبىمبصرعبادى حلبى خيرى محمد35331

قنااألدبىمبصرمحمد على سالمه محمد35332

قنااألدبىمبصرالمجد ابو خليفه بخيت محمد35333

قنااألدبىمبصراحمد على صالح محمد35334

قنااألدبىمبصرالصادق بهيج صالح محمد35335

قنااألدبىمبصرعثمان احمد الحميد عبد محمد35336

قنااألدبىمبصرالمجد ابو صابر الرازق عبد محمد35337

قنااألدبىمبصراحمد محمد النظير عبد محمد35338

قنااألدبىمبصرعلى محمود النعيم عبد محمد35339

قنااألدبىمبصرعلى الطاهر عبده محمد35340

قنااألدبىمبصريحى حسن عصمت محمد35341

قنااألدبىمبصرعلى احمد على محمد35342

قنااألدبىمبصراحمد العباس ابو محمود محمد35343

قنااألدبىمبصريحى عباس محمود محمد35344

قنااألدبىمبصرمحمود محمد حسن محمود35345

قنااألدبىمبصرالصغير محمود جمعه محمود35346

قنااألدبىمبصرسالم مصطفى خميس محمود35347

قنااألدبىمبصرحسن رمضان سيد محمود35348

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الفتاح عبد محمود35349

قنااألدبىمبصراحمد مصطفى احمد مصطفى35350

قنااألدبىمبصرابراهيم مصطفى خالد مصطفى35351

قنااألدبىمبصرسليمان همام الحميد عبد مصطفى35352

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود عمر مصطفى35353

قنااألدبىمبصريحى محمد محمد مصطفى35354

قنااألدبىمبصرتوفيق محمود محمد مصطفى35355

قنااألدبىمبصراحمد يونس نوح مصطفى35356

قنااألدبىمبصرحسن مصطفى فيصل منتصر35357

قنااألدبىمبصرمحمود جمعه هللا عطا منصور35358

قنااألدبىمبصرمحمد زيد ابو حمدتو مؤمن35359

قنااألدبىمبصرعلى العزيز عبد محمود هشام35360

قنااألدبىمبصرعلى محمود نبيل هشام35361

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد وليد35362

قنااألدبىمبصرمحمد مغربى محمد وليد35363

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد موهوب وليد35364

قنااألدبىمبصرالسيد محمود حماده يوسف35365

قنااألدبىمبصرمحمد احمد احمد السيد احمد35366

قنااألدبىمبصرمحمود حجازى حفنى احمد35367

قنااألدبىمبصراحمد محمد سعد احمد35368
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قنااألدبىمبصرعمر على عمر احمد35369

قنااألدبىمبصرعلى سيد الدين نور احمد35370

قنااألدبىمبصرعجمى فرغلى ياسر احمد35371

قنااألدبىمبصرسليم احمد محمد اسالم35372

قنااألدبىمبصرمنعى تقى حسن جوهرى35373

قنااألدبىمبصراحمد زكى احمد زكى35374

قنااألدبىمبصراحمد الراضى عبد نافع الراضى عبد35375

قنااألدبىمبصرالعال عبد السيد ناجح العال عبد35376

قنااألدبىمبصرحسين محمد العابدين زين الوهاب عبد35377

قنااألدبىمبصرمحمود العاطى عبد العزيز عبد عالء35378

قنااألدبىمبصرحفنى فاوى جمال عيد35379

قنااألدبىمبصراحمد خليل حماده كريم35380

قنااألدبىمبصرحسن بهيج حسين محمد35381

قنااألدبىمبصرراوى على حسين محمد35382

قنااألدبىمبصرحسين محمد حسين محمد35383

قنااألدبىمبصرعلى حسين على محمد35384

قنااألدبىمبصرعلى الدين نصر على محمد35385

قنااألدبىمبصرجهالن عسر محمود محمد35386

قنااألدبىمبصرمحمود الموجود عبد احمد محمود35387

قنااألدبىمبصراحمد حسان الغنى عبد محمود35388

قنااألدبىمبصرمحمد على خلف ابراهيم35389

قنااألدبىمبصرابراهيم نحاس سيد ابراهيم35390

قنااألدبىمبصرالباقى عبد الرزاق عبد عاصم بكر ابو35391

قنااألدبىمبصرمحمد عايد ابو عاطف عايد ابو35392

قنااألدبىمبصرمرزوق محمود احمد احمد35393

قنااألدبىمبصرالكريم عبد سالم شحات احمد35394

قنااألدبىمبصرسمان شحات الرحيم عبد احمد35395

قنااألدبىمبصرمحمود احمد الكريم عبد احمد35396

قنااألدبىمبصراحمد احمد كمال احمد35397

قنااألدبىمبصرعلى زيد ابو محمود احمد35398

قنااألدبىمبصرابراهيم على محمود احمد35399

قنااألدبىمبصراحمد محمود الاله عبد اسامه35400

قنااألدبىمبصرسليم محمد محمد اسالم35401

قنااألدبىمبصرالقادر عبد احمد نبيه اسماعيل35402

قنااألدبىمبصرمهران الحمد ابو ربيع حاتم35403

قنااألدبىمبصرعايد حمدان اشرف حسام35404

قنااألدبىمبصرحسن خلف شكرى الدين حسام35405

قنااألدبىمبصراحمد محمود غريب حسانى35406

قنااألدبىمبصريوسف نور حمام حسن35407

قنااألدبىمبصرالكريم عبد على رمضان حسن35408

قنااألدبىمبصريوسف نور حمام حسين35409

قنااألدبىمبصرخليل على عوض حسين35410
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قنااألدبىمبصرعمر صابر الناصر عبد خالد35411

قنااألدبىمبصرمحمود على منصور خالد35412

قنااألدبىمبصرموسى حسن النعيم عبد رمضان35413

قنااألدبىمبصرهللا عطا على نور رياض35414

قنااألدبىمبصرموسى كامل عاطف زياد35415

قنااألدبىمبصرابراهيم فاوى حراجى سالمه35416

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد محمود طارق35417

قنااألدبىمبصرالكريم عبد محمد حسين عادل35418

قنااألدبىمبصراحمد محمد على الرحمن عبد35419

قنااألدبىمبصرسليمان على بركات عالء35420

قنااألدبىمبصرمحمود الراضى عبد رضوان الفتاح عبد35421

قنااألدبىمبصرعلى محمد قاسم على35422

قنااألدبىمبصرموسى بكر ابو احمد عمر35423

قنااألدبىمبصرفكر عمر راوى عمر35424

قنااألدبىمبصرعثمان اللطيف عبد ابراهيم عيسى35425

قنااألدبىمبصرسمان شحات ابراهيم محمد35426

قنااألدبىمبصرالمجد ابو احمد المجد ابو محمد35427

قنااألدبىمبصرمصطفى حسين احمد محمد35428

قنااألدبىمبصرمحمود محمد احمد محمد35429

قنااألدبىمبصرسيد محمد اشرف محمد35430

قنااألدبىمبصربكرى الواحد عبد القرشى محمد35431

قنااألدبىمبصرمحمد عواد جمعه محمد35432

قنااألدبىمبصرالراوى محمود رفاعى محمد35433

قنااألدبىمبصرصديق محمود رفاعى محمد35434

قنااألدبىمبصراحمد مغربى سليمان محمد35435

قنااألدبىمبصراحمد محمد سيد محمد35436

قنااألدبىمبصرمصطفى ابراهيم شحات محمد35437

قنااألدبىمبصرمحمد فخرى كمال محمد35438

قنااألدبىمبصرمحمد عطيه محمود محمد35439

قنااألدبىمبصرحسن محمد الضبع محمد35440

قنااألدبىمبصرالقادر عبد حسن جمال محمود35441

قنااألدبىمبصرمحمد محمود عادل محمود35442

قنااألدبىمبصرخليفه محمود عبادى محمود35443

قنااألدبىمبصرمحمد السميع عبد محمد محمود35444

قنااألدبىمبصرابراهيم على محمد محمود35445

قنااألدبىمبصرسليم محمد محمد مسلم35446

قنااألدبىمبصربكر ابو العاطى عبد احمد مصطفى35447

قنااألدبىمبصراحمد على محمد مصطفى35448

قنااألدبىمبصرحسن محمد محمود مصطفى35449

قنااألدبىمبصريوسف نور عقبه نور35450

قنااألدبىمبصراحمد شحات بخيت هشام35451

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد هشام35452



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1684

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالحلفاية

ن471الحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ن383الحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ن429الحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ن442الحلفاية

ثانالحلفاية

ن429الحلفاية

ثانالحلفاية



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1685

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قنااألدبىمبصرعالم الحميد عبد الناصر عبد يوسف35453

قنااألدبىمبصرمرسى احمد اسعد احمد35454

قنااألدبىمبصرمحمود احمد حلمى احمد35455

قنااألدبىمبصررسالن احمد رسالن احمد35456

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد فاضل رشاد احمد35457

قنااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد رمضان احمد35458

قنااألدبىمبصرمحمد خليل ابو سيد احمد35459

قنااألدبىمبصرمحمد السيد شعبان احمد35460

قنااألدبىمبصرمحمود احمد عاطف احمد35461

قنااألدبىمبصرسليمان ابراهيم محمد احمد35462

قنااألدبىمبصرمحمود محمد جمال اسالم35463

قنااألدبىمبصراحمد حسين الناصر عبد حسين35464

قنااألدبىمبصرمحمد محمود منصور حسين35465

قنااألدبىمبصرمحمد الحى عبد محمود خالد35466

قنااألدبىمبصراحمد محمود على حمدى35467

قنااألدبىمبصرمحمد خليل محمود خليل35468

قنااألدبىمبصرشلقامى محمد المحسن عبد رمضان35469

قنااألدبىمبصرالفى زكى محمود زكى35470

قنااألدبىمبصرعلى محمود حسين سعد35471

قنااألدبىمبصراحمد محمود صبرى سمير35472

قنااألدبىمبصرمحمد محمد حامد الدين شهاب35473

قنااألدبىمبصرعلى طه ممدوح طه35474

قنااألدبىمبصرحافظ عدلى حمدى عاطف35475

قنااألدبىمبصراحمد الباسط عبد الواحد عبد الباسط عبد35476

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد الرحمن عبد35477

قنااألدبىمبصرحسن السيد حسين الرحيم عبد35478

قنااألدبىمبصراحمد هريدى محمود الرحيم عبد35479

قنااألدبىمبصراحمد العزيز عبد الصبور عبد العزيز عبد35480

قنااألدبىمبصرموسى الاله عبد الفتاح عبد الاله عبد35481

قنااألدبىمبصرهللا عطيت الهادى عبد محمود الهادى عبد35482

قنااألدبىمبصرالهادى عبد راشد عابدين عثمان35483

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد يسن رأفت عصام35484

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمود عصام35485

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم على35486

قنااألدبىمبصراحمد على الرحيم عبد عمار35487

قنااألدبىمبصرمحمد احمد مرتضى عمر35488

قنااألدبىمبصرمحمد المعطى عبد السيد عمرو35489

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد احمد كريم35490

قنااألدبىمبصرالسيد محمود السيد محمد35491

قنااألدبىمبصراحمد العاطى عبد حمام محمد35492

قنااألدبىمبصرالمبدى عبد احمد رضانى محمد35493

قنااألدبىمبصرالراضى عبد الفتاح عبد سعد محمد35494
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قنااألدبىمبصرمحمود محمد شوقى محمد35495

قنااألدبىمبصرالشافى عبد المنصف عبد الشافى عبد محمد35496

قنااألدبىمبصرالراضى عبد سعد عربى محمد35497

قنااألدبىمبصرحسين رسالن على محمد35498

قنااألدبىمبصرمحمد محمود فراج محمد35499

قنااألدبىمبصرعلى محمد الدين كمال محمد35500

قنااألدبىمبصرمحمد حسن كمال محمد35501

قنااألدبىمبصراحمد حسين احمد محمود35502

قنااألدبىمبصرعرابى عدلى الكريم جاد محمود35503

قنااألدبىمبصرمحمد عبيد بكر ابو مشهور35504

قنااألدبىمبصراحمد احمد الكريم عبد مصطفى35505

قنااألدبىمبصرهالل عايد منصور مصطفى35506

قنااألدبىمبصرهالل محمود العافى عبد هشام35507

قنااألدبىمبصراحمد محمود حمدى هيثم35508

قنااألدبىمبصرمحمد العاطى عبد الهادى عبد يحيى35509

قنااألدبىمبصراحمد الوفا ابو سمير يوسف35510

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد كمال ابراهيم35511

قنااألدبىمبصرمحمد العاطى عبد صبرى احمد35512

قنااألدبىمبصرمحمود زكى سعودى سمير35513

قنااألدبىمبصراحمد محمود احمد الرحيم عبد35514

قنااألدبىمبصرمحمود الوفا ابو سيد محمد35515

قنااألدبىمبصرمحمد المعارف ابو عوض محمد35516

قنااألدبىمبصرتوفيق الشافى عبد احمد محمود35517

قنااألدبىمبصراحمد رشدى منصور محمود35518

قنااألدبىمبصرعلى جاد احمد ابراهيم35519

قنااألدبىمبصربشير شحاته عصمت ابراهيم35520

قنااألدبىمبصرابراهيم شحات عطيه ابراهيم35521

قنااألدبىمبصرمحمد حمدان جمال احمد35522

قنااألدبىمبصراحمد جميل حسين احمد35523

قنااألدبىمبصرسعيد خليل الباسط عبد احمد35524

قنااألدبىمبصرعلى احمد على احمد35525

قنااألدبىمبصرعلى محمود على احمد35526

قنااألدبىمبصرعطا بشير محمود بشير35527

قنااألدبىمبصراحمد راغب عابدين بالل35528

قنااألدبىمبصرابراهيم خضرى بدرى جابر35529

قنااألدبىمبصرحسانى جاد ابراهيم جاد35530

قنااألدبىمبصرالرجال عبد عاشور محمد شاذلى35531

قنااألدبىمبصرمحمد الصغير على الرحمن عبد35532

قنااألدبىمبصرعطيه غزالى محمد الرحمن عبد35533

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عطا ربيع هللا عطا35534

قنااألدبىمبصرطايع على ربيع على35535

قنااألدبىمبصرعلى احمد محمد على35536
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قنااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد الرحيم عبد عمار35537

قنااألدبىمبصرمحمد زيدان هاشم عمر35538

قنااألدبىمبصرمحمد كمال احمد كمال35539

قنااألدبىمبصرمحمد احمد حماده محمد35540

قنااألدبىمبصرعلى حسين دسوقى محمد35541

قنااألدبىمبصربشير شحاته رأفت محمد35542

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد رمضان محمد35543

قنااألدبىمبصرالمولى عبد محمد صبرى محمد35544

قنااألدبىمبصرامام النوبى عايش محمد35545

قنااألدبىمبصرسعيد يوسف الحميد عبد محمد35546

قنااألدبىمبصرمحمد على يوسف محمد35547

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد عدلى محمود35548

قنااألدبىمبصرمحمد سليمان احمد مصطفى35549

قنااألدبىمبصرسيد بركه سيد مصطفى35550

قنااألدبىمبصرحسانى جاد الفتاح عبد مصطفى35551

قنااألدبىمبصرهالل احمد النعيم عبد مصطفى35552

قنااألدبىمبصربشير شحاته عصمت مصطفى35553

قنااألدبىمبصراحمد مصطفى احمد ممدوح35554

قنااألدبىمبصراحمد كامل السالم عبد ناصر35555

قنااألدبىمبصرابراهيم موسى نبيل الدين نجم35556

قنااألدبىمبصرمحمد ربه عبد سيد هشام35557

قنااألدبىمبصرهندى امين وردانى يحى35558

قنااألدبىمبصرهللا عبد اسماعيل محمد يوسف35559

قنااألدبىمبصرالحسن ابو ايوب حميد ابراهيم35560

قنااألدبىمبصراحمد حسين الباسط عبد بكر ابو35561

قنااألدبىمبصرمحمود حامد محمد احمد35562

قنااألدبىمبصرحسن هللا عبد محمود احمد35563

قنااألدبىمبصراحمد زغلول نصر احمد35564

قنااألدبىمبصرابراهيم هللا عبد هللا فرج اسالم35565

قنااألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد مسلم اسماعيل35566

قنااألدبىمبصرابراهيم سيد الرسول عبد حسن35567

قنااألدبىمبصرابراهيم سيد الرسول عبد حسين35568

قنااألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد مسلم حمد35569

قنااألدبىمبصرعوض سليمان عبده حمدى35570

قنااألدبىمبصرمحمود جمعه عطيتو رمضان35571

قنااألدبىمبصرحميد شاذلى محمد شاذلى35572

قنااألدبىمبصرمحمد على رشدى طه35573

قنااألدبىمبصرمسلوب على رفاعى طه35574

قنااألدبىمبصرالصغير عثمان الحمد ابو الرحمن عبد35575

قنااألدبىمبصرفراج بشارى رمضان الرحمن عبد35576

قنااألدبىمبصرخليل امين عدلى الرحمن عبد35577

قنااألدبىمبصردرويش هللا فرج محمد هللا عبد35578
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قنااألدبىمبصرحسن معوض محمود هللا عبد35579

قنااألدبىمبصرالكريم جاد حسن احمد المحسن عبد35580

قنااألدبىمبصرموسى خير محمد هللا عبد عزمى35581

قنااألدبىمبصرهللا وهب فهيم هللا وهب فهمى35582

قنااألدبىمبصرحميد مسلم محمد كريم35583

قنااألدبىمبصرطنطاوى مغربى عبيد مجدى35584

قنااألدبىمبصرشحات كمال الحجاج ابو محمد35585

قنااألدبىمبصرهللا عبد احمد المكارم ابو محمد35586

قنااألدبىمبصريوسف احمد حسانى محمد35587

قنااألدبىمبصررضوان محمد البصير عبد محمد35588

قنااألدبىمبصرمحمود حامد الصبور عبد محمد35589

قنااألدبىمبصرشحات كمال المالك عبد محمد35590

قنااألدبىمبصراحمد زغلول عبده محمد35591

قنااألدبىمبصردياب محمد على محمد35592

قنااألدبىمبصرمحمد سليم حربى محمود35593

قنااألدبىمبصرمحمد نوح عرفات ياسر35594

قنااألدبىمبصرالحسن ابو عباس حجاج احمد35595

قنااألدبىمبصرعلى خليل عمر احمد35596

قنااألدبىمبصرعلى جيالنى على اسامه35597

قنااألدبىمبصرمحمود هباش احمد اسالم35598

قنااألدبىمبصرحسن محمود حسن حسام35599

قنااألدبىمبصرمحمد محمد عصام الحسين35600

قنااألدبىمبصرمحمد قاسم الحميد عبد رجب35601

قنااألدبىمبصرمحمود هباش محمود عادل35602

قنااألدبىمبصراحمد عباس محمد عباس35603

قنااألدبىمبصرطايع الرحمن عبد حمدى الرحمن عبد35604

قنااألدبىمبصردخيل سليمان سيد هللا عبد35605

قنااألدبىمبصرالحسن ابو عباس محسن هللا عبد35606

قنااألدبىمبصرعباس احمد يوسف هللا عبد35607

قنااألدبىمبصرموسى على الشاذلى على35608

قنااألدبىمبصراحمد عباس احمد محمد35609

قنااألدبىمبصرعلى محمد ناصر محمد35610

قنااألدبىمبصراحمد حسين انور محمود35611

قنااألدبىمبصرعلى محمد شلبى محمود35612

قنااألدبىمبصرحامد احمد المدثر مروان35613

قنااألدبىمبصراحمد الرب جاد محمد ابراهيم35614

قنااألدبىمبصرفوزى حسانى حجاج احمد35615

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمد الباسط عبد احمد35616

قنااألدبىمبصرابراهيم سعيد ماهر احمد35617

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمود احمد35618

قنااألدبىمبصرالاله عبد حسانى محمد اسالم35619

قنااألدبىمبصربكر ابو الحميد عبد رفاعى الحسين35620
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قنااألدبىمبصرطه القادر عبد الستار عبد باهر35621

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو المعطى عبد بشار35622

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد جابر35623

قنااألدبىمبصرمحمد حامد جمال حامد35624

قنااألدبىمبصرتمساح محمد سعيد حجاج35625

قنااألدبىمبصريسن على سمير خالد35626

قنااألدبىمبصرمحمود سعيد السيد عبد سعيد35627

قنااألدبىمبصرالحسن ابو ربه عبد محمود الحميد عبد35628

قنااألدبىمبصراحمد محمد عباس الرحمن عبد35629

قنااألدبىمبصرفوزى هللا عبد كمال هللا عبد35630

قنااألدبىمبصرالحميد عبد محمد جمال الناصر عبد35631

قنااألدبىمبصربدرى ابراهيم حسانى عرفه35632

قنااألدبىمبصرمحمد كمال الوفا ابو كمال35633

قنااألدبىمبصرمحمد احمد حجاج محمد35634

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد رمضان محمد35635

قنااألدبىمبصرحسين خليفه سمير محمد35636

قنااألدبىمبصرابراهيم امبارك فيصل محمد35637

قنااألدبىمبصرعرابى جاد مجاهد محمد35638

قنااألدبىمبصرهللا وهب الموجود عبد الشافى عبد محمود35639

قنااألدبىمبصرعدوى محمود عدوى محمود35640

قنااألدبىمبصرمحمود رضوان محمد منصور35641

قنااألدبىمبصرالحسن ابو محمود عدلى مصطفى35642

قنااألدبىمبصرمحمد حماده احمد يوسف35643

قنااألدبىمبصرموسى على احمد يوسف35644

قنااألدبىمبصرمحمد محمد حسن ابراهيم35645

قنااألدبىمبصرجاد محمود الدين عصام ابراهيم35646

قنااألدبىمبصرعلى موسى محمد ابراهيم35647

قنااألدبىمبصرعبيد ابراهيم محمد بكر ابو35648

قنااألدبىمبصرجاد سعد حماده احمد35649

قنااألدبىمبصرالضوى احمد رمضان احمد35650

قنااألدبىمبصرمحمد محمدين سيد احمد35651

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الحكيم عبد احمد35652

قنااألدبىمبصرمحمود على محمود احمد35653

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد محمود احمد35654

قنااألدبىمبصرحنفى احمد هشام احمد35655

قنااألدبىمبصرالصغير سعيد شحاته اسعد35656

قنااألدبىمبصرهابش خليفه الناصر عبد اسماعيل35657

قنااألدبىمبصرابراهيم امين احمد االمين35658

قنااألدبىمبصرمصطفى محمود طلعت بركات35659

قنااألدبىمبصراحمد جابر عرفات جابر35660

قنااألدبىمبصرمصطفى احمد الناصر عبد جمال35661

قنااألدبىمبصرهللا عطا عابدين عربى حازم35662
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قنااألدبىمبصراحمد على احمد حسام35663

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمود حسام35664

قنااألدبىمبصرعلى حسن على حسن35665

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد حسنى35666

قنااألدبىمبصرادم عمر هللا عبد خالد35667

قنااألدبىمبصرمحمد احمد منتصر زياد35668

قنااألدبىمبصرعطيه محمد شحات سعيد35669

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد بشير الغنى عبد سعيد35670

قنااألدبىمبصرمسعود سيد احمد سيد35671

قنااألدبىمبصرابراهيم سعيد ثابت طه35672

قنااألدبىمبصرمحمد عطا محمد طه35673

قنااألدبىمبصرالصادق عبد الفتاح عبد حجازى االول عبد35674

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد الجابر عبد35675

قنااألدبىمبصرمحمد سعد احمد الرحمن عبد35676

قنااألدبىمبصراحمد النوبى حراجى الرحمن عبد35677

قنااألدبىمبصرمحمد كمال مصطفى الرحمن عبد35678

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد الحى عبد الرحيم عبد35679

قنااألدبىمبصرمحمود محمد على الغفور عبد35680

قنااألدبىمبصرحسن عبادى جمال هللا عبد35681

قنااألدبىمبصراحمد النوبى حراجى هللا عبد35682

قنااألدبىمبصرالعال عبد جاد سمير هللا عبد35683

قنااألدبىمبصرمحمود محمد على الودود عبد35684

قنااألدبىمبصرالعارف العزيز عبد ابراهيم العزيز عبد35685

قنااألدبىمبصرمحمد عربى محمد عالء35686

قنااألدبىمبصرسيد ابراهيم ربه عبد على35687

قنااألدبىمبصرمحمود على محمود على35688

قنااألدبىمبصرالنجار القادر عبد محمد عمار35689

قنااألدبىمبصراحمد سعيد الصبور عبد فارس35690

قنااألدبىمبصرالغنى عبد غانم فنجرى فضل35691

قنااألدبىمبصراحمد حنفى احمد فيصل35692

قنااألدبىمبصرطه احمد لبيب كمال35693

قنااألدبىمبصربكر ابو الرحمن عبد الحكم عبد ماجد35694

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الجبار عبد مجدى35695

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد سعيد احمد محمد35696

قنااألدبىمبصرالشاذلى محمد احمد محمد35697

قنااألدبىمبصرمحمد المتعال عبد بدوى محمد35698

قنااألدبىمبصرمحمد زكى جمال محمد35699

قنااألدبىمبصربحر ثابت خالد محمد35700

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد صبرى محمد35701

قنااألدبىمبصراحمد محمد اللطيف عبد محمد35702

قنااألدبىمبصرمصطفى محمد على محمد35703

قنااألدبىمبصرمحمود محمد عمر محمد35704
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قنااألدبىمبصرمحمد القادر عبد لطفى محمد35705

قنااألدبىمبصرعليان عدلى محمود محمد35706

قنااألدبىمبصرمصطفى العظيم عبد احمد محمود35707

قنااألدبىمبصرمحمد عسران احمد محمود35708

قنااألدبىمبصرنصر محمد الدين بدر محمود35709

قنااألدبىمبصرخليل محمد خليل محمود35711

قنااألدبىمبصرحسين محمد سعيد محمود35712

قنااألدبىمبصراحمد محمد سيد محمود35713

قنااألدبىمبصرحسين الصغير عباس محمود35714

قنااألدبىمبصراحمد محمد السالم عبد محمود35715

قنااألدبىمبصرعسران احمد الغنى عبد محمود35716

قنااألدبىمبصرحسين عمران عطا محمود35717

قنااألدبىمبصرمحمود راغب محمد محمود35718

قنااألدبىمبصراسماعيل ابراهيم احمد مصطفى35719

قنااألدبىمبصرالسايح محمود ثابت مصطفى35720

قنااألدبىمبصراحمد محمد جمال مصطفى35721

قنااألدبىمبصررسالن عبادى القادر عبد جهالن مصطفى35722

قنااألدبىمبصرخليل بكر ابو خليل مصطفى35723

قنااألدبىمبصرسعيد طه القادر عبد مصطفى35724

قنااألدبىمبصرطه مصطفى عربى مصطفى35725

قنااألدبىمبصرعلى محمد على مصطفى35726

قنااألدبىمبصراحمد فوزى محمود مصطفى35727

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد محمد موسى35728

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد محمد ياسين35729

قنااألدبىمبصرالعارف الراضى عبد منتصر يحيى35730

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الجمل يوسف35731

قنااألدبىمبصرزيد ابو عباس خير يوسف35732

قنااألدبىمبصرمحمدين مهدى حسانى ابراهيم35733

قنااألدبىمبصرالكريم جاد هللا عبد عطيتو ابراهيم35734

قنااألدبىمبصرمحمد عثمان جبريل احمد35735

قنااألدبىمبصرمحمد عطا رمضان احمد35736

قنااألدبىمبصرعلى محمد رمضان احمد35737

قنااألدبىمبصرعباس احمد الجابر عبد احمد35738

قنااألدبىمبصراحمد بغدادى على احمد35739

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد احمد محمد احمد35740

قنااألدبىمبصراحمد رشيدى حمزه رشيدى35741

قنااألدبىمبصرالرب جاد سليم الوفا ابو الرحمن عبد35742

قنااألدبىمبصرالوهاب عبد بكرى اشرف الفتاح عبد35743

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد الفتاح عبد اشرف الفتاح عبد35744

قنااألدبىمبصرمحمد احمد ربيع هللا عبد35745

قنااألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد35746

قنااألدبىمبصردياب محمد شلبى محمد35747
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قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد محمد35748

قنااألدبىمبصرمحمد الرب جاد عبده محمد35749

قنااألدبىمبصرمحمود سعدى حسين مصطفى35750

قنااألدبىمبصراحمد يوسف عطا ابراهيم35751

قنااألدبىمبصراحمد على حسن احمد35752

قنااألدبىمبصرعلى محمد رمضان احمد35753

قنااألدبىمبصرعلى احمد سيد احمد35754

قنااألدبىمبصراحمد محمود سيد احمد35755

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد صالح احمد35756

قنااألدبىمبصرجاد محمد الحميد عبد احمد35757

قنااألدبىمبصرعلى الحميد عبد على احمد35758

قنااألدبىمبصراحمد حسين محمود احمد35759

قنااألدبىمبصرعلى محمد محمود احمد35760

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد عطى اسامه35761

قنااألدبىمبصرمحمد عيد الجابر عبد اسالم35762

قنااألدبىمبصرمحمود ابراهيم احمد اسماعيل35763

قنااألدبىمبصرمحمد محمود الحكم عبد باهلل المعتز35764

قنااألدبىمبصرمحمد اليمنى محمد اليمنى35765

قنااألدبىمبصرعلى سعدى حسن حسام35766

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد محمود حسام35767

قنااألدبىمبصرابراهيم على مصطفى حسن35768

قنااألدبىمبصرمحمد على كامل حماده35769

قنااألدبىمبصرعطا تمساح على حمزه35770

قنااألدبىمبصرمصطفى الظاهر عبد موسى سعيد35771

قنااألدبىمبصراحمد على اسماعيل الرحمن عبد35772

قنااألدبىمبصرعلى احمد على الرحمن عبد35773

قنااألدبىمبصرمحمود الشاذلى الحسن ابو الرحمن عبد35774

قنااألدبىمبصراحمد حسين الصغير الرحمن عبد35775

قنااألدبىمبصرعلى محمد الكريم عبد الرحمن عبد35776

قنااألدبىمبصرعلى سيد عيد الرحمن عبد35777

قنااألدبىمبصرمحمد مصطفى على الرحيم عبد35778

قنااألدبىمبصرحميدان احمد محمد الستار عبد35779

قنااألدبىمبصرسيد عطا الرب جاد الكريم عبد35780

قنااألدبىمبصرخليل محمد عبيد الكريم عبد35781

قنااألدبىمبصرمحمد عطا احمد هللا عبد35782

قنااألدبىمبصرراشد الالهى عبد جابر هللا عبد35783

قنااألدبىمبصرعطا تمساح سعيد هللا عبد35784

قنااألدبىمبصرمحمد حسن محمد المنصف عبد35785

قنااألدبىمبصرسعيد احمد ابراهيم عالء35786

قنااألدبىمبصرعبيد على الناصر عبد عالء35787

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم على35788

قنااألدبىمبصراحمد يوسف ابراهيم على35789
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قنااألدبىمبصرالطيب احمد محمود على35790

قنااألدبىمبصرمحمد عابدين موسى عمار35791

قنااألدبىمبصربكرى محمد بكر ابو كريم35792

قنااألدبىمبصراحمد محمد عيد كمال35793

قنااألدبىمبصرمصطفى على باشه محمد35794

قنااألدبىمبصراحمد مصطفى حسين محمد35795

قنااألدبىمبصرمصطفى حسن رمضان محمد35796

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم سعيد محمد35797

قنااألدبىمبصرمحمد احمد فتحى محمد35798

قنااألدبىمبصرمحمد الاله عبد فكرى محمد35799

قنااألدبىمبصراحمد على مصطفى محمد35800

قنااألدبىمبصرمصطفى عبيد يوسف محمد35801

قنااألدبىمبصرعثمان على حسانى محمد35802

قنااألدبىمبصرمصطفى حسن الدين عالء محمد35803

قنااألدبىمبصررمضان محمود على محمد35804

قنااألدبىمبصرعلى احمد رمضان محمود35805

قنااألدبىمبصريوسف الرشيدى الصغير محمد محمود35806

قنااألدبىمبصرجيالنى الدين سعد فوزى مصطفى35807

قنااألدبىمبصراحمد محمد عياد الدين نصر35808

قنااألدبىمبصرزيد ابو نوبى على هشام35809

قنااألدبىمبصرمحمد بكر ابو محمد وليد35810

قنااألدبىمبصرمحمد عباس محمود يوسف35811

قنااألدبىمبصراحمد محمود النجا ابو ابراهيم35812

قنااألدبىمبصرعلى احمد جالل ابراهيم35813

قنااألدبىمبصرعثمان الحمد ابو على الحمد ابو35814

قنااألدبىمبصرعبادى محمد الناصر عبد احمد35815

قنااألدبىمبصرعلى الغنى عبد عربى احمد35816

قنااألدبىمبصرعلى محمد على احمد35817

قنااألدبىمبصرخليل احمد محمد احمد35818

قنااألدبىمبصرمحمد على محمود احمد35819

قنااألدبىمبصرمحمد شاذلى الحسن ابو اسامه35820

قنااألدبىمبصرعمر سعيد حسين اسالم35821

قنااألدبىمبصرعمر كامل محمد اسالم35822

قنااألدبىمبصرعلى محمد سيد اسماعيل35823

قنااألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد اشرف35824

قنااألدبىمبصرعلى مصطفى الرحمن عبد الشاذلى35825

قنااألدبىمبصرشاذلى سيد اشرف باسم35826

قنااألدبىمبصرعثمان الحمد ابو شرقاوى جالل35827

قنااألدبىمبصراحمد موسى يوسف جمال35828

قنااألدبىمبصرهللا عبد حسين عيد حسن35829

قنااألدبىمبصراحمد يوسف محمود حسن35830

قنااألدبىمبصراحمد يوسف محمود حسين35831
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قنااألدبىمبصرسعيد احمد محمود حمدى35832

قنااألدبىمبصرمحمد مصطفى الراضى عبد زكريا35833

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد شريف35834

قنااألدبىمبصرخير محمد يونس انور طارق35835

قنااألدبىمبصرتكرونى احمد عبيد عادل35836

قنااألدبىمبصرمصطفى الراضى عبد احمد الرحمن عبد35837

قنااألدبىمبصرمحمود محمدين احمد الرحمن عبد35838

قنااألدبىمبصرمحمد عطيتو على الرحمن عبد35839

قنااألدبىمبصرعمر سعيد على الرحمن عبد35840

قنااألدبىمبصرخزام جامع حسن الرحيم عبد35841

قنااألدبىمبصرخليل هللا حمد عاشور الاله عبد35842

قنااألدبىمبصرمحمد الاله عبد الناصر عبد الاله عبد35843

قنااألدبىمبصرخليل اسماعيل احمد هللا عبد35844

قنااألدبىمبصرحسين محمود رمضان هللا عبد35845

قنااألدبىمبصرعباس محمد على هللا عبد35846

قنااألدبىمبصرمحمد احمد كمال هللا عبد35847

قنااألدبىمبصرسعيد حميد محمود هللا عبد35848

قنااألدبىمبصراحمد محمود العاطى عبد عالء35849

قنااألدبىمبصرعابد محمد مفرج على35850

قنااألدبىمبصرابراهيم على العاطى عبد على35851

قنااألدبىمبصرعباس عيسى احمد عيسى35852

قنااألدبىمبصرعرابى محمد اسماعيل مبارك35853

قنااألدبىمبصرجاد محمد احمد محمد35854

قنااألدبىمبصرعمر احمد خليل محمد35855

قنااألدبىمبصرمحمد مصطفى عطيتو محمد35856

قنااألدبىمبصرخليل اسماعيل محمود محمد35857

قنااألدبىمبصرمحمد موسى مصطفى محمد35858

قنااألدبىمبصرفارس على ناصر محمد35859

قنااألدبىمبصرمحمد اسماعيل يوسف محمد35860

قنااألدبىمبصرحسن المولى جاد حسن محمود35861

قنااألدبىمبصرمحمود يوسف على محمود35862

قنااألدبىمبصرعلى فوزى حسام مروان35863

قنااألدبىمبصرمحمود مسعود شحات مصطفى35864

قنااألدبىمبصرمحمود على الجابر عبد مصطفى35865

قنااألدبىمبصراحمد موسى سعد منصور35866

قنااألدبىمبصرالرازق عبد على الرازق عبد ناصر35867

قنااألدبىمبصرالطيب يس محمد هشام35868

قنااألدبىمبصرعبادى عبيد احمد وليد35869

قنااألدبىمبصراحمد محمد الجواد عبد ياسر35870

قنااألدبىمبصرعرابى قليل احمد يحى35871

قنااألدبىمبصرحراجى الهادى عبد الحسن ابو يوسف35872

قنااألدبىمبصرمحمد الغنى عبد غريب يوسف35873
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راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

راسبمحمود احمد الصغير
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قنااألدبىمبصراحمد حسن الوارس عبد ابراهيم35874

قنااألدبىمبصرهللا عيت السيد عبد محمد ابراهيم35875

قنااألدبىمبصرسليمان محمود سعيد العباس ابو35876

قنااألدبىمبصرعيسى على سمير احمد35877

قنااألدبىمبصرمحمد الشاذلى احمد سيد احمد35878

قنااألدبىمبصرمحمد العاطى عبد محمد احمد35879

قنااألدبىمبصرعامر موسى محمود احمد35880

قنااألدبىمبصرمحمود محمد محمود ايوب35881

قنااألدبىمبصرباشا المولى عبد على محمد بركات35882

قنااألدبىمبصرمحمد حسين حامد بسام35883

قنااألدبىمبصرمحمود عيد النعيم عبد جعفر35884

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد حامد الفتاح عبد خالد35885

قنااألدبىمبصرحسين على محمد صالح35886

قنااألدبىمبصرحسن احمد محمود طه35887

قنااألدبىمبصرياسين احمد ابراهيم عادل35888

قنااألدبىمبصرعلى قناوى محمد عادل35889

قنااألدبىمبصرمسلم احمد يوسف عاطف35890

قنااألدبىمبصرمحمد الخالق عبد محمد الجواد عبد35891

قنااألدبىمبصرجاد عطيه مسلم الرحمن عبد35892

قنااألدبىمبصرالصمد عبد قط رمضان الفتاح عبد35893

قنااألدبىمبصرمحمود سعدى ابراهيم هللا عبد35894

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد اللطيف عبد هللا عبد35895

قنااألدبىمبصرشحات موسى سالمه على35896

قنااألدبىمبصرجاد عطيه مسلم على35897

قنااألدبىمبصرعلى احمد سعد فهمى35898

قنااألدبىمبصرصادق صالح الحسن ابو محمد35899

قنااألدبىمبصرجاد العزيز عبد احمد محمد35900

قنااألدبىمبصرمحمد احمد كمال محمود35901

قنااألدبىمبصرخليل حراجى فراج مختار35902

قنااألدبىمبصرجاد محمد عيد مصطفى35903

قنااألدبىمبصرعلى احمد حماده احمد35904

قنااألدبىمبصرعلى امين فراج احمد35905

قنااألدبىمبصرعثمان سعدى طه الحسين35906

قنااألدبىمبصرعلى محمود العريان االمير35907

قنااألدبىمبصرمعبد محمود احمد بركات35908

قنااألدبىمبصرحسن الحكم عبد ابراهيم ذكريا35909

قنااألدبىمبصرمصطفى محمد بكر ابو هللا عبد35910

قنااألدبىمبصرعثمان اسماعيل محمود هللا عبد35911

قنااألدبىمبصرحسن محمود احمد الرحمن عبد35912

قنااألدبىمبصرابراهيم على حامد الرحمن عبد35913

قنااألدبىمبصرعوض القادر عبد محمد عمر35914

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد عباس محمد عباس35915
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راسبالعليقات

راسبالعليقات

راسبالعليقات

راسبالعليقات

راسبالعليقات

راسبالعليقات

راسبالعليقات

راسبالعليقات

راسبالعليقات

راسبالعليقات

راسبالعليقات

راسبالعليقات

ثانالعليقات

ثانالعليقات

ثانالعليقات

ثانالعليقات

ثانالعليقات

ثانالعليقات

ثانالعليقات

راسبالعليقات

ن393العليقات

ثانالعليقات

راسبالعليقات

راسبالعليقات

راسبالعليقات

ن327العليقات

ثانالعليقات

ثانالعليقات

ثانالعليقات

ن315العليقات

ن484السوق نجع

راسبالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

راسبالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ن416السوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع
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قنااألدبىمبصرسعيد سالم خالد محمد35916

قنااألدبىمبصرمحمود محمد عرفه محمد35917

قنااألدبىمبصراحمد على شعبان محمود35918

قنااألدبىمبصرمحمد على هللا عطا محمود35919

قنااألدبىمبصرصالح الكريم عبد الحميد عبد هانى35920

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد احمد جاد ابراهيم35921

قنااألدبىمبصرالصادق احمد اشرف احمد35922

قنااألدبىمبصرمحمد حميد افكار احمد35923

قنااألدبىمبصرمحمد حميد فكرى احمد35924

قنااألدبىمبصررياض راضى كمال احمد35925

قنااألدبىمبصرعمر سعد الناصر عبد بدر35926

قنااألدبىمبصراحمد جابر محمد حسام35927

قنااألدبىمبصراحمد محمد محمد حسن35928

قنااألدبىمبصراحمد جابر احمد سالم35929

قنااألدبىمبصرمالزم محمد الهادى عبد على35930

قنااألدبىمبصرحسان هللا عبد الدين نصر على35931

قنااألدبىمبصربكرى الشيخ ابو احمد محمد35932

قنااألدبىمبصرمحمد سعيد العزب محمد35933

قنااألدبىمبصراحمد محمد حامد محمد35934

قنااألدبىمبصربربرى الدين نور حراجى محمد35935

قنااألدبىمبصرعواد محمد رفعت محمد35936

قنااألدبىمبصرمحمود سلطى شفيق محمد35937

قنااألدبىمبصريوسف على عريان محمد35938

قنااألدبىمبصرسالمه محمود همام محمد35939

قنااألدبىمبصرالمجد ابو فهمى احمد محمود35940

قنااألدبىمبصراحمد محمود السالم عبد محمود35941

قنااألدبىمبصراحمد جابر احمد مصطفى35942

قنااألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد مصطفى35943

قنااألدبىمبصرسليمان منصور محمد مصطفى35944

قنااألدبىمبصراحمد خليل محمد وليد35945

قنااألدبىمبصرمحمد ذكى محمود ابراهيم35946

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم عبده احمد35947

قنااألدبىمبصرطايع هللا جاد الناصر عبد احمد35948

قنااألدبىمبصرحسين احمد محمود احمد35949

قنااألدبىمبصرمحمود االمام عبد سالم الخطابى35950

قنااألدبىمبصرحسن فتحى العليم عبد بالل35951

قنااألدبىمبصرعلى جاد بكر ابو جاد35952

قنااألدبىمبصرعلى مصطفى الحكيم عبد جاد35953

قنااألدبىمبصرالحميد عبد حميد عبيد حمتو35954

قنااألدبىمبصركامل حسن عمر حسن35955

قنااألدبىمبصرحسين سعد حربى حسين35956

قنااألدبىمبصرمصطفى حسن شامى حمدى35957
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راسبالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

راسبالسوق نجع

راسبالسوق نجع

راسبنقادة

ثاننقادة

ثاننقادة

ثاننقادة

ثاننقادة

ثاننقادة

ثاننقادة

ثاننقادة

راسبنقادة

ثاننقادة

ثاننقادة

راسبنقادة

ثاننقادة

ثاننقادة

ثاننقادة

راسبنقادة

ثاننقادة

راسبنقادة

راسبنقادة

راسبنقادة

راسبنقادة

راسبنقادة

راسبنقادة

ثاننقادة

راسبنقادة

ثانالزوايدة

راسبالزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

راسبالزوايدة

راسبالزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

راسبالزوايدة

راسبالزوايدة

راسبالزوايدة
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قنااألدبىمبصرخالوى الحليم عبد حامد خالد35958

قنااألدبىمبصرعلى محمد محمود خالد35959

قنااألدبىمبصرمصطفى الرازق عبد الناجى عبد زايد35960

قنااألدبىمبصرشحات احمد سعيد عادل35961

قنااألدبىمبصرمحمد رمزى محمد الحميد عبد35962

قنااألدبىمبصرعلى جاد عمر الرحمن عبد35963

قنااألدبىمبصركامل مصطفى الشهير عايد محمد الرحمن عبد35964

قنااألدبىمبصرعشرى سعيد محمد هللا عبد35965

قنااألدبىمبصرسليم حجاب جمال عمر35966

قنااألدبىمبصرمحمود العاطى عبد خليل فهد35967

قنااألدبىمبصرمحمد سالمان الطيب محمد35968

قنااألدبىمبصرخالوى الحليم عبد الطيب محمد35969

قنااألدبىمبصرالحمد ابو فوزى رمضان محمد35970

قنااألدبىمبصرسالمه سلمى سالم محمد35971

قنااألدبىمبصرحامد حمدان سيد محمد35972

قنااألدبىمبصرحسن محمد صفوت محمد35973

قنااألدبىمبصرالدين نور حسن حماده محمود35974

قنااألدبىمبصراحمد الفضيل عبد رضوان محمود35975

قنااألدبىمبصراحمد محمد سعيد محمود35976

قنااألدبىمبصرسعد الموجود عبد الغفور عبد محمود35977

قنااألدبىمبصرالجليل عبد خليل محمد هشام35978

قنااألدبىمبصرمحمد حسن جمال ابراهيم35979

قنااألدبىمبصريونس حماد على ابراهيم35980

قنااألدبىمبصرمحمد هلل عطا رأفت احمد35981

قنااألدبىمبصرحفنى محمد سيد احمد35982

قنااألدبىمبصرعباس المبدى عبد الرحمن عبد احمد35983

قنااألدبىمبصربربرى الحميد عبد الرؤف عبد احمد35984

قنااألدبىمبصرجاد فرج فنجرى احمد35985

قنااألدبىمبصرشحات احمد محمد احمد35986

قنااألدبىمبصرمحمد شحات محمد احمد35987

قنااألدبىمبصرحسين هللا عبد نصر احمد35988

قنااألدبىمبصرمحمد محمود بكرى اسامه35989

قنااألدبىمبصرمحمود احمد الفراج عبد اسالم35990

قنااألدبىمبصرامين عجيل عصمت اسالم35991

قنااألدبىمبصراحمد حفنى على الطيب35992

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل انس35993

قنااألدبىمبصرحزين محمد سيد حمدى35994

قنااألدبىمبصراحمد جامع شعبان حمدى35995

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد عمر حمدى35996

قنااألدبىمبصرمصطفى حباشى مصطفى حميد35997

قنااألدبىمبصرمحمد احمد حسن سالم35998

قنااألدبىمبصرالنوبى محمد الفضيل عبد سيد35999
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راسبالزوايدة

راسبالزوايدة

راسبالزوايدة

راسبالزوايدة

راسبالزوايدة

ن370الزوايدة

ثانالزوايدة

راسبالزوايدة

ثانالزوايدة

راسبالزوايدة

ن369الزوايدة

ن342الزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ن350.5الزوايدة

راسبالزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ن414الزوايدة

ن358الزوايدة

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع

ثاناسمنت نجع
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قنااألدبىمبصرالمحسن عبد هللا فتح كمال الرحمن عبد36000

قنااألدبىمبصرعلى فؤاد مسعود الرحمن عبد36001

قنااألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد حجاج اللطيف عبد36002

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عطا حسان هللا عبد36003

قنااألدبىمبصرحسين السمان الفتاح عبد هللا عبد36004

قنااألدبىمبصرالمحسن عبد هللا فتح حسن هللا فتح36005

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد حسين محمد36006

قنااألدبىمبصراحمد شحات حماده محمد36007

قنااألدبىمبصراحمد محمد شلبى محمد36008

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عطا طلعت محمد36009

قنااألدبىمبصرحسين السمان الباسط عبد محمد36010

قنااألدبىمبصرحامد بدرى الحميد عبد محمد36011

قنااألدبىمبصرالحمد ابو المطلب عبد الشافى عبد محمد36012

قنااألدبىمبصراحمد محمود الاله عبد محمد36013

قنااألدبىمبصرسعيد توفيق الواسع عبد محمد36014

قنااألدبىمبصرابراهيم هللا عطا الواسع عبد محمد36015

قنااألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد عيد محمد36016

قنااألدبىمبصرهوارى محمد الزفزافى محمد محمد36017

قنااألدبىمبصرالضبع محمد نور محمد36018

قنااألدبىمبصرهمام الضوى حشمت محمود36019

قنااألدبىمبصرعباس االباصيرى ربيع محمود36020

قنااألدبىمبصرمحمد سعدى سيد محمود36021

قنااألدبىمبصرمحمد محمد سيد محمود36022

قنااألدبىمبصرابراهيم فؤاد الواحد عبد محمود36023

قنااألدبىمبصرمرسى احمد محمد محمود36024

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد جاد محمد محمود36025

قنااألدبىمبصرمحمد سعدى وحيد محمود36026

قنااألدبىمبصرسالمه هللا عبد جابر مصطفى36027

قنااألدبىمبصرالسنوسى دردير الرؤف عبد مصطفى36028

قنااألدبىمبصرمحمد صبرى الشافى عبد مصطفى36029

قنااألدبىمبصرالغفار عبد بهلول محمود مصطفى36030

قنااألدبىمبصرحامد هادى السالم عبد وائل36031

قنااألدبىمبصرحسان الصمد عبد حجاج يوسف36032

قنااألدبىمبصرمحمد سعيد هللا جاب احمد36033

قنااألدبىمبصرالسميع عبد سعيد حمزه احمد36034

قنااألدبىمبصرمحمد حامد سعد احمد36035

قنااألدبىمبصرعلى جميلى صابر احمد36036

قنااألدبىمبصرالاله عبد مصطفى محمد احمد36037

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد احمد حازم36038

قنااألدبىمبصرحسن محمود مصطفى حسام36039

قنااألدبىمبصرمحمد احمد حسن رضوان36040

قنااألدبىمبصرمحمد حسن على العابدين زين36041
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ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع

راسباسمنت نجع

راسباسمنت نجع

راسباسمنت نجع

راسباسمنت نجع

راسباسمنت نجع

راسباسمنت نجع

راسباسمنت نجع

راسباسمنت نجع

راسباسمنت نجع

راسباسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ن385اسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسببقنا طوخ

ن326بقنا طوخ

ن336بقنا طوخ

ن372بقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ن347بقنا طوخ

ثانبقنا طوخ
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قنااألدبىمبصرالاله عبد سعد محمود سعد36042

قنااألدبىمبصرالسالم عبد المعين عبد اشرف طه36043

قنااألدبىمبصرحسن السميع عبد محمد الرحمن عبد36044

قنااألدبىمبصرمحمد طه محمود الرحمن عبد36045

قنااألدبىمبصراحمد طه معوض الرحمن عبد36046

قنااألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد محمد الفتاح عبد36047

قنااألدبىمبصراحمد نبيل احمد محمد36048

قنااألدبىمبصرالحليم عبد اللطيف عبد حامد محمد36049

قنااألدبىمبصرمتولى محمد الحميد عبد محمد36050

قنااألدبىمبصراحمد عطا احمد محمود36051

قنااألدبىمبصرعباس احمد سعيد محمود36052

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمود على محمود36053

قنااألدبىمبصرعبادى فكرى شحات مروان36054

قنااألدبىمبصرعلى رمضان سعيد مصطفى36055

قنااألدبىمبصراحمد العليم عبد الطيب محمد مصطفى36056

قنااألدبىمبصراحمد سالم محمود مصطفى36057

قنااألدبىمبصرالرب جاد حامد سعيد هشام36058

قنااألدبىمبصرالسميع عبد سعيد محمد يوسف36059

االقصراألدبىمبصرالصغير محمد سفين محمد اسالم36060

االقصراألدبىمبصرجاد يوسف المجد ابو احمد36061

االقصراألدبىمبصريوسف محمد حسين احمد36062

االقصراألدبىمبصراحمد محمد حلمى احمد36063

االقصراألدبىمبصراحمد على احمد صالح احمد36064

االقصراألدبىمبصرحارس احمد الحميد عبد احمد36065

االقصراألدبىمبصرمحمود يوسف هللا عوض احمد36066

االقصراألدبىمبصرطايل حميد نادى احمد36067

االقصراألدبىمبصرزكى فخرى نوبى احمد36068

االقصراألدبىمبصرعلى محمد نوبى احمد36069

االقصراألدبىمبصرمحمود مصطفى محمد باهر36070

االقصراألدبىمبصرمحمود فؤاد النبى عبد بكر36071

االقصراألدبىمبصراحمد حامد بدرى حامد36072

االقصراألدبىمبصرمحمد العادلى صابر حسام36073

االقصراألدبىمبصرحسين محمود الهادى عبد حسين36074

االقصراألدبىمبصراحمد الباسط عبد شحات رمضان36075

االقصراألدبىمبصرحسانين على محمد الدين شرف36076

االقصراألدبىمبصرعلى حسين احمد صهيب36077

االقصراألدبىمبصربغدادى محمد الدين سراج طه36078

االقصراألدبىمبصرالمجيد عبد احمد فكرى عامر36079

االقصراألدبىمبصريونس محمود الحجاج ابو الرحمن عبد36080

االقصراألدبىمبصرالمجد ابو حجاج احمد الرحمن عبد36081

االقصراألدبىمبصرفاضل محمود محمد الرحمن عبد36082

االقصراألدبىمبصرامين محمد رجب هللا عبد36083
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ن387.5بقنا طوخ

ن369بقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ن362بقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

ثانبقنا طوخ

راسباالقصر

راسباالقصر

ثاناالقصر

راسباالقصر

ن411االقصر

راسباالقصر

راسباالقصر

ثاناالقصر

ن413االقصر

ثاناالقصر

ن352االقصر

ن400االقصر

راسباالقصر

ن394االقصر

ن401االقصر

راسباالقصر

ن371االقصر

ن395االقصر

ن364االقصر

ثاناالقصر

ن384االقصر

ن489االقصر

ن377االقصر

ن403االقصر
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االقصراألدبىمبصراحمد صغير الرؤف عبد هللا عبد36084

االقصراألدبىمبصرسيد فوزى محمد هللا عبد36085

االقصراألدبىمبصريونس محمد ممدوح هللا عبد36086

االقصراألدبىمبصرالدين نور محمود العابدين زين على36087

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد محمود على36088

االقصراألدبىمبصرالحسن ابو محمد جمعه كريم36089

االقصراألدبىمبصرعمر عليو الرؤف عبد محمد36090

االقصراألدبىمبصرمحمد فهمى الستار عبد محمد36091

االقصراألدبىمبصرهللا جاد الوفا ابو نور محمد36092

االقصراألدبىمبصرحسن عربى احمد محمود36093

االقصراألدبىمبصرالنجار على احمد محمود36094

االقصراألدبىمبصرسيد محمود بعيبش محمود36095

االقصراألدبىمبصرخضرى العابدين زين جمال محمود36096

االقصراألدبىمبصريوسف حسين صالح محمود36097

االقصراألدبىمبصريوسف احمد الستار عبد محمود36098

االقصراألدبىمبصرمحمد فؤاد محمد مصطفى36099

االقصراألدبىمبصرمحمد خديوى احمد موسى36100

االقصراألدبىمبصرحسن الجليل عبد حسنى يوسف36101

االقصراألدبىمبصرالعزيز عبد البارى عبد محمد يوسف36102

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد محمود السعدى احمد36103

االقصراألدبىمبصرالباقى عبد الحكم عبد صديق احمد36104

االقصراألدبىمبصرالراضى عبد احمد عادل احمد36105

االقصراألدبىمبصرشحات الباسط عبد الصبور عبد احمد36106

االقصراألدبىمبصرعباس الحميد عبد اللطيف عبد احمد36107

االقصراألدبىمبصرحسن ذكى محمد احمد36108

االقصراألدبىمبصرسليم هللا عبد محمود احمد36109

االقصراألدبىمبصرمحمود على ياسر احمد36110

االقصراألدبىمبصرالعزيز عبد النوبى محمد اسالم36111

االقصراألدبىمبصرالسنوسى السيد محمد ساريه االدريسى36112

االقصراألدبىمبصرسعيد هاشم محمد العزازى36113

االقصراألدبىمبصرسعيد حسن محمد امين36114

االقصراألدبىمبصرقناوى محمد الرازق عبد حسن36115

االقصراألدبىمبصرصادق على محمود حسين36116

االقصراألدبىمبصرالقادر عبد محمد حمدان رجب36117

االقصراألدبىمبصرادم المجيد عبد رمضان رضوان36118

االقصراألدبىمبصرحامد سيد العظيم عبد سيد36119

االقصراألدبىمبصراحمد محمد محمود طارق36120

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد محمد مصطفى طارق36121

االقصراألدبىمبصرعباس الحميد عبد ثروت الحميد عبد36122

االقصراألدبىمبصرحسن الحميد عبد لطفى الحميد عبد36123

االقصراألدبىمبصراحمد المجد ابو احمد الرحمن عبد36124

االقصراألدبىمبصربكر ابو محمد النوبى الرحمن عبد36125
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ن362االقصر

ن398االقصر

ن373االقصر

ن346االقصر

ن369االقصر

ن376االقصر

ن482االقصر

ثاناالقصر

راسباالقصر

راسباالقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

ن337االقصر

ثاناالقصر

ن346االقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع
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االقصراألدبىمبصرالطواب صديق جمال الرحمن عبد36126

االقصراألدبىمبصرخليل المولى عبد مرتضى الرحمن عبد36127

االقصراألدبىمبصرعبيد فوزى ناصر الرحمن عبد36128

االقصراألدبىمبصرهاشم محمد صالح هللا عبد36129

االقصراألدبىمبصرعلى النوبى العاطى عبد على36130

االقصراألدبىمبصرمحمد صادق ممدوح على36131

االقصراألدبىمبصرعثمان شرقاوى حباشى عمر36132

االقصراألدبىمبصريوسف على شريف عمر36133

االقصراألدبىمبصرحامد محمد حسين فخرى36134

االقصراألدبىمبصراسماعيل النبى عبد خالد كريم36135

االقصراألدبىمبصرخليل احمد صابر كريم36136

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين السعيد ابراهيم محمد36137

االقصراألدبىمبصرهارون بدوى احمد محمد36138

االقصراألدبىمبصرعامر الشاذلى الصافى محمد36139

االقصراألدبىمبصرسعيد الوفا ابو النوبى محمد36140

االقصراألدبىمبصرالكريم جاد احمد جمعه محمد36141

االقصراألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن محمد36142

االقصراألدبىمبصرهمام احمد حسن محمد36143

االقصراألدبىمبصرالمحسن عبد محمد خضرى محمد36144

االقصراألدبىمبصرالمنطلب عبد محمد رأفت محمد36145

االقصراألدبىمبصرالحمد ابو محمد زكريا محمد36146

االقصراألدبىمبصرالنوبى الوفا ابو شعبان محمد36147

االقصراألدبىمبصربسيمى فهيم محمود محمد36148

االقصراألدبىمبصرعماره احمد مصطفى محمد36149

االقصراألدبىمبصريوسف عبود ممدوح محمد36150

االقصراألدبىمبصرالمجد ابو منصور ممدوح محمد36151

االقصراألدبىمبصرالراضى عبد عطيتو الدين نصر محمد36152

االقصراألدبىمبصرحسين حمدان الدين نور محمد36153

االقصراألدبىمبصرامين الفتاح عبد يحيى محمد36154

االقصراألدبىمبصراسماعيل النبى عبد اشرف محمود36155

االقصراألدبىمبصرسالم الدكرونى المهدى محمود36156

االقصراألدبىمبصربكر ابو محمد النوبى محمود36157

االقصراألدبىمبصرمحمد نوبى انس محمود36158

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد الدين رأى محمود36159

االقصراألدبىمبصرمحمد ادريس محمد محمود36160

االقصراألدبىمبصرحسن مصطفى الدين شرف مصطفى36161

االقصراألدبىمبصرحمدان كامل شوقى هشام36162

االقصراألدبىمبصرهاشم يوسف الموجود عبد يوسف36163

االقصراألدبىمبصرحسن محمد رمضان ابراهيم36164

االقصراألدبىمبصرصالح الضوى الجواد عبد احمد36165

االقصراألدبىمبصرسيد نور العاطى عبد احمد36166

االقصراألدبىمبصرمحمد صديق بدوى اسالم36167
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راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبالطويل نجع

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة
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االقصراألدبىمبصرعلى موسى احمد الحسين36168

االقصراألدبىمبصرالمجيد عبد سمير محمد الحسينى36169

االقصراألدبىمبصرابراهيم محمد ربيع انور36170

االقصراألدبىمبصرالالهى عبد عبده عياد بدر36171

االقصراألدبىمبصرخليل حسن النبى عبد بهاء36172

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد محمود حسن36173

االقصراألدبىمبصرطه عبده محمود حسين36174

االقصراألدبىمبصرعيسى النعيم عبد ناصر حلمى36175

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد رجب الرحمن عبد36176

االقصراألدبىمبصرمحمود حسين صالح الرحمن عبد36177

االقصراألدبىمبصرطايع محمود محمد الرحمن عبد36178

االقصراألدبىمبصرخليل ابراهيم طه هللا عبد36179

االقصراألدبىمبصرخليل حسن نجار عمر36180

االقصراألدبىمبصرسنبل فوزى غريب فوزى36181

االقصراألدبىمبصرالمولى عبد عبيد هللا عبد كريم36182

االقصراألدبىمبصرحسين سعدى الجود ابو محمد36183

االقصراألدبىمبصراحمد محمد بغدادى محمد36184

االقصراألدبىمبصرمصطفى محمد زكى محمد36185

االقصراألدبىمبصريوسف سعد سمير محمد36186

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد كمال محمد36187

االقصراألدبىمبصريوسف حسين الموجود عبد محمود36188

االقصراألدبىمبصرالاله عبد الحفيظ عبد الناصر عبد محمود36189

االقصراألدبىمبصرسليمان سنبل وصفى محمود36190

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن جمال مصطفى36191

االقصراألدبىمبصرطلب محمد عياد مؤمن36192

االقصراألدبىمبصراسماعيل احمد حجاج احمد36193

االقصراألدبىمبصرالرحمن عبد احمد حمدى احمد36194

االقصراألدبىمبصربتيتى احمد خليل احمد36195

االقصراألدبىمبصريوسف احمد ربيع احمد36196

االقصراألدبىمبصرعيد محمد الحميد عبد احمد36197

االقصراألدبىمبصرالعادلى سعدى الفتاح عبد احمد36198

االقصراألدبىمبصرحامد حسين كمال احمد36199

االقصراألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم محمد احمد36200

االقصراألدبىمبصربسيمى فهيم محمود احمد36201

االقصراألدبىمبصرالالهى عبد يوسف عوض اسالم36202

االقصراألدبىمبصرحسن الغنى عبد منصور ربيع36203

االقصراألدبىمبصرالمولى عبد الدمرانى محمد شاذلى36204

االقصراألدبىمبصرحسن الغنى عبد الهادى عبد الغنى عبد36205

االقصراألدبىمبصرطه عامر صبحى الرحمن عبد36206

االقصراألدبىمبصرعطيه محمد عثمان على36207

االقصراألدبىمبصرالدندراوى على خيرى محمد36208

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد محمد كمال محمد36209
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راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ن363باألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

ن352باألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

راسبالمدامود

ثانالمدامود

راسبالمدامود

ثانالمدامود

ثانالمدامود

راسبالمدامود

ثانالمدامود

ثانالمدامود

ثانالمدامود

ن376المدامود

ثانالمدامود

ن373المدامود

ن387المدامود

ن414المدامود

ثانالمدامود

ثانالمدامود

ن450المدامود
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االقصراألدبىمبصرمحمد محمود اشرف محمود36210

االقصراألدبىمبصرحسن محمود الحكيم عبد مؤمن36211

االقصراألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد مؤمن36212

االقصراألدبىمبصربسيمى يونس الستار عبد يحى36213

االقصراألدبىمبصرهللا وهب بدرى صالح احمد36214

االقصراألدبىمبصرمهدى احمد الرحيم عبد احمد36215

االقصراألدبىمبصرالحكيم عبد سيد محمد سيد36216

االقصراألدبىمبصرعلى سيد فراج عمرو36217

االقصراألدبىمبصركامل فؤاد احمد محمود36218

االقصراألدبىمبصرحسن يوسف مصطفى احمد36219

االقصراألدبىمبصرطايع احمد جمال اسالم36220

االقصراألدبىمبصرحامد بغدادى محمد الحسين36221

االقصراألدبىمبصرمطر زيد ابا النبى عبد الزبير36222

االقصراألدبىمبصرموسى عربى احمد بهاء36223

االقصراألدبىمبصرعبيد احمد سيد بغدادى حسن36224

االقصراألدبىمبصرنور محمد نور خالد36225

االقصراألدبىمبصراحمد الرحمن عبد احمد زياد36226

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد نوبى سامى36227

االقصراألدبىمبصرسليمان عويس سعد سليمان36228

االقصراألدبىمبصرالنعيم عبد محمد الفتاح عبد محمد36229

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد الحجاج ابو يوسف محمد36230

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد على محمود36231

االقصراألدبىمبصرمحمد فتحى اللطيف عبد مصطفى36232

االقصراألدبىمبصرالصادق احمد الطيب احمد احمد36233

االقصراألدبىمبصرعلى محمد النجار احمد36234

االقصراألدبىمبصرحسان سعد بدوى احمد36235

االقصراألدبىمبصرالباسط عبد محمود حسان احمد36236

االقصراألدبىمبصرجوده احمد حسن احمد36237

االقصراألدبىمبصرالعزب احمد سيد احمد36238

االقصراألدبىمبصرعوض على عوض احمد36239

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد فراج احمد36240

االقصراألدبىمبصرحسان طايع محمد احمد36241

االقصراألدبىمبصرحسن طايع محمد احمد36242

االقصراألدبىمبصراحمد على محمد احمد36243

االقصراألدبىمبصرحسن محمود محمد احمد36244

االقصراألدبىمبصرحسن محمد احمد اسالم36245

االقصراألدبىمبصرالجيالنى رجب فتحى اسالم36246

االقصراألدبىمبصرحسين المعبود عبد محمد اسالم36247

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن القاضى الحسين36248

االقصراألدبىمبصرالواحد عبد حسن رمضان الحسين36249

االقصراألدبىمبصرمحمد عبيد احمد الطيب36250

االقصراألدبىمبصرالحافظ عبد محمود شعبان الطيب36251
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ن456المدامود

ن397المدامود

ن481المدامود

ثانالمدامود

ثانالعديسات

ثانالعديسات
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ثانالعديسات

ن469العديسات

ثانصالح الحاج

ثانصالح الحاج

ثانصالح الحاج

ثانصالح الحاج

ثانصالح الحاج

ن372صالح الحاج

ثانصالح الحاج

ثانصالح الحاج

راسبصالح الحاج

ن399صالح الحاج

ن360صالح الحاج

ن329صالح الحاج

ن374صالح الحاج

ثانصالح الحاج

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

راسبالقرنة

راسبالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

راسبالقرنة

ثانالقرنة

راسبالقرنة

ثانالقرنة

راسبالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة
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االقصراألدبىمبصرمحمد القادر عبد محمد الطيب36252

االقصراألدبىمبصراحمد على محمود الطيب36253

االقصراألدبىمبصرمحمد طايع محمد بدوى36254

االقصراألدبىمبصرعوض محمد محمود بركه36255

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين احمد حسين36256

االقصراألدبىمبصرعلى حسين محمد حسين36257

االقصراألدبىمبصرابراهيم حمزه محمد حمزه36258

االقصراألدبىمبصراحمد على حسان خالد36259

االقصراألدبىمبصرحسين يوسف بدوى سيد36260

االقصراألدبىمبصرالعال عبد احمد العال عبد طارق36261

االقصراألدبىمبصرهللا عبد محمد سيد هللا عبد36262

االقصراألدبىمبصراحمد رجب محمد هللا عبد36263

االقصراألدبىمبصرمحمد ابراهيم صالح عثمان36264

االقصراألدبىمبصررمضان محمد رمضان عربى36265

االقصراألدبىمبصراحمد محمد جابر عالء36266

االقصراألدبىمبصراحمد محمود حسان عالء36267

االقصراألدبىمبصرطايع محمد طايع على36268

االقصراألدبىمبصرحسين محمود احمد محمد36269

االقصراألدبىمبصرمحمود عبدين اشرف محمد36270

االقصراألدبىمبصراحمد منصور جمال محمد36271

االقصراألدبىمبصرعلى السميع عبد حسان محمد36272

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد رجب محمد36273

االقصراألدبىمبصرشحات محمد سيد محمد36274

االقصراألدبىمبصربغدادى محمد طايع محمد36275

االقصراألدبىمبصرمدثر احمد الرحيم عبد محمد36276

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد مكى الرحيم عبد محمد36277

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد عبود محمد36278

االقصراألدبىمبصرحسن المجد ابو محمد محمد36279

االقصراألدبىمبصرالحليم عبد الحميد عبد مصطفى محمد36280

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد احمد محمود36281

االقصراألدبىمبصرعلى محمود احمد محمود36282

االقصراألدبىمبصراحمد سيد حسان محمود36283

االقصراألدبىمبصرحسن المالك عبد حسن محمود36284

االقصراألدبىمبصرحسان سيد شعبان محمود36285

االقصراألدبىمبصرمحمد ايوب مصطفى محمود36286

االقصراألدبىمبصرالعزب احمد طايع يوسف محمود36287

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود على منصور36288

االقصراألدبىمبصرطايع حسان احمد وليد36289

االقصراألدبىمبصراحمد هاشم على وليد36290

االقصراألدبىمبصريوسف محمد بدوى يوسف36291

االقصراألدبىمبصرمصطفى الجيالنى حجاج يوسف36292

االقصراألدبىمبصرنصر نجدى محمد يوسف36293
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ثانالقرنة

راسبالقرنة
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ثانالقرنة

راسبالقرنة
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ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

راسبالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة
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راسبالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة
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االقصراألدبىمبصرسيد محمد احمد الحسن36294

االقصراألدبىمبصربربرى صدقى حسن على36295

االقصراألدبىمبصرسليم الدسوقى محمد فارس36296

االقصراألدبىمبصررفاعى احمد حجاج كريم36297

االقصراألدبىمبصريوسف محمود الطيب محمد36298

االقصراألدبىمبصراحمد على جابر محمد36299

االقصراألدبىمبصرحفنى محمد جمال محمد36300

االقصراألدبىمبصرعباس سيد سالم محمد36301

االقصراألدبىمبصرعباس المبدى عبد سيد محمد36302

االقصراألدبىمبصرموسى الرحيم عبد شعبان محمد36303

االقصراألدبىمبصرابراهيم حسن العليم عبد محمد36304

االقصراألدبىمبصرعلى محمد عمران محمد36305

االقصراألدبىمبصرعمارى محمد مساعد محمد36306

االقصراألدبىمبصرعباس سيد الظاهر عبد محمود36307

االقصراألدبىمبصرابراهيم على عنتر يحى36308

االقصراألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد صديق احمد36309

االقصراألدبىمبصرالباسط عبد لبيب الراضى عبد احمد36310

االقصراألدبىمبصرهللا عوض فراج عبود احمد36311

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد مجاهد احمد36312

االقصراألدبىمبصرحسن وهبى محمد احمد36313

االقصراألدبىمبصرسليم خيرى محمود احمد36314

االقصراألدبىمبصرامين عبيد مصطفى احمد36315

االقصراألدبىمبصربدوى عربى محمد اسعد36316

االقصراألدبىمبصرمحمد رمضان الناصر عبد اسالم36317

االقصراألدبىمبصراللطيف عبد النعيم عبد محمد اسالم36318

االقصراألدبىمبصرسعدى الراضى عبد احمد اشرف36319

االقصراألدبىمبصرصديق سعيد النافع عبد بركات36320

االقصراألدبىمبصرمحمود الراضى عبد سيد جراح36321

االقصراألدبىمبصرعلى سيد الحجاج ابو حازم36322

االقصراألدبىمبصرسعيد سيد النبى عبد رمضان36323

االقصراألدبىمبصرعامر حراجى اشرف الرحمن عبد36324

االقصراألدبىمبصرالحسن ابو محمد رضوان الرحمن عبد36325

االقصراألدبىمبصرشحات محمد احمد الكريم عبد36326

االقصراألدبىمبصرمحمود حسين احمد هللا عبد36327

االقصراألدبىمبصرحسانى المنعم عبد فراج هللا عبد36328

االقصراألدبىمبصرالعزيز عبد عبده السالم عبد عبده36329

االقصراألدبىمبصراحمد سعد جبريل عرفات36330

االقصراألدبىمبصرعلى بدرى عماد عمرو36331

االقصراألدبىمبصربالش عيد احمد محمد36332

االقصراألدبىمبصررضوان فهمى احمد محمد36333

االقصراألدبىمبصرجاد فؤاد احمد محمد36334

االقصراألدبىمبصرحسن قناوى رمضان محمد36335
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االقصراألدبىمبصرمحمد احمد سعيد محمد36336

االقصراألدبىمبصروافى الحجاج ابو سيد محمد36337

االقصراألدبىمبصرمحمود على عبود محمد36338

االقصراألدبىمبصرمحمد قناوى فتحى محمد36339

االقصراألدبىمبصراسماعيل الرب جاد ممدوح محمد36340

االقصراألدبىمبصراحمد بدرى ناصر محمد36341

االقصراألدبىمبصرسليم خيرى احمد محمود36342

االقصراألدبىمبصرعباس سيد احمد محمود36343

االقصراألدبىمبصرمحمد قناوى احمد محمود36344

االقصراألدبىمبصرموسى محمد جبريل محمود36345

االقصراألدبىمبصرحسن محمدين حسين محمود36346

االقصراألدبىمبصراحمد محمد المجيد عبد محمود36347

االقصراألدبىمبصرحسانين السعود ابو النبى عبد محمود36348

االقصراألدبىمبصرحمص محمد بكر ابو احمد36349

االقصراألدبىمبصرهللا عوض احمد الطيب احمد36350

االقصراألدبىمبصرعثمان جالل خالوى احمد36351

االقصراألدبىمبصرمرعى مصطفى سيد احمد36352

االقصراألدبىمبصرحسن احمد عراقى احمد36353

االقصراألدبىمبصرمحمد لمعى محمد احمد36354

االقصراألدبىمبصرالسنوسى سيد مصطفى الحسين36355

االقصراألدبىمبصرمحمد لمعى احمد الحسينى36356

االقصراألدبىمبصرالدناوى الحسانى الالهى عبد الحسينى36357

االقصراألدبىمبصراحمد النادى صبرى العزب36358

االقصراألدبىمبصرحسين احمد حسين حازم36359

االقصراألدبىمبصرحسان محمد حسن حسان36360

االقصراألدبىمبصراحمد حسين سعد حسن36361

االقصراألدبىمبصراحمد يوسف محمد حسن36362

االقصراألدبىمبصرحسن حسنى محمود حسن36363

االقصراألدبىمبصراحمد حسين سعد حسين36364

االقصراألدبىمبصرالرب جاد سيد على سعد36365

االقصراألدبىمبصرعابد محمد دسوقى شهاب36366

االقصراألدبىمبصرمحمد العزب حسان عاطف36367

االقصراألدبىمبصراسماعيل مصطفى احمد هللا عبد36368

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد هللا عبد36369

االقصراألدبىمبصراحمد حسين احمد على36370

االقصراألدبىمبصرالعال عبد ضراوى احمد على36371

االقصراألدبىمبصرحسن احمد الفتاح عبد على36372

االقصراألدبىمبصراحمد محمد محمد على36373

االقصراألدبىمبصرابراهيم محمد الطيب احمد محمد36374

االقصراألدبىمبصرطايع حزين احمد محمد36375

االقصراألدبىمبصرسعد محمد احمد محمد36376

االقصراألدبىمبصراحمد مصطفى النجار محمد36377



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1728

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثاناالقالتة

ن360االقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

راسباالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثانالبعيرات كوم

راسبالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

راسبالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

راسبالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

راسبالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

راسبالبعيرات كوم

ن372البعيرات كوم

ن418البعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ن408البعيرات كوم

ن402البعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ن390البعيرات كوم

ن415البعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم
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االقصراألدبىمبصرمحمد شاذلى حجاج محمد36378

االقصراألدبىمبصرحسين احمد صابر محمد36379

االقصراألدبىمبصرطايع محمد طايع محمد36380

االقصراألدبىمبصراحمد قناوى الرحيم عبد محمد36381

االقصراألدبىمبصرعثمان محمد مصطفى محمد36382

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد مصطفى منصور محمد36383

االقصراألدبىمبصرالنعمانى احمد النجا ابو محمود36384

االقصراألدبىمبصرمحمد رمضان احمد محمود36385

االقصراألدبىمبصرالدناوى حسان العزب محمود36386

االقصراألدبىمبصرمحمد حسان النجار محمود36387

االقصراألدبىمبصرعلى احمد حسين محمود36388

االقصراألدبىمبصرعلى احمد سيد محمود36389

االقصراألدبىمبصراحمد طايع شحات محمود36390

االقصراألدبىمبصرحسين احمد سيد مصطفى36391

االقصراألدبىمبصرالعزب احمد العزب يوسف36392

االقصراألدبىمبصرعلى محمد العزب احمد36393

االقصراألدبىمبصرمحمد عبده رمضان احمد36394

االقصراألدبىمبصرسليمان محمد العابدين زين احمد36395

االقصراألدبىمبصراحمد محمود الصيفى محمد احمد36396

االقصراألدبىمبصراحمد حجاج محمد احمد36397

االقصراألدبىمبصرمحمد نوبى مساعد الحسين36398

االقصراألدبىمبصرالنوبى على بغدادى الطيب36399

االقصراألدبىمبصرعلى حسين شعبان الطيب36400

االقصراألدبىمبصربغدادى احمد منصور حسين36401

االقصراألدبىمبصرامام خضرى اشرف صابر36402

االقصراألدبىمبصرفراج الطاهر سعيد صفوت36403

االقصراألدبىمبصرالطاهر يوسف على طه36404

االقصراألدبىمبصرالسيد احمد على الراضى عبد36405

االقصراألدبىمبصراحمد النوبى عالء الرحمن عبد36406

االقصراألدبىمبصرالسيد احمد حسن الكريم عبد36407

االقصراألدبىمبصراحمد الباسط عبد السيد عبد هللا عبد36408

االقصراألدبىمبصراحمد رمضان محمد عالء36409

االقصراألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمود على36410

االقصراألدبىمبصرعلى محمد الحجاج ابو محمد36411

االقصراألدبىمبصراحمد حامد احمد محمد36412

االقصراألدبىمبصركامل الباسط عبد احمد محمد36413

االقصراألدبىمبصرعميش على احمد محمد36414

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد36415

االقصراألدبىمبصرحسين محمد احمد محمد36416

االقصراألدبىمبصرالحسن ابو سيد جابر محمد36417

االقصراألدبىمبصرالحسينى احمد جمال محمد36418

االقصراألدبىمبصرحسن محمد حسان محمد36419
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ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ن372البعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ن369البعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ن395البعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ن492البعيرات كوم

راسبالبعيرات كوم

ثانالمريس

ن399المريس

راسبالمريس

راسبالمريس

ن366المريس

ثانالمريس

ثانالمريس

ثانالمريس

ثانالمريس

ثانالمريس

ثانالمريس

ثانالمريس

ن345المريس

ثانالمريس

راسبالمريس

راسبالمريس

ثانالمريس

راسبالمريس

راسبالمريس

راسبالمريس

راسبالمريس

راسبالمريس

راسبالمريس

راسبالمريس

ثانالمريس

ثانالمريس

راسبالمريس
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االقصراألدبىمبصرمحمد الباسط عبد حسين محمد36420

االقصراألدبىمبصرالحجاج ابو احمد الرحمن عبد محمد36421

االقصراألدبىمبصرسالمه محمد الشافى عبد محمد36422

االقصراألدبىمبصرحسين على فرشوطى محمد36423

االقصراألدبىمبصراحمد حجاج محمد محمد36424

االقصراألدبىمبصريوسف محمد محمود محمد36425

االقصراألدبىمبصرابراهيم الشاذلى احمد محمود36426

االقصراألدبىمبصرحفنى محمد بركات محمود36427

االقصراألدبىمبصرمحمد على صالح محمود36428

االقصراألدبىمبصرمحمد موسى فرج محمود36429

االقصراألدبىمبصرسلمان العال عبد محمد محمود36430

االقصراألدبىمبصرمراد بشير فتحى مختار36431

االقصراألدبىمبصربسطاوى مختار محمد مختار36432

االقصراألدبىمبصركامل الباسط عبد احمد سيد يوسف36433

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد سالم احمد36434

االقصراألدبىمبصرعطا ذكى مصطفى احمد36435

االقصراألدبىمبصراحمد الطاهر حسان ادهم36436

االقصراألدبىمبصراحمد اللطيف عبد محمود حسام36437

االقصراألدبىمبصرالصابرابراهيم محمد هللا عبد36438

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود جمال احمد36439

االقصراألدبىمبصرالحفنى احمد محمود احمد36440

االقصراألدبىمبصرالحجازى احمد ابراهيم حسان36441

االقصراألدبىمبصرحسن على محمد حسين36442

االقصراألدبىمبصراحمد الطاهر احمد طاهر36443

االقصراألدبىمبصراسماعيل على هاشم على36444

االقصراألدبىمبصراالمير محمد احمد محمد36445

االقصراألدبىمبصرمصطفى احمد الرزاق عبد محمد36446

االقصراألدبىمبصراحمد الرحيم عبد الهادى عبد محمد36447

االقصراألدبىمبصربسطاوى محمد الهادى عبد محمد36448

االقصراألدبىمبصراحمد محمد عثمان محمد36449

االقصراألدبىمبصرحسن محمد مغاوى محمد36450

االقصراألدبىمبصرحسن محمد زكى محمود36451

االقصراألدبىمبصرطايع احمد الراضى عبد احمد36452

االقصراألدبىمبصرالسيد الحجاج ابو قناوى احمد36453

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن محمد احمد36454

االقصراألدبىمبصرالسيد حسين رضوان الجيالنى36455

االقصراألدبىمبصرالعزب الراوى احمد الراوى36456

االقصراألدبىمبصرالصادق الراضى عبد احمد جابر36457

االقصراألدبىمبصرالوفا ابو حسن القادر عبد حسن36458

االقصراألدبىمبصريوسف عباس على حسن36459

االقصراألدبىمبصرحسن احمد محمد حسن36460

االقصراألدبىمبصرمحمد الصادق محمد حسن36461
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ثانالمريس

ثانالمريس

راسبالمريس

راسبالمريس

راسبالمريس

ثانالمريس

ثانالمريس

ثانالمريس

ثانالمريس

ثانالمريس

راسبالمريس

راسبالمريس

راسبالمريس

ثانالمريس

ثانباالقصر الضبعية

ثانباالقصر الضبعية

ثانباالقصر الضبعية

ثانباالقصر الضبعية

ثانباالقصر الضبعية

ثانالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ن426الوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ن355الوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

ن342الحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ن367.5الحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت
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االقصراألدبىمبصرعلى حسين البصرى طه حسين36462

االقصراألدبىمبصرياسين محمود رمضان خالد36463

االقصراألدبىمبصراحمد الحسن ابو يوسف خالد36464

االقصراألدبىمبصرابراهيم فتحى حسان طارق36465

االقصراألدبىمبصرمحمد السيد محمد طارق36466

االقصراألدبىمبصراحمد سيد بغدادى الرحمن عبد36467

االقصراألدبىمبصرياسين محمود جمال الرحمن عبد36468

االقصراألدبىمبصرحميد يوسف محمد الرحمن عبد36469

االقصراألدبىمبصرحسانين محمد احمد الماجد عبد36470

االقصراألدبىمبصرالطاهر احمد فراج على36471

االقصراألدبىمبصرجادو محمد كامل على36472

االقصراألدبىمبصرعلى حجاج احمد عمار36473

االقصراألدبىمبصربصرى الحسن ابو احمد محمد36474

االقصراألدبىمبصرحسان عمران احمد محمد36475

االقصراألدبىمبصرشورى فخرى احمد محمد36476

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود احمد محمد36477

االقصراألدبىمبصرحسن محمد حسين محمد36478

االقصراألدبىمبصراحمد حسونه الراضى عبد محمد36479

االقصراألدبىمبصرالسيد احمد العاطى عبد محمد36480

االقصراألدبىمبصربصرى فاضل هللا عبد محمد36481

االقصراألدبىمبصرالعال عبد السعدى قناوى محمد36482

االقصراألدبىمبصرالمجيد عبد الودود عبد سالم محمود36483

االقصراألدبىمبصرقناوى خضرى الجواد عبد محمود36484

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود الوهاب عبد محمود36485

االقصراألدبىمبصرسليم هللا عبد احمد مصطفى36486

االقصراألدبىمبصرماجد الحسن ابو محمود مصطفى36487

االقصراألدبىمبصرالزاهر عبد محمد محمود مصطفى36488

االقصراألدبىمبصرحسن اسماعيل محمد مهران36489

االقصراألدبىمبصرالطيرى محمد منصور موسى36490

االقصراألدبىمبصراحمد جابر الحسين الحجاج ابو36491

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد حسن حمدى احمد36492

االقصراألدبىمبصرالسعدى محمد احمد النوبى36493

االقصراألدبىمبصرالرحمن عبد محمود محمد حسام36494

االقصراألدبىمبصرحسين السعدى السيد حسن36495

االقصراألدبىمبصراحمد عثمان االمير حمدى36496

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود محمد حمدى36497

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد احمد رمضان36498

االقصراألدبىمبصرالمنده محمد العربى طارق36499

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود حمزه الرحمن عبد36500

االقصراألدبىمبصراحمد الرحمن عبد المجد ابو الرحيم عبد36501

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد محمود احمد الرحيم عبد36502

االقصراألدبىمبصربدوى موسى مصطفى الرحيم عبد36503
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ثانالحيط ارمنت
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راسبالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ن377.5الحيط ارمنت

راسبفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة
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االقصراألدبىمبصراحمد الكريم عبد احمد الصبور عبد36504

االقصراألدبىمبصرعرابى فهمى احمد عرفات36505

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد على36506

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم محمد36507

االقصراألدبىمبصراحمد الكريم عبد الغول محمد36508

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد حسن انور محمد36509

االقصراألدبىمبصرقناوى على جابر محمد36510

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد حسين محمد36511

االقصراألدبىمبصرعلى محمد سلطان محمد36512

االقصراألدبىمبصراحمد محمد جابر محمود36513

االقصراألدبىمبصرمهدى محمد جابر محمود36514

االقصراألدبىمبصربدوى احمد حسن محمود36515

االقصراألدبىمبصراسماعيل حسين عبده محمود36516

االقصراألدبىمبصرحفنى الحداد الراضى عبد محمود36517

االقصراألدبىمبصررسالن محمد الرؤوف عبد محمود36518

االقصراألدبىمبصرحجازى احمد العاطى عبد محمود36519

االقصراألدبىمبصرالطاهر السالم عبد الناصر عبد محمود36520

االقصراألدبىمبصرالنجار طايع الدين نصر محمد محمود36521

االقصراألدبىمبصرمتولى عباس محمود مصطفى36522

االقصراألدبىمبصركساب احمد حسن يوسف36523

االقصراألدبىمبصراحمد التهامى حسن ابراهيم36524

االقصراألدبىمبصرمحمود مصطفى موسى الحجاج ابو36525

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد بالل احمد36526

االقصراألدبىمبصرسليم احمد جمال احمد36527

االقصراألدبىمبصرابراهيم حسن محمود احمد36528

االقصراألدبىمبصرمحمد الستار عبد موسى احمد36529

االقصراألدبىمبصربرسى عبده االمير عمر36530

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد صالح مؤمن36531

االقصراألدبىمبصرركابى المنعم عبد محمد مؤمن36532

االقصراألدبىمبصرالصادق الكريم عبد االمير محمد36533

االقصراألدبىمبصرهالل النجار جمال محمد36534

االقصراألدبىمبصرالنعيم عبد محمد شحات محمد36535

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود على محمد36536

االقصراألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد عادل محمد36537

االقصراألدبىمبصرابراهيم الصبور عبد محمود محمد36538

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد االمير محمود36539

االقصراألدبىمبصرالمولى جاد صابر السيد محمود36540

االقصراألدبىمبصرعرابى الفضيل عبد الصديق محمود36541

االقصراألدبىمبصرمحمد الرضى عبد عبده محمود36542

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد عوف ابو مصطفى36543

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد ناجح مصطفى36544

االقصراألدبىمبصرسعيد احمد العابدين زين يعقوب36545
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راسبفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

راسباصفون

راسباصفون

راسباصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

راسباصفون

ن354اصفون

راسباصفون

ثاناصفون

ن324اصفون

ثاناصفون

راسباصفون

راسباصفون

ن388اصفون

ن332اصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ن467اصفون
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االقصراألدبىمبصرحسن السيد مصطفى ابراهيم36546

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد الحجاج ابو السالم عبد احمد36547

االقصراألدبىمبصرابراهيم امين محمد احمد36548

االقصراألدبىمبصرمحمد الدين عز سعد اسالم36549

االقصراألدبىمبصرالفتاح عبد محمد ربيع الشاذلى36550

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن المعارف ابو حسن36551

االقصراألدبىمبصرمحمد الوفا ابو يوسف حسين36552

االقصراألدبىمبصرزيد ابو محمد فراج حماده36553

االقصراألدبىمبصرحسن احمد النوبى رمضان36554

االقصراألدبىمبصرطه محمد يوسف شريف36555

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين محمد الدين صالح36556

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد محمد الصادق الرحمن عبد36557

االقصراألدبىمبصرمحمد الضوى جمال هللا عبد36558

االقصراألدبىمبصرعلى سليمان على عالء36559

االقصراألدبىمبصرمحمد يونس احمد على36560

االقصراألدبىمبصربكر محمدانى السيد محمد36561

االقصراألدبىمبصرعلى السيد حسين محمد36562

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد شوقى محمد36563

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد احمد المحسن عبد محمد36564

االقصراألدبىمبصرمحمود فهمى الناصر عبد محمود36565

االقصراألدبىمبصرعلى عباس يوسف مصطفى36566

االقصراألدبىمبصرهميمى مرسى محمد عادل احمد36567

االقصراألدبىمبصراحمد محمد الحافظ عبد احمد36568

االقصراألدبىمبصراحمد على محمد اسالم36569

االقصراألدبىمبصرسلطان محمد الرازق عبد ايمن36570

االقصراألدبىمبصرمالكى احمد الدين صالح بشار36571

االقصراألدبىمبصراحمد محمد الحميد عبد حسين36572

االقصراألدبىمبصرصديق ربيع السيد ربيع36573

االقصراألدبىمبصرحمدان رمضان صالح رمضان36574

االقصراألدبىمبصرحسانين محمد على العابدين زين36575

االقصراألدبىمبصراحمد محمد ربه عبد الرحمن عبد36576

االقصراألدبىمبصرخليل السيد محمد باهى محمد36577

االقصراألدبىمبصرالمجيد عبد بدرى حمدى محمد36578

االقصراألدبىمبصرمحمد صالح زكريا محمد36579

االقصراألدبىمبصرالنوبى احمد سعد محمد36580

االقصراألدبىمبصرابراهيم على القادر عبد محمد36581

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد هللا عبد محمد36582

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد النور عبد فتحى محمد36583

االقصراألدبىمبصرحامد الصغير محمد محمود36584

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد محمد احمد مصطفى36585

االقصراألدبىمبصرهللا عبد الضوى صبرى مصطفى36586

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد النبى عبد مؤمن36587
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ثانطفنيس

راسبطفنيس

ن394طفنيس

ن392طفنيس

ثانطفنيس

ن479طفنيس

ن496طفنيس

ن453طفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ن360طفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ن383طفنيس

ن384طفنيس

ثانطفنيس

راسبطفنيس

ن355طفنيس

ن390طفنيس

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ن362المساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

راسبالمساوية
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االقصراألدبىمبصرالكريم عبد الرازق عبد كمال ياسين36588

االقصراألدبىمبصرمحمود الحكيم عبد المحسن عبد يوسف36589

االقصراألدبىمبصرهميمى محمود عيد يونس36590

االقصراألدبىمبصرعلى حسن الحسن ابو مؤمن36591

االقصراألدبىمبصرعلى محمود سعيد ابراهيم36592

االقصراألدبىمبصرابراهيم محمد العظيم عبد ابراهيم36593

االقصراألدبىمبصرعشرى العال ابو منصور الحسن ابو36594

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد الرحمن عبد احمد36595

االقصراألدبىمبصرحسنين البسطاوى محمد الرحمن عبد احمد36596

االقصراألدبىمبصرحسين الرازق عبد حسن اسامه36597

االقصراألدبىمبصرالجندى حسن العظيم عبد حسين36598

االقصراألدبىمبصرسعد سعيد جمعه سعيد36599

االقصراألدبىمبصرالمنعم عبد مصطفى ادهم الكريم عبد36600

االقصراألدبىمبصرالباقى عبد احمد على هللا عبد36601

االقصراألدبىمبصرجبريل سعود العال عبد عمر36602

االقصراألدبىمبصرمحمد العزيز عبد مختار عمر36603

االقصراألدبىمبصرالسالم عبد الرضى عبد احمد محمد36604

االقصراألدبىمبصرصغير هللا حفض سيد محمد36605

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد بسطاوى السيد مصطفى36606

االقصراألدبىمبصرجاد محمد الدين بهاء وليد36607

االقصراألدبىمبصرحسان محمود ابراهيم احمد36608

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد بيومى احمد36609

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد جابر احمد36610

االقصراألدبىمبصرعثمان محمد هللا فضل احمد36611

االقصراألدبىمبصرفرنى محمد قرنى احمد36612

االقصراألدبىمبصراحمد محمد جمعه حمدى36613

االقصراألدبىمبصرمحمد حفنى تهامى رمضان سعد36614

االقصراألدبىمبصرالقادر عبد احمد محمد الرحيم عبد36615

االقصراألدبىمبصرمحمد على ابراهيم محمد36616

االقصراألدبىمبصرالقادر عبد نوبى سعد محمد36617

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد يوسف36618

االقصراألدبىمبصرابراهيم احمد حمدى ابراهيم36619

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد السيد عبد جمال احمد36620

االقصراألدبىمبصراحمد محمد على احمد36621

االقصراألدبىمبصراحمد محمد ناصر اسالم36622

االقصراألدبىمبصرقناوى البدرى موسى اسماعيل36623

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين موسى االمير36624

االقصراألدبىمبصراحمد الراضى عبد احمد الضوى36625

االقصراألدبىمبصرحسانين عثمان حسن امير36626

االقصراألدبىمبصرحسن الضوى الفتاح عبد حمدى36627

االقصراألدبىمبصرعباس صافى بطيخ رفاعى36628

االقصراألدبىمبصرحسين احمد سيد هللا عبد36629
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راسبالمساوية

راسبالمساوية

راسبالمساوية

راسبالمساوية

راسبعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

راسبعبده محمد

راسبعبده محمد

ثانعبده محمد

راسبعبده محمد

راسبعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

راسبعبده محمد

راسبباالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

راسبباالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ثاناالمير

ثاناالمير

ثاناالمير

ثاناالمير

ثاناالمير

ثاناالمير

راسباالمير

ن351االمير

ثاناالمير

ثاناالمير

ثاناالمير
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االقصراألدبىمبصرعلى محمد الضوى شحات هللا عبد36630

االقصراألدبىمبصربكر ابو محمد فراج المنعم عبد36631

االقصراألدبىمبصراحمد ابراهيم النبى عبد الناصر عبد36632

االقصراألدبىمبصرحامد مسلوب محمد عدنان36633

االقصراألدبىمبصرمنصور الباسط عبد احمد على36634

االقصراألدبىمبصرمحمد الكريم عبد الحسين على36635

االقصراألدبىمبصرمحمد خليل ابراهيم هللا فتح36636

االقصراألدبىمبصرالصبورمحمد عبد محروس مجدى36637

االقصراألدبىمبصرمحمد عمران سيوف ابو محمد36638

االقصراألدبىمبصربدوى هللا جابرعبد محمد36639

االقصراألدبىمبصراحمد مطاوع سيد محمد36640

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد يوسف محمد36641

االقصراألدبىمبصرصالح احمد محمد محمود36642

االقصراألدبىمبصرحامد رجب محمد محمود36643

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود هللا عبد منصور36644

االقصراألدبىمبصرحسين موسى احمد موسى36645

االقصراألدبىمبصراحمد محمد على وليد36646

االقصراألدبىمبصرالغنى عبد المولى جاد الفتاح عبد ابراهيم36647

االقصراألدبىمبصراحمد محمد معروف الحسن36648

االقصراألدبىمبصرصغير الدايم عبد دسوقى الحسين36649

االقصراألدبىمبصرالضوى محمود مصطفى الحسين36650

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد احمد رزق حاتم36651

االقصراألدبىمبصرهللا فتح محمد حسين حسن36652

االقصراألدبىمبصرمحمد عمر احمد حسين36653

االقصراألدبىمبصرمحمد رمضان الدين عالء رمضان36654

االقصراألدبىمبصرمجلى صبرى ممدوح سيد36655

االقصراألدبىمبصراحمد الجواد عبد الرزاق عبد الجواد عبد36656

االقصراألدبىمبصرعلى محمد مصطفى السيد الرحمن عبد36657

االقصراألدبىمبصرمحمد على بخيت الرحمن عبد36658

االقصراألدبىمبصرمحمد على بخيت هللا عبد36659

االقصراألدبىمبصرمحمد محرم كرم مؤمن36660

االقصراألدبىمبصرمحمدين الصبور عبد ضوى خميس محمد36661

االقصراألدبىمبصرصديق احمد مجلى فرغل محمد36662

االقصراألدبىمبصرحسين محمد مصطفى محمد36663

االقصراألدبىمبصرالماجد عبد حسين احمد محمود36664

االقصراألدبىمبصرحسن متولى عمار محمود36665

االقصراألدبىمبصرسليمان محمد محمود مصطفى36666

االقصراألدبىمبصرالنوبى شعبان اسعد يوسف36667

االقصراألدبىمبصرالوهاب عبد محمد ممدوح يوسف36668

االحمر البحراألدبىمبصرعثمان سعد بكر ابو محمد36669

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد محمد عاشور محمود36670

االحمر البحراألدبىمبصرمصطفى محمد الرحيم عبد مروان36671
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ثاناالمير

ثاناالمير

ن335االمير

ثاناالمير

ن413االمير

ثاناالمير

ثاناالمير

ثاناالمير

راسباالمير

ثاناالمير

ثاناالمير

راسباالمير

راسباالمير

راسباالمير

راسباالمير

ثاناالمير

ثاناالمير

ن343زرنيخ

ثانزرنيخ

راسبزرنيخ

ن334زرنيخ

ن404زرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ن459زرنيخ

ن468زرنيخ

ثانزرنيخ

ن440زرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانغارب رأس

ثانغارب رأس

ن380.5غارب رأس
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االحمر البحراألدبىمبصرعثمان ابراهيم صابر احمد36673

االحمر البحراألدبىمبصرابراهيم بدر صالح احمد36674

االحمر البحراألدبىمبصرالراعى على محمد طارق احمد36675

االحمر البحراألدبىمبصرعلى النوبى على احمد36676

االحمر البحراألدبىمبصرالراوى محمود منتصر حسام36677

االحمر البحراألدبىمبصرشحاته حلمى محمد رضا36678

االحمر البحراألدبىمبصرحسن حميد شاذلى زياد36679

االحمر البحراألدبىمبصرعرابى الحسن ابو محمد الرحمن عبد36680

االحمر البحراألدبىمبصرعيطا اسماعيل سيد هللا عبد36683

االحمر البحراألدبىمبصرحسن احمد حسن على36686

االحمر البحراألدبىمبصرهللا عبد محروس صالح فارس36688

االحمر البحراألدبىمبصربخيت محمد احمد محمد36689

االحمر البحراألدبىمبصرالسيد شحاته عطا رضا محمد36692

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد ابراهيم الخالق عبد محمود36697

االحمر البحراألدبىمبصرالمجيد عبد محمد اسماعيل مصطفى36700

االحمر البحراألدبىمبصرالمطلب عبد رشيدى زكى يحيى36702

االحمر البحراألدبىمبصرالوهاب عبد داوود اشرف احمد36703

االحمر البحراألدبىمبصرابراهيم الراضى عبد حجاج اسالم36704

االحمر البحراألدبىمبصرحسن محمد سمير احمد36705

االحمر البحراألدبىمبصرفولى الشافى عبد طنطاوى هللا عبد36706

االحمر البحراألدبىمبصرسيد الرملى عاطف على36707

االحمر البحراألدبىمبصرالحميد عبد جبريل قرشى الرحمن عبد36708

االحمر البحراألدبىمبصرالحميد عبد جبريل قرشى هللا عبد36709

االحمر البحراألدبىمبصرطلبه الحسينى صفوت مسعود36710

االحمر البحراألدبىمبصراحمد فهمى محمد يوسف36711

االحمر البحراألدبىمبصراحمد الباسط عبد ابراهيم محمد36712

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد ابراهيم خالد محمد36713

االحمر البحراألدبىمبصرمحمود عابد محمد عابد36714

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد عطيتو الدين كمال محمد36715

االحمر البحراألدبىمبصرحسن احمد عادل احمد36716

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد حسن محمود احمد36717

االحمر البحراألدبىمبصرالسيد محمد اشرف محمود36718

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد محمد صالح مصطفى36719

االحمر البحراألدبىمبصرخير محمد بطران حسن36720

االحمر البحراألدبىمبصرخير محمد بطران حسين36721

االحمر البحراألدبىمبصراسماعيل هللا عبد حسن هللا عبد36722

االحمر البحراألدبىمبصرابراهيم حسن محمود على36723

االحمر البحراألدبىمبصرعيد محمد عيسى نور36724

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد ادم حسن خالد36725

االحمر البحراألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد ابراهيم36726

االحمر البحراألدبىمبصرعيسى عمر عيسى ادم36727

االحمر البحراألدبىمبصرحسين محمد حسين حسن36728
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ن356الغردقة

ن486الغردقة

ن392الغردقة

ن440الغردقة

ن474الغردقة

ن514الغردقة

ن466الغردقة

ثانالغردقة

ثانالغردقة

ثانالغردقة

ثانالغردقة

ثانالغردقة

ثانالغردقة

ثانالغردقة

ن372الغردقة

ن395الغردقة

ثانسفاجا

ن456.5سفاجا

ن447.5سفاجا

ن418سفاجا

ن474سفاجا

ن499سفاجا

ن412سفاجا

ثانسفاجا

ن458سفاجا

ثانالقصير

راسبالقصير

راسبالقصير

راسبالقصير

ثانعلم مرسى

ثانعلم مرسى

ثانعلم مرسى

راسبعلم مرسى

ثان(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ثان(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ثان(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ثان(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ثان(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ن393ابورماد

ثانحاليب

ثانحاليب

ثانحاليب
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االحمر البحراألدبىمبصرعيسى عمر طاهر محمد الحسن36729

االحمر البحراألدبىمبصرحسين محمد حسن حسين36730

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد سعد محمد سعد36731

االحمر البحراألدبىمبصرعمار ابراهيم عمار هللا عبد36732

االحمر البحراألدبىمبصركرار عثمان اوكير عثمان36733

االحمر البحراألدبىمبصرعيسى عمر طاهر محمد عثمان36734

االحمر البحراألدبىمبصرحسن محمد حسن على36735

االحمر البحراألدبىمبصركردو عثمان عيسى على36736

االحمر البحراألدبىمبصرالقادر عبد شريفاى عثمان هاشم36737

االحمر البحراألدبىمبصرحفنى احمد الطيب احمد36738

االحمر البحراألدبىمبصرحسن محمد حسن احمد36739

االحمر البحراألدبىمبصرالدين نور رمضان محمد عمار36740

االحمر البحراألدبىمبصرمطاوع محمد احمد محمد36741

االحمر البحراألدبىمبصرحسن ابراهيم الرفاعى محمد36742

االحمر البحراألدبىمبصرشعبان احمد السيد محمد السيد محمد36743

االحمر البحراألدبىمبصرجبر بشير رضا محمد36744

االحمر البحراألدبىمبصرحسانين ابراهيم نبيل محمد36745

االحمر البحراألدبىمبصرالرحمن عبد محمود احمد محمود36746

االحمر البحراألدبىمبصرالحسيب عبد احمد الحسيب عبد محمود36747

االحمر البحراألدبىمبصرهللا جاد حسن احمد مصطفى36748

االحمر البحراألدبىمبصرالعزيز عبد الوهاب عبد العزيز عبد مصطفى36749

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد يوسف حسن محمد وليد36750

اسواناألدبىمبصرالدين نور محمد هاشم بكر ابو36751

اسواناألدبىمبصرشعبان محمد حمدى احمد36752

اسواناألدبىمبصرالغنى عبد يوسف رمضان احمد36753

اسواناألدبىمبصرفضل النعيم عبد طارق احمد36754

اسواناألدبىمبصرمحمد جالل مصطفى احمد36755

اسواناألدبىمبصرعثمان احمد مجدى اسامه36756

اسواناألدبىمبصرمحمد سيد محمد االمين36757

اسواناألدبىمبصردكرونى محمد حجاج الطيب36758

اسواناألدبىمبصرفؤاد محمد عيسى باهلل المعتصم36759

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد سعيد حاتم36760

اسواناألدبىمبصرتوفيق احمد عبيد حماده36761

اسواناألدبىمبصراحمد منصور نبيل زياد36762

اسواناألدبىمبصرابراهيم صالح محمد صالح36763

اسواناألدبىمبصرعوض الدين صالح محمد كمال صالح36764

اسواناألدبىمبصرمرسى محمد احمد الرحمن عبد36765

اسواناألدبىمبصرالمولى عبد محمود احمد الرحمن عبد36766

اسواناألدبىمبصراحمد سيد حسن الرحمن عبد36767

اسواناألدبىمبصربكير احمد صديق الرحمن عبد36768

اسواناألدبىمبصرعيد حازم مجدى الرحمن عبد36769

اسواناألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد الرحمن عبد36770



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1746

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانحاليب

ثانحاليب

راسبحاليب

راسبحاليب

ثانحاليب

ثانحاليب

ثانحاليب

ثانحاليب

ثانحاليب

ن431النموذجى الغردقة

ن369النموذجى الغردقة

ن373النموذجى الغردقة

ن360النموذجى الغردقة

ن369النموذجى الغردقة

ن511النموذجى الغردقة

ن388النموذجى الغردقة

ن359النموذجى الغردقة

ن504النموذجى الغردقة

ن394النموذجى الغردقة

ن452النموذجى الغردقة

ن423النموذجى الغردقة

ن383النموذجى الغردقة

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ن364الشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ن426الشعراوى متولى محمد

ن400الشعراوى متولى محمد
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اسواناألدبىمبصرمحمد يوسف محمد الرحمن عبد36771

اسواناألدبىمبصراحمد محمد نصر الشافى عبد36772

اسواناألدبىمبصرمحمد حسين عامر العزيز عبد36773

اسواناألدبىمبصرمحمد عباس اسعد هللا عبد36774

اسواناألدبىمبصرامين جاد امين هللا عبد36775

اسواناألدبىمبصرالماجد عبد احمد حسن هللا عبد36776

اسواناألدبىمبصرالماجد عبد المتعال عبد حسن هللا عبد36777

اسواناألدبىمبصرهللا عبد احمد الدين صالح هللا عبد36778

اسواناألدبىمبصرفهمى حسن عادل هللا عبد36779

اسواناألدبىمبصرعبادى رزق الحميد عبد هللا عبد36780

اسواناألدبىمبصردوح ابو حسن احمد الناصر عبد36781

اسواناألدبىمبصرعلى احمد محمود هللا عبد36782

اسواناألدبىمبصرسكوتى عثمان هللا عبد عثمان36783

اسواناألدبىمبصرمحمود على محمد على36784

اسواناألدبىمبصرطلب الرازق عبد راضى عمر36785

اسواناألدبىمبصرهللا عبد حسن محمد عمر36786

اسواناألدبىمبصرالدين نور محمد هاشم عمر36787

اسواناألدبىمبصراحمد هللا عبد احمد عمرو36788

اسواناألدبىمبصرخضر مصطفى السميع عبد كمال36789

اسواناألدبىمبصراحمد على احمد مؤمن36790

اسواناألدبىمبصرمحمود مصطفى احمد مؤمن36791

اسواناألدبىمبصرسعيد فرح ابراهيم محمد36792

اسواناألدبىمبصرمحمود امين احمد محمد36793

اسواناألدبىمبصرمصرى محمد اشرف محمد36794

اسواناألدبىمبصرالجيد عبد الشكور عبد حسن محمد36795

اسواناألدبىمبصراحمد الوهاب عبد حسين محمد36796

اسواناألدبىمبصرالباسط عبد احمد رمضان محمد36797

اسواناألدبىمبصرحماد احمد طلعت محمد36798

اسواناألدبىمبصرالحسن ابو محمد الحافظ عبد محمد36799

اسواناألدبىمبصرمحمد سعيد الغفار عبد محمد36800

اسواناألدبىمبصرالجليل عبد محمد المحسن عبد محمد36801

اسواناألدبىمبصرمركب فتحى الحفيظ عبد محمد36802

اسواناألدبىمبصرعلى جاد فضل عزت محمد36803

اسواناألدبىمبصرهللا عبد حسين على محمد36804

اسواناألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد هانى محمد36805

اسواناألدبىمبصرحسن السالم عبد الكحالوى محمود36806

اسواناألدبىمبصربكرى احمد بكرى محمود36807

اسواناألدبىمبصرعلى سيد حسن محمود36808

اسواناألدبىمبصراحمد حامد حمدى محمود36809

اسواناألدبىمبصرحامد محمد سعدى محمود36810

اسواناألدبىمبصرحسين على جبريل مصطفى36811

اسواناألدبىمبصرحسنين محمد حسن مصطفى36812
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راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ن356الشعراوى متولى محمد

ن362الشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ن412الشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ن453الشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ن369الشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ن417الشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ن338الشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد
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اسواناألدبىمبصرحسين مصطفى خالد مصطفى36813

اسواناألدبىمبصرفاوى دياب ناجح مصطفى36814

اسواناألدبىمبصرسلمان حسنين محمد معاذ36815

اسواناألدبىمبصرمحمد بربرى سعدى منصور36816

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم هشام36817

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد فريد وليد36818

اسواناألدبىمبصراحمد الناصر عبد ياسر يوسف36819

اسواناألدبىمبصراحمد الوهاب عبد محمد ابراهيم36820

اسواناألدبىمبصرالباسط عبد حسين صابر احمد36821

اسواناألدبىمبصرعلى بكير الحميد عبد احمد36822

اسواناألدبىمبصرمتولى رسالن محمد احمد36823

اسواناألدبىمبصرالقادر عبد محمود محمد احمد36824

اسواناألدبىمبصرالسيد محمد احمد اسامه36825

اسواناألدبىمبصراحمد محمد حسن اسامه36826

اسواناألدبىمبصراحمد الحسن ابو محمد اسامه36827

اسواناألدبىمبصراحمد حامد طارق شهاب36828

اسواناألدبىمبصرحامد على هشام عادل36829

اسواناألدبىمبصراحمد على بسطاوى الرحمن عبد36830

اسواناألدبىمبصرسرو احمد سيد سليم الرحمن عبد36831

اسواناألدبىمبصرحامد خليل محمد الرحمن عبد36832

اسواناألدبىمبصرعالم محمد هشام الرحمن عبد36833

اسواناألدبىمبصرمحمد على محمد على36834

اسواناألدبىمبصرمحمد حسين محمد عمر36835

اسواناألدبىمبصرالمجد ابو دياب حسن محمد36836

اسواناألدبىمبصراللطيف عبد مبارك حسين محمد36837

اسواناألدبىمبصرمحمد سالم صبرى محمد36838

اسواناألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عادل محمد36839

اسواناألدبىمبصرمحمد راضى فايز محمد36840

اسواناألدبىمبصراحمد حراجى محمد محمود36841

اسواناألدبىمبصراحمد الصغير على اشرف مصطفى36842

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد محمد مصطفى36843

اسواناألدبىمبصراحمد السيد محمود مصطفى36844

اسواناألدبىمبصرنور محمد محمود نور36845

اسواناألدبىمبصرمحمد العال عبد على بكر ابو36846

اسواناألدبىمبصرحسن الدايم عبد حسن احمد36847

اسواناألدبىمبصرعلى محمد حسن احمد36848

اسواناألدبىمبصرزيدان احمد حسنى احمد36849

اسواناألدبىمبصرعثمان على سعيد احمد36850

اسواناألدبىمبصرالعال عبد احمد مصطفى احمد36851

اسواناألدبىمبصرعلى محمود نجار احمد36852

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد صابر اسامه36853

اسواناألدبىمبصراحمد شازلى جمال اسالم36854
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اسواناألدبىمبصرعثمان خليفه محمد اسالم36855

اسواناألدبىمبصرحامد عطيتو محمد بكر36856

اسواناألدبىمبصرخليل جمال حسون جمال36857

اسواناألدبىمبصرمعبد احمد حسن حسام36858

اسواناألدبىمبصرحامد حسين اشرف حسن36859

اسواناألدبىمبصرمحمود بسطاوى بصرى حسن36860

اسواناألدبىمبصرحسن محمود عادل حماده36861

اسواناألدبىمبصرعلى حسن رمضان راضى36862

اسواناألدبىمبصرصالح احمد عادل زياد36863

اسواناألدبىمبصرمحمود زين محمد زين36864

اسواناألدبىمبصرتكرونى سعيد على سيد36865

اسواناألدبىمبصرعلى محمد سيد ابراهيم ضياء36866

اسواناألدبىمبصردمرداش احمد محمد طه36867

اسواناألدبىمبصرياسين محمد ياسين الرحمن عبد36868

اسواناألدبىمبصرمحمد محمد خالد العزيز عبد36869

اسواناألدبىمبصرابراهيم العال عبد ابراهيم هللا عبد36870

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد مرسى هللا عبد36871

اسواناألدبىمبصرهللا عبد عثمان محمد عثمان36872

اسواناألدبىمبصريس ربيع سالم عالء36873

اسواناألدبىمبصريس ربيع سالم على36874

اسواناألدبىمبصرحامد محمود منتصر عمر36875

اسواناألدبىمبصرالوفا ابو الحجاج ابو احمد محمد36876

اسواناألدبىمبصراسماعيل حسن احمد محمد36877

اسواناألدبىمبصرحسين سعد اشرف محمد36878

اسواناألدبىمبصرالمجيد عبد احمد حسن محمد36879

اسواناألدبىمبصربدر محمد خالد محمد36880

اسواناألدبىمبصراسماعيل محمد سيد محمد36881

اسواناألدبىمبصرحسن الرحمن عبد صالح محمد36882

اسواناألدبىمبصرالمنعم عبد محمد الحكيم عبد محمد36883

اسواناألدبىمبصرالرسول عبد مصطفى عيسى محمد36884

اسواناألدبىمبصرسعيد محمود كمال محمد36885

اسواناألدبىمبصرابراهيم النور ادريس مصطفى36886

اسواناألدبىمبصرخليل محمد شحات مصطفى36887

اسواناألدبىمبصراسماعيل على عطيتو مصطفى36888

اسواناألدبىمبصرمحمد المجيد عبد كمال مصطفى36889

اسواناألدبىمبصرمحمد رياض محمد ياسر36890

اسواناألدبىمبصرعبده مصرى احمد يوسف36891

اسواناألدبىمبصرعلى احمد على يوسف36892

اسواناألدبىمبصرالحفيظ عبد احمد اسامه احمد36893

اسواناألدبىمبصرشاطر جمعه احمد جمعه36894

اسواناألدبىمبصراللطيف عبد الوارث عبد محمود حسام36895

اسواناألدبىمبصرصالح احمد جمال حسن36896
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اسواناألدبىمبصرمحمود حسن مصطفى حسن36897

اسواناألدبىمبصراحمد الفراج عبد محمد حسين36898

اسواناألدبىمبصرشهيدى دياب العظيم عبد حماده36899

اسواناألدبىمبصرعلى ابراهيم امين محمد حمدى36900

اسواناألدبىمبصرعلى محمد محمود محمد خالد36901

اسواناألدبىمبصرسعيد حسين سعد سعيد36902

اسواناألدبىمبصرمحمد سعيد شعبان سعيد36903

اسواناألدبىمبصرمحمد على رمضان صالح36904

اسواناألدبىمبصرشاذلى موسى حامد الرحمن عبد36905

اسواناألدبىمبصراسماعيل بكرى خالد الرحمن عبد36906

اسواناألدبىمبصرحيدر حسن هشام الرحمن عبد36907

اسواناألدبىمبصراالمين هللا عبد سليمان هللا عبد36908

اسواناألدبىمبصرعابدين الفتاح عبد مجدى هللا عبد36909

اسواناألدبىمبصرابراهيم هللا عبد مصطفى هللا عبد36910

اسواناألدبىمبصرحسن الوهاب عبد مصطفى الوهاب عبد36911

اسواناألدبىمبصرالمعطى عبد محمود الحسن عثمان36912

اسواناألدبىمبصرعسران احمد حسن على36913

اسواناألدبىمبصرمحمود عواد السيد محمود على36914

اسواناألدبىمبصرحيدر حسن ربيع عمر36915

اسواناألدبىمبصرالسيد عبد فيصل محمد عمر36916

اسواناألدبىمبصرجاد محمد احمد محمد36917

اسواناألدبىمبصرعابدين الفتاح عبد عادل محمد36918

اسواناألدبىمبصرعلى الحميد عبد على محمد36919

اسواناألدبىمبصرعلى مسعد عمر محمد36920

اسواناألدبىمبصرهمام احمد محمد محمود محمد36921

اسواناألدبىمبصرمحمد سعيد ناصر محمد36922

اسواناألدبىمبصراحمد االمين محمد يحى محمد36923

اسواناألدبىمبصرعلى الحافظ عبد شعبان محمود36924

اسواناألدبىمبصرالحليم عبد محمود الحليم عبد محمود36925

اسواناألدبىمبصراحمد الحفيظ عبد محمد مصطفى36926

اسواناألدبىمبصرالغنى عبد الحميد عبد هللا حسب نادر36927

اسواناألدبىمبصرعلى محمد حسن سعيد هشام36928

اسواناألدبىمبصرمصطفى على عادلى ابراهيم36929

اسواناألدبىمبصرمحمد عبده البدوى احمد36930

اسواناألدبىمبصرابراهيم سعد السيد احمد36931

اسواناألدبىمبصريونس العزيز عبد حسانى احمد36932

اسواناألدبىمبصرالنبى عبد حسين حسن احمد36933

اسواناألدبىمبصرسيد ابراهيم خالد احمد36934

اسواناألدبىمبصراحمد على صابر احمد36935

اسواناألدبىمبصرحسين محمد النبى عبد احمد36936

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد النبى عبد احمد36937

اسواناألدبىمبصراحمد شاذلى الدين عصام احمد36938
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اسواناألدبىمبصرعلى ضاحى على احمد36939

اسواناألدبىمبصرمحمد يوسف كرم احمد36940

اسواناألدبىمبصرحسن شاذلى محمد احمد36941

اسواناألدبىمبصرمحمد المطلب عبد محمد احمد36942

اسواناألدبىمبصرالرفاعى سيد محمود احمد36943

اسواناألدبىمبصرحامد العزيز عبد موسى احمد36944

اسواناألدبىمبصرموسى امين احمد اسالم36945

اسواناألدبىمبصرحسانى محمد احمد سيد اسالم36946

اسواناألدبىمبصرحميد الحميد عبد قاسم اشرف36947

اسواناألدبىمبصرقناوى على حسين بهاء36948

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد الناصر عبد حسن36949

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد الناصر عبد حسين36950

اسواناألدبىمبصرعلى الرؤوف عبد مصطفى حسين36951

اسواناألدبىمبصرمصطفى حسنين محمد حمدى36952

اسواناألدبىمبصراسماعيل حسن احمد خالد36953

اسواناألدبىمبصريوسف مرتضى احمد خالد36954

اسواناألدبىمبصرعاشور حامد رمضان خالد36955

اسواناألدبىمبصرحسنين احمد حسين ساهر36956

اسواناألدبىمبصرمحمود سالمه الحسن ابو سالمه36957

اسواناألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد طه36958

اسواناألدبىمبصراحمد عابدين غريب عابدين36959

اسواناألدبىمبصرالقادر عبد جاد العباس ابو الرحمن عبد36960

اسواناألدبىمبصررفاعى سيد اسامه الرحمن عبد36961

اسواناألدبىمبصرالشافى عبد محمد عصام الرحمن عبد36962

اسواناألدبىمبصرمحمد رشاد محمد الرحمن عبد36963

اسواناألدبىمبصرالبدرى عشرى محمد الرحمن عبد36964

اسواناألدبىمبصرموسى الرحيم عبد موسى الرحمن عبد36965

اسواناألدبىمبصراحمد محمد ناصر الرحمن عبد36966

اسواناألدبىمبصرعلى محمد يوسف الرحمن عبد36967

اسواناألدبىمبصرابراهيم طه على السالم عبد36968

اسواناألدبىمبصراحمد جامع خالد هللا عبد36969

اسواناألدبىمبصرهللا عبد حسين ربيع هللا عبد36970

اسواناألدبىمبصرطه محمد سعيد هللا عبد36971

اسواناألدبىمبصرالشافى عبد محمد نبيل هللا عبد36972

اسواناألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد معز الوهاب عبد36973

اسواناألدبىمبصربشير عبده خالد عبده36974

اسواناألدبىمبصرمحمد عباس محمد عالء36975

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد الحمد ابو على36976

اسواناألدبىمبصرالصادق محمد احمد على36977

اسواناألدبىمبصرمحمد على محمد على36978

اسواناألدبىمبصرحامد اسماعيل الرازق عبد عمار36979

اسواناألدبىمبصرمصطفى احمد شاذلى عمر36980
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اسواناألدبىمبصرحسين محمد النبى عبد كرم36981

اسواناألدبىمبصرالوفا ابو الستار عبد احمد محمد36982

اسواناألدبىمبصرحماد السمان حسن محمد36983

اسواناألدبىمبصرمحمد هللا عبد حسن محمد36984

اسواناألدبىمبصرالرحمن عبد احمد راجح محمد36985

اسواناألدبىمبصرحامد على رمضان محمد36986

اسواناألدبىمبصرعلى محمد سيد محمد36987

اسواناألدبىمبصراحمد على صابر محمد36988

اسواناألدبىمبصراحمد صالح المنعم عبد محمد36989

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد محمد على محمد36990

اسواناألدبىمبصرزايد خليفه عمران محمد36991

اسواناألدبىمبصراحمد مصطفى فتحى محمد36992

اسواناألدبىمبصرخليل محمد محفوظ محمد36993

اسواناألدبىمبصريسن حسين محمود محمد36994

اسواناألدبىمبصراحمد محمد محمود محمد36995

اسواناألدبىمبصرحفنى يوسف محمود محمد36996

اسواناألدبىمبصرخضرى فهمى مختار محمد36997

اسواناألدبىمبصرالدايم عبد محمد ياسر محمد36998

اسواناألدبىمبصراحمد جمعه ثابت محمود36999

اسواناألدبىمبصراحمد امبابى صبرى محمود37000

اسواناألدبىمبصرعلى محمد عبده محمود37001

اسواناألدبىمبصرعوض احمد كامل محمود37002

اسواناألدبىمبصرشحات جابر محمد محمود37003

اسواناألدبىمبصرامين الفتاح عبد صالح مصطفى37004

اسواناألدبىمبصرعلى محمود فتحى مصطفى37005

اسواناألدبىمبصرحسين عنتر محمد مصطفى37006

اسواناألدبىمبصربغدادى محمد شحات يوسف37007

اسواناألدبىمبصرصالح محمد هللا عطا محمد يوسف37008

اسواناألدبىمبصرشحات يوسف محمد يوسف37009

اسواناألدبىمبصرعثمان محمود حسن ابراهيم37010

اسواناألدبىمبصرمحمد الموجود عبد محمد احمد37011

اسواناألدبىمبصرعلى حربى محمود احمد37012

اسواناألدبىمبصرمحمد حماده امين اشرف37013

اسواناألدبىمبصرمحمد يسين هللا عبد الحسين37014

اسواناألدبىمبصرمحمود جابر شازلى حسن37015

اسواناألدبىمبصرمرشد حسين على محمد حسن37016

اسواناألدبىمبصرسيد بحر العليم عبد زياد37017

اسواناألدبىمبصرسليم على احمد سعيد37018

اسواناألدبىمبصرجمال محمد الدين نجم سمير37019

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد مالحظ صالح37020

اسواناألدبىمبصرابراهيم المعطى عبد احمد طه37021

اسواناألدبىمبصرموسى على مصطفى الحارث عبد37022
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ن375امبو كوم

ثانامبو كوم

ن382امبو كوم

ثانامبو كوم

ن372امبو كوم

ثانامبو كوم

ثانامبو كوم

ثانامبو كوم

ن331امبو كوم

ن341امبو كوم

ن465امبو كوم

ن390امبو كوم

ن373امبو كوم

ن317امبو كوم

ن374امبو كوم

ن387امبو كوم

ن364امبو كوم

ن388امبو كوم

ن422امبو كوم

ن405امبو كوم

ن374امبو كوم

ن369امبو كوم

ن371امبو كوم

ن344امبو كوم

ن358امبو كوم

ن374امبو كوم

ن379امبو كوم

ن359امبو كوم

ن371امبو كوم

ثانالمالكى

ثانالمالكى

راسبالمالكى

راسبالمالكى

ثانالمالكى

راسبالمالكى

ثانالمالكى

راسبالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

راسبالمالكى

ثانالمالكى
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اسواناألدبىمبصرحسن هللا عبد ارباب الرحمن عبد37023

اسواناألدبىمبصرعجالن احمد عنتر الرحمن عبد37024

اسواناألدبىمبصرمهدى على مهدى الرحمن عبد37025

اسواناألدبىمبصرمحمود شحات سيد العزيز عبد37026

اسواناألدبىمبصرفرح عايد سعد هللا عبد37027

اسواناألدبىمبصرحسن رفاعى حمدى عالء37028

اسواناألدبىمبصرعجالن احمد الليل ابو على37029

اسواناألدبىمبصرمحمد موسى جعفر على37030

اسواناألدبىمبصرحسين السيد عبد على عماد37031

اسواناألدبىمبصراسماعيل احمد جعفر عياش37032

اسواناألدبىمبصرحمد احمد سيد مؤمن37033

اسواناألدبىمبصرحسن عباس جمعه محمد37034

اسواناألدبىمبصرعلى الفتاح عبد حسانى محمد37035

اسواناألدبىمبصرمحمود الحسنى محمد خالد محمد37036

اسواناألدبىمبصريوسف عبده صالح محمد37037

اسواناألدبىمبصرسنوسى زكير العزيز عبد محمد37038

اسواناألدبىمبصرعلى شحات عوض محمد37039

اسواناألدبىمبصرمحمد على يوسف محمد37040

اسواناألدبىمبصرمحمد حماده امين محمود37041

اسواناألدبىمبصراحمد سعدى رمضان محمود37042

اسواناألدبىمبصرزين محمد محمود الحكيم عبد محمود37043

اسواناألدبىمبصرابراهيم امين الستار عبد محمود37044

اسواناألدبىمبصرموسى سعيد احمد مصطفى37045

اسواناألدبىمبصرضوى شحات احمد مصطفى37046

اسواناألدبىمبصرمحمود مصطفى احمد مصطفى37047

اسواناألدبىمبصرعرابى ابراهيم محمد مصطفى37048

اسواناألدبىمبصررضوان موسى محمد مصطفى37049

اسواناألدبىمبصرعوض الباسط عبد محمود معتز37050

اسواناألدبىمبصرعلى محمد حسن الرحمن عبد وائل37051

اسواناألدبىمبصرعلى حسن الفضيل عبد ياسر37052

اسواناألدبىمبصرربه عبد يونس الفتاح عبد عوف ابو37053

اسواناألدبىمبصرمحمد على ابراهيم احمد37054

اسواناألدبىمبصريمنى محمد الحفيظ عبد احمد37055

اسواناألدبىمبصررمضان حارس العال عبد احمد37056

اسواناألدبىمبصرمحمد عبده عنتر احمد37057

اسواناألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد مصطفى الحسن37058

اسواناألدبىمبصرمحمد سيد محمد حسنى37059

اسواناألدبىمبصرربه عبد يونس اشرف حمزه37060

اسواناألدبىمبصراحمد صالح مصطفى سعيد37061

اسواناألدبىمبصرمحمود على محمد ابراهيم الرحمن عبد37062

اسواناألدبىمبصرالليثى الطيب النصر سيف الرحمن عبد37063

اسواناألدبىمبصرمحمد عثمان يحى الرحمن عبد37064
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ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ن342المالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ن385المالكى

ن332المالكى

ن356المالكى

ن355المالكى

راسبالمالكى

راسبالمالكى

ن336المالكى

ثانالمالكى

ن396المالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ن361المالكى

ن427المالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ن427المالكى

ن382سلوا

ن369سلوا

ن341سلوا

ن372سلوا

ثانسلوا

ن406سلوا

ن365سلوا

ن375سلوا

ن334سلوا

ن385سلوا

ن364سلوا

ن386سلوا
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اسواناألدبىمبصرحسن معوض اسماعيل هللا عبد37065

اسواناألدبىمبصرمحمد كلحى محسب هللا عبد37066

اسواناألدبىمبصريسن محمود موسى هللا عبد37067

اسواناألدبىمبصرسعيد خليل انور الواحد عبد37068

اسواناألدبىمبصرابراهيم على سعيد على37069

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد سيد على37070

اسواناألدبىمبصرابراهيم نصرى اسماعيل محمد37071

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد العابدين زين محمد37072

اسواناألدبىمبصرمحمد ربه عبد هللا سعد محمد37073

اسواناألدبىمبصرركابى االمين مصطفى محمد37074

اسواناألدبىمبصرحسن مصطفى مبارك مصطفى37075

اسواناألدبىمبصرعلى محمد محمود مصطفى37076

اسواناألدبىمبصرموسى الحفيظ عبد محمد يوسف37077

اسواناألدبىمبصراحمد منصور عثمان ابراهيم37078

اسواناألدبىمبصرالقادر عبد طه اسامه احمد37079

اسواناألدبىمبصررشيدى حامد السالم عبد احمد37080

اسواناألدبىمبصرالسيد عثمان عبده احمد37081

اسواناألدبىمبصرسعد محى على احمد37082

اسواناألدبىمبصرمهران احمد فارس احمد37083

اسواناألدبىمبصرتوفيق احمد محمد احمد37084

اسواناألدبىمبصرالطيب حسين حسن السيد37085

اسواناألدبىمبصرعيد الرازق عبد شاذلى حسين37086

اسواناألدبىمبصرتمساح عبده محمد خالد37087

اسواناألدبىمبصرابراهيم مغربى عوض هللا عبد37088

اسواناألدبىمبصرالنور سعد احمد فارس37089

اسواناألدبىمبصرمحمد ابراهيم حامد محمد37090

اسواناألدبىمبصرمحمود هللا عبد حسين محمد37091

اسواناألدبىمبصرعلى سليمان عادل محمد37092

اسواناألدبىمبصرعبده خليفه الغنى عبد محمد37093

اسواناألدبىمبصرالسيد محمد االمين هللا عبد محمد37094

اسواناألدبىمبصرمحمد حسن محمود محمد37095

اسواناألدبىمبصرعثمان محمد محمود محمد37096

اسواناألدبىمبصرمحمد السيد احمد محمود37097

اسواناألدبىمبصراحمد على احمد محمود37098

اسواناألدبىمبصرركابى مرسى احمد هاشم37099

اسواناألدبىمبصراسماعيل بسطاوى فراج ياسين37100

اسواناألدبىمبصرموسى محمد حسن يوسف37101

اسواناألدبىمبصرهللا عوض اسماعيل محمد الحسن ابو37102

اسواناألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الدين جمال احمد37103

اسواناألدبىمبصرحسنين محمود العزيز عبد احمد37104

اسواناألدبىمبصرمحمد الهادى عبد محمد اسالم37105

اسواناألدبىمبصرصغير الرضى عبد بدرى الحسين37106
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ن384سلوا

ن397سلوا

ن384سلوا

ن413سلوا

ن364سلوا

ن339سلوا

ن353سلوا

ن373سلوا

ن355سلوا

ن380سلوا

ثانسلوا

ن337سلوا

ن358سلوا

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ن396فارس

ن428فارس

ن340فارس

ثانفارس

ن386فارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانفارس

ثانالطوناب

ن395الطوناب

ن346الطوناب

ن348.5الطوناب

راسبالطوناب
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اسواناألدبىمبصرالضوى العزيز عبد محمد ايهاب37107

اسواناألدبىمبصرهللا عبد حسين محمد حسام37108

اسواناألدبىمبصرالجليل عبد احمد محمود خالد37109

اسواناألدبىمبصرسليمان حسن بدرى الكريم عبد37110

اسواناألدبىمبصرحسن محمود حسن هللا عبد37111

اسواناألدبىمبصراحمد هللا عبد محمود هللا عبد37112

اسواناألدبىمبصرخليل منصور المطلب عبد على37113

اسواناألدبىمبصرعبيد على موسى على37114

اسواناألدبىمبصرهللا عبد حسين ابراهيم محمد37115

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد احمد محمد37116

اسواناألدبىمبصراحمد محمد رمضان محمد37117

اسواناألدبىمبصرحامد الرحمن عبد سيد محمد37118

اسواناألدبىمبصراحمد يونس حسن محمود37119

اسواناألدبىمبصرعيسى على محمد صالح مصطفى37120

اسواناألدبىمبصريوسف ابراهيم الحكيم عبد ابراهيم37121

اسواناألدبىمبصرمحمد حسن حسين حازم37122

اسواناألدبىمبصرعلى القادر عبد محمد صبرى37123

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد على صالح37124

اسواناألدبىمبصراحمد صالح مصطفى الرحمن عبد37125

اسواناألدبىمبصرمصطفى المجد ابو احمد عثمان37126

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد صالح على37127

اسواناألدبىمبصراحمد على احمد عمرو37128

اسواناألدبىمبصرحسين فتحى احمد محمد37129

اسواناألدبىمبصريسن حسين اكرم محمد37130

اسواناألدبىمبصرمحمد العزيز عبد شحات محمد37131

اسواناألدبىمبصرسالم احمد ناصر محمد37132

اسواناألدبىمبصرنور جابر ناصر محمد37133

اسواناألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود مصطفى37134

اسواناألدبىمبصرحسن محمد احمد ابراهيم37135

اسواناألدبىمبصرمحمد محمود احمد ابراهيم37136

اسواناألدبىمبصرعلى محمود سعدى ابراهيم37137

اسواناألدبىمبصرحسين محمد حسن احمد37138

اسواناألدبىمبصرالطيب عيد صالح احمد37139

اسواناألدبىمبصرالسيد نوبى محمد احمد37140

اسواناألدبىمبصرهللا سعد عيسى محمود احمد37141

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى احمد37142

اسواناألدبىمبصرمعز محمد سيد عماد37143

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد طالب ابو عمرو37144

اسواناألدبىمبصرمحمد يوسف احمد كامل37145

اسواناألدبىمبصرحسين احمد حسين محمد37146

اسواناألدبىمبصررضوان شعبان عادل محمد37147

اسواناألدبىمبصرعثمان احمد هللا عبد محمد37148
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ثانالطوناب

ثانالطوناب

ن344.5الطوناب

ثانالطوناب

ثانالطوناب

ثانالطوناب

راسبالطوناب

ثانالطوناب

ثانالطوناب

ثانالطوناب

ثانالطوناب

ثانالطوناب

ثانالطوناب

ثانالطوناب

ن361(الرديسية) ابوكليب طه

ثان(الرديسية) ابوكليب طه

ن359.5(الرديسية) ابوكليب طه

ن392.5(الرديسية) ابوكليب طه

ثان(الرديسية) ابوكليب طه

ثان(الرديسية) ابوكليب طه

ن402.5(الرديسية) ابوكليب طه

ثان(الرديسية) ابوكليب طه

ن368(الرديسية) ابوكليب طه

راسب(الرديسية) ابوكليب طه

راسب(الرديسية) ابوكليب طه

ن357.5(الرديسية) ابوكليب طه

ن354.5(الرديسية) ابوكليب طه

ن375.5(الرديسية) ابوكليب طه

راسبالسالم عبد مصطفى

راسبالسالم عبد مصطفى

ثانالسالم عبد مصطفى

ثانالسالم عبد مصطفى

راسبالسالم عبد مصطفى

ثانالسالم عبد مصطفى

راسبالسالم عبد مصطفى

ثانالسالم عبد مصطفى

ثانالسالم عبد مصطفى

ثانالسالم عبد مصطفى

راسبالسالم عبد مصطفى

راسبالسالم عبد مصطفى

راسبالسالم عبد مصطفى

راسبالسالم عبد مصطفى
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اسواناألدبىمبصرحسن على فيصل محمد37149

اسواناألدبىمبصراحمد الفتاح عبد جمال ابراهيم37150

اسواناألدبىمبصرمنصور احمد رمضان ابراهيم37151

اسواناألدبىمبصرعلى احمد نادر ابراهيم37152

اسواناألدبىمبصرحسيب يوسف بدرى احمد37153

اسواناألدبىمبصرحسين سرحان جمال احمد37154

اسواناألدبىمبصرالجليل عبد عوض جمعه احمد37155

اسواناألدبىمبصرفهمى اسماعيل حربى احمد37156

اسواناألدبىمبصرعلى ابراهيم شوقى احمد37157

اسواناألدبىمبصرمحمد الحليم عبد الكريم عبد احمد37158

اسواناألدبىمبصرتمساح على كمال احمد37159

اسواناألدبىمبصرسليمان بدرى مصطفى احمد37160

اسواناألدبىمبصرابراهيم المولى جاد يوسف احمد37161

اسواناألدبىمبصراحمد الجليل عبد محمد الحسن37162

اسواناألدبىمبصرمحمود العاطى عبد اكرم الحسين37163

اسواناألدبىمبصرركابى العظيم عبد مصطفى الحسين37164

اسواناألدبىمبصرمصطفى مدنى اشرف الشريف37165

اسواناألدبىمبصرحسين محمود محمد حسن37166

اسواناألدبىمبصرمحمد حسين ابراهيم حسين37167

اسواناألدبىمبصرخليل الرحمن عبد محمد رجب37168

اسواناألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد رمضان زياد37169

اسواناألدبىمبصرمحمد بشير رمضان طه37170

اسواناألدبىمبصرحسن حسين مأمون الرحمن عبد37171

اسواناألدبىمبصرعلى محمود محمد الرحمن عبد37172

اسواناألدبىمبصراحمد نبوى محمد الرحمن عبد37173

اسواناألدبىمبصررمضان نجار حمدى الرحيم عبد37174

اسواناألدبىمبصراحمد محمد حسن هللا عبد37175

اسواناألدبىمبصرابراهيم المولى جاد يوسف عرفه37176

اسواناألدبىمبصرمحمد عيد الشاذلى الحسن ابو كريم37177

اسواناألدبىمبصرحسين محمد احمد كريم37178

اسواناألدبىمبصرمحمد سيد حسين محمد37179

اسواناألدبىمبصرمحمد ربيعى سعد محمد37180

اسواناألدبىمبصرالشافى عبد محمود الشافى عبد محمد37181

اسواناألدبىمبصراحمد حسين عوض محمد37182

اسواناألدبىمبصرالسيد رزق محمود محمد37183

اسواناألدبىمبصرمحمد مدنى طه محمود37184

اسواناألدبىمبصرمحمد الحليم عبد الكريم عبد محمود37185

اسواناألدبىمبصراحمد حسين المنعم عبد محمود37186

اسواناألدبىمبصرمصطفى مدنى الوهاب عبد مدنى37187

اسواناألدبىمبصرمحمد سعيد احمد مصطفى37188

اسواناألدبىمبصرعيد محمد احمد نصر37189

اسواناألدبىمبصرحسين محمد حسين يسن37190
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راسبالسالم عبد مصطفى

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ن441ادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

راسبادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ن329ادفو

ن366ادفو

ن400ادفو

ن370ادفو

ثانادفو

ثانادفو

ن349ادفو

ن372ادفو

ن326ادفو
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اسواناألدبىمبصراحمد محمد صالح يوسف37191

اسواناألدبىمبصرحسين محمد ناصر يوسف37192

اسواناألدبىمبصراحمد ابراهيم منصور ابراهيم37193

اسواناألدبىمبصرمصطفى العال ابو محمد العال ابو37194

اسواناألدبىمبصرعلى يوسف محمود بكر ابو37195

اسواناألدبىمبصرمرسى على الحسينى احمد37196

اسواناألدبىمبصرطالب ابو الكريم عبد حمدى احمد37197

اسواناألدبىمبصراحمد صالح سعود احمد37198

اسواناألدبىمبصرحسن احمد صالح احمد37199

اسواناألدبىمبصرمحمد نور محمد الحافظ عبد احمد37200

اسواناألدبىمبصرمحمود المجيد عبد الحكيم عبد احمد37201

اسواناألدبىمبصرالرازق عبد عوض الصمد عبد احمد37202

اسواناألدبىمبصرعلى احمد عطا احمد37203

اسواناألدبىمبصرالنبى عبد الكريم عبد عطيه احمد37204

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد احمد عمرو احمد37205

اسواناألدبىمبصرمحمد ابراهيم فتحى احمد37206

اسواناألدبىمبصرخليل جادو محمد احمد37207

اسواناألدبىمبصرمحمد صالح منصور احمد37208

اسواناألدبىمبصرعويس زيد ابو الحميد عبد اسماعيل37209

اسواناألدبىمبصرمحمود السيد محمد الدين نصر الحسين37210

اسواناألدبىمبصراالمين عبده البدوى محمد ايمن37211

اسواناألدبىمبصرعبده احمد منصور ايمن37212

اسواناألدبىمبصرمهران يوسف مهران محمد جبريل37213

اسواناألدبىمبصراحمد محمد محمود حامد37214

اسواناألدبىمبصرمدنى فرح الصمد عبد حجاجى37215

اسواناألدبىمبصراحمد شاكر حسن حسام37216

اسواناألدبىمبصرحسن على محمد ربيعى حسام37217

اسواناألدبىمبصرالدين علم حسين احمد حسن37218

اسواناألدبىمبصرمحمد حسين احمد حسن37219

اسواناألدبىمبصرمنصور حسن جمعه حسن37220

اسواناألدبىمبصرمحمد امين محمود سراج37221

اسواناألدبىمبصرحماد محمد على رجب سعيد37222

اسواناألدبىمبصرهللا عبد سعيد المحسن عبد سعيد37223

اسواناألدبىمبصرادم يسن محمد عادل شعبان37224

اسواناألدبىمبصرحسين احمد انور الرحمن عبد37225

اسواناألدبىمبصرمحمد الراضى عبد العابدين زين على الرحمن عبد37226

اسواناألدبىمبصرابراهيم سليم على الرحمن عبد37227

اسواناألدبىمبصرصالح احمد اسماعيل عوض الرحمن عبد37228

اسواناألدبىمبصرامين العظيم عبد الدين نصر الرحمن عبد37229

اسواناألدبىمبصرهللا عبد محمد بدرى العاطى عبد37230

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد اشرف هللا عبد37231

اسواناألدبىمبصراحمد محمود رمضان هللا عبد37232
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ن344ادفو

ن372ادفو

ن346هالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ن361هالوى كامل محمد

ن334هالوى كامل محمد

ن355هالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ن405هالوى كامل محمد

ن356هالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ن388هالوى كامل محمد

ن372هالوى كامل محمد

ن346هالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ن372هالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ن397هالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ن379هالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد
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اسواناألدبىمبصرحسن خليل صديق هللا عبد37233

اسواناألدبىمبصردين محمد عثمان ابراهيم عثمان37234

اسواناألدبىمبصراحمد عثمان محمد عثمان37235

اسواناألدبىمبصراحمد على فرج على37236

اسواناألدبىمبصرعمر محمد خضرى ابراهيم عمار37237

اسواناألدبىمبصرالعال ابو طه انور مجدى37238

اسواناألدبىمبصرمحمود معال الوفا ابو محمد37239

اسواناألدبىمبصرالماجد عبد هللا عبد احمد محمد37240

اسواناألدبىمبصراحمد محمد جعفر محمد37241

اسواناألدبىمبصرمحمد فراج حداد محمد37242

اسواناألدبىمبصريس احمد صالح محمد37243

اسواناألدبىمبصرمحمد جعفر صالح محمد37244

اسواناألدبىمبصرحسين محمد هللا عبد محمد37245

اسواناألدبىمبصربكرى محمود ممدوح محمد37246

اسواناألدبىمبصراحمد عثمان منصور محمد37247

اسواناألدبىمبصريوسف مهران الشافى عبد مصطفى37248

اسواناألدبىمبصربحر سليم محمد مصطفى37249

اسواناألدبىمبصراسماعيل محمد سعيد موسى37250

اسواناألدبىمبصرمحمد نور محمد الناصر عبد الدين نور37251

اسواناألدبىمبصرمحمد عوض سليم هشام37252

اسواناألدبىمبصرسليمان محمد شعبان يوسف37253

اسواناألدبىمبصرحماد حجاجى محمد يوسف37254

اسواناألدبىمبصراحمد المنعم عبد محمد ابراهيم37255

اسواناألدبىمبصرزيد ابو حسيب طه الحسن ابو37256

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد حسين احمد37257

اسواناألدبىمبصرسنوسى مسلم رجب احمد37258

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد سيد احمد37259

اسواناألدبىمبصرهللا عبد احمد هللا عبد احمد37260

اسواناألدبىمبصرمحمد سعدى ماهر احمد37261

اسواناألدبىمبصرفارس احمد مصطفى احمد37262

اسواناألدبىمبصرمحمد المجد ابو جابر الحسين37263

اسواناألدبىمبصرالطيب بكرى هللا عبد حسام37264

اسواناألدبىمبصراحمد حسين هللا عبد حسين37265

اسواناألدبىمبصرامير محمد مصطفى حسين37266

اسواناألدبىمبصرسليمان حسن السالم عبد حمدى37267

اسواناألدبىمبصرياسين عدوى ماهر زكريا37268

اسواناألدبىمبصرالدين سعد البارى عبد مسلم الرحمن عبد37269

اسواناألدبىمبصرصالح الصادق عبد فتحى الصادق عبد37270

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمود عمران الاله عبد37271

اسواناألدبىمبصرحسن يونس ربيع عثمان37272

اسواناألدبىمبصرمحمد مصطفى الحارس عبد على37273

اسواناألدبىمبصرصادق امين هللا عبد على37274
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راسبهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ن399هالوى كامل محمد

ن441هالوى كامل محمد

ن361هالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ن374هالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ن354هالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ن354هالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ن383الصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ن419الصعايدة

ن398الصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة
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اسواناألدبىمبصرسالم النعيم عبد اللطيف عبد كريم37275

اسواناألدبىمبصراحمد حسين احمد محمد37276

اسواناألدبىمبصرفرج عيسى الشاذلى محمد37277

اسواناألدبىمبصرمغازى محمد جمال محمد37278

اسواناألدبىمبصرسيد مدنى حافظ محمد37279

اسواناألدبىمبصرحسين على رفعت محمد37280

اسواناألدبىمبصرمصطفى ربيع صدقى محمد37281

اسواناألدبىمبصراحمد ابراهيم السالم عبد محمد37282

اسواناألدبىمبصرعلى فكرى محمد محمد37283

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد ايمن محمود37284

اسواناألدبىمبصرشحات مغازى سليم محمود37285

اسواناألدبىمبصراحمد عوض شعبان محمود37286

اسواناألدبىمبصرحسن احمد اشرف مصطفى37287

اسواناألدبىمبصرقناوى مصطفى السالم عبد مصطفى37288

اسواناألدبىمبصرمغربى حسن محمد مصطفى37289

اسواناألدبىمبصرمحمد صديق الدين صالح ابراهيم37290

اسواناألدبىمبصرتمام الرازق عبد عامر احمد37291

اسواناألدبىمبصرمحمود الظاهر عبد محمد ادهم37292

اسواناألدبىمبصرعمر عربى احمد اسماعيل37293

اسواناألدبىمبصرالرحمن عبد بسطاوى سالم اشرف37294

اسواناألدبىمبصرموسى حسن صابر حسين37295

اسواناألدبىمبصرمصطفى مهلل احمد حمدى37296

اسواناألدبىمبصرعلى الرازق عبد على خالد37297

اسواناألدبىمبصرنور سليمان محمد سليمان37298

اسواناألدبىمبصراحمد محمد محمود صالح37299

اسواناألدبىمبصرهاشم الباسط عبد محمد الباسط عبد37300

اسواناألدبىمبصرعلى حسن على الحميد عبد37301

اسواناألدبىمبصرالرازق عبد على احمد الرازق عبد37302

اسواناألدبىمبصرسعيد محمود سعد الرحمن عبد37303

اسواناألدبىمبصرالسايح محمد محمود الرؤف عبد37304

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد محمد هللا عبد37305

اسواناألدبىمبصريوسف بدرى محمود هللا عبد37306

اسواناألدبىمبصرالباسط عبد عربى سعد عربى37307

اسواناألدبىمبصرعمر يوسف سعيد عربى37308

اسواناألدبىمبصرالصادق عبد محمد احمد على37309

اسواناألدبىمبصرمحمد امين هللا عبد على37310

اسواناألدبىمبصرعلى احمد كرم على37311

اسواناألدبىمبصراحمد على محمد على37312

اسواناألدبىمبصرحسان احمد ايمن فارس37313

اسواناألدبىمبصرالجليل عبد احمد ابراهيم محمد37314

اسواناألدبىمبصرمحمد يوسف حمدى محمد37315

اسواناألدبىمبصرحسين احمد ربيع محمد37316
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ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ن378الصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ن388الصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ن363الصعايدة

ثانالصعايدة

ن367المويسات

ن355المويسات

ن359المويسات

ن372المويسات

ن366المويسات

ثانالمويسات

ن363المويسات

ن369المويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ن363المويسات

ثانالمويسات

ن357المويسات

ن358المويسات

ن356المويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ن359المويسات

ثانالمويسات

ن379المويسات

ثانالمويسات

ن370المويسات

ثانالمويسات
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اسواناألدبىمبصرحسن رمضان سعد محمد37317

اسواناألدبىمبصرمحمد محمود صابر محمد37318

اسواناألدبىمبصرمحمد حسن الرؤف عبد محمد37319

اسواناألدبىمبصرحسين محمد محمود محمد37320

اسواناألدبىمبصرحسانى ابراهيم خالد محمود37321

اسواناألدبىمبصرمحمد محمود سعيد محمود37322

اسواناألدبىمبصرالطاهر عبد حسن محمد محمود37323

اسواناألدبىمبصراسماعيل احمد اسماعيل مصطفى37324

اسواناألدبىمبصرجمعه سالم سعيد مصطفى37325

اسواناألدبىمبصربدرى سيد محمد مصطفى37326

اسواناألدبىمبصراحمد نصار احمد نصار37327

اسواناألدبىمبصرمعوض حداد حسن احمد37328

اسواناألدبىمبصرعلى الدايم عبد فتحى امجد37329

اسواناألدبىمبصرداود حسن الرب جاد ادريس37330

اسواناألدبىمبصرمحمد ضوى الرازق عبد الحسن37331

اسواناألدبىمبصرعلى الراضى عبد على خالد37332

اسواناألدبىمبصرعليان عمر خميس زكريا37333

اسواناألدبىمبصربدوى برعى رمضان زكريا37334

اسواناألدبىمبصرالمجيد عبد محمد السيد سلطان37335

اسواناألدبىمبصرطاقش احمد محمد صديق37336

اسواناألدبىمبصرالحليم عبد السيد الحليم عبد الحارس عبد37337

اسواناألدبىمبصرمحمد المجد ابو صبرى الرحمن عبد37338

اسواناألدبىمبصرحسين مهلل محمد هللا عبد37339

اسواناألدبىمبصرابراهيم المعطى عبد مصطفى الدين على37340

اسواناألدبىمبصرطه ماهر حسين على37341

اسواناألدبىمبصرعلى المجيد عبد الحافظ عبد على37342

اسواناألدبىمبصرعلى احمد مصطفى على37343

اسواناألدبىمبصرموسى محمود الحمد ابو محمد37344

اسواناألدبىمبصرموسى طه بدرى محمد37345

اسواناألدبىمبصرالرحيم عبد مهلل رجب محمد37346

اسواناألدبىمبصرالمطلب عبد الحكم عبد محمود محمد37347

اسواناألدبىمبصرالباسط عبد المقصود عبد النعيم عبد مصطفى37348

اسواناألدبىمبصراحمد سالمان محمد مصطفى37349

اسواناألدبىمبصرحسن محمد الدين محى مصطفى37350

اسواناألدبىمبصرعثمان الطيب محمد صالح وليد37351

اسواناألدبىمبصرمحمد المجد ابو كمال يوسف37352

اسواناألدبىمبصرالرازق عبد محمد يحيى يوسف37353

اسواناألدبىمبصرحسين سعد بهجت احمد37354

اسواناألدبىمبصرركابى احمد رمضان احمد37355

اسواناألدبىمبصرشافعى محمود الرحيم عبد احمد37356

اسواناألدبىمبصراحمد موسى المالك عبد احمد37357

اسواناألدبىمبصرابراهيم الحكيم عبد عيد السيد37358
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ن375المويسات

ن377المويسات

ثانالمويسات

ن363المويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ن367المويسات

ن380المويسات

ن373الشماخية

ن424الشماخية

ن392الشماخية

ن417الشماخية

ن438الشماخية

ن438الشماخية

ن421الشماخية

ثانالشماخية

ن439الشماخية

ن402الشماخية

ثانالشماخية

ن430الشماخية

ن342الشماخية

ثانالشماخية

ن422الشماخية

ن410الشماخية

ن381الشماخية

ن382الشماخية

ن416الشماخية

ن372الشماخية

ن433الشماخية

ن504الشماخية

ثانالشماخية

ثانالشماخية

ن426الشماخية

ن437الشماخية

ن362(السباعية) المولى عبد محمد

ن422(السباعية) المولى عبد محمد

ن417(السباعية) المولى عبد محمد

ن369(السباعية) المولى عبد محمد

ن415(السباعية) المولى عبد محمد
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اسواناألدبىمبصرشافعى السيد الدين كمال السيد37359

اسواناألدبىمبصرمحمد جبريل رمضان جبريل37360

اسواناألدبىمبصراحمد توفيق يوسف حسن37361

اسواناألدبىمبصرموسى فتحى صالح رجب37362

اسواناألدبىمبصرحامد جمعه الرحمن عبد رمضان37363

اسواناألدبىمبصرموسى الحارس عبد عاشور الحارس عبد37364

اسواناألدبىمبصرالدايم عبد بدرى حكومه محمد37365

اسواناألدبىمبصرالدايم عبد بدرى رضوان محمد37366

اسواناألدبىمبصرمتولى العزيز عبد عاطف محمد37367

اسواناألدبىمبصرمحمد الستار عبد محمد محمود37368

اسواناألدبىمبصربدرى حسين جمعه يوسف37369

اسواناألدبىمبصرنور ابراهيم محمد ابراهيم37370

اسواناألدبىمبصرحسن احمد حامد احمد37371

اسواناألدبىمبصرمحمد ابراهيم سيد احمد37372

اسواناألدبىمبصرطه جمعه شعبان احمد37373

اسواناألدبىمبصرمحمد رمضان صبرى ادهم37374

اسواناألدبىمبصرمحمد عبده السيد اسالم37375

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد خالد جمال37376

اسواناألدبىمبصراحمد السايح خيرى حسين37377

اسواناألدبىمبصرهللا عطا كريم العاطى عبد شاذلى37378

اسواناألدبىمبصرجادو محفوظ الدين زهر طارق37379

اسواناألدبىمبصراحمد بدرى عمر طارق37380

اسواناألدبىمبصرموسى القادر عبد محمد الرحمن عبد37381

اسواناألدبىمبصرقرباوى حسن ناصر الرحمن عبد37382

اسواناألدبىمبصراحمد سيد يوسف الرحمن عبد37383

اسواناألدبىمبصربسطاوى محمد احمد هللا عبد37384

اسواناألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد البدرى احمد كريم37385

اسواناألدبىمبصرحسين احمد حسين محمد37386

اسواناألدبىمبصرمحمد صالح عابدين محمود37387

اسواناألدبىمبصرعلى هللا حمدنا ناصر محمود37388

اسواناألدبىمبصربهيج احمد عرفات ياسر37389

اسواناألدبىمبصراحمد العال عبد السيد ابراهيم37390

اسواناألدبىمبصرمحمد ابراهيم الشاذلى ابراهيم37391

اسواناألدبىمبصرمحمد الطاهر السيد احمد37392

اسواناألدبىمبصرعلى احمد بكرى احمد37393

اسواناألدبىمبصراحمد محمد حسن احمد37394

اسواناألدبىمبصرطه بدرى صالح احمد37395

اسواناألدبىمبصرعلى ابراهيم الصبور عبد احمد37396

اسواناألدبىمبصرمحمود حسن العزيز عبد احمد37397

اسواناألدبىمبصراحمد بشير محمد احمد37398

اسواناألدبىمبصراحمد حسانين محمد احمد37399

اسواناألدبىمبصراحمد الرزاق عبد اشرف اسالم37400
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ن421(السباعية) المولى عبد محمد

ن364(السباعية) المولى عبد محمد

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ن442(السباعية) المولى عبد محمد

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ن396(السباعية) المولى عبد محمد

ن372(السباعية) المولى عبد محمد

ن428(السباعية) المولى عبد محمد

ن407(السباعية) المولى عبد محمد

ن370(السباعية) المولى عبد محمد

ن432(السباعية) المولى عبد محمد

ن361يوسف جاد.د

ن360يوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ن372يوسف جاد.د

ن418يوسف جاد.د

ن392يوسف جاد.د

ن368يوسف جاد.د

ن372يوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ن434يوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ن408الخوى

ن376الخوى

ن357الخوى

ثانالخوى

ن380الخوى

ن411الخوى

ثانالخوى

ن357الخوى

ن370الخوى

ن359الخوى

ن365الخوى
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اسواناألدبىمبصرحسن سعد كمال اسالم37401

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد السيد اشرف37402

اسواناألدبىمبصرحسن احمد السيد الحسينى37403

اسواناألدبىمبصراحمد محمد جابر السيد37404

اسواناألدبىمبصربسطاوى حسن احمد حسن37405

اسواناألدبىمبصرحسن محمود جمعه حسن37406

اسواناألدبىمبصرحسن احمد حمدان حسين37407

اسواناألدبىمبصرالعزيز عبد سنجق جمال خالد37408

اسواناألدبىمبصرموسى عابدين الناصر عبد خالد37409

اسواناألدبىمبصرمحمد البدرى احمد الرحمن عبد37410

اسواناألدبىمبصرمحمد حسن احمد الرحمن عبد37411

اسواناألدبىمبصرالعال عبد محمد السيد الرحمن عبد37412

اسواناألدبىمبصرمحمد الموجود عبد جابر الرحمن عبد37413

اسواناألدبىمبصرجالل محمود عباس الرحمن عبد37414

اسواناألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد الرحمن عبد37415

اسواناألدبىمبصرمحمد على احمد الرحيم عبد37416

اسواناألدبىمبصراحمد العزيز عبد احمد العزيز عبد37417

اسواناألدبىمبصركريم على العزيز عبد الكريم عبد37418

اسواناألدبىمبصرابراهيم حامد ابراهيم الدين عالء37419

اسواناألدبىمبصرمحمد صابر محمد عمر37420

اسواناألدبىمبصرعيسى القادر عبد احمد عيسى37421

اسواناألدبىمبصرقاسم صيام احمد محمد37422

اسواناألدبىمبصرالليل ابو محمد احمد محمد37423

اسواناألدبىمبصررمضان جمعه اشرف محمد37424

اسواناألدبىمبصرحامد محمد السيد محمد37425

اسواناألدبىمبصراحمد حسين بدرى محمد37426

اسواناألدبىمبصرسعيد الوهاب عبد هللا جبر محمد37427

اسواناألدبىمبصرمحمود كامل حماده محمد37428

اسواناألدبىمبصرالحسن ابو احمد ربيع محمد37429

اسواناألدبىمبصرحسن البارى عبد رمضان محمد37430

اسواناألدبىمبصرالعزيز عبد سنجق صالح محمد37431

اسواناألدبىمبصرصديق حسين الصبور عبد محمد37432

اسواناألدبىمبصرابراهيم احمد العاطى عبد محمد37433

اسواناألدبىمبصرالفراج عبد محمد عبده محمد37434

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد محمود محمد37435

اسواناألدبىمبصرحمدان احمد ابراهيم محمود37436

اسواناألدبىمبصرالليل ابو محمد احمد محمود37437

اسواناألدبىمبصرحسن احمد حسين محمود37438

اسواناألدبىمبصراحمد محمد الصبور عبد محمود37439

اسواناألدبىمبصرمحمد المجيد عبد محمد محمود37440

اسواناألدبىمبصرالرحيم عبد احمد الرحيم عبد مصطفى37441

اسواناألدبىمبصرالرحمن عبد نصر احمد نصر37442
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ن380الخوى

ن366الخوى

ن376الخوى

ن374الخوى

ن361الخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ن455الخوى

ثانالخوى

ن338الخوى

ن366الخوى

ثانالخوى

ن363الخوى

ثانالخوى

ن356الخوى

ن334الخوى

ثانالخوى

ن372الخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ن367الخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ن387الخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ن373الخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ن521الخوى

ثانالخوى

ن535الخوى

ن353الخوى

ن358الخوى

ثانالخوى

ثانالخوى
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اسواناألدبىمبصرالضوى محمد سيد يوسف37443

اسواناألدبىمبصرمحمد جامع عطيتو يوسف37444

اسواناألدبىمبصريوسف حسن سيد احمد37445

اسواناألدبىمبصرمحمد سعدى عطيتو حسن37446

اسواناألدبىمبصرامين احمد الحميد عبد شاذلى37447

اسواناألدبىمبصررمضان جبران مرغنى محمد الرحمن عبد37448

اسواناألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد37449

اسواناألدبىمبصرعرابى محمد عادل محمد37450

اسواناألدبىمبصرعلى كامل الرحمن عبد محمد37451

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد حسن محمود37452

سويف بنىاألدبىمبصرفرج ابراهيم محمود حسام احمد37453

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود المجد ابو فهمى الرحمن عبد37454

سويف بنىاألدبىمبصرالصوفى جمعه حمدى فارس37455

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عثمان سيد الرحمن عبد37457

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد انور محمود مصطفى37458

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ايمن فارس37459

الشرقيةاألدبىمبصرقطب العزيز عبد ناصر صبحى37460

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد سامى محمد37461

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على احمد المنعم عبد محمد37462

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد الكريم عبد مهدى احمد37463

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه عوده جمعه النور ابو ربيع37464

الشرقيةاألدبىمبصرليله على الفتاح عبد الغنى عبد رضا الفتاح عبد37465

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود يوسف محمد الدين عز37466

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الباسط عبد الوهاب عبد الرحمن عبد37467

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسنين مصطفى محمد محمود37468

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد مختار محمود37469

سويف بنىاألدبىمبصرحسانين فتحى سعيد عاطف37470

سويف بنىاألدبىمبصرالدوله امير هللا عبد سلمى محمود37471

الجيزةاألدبىمبصرمحمود حسن بدر حسن37472

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد العظيم عبد داخلى عادل هللا عبد37473

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن نصر يوسف37474

الجيزةاألدبىمبصرعبده احمد اسعد احمد37475

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد خالد احمد37476

الجيزةاألدبىمبصرامام امام عادل ادهم37477

الجيزةاألدبىمبصررجب رمضان احمد سالمه37478

الجيزةاألدبىمبصرعطيه العظيم عبد صبحى العزيز عبد37479

الجيزةاألدبىمبصرحميد على الغيط ابو حسن محمد37480

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل امام رفعت احمد37481

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد امين على ابراهيم37482

الجيزةاألدبىمبصرنصر محمد هللا عبد احمد مصطفى37483

الجيزةاألدبىمبصرصابر رجب صابر عمار37484

الجيزةاألدبىمبصرجنيدى الغنى عبد جمال محمد37485
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ثانالخوى

ن355الخوى

ن388الكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ن400الكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ثانسويف بنى

ثانسويف بنى

راسبسويف بنى

راسباشمنت

راسبالمدينة اهناسيا

راسببغزالة اباظة ثروت

راسبابوجبل كفر

ن363(عبادة) القاضى مشتول

راسبالحسينية

راسبسعود جزيرة

راسبشرق القصبى

راسبعامر بيشة

راسبالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن395النموذجى جويفل عاصم

ن414بالشرقية الزهراء

راسباطواب

راسباطواب

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

راسبالحرانية

ن345الحرانية

ن411الحرانية

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ن396ابوالنمرس

ن412ابوالنمرس

ثانابوالنمرس
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد السيد ياسر الرحمن عبد37486

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو السيد خالد ابراهيم37487

الجيزةاألدبىمبصرغازى هللا عبد محمد معاذ37488

الجيزةاألدبىمبصرسيد الباسط عبد مصطفى هللا عبد37489

الجيزةاألدبىمبصررضوان محمد سيد كامل محمد37490

الجيزةاألدبىمبصرخميس الفتاح عبد ناصر احمد37491

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد يسرى عيد اسالم37492

الجيزةاألدبىمبصرالجندى مصطفى محمد مصطفى انس37493

الجيزةاألدبىمبصرالونيس عبد جمعه محمد اشرف37494

الجيزةاألدبىمبصرالسيد الباقى عبد اشرف هللا عبد37495

الغربيةاألدبىمبصررمضان محمود العزيز عبد احمد37496

الغربيةاألدبىمبصرجالل احمد هانى امير37497

الغربيةاألدبىمبصرالجعبرى محمود الرازق عبد عمر37498

الغربيةاألدبىمبصرزرزوره سعد العاطى عبد ابراهيم محمد37499

الغربيةاألدبىمبصرالعماوى الرحمن عبد قطب الحميد عبد37500

سيناء شمالاألدبىمبصرهللا عبد عواد المعطى عبد بالل37501

سيناء شمالاألدبىمبصرسلمان عطيه سليمان صهيب37502

سيناء شمالاألدبىمبصرعطيه عوده خليل معتز37503

القاهرةاألدبىمبصرعلى حسن الفتاح عبد جمال عمر37504

القاهرةاألدبىمبصرفرج حمد السيد دسوقى احمد37505

القاهرةاألدبىمبصراحمد مصطفى العال عبد جمال بالل37506

القاهرةاألدبىمبصرهالل حامد الحناوى هالل37507

القاهرةاألدبىمبصرالسيد عزام السيد احمد صهيب37508

القاهرةاألدبىمبصرعلى السيد على سيد عمرو37509

القاهرةاألدبىمبصرالحمد ابو سيد محمد عمر37510

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد يوسف37511

القاهرةاألدبىمبصرالسمان على امين يحى الرحمن عبد37512

القاهرةاألدبىمبصرمنصور محمد محمود يوسف37513

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم المجيد عبد فرح ابراهيم37514

القاهرةاألدبىمبصرنجم الرحمن عبد محمد مظهر الرحمن عبد37515

القاهرةاألدبىمبصرسليم برعى الباقى عبد يحيى عمر37517

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد اسماعيل هواش ابو فريد37518

القاهرةاألدبىمبصرثابت الحفيظ عبد المنعم عبد مصطفى37519

القاهرةاألدبىمبصرعواد حسن عواد محمد37520

االقصراألدبىمبصرمحمد ذكى محمد ابراهيم37522

دمياطاألدبىمبصرغيث مصطفى مصطفى وديع احمد37523

دمياطاألدبىمبصرمحمد السيد فريد محمد المعز عبد محمد37524

دمياطاألدبىمبصرالمقصود عبد احمد محمود محمد37525

سوهاجاألدبىمبصرالجليل عبد الجابر عبد كمال الجابر عبد37526

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السميع عبد على محمد37527

سوهاجاألدبىمبصريسن على محمد خلف37528

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد جاد ابراهيم جاد37529
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ثانكرداسة

راسباللبن صفط

راسباللبن صفط

ثانحميدة خطاب

ثانحميدة خطاب

راسبوردان

راسبوردان

راسبوردان

راسبوردان

راسبوردان

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

راسباالحمدى طنطا

ن445.5االحمدى طنطا

راسبالغابة كتامة

راسبالماسورة

ثانالماسورة

ثانالماسورة

ثانالنموذجى الشروق

راسبلطفى عادل.د

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

راسبمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانالفقى طلعت محمود

راسبالفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

ن441الفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

راسبالحصن عرب

ثاناالقصر

راسبدمياط

راسبدمياط

ن324بدمياط الناصرية

راسبابودهب عرابة

راسبابودهب عرابة

راسبجرجا

ثانبرديس
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد الحمد شيبه الناصر عبد حمزه37530

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد الرحيم عبد زناتى اسامه37531

سوهاجاألدبىمبصرحسين عباس شحات محمد37532

سوهاجاألدبىمبصرمهدى الراضى عبد خلف الرحمن عبد37533

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور خلف فتاح محمد37534

سوهاجاألدبىمبصرسالم السيد حميد عابد37535

المنوفيةاألدبىمبصرالعمورى على السالم عبد ربيع احمد37536

المنيااألدبىمبصرحسانين سيد الناصر عبد حسين37537

البحيرةاألدبىمبصرماضى سعد السيد الرحمن عبد37538

البحيرةاألدبىمبصراحمد حسن همام محمد37539

البحيرةاألدبىمبصرحجاج القادر عبد محمد محمود37540

البحيرةاألدبىمبصرعطا محمود حسن محمود37541

البحيرةاألدبىمبصرمرعى احمد عيد محمد سعد احمد37542

البحيرةاألدبىمبصرخطاب احمد على احمد37543

البحيرةاألدبىمبصرحجاج عطيه محمود حنفى جابر حنفى37544

البحيرةاألدبىمبصرالشريف حسن حسن شريف محمد37545

البحيرةاألدبىمبصرالطباخ العزيز عبد محمود رمضان محمود37546

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الغنى عبد سعيد السيد وليد37547

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى المنعم عبد السيد صبحى احمد37548

البحيرةاألدبىمبصرمجاهد قطب غباشى احمد اشرف37549

البحيرةاألدبىمبصرمرسى حامد عبيد حامد حماده37550

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد الحليم عبد صبحى محمد37551

البحيرةاألدبىمبصرحجاب احمد السيد السيد الرحمن عبد37552

القليوبيةاألدبىمبصراحمد بيومى احمد محمد احمد37553

القليوبيةاألدبىمبصرفول الفتاح عبد حامد احمد محمد37554

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عوض السيد محمد هللا عوض محمد37555

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور السيد منصور كريم37556

القليوبيةاألدبىمبصرالمنطلب عبد حسين شحته حسين37557

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى على محمد رضوان الدن ابن37558

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد اشرف احمد37559

القليوبيةاألدبىمبصرالاله عبد امين هللا عبد احمد37560

القليوبيةاألدبىمبصرخضر السعود ابو رجب محمد احمد37561

القليوبيةاألدبىمبصرعبده احمد السيد اشرف محمود37562

القليوبيةاألدبىمبصرالشحات ابراهيم ابراهيم ناصر نوح37563

القليوبيةاألدبىمبصرعساكر محمد رشاد السيد محمد37564

القليوبيةاألدبىمبصرالدين سيف محمد كامل جمال احمد37565

القليوبيةاألدبىمبصرالباقى عبد تحيف خالد محمد37566

القليوبيةاألدبىمبصرفراج محمد محمود مصطفى37567

القليوبيةاألدبىمبصربيومى محمود يونس محمود37568

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان احمد اسماعيل سليمان محمد37569

القليوبيةاألدبىمبصرالمصطيهى على بدر شعبان محمد37570

القليوبيةاألدبىمبصرجاد الحميد عبد محمد ممدوح محمد37571
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ن363برديس

ن365برديس

راسببرديس

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثاناشمون

ثانسمالوط

ثاندمنهور

ثاندمنهور

ثاندمنهور

ثاندمنهور

ثانالدوار كفر

ن420الدوار كفر

ن395الدوار كفر

ن438الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن406الدوار كفر

ن423الدوار كفر

راسبالغرباوى

راسبالغرباوى

ثانالدوار كفر

ثانالقناطر شبين

ن412.5القناطر شبين

ن423القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالدير كفر

راسبالخانكة

ثانالخانكة

راسبالخانكة

راسبالخانكة

راسبالخانكة

راسبالخانكة

راسبالقلج

راسبالخصوص

راسبالخصوص

راسبالخصوص

راسبالمنايل

ن478الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر
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القليوبيةاألدبىمبصرالمنياوى محمدى محمد رجب محمود37572

القليوبيةاألدبىمبصركامل سليمان رضا الرحمن عبد37573

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حسن صالح الرحمن عبد37574

سويف بنىاألدبىمبصرزهير شوقى محمد طارق محمد37575

سويف بنىاألدبىمبصرحزين فاروق احمد محمد37576

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمود جمعه هشام الرحمن عبد37577

االسكندريةاألدبىمبصرشحاته الحميد عبد السيد محمد عمرو37578

االسكندريةاألدبىمبصرشعله مبروك محمد احمد ابراهيم37580

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى السيد مصطفى عصام مصطفى37581

الدقهليةاألدبىمبصرنوفل محمد هللا عبد شعبان اسعد37582

الدقهليةاألدبىمبصرعوض حسن فتحى رضا فتحى37583

الدقهليةاألدبىمبصرحسنين السيد احمد رضوان عزمى37584

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد مصطفى الرحمن عبد37585

الدقهليةاألدبىمبصرنايل شحاته احمد شحاته احمد37586

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على احمد الشحات السيد37587

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد طه السيد خالد طه37588

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى السعيد السعيد عادل عمر37589

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمود جميل يوسف محمد37590

الدقهليةاألدبىمبصرالفرح ابو على قابيل محمد احمد37591

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد السعيد بشرى محمد37592

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد عثمان وليد اسالم37593

الدقهليةاألدبىمبصرطبل ابراهيم الشحات ايمن هللا عبد37594

الدقهليةاألدبىمبصرمبروك صالح المتولى محمد زياد37595

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد ابراهيم جمعه خالد37596

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم ابراهيم جمال محمد37597

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد حسن سيد احمد37598

اسيوطاألدبىمبصرعرابى سيد اشرف ايمن37599

اسيوطاألدبىمبصرالرزاق عبد حسن الحسن ابو حازم37600

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد احمد حمدى سيد37601

اسيوطاألدبىمبصررضوان احمد صفوت صالح37602

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد مرزق احمد طه37603

اسيوطاألدبىمبصرجابر الحفيظ عبد نجيب الحفيظ عبد37604

اسيوطاألدبىمبصرفرج الراضى عبد شعبان الرحمن عبد37605

اسيوطاألدبىمبصررشوان محمد محمود الرحمن عبد37606

اسيوطاألدبىمبصرالقاضى ابراهيم الناصر عبد جمال محمد37607

اسيوطاألدبىمبصرالباسط عبد المنعم عبد رفاعى محمد37608

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو يحى سعيد محمد37609

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد سيد محمد37610

اسيوطاألدبىمبصرالحكيم عبد امير الحكيم عبد محمد37611

اسيوطاألدبىمبصرمهنى النعيم عبد فوزى محمد37612

اسيوطاألدبىمبصرجامع الاله عبد مصطفى محمد37613

اسيوطاألدبىمبصرمزيون سيد نتعى مصطفى37614
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راسبالخيرية القناطر

ن409قلما

ن489قلما

راسبسويف ببنى الواسطى

راسبببا

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

ثانابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ن374نقيطة

راسبنقيطة

ن397المنصورة

ن356المنصورة

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانالملعب

ثانالملعب

ثانالملعب

ثانشربين

ن351شربين

ثانالمنزلة

ثانالمنزلة

ن527القوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه
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اسيوطاألدبىمبصرالباسط عبد ابراهيم مصطفى ابراهيم37615

اسيوطاألدبىمبصراحمد طه مكرم ابراهيم37616

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد الدين كمال ناجح ابراهيم37617

اسيوطاألدبىمبصرالسعود ابو ذكى قطب السعود ابو37618

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حمدى ابراهيم احمد37619

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد احمد طالب ابو احمد37620

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد جالل احمد37621

اسيوطاألدبىمبصرتوفيق على حسين احمد37622

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حامد خالد احمد37623

اسيوطاألدبىمبصرسعيد خليفه رجب احمد37624

اسيوطاألدبىمبصراحمد صابر رفاعى احمد37625

اسيوطاألدبىمبصرعطيه محمد سعد احمد37626

اسيوطاألدبىمبصرعلى الزمان قمر سيد احمد37627

اسيوطاألدبىمبصرعطيه االصغر محمد سيد احمد37628

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد الصبور عبد عاطف احمد37629

اسيوطاألدبىمبصرحمدان صالح فرغل احمد37630

اسيوطاألدبىمبصربدر احمد محمد احمد37631

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد محمد احمد37632

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد احمد37633

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الصبور عبد محمد احمد37634

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد المنعم عبد محمد احمد37635

اسيوطاألدبىمبصرسليم فراج مزارع احمد37636

اسيوطاألدبىمبصرامين الكريم عبد مصطفى احمد37637

اسيوطاألدبىمبصرحسن على مصطفى احمد37638

اسيوطاألدبىمبصرالصمد عبد محمد عادل ادهم37639

اسيوطاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد مازن اسامه37640

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد محمود اسامه37641

اسيوطاألدبىمبصراحمد انور طه اسماعيل37642

اسيوطاألدبىمبصرفهمى الجابر عبد عيون اسالم37643

اسيوطاألدبىمبصرنعيم سعد احمد امجد37644

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد صديق محمد ايمن37645

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن محمد الحسينى37646

اسيوطاألدبىمبصرحامد فيصل الباسط عبد حسام37647

اسيوطاألدبىمبصرعلى رشوان الدين محى حسام37648

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الخليفه احمد محمود حسانين37649

اسيوطاألدبىمبصرالحليم عبد حسن خليل حسن37650

اسيوطاألدبىمبصرنعمان عباده محمد حماده37651

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد راضى37652

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد سعد رمضان37653

اسيوطاألدبىمبصرعلى مراد نتعى رمضان37654

اسيوطاألدبىمبصرعوض احمد سيد سعيد37655

اسيوطاألدبىمبصرمحمد شريف سيد سالم37656
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اسيوطاألدبىمبصرمعروف محمد الجابر عبد سلمان37657

اسيوطاألدبىمبصرعلى الجابر عبد احمد سمير37658

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد احمد سيد37659

اسيوطاألدبىمبصرسيد التواب عبد احمد شريف37660

اسيوطاألدبىمبصرعمر الكريم عبد خنجر شهاب37661

اسيوطاألدبىمبصرمطاوع محمد مصطفى شهاب37662

اسيوطاألدبىمبصرجابر محمد العيون ابو صالح37663

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد الصبور عبد رمضان ضياء37664

اسيوطاألدبىمبصرعلى مراد على طارق37665

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو مجدى احمد هللا عبد37666

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسين مشعال هللا عبد37667

اسيوطاألدبىمبصرسلمان الكريم عبد انور الرحمن عبد37668

اسيوطاألدبىمبصرالنعيم عبد حسين الرحيم عبد الرحمن عبد37669

اسيوطاألدبىمبصرنظير الظاهر عبد عمر الرحمن عبد37670

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو احمد محمد الرحمن عبد37671

اسيوطاألدبىمبصراحمد فرغل محمد الرحمن عبد37672

اسيوطاألدبىمبصرعطا محمد ممدوح الرحمن عبد37673

اسيوطاألدبىمبصرخليل على زين على37674

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد صبرى على37675

اسيوطاألدبىمبصريونس عثمان محمد على37676

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الاله عبد احمد محمد37677

اسيوطاألدبىمبصراحمد احمد اشرف محمد37678

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد رجب محمد37679

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد على سيد محمد37680

اسيوطاألدبىمبصرعطيه محمد شحاته محمد37681

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد صالح محمد37682

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد الحكيم عبد الرحمن عبد محمد37683

اسيوطاألدبىمبصرالصبور عبد محمود هللا عبد محمد37684

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو زهرى عالء محمد37685

اسيوطاألدبىمبصرعطا احمد قاسم محمد37686

اسيوطاألدبىمبصرالظاهر عبد محمد محمود محمد37687

اسيوطاألدبىمبصرسيد العيون ابو ياسر محمد37688

اسيوطاألدبىمبصرشحاته احمد شحاته احمد محمود37689

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عطا احمد محمود37690

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد رمضان سيد محمود37691

اسيوطاألدبىمبصرزيدان النعيم عبد شعبان محمود37692

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد السعود ابو عزيز محمود37693

اسيوطاألدبىمبصراحمد الراضى عبد عيون محمود37694

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فؤاد محمد محمود37695

اسيوطاألدبىمبصرفرج الناصر عبد جمال مرتضى37696

اسيوطاألدبىمبصرعليوه على مجدى مروان37697

اسيوطاألدبىمبصرعثمان كامل احمد مصطفى37698
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اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد العزيز عبد احمد مصطفى37699

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ابراهيم صالح مصطفى37700

اسيوطاألدبىمبصرسيد سعد نصر معتز37701

اسيوطاألدبىمبصرفهيم عيد محمد ياسين37702

قنااألدبىمبصرمحمد حلمى مصطفى عماد37703

قنااألدبىمبصرمحمد حسين محمد الهادى عبد37704

الجيزةاألدبىمبصراحمد احمد هللا عبد احمد37705

الجيزةاألدبىمبصرداود سليمان محمد طارق37706

الجيزةاألدبىمبصرحسين سيد حسين المؤمن عبد37707

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمد شوقى مروان37708

الجيزةاألدبىمبصراالشرم ابراهيم بدير احمد مهند37709

الجيزةاألدبىمبصرهارون محمد الحميد عبد محمد37710

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد محمد على37711

الجيزةاألدبىمبصرعرينى المجيد عبد احمد احمد محى احمد37712

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم عبده محمد محمد اسالم37713

الجيزةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد هنداوى اللطيف عبد خالد37714

الجيزةاألدبىمبصرمحسن عتابى المقصود عبد عزت محمد37715

الجيزةاألدبىمبصرخلف محمد خليل محمود محمد37716

الجيزةاألدبىمبصرطعيمه على على على محمد محمود37717

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم جاد ياسر محمود37718

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب جمعه الحليم عبد سعيد احمد37719

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد الحميد عبد عادل عمار37720

االسماعيليةاألدبىمبصرالغنى عبد حمدى محمد حمدى37721

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى عرابى عطيه جمال خالد37722

الشيخ كفراألدبىمبصرجوده الدسوقى ابراهيم صابر احمد37723

الشيخ كفراألدبىمبصرالعتربى العاطى عبد حسن محمد37724

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده على المنعم عبد على محمد37725

الشيخ كفراألدبىمبصركامل محمد احمد ابراهيم مصطفى37726

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد زغلول خالد محمد37727

الشيخ كفراألدبىمبصرالملك عبد الكريم عبد محمود على محمود37728

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان موسى على حسين مصطفى37729

الشيخ كفراألدبىمبصرالبشتامى هللا عبد على هللا عبد37730

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر السعيد اسماعيل الدين ضياء37731

الشيخ كفراألدبىمبصرمغازى عطيه محمد الباعث عبد محمد37732

الشيخ كفراألدبىمبصررزق السالم عبد رمضان عاصم37733

الشيخ كفراألدبىمبصرحسنين عطيه الحميد عبد السيد نادر37734

الشيخ كفراألدبىمبصرالنضر ابو مصطفى ابراهيم اسالم37735

الفيوماألدبىمبصرجارحى عتريس ربيع عطيه اسالم37736

الفيوماألدبىمبصرحسن حسن جمال محمد37737

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد احمد سامح احمد37738

الفيوماألدبىمبصرمحمد ربيع شعبان هللا عبد37739

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد ممدوح ناصر حسام37740
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الفيوماألدبىمبصرمحمد صالح رشاد احمد37741

الفيوماألدبىمبصرالقادر عبد يوسف احمد ابراهيم37742

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد هللا رف زغلول عاصم37743

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد محمد الرحمن عبد37744

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد شعبان محمد37745

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود احمد هشام37746

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد عطيه احمد37747

الدقهليةاألدبىمبصرالعريان البدوى السيد صالح عاصم37748

الدقهليةاألدبىمبصرمعاطى احمد عثمان محمد37749

الدقهليةاألدبىمبصرمنجد مصطفى السيد مصطفى محسن37750

قنااألدبىمبصرمحمد الصغير محمد محمود يحى37751

قنااألدبىمبصرسليم الحميد عبد الوفا ابو احمد37752

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو الرحيم عبد مصطفى37753

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد احمد خالف احمد37754

االسكندريةاألدبىمبصرعطيه الدين صالح عطيه احمد37755

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى احمد العليم عبد محمد العليم عبد37756

االسكندريةاألدبىمبصرزيد ابراهيم ياسر يحيى37757

االسكندريةاألدبىمبصرمرزوق على عمر الرحمن عابد37758

االسكندريةاألدبىمبصرعجيله ابو رحيل عون يوسف37759

الشرقيةاألدبىمبصرضيف الوهاب عبد طه محمد اسالم37760

الفيوماألدبىمبصرمرسى ابراهيم قرنى احمد كريم37761

الفيوماألدبىمبصرامين محمد حسين حماده37762

الفيوماألدبىمبصرحسانين ابراهيم صالح الشافى عبد37763

الفيوماألدبىمبصرشعبان امين محمد احمد محمد37764

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد عيد قرنى وليد37765

الفيوماألدبىمبصرنوح شعبان خالد الرحمن عبد37766

الفيوماألدبىمبصرتوفيق فتحى محمود رجب37767

القليوبيةاألدبىمبصرالنبى عبد محمد حسين محمد37768

القاهرةاألدبىمبصرمرسى متولى محمود احمد37769

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد موسى محمود محمد37770

بورسعيداألدبىمبصرالسيد حميد جمال محمد37771

مطروح مرسىاألدبىمبصرحميده اسماعيل عمر اسماعيل37772

الجيزةاألدبىمبصرعيسى احمد محمد انور محمد ابراهيم37773

الجيزةاألدبىمبصرالسبكى سلومه سالمه محمد يوسف37774

الشرقيةاألدبىمبصرالحويطى على هللا عبد على المنعم عبد محمد37775

الجيزةاألدبىمبصرخميس على مجاهد على37776

القليوبيةاألدبىمبصراحمد الحى عبد السعيد احمد37777

القليوبيةاألدبىمبصربريك سالمه امين وجيه الرحمن عبد37778

القليوبيةاألدبىمبصررسالن سعد العظيم عبد خالد العظيم عبد37779

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان عرابى حبيب حشمت على37780

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود تركى احمد الباسط عبد محمد37781

اسواناألدبىمبصرعلى الرؤف عبد حسن احمد37782
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الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد محمد اسالم محمد37783

الغربيةاألدبىمبصرعطيه الرازق عبد رشاد الرازق عبد ابراهيم37784

سوهاجاألدبىمبصرراتب العربى عاطف احمد37785

قنااألدبىمبصرعلى رمضان محمد احمد37786

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد عيد مؤمن مصطفى37787

الجيزةاألدبىمبصرعباس سمير عاطف محمد37788

الجيزةاألدبىمبصرالسعيد محمد على محمد37789

الشرقيةاألدبىمبصراحمد طاهر محمد محمد37790

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر سليمان فوزى عماد محمد37791

الجيزةاألدبىمبصرحسين السميع عبد حسن محمد37792

الفيوماألدبىمبصراحمد على محمد يوسف37793

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد شوقى حسام37794

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد شوقى سيف37795

القاهرةاألدبىمبصرالسيد موسى حسن ابراهيم يوسف37796

الشرقيةاألدبىمبصرعيد سالمه سالم الرحمن عبد37797

الفيوماألدبىمبصرحسن رمضان محمد احمد37798

الجيزةاألدبىمبصرمرسى عباس الدين صالح ساهر37799

المنيااألدبىمبصرحسن عيسى ناجح محمد37800

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمود احمد محمود37801

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد مرزوق حسين محمد37802

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد عدلى احمد37803

الجيزةاألدبىمبصرتوفيق عباس رمضان مدحت محمد37804

الجيزةاألدبىمبصرالمغربى على محمود الناصر عبد مصطفى37805

الجيزةاألدبىمبصرالبارى عبد محمد ابراهيم احمد37806

الشرقيةاألدبىمبصرقناوى الحميد عبد شوقى فريد37807

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد شعبان الحميد عبد37808

سوهاجاألدبىمبصرعلى كامل كمال الدين نصر37809

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد جبريل محمد الدين عالء37810

سوهاجاألدبىمبصررشوان صديق محمد رشوان37811

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد خلف العزيز عبد37812

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد امين عمرو37813

الجيزةاألدبىمبصرسعيد محمد الدين صالح احمد37814

الجيزةاألدبىمبصرثاتى عثمان عارف احمد37815

الدقهليةاألدبىمبصرجميل الجرايحى محمد محمود37816

الجيزةاألدبىمبصرخليل حسانين سمير اسالم37818

الفيوماألدبىمبصرمحمد على عادل يوسف37821

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد اشرف محمود37822

المنوفيةاألدبىمبصرالمجيد عبد جوده خالد محمد37823

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم شحاته احمد ابراهيم37824

قنااألدبىمبصرالطيب توفيق السنوسى محمود37826

قنااألدبىمبصراحمد حسين عثمان طه37827

قنااألدبىمبصرسالم محمد محمود حسن37828
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ثانصقيل

ثانالكبرى المحلة

راسبطوق اوالد

راسبحمادى نجع

راسبكرداسة

راسبرشدى

راسبرشدى

راسبسعود جزيرة

ثانالطويل الكوم

راسبرشدى

ثانطامية

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالحاجر

ثانالفيوم

راسباللبن صفط

راسبالقيـس

راسبسويف بنى

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

راسبصقيل

راسبصقيل

راسبصقيل

راسباللبن صفط

راسبالحجر صان

راسببلصفورة

راسببلصفورة

ثانالدويرات

راسبساقلتة

راسبساقلتة

راسبساقلتة

ن343النموذجى المرسلين خاتم

راسبالحرانية

ثانالمنزلة

ثانعزام عبدالفتاح

متخلفطامية

ن341النصر منية

راسببره ميت

راسبابوالعيون محمود

ثانقوص

راسبالكالحين

راسباسمنت نجع
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قنااألدبىمبصرصادق عربى جابر ربيع37829

قنااألدبىمبصرمحمد محمود القاسم ابو محمد37830

قنااألدبىمبصرسيد هادى احمد محمد37831

قنااألدبىمبصرحسن الصغير جابر جمال مصطفى37832

قنااألدبىمبصرتغيان سيد عاصم ايمن37833

قنااألدبىمبصرريان محمد القادر عبد احمد37834

قنااألدبىمبصرحسن محمد السريع احمد37835

قنااألدبىمبصرعلى محمد هللا عبد مصطفى37836

قنااألدبىمبصرمحمد داكر العليم عبد فارس37837

الغربيةاألدبىمبصرالغايش اسماعيل سعيد محمود سعيد37838

الشيخ كفراألدبىمبصرطايل على عابدين مغازى هللا عبد37839

القاهرةاألدبىكفيفالركبى محمد خالد37840

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف ابراهيم سالم عزمى محمد37846

الشيخ كفراألدبىمبصرالسمرورى محمد حسن حسنى هللا عبد37847

دمياطاألدبىمبصرالبرعى حسن يحيى عاصم37848

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد احمد محمد عيد37849

الشرقيةاألدبىمبصرالبط الرؤف عبد الرحمن عبد سامى اسالم37851

الدقهليةاألدبىمبصرالخولى حسين حسين محمود محمد37852

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن نبيل احمد37853

دمياطاألدبىمبصرالعشرى محمد محمد محمد السيد37854

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سليم مجاهد الرحمن عبد37855

الجيزةاألدبىمبصرمحمد قناوى محمد احمد مصطفى37856

الشرقيةاألدبىمبصرالمقدم مسلم ابراهيم ادهم37857

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد حماده الدرس حمدى37858

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحى عبد المنعم عبد محمد37859

سوهاجاألدبىمبصررضوان احمد عابدين محمد37860

قنااألدبىمبصرحسانين العاطى عبد فوزى العزيز عبد37861

الجيزةاألدبىمبصرطالب ابو زيد ابو سيد زيد ابو37862

االسكندريةاألدبىمبصرعثمان الحميد عبد فتحى محمد الرحمن عبد37863

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد السيد الرحمن عبد37864

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد محمود رمضان حلمى هللا عبد37865

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد مصطفى الملك عبد37866

القاهرةاألدبىمبصرعويس على طاهر محمد معاذ37867

الغربيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم متولى ابراهيم عاصم37868

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمود مصطفى محمد37869

سويف بنىاألدبىمبصرفرج عويس الناصر عبد فرج37870

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود عادل محمد37871

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد محمد37872

االسماعيليةاألدبىمبصررمضان محمود الرشيدى زياد37873

القاهرةاألدبىمبصرحلمى محمد ناصر الدين حسام42001

القاهرةاألدبىمبصركريم محمد حسن الرحمن عبد42002

القاهرةاألدبىمبصرعمر محمود خالد على42003
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ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسبالوقف

راسبالشونية

راسبابودياب

راسببقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

راسبالغابة كتامة

راسببكار بنى

ن315لطفى عادل.د

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ن394دمياط

راسب(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

راسبعامر بيشة

راسبنقيطة

ن353برديس

راسبدمياط

ثانسويف بنى

ثاناللبن صفط

ثانالرمل انشاص

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسببخانس قصير

راسبعزام عبدالفتاح

راسبالقويرى

ثاناللبن صفط

راسبسالم سيدى

راسبمحمد على يحيى اللواء

ن463النموذجى السيد طلعت.د

ثاناالحمدى طنطا

متخلفاسيوط

راسبسويف بنى

راسبالصوالح

راسبسعود جزيرة

ثاناالسماعيلية

ن349الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد
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القاهرةاألدبىمبصرمنصور على عادل على42004

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد غنيم عبده عمر42005

القاهرةاألدبىمبصردياب الدين نور خيرى كريم42006

القاهرةاألدبىمبصرسيد محمد ربيع محمد42007

القاهرةاألدبىمبصرعباس سليم عواد محمد42008

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مصطفى احمد مصطفى42009

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد احمد ابراهيم42010

القاهرةاألدبىمبصرحافظ حافظ الحليم عبد ابراهيم42011

القاهرةاألدبىمبصرحسن الصادق عبد انور احمد42012

القاهرةاألدبىمبصرعليوه فرحات خالد احمد42013

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد سعيد احمد42014

القاهرةاألدبىمبصرالحليم عبد الحليم عبد شعبان احمد42015

القاهرةاألدبىمبصرالرازق عبد مسعد مختار حسن42016

القاهرةاألدبىمبصرمحمود متولى خالد الرحمن عبد42017

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الموجود عبد احمد هللا عبد42018

القاهرةاألدبىمبصررضوان شعبان احمد محمد42019

القاهرةاألدبىمبصرمحمد زيد ابو ثروت محمود42020

القاهرةاألدبىمبصراحمد السيد محمد نور42021

القاهرةاألدبىمبصرخليفه الستار عبد خالد يوسف42022

القاهرةاألدبىمبصرعلى ابو عاطف ياسر عاطف42023

القاهرةاألدبىمبصرسالمه ابراهيم عرفه هللا عبد42024

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد محمود محمد هللا عبد42025

القاهرةاألدبىمبصرمدبولى على اسامه انس42026

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد سيد عادل42027

القاهرةاألدبىمبصرحسن متولى صابر محمد42028

القاهرةاألدبىمبصرقطب محمد احمد مصطفى42029

القاهرةاألدبىمبصرطالب ابو محمد محمد احمد42030

القاهرةاألدبىمبصرالدين محيى سمير محمد هللا عبد42031

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على محمد هللا عبد42032

القاهرةاألدبىمبصرسعدونى احمد ياسر على42033

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمود محمد محمود42034

القاهرةاألدبىمبصرحافظ امام محمود مصطفى42035

القاهرةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد فهمى ياسين42036

القاهرةاألدبىمبصرسيد اسماعيل احمد يوسف42037

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد احمد عادل42038

القاهرةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد رضا الرحمن عبد42040

القاهرةاألدبىمبصرسالمه محمود محمد الرحمن عبد42041

القاهرةاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد كرم الرحيم عبد42042

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد العال ابو عيد عصام42043

القاهرةاألدبىمبصرموسى هللا عبد ياسر عمار42044

القاهرةاألدبىمبصراحمد حسن كامل خالد عمرو42045

القاهرةاألدبىمبصرمحمود صالح رجب ماجد42046
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ن390الدين محى فؤاد

ن390الدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن344الدين محى فؤاد

ن336الدين محى فؤاد

ن340الدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن437الخيمة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن348الخازندارة شبرا

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن349محمد على يحيى اللواء

ن344محمد على يحيى اللواء

ن325.5محمد على يحيى اللواء

ن365محمد على يحيى اللواء

ن330محمد على يحيى اللواء

ن319محمد على يحيى اللواء

ن403محمد على يحيى اللواء
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود موسى محمود محمد42047

القاهرةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم الفتاح عبد محمود42048

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الهادى عبد فرج محمود42049

القاهرةاألدبىمبصرسيد ابراهيم سيد يوسف42050

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد عيد يوسف42051

القاهرةاألدبىمبصرصالح منصور على منصور يوسف42052

القاهرةاألدبىمبصرالمقصود عبد سيد محمد سامى هللا عبد42053

القاهرةاألدبىمبصرالعزب ابراهيم محمد احمد42054

القاهرةاألدبىمبصرحامد شاكر حسن شاكر42055

القاهرةاألدبىمبصرالجليل عبد سيد ناصر الدين عالء42056

القاهرةاألدبىمبصرالسودانى فرج هللا عبد احمد محمد42057

القاهرةاألدبىمبصرالمقصود عبد شعبان سعد احمد42058

القاهرةاألدبىمبصرعلى عبده هللا جاد الدين نور42059

القاهرةاألدبىمبصرعلى يوسف محمد يوسف42060

القاهرةاألدبىمبصرسالم احمد سمير يوسف42061

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم سعيد احمد42062

القاهرةاألدبىمبصركامل على اسامه على42063

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسن فتحى عمر42064

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد مهند42065

القاهرةاألدبىمبصرعلى سيد على عمرو42066

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى محمد عمرو42067

القاهرةاألدبىمبصرحامد محمد جمال محمد42068

القاهرةاألدبىمبصرشحاته عمر صالح محمد42069

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد محمد42070

القاهرةاألدبىمبصربشير محمد محمود محمد42071

القاهرةاألدبىمبصرالسيد القوى عبد يحى محمد42072

القاهرةاألدبىمبصرزيد ابو محمود النصر سيف محمد42073

القاهرةاألدبىمبصراحمد ثابت مجدى كرم42074

القاهرةاألدبىمبصربسيونى بيومى عصام احمد42075

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد محمود حمدى عمر42076

القاهرةاألدبىمبصردرويش على احمد محسن42077

القاهرةاألدبىمبصرعطا محمد عادل محمد42078

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الرفاعى سعيد خالد42079

القاهرةاألدبىمبصرعدلى سيد مجدى عمر42080

القاهرةاألدبىمبصرمحمود شحاته محمود مجدى42081

القاهرةاألدبىمبصرالمرسى مصطفى محمد فريد معاز42082

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى المنعم عبد محمود الدين نور42083

القاهرةاألدبىمبصرمحمد كمال محمد يوسف42084

القاهرةاألدبىمبصرحامد يوسف محمد يوسف محمد42085

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حمدين على احمد42086

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل زكى العال ابو مصطفى42087

القاهرةاألدبىمبصرعلى الدين عز رفعت محمد42088
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ن397محمد على يحيى اللواء

ن353محمد على يحيى اللواء

ن352محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن319محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ن359محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ن341محمد على يحيى اللواء

ن489نافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ن319.5نافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

راسبنافع بن عقبة

ن380.5نافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

راسبنافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن323ابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن315ابوبكر حسن

ن349ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن343ابوبكر حسن

ثانالقديمة مصر

ن317.5القديمة مصر

ثانماهر عثمان

ثانماهر عثمان
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القاهرةاألدبىمبصرعثمان الرحمن عبد بكر ابو محمد42089

القاهرةاألدبىمبصرسيد الفتاح عبد اشرف انس42090

القاهرةاألدبىمبصرالجال محمد فتحى المنعم عبد انس42091

القاهرةاألدبىمبصرمحمود منير محمد ايمن42092

القاهرةاألدبىمبصرالوارث عبد محمد الوارث عبد حسين42093

القاهرةاألدبىمبصرحسن حسين ياسر حسين42094

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم هللا عوض اسماعيل رمضان42095

القاهرةاألدبىمبصرحسين يوسف مرسى طه42096

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل عثمان اسماعيل الرحمن عبد42097

القاهرةاألدبىمبصرسالمه الرحمن عبد حسين الرحمن عبد42098

القاهرةاألدبىمبصرامين دسوقى محمد الرحمن عبد42099

القاهرةاألدبىمبصرمحمود السيد ياسر الرحمن عبد42100

القاهرةاألدبىمبصرعلى طالب ابو هشام على42101

القاهرةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد رمضان كريم42102

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد محمد42103

القاهرةاألدبىمبصرمتولى الحليم عبد محمد احمد محمد42104

القاهرةاألدبىمبصرفتحى محمد صالح محمد42105

القاهرةاألدبىمبصرعلى مبروك خالد محمود42106

القاهرةاألدبىمبصرمهران جمال يسرى مصطفى42107

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد الفتوح ابو العظيم عبد يوسف42108

القاهرةاألدبىمبصرخضرى الرحمن عبد عصام يوسف42109

القاهرةاألدبىمبصرسالم محمد خليل ابراهيم احمد42110

القاهرةاألدبىمبصرحسين شاذلى اشرف محمد42111

القاهرةاألدبىمبصرالدين سراج الدين نور طلعت على42112

القاهرةاألدبىمبصرالراضى عبد محمود ميسره محمود42113

القاهرةاألدبىمبصرصالح صالح عادل الحسين42114

القاهرةاألدبىمبصرالعزم ابو السيد الحميد عبد مسعد احمد42115

القاهرةاألدبىمبصرامام سيد حسن حسام42116

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد الوهاب عبد احمد عمرو42117

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم احمد يوسف عمرو42118

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد خالد احمد42119

القاهرةاألدبىمبصرحسنين محمد محمود ماهر احمد42120

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد صالح الدين عالء صالح42121

القاهرةاألدبىمبصرحسين مبروك مجدى الرحمن عبد42122

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم صبحى احمد محمد42123

القاهرةاألدبىمبصرعفيفى الحافظ عبد احمد محمد42124

القاهرةاألدبىمبصرهللا ضيف محمد راضى السمان محمد42125

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد سيد محمد42126

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد العال عبد محمد عادل محمد42127

القاهرةاألدبىمبصرالسعيد زكى ممدوح محمد42128

القاهرةاألدبىمبصرمدبولى حسن محمود احمد42129

القاهرةاألدبىمبصرالطويل الحليم عبد كامل هشام احمد42130



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1804

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن474النموذجى الزيتون حلمية

ن369المرج

ثانالمرج

ثانالمرج

راسبالمرج

ثانالمرج

ن325.5المرج

ن337.5المرج

ن390المرج

ن319المرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ن334.5المرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ن318المرج

ثانالمرج

ن330المرج

ثانالمرج

ن334المرج

ن351المرج

ن319الحصن عرب

راسبالحصن عرب

راسبالحصن عرب

ن346الحصن عرب

ن355بالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

ن351بالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

ن341.5بالقاهرة السالم

ن331النموذجى السالم

ن343.5النموذجى السالم

ن330النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن323النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن331النموذجى السالم

ن344النموذجى السالم

ن337النموذجى السالم

ن357النموذجى السالم

ن348الدين صالح

ن329الدين صالح
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القاهرةاألدبىمبصراحمد محمود حنفى احمد اسالم42131

القاهرةاألدبىمبصرعثمان محمد عيد رمضان عيد42132

القاهرةاألدبىمبصرهجرس محمود السيد محمود الرحمن عبد42133

القاهرةاألدبىمبصرعلى الحكيم عبد على سعيد على42134

القاهرةاألدبىمبصرنجم هللا عطا محمد سيد معاذ42135

القاهرةاألدبىمبصرمرسى متولى محمود محمد42136

القاهرةاألدبىمبصرعلى سيد حسن محمود42137

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد حسين محمد42138

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد حسين خالد محمد42139

القاهرةاألدبىمبصررشوان احمد احمد سعيد مصطفى42140

القاهرةاألدبىمبصرالصاوى محمد فاروق شير ازد الغنى عبد42141

القاهرةاألدبىمبصرفايز انور سامح مصطفى42142

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد42143

القاهرةاألدبىمبصرذكى محمد جمال الرحمن عبد42144

القاهرةاألدبىمبصرصالح محمود سيد حسن42145

القاهرةاألدبىمبصرعثمان محمد على جمال محمد42146

القاهرةاألدبىمبصرمتولى محمد محمود ياسر محمود42147

القاهرةاألدبىمبصرحسن المنعم عبد فوزى ايمن42148

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الدين كمال محمد عمر42149

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد رضا محمود42151

القاهرةاألدبىمبصرعطوه فتحى عطيه احمد42152

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد جالل عادل42153

القاهرةاألدبىمبصرمرغنى خالد االمين محمد42154

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد حسن ابراهيم حسن42155

القاهرةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد خالد على42156

القاهرةاألدبىمبصرالمقصود عبد عليوه السيد محمد مصطفى42157

القاهرةاألدبىمبصرمحفوظ سعد مسعود احمد42158

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم جنيدى محمد احمد42159

القاهرةاألدبىمبصرلطفى احمد محمود هللا عبد42160

القاهرةاألدبىمبصرمحمد كامل مصطفى عمرو42161

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد شرف فريد42162

القاهرةاألدبىمبصرحميده الحميد عبد حميده محمد42163

القاهرةاألدبىمبصرحسين حسن خلف محمود42164

القاهرةاألدبىمبصرسعيد محمود ابراهيم احمد42165

القاهرةاألدبىمبصروزيرى احمد محمد احمد42166

القاهرةاألدبىمبصرصالح احمد محمود احمد42167

القاهرةاألدبىمبصرالشرقاوى عباس جابر سعيد اسامه42168

القاهرةاألدبىمبصرعرابى محمد احمد محمد اسامه42169

القاهرةاألدبىمبصررمضان العظيم عبد حسانين اسالم42170

القاهرةاألدبىمبصرزغلول على احمد على اسالم42171

القاهرةاألدبىمبصرامين العاطى عبد حسين حاتم42172

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد سيد عادل سيد42173
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ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالخاص االزهر طالئع

راسبلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

راسبالنموذجى السيد طلعت.د

ن331النموذجى السيد طلعت.د

ن356العسكرى الجديدة مصر

ن337العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن316العسكرى الجديدة مصر

ن364النموذجى كليلة محمد

ثانالنموذجى الشروق

ن344النموذجى الشروق

ثانالنموذجى الشروق

ثانالمعادى

راسبالمعادى

ن336.5المعادى

راسبالمعادى

ن340المعادى

ثانالمعادى

راسبحلوان

راسبحلوان

راسبحلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

راسبحلوان

راسبحلوان

راسبحلوان
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد المعطى عبد طارق طلعت42174

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد رمضان احمد الجليل عبد42175

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد احمد الرحمن عبد42176

القاهرةاألدبىمبصريوسف احمد الفتاح عبد سيد الفتاح عبد42177

القاهرةاألدبىمبصرحسن مراد شحاته هللا عبد42178

القاهرةاألدبىمبصرالصبور عبد سيد طلعت هللا عبد42179

القاهرةاألدبىمبصرشرف هللا عبد على المعز عبد42180

القاهرةاألدبىمبصرمرسى امين احمد محمد42181

القاهرةاألدبىمبصرالمبدى عبد محمد سيد محمد42182

القاهرةاألدبىمبصرالجابر عبد بركات وحيد محمد42183

القاهرةاألدبىمبصراحمد حسين احمد محمود42184

القاهرةاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد شوقى هللا عبد42185

القاهرةاألدبىمبصرالباقى عبد محمد عمر الرحمن عبد42186

القاهرةاألدبىمبصربسطاوى المجيد عبد سيد ابراهيم42187

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم قوشتى العاطى عبد احمد42188

القاهرةاألدبىمبصرسيد ممدوح محمد االسالم سيف42189

القاهرةاألدبىمبصرجبر محمد احمد الرحمن عبد42190

القاهرةاألدبىمبصريوسف محمد يوسف احمد عمر42191

القاهرةاألدبىمبصرعثمان على كامل رجب محمد42192

القاهرةاألدبىمبصرالعال ابو هاشم الاله عبد محمد42193

القاهرةاألدبىمبصرهللا حمد ابراهيم الهادى عبد محمد42194

القاهرةاألدبىمبصرقاسم محمد على محمد42195

القاهرةاألدبىمبصرامام العزيز عبد مجدى محمد42196

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد على محمد محمد42197

القاهرةاألدبىمبصرالشلبى مصطفى سعيد ابراهيم يحيى42198

القاهرةاألدبىمبصرالصادق السيد احمد محمد42199

القليوبيةاألدبىمبصرسرحان الوهاب عبد الفتوح ابو الوهاب عبد احمد42200

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود سيد صابر احمد الرحمن عبد42201

القليوبيةاألدبىمبصرعطوه المجيد عبد كاظم محمد42202

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم السيد طارق السيد42203

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار السيد محمد السيد سعد42204

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد السعيد محمد ناصر شهاب42205

القليوبيةاألدبىمبصرحسن مكى السيد مكى الرحمن عبد42206

القليوبيةاألدبىمبصرالدسوقى محمد الستار عبد صالح الستار عبد42207

القليوبيةاألدبىمبصرالمنعم عبد خيرت سعد كريم42208

القليوبيةاألدبىمبصرسليم حامد فوزى جالل محمد42209

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور منصورمحمد محمد الحسن طيف42210

القليوبيةاألدبىمبصرصبيح ابراهيم زكى ابراهيم احمد42211

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد مهدى الرحمن عبد مهدى الرحمن عبد42212

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم الصياد المعز عبد رمضان المعز عبد42213

القليوبيةاألدبىمبصرالرحيم عبد يسن محمد ناجد احمد42214

القليوبيةاألدبىمبصرالشلقانى متولى احمد السيد هانى عمر42215
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راسبحلوان

ثانحلوان

راسبحلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ن315حلوان

راسبحلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ن351مايو15

ن443الخاص عثمان ال

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن569النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن315بنها

ن340بنها

ثانبنها

ثانابراهيم الشيخ كفر

راسبابراهيم الشيخ كفر

ثانابراهيم الشيخ كفر

ثانابراهيم الشيخ كفر

ثانابراهيم الشيخ كفر

ن322ابراهيم الشيخ كفر

ثانطحلة

ثاندملو

ن340مرصفا

ثانمرصفا

ثانمرصفا

ثانالعطار ميت

ن316العطار ميت
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القليوبيةاألدبىمبصرالنمر عفيفى اشرف عمرو42216

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى السيد محمد سعيد مصطفى42217

القليوبيةاألدبىمبصرالطنطاوى ابراهيم محمود محمد42218

القليوبيةاألدبىمبصرمتولى السيد يوسف المنعم عبد احمد42219

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد رمضان عيسى موسى مجدى42220

القليوبيةاألدبىمبصريسن العليم عبد اشرف محمد42221

القليوبيةاألدبىمبصرعرابى نصر احمد محمد عاطف مصطفى42222

القليوبيةاألدبىمبصرفوده ابراهيم احمد ايمن يوسف42223

القليوبيةاألدبىمبصرعلى مصيلحى محمود على ابراهيم42224

القليوبيةاألدبىمبصرامام احمد ابراهيم ربيع السيد42225

القليوبيةاألدبىمبصرالجندى بيومى محمد محمد رزق الرحمن عبد42226

القليوبيةاألدبىمبصرسالم نزيه عمرو هللا عبد42227

القليوبيةاألدبىمبصرالرازق عبد حسن هللا عبد محمد42228

القليوبيةاألدبىمبصرجبل احمد ابراهيم الدين عالء محمد42229

القليوبيةاألدبىمبصربدوى مصلحى على محمد42230

القليوبيةاألدبىمبصردعيه محمد انور محمد يوسف42231

القليوبيةاألدبىمبصرحسانين الصياد على محمد احمد42232

القليوبيةاألدبىمبصرشنانه الحق عبد المعبود عبد محسن حكيم42233

القليوبيةاألدبىمبصرنصار صالح رمضان احمد صالح42234

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى حبشى عفيفى محمود عفيفى42235

القليوبيةاألدبىمبصرعلى صالح عواد السيد عواد42236

القليوبيةاألدبىمبصرعوض السيد عيد عامر كريم42237

القليوبيةاألدبىمبصرالدين نور محمد احمد محمد كريم42238

القليوبيةاألدبىمبصرامام المجيد عبد شحات فؤاد محمد42239

القليوبيةاألدبىمبصرحشيش الرحمن عبد العزيز عبد محمود محمد42240

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد حلمى هللا عبد محمود42241

القليوبيةاألدبىمبصرفوده يوسف على المجيد عبد احمد42242

القليوبيةاألدبىمبصراحمد فرج محمد احمد42243

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد حسين السيد42244

القليوبيةاألدبىمبصرعمران ابراهيم محمود احمد هللا عبد42245

القليوبيةاألدبىمبصرشاهين طالب ابو احمد يوسف احمد محمود42246

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الجواد عبد السيد الجواد عبد وليد42247

القليوبيةاألدبىمبصرالشلقانى داود ابراهيم محمد احمد42248

القليوبيةاألدبىمبصراحمد خليل محمد يوسف42249

القليوبيةاألدبىمبصرالدبور خضرى انور الرحمن عبد هللا عبد42250

القليوبيةاألدبىمبصرالمقصود عبد ابراهيم ابراهيم عماد42251

القليوبيةاألدبىمبصريحى محمد احمد سيد شريف مصطفى42252

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد كمال محمود مصطفى42253

القليوبيةاألدبىمبصرحجى احمد محمود صالح محمود42254

القليوبيةاألدبىمبصراحمد الرشيد عبد احمد محمود42255

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان سالم سالم سامى محمد42256

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد اسالم احمد42257
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ثانالعطار ميت

ن330العطار ميت

ن315العطار ميت

ن361السباع منية

راسبالسباع منية

ثانالسباع منية

ن320السباع منية

راسبالسباع منية

ن340الشموت

راسبالشموت

ثانالشموت

ثانشكر كفر

ثانشكر كفر

ن330شكر كفر

ن327شكر كفر

ثانشكر كفر

ن349بالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

راسببالدقهلية طوخ

راسببالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ن323.5بالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

راسببالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

راسبهارس شبرا

ن341هارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

راسببالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير

راسببالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير

راسبالنخلة كفر
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القليوبيةاألدبىمبصرالخالق عبد احمد صبرى احمد42258

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد سعيد مدحت احمد42259

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد مغازى الحميد عبد عالء42260

القليوبيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد محى حسانين صابر محمد42261

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد محمود محسب محمود42262

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد لطفى رمضان ايمن محمد42263

القليوبيةاألدبىمبصرحسانين العليم عبد الرحمن عبد عماد محمد42264

القليوبيةاألدبىمبصرخليل محمد احمد بكرى مصطفى42265

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى احمد متولى محمود نجاح42266

القليوبيةاألدبىمبصرفضه محمد القادر عبد عادل هشام42267

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد سعد عصام احمد42268

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد اشرف محمد42269

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمود سعد ايمن محمد42270

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل المطلب عبد سيد محمد42271

القليوبيةاألدبىمبصراحمد جمال بكرى نجاح بكرى42272

القليوبيةاألدبىمبصراللبان الرحمن عبد متولى نجم محمود42273

القليوبيةاألدبىمبصرالشبلنجاوى احمد الحميد عبد اشرف بكر ابو42274

القليوبيةاألدبىمبصرفرو عيد الرحمن عبد رضا الرحمن عبد42275

القليوبيةاألدبىمبصرالرحيم عبد حسنين موسى احمد مصطفى42276

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد طه محمد ابراهيم42277

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم الحكم عبد الراضى عبد الحكم عبد42278

القليوبيةاألدبىمبصرعواد النبى عبد الكريم عبد الرحمن عبد42279

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد حسن راشد محمد42280

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمود اسالم42281

القليوبيةاألدبىمبصرالعال ابو حسين كمال حسين42282

القليوبيةاألدبىمبصرفرماوى محمد العزيز عبد اشرف رامى42283

القليوبيةاألدبىمبصرالجندى محمد الفتاح عبد شريف صالح42284

القليوبيةاألدبىمبصرعوده عوده عواد محمود هللا عبد42285

القليوبيةاألدبىمبصرقنديل احمد محمد ناجى الرحمن عبد42286

القليوبيةاألدبىمبصرعلى عليوه الفتاح عبد اشرف هللا عبد42287

القليوبيةاألدبىمبصرجبه محمد على اسماعيل عمر42288

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم السيد عوده محمد عوده42289

القليوبيةاألدبىمبصرالشافى عبد العزيز عبد ايمن كريم42290

القليوبيةاألدبىمبصرالصمد عبد العربى محمد السيد محمد42291

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد مختار حسن محمد42292

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل محمد امين رضا محمد42293

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد عطيه محمود محمد42294

القليوبيةاألدبىمبصرصبيح حسن السيد هيثم محمد42295

القليوبيةاألدبىمبصراحمد السيد ياسر محمد42296

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود توفيق بركات محمود42297

القليوبيةاألدبىمبصرنصار العزيز عبد احمد صالح محمد محمد42298

القليوبيةاألدبىمبصرعجور سالم اسماعيل محمود مصطفى42299



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1812

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبالنخلة كفر

ثانالنخلة كفر

ثانالنخلة كفر

راسبالنخلة كفر

ثانالنخلة كفر

ن322بلتان

ثانبلتان

ثانبلتان

راسببلتان

ثانالكبرى العمار

ثانقها

راسبقها

راسبقها

راسبقها

راسبالجزيرة طنط

ثانالجزيرة طنط

ثانكنانه ميت

راسبكنانه ميت

ثانكنانه ميت

ثانالخولى فتحى

راسبالخولى فتحى

راسبالخولى فتحى

راسبالخولى فتحى

ن334.5القناطر شبين

ن337القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن341القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن326القناطر شبين

ن356القناطر شبين

ن322القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن320القناطر شبين

ن368القناطر شبين

ن381القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن328القناطر شبين

ن358القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن392القناطر شبين

ن328طحانوب

ثانطحانوب
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القليوبيةاألدبىمبصرجادو مصطفى محمد ياسر محمد42300

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد بدوى سيد رحمى يوسف42301

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد عطا الظاهر عبد صفوت محمد42302

القليوبيةاألدبىمبصرسيد سيد اسعد محمود42303

القليوبيةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد سيد محمود42304

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد هللا عبد عمر حسين42305

القليوبيةاألدبىمبصرحسين مهدى احمد محمد42306

القليوبيةاألدبىمبصرشعراوى احمد محمد محمود42307

القليوبيةاألدبىمبصرمصلحى محمد حمدى مهدى42308

القليوبيةاألدبىمبصرالحداد عمر محمد ابراهيم كريم42309

القليوبيةاألدبىمبصرحمزه مأمون رأفت محمد42310

القليوبيةاألدبىمبصرالصنافينى سالم جمعه سمير محمد42311

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد على محمد عادل محمود42312

القليوبيةاألدبىمبصرجباره صالح صالح محمد صالح42313

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سالم محمد احمد42314

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى السيد محمد السيد42315

القليوبيةاألدبىمبصرحسين على احمد حسن42316

القليوبيةاألدبىمبصرخضير حسن سيد اللطيف عبد سيد42317

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد نجار محمد عباس42318

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل جنيدى جبيلى الرحمن عبد42319

القليوبيةاألدبىمبصرالعال ابو محمد احمد هللا عبد42320

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمود محمد رمضان على42321

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى جبر جمال هانى عمر42322

القليوبيةاألدبىمبصرالدين سيف محمد كامل جمال كامل42323

القليوبيةاألدبىمبصراحمد فرج محمد اشرف محمد42324

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد احمد العشرى محمد42325

القليوبيةاألدبىمبصرعباس بدر رجب محمد42326

القليوبيةاألدبىمبصرالصمد عبد رياض محمد مهنا محمد42327

القليوبيةاألدبىمبصرنعمان التواب عبد نعمان محمد42328

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد ياسين محمد42329

القليوبيةاألدبىمبصرالمنعم عبد الدين صالح محمد المنعم عبد محمود42330

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى محمود محمد محمود42331

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد حسن مصطفى42332

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد بكر ابو42333

القليوبيةاألدبىمبصرعلى احمد عصام احمد42334

القليوبيةاألدبىمبصرالغمازى عيد عوده وديع محسن ادهم42335

القليوبيةاألدبىمبصرزيدان ابراهيم سيد حسن باسل42336

القليوبيةاألدبىمبصرزيدان ابراهيم سيد حسن حسام42337

القليوبيةاألدبىمبصرالحليم عبد على الناصر عبد على42338

القليوبيةاألدبىمبصرمرزوق احمد الواحد عبد سعيد محمد42339

القليوبيةاألدبىمبصرقنديل اسماعيل غنيم قاسم ياسين42340

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم السعيد محمد الدين عالء يوسف42341
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ثانطحانوب

راسبطحانوب

ن315طحا كفر

ن315طحا كفر

ن330طحا كفر

ن360الدير كفر

ثانالدير كفر

ثانالدير كفر

ن324الدير كفر

راسبالخانكة

راسبالخانكة

راسبالخانكة

راسبالخانكة

ثانالقلج

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ن342الخصوص

راسبالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ن337الخصوص

ن341الخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ن361الخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ن338الخصوص

ثانالمنايل

ثانالمنايل

ثانالمنايل

ثانالمنايل

ثانالمنايل

راسبالمنايل

راسبالمنايل

ثانالمنايل

راسبالمنايل
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القليوبيةاألدبىمبصرسليمان محمد محمد محمد يوسف42342

القليوبيةاألدبىمبصرالرازق عبد قاسم محمود مصطفى42343

القليوبيةاألدبىمبصرعطيه على امين العظيم عبد احمد42344

القليوبيةاألدبىمبصرحجاب سليمان احمد محمد احمد42345

القليوبيةاألدبىمبصرحسن على احمد محمد احمد42346

القليوبيةاألدبىمبصردرويش على احمد محمد احمد42347

القليوبيةاألدبىمبصرشاهين على الرحمن عبد المهدى محمد احمد42348

القليوبيةاألدبىمبصريونس ابراهيم الحميد عبد هشام احمد42349

القليوبيةاألدبىمبصرحسين زكى احمد ياسر احمد42350

القليوبيةاألدبىمبصرحسن ابو حسن جمعه يوسف احمد42351

القليوبيةاألدبىمبصرامين محمد محمود محمد ادهم42352

القليوبيةاألدبىمبصرليله ابو رزق محمد احمد اسامه42353

القليوبيةاألدبىمبصرسليم حسين محمد شريف اسالم42354

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان محمد محمد على خالد42355

القليوبيةاألدبىمبصرالصيفى احمد سامى صالح42356

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد اسامه الرحمن عبد42357

القليوبيةاألدبىمبصرايوب المهدى فهمى عادل عمر42358

القليوبيةاألدبىمبصرشامه انور محمد اشرف محمد42359

القليوبيةاألدبىمبصرالعظيم عبد احمد زكريا محمد42360

القليوبيةاألدبىمبصرليس سيد سالمه محمد42361

القليوبيةاألدبىمبصرالعظيم عبد طلبه هانى محمد42362

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد وائل محمد42363

القليوبيةاألدبىمبصرحسان هللا عبد مسعد محمد42364

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى حفنى صالح مدحت42365

القليوبيةاألدبىمبصرخليفه حسن الدايم عبد مجدى معاذ42366

القليوبيةاألدبىمبصرسالم محمد بيومى العليم عبد ممدوح42367

القليوبيةاألدبىمبصرعيسى محمود نبيل عصام نبيل42368

القليوبيةاألدبىمبصرعلى البارى عبد رجب يوسف42369

القليوبيةاألدبىمبصرحسن على احمد رزق يوسف42370

القليوبيةاألدبىمبصراحمد مصطفى صالح يوسف42371

القليوبيةاألدبىمبصراحمد ابو محمد احمد حامد احمد42372

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم محروس اسالم42373

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم عماد حسين42374

القليوبيةاألدبىمبصرالشافعى حامد محمد خالد محمد42375

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود محمد عاطف محمد42376

القليوبيةاألدبىمبصرالسحيتى سليمان جالل محمد مصطفى42377

القليوبيةاألدبىمبصرش حماد محروس عطيه رضا اسالم42378

القليوبيةاألدبىمبصرهالل حسن سيد على محمود على42379

القليوبيةاألدبىمبصرحسن الفتاح عبد قاسم محمد42380

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد على نشأت محمد42381

القليوبيةاألدبىمبصرهالل حسن سيد على سيد محمود42382

القليوبيةاألدبىمبصرالحافظ عبد كمال مصطفى زكى معاذ42383
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راسبالمنايل

ثانالمنايل

ثانالخيرية القناطر

ن315الخيرية القناطر

ن315الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن368الخيرية القناطر

ن345الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن321.5الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن337الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن318.5الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن315الخيرية القناطر

ن317الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن325الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن326الخيرية القناطر

ن347.5الخيرية القناطر

ن356.5الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ثانشلقان

ثانشلقان

ثانشلقان

ثانشلقان

ثانشلقان

ثانشلقان

ن371البرادعة

ن335البرادعة

ن331.5البرادعة

ن357البرادعة

ن359البرادعة

ن318البرادعة
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القليوبيةاألدبىمبصرشقير احمد مصطفى اسامه العزيز عبد42384

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عطا عتريس حسين حلمى محمد42385

القليوبيةاألدبىمبصرالمؤمن عبد سعد رضا محمد42386

القليوبيةاألدبىمبصرعمار الرحمن عبد مصطفى رجب محمود42387

القليوبيةاألدبىمبصرالمنعم عبد احمد محسن اسامه42388

القليوبيةاألدبىمبصرحسن قاسم رمضان ابراهيم42389

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود ثابت مصطفى محمود42390

القليوبيةاألدبىمبصرعيسى عباس سعيد عيد محمد42391

القليوبيةاألدبىمبصرضوه محمود الجليل عبد محفوظ محمود42392

القليوبيةاألدبىمبصرقرطام المجيد عبد العال عبد محمد محمود42393

المنوفيةاألدبىمبصرعزب عفيفى محمد الدين بهاء محمد هللا عبد42394

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد سعيد عمر42395

المنوفيةاألدبىمبصرغالب ابو صادق الدين حسام احمد42396

المنوفيةاألدبىمبصرالشيمى المنعم عبد احمد اسامه42397

المنوفيةاألدبىمبصرالبالح الهادى عبد عطيه حازم42398

المنوفيةاألدبىمبصرنصار محمد القرنى محمد عمار42399

المنوفيةاألدبىمبصرالشناوى محمد فارس محمد42400

المنوفيةاألدبىمبصرسالم احمد متولى ياسين42401

المنوفيةاألدبىمبصرحشاد سعد عثمان ابراهيم احمد42402

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان السالم عبد محمد ابراهيم42403

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى احمد محمد بدر42404

المنوفيةاألدبىمبصرمرسى الخالق عبد مرسى الرحمن عبد42405

المنوفيةاألدبىمبصرنمره محمود احمد حسن محمد42406

المنوفيةاألدبىمبصرسليمه محمد محمود محمد42407

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد طلبه ابراهيم سعيد ابراهيم42408

المنوفيةاألدبىمبصرفرج الفتاح عبد على ابراهيم42409

المنوفيةاألدبىمبصرالمعطى عبد رمضان جمال محمد42410

المنوفيةاألدبىمبصرياسين العظيم عبد رضا محمد42411

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه محمود المقصود عبد محمود42412

المنوفيةاألدبىمبصراحمد فتوح عادل عمر42413

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد رمضان محمد42414

المنوفيةاألدبىمبصررضوان محمد محمد طارق محمد42415

المنوفيةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد وهيدى هللا عبد42416

المنوفيةاألدبىمبصرالعال عبد المنعم عبد اسامه المنعم عبد42417

المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمد وحيد محمد42418

المنوفيةاألدبىمبصرعلى سعيد سليمان احمد42419

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد مقبول صالح اشرف اسامه42420

المنوفيةاألدبىمبصريسن فتحى شحات فتحى42421

المنوفيةاألدبىمبصرمتولى محمد مجدى محمد42422

المنوفيةاألدبىمبصرجبر بحيرى جبر ياسر42423

المنوفيةاألدبىمبصرمسلم ابو احمد السيد العزيز عبد عالء جميل42424

المنوفيةاألدبىمبصرمسلم محمدى صبحى عماد محمد42425
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ن341قليوب

ثانقليوب

ثانقليوب

ثانقليوب

ثانقلما

ن397اشفين كوم

ثاناشفين كوم

ن335طنان

ثانطنان

ن315طنان

ن352الكوم شبين

ثانالكوم شبين

ثانمليج

ن328.5مليج

ثانمليج

ن343مليج

ن333مليج

ن359مليج

ثانموسى ميت

ثانزوير

ن340زوير

ثانزوير

ثانزوير

ثانزوير

ثانبالمنوفية الروضة

ثانبالمنوفية الروضة

ن328.5بالمنوفية الروضة

ثانبالمنوفية الروضة

ن322بالمنوفية الروضة

ثانقويسنا

ثانقويسنا

ثانقويسنا

ثانالرمل عرب

ن331الرمل عرب

ثانالرمل عرب

ن331دملو منشأة

ثاندملو منشأة

ثاندملو منشأة

ن339بره ميت

ثانشبرابخوم

ثانخنان ام

ن322.5خنان ام
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المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد نزيه محمود42426

المنوفيةاألدبىمبصرعزب السعود ابو محمد مراد42427

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد قنديل ناجى مصطفى42428

المنوفيةاألدبىمبصرطعيمه بدر حسين توفيق ابراهيم42429

المنوفيةاألدبىمبصرطالب ابو ابراهيم رمضان ابراهيم42430

المنوفيةاألدبىمبصرالتراس متولى سيد احمد42431

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود رجب الحافظ عبد احمد42432

المنوفيةاألدبىمبصرالشال الحسينى احمد محمد احمد42433

المنوفيةاألدبىمبصرالعدوى الحميد عبد محمد احمد42434

المنوفيةاألدبىمبصرالحوشى على احمد اسامه42435

المنوفيةاألدبىمبصرالصيفى المرسى محمد المرسى42436

المنوفيةاألدبىمبصرالشونى السيد السيد حمدى42437

المنوفيةاألدبىمبصرعامر ابو احمد محمد المحسن عبد42438

المنوفيةاألدبىمبصراالقرع السيد مصطفى عالء42439

المنوفيةاألدبىمبصرسالم محمد احمد محمد42440

المنوفيةاألدبىمبصرالشونى السيد محمد محمد42441

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ ابراهيم مصطفى محمد42442

المنوفيةاألدبىمبصرالقاضى الستار عبد يحى محمد42443

المنوفيةاألدبىمبصرعبيه ابو العزيز عبد محمد عادل محمود42444

المنوفيةاألدبىمبصرخلف الدين محى محمد محى42445

المنوفيةاألدبىمبصرالصيفى عطا سليم هشام42446

المنوفيةاألدبىمبصريونس الرفاعى حمدى احمد42447

المنوفيةاألدبىمبصربكار سليمان عيد احمد42448

المنوفيةاألدبىمبصرعوض السالم عبد محمد اسالم42449

المنوفيةاألدبىمبصرزينه هللا عبد مصطفى هللا عبد42450

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد الموجود عبد ابراهيم محمد42451

المنوفيةاألدبىمبصرالدين سراج صبحى احمد محمد42452

المنوفيةاألدبىمبصرالطيار الحميد عبد هللا عبد محمود42453

المنوفيةاألدبىمبصرغيث غباشى ابراهيم محمد42454

المنوفيةاألدبىمبصرترك ابو احمد رضا محمد42455

المنوفيةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد الفتاح عبد محمد42456

المنوفيةاألدبىمبصرالقاضى احمد مجدى احمد42457

المنوفيةاألدبىمبصرفرج على شوقى على42458

المنوفيةاألدبىمبصرشرف احمد الغنى عبد احمد42459

المنوفيةاألدبىمبصرباشا الصاوى محمد احمد42460

المنوفيةاألدبىمبصركشك احمد منصور احمد42461

المنوفيةاألدبىمبصرالجمال الفتاح عبد محمد اشرف42462

المنوفيةاألدبىمبصرخلف الغفار عبد صالح سعد42463

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى حسن محمود الرحمن عبد42464

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ الحى عبد احمد عمر42465

المنوفيةاألدبىمبصرالسقا ابراهيم احمد محمد42466

المنوفيةاألدبىمبصرالرفاعى النبى رب عبد خالد محمد42467
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ن324خنان ام

ن315.5خنان ام

ن315.5خنان ام

ثانتال

ثانتال

ثانتال

ن343.5تال

ن332.5تال

ثانتال

ن323تال

ثانتال

ن322تال

ثانتال

ن323.5تال

ن323.5تال

ثانتال

ن325تال

ن331تال

ن321تال

ثانتال

راسبتال

ن316زرقان

ثانزرقان

ثانزرقان

ثانزرقان

ن328زرقان

ثانزرقان

ن353زرقان

ثانبمم

ن349.5بمم

ثانبمم

ثانالشهداء

ثانالشهداء

ن398.5العراقية

ن346العراقية

ن349العراقية

ن325العراقية

ن342العراقية

ن353العراقية

ن340العراقية

ن331.5العراقية

ن368العراقية
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المنوفيةاألدبىمبصرزهو احمد رشدى محمد42468

المنوفيةاألدبىمبصرالمجد ابو احمد محمد محمد42469

المنوفيةاألدبىمبصرعطا ابو الغنى عبد ياسر محمد42470

المنوفيةاألدبىمبصرالحاوى السطوحى السطوحى محمود42471

المنوفيةاألدبىمبصرالمال مصطفى شبل محمود42472

المنوفيةاألدبىمبصرقشطه سعيد شوقى محمود42473

المنوفيةاألدبىمبصرمرزوق احمد رمضان يوسف42474

المنوفيةاألدبىمبصردياب ابراهيم صبحى ابراهيم42475

المنوفيةاألدبىمبصرقابل مسعد الدين نصر صالح42476

المنوفيةاألدبىمبصرعمران محمد النبى عبد محمد42477

المنوفيةاألدبىمبصرجلبط السيد على محمد42478

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى ابراهيم رجب ابراهيم42479

المنوفيةاألدبىمبصردومه محمد السيد احمد42480

المنوفيةاألدبىمبصرالقصاص محمد الجواد عبد احمد42481

المنوفيةاألدبىمبصرسعد صبحى محمد احمد42482

المنوفيةاألدبىمبصربصل رمضان صبحى رمضان42483

المنوفيةاألدبىمبصرالصعيدى حسن رمضان سعد42484

المنوفيةاألدبىمبصرحسين ابو هللا عبد فؤاد سعيد42485

المنوفيةاألدبىمبصرخضر محمد محمد عادل42486

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى الحميد عبد حسن الحميد عبد42487

المنوفيةاألدبىمبصرسالم الوهاب عبد احمد كريم42488

المنوفيةاألدبىمبصرحرزو هللا عبد ايمن محمد42489

المنوفيةاألدبىمبصرحسن زيد ابو السيد محمد42490

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى الحميد عبد سميح محمد42491

المنوفيةاألدبىمبصرهجرس ابراهيم شريف محمد42492

المنوفيةاألدبىمبصرالتريسى محمود العزيز عبد محمود42493

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد عثمان مصطفى ابراهيم42494

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد الشحات احمد42495

المنوفيةاألدبىمبصرخالد جاد الحق جاد جاد اسامه42496

المنوفيةاألدبىمبصرعطوه كيالنى الشحات كريم42497

المنوفيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد سعيد محمد42498

المنوفيةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد عاطف محمد42499

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى عبد الصبور عبد مجدى مصطفى42500

المنوفيةاألدبىمبصرالحسينى انور ايمن محمد42501

المنوفيةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد وجدى ابراهيم42502

المنوفيةاألدبىمبصرخليل الرحمن عبد محمد الحسينى شكرى بكر ابو42503

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى السميع عبد العزيز عبد احمد42504

المنوفيةاألدبىمبصرعليان احمد تهامى محمد ربيع اسالم42505

المنوفيةاألدبىمبصرحسن على حسن حسنى42506

المنوفيةاألدبىمبصرحسن الحليم عبد العال عبد رضا42507

المنوفيةاألدبىمبصرجاد السيد الشحات رمضان كريم42508

المنوفيةاألدبىمبصرالحلوجى محمد طارق محمد42509
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ن406.5العراقية

ن356العراقية

ن396.5العراقية

ن350العراقية

ن320.5العراقية

ن334العراقية

ن372.5العراقية

ن333الجالبطة كفر

ثانالجالبطة كفر

راسبالجالبطة كفر

راسبالجالبطة كفر

ثانالشبع كفر

ن370.5الشبع كفر

ن350.5الشبع كفر

ثانالشبع كفر

ن342.5الشبع كفر

ثانالشبع كفر

ن317الشبع كفر

ن333.5الشبع كفر

ثانالشبع كفر

ثانالشبع كفر

ثانالشبع كفر

ثانالشبع كفر

ثانالشبع كفر

ثانالشبع كفر

ن334.5الشبع كفر

ن335.5الضحاك سبك

ثانالضحاك سبك

ن356.5الضحاك سبك

ثانالضحاك سبك

ن349.5مناوهلة

ن352.5مناوهلة

ن315مناوهلة

ن370اسطنها

ثانمشيرف

ثانمشيرف

راسبمشيرف

ن337.5مشيرف

ثانمشيرف

راسبمشيرف

ن320.5مشيرف

ثانمشيرف
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المنوفيةاألدبىمبصرغنيمى اصيل الرحمن عبد محمد42510

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود محمد هانى محمود42511

المنوفيةاألدبىمبصرجوده الشحات محمد يوسف42512

المنوفيةاألدبىمبصرالشافعى عفيفى رجب بدر42513

المنوفيةاألدبىمبصرحجازى الحليم عبد اسامه الحليم عبد42514

المنوفيةاألدبىمبصرخطاب محمد محمود شريف هللا عبد42515

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد طلبه فوزى هللا عبد42516

المنوفيةاألدبىمبصرخطاب عمر محمد عاطف الملك عبد42517

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد غانم سامى عصام42518

المنوفيةاألدبىمبصرجمعه احمد حسنى محمد احمد محمد42519

المنوفيةاألدبىمبصرمصيلحى سعد كامل امير كريم42520

المنوفيةاألدبىمبصرصبيحه صابر محمد ممتاز محمد42521

المنوفيةاألدبىمبصرالحمصى هللا عبد مصطفى محمد42522

المنوفيةاألدبىمبصرشلبى هللا عبد ناصر ابراهيم42523

المنوفيةاألدبىمبصرالبر عبد على مختار احمد42524

المنوفيةاألدبىمبصربركات محمود محمد حمدى42525

المنوفيةاألدبىمبصرعفيفى محمد احمد محمد احمد42526

المنوفيةاألدبىمبصرعجوه محمد عفيفى على الرحمن عبد42527

المنوفيةاألدبىمبصرنصر الظاهر عبد رفيق مصطفى42528

المنوفيةاألدبىمبصركساب العزيز عبد رمضان احمد42529

المنوفيةاألدبىمبصرالسنوسى فوزى صبرى احمد42530

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر المرضى عبد محمد اسالم42531

المنوفيةاألدبىمبصررضوان درويش احمد حسن42532

المنوفيةاألدبىمبصرالقارح الحميد عبد مصطفى خالد42533

المنوفيةاألدبىمبصرعلى سعيد على سعيد42534

المنوفيةاألدبىمبصرالمظالى اسماعيل النبى عبد محمد42535

المنوفيةاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد عماد محمد42536

المنوفيةاألدبىمبصرالدين شرف محمود اشرف محمود42537

المنوفيةاألدبىمبصرالتراس الحفيظ عبد صبرى يوسف42538

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد رجب محمد42539

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم حسن محمد هللا عبد احمد42540

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل الغفار عبد جالل حسام42541

المنوفيةاألدبىمبصرالمالح العظيم عبد محمد حسام42542

المنوفيةاألدبىمبصرالشهاوى مجاهد الجيوشى مصطفى42543

المنوفيةاألدبىمبصرالمسدى خالد رمضان اسالم42544

المنوفيةاألدبىمبصرحسين مبروك شاكر اسالم42545

المنوفيةاألدبىمبصرغانم على مصطفى على42546

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر محمد سعيد محمد42547

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد صالح محمد42548

المنوفيةاألدبىمبصرالعونى نصحى عادل محمد42549

المنوفيةاألدبىمبصرعرفه ابو الجليل عبد راضى هشام42550

المنوفيةاألدبىمبصرهيكل محمد الشافى عبد احمد42551
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ن350.5مشيرف

ثانمشيرف

ثانمشيرف

ن349بهناى

ن322بهناى

ن357.5بهناى

ثانبهناى

راسببهناى

ثانبهناى

ن330بهناى

ن328بهناى

ثانبهناى

ثانبهناى

ثانعفيف ميت

ثانعفيف ميت

راسبعفيف ميت

ثانالخضرة كفر

راسبالخضرة كفر

ثانالخضرة كفر

ثانمنوف

ثانمنوف

راسبمنوف

ثانمنوف

راسبمنوف

ن382منوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ن321منوف

ن339منوف

راسبمنوف

ثانرزين زاوية

ثانرزين زاوية

ن365رزين زاوية

ن319رزين زاوية

ن315دبركى

ثاندبركى

ثاندبركى

ن324.5دبركى

ثاندبركى

ن342دبركى

ثاندبركى

راسبالكبرى فيشا
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المنوفيةاألدبىمبصرعبيدو العزيز عبد فتحى اسالم42552

المنوفيةاألدبىمبصرخليف سعد عادل سعد42553

المنوفيةاألدبىمبصرشوشه الرؤف عبد هانى الرؤف عبد42554

المنوفيةاألدبىمبصرالساكت مصطفى محمد المولى عبد42555

المنوفيةاألدبىمبصرالسكاكنى الرحيم عبد عادل على42556

المنوفيةاألدبىمبصرخليل على الهادى عبد على42557

المنوفيةاألدبىمبصرايوب الغنى عبد احمد محمد42558

المنوفيةاألدبىمبصرعاشور حسن حسن محمد42559

المنوفيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد سعد محمد42560

المنوفيةاألدبىمبصرراشد رفاعى هللا عبد محمد42561

المنوفيةاألدبىمبصرحجازى محمود محمد محمود42562

المنوفيةاألدبىمبصررمضان شوقى عادل مصطفى42563

المنوفيةاألدبىمبصرعلى العليم عبد محمد خالد42564

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم المؤمن عبد سعيد طه42565

المنوفيةاألدبىمبصراللهلوبى محمد حسن محمد42566

المنوفيةاألدبىمبصرخير المحسن عبد يسرى محمد42567

المنوفيةاألدبىمبصرخضير هللا عوض محمود مصطفى42568

المنوفيةاألدبىمبصراحمد المقصود عبد ابراهيم شعبان ابراهيم42569

المنوفيةاألدبىمبصرشاميه محمود حسن احمد42570

المنوفيةاألدبىمبصرخضر محمود السميع عبد محمد احمد42571

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل محمد ناصف محمد احمد42572

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان كامل الكريم عبد حسام42573

المنوفيةاألدبىمبصرحجاج طلبه معتمد الهادى عبد حسام42574

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد حسين سعيد حسين42575

المنوفيةاألدبىمبصرالحكيم عبد مبروك محمد الرحمن عبد42576

المنوفيةاألدبىمبصرالشاذلى هللا فرج اسماعيل هللا فرج عمار42577

المنوفيةاألدبىمبصرخضر محمد احمد صقر عمرو42578

المنوفيةاألدبىمبصربحر عباس على فتحى42579

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل احمد محمد42580

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى محمود محمد احمد محمد42581

المنوفيةاألدبىمبصررواش محمد محمد السيد محمد42582

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى محمود رمضان رمضان محمد42583

المنوفيةاألدبىمبصرخضر محمد خضر فوزى محمد42584

المنوفيةاألدبىمبصرالشافى عبد عباس العزيز عبد محمد42585

المنوفيةاألدبىمبصرعالم محمد عالم محمود42586

المنوفيةاألدبىمبصرطلبه فتحى فوزى محمود42587

المنوفيةاألدبىمبصرحسن محمد القادر عبد محمد محمود42588

المنوفيةاألدبىمبصرزيد يونس المؤمن عبد محمد محمود42589

المنوفيةاألدبىمبصرمتولى عثمان محمد محمود42590

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور عامر حمدى احمد42591

المنوفيةاألدبىمبصرحسن هللا عبد محمد حسام42592

المنوفيةاألدبىمبصرعاشور الحميد عبد حمدى الحميد عبد42593
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ثانالكبرى فيشا

راسبالكبرى فيشا

راسبالكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

راسبالكبرى فيشا

راسبالكبرى فيشا

راسبالكبرى فيشا

راسبالكبرى فيشا

راسبالكبرى فيشا

راسبالكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

راسبالسادات

ثانالسادات

ثانالسادات

راسبالسادات

ثانالسادات

ثانداود كفر

راسبداود كفر

ن325.5داود كفر

راسبداود كفر

ثانداود كفر

راسبداود كفر

راسبداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

راسبداود كفر

راسبداود كفر

راسبداود كفر

راسبداود كفر

راسبداود كفر

راسبداود كفر

راسبداود كفر

راسبداود كفر

راسبداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ثانالجيار

راسبالجيار

راسبالجيار
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المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الفضيل عبد حمدى الفضيل عبد42594

المنوفيةاألدبىمبصرالعظيم عبد ابراهيم العظيم عبد محمود42595

المنوفيةاألدبىمبصرعمر ابو شعبان رجب شعبان42596

المنوفيةاألدبىمبصرميره محمود عبده مصطفى يوسف42597

المنوفيةاألدبىمبصربسيونى سعد ناصر محمد42598

المنوفيةاألدبىمبصرالرسول عبد سعد رشدى احمد42599

المنوفيةاألدبىمبصرفراج الجواد عبد محمد محمد احمد42600

المنوفيةاألدبىمبصرناسه ابو حسن صابر رمضان42601

المنوفيةاألدبىمبصرالمطلب عبد العليم عبد الدين بهاء الرحمن عبد42602

المنوفيةاألدبىمبصرقابل مختار محمد سامى هللا عبد42603

المنوفيةاألدبىمبصرشعيله الحميد عبد محمود عمرو42604

المنوفيةاألدبىمبصرسالم محمود حماد رضا عالء42605

المنوفيةاألدبىمبصرالدين عز الرؤف عبد خالد محمد42606

المنوفيةاألدبىمبصرخطاب مصطفى قطب الفتاح عبد محمد42607

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد الوارث عبد على محمد42608

المنوفيةاألدبىمبصررهيف على محمد على محمد42609

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود مصطفى محمد42610

المنوفيةاألدبىمبصرالسكرمى يحيى نزيه محمود42611

المنوفيةاألدبىمبصرمبروك العليم عبد موسى مصطفى42612

المنوفيةاألدبىمبصرسالم السيد سالم محمود42613

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد امام محمد احمد42614

المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمد عماد امير42615

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم بسيونى ابراهيم بسيونى42616

المنوفيةاألدبىمبصرلبيب الرحيم عبد السيد محمد42617

المنوفيةاألدبىمبصرالخالق عبد يحيى محمد يحيى42618

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد عاطف اسالم42619

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور احمد الفتاح عبد سعيد ابراهيم42620

المنوفيةاألدبىمبصرطويله فرج ايهاب امجد42621

المنوفيةاألدبىمبصرالعص احمد عباس احمد حاتم42622

المنوفيةاألدبىمبصرحسين العال ابو ناجح هللا عبد42623

المنوفيةاألدبىمبصرفرج المنصف عبد السيد المنصف عبد42624

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى المولى عبد عاصم عمرو42625

المنوفيةاألدبىمبصرالغنى عبد العزيز عبد جميل محمد42626

المنوفيةاألدبىمبصرموسى محمد عبده خالد محمد42627

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمود مصطفى42628

المنوفيةاألدبىمبصرمتولى فوزى مصطفى نادر42629

المنوفيةاألدبىمبصرمغازى الحق عبد شاكر هانى42630

المنوفيةاألدبىمبصرالقوى عبد مغاورى احمد هيثم42631

المنوفيةاألدبىمبصرزكرى الكريم عبد يسرى يوسف42632

المنوفيةاألدبىمبصرصابر محمد عزت حازم42633

المنوفيةاألدبىمبصرالبكل العزيز عبد حسن حسام42634

المنوفيةاألدبىمبصرهيبه السيد محمد سيد42635
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ثانالجيار

راسبالجيار

ثاناشمون

ثاناشمون

ثاناشمون

ثانسمادون

ثانسمادون

ثانسمادون

ن345.5سمادون

ثانسمادون

راسبسمادون

ثانسمادون

ثانسمادون

راسبسمادون

ن315.5سمادون

ن325سمادون

ن328سمادون

راسبسمادون

راسبسمادون

ن317ابوشعرة ساقية

راسبمؤنسة

راسبمؤنسة

راسبمؤنسة

راسبمؤنسة

راسبمؤنسة

راسبمؤنسة

ن337.5طليا

راسبطليا

ثانطليا

ن341.5طليا

ن381.5طليا

ثانطليا

راسبطليا

ن340طليا

ثانطليا

ن318طليا

راسبطليا

راسبطليا

ن339طليا

ن321شوشاى

ثانشوشاى

ثانشوشاى
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المنوفيةاألدبىمبصرعلى توفيق احمد الشافى عبد الحليم عبد42636

المنوفيةاألدبىمبصرسند اللطيف عبد الحميد عبد خالد الحميد عبد42637

المنوفيةاألدبىمبصرعثمان الرحمن عبد على ياسين على42638

المنوفيةاألدبىمبصرالحبشى الرحمن عبد حسن محمد42639

المنوفيةاألدبىمبصرعلى توفيق احمد الشافى عبد محمد42640

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد كمال قطب محمود42641

المنوفيةاألدبىمبصرشادى فوزى محمد مصطفى42642

المنوفيةاألدبىمبصرالكفراوى السيد عالء السيد42643

المنوفيةاألدبىمبصرالعظيم عبد رفعت عاطف حمزه42644

المنوفيةاألدبىمبصربرعى الحكم عبد اسامه هللا عبد42645

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد صالح محمود هللا عبد42646

المنوفيةاألدبىمبصرخضر فتحى محمد جمعه فتحى42647

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود محمد سعيد محمد42648

المنوفيةاألدبىمبصرشادى العزيز عبد ابراهيم اسالم42649

المنوفيةاألدبىمبصرحبشى اسماعيل محمد اسالم42650

المنوفيةاألدبىمبصربسه الفتاح عبد محمد توفيق42651

المنوفيةاألدبىمبصرعلى الشافى عبد رجب عثمان42652

المنوفيةاألدبىمبصرصقر الغفار عبد الحكيم عبد عمرو42653

المنوفيةاألدبىمبصرهالل زيد ابو سعيد محمد42654

المنوفيةاألدبىمبصرالشرقاوى اللطيف عبد محمد محمود42655

المنوفيةاألدبىمبصرداود الحميد عبد الحليم عبد الحميد عبد42656

المنوفيةاألدبىمبصرعلى محمد الهادى عبد محمد42657

المنوفيةاألدبىمبصرغزاله هللا عبد فتحى محمد42658

المنوفيةاألدبىمبصرجمعه الفتاح عبد محمد محمود42659

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى على ابراهيم ربيع ابراهيم42660

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم طه سعيد احمد42661

المنوفيةاألدبىمبصرالشين الشين محمد اسالم42662

المنوفيةاألدبىمبصرعمران طلبه المنعم عبد جمال42663

المنوفيةاألدبىمبصرمرسى سليمان شيبوب شهاب42664

المنوفيةاألدبىمبصرشوقى سعد محمد الدين صالح42665

المنوفيةاألدبىمبصرشوقى سعد هللا عبد صهيب42666

المنوفيةاألدبىمبصراحمد عباس احمد عباس42667

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمود ابراهيم الرحمن عبد42668

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود احمد سيد الرحمن عبد42669

المنوفيةاألدبىمبصرالعال ابو مندور السميع عبد حسام السميع عبد42670

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد صابر صديق هللا عبد42671

المنوفيةاألدبىمبصرسلطان ابراهيم السيد ابراهيم42672

المنوفيةاألدبىمبصرعاشور احمد محمد عالء42673

المنوفيةاألدبىمبصرربه عبد سعيد فتحى محمد42674

المنوفيةاألدبىمبصرالعيوطى العزيز عبد سعيد محمود42675

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمود السيد ابراهيم42676

المنوفيةاألدبىمبصرالخواجه محمد السيد احمد42677
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ثانشوشاى

ثانشوشاى

ن338شوشاى

ثانشوشاى

ثانشوشاى

ن343شوشاى

ثانشوشاى

ن357جويدة منيل

ثانجويدة منيل

راسبجويدة منيل

ثانجويدة منيل

راسبجويدة منيل

ثانجويدة منيل

ثانطهواى

راسبطهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

راسبطهواى

ن341طهواى

ثاندلهمو

ن341دلهمو

ثاندلهمو

ن344دلهمو

ثانالقناطرين

راسبالقناطرين

ثانالقناطرين

ثانالقناطرين

ثانالقناطرين

ثانالقناطرين

ثانالقناطرين

ثانالقناطرين

ثانالقناطرين

ن318.5القناطرين

ثانالقناطرين

راسبالقناطرين

راسبقورص

راسبقورص

ثانقورص

ن315بالمنوفية دروة

ثانالبرانية

ثانالبرانية
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المنوفيةاألدبىمبصرامنه ابو محمد الرحيم عبد سامى احمد42678

المنوفيةاألدبىمبصردرويش محمد مجدى ربيع42679

المنوفيةاألدبىمبصرحسن على الحميد عبد السيد هشام42680

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل عبده على حسن احمد42681

المنوفيةاألدبىمبصرالعسكرى محمود السيد صالح السيد42682

المنوفيةاألدبىمبصرالعال عبد حامد شعبان محمد42683

المنوفيةاألدبىمبصرحسين مصطفى المنعم عبد مصطفى42684

المنوفيةاألدبىمبصرالتواب عبد سعيد محمد حسنى42685

المنوفيةاألدبىمبصرجواهر يوسف حمدى احمد42686

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد غريب سعيد احمد42687

المنوفيةاألدبىمبصرالعسال فضل وحيد احمد42688

المنوفيةاألدبىمبصررزق محمد السالم عبد اسالم42689

المنوفيةاألدبىمبصرمحفوظ امين السيد امين42690

المنوفيةاألدبىمبصرعمر محمد رجب بدر42691

المنوفيةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم سعيد جميل42692

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد حسن عماد حسن42693

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد فايد الدين صالح عماد صالح42694

المنوفيةاألدبىمبصرالمجد ابو الحميد عبد عادل الحميد عبد42695

المنوفيةاألدبىمبصرالمجد ابو خليل محمد هللا عبد42696

المنوفيةاألدبىمبصرحسانين فتحى هللا عبد عمرو42697

المنوفيةاألدبىمبصرعمران فتحى عاطف فتحى42698

المنوفيةاألدبىمبصرفراج السيد احمد ماهر42699

المنوفيةاألدبىمبصرعلى المجيد عبد اسعد محمد42700

الغربيةاألدبىمبصرمحمد لطيف عالء مصطفى42701

الغربيةاألدبىمبصرسعد توفيق محمد مصطفى42702

الغربيةاألدبىمبصرسالم شوقى عادل ابراهيم42703

الغربيةاألدبىمبصرزيدان على زيدان سمير ابراهيم42705

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى خضر اسماعيل السيد ابراهيم42706

الغربيةاألدبىمبصرالكريم عبد نصر السيد احمد42707

الغربيةاألدبىمبصرالفتاح عبد الفتاح عبد خالد احمد42708

الغربيةاألدبىمبصرجبل ابو محمد المنعم عبد العربى احمد42709

الغربيةاألدبىمبصرحوام احمد سيد رضا احمد42710

الغربيةاألدبىمبصرمحمد حسين احمد صبرى احمد42711

الغربيةاألدبىمبصرطالب ابو احمد ماجد احمد42712

الغربيةاألدبىمبصرالبنا محمد مصطفى محمد احمد42713

الغربيةاألدبىمبصرعلى صالح يوسف احمد42714

الغربيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم محمد اسالم42715

الغربيةاألدبىمبصرسرحان محمود على خالد42716

الغربيةاألدبىمبصرسرحان محمد المولى عبد زياد42717

الغربيةاألدبىمبصرالطور محمد عماد شريف42718

الغربيةاألدبىمبصردراز على ابراهيم على42719

الغربيةاألدبىمبصرالسيسى الرحيم عبد صبحى عماد42720
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ثانالبرانية

راسبالبرانية

راسبالبرانية

ن326سنتريس

راسبسنتريس

ثانسنتريس

ن319سنتريس

ن334ابورقبة

ثانعروس منيل

راسبعروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

راسبعروس منيل

راسبعروس منيل

راسبعروس منيل

راسبعروس منيل

ثانعروس منيل

راسبعروس منيل

راسبعروس منيل

راسباالحمدى طنطا

راسباالحمدى طنطا

ن396االحمدى طنطا

ن339طنطا

ن375طنطا

ن374طنطا

ثانطنطا

ن335طنطا

ن389طنطا

ن345طنطا

ثانطنطا

ن328طنطا

ن315طنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ن353طنطا

ن319طنطا

راسبطنطا
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الغربيةاألدبىمبصرتعيلب محمد جالل احمد محمد42721

الغربيةاألدبىمبصرشحاته راضى محمد رمضان محمد42722

الغربيةاألدبىمبصرالعزم ابو على طلعت محمد42723

الغربيةاألدبىمبصرالسيسى الرحيم عبد صبحى محى42724

الغربيةاألدبىمبصرالغباشى حسن رأفت ابراهيم42725

الغربيةاألدبىمبصرعيد السيد المعطى عبد اللطيف عبد ابراهيم42726

الغربيةاألدبىمبصرراشد الخالق عبد هشام احمد42727

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى الخالق عبد طه اسامه42728

الغربيةاألدبىمبصرجاد هللا عبد سامى هللا عبد42729

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى الخالق عبد حجازى محمد42730

الغربيةاألدبىمبصرفوده العابدين زين رضا محمد42731

الغربيةاألدبىمبصرالدسوقى محمد العزيز عبد محمد42732

الغربيةاألدبىمبصرالعمروسى سعد محمد هللا عبد محمد42733

الغربيةاألدبىمبصرالرازق عبد منصور السيد احمد42734

الغربيةاألدبىمبصرالعشماوى السالم عبد الحميد عبد احمد42735

الغربيةاألدبىمبصرالعجمى محمد محمد عمرو42736

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد ابو السيد رمضان عيد محمد42737

الغربيةاألدبىمبصرزينه ابو زكريا مجدى محمد42738

الغربيةاألدبىمبصرهديه سعيد خميس احمد42739

الغربيةاألدبىمبصرمنصور على حامد اسالم42740

الغربيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد الحق عبد جمال حمدى42741

الغربيةاألدبىمبصرمسلم ربيع هللا عبد ربيع42742

الغربيةاألدبىمبصرالديب الدين نور سامى رمضان42743

الغربيةاألدبىمبصرااللفى محمد السيد سعيد محمد42744

الغربيةاألدبىمبصرنوفل محمد جمال محمود42745

الغربيةاألدبىمبصرالكريم عبد السيد سعاده محمود42746

الغربيةاألدبىمبصرعرفه عنتر محمد هشام42747

الغربيةاألدبىمبصرسالم المعطى عبد الحميد عبد محمود ياسر42748

الغربيةاألدبىمبصرزلط محمود سعيد اسامه42749

الغربيةاألدبىمبصراالشقر هالل ابراهيم هالل كريم42750

الغربيةاألدبىمبصرالغزالى محمد ابراهيم زياد42751

الغربيةاألدبىمبصرجادو محمد بدوى رأفت محمد42752

الغربيةاألدبىمبصرشلبى على فوزى على محمد42753

الغربيةاألدبىمبصرعيش ابو النبى عبد حامد محمود محمد42754

الغربيةاألدبىمبصرالعالم احمد احمد ابراهيم42755

الغربيةاألدبىمبصرمحمود المجيد عبد عادل احمد42756

الغربيةاألدبىمبصرنصير فتوح يسرى احمد42757

الغربيةاألدبىمبصرفوده محمود هللا عبد مصطفى هللا عبد42758

الغربيةاألدبىمبصروهبه محمد السيد احمد محمد42759

الغربيةاألدبىمبصرخليل حسن سمير مصطفى42760

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمود مصطفى السيد42761

الغربيةاألدبىمبصرغانم محمد الدين حسام هللا عبد42762
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ثانطنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

راسبطنطا

ن326سليم كفـرالشيخ

ن329سليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ

راسبسليم كفـرالشيخ

ن342سليم كفـرالشيخ

راسبسليم كفـرالشيخ

ن366سليم كفـرالشيخ

ن331سليم كفـرالشيخ

ن315سليم كفـرالشيخ

ثان(القدح سعيد) نواج

ن315(القدح سعيد) نواج

ن334(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

راسب(القدح سعيد) نواج

راسبشونى

ثانشونى

راسبشونى

راسبشونى

ثانشونى

راسبشونى

راسبشونى

راسبشونى

راسبشونى

ن348شونى

ثانصناديد

ن427صناديد

ثانالحصرى

ثانالحصرى

ثانالحصرى

ن355الحصرى

ثانمنوف محلة

ثانمنوف محلة

ثانمنوف محلة

راسبمنوف محلة

راسبمنوف محلة

ثانمنوف محلة

راسبروح محلة

ثانروح محلة
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الغربيةاألدبىمبصربدوى ابراهيم بدوى صالح محمد42763

الغربيةاألدبىمبصرالحادى هللا عبد طارق محمد42764

الغربيةاألدبىمبصرالمنشاوى شوقى عاطف محمد42765

الغربيةاألدبىمبصرالصناديدى عطيه ابراهيم مصطفى42766

الغربيةاألدبىمبصرالغزيرى الحليم عبد جمال احمد42767

الغربيةاألدبىمبصرالحطينى العزيز عبد زغلول احمد42768

الغربيةاألدبىمبصرشعبان محمد الخالق عبد محمد سامى احمد42769

الغربيةاألدبىمبصرالصابر الجواد عبد عصام الرحمن عبد42770

الغربيةاألدبىمبصرالبركاوى المعتمد عبد فكرى على42771

الغربيةاألدبىمبصرالجوهرى سعيد صبحى محمد42772

الغربيةاألدبىمبصرربه عبد احمد كامل محمد42773

الغربيةاألدبىمبصرجمعه صالح سعد محمود42774

الغربيةاألدبىمبصرالغنام محمد الهادى عبد محمود42775

الغربيةاألدبىمبصرهللا عوض احمد هشام محمود42776

الغربيةاألدبىمبصرعالم ابراهيم السالم عبد ابراهيم مصطفى42777

الغربيةاألدبىمبصربدر الفتاح عبد الجليل عبد مصطفى42778

الغربيةاألدبىمبصرمسعود يونس محمد السيد حمزه42779

الغربيةاألدبىمبصرالجزار حسن محمد محمد الرحمن عبد42780

الغربيةاألدبىمبصرالدقرانى الغريب ابراهيم حسن42781

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى محمد الفتاح عبد ابراهيم42782

الغربيةاألدبىمبصرالبعلى ابراهيم احمد محمد ابراهيم42783

الغربيةاألدبىمبصرجابر على جابر الرحمن عبد بكر ابو42784

الغربيةاألدبىمبصرالسنباطى جمعه حامد عالء اسالم42785

الغربيةاألدبىمبصرعطا السيد محمود صالح السيد42786

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد احمد محمد احمد هللا عبد42787

الغربيةاألدبىمبصركرامه هللا فتح طلحه حمدى محمد42788

الغربيةاألدبىمبصرالبابلى محمد حسن صبحى محمد42789

الغربيةاألدبىمبصرالوزيرى على صالح محمد42790

الغربيةاألدبىمبصرنصير امين منجى صالح محمد42791

الغربيةاألدبىمبصرفضل الحميد عبد عاطف محمد42792

الغربيةاألدبىمبصرالعال عبد الواحد عبد الواحد عبد عصام محمد42793

الغربيةاألدبىمبصرعشماوى السيد شحاته كرم محمد42794

الغربيةاألدبىمبصرالعونى مصطفى مصطفى جالل42795

الغربيةاألدبىمبصرداود احمد احمد حمدى42796

الغربيةاألدبىمبصرالماحى بيومى السعيد رشاد42797

الغربيةاألدبىمبصرعامر محمود محمد وليد عامر42798

الغربيةاألدبىمبصرغنيم على محمد نجاح هللا عبد42799

الغربيةاألدبىمبصرالعباسى عطيه محمد عطيه42800

الغربيةاألدبىمبصرعيده ابو الفتاح عبد احمد محمد42801

الغربيةاألدبىمبصرسراج الصاوى الدين عماد محمد42802

الغربيةاألدبىمبصرعموش محمود احمد محمود محمد42803

الغربيةاألدبىمبصرالباذنجانى احمد السيد ابراهيم محمود42804
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راسبروح محلة

ن379روح محلة

ن343روح محلة

راسبروح محلة

راسبشقرف

راسبشقرف

راسبشقرف

ثانشقرف

ثانشقرف

راسبشقرف

ثانشقرف

راسبشقرف

ن385شقرف

ن322شقرف

ثانشقرف

ثانشقرف

ن315مرحوم محلة

ن332مرحوم محلة

راسبمرحوم محلة

ن324شوبر

ثانشوبر

ثانشوبر

ن369شوبر

ن337شوبر

راسبشوبر

ن352شوبر

ثانشوبر

ثانشوبر

ن373شوبر

ن315شوبر

ن341شوبر

ثانشوبر

راسبالرجديدة

راسبالرجديدة

راسبالرجديدة

راسبالرجديدة

راسبالرجديدة

ثانالرجديدة

راسبالرجديدة

راسبالرجديدة

ن316.5الرجديدة

راسبالرجديدة
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الغربيةاألدبىمبصرالبواب محمد نبيه صفوت نبيل42805

الغربيةاألدبىمبصرسالمه محمد السيد ممدوح ابراهيم42806

الغربيةاألدبىمبصرخالد محمد مصطفى ابراهيم احمد42807

الغربيةاألدبىمبصريوسف الستار عبد اسماعيل احمد42808

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل الجواد عبد ابراهيم حسن احمد42809

الغربيةاألدبىمبصرالششتاوى احمد حسن احمد42810

الغربيةاألدبىمبصرالخولى ابراهيم الفتاح عبد عاطف احمد42811

الغربيةاألدبىمبصرزيدان العزيز عبد محمد فكرى احمد42812

الغربيةاألدبىمبصرعبيد السيد محمد السيد42813

الغربيةاألدبىمبصرالعيارى محمد حماده ناجح حماده42814

الغربيةاألدبىمبصرالفقى حسن قمصان ربيع42815

الغربيةاألدبىمبصرزيدان ابراهيم زكريا ابراهيم زكريا42816

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ اسماعيل محمد محمد شادى42817

الغربيةاألدبىمبصرشعيب محمد محمد احمد صبرى42818

الغربيةاألدبىمبصرعباس عمر ابراهيم جمال هللا عبد42819

الغربيةاألدبىمبصرالبدوى الوهاب عبد رضا هللا عبد42820

الغربيةاألدبىمبصرباز على السيد المنعم عبد فؤاد42821

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ هللا عبد العزيز عبد هللا عبد محمد42822

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ قطب محمد شريف محمود42823

الغربيةاألدبىمبصرالشافعى ابراهيم الشافعى الرحمن عبد محمود42824

الغربيةاألدبىمبصراحمد على عباس العاطى عبد خالد42825

الغربيةاألدبىمبصرنجم هللا حسب بسيونى عماد الدين نجم42826

الغربيةاألدبىمبصرالدبابى مختار محمد مختار42827

الغربيةاألدبىمبصرالطباخ صالح احمد الشيخ فوزى ابراهيم42828

الغربيةاألدبىمبصرالزفتاوى زكى شوقى ميمى احمد42829

الغربيةاألدبىمبصرشكر احمد محمد محمد السيد42830

الغربيةاألدبىمبصرشهاب الحافظ عبد رشاد النبى عبد امير42831

الغربيةاألدبىمبصرالكراف القادر عبد شاكر شاكر جمال42832

الغربيةاألدبىمبصرالمغينى حسن السيد حسن42833

الغربيةاألدبىمبصرهيكل حسنى وليد حسنى42834

الغربيةاألدبىمبصرشاهين العظيم عبد بهيج احمد محمد42835

الغربيةاألدبىمبصربسيونى حسين حامد سعد ابراهيم42836

الغربيةاألدبىمبصرالبهوتى الحميد عبد رضا احمد42837

الغربيةاألدبىمبصرالششتاوى المحسن عبد محمد عزت42838

الغربيةاألدبىمبصرالهمشرى محمود ابراهيم فارس42839

الغربيةاألدبىمبصرالجزايرلى عقل محمد المقصود عبد السيد42840

الغربيةاألدبىمبصرحماد المقصود عبد محمد المقصود عبد42841

الغربيةاألدبىمبصركليله على محمد حسن على42842

الغربيةاألدبىمبصرجبر العزيز عبد عطيه محمد وليد42843

الغربيةاألدبىمبصرالمناخلى السيد ابراهيم ايمن ابراهيم42844

الغربيةاألدبىمبصرالمقصود عبد فتحى المقصود عبد ابراهيم42845

الغربيةاألدبىمبصرالجندى احمد ابراهيم احمد42846
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ثانالرجديدة

ن315قطور

ن323قطور

ن348قطور

راسبقطور

ن327.5قطور

ن330.5قطور

راسبقطور

ن315قطور

راسبقطور

ن338قطور

ن357قطور

ن324قطور

ثانقطور

ن331قطور

ن319قطور

ن343قطور

راسبقطور

ثانقطور

راسبقطور

ن340قطور

ن375قطور

راسبنشيل

ثانبوريج

راسببوريج

راسببوريج

ثانبوريج

راسببوريج

ثانبوريج

ثانبوريج

ن328بوريج

ثانبلتاج

راسببلتاج

راسببلتاج

ثانبلتاج

ثانالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

راسبالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

راسبسمال

ثانسمال

ثانسمال
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الغربيةاألدبىمبصرمزروع عفيفى يحى ابراهيم احمد42847

الغربيةاألدبىمبصرالعال عبد متولى فضل مدحت احمد42848

الغربيةاألدبىمبصرشومان محمود محمد محمود عادل42849

الغربيةاألدبىمبصرالنجار حسن حامد السيد محمد42850

الغربيةاألدبىمبصربركات السيد بركات سعيد محمد42851

الغربيةاألدبىمبصرنوار الحفيظ عبد محمد محمد42852

الغربيةاألدبىمبصرالجنش يوسف محمد يوسف42853

الغربيةاألدبىمبصرالفرت محمد ابراهيم فتحى ابراهيم42854

الغربيةاألدبىمبصرمحمد محمود ابراهيم ياسر ابراهيم42855

الغربيةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم فوزى مسعد احمد42856

الغربيةاألدبىمبصرالبنا فوزى ياسر احمد42857

الغربيةاألدبىمبصرالجخو محمود السيد بدير السيد42858

الغربيةاألدبىمبصرجليل ابو الوهاب عبد صديق ايمن42859

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد الوهاب عبد الغنى عبد المقصود عبد42860

الغربيةاألدبىمبصرعجيز السيد محمد ابراهيم محمد42861

الغربيةاألدبىمبصرعجيز السيد على اسامه محمد42862

الغربيةاألدبىمبصرالتلته السيد احمد السيد محمد42863

الغربيةاألدبىمبصرالششتاوى المعبود عبد رجب محمد42864

الغربيةاألدبىمبصرهيلم محمد الفتوح ابو محمود محمد42865

الغربيةاألدبىمبصرداود محمد الخير عبد نادر محمد42866

الغربيةاألدبىمبصرسعدون احمد السيد احمد محمود42867

الغربيةاألدبىمبصرسكران الششتاوى محمد عزت محمود42868

الغربيةاألدبىمبصرالزفتاوى حسن رضا مصطفى42869

الغربيةاألدبىمبصرالخياط محمد المنجى عبد مصطفى42870

الغربيةاألدبىمبصرالهندى السيد على محمود مصطفى42871

الغربيةاألدبىمبصرالزمار ابراهيم السيد السيد نادر42872

الغربيةاألدبىمبصرمشالى محمد على يوسف هانى42873

الغربيةاألدبىمبصرالشربينى محمود مختار محمود وليد42874

الغربيةاألدبىمبصرشحاته اللطيف عبد شحاته محمد42875

الغربيةاألدبىمبصرالدين زين الحميد عبد االاله عبد يحيى42876

الغربيةاألدبىمبصرخليف حسين محمود السيد هللا عبد42877

الغربيةاألدبىمبصردالل ابو على احمد قطب العزيز عبد42878

الغربيةاألدبىمبصرالنجا ابو الششتاوى سعيد محمد لؤى42879

الغربيةاألدبىمبصرالشركسى الصاوى الفتاح عبد احمد محمد42880

الغربيةاألدبىمبصرريه ابو السيد السيد محمد42881

الغربيةاألدبىمبصركدش محمود على السيد محمد42882

الغربيةاألدبىمبصرعثمان ابراهيم محمد كرم مصطفى42883

الغربيةاألدبىمبصرالهادى عبد المحمدى اشرف محمد42884

الغربيةاألدبىمبصرربه عبد هللا عبد محمد لبيب احمد42885

الغربيةاألدبىمبصرالنجار سليمان المجيد عبد جمعه جابر42886

الغربيةاألدبىمبصرالعطا ابو عطيه محمد عرفه محمد42887

الغربيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم زيد ابو ابراهيم زيد ابو42888
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ثانسمال

ن329سمال

ثانسمال

راسبسمال

راسبسمال

راسبسمال

ثانسمال

راسبالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

ن342الملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

ن334الملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

متخلفالملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

ن315الملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

ثانابوجندى كفر

راسبدماط

راسبدماط

راسبدماط

ن321دماط

راسبدماط

راسبدماط

ثانالكبرى المحلة

راسبدنوشر

راسبدنوشر

راسبدنوشر

راسبدنوشر
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الغربيةاألدبىمبصررضوان ابراهيم محمد وائل42889

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى ابراهيم محمد رجب احمد42890

الغربيةاألدبىمبصرعوض اسماعيل محمد حسين حمدى42891

الغربيةاألدبىمبصرالرحمن عبد صالح محمد صالح42892

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم فاروق صبحى محمد42893

الغربيةاألدبىمبصرالسيد احمد فرج مسعود محمد42894

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم محمد مصطفى محمد42895

الغربيةاألدبىمبصراليمانى محمد مصطفى عزت محمود42896

الغربيةاألدبىمبصرحماد رزق المتولى ممتاز محمود42897

الغربيةاألدبىمبصرالحصرى مصطفى رمضان محمود مصطفى42898

الغربيةاألدبىمبصررقبان المعطى عبد ابراهيم محمد ابراهيم42899

الغربيةاألدبىمبصربكر ابو كمال اشرف عصام42900

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم متولى رضا محمد42901

الغربيةاألدبىمبصرمحمود محمد رضا محمد42902

الغربيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم ذكى احمد42903

الغربيةاألدبىمبصرالعز ابو العنين ابو ناجى احمد42904

الغربيةاألدبىمبصرمحمد فرحات صبرى الرحمن عبد42905

الغربيةاألدبىمبصرشاهين مهران زنهم مهران42906

الغربيةاألدبىمبصرغريب اسماعيل احمد سامى احمد42907

الغربيةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم محمد عنتر احمد42908

الغربيةاألدبىمبصرالنبى عبد على صبحى امير42909

الغربيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد سمير رضا42910

الغربيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود محمد42911

الغربيةاألدبىمبصرخليل احمد الهادى عبد محمود42912

الغربيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد احمد42913

الغربيةاألدبىمبصرمحروس النبى عبد محمد احمد42914

الغربيةاألدبىمبصرالشراكى عباس محمد اسامه42915

الغربيةاألدبىمبصرالسعيد على المطلب عبد جمال42916

الغربيةاألدبىمبصرالغفار عبد محمد احمد حسام42917

الغربيةاألدبىمبصرمحسب طه ابراهيم السعيد42918

الغربيةاألدبىمبصرمشالى سالم ياسر عمرو42919

الغربيةاألدبىمبصردالل محسب محسب الخير ابو محمد42920

الغربيةاألدبىمبصرالنفيلى كريم اشرف محمد42921

الغربيةاألدبىمبصرناصف محمد احمد محمود42922

الغربيةاألدبىمبصرالششتاوى سليمان فايز محمود42923

الغربيةاألدبىمبصرحسن اللطيف عبد محمد الدين نور42924

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد احمد سيد عاطف احمد42925

الغربيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم السيد شعبان42926

الغربيةاألدبىمبصرمحمد السيد زغلول السيد42927

الغربيةاألدبىمبصرالشربينى كمال هانى فارس42928

الغربيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد الحكيم عبد محمد42929

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الرسول عبد على ابراهيم42930



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1842

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبدنوشر

ن330سامول

ن318.5سامول

ثانسامول

ن315سامول

ثانسامول

ن329سامول

ثانسامول

ن348سامول

ن363سامول

راسببشبيش

ثانبشبيش

ثانبشبيش

راسببشبيش

ن365دمرو

ثاندمرو

راسبدمرو

ن361دمرو

ثان(يونس ثروت) عطاف

ثان(يونس ثروت) عطاف

راسبدخميس

راسبدخميس

راسبدخميس

راسبدخميس

ن323خلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ن332خلف محلة

ن409خلف محلة

ن345خلف محلة

ن334خلف محلة

ثانخلف محلة

ن327خلف محلة

ثانخلف محلة

ن320خلف محلة

ثانخلف محلة

ثانالحجارة بهبيت

ثانالحجارة بهبيت

ثانالحجارة بهبيت

ثانبزفتى كشك
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الغربيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد ابراهيم احمد42931

الغربيةاألدبىمبصرحالوه المهيمن عبد ايمن احمد42932

الغربيةاألدبىمبصراحمد عبده عادل احمد42933

الغربيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد احمد42934

الغربيةاألدبىمبصرفتحى محمد ياسر احمد42935

الغربيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد جمال بالل42936

الغربيةاألدبىمبصرالسباعى رفعت محمد رفعت42937

الغربيةاألدبىمبصرالطيبى محمد منصور محمد الرحمن عبد42938

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد رضا محمد42939

الغربيةاألدبىمبصرالسباعى المندوه محمود محمد42940

الغربيةاألدبىمبصرالحريرى هالل السيد محمد42941

الغربيةاألدبىمبصرمحمد عطيه هدايه احمد42942

الغربيةاألدبىمبصراحمد محمد ياسر احمد42943

الغربيةاألدبىمبصرعيسى يوسف حماده الرحمن عبد42944

الغربيةاألدبىمبصريونس احمد سيد حسن حسام42945

الغربيةاألدبىمبصرربه عبد العظيم عبد يحيا العظيم عبد42946

الغربيةاألدبىمبصريوسف النبى عبد الحسن ابو محمد42947

الغربيةاألدبىمبصررجب احمد المطلب عبد احمد42948

الغربيةاألدبىمبصرحسين محمد صقر محمد42949

الغربيةاألدبىمبصرعلى صبرى صالح معوض42950

الغربيةاألدبىمبصرطلخان راغب محمد محمود42951

الغربيةاألدبىمبصرعطيه الجواد عبد محمد محمود42952

الغربيةاألدبىمبصرالغفار عبد سليمان رجب منصور42953

الغربيةاألدبىمبصرحسين على حامد بالل42954

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم عزت احمد42955

الغربيةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود احمد42956

الغربيةاألدبىمبصرالواحد عبد العزيز عبد مصطفى السيد42957

الغربيةاألدبىمبصرامام محمد نبيل على42958

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد جمال ابراهيم42959

الغربيةاألدبىمبصرالميدانى محمد احمد محمود42960

الغربيةاألدبىمبصرالصفتى السيد الفتاح عبد محمود42961

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى القادر عبد ابراهيم ابراهيم42962

الغربيةاألدبىمبصربدير حسن فوزى احمد42963

الغربيةاألدبىمبصرشلبى محمد هللا عبد احمد42964

الغربيةاألدبىمبصربدير حسن فوزى حسين42965

الغربيةاألدبىمبصرسعده ابو عمر محمد عمر42966

الغربيةاألدبىمبصرالشين الحميد عبد حماده محمد42967

الغربيةاألدبىمبصرالفقى السيد ربيع محمد42968

الغربيةاألدبىمبصرصابر حسان صالح محمود42969

الغربيةاألدبىمبصربدير ابراهيم عادل محمود42970

الغربيةاألدبىمبصرالحميد عبد الحى عبد السعيد احمد42971

الغربيةاألدبىمبصرصقر الخالق عبد جمال احمد42972
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ن327بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ثانالعزب تفهنا

ثانملس شبرا

ثانملس شبرا

ثانشرشابة

ن315شرشابة

ثانشرشابة

راسبسنباط

ثانسنباط

ثانسنباط

ثانسنباط

ثانسنباط

راسبسنباط

راسبسنباط

ثانالسنطة

ثانالسنطة

ثانالسنطة

ثانالسنطة

ن347يزيد ميت

ثانيزيد ميت

ثانيزيد ميت

ن367بالى

ن392بالى

ثانبالى

ثانبالى

راسببالى

راسببالى

راسببالى

راسببالى

ثانبالى

ثانحواى ميت

ثانحواى ميت
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الغربيةاألدبىمبصرمحمد محمد جمال احمد42973

الغربيةاألدبىمبصرالبهنسى الستار عبد العزيز عبد احمد42974

الغربيةاألدبىمبصرالسيسى الحافظ عبد محمد هللا عبد42975

الغربيةاألدبىمبصرعايشه نسيم وائل هللا عبد42976

الغربيةاألدبىمبصرحمود المعبود عبد جمال المعبود عبد42977

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد لطفى محمد الناصر عبد42978

الغربيةاألدبىمبصرالزناتى خليل الزناتى عبده42979

الغربيةاألدبىمبصرجبر على جبر على42980

الغربيةاألدبىمبصرمحمد على الفتاح عبد على42981

الغربيةاألدبىمبصرنصار توفيق الرسول عبد مازن42982

الغربيةاألدبىمبصرمحمد رحيم رحيم محمد42983

الغربيةاألدبىمبصرمحمد السيد صالح محمد42984

الغربيةاألدبىمبصرالحميد عبد الستار عبد الحميد عبد محمد42985

الغربيةاألدبىمبصررمضان محمود وائل محمود42986

الغربيةاألدبىمبصرالغرباوى عاشور محمد مصطفى42987

الغربيةاألدبىمبصرالزنطاحى على ناصر احمد42988

الغربيةاألدبىمبصرفتوح السيد محمود حسام42989

الغربيةاألدبىمبصرالجزاز ربه عبد احمد ربه عبد42990

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم سمير مجدى محمد42991

الغربيةاألدبىمبصرحليمه ابو عمر فيصل محمود42992

الغربيةاألدبىمبصرمحمد السباعى الكحالوى احمد42993

الغربيةاألدبىمبصرالتوابتى السيد جمال احمد42994

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى السيد كريم احمد42995

الغربيةاألدبىمبصرخضر محمد السيد محمد42996

الغربيةاألدبىمبصرنصار مندور ابو سمير محمد42997

الغربيةاألدبىمبصرالجوهرى اليزيد ابو مصطفى محمد42998

الغربيةاألدبىمبصرسالم احمد محمد مدحت42999

الغربيةاألدبىمبصرالمدنى شبل رشدى احمد43000

الغربيةاألدبىمبصرفتوح على فتوح حمزه43001

الغربيةاألدبىمبصرعيد لطفى فاضل هللا عبد43002

الغربيةاألدبىمبصرسعد ابراهيم محجوب هللا عبد43003

الغربيةاألدبىمبصرشاكر محمد وليد فوزى43004

الغربيةاألدبىمبصرعطيه السيد عادل معاذ43005

الغربيةاألدبىمبصرالهادى عبد المنعم عبد رمزى حمدى43006

الغربيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمود فكرى على43007

الغربيةاألدبىمبصرالسيد على الهادى عبد حسن43008

الغربيةاألدبىمبصرقطب الحميد عبد هللا عبد الحميد عبد43009

الغربيةاألدبىمبصراحمد سليمان محمود عالء43010

الغربيةاألدبىمبصرالفتوح ابو احمد سيد عمر43011

الغربيةاألدبىمبصربكر محمد ابراهيم جمال محمد43012

الغربيةاألدبىمبصرمحمد احمد فتحى حسنى محمد43013

الغربيةاألدبىمبصرمحمد محمد حسونه محمد43014
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ثانحواى ميت

راسبحواى ميت

ثانحواى ميت

ن361.5حواى ميت

ن336حواى ميت

ثانحواى ميت

راسبحواى ميت

ثانحواى ميت

ثانحواى ميت

ثانحواى ميت

ثانحواى ميت

ثانحواى ميت

راسبحواى ميت

ثانحواى ميت

ن341حواى ميت

ن381اشناواى

ن353اشناواى

ن340اشناواى

ن360اشناواى

ثاناشناواى

ثانمزيد طوخ

ثانمزيد طوخ

ثانمزيد طوخ

ثانمزيد طوخ

ثانمزيد طوخ

ثانمزيد طوخ

ن354.5مزيد طوخ

ن326بالغربية بقلولة

راسببالغربية بقلولة

ن334بالغربية بقلولة

راسببالغربية بقلولة

ثانبالغربية بقلولة

ن348بالغربية بقلولة

ثانالباب كال كفر

راسبالباب كال كفر

ن389الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن321الزيات كفر

ن356الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن315الزيات كفر
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الغربيةاألدبىمبصرقطب الوهاب عبد على محمد43015

الغربيةاألدبىمبصرسليمان الرحمن عبد نعمان محمد43016

الغربيةاألدبىمبصرمبارك الفتاح عبد سعيد محمود43017

الغربيةاألدبىمبصرالقوى عبد الرحمن عبد محمد محمود43018

الغربيةاألدبىمبصرمحمود محمد كامل احمد مصطفى43019

الغربيةاألدبىمبصراباظه رشاد الفتاح عبد مصطفى43020

الغربيةاألدبىمبصرالسيد سالم السيد عمرو43021

الغربيةاألدبىمبصرزيدان على صبحى محمد43022

الغربيةاألدبىمبصرطه محمد طاهر محمد43023

الغربيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد فوزى محمد43024

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى هريدى حسن ابراهيم محمد43025

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم السيد يوسف ابراهيم43026

الغربيةاألدبىمبصرحامد محمد رضا احمد43027

الغربيةاألدبىمبصراحمد محمد هللا عطا احمد43028

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد الدين جالل الدين عالء احمد43029

الغربيةاألدبىمبصربدر حسين احمد سيد ممدوح احمد43030

الغربيةاألدبىمبصراحمد محمد العزيز عبد مصطفى عزت43031

الغربيةاألدبىمبصرالفرخ محمد اسماعيل محمد43032

الغربيةاألدبىمبصرعلى امبابى الرسول عبد محمد43033

الغربيةاألدبىمبصراحمد السيد جالل السيد43034

الغربيةاألدبىمبصرالحصاوى القوى عبد السيد ايهاب43035

الغربيةاألدبىمبصرجاد رجب محمد مصطفى43036

الغربيةاألدبىمبصربدير ابراهيم سعيد ابراهيم43037

الغربيةاألدبىمبصرالدراجيلى ابراهيم شاكر ابراهيم43038

الغربيةاألدبىمبصراحمد شعبان متولى احمد43039

الغربيةاألدبىمبصرالصفتى محمد حسن سامى43040

الغربيةاألدبىمبصرالسيد رمضان سعد محمد43041

الغربيةاألدبىمبصرعطيه مصطفى عطيه محمد43042

الغربيةاألدبىمبصراحمد محمد محمود طاهر43043

الغربيةاألدبىمبصرمحمود هللا فتح محمود هللا فتح43044

الغربيةاألدبىمبصرمحمد امين خالد احمد43045

الغربيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد محمد احمد43046

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم محمد رضا عمرو43047

الغربيةاألدبىمبصرالخولى ابراهيم سعيد محمد43048

الغربيةاألدبىمبصرفهيم رمضان فوزى محمد43049

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الغمرى جمال محمود43050

الغربيةاألدبىمبصرصبح محمد عاطف احمد43051

الغربيةاألدبىمبصرعليوه محمد محمد احمد43052

الغربيةاألدبىمبصرضاهر محمد يوسف احمد43053

الغربيةاألدبىمبصرمندور حسن مندور بسام43054

الغربيةاألدبىمبصرالحميد عبد متولى احمد حسام43055

الغربيةاألدبىمبصرراشد محمد اشرف راشد43056
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ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

راسبالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن371الزيات كفر

راسبالحصة اكوة

راسبالحصة اكوة

ن315الحصة اكوة

راسبالحصة اكوة

ن346ابيار

راسبقسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

راسبقسطا

راسبقسطا

راسبقسطا

راسب(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثان(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

راسب(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن341ابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ثانالنحارية

ثانالنحارية

ثانالنحارية

ن348النحارية

ن380النحارية

ن334النحارية

ثانبسيون

راسببسيون

راسببسيون

ثانبسيون

راسببسيون

راسببسيون
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الغربيةاألدبىمبصرمحمود السالم عبد خالد عادل43057

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل السيد محمد الهادى عبد43058

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد خالد الرحمن عبد43059

الغربيةاألدبىمبصرغنيم عقاد الدين سعد هللا عبد43060

الغربيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد المنعم عبد43061

الغربيةاألدبىمبصرعلى على حمدى محمد43062

الغربيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد محمود43063

الغربيةاألدبىمبصرالغنى عبد احمد محمد محمود43064

الغربيةاألدبىمبصربسيونى ابراهيم نجاح محمود43065

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل مصطفى43066

الغربيةاألدبىمبصرمحمد حلمى محمد نادر43067

الغربيةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد احمد ابراهيم43068

الغربيةاألدبىمبصربركات عطيه عطيه احمد43069

الغربيةاألدبىمبصرجبريل محمد يوسف اسامه43070

الغربيةاألدبىمبصرالسقا ابراهيم ابراهيم اسالم43071

الغربيةاألدبىمبصرشرباش ابراهيم عصام السيد43072

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد مفرح خالد43073

الغربيةاألدبىمبصرعطا الكريم عبد السيد الكريم عبد43074

الغربيةاألدبىمبصرالتالوى على عالء على43075

الغربيةاألدبىمبصرجمعه اسماعيل اليزيد ابو عمر43076

الغربيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد عمرو43077

الغربيةاألدبىمبصردياب احمد سيد مصطفى عمرو43078

الغربيةاألدبىمبصرالفتيانى الجواد عبد اشرف محمد43079

الغربيةاألدبىمبصربسيونى اسماعيل رضا محمد43080

الغربيةاألدبىمبصرالديهى احمد سيد جمال محمد43081

الغربيةاألدبىمبصرالسقا السيد رضا محمد43082

الغربيةاألدبىمبصرمحمد محمود رمضان محمد43083

الغربيةاألدبىمبصرخيره ابراهيم السعيد محمد43084

الغربيةاألدبىمبصرالحوشى محمد السيد محمد43085

الغربيةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد عادل محمد43086

الغربيةاألدبىمبصرحطب ابو مصطفى فرج محمد43087

الغربيةاألدبىمبصرمحمود محمد قطب محمد43088

الغربيةاألدبىمبصررمضان هللا عبد وجيه محمد43089

الغربيةاألدبىمبصرقنديل السيد محمد محمود43090

الغربيةاألدبىمبصراحمد مجدى محمد مصطفى43091

الغربيةاألدبىمبصرالشنديدى محمد السيد ياسر43092

الغربيةاألدبىمبصرزيد قطب محمد قطب محمد43093

الغربيةاألدبىمبصرشهله ابو محمود الرحيم عبد احمد43094

الغربيةاألدبىمبصرمحمد فتحى مأمون محمد43095

الغربيةاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم احمد43096

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد عوض عادل احمد43097

الغربيةاألدبىمبصرالقادر عبد المطلب عبد نبيه احمد43098
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ثانبسيون

ثانبسيون

راسببسيون

ثانبسيون

راسببسيون

راسببسيون

ثانبسيون

راسببسيون

ثانبسيون

راسببسيون

راسببسيون

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن327الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن340الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ن364الغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ن328الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن390الغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالحمام كفر

ثانالحمام كفر

راسبالحمام كفر
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الغربيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد محمود الدين حسام43099

الغربيةاألدبىمبصرالقهوجى محمد محمد طه43100

الغربيةاألدبىمبصرالسيد الغنى عبد فوزى الحليم عبد43101

الغربيةاألدبىمبصريوسف السيد على الغنى عبد43102

الغربيةاألدبىمبصراحمد حمزه احمد الرحمن عبد43103

الغربيةاألدبىمبصراحمد الشاملى محمد المحسن عبد43104

الغربيةاألدبىمبصرعلى على سعيد هللا عبد43105

الغربيةاألدبىمبصرهاشم محمد عاشور فارس43106

الغربيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم محمد فارس43107

الغربيةاألدبىمبصرالسيد احمد احمد محمد43108

الغربيةاألدبىمبصرالبنا ابراهيم محمود محمد هللا عبد محمد43109

الغربيةاألدبىمبصرمحمد عاطف عيسى محمد43110

الغربيةاألدبىمبصرمحمد محمود اشرف محمود43111

الغربيةاألدبىمبصرالفرس القادر عبد المنعم عبد احمد43112

الغربيةاألدبىمبصرعجيزه ابو محمد الدسوقى الرحمن عبد43113

الغربيةاألدبىمبصرالفرس احمد فوزى الرحمن عبد43114

الغربيةاألدبىمبصرحامد الفتاح عبد مصطفى عمر43115

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو الفتاح عبد الفتاح عبد عالء43116

الغربيةاألدبىمبصرمنصور قطب منصور محمد43117

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو ابراهيم اسامه محمود43118

الغربيةاألدبىمبصرسعد رمضان انور محمود43119

الغربيةاألدبىمبصرالدرينى فرج سمير احمد43120

الغربيةاألدبىمبصرالهوارى قطب محمد خالد43121

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم حسين ابراهيم شادى43122

الغربيةاألدبىمبصرطرطيره صالح احمد صالح43123

الغربيةاألدبىمبصرحبسه ابو محمد عادل هللا عبد43124

الغربيةاألدبىمبصرمحمد عباس بكر ابو محمد43125

الغربيةاألدبىمبصراحمد شبل رضا محمد43126

الغربيةاألدبىمبصرقريش ابراهيم شبل محمد43127

الغربيةاألدبىمبصرالقشالن فرحات على محمد43128

الغربيةاألدبىمبصرالضببى السيد احمد محمود43129

الغربيةاألدبىمبصرالجميزى محمد ناصر محمود43130

الغربيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم مصطفى وليد43131

الشيخ كفراألدبىمبصرالسباعى محمد السباعى كريم43132

الشيخ كفراألدبىمبصرفتحى السيد سامح فتحى43133

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يوسف ممدوح ابراهيم43134

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد مرسى ابراهيم محمد43135

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد كرم احمد43136

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان محمد السعيد محمد43137

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد سعيد جمعه عمر43138

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين فتحى حسين المقصود عبد43139

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه ابراهيم السعيد ابراهيم43140
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راسبقرانشو

ثانقرانشو

ثانالنجار كوم

راسبالنجار كوم
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ثانالنجار كوم
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ثانالنجار كوم
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راسبكفرالشيخ
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ثانكفرالشيخ
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ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ
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الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود حسن العزيز عبد احمد43141

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد السالم عبد جابر محمد43142

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد هللا عبد اللطيف عبد هشام43143

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد ايمن احمد43144

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى بسيونى شريف محمد43145

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد محمد ابراهيم كامل محمد43146

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السيد اسماعيل السيد43147

الشيخ كفراألدبىمبصرريحان حسن المعطى عبد محمد43148

الشيخ كفراألدبىمبصرعاصى زكى رمضان طاهر محمد43149

الشيخ كفراألدبىمبصردرويش محمد فؤاد احمد43150

الشيخ كفراألدبىمبصرالعسيلى القوى عبد يوسف محمد يوسف43151

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد الغنى عبد صالح حسام43152

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد غازى محمد غازى43153

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد ابراهيم محمد على ابراهيم43154

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين شرف متولى محمد مصطفى ابراهيم43155

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان محمد بسيونى احمد43156

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم ابراهيم العزيز عبد احمد43157

الشيخ كفراألدبىمبصرالزرزور يوسف غازى احمد43158

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى السيد السيد مدحت احمد43159

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابراهيم على احمد43160

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم هللا عبد فرج احمد43161

الشيخ كفراألدبىمبصرهاشم محمد قطب احمد43162

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد محمد مصطفى احمد43163

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم على بدير بدير اشرف43164

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الرفاعى السالم عبد رشدى السيد43165

الشيخ كفراألدبىمبصرشدو ابراهيم القادر عبد السيد43166

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادوم فرج الحى عبد ايمن43167

الشيخ كفراألدبىمبصراالصنج بسيونى اسماعيل بسيونى43168

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد شعيشع ابو محمد بالل43169

الشيخ كفراألدبىمبصررزق رزق مصطفى الدين حسام43170

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد الغنى عبد محمد حسن43171

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد الغنى عبد محمد حسين43172

الشيخ كفراألدبىمبصرعطا سالم ابراهيم زكى خالد43173

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى صبحى غازى صبحى43174

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد المنعم عبد شريف طه43175

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد على محمد الرحمن عبد43176

الشيخ كفراألدبىمبصرخلف بسيونى ابراهيم العزيز عبد43177

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد فرج مخيمر عزت الدين عالء43178

الشيخ كفراألدبىمبصرالشهاوى محمد هللا عبد على43179

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعداوى فؤاد المعداوى فؤاد43180

الشيخ كفراألدبىمبصررضوان ابراهيم السيد محمد43181

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الفتوح ابو السيد محمد43182
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ثانكفرالشيخ
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ن342مسير
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راسبمسير

ثانمسير

راسبمسير
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ن338مسير
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ن316مسير
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الشيخ كفراألدبىمبصرالعوضى العاطى عبد بسيونى محمد43183

الشيخ كفراألدبىمبصرفارس السعيد عماد محمد43184

الشيخ كفراألدبىمبصرالمتولى محمد الفتاح عبد محمد43185

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض السعيد جالل محمد43186

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد محمود محمد محمود43187

الشيخ كفراألدبىمبصريونس عيد جمال محمود43188

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد الدمرداش زايد محمود43189

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد يحى نبيل43190

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم فتحى ابراهيم هشام43191

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى المنعم عبد ابراهيم المنعم عبد43192

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الحى عبد سمير مجدى43193

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى المعطى عبد عيسى طه محمد43194

الشيخ كفراألدبىمبصرمحارب الفتوح ابو شعبان مراد43195

الشيخ كفراألدبىمبصريونس السيد يونس هللا عبد43196

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد محمد عادل احمد43197

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو بيومى جمعه الرحمن عبد43198

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر الحميد عبد سعد محمد الرحمن عبد43199

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده العليم عبد عجمى احمد العليم عبد43200

الشيخ كفراألدبىمبصرسلطان محمود محمد محمد هللا عبد43201

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده المولى عبد الغفار عبد محى عماد43202

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر الحميد عبد سعد العزيز عبد عمر43203

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى بازيد حامد السيد محمد43204

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى ابراهيم بدير زيدان محمد43205

الشيخ كفراألدبىمبصركيالنى الشرنوبى محمد منصور محمد43206

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى رجب محمد احمد محمود43207

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد فتوح الحميد عبد سعد مدحت43208

الشيخ كفراألدبىمبصرالواحد عبد محمد عاشور ابراهيم43209

الشيخ كفراألدبىمبصرالسنديونى حسن عمر محمد ابراهيم43210

الشيخ كفراألدبىمبصرالرازق عبد ابراهيم هاشم ابراهيم43211

الشيخ كفراألدبىمبصرالنطاط السيد الدين تاج رمضان احمد43212

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الوهاب عبد ايهاب43213

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد ابراهيم بدير مختار حسن43214

الشيخ كفراألدبىمبصرسلوع عبده هللا عبد عبده رضا43215

الشيخ كفراألدبىمبصرمسعود حسن مسعود رجب الرحمن عبد43216

الشيخ كفراألدبىمبصرفيود العزيز عبد عادل الرحمن عبد43217

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل حامد حسن محمد عالء43218

الشيخ كفراألدبىمبصرالبتانونى احمد السيد البتانونى عمر43219

الشيخ كفراألدبىمبصرالهالوى سعد مهدى سعد عمرو43220

الشيخ كفراألدبىمبصرمسعود على مسعود خميس كريم43221

الشيخ كفراألدبىمبصرعفيفى ظريف احمد محمد43222

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى صالح الشوادفى اشرف محمد43223

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد محمد محمد43224
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ن345اريمون

راسباريمون

راسباريمون
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الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاد هللا عبد السعيد جمال محمود43225

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى محمود محمد ابراهيم احمد43226

الشيخ كفراألدبىمبصرالحسينى ربيع الحسينى احمد43227

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد نصر حمدى احمد43228

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد احمد النبى عبد احمد43229

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح محمد السيد عوض محمد احمد43230

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى احمد السيد ابراهيم السيد43231

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح احمد مصباح عصام جمال43232

الشيخ كفراألدبىمبصرضيف السيد ضيف خالد43233

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجه عباس رجب على خفاجه43234

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد اسماعيل احمد رضا43235

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى محمد مجاهد عرفه طارق43236

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب احمد قطب احمد الرحمن عبد43237

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد العال عبد هللا عبد رمضان هللا عبد43238

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى رجب محمد هللا عبد43239

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين جمال فراج سعد ابراهيم محمد43240

الشيخ كفراألدبىمبصرالصباغ شعبان فهيم خالد محمد43241

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح القادر عبد الوارث عبد محمد43242

الشيخ كفراألدبىمبصرمرشدى محمود يوسف محمد43243

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين نور حسن البسيونى محمد محمود43244

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاب محمد الفتاح عبد العزيز عبد مصطفى43245

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعدنى العزيز عبد المولى عبد مصطفى43246

الشيخ كفراألدبىمبصرعكر ابو محمود احمد محمود مصطفى43247

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى ابراهيم محمد احمد ممدوح43248

الشيخ كفراألدبىمبصرلبده ابو حسن جمال مؤمن43249

الشيخ كفراألدبىمبصرمصباح محمود كامل محمد احمد43250

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسال محمد مصباح شعبان اسماعيل43251

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود محمد ابراهيم محمود الرحمن عبد43252

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد محمد عنتر فايز على43253

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد العزيز عبد الحسينى مختار43254

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجه مصطفى توفيق احمد43255

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل السيد حسن احمد43256

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان حسنى على احمد43257

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبادى على محمد شعبان احمد43258

الشيخ كفراألدبىمبصرحنبل ذكى اشرف ابراهيم43259

الشيخ كفراألدبىمبصرالكتامى محمد حسن ابراهيم43260

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل الرفاعى الاله عبد ابراهيم43261

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد خميس هليل ابراهيم اسماعيل43262

الشيخ كفراألدبىمبصريونس محمد نور السيد43263

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد عبيد اللطيف عبد سمير باسل43264

الشيخ كفراألدبىمبصرالكتامى بسيونى محمد بسيونى43265

الشيخ كفراألدبىمبصرادريس العزيز عبد عطيه جمال43266
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الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام الرفاعى الحميد عبد حاتم43267

الشيخ كفراألدبىمبصرشاكر السيد الستار عبد زغلول43268

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام محمد خالد زياد43269

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى جاد العزيز عبد رجب رامى43270

الشيخ كفراألدبىمبصرخضر محمد محمد السعيد صابر43271

الشيخ كفراألدبىمبصرعماه ابو المجيد عبد الدسوقى يحى طارق43272

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى العزيز عبد المجيد عبد العزيز عبد43273

الشيخ كفراألدبىمبصردريس ابراهيم السيد الواحد عبد43274

الشيخ كفراألدبىمبصردريس على جالل عطيه43275

الشيخ كفراألدبىمبصربهنسى الفتوح ابو السيد عالء43276

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر على على ناصر على43277

الشيخ كفراألدبىمبصرخطيب ابراهيم رجب عمار43278

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى احمد سيد محمد خيرى عمرو43279

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد احمد فتوح كريم43280

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى محمد كمال كريم43281

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم عيد عبيد اللطيف عبد سمير مازل43282

الشيخ كفراألدبىمبصرعبيد المجيد عبد السيد محمد43283

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل احمد سيد يونس احمد محمد43284

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى محمود محمد اسامه محمد43285

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو محمد اشرف محمد43286

الشيخ كفراألدبىمبصرالجزار على ابراهيم محمد43287

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد الحميد عبد على رجب محمد43288

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام ابراهيم زغلول محمد43289

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم مصطفى السيد هللا عطا محمد43290

الشيخ كفراألدبىمبصرمراد سليمان الشناوى فتوح محمد43291

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد محمد عطيه مجدى محمد43292

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار مصباح محمود محمد43293

الشيخ كفراألدبىمبصرالجنادى السيد هالل محمد43294

الشيخ كفراألدبىمبصرالكتامى هالل ياسر محمد43295

الشيخ كفراألدبىمبصربريش احمد السيد محمود43296

الشيخ كفراألدبىمبصرالحق جاد احمد السيد اشرف محمود43297

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو ممدوح عاطف محمود43298

الشيخ كفراألدبىمبصرشرف محمود محمد محمود43299

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى محمود محمد محمد مصطفى43300

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى السيد على السعيد احمد43301

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل على محمد على احمد43302

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى فؤاد فتحى احمد43303

الشيخ كفراألدبىمبصرالحصرى محمد محمد محمد احمد43304

الشيخ كفراألدبىمبصرزرد السيد احمد الجواد عبد احمد اسامه43305

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنى عبد محمود محمد السيد اسماعيل43306

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين نور محمد ابراهيم ابراهيم اشرف43307

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل فرج ابراهيم السالم عبد باسم43308
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الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى محمد محمد صالح43309

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل العزيز عبد محمد محمود صالح43310

الشيخ كفراألدبىمبصرداود السيد اللطيف عبد ايمن ضياء43311

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان الفتوح ابو عبده كرم ضياء43312

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده حسن الواحد عبد ابراهيم الواحد عبد43313

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد فتوح محمد فتوح43314

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنيمى طلبه فوزى طلبه فوزى43315

الشيخ كفراألدبىمبصرالوكيل يوسف محمد خالد مأمون43316

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد شعيشع ابو ابراهيم السعيد محمد43317

الشيخ كفراألدبىمبصرمغنم الحليم عبد خالد محمد43318

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنيمى اللطيف عبد محمد الناصر عبد محمد43319

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى محمد العزيز عبد محرم محمد43320

الشيخ كفراألدبىمبصرعليم العال عبد حسن رضا محمود43321

الشيخ كفراألدبىمبصرسلمان الفتوح ابو احمد العظيم عبد مصطفى43322

الشيخ كفراألدبىمبصربازينه على الحميد عبد حلمى يوسف43323

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ محمد ابراهيم اسماعيل احمد43324

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد بدير صبحى احمد43325

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم درويش جمال السيد43326

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى محمد محمد ايمن امير43327

الشيخ كفراألدبىمبصرالعجمى محمد الحميد عبد السعودى خالد43328

الشيخ كفراألدبىمبصرطنطاوى السيد محمود على شعراوى43329

الشيخ كفراألدبىمبصرفوده المقصود عبد حلمى محمد طارق43330

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد الحليم عبد محمد وليد الحليم عبد43331

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده القادر عبد الحسينى الرحمن عبد43332

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى الفتاح عبد السيد الرحمن عبد43333

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد على عطيه عابد الرحمن عبد43334

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد العليم عبد كرم العليم عبد43335

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد الوارث عبد الفتاح عبد الهادى عبد43336

الشيخ كفراألدبىمبصرطنطاوى السيد محمود الحميد عبد على43337

الشيخ كفراألدبىمبصرعاصى ابو قطب محمد عيد على43338

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح محمد اللطيف عبد محفوظ عمر43339

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد السيد محمد عمر43340

الشيخ كفراألدبىمبصرالفار محمد فتحى السعيد فتحى43341

الشيخ كفراألدبىمبصرجنه على فهمى مصطفى فهمى43342

الشيخ كفراألدبىمبصرمصباح محمود بسيونى محمود كريم43343

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد متولى محمد فرحات متولى43344

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم محمد الحميد عبد الاله عبد محمد43345

الشيخ كفراألدبىمبصرالقبالوى ابراهيم محمد القادر عبد محمد43346

الشيخ كفراألدبىمبصربكر حامد العليم عبد الناصر عبد محمد43347

الشيخ كفراألدبىمبصرالشعراوى محمود امين عزت محمد43348

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا حسب محمد عيد محمد43349

الشيخ كفراألدبىمبصرشعنون العزيز عبد محمود محمد43350
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الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد مصطفى مصطفى محمد43351

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ احمد كمال معوض محمد43352

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى على حافظ ناصر محمد43353

الشيخ كفراألدبىمبصرالشريف فوده محمد السيد محمود43354

الشيخ كفراألدبىمبصرالشعراوى محمد محمد السيد محمود43355

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى الشناوى المعطى عبد مصطفى43356

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد كمال فضل موسى43357

الشيخ كفراألدبىمبصرالنوسانى عطيه القادر عبد محمد يوسف43358

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد الحى عبد الفتاح عبد كريم43359

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم معوض صبحى محمد43360

الشيخ كفراألدبىمبصرطعيمه ابراهيم وحيد خميس احمد43361

الشيخ كفراألدبىمبصرمصباح بهجات السيد صبحى احمد43362

الشيخ كفراألدبىمبصرالمدبولى السعيد الحليم عبد محمد احمد43363

الشيخ كفراألدبىمبصرغلمش الغنى عبد نعيم شعبان اسامه43364

الشيخ كفراألدبىمبصربدرواى ابراهيم نزيه اسالم43365

الشيخ كفراألدبىمبصرالجيار عمر على محمد محمد اسماعيل43366

الشيخ كفراألدبىمبصرقاسم كيالنى رمضان كيالنى رمضان43367

الشيخ كفراألدبىمبصرعاشور محمد سعد مصطفى سعد43368

الشيخ كفراألدبىمبصرشكرى احمد محمد اشرف شادى43369

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى هاشم ابراهيم اشرف شريف43370

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيسى محمود على محمد طارق43371

الشيخ كفراألدبىمبصراالشمونى محمد خليل قطب الرحمن عبد43372

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافى عبد احمد الفتاح عبد ابراهيم الفتاح عبد43373

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد الحليم عبد محمود سعد هللا عبد43374

الشيخ كفراألدبىمبصرالدهنه محمد محمد محمد هللا عبد43375

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعودى المحسن عبد العليم عبد المحسن عبد43376

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سالم ابراهيم محمد عصام43377

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر محمد رجب محمد السيد عالء43378

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى سعد السيد حميدو عالء43379

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته عباس محمد عباس عماد43380

الشيخ كفراألدبىمبصررجب ابراهيم السيد جالل عمرو43381

الشيخ كفراألدبىمبصرحليمه ابو رجب خيرى الشحات فارس43382

الشيخ كفراألدبىمبصرسلطان الرحيم عبد ماهر خالد ماهر43383

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل هاشم السيد ابراهيم محمد43384

الشيخ كفراألدبىمبصرعقاب احمد محمد المنعم عبد ابراهيم محمد43385

الشيخ كفراألدبىمبصرالحناوى احمد عوض ايمن محمد43386

الشيخ كفراألدبىمبصرالخير ابو السالم عبد دسوقى محمد43387

الشيخ كفراألدبىمبصرالصاوى محمد محمد رجب محمد43388

الشيخ كفراألدبىمبصرالفخرانى ابراهيم ذكريا رمضان محمد43389

الشيخ كفراألدبىمبصرمناع على محمد سعيد محمد43390

الشيخ كفراألدبىمبصربليح فريج محمد سمير محمد43391

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد رمضان محمد صالح محمد43392
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الشيخ كفراألدبىمبصرعليان ابو حسن محمد طلعت محمد43393

الشيخ كفراألدبىمبصرمحلبه متولى كامل عادل محمد43394

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى راغب السالم عبد محمد43395

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد العرب شيخ راضى القادر عبد محمد43396

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد محمود فتحى محمد43397

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافى احمدعبد الفتاح عبد اسماعيل محمود43398

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار بدوى فاروق السعيد محمود43399

الشيخ كفراألدبىمبصرحجاج دسوقى محمد السيد محمود43400

الشيخ كفراألدبىمبصرنوح احمد سيد حسن صالح محمود43401

الشيخ كفراألدبىمبصرالطور على محمد عمر الهادى عبد محمود43402

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد محمد مرسى سليمان مسعد43403

الشيخ كفراألدبىمبصرعرفه الفتاح عبد الستار عبد مصطفى مصطفى43404

الشيخ كفراألدبىمبصرهيكل على محروس جالل نادر43405

الشيخ كفراألدبىمبصرالكفراوى محمد محمد فوزى الدين نور43406

الشيخ كفراألدبىمبصرالبيسى عمر عبده رمضان يوسف43407

الشيخ كفراألدبىمبصرالعربى محمد احمد جمعه احمد43408

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان الحفيظ عبد فرج جمعه العليم عبد43409

الشيخ كفراألدبىمبصرالشريف الحميد عبد عوض الحميد عبد هللا عبد43410

الشيخ كفراألدبىمبصراالعرج حسن محمد حمدى محمد43411

الشيخ كفراألدبىمبصرالخطيب محمود منير عيد محمد43412

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده السعيد محمد اشرف مصطفى43413

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر السيد عطيه جمال احمد43414

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار المعبود عبد على احمد43415

الشيخ كفراألدبىمبصريقطين السيد النبى عبد محمد احمد43416

الشيخ كفراألدبىمبصرالبنا محمد الفتاح عبد قطب حماده43417

الشيخ كفراألدبىمبصرباز محمد المجيد عبد حمامه سعد43418

الشيخ كفراألدبىمبصربازينه حسن محمد ابراهيم شعبان43419

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص محمد خليل مسعد شعبان43420

الشيخ كفراألدبىمبصراالحول اسماعيل ابراهيم محمد الرحيم عبد43421

الشيخ كفراألدبىمبصرباز الفتاح عبد محمد الصمد عبد العزيز عبد43422

الشيخ كفراألدبىمبصرجوده حسانين محمد احمد محمد43423

الشيخ كفراألدبىمبصرالسودانى حسانين جابر المغاورى محمد43424

الشيخ كفراألدبىمبصرنعيم احمد وهبه انور محمد43425

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى محمد محمد خميس محمد43426

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد محمد يوسف السيد كمال محمد43427

الشيخ كفراألدبىمبصرشنقار السالم عبد مرزوق مسعد محمد43428

الشيخ كفراألدبىمبصررويحى محمد على نشأت محمد43429

الشيخ كفراألدبىمبصرالصغير باز محمد باز يسرى محمد43430

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد محمود ابراهيم سامح ابراهيم43431

الشيخ كفراألدبىمبصرالفخرانى الجواد عبد الجليل عبد الجليل عبد ابراهيم43432

الشيخ كفراألدبىمبصركوهيه ابو ابراهيم عبده ماهر ابراهيم43433

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم محمد ابراهيم43434
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ثاندسوق

ن325دسوق

راسبدسوق

ثاندسوق

راسبدسوق

ثاندسوق

ن358دسوق

ن392دسوق

ن348دسوق

ن337.5دسوق

ن343.5دسوق

ن324دسوق

ن329.5دسوق

ن344.5دسوق

ن323دسوق

ثاندسوق

راسبدسوق

ثاندسوق

راسبدسوق

راسبدسوق

ن360دسوق

راسبباز

راسبباز

ثانباز

ثانباز

راسبباز

راسبباز

راسبباز

راسبباز

ن335باز

راسبباز

راسبباز

ثانباز

راسبباز

راسبباز

راسبباز

ثانباز

راسبباز

ن381المدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

ن414المدينة سنهور

ن412.5المدينة سنهور
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الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد خليل ابراهيم ابراهيم احمد43435

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصبى ابراهيم لطفى رجب احمد43436

الشيخ كفراألدبىمبصرداود عطيه ابراهيم شعبان احمد43437

الشيخ كفراألدبىمبصرحشيش ابو هللا عبد محمد شوقى احمد43438

الشيخ كفراألدبىمبصرنعمه ابو التهامى محمد صبحى احمد43439

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته محمد المجيد عبد النبى عبد احمد43440

الشيخ كفراألدبىمبصرالحمير سعد مسعود عطيه احمد43441

الشيخ كفراألدبىمبصرجعفر السباعى على على احمد43442

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته الحفنى سعد مسعود احمد43443

الشيخ كفراألدبىمبصرالناعم رمضان محمد احمد اسالم43444

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم مصطفى سالم بيومى اسالم43445

الشيخ كفراألدبىمبصرخطوه حسن محمد على اشرف43446

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبسى زكى محمد السعيد محمد السعيد43447

الشيخ كفراألدبىمبصرشرمنت اسماعيل السيد ابراهيم السيد43448

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو السيد محمود حمدى السيد43449

الشيخ كفراألدبىمبصرالشامى جبر السيد رمضان السيد43450

الشيخ كفراألدبىمبصرالدكر محمد محمود صالح السيد43451

الشيخ كفراألدبىمبصربلوزه محمد السيد على السيد43452

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى زيد ابو السيد محمد السيد43453

الشيخ كفراألدبىمبصرالصالحى محمد محمد ابراهيم ايهاب43454

الشيخ كفراألدبىمبصرالمطلب عبد السيد بهجات اشرف جمال43455

الشيخ كفراألدبىمبصراللقانى ابراهيم عطيه الفتاح عبد حسام43456

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر محمد محمد ايمن حماده43457

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده الفتاح عبد زكى رجب رجب43458

الشيخ كفراألدبىمبصرالمطلب عبد مصطفى رمضان رجب رمضان43459

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد مرسى سعد ابراهيم سامر43460

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ احمد ابراهيم رمضان ساهر43461

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر السيد شعبان السيد سعد43462

الشيخ كفراألدبىمبصرضعن ابو محمد رمضان رجب سعد43463

الشيخ كفراألدبىمبصرداود محمد هللا عبد رجب سعد43464

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم خليل ابراهيم صبحى شريف43465

الشيخ كفراألدبىمبصرعمرو على محمد محمد ماهر عادل43466

الشيخ كفراألدبىمبصرنعمه ابو التهامى المقصود عبد محمد عاصم43467

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم سالم عطيه رجب هللا عبد43468

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم هللا عبد كامل شعبان هللا عبد43469

الشيخ كفراألدبىمبصرجبر على محمد على هللا عبد43470

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود العينين ابو محمود رمضان عطيه43471

الشيخ كفراألدبىمبصرقربان حسن اسماعيل حسن عيد43472

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو محمود محمد سعد عطيه فارس43473

الشيخ كفراألدبىمبصرالدكر ابراهيم محمد محمد ابراهيم محمد43474

الشيخ كفراألدبىمبصرالصالحى محمد محمد ابراهيم محمد43475

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيونى محمد عنتر زيد ابو محمد43476
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راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

ن372المدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

ن337.5المدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

ن389.5المدينة سنهور

ن407.5المدينة سنهور

ن490المدينة سنهور

ن427.5المدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

ن341.5المدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

ن343المدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

ن323المدينة سنهور
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الشيخ كفراألدبىمبصرداود حسن السيد احمد محمد43477

الشيخ كفراألدبىمبصرجعدر احمد محمد السيد احمد محمد43478

الشيخ كفراألدبىمبصرالمنياوى احمد السيد السيد محمد43479

الشيخ كفراألدبىمبصرالميت ابراهيم محمد السيد محمد43480

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى مرسى على جمعه محمد43481

الشيخ كفراألدبىمبصرغالب مصطفى جمعه محمد43482

الشيخ كفراألدبىمبصرالمولى عبد السيد السيد رضا محمد43483

الشيخ كفراألدبىمبصرطباله ابراهيم خطاب رضا محمد43484

الشيخ كفراألدبىمبصرخزيمى محمد الباسط عبد سعد محمد43485

الشيخ كفراألدبىمبصرالحاوى ابراهيم جمعه صبحى محمد43486

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد حسنين حسن سعد محمود43487

الشيخ كفراألدبىمبصربدر السيد السالم عبد محمد محمود43488

الشيخ كفراألدبىمبصرهارون محمد عطيه مصطفى محمود43489

الشيخ كفراألدبىمبصرجويلى محمد محمود مبروك هشام43490

الشيخ كفراألدبىمبصرفيوض ابو ابراهيم محمد السعيد ابراهيم43491

الشيخ كفراألدبىمبصرالخراشى ابراهيم محمود مسعود ابراهيم43492

الشيخ كفراألدبىمبصرالفهلوى ابراهيم ابراهيم يحيى ابراهيم43493

الشيخ كفراألدبىمبصرالناقه السيد محمد السيد احمد43494

الشيخ كفراألدبىمبصرعياد سعد الخالق عبد العظيم عبد احمد43495

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم على محمد على احمد43496

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد كمال احمد كمال احمد43497

الشيخ كفراألدبىمبصرقاسم احمد محمد احمد اسالم43498

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى محمد ابراهيم محمد اسالم43499

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى محمد محمد محمد اسالم43500

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم على شحاته احمد السيد43501

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى رضوان محمد حمدان حسام43502

الشيخ كفراألدبىمبصرالقط محمد حسن محمد حسام43503

الشيخ كفراألدبىمبصرالقط محمد حسن السيد حسن43504

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم بدران بدران صبحى ذياد43505

الشيخ كفراألدبىمبصربرغوت عبده عاطف محمد هللا عبد زياد43506

الشيخ كفراألدبىمبصرشتا حسن ابراهيم حسن سليمان43507

الشيخ كفراألدبىمبصرغراره ابو بدر الدسوقى السيد الصمد عبد43508

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى مرسى محمد مرسى العزيز عبد43509

الشيخ كفراألدبىمبصرمرعى ابراهيم مختار ابراهيم هللا عبد43510

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل على محمود على هللا عبد43511

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد ابراهيم هللا عبد هللا عبد عبده43512

الشيخ كفراألدبىمبصرالغرباوى ابراهيم محمد شريف عصام43513

الشيخ كفراألدبىمبصرشرابيه ابو محمد جابر كمال على43514

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبد محمد على محمد على43515

الشيخ كفراألدبىمبصرعرب ابو عماره محمد محمد الرجال عز عمار43516

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد السيد ابراهيم المعاطى ابو عمرو43517

الشيخ كفراألدبىمبصرفراج غازى يوسف على فارس43518
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راسبالمدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

ن348المدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

ن315المدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

ثانابوعلى محلة

ن343ابوعلى محلة

ن332ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن345ابوعلى محلة

ن346.5ابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

ن323ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن345ابوعلى محلة

ن323ابوعلى محلة

ن345ابوعلى محلة

ن362ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

ن336ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن316ابوعلى محلة

ن407ابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

ن364ابوعلى محلة

ن317ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن332ابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة
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الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عطا الوهاب عبد متولى مهران متولى43519

الشيخ كفراألدبىمبصرالمظالى ابراهيم ابراهيم ابراهيم محمد43520

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل على محمود احمد محمد43521

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد السيد كامل السيد محمد43522

الشيخ كفراألدبىمبصرغراره ابو الفتوح ابو امين محمد43523

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره محمد الدين بهاء محمد43524

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص ابراهيم توفيق جمال محمد43525

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد الحميد عبد جمال محمد43526

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار محمد ابراهيم رجب محمد43527

الشيخ كفراألدبىمبصرالسبعاوى مصطفى مصطفى الصمد عبد محمد43528

الشيخ كفراألدبىمبصرفراج غازى يوسف على محمد43529

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم محمد محمد مسعد محمد43530

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد محمد السيد هارون محمد43531

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص الغنى عبد على الحصافى محمود43532

الشيخ كفراألدبىمبصردياب السالم عبد محمود السالم عبد محمود43533

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد محمد محمد محمد مصطفى43534

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد محمد زينهم محمود مصطفى43535

الشيخ كفراألدبىمبصرراس ابو سعد محمد ابراهيم هشام43536

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد محمد اللطيف عبد محمد هشام43537

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمد الحميد عبد محمد ياسر43538

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم مصطفى على محمد مصطفى43539

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم ابو هللا عبد هللا عبد على خالد43540

الشيخ كفراألدبىمبصرعابدين جامع الصغير محمد ابراهيم محمد43541

الشيخ كفراألدبىمبصرالمظالى سعد سعد محمد سعد43542

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى رضوان محمد السيد كريم43543

الشيخ كفراألدبىمبصرعشره ابراهيم اسامه ابراهيم43544

الشيخ كفراألدبىمبصرجحرود محمد ابراهيم محمد ابراهيم43545

الشيخ كفراألدبىمبصرالجزايرلى الخالق عبد بسيونى محمد احمد43546

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد المنعم عبد احمد43547

الشيخ كفراألدبىمبصرعشره السيد السيد محمد احمد43548

الشيخ كفراألدبىمبصرحنجر ابو احمد محمد حاتم اسامه43549

الشيخ كفراألدبىمبصرصفيه محمد معروف احمد اسالم43550

الشيخ كفراألدبىمبصرالحبشى محمد الخالق عبد رمضان محمد43551

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى زيد ابو محمد مصطفى محمد43552

الشيخ كفراألدبىمبصرفضليه العزيز عبد صبرى محمد43553

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص محمد محمد مصطفى محمد43554

الشيخ كفراألدبىمبصرالسنطاوى احمد هللا عبد صبحى محمد43555

الشيخ كفراألدبىمبصرونس احمد احمد محمد هللا عبد43556

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار ابراهيم محمد ماهر يوسف43557

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد المعطى عبد الدين نور احمد الرحمن عبد43558

الشيخ كفراألدبىمبصردراز محمد ابراهيم ناجى هللا عبد43559

الشيخ كفراألدبىمبصرالحفناوى محمد محمد محمود هللا عبد43560
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ن349ابوعلى محلة
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راسبابوعلى محلة
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ن315دياى محلة
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راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

ثاندياى محلة
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الشيخ كفراألدبىمبصردعبس بيومى احمد سعيد عمرو43561

الشيخ كفراألدبىمبصرالطحان على محمد على43562

الشيخ كفراألدبىمبصركشكه محمد محمد فتحى مصطفى43563

الشيخ كفراألدبىمبصردراز محمد السيد احمد مصطفى43564

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجى خفاجى غانم ابراهيم مصطفى43565

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالمى السباعى بسيونى السيد محسن43566

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتيانى محمد حسن خالد43567

الشيخ كفراألدبىمبصرسلطان الشحات النبى عبد بهاء43568

الشيخ كفراألدبىمبصرالحوفى على محمد بسيونى محمد43569

الشيخ كفراألدبىمبصرزيان احمد سيد احمد سيد محمد احمد43570

الشيخ كفراألدبىمبصرالفضل ابو محمد السالم عبد السيد صالح43571

الشيخ كفراألدبىمبصرالنشال يوسف الكريم عبد احمد اسالم43572

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيفى ابراهيم محمود عطيفى اسالم43573

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد محمد سعيد شعبان احمد43574

الشيخ كفراألدبىمبصرصافيه اللطيف عبد عتريس احمد43575

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه ابراهيم فتحى محروس احمد43576

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار نصار العزيز عبد محسن احمد43577

الشيخ كفراألدبىمبصرباهلل الخالق عبد شاكر سعد المنتصر43578

الشيخ كفراألدبىمبصرعالم ابراهيم شعبان حسن حسام43579

الشيخ كفراألدبىمبصرعليبه على محمد مغازى خالد43580

الشيخ كفراألدبىمبصرعليبه اللطيف عبد عطيه جابر رفعت43581

الشيخ كفراألدبىمبصرالديباوى الرؤف عبد كمال محمد زياد43582

الشيخ كفراألدبىمبصرخطيطه ابو السطوحى الصياد مغازى سالم43583

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه ابراهيم فتحى محمد الرحمن عبد43584

الشيخ كفراألدبىمبصرالحليسى محمد احمد الفتاح عبد اللطيف عبد43585

الشيخ كفراألدبىمبصراللباد محمد السيد ابراهيم عمار43586

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد احمد السيد موسى عمرو43587

الشيخ كفراألدبىمبصرصافيه نصر محمد برهامى محمد43588

الشيخ كفراألدبىمبصرالدخاخنى احمد حنفى سمير محمد43589

الشيخ كفراألدبىمبصرعليوه ابراهيم عطيه عادل محمد43590

الشيخ كفراألدبىمبصرالقيم المغربى محمد احمد محمود43591

الشيخ كفراألدبىمبصرعويدات الصاوى الدين محى اللطيف عبد محى43592

الشيخ كفراألدبىمبصرصافيه اللطيف عبد عتريس ناصف43593

الشيخ كفراألدبىمبصرالجليل عبد السيد صابر وائل43594

الشيخ كفراألدبىمبصرعسل مصطفى اللطيف عبد محمد ابراهيم43595

الشيخ كفراألدبىمبصرشهاوى حسن كحيل ابو عطيه احمد43596

الشيخ كفراألدبىمبصرخميس محمد محمد على احمد43597

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد الحليم عبد احمد توكل اشرف43598

الشيخ كفراألدبىمبصرمرزوق على محمد على حسام43599

الشيخ كفراألدبىمبصرطايل الشيخ مصباح مهدى رأفت43600

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم احمد سيد قطب العز السيد على43601

الشيخ كفراألدبىمبصرحالوه ابو محمود محمد هللا عبد فتحى43602
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راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

ثاندياى محلة
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ثاندياى محلة

ن318دياى محلة

راسبدياى محلة

راسبدياى محلة

ثاندياى محلة

راسبدياى محلة

راسبالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ن316الشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

ن325الشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ن326الشهداء شباس

ن335الشهداء شباس

ن383الشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

راسبالشهداء شباس

ثانالملح شباس

ن315الملح شباس

ن359الملح شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس
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الشيخ كفراألدبىمبصرفليس ابراهيم رزق ابراهيم كريم43603

الشيخ كفراألدبىمبصربريكه ابو محمد محمود اسماعيل محمد43604

الشيخ كفراألدبىمبصرحمور جابر السيد بهجات السيد محمد43605

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد ابو المقصود عبد احمد بكر محمد43606

الشيخ كفراألدبىمبصريونس السيد حسن حسن محمد43607

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين سيف السيد الفتاح عبد الفتاح عبد محمد43608

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنى عبد السيد المنعم عبد مسعد محمد43609

الشيخ كفراألدبىمبصرالنحاس محمد حمدى على محمود43610

الشيخ كفراألدبىمبصرزامل ابو اسماعيل لطيف محمد محمود43611

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم محمد محمد محمود مصطفى43612

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى على غازى يوسف43613

الشيخ كفراألدبىمبصرمجاهد احمد اسماعيل الشحات ابراهيم43614

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى السالم عبد السيد احمد43615

الشيخ كفراألدبىمبصرامبابى سعيد على الشحات احمد43616

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم مندور هللا عبد صالح احمد43617

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابو السيد يونس العظيم عبد احمد43618

الشيخ كفراألدبىمبصرالقنياتى على عبده الشحات اسالم43619

الشيخ كفراألدبىمبصرالسحماوى محمد احمد احمد على اشرف43620

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى السيد السيد مندور السيد43621

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى الرحمن عبد محمد الناصر عبد جمال43622

الشيخ كفراألدبىمبصرالطراوى فريد سعيد فريد حازم43623

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان ابراهيم محمد اشرف حسام43624

الشيخ كفراألدبىمبصرعون الصمد عبد المولى عبد ايمن حماده43625

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد سيد السيد انور حسام43626

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش على احمد سيد محمد حمدى43627

الشيخ كفراألدبىمبصررجب ابو رمضان ربيع خالد43628

الشيخ كفراألدبىمبصرالكريم عبد جابر الكريم عبد محمد سالم43629

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم محمد كامل سامح43630

الشيخ كفراألدبىمبصرصباح ابراهيم محمد محمد سعد43631

الشيخ كفراألدبىمبصركسبه مصطفى محمود ماجد صابر43632

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد الجواد عبد القادر عبد سعد عاطف43633

الشيخ كفراألدبىمبصرداود على ابراهيم الغنى عبد عالء43634

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم ربه عبد على رجب على43635

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد محمد على الدين عز على43636

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش بدر محمد عمرو عالء43637

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش بيومى محمد محمد وائل عالء43638

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش ابراهيم فتحى محمد فتحى43639

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم جالل محمد احمد محمد43640

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى ابراهيم سعد خالد محمد43641

الشيخ كفراألدبىمبصرالطراوى محمد فتحى رمزى محمد43642

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل رزق رمضان محمد43643

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل عبده الفتاح عبد سعد محمد43644
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الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ابو شراكى المقصود عبد عيد محمد43645

الشيخ كفراألدبىمبصرجعفر مصطفى هللا فتح فتحى محمد43646

الشيخ كفراألدبىمبصرعركز على متولى فتحى محمد43647

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد على محمد فرج محمد43648

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش احمد سيد متولى محمد43649

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابو غريب فؤاد نسيم محمود43650

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعودى محمد محمد السيد مصطفى43651

الشيخ كفراألدبىمبصرخالف الكريم عبد السعيد الكريم عبد مصطفى43652

الشيخ كفراألدبىمبصرالقزعه سعد على محمد هشام43653

الشيخ كفراألدبىمبصرالطحان الرؤف عبد محمود ابراهيم ياسر43654

الشيخ كفراألدبىمبصرمسلم محمد المنعم عبد المجيد عبد محمود43655

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الرؤف عبد شعبان احمد محمود43656

الشيخ كفراألدبىمبصرالدهمه الرحمن عبد سعد فريد خالد43657

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار مندور محمد حسن عمر43658

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ابو ابراهيم محمد ممدوح ابراهيم محمد43659

الشيخ كفراألدبىمبصرالذويكى محمد محمد احمد محمد43660

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى محمد محمد النبى عبد محمد43661

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى حامد محمد الدين عالء فارس43662

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه محمد السالم عبد محمد ابراهيم43663

الشيخ كفراألدبىمبصرخشبه ابو احمد احمد اليزيد ابو احمد43664

الشيخ كفراألدبىمبصرنانو النجاه ابو محمد محمد احمد43665

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم ابراهيم جمعه خالد جمعه43666

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى يوسف يوسف احمد رمضان43667

الشيخ كفراألدبىمبصرالحالج على الحميد عبد محمد على الحميد عبد43668

الشيخ كفراألدبىمبصرودن الجواد عبد عمر محمد عمر43669

الشيخ كفراألدبىمبصراللقانى المنعم عبد ابراهيم السيد محمد43670

الشيخ كفراألدبىمبصرالمنوفى مرسى ربيع حسن محمد43671

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى سعد الواحد عبد محمد مصطفى43672

الشيخ كفراألدبىمبصرالحالج محمد ابراهيم يسرى يوسف43673

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد شعيشع ابو بدران محمد ابراهيم43674

الشيخ كفراألدبىمبصربكر سالم يسرى ابراهيم43675

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمود محمد ابراهيم احمد43676

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنين ابو زيد ابو ستيت ابو احمد43677

الشيخ كفراألدبىمبصرزمر السيد اسالم احمد43678

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى اسماعيل شعبان خيرى احمد43679

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى الفتاح عبد عطيه احمد43680

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل احمد العظيم عبد على احمد43681

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد سالم عوض احمد43682

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد احمد ابراهيم فوزى احمد43683

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد على صالح محمد احمد43684

الشيخ كفراألدبىمبصربقلول مصباح الصادق عبد محمد احمد43685

الشيخ كفراألدبىمبصرشرابى محمود محمد احمد43686
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ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ن315.5سالم سيدى

ن374.5سالم سيدى

ن366سالم سيدى

ن319.5سالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1879

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصرشرابى سالم محمد يسرى احمد43687

الشيخ كفراألدبىمبصربقلول غازى عطيه ربيع اشرف43688

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور السيد غريب اسماعيل السيد43689

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السيد محمد السيد43690

الشيخ كفراألدبىمبصررزق احمد ناصر السيد43691

الشيخ كفراألدبىمبصرمكى محمد حسن انس43692

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض منصور على محمد انور43693

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجد ابو حسن جمعه حسام43694

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى محمد نقيب زايد حماده43695

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه العزيز عبد بهنسى خليفه43696

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم على حامد العزيز عبد راضى43697

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاد قنديل مسعد الكرام ابو سامى43698

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد على محمد خالد سماره43699

الشيخ كفراألدبىمبصرالبستاوى خليفه فتحى هللا عبد الرحمن عبد43700

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى حسين ابراهيم فؤاد الرحمن عبد43701

الشيخ كفراألدبىمبصرالخطيب محمد احمد محمد الرحمن عبد43702

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد رزق حسانين اشرف هللا عبد43703

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن على لطيف السيد هللا عبد43704

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد احمد خيرى هللا عبد43705

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد محمد رشاد محمد عالء43706

الشيخ كفراألدبىمبصرالبالم سعد محمد عمرو43707

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد عيسوى ابراهيم عيسوى43708

الشيخ كفراألدبىمبصرالحماقى فاروق على فارس43709

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد الشحات ابراهيم كريم43710

الشيخ كفراألدبىمبصرالقزاز السيد اسماعيل ابراهيم ماهر43711

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ماهر43712

الشيخ كفراألدبىمبصرصبح السيد على السيد محمد43713

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه جمعه الشوادفى محمد43714

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد محمد بركات محمد43715

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على ناصف حموده محمد43716

الشيخ كفراألدبىمبصررزق الجواد عبد محمد راضى محمد43717

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى يوسف فهمى رضا محمد43718

الشيخ كفراألدبىمبصرعبيدى محمد رضوان محمد43719

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد حسين شاكر عباس محمد43720

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد العزيز عبد محمد43721

الشيخ كفراألدبىمبصرعدوى السيد ابراهيم على محمد43722

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد على محمد عمر محمد43723

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو محمد المعطى عبد فؤاد محمد43724

الشيخ كفراألدبىمبصرغالى على فهمى فهمى محمد43725

الشيخ كفراألدبىمبصرالقطان عباس محمود محمد محمد43726

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد محمود احمد محمود43727

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن ابراهيم امجد محمود43728
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راسبسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ن357سالم سيدى

ن330سالم سيدى

ن350سالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ن323سالم سيدى

ن407سالم سيدى

ن338سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ن336.5سالم سيدى

ن358.5سالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ن363.5سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ن372سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى
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الشيخ كفراألدبىمبصرحسنين محمود حنفى حنفى محمود43729

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد ابراهيم فتحى محمود43730

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الهادى عبد المقتدر عبد فيصل محمود43731

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبد ابراهيم محمد محمود43732

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه متولى الدايم عبد السيد معاذ43733

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم سريع ابو الرازق عبد محمود مصطفى43734

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد السيد مجدى وليد43735

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود شامخ ابراهيم حسن يوسف43736

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الباسط عبد محمد حازم43737

الشيخ كفراألدبىمبصرالاله عبد الحميد عبد المطلب عبد حسام43738

الشيخ كفراألدبىمبصردشيشه حسن محمد محمد العابدين زين43739

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو ابراهيم احمد سعد43740

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى رمضان فرحات عمر43741

الشيخ كفراألدبىمبصربليح الاله عبد شمس محمد43742

الشيخ كفراألدبىمبصرسويدان محمد منير هشام منير43743

الشيخ كفراألدبىمبصرغبيش ابراهيم محمد ابراهيم محمد43744

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد بهنسى حنفى محمد43745

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى سالمه سامى احمد43746

الشيخ كفراألدبىمبصرالشبينى احمد محمد خالد ابراهيم43747

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده احمد سيد ابراهيم احمد43748

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد رجب اسماعيل احمد43749

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى العظيم عبد السيد احمد43750

الشيخ كفراألدبىمبصربكر محمد الشوادفى احمد43751

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم شعبان رمضان احمد43752

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان على السيد سمير احمد43753

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى على ابراهيم رضا ادهم43754

الشيخ كفراألدبىمبصربصار حسانين على اسماعيل43755

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف السيد عبد جمال حسام43756

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد سالم محمد كرم حسام43757

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود ابراهيم السالم عبد السالم عبد حسين43758

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد احمد حمدين43759

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى عيسى سعد فتحى رضا43760

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان على لطفى صالح43761

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده محمد احمد خالد الرحمن عبد43762

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى همام سعيد الرحمن عبد43763

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الواحد عبد الشحات هللا عبد43764

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى السعيد سامى هللا عبد43765

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه طنطاوى عطيه عيسى عزت43766

الشيخ كفراألدبىمبصرالشوادفى محمد لبيب فؤاد43767

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا السيدعبد محمود عصام كمال43768

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار حسانين محمد بسيونى محمد43769

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابراهيم انور رضا محمد43770
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راسبسالم سيدى

ن331سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ن328سالم سيدى

راسبسالم سيدى

ن362سالم سيدى

ن376سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

ثانعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

راسبعباس منشأة

ثانعباس منشأة

راسبعباس منشأة

ثانعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

ن353عباس منشأة

ثانعباس منشأة

ن335عباس منشأة

ثانعباس منشأة

ن315عباس منشأة

ن376عباس منشأة

راسبعباس منشأة

ن315عباس منشأة

ن372عباس منشأة

راسبعباس منشأة
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الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى محمد هللا عبد سامى محمد43771

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد محمد سعد محمد43772

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد العزيز عبد المنعم عبد محمد43773

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل عوض مجاهد محمد43774

الشيخ كفراألدبىمبصرمراد رضوان مراد محمد43775

الشيخ كفراألدبىمبصرالدكرورى بسيونى محمد الشحات محمود43776

الشيخ كفراألدبىمبصرالشراكى محمد سعد سعد محمود43777

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين ابراهيم الحليم عبد محمود43778

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد سيد المنعم عبد مصعب43779

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح اسماعيل على لطفى منصور43780

الشيخ كفراألدبىمبصرالمنسى عبده رشاد زغلول نادر43781

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى العزيز عبد السيد احمد43782

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى السيد محمد هللا عبد43783

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد صبرى على احمد43784

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى هللا عبد مصطفى بالل43785

الشيخ كفراألدبىمبصرالحافظ عبد زيدان خالد رضا43786

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى ابراهيم سعد ابراهيم43787

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد السعيد محمد السعيد43788

الشيخ كفراألدبىمبصرباز رجب حجازى باز خالد43789

الشيخ كفراألدبىمبصركيالنى رشاد الخالق عبد رضا43790

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد سعد كريم عادل43791

الشيخ كفراألدبىمبصرالحافظ عبد محمود السالم عبد شعبان هللا عبد43792

الشيخ كفراألدبىمبصرعنتر حسن محمد هللا عبد43793

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد ناجى احمد محمد43794

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد رفاعى محمد رفاعى محمد43795

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السالم عبد زاهر محمد43796

الشيخ كفراألدبىمبصرزهدى جالل فرحات محمد43797

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد على محفوظ محمد43798

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض محمد ابراهيم محمد محمد43799

الشيخ كفراألدبىمبصرعفيفى سالمه مصطفى محمد43800

الشيخ كفراألدبىمبصرطه مصطفى مجدى مصطفى43801

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد حسنين على حسنين وليد43802

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد سعد شعبان يوسف43803

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى حسن صبرى الرازق عبد43804

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو بهجت زيد ابو احمد43805

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم على محمد حمدى احمد43806

الشيخ كفراألدبىمبصرعيطه ابو محمود حمدى احمد43807

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد السيد محمد عاطف احمد43808

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر محمد على الاله عبد احمد43809

الشيخ كفراألدبىمبصرمحفوظ محمد الفتاح عبد عوض احمد43810

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على يوسف فرحات احمد43811

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمد سعد ماهر احمد43812
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ثانعباس منشأة

ن395عباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

راسبعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبالورق

راسبالورق

ن317.5الورق

ن333.5الورق

ثانالورق

ثانالورق

ثانالورق

ثانالورق

راسبالورق

ثانالورق

ثانالورق

راسبالورق

راسبالورق

ثانالورق

ثانالورق

راسبالورق

راسبالورق

ثانالورق

ن323الصيفر برية

ن324الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن346الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

راسبالصيفر برية

ثانالصيفر برية
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الشيخ كفراألدبىمبصرالدين على رجب محمد احمد43813

الشيخ كفراألدبىمبصرخوات ابو الغنى عبد محمد احمد43814

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد بهجات اللطيف عبد محمد احمد43815

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم بدر محمد فوزى محمد احمد43816

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى طه محمد محمد احمد43817

الشيخ كفراألدبىمبصرقاسم غازى محمد محمد احمد43818

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد حامد محمد ايمن اسالم43819

الشيخ كفراألدبىمبصرالمكاوى صالح اسماعيل صالح اسماعيل43820

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر ابراهيم اشرف ايمن43821

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد محمد محروس ايمن43822

الشيخ كفراألدبىمبصرنشوان احمد احمد ايهاب43823

الشيخ كفراألدبىمبصررداد على يونس رضا بالل43824

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابو حسن المنعم عبد محمد بالل43825

الشيخ كفراألدبىمبصربهنسى جبر سعد عطيه جبر43826

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى ابراهيم جبر مدحت جبر43827

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى داود سعد حمدى مراد جميل43828

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى حسن حسن بهاء حسن43829

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده سعد قطب عالء حماده43830

الشيخ كفراألدبىمبصرالقبانى الحميد عبد محمد رضا خالد43831

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد الفتاح عبد خالد43832

الشيخ كفراألدبىمبصرناجى الشافعى سماره سامح43833

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمد محمد مهران سامح43834

الشيخ كفراألدبىمبصرالزهيرى محمد سعد راضى سعد43835

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن المجيد عبد حسن شريف سعد43836

الشيخ كفراألدبىمبصربهنسى حسن حسن سعد صدقى43837

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم المجيد عبد البرهامى رزق طارق43838

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور اللطيف عبد شريف سامى عادل43839

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى ابراهيم هللا عبد هللا عبد عامر43840

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد يوسف احمد هللا عبد43841

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى سعد محمد رياض هللا عبد43842

الشيخ كفراألدبىمبصردسوقى احمد محمد طالل هللا عبد43843

الشيخ كفراألدبىمبصرجالل على هللا عبد على هللا عبد43844

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجى محمد السعود ابو محمد هللا عبد43845

الشيخ كفراألدبىمبصرالمشد اسماعيل العزيز عبد محمد على43846

الشيخ كفراألدبىمبصرحربى مصطفى على محمد على43847

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى ابراهيم على الفتاح عبد عباده عماد43848

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى هللا عبد سعد فؤاد ابراهيم محمد43849

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد توفيق احمد محمد43850

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى حامد حامد احمد محمد43851

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل احمد سلطان احمد محمد43852

الشيخ كفراألدبىمبصرحربى ابراهيم حسن السعيد محمد43853

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد الباسط عبد السعيد محمد43854
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ن315الصيفر برية
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الشيخ كفراألدبىمبصرغالى السعيد الحميد عبد السعيد محمد43855

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده محمد السعيد محمد43856

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده سعد محمد السعيد محمد43857

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى التواب عبد فريد جمعه محمد43858

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعطى عبد صالح حسنى محمد43859

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر رزق محمد حسنى محمد43860

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش هللا فتح حمدى محمد43861

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم المجيد عبد محمد خميس محمد43862

الشيخ كفراألدبىمبصرالعطار برعى سالم رجب محمد43863

الشيخ كفراألدبىمبصرزهران رزق على رزق محمد43864

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش محمد فتحى رزق محمد43865

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص بيومى محمد رشاد محمد43866

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش رزق محمد سعد محمد43867

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو مرسى محمد سعد محمد43868

الشيخ كفراألدبىمبصرالمكاوى الحى عبد المطلب عبد الاله عبد محمد43869

الشيخ كفراألدبىمبصرالبربرى بيومى محمد الحكيم عبد محمد43870

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم بدر محمد الفتاح عبد محمد43871

الشيخ كفراألدبىمبصرحربى على الحى عبد الناصر عبد محمد43872

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده الهادى عبد الهادى عبد الدين عالء محمد43873

الشيخ كفراألدبىمبصرالناعم السعيد عالء محمد43874

الشيخ كفراألدبىمبصرعيطه ابراهيم الرفاعى على محمد43875

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد هللا عبد كامل محمد43876

الشيخ كفراألدبىمبصرناصر القادر عبد محمد محمد محمد43877

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم المجيد عبد برهامى محمود محمد43878

الشيخ كفراألدبىمبصربساط مندور محمد وافى محمد43879

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم على محمد وحيد محمد43880

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم هللا فتح الدسوقى يوسف محمد43881

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى ابراهيم ابراهيم محمود43882

الشيخ كفراألدبىمبصرالمشد اسماعيل احمد ربيع محمود43883

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم احمد السالم عبد محمود43884

الشيخ كفراألدبىمبصرداود حسن العاطى عبد عرفه محمود43885

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الخالق عبد الكريم عبد عطيه محمود43886

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى السعيد على محمود43887

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد حسن على الدين عماد محمود43888

الشيخ كفراألدبىمبصرخوات ابو محمود محمد محمد محمود43889

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد مغازى يوسف محمد محمود43890

الشيخ كفراألدبىمبصرذ عقل على محى محمد محى43891

الشيخ كفراألدبىمبصرغريب السيد السيد شعبان مختار43892

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد محمد صالح مدحت43893

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد على محمد محمود مديح43894

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد معناوى احمد مصطفى43895

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور محمد اليزيد ابو جمعه معاذ43896
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الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين السالم عبد هللا فتح السالم عبد معاذ43897

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد متولى اللطيف عبد محمد مهاب43898

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد السيد صفوت هادى43899

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره محمد محمد السيد هيثم43900

الشيخ كفراألدبىمبصرالناعم هللا عبد محمد محفوظ وحيد43901

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد القادر عبد محمد يوسف43902

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى طه محمد محمد يوسف43903

الشيخ كفراألدبىمبصررجب محمد مرشدى حسان احمد43904

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن حموده فتحى الحكيم عبد محمد43905

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد حسين محمد حسين محمد43906

الشيخ كفراألدبىمبصرالغالى ربيع السعيد عمار43907

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن حموده حموده هللا فتح سعد43908

الشيخ كفراألدبىمبصرجامع مقبل زكريا محمود ياسر43909

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد زكى ابراهيم عزيز احمد43910

الشيخ كفراألدبىمبصرالقبالوى المطلب عبد السيد ثابت انس43911

الشيخ كفراألدبىمبصرالحالج على سامى الحميد عبد احمد43912

الشيخ كفراألدبىمبصرالسطوحى محمد احمد الدين بهاء43913

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد هللا عبد سعد جمال43914

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور على احمد سعد هللا فتح حسام43915

الشيخ كفراألدبىمبصرالواحد عبد راشد سامى رضا43916

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود السيد رجب السيد محمد43917

الشيخ كفراألدبىمبصرالغفار عبد محفوظ الغفار عبد محمد43918

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده على محمد عوض محمد43919

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الغنى عبد الواحد عبد على ماهر43920

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى سعد عبده ربيع محمد43921

الشيخ كفراألدبىمبصرالزهيرى على حسن ضاحى مديح43922

الشيخ كفراألدبىمبصريونس محمد متولى الشافى عبد نادر43923

الشيخ كفراألدبىمبصرمسعود مسعود الكريم عبد عنتر يحيى43924

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد محمد محمد يوسف43925

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى داود سعد محمد حافظ43926

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى الحفيظ عبد نزيه هللا عبد ابراهيم43927

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد السميع عبد العزيز عبد احمد43928

الشيخ كفراألدبىمبصرشهاوى ابو عبده شفيق محمد عبده43929

الشيخ كفراألدبىمبصرقاسم ابراهيم الباقى عبد ابراهيم43930

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمد ابراهيم احمد43931

الشيخ كفراألدبىمبصرداود محمد رضا احمد43932

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف الزغبى شعبان احمد43933

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم احمد جميل احمد43934

الشيخ كفراألدبىمبصرعرجاوى حلمى السيد احمد43935

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين السيد حمام السيد43936

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف حمزه رجب اسالم43937

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد خليل ذكريا اسالم43938
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الشيخ كفراألدبىمبصرعباس حسن محفوظ احمد43939

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود احمد عوض محمد احمد43940

الشيخ كفراألدبىمبصرسيد محمود محمد احمد43941

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم احمد فؤاد ايهاب43942

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود لطفى ماهر احمد43943

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فتح بسيونى همت بسيونى43944

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد فوزى الكريم عبد حماده43945

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمود عيد خالد43946

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن مرشدى وفا خالد43947

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد عوض احمد سامح43948

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى صفوان على صفوان43949

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه حسن ايمن صالح43950

الشيخ كفراألدبىمبصررزق على محمد طه43951

الشيخ كفراألدبىمبصرسبيت محمد محمد عالء43952

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد الجواد عبد مجدى هللا عبد43953

الشيخ كفراألدبىمبصررزق فهمى قدرى فهمى43954

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان فهيم فوزى فهيم43955

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد حمدين السيد محمد43956

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن حافظ السعيد محمد43957

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد كمال خالد محمد43958

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد احمد بسيم الشحات محمد43959

الشيخ كفراألدبىمبصرطلبه الحليم عبد سعد محمد43960

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد توفيق الحميد عبد محمد43961

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى طه على محمد43962

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش رزق فهمى محمد43963

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمد محمد43964

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الستار عبد نادر محمد43965

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى احمد ثابت مصطفى43966

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم عابد هانى43967

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمود رضا حمدى43968

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد احمد ابراهيم43969

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد سعد احمد43970

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد الكريم عبد احمد43971

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجاه ابو ابراهيم محمد اسالم43972

الشيخ كفراألدبىمبصرالمكارم ابو هللا عبد محمد اسالم43973

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد السيد محمد اشرف43974

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد محمد السعيد43975

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يوسف ابراهيم السيد43976

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد حسن بالل43977

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم عبده مسعود ثروت43978

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعيد حلمى السعيد حماده43979

الشيخ كفراألدبىمبصرالقونى مبروك رضا حماده43980
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الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد رشاد محمد حماده43981

الشيخ كفراألدبىمبصرعبيده رفعت عاطف رفعت43982

الشيخ كفراألدبىمبصرهيبه مبروك احمد سعد43983

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد الدين سعد هللا سعد43984

الشيخ كفراألدبىمبصرالخير ابو الحميد عبد دسوقى الحميد عبد43985

الشيخ كفراألدبىمبصرنعمان ابو ضيف ابو محمد الرحمن عبد43986

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى احمد خالد عصام43987

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل محمد مصطفى عصام43988

الشيخ كفراألدبىمبصرعياد السعيد على عمرو43989

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد فاروق صابر فاروق43990

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد السيد ابراهيم محمد43991

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الستار عبد الوفا ابو محمد43992

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده محمد جمال محمد43993

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد السعيد حسن محمد43994

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد حسن حمدى محمد43995

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يوسف رضا محمد43996

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الستار عبد رمضان محمد43997

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد سامى محمد43998

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى اللطيف عبد اللطيف عبد محمد43999

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف ابراهيم غازى محمد44000

الشيخ كفراألدبىمبصرالال عبد عبده محمود محمود محمد44001

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى محمد44002

الشيخ كفراألدبىمبصرالقونى محمد ممدوح محمد44003

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى المعطى عبد على محمود44004

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمود على محمود44005

الشيخ كفراألدبىمبصرالنادى الفتاح عبد جوده مصطفى44006

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد محمد رضا مصطفى44007

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد محمد وليد44008

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد منصور يوسف44009

الشيخ كفراألدبىمبصرالمقصود عبد محمد السعيد محمد44010

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده قطب بدوى احمد44011

الشيخ كفراألدبىمبصرصبح زايد اسماعيل حمدى احمد44012

الشيخ كفراألدبىمبصرالهلباوى اسماعيل حسن رجب احمد44013

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص محمد ابراهيم سليمان احمد44014

الشيخ كفراألدبىمبصرالجزار الغنى عبد محمد ممدوح احمد44015

الشيخ كفراألدبىمبصراللقانى اسماعيل طلب مصطفى اسامه44016

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى الفتاح عبد اشرف اسالم44017

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنين ابو مصطفى فرحات اشرف44018

الشيخ كفراألدبىمبصرالسواح السعيد محمود محروس السعيد44019

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب ابراهيم محمد الناصر عبد جمال44020

الشيخ كفراألدبىمبصروهدان احمد على رجب حسام44021

الشيخ كفراألدبىمبصرعلوان نوح محمد منصور حسام44022
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الشيخ كفراألدبىمبصرالحوتى محمد نبيه حسام44023

الشيخ كفراألدبىمبصرحسبن محمد خليل محمد خليل44024

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان عاطف رمضان زيدان44025

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين شمس يوسف شريف الرحمن عبد44026

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته على السالم عبد سعد السالم عبد44027

الشيخ كفراألدبىمبصرالصياد على المنعم عبد عادل العزيز عبد44028

الشيخ كفراألدبىمبصرالسبكى احمد المنعم عبد سعيد المنعم عبد44029

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم محمد احمد لقمان44030

الشيخ كفراألدبىمبصرالبرماوى خلف الحى عبد ابراهيم محمد44031

الشيخ كفراألدبىمبصرالدقله ابراهيم على ابراهيم محمد44032

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى الغفار عبد فرج صبحى محمد44033

الشيخ كفراألدبىمبصرالكالف المجيد عبد مصطفى العزيز عبد محمد44034

الشيخ كفراألدبىمبصربلح احمد سيد مصطفى محمد44035

الشيخ كفراألدبىمبصرالجنادى السيد عيد السيد محمود44036

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى التواب عبد شوقى محمود44037

الشيخ كفراألدبىمبصرنجم العزيز عبد عيسوى محمد محمود44038

الشيخ كفراألدبىمبصرمرجان صابر الدميرى مصطفى44039

الشيخ كفراألدبىمبصرمراعيط ابراهيم السالم عبد حمدان مصطفى44040

الشيخ كفراألدبىمبصرالسبكى احمد المنعم عبد سعيد مصطفى44041

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا السالم عبد ابراهيم السالم عبد مصطفى44042

الشيخ كفراألدبىمبصرالغر محمد محمد هللا عبد مصطفى44043

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى النبى عبد سامى النبى عبد موسى44044

الشيخ كفراألدبىمبصرعلوان ابراهيم الشافى عبد شحاته نشأت44045

الشيخ كفراألدبىمبصرراشد على محمد وائل44046

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى العزيز عبد محمد السيد داود44047

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى ابراهيم محمود حمدى شكرى44048

الشيخ كفراألدبىمبصرالصيفى السباعى السيد معتمد احمد44049

الشيخ كفراألدبىمبصرراجح محمد الكريم عبد يوسف احمد44050

الشيخ كفراألدبىمبصرالغرابلى الفتاح عبد يوسف الرحمن عبد44051

الشيخ كفراألدبىمبصرالكومى العزيز عبد محمد العزيز عبد44052

الشيخ كفراألدبىمبصرمسعود مصطفى فوزى فاروق44053

الشيخ كفراألدبىمبصرالشامى محمد جالل محمد44054

الشيخ كفراألدبىمبصرنوار حامد العزيز عبد مبروك محمد44055

الشيخ كفراألدبىمبصرالزبيدى شبل ياسر محمود44056

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عطا الجوهرى صبحى يوسف44057

الشيخ كفراألدبىمبصرمجاهد هللا عبد صبحى يوسف44058

الشيخ كفراألدبىمبصرعتمان محمد هشام يوسف44059

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو محمد الهادى عبد احمد44060

الشيخ كفراألدبىمبصرمرعى محمد بسيونى عوض بكر44061

الشيخ كفراألدبىمبصرالعربى منصور السعودى منصور حاتم44062

الشيخ كفراألدبىمبصرشمه ابو الرحمن عبد احمد عادل حماده44063

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم يوسف محمد محمد خالد44064
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ثانقونة
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راسبقونة
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الشيخ كفراألدبىمبصرسرور خليفه محمد جمال فهد44065

الشيخ كفراألدبىمبصرمبروك حسن محمد ابراهيم محمد44066

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى حامد محمد حامد محمد44067

الشيخ كفراألدبىمبصرداود امام اسماعيل صبحى محمد44068

الشيخ كفراألدبىمبصررضوان محمود التواب عبد محمد44069

الشيخ كفراألدبىمبصرصبح شعيشع ابو محمد الهادى عبد محمد44070

الشيخ كفراألدبىمبصرمعوض ابراهيم محمد عوض محمد44071

الشيخ كفراألدبىمبصرجحا الرحمن عبد على محمد محمود44072

الشيخ كفراألدبىمبصررضوان يوسف الرحمن عبد رمضان يوسف44073

الشيخ كفراألدبىمبصرعجالن اللطيف عبد مجدى ابراهيم44074

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد حسن الوهاب عبد جمال44075

الشيخ كفراألدبىمبصرعسل الهادى عبد محمد الهادى عبد حمزه44076

الشيخ كفراألدبىمبصرعسل الهادى عبد محمد الهادى عبد خالد44077

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد محمد سعد محمد الرحمن عبد44078

الشيخ كفراألدبىمبصرالبربرى العزيز عبد مسعد عزت عراقى44079

الشيخ كفراألدبىمبصربقوش ابراهيم نصر عماد44080

الشيخ كفراألدبىمبصرجابر نصر هللا فتح فريد44081

الشيخ كفراألدبىمبصرمدكور زيدان محمد سامى محمد44082

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان اللطيف عبد المنعم عبد محمد44083

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان محمود على اشرف محمود44084

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابراهيم السيد معاذ44085

الشيخ كفراألدبىمبصرعالم الصمد عبد الباقى عبد المنصف عبد معوض44086

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد المجيد عبد القادر عبد محمد ياسر هشام44087

الشيخ كفراألدبىمبصرفريج القادر عبد محمد حسن محمود44088

الشيخ كفراألدبىمبصرالعطافى فوده حموده احمد ابراهيم44089

الشيخ كفراألدبىمبصردويدار يحى محمد ابراهيم44090

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد السكرى احمد44091

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان على حسن خيرى احمد44092

الشيخ كفراألدبىمبصرالغيط ابو السيد على احمد44093

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابراهيم حلمى مديح حلمى44094

الشيخ كفراألدبىمبصرالجداوى السيد محمد خالد44095

الشيخ كفراألدبىمبصرخميس حسن الفتاح عبد وليد الفتاح عبد44096

الشيخ كفراألدبىمبصردرباله رمضان محمد هللا عبد44097

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار السيد البديع عبد محمد هللا عبد44098

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سليم مختار هللا عبد44099

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل على الهادى عبد رجب الهادى عبد44100

الشيخ كفراألدبىمبصرالصباغ احمد ابراهيم الرحمن عبد عمر44101

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد رمضان السيد عماد عمر44102

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى رمضان ابراهيم محمد44103

الشيخ كفراألدبىمبصرمجاهد السيد كامل ابراهيم محمد44104

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد خلف محمد44105

الشيخ كفراألدبىمبصرفوده على صابر رمضان محمد44106
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الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم قطب السالم عبد محمد44107

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد المنعم عبد محمد44108

الشيخ كفراألدبىمبصرالكومى محمد ابراهيم عبده محمد44109

الشيخ كفراألدبىمبصرالعربى حسن على على محمد44110

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب احمد احمد الجيوشى محمود44111

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم على محمد خالد محمود44112

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد مصطفى محمود44113

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد الشحات مصطفى44114

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم رمضان محمد سمير مصطفى44115

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد الخالق عبد ناصر وهيب44116

الشيخ كفراألدبىمبصرالدايم عبد المجيد عبد السيد محمد احمد44117

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور متولى منصور المنعم عبد شريف44118

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل السيد اسماعيل طه44119

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده اللطيف عبد عوض محمد هللا عبد44120

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى ابراهيم ابراهيم خالد محمد44121

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور متولى منصور المنعم عبد محمد44122

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الشيخ على محمد عطيه محمد44123

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم نور حسن ابراهيم44124

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد العاطى عبد صبرى احمد44125

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى ابراهيم الفتاح عبد بسيونى ايمن44126

الشيخ كفراألدبىمبصريونس الحميد عبد يونس ايمن44127

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى الكريم عبد صبحى حسن حسام44128

الشيخ كفراألدبىمبصرالصياد محمد التواب عبد عادل خالد44129

الشيخ كفراألدبىمبصرالمحسن عبد بدير عصام ربيع44130

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد الشاملى كمال صبرى44131

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى الرحمن عبد على الليثى عمار44132

الشيخ كفراألدبىمبصرالغفار عبد العزيز عبد ممدوح عمار44133

الشيخ كفراألدبىمبصرالطنطاوى عطيه محمد قطب هللا عبد44134

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى حموده طه عصام44135

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض هللا عبد محمد عالء44136

الشيخ كفراألدبىمبصرعفان نصر محمد عمر44137

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد رشاد احمد محمد44138

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى رجب حماده محمد44139

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل كمال خليل محمد44140

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على يوسف المولى عبد محمد44141

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام محمد الواحد عبد محمد44142

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه صالح عطيه محمود44143

الشيخ كفراألدبىمبصربيلى ابراهيم بيلى محمد محمود44144

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمود جمال محمد محمود44145

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه مصطفى السالم عبد اشرف مصطفى44146

الشيخ كفراألدبىمبصرالغفار عبد العزيز عبد محمد مصطفى44147

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد طه مبروك ماهر هانى44148
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راسبالكبرى فرج

ثانالوزارية
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راسبالوزارية
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ثانالوزارية

راسبالوزارية
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راسبالوزارية
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الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم على فوزى هندى محمد44149

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد محمد الناصر عبد ابراهيم44150

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد مغازى اللطيف عبد سمير احمد44151

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد حسن محمد عصام احمد44152

الشيخ كفراألدبىمبصررماح الحميد عبد السعيد اسالم44153

الشيخ كفراألدبىمبصرالبردخينى غازى الحميد عبد طه طالل44154

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل احمد السيد رمضان هللا عبد44155

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد العزيز عبد المحسن عبد محمد المحسن عبد44156

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف الرازق عبد شعبان حمدان محمد44157

الشيخ كفراألدبىمبصرالجليل عبد عطيه عادل محمد44158

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر السالم عبد محمد عقيل محمد44159

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان الجليل عبد عبده سعد محمود44160

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر السيد يحى جمعه يحى44161

الشيخ كفراألدبىمبصرالعطار ابراهيم الشوادفى عادل ابراهيم44162

الشيخ كفراألدبىمبصرالفنه على السيد خميس غزاله ابو44163

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد السيد العال عبد فوزى احمد44164

الشيخ كفراألدبىمبصرمطر على فؤاد محمد احمد44165

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد صديق الفتاح عبد احمد44166

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد احمد صالح احمد44167

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان الحميد عبد صبحى احمد44168

الشيخ كفراألدبىمبصربسطويسى محمود جمال اسامه44169

الشيخ كفراألدبىمبصرالجناينى مصطفى السيد شعبان اسامه44170

الشيخ كفراألدبىمبصراشورى القادر عبد احمد محمد اسالم44171

الشيخ كفراألدبىمبصرالفضالى مرسى زكريا السيد اسالم44172

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى متولى المنعم عبد رضا امير44173

الشيخ كفراألدبىمبصررجب محمد ماهر حسن44174

الشيخ كفراألدبىمبصررجب محمد ماهر حسين44175

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى عباس السالم عبد عباس44176

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى حسن السيد حماده هللا عبد44177

الشيخ كفراألدبىمبصرياسين ابراهيم مهدى محمد عمر44178

الشيخ كفراألدبىمبصرحمام المنعم عبد قطب احمد قطب44179

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد على هالل على محمد44180

الشيخ كفراألدبىمبصرالشحات الصمد عبد الباسط عبد محمد44181

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد حمدى صالح محمد44182

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى فؤاد كمال محمد44183

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى السالم عبد هيثم محمد44184

الشيخ كفراألدبىمبصربسطويسى محمود محمد محمود44185

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد مصباح شريف مصباح44186

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى مصطفى محمد مصطفى44187

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى هللا عبد سعد مصطفى44188

الشيخ كفراألدبىمبصرالشامى محمد الغفار عبد شريف يوسف44189

الشيخ كفراألدبىمبصربيومى العزيز عبد ابراهيم احمد44190
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ثانالشيخ بكفر بقلولة

راسبالرصيف
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ن340الرصيف

راسبالرصيف

راسبالرصيف

راسبالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

راسبالرصيف
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ن337الرصيف

راسبالرصيف

راسبالرصيف

ثانالرصيف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1903

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى اسماعيل حسن احمد44191

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد النبى عبد مسعد احمد44192

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الرؤف عبد ابراهيم اسماعيل44193

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد السعيد كمال الدين حسام44194

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان يوسف على الفتاح عبد حمدى44195

الشيخ كفراألدبىمبصرالمناخلى الحميد عبد سعيد هالل سعيد44196

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد احمد هللا عبد المنعم عبد شريف44197

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن الغفار عبد محمد عطوه محمد44198

الشيخ كفراألدبىمبصررسالن هنداوى الحليم عبد محمد محمود44199

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين فخر الدين بهى ابراهيم احمد44200

الشيخ كفراألدبىمبصرغريب على توفيق احمد44201

الشيخ كفراألدبىمبصرعنيصر محمد احمد حلمى احمد44202

الشيخ كفراألدبىمبصرخميس حسن بركات رجب احمد44203

الشيخ كفراألدبىمبصرسلمان بهجت احمد سعد احمد44204

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان محمد احمد سعيد احمد44205

الشيخ كفراألدبىمبصررخا النبى عبد السالم عبد محمد احمد44206

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشيرى سعد محمد محمد اسالم44207

الشيخ كفراألدبىمبصرهيكل ابراهيم السيد محمد السيد44208

الشيخ كفراألدبىمبصرالسواحلى عبده محمد سعد44209

الشيخ كفراألدبىمبصرالزينى ابراهيم سعيد خالد سعيد44210

الشيخ كفراألدبىمبصرقابل فرج محمد سعيد44211

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه نبيه يس احمد سمير44212

الشيخ كفراألدبىمبصردخيل فوزى العزيزى هللا عبد44213

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل الحميد عبد العاطى عبد محمد هللا عبد44214

الشيخ كفراألدبىمبصرالشباسى احمد محمد محمد على44215

الشيخ كفراألدبىمبصرخلف محمد جمعه حمدى عمر44216

الشيخ كفراألدبىمبصرغزال الفتاح عبد حسين فتحى44217

الشيخ كفراألدبىمبصردويدار ابراهيم احمد سمير كريم44218

الشيخ كفراألدبىمبصرالرميلى محمد سالم احمد محمد44219

الشيخ كفراألدبىمبصركيله ابو الدين محى احمد محمد44220

الشيخ كفراألدبىمبصرفخرالدين الدين محى السيد محمد44221

الشيخ كفراألدبىمبصربلطيه محمد محمد جمال محمد44222

الشيخ كفراألدبىمبصرالسودانى العزيز عبد حلمى محمد44223

الشيخ كفراألدبىمبصركرشه على عادل محمد44224

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم سعد هللا عبد محمد44225

الشيخ كفراألدبىمبصرخلف محمود محمد رفعت محمود44226

الشيخ كفراألدبىمبصركيله ابو الدين محى احمد الدين محى44227

الشيخ كفراألدبىمبصرغيط ابو محمد عبده مصطفى مصطفى44228

الشيخ كفراألدبىمبصرصبح سعد محمد الشحات يحيى44229

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم بسيونى حمدى عصام44230

الشيخ كفراألدبىمبصرعتمان محمد المؤمن عبد فارس44231

الشيخ كفراألدبىمبصرالمالحه السيد دسوقى حمدى محمود44232
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الشيخ كفراألدبىمبصرالرازق عبد النضر ابو محمد توفيق احمد44233

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان على على محمد احمد44234

الشيخ كفراألدبىمبصرسعدون احمد سيد متولى متولى احمد44235

الشيخ كفراألدبىمبصرخلف مرسى على الغنى عبد سعد محمد احمد44236

الشيخ كفراألدبىمبصرالمصرى على امين على اسالم44237

الشيخ كفراألدبىمبصرخلف محمد الغنى عبد صالح الحبشى44238

الشيخ كفراألدبىمبصرسعدون متولى جمعه محمد جمعه44239

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان على محمد محمد شعبان44240

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار محمد عبده محمد هللا عبد44241

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبد خليل محمد العبد هللا عبد44242

الشيخ كفراألدبىمبصرالدحدوح على السيد على عمار44243

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعود ابو محمد محمد ابراهيم خالد عمر44244

الشيخ كفراألدبىمبصرالعظيم عبد السالم عبد محمد السالم عبد عمر44245

الشيخ كفراألدبىمبصرخلف محمد الغنى عبد الفتاح عبد عمرو44246

الشيخ كفراألدبىمبصرالدناصورى محمد الحميد عبد النبى عبد كريم44247

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور الرحمن عبد محمد الرحمن عبد كريم44248

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى محمد محمد احمد مسعود44249

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه عبده زيد ابو محمد مصطفى44250

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه محمد مصطفى الدين سعد محمد44251

الشيخ كفراألدبىمبصرالرشيدى ابراهيم خليل سمير محمد44252

الشيخ كفراألدبىمبصرواصل على مصطفى كمال محمد44253

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ابو مرسى على عباس محمد44254

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان الغنى عبد ابراهيم رضا محمد44255

الشيخ كفراألدبىمبصرالعينين ابو على العاطى عبد هاشم محمد44256

الشيخ كفراألدبىمبصرالمشد المعطى عبد انيس احمد44257

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد الجواد عبد جمال احمد44258

الشيخ كفراألدبىمبصرالقراميطى الفتوح ابو سعيد احمد44259

الشيخ كفراألدبىمبصرالعباسى حافظ سمير احمد44260

الشيخ كفراألدبىمبصرالبطران النقراشى عابد احمد44261

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى ابو مصطفى محمد محمد احمد44262

الشيخ كفراألدبىمبصرمرزوق سمير وائل احمد44263

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد حسين محمد اشرف اسامه44264

الشيخ كفراألدبىمبصرعبيد الغفار عبد ابراهيم اسامه44265

الشيخ كفراألدبىمبصرشوالى سعيد هللا عبد ابراهيم44266

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا خير العظيم عبد ماضى حسام44267

الشيخ كفراألدبىمبصرعشوش على عيد حمدى44268

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجيد عبد محمد جابر طارق44269

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو مالك محمد الحميد عبد44270

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد محمود احمد هللا عبد44271

الشيخ كفراألدبىمبصروربى احمد عثمان سامى هللا عبد44272

الشيخ كفراألدبىمبصرالشايب هللا عبد محمد هللا عبد44273

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيمه محمود جابر عابد الدين عز44274
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الشيخ كفراألدبىمبصرالمغربى السالم عبد على ناجى على44275

الشيخ كفراألدبىمبصرالسنور محمد احمد محمود44276

الشيخ كفراألدبىمبصرشكر مصطفى مأمون مصطفى44277

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده ابو هللا عبد حماده هللا عبد44278

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده حامد احمد الغنى عبد احمد44279

الشيخ كفراألدبىمبصربيصار حسن المجيد عبد مسعود احمد44280

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار السيد سعد السيد44281

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار السيد السيد انس44282

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى السيد سعد شعبان سعد44283

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض الحميد عبد مسعود الرحمن عبد44284

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار السيد السيد عالء44286

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد السيد محمد سمير محمد44287

الشيخ كفراألدبىمبصرالمشتولى ربه عبد عوض محمد44288

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين سعد السالم عبد محمد السالم عبد محمد44289

الشيخ كفراألدبىمبصرقايد محمود النعيم عبد محمد44290

الشيخ كفراألدبىمبصرخطاب لبيب منصور محمد44291

الشيخ كفراألدبىمبصراالقطش احمد سعد مسعد محمد44292

الشيخ كفراألدبىمبصردريس محمود ناصر محمد44293

الشيخ كفراألدبىمبصرغربيه ابو المنعم عبد محمد مصطفى44294

الشيخ كفراألدبىمبصربيلى الرحمن عبد الجليل عبد الرحمن عبد معاذ44295

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى عباس عباس هشام44296

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم فتحى اسماعيل ايمن44297

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد فرج احمد44298

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا خلف يوسف محمد السيد44299

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ابراهيم سعد وليد احمد44300

الشيخ كفراألدبىمبصرالغرباوى مصطفى محمد على44301

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى محمد احمد محمد44302

الشيخ كفراألدبىمبصرالحب محمد الناصر عبد محمد44303

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده محمود محمد زكريا44304

الشيخ كفراألدبىمبصرالنقيب احمد سمير محمد44305

الشيخ كفراألدبىمبصرشكر السالم عبد محمود سعد احمد44306

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى حسن على نبيه احمد44307

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر البيلى محمد محمد بيلى44308

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر السيد ابراهيم محمد حسام44309

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود احمد برهامى احمد رفعت44310

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم التواب عبد الرؤف عبد سعد سامى44311

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل ابو الدين بهى سمير صفوت سمير44312

الشيخ كفراألدبىمبصرالمحضر احمد انور المحضر شحاته44313

الشيخ كفراألدبىمبصرالعوضى حمدان محمد صالح44314

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى ابو محمد متولى ربيع ضياء44315

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم رجب على عطيه عادل44316

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ سعد الفتاح عبد مدحت الفتاح عبد44317
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ثانمطوبس

راسبمطوبس

ن325مطوبس

راسبمطوبس

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

راسببكار بنى

راسببكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

راسببكار بنى

راسببكار بنى

ثانبكار بنى

راسببكار بنى

ثانبكار بنى

ن341بكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

راسببكار بنى

ثانبكار بنى

راسبمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

ن315مطوبس الروضة

راسبشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

ثانشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

ثانشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

ثانشاهين ابراهيم
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الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى اللطيف عبد ظريف سعد اللطيف عبد44318

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان حسن المعطى عبد سمير المعطى عبد44319

الشيخ كفراألدبىمبصربدر السيد على صبحى على44320

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم على على محمد على44321

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن محمد احمد محمود فتحى44322

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم ابو السعيد احمد كريم44323

الشيخ كفراألدبىمبصردياب السالم عبد احمد محمد44324

الشيخ كفراألدبىمبصرالعتيقى احمد سيد فهمى السعيد محمد44325

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه محمد العال عبد السيد محمد44326

الشيخ كفراألدبىمبصرالفار اسماعيل الفتاح عبد جابر محمد44327

الشيخ كفراألدبىمبصرقاسم النصر سيف سعد حامد محمد44328

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن عباس محمد الدين عالء محمد44329

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى محمد محمد محمد هادى44330

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد كامل على هاشم هانى44331

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه توفيق بسيونى زغلول احمد44332

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى احمد المرغنى محمد احمد44333

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد المرسى محمد محمد احمد44334

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد احمد ياسر احمد44335

الشيخ كفراألدبىمبصرماضى محمد المنعم عبد محمد ادهم44336

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه السيد طه السيد اسالم44337

الشيخ كفراألدبىمبصرالمنفى احمد داود محمد اسالم44338

الشيخ كفراألدبىمبصرالحرايرى الحميد عبد ابراهيم اسماعيل44339

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد حسن ياسين احمد حسن44340

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد حافظ محمد خالد حسن44341

الشيخ كفراألدبىمبصرالحافظ عبد العزيز عبد سامى ذياد44342

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم حنفى اسماعيل رمضان سعد44343

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى محمد الفتاح عبد محمد سفيان44344

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم الحميد عبد الدين عز عوض الحميد عبد44345

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد احمد الششتاوى عاطف الرحمن عبد44346

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه سالم عقل ابراهيم محمد44347

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن على حسن احمد محمد44348

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد السالم عبد احمد محمد44349

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد احمد محمد السيد محمد44350

الشيخ كفراألدبىمبصرريا ابو احمد محمد شاكر محمد44351

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج محمد حسن صالح محمد44352

الشيخ كفراألدبىمبصرالحسينى محمد محمود اللطيف عبد الحميد عبد مصطفى44353

الشيخ كفراألدبىمبصرالعدوى مصطفى الحليم عبد محب مصطفى44354

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد العشرى محمد السيد معاذ44355

الشيخ كفراألدبىمبصررجب محمد السيد الدين صالح وليد44356

الشيخ كفراألدبىمبصرربه عبد الشربينى رزق هانى وليد44357

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن احمد ابراهيم سليمان احمد44358

الشيخ كفراألدبىمبصرالبيلى محمود محمد وحيد الرحمن عبد44359
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راسبشاهين ابراهيم
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ن315شاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

ن358بيال

ن327بيال

ن323.5بيال

ن328بيال

ن348بيال

ثانبيال

ن342بيال
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ن323بيال

ن392بيال

ن352بيال

ن411بيال

ثانبيال

ن321بيال
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ن331بيال
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ن331بيال
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الشيخ كفراألدبىمبصراحمد السيد الحميد عبد رمضان الكريم عبد44360

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد على ابراهيم احمد عرفات44361

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد احمد السيد عطيه عماد44362

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد سيف جمال حماد محمد44363

الشيخ كفراألدبىمبصرالوفا ابو موسى العزيز عبد محمد44364

الشيخ كفراألدبىمبصرطه الخالق عبد الحى عبد فرج نور44365

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن على بسطويسى ابراهيم ابراهيم44366

الشيخ كفراألدبىمبصرسعيد احمد السيد ابراهيم44367

الشيخ كفراألدبىمبصرالصادق عبد ناصف على ابراهيم44368

الشيخ كفراألدبىمبصرداود احمد الحليم عبد محمد ابراهيم44369

الشيخ كفراألدبىمبصرمطر محمد كرار الغنى عبد احمد44370

الشيخ كفراألدبىمبصرالجداوى على محمد محمد احمد44371

الشيخ كفراألدبىمبصرالطحاوى محمد الطحاوى اسالم44372

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال محمد العجمى على الرحمن عبد44373

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد قاسم مصطفى قاسم44374

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو على حماد على السالم عبد محمد44375

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال محمد العجمى على محمود44376

الشيخ كفراألدبىمبصركرو السعيد محمود منير منير44377

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم امام على صفوت محمد44378

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم حسن المعداوى ابراهيم44379

الشيخ كفراألدبىمبصرعنتر حسن اشرف احمد44380

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد سعد غازى احمد44381

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد محمد كمال احمد44382

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض محمد عوض الحسين44383

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد رمزى كامل السعيد44384

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد غيط محمد السيد هللا عبد السيد44385

الشيخ كفراألدبىمبصرالمرشدى مصطفى المرشدى حسن44386

الشيخ كفراألدبىمبصريونس محمد احمد محمد حسن44387

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى عمر محمد محمد حمزه44388

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على سامى الهادى سامى44389

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد المنعم عبد صدقى سفيان44390

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم مسعد بدران شاهر44391

الشيخ كفراألدبىمبصرالمتولى المتولى ابراهيم هللا عبد44392

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد القادر عبد حمدى الرحمن عبد44393

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب حسنى قطب هللا عبد44394

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد محمد السعيد خالد هللا عبد44395

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى العزيز عبد يسرى العزيز عبد44396

الشيخ كفراألدبىمبصرالكيالنى السيد الحميد عبد محمد عمر44397

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد المرسى العرابى حماده محمد44398

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد يوسف رضا محمد44399

الشيخ كفراألدبىمبصرطه مروان رضا محمد44400

الشيخ كفراألدبىمبصرشباره ابراهيم احمد رفعت محمود44401
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الشيخ كفراألدبىمبصرمنسى مصطفى على شكرى محمد44402

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد البشير الغفار عبد الحكيم عبد محمد44403

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يوسف السالم عبد محمد44404

الشيخ كفراألدبىمبصرالمتولى الحميد عبد عيد محمد44405

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار هللا عبد السيد مجدى محمد44406

الشيخ كفراألدبىمبصرمجاهد القادر عبد محمد محمد44407

الشيخ كفراألدبىمبصرالغريب محمد محمد محمد44408

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم مسعد بدران نور44409

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم على البكرى بهلول ايمن هانى44410

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود محمد ابراهيم السيد محمد44411

الشيخ كفراألدبىمبصرربه عبد الغفار عبد محمد احمد44412

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته على الغنى عبد السيد احمد44413

الشيخ كفراألدبىمبصرالحسانين العوضى السعودى ياسر احمد44414

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الحافظ عبد محمد محمد خالد44415

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابراهيم على عبيد عاطف44416

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى عطيه الحميد عبد محمد الحميد عبد44417

الشيخ كفراألدبىمبصرحسنين السيد الفتاح عبد خالد الفتاح عبد44418

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد السيد جمعه محمد44419

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم بدير محمد الناصر عبد محمد44420

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعطى عبد ابراهيم محمد ابراهيم44421

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان مصطفى العزازى مصطفى ابراهيم44422

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد بدوى محمد ابراهيم44423

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم التهامى ابراهيم احمد44424

الشيخ كفراألدبىمبصرحسنين البديع عبد ابراهيم احمد44425

الشيخ كفراألدبىمبصرالنبراوى السيد محمد حسن احمد44426

الشيخ كفراألدبىمبصرعجوه محمد النبوى محمد احمد44427

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد رأفت احمد44428

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد حسن الحسينى محمد الحسن44429

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم السيد امير السيد44430

الشيخ كفراألدبىمبصرفوده محمد احمد السيد فرحات السيد44431

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل عوض ربيع جالل44432

الشيخ كفراألدبىمبصرشباره حسن اللطيف عبد ياسر حاتم44433

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد الشربينى السيد حماده44434

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السيد محمد احمد خالد44435

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد الغفار عبد السعيد الغفار عبد44436

الشيخ كفراألدبىمبصرالبقا ابو مصطفى خليفه محمد الرحمن عبد44437

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى خليفه محمد الهادى عبد44438

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى على العزيز عبد سعد العزيز عبد44439

الشيخ كفراألدبىمبصرخالف محمد معروف عزت44440

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل عوض عوض فارس44441

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان محمد على محمد محمد44442

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد السيد محمد الشحات محمد44443
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ن324.5الحامول

ثانالحامول

ن315الحامول

راسبالحامول

راسبالحامول

ثانالحامول

راسبالحامول

ثانالحامول

راسبالحامول

ثانالحامول

ن334الحامول

ن326الزعفران

ثانالزعفران

ثانالزعفران

ثانالزعفران

ثانالزعفران

ثانالزعفران

ثانالزعفران

ثانالزعفران

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ن329ابوسكين

ن325ابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

ن316ابوسكين

ثانابوسكين

ن315ابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

ثانابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

ثانابوسكين

راسبابوسكين

ثانابوسكين

ن343ابوسكين

ثانابوسكين
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الشيخ كفراألدبىمبصرهاشم احمد العزيز عبد رضا محمد44444

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمود صبرى محمد44445

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى السيد حلمى السيد محمد44446

الشيخ كفراألدبىمبصرعقيبى احمد عقيبى عادل محمد44447

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو فريد مصطفى محمود44448

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى مصطفى محمود عليوه محمود44449

الشيخ كفراألدبىمبصرناصف على محمد مسعد محمد مسعد44450

الشيخ كفراألدبىمبصرالحليم عبد احمد سامى نبيل44451

الشيخ كفراألدبىمبصرالعينين ابو محمد حلمى وائل44452

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم الدسوقى محمد ابراهيم44453

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر الفتوح ابو محمد الفتوح ابو احمد44454

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد السيد ابراهيم السيد احمد44455

الشيخ كفراألدبىمبصرعصفور الششتاوى عوض خالد احمد44456

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد السعيد صبرى احمد44457

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان احمد محمد صالح احمد44458

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمد احمد محمد احمد44459

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد لطفى مصطفى السيد44460

الشيخ كفراألدبىمبصرالموافى على الخالق عبد معروف رضا44461

الشيخ كفراألدبىمبصرالغريب جابر حامد جابر44462

الشيخ كفراألدبىمبصراصيل احمد سعد محمد حماده44463

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح احمد محمود على طه44464

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد محمد التواب عبد محمد التواب عبد44465

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل السيد الرازق عبد احمد الرازق عبد44466

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانى الهادى عبد الهادى عبد السادات هللا عبد44467

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على البديع عبد خالد محمد44468

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد اسماعيل صبحى محمد44469

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى اسماعيل الباسط عبد محمد44470

الشيخ كفراألدبىمبصرمشال المعاطى ابو المنعم عبد محمود محمد44471

الشيخ كفراألدبىمبصرالحافظ عبد السيد على محمد44472

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمود محمد44473

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاد المقصود عبد مصطفى محمد44474

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين مصباح الحى عبد مصباح محمد44475

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى حامد الحميد عبد مختار مختار44476

الشيخ كفراألدبىمبصرشوشه الفتوح ابو احمد خالد احمد44477

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح الفتاح عبد عيسى مبروك احمد44478

الشيخ كفراألدبىمبصرالجزايرلى محمد احمد سيد العبد زياد44479

الشيخ كفراألدبىمبصرالعمرى محمد حسن محمد الرحمن عبد44480

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى حسن على حسن محمد44481

الدقهليةاألدبىمبصرسليم جبر الغنى عبد سامى ابراهيم44482

الدقهليةاألدبىمبصرخفاجى هللا عبد احمد بكر احمد44483

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل المعطى عبد يوسف احمد جمال احمد44484

الدقهليةاألدبىمبصرعشرى احمد الحميد عبد الغنى عبد احمد44485
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ن353ابوسكين

راسبابوسكين

ثانابوسكين

راسبابوسكين

ن335ابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

راسببلطيم

ثانبلطيم

ثانبلطيم

ثانبلطيم

ثانبلطيم

ن331بلطيم

ثانبلطيم

راسببلطيم

ثانبلطيم

ثانبلطيم

ن335.5بلطيم

ثانبلطيم

راسببلطيم

ثانبلطيم

ثانبلطيم

ن333بلطيم

ثانبلطيم

ن319بلطيم

راسببلطيم

ن315بلطيم

راسببلطيم

راسببلطيم

ثانبلطيم

ثانبلطيم

ثانالبرلس برج

ثانالبرلس برج

ثانالبرلس برج

ثانالبرلس برج

ن331البرلس برج

راسبالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن323الحجر اويش
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الدقهليةاألدبىمبصرالخضرى اللطيف عبد محمد محمد احمد44486

الدقهليةاألدبىمبصرزايد الغفار عبد محمد محمد احمد44487

الدقهليةاألدبىمبصرالعايش احمد السيد مصطفى احمد44488

الدقهليةاألدبىمبصرالجمال احمد احمد اللطيف عبد ايمن44489

الدقهليةاألدبىمبصرسعيد محمد محمد السعيد بكر44490

الدقهليةاألدبىمبصرالربيعى عطيه محمد محمد سمير بالل44491

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الدمرداش فتحى محمد زيد44492

الدقهليةاألدبىمبصرالشبلى احمد سعد محمد سعد44493

الدقهليةاألدبىمبصرالنادى ربيع احمد محمود السيد44494

الدقهليةاألدبىمبصرسلطح احمد احمد الهادى عبد شريف44495

الدقهليةاألدبىمبصرالحارون محمد سليمان السيد حماده طارق44496

الدقهليةاألدبىمبصرماضى سند النبى عبد محمد الرحمن عبد44497

الدقهليةاألدبىمبصردويدار القادر عبد ابراهيم ابراهيم الغنى عبد44498

الدقهليةاألدبىمبصرسليم الحسينى محمد النبى عبد الغنى عبد44499

الدقهليةاألدبىمبصرالبحيرى على على جمال على44500

الدقهليةاألدبىمبصربدوى هللا عبد محمد محمود ياسر44501

الدقهليةاألدبىمبصرامبابى محمد العزيز عبد العزيز عبد عمر44502

الدقهليةاألدبىمبصرالبلجيهى هللا عبد العزيز عبد بكر ابو محمد44503

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى هللا عبد السيد احمد محمد44504

الدقهليةاألدبىمبصرجوهر الليثى محمود السعيد محمد44505

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى يوسف السيد سعد محمد44506

الدقهليةاألدبىمبصرعويس الحميد عبد محمد عادل محمد44507

الدقهليةاألدبىمبصررمضان رمضان هللا عبد محمد44508

الدقهليةاألدبىمبصرالويشى الهادى عبد السيد محمد محمد44509

الدقهليةاألدبىمبصرعيد جبر سعد محمد محمد44510

الدقهليةاألدبىمبصررزق رزق محمود محمد44511

الدقهليةاألدبىمبصرعباس امين شلبى محمود محمد44512

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عبد العزيز عبد محمود44513

الدقهليةاألدبىمبصرالشاعر طلبه محمود محمد محمود44514

الدقهليةاألدبىمبصرنيل ناصر ابو الحميد عبد محمد محمود44515

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محجوب عوض محمد محمود44516

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سليمان احمد محمد مصطفى44517

الدقهليةاألدبىمبصرعبده محمد رزق محمد مصطفى44518

الدقهليةاألدبىمبصرالعشرى محمد محمد سعد يوسف44519

الدقهليةاألدبىمبصرعلى على الباسط عبد احمد44520

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم على ماذن احمد44521

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد ابراهيم محمد44522

الدقهليةاألدبىمبصرجاد الوهاب عبد معوض حسن محمد44523

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد السيد محمد44524

الدقهليةاألدبىمبصرعباس يحى حسين عباس محمد44525

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى السيد سمير ياسين44526

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات الوهاب عبد الناصر عبد خالد44527



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1918

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن345الحجر اويش

ن360الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن321الحجر اويش

ن335.5الحجر اويش

ن407الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن327الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن347الحجر اويش

ن360الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن348الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن349الحجر اويش

ن315الحجر اويش

ثانالحجر اويش

راسبالحجر اويش

ن356الحجر اويش

ن319الحجر اويش

ن353الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن315الحجر اويش

راسبالحجر اويش

ثانطناح

ن317طناح

ن326نقيطة

ن323نقيطة

ثانالبرامون

ن331البرامون

ن360البرامون

ن358.5الشافعى االمام
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الدقهليةاألدبىمبصرالحداد الشافعى الدين سعد محمد الدين سعد44528

الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد الحسن ابو بخيت الكريم عبد44529

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه محمد السيد معاذ44530

الدقهليةاألدبىمبصرعلى المتولى مأمون وحيد وليد44531

الدقهليةاألدبىمبصركامل محمد صبرى احمد44532

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان احمد هشام خالد44533

الدقهليةاألدبىمبصرحمدى توفيق ايمن كريم44534

الدقهليةاألدبىمبصرالبحراوى محمد الفتاح عبد مصطفى اشرف44535

الدقهليةاألدبىمبصرالكريم عبد سرحان السيد خالد السيد44536

الدقهليةاألدبىمبصرالجوهرى محمد الشافى عبد سعيد احمد انسى44537

الدقهليةاألدبىمبصريونس الفتاح عبد بدوى ناصر خالد44538

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى مصطفى محمد سمير وليد خالد44539

الدقهليةاألدبىمبصرحجاج يوسف سيد يوسف نبيل سيد44540

الدقهليةاألدبىمبصرهالل محفوظ السيد هالل الدين ضياء44541

الدقهليةاألدبىمبصرالبربرى مصطفى كامل مصطفى عمر الرحيم عبد44542

الدقهليةاألدبىمبصرتوفيق السيد محمود الرحمن عبد44543

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد مصطفى الفتاح عبد44544

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد محمد هللا عبد44545

الدقهليةاألدبىمبصرحسين محمد السعيد عمر44546

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد وليد عمرو44547

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد السعيد محمد44548

الدقهليةاألدبىمبصرالتهامى الجواد عبد التهامى محمود44549

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد احمد سيد هللا عبد معاذ44550

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ممدوح شريف ممدوح44551

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد ابراهيم الهادى عبد احمد44552

الدقهليةاألدبىمبصرالسيسى محمد احمد محمود احمد44553

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد امين محمد احمد المغاورى44554

الدقهليةاألدبىمبصرالشنبه عطيه المتولى كمال حسام44555

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى حسانين مصطفى حسانين44556

الدقهليةاألدبىمبصريوسف ابو الفتاح عبد محمد محمد رضا44557

الدقهليةاألدبىمبصرنوار السيد عيد سعد انور سعد44558

الدقهليةاألدبىمبصرعجور السعيد فتوح الصمد عبد سعد44559

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى على سليمان مجدى سليمان44560

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو الحميد عبد سعد السيد شريف44561

الدقهليةاألدبىمبصرالسيسى على على نبيل سعد44562

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى الستار عبد الحى عبد الستار عبد44563

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه احمد سيد العظيم عبد احمد العظيم عبد44564

الدقهليةاألدبىمبصرالحلوانى الحسانين محمد بكر ابو المطلب عبد العظيم عبد44565

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على السيد الناصر عبد على44566

الدقهليةاألدبىمبصرحبو الحميد عبد محمد احمد محمد44567

الدقهليةاألدبىمبصرالزينى منصور محمد احمد محمد44568

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمود الحليم عبد سامى محمد44569
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ن379.5الشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

ن362.5الشافعى االمام

ن366الشافعى االمام

ن350دمنة محلة

ن379الدنابيق

ن368.5الدنابيق

ن366غمر ميت

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

ن322غمر ميت

ثانغمر ميت

ن339غمر ميت

ن320غمر ميت

ن326غمر ميت

ن329غمر ميت

راسبغمر ميت

ن357غمر ميت

ن356غمر ميت

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

راسبغمر ميت

ثانغمر ميت

ثاناتميدة

ثاناتميدة

ن335اتميدة

ثاناتميدة

ن335.5اتميدة

ثاناتميدة

راسباتميدة

ن372اتميدة

ن337اتميدة

ثاناتميدة

ن342اتميدة

ثاناتميدة

ثاناتميدة

ن318اتميدة

راسباتميدة

ثاناتميدة

ثاناتميدة

ثاناتميدة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 1921

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةاألدبىمبصرالسرنجاوى على ابراهيم على محمد44570

الدقهليةاألدبىمبصرهالل مصطفى السيد السعيد مصطفى محمد44571

الدقهليةاألدبىمبصرالسيسى اسماعيل حسن اسماعيل محمود44572

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار الدايم عبد الزينى جابر محمود44573

الدقهليةاألدبىمبصرمحفوظ هللا عوض محمود راغب محمود44574

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو الحميد عبد محمد الحميد عبد محمود44575

الدقهليةاألدبىمبصرالسيسى ابراهيم على السيد الناصر عبد محمود44576

الدقهليةاألدبىمبصرالسعدنى احمد حسن محمد محمود44577

الدقهليةاألدبىمبصررباع ابو اللطيف عبد انور محمد مراد44578

الدقهليةاألدبىمبصربشر نصر الحى عبد نصر ايهاب44579

الدقهليةاألدبىمبصرالبهنسى العزيز عبد محمد العزيز عبد44580

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد طه العظيم عبد محمد احمد44581

الدقهليةاألدبىمبصرالجمال على احمد ابراهيم محمود احمد44582

الدقهليةاألدبىمبصرالبحراوى محمد الفتاح عبد هشام احمد44583

الدقهليةاألدبىمبصرالقنوانى الرحيم عبد محمد السيد البنا حسن44584

الدقهليةاألدبىمبصرسبع ابو السعيد احمد هللا عبد44585

الدقهليةاألدبىمبصرسعد عبده على محمد على44586

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد الوهاب عبد محمد محمود44587

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد فوزى محسن نبيل44588

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد هللا عبد مسعد محمد44589

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمود عادل محمود44590

الدقهليةاألدبىمبصرالفضيل عبد صابر نبيل محمود44591

الدقهليةاألدبىمبصرحسين محمد محمدين مصطفى44592

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحنفى محمود ياسر44593

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد يسرى محمد سعد44594

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد محمد مصطفى محمد44595

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم جمال ابراهيم44596

الدقهليةاألدبىمبصرالجميل محمد زين امين زين احمد44597

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد هللا عبد شعبان احمد44598

الدقهليةاألدبىمبصرهالل عوض الجواد عبد عطيه ابراهيم44599

الدقهليةاألدبىمبصرعوض الجواد عبد عطيه الجواد عبد44600

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود احمد عالء احمد44601

الدقهليةاألدبىمبصرالغريب السيد الشحات السيد44602

الدقهليةاألدبىمبصرحسن احمد سيد محمد حسن اشرف44603

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حامد احمد محمد44604

الدقهليةاألدبىمبصررمضان محمد حمدى عماد محمد44605

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد محمود محمد44606

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود محمد محمود44607

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته القادر عبد محمد محمود44608

الدقهليةاألدبىمبصرالمنسى محمد ودادى محمد محمود44609

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حسنين محمد مصطفى44610

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد حمدته الفتاح عبد جميل فرحات44611
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ن317جصفا

ن343دماص

ثاندماص

ثاندماص

ثاندماص

ثانمحسن ميت

ثانمحسن ميت

ن323دنديط

ثاندنديط

ثاندنديط

ن336بشال

ن336بشال

ن326السنبالوين

ن333السنبالوين
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الدقهليةاألدبىمبصرحسن احمد هللا عبد محمد44612

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان عطيه سليمان صبحى احمد44613

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان اللطيف عبد سليمان محمود44614

الدقهليةاألدبىمبصرسيد احمد محمد السالم عبد محمود44615

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد الستار عبد احمد44616

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فتحى محمد اسالم44617

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الدايم عبد امين السيد44618

الدقهليةاألدبىمبصرالزنفلى المرسى عصام الرحمن عبد44619

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم العوضى سمير محمد44620

الدقهليةاألدبىمبصرسالم فكرى محمد محمد44621

الدقهليةاألدبىمبصراحمد صالح احمد محمود44622

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات مصطفى العظيم عبد مصطفى44623

الدقهليةاألدبىمبصرعلى عوض على اسالم44624

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو محمد طه جعفر طه44625

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى احمد المجيد عبد السيد المجيد عبد44626

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد المرسى حلمى احمد44627

الدقهليةاألدبىمبصرراضى ابراهيم الوهاب عبد خالد احمد44628

الدقهليةاألدبىمبصرالبحراوى ابراهيم محمد صادق احمد44629

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمود سليمان محمود احمد44630

الدقهليةاألدبىمبصرالغريب درويش البرى محمد اسامه44631

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد محمود حامد صادق44632

الدقهليةاألدبىمبصرالششتاوى رمضان محمد كامل رضا الوهاب عبد44633

الدقهليةاألدبىمبصرعماره محمد حسن شعبان عطا44634

الدقهليةاألدبىمبصربحيرى ابراهيم على محمد عمر44635

الدقهليةاألدبىمبصرفياض السيد جوده رجب عماد44636

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى رجب حسن محمد44637

الدقهليةاألدبىمبصرسرور سرور الكريم عبد محمد44638

الدقهليةاألدبىمبصرالحنفى محمد الشحات سمير مصطفى44639

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى مصطفى محمد مصطفى44640

الدقهليةاألدبىمبصربدران ابراهيم عاطف ابراهيم44641

الدقهليةاألدبىمبصرالمجد ابو الفتاح عبد عبده ابراهيم الراعى44642

الدقهليةاألدبىمبصرالقصبى عثمان منصور عثمان رضا44643

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد صبحى الرحمن عبد44644

الدقهليةاألدبىمبصرحماد اسماعيل ابراهيم السيد محمد44645

الدقهليةاألدبىمبصرصادق الصمد عبد ابراهيم محمود44646

الدقهليةاألدبىمبصرالمصرى ابراهيم المعطى عبد العاطى عبد محمود44647

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ربه عبد محمد رضا احمد44648

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد حسن على احمد44649

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد فؤاد محمد ناصر فتحى44650

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد السعيد هشام44651

الدقهليةاألدبىمبصرالحداد البسمى جمال هانى جمال44652

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن على احمد على44653
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود السعيد محمد44654

الدقهليةاألدبىمبصربدوى العظيم عبد يحى اللطيف عبد خالد44655

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد فهيم محمد هللا رزق الرحمن عبد44656

الدقهليةاألدبىمبصرالعايدى عبده ابراهيم احمد محمد44657

الدقهليةاألدبىمبصرسليم مصطفى محمد خالد محمد44658

الدقهليةاألدبىمبصرداود السيد النويهى محمود جالل44659

الدقهليةاألدبىمبصرالششتاوى صبرى محمد احمد44660

الدقهليةاألدبىمبصرسالم ابراهيم محمد شكرى محمد44661

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد سليمان محمد ابراهيم44662

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد الخالق عبد هللا عبد على44663

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد ابراهيم حمدى مصطفى44664

الدقهليةاألدبىمبصربلده محمد على ابراهيم وحيد44665

الدقهليةاألدبىمبصرسرور على لطفى السيد يوسف44666

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الدسوقى ابراهيم الدسوقى44667

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد شحاته محمد احمد44668

الدقهليةاألدبىمبصرالسادات ابو السيد محمد السيد44669

الدقهليةاألدبىمبصرسالم السعيد محمد محمود44670

الدقهليةاألدبىمبصرداود احمد محمد السيد محمد44671

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد الراضى عبد يوسف44672

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد فتحى الرازق عبد ابراهيم44673

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود الرحمن عبد عاطف احمد44674

الدقهليةاألدبىمبصرمدكور السيد محمد على احمد44675

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد احمد محمد احمد44676

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد مجدى السيد44677

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى معوض عوض الغريب الرحمن عبد44678

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد نعمان الوهاب عبد شاكر محمد44679

الدقهليةاألدبىمبصرعمر شحاته احمد عاطف محمد44680

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى خليل معوض محمد اسالم44681

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد المرغنى محمود عطاء44682

الدقهليةاألدبىمبصرفرخه على الحليم عبد على محمد44683

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود على فوزى محمد44684

الدقهليةاألدبىمبصرالعشماوى السيد محمد محمود محمد ماذن44685

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الرايات ابو محمد سعد محمد44686

الدقهليةاألدبىمبصررزق متولى السيد احمد44687

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد هللا عبد حامد اسامه44688

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد اسامه44689

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد محمود كريم44690

الدقهليةاألدبىمبصرالبالسى محمد صابر سمير محمد44691

الدقهليةاألدبىمبصرشبيب فاروق شاكر محمود44692

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد ابراهيم نور44693

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد طه الغفار عبد الغفار عبد احمد44694

الدقهليةاألدبىمبصرالباز محمد لطفى رمضان خالد44695
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الدقهليةاألدبىمبصريوسف زيدان مجاهد حسام ربيع44696

الدقهليةاألدبىمبصرالمهندس الفتاح عبد محمد الكريم عبد الفتاح عبد44697

الدقهليةاألدبىمبصرعبده الدسوقى ابراهيم شكرى محمد44698

الدقهليةاألدبىمبصرزيد محمد ابراهيم عادل ابراهيم44699

الدقهليةاألدبىمبصرصالح محمد احمد محمد اسالم44700

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو عطيه احمد محمد احمد44701

الدقهليةاألدبىمبصرغالى فؤاد زكريا الحسين الدين ضياء44702

الدقهليةاألدبىمبصرباشا احمد حسن طه محمد طه44703

الدقهليةاألدبىمبصرغالى فؤاد زكريا الحسين الدين فداء44704

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن ايمن كريم44705

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى حسين ابراهيم احمد44706

الدقهليةاألدبىمبصررمضان رمضان السيد حمدان44707

الدقهليةاألدبىمبصرمخلوف حسين شريف صالح44708

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل المعطى عبد اللطيف عبد ذكى الحليم عبد44709

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى الحافظ عبد ياسر اشرف44710

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو طه ياسر كريم44711

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الحليم عبد طارق على44712

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات عمرو المجيد عبد احمد المجيد عبد44713

الدقهليةاألدبىمبصرالجليل عبد الرحمن عبد العظيم عبد الرحمن عبد44714

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد السيد احمد44715

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان سليمان رجب احمد44716

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين يوسف الحميد عبد بسام44717

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد طه محمد طه44718

الدقهليةاألدبىمبصرعيسوى احمد على محمد عمر44719

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد على محمد44720

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد جميل مصطفى ابراهيم44721

الدقهليةاألدبىمبصرالهندى عبده كامل محمد اسالم44722

الدقهليةاألدبىمبصرحسن نجاح السعيد على44723

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد مجدى44724

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد على على نصر على44725

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى احمد احمد محمد احمد يوسف44726

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد صالح يوسف يسرى يوسف44727

الدقهليةاألدبىمبصرزغمير العظيم عبد العزيز عبد الشحات السيد44728

الدقهليةاألدبىمبصرنصر على صالح احمد44729

الدقهليةاألدبىمبصراحمد رمضان االمام محمد44730

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو عبده مصطفى السيد امير44731

الدقهليةاألدبىمبصرحسن المنعم عبد محمد المنعم عبد اياد44732

الدقهليةاألدبىمبصرشداد مصطفى شوقى خالد44733

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو محمد احمد احمد هللا عبد44734

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد المرسى نصر وليد عمرو44735

الدقهليةاألدبىمبصرالخولى جبر انور عبده محمد44736

الدقهليةاألدبىمبصررمضان رمضان صالح ناصر محمد44737
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ثانالنصر منية

ثانالنصر منية

ن327النصر منية

ثانالكردى

ثانالكردى

ن315الكردى

ن326الكردى

ن329الكردى

ن330الكردى

ثانالكردى

ن354البجالت

ن330البجالت

ن356البجالت

ثانبلقاس

راسبخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

ثانابودشيشة

ثانالستامونى

ثانالستامونى

ثانالشوامى

ن323الشوامى

ثانالشوامى

ثانالشوامى

ثانالشوامى

ثانالشوامى

ثانالمعصرة شرقية

راسبالمعصرة شرقية

راسببالدقهلية الروضة

راسببالدقهلية الروضة

ن316شربين

ن315شربين

ن322شربين

راسبالضهرية

ثانالربع

ثانالربع

ثانالمنزلة

ثانالمنزلة

ن330المنزلة

ثانالمنزلة

ن334المنزلة

ن325المنزلة

ثانالمنزلة
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الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد احمد الحكيم عبد محمود44738

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم السعيد صالح محمد44739

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الوهاب عبد الوهاب عبد محمد44740

الدقهليةاألدبىمبصررزق على محمد احمد محمد44741

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عيسى عيسى ابراهيم ابراهيم44742

الدقهليةاألدبىمبصرعريف السيد السيد السيد احمد44743

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه ابراهيم المرسى محمد المرسى44744

الدقهليةاألدبىمبصريونس عبده المطلب عبد ناصر الرحمن عبد44745

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى محمد نبيل نبيل محمد44746

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم فاروق سالمه محمد44747

الدقهليةاألدبىمبصرالنحاس مصطفى مصطفى مصطفى محمد44748

الدقهليةاألدبىمبصرسماحه احمد ابراهيم طاهر محمود44749

الدقهليةاألدبىمبصرالشحنه السيد السيد بكر صالح محمد44750

الدقهليةاألدبىمبصرزرميه على يوسف كمال كمال محمد44751

الدقهليةاألدبىمبصرعنتر عيد السعيد عيد عيد محمد محمد44752

الدقهليةاألدبىمبصرالسخرى مسعد محمد محمد نعيم نعيم44753

الدقهليةاألدبىمبصرالفقى محمد الدين كمال محمد محمد ياسر44754

الدقهليةاألدبىمبصرالضحوى احمد السيد بكر ابو44755

الدقهليةاألدبىمبصرجالل السالم عبد على بكر ابو44756

الدقهليةاألدبىمبصرطرفه معال عباس حمدى احمد44757

الدقهليةاألدبىمبصرجوده المتولى عيد فتحى محمد اسماعيل44758

الدقهليةاألدبىمبصربرايه شلبى السيد حسن حسام44759

الدقهليةاألدبىمبصردحدح عنبر محمد عبده حسام44760

الدقهليةاألدبىمبصرالمجد ابو محمد ابراهيم ابراهيم محمد44761

الدقهليةاألدبىمبصروهبه العزيز عبد محمود رفاعى محمود44762

الدقهليةاألدبىمبصرخفاجى احمد يسن يسن ابراهيم44763

الدقهليةاألدبىمبصرعبده راتب محمد السادات انور احمد44764

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الموجود عبد محمد الرازق عبد احمد44765

الدقهليةاألدبىمبصرالشامى احمد حمدى عماد محمد44766

الدقهليةاألدبىمبصرعالم العوضى هاشم محمد محمد44767

الدقهليةاألدبىمبصراحمد عبده عبده عبده احمد44768

الدقهليةاألدبىمبصربركات محمد الشبراوى على احمد44769

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه محمد محمد عبده حازم44770

الدقهليةاألدبىمبصراحمد عبده محمد رزق محمد44771

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم سليمان محمد عوض محمد44772

الدقهليةاألدبىمبصرعشرى ربيع محمد على حسنى محمود44773

الدقهليةاألدبىمبصرحسين حسن عبده محمد محمود44774

دمياطاألدبىمبصرحسن السيد جمال صالح44775

دمياطاألدبىمبصردرغام محمد حسن محمد44776

دمياطاألدبىمبصرفرحات التابعى سالمه عمر44777

دمياطاألدبىمبصرحسين ابراهيم اسماعيل احمد44778

دمياطاألدبىمبصرالسيد زكى احمد فتحى السيد اسالم44779
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ثانالمنزلة

ثانالمنزلة

ثانالمنزلة

ن325البصراط

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ثانالشبول

ثانالشبول

ثانالشبول

ثانالشبول

ن320الشبول

ن325المطرية

راسبالمطرية

ن349.5المطرية

ن351المطرية

ثانالمطرية

ن340المطرية

ثانالمطرية

راسبالمطرية

ن391الجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

راسبالجمالية

ثانسلسيل ميـت

ثانالجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ثانالجديد الكفر

ثاناالتحاد

ن351.5النموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ن323النموذجى البرج عزبة

ن388دمياط

راسبدمياط
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دمياطاألدبىمبصركيوان حامد سمير اسالم44780

دمياطاألدبىمبصرامان حسن عادل اسالم44781

دمياطاألدبىمبصرالسعدانى محمد حسين محمد حسين44783

دمياطاألدبىمبصرقراميط الرحمن عبد فريد محمد رضا44784

دمياطاألدبىمبصرالشويحى العطا ابو عثمان طاهر على44785

دمياطاألدبىمبصرالعزب عطيه فكرى الغنى عبد44786

دمياطاألدبىمبصرالحادق راغب حامد عمر44787

دمياطاألدبىمبصرسليم السعيد الوهاب عبد محمد عمر44788

دمياطاألدبىمبصرجوهر عبده مختار قاسم44789

دمياطاألدبىمبصرطرابيه محمد عادل محمد44790

دمياطاألدبىمبصرالنجا ابو الدين نصر عالء محمد44791

دمياطاألدبىمبصرحجازى محمد مصطفى محمد44792

دمياطاألدبىمبصرالبيلى محمد مصطفى فتحى اسالم44793

دمياطاألدبىمبصرحسنين اسعد عزيز البراء44794

دمياطاألدبىمبصرالكفافى رفعت محمد السيد محمد44795

دمياطاألدبىمبصربازيد طاهر محمد محمد44796

دمياطاألدبىمبصرالعيله ابو اللطيف عبد اللطيف عبد محمد44797

دمياطاألدبىمبصرالشناوى عثمان الدسوقى عوض محمد44798

دمياطاألدبىمبصرالبغدادى الرؤف عبد البغدادى ناجح السعيد44799

دمياطاألدبىمبصرحجازى محمود السيد زياد44800

دمياطاألدبىمبصرالبهنساوى محمد النميرى سفيان44801

دمياطاألدبىمبصرسلمان السعيد عمر ثروت محمد44802

دمياطاألدبىمبصرالعتابى محمد محمود توكل محمد44803

دمياطاألدبىمبصرالبساطى محمد ابراهيم اشرف ابراهيم44804

دمياطاألدبىمبصرالقادر عبد محمد منجد الفتاح عبد ابراهيم44805

دمياطاألدبىمبصرمحمد الحسانين داود حجاج احمد44806

دمياطاألدبىمبصراللبان السعيد على على احمد44807

دمياطاألدبىمبصرشاهين العنين ابو توفيق عماد احمد44808

دمياطاألدبىمبصرابراهيم عزت محمد احمد44809

دمياطاألدبىمبصرمنتصر الدسوقى عوض محمد احمد44810

دمياطاألدبىمبصرالكريم عبد محمد رمضان حسن44811

دمياطاألدبىمبصرالفقى عبده احمد زكى سعيد44812

دمياطاألدبىمبصرسالم على عليوه ابراهيم الرحمن عبد44813

دمياطاألدبىمبصرعلى ابو على ابراهيم عطيه الرحمن عبد44814

دمياطاألدبىمبصرالشبراوى محمد اللطيف عبد عمار44815

دمياطاألدبىمبصرالبساطى ابراهيم السيد ابراهيم محمد44816

دمياطاألدبىمبصرالشرايدى سليمان احمد محمد44817

دمياطاألدبىمبصرالديب محمد فهمى حماده محمد44818

دمياطاألدبىمبصرسعد الحمايل ابو هان محمد44819

دمياطاألدبىمبصرالسيد الطنانى محمد ياسر محمد44820

دمياطاألدبىمبصرسعد العفيفى محمود احمد محمود44821

دمياطاألدبىمبصرعطعوط ابراهيم حسن سليمان محمود44822
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ن326دمياط

ن317دمياط

ن332دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

راسبدمياط

راسبدمياط

راسبدمياط

ثاندمياط

ن332دمياط

ن323دمياط

راسبدمياط

ن341بدمياط الروضة

ن331بدمياط الروضة

ثانبدمياط الروضة

ثانبدمياط الروضة

ن338بدمياط الروضة

ثانبدمياط الروضة

ن321السرو

ن315السرو

ثانالسرو

ثانالسرو

ن332شرمساح

ن357سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن352سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن325سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن342سعد كفر مدينة

ن315سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن324سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن328سعد كفر مدينة

ن323سعد كفر مدينة

ن323سعد كفر مدينة

ن351سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة
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دمياطاألدبىمبصرالعطا ابو مخيمر عثمان عادل محمود44823

دمياطاألدبىمبصرالعدل محمد مصطفى محمود44824

دمياطاألدبىمبصرالزهدانى محمود مصطفى محمود44825

دمياطاألدبىمبصرشلبى ابراهيم عبده محمود مصطفى44826

دمياطاألدبىمبصرالدهن على السيد ابراهيم احمد44827

دمياطاألدبىمبصرالعصفورى احمد عبده محمد هللا عبد44828

دمياطاألدبىمبصرسعد هللا عبد الرؤف عبد على كريم44829

دمياطاألدبىمبصراالزهرى حسين عثمان ابراهيم محمد44830

دمياطاألدبىمبصرمحمد عبده بشير محمد44831

دمياطاألدبىمبصرعبده الحسينى حسنى محمد44832

دمياطاألدبىمبصرمختار العال عبد خالد محمد44833

دمياطاألدبىمبصرقناوى احمد اللطيف عبد اشرف محمود44834

دمياطاألدبىمبصرالعبد معوض محمد باسم محمود44835

دمياطاألدبىمبصرسته السيد المتولى ياسر محمود44836

دمياطاألدبىمبصررخا المليجى المطلب عبد وائل يسرى44837

دمياطاألدبىمبصرالرازقى المحسوب محمد الشحات احمد44838

دمياطاألدبىمبصرالغرباوى عوض الحميد عبد صالح سمير44839

دمياطاألدبىمبصررخا رضوان رافع ياسر عمار44840

دمياطاألدبىمبصرالبرعى محمود حسن محمود كريم44841

دمياطاألدبىمبصرزيد ابو على فريد ابراهيم محمد44842

دمياطاألدبىمبصرعوض محمد احمد محمد44843

دمياطاألدبىمبصرالشحات السيد شريف محمد44844

دمياطاألدبىمبصرالحديدى الغنى عبد محمد الغنى عبد محمد44845

دمياطاألدبىمبصرالديب احمد احمد على محمد44846

دمياطاألدبىمبصرجعير ابراهيم الرؤف عبد محمد محمد44847

دمياطاألدبىمبصرسعده محمد محمود محمد محمود44848

دمياطاألدبىمبصرالضوينى محمد عطيه عبده ممدوح44849

دمياطاألدبىمبصرالبر عبد على احمد ابراهيم احمد44850

دمياطاألدبىمبصرعلى الحميد عبد الحميد عبد عادل احمد44851

دمياطاألدبىمبصرشطا على السيد عالء احمد44852

دمياطاألدبىمبصرموسى محمد الحميد عبد وائل احمد44853

دمياطاألدبىمبصرالمتولى الباقى عبد يحى احمد44854

دمياطاألدبىمبصرالحديدى السالم عبد البربرى السالم عبد المنعم عبد44855

دمياطاألدبىمبصرزرد صادق عمران احمد عمران44856

دمياطاألدبىمبصرشافعى ابو احمد رزق حلمى محمد44857

دمياطاألدبىمبصرالمعطى عبد صابر المعطى عبد صابر محمود44858

دمياطاألدبىمبصرالباروجى محمد على سادات نادر44859

دمياطاألدبىمبصرالشحات صادق الشحات جهاد الرحمن عبد44860

دمياطاألدبىمبصرالسالم عبد المنعم عبد وليد هللا عبد44861

دمياطاألدبىمبصرجعفر ابراهيم احمد محمد الهادى عبد44862

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد سامح احمد44863

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد الحميد عبد الغنى عبد هانى محمد44864
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ن326سعد كفر مدينة

ن332سعد كفر مدينة

ن332سعد كفر مدينة

ن364سعد كفر مدينة

ن391البلد سعد كفر

ن349البلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

راسبالبلد سعد كفر

راسبالبلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ن361البلد سعد كفر

ن318البلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ن338البلد سعد كفر

ن328البلد سعد كفر

ن336ابوغالب ميت

ن327ابوغالب ميت

ثانابوغالب ميت

ثانابوغالب ميت

ثانابوغالب ميت

ثانابوغالب ميت

ن317ابوغالب ميت

ثانابوغالب ميت

ن328ابوغالب ميت

ن326ابوغالب ميت

ثانابوغالب ميت

ثانابوغالب ميت

ثانالقبلية السعدية

ن344.5القبلية السعدية

ن345.5القبلية السعدية

ن395القبلية السعدية

ن360القبلية السعدية

ن358القبلية السعدية

ن341القبلية السعدية

ثانالقبلية السعدية

ثانالقبلية السعدية

ثانالقبلية السعدية

راسبالغاب كفر

ثانالغاب كفر

راسبالغاب كفر

ن348الزقازيق

ثانالزقازيق
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الشرقيةاألدبىمبصرمصيلحى محمد حسن احمد44865

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد احمد44866

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد بالل44867

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى عطيه عطيه رأفت عالء44868

الشرقيةاألدبىمبصرالنبراوى الفتوح ابو محمد احمد محمد44869

الشرقيةاألدبىمبصراالصفر على المنعم عبد محمد ابراهيم محمد44870

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مصيلحى محمد حسن محمد44871

الشرقيةاألدبىمبصرامين محمدى امين محمود44872

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد النبى عبد محمود44873

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد موسى مصباح مختار44874

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى مصطفى اسامه احمد مصطفى44875

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خليل محمد وائل44876

الشرقيةاألدبىمبصرقطب محمد صالح يوسف44877

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد طلبه44878

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على محمد جمال احمد44879

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات على مصطفى السيد على44880

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد حسين44881

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد حامد السيد محمود44882

الشرقيةاألدبىمبصرشلتوت السيد مسلم هللا عبد ادهم44883

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد مصطفى محمد44884

الشرقيةاألدبىمبصرزكى محمد عاطف احمد44885

الشرقيةاألدبىمبصرغريب الهدى علم ايمن محمد44886

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه شعبان رأفت محمد44887

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد الناصر عبد محمد44888

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن هشام محمد44889

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو عبده هاشم ابو وليد44890

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد الحميد عبد جمال محمد44891

الشرقيةاألدبىمبصرعوض فكرى اشرف محمد44892

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى الحكيم عبد سعيد الحكيم عبد44893

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل سعد صابر محمد44894

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد حفنى محمد حفنى طارق44895

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد على عاطف احمد44896

الشرقيةاألدبىمبصربيه احمد احمد على احمد44897

الشرقيةاألدبىمبصرحسين عطيه عيسى اشرف44898

الشرقيةاألدبىمبصرعنانى حسن السالم عبد حسام44899

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم زيد ابو جمال رجب44900

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد فتحى محمد الحميد عبد44901

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد اللطيف عبد منير هللا عبد44902

الشرقيةاألدبىمبصراحمد لطفى السيد عالء44903

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد العزيز عبد احمد محمد44904

الشرقيةاألدبىمبصرزعرب على السيد مختار محمد44905

الشرقيةاألدبىمبصربندارى صابر مصطقى محمد44906
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ثانعامر بنى

ثانعامر بنى

ثانعامر بنى

ثانعامر بنى

ثانعامر بنى

ثانعامر بنى

ثانعامر بنى

ثانعامر بنى

راسبعامر بنى

راسبعامر بنى

ثانعامر بنى

راسبعامر بنى

ثانعامر بنى

راسبعامر بنى

ن315ركاب ميت

ن327بغزالة اباظة ثروت

ن341بالشرقية الزهراء

ن315العصلوجى

ن320العصلوجى

ن349العصلوجى

ن327العصلوجى

ثانابوجبل كفر

ن327ابوجبل كفر

ثانابوجبل كفر

ن361ابوجبل كفر

راسبابوجبل كفر

ن315جمعه كفر

ن324جمعه كفر

ن349جمعه كفر

ن317جمعه كفر

ن326جمعه كفر

ثانكشيك

ن315شنبارة

ن316شنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ن316شنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ن334شنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة
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الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى الفتاح عبد محمد محمود44907

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمد محمود44908

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم محمد اسماعيل مصطفى محمود44909

الشرقيةاألدبىمبصرعوض السيد محمد ابراهيم وليد44910

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد فتحى يسن44911

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى القادر عبد المعطى عبد خالد جمال44912

الشرقيةاألدبىمبصرنجم التهامى محمد خالد محمد44913

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد الصادق محمد الجليل عبد محمد44914

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الشافى عبد هانى محمود44915

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد باسم44916

الشرقيةاألدبىمبصرحسين المرسى صالح السيد احمد44917

الشرقيةاألدبىمبصرالجرف صقر درويش حامد احمد44918

الشرقيةاألدبىمبصرالبدوى صالح منصور اسامه اسالم44919

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد هللا عبد احمد محمد44920

الشرقيةاألدبىمبصرالشوبكى على عطيه احمد محمد44921

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود خالد محمد44922

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد القادر عبد محمد سعيد محمود44923

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمد هشام محمود44924

الشرقيةاألدبىمبصررمضان على محمد هشام44925

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد سيد حسين44926

الشرقيةاألدبىمبصرالجندى احمد محمد محمد سمير44927

الشرقيةاألدبىمبصرالطنايحى احمد مرسى محمود معتز44928

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عباس سامى شريف احمد44929

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد حبيب محمد44930

الشرقيةاألدبىمبصرموسى شاهين النبى عبد محمد محمود44931

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد سليم هللا عبد احمد44932

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد مختار احمد44933

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى منصور عراقى سمير44934

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود المنعم عبد مسعد شهاب44935

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد المهدى عبد44936

الشرقيةاألدبىمبصرخليل على احمد صالح على44937

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد العزيز عبد محمد عالء كريم44938

الشرقيةاألدبىمبصرعبده السيد اشرف مجدى44939

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى السيد سعيد محمد44940

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد طلعت محمد44941

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد44942

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حمدى نشأت محمد44943

الشرقيةاألدبىمبصرحسن المقصود عبد مراد ياسر44944

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد الرازق عبد احمد سيد كريم44945

الشرقيةاألدبىمبصرالبالسى يوسف جمال احمد44946

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد حسين احمد44947

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرسول عبد الدين كمال محمد حازم44948
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ثانشنبارة

ثانشنبارة

ن315شنبارة

ثانشنبارة

ن316شنبارة

ن321الزين ام

ن349.5الزين ام

ن324.5الزين ام

ثانالزين ام

ن329(عبادة) القاضى مشتول

ن316تلحوين

ن333تلحوين

ن325تلحوين

ن324تلحوين

ثانتلحوين

ن322تلحوين

ثانتلحوين

ن349تلحوين

ثانتلحوين

ن337بالشرقية السادات

ن328بالشرقية السادات

ثانبالشرقية السادات

راسبالقنايات

ثانالقنايات

راسبالقنايات

ن330(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن334(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن351(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن320النخاس

ن332النخاس

ثاناالبراهيمية

ن331.5االبراهيمية

ن316االبراهيمية

ن327االبراهيمية

ثانمباشر

ثانمباشر

ن316مباشر
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم احمد هللا عبد44949

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد محمد الرحمن عبد44950

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد الغنى عبد عمرو44951

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم طنطاوى نبيل محمد44952

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ناصر محمد44953

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى هللا حمد احمد محمود44954

الشرقيةاألدبىمبصررزيق محمد عابد محمود44955

الشرقيةاألدبىمبصربنوى محمد محمد محمود44956

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد البديع عبد السيد احمد44957

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسينى صالح احمد44958

الشرقيةاألدبىمبصربيومى رجب محمد احمد44959

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد صالح اشرف44960

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم محمد بشار44961

الشرقيةاألدبىمبصرغريب احمد زغلول مدحت خالد44962

الشرقيةاألدبىمبصرخاطر الرحمن عبد السيد محمد الحميد عبد44963

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد على محمد على44964

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحليم عبد احمد محمد44965

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمد اشرف محمد44966

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الصادق السيد محمد44967

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد حافظ السيد محمد44968

الشرقيةاألدبىمبصرالدين نصر محمد محروس محمد44969

الشرقيةاألدبىمبصرحماده عطيه ابراهيم محمد محمد44970

الشرقيةاألدبىمبصرعسكر شحاته محمد محمد44971

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العاطى عبد محمد محمد44972

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى السيد احمد مصطفى محمد44973

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم عطيه مهران44974

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل المنعم عبد احمد مؤمن44975

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خيرى صالح السيد44976

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد حسين محمود حسين44977

الشرقيةاألدبىمبصرالبحراوى عوض محمد سليم العزيز عبد44978

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسين الشرقاوى عالء44979

الشرقيةاألدبىمبصرالشامى العزيز عبد احمد ابراهيم محمد44980

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد على شعبان محمد44981

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن عبده العزيز عبد محمد44982

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد السيد حمدى احمد44983

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الحميد عبد على احمد44984

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سالم محى ايهاب44985

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه عطيه عوض سميح سعيد44986

الشرقيةاألدبىمبصررضوان فرج بكرى فرج44987

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد جالل كريم44988

الشرقيةاألدبىمبصرالظيظى محمد ابراهيم مسعد كريم44989

الشرقيةاألدبىمبصرجبر محمد محمد السيد محمد44990
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ثانمباشر

ثانمباشر

راسبمباشر

راسبمباشر

ثانمباشر

ثانمباشر

راسبمباشر

راسبمباشر

راسبههيا

ثانههيا

راسبههيا

راسبههيا

ثانههيا

ثانههيا

ثانههيا

راسبههيا

راسبههيا

راسبههيا

راسبههيا

راسبههيا

راسبههيا

ثانههيا

ثانههيا

راسبههيا

ثانههيا

راسبههيا

راسبههيا

راسبصبيح

ثانصبيح

راسبصبيح

راسبصبيح

ثانصبيح

ثانصبيح

ثانصبيح

ثانحيان منزل

ثانحيان منزل

ن315حيان منزل

ثانحيان منزل

ثانحيان منزل

راسبحيان منزل

راسبحيان منزل

ثانحيان منزل
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على صالح محمد44991

الشرقيةاألدبىمبصررضوان فرج البديع عبد محمد44992

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عدلى محمد مبروك محمود44993

الشرقيةاألدبىمبصرحفناوى فتحى رأفت يوسف44994

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد صالح احمد44995

الشرقيةاألدبىمبصرفايز رمضان عاطف احمد44996

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد نصر هللا عبد احمد44997

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد ياسر احمد44998

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى صابر محمد احمد44999

الشرقيةاألدبىمبصرسالم متولى هاشم ابو اسالم45000

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى محمود السيد سامى السيد45001

الشرقيةاألدبىمبصرزكى محمد زكى السيد محمد حسين45002

الشرقيةاألدبىمبصريونس محمد مصطفى محمد هللا عبد45003

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد ابراهيم الحكيم عبد45004

الشرقيةاألدبىمبصرصفر هللا عبد ابراهيم الرحمن عبد45005

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فتحى محمد محمد الرحمن عبد45006

الشرقيةاألدبىمبصرموسى احمد محمد اسامه محمد45007

الشرقيةاألدبىمبصرسالم متولى هاشم ابو محمود45008

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمود45009

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد جالل محمود45010

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد رمضان محمود45011

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد ابراهيم محمد محمود45012

الشرقيةاألدبىمبصريوسف احمد عبده احمد45013

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد غمرى الحميد عبد سامى الحميد عبد45014

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد النبى عبد محمد45015

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى احمد عزت محمد مختار محمود45016

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد محمد صالح45017

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد حسانين حسن خيرى محمد45018

الشرقيةاألدبىمبصربهنساوى محمد المنعم عبد الناصر عبد محمد45019

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد عطيه محمود محمد45020

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد الرحمن عبد محمد محمود45021

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الغنى عبد العزيز عبد محمد هشام45022

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه مصطفى محمد يحى ابراهيم45023

الشرقيةاألدبىمبصرفرج احمد محمد ابراهيم احمد45024

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض بركات العزيز عبد صبحى محمد45025

الشرقيةاألدبىمبصررشوان محمد احمد محمد احمد محمود45026

الشرقيةاألدبىمبصرالحسن ابو سعد السيد محمد حسن45027

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الشوادفى محمد احمد شهاب45028

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد السيد احمد45029

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل عمر ابراهيم السيد ابراهيم45030

الشرقيةاألدبىمبصرخضير ابراهيم السيد ابراهيم محمد45031

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد محمد عادل سعيد45032
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ثانالعواسجة
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ن320العواسجة
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ثانالعواسجة
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ثانبالشرقية العدوة

ثانبالشرقية العدوة

ن315بالشرقية العدوة

ثانبالشرقية العدوة

ثانابوكبير

ن315ابوكبير

ن331ابوكبير

ثانابوكبير

ن340ابوكبير

ن315ابوكبير

راسبرضوان منشأة

ثانرضوان منشأة

ن315رضوان منشأة

ن315رضوان منشأة

ثانالقراموص

ثانالقراموص

ن331القراموص

ن366القراموص

ن318القراموص

ن316القراموص
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم المنعم عبد محمود45033

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتوح ابو محمد اسماعيل محمد45034

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد ربيع السيد45035

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مجاهد حسن احمد45036

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد على سليم على45037

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد العزيز عبد راضى محمد45038

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود حسن بكر ابو ابراهيم45039

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد السيد محمد45040

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم45041

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد الشحات احمد45042

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد حسن احمد45043

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد رضا احمد45044

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الرحيم عبد محمد سالم احمد45045

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد على احمد45046

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد صبرى محمد احمد45047

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد احمد45048

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مسعود محمد احمد45049

الشرقيةاألدبىمبصرالعطار محمد صالح محمود احمد45050

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد احمد خالد45051

الشرقيةاألدبىمبصرعطا محمد السيد هللا عبد45052

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد رمضان على45053

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على صالح على45054

الشرقيةاألدبىمبصرامام احمد ابراهيم محمد45055

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم محمد45056

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد البديع عبد امام محمد45057

الشرقيةاألدبىمبصرجاد فرحات محمد سالم محمد45058

الشرقيةاألدبىمبصراحمد باز عاطف محمد45059

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد عاطف محمد45060

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن عاطف محمد45061

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد محمود محمد45062

الشرقيةاألدبىمبصرهللا سعد احمد هللا سعد احمد45063

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السنوسى هللا عبد احمد45064

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته السيد محمد السيد45065

الشرقيةاألدبىمبصرالمنياوى محمد قطب ايمن المنياوى45066

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحيم عبد محمود انس45067

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمد محمد هللا عبد جمال حسام45068

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السالم عبد السيد حمدى45069

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على محمود الرحمن عبد45070

الشرقيةاألدبىمبصربدوى محمد هللا عبد احمد عمار45071

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد صالح محمد45072

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد الرحمن عبد محمد45073

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين امام الرحمن عبد المنعم عبد محمد45074
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ن315.5بالغابة قاسم امين

ن315بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ن315بالغابة قاسم امين

ن315بالغابة قاسم امين

ن328بالغابة قاسم امين

ن321ايوب سامى

ن316ايوب سامى

ن327ايوب سامى

ن317ايوب سامى

ن315ايوب سامى

ن319ايوب سامى

ن320ايوب سامى

ن318ايوب سامى

راسبايوب سامى

ن315ايوب سامى

ثانايوب سامى

ن363ايوب سامى
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الشرقيةاألدبىمبصرفرج على عبده على محمد45075

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحيم عبد محمود معاذ45076

الشرقيةاألدبىمبصرصالح حسن جميل شعبان يوسف45077

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السعيد محمد ابراهيم محمد45078

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد احمد سيد محمد45079

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى طه السيد محمود45080

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمود عثمان محمود45081

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم اسماعيل احمد45082

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمود حمدى خالد45083

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان عثمان مصطفى طارق45084

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد45085

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد منصور شحته محسن45086

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد محمد محمود45087

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد مصطفى ناجى45088

الشرقيةاألدبىمبصرادم منصور محمد محمود محمد45089

الشرقيةاألدبىمبصرزغلول احمد العزيز عبد احمد45090

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد هللا عبد احمد45091

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد فتحى احمد45092

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسنى كمال احمد45093

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم محمد احمد45094

الشرقيةاألدبىمبصرنصر السيد محمد محمد احمد45095

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد يوسف وجدى سلمان45096

الشرقيةاألدبىمبصربندارى الرحمن عبد محمد الرحمن عبد45097

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم هشام عصام45098

الشرقيةاألدبىمبصربكر على احمد ابراهيم محمد45099

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بحار حسن السيد محمد45100

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد العال عبد ثروت محمد45101

الشرقيةاألدبىمبصرفرج سالم محمد جمال محمد45102

الشرقيةاألدبىمبصرسالم العزيز عبد رفعت محمد45103

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد السالم عبد سعد محمد45104

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد سمير محمود45105

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين عطيه السيد احمد45106

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على حواس احمد45107

الشرقيةاألدبىمبصرعلى خليل محمد خليل45108

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد موسى احمد رسول45109

الشرقيةاألدبىمبصرامين احمد سيد وجيه عادل45110

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد كمال الرحمن عبد45111

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السالم عبد طارق السالم عبد45112

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه الرحمن عبد عطيه45113

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الشافى عبد اسامه عماد45114

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد ممدوح عيد45115

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد التهامى فارس45116
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ثانموسى اوالد
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ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ن325فاقوس

ثانفاقوس

راسبفاقوس

ثانالنمروط

راسبالنمروط

ثانالنمروط

راسبالنمروط

راسبالنمروط

راسبالنمروط

ثانالنمروط

راسبالنمروط

ثانالنمروط

راسبالنمروط

ثانالنمروط
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد السيد محمد45117

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على السيد محمد45118

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد مصباح محمد45119

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد محمد45120

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد محمود45121

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد مؤمن45122

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد حسن اسالم45123

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد شعبان عالء45124

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل محمد فارس45125

الشرقيةاألدبىمبصرسليم السيد سليم فتحى45126

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد مهدى محمد كريم45127

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل العزيز عبد احمد محمود45128

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد جميل محمد45129

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على حسن محمد45130

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الفتاح عبد رمضان محمود45131

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السالم عبد سمير محمد45132

الشرقيةاألدبىمبصرحسين رجب صالح محمد45133

الشرقيةاألدبىمبصرقاسم محمد فكرى محمد45135

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد محمد45136

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود ممدوح45137

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمد نوح محمد45138

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد سليمان ناصر45139

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ذكى الرؤف عبد عماد45140

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد سامى عمر45141

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد احمد محمد45142

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد رجب حسن محمد45143

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد محمد احمد45144

الشرقيةاألدبىمبصرالوحش االباصيرى يوسف محمد احمد45145

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد ابراهيم سليمان45146

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد اللطيف عبد محمد عصام45147

الشرقيةاألدبىمبصرعوض على احمد محمد45148

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السالم عبد السميع عبد محمد45149

الشرقيةاألدبىمبصرحسين فايد محمد احمد45150

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الرحمن عبد رمضان احمد45151

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد كامل احمد45152

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد فتحى احمد45153

الشرقيةاألدبىمبصراحمد يوسف الحميد عبد شحته سعد45154

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد فرج حسن محمد45155

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد شحته محمد45156

الشرقيةاألدبىمبصرالمجد ابو اسماعيل صالح محمد45157

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عوض محمد ياسر محمد45158

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم محمد محمد محمود محمد45159
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راسبدرويش عرب
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الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد الهادى عبد محمود45160

الشرقيةاألدبىمبصرشلقم محمد دسوقى محمد ابراهيم45161

الشرقيةاألدبىمبصرنافع عمرو هللا عبد صالح احمد45162

الشرقيةاألدبىمبصرخضر حميد عواد عوده45163

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد محمد ابراهيم احمد محمد45164

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الشربينى العزيز عبد رضا محمد45165

الشرقيةاألدبىمبصرالحوت صالح ابراهيم صالح محمد45166

الشرقيةاألدبىمبصرالصايغ محمد على احمد محمود45167

الشرقيةاألدبىمبصرالرجال ابو محمد على السيد محمود45168

الشرقيةاألدبىمبصرغريب اسماعيل السيد السيد احمد45169

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه جمعه حسام احمد45170

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان العزيز عبد حسن احمد45171

الشرقيةاألدبىمبصرخفاجه سليمان محمد عاطف احمد45172

الشرقيةاألدبىمبصرعواد محمود عواد محمد احمد45173

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد محمد احمد45174

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد مصطفى محمد على45175

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى السيد كريم عمر45176

الشرقيةاألدبىمبصردرويش على حسن السيد محمد45177

الشرقيةاألدبىمبصرسليم سالم عوده سليم محمد45178

الشرقيةاألدبىمبصريوسف بيومى صابر جالل صابر45179

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد المجيد عبد عبيده ابو45180

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الجليل عبد مهدى عزت احمد45181

الشرقيةاألدبىمبصرالزرى سالم محمود العزيز عبد عادل45182

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل احمد45183

الشرقيةاألدبىمبصرموسى منصور على احمد45184

الشرقيةاألدبىمبصرحسن جمعه اسماعيل محمد الرحمن عبد45185

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد محمد الرحمن عبد45186

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسين محمد فارس45187

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد السيد محمد45188

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد ريحان محمد45189

الشرقيةاألدبىمبصرطعيمه محمد السيد محمد احمد45190

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد مصطفى احمد45191

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد شحاته اسماعيل45192

الشرقيةاألدبىمبصرخليل الرحمن عبد سمير احمد45193

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عبدون حماد ادهم45194

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد حسين حسن45195

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه سلمى السيد محمد خالد45196

الشرقيةاألدبىمبصرصالح احمد صابر شاكر45197

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان صادق يوسف فوزى45198

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم جمال اشرف محمد45199

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الحق عبد سالم محمد45200

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى محمد محمد صالح محمود45201
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ثاندرويش عرب

ن324القديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ن315القديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ن335القديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ثانالحاجر

ثانالحاجر

راسبالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

راسبالشاكوشى

ن339الديدامون

ن326الديدامون

ن357السماعنة

ن346الدميين

ن344الدميين

ن315الدميين

ثانالدميين

ثانالدميين

راسبالدميين

راسبالدميين

ثانالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

راسبالنص جزيرة

ثانالغزالى

ن315الغزالى

راسبالغزالى

ثانالغزالى

راسبالغزالى

ن315الغزالى

ن315الغزالى

ثانالغزالى

ثانالغزالى
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الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد اسماعيل السالم عبد محمود45202

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد حامد احمد45203

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد الرحمن عبد احمد45204

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خليل محمد احمد45205

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته سعيد محمد احمد45206

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد السيد45207

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشبراوى حماده عابد45208

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد السيد النور عبد45209

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد محمد45210

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى محمد احمد محمد45211

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه خليل العظيم عبد السيد محمد45212

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد المنعم عبد السيد محمد45213

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى السيد حسام محمد45214

الشرقيةاألدبىمبصرسالم هللا عبد صالح محمد45215

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرؤوف عبد عادل محمد45216

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الرازق عبد النبى عبد محمد45217

الشرقيةاألدبىمبصرقمحاوى احمد كامل السيد محمود45218

الشرقيةاألدبىمبصرسالم حسن محمد جمال محمود45219

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى اسماعيل حسن محمد معتصم45220

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد منصور شوقى منصور45221

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد حسين احمد45222

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سليمان السالم عبد احمد45223

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يوسف محمد حازم45224

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين شوقى حسام45225

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد حسن ابراهيم حسن45226

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان رباح السيد حسن45227

الشرقيةاألدبىمبصرسعد على حسن الدين ضياء45228

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد هللا عبد45229

الشرقيةاألدبىمبصرعبده سالم ناصر هللا عبد45230

الشرقيةاألدبىمبصرمصيلحى محمد محمد عمر45231

الشرقيةاألدبىمبصرتوبه حسن محمد حسن محمد45232

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الحى عبد محمد45233

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد على محمد45234

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يونس محمد محمود45235

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان هللا جاد عزازى محمود45236

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العال عبد الرحمن عبد اسالم45237

الشرقيةاألدبىمبصرموسى ابراهيم مكرم طلعت45238

الشرقيةاألدبىمبصرنمراز السيد عمر محمود طنطاوى45239

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد علوى السالم عبد45240

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه اسماعيل السيد كمال45241

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم محمد45242

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد45243
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راسبالغزالى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

راسبصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

راسبصريد بنى

ن338صريد بنى

ثانصريد بنى

راسبصريد بنى

ثانصريد بنى

راسبصريد بنى

راسبصريد بنى

راسبصريد بنى

راسبصريد بنى

راسبصريد بنى

ثانالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

ثانخليفة ابى سعدة

ن319.5خليفة ابى سعدة

ن323خليفة ابى سعدة

ن315خليفة ابى سعدة

ن324خليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة
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الشرقيةاألدبىمبصرصالح حسين السيد محمد45244

الشرقيةاألدبىمبصرصالح حسين صالح محمد45245

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد الرحمن عبد محمد45246

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد هللا عطا محمود45247

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الدين كمال وليد مؤمن45248

الشرقيةاألدبىمبصرالمعاطى ابو مسعد السيد جمعه السيد45249

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد السيد احمد45250

الشرقيةاألدبىمبصرالشربينى القادر عبد محمد ابراهيم شمس45251

الشرقيةاألدبىمبصرجاد صقر محمد مجدى صقر45252

الشرقيةاألدبىمبصربيومى السيد اسامه محمد45253

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم احمد45254

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رفعت محمد تامر احمد45255

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حامد جمال احمد45256

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد سليمان العال عبد جميل45257

الشرقيةاألدبىمبصرعلى فهمى السيد شعبان45258

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الخالق عبد المنعم عبد الرحمن عبد45259

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد على صابر على45260

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد مازن45261

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد احمد محمد45262

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد على احمد محمد45263

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد عماد محمد45264

الشرقيةاألدبىمبصرالستار عبد محمد الستار عبد محمد45265

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمود محمد45266

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد محمود محمد45267

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد عماد محمود45268

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حامد جميل محمود45269

الشرقيةاألدبىمبصرخليل الحسينى كرم مجدى45270

الشرقيةاألدبىمبصرغندور باز عطيه اسماعيل مصطفى45271

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد على شاكر هانى45272

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد انور العزيز عبد وجيه45273

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم السيد حسان45274

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد السيد احمد45275

الشرقيةاألدبىمبصرصباح عزاز حسن احمد احمد45276

الشرقيةاألدبىمبصرالشوادفى الدايم عبد حسام احمد45277

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى على حسن سالم احمد45278

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على الحميد عبد عاطف حسن45279

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه على محمد السيد محمد45280

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه بكرى حسنى محمد45281

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد رياض محمد45282

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بكر ابو على سعيد محمد45283

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصرى عباس اسالم45284

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد السيد محمد سعيد45285
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ن317خليفة ابى سعدة

راسبخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ن322خليفة ابى سعدة

ن319.5خليفة ابى سعدة

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ن336الحسينية

راسبالحسينية

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ن360ابوعامر منشأة

ن342ابوعامر منشأة

ن329ابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ن315ابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ن341ابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ثانبالمصرى الرحمن

راسبالغرب سماكين

ن334الغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

ثانسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم اللطيف عبد محمد عبده45286

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد منصور الخالق عبد عالء45287

الشرقيةاألدبىمبصرالحق عبد السيد باز محمد محمد45288

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على محمد احمد محمود45290

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الرحيم عبد صبرى يحى45291

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الرحمن عبد السالم عبد سعيد45292

الشرقيةاألدبىمبصرعلى المقصود عبد الحميد عبد احمد45293

الشرقيةاألدبىمبصرالخير ابو ابراهيم الزناتى محمد45294

الشرقيةاألدبىمبصرموسى الشحات ابراهيم ثروت محمد45295

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد العزيز عبد فتحى احمد45296

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد االمير45297

الشرقيةاألدبىمبصررشاد محمد رشاد عمر45298

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الكريم عبد رمضان عمرو45299

الشرقيةاألدبىمبصرالطنطاوى محمد العزيز عبد يوسف45300

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد رمضان ابراهيم45301

الشرقيةاألدبىمبصرزاهر حسن احمد زاهر45302

الشرقيةاألدبىمبصرخميس عبده خالد عبده45303

الشرقيةاألدبىمبصرزيتون محمد احمد ابراهيم احمد على45304

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد على45305

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد سيف محمد45306

الشرقيةاألدبىمبصرشهاب مصطفى عزت محمود محمد45307

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد فرج هللا عوض احمد45308

الشرقيةاألدبىمبصرصالح رمضان فتحى صالح احمد45309

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يوسف محمد يوسف احمد45310

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى صالح عزت السيد45311

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل رجب السيد سعيد45312

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد محمد السيد45313

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود ابراهيم السعيد45314

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العال عبد ابراهيم راضى محمد45315

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد محمد45316

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد كامل السيد محمد45317

الشرقيةاألدبىمبصرقطب مصطفى امين الرحمن عبد45318

الشرقيةاألدبىمبصربدوى احمد على ابراهيم شهاب45319

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد محمد45320

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد وليد محمد45321

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الرحمن عبد محمود45322

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه الصغير محمد احمد ابراهيم45323

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد فاروق ابراهيم45324

الشرقيةاألدبىمبصرجبر عبده السيد احمد45325

الشرقيةاألدبىمبصرصادق ابراهيم محمد احمد45326

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود احمد45327

الشرقيةاألدبىمبصروالى احمد الهادى عبد احمد اسامه45328
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راسبسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

ن315سعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

ثانالشرق قصاصين

راسب(2) البقر بحر شهداء

ن315(2) البقر بحر شهداء

ثان(6) البقر بحر

ثانابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

ن315المدينة كفر

ثانالمدينة كفر

ن321المدينة كفر

ن323المدينة كفر

ثانالمدينة كفر

ثانالمدينة كفر

ثانالمدينة كفر

ثانالحجر صان

راسبالحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

راسببالشرقية الناصرية

ثانبالشرقية الناصرية

ن315بالشرقية الناصرية

ثانشرق القصبى

راسبشرق القصبى

ثانشرق القصبى

راسبشرق القصبى

راسبشرق القصبى

ثانشرق القصبى
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد رفيق45329

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد زغلول شعبان45330

الشرقيةاألدبىمبصرحسين هللا عبد جمعه عاطف45331

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود محمد45332

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن هيكل محمد45333

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد اشرف الرحمن عبد45334

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد السيد اشرف احمد45335

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى الدين محى سعيد احمد45336

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه المولى عبد سمير احمد45337

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم لطفى احمد45338

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم نصر محمد احمد45339

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى حسن البارى عبد احمد اسامه45340

الشرقيةاألدبىمبصرموسى لطفى ممدوح لطفى45341

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على محمد السيد احمد45342

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد مصباح احمد45343

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد مصباح احمد45344

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد مصطفى احمد اسالم45345

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم حسن محمد45346

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد عيسى السيد سامح45347

الشرقيةاألدبىمبصرسبع ابو انور نصر السيد هللا عبد45348

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على غنيمى محمد غنيمى45349

الشرقيةاألدبىمبصرذكى احمد سيد هشام محمد45350

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد ايهاب45351

الشرقيةاألدبىمبصرصالح احمد اسماعيل احمد حسين45352

الشرقيةاألدبىمبصرجاهين محمد النور عبد سالمه عاصم45353

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العطا ابو الدايم عبد العزيز عبد45354

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد هللا عبد الحميد عبد هللا عبد45355

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد عزمى45356

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه على عطيه السعيد عطيه45357

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد احمد السيد على45358

الشرقيةاألدبىمبصرفوزى على اسماعيل محمد45359

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عطيه محمد45360

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب الغنى عبد فتوح محمد45361

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على محمد محمد45362

الشرقيةاألدبىمبصربدوى المنعم عبد ابراهيم محمود45363

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد الحميد عبد شوقى محمود45364

الشرقيةاألدبىمبصرحسن المعبود عبد طه السيد45365

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العاطى عبد ابراهيم محمد45366

الشرقيةاألدبىمبصرالحى عبد محمد اشرف محمد45367

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد هالل محمود45368

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خليل الرحيم عبد محمد45369

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى السيد الهادى محمد45370
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ثانشرق القصبى

راسبشرق القصبى

ثانشرق القصبى

ثانشرق القصبى

ثانشرق القصبى

ثاننجم ديرب

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ن345المجفف

ن315المجفف

ثانالمجفف

ثانالمجفف

ثانالمجفف

ثانبهنيا

ثانبهنيا

ثانبهنيا

ثانبهنيا

ثاناكوة

ثاناكوة

ثاناكوة

راسباكوة

راسباكوة

ثاناكوة

ثاناكوة

ثاناكوة

ثاناكوة

ثاناكوة

ثاناكوة

ثاناكوة

ثاناكوة

ن336.5اكوة

ن359العطار

ثانالعطار

ن324العطار

ن348العطار

ثانالعطار

ن336العطار
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الشرقيةاألدبىمبصرجبر ربيع محمد ابراهيم45371

الشرقيةاألدبىمبصرفرج صالح ياسر شريف45372

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى محمد محمد شاكر محمد45373

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود سعد برديسى محمود45374

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد اسماعيل محمد اسماعيل45375

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد اشرف محمد45376

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمود السيد محمد45377

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه على عطيه رأفت هانى45378

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرب جاد محمود احمد45379

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم عبده احمد هللا عبد ادهم45380

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد شكرى عادل اسالم45381

الشرقيةاألدبىمبصرالطيب محمد على السيد الطيب45382

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد الشافعى فؤاد هللا عبد45383

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد زيدان عليوه محمد45384

الشرقيةاألدبىمبصرحمد مراد راشد سامى محمود45385

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد متولى سند محمد45386

الشرقيةاألدبىمبصرحموده السيد رمضان احمد45387

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد ايمن احمد45388

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد ناصر اسالم45389

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد محمود متولى حماده45390

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى القرنى عويس هللا عبد احمد45391

الشرقيةاألدبىمبصرغنيمى محمد وجيه اسالم45392

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الكريم عبد الرحمن عبد اشرف45393

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين احمد الرحمن عبد خالد45394

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد العز ابو محمد احمد على45395

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد كامل عطيه الرحمن عبد45396

الشرقيةاألدبىمبصريوسف المقصود عبد يوسف المقصود عبد45397

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد عباس الفتاح عبد محمود45398

الشرقيةاألدبىمبصرالغنيمى محمد رشدى محمد رامى45399

الشرقيةاألدبىمبصرحامد صابر محمد حامد محمد45400

الشرقيةاألدبىمبصرحسن زيد ابو السيد محمد ابراهيم45401

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد جميل محمد احمد45402

الشرقيةاألدبىمبصربيومى رجب محمد محمد احمد45403

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الفتاح عبد محمد حسن احمد45404

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى لبيب محمد محمود احمد45405

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار السيد السيد مجدى احمد45406

الشرقيةاألدبىمبصراليمانى العزيز عبد محمد مصطفى احمد45407

الشرقيةاألدبىمبصرالرؤف عبد عطيه الرؤف عبد ابراهيم احمد45408

الشرقيةاألدبىمبصرالشرقاوى المنعم عبد سعيد ادهم45409

الشرقيةاألدبىمبصرالنمر محمد نصر الباسط عبد اسالم45410

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان الشحات خالد اسالم45411

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان العظيم عبد السيد محمد اسالم45412
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ن336الميساه

ن366الميساه

ن332(تركيا رضا) دبيج

ثان(تركيا رضا) دبيج

ن349(تركيا رضا) دبيج

ن368القمح منيا

ن355.5القمح منيا

ن342القمح منيا

ن337بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن334بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن315بالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانالقبة

ثانالقبة

راسبحلين كوم

راسبحلين كوم

راسبحلين كوم

راسبحلين كوم

راسبحلين كوم

ن383.5حلين كوم

ثانحلين كوم

ن463حلين كوم

ن430حلين كوم

ن420حلين كوم

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ن332عامر بيشة

ن346عامر بيشة

ثانعامر بيشة

ثانعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ثانعامر بيشة

راسبعامر بيشة
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الشرقيةاألدبىمبصرالرجال عز السيد محمد السيد45413

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد على هاشم السيد تامر45414

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الشافى عبد وحيد حسام45415

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد احمد رضا45416

الشرقيةاألدبىمبصراحمد صدقى محمد السيد هللا عبد45417

الشرقيةاألدبىمبصراحمد صدقى محمد السيد الرحمن عبد45418

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رزق هللا عبد سعيد محمد45419

الشرقيةاألدبىمبصرالرخ العظيم عبد الرسول عبد محمد45420

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار محمود السيد محمد45421

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد على محمد محمود45422

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود العظيم عبد السيد العظيم عبد45423

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد طه احمد محمد45424

الشرقيةاألدبىمبصرمختار شحاته رضا احمد45425

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور عراقى قطب محمد عمار45426

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد صالح فؤاد45427

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد45428

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد الخالق عبد احمد محمد45429

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عطيه محمود رضا محمد45430

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عيسى رمضان محمد45431

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان عراقى سليم سامى محمد45432

الشرقيةاألدبىمبصرالدالى محمد ابراهيم صالح محمد45433

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السالم عبد عادل محمد45434

الشرقيةاألدبىمبصرالدالى محمد مصطفى محمود مصطفى45435

الشرقيةاألدبىمبصرالبسيونى احمد احمد الرحمن عبد وليد45436

الشرقيةاألدبىمبصرعامر احمد عامر ياسين45437

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم محمد فتحى احمد45438

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم احمد المعز عبد العزيز عبد احمد45439

الشرقيةاألدبىمبصربدوى احمد كمال محمد احمد45440

الشرقيةاألدبىمبصرمغاورى خيرى مغاورى احمد45441

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود المعطى عبد اسالم45442

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد حسن السيد45443

الشرقيةاألدبىمبصرعلى خلف صالح حسام45444

الشرقيةاألدبىمبصرشلبى احمد الوهاب عبد احمد حسين45445

الشرقيةاألدبىمبصربدوى احمد كمال السيد الرحمن عبد45446

الشرقيةاألدبىمبصرالجندى محمد على بالل محمد45447

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد حسن شوكت محمد45448

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد مسلم جميل محمود45449

الشرقيةاألدبىمبصرمحفوظ محمد محمد نجم يوسف45450

الشرقيةاألدبىمبصرحامد احمد حمدى فرج احمد45451

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد عماد احمد45452

الشرقيةاألدبىمبصراحمد بدوى عماد احمد45453

الشرقيةاألدبىمبصراحمد صبرى جمال اشرف45454
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راسبعامر بيشة

ثانعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ن315عامر بيشة

ثانعامر بيشة

ثانعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ثانعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ن318عامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ثانبشلشلمون النور

ثانبشلشلمون النور

ن340بشلشلمون النور

ن341بشلشلمون النور

ثانبشلشلمون النور

ثانبشلشلمون النور

ن330بشلشلمون النور

ن352بشلشلمون النور

ن367بشلشلمون النور

ن344.5بشلشلمون النور

ن328بشلشلمون النور

ن329بشلشلمون النور

راسببشلشلمون ابوبكر

راسببشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

راسببشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

راسببشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ن337بشار ميت
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الشرقيةاألدبىمبصرالتواب عبد على التواب عبد حسام45455

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عادل هللا عبد45456

الشرقيةاألدبىمبصرمرزوق هللا عبد محمد هللا عبد45457

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد على محمد على45458

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود سعيد فتحى عمر45459

الشرقيةاألدبىمبصرادريس الشحات ابراهيم محمد45460

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الوهاب عبد اشرف محمد45461

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد جوده رضا محمد45462

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد سعيد محمد45463

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد طلعت محمد45464

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد عيسى الحميد عبد محمد45465

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد هللا عبد السميع عبد محمد45466

الشرقيةاألدبىمبصرالنبى عبد احمد النبى عبد محمد45467

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد جمال عماد محمد45468

الشرقيةاألدبىمبصرجاد محمد احمد محمود45469

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد منصور صبرى محمود45470

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الناصر عبد محمود45471

الشرقيةاألدبىمبصرطه محمد الحميد عبد مصطفى45472

الشرقيةاألدبىمبصرعوض السيد عالء حاتم45473

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سعيد محمد احمد45474

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد محمد عادل احمد45475

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمود الشحات الحميد عبد احمد45476

الشرقيةاألدبىمبصرالفار زيد ابو موسى محمد احمد45477

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمود احمد45478

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السيد ياسين احمد45479

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد احمد ادهم45480

الشرقيةاألدبىمبصرزناتى رفعت احمد حمدى45481

الشرقيةاألدبىمبصررضوان الفتاح عبد محمود رضوان45482

الشرقيةاألدبىمبصرسالم احمد مصطفى طه45483

الشرقيةاألدبىمبصررضوان الفتاح عبد رضوان محمد45484

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد القادر عبد العظيم عبد محمد45485

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد محمود محمد45486

الشرقيةاألدبىمبصرالفار زيد ابو موسى محمد محمود45487

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم قدرى مصطفى45488

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد فتحى محمود مصطفى45489

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه سعيد محمد هشام45490

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد صبحى تامر الرحمن عبد45491

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد زكى الرشيد عبد محمد اسالم45492

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد العزيز عبد خيرى الرحمن عبد45493

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود فتحى عزت هللا عبد45494

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد محمد اسالم45495

الشرقيةاألدبىمبصراحمد شاهين حامد شاهين45496
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ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

راسببشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

راسببشار ميت

ثانبشار ميت

ن333بشار ميت

ثانبشار ميت

ن342بشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

راسببشار ميت

ن323.5بشار ميت

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ن340القبلى الزقازيق كفر

ن355القبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ن336القبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ن377مشهور سالم

ثانسنهوت

ثانسنهوت

ن315.5سنهوت

ن372.5المجازر

ثانالمجازر
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد عليان حامد هللا عبد45497

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات العزيز عبد صديق عيد45498

الشرقيةاألدبىمبصرالمعاطى ابو محمد اسامه محمد45499

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الخالق عبد السيد محمد45500

الشرقيةاألدبىمبصرمحمدى حسان نبيل محمد45501

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الفتاح عبد اشرف مصطفى45502

الشرقيةاألدبىمبصرنبوى محمد سامى الدين حسام45503

الشرقيةاألدبىمبصرخليل على محمد الرازق عبد هللا عبد محمد45504

الشرقيةاألدبىمبصراحمد بطايحى احمد اشرف احمد45505

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم على احمد45506

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فوزى محمود احمد45507

الشرقيةاألدبىمبصرصبح الصغير محمد عجيله ابو محمد45508

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد موسى احمد محمد45509

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسين الرحمن عبد احمد محمد45510

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد الهادى عبد محمد45511

الشرقيةاألدبىمبصرعواد عيد محمد محمود45512

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحى عبد احمد الرحمن عبد45513

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد العظيم عبد محمد احمد45514

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الصاوى ايمن ادهم45515

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد رشيد السيد ابراهيم45516

الشرقيةاألدبىمبصراالهوانى صادق مصطفى صباح ابراهيم45517

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد الرازق عبد فتحى ابراهيم45518

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عطيه منصور رضا احمد45519

الشرقيةاألدبىمبصرحسن متولى شحاته محمد احمد45520

الشرقيةاألدبىمبصرعمرى علوان محمود احمد45521

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو احمد حسن محمد اسالم45522

الشرقيةاألدبىمبصرحسين فايز حسان الحسن45523

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد الرحمن عبد سعيد حسين45524

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمود احمد محمود ربيع45525

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد مسلم رضا45526

الشرقيةاألدبىمبصرعماره محمد سعيد حمدى سعيد45527

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الباقى عبد فتحى سعيد45528

الشرقيةاألدبىمبصرهنا على زينهم السيد الرحمن عبد45529

الشرقيةاألدبىمبصرفرج بيومى غنيمى السيد الرحمن عبد45530

الشرقيةاألدبىمبصرحمد محمد سويلم الرحمن عبد45531

الشرقيةاألدبىمبصرعبده محمد الرحمن عبد الوهاب عبد محمد على45532

الشرقيةاألدبىمبصرسيد محمد احمد سيد عمر45533

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد ناصر مجدى45534

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم علوان السيد محمد45535

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد محمد45536

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض عطيه محمد ثروت محمد45537

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه قطب محمد عادل محمد45538
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ن374.5المجازر

راسبالمجازر

ثانالمجازر

ن340.5المجازر

راسبالمجازر

ن316المجازر

راسببلبيس

ن380بلبيس

ثانحراء غار

ثانحراء غار

ن337.5حراء غار

ثانحراء غار

ن394حراء غار

ن372حراء غار

ثانحراء غار

ن341حراء غار

ثانحراء غار

ن358الرمل انشاص

ن341مهنا اوالد

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ن357النخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ن366النخلة شبرا

ن335النخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ن374النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن361النخلة شبرا

ن367النخلة شبرا

ن341النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن356النخلة شبرا

ن334النخلة شبرا

ن358النخلة شبرا
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الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد محمد45539

الشرقيةاألدبىمبصرنصر صالح محمود محمد45540

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على العظيم عبد محمود محمد45541

الشرقيةاألدبىمبصرربيع محمد ربيع محمود45542

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمود محمد عادل محمود45543

الشرقيةاألدبىمبصرالسعدنى محمد محمد الفتاح عبد محمود45544

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد فتحى مصطفى لطفى محمود45545

الشرقيةاألدبىمبصرشوشه ابو السيد محمد محمود45546

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود مسلم محمود مصطفى45547

الشرقيةاألدبىمبصرالدين نور محمد العزيز عبد السيد نادر45548

الشرقيةاألدبىمبصرسواح محمد سعيد نور وائل45549

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يونس المجيد عبد عماد محمد45550

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد احمد سيد محمد سامح45551

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحفيظ عبد محمد طارق45552

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد العزيز عبد ياسر العزيز عبد45553

الشرقيةاألدبىمبصرجوده القادر عبد محمد الرحمن عبد محمد45554

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد الحميد عبد المنعم عبد محمد45555

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد محمد عماد محمد45556

الشرقيةاألدبىمبصريونس محمد الرحيم عبد وجيه محمد45557

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد خلف ابراهيم محمود45558

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عمرى عباس احمد اسالم45559

الشرقيةاألدبىمبصرالحمالوى محمد احمد محمود اسالم45560

الشرقيةاألدبىمبصرحفنى محمد حسين محمود اشرف45561

الشرقيةاألدبىمبصربسيونى محمد الحليم عبد محمود سالمه45562

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم السيد صالح45563

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد الوردانى عمر45564

الشرقيةاألدبىمبصرزامل محمد احمد محمد45565

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد احمد محمد45566

الشرقيةاألدبىمبصرهللا دخيل عوده محمد راشد محمد45567

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد الهادى عبد احمد محمود45568

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد محمد المجيد عبد احمد45569

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعيد ابراهيم حسام45570

الشرقيةاألدبىمبصرعاشور ابراهيم اشرف احمد45571

الشرقيةاألدبىمبصرالتواب عبد العزيز عبد محمد عصام45572

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد مصطفى الرحمن عبد محمد45573

الشرقيةاألدبىمبصرالعتيق على الفتاح عبد على محمد45574

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد فرج محمد45575

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمود فوزى محمد45576

الشرقيةاألدبىمبصرحامد السيد عطيه محمود45577

الشرقيةاألدبىمبصرحسين السالم عبد جميل احمد45578

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه عطيه محمد صالح احمد45579

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل رشاد محمد احمد45580
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راسبالنخلة شبرا

ن315النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن385النخلة شبرا

ن315النخلة شبرا

ن315النخلة شبرا

ن371النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن315النخلة شبرا

ن334النخلة شبرا

ن315النخلة شبرا

ثانسلمنت

ن355البالشون

ن355البالشون

ثانالبالشون

ن373البالشون

ن336البالشون

ثانالبالشون

ن356البالشون

ثانالبالشون

ن338الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن352الشرقية السالم

ن382الشرقية السالم

ن358الشرقية السالم

ن326الشرقية السالم

ن357الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن319الشرقية السالم

ثانالزوامل

راسبالنموذجى خميس فؤاد

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ن354ابوحماد

ن333ابوحماد

ن417ابوحماد
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الشرقيةاألدبىمبصريوسف الحكيم عبد محمد احمد45581

الشرقيةاألدبىمبصريوسف يوسف بهاء اسالم45582

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد حمدى اسالم45583

الشرقيةاألدبىمبصرسعد محمود خالد اسالم45584

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عثمان السيد محمد اسالم45585

الشرقيةاألدبىمبصراحمد باشا شحاته فوزى حسين45586

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحليم عبد عزب ساهر45587

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد خليل الرحمن عبد45588

الشرقيةاألدبىمبصرالعزازى هللا نصر الرحمن عبد عالء الرحمن عبد45589

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد هللا عبد45590

الشرقيةاألدبىمبصرتهامى المنعم عبد نشأت المنعم عبد45591

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد على45592

الشرقيةاألدبىمبصرتمام المنعم عبد ايمن محمد45593

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سعيد شعبان محمد45594

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد محمد هللا عبد محمد45595

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه عمر محمد45596

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد السيد محمد محمد45597

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مصطفى ثروت محمود45598

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فتحى محمد على محمود45599

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد السيد محمد مجدى محمد45600

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد معتز عمار45601

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد سمير احمد45602

الشرقيةاألدبىمبصرحسن فتحى اوسامه محمد45603

الشرقيةاألدبىمبصرالعزازى ابراهيم محمد السيد فتحى ابراهيم45604

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد محمد السيد احمد45605

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته حمدان حسن احمد45606

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسنى محمد عادل حسنى45607

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد احمد محمد45608

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الجليل عبد احمد مؤمن45609

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى مصطفى احمد45610

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد عمر احمد45611

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمود احمد45612

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد عادل ابراهيم45613

الشرقيةاألدبىمبصرالدمرداش احمد السيد العزيز عبد45614

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد السيد عمرو45615

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد حسينى عمرو45616

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن محمد عصام45617

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن محمد عشماوى محمد45618

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ذكى احمد الرحمن عبد45619

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه محمد احمد ابراهيم احمد45620

الشرقيةاألدبىمبصرالنجدى محمد سمير احمد45621

الشرقيةاألدبىمبصرحسن كمال محمد احمد45622
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راسبابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ن359ابوحماد

ثانابوحماد

راسبابوحماد
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الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد السيد منير احمد45623

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد هللا عبد احمد45624

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى الرؤف عبد السيد45625

الشرقيةاألدبىمبصررويس على محمد ابراهيم اسالم45626

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد رجب محمد هللا عبد45627

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق احمد توفيق محمد45628

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه محمد احمد رجب محمد45629

الشرقيةاألدبىمبصرصالح السيد محمد سعيد محمد45630

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد عباس مصطفى45631

الشرقيةاألدبىمبصردرويش كامل السيد محمد احمد45632

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد المنعم عبد السيد احمد45633

الشرقيةاألدبىمبصرحمد محمد بشير احمد45634

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشافى عبد محمد احمد45635

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد جالل صالح45636

الشرقيةاألدبىمبصرايوب على العظيم عبد على45637

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد حسينى محمد كريم45638

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد سالم ايمن محمد45639

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد حسن محمد45640

الشرقيةاألدبىمبصرمساعد محمد هللا عبد محمد45641

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين محمود محمد45642

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سليمان السيد محمود45643

الشرقيةاألدبىمبصرالصياد على العال عبد محمد محمود45644

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عطيه محمد نادر45645

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حسن رضا احمد45646

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حماد الفى ناصر احمد45647

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى الرازق عبد حموده السيد45648

الشرقيةاألدبىمبصرالحى عبد نجدى رأفت الرحمن عبد45649

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى هللا عبد مصطفى محمد هللا عبد45650

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد هللا عبد حسن على45651

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد السالم عبد الحليم عبد محمد45652

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على محمود اشرف محمود45653

الشرقيةاألدبىمبصرالنحال احمد احمد فوزى هانى45654

الشرقيةاألدبىمبصرحافظ ابراهيم الباسط عبد ابراهيم45655

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على حسن ابراهيم احمد45656

الشرقيةاألدبىمبصرعزب محمد الدين سعد جمال احمد45657

الشرقيةاألدبىمبصرعزب محمد محمد جميل احمد45658

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الهادى عبد على احمد45659

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد على احمد45660

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد عوض احمد45661

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد احمد45662

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد محمود اسماعيل45663

الشرقيةاألدبىمبصررضوان السيد محمد السيد45664
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ن354الجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ن350الجعفرية
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الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد قاسم امين45665

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السعيد محمد محمد بدر45666

الشرقيةاألدبىمبصرالقطاوى حسن محمود عالء بهاء45667

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود خالد45668

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سريع ابو سالمه سعيد45669

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد عطيه العزيز عبد عطيه45670

الشرقيةاألدبىمبصردياب سليمان محمد على45671

الشرقيةاألدبىمبصرنويفل عيد نويفل عمر45672

الشرقيةاألدبىمبصرعبده احمد ابراهيم محمد45673

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد حسنى جمال محمد45674

الشرقيةاألدبىمبصرحسين رمضان حسين محمد45675

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد رأفت محمد45676

الشرقيةاألدبىمبصرفرجانى محمد صبحى محمد45677

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد صابر اللطيف عبد محمد45678

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سليمان ياسر محمد45679

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد الحكيم عبد محمود45680

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حلمى محمد محمود45681

الشرقيةاألدبىمبصرالسعود ابو محمد صابر محمد محمود45682

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه طه عادل ابراهيم45683

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد محمد ابراهيم45684

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد السيد احمد45685

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد احمد السيد احمد45686

الشرقيةاألدبىمبصرفريج سليمان جوده احمد45687

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حمدى احمد45688

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد زينهم احمد45689

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد محمد احمد45690

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد بالل45691

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين على احمد الرحمن عبد45692

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه محمد السيد عصام45693

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد45694

الشرقيةاألدبىمبصراحمد صبيح حسينى محمد45695

الشرقيةاألدبىمبصرحسن غريب خالد محمد45696

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمود صبحى محمد45697

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم صابر محمود45698

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان الحميد عبد محمد محمود45699

الشرقيةاألدبىمبصرمحسوب سالم ربيع ناجى45700

الشرقيةاألدبىمبصردرويش سليم محمد عمر45701

الشرقيةاألدبىمبصرامين محمد جمال محمد45702

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد عونى محمود45703

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمد مصطفى45704

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد ابراهيم45705

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد جمعه شعبان احمد45706
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد صابر غمرى45707

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على حسن محمد فادى45708

الشرقيةاألدبىمبصرجاد احمد ابراهيم محمد45709

الشرقيةاألدبىمبصرالجداوى هللا عبد اشرف محمد45710

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد رفعت ايهاب محمد45711

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد هللا عبد محمد45712

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد كمال وليد محمد45713

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هاشم بدران عاطف بدران45714

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد على كامل محمد حاتم45715

الشرقيةاألدبىمبصرزيدان حسين السيد حسين45716

الشرقيةاألدبىمبصرزاهر السيد ابراهيم السيد الرحمن عبد45717

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد المعبود عبد الرحمن عبد45718

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على السيد محمد الرحمن عبد45719

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد فتحى الهادى محمد الرحمن عبد45720

الشرقيةاألدبىمبصرطنانى هاشم طنانى نصر الرحمن عبد45721

الشرقيةاألدبىمبصرالشعراوى الفولى محمد حسين العزيز عبد45722

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى اسماعيل هللا عبد السيد هللا عبد45723

الشرقيةاألدبىمبصرخطابى محمد احمد خالد عماد45724

الشرقيةاألدبىمبصرخطابى محمد احمد خالد عالء45725

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على رضا على45726

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد على غريب محمد غريب45727

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد ابراهيم الشوادفى محمد45728

الشرقيةاألدبىمبصرالديب محمد محمد الناصر عبد محمد45729

الشرقيةاألدبىمبصرنصر محمد محمد جالل محمد45730

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الصادق سعيد عزت محمد45731

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم موسى عرابى محمد45732

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان غانم على على محمد45733

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عيسى احمد مروان45734

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد العزيز عبد ناصر نادر45735

الشرقيةاألدبىمبصرامام محمد امام طاهر هانى45736

الشرقيةاألدبىمبصرخشبه على محمد يحى طلعت يحى45737

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد ابراهيم احمد ابراهيم45738

الشرقيةاألدبىمبصركريم اسماعيل حسن صالح طارق45739

الشرقيةاألدبىمبصرعبيدو على توفيق محمد طارق45740

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سويلم السيد الرحمن عبد45741

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد حسينى عبده الرحمن عبد45742

الشرقيةاألدبىمبصرنمر على الصادق نبيل الرحمن عبد45743

الشرقيةاألدبىمبصرهللا نصر محمد هللا عبد زكريا هللا عبد45744

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان فضالى محمد محمد هللا عبد45745

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى نصر يحيى رجائى على45746

الشرقيةاألدبىمبصريحيى يحيى على محمد على45747

الشرقيةاألدبىمبصرحجاج محمد السيد محمد كريم45748
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على السيد محمد45749

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد مرسى فؤاد السيد محمد45750

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد محمود منصور محمد45751

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه السيد حسن محمود45752

الشرقيةاألدبىمبصرحسين على محمد محمود45753

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد احمد صالح يوسف45754

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد محمد الرؤوف عبد بكر ابو45755

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم عيد احمد45756

الشرقيةاألدبىمبصرحسن قطب رمضان احمد45757

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عبده محمد اسالم45758

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حسن حمدى احمد45759

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه غريب نبيل هللا عبد45760

الشرقيةاألدبىمبصراليزيد ابو السيد فتحى محمد فتحى45761

الشرقيةاألدبىمبصروهدان شحاته صالح فتحى هللا عبد45762

الشرقيةاألدبىمبصررضوان محفوظ راضى محمد عطيه45763

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد على محمد هللا عبد45764

الشرقيةاألدبىمبصرسليم عوض محمد عوض45765

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد محمود محمد45766

الشرقيةاألدبىمبصراليزيد ابو السيد فتحى احمد محمد45767

الشرقيةاألدبىمبصريونس يوسف العظيم عبد محمد45768

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد العال عبد هللا عبد محمد45769

الشرقيةاألدبىمبصرمحسوب على رضا محمد45770

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد العال عبد عبده محمد45771

الشرقيةاألدبىمبصرفرج منصور محمد عاشور محمد45772

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود السيد محمد45773

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السالم عبد سعيد صالح محمد45774

الشرقيةاألدبىمبصريوسف حسن يوسف حسن محمد45775

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد جابر سالمه محمد45776

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عوض محمد احمد45777

الشرقيةاألدبىمبصرغمرى خاطر على محمد شريف45778

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد حسن خالد الرحمن عبد45779

الشرقيةاألدبىمبصرمطر حسين هللا عبد محمد على45780

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى احمد شعبان محمد45781

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد المقصود عبد السالم عبد محمود45782

الشرقيةاألدبىمبصرالعرينى احمد محمد نبيل محمود45783

الشرقيةاألدبىمبصراحمد قطب محمد ناصر نادر45784

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الشرقاوى السيد احمد45785

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل على السيد احمد45786

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم محمد محمد احمد45787

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد محمد محمد احمد45788

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم فتحى السيد45789

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد حامد45790
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الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد مصباح هللا عبد45791

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد على ابراهيم محمد45792

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم السيد محمد45793

الشرقيةاألدبىمبصرسليم عطيه الرحمن عبد المعوض عبد محمد45794

الشرقيةاألدبىمبصرعلى درويش الرحمن عبد على محمد45795

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد السيد عادل محمود45796

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد سعد اشرف احمد45797

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد حسن حسام45798

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل حسن الحميد عبد صبحى حسن45799

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد فارس45800

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن ابراهيم محمد45801

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه اسماعيل رجب محمد45802

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سامى محمد45803

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى السيد عمر محمد محمد45804

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد منصور محمد45805

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فرحان قدرى خالد محمود45806

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعد الباسط عبد محمود45807

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد فرج محمود45808

الشرقيةاألدبىمبصرروق محمد على حسنى البراء45809

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد السيد حامد خالد45810

الشرقيةاألدبىمبصرسعودى سعيد مصيلحى سامح45811

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم سعد حسين سعد45812

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم البارى عبد45813

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم الوارث عبد45814

الشرقيةاألدبىمبصررزق سالم نايف عدنان45815

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد صبحى محمد حسام عمار45816

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد فتحى محمد45817

الشرقيةاألدبىمبصرالشوادفى محمد الهادى محمود45818

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم احمد الفتاح عبد محمود45819

الشرقيةاألدبىمبصرروق سابق محمد محمد ممدوح45820

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد محمد مصطفى45821

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى العزيز عبد ابراهيم محمد45822

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ساطى ابو محمد ايمن محمد45823

الشرقيةاألدبىمبصرفرج يوسف حسين يوسف45824

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فاروق عطوه السيد45825

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على على محمد رضا جمال45826

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد هللا عبد نبيل محمد45827

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم يحى ابراهيم45828

الشرقيةاألدبىمبصرالجابرى محمد على صبيح عادل45829

الشرقيةاألدبىمبصراحمد مسلم احمد حسن احمد45830

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد محمد اشرف ايمن45831

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود عيسى طلعت باسم45832
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الشرقيةاألدبىمبصرشحاته سليم حسن السيد ضياء45833

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد سند على45834

الشرقيةاألدبىمبصراباظه فوزى فواد محمد السيد عمرو45835

الشرقيةاألدبىمبصرحموده محمد محمد الغنى عبد محمود45836

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد45837

الشرقيةاألدبىمبصرعبيد محمد السيد محمد احمد45838

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد السيد احمد45839

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم محمد45840

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد صالح احمد45841

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الغيط ابو محمد احمد45842

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد45843

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحسينى محمد الحسينى45844

الشرقيةاألدبىمبصرعلى فؤاد على السيد45845

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد رمضان محمد سامح45846

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السالم عبد محمد عاطف45847

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على احمد الشكور عبد عمرو45848

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل على احمد على45849

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عرفه صالح كريم45850

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد امين محمد45851

الشرقيةاألدبىمبصرعامر على اللطيف عبد صالح محمد45852

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم احمد عاطف محمد45853

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم النبى عبد محمد45854

الشرقيةاألدبىمبصرالمالك عبد ابراهيم على محمد45855

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم العزيز عبد عطيه احمد45856

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد الحى عبد اسالم45857

الشرقيةاألدبىمبصراحمد باز محمد ايمن45858

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل اشرف رشاد45859

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد العال عبد محمد رضا45860

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد حامد عالء45861

الشرقيةاألدبىمبصرسالم عيد غنام عيد45862

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مكاوى محمود على45863

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى عمار السيد محمد45864

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الغنى عبد تامر محمد45865

الشرقيةاألدبىمبصركامل صبحى عيد محمد45866

الشرقيةاألدبىمبصرالنجدى محمد منصور محمد45867

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد محمد محمود45868

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد45869

الشرقيةاألدبىمبصرباز العزيز عبد محمد احمد45870

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد محمود احمد45871

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد الرحمن عبد السيد45872

الشرقيةاألدبىمبصركامل السيد اللطيف عبد السيد45873

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد االحمدى ثروت صابر45874
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حفنى احمد صالح45875

الشرقيةاألدبىمبصرحمد سعد المنعم عبد السيد المنعم عبد45876

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد عطيه احمد محمد45877

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور الشافعى محمد رضا محمد45878

الشرقيةاألدبىمبصركامل السيد اللطيف عبد محمد45879

الشرقيةاألدبىمبصرالمهدى محمود احمد مصطفى45880

الشرقيةاألدبىمبصررمضان جاد سالم يوسف45881

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد محمد اسالم45882

الشرقيةاألدبىمبصرمصيلحى المنعم عبد رجب حسام45883

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد حماده مصطفى البديع عبد45884

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عبده محمود المعطى عبد45885

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم فارس45886

الشرقيةاألدبىمبصرفكرى محمد السيد محمد45887

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد لطفى محمد45888

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السالم عبد محمود محمد45889

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد احمد العظيم عبد احمد محمود45890

الشرقيةاألدبىمبصرسلطان محمد السيد حمدى احمد45891

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد العزيز عبد زايد محمد احمد45892

الشرقيةاألدبىمبصرالطويل محمد محمود ناصر احمد45893

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد المنعم عبد رمضان اسامه45894

الشرقيةاألدبىمبصرالعايدى على لطفى احمد خالد45895

الشرقيةاألدبىمبصرفياض فتحى محمد محمد رامى45896

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد النبى عبد محمد النبى عبد45897

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى نجاح عثمان45898

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد زكريا محمد45899

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد صالح محمد45900

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد مسعود هللا عبد محمد45901

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد المنعم عبد محمود محمد45902

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى مرسى مصباح محمود محمد45903

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد رائف الدين نور45904

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على محمد احمد عمار45905

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه عبده رضا كريم45906

الشرقيةاألدبىمبصرعقل العظيم عبد جمعه محمد45907

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد السيد معتز45908

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المحسن عبد عاطف ثروت45909

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عوض مدحت الحكيم عبد45910

الشرقيةاألدبىمبصربيومى السيد محمد فوزى45911

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان محمد المعاطى ابو ابراهيم محمود45912

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى ابراهيم احمد45913

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على الليل ابو احمد45914

الشرقيةاألدبىمبصراحمد مقبل احمد احمد45915

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بالسى اسماعيل احمد45916
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الشرقيةاألدبىمبصرحسن الغفار عبد جمال احمد45917

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خليل الرحيم عبد احمد45918

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد فرج يوسف احمد45919

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد االحمدى هللا عبد االحمدى45920

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى ابراهيم ابراهيم امجد45921

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم العال عبد ابراهيم جمال45922

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد خالد عالء45923

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات على االحمدى عثمان مازن45924

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم احمد محمد45925

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم سليمان شهبو محمد45926

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى محمد صالح محمد45927

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد اللطيف عبد الرحمن عبد محمد45928

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد النبى عبد الرحمن عبد احمد محمود45929

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصيلحى طنطاوى محمود45930

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الصبور عبد اللطيف عبد محمود45931

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد محمد محمود45932

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم صالح ابراهيم45933

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن كمال ايمن45934

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد الرؤف عبد سليم45935

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى حسن محيى على45936

الشرقيةاألدبىمبصررزق توفيق توفيق محمود45937

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد حسن محمود خالد السيد45938

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد خليل محمود ايمن ايمن45939

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عبده صالح اشرف صالح45940

الشرقيةاألدبىمبصرالخضيرى السيد المعز عبد شبل هللا عبد45941

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد القوى عبد محمد هللا عبد45942

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد ندا محمد ندا45943

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه احمد سيد سعيد جمال سعيد45944

الشرقيةاألدبىمبصرالقشاط على السيد سعيد اشرف محمد45945

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود عرفه سعيد رضا45946

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمد محمد كامل حماده45947

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السالم عبد عنتر محمد45948

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل حسين المنعم عبد محمد محمد45949

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه حسن احمد محمود45950

الشرقيةاألدبىمبصرمطاوع السيد احمد السيد محمود45951

الشرقيةاألدبىمبصرعبده ابراهيم حسين مصطفى45952

االسماعيليةاألدبىمبصرسيد احمد سيد حمزه احمد45953

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيسى سالم السميع عبد خالد احمد45954

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم السيد على خالد احمد45955

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد حسن زهدى محمد احمد45956

االسماعيليةاألدبىمبصرعرفه محمود ركابى محمود احمد45957

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين محمد فهمى محمود احمد45958
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ن333السوق مشتول

ن336السوق مشتول

ثانالسوق مشتول

ن346السوق مشتول

ن357السوق مشتول

ن315السوق مشتول

ن322ابراش كفر

ن326.5ابراش كفر

ن350دهمشا
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ن343دهمشا
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ن342دهمشا

ن355دهمشا
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ن336االسماعيلية

ثاناالسماعيلية
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االسماعيليةاألدبىمبصرحسين على احمد ايبك45959

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف ابراهيم حسين احمد سعد45961

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم سليم محمد سليم45962

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد زكى الرحمن عبد45963

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد ابراهيم محمد45964

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد حسين احمد حسين45965

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال ابو محمد محمد بدر45966

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى رزق على ابراهيم45968

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد فرج احمد45969

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين احمد ابراهيم اسالم45970

االسماعيليةاألدبىمبصربرعى الرحيم عبد جابر زياد45971

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى سالم عيد صالح45972

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد على القادر عبد هللا عبد45973

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور بركات ابراهيم على45974

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد عمار45975

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد عيد عمر45976

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد فوزى محمد عمر45977

االسماعيليةاألدبىمبصرذكى محمد احمد فارس45978

االسماعيليةاألدبىمبصرالسالم عبد سعد محمد كريم45979

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم سليمان خضر ماهر45980

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى مصطفى الحجاج ابو محمد45981

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد45982

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد جوده السيد محمد45983

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد النبى عبد شحته محمد45984

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد صادق محمد45985

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد المحسن عبد محمد45986

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد فوزى محمد45987

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود السالم عبد احمد اسالم45988

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد المنعم عبد محمود محمد45989

االسماعيليةاألدبىمبصرعيد سالمه سالم مصلح محمد45990

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين هللا عبد ياسر محمد45991

االسماعيليةاألدبىمبصرداود محمد داود محمود45992

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم سالمه مدحت45993

االسماعيليةاألدبىمبصرسعداوى السيد ابراهيم يوسف45994

االسماعيليةاألدبىمبصرحفنى محمد محمود ابراهيم45995

االسماعيليةاألدبىمبصرميهوب احمد منصور ابراهيم45996

االسماعيليةاألدبىمبصرطلب محمد سامى احمد45997

االسماعيليةاألدبىمبصرضمرانى نجار سمير احمد45998

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد رمضان محمد احمد45999

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود لطفى محمد احمد46000

االسماعيليةاألدبىمبصربشارى يونس محمد احمد46001

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه حنفى يحيى احمد46002
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االسماعيليةاألدبىمبصرخليفه عباس احمد اسامه46003

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال ابو دياب خليل اسامه46004

االسماعيليةاألدبىمبصردسوقى ابراهيم محمد ايمن46005

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن مرسى محمد شحات بالل46006

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم نجدى الحليم عبد حسام46007

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد السيد اشرف السيد46008

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد الفتاح عبد الرحمن عبد46009

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد مسلوب مجاهد الرحمن عبد46010

االسماعيليةاألدبىمبصررزق محمد ثابت محمود الرحمن عبد46011

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سالم احمد هللا عبد46012

االسماعيليةاألدبىمبصرالراضى عبد المعطى عبد الهادى عبد عماد46013

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان عمر سليمان عمرو46014

االسماعيليةاألدبىمبصرسلمى شاهين نويجع عيد46015

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد اسامه محمد46016

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد مصطفى محمد حيدر محمد46017

االسماعيليةاألدبىمبصرسلمى عيد سليمان محمد46018

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد ماهر محمد46019

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه محمود حموده محمود46020

االسماعيليةاألدبىمبصرالراضى عبد المعطى عبد سعيد محمود46021

االسماعيليةاألدبىمبصرالسالم عبد حماد محمد محمود46022

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم مصطفى محمود46023

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم ابراهيم محمد مصطفى46024

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود مصطفى46025

االسماعيليةاألدبىمبصرراوى محمد الفتاح عبد احمد46026

االسماعيليةاألدبىمبصرراوى محمد الفتاح عبد محمود46027

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى غريب الوهاب عبد حسين محمد46028

االسماعيليةاألدبىمبصرعامر عويمر عامر ابراهيم46029

االسماعيليةاألدبىمبصرشحاته ناصر عياد ابراهيم46030

االسماعيليةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد السيد احمد46031

االسماعيليةاألدبىمبصرشرف منصور رجب احمد46032

االسماعيليةاألدبىمبصرشحاته اجود سليمان احمد46033

االسماعيليةاألدبىمبصرسويلم سلمى سليمان احمد46034

االسماعيليةاألدبىمبصرعليش احمد محمد احمد46035

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسين محمد احمد46036

االسماعيليةاألدبىمبصرنصر غنيم محمد احمد46037

االسماعيليةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد محمد الحسين46038

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد عامر السيد46039

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد على هيثم بهاء46040

االسماعيليةاألدبىمبصردسوقى ابراهيم احمد الرحمن عبد46041

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد السيد الرحمن عبد46042

االسماعيليةاألدبىمبصرمسلم سليمان راشد عيد46043

االسماعيليةاألدبىمبصربدرى حسنى الرازق عبد محمد46044
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االسماعيليةاألدبىمبصرالسعيد محمد عطيه محمد46045

االسماعيليةاألدبىمبصرالغنى عبد اسماعيل نادى محمود46046

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف محمود يوسف محمود46047

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمود العزيز عبد محمود مصطفى46048

االسماعيليةاألدبىمبصرعامر عويمر عوده يوسف46049

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على محمد يوسف46050

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم السيد سعيد احمد46051

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد البدراوى محمد اسالم46052

االسماعيليةاألدبىمبصراسليم عيد مصلح خالد46053

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد على الرحمن عبد46054

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على سعيد على46055

االسماعيليةاألدبىمبصرالنبى عبد محمد محمد على46056

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى عزب محمد خالد عمر46057

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد رضا محمد46058

االسماعيليةاألدبىمبصرالفتاح عبد العظيم عبد سيد محمد46059

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد محمد46060

االسماعيليةاألدبىمبصرالجوهرى الرحمن عبد عمر محمد46061

االسماعيليةاألدبىمبصرشحاته محمد شحاته احمد46062

االسماعيليةاألدبىمبصرالمقصود عبد كمال جوده احمد46063

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد السيد حسن احمد46064

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد طلبه حسن احمد46065

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد سعيد احمد46066

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد توفيق الحليم عبد احمد46067

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد جبالى على احمد46068

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد عيد عماد احمد46069

االسماعيليةاألدبىمبصربيومى حسن غريب احمد46070

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد محمد احمد46071

االسماعيليةاألدبىمبصرزياد عوده منصور احمد46072

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد محمد هللا عبد46073

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سعد السيد محمد46074

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزيز عبد الفتاح عبد بالل محمد46075

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن احمد حسن محمد46076

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن فتحى مصطفى محمد46077

االسماعيليةاألدبىمبصرحلبى عطيه اشرف محمود46078

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد محسن محمود46079

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد السيد نور46080

االسماعيليةاألدبىمبصرالسالم عبد طلب جوده هيثم46081

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم السيد ابراهيم46082

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى منصور احمد ابراهيم46083

االسماعيليةاألدبىمبصرطه فؤاد السيد احمد46084

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد جوده احمد46085

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد مصطفى على شعيب احمد46086
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االسماعيليةاألدبىمبصرحسين محمد شكرى احمد46087

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم السيد محمد احمد46088

االسماعيليةاألدبىمبصرسعد غانم محمد احمد46089

االسماعيليةاألدبىمبصرعبيد محمود محمد احمد46090

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى الهادى محمد منصور احمد46091

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان عيد محمد نداء احمد46092

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد على حمدى اسالم46093

االسماعيليةاألدبىمبصرحامد محمد محمد اسالم46094

االسماعيليةاألدبىمبصرهيبه محمود السيد نادى السيد46095

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد عطيه محمد سلطان46096

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى صالح محمد يوسف صابر46097

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين فوزى عاطف هللا عبد46098

االسماعيليةاألدبىمبصرسلطان محمد سيد على الناصر عبد46099

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى سويلم جوده على46100

االسماعيليةاألدبىمبصرسالمه فرج الدين صالح فارس46101

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى احمد ايمن فهد46102

االسماعيليةاألدبىمبصرعثمان محمد محمد مالك46103

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم محمد السيد محمد46104

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد سمسم محمد46105

االسماعيليةاألدبىمبصرالنعيم عبد عطا حمدى محمود46106

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى عبد خليل نبيل مصطفى46107

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد هيثم46108

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين كامل محمد وليد46109

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين يوسف محمد يوسف46110

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى سباعى محمد بكر ابو46111

االسماعيليةاألدبىمبصرالصادق عطيه الكريم عبد احمد46112

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عوض محمد محمد احمد46113

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سليمان هشام احمد46114

االسماعيليةاألدبىمبصرالدين نور امين عاطف اسالم46115

االسماعيليةاألدبىمبصرداؤد محمد نصر محمد اسالم46116

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح الدايم عبد السيد حسام46117

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ربه عبد عادل حسام46118

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد على حسن46119

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد الكريم عبد شحته سامى46120

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان مقبل سالمان سعد46121

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد احمد ممدوح سليمان46122

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم غانم الرازق عبد السيد الرازق عبد46123

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد احمد حسن عمر46124

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سالم الرحمن عبد كمال46125

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى سليمان ابراهيم محمد46126

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد سعد ايمن محمد46127

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى شحاته رأفت محمد46128
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االسماعيليةاألدبىمبصرهللا فرج على هللا فرج محمد46129

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد مدحت محمد46130

االسماعيليةاألدبىمبصرالمجيد عبد السالم عبد مصطفى محمد46131

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل سليمان محمد محمود46132

االسماعيليةاألدبىمبصرمبارك محمود محمد محمود46133

االسماعيليةاألدبىمبصرالمعطى عبد اسماعيل محمد مروان46134

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد مصطفى46135

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد حسن ممدوح46136

االسماعيليةاألدبىمبصرمسلم حسونه احمد هانى46137

االسماعيليةاألدبىمبصرالمنعم عبد العزيز عبد جوده هشام46138

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل سالم السيد احمد46139

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد نبيل اسحاق46140

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سليم محمد محمد46141

االسماعيليةاألدبىمبصرالصريدى احمد على محمد احمد العزيز عبد46142

االسماعيليةاألدبىمبصرعبيد محمد محمود محمد على46143

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان على رمضان فارس46144

االسماعيليةاألدبىمبصرفريج سعيد سالم فهد46145

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين احمد صالح شحات محمد46146

االسماعيليةاألدبىمبصررزق محمد حسينى منصور محمد46147

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمود حسنى محمود46148

االسماعيليةاألدبىمبصرالنصر سيف محمد طه خطاب محمود46149

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه محمود عطيه على محمود46150

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان على رمضان وسام46151

االسماعيليةاألدبىمبصرمسلمى عواد سليمان احمد يوسف46152

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد العربى محمد يوسف46153

االسماعيليةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد سالم محمد يوسف46154

االسماعيليةاألدبىمبصرسالمه غازى عطيه محمد ابراهيم46155

االسماعيليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد خالد الدين سعد46156

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد سعيد46157

االسماعيليةاألدبىمبصرالشحات مصطفى سعد محمد شريف46158

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد هالل ياسر عمرو46159

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم فاروق صبحى فاروق46160

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد احمد رضا فتحى46161

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد مصطفى السيد كريم46162

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد حمد عويض احمد محمد46163

االسماعيليةاألدبىمبصرعباس محمود محمد حسام محمد46164

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد حسن محمد46165

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل مصباح محمود محمد46166

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن حسينى رأفت محمود46167

االسماعيليةاألدبىمبصرعباس محمود محمد حسام معظمى46168

االسماعيليةاألدبىمبصرالصاوى مندى احمد مندى46169

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم حسن يوسف46170
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االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد احمد الرحمن عبد محمد يوسف46171

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود يوسف46172

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد ابراهيم46173

االسماعيليةاألدبىمبصربرعى مصطفى محمد كريم46174

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد حسن الرحمن عبد46175

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين عباس شحته محمد46176

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل على عزت على محمود46177

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى عبد الحسينى رفعت احمد46178

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين سالم سعيد حسين46179

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود مهدى محمود هللا عبد46180

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد حماده الحميد عبد خالد محمد46181

االسماعيليةاألدبىمبصرعطوه محمد سالم سلمى محمد46182

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد على محمد محمد46183

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى عبد السالم عبد نبيل محمد46184

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل هللا عبد محمد محمود46185

االسماعيليةاألدبىمبصرشاكر محمد حسن ابراهيم46186

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان سالمه عوده ابراهيم46187

االسماعيليةاألدبىمبصرالسالم عبد العليم عبد طارق احمد46188

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد حسن اسالم46189

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الشبراوى محمد حسين46190

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمود فرج سامى46191

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمود على هللا عبد46192

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد العزيز عبد عصام46193

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم عمران سالم فرج46194

االسماعيليةاألدبىمبصرالمرسى احمد سيد العزيز عبد محمد محمد46195

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسن العال عبد معتز46196

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمد احمد46197

االسماعيليةاألدبىمبصرالقطب محمد ابراهيم حماده46198

بورسعيداألدبىمبصرالسعيد مصطفى مسعد مصطفى46199

بورسعيداألدبىمبصرالجبالى محمود خالد عادل محمود46200

بورسعيداألدبىمبصرصالح على الرحمن عبد محمد محمود46201

بورسعيداألدبىمبصرالحجاج ابو حسن خلف محمود يوسف46202

بورسعيداألدبىمبصرمحمد ابراهيم رمضان ابراهيم46203

بورسعيداألدبىمبصرصالح الحميد عبد محمد الحميد عبد46204

بورسعيداألدبىمبصرالفتاح عبد احمد راجى محمد46205

بورسعيداألدبىمبصرمحمد امين نعمان محمد46206

بورسعيداألدبىمبصرحميدان حميد ابراهيم محمود46207

السويساألدبىمبصرابراهيم على محمد احمد46208

السويساألدبىمبصرمحمود حافظ محمد حازم46209

السويساألدبىمبصرمحمد عزاز فروح عمر46210

السويساألدبىمبصرالحميد عبد حسن اسامه حسن46211

السويساألدبىمبصرالعال عبد جالل محمد الرحمن عبد46212
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السويساألدبىمبصرالفتاح عبد شاكر يمانى الرحمن عبد46213

السويساألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم غريب هللا عبد46214

السويساألدبىمبصرعبده الحفيظ عبد الرحمن عبد هللا عبد46215

السويساألدبىمبصرعباس محمود عباس هللا عبد46216

سيناء شمالاألدبىمبصرحسين عامر الرحمن عبد ابراهيم46217

سيناء شمالاألدبىمبصرسالمه صالح سعيد احمد46218

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد محسن محمد اسماعيل46219

سيناء شمالاألدبىمبصرحسين عامر الرحمن عبد حسين46220

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم موسى محمد عباس46221

سيناء شمالاألدبىمبصرسالمه حمدان سالم الاله عبد46222

سيناء شمالاألدبىمبصرسلمان حسن احمد كريم46223

سيناء شمالاألدبىمبصرسالمه حمدان زياده محمد46224

سيناء شمالاألدبىمبصرعواد عطيه القادر عبد محمد46225

سيناء شمالاألدبىمبصروهبه جمعه وهبه يسرى محمد46226

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم الجواد عبد الفتوح ابو محمود مصطفى46227

سيناء شمالاألدبىمبصراشتيوى سالمه سويلم محمد46228

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم سليمان جمعه يوسف46229

سيناء شمالاألدبىمبصرحميدان محمود نصار محمود46230

سيناء شمالاألدبىمبصرحميدان محمود نصار موسى46231

سيناء شمالاألدبىمبصرحسين افريج عياد يوسف46232

سيناء شمالاألدبىمبصرالجرم الغنى عبد محرم احمد46233

سيناء شمالاألدبىمبصرسلمى سليم سلمى بشار46234

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم عايش سالمه جمعه46235

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان سالم محمد العزيز عبد46236

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم سويلم سالمه سليمان46237

سيناء شمالاألدبىمبصرصبيح حسان سليمان محمود46238

سيناء جنوباألدبىمبصرالاله عبد شرقاوى اشرف محمود46239

سيناء جنوباألدبىمبصرمتولى عيد السيد احمد الرحمن عبد46240

سيناء جنوباألدبىمبصرسعد مطير سالم سيد46241

سيناء جنوباألدبىمبصرحمدان جمعه سليمان هللا عبد46242

سيناء جنوباألدبىمبصرموسى طعيمه صالح خلف46243

سيناء جنوباألدبىمبصرهالل الهادى عبد الكريم عبد المغاورى جمال46244

سيناء جنوباألدبىمبصرسليمان سالم محمد خالد46245

سيناء جنوباألدبىمبصرموسى احمد سميح زايد46246

سيناء جنوباألدبىمبصرامبابى الشاذلى محمد محمود46247

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد سالم محمود سالم46248

سيناء جنوباألدبىمبصرسليمان فراج سالمه سليمان46249

البحيرةاألدبىمبصرالجندى عطيه صبحى مسعد اسالم46250

البحيرةاألدبىمبصرالجندى مبارك احمد محمد جمال46251

البحيرةاألدبىمبصرالهريدى على سالمه حسن46252

البحيرةاألدبىمبصريوسف محمد السيد اسماعيل مالك46253

البحيرةاألدبىمبصرالمزين على عسران ابراهيم احمد46254
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ن382الجفجافة
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ن326العمرو وادى
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البحيرةاألدبىمبصرخطاب محمد على السيد احمد46255

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد شعبان نصر رجب احمد46256

البحيرةاألدبىمبصرعجينه ابراهيم احمد احمد كريم46257

البحيرةاألدبىمبصرالشريف محمد شوقى محمد46258

البحيرةاألدبىمبصربيومى ابراهيم العظيم عبد عالء محمد46259

البحيرةاألدبىمبصرالقط محمد ابراهيم على محمد46260

البحيرةاألدبىمبصرالباقى عبد حسن اللطيف عبد كامل محمد46261

البحيرةاألدبىمبصرحمامه حنفى احمد نبيل محمد46262

البحيرةاألدبىمبصرمصباح الرحيم عبد يحيى محمد46263

البحيرةاألدبىمبصرامين ربه عبد احمد احمد محمود46264

البحيرةاألدبىمبصرالقنصل اسماعيل احمد اسماعيل محمود46265

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ الملك عبد مسعود رزق محمود46266

البحيرةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم الحميد عبد محمود46267

البحيرةاألدبىمبصرالقنصل محمد احمد على محمود46268

البحيرةاألدبىمبصرطايل فهيم فريج خالد ربيع46269

البحيرةاألدبىمبصرحماد الفتاح عبد الفتاح عبد فارس46270

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد سعد محمد46271

البحيرةاألدبىمبصرحسين الصافى الرازق عبد الصافى46272

البحيرةاألدبىمبصرالسنهورى جمعه حماده جمعه46273

البحيرةاألدبىمبصرمجلى غضابى عصام حماده46274

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد سلطان محمد سعيد46275

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد العزيز عبد قاسم عالء46276

البحيرةاألدبىمبصررسالن الونيس عبد ابراهيم نصر اسالم46277

البحيرةاألدبىمبصريوسف ابو محمد سعيد السيد46278

البحيرةاألدبىمبصرعيد السيد سعد خالد احمد46279

البحيرةاألدبىمبصرالجنبيهى قاسم الصمد عبد شعبان احمد46280

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد احمد46281

البحيرةاألدبىمبصرجويلى القادر عبد حامد القادر عبد احمد46282

البحيرةاألدبىمبصرطايل محمد على عبده عمر46283

البحيرةاألدبىمبصرخضر باز محمود فرج محمود46284

البحيرةاألدبىمبصرسليمان كامل صابر جمعه احمد46285

البحيرةاألدبىمبصرالسعداوى الحميد عبد سعيد الحميد عبد احمد46286

البحيرةاألدبىمبصرعثمان السميع عبد عثمان السميع عبد46287

البحيرةاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد سعد محمد46288

البحيرةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد صبحى محمد46289

البحيرةاألدبىمبصرفرج اسماعيل نظيم حسام46290

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد جالل جمعه46291

البحيرةاألدبىمبصرسالم العزيز عبد جمعه خيرى محمد46292

البحيرةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم زكريا عصام يحى46293

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد على حسين سعيد احمد46294

البحيرةاألدبىمبصرالطباخ الشاذلى شعبان عزت احمد46295

البحيرةاألدبىمبصرالمنوفى احمد فرج عوض احمد46296
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ن387ابوحمص
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البحيرةاألدبىمبصرعبيد ابراهيم سعد محمد احمد46297

البحيرةاألدبىمبصرعيسى خليل الباقى عبد سالمه اسامه46298

البحيرةاألدبىمبصرهواش ابو الرازق عبد منور عادل اسالم46299

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى محمود محمد غزال حسن46300

البحيرةاألدبىمبصرسليم عطيه العزيز عبد نادر خالد46301

البحيرةاألدبىمبصرحجازى محمد الحميد عبد الستار عبد الحميد عبد46302

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ على المقصود عبد رافع المقصود عبد46303

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح محمود حسن احمد محمد46304

البحيرةاألدبىمبصرعيسى الباقى عبد سالمه سعد محمد46305

البحيرةاألدبىمبصرسعفان محمد سعفان صبرى محمد46306

البحيرةاألدبىمبصرالمنوفى المجيد عبد عوض الجليل عبد محمد46307

البحيرةاألدبىمبصرعلى حسين على محمد46308

البحيرةاألدبىمبصررمضان على محمد المنعم عبد ياسر46309

البحيرةاألدبىمبصرالبليهى حسن السيد ابراهيم عمرو46310

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ منصور منصور بدران محمد46311

البحيرةاألدبىمبصرجمعه ابو محمد سعيد عيسى محمد46312

البحيرةاألدبىمبصرجمعه الحميد عبد صالح محمد46313

البحيرةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد مغازى اسامه اشرف46314

البحيرةاألدبىمبصرعلى احمد مبروك احمد ميسره46315

البحيرةاألدبىمبصريوسف سليمان حسين احمد46316

البحيرةاألدبىمبصرالشريف محمد شعبان عيد احمد46317

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد الهادى عبد محمد احمد46318

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد محمود محمد احمد46319

البحيرةاألدبىمبصرالفولى على ابراهيم رشاد اسالم46320

البحيرةاألدبىمبصرالطويل حسن بشير محمد اسالم46321

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد صبحى مصطفى حماده46322

البحيرةاألدبىمبصرشلبى اسماعيل مصطفى جابر سعيد46323

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد جمال محمد46324

البحيرةاألدبىمبصربدوى الهادى عبد محمد سعد محمد46325

البحيرةاألدبىمبصرالطهاوى عرفه محمد اسامه محمود46326

البحيرةاألدبىمبصرالدين سيف محمد الهادى عبد مسعود محمد46327

البحيرةاألدبىمبصرالجزار على عيد رمضان احمد46328

البحيرةاألدبىمبصرشريف محمود دسوقى دسوقى احمد46329

البحيرةاألدبىمبصرسعيد محمود السيد محمد احمد46330

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم سليمان يسرى اسالم46331

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد سعد يحى طارق46332

البحيرةاألدبىمبصرعالم على عبيد ادريس عالم46333

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد محمد سعد محمد46334

البحيرةاألدبىمبصرالخولى طايل ابراهيم صبرى محمد46335

البحيرةاألدبىمبصربيصار على كامل عاطف محمد46336

البحيرةاألدبىمبصرجعفر يوسف محمد يوسف محمد46337

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم مسعود محمود46338
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البحيرةاألدبىمبصرحرب محمد احمد مجدى مصطفى46339

البحيرةاألدبىمبصرعلى الجليل عبد سعد محمد هانى46340

البحيرةاألدبىمبصرفراج حمد اسماعيل عوض هشام46341

البحيرةاألدبىمبصرعياد العزيز عبد الحميد عبد ربيع اسامه46342

البحيرةاألدبىمبصرعلى ابراهيم كرم اسماعيل مصطفى46343

البحيرةاألدبىمبصركريم محمد شعيب مبروك احمد46344

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد شفيق صالح ماهر احمد46345

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد الفضيل عبد سالم احمد46346

البحيرةاألدبىمبصرعمر سالم عاطف اسالم46347

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد شوقى جمال محمود46348

البحيرةاألدبىمبصرالصياد حامد احمد صبحى ابراهيم46349

البحيرةاألدبىمبصرحرب ابو فرج المجيد عبد شاكر46350

البحيرةاألدبىمبصرعبده ابراهيم الرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد46351

البحيرةاألدبىمبصرفوله البر عبد محمد الرحمن عبد46352

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ حسن ابراهيم محمد46353

البحيرةاألدبىمبصرجبر احمد احمد محمد46354

البحيرةاألدبىمبصرشنب ابو الرحمن عبد اسماعيل محمد46355

البحيرةاألدبىمبصرالخياط المنعم عبد المنعم عبد اشرف محمد46356

البحيرةاألدبىمبصرنصير حسن محمد حسن محمد46357

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد امين خالد محمد46358

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى الدسوقى رضا محمد46359

البحيرةاألدبىمبصرالنباصى ابراهيم الاله عبد محمد46360

البحيرةاألدبىمبصرالضبع محمد احمد عبده محمد46361

البحيرةاألدبىمبصربسيونى ابراهيم محمد عصام محمد46362

البحيرةاألدبىمبصرالحويطى المقصود عبد محمد محمود محمد46363

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد المحسن عبد ربيع محمود46364

البحيرةاألدبىمبصرسراج الكومى فوزى سامح محمود46365

البحيرةاألدبىمبصرموسى المولى عبد محمد محمود46366

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم بدوى احمد حافظ مصطفى46367

البحيرةاألدبىمبصربركات ابراهيم ابراهيم نادر46368

البحيرةاألدبىمبصرعبده هللا عبد على الناصر عبد يوسف46369

البحيرةاألدبىمبصركسبر ابراهيم جالل عوض جالل46370

البحيرةاألدبىمبصرمبروك محمد احمد ياسر عصام46371

البحيرةاألدبىمبصرالنقيب احمد السيد احمد كرم46372

البحيرةاألدبىمبصرحمود ابراهيم محمد ايمن محمد46373

البحيرةاألدبىمبصرحسن الشافعى حصافى حسن محمد46374

البحيرةاألدبىمبصرحسن طايل ابراهيم رجب محمد46375

البحيرةاألدبىمبصرزيد الجليل عبد القوى عبد الحليم عبد محمد46376

البحيرةاألدبىمبصرالليف ابو يوسف محمد الرؤف عبد محمد46377

البحيرةاألدبىمبصرحسين ابو محمود حسنى عمر محمود46378

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد طايل كمال محمود46379

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد القادر عبد حسن احمد46380
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راسبالتمامة

راسبالتمامة

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانالغربية بلقطر

ن355الغربية بلقطر

راسبكريم مصطفى

راسبكريم مصطفى

راسبكريم مصطفى

ن325كريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ن332شبراخيت

ثانشبراخيت

ن328شبراخيت

ن316شبراخيت

ن325شبراخيت

ن344شبراخيت

ن344شبراخيت

ثانشبراخيت

راسبشبراخيت

ثانشبراخيت

راسبشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن348لقانة

ن363لقانة

ثانلقانة

ثانلقانة

ثانلقانة

ثانلقانة

ثانلقانة

ن345لقانة

ن354لقانة

راسبلقانة

ثانابوالسحما
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البحيرةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم سامى احمد46381

البحيرةاألدبىمبصرسالم عباس قطب صبرى احمد46382

البحيرةاألدبىمبصرالبحراوى محمد صبرى احمد46383

البحيرةاألدبىمبصرطعيمه محمد فرحات محمد احمد46384

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد سعيد بشار46385

البحيرةاألدبىمبصرطعيمه شعبان سعيد خالد رشدى46386

البحيرةاألدبىمبصرخطاب محمد رضا محسن46387

البحيرةاألدبىمبصرخليف عوض محمد محمود محمد46388

البحيرةاألدبىمبصرالشراكى محمد الدين محى محمد46389

البحيرةاألدبىمبصرايوب ابراهيم مرسى محمد46390

البحيرةاألدبىمبصرفايد الشراكى محمد محمد46391

البحيرةاألدبىمبصرعماره محمد الحميد عبد زغلول محمد46392

البحيرةاألدبىمبصرسعيد ابراهيم على ابراهيم46393

البحيرةاألدبىمبصرالعربى عوض فراج الحميد عبد احمد46394

البحيرةاألدبىمبصرهللا عوض رمضان الستار عبد احمد46395

البحيرةاألدبىمبصرشحاته محمد جبر محمد احمد46396

البحيرةاألدبىمبصرهوارى محمد الستار عبد الحميد عبد اسالم46397

البحيرةاألدبىمبصررجب محمد بسيونى مسعود بسيونى46398

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد الغفور عبد ابراهيم عالء46399

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى بيومى السيد حلمى عماد46400

البحيرةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم صبحى محمد46401

البحيرةاألدبىمبصرالزنقلى السيد احمد المنعم عبد محمد46402

البحيرةاألدبىمبصرالنجار هللا عبد حسين محمود محمد46403

البحيرةاألدبىمبصرالسايس احمد على عبده مصطفى46404

البحيرةاألدبىمبصرعالم العزيز عبد وصيف رجب يوسف46405

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد ابراهيم الدين عماد ابراهيم46406

البحيرةاألدبىمبصرزغلول ابراهيم محمود شوقى احمد46407

البحيرةاألدبىمبصرعطافى الفتاح عبد عطافى احمد46408

البحيرةاألدبىمبصرحسين محمد محمد اشرف رجب46409

البحيرةاألدبىمبصرالخويسكى خليل المقصود عبد السعداوى رفيع46410

البحيرةاألدبىمبصررزق اللطيف عبد السيد حسن الرحمن عبد46411

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد حلمى محمد الرحمن عبد46412

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى السيد محمد فتحى عمر46413

البحيرةاألدبىمبصرحموده زيد ابو رضوان محمد46414

البحيرةاألدبىمبصرعلى هللا عبد رضوان محمد46415

البحيرةاألدبىمبصرعثمان محمد كسبان سعيد محمد46416

البحيرةاألدبىمبصرالصفتى احمد سعد على محمد46417

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو الفتاح عبد مختار محمد46418

البحيرةاألدبىمبصرزغلول الجواد عبد زكى محمد محمود46419

البحيرةاألدبىمبصراالجرب الحميد عبد محمد اسماعيل يوسف46420

البحيرةاألدبىمبصرالصمد عبد الهادى عبد رمضان ابراهيم46421

البحيرةاألدبىمبصرسالمه محمد عطا احمد46422
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ثانابوالسحما

ثانابوالسحما

ثانابوالسحما

ن386ابوالسحما

ن339ابوالسحما

ثانابوالسحما

ثانابوالسحما

ثانابوالسحما

ثانابوالسحما

راسبابوالسحما

ثانابوالسحما

ن364ابوالسحما

راسبالخولى شهاوى

راسبالخولى شهاوى

راسبالخولى شهاوى

راسبالخولى شهاوى

راسبالخولى شهاوى

راسبالخولى شهاوى

ن353الخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

راسبالخولى شهاوى

راسبالخولى شهاوى

راسبالخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

راسبفرنوى

راسبفرنوى

ثانفرنوى

راسبفرنوى

راسبفرنوى

ثانفرنوى

راسبفرنوى

راسبفرنوى

ن322فرنوى

ثانفرنوى

ن333فرنوى

ن361فرنوى

راسبفرنوى

ن328فرنوى

ثانفرنوى

ن334اسمانيا

ن329اسمانيا
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البحيرةاألدبىمبصرحسن عطيه ابراهيم الاله عبد احمد46423

البحيرةاألدبىمبصروقيع محمد الفتح ابو فوزى محمد46424

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد السيد حسن محمود46425

البحيرةاألدبىمبصرسمره الحميد عبد العاطى عبد صبرى عبده46426

البحيرةاألدبىمبصرهاشم النبى عبد كريم ابراهيم46427

البحيرةاألدبىمبصريادم السالم عبد مفتاح ادهم احمد46428

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم اسماعيل احمد46429

البحيرةاألدبىمبصرخضر محمد محمد احمد اشرف احمد46430

البحيرةاألدبىمبصرالديب العال عبد على الشحات احمد46431

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد جاسر احمد46432

البحيرةاألدبىمبصرالكشحت سعد صالح سعيد احمد46433

البحيرةاألدبىمبصرمرزوق محمد الفتاح عبد محمد احمد46434

البحيرةاألدبىمبصرالمقبلى العال عبد محمود احمد46435

البحيرةاألدبىمبصربسيونى محمد واصف محمد اسامه46436

البحيرةاألدبىمبصرالجمال محمد مرسى السيد اسالم46437

البحيرةاألدبىمبصرعامر على محمد لطفى اسالم46438

البحيرةاألدبىمبصرتريعه ابو الرحمن عبد محمد محمد اسالم46439

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد محمود محمد اسالم46440

البحيرةاألدبىمبصرالوهاب عبد السيد ناصف اسالم46441

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد المجيد عبد وليد اسالم46442

البحيرةاألدبىمبصرمحجوب ذكرى قاسم اشرف46443

البحيرةاألدبىمبصرخضر محمد العزيز عبد ناصر اشرف46444

البحيرةاألدبىمبصرلبن رمضان الستار عبد احمد امير46445

البحيرةاألدبىمبصرموسى الحى عبد جمعه ايمن46446

البحيرةاألدبىمبصربسيونى القوى عبد فتحى توفيق ايهاب46447

البحيرةاألدبىمبصرالفقى احمد محمود محمد ايهاب46448

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد فتحى محمد الغنى عبد46449

البحيرةاألدبىمبصرالقمحاوى ابراهيم محمد ابراهيم هللا عبد46450

البحيرةاألدبىمبصرجابر متولى رجب ابراهيم هللا عبد46451

البحيرةاألدبىمبصرالفقى الرحمن عبد محمود السيد هللا عبد46452

البحيرةاألدبىمبصرالطويل اسماعيل على هللا عبد محمد هللا عبد46453

البحيرةاألدبىمبصرخضر سويد سعيد يوسف هللا عبد46454

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم شعبان المنعم عبد الشحات المنعم عبد46455

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد على محمد على46456

البحيرةاألدبىمبصرحماد احمد محمد احمد عمر46457

البحيرةاألدبىمبصرالرحيم عبد الجيد عبد محمد الجيد عبد عمر46458

البحيرةاألدبىمبصرالصباغ احمد متولى فوزى متولى46459

البحيرةاألدبىمبصرالقونى شحاته امين احمد محمد46460

البحيرةاألدبىمبصرالساعى ابراهيم سعد احمد محمد46461

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد ابراهيم السيد محمد46462

البحيرةاألدبىمبصرهاللى السيد محمد السيد محمد46463

البحيرةاألدبىمبصرالعوا القادر عبد محمود انور محمد46464



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2010

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبالعنب نكال

ثانالعنب نكال

راسبالعنب نكال

راسبالعنب نكال

ن378البارود ايتاى
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ن316البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن358البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن365.5البارود ايتاى

ن359البارود ايتاى

ن344البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى
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البحيرةاألدبىمبصريوسف ابو مبروك حسين بدر محمد46465

البحيرةاألدبىمبصررجب على محمد جمعه محمد46466

البحيرةاألدبىمبصرمرعى ابراهيم محمد رجب محمد46467

البحيرةاألدبىمبصرمكى اللطيف عبد الحميد عبد رضا محمد46468

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد رمضان رفيق محمد46469

البحيرةاألدبىمبصرالسنباطى محمد السيد صبحى محمد46470

البحيرةاألدبىمبصرعامر محمد حسن صبحى محمد46471

البحيرةاألدبىمبصرعجيله ابو محمد صبرى محمد46472

البحيرةاألدبىمبصربرانى احمد محمود عاطف محمد46473

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد عيسى العزيز عبد محمد46474

البحيرةاألدبىمبصرعمر محمد رمضان عالء محمد46475

البحيرةاألدبىمبصرناصر راضى الجليل عبد على محمد46476

البحيرةاألدبىمبصرغنيم محمد على عيسى محمد46477

البحيرةاألدبىمبصرالعنين ابو الغنى عبد محمود فؤاد محمد46478

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد ابراهيم هللا فتح محمد46479

البحيرةاألدبىمبصرحواش ابراهيم فهيم محمد46480

البحيرةاألدبىمبصرصالح مطاوع صالح فوزى محمد46481

البحيرةاألدبىمبصرالطودى مبروك حمد محمود محمد46482

البحيرةاألدبىمبصرالسيوى الصمد عبد محمود محمد محمود محمد46483

البحيرةاألدبىمبصرعابدين قنديل قنديل مصطفى محمد46484

البحيرةاألدبىمبصرناصر محمد القادر عبد السعيد محمود46485

البحيرةاألدبىمبصرعادل الكريم عبد نمر محمود46486

البحيرةاألدبىمبصرالجابرى العزيز عبد مصطفى احمد مصطفى46487

البحيرةاألدبىمبصرالعمروسى محمد عباده سامى مصطفى46488

البحيرةاألدبىمبصريوسف صابر كمال صابر مصطفى46489

البحيرةاألدبىمبصرعطيه محمد مصطفى طاهر مصطفى46490

البحيرةاألدبىمبصرالنكالوى درويش الدين محى عالء مصطفى46491

البحيرةاألدبىمبصرفرج خالد فرج محمود مصطفى46492

البحيرةاألدبىمبصرالبارى عبد عوض عطيه رجب احمد46493

البحيرةاألدبىمبصرطالب ابو ابراهيم احمد ابراهيم اسالم46494

البحيرةاألدبىمبصرالكافورى ابراهيم رشاد ربيع محمد46495

البحيرةاألدبىمبصرمحمد بخاطره صابرى احمد46496

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد الرحمن عبد احمد46497

البحيرةاألدبىمبصراحمد فارس هللا عبد احمد46498

البحيرةاألدبىمبصراحمد السيد على احمد46499

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد مسعود على احمد46500

البحيرةاألدبىمبصربدوى محمد الغفار عبد محمد احمد46501

البحيرةاألدبىمبصرالحبشى السالم عبد محمد السالم عبد باسم46502

البحيرةاألدبىمبصراحمد حامد الهلباوى حامد46503

البحيرةاألدبىمبصرعيسى العظيم عبد يسرى هللا عبد46504

البحيرةاألدبىمبصرالوكيل عبد الفتاح عبد الوكيل عبد عمر46505

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد محمود محجوب محمود46506
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ن343.5بالبحيرة بدر

ن329بالبحيرة بدر
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ن341بالبحيرة بدر
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ن324بالبحيرة بدر
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ن321بالبحيرة بدر

ن322بالبحيرة بدر
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البحيرةاألدبىمبصرعثمان رجب محمد محمد مصطفى46507

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو المنصف عبد بهاء احمد46508

البحيرةاألدبىمبصرالمجد ابو السيد محمد احمد46509

البحيرةاألدبىمبصرالفرماوى مصطفى توفيق مصطفى بالل46510

البحيرةاألدبىمبصرمحمد احمد ايمن احمد46511

البحيرةاألدبىمبصرالباقى عبد حسن السيد حسن احمد46512

البحيرةاألدبىمبصرالرحيم عبد عيسى فؤاد احمد46513

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى فوزى محمد احمد46514

البحيرةاألدبىمبصرعرابى الهادى عبد الجواد عبد محمد46515

البحيرةاألدبىمبصرالسقا ابراهيم على رجب على محمد46516

البحيرةاألدبىمبصرمحمد عوض حسن وجيه محمد46517

البحيرةاألدبىمبصرمرزوق هنداوى عباس رجب محمود46518

البحيرةاألدبىمبصرشحاته زيد ابو صابر محمود46519

البحيرةاألدبىمبصرغتورى محمود المنعم عبد محمود46520

البحيرةاألدبىمبصرعبده القادر عبد خطاب يسرى ايهاب46521

البحيرةاألدبىمبصرحسن ابو محمد محمد رمضان فادى46522

البحيرةاألدبىمبصرغنيم خليل خليل يونس محمد46523

البحيرةاألدبىمبصرعلى ابو رمضان السيد احمد محمود46524

البحيرةاألدبىمبصرزكى محروس مهنى هانى46525

البحيرةاألدبىمبصرزيدان هللا فتح محمد هللا فتح محمد46526

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد حسن متولى مهنى46527

البحيرةاألدبىمبصرشعبان هللا عبد محمد رمضان احمد46528

البحيرةاألدبىمبصرصالح محمد شاكر محمد احمد46529

البحيرةاألدبىمبصرالغول شعبان محمد احمد46530

البحيرةاألدبىمبصررمضان صبحى سمير محمد46531

البحيرةاألدبىمبصربحيرى رجب محروس محمد46532

البحيرةاألدبىمبصرقبالن ابراهيم ربيع احمد46533

البحيرةاألدبىمبصرراضى محمود الصادق عبد محمود احمد46534

البحيرةاألدبىمبصرحسن على سنوسى حسين السيد46535

البحيرةاألدبىمبصرالطحان خليل طلبه خالد ابراهيم46536

البحيرةاألدبىمبصرقرين ابو يونس الرازق عبد رفعت رضا46537

البحيرةاألدبىمبصرالجروانى رمزى شريف فارس46538

البحيرةاألدبىمبصرجوهر عبده سعد عبده فاروق46539

البحيرةاألدبىمبصرسعد الغفار عبد حلمى الرحمن عبد46540

البحيرةاألدبىمبصرقاسم كمال محمد قاسم الرحمن عبد46541

البحيرةاألدبىمبصرشناق ابو محمود محمد هاشم محمد46542

البحيرةاألدبىمبصرالغفار عبد هللا فتح فؤاد ابراهيم محمد46543

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو اسماعيل حمدى كريم46544

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد معاذ46545

البحيرةاألدبىمبصرسالم محمد ابراهيم سالم مصطفى46546

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد الهريدى محمد ناصر مصطفى46547

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد مصطفى جمال محمود46548
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راسببالبحيرة الرحمانية

راسببالبحيرة الرحمانية

ن328سمخراط

ثانسمخراط

ثانبالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن319بالبحيرة سنهور

ن392بالبحيرة سنهور

راسبحمادة كوم

راسبحمادة كوم

راسبحمادة كوم

ن315حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن346حمادة كوم

ن349حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن345حمادة كوم

راسبحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن370حمادة كوم

راسبحمادة كوم

راسبحمادة كوم

ن373حمادة كوم

ن374حمادة كوم
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البحيرةاألدبىمبصرصقر اليزيد ابو فتحى نديم46549

البحيرةاألدبىمبصررضوان احمد كمال محمد يوسف46550

البحيرةاألدبىمبصرحشيش سليمان محمد محمد احمد46551

البحيرةاألدبىمبصرقزعه حسين حسن محمود حسن احمد46552

البحيرةاألدبىمبصرالمغربى السالم عبد احمد وجيه احمد46553

البحيرةاألدبىمبصرالسقا حسن محمد محمد احمد46554

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد الملك عبد محمد الملك عبد46555

البحيرةاألدبىمبصرعيسى اللطيف عبد محمد احمد الحليم عبد46556

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم بلتاجى محمد فتحى محمد46557

البحيرةاألدبىمبصرقزعه محمود رمضان عادل محمد46558

البحيرةاألدبىمبصرزيدان العليم عبد احمد زيدان محمود46559

البحيرةاألدبىمبصرعوض غازى محمد يسرى محمد46560

البحيرةاألدبىمبصرشكرى حسانين اسماعيل محمد يحيى46561

البحيرةاألدبىمبصرغنيم محمد محمد يوسف46562

البحيرةاألدبىمبصرالنشرتى الحميد عبد الرحمن عبد احمد محمد46563

البحيرةاألدبىمبصرهللا حسب محمود فتحى الرسول عبد محمد46564

البحيرةاألدبىمبصرسمك الغنى عبد محمد احمد محمود46565

البحيرةاألدبىمبصرزيدان شبل محمود سامى كريم46566

البحيرةاألدبىمبصرالحاوى عيسى مبروك اشرف محمد46567

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد بريك المجيد عبد محمد46568

البحيرةاألدبىمبصرحشيش السيد محمود السيد محمود46569

البحيرةاألدبىمبصرزيدان ابراهيم محمد سعيد محمد46570

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد محمود نصر ابراهيم46571

البحيرةاألدبىمبصرمختار فرج مختار الدسوقى ابراهيم46572

البحيرةاألدبىمبصرعفيفى الرسول عبد احمد ابراهيم احمد46573

البحيرةاألدبىمبصرعبيد التواب عبد المجيد عبد احمد46574

البحيرةاألدبىمبصرربه عبد احمد محمد احمد46575

البحيرةاألدبىمبصرخليف الجواد عبد حسن محمد حماده46576

البحيرةاألدبىمبصرعمرو الرحيم عبد محمد فراج عادل احمد46577

البحيرةاألدبىمبصرسليمان شعبان الفتوح ابو احمد46578

البحيرةاألدبىمبصرهللا حسب رسالن هللا حسب سعيد احمد46579

البحيرةاألدبىمبصرالفرارجى محمد خيرى محمد46580

البحيرةاألدبىمبصرعوض السيد فرج احمد46581

البحيرةاألدبىمبصرالعباسى عطيه شعبان اسامه46582

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد سعد حسن اسالم46583

البحيرةاألدبىمبصرصقر محمود هللا عبد على46584

البحيرةاألدبىمبصرشلبى االله فتح صبحى محمد46585

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد على ناصر هادى46586

البحيرةاألدبىمبصرقريضه يوسف الجواد عبد احمد46587

البحيرةاألدبىمبصرنعامه عبيد شفيق احمد محمد46588

البحيرةاألدبىمبصرسالم راضى اسماعيل حسن احمد46589

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد اللطيف عبد محمود اسماعيل46590
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ثانالحدين

راسبالحدين

راسبالحدين

راسبالحدين

راسبالحدين

ن357بولين كفر

راسبالصواف

ثانالصواف

راسبالصواف

راسبالصواف

ثانالصواف

ثانالصواف

ن344الطود

ن350الطود

ن347شابور

راسبشابور
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البحيرةاألدبىمبصرالدين سيف محمد رضوان محمد46591

البحيرةاألدبىمبصرفرج ابراهيم عصام ابراهيم46592

البحيرةاألدبىمبصرحسين عيد محمد احمد46593

البحيرةاألدبىمبصرهللا عطا محمد فرج محمود احمد46594

البحيرةاألدبىمبصرفايز كمال نبيل اسالم46595

البحيرةاألدبىمبصرالمالك عبد ناصف الرازق عبد ايهاب46596

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل صالح محمد بالل46597

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد عوض حسن حسام46598

البحيرةاألدبىمبصرطايل الفضيل عبد ناصف الفضيل عبد46599

البحيرةاألدبىمبصرحميده مسعود الصمد عبد ابراهيم فارس46600

البحيرةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد الحميد عبد فارس46601

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد السيد محمد الطاهر محمد46602

البحيرةاألدبىمبصرشقلوف مستور مساعد محمد46603

البحيرةاألدبىمبصرعلى شوقى محمود محمد46604

البحيرةاألدبىمبصرهللا خير ابراهيم فرج مجاور46605

البحيرةاألدبىمبصررزق السالم عبد مسعود حموده مرعى46606

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد راضى طاهر ياسر46607

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الجواد عبد مراد على46608

البحيرةاألدبىمبصرعيسى محمد قاسم حسين مروان46609

البحيرةاألدبىمبصرمحمدبسيونى هللا عبد ابراهيم46610

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد ذكريا يحيى ابراهيم46611

البحيرةاألدبىمبصرالصاوى محمد الجواد عبد ابراهيم احمد46612

البحيرةاألدبىمبصرسليمان الجواد عبد محمد الجواد عبد احمد46613

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد خليفه خالد انور46614

البحيرةاألدبىمبصرعباس رمضان السيد عيد السيد46615

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمد بدر46616

البحيرةاألدبىمبصرعلى جعفر محمد جعفر46617

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود رجب سعيد46618

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد الحافظ عبد صالح الدين عز46619

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد احمد شعبان محمد46620

البحيرةاألدبىمبصرخميس على نوار مصطفى46621

البحيرةاألدبىمبصرالنجار ابراهيم محمد وهبه مصطفى46622

البحيرةاألدبىمبصرالصاوى محمد ابراهيم مجدى ابراهيم46623

البحيرةاألدبىمبصرقاسم عوض شوقى احمد46624

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمود يونس محمود احمد46625

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد حامد بدر46626

البحيرةاألدبىمبصراحمد على الحمد ابو زياد46627

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد الونيس عبد الجليل عبد شعبان46628

البحيرةاألدبىمبصرجاد صالح شعبان الرحمن عبد46629

البحيرةاألدبىمبصرعباس سمير عصام عمار46630

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد سالمان محمود محمد46631

البحيرةاألدبىمبصرمحمود راشد محمد احمد46632
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ن357النوبارية
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البحيرةاألدبىمبصرخطاب اسماعيل مبروك اسماعيل46633

البحيرةاألدبىمبصراليزيد ابو رمضان سعيد رمضان46634

البحيرةاألدبىمبصرجميعى ابو ناجى يحيى طارق46635

البحيرةاألدبىمبصرمرسى حسن نبيه عاطف46636

البحيرةاألدبىمبصرخطاب الحميد عبد المنعم عبد السميع عبد46637

البحيرةاألدبىمبصرموافى محمد موافى هللا عبد46638

البحيرةاألدبىمبصرانصارى رمضان ابراهيم عالء46639

البحيرةاألدبىمبصرموسى منصور فرحات على46640

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد الحميد عبد جمعه محمد46641

البحيرةاألدبىمبصرالنادى قطب العزيز عبد رمضان محمد46642

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد الفتاح عبد رمضان محمد46643

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد ضيف سليم محمد46644

البحيرةاألدبىمبصرناجى الرازق عبد قاسم محمد46645

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد عيد القادر عبد محمد46646

البحيرةاألدبىمبصرالحصرى الحى عبد مصطفى محمود46647

البحيرةاألدبىمبصرعبيد رياض انور مصطفى46648

البحيرةاألدبىمبصرموسى على انور هاشم46649

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا ضيف ناصر ابراهيم46650

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد قاسم نوار ايمن46651

البحيرةاألدبىمبصرعفيفى جوده الحليم عبد عماد46652

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد مغيت معوض محمد46653

البحيرةاألدبىمبصرصالح برانى حامد محمد محمود46654

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد الونيس عبد صالح وليد46655

البحيرةاألدبىمبصرمتولى جمعه محمد سعد احمد46656

البحيرةاألدبىمبصرسالم محمد عالء احمد46657

البحيرةاألدبىمبصرالجناينى زيدان محمد احمد46658

البحيرةاألدبىمبصرشحاته حامد حمدى اسالم46659

البحيرةاألدبىمبصرصقر بيومى المنعم عبد احمد محمد46660

البحيرةاألدبىمبصرالريس ابراهيم السيد ابراهيم محمود46661

البحيرةاألدبىمبصررضوان هاشم هاشم محمد احمد46662

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد عوض مهنا زيد46663

البحيرةاألدبىمبصرمحمد عبده صالح عبده46664

البحيرةاألدبىمبصرحسن ابراهيم احمد عزت عمرو46665

البحيرةاألدبىمبصريونس سعداوى ابراهيم فارس46666

البحيرةاألدبىمبصرالتمادى محمد الفتاح عبد طلعت محمد46667

البحيرةاألدبىمبصرسلطان هللا عبد محمود محمد46668

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد فرج الوكيل عبد معاذ46669

البحيرةاألدبىمبصرمحمد صبحى جميل يوسف46670

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد عنتر حمزه هللا عبد46671

البحيرةاألدبىمبصرعكاشه محمود محمد سالمه احمد46673

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد صالح احمد46674

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم ربيع ايهاب46675
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ثانالفرج كوم

راسبالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ن334الفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ن326الفرج كوم

ثانالفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

ن319الفرج كوم

ن315الفرج كوم

ثانالفرج كوم

راسبالفرج كوم

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على

ن348بالبحيرة طالب ابى بن على

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على

راسب8 بالقرية رجب محمد

ثان8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

راسب8 بالقرية رجب محمد

ن8322.5 بالقرية رجب محمد

ثان8 بالقرية رجب محمد

ن369عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن481عيسى حوش

ن327عيسى حوش

ثانعيسى حوش

راسبعيسى حوش

ن319عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن515عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن331حرارة

راسبحرارة

ن335حرارة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2021

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم سعد محمد صالح طارق46676

البحيرةاألدبىمبصرمحمد فتحى محمود ابراهيم46677

البحيرةاألدبىمبصررمضان رمضان السيد خميس احمد46678

البحيرةاألدبىمبصربسيونى الحليم عبد رجب احمد46679

البحيرةاألدبىمبصرحميده الرحمن عبد هللا سعد احمد46680

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد الفضيل عبد سعيد احمد46681

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد الرحيم عبد العاطى عبد احمد46682

البحيرةاألدبىمبصرحسين العال ابو محمد العزيز عبد احمد46683

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمود العزيز عبد احمد46684

البحيرةاألدبىمبصرالجيد عبد السالم عبد عيد احمد46685

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد راشد محمد احمد46686

البحيرةاألدبىمبصررزق محمد محمد جمعه اسامه46687

البحيرةاألدبىمبصرمسعود الصادق عبد سعيد اسماعيل46688

البحيرةاألدبىمبصرشعير رضوان حسن على اسالم46689

البحيرةاألدبىمبصرسمك عطيه محمد يوسف اسالم46690

البحيرةاألدبىمبصرطه محمد ربيع ايمن46691

البحيرةاألدبىمبصرصالح الحميد عبد اللطيف عبد بالل46692

البحيرةاألدبىمبصرعوض اسماعيل فرحات جمعه46693

البحيرةاألدبىمبصرجبران الحميد عبد هللا ضيف ابراهيم حازم46694

البحيرةاألدبىمبصرمحمد شعبان نصر حازم46695

البحيرةاألدبىمبصرصالح الحميد عبد حسن الدين حسام46696

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد منصور رجب محمد حسام46697

البحيرةاألدبىمبصرمحمود رجب ابراهيم حماده46698

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد طه الدسوقى محمد سامح46699

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد الحميد عبد شاكر سالمه46700

البحيرةاألدبىمبصرالطباخ الصابر العظيم عبد السيد طالل46701

البحيرةاألدبىمبصرقدرى الحميد عبد هللا عبد على هللا عبد46702

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الرؤف عبد محمد الرؤف عبد46703

البحيرةاألدبىمبصرالصادق عبد السالم عبد مراجع السالم عبد46704

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد الفضيل عبد جميل فارس46705

البحيرةاألدبىمبصردخيل غربى عبيد الهادى عبد فارس46706

البحيرةاألدبىمبصرعفيفى محمد فتحى عفيفى فتحى46707

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد فرج خميس فرج46708

البحيرةاألدبىمبصرقاسم محمد الجيد عبد رجب كرم46709

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الواحد عبد قاسم مؤمن46710

البحيرةاألدبىمبصرعامر محمود ابراهيم حسين محمد46711

البحيرةاألدبىمبصررمضان حسن زوزو محمد46712

البحيرةاألدبىمبصرعلى مبروك سعيد محمود46713

البحيرةاألدبىمبصرسعد ناجى صالح محمد46714

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمود طاهر عاطف محمد46715

البحيرةاألدبىمبصرالوكيل عبد جبريل عباده محمد46716

البحيرةاألدبىمبصراالنصارى الكريم عبد عوض محمد46717
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ثانحرارة

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ن332ابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ن330ابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ن359ابوالشقاف

ن339ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ن323ابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف
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البحيرةاألدبىمبصرعكاشه العزبز عبد عوض فرج محمد46718

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد فهمى كرم محمود46719

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد منصور محمد46720

البحيرةاألدبىمبصررمضان موسى ناصف محمد46721

البحيرةاألدبىمبصرمغيب مسعود خالد موسى46722

البحيرةاألدبىمبصرغباشى رياض كامل حامد نزيه46723

البحيرةاألدبىمبصرشرفاد جمعه الدامى يوسف46724

البحيرةاألدبىمبصرعوض يونس شعبان يوسف46725

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى العزيز عبد الحكيم عبد ايهاب46726

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد على محمد زيد ابو46727

البحيرةاألدبىمبصرمحمد معوض العزيز عبد احمد46728

البحيرةاألدبىمبصرجازيه ابو قاسم عبده على احمد46729

البحيرةاألدبىمبصربسيونى المعبود عبد نادر احمد46730

البحيرةاألدبىمبصرالحفيظ عبد الجيد عبد الحليم عبد اشرف46731

البحيرةاألدبىمبصرتعيلب طه حسن صبرى باسم46732

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد الحميد عبد عالء باسم46733

البحيرةاألدبىمبصرسعد شعبان محمد جابر46734

البحيرةاألدبىمبصرسالم الفتاح عبد رجب حاتم46735

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد عطيه سعد حماده46736

البحيرةاألدبىمبصريوسف حسين حسن حسين رجب46737

البحيرةاألدبىمبصرخليل هللا عبد عطيه القادر عبد رمضان46738

البحيرةاألدبىمبصرزايد قطب عوض محمد الرحمن عبد46739

البحيرةاألدبىمبصرعيسى محمد هللا عبد محمد هللا عبد46740

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد مرعى خميس عمار46741

البحيرةاألدبىمبصرمحمد خميس جمعه محمد46742

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد سعيد محمد46743

البحيرةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد شعبان محمد46744

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد الواحد عبد عوض محمد46745

البحيرةاألدبىمبصرعيسى مصطفى السيد خالد محمود46746

البحيرةاألدبىمبصريونس محمد سعد محمود46747

البحيرةاألدبىمبصرحسين عمر هللا فتح محمود46748

البحيرةاألدبىمبصرخطوه ابو ابراهيم مبروك محمود46749

البحيرةاألدبىمبصرمسعود صابر مسعود محمود46750

البحيرةاألدبىمبصرحسين التواب عبد على خميس مدحت46751

البحيرةاألدبىمبصرحامد محمد نبيل وجيه46752

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى على عوض عادل يحى46753

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد يعقوب منصور يعقوب46754

البحيرةاألدبىمبصرحافظ على شعبان يوسف46755

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد الجواد عبد فايز ابراهيم46756

البحيرةاألدبىمبصرحماد ابراهيم محمد ابراهيم46757

البحيرةاألدبىمبصرداود محمد الشحات خالد احمد46758

البحيرةاألدبىمبصرراشد انور الحميد عبد احمد46759
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راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ن327ابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن347الجنبيهى

راسبالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن333الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن323الجنبيهى

راسبالجنبيهى

ن344الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن336الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن330الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن326الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانفرهاش

ثانفرهاش

ن346فرهاش

ن336فرهاش
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البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد السيد محمد اسالم46760

البحيرةاألدبىمبصرعباس مصطفى على مسعد على46761

البحيرةاألدبىمبصرالقلينى جاد محمد جاد محمد46762

البحيرةاألدبىمبصربكر ابو ميالد شحات جمعه محمد46763

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد عيسى محمد حمدى محمد46764

البحيرةاألدبىمبصركريم مصطفى مديح خالد محمد46765

البحيرةاألدبىمبصرالحفيظ عبد عوض سعد محمد46766

البحيرةاألدبىمبصردسوقى فوزى شعبان محمود46767

البحيرةاألدبىمبصرعطيه الجواد عبد العزيز عبد ناجى مصطفى46768

البحيرةاألدبىمبصربكر ابو محمود بكر ابو حسن احمد46769

البحيرةاألدبىمبصرالمعطى عبد الحفيظ عبد الحى عبد احمد46770

البحيرةاألدبىمبصرالكريم جاد محمود على احمد46771

البحيرةاألدبىمبصرالسعدنى عطيه جالل محمد احمد46772

البحيرةاألدبىمبصرالديب نعيم سعد هالل احمد46773

البحيرةاألدبىمبصرزعيمه ابو السيد محمد سماره السيد46774

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد رمضان الحفيظ عبد46775

البحيرةاألدبىمبصرفرج طاهر عسران الرحمن عبد46776

البحيرةاألدبىمبصرالنبى حسب سمير رضا كريم46777

البحيرةاألدبىمبصرزايد مصطفى الفتوح ابو رضا محمد46778

البحيرةاألدبىمبصرصيام محمود الكريم عبد صبحى محمد46779

البحيرةاألدبىمبصرعمار الحميد عبد عوض محمد46780

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد المعطى عبد فوزى محمد46781

البحيرةاألدبىمبصرحميده هاشم عباده انبيوه محمود46782

البحيرةاألدبىمبصرالعنيين ابو السيد حسين رضا محمود46783

البحيرةاألدبىمبصرالغنام الكريم عبد حمزه الكريم عبد محمود46784

البحيرةاألدبىمبصرعلوانى الغنى عبد عبده مصطفى46785

البحيرةاألدبىمبصرالرحيم عبد جمعه شعبان وائل46786

البحيرةاألدبىمبصراالخرس المطلب عبد على عصام محمد46787

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد الكريم عبد على منتصر محمد46788

البحيرةاألدبىمبصرمجاهد ابراهيم الفتاح عبد احمد مصطفى46789

البحيرةاألدبىمبصرالمسلمانى محمد ابراهيم محمود احمد46790

البحيرةاألدبىمبصرالهرش حسن احمد محمد اكرم46791

البحيرةاألدبىمبصرالدبيجى محمد خليل محمد الرحمن عبد46792

البحيرةاألدبىمبصررضوان خميس السيد هللا عبد46793

البحيرةاألدبىمبصرالفالح محمد محمد توحه على46794

البحيرةاألدبىمبصردومه محمد محمد عمر46795

البحيرةاألدبىمبصرعجالن عثمان حسن محمد46796

البحيرةاألدبىمبصرالنبى عبد على حسن محمد حسن46797

البحيرةاألدبىمبصرالبشبيشى على العزيز عبد كمال حمدى46798

البحيرةاألدبىمبصرمصباح على انور حمدى صالح46799

البحيرةاألدبىمبصرالشافى عبد احمد لطفى فتحى46800

البحيرةاألدبىمبصربالل عوض عوض محمد محمود46801
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ن321فرهاش

ن318فرهاش

ن315فرهاش

ن360فرهاش

ثانفرهاش

ن318فرهاش

ثانفرهاش

ن315فرهاش

راسبفرهاش

ن348رياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ن321رياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

ن356رياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ن323ادفينا

ن363.5ادفينا

ن483ادفينا

ثانرشيد

ثانرشيد

ثانرشيد

ثانرشيد

راسبرشيد

ثانرشيد

ثانرشيد

ن371ادكو

ثانادكو

ن332ادكو

ن353ادكو

ن322ادكو
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البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد محمد عادل محمد46802

البحيرةاألدبىمبصرالفتوح ابو الشحات سامح احمد46803

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد الفتاح عبد سعيد احمد46804

البحيرةاألدبىمبصرالزواوى محمد عبده صبحى احمد46805

البحيرةاألدبىمبصرعوض العزيز عبد العزيز عبد احمد46806

البحيرةاألدبىمبصرعسل ابو على هللا عبد احمد46807

البحيرةاألدبىمبصرالحسين ابو الهادى عبد مرسى كمال احمد46808

البحيرةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد محروس احمد46809

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد مهدى مصطفى احمد46810

البحيرةاألدبىمبصرمرعى راشد رمضان اسالم46811

البحيرةاألدبىمبصرفليفل على محمد محمد محمود الصافى46812

البحيرةاألدبىمبصربسيونى على العزيز عبد محمد امجد46813

البحيرةاألدبىمبصرورده ابو رحيم السيد احمد حسام46814

البحيرةاألدبىمبصرالبرلس عامر عيد محمود رفيق46815

البحيرةاألدبىمبصرالخير ابو سالم دسوقى حماده سالم46816

البحيرةاألدبىمبصربصل مرسى احمد سعد احمد سعد46817

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد صابر مغيب صابر مغيب صابر46818

البحيرةاألدبىمبصرالطباخ الجواد عبد محمد الجواد عبد46819

البحيرةاألدبىمبصرمرزوق حسين محمد حسين الحميد عبد46820

البحيرةاألدبىمبصرالصاوى احمد زكى موسى هللا عبد46821

البحيرةاألدبىمبصرالعينين ابو صالح سعد عوض46822

البحيرةاألدبىمبصرعثمان محمد محمود ابراهيم محمد46823

البحيرةاألدبىمبصرسالم سيف محمد اشرف محمد46824

البحيرةاألدبىمبصراحمد باهى جمال محمد46825

البحيرةاألدبىمبصرمهره ابو السيد القوى عبد جمعه محمد46826

البحيرةاألدبىمبصرنوار الرحمن عبد هللا فتح رمضان محمد46827

البحيرةاألدبىمبصرشفطر الحافظ عبد احمد صبحى محمد46828

البحيرةاألدبىمبصرالقصاص احمد ناصف صبحى محمد46829

البحيرةاألدبىمبصرحماد مهدى جمعه الفتاح عبد محمد46830

البحيرةاألدبىمبصرعقيله ابراهيم عوض محمد46831

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد محمود السالم عبد محمود محمد46832

البحيرةاألدبىمبصرالمراكبى على احمد العظيم عبد محمود46833

البحيرةاألدبىمبصرالسيد عبد بسيونى فريد محمود46834

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد مصطفى محمد محمود46835

البحيرةاألدبىمبصرعامر على السيد محمود هاشم محمود46836

البحيرةاألدبىمبصرشعبان رمضان الصافى محمد وائل46837

البحيرةاألدبىمبصرعامر على على الخالق عبد عامر46838

البحيرةاألدبىمبصرسلطان محمد مصطفى الدين نصر عالء46839

البحيرةاألدبىمبصرمرجان محمد هللا فتح مصطفى الدين حسام46840

البحيرةاألدبىمبصرالسعدنى محمد محمد عمر46841

البحيرةاألدبىمبصرالنجار العاطى عبد خليل محمد كريم46842

البحيرةاألدبىمبصرخليل محمد ابراهيم ابراهيم محمد46843
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البحيرةاألدبىمبصرالديب محمد على محمد46844

البحيرةاألدبىمبصرالوردانى محمد شحاته معوض محمد46845

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل على الحميد عبد احمد46846

البحيرةاألدبىمبصرالغرباوى ابراهيم على ابراهيم46847

البحيرةاألدبىمبصرهالل حسن اسماعيل حمدى46848

البحيرةاألدبىمبصربسيونى محمد محمود عادل46849

البحيرةاألدبىمبصرحسين ابراهيم محمد السيد محمد46850

البحيرةاألدبىمبصرالبهلوان محمد على احمد محمود46851

البحيرةاألدبىمبصرهالل حسن حمدى نبيل46852

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد اسماعيل احمد حمدى احمد46853

البحيرةاألدبىمبصرمحمد رجب خيرى احمد46854

البحيرةاألدبىمبصرحسن ابراهيم فتحى النبى عبد احمد46855

البحيرةاألدبىمبصرعياد مبارك الفتاح عبد عيد احمد46856

البحيرةاألدبىمبصرحريره القوى عبد عطا محمد احمد46857

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم على عثمان ياسر احمد46858

البحيرةاألدبىمبصرمحمود سعداوى رزق سعد46859

البحيرةاألدبىمبصرالردينى صدقى محمد صدقى هللا عبد46860

البحيرةاألدبىمبصريونس الحميد عبد الجواد عبد هللا عبد46861

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم رمضان بدر فارس46862

البحيرةاألدبىمبصربرانى السالم عبد الحميد عبد فارس46863

البحيرةاألدبىمبصرالنوام الجليل عبد المطلب عبد خالد كريم46864

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم محفوظ كريم46865

البحيرةاألدبىمبصرسعد محمد احمد احمد محمد46866

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل الزين عبد اسماعيل محمد46867

البحيرةاألدبىمبصرعفيفى انور على جمال محمد46868

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد فرج حسن محمد46869

البحيرةاألدبىمبصررزق المقصود عبد حسين محمد46870

البحيرةاألدبىمبصرشادى ابو محمد سعد ربيع محمد46871

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد رمضان المجيد عبد رمضان محمد46872

البحيرةاألدبىمبصرالسودانى ابراهيم فرج سامى محمد46873

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد زايد الونيس عبد شعبان محمد46874

البحيرةاألدبىمبصرالحافظ عبد الرؤف عبد نظمى الحميد عبد محمد46875

البحيرةاألدبىمبصرعوض الصافى فتحى الستار عبد محمد46876

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد بسيونى فايز هللا عبد محمد46877

البحيرةاألدبىمبصرقنديل على الهادى عبد محمد46878

البحيرةاألدبىمبصرمحمد خليفه هللا جاد فوزى محمد46879

البحيرةاألدبىمبصرسالمه محمد الفضيل عبد ربيع محمد محمد46880

البحيرةاألدبىمبصرحسين فاضل مرزوق محمد46881

البحيرةاألدبىمبصرداود مهدى محمد محمد ناصر محمد46882

البحيرةاألدبىمبصررجب على السيد نبيل محمد46883

البحيرةاألدبىمبصربالل الجليل عبد الحميد عبد الحسن ابو محمود46884

البحيرةاألدبىمبصرشوشان حسين ابراهيم الصافى محمود46885



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2030

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن364ديبى

ثانديبى

ن331سرنباى

ثانسرنباى

ثانسرنباى

ن366سرنباى

ن356سرنباى

ن366سرنباى

ن339سرنباى

ثانالدلنجات

ن365الدلنجات

راسبالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن381الدلنجات

ن325الدلنجات

ثانالدلنجات

ن319الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن315الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات
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البحيرةاألدبىمبصرالفخرانى بدوى عوض سعيد محمود46886

البحيرةاألدبىمبصرحميده محمد سعد صبرى محمود46887

البحيرةاألدبىمبصرفوده حسين عيد محمود46888

البحيرةاألدبىمبصرنعيم المقصود عبد ابراهيم محمد محمود46889

البحيرةاألدبىمبصرالشناوى الونيس عبد الشهيد عبد محمد محمود46890

البحيرةاألدبىمبصرحمد محمود محمد محمود46891

البحيرةاألدبىمبصرمحمود فرج سعيد صالح مدحت46892

البحيرةاألدبىمبصرتامر النوام سعد عادل مروان46893

البحيرةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد صالح فهمى مصطفى46894

البحيرةاألدبىمبصرمصرى العزيز عبد العاطى عبد هشام46895

البحيرةاألدبىمبصرالغنامى فرج يحى احمد46896

البحيرةاألدبىمبصرعماره على محمد حمدى46897

البحيرةاألدبىمبصرعدالن الدين صالح هللا عبد صالح46898

البحيرةاألدبىمبصرعماره على عاطف هللا عبد46899

البحيرةاألدبىمبصرقفه ابو محمد رفعت هللا عبد46900

البحيرةاألدبىمبصرعيسى اللطيف عبد السيد ابراهيم46901

البحيرةاألدبىمبصررحاب محمد وائل احمد46902

البحيرةاألدبىمبصرالحفناوى على محمد حمدى46903

البحيرةاألدبىمبصرشيحه الوهاب عبد السيد الوهاب عبد46904

البحيرةاألدبىمبصرشعبان الرسول عبد محمد عمر46905

البحيرةاألدبىمبصرالمزين احمد الرحيم عبد فوزى46906

البحيرةاألدبىمبصرالقط شعبان جمال محمد46907

البحيرةاألدبىمبصرمشرف محمد سليمان محمد46908

البحيرةاألدبىمبصرالدايم عبد الفتاح عبد الرحمن عبد محمد46909

البحيرةاألدبىمبصررسالن محمود احمد محمود46910

البحيرةاألدبىمبصرالنجار على عوض محمود46911

البحيرةاألدبىمبصرعلى الواحد عبد الحليم عبد حمدى مصطفى46912

البحيرةاألدبىمبصرشنهاب السالم عبد هاشم احمد46913

البحيرةاألدبىمبصرعامر ابراهيم محمد محمد اسالم46914

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد الرحمن عبد محمد سامى بالل46915

البحيرةاألدبىمبصرالفار اسماعيل محمد عوض حماده46916

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد رضا كريم46917

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمد سعد منصور محمد46918

البحيرةاألدبىمبصرالمداح محمد هللا جاب احمد46919

البحيرةاألدبىمبصرالستار عبد محمود جمال احمد46920

البحيرةاألدبىمبصرالجيار على سعد محمود سعد احمد46921

البحيرةاألدبىمبصركامل عبود سعيد احمد46922

البحيرةاألدبىمبصرقميحه الباقى عبد عطيه احمد46923

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد جبالى قاسم احمد46924

البحيرةاألدبىمبصرطالب ابو محمد خيرى ماهر احمد46925

البحيرةاألدبىمبصرالحافظ عبد مريحله طارق امر46926

البحيرةاألدبىمبصرالغرباوى حامد محمد حامد46927
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راسبالوفائية
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ن344ابوشوشة زاوية

ثانابومسعود

راسبابومسعود

ن326ابومسعود

راسبابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود
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ثانالغرباوى

ثانالغرباوى
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البحيرةاألدبىمبصرالدين عز السالم عبد محمد ابراهيم حسام46928

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد طاهر سعد حسنى46929

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد محمد حماده46930

البحيرةاألدبىمبصرموافى خميس هللا عبد محمد الاله عبد46931

البحيرةاألدبىمبصرالسعود ابو محمد ناجى حامد هللا عبد46932

البحيرةاألدبىمبصرمرسى حامد عبيد عادل عمرو46933

البحيرةاألدبىمبصرعبده عطيه خميس محمد46934

البحيرةاألدبىمبصرخليل محمد العاطى عبد سامى محمد46935

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد صبرى محمد46936

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد العاطى عبد فرج محمد46937

البحيرةاألدبىمبصرعوض الهادى عبد منشاوى محمد46938

البحيرةاألدبىمبصرالغرباوى الواحد عبد عبده محمود محمد46939

البحيرةاألدبىمبصرسعد محمد اللطيف عبد مرضى محمد46940

البحيرةاألدبىمبصرالسعداوى ابراهيم الموجود عبد ابراهيم46941

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد ابراهيم محمد ابراهيم46942

البحيرةاألدبىمبصرالسميع عبد الجواد عبد الحميد عبد احمد46943

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد شكرى ناصف احمد46944

البحيرةاألدبىمبصرجبران الحميد عبد العزيز عبد مصطفى خالد46945

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد مبروك مصطفى طارق46946

البحيرةاألدبىمبصرالقاضى السيد كامل السيد هللا عبد46947

البحيرةاألدبىمبصرمحيوز الصادق عبد حسين المنعم عبد46948

البحيرةاألدبىمبصرمحيوز الصادق عبد حسين الناصر عبد46949

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد حسين ابراهيم محمد46950

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد الحميد عبد جمعه محمد46951

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد فاروق سامى محمد46952

البحيرةاألدبىمبصرسالم الصادق عبد عيد محمد46953

البحيرةاألدبىمبصرعبده هللا جاد محمد معوض محمد46954

البحيرةاألدبىمبصرناجى كريم جبريل محمود46955

البحيرةاألدبىمبصرمسعود على هللا فتح صابر محمود46956

البحيرةاألدبىمبصرمبروك الهادى عبد محمد عوض محمود46957

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد عوض موسى46958

االسكندريةاألدبىمبصرسالم ابراهيم ابراهيم ياسر مصطفى46959

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود شبيب منصور جمال يوسف46960

االسكندريةاألدبىمبصرالسعيد هللا جاب محمد طالل46961

االسكندريةاألدبىمبصرالعزيز عبد فاروق محمد طلحه46962

االسكندريةاألدبىمبصرالنصر سيف احمد محمد عادل احمد46963

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد احمد السيد احمد زياد46964

االسكندريةاألدبىمبصرعياد حسن القادر عبد مصطفى الرحمن عبد46965

االسكندريةاألدبىمبصرحسنين حسن هللا عبد سعيد هللا عبد46966

االسكندريةاألدبىمبصرخليفه عبيد رفعت عبيد محمد46967

االسكندريةاألدبىمبصرالبربرى مرسى مرسى السيد محمود46968

االسكندريةاألدبىمبصرزيد ابو حجازى محمود حسن محمود46969
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راسبالغرباوى

راسبالغرباوى

راسبالغرباوى

راسبالغرباوى

راسبالغرباوى

راسبالغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ن341الغرباوى

ن357الغرباوى

ن366الغرباوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

راسبالشناوى

ن325الشناوى

ثانالشناوى

ن315الشناوى

راسبالشناوى

ثانالشناوى

ن333الشناوى

ثانالشناوى

ن324الشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ثانابوقير

راسبابوقير

راسبابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن323ابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

ن328ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود
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االسكندريةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد احمد منتصر46970

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد احمد حسن عاشور خالد46971

االسكندريةاألدبىمبصرصالح الواحد عبد اللطيف عبد صالح46972

االسكندريةاألدبىمبصررشدى الرحمن عبد شيرين الدين صالح46973

االسكندريةاألدبىمبصررشدى الرحمن عبد شيرين الرحمن عبد46974

االسكندريةاألدبىمبصرسالم محمد يوسف احمد محمد46975

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد هيثم46976

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حمزه احمد محمد يوسف46977

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حمدى الدين عالء حمزه46978

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد توفيق المطلب عبد محمد كريم46979

االسكندريةاألدبىمبصرالراوى جابر الدين تاج محمد46980

االسكندريةاألدبىمبصرهاشم امين كامل صبحى محمد46981

االسكندريةاألدبىمبصربيومى نبوى محمد خالد حذيفه46982

االسكندريةاألدبىمبصرالعال ابو حسن على حسين عمرو46983

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد المجد ابو السيد محمد46984

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود محمد سعيد مسعد46985

االسكندريةاألدبىمبصرالدين نصر على ابراهيم محمد الرحمن عبد46986

االسكندريةاألدبىمبصرالجغيل احمد توكل هللا عبد46987

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى القادر عبد محمد حموده هللا عبد46988

االسكندريةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود محمد احمد محمد46989

االسكندريةاألدبىمبصرحسانين بشير بوده حمدى محمد46990

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد الحميد عبد محمد46991

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد فوزى المنعم عبد محمد46992

االسكندريةاألدبىمبصردهيم حسن الرحمن عبد محمود46993

االسكندريةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد محرم مصطفى46994

االسكندريةاألدبىمبصرحمزه على محمد جمال احمد46995

االسكندريةاألدبىمبصرالفتاح عبد على سعيد شوقى احمد46996

االسكندريةاألدبىمبصرربه عبد السيد السيد محمد احمد46997

االسكندريةاألدبىمبصرالعيسوى المطلب عبد على اسامه46998

االسكندريةاألدبىمبصرعباده الهادى عبد انور سمير اسالم46999

االسكندريةاألدبىمبصراحمد ابو الرحيم عبد محمد خميس جمال47000

االسكندريةاألدبىمبصرزيدان محمود سالم زيدان47001

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد الدين شهاب47002

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد متولى على حسينى الرحمن عبد47003

االسكندريةاألدبىمبصرعنان متولى على السيد على47004

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد الباسط عبد احمد محسن47005

االسكندريةاألدبىمبصرالمعطى عبد الرحمن عبد ابراهيم محمد47006

االسكندريةاألدبىمبصرذكى مصطفى السيد محمد47007

االسكندريةاألدبىمبصراحمد الباقى عبد اللطيف عبد محمد47008

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد مهدى مصطفى47009

االسكندريةاألدبىمبصرهللا فتح داود مصطفى وائل مصطفى47010

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان طه محمد محمد ابراهيم47011
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ثانابوالعيون محمود

راسبالورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

راسبالقويرى

راسبالقويرى

ثانالقويرى

ن340القويرى

راسبباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

راسبالعرب برج

ن327العرب برج

ثانالعرب برج

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

ن336العرب برج

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

ن327العرب برج

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن459باالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن435باالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن322باالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن316باالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ن403باالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

راسبباالسكندرية ابوالعزائم االمام

راسبباالسكندرية ابوالعزائم االمام

راسبباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانالمنورة المدينة
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االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حسين محمد انس47012

االسكندريةاألدبىمبصرخروب ابراهيم احمد رمضان طارق47013

االسكندريةاألدبىمبصرقناوى كريم جمعه طاهر47014

االسكندريةاألدبىمبصربدوى حامد محمد صبرى محمد47015

االسكندريةاألدبىمبصرمنصور احمد الحمد ابو صادق محمود47016

االسكندريةاألدبىمبصرحسب مدبولى محمود هشام47017

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السالم عبد ابراهيم47018

االسكندريةاألدبىمبصرعلى محمود الناصر عبد مروان47019

االسكندريةاألدبىمبصرجنيدى محمد الحميد عبد محمد حميد47020

االسكندريةاألدبىمبصرحسن السالم عبد حسين الدين بهاء الرحمن عبد47021

االسكندريةاألدبىمبصرمشالى محمد محمود كامل مصطفى كامل47022

االسكندريةاألدبىمبصرالبنا سالم حامد العزيز عبد محمد مازن47023

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان محمد نور محمد الرحمن عبد يحيى47024

مطروح مرسىاألدبىمبصراللطيف عبد احمد خالد احمد47025

مطروح مرسىاألدبىمبصراحمد الزاهر ناجح ادهم47026

مطروح مرسىاألدبىمبصرمصطفى عاطف عماد ايمن47027

مطروح مرسىاألدبىمبصرالغنى عبد السالم عبد رجب عاصم47028

مطروح مرسىاألدبىمبصرحجازى خلف محمود الحميد عبد47029

مطروح مرسىاألدبىمبصرتوفيق الدين عز محمود الرحمن عبد47030

مطروح مرسىاألدبىمبصرابراهيم محمود على محمد47031

مطروح مرسىاألدبىمبصرالسيد محمود رجب مصطفى47032

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسين سيف ابو الرحمن عبد اشرف47033

مطروح مرسىاألدبىمبصرمهيدى محمد منصور حمزه47034

مطروح مرسىاألدبىمبصرعثمان يعقوب هللا نصر الحميد عبد47035

مطروح مرسىاألدبىمبصرعمر الحميد عبد مفتاح مصادف47036

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد رجب الرحمن عبد على محمد47037

مطروح مرسىاألدبىمبصرالسيد ربيع السيد ضياء47038

مطروح مرسىاألدبىمبصرالشيخ ابراهيم المحمدى السيد الرحمن عبد47039

مطروح مرسىاألدبىمبصرحميد الجليل عبد شقلوف عمر47040

مطروح مرسىاألدبىمبصربريدان معازيق رحيم محسن47041

مطروح مرسىاألدبىمبصرامبابى توفيق احمد محمد47042

مطروح مرسىاألدبىمبصرحميد الجليل عبد شقلوف محمد47043

مطروح مرسىاألدبىمبصرحميد حمد صالح معتصم47044

مطروح مرسىاألدبىمبصرالمولى عبد العظيم عبد جمال راوى ابو47045

مطروح مرسىاألدبىمبصرمراجع نوح محمود خالد47046

مطروح مرسىاألدبىمبصرخالد السيد عبد الرحمن عبد القادر عبد47047

مطروح مرسىاألدبىمبصرقويه دومه ادريس ربه عبد47048

مطروح مرسىاألدبىمبصرالقادر عبد مصباح الرحيم عبد الوهاب عبد47049

مطروح مرسىاألدبىمبصريونس هللا جاب سليمان على47050

مطروح مرسىاألدبىمبصرنصر سليمان الغفار عبد محمد47051

مطروح مرسىاألدبىمبصرادريس السميع عبد غانم منصور47052

مطروح مرسىاألدبىمبصرمؤمن حمد صالح احمد47053
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ثانالمنورة المدينة

راسبالمنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

راسبالمنورة المدينة

راسبالمنورة المدينة

راسبالمنورة المدينة

ن325االمين الصادق

ثاناالمين الصادق

ن343النموذجى سموحة

ن382النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن339النموذجى سموحة

ن360النموذجى سموحة

ثانمطروح

ثانمطروح

ثانمطروح

ن357مطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

ن315مطروح

ثانمطروح

راسبعميرة كشوك

ثانعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

ثانالنجيلة

راسبالنجيلة

ثانالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

راسبالنجيلة

ثانالنجيلة

راسببرانى

ثانبرانى

ن315برانى

ثانبرانى

راسببرانى

راسببرانى

ثانبرانى

ثانبرانى

راسبالسلوم
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مطروح مرسىاألدبىمبصرقاسم فؤاد احمد سامى47054

مطروح مرسىاألدبىمبصرمراجع شوال سالم الحميد عبد47055

مطروح مرسىاألدبىمبصرشريف شعبان شريف هللا عبد47056

مطروح مرسىاألدبىمبصرقاسم لبعج مستور هللا عبد47057

مطروح مرسىاألدبىمبصرمراجع اسماعيل شعبان الدين عز47058

مطروح مرسىاألدبىمبصرحمد صالح على مسعد47059

مطروح مرسىاألدبىمبصرخالد ناجى هللا عبد ناجى47060

مطروح مرسىاألدبىمبصرفرج رحومه اسماعيل محمد47061

مطروح مرسىاألدبىمبصرشرف صقر امين سعيد محمد47062

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد ابراهيم حسنى ابراهيم47063

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود عاطف حسن47064

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مراد فوزى رمضان47065

الجيزةاألدبىمبصرحسن القادر عبد حامد الدين ضياء47066

الجيزةاألدبىمبصرطه خالد احمد هللا عبد47067

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد47068

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد احمد الرحيم عبد ايمن47069

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود على هللا عبد47070

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم عيد ماهر هللا عبد47071

الجيزةاألدبىمبصرعلى العظيم عبد احمد عمر47072

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد سمير محمد47073

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد على سيد محمد47074

الجيزةاألدبىمبصراحمد شعبان احمد محمود47075

الجيزةاألدبىمبصرعلى لملوم حماده مصطفى47076

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد عادل احمد47077

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد جابر الحليم عبد احمد47078

الجيزةاألدبىمبصراحمد زينهم مصطفى اسماعيل47079

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الدين نور حسين زياد47080

الجيزةاألدبىمبصررجب التواب عبد شعبان التواب عبد47081

الجيزةاألدبىمبصرسيد على سمير الرحمن عبد47082

الجيزةاألدبىمبصرضيف ابو على اشرف هللا عبد47083

الجيزةاألدبىمبصرسيد عيد سيد هللا عبد47084

الجيزةاألدبىمبصرسيد عاشور عزت هللا عبد47085

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل العزيز عبد فتحى عزت47086

الجيزةاألدبىمبصررمضان عيد محمد عيد47087

الجيزةاألدبىمبصرعباس محمود محمد كريم47088

الجيزةاألدبىمبصرجمعه عاشور هانى محمد47089

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد جمال محمود47090

الجيزةاألدبىمبصرحسين عاشور خالد محمود47091

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محروس فرحات يوسف47092

الجيزةاألدبىمبصرعلى السالم عبد يوسف احمد47093

الجيزةاألدبىمبصرعلوان احمد جابر احمد47094

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد فولى محمد احمد47095



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2040

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالسلوم

ثانالسلوم

ثانالسلوم

راسبالسلوم

ثانالسلوم

راسبالسلوم

ثانالسلوم

ثانالضبعة

ثان(27) قرية السكر بنجر

ثانالصديق

ن402الصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

راسبالصديق

ثانالصديق

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ن324بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن397بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن402بالجيزة المرسلين خاتم

ن520بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالحرانية

ثانالحرانية

راسبالحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

راسبالحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ن339الحرانية

ثانالحرانية

ن528ابوالنمرس

ن341ابوالنمرس

ثانابوالنمرس
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الجيزةاألدبىمبصربكر ابو هللا عبد مدحت محمد47096

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد الوهاب عبد محمد محمود47097

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد زكى صبرى الرحمن عبد47098

الجيزةاألدبىمبصرتونى تامر محمد يوسف47099

الجيزةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم خالد عمرو47100

الجيزةاألدبىمبصرالحق عبد زينهم رمضان معاذ47101

الجيزةاألدبىمبصرالمعبود عبد الموجود عبد صفوت محمد47102

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد زهران احمد زهران47103

الجيزةاألدبىمبصرموسى قرنى وليد خالد47104

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد احمد العال عبد ابراهيم47105

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن خالد احمد47106

الجيزةاألدبىمبصرالونيس عبد حسن ابراهيم حسن47107

الجيزةاألدبىمبصريوسف ريان يوسف ريان47108

الجيزةاألدبىمبصرالسيد حسن ناصر شهاب47109

الجيزةاألدبىمبصرحداد بالل اسعد الرحمن عبد47110

الجيزةاألدبىمبصرجمعه ابو نصر جمال الرحمن عبد47111

الجيزةاألدبىمبصرطالب ابو نصر عمر الرحمن عبد47112

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صالح محمد الرحمن عبد47113

الجيزةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد محمد الرحمن عبد47114

الجيزةاألدبىمبصرالغيط ابو النبى عبد محمد الرحمن عبد47115

الجيزةاألدبىمبصرسعيد فرحات سعيد هللا عبد47116

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد عميره ابو عزت هللا عبد47117

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عبود فتحى هللا عبد47118

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رجب فرج هللا عبد47119

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد ربه عبد47120

الجيزةاألدبىمبصرمسعود على سعد على47121

الجيزةاألدبىمبصرعاصم هانى عيسوى كريم47122

الجيزةاألدبىمبصرمبارك بريك مبارك كريم47123

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم كمال اشرف محمد47124

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمود حسن محمد47125

الجيزةاألدبىمبصرالفضيل عبد محمد خالد محمد47126

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد حسين خلف محمد47127

الجيزةاألدبىمبصربيومى رزق ربيع محمد47128

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد السالم عبد سعيد محمد47129

الجيزةاألدبىمبصرنصر مصطفى شحات محمد47130

الجيزةاألدبىمبصرسيد هللا عبد طاهر محمد47131

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم عماد محمد47132

الجيزةاألدبىمبصرالباز محمد مجدى محمد47133

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد سليمان حسن مدحت47134

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد على الجواد عبد يوسف47135

الجيزةاألدبىمبصراحمد محروس سيد ابراهيم47136

الجيزةاألدبىمبصرمرسى ابراهيم رمضان احمد47137
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ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ن318ابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

راسبابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ن398ابوالنمرس

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن315كرداسة

راسبكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن316كرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن319كرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن342كرداسة

ن321كرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

راسبكرداسة

ثانكرداسة

ن326كرداسة

ثانكرداسة

راسبكرداسة

ن330.5كرداسة

ن315كرداسة

ن331.5كرداسة

ثانكرداسة

ن338كرداسة

راسبناهيا

ثانناهيا
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الجيزةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل صبحى احمد47138

الجيزةاألدبىمبصرمحمدى محمد الحميد عبد احمد47139

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد سويلم عماد احمد47140

الجيزةاألدبىمبصرالنبى عبد الحليم عبد عيد احمد47141

الجيزةاألدبىمبصراحمد احمد ابراهيم حسام47142

الجيزةاألدبىمبصرطه على عادل حسام47143

الجيزةاألدبىمبصرعبده الكريم جاد الناصر عبد رضوان47144

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو الرحمن عبد الصبور عبد شعبان47145

الجيزةاألدبىمبصرطه سامى محمد طه47146

الجيزةاألدبىمبصررجب شحاته محمد الرحمن عبد47147

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد زيد ابو محمد العزيز عبد47148

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد47149

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد رمضان محمد هللا عبد47150

الجيزةاألدبىمبصرالخشن صالح حمدى كريم47151

الجيزةاألدبىمبصرالبرعى احمد عادل كريم47152

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على حسن محمد47153

الجيزةاألدبىمبصرالسميع عبد الوهاب عبد السميع عبد محمد47154

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد على عيد محمد47155

الجيزةاألدبىمبصراحمد رمضان مبروك محمد47156

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد هشام محمد47157

الجيزةاألدبىمبصرمحمد يسرى محمد يوسف47158

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حلمى حسين احمد47159

الجيزةاألدبىمبصرسباعى مسلم عزت محمد47160

الجيزةاألدبىمبصرقطب بيومى محمد محى47161

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد ناصر ابراهيم47162

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد حامد احمد47163

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد العزيز عبد محمد احمد47164

الجيزةاألدبىمبصرسعيد حنفى سعيد الرحمن عبد47165

الجيزةاألدبىمبصراحمد رزق ايمن الدين عز47166

الجيزةاألدبىمبصرنصر محمد هللا عبد عمر47167

الجيزةاألدبىمبصرشاكر محمود سعيد محمد47168

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد جمال محمد47169

الجيزةاألدبىمبصرالحى عبد الدين كمال محمد مصطفى47170

الجيزةاألدبىمبصرزيان العرب عز ناجى يوسف47171

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد ناصر يوسف47172

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد احمد سيد احمد47173

الجيزةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد مصطفى خالد47174

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم ابراهيم الرحمن عبد47175

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السيد حسين هللا عبد47176

الجيزةاألدبىمبصرمحمود حنفى رأفت الماجد عبد47177

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الدين محى خيرى الدين محى47178

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد فتحى عمر مصطفى47179
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راسبناهيا

ن340ناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

ثاناللبن صفط

ن322اللبن صفط

ن316اللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

راسباللبن صفط

ن334اللبن صفط

ثاناللبن صفط

راسباللبن صفط

راسبالتحرير

ثانالتحرير

ن317.5التحرير

ن328التحرير

ثانالتحرير

ن346التحرير

ثانالتحرير
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد احمد ابراهيم47180

الجيزةاألدبىمبصرفوزى محمد المنشاوى احمد47181

الجيزةاألدبىمبصرمجاهد انور محمد احمد47182

الجيزةاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد صالح اسامه47183

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد اسالم47184

الجيزةاألدبىمبصرعلى حسن شوقى اسالم47185

الجيزةاألدبىمبصرسليمان سيد احمد حسن47186

الجيزةاألدبىمبصرسليمان احمد نصر الرحمن عبد47187

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد سيد هللا عبد47188

الجيزةاألدبىمبصرعلى نصر مصطفى محمد47189

الجيزةاألدبىمبصريوسف محمد جمال احمد47190

الجيزةاألدبىمبصرحامد محمد محمد احمد47191

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد صبحى اسالم47192

الجيزةاألدبىمبصربدير احمد احمد محمود محمود47193

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد احمد يوسف47194

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد سيد حمدى احمد47195

الجيزةاألدبىمبصركامل العال ابو كامل اسالم47196

الجيزةاألدبىمبصرحسين سليمان بركات االمير47197

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد محمود حازم47198

الجيزةاألدبىمبصرمنصور محمد سعيد حسين47199

الجيزةاألدبىمبصررواش ابو الفتاح عبد ايمن زياد47200

الجيزةاألدبىمبصرحسن حسنى اشرف الرحمن عبد47201

الجيزةاألدبىمبصرحسنين عمر احمد عمر47202

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد جميل محمد47203

الجيزةاألدبىمبصرمحمد بيومى سيد محمد47204

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد النبى عبد الوهاب عبد السيد47205

الجيزةاألدبىمبصرمبروك مبروك الفتاح عبد مجدى47206

الجيزةاألدبىمبصرعطوه السيد كمال اشرف احمد47207

الجيزةاألدبىمبصرالبهواشى العزيز عبد الحكيم عبد احمد47208

الجيزةاألدبىمبصرشعبان على مراد احمد47209

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد ناصر احمد47210

الجيزةاألدبىمبصرالسيد النبى عبد انور بالل47211

الجيزةاألدبىمبصراحمد بدوى الستار عبد حسن47212

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ناجى مصطفى حسن47213

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد عباس عاطف رامى47214

الجيزةاألدبىمبصراحمد ربيع عيسى الرحمن عبد47215

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو الوهاب عبد صابر عمر47216

الجيزةاألدبىمبصرعلى الغيط ابو ناصر عمر47217

الجيزةاألدبىمبصركشك ابو الموجود عبد سعيد محمد47218

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل محمد سالمه محمد47219

الجيزةاألدبىمبصرعلى سعيد الصمد عبد محمد47220

الجيزةاألدبىمبصرالمعطى عبد حامد عيد محمد47221
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راسبرشدى

راسبرشدى

راسبرشدى

ثانرشدى

ن344رشدى

راسبرشدى

راسبرشدى

ثانرشدى

ثانرشدى

راسبرشدى

ثاناوسيم

ثاناوسيم

ثاناوسيم

ثاناوسيم

ثاناوسيم

ثانصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

راسبصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

راسبصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

راسبصقيل

راسبالبراجيل

ثانالبراجيل

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

ن371المنصورية

راسبالمنصورية
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الجيزةاألدبىمبصربنان محمد ناصر محمد47222

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمود47223

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد احمد وائل47224

الجيزةاألدبىمبصرطلب طلب محمد احمد47225

الجيزةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد اسامه47226

الجيزةاألدبىمبصرمحمود ربيع حسن حسام47227

الجيزةاألدبىمبصراحمد سعد حسن حسام47228

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رجب محمد حسام47229

الجيزةاألدبىمبصرامين هللا عبد محمد هللا عبد47231

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد الفتاح عبد الدين حسام عمر47232

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد محمد احمد محمد47233

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد شفيق سامى محمد47234

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل ذكى محمود محمد47235

الجيزةاألدبىمبصرصديق النبى عبد رمضان ياسين47236

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حسن على يوسف47237

الجيزةاألدبىمبصرمحروس احمد مجدى احمد47238

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد سعيد محمد السيد47239

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مصطفى شعبان بدر47240

الجيزةاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد عماد حسام47241

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد جمعه حماده47242

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد الفضيل عبد سالمه خالد47243

الجيزةاألدبىمبصرحامد السيد حامد رجب47244

الجيزةاألدبىمبصرناجى حامد محمد شريف47245

الجيزةاألدبىمبصربيومى عبده رمضان طه47246

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد رجب نادر الرحمن عبد47247

الجيزةاألدبىمبصرالبر عبد فهيم صبحى عالء47248

الجيزةاألدبىمبصرفرحات محمد ابراهيم عماد47249

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل شعبان حمدى عماد47250

الجيزةاألدبىمبصرتوفيق محمد السيد عمار47251

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد المجيد عبد فتحى عمر47252

الجيزةاألدبىمبصرالسيد فتحى انور عمرو47253

الجيزةاألدبىمبصرالخالق عبد احمد حمدى محمد47254

الجيزةاألدبىمبصررمضان العزيز عبد رجب محمد47255

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الواجد عبد محمد مدحت47256

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد جمعه مصطفى47257

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد عدلى الحافظ عبد معاذ47258

الجيزةاألدبىمبصرعقل حسن محمد نور47259

الجيزةاألدبىمبصرناجى ربه عبد صبرى احمد47260

الجيزةاألدبىمبصرجبر الحميد عبد محمد احمد47261

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن ابراهيم الحسن47262

الجيزةاألدبىمبصرجمعه شوقى يحيى طارق47263

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الواسع عبد محمد هللا عبد47264
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راسبالمنصورية

ن315المنصورية

ثانالمنصورية

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

راسبابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

راسبالرهاوى

راسبالرهاوى

ن317الرهاوى

راسبالرهاوى

راسبالرهاوى

راسبالرهاوى

ثانالرهاوى

راسبالرهاوى

ثانالرهاوى

ن333.5الرهاوى

ثانالرهاوى

راسبالرهاوى

راسبالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

راسبالرهاوى

ثانالرهاوى

راسبالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

راسبالرهاوى

راسبجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد صبحى كريم47265

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد احمد محمد47266

الجيزةاألدبىمبصرمدبولى محمد رجب محمد47267

الجيزةاألدبىمبصرنصر محمود السيد محمود47268

الجيزةاألدبىمبصرسعد عرفه ناصر محمود47269

الجيزةاألدبىمبصرعبده المتجلى عبد اسماعيل على47270

الجيزةاألدبىمبصرمرشدى جمعه النبى عبد محمد47271

الجيزةاألدبىمبصربركات الحميد عبد محمد احمد47272

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد محمد محمود ادهم47273

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد عونى اسالم47274

الجيزةاألدبىمبصربدر ابراهيم عطيه السيد انس47275

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد باسل47276

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد احمد حاتم47277

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو السيد ابراهيم ايمن سامح47278

الجيزةاألدبىمبصرحسن حجى محمد شهاب47279

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد طاهر47280

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود رضا الرحمن عبد47281

الجيزةاألدبىمبصرسيد سعداوى محمد عالء47282

الجيزةاألدبىمبصرسعيد محمد محمد سامح محمد47283

الجيزةاألدبىمبصرالقادر عبد درديرى الحميد عبد سيد محمود47284

الجيزةاألدبىمبصرالهامى محمود محمد محمود47285

الجيزةاألدبىمبصرصالح كامل فريد عزت مصطفى47286

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد الحكيم عبد هانى يوسف47287

الجيزةاألدبىمبصربكير مفتاح صابر منصور احمد47288

الجيزةاألدبىمبصرفراج الرحمن عبد احمد انس47289

الجيزةاألدبىمبصررمضان المنعم عبد احمد باهلل المعتز47290

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد صابر مطاوع خالد47291

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد مسلم محمد كريم47292

الجيزةاألدبىمبصراحمد البارى عبد نبيل مصطفى47293

الجيزةاألدبىمبصركامل محمود محمد احمد47294

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد فتحى رجب47295

الجيزةاألدبىمبصرسريع ابو محمود عزت الرحمن عبد47296

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود هللا عبد47297

الجيزةاألدبىمبصرثابت على احمد على47298

الجيزةاألدبىمبصرحسين السميع عبد شكرى هشام47299

الجيزةاألدبىمبصرحسانين احمد سيد محمود احمد47300

الجيزةاألدبىمبصرالحفنى محمد احمد محمد احمد47301

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد حسن الفتاح عبد47302

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود حسين احمد47303

الجيزةاألدبىمبصربدوى زكريا محمد احمد47304

الجيزةاألدبىمبصرمهدى سيد مهدى احمد47305

الجيزةاألدبىمبصرسيد سيد رمضان اسالم47306
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ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

راسبجزاية

ثانجزاية

ثانوردان

ثانوردان

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن325اكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

راسباكتوبر6

ن315اكتوبر6

ن328اكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن315اكتوبر6

ن347اكتوبر6

ن318اكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثانالنموذجى زايد

ن339النموذجى زايد

ن348النموذجى زايد

ثانمنديشة

ثانمنديشة

راسبمنديشة

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ن352الحوامدية

ن379عزام عبدالرحمن

ثانعزام عبدالرحمن

ن320بالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ن437بالجيزة ابوالعزائم االمام



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2051

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حافظ احمد ابراهيم47307

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد العزبز عبد جمعه ابراهيم47308

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد طه ابراهيم47309

الجيزةاألدبىمبصرحسن احمد حسين احمد47310

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم رجب سعد احمد47311

الجيزةاألدبىمبصرصادق شحات عمر صادق احمد47312

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم عكاشه سعيد اشرف47313

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد الدين نصر ايمن47314

الجيزةاألدبىمبصرالدين شمس العال عبد احمد راضى47315

الجيزةاألدبىمبصرصادق سعيد سيد سعيد47316

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد واعر محمد شريف47317

الجيزةاألدبىمبصربدوى ابراهيم عزوز هللا عبد47318

الجيزةاألدبىمبصرمحمود عبده رضوان كامل47319

الجيزةاألدبىمبصرالبطاوى محمد دسوقى احمد محمد47320

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد المحسن عبد محمد47321

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد عباس كامل محمود47322

الجيزةاألدبىمبصرهللا عوض سويلم منير ابراهيم47323

الجيزةاألدبىمبصرسالمه الرازق عبد بدران احمد47324

الجيزةاألدبىمبصربيومى محمد رمضان احمد47325

الجيزةاألدبىمبصرهللا حسب سيد سيد احمد47326

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد العابدين زين عربى احمد47327

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد محمد احمد47328

الجيزةاألدبىمبصرعبود محمد نصر احمد47329

الجيزةاألدبىمبصرعويس قناوى اشرف اسالم47330

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مختار الدين حسام47331

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حلمى فرج حمدى47332

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد الباسط عبد احمد الباسط عبد47333

الجيزةاألدبىمبصراحمد الخالق عبد محمد الخالق عبد47334

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد احمد السالم عبد47335

الجيزةاألدبىمبصررمضان حلمى الحليم عبد هللا عبد47336

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد امبابى رياض الدين على47337

الجيزةاألدبىمبصررمضان على رمضان على47338

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد الحافظ عبد احمد عمر47339

الجيزةاألدبىمبصرعيسى عطيه صديق عمر47340

الجيزةاألدبىمبصرالظاهر عبد الكريم عبد سيد عمرو47341

الجيزةاألدبىمبصرسيد عمار ماجد عمرو47342

الجيزةاألدبىمبصربيومى محمود حسين كريم47343

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم عفيفى رمضان كريم47344

الجيزةاألدبىمبصرسيد احمد حسين محمد47345

الجيزةاألدبىمبصراحمد عيسى حسين محمد47346

الجيزةاألدبىمبصرسيد موسى سمحى محمد47347

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد العال عبد رمضان محمد47348
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ثانالشنباب

ن340الشنباب

ن330الشنباب

راسبالشنباب

ثانالشنباب

ن361الشنباب

ن337الشنباب

ن384الشنباب

ن334الشنباب

ثانالشنباب

راسبالشنباب

ن326الشنباب

ثانالشنباب

راسبالشنباب

ثانالشنباب

ن335الشنباب

راسبالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

راسبالعياط

ن352.5العياط

راسبالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ن349العياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ن316العياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

راسبالعياط

ثانالعياط
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الجيزةاألدبىمبصرسالم غزير ابو سيد محمود47349

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عطيه محمد محمود47350

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد التواب عبد محمود47351

الجيزةاألدبىمبصرحبيب التواب عبد مصطفى47352

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد محمود مصطفى47353

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد مصطفى هللا عبد هارون47354

الجيزةاألدبىمبصرالمنعم عبد فكرى اشرف يحيى47355

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد مسعد يحيى47356

الجيزةاألدبىمبصراحمد كامل رمضان احمد47357

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد سعيد هللا عبد47358

الجيزةاألدبىمبصرالعاطى عبد الحليم عبد ماجد الحليم عبد47359

الجيزةاألدبىمبصرمحمد امام خالد احمد47360

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حامد الباسط عبد احمد47361

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد حسن حمدى احمد47362

الجيزةاألدبىمبصرعمار التواب عبد محمد احمد47363

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الغفار عبد شعبان الدين بدر47364

الجيزةاألدبىمبصرفهمى محمود فهمى حسين47365

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم صالح حمدى47366

الجيزةاألدبىمبصردرويش يوسف التواب عبد درويش47367

الجيزةاألدبىمبصرسكران محمد جمعه عمرو47368

الجيزةاألدبىمبصردسوقى سيد ناصر كريم47369

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم احمد محمد47370

الجيزةاألدبىمبصربيومى العظيم عبد رمضان محمد47371

الجيزةاألدبىمبصرنخيلى سيد سعيد محمد47372

الجيزةاألدبىمبصراحمد عيس عادل محمد47373

الجيزةاألدبىمبصرالتواب عبد فراج نادى محمد47374

الجيزةاألدبىمبصرهللا عطا محمود حنفى محمود47375

الجيزةاألدبىمبصرشافعى قرنى المجيد عبد محمود47376

الجيزةاألدبىمبصرطه سيد زينهم مداح47377

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم على ناصر محمد47378

الجيزةاألدبىمبصرمحمود العليم عبد رمضان احمد47379

الجيزةاألدبىمبصراحمد حسن محمد شعبان احمد47380

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد هللا عبد احمد47381

الجيزةاألدبىمبصرعلى سيد مبروك احمد47382

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد ناصر احمد47383

الجيزةاألدبىمبصرسريع ابو محمد محمود احمد47384

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على احمد اسامه47385

الجيزةاألدبىمبصراحمد احمد رجب اسامه47386

الجيزةاألدبىمبصرسعد محمد هللا عبد كمال اسالم47387

الجيزةاألدبىمبصرصاوى سيد الناصر عبد جمال47388

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد مبروك محمد حماده47389

الجيزةاألدبىمبصرخلف سيد رمضان رجب47390
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ثانالعياط

راسببمها
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ن342.5بمها
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راسببمها

راسببمها

ن337بمها

ثانبمها

ثانالمتانيا

راسبالمتانيا

ثانالمتانيا

ن315المتانيا
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راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

ثانالمتانيا

ن350المتانيا

ن344المتانيا

راسبالمتانيا

ن348.5المتانيا
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الجيزةاألدبىمبصرطالب ابو عيسى انور سعيد47391

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد منصور الرحمن عبد47392

الجيزةاألدبىمبصركامل فاروق احمد هللا عبد47393

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد رجب عمر47394

الجيزةاألدبىمبصرصاوى سيد احمد محمد47395

الجيزةاألدبىمبصرعثمان عويس جمعه محمد47396

الجيزةاألدبىمبصركامل رشاد اشرف محمود47397

الجيزةاألدبىمبصرعلى على هللا عبد مصطفى47398

الجيزةاألدبىمبصرصادق الباقى عبد محمد مصطفى47399

الجيزةاألدبىمبصراحمد ربه عبد سعيد محمد47400

الجيزةاألدبىمبصرسويلم على حنفى على47401

الجيزةاألدبىمبصرمحمود عيد محمد عمر47402

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل صالح فوزى محمد47403

الجيزةاألدبىمبصرعلى عويس يوسف محمد47404

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم شعبان رجب حازم47405

الجيزةاألدبىمبصرسليمان حامد سليمان حامد47406

الجيزةاألدبىمبصرسالم محمد حسين خالد47407

الجيزةاألدبىمبصرعطيه محمد ناصر محمد47408

الجيزةاألدبىمبصربحيرى سليم شعبان مصطفى47409

الجيزةاألدبىمبصراحمد كامل سيد وليد47410

الجيزةاألدبىمبصردرويش محمد ممدوح ياسر47411

الجيزةاألدبىمبصرعباس عبود الرحمن عبد صالح47412

الجيزةاألدبىمبصرسليمان التواب عبد احمد التواب عبد47413

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد سيد ابراهيم47414

الجيزةاألدبىمبصرحسنين محمد اسامه احمد47415

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد حسنى احمد47416

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن صابر احمد47417

الجيزةاألدبىمبصرعبده محمد اشعابى على احمد47418

الجيزةاألدبىمبصراحمد حسنى ماجد احمد47419

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد زيد ابو محمد احمد47420

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد بكرى محمد احمد47421

الجيزةاألدبىمبصرزكريا الفتاح عبد منتصر الدين جمال47422

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل صابر الناصر عبد جمال47423

الجيزةاألدبىمبصرعرفه محمد احمد حسن47424

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن سيد حسن47425

الجيزةاألدبىمبصرحسانين بكار ماضى حسن47426

الجيزةاألدبىمبصراحمد الغريب هللا عبد محمد الرحمن عبد47427

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود الرحمن عبد47428

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد احمد هللا عبد47429

الجيزةاألدبىمبصرفهمى محمد طايع هللا عبد47430

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم زيد ابو محمد هللا عبد47431

الجيزةاألدبىمبصريوسف عيد محمد عثمان47432
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راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

ثانعبدالمطلب بن حمزة

ثانالديسمى

ثانالديسمى

ثانالديسمى

ن351بشير محمد

راسبالعرب نجوع

ثانالعرب نجوع

راسبالعرب نجوع

راسبالعرب نجوع

راسبالعرب نجوع

راسبالعرب نجوع

ن332العرب نجوع

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثاناطفيح

ن321اطفيح

ثاناطفيح

ن319.5اطفيح

ن371اطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

ن366اطفيح

ن315اطفيح

ن342اطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ن315.5اطفيح

ثاناطفيح



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2057

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الجيزةاألدبىمبصرمحمود فتحى التواب عبد فتحى47433

الجيزةاألدبىمبصرالمعطى عبد سالم رمضان محمد47434

الجيزةاألدبىمبصرالمحسن عبد الستار عبد صابر محمد47435

الجيزةاألدبىمبصرخليل محمد محمود محمد47436

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمود محمد47437

الجيزةاألدبىمبصرمرسى رمضان مصطفى محمد47438

الجيزةاألدبىمبصرسالم احمد ناصر محمد47439

الجيزةاألدبىمبصرزكى شاكر حافظ محمود47440

الجيزةاألدبىمبصرحموده محمود عثمان محمود47441

الجيزةاألدبىمبصرقرنى على محمد محمود47442

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى خالد مصطفى47443

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد احمد احمد47444

الجيزةاألدبىمبصرسلطان محمد سعيد احمد47445

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد نجدى احمد47446

الجيزةاألدبىمبصرسالم محمد الودود عبد اسالم47447

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد خالد47448

الجيزةاألدبىمبصريونس محمد محمود محمد47449

الجيزةاألدبىمبصرخليل احمد سويلم احمد47450

الجيزةاألدبىمبصرحسن التواب عبد محمود بالل47451

الجيزةاألدبىمبصررزق محمد سعيد مصطفى47452

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد سعيد ابراهيم47453

الجيزةاألدبىمبصرالمعطى عبد محمد حسين احمد47454

الجيزةاألدبىمبصرسريع ابو حافظ سعيد حافظ47455

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد سيد نادى الدين حسام47456

الجيزةاألدبىمبصراحمد نادى مختار محمد47457

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد حسين محمود47458

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسين همام ناصر47459

الجيزةاألدبىمبصرمحمد التواب عبد سعيد اسالم47460

الجيزةاألدبىمبصرحسن احمد حسن حسام47461

الجيزةاألدبىمبصرمحمد دسوقى ابراهيم الرحمن عبد47462

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد طارق الحميد عبد47463

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الوهاب عبد الواحد عبد الوهاب عبد47464

الجيزةاألدبىمبصرامين محمد العال ابو عزام47465

الجيزةاألدبىمبصرتوفيق محمد احمد محمد47466

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد حسين طه محمد47467

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد محمد محمود47468

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد كامل مصطفى47469

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن بيومى الرحمن عبد47470

الفيوماألدبىمبصرمرسى محمد حسين ايمن احمد47471

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد انور دسوقى احمد47472

الفيوماألدبىمبصراحمد احمد رجب احمد47473

الفيوماألدبىمبصرالدين عزيز الباقى عبد رضوان احمد47474
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ثاناطفيح

ن329اطفيح

ن315اطفيح

ن375اطفيح

ن384اطفيح

راسباطفيح

راسباطفيح

راسباطفيح

ن397اطفيح

ن350اطفيح

ن315اطفيح

ثانالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

راسبرباح بن بالل

ثانرباح بن بالل

ثانالقرنى عويس

ثانالقرنى عويس

ثانالقرنى عويس

راسبالقرنى عويس

ثانالقرنى عويس

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالفيوم

ن352الفيوم

ن356الفيوم

ن331الفيوم
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الفيوماألدبىمبصرالسيد عثمان على رمضان احمد47475

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد عجمى سعيد احمد47476

الفيوماألدبىمبصرمحرم الحميد عبد قرنى احمد47477

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد رجب ماهر احمد47478

الفيوماألدبىمبصرابراهيم طه محمد احمد47479

الفيوماألدبىمبصرالعطفى احمد ناصر احمد47480

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد المقصود عبد محسن اسامه47481

الفيوماألدبىمبصرمحمد على النبى عبد اسالم47482

الفيوماألدبىمبصراحمد سيد التواب عبد عزت اسالم47483

الفيوماألدبىمبصرالسيد احمد سيد محمد اسالم47484

الفيوماألدبىمبصرمحمد حسن محمد هود جمال47485

الفيوماألدبىمبصرسعد قرنى ايمن حازم47486

الفيوماألدبىمبصرمسعد محمد احمد الدين حسام47487

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد روبى حماده47488

الفيوماألدبىمبصرابراهيم محمد على النبى عبد شعبان47489

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد محمد صاوى حسن صاوى47490

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد مختار سعيد طارق47491

الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد احمد شعبان رمضان طه47492

الفيوماألدبىمبصرخليل حسن حسين ربيع الرحمن عبد47493

الفيوماألدبىمبصرفرج روبى محمود العابدين زين الرحمن عبد47494

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد عماد الرحمن عبد47495

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد ابراهيم جمعه روبى عمر47496

الفيوماألدبىمبصراحمد شعبان احمد محمد عمر47497

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد سعيد مختار عمر47498

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد محمد صاوى حسن محسن47499

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد شعبان حسين محمد47500

الفيوماألدبىمبصرحسانين على السيد حماد محمد47501

الفيوماألدبىمبصرحسين رجب السيد رجب محمد47502

الفيوماألدبىمبصرفرج روبى محمود العابدين زين محمد47503

الفيوماألدبىمبصرالنبى عبد عيد ابراهيم عادل محمد47504

الفيوماألدبىمبصرمحمد رمضان عويس محمد47505

الفيوماألدبىمبصرجاد احمد مجدى محمد47506

الفيوماألدبىمبصرحافظ المريد عبد مرسى عادل محمود47507

الفيوماألدبىمبصربركات السيد على عاطف محمود47508

الفيوماألدبىمبصرجاد سيد محمد اشرف مصطفى47509

الفيوماألدبىمبصراحمد على دسوقى رجب مصطفى47510

الفيوماألدبىمبصرعوض العاطى عبد رجب مصطفى47511

الفيوماألدبىمبصرحسين محمد ابراهيم محمد مصطفى47512

الفيوماألدبىمبصرعلى على الفتاح عبد محمد مصطفى47513

الفيوماألدبىمبصرفرج روبى على الدين نور مصطفى47514

الفيوماألدبىمبصرعجمى قطب ناصر هشام47515

الفيوماألدبىمبصرالمولى عبد على جمعه وحيد47516
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ثانالفيوم

ن370الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن375.5الفيوم

ن364الفيوم

ثانالفيوم

ن330الفيوم

ثانالفيوم

ن370الفيوم

ثانالفيوم

ن345الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن337الفيوم

ن336الفيوم

ن332الفيوم

ثانالفيوم

ن332الفيوم

راسبالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم
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الفيوماألدبىمبصراحمد صوفى محمد صبرى يوسف47517

الفيوماألدبىمبصرعلى احمد الرحمن عبد احمد حماده47518

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود محمد حمدى47519

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد رجب رمضان رجب47520

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد هاشم هللا عبد رضوان47521

الفيوماألدبىمبصرمحمود شعراوى حجاج رمضان47522

الفيوماألدبىمبصرشلقامى حسن السالم عبد رمضان الرحمن عبد47523

الفيوماألدبىمبصرزكريا سعد طه الرحمن عبد47524

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد ربيع محمد الرحمن عبد47525

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد طه هللا عبد47526

الفيوماألدبىمبصرشعبان جابر هللا عبد عمر47527

الفيوماألدبىمبصرالحافظ عبد رزق ابراهيم كريم47528

الفيوماألدبىمبصررمضان محمود محمد كريم47529

الفيوماألدبىمبصرامين حلمى امين محمد47530

الفيوماألدبىمبصرالدين شمس سيد جمال محمد47531

الفيوماألدبىمبصرابراهيم احمد خميس محمد47532

الفيوماألدبىمبصرحسانين محمد رجب محمد47533

الفيوماألدبىمبصرمحمود جمعه سيد محمد47534

الفيوماألدبىمبصرشحات حسن قرنى محمد47535

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود كارم محمد47536

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد الفتاح عبد مجدى محمد47537

الفيوماألدبىمبصرسعداوى رمضان محمد نادى محمد47538

الفيوماألدبىمبصرمحمد بكرى بكرى محمود47539

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد يسن سيد جمعه محمود47540

الفيوماألدبىمبصرحسين محمود سيد محمود47541

الفيوماألدبىمبصرالواحد عبد رمضان الواحد عبد محمود47542

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم مبروك ممدوح47543

الفيوماألدبىمبصرعرفه القاسم ابو خالد القاسم ابو47544

الفيوماألدبىمبصربركات رمضان بالل احمد47545

الفيوماألدبىمبصرعلى خطيب العليم عبد خطيب احمد47546

الفيوماألدبىمبصرفرج احمد محمد احمد47547

الفيوماألدبىمبصرمحمد زكى ناجح احمد47548

الفيوماألدبىمبصرامين محمد حسنى امير47549

الفيوماألدبىمبصربكر ابو محمد بكر ابو بدر47550

الفيوماألدبىمبصرمرسى رجب احمد بدر47551

الفيوماألدبىمبصرعمر راتب نجيب ربيع47552

الفيوماألدبىمبصربيومى محمود محمد رجب47553

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد على زياد47554

الفيوماألدبىمبصرعلى محمود شعبان طارق47555

الفيوماألدبىمبصرالمهدى عبد على سعد الرحمن عبد47556

الفيوماألدبىمبصرابراهيم يوسف محمود الرحمن عبد47557

الفيوماألدبىمبصرحسن العظيم عبد صالح عمر47558
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ن336الفيوم

ثاندمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

راسبدمشقين

ن317دمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

راسبدمشقين

ن315.5دمشقين

ن315دمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

راسبدمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

ثاندمشقين

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن325الخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن326.5الخطيب مناشى

ن342الخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

ن341.5الخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن327الخطيب مناشى
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الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد محمد محمود محمد عمر47559

الفيوماألدبىمبصراحمد الفتاح عبد رمضان عمرو47560

الفيوماألدبىمبصرمحمد عزت محمد عمرو47561

الفيوماألدبىمبصرمحمد الباقى عبد عيد فارس47562

الفيوماألدبىمبصرمحمد رمضان سيد كريم47563

الفيوماألدبىمبصرمحمد الحليم عبد ناجى كريم47564

الفيوماألدبىمبصرقطب الفتاح عبد احمد محمد47565

الفيوماألدبىمبصرصالح سيد محمد شعبان محمد47566

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد على محمد47567

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد التواب عبد عيد محمد47568

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد محمد محمد47569

الفيوماألدبىمبصرعيسى البصير عبد رجائى محمود47570

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد سيد عاطف محمود47571

الفيوماألدبىمبصرمحمد البصير عبد ممدوح محمود47572

الفيوماألدبىمبصرروبى نمر روبى مصطفى47573

الفيوماألدبىمبصرالباب فتح احمد يوسف الدين عز يوسف47574

الفيوماألدبىمبصرمحمد مهدى فتحى اسالم47575

الفيوماألدبىمبصركفافى شعبان حماده اسالم47576

الفيوماألدبىمبصرمحمد العطا ابو محمود احمد محمد47577

الفيوماألدبىمبصرعطا احمد التواب عبد المختار محمد47578

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد حسنى باهر محمد47579

الفيوماألدبىمبصرمطلوب قطب المعتمد عبد محمد47580

الفيوماألدبىمبصرزكى محمد مكاوى محمد47581

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد كمال محمد محمود47582

الفيوماألدبىمبصرسليمان فرحات سليمان احمد47583

الفيوماألدبىمبصراحمد فتحى مصطفى احمد47584

الفيوماألدبىمبصرحميده عوض مسعود بالل47585

الفيوماألدبىمبصرجابر ربيع امين حسن47586

الفيوماألدبىمبصررمضان صالح جمال عمر47587

الفيوماألدبىمبصرسعيد طنطاوى محمد الرحمن عبد47588

الفيوماألدبىمبصرخلف لطيف عيد كريم47589

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد راغب احمد محمد47590

الفيوماألدبىمبصرمحمد فايد بدوى محمد47591

الفيوماألدبىمبصرالقوى عبد النعيم عبد عاشور محمد47592

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد عيد محمد47593

الفيوماألدبىمبصرعرفه شعبان محمود محمد47594

الفيوماألدبىمبصرحسين العزيز عبد محمد محمود47595

الفيوماألدبىمبصرمحمود احمد شريف محمود47596

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد فهمى سيد مصطفى47597

الفيوماألدبىمبصرفرحات زيد ابو الوارث عبد مصطفى47598

الفيوماألدبىمبصرمدكور حسن سيد يوسف47599

الفيوماألدبىمبصراحمد الفتاح عبد عزت يوسف47600
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ن325الخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن358الخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن338الخطيب مناشى

ن338الخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

راسبالخطيب مناشى

ثانالخطيب مناشى

ن315تالت

راسبتالت

ثانتالت

ن334تالت

ن335تالت

ثانتالت

ن369تالت

ن331سيال

ن327.5سيال

ن340سيال

ن334سيال

ثانسيال

ن344سيال

ن322.5سيال

ثانسيال

ن316سيال

ن328سيال

ثانسيال

ن333.5سيال

ثانسيال

ن389سيال

ن334سيال

ن365.5سيال

ثانسيال

ثانسيال
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الفيوماألدبىمبصرمحمد سيد على يوسف47601

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد المولى عبد محمود يوسف47602

الفيوماألدبىمبصرمحمد شوقى محمد عصام47603

الفيوماألدبىمبصردسوقى على عشرى محمد47604

الفيوماألدبىمبصرمحمد سيد فوزى محمود47605

الفيوماألدبىمبصرعويس سيد ايمن اشرف47606

الفيوماألدبىمبصرحميده ربيع حمدى الرحمن عبد47607

الفيوماألدبىمبصرشاكر محمد محمد الرحمن عبد47608

الفيوماألدبىمبصرمصطفى العابدين زين محمود الرحمن عبد47609

الفيوماألدبىمبصرعثمان المولى عبد حسين هللا عبد47610

الفيوماألدبىمبصرسالم على السيد عويس محمد47611

الفيوماألدبىمبصرحسن ربيع جمال هشام47612

الفيوماألدبىمبصرسيد احمد فكرى محمد وليد47613

الفيوماألدبىمبصرالصادق عبد الهادى عبد احمد ابراهيم47614

الفيوماألدبىمبصرعوض الستار عبد صابر احمد47615

الفيوماألدبىمبصرالصادق عبد الهادى عبد محمود خالد47616

الفيوماألدبىمبصرموسى ربيع احمد ربيع47617

الفيوماألدبىمبصرجوده الرحمن عبد محمد الرحمن عبد47618

الفيوماألدبىمبصربديوى الوهاب عبد فرج محمد47619

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد محمد التواب عبد مصطفى47620

الفيوماألدبىمبصرمحمود رجب سالم ابراهيم47621

الفيوماألدبىمبصريوسف ربيع جالل احمد47622

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد احمد حسن احمد47623

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد ادريس رمضان احمد47624

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد عبود جمعه رمضان47625

الفيوماألدبىمبصرعلى موسى سعيد طارق47626

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد قاسم محمد العزيز عبد47627

الفيوماألدبىمبصرمسعود على احمد محمد47628

الفيوماألدبىمبصرعويس الكريم عبد عويس حسن محمد47629

الفيوماألدبىمبصرعمر محمد بكر ابو احمد47630

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد محمد السيد احمد47631

الفيوماألدبىمبصرمحمد النبى عبد شعبان احمد47632

الفيوماألدبىمبصرمحمد المندوهى عمر احمد47633

الفيوماألدبىمبصرالعبد ابراهيم عيد احمد47634

الفيوماألدبىمبصرتونى محمد على محمد اسالم47635

الفيوماألدبىمبصرالحفيظ عبد ميزار ايوب بدرى47636

الفيوماألدبىمبصرخميس صالح جمال حسام47637

الفيوماألدبىمبصرمحمود هللا عبد على حسين47638

الفيوماألدبىمبصرناعس احمد صبحى شعبان47639

الفيوماألدبىمبصرمحمد طه عويس طه47640

الفيوماألدبىمبصرهليل عوض ماهر عامر47641

الفيوماألدبىمبصرحسين هاشم حمدى الرحمن عبد47642
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ن342سيال

ن353سيال

ن336.5سيال

ن342.5سيال

راسبسيال

راسبسنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

راسبسنورس

ثانسنورس

راسبسنورس

ثانسنورس

راسباالبيض

ن327االبيض

ثاناالبيض

راسباالبيض

ثاناالبيض

ن322االبيض

ثاناالبيض

ثانمطرطارس

ثانمطرطارس

ثانمطرطارس

ثانمطرطارس

ن401مطرطارس

ثانمطرطارس

ثانمطرطارس

راسبمطرطارس

ثانمطرطارس

ن340بالفيوم سنهور

ن339بالفيوم سنهور

ن318بالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ن329بالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور
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الفيوماألدبىمبصرابراهيم المقصود عبد عشرى المقصود عبد47643

الفيوماألدبىمبصرحسن عشرى طه عز47644

الفيوماألدبىمبصرعيد الهادى عبد شعبان الدين عصام47645

الفيوماألدبىمبصرالقوى عبد عيد حماده على47646

الفيوماألدبىمبصرالنبى عبد الحميد عبد عيد عمر47647

الفيوماألدبىمبصرشعبان هللا عبد على على47648

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد محمد فتحى احمد فتحى47649

الفيوماألدبىمبصرميهوب عطيه ايهاب محمد47650

الفيوماألدبىمبصرمحمد يحى حماده محمد47651

الفيوماألدبىمبصراسماعيل لملوم سعد محمد47652

الفيوماألدبىمبصررجب محمود عيسى محمد47653

الفيوماألدبىمبصرعلى احمد احمد محمود47654

الفيوماألدبىمبصرالنبى عبد الفتاح عبد النبى عبد مصطفى47655

الفيوماألدبىمبصرمحمد مرسى احمد احمد محمد47656

الفيوماألدبىمبصرعلى بكرى السيد محمد47657

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد رجب السيد محمد47658

الفيوماألدبىمبصرالسيد هلباوى سيد اسالم47659

الفيوماألدبىمبصرمرعى صميده محمد اسالم47660

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد التواب عبد صالح اشرف47661

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد هللا عبد حسن زياد47662

الفيوماألدبىمبصرالغفار عبد محمد احمد الرحمن عبد47663

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد يوسف الرحمن عبد47664

الفيوماألدبىمبصرمحمد ابراهيم فتحى عصام47665

الفيوماألدبىمبصرجابر مراد نبيه صادق محمد47666

الفيوماألدبىمبصرمحمد التواب عبد نادى محمد47667

الفيوماألدبىمبصرعويس مجاهد عويس معتز47668

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد محمد رضوان يوسف47669

الفيوماألدبىمبصركامل رمضان رجب هللا عبد47670

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد الكريم عبد خالد محمد47671

الفيوماألدبىمبصرصوفى كمال محمد احمد47672

الفيوماألدبىمبصرجعفر محمد رمضان محمد47673

الفيوماألدبىمبصرموسى قرنى احمد محمد47674

الفيوماألدبىمبصراحمد احمد حمدى احمد47675

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود محمد طلحه47676

الفيوماألدبىمبصرحسين الحميد عبد على محمد47677

الفيوماألدبىمبصرالوارث عبد عيسى العليم عبد محمود47678

الفيوماألدبىمبصرسالم احمد سعيد احمد47679

الفيوماألدبىمبصرحمزه احمد محمود هللا عبد47680

الفيوماألدبىمبصرايوب الوهاب عبد العليم عبد محمود47681

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد الحميد عبد على47682

الفيوماألدبىمبصرسيد العليم عبد الحميد عبد محمد47683

الفيوماألدبىمبصرشيالبى احمدى ناصر احمد47684
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ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

ن327بالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

راسببالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ن347بالفيوم سنهور

ثانفيديميين

ن336.5فيديميين

ثانفيديميين

ن315اطسا

ثاناطسا

راسباطسا

راسباطسا

ن323اطسا

راسباطسا

راسباطسا

ن323اطسا

ن370اطسا

راسباطسا

ثاناطسا

ن361اطسا

ن368اطسا

ثانقـلمـشاه

ثانقـلمـشاه

راسبقـلمـشاه

ثانتطـون

ن332تطـون

ن315تطـون

ن341تطـون

راسبالـغـرق

ن315الـغـرق

راسبالـغـرق

ن315الباسـل قصر

ن331الباسـل قصر

ن327ابشواى
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الفيوماألدبىمبصرعلى خليفه ناصر احمد47685

الفيوماألدبىمبصرسليمان حميده السالم عبد اسالم47686

الفيوماألدبىمبصرحسن طه الناصر عبد صالح47687

الفيوماألدبىمبصرالجيد عبد فايد صايم محمد47688

الفيوماألدبىمبصررجب محمد عادل مصطفى47689

الفيوماألدبىمبصرسيد محمد احمد اسامه47690

الفيوماألدبىمبصرحسين اسماعيل حمدى الرحمن عبد47691

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد سبع السيد احمد47692

الفيوماألدبىمبصرتوفيق على حسين احمد47693

الفيوماألدبىمبصرالعال عبد رجب مصطفى احمد47694

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد الفتاح عبد اسالم47695

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد توفيق عيد اسالم47696

الفيوماألدبىمبصرالنور ابو سيد محمود طه47697

الفيوماألدبىمبصرالمعز عبد فرحات ماجد هللا عبد47698

الفيوماألدبىمبصراسماعيل السيد اسماعيل محمد47699

الفيوماألدبىمبصرمحمد قاسم ربيع محمد47700

الفيوماألدبىمبصراحمد البديع عبد رمضان محمد47701

الفيوماألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد محمود47702

الفيوماألدبىمبصراحمد مرسى شعبان محمود47703

الفيوماألدبىمبصرابراهيم رمضان محروس محمود47704

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد محمد محسن معاذ47705

الفيوماألدبىمبصراحمد رمضان مهران رمضان47706

الفيوماألدبىمبصرمحمد سعد عاطف مصطفى47707

الفيوماألدبىمبصرمتولى بكرى خالد ياسر47708

الفيوماألدبىمبصرفاضل احمد رمضان اسماعيل47709

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد شعبان محمد الباسط عبد47710

الفيوماألدبىمبصرالسميع عبد يوسف تكال عمر47711

الفيوماألدبىمبصرابراهيم السيد عامر محمد47712

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد الرحمن عبد محمد47713

الفيوماألدبىمبصرعلى سعد جالل ابراهيم47714

الفيوماألدبىمبصرمحمد ابراهيم جمال ابراهيم47715

الفيوماألدبىمبصرابراهيم محمد رجب ابراهيم47716

الفيوماألدبىمبصرمحمود خميس كمال ادم47717

الفيوماألدبىمبصرجنيدى الستار عبد شعبان اسماعيل47718

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد مجاهد رضا اسالم47719

الفيوماألدبىمبصرايوب محمود جمعه اسالم47720

الفيوماألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم السيد احمد47721

الفيوماألدبىمبصرصالح عطيه محمد احمد47722

الفيوماألدبىمبصرحسان سريع ابو رمضان احمد47723

الفيوماألدبىمبصريوسف محمود سيد احمد47724

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد صالح احمد47725

الفيوماألدبىمبصرعلى عوض محمد بالل47726
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ن319ابشواى

ثانابشواى

ن365ابشواى

راسبابشواى

ثانابشواى

ن316ابشواى

ن328ابشواى

ن315قصرالجبالى

راسبقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ن315قصرالجبالى

ن324قصرالجبالى

ن315قصرالجبالى

راسبقصرالجبالى

راسبقصرالجبالى

ن330قصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ن315طبهار

ن331طبهار

ثانطبهار

ثانالمشرك

ثانالمشرك

ثانالمشرك

ن375المشرك

ثانالمشرك

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ن339طامية
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الفيوماألدبىمبصراحمد محمد مصطفى حماده47727

الفيوماألدبىمبصرقطب محمد طه حسن47728

الفيوماألدبىمبصرسيد خليفه هللا عبد خليفه47729

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد محمد سيد سامى47730

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد رجب سمير هللا عبد47731

الفيوماألدبىمبصرمحمد ضيف عوض الرحمن عبد47732

الفيوماألدبىمبصرعباس محمد جمال الرحمن عبد47733

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد هللا عبد47734

الفيوماألدبىمبصرمحمد عيد عماد عمرو47735

الفيوماألدبىمبصراحمد محمود مصطفى عالء47736

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد محمود سيد عمرو47737

الفيوماألدبىمبصرمحمد رجب حماده كريم47738

الفيوماألدبىمبصرحسن محمود سعد محمد47739

الفيوماألدبىمبصرلطفى شعبان فتحى محمد47740

الفيوماألدبىمبصرامين فراج رجب محمد47741

الفيوماألدبىمبصرفرج الغفار عبد منصور محمد47742

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد مصطفى محمد47743

الفيوماألدبىمبصرالسيد جمعه عيد محمد47744

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد محمود محمد47745

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد رجب مصطفى47746

الفيوماألدبىمبصرابراهيم على هللا عبد نادر47747

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد بكرى ياسر هشام47748

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد صالح يوسف47749

الفيوماألدبىمبصرعيد محمد خالد محمد47750

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد لطفى عالء محمد47751

سويف بنىاألدبىمبصراحمد جابر محمد باهلل معتصم47752

سويف بنىاألدبىمبصرسيد فاروق اشرف عالء47753

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل السميع عبد اسماعيل محمد47754

سويف بنىاألدبىمبصرجداوى عباسى الناصر عبد محمد47755

سويف بنىاألدبىمبصراحمد سيد جابر يسرى47756

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عامر على عامر47757

سويف بنىاألدبىمبصرجمعه فرج احمد فرج47758

سويف بنىاألدبىمبصرمبروك الفتاح عبد صابر محمود47759

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد نصر محمد وائل47760

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد الخير ابو عمر47761

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد مصطفى قرنى الرحيم عبد47762

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود سعد مشهور مصطفى47763

سويف بنىاألدبىمبصرعويس قرنى رمضان احمد47764

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد سيد جابر على47765

سويف بنىاألدبىمبصربركات متولى رمضان طه47766

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد هللا عبد47767

سويف بنىاألدبىمبصررضوان محمد محسن محمد47768
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راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

راسبطامية

ثانطامية

ن334طامية

ن334.5طامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانعبود كفر

ثانعبود كفر

ن331سويف ببنى النموذجى

ن326سويف بنى

ن346سويف بنى

ن330سويف بنى

ثانسويف بنى

راسبالشرقية تزمنت

راسبالشرقية تزمنت

ثانالشرقية تزمنت

ثانالشرقية تزمنت

راسبالخضراء اهناسيا

راسبالخضراء اهناسيا

ثانالخضراء اهناسيا

ثانالخضراء اهناسيا

ن343الخضراء اهناسيا

ن319ابشنا

ثانابشنا

راسبابشنا



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2073

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سويف بنىاألدبىمبصرحافظ محمد سالمان احمد47769

سويف بنىاألدبىمبصرعلى غرباوى نادى اسالم47770

سويف بنىاألدبىمبصرجوده رجب طه بسام47771

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد عصام على47772

سويف بنىاألدبىمبصرسالم حسانين احمد كريم47773

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسين ايمن محمد47774

سويف بنىاألدبىمبصرفرج حلمى جوده محمد47775

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد محمد شعبان محمد47776

سويف بنىاألدبىمبصررمضان محمد مصطفى محمد47777

سويف بنىاألدبىمبصرطه جبالى جابر محمود47778

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى عيد رمضان محمود47779

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد الناصر عبد طه محمود47780

سويف بنىاألدبىمبصريوسف السيد فوزى احمد47781

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم صادق محمد احمد47782

سويف بنىاألدبىمبصرعلى قرنى محمد احمد47783

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد احمد الدين بهاء47784

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد شعبان حسام47785

سويف بنىاألدبىمبصرالحفيظ عبد مهدى حميده عاطف47786

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد احمد الرحمن عبد47787

سويف بنىاألدبىمبصرالسالم عبد عويس خميس هللا عبد47788

سويف بنىاألدبىمبصرحسين صادق حسين عمرو47789

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى الغنى عبد راضى مدحت47790

سويف بنىاألدبىمبصراحمد صادق كمال مصطفى47791

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد احمد حسانين احمد47792

سويف بنىاألدبىمبصرالمحسن عبد الرازق عبد حمدى احمد47793

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد التواب عبد لطفى احمد47794

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد قرنى محمد احمد47795

سويف بنىاألدبىمبصرمرسى رجب ممدوح اسالم47796

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود احمد حسين اشرف47797

سويف بنىاألدبىمبصرسيد يمانى بهجت بالل47798

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حسانين احمد حمدى47799

سويف بنىاألدبىمبصراحمد رشاد ايمن رشاد47800

سويف بنىاألدبىمبصرحسن سيد ناصر شعبان47801

سويف بنىاألدبىمبصرسيد محمود محمد الرحمن عبد47802

سويف بنىاألدبىمبصركامل محمد احمد على47803

سويف بنىاألدبىمبصرعبود على عبود على47804

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد كامل راضى عمر47805

سويف بنىاألدبىمبصرالعال عبد المقصود عبد سيد خالد محمد47806

سويف بنىاألدبىمبصرالنبى عبد محمد عالء محمد47807

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الباسط عبد هاشم محمد47808

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد هاشم محمد47809

سويف بنىاألدبىمبصرسيد يمانى رجب مصطفى47810
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ن342سلطان الشيخ

ن332سلطان الشيخ

ن370سلطان الشيخ

ن333سلطان الشيخ

ن396سلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ن356سلطان الشيخ

ن368سلطان الشيخ

ثانسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ن334سويف ببنى الواسطى

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ن346.5اطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ن336اطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

راسباطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب
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سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود ادهم47811

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد سيد الحليم عبد احمد47814

سويف بنىاألدبىمبصرعويس امين عصام اسالم47815

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد امام احمد امام47816

سويف بنىاألدبىمبصرسيد على سيد خالد47817

سويف بنىاألدبىمبصرالباقى عبد زايد المحسن عبد زايد47818

سويف بنىاألدبىمبصرعزب سلطان محمود الرحمن عبد47819

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد هالل عاطف عمر47820

سويف بنىاألدبىمبصرصالح عبود كمال محمد47821

سويف بنىاألدبىمبصرالليل ابو جمعه الحسينى محمود47822

سويف بنىاألدبىمبصرالقاسم ابو حسين محمود احمد47823

سويف بنىاألدبىمبصرشحاته عبود محمد الغفار عبد47824

سويف بنىاألدبىمبصرالخير ابو الحميد عبد محمد عمر47825

سويف بنىاألدبىمبصرسريع ابو محمد ايمن محمد47826

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الدين سعد عثمان عصام47827

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمد محمود47828

سويف بنىاألدبىمبصرالخير ابو على احمد وجيه47829

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد سيد محمد47830

سويف بنىاألدبىمبصرعويس محمد عويس محمد47831

سويف بنىاألدبىمبصرمنصور حسين صابر احمد47832

سويف بنىاألدبىمبصرحسين السالم عبد محمد احمد47833

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد السميع عبد شعبان ايمن47834

سويف بنىاألدبىمبصركامل شحاته حسن حسام47835

سويف بنىاألدبىمبصرحسن المحسن عبد عالم حسن47836

سويف بنىاألدبىمبصرفراج محمود ناصر حسن47837

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان الستار عبد النبى عبد خالد47838

سويف بنىاألدبىمبصرفرج خليل ناصر خليل47839

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حامد محمود محمد47840

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد طه محمود47841

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد ضياء بالل47842

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العابدين زين اشرف حسام47843

سويف بنىاألدبىمبصررياض كمال المنعم عبد عامر47844

سويف بنىاألدبىمبصرسعيد محمود حنفى الرحمن عبد47845

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد شريف هللا عبد47846

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سعداوى هليل مبارك47847

سويف بنىاألدبىمبصرحامد عيد محمد محمود47848

سويف بنىاألدبىمبصرالباسط عبد محمد جمعه احمد47849

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد عصام احمد47850

سويف بنىاألدبىمبصرحميده على نادى بهجت47851

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد الغنى عبد العزيز عبد صابر47852

سويف بنىاألدبىمبصرسيد العال عبد السالم عبد العال عبد47853

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ربيع محمد هللا عبد47854
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ثاناطواب

ثانالنور جزيرة

ثانالنور جزيرة

ثانالنور جزيرة
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ثانالنور جزيرة

ثانالنور جزيرة

ن339النور جزيرة

ثانالعروس قمن

ن336العروس قمن

ثانالعروس قمن

ثانالعروس قمن

ثانالملق ابوصير

ثانالملق ابوصير

ن321.5الملق ابوصير

ثانالميمون

ثانالميمون

ن315.5بوش

ثانبوش

ثانبوش

ن315بوش

ثانبوش

ثانبوش

راسببوش

ن317بوش

راسببوش

ثانبوش

ثانبوش

راسببوش

ثانبوش

ثانبوش

راسببوش

ثانبوش

ن376بوش

ثانبهبشين

ثانبهبشين

ثانبهبشين

راسببهبشين

راسببهبشين

ثانبهبشين
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سويف بنىاألدبىمبصرمجاهد فهمى الرؤوف عبد فهمى47855

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حلمى محمد كريم47856

سويف بنىاألدبىمبصرعلى العال عبد احمد محمد47857

سويف بنىاألدبىمبصربيومى هاشم سيد مدحت47858

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد محمد وفائى47859

سويف بنىاألدبىمبصرالغفار عبد جابر الغفار عبد احمد47860

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد الحميد عبد محمد احمد47861

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد نصر مدحت احمد47862

سويف بنىاألدبىمبصرحسين مرزوق محمد اسالم47863

سويف بنىاألدبىمبصرعيسوى محمد مجدى الدين جمال47864

سويف بنىاألدبىمبصراحمد ابراهيم حمدى رمضان47865

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد سيد نبيل خالد هللا عبد47866

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد اسماعيل احمد محمد47867

سويف بنىاألدبىمبصريوسف محمد احمد محمد47868

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد ربيع بكرى محمد47869

سويف بنىاألدبىمبصرجبر الخير ابو جبر محمد47870

سويف بنىاألدبىمبصرامين فهيم حسونه احمد47871

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل حامد ابو محمود محمد احمد47872

سويف بنىاألدبىمبصربرعى اللطيف عبد تمام اسماعيل47873

سويف بنىاألدبىمبصرهللا فرج بكر حمدى حماده47874

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان سيد محمود الرحمن عبد47875

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محروس هللا عبد محمد47876

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد صوفى احمد محمود47877

سويف بنىاألدبىمبصرالقوى عبد محسن احمد47878

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد زعفرانى محمد احمد47879

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد كدوانى معوض الحسن47880

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد على47881

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد السيد رمضان عمرو47882

سويف بنىاألدبىمبصرربه عبد السيد عبد ابراهيم محمد47883

سويف بنىاألدبىمبصرعزوز نعمان حسين محمد47884

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد هللا عبد عزمى محمد47885

سويف بنىاألدبىمبصركامل عليش محمد محمد47886

سويف بنىاألدبىمبصرالقوى عبد الحكيم عبد فالح محمود47887

سويف بنىاألدبىمبصرصالح مصطفى الحميد عبد مصطفى47888

سويف بنىاألدبىمبصرسيد احمد رمضان احمد47889

سويف بنىاألدبىمبصراحمد اسماعيل سالمه احمد47890

سويف بنىاألدبىمبصرهالل فرج سمير احمد47891

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد احمد اسالم47892

سويف بنىاألدبىمبصرفرغلى احمد محمد سالمه47893

سويف بنىاألدبىمبصرالباقى عبد عباس احمد الناصر عبد47894

سويف بنىاألدبىمبصرحسين العظيم عبد شعبان عمرو47895

سويف بنىاألدبىمبصرالعليم عبد رتيب سيد عمرو47896
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ثانبهبشين

ثانبهبشين

ثانبهبشين

ثانبهبشين

راسببهبشين

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ن325المدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ن319الجبل سدمنت

ن328الجبل سدمنت

ثانالجبل سدمنت

ثانقاى

ثانقاى

ثانقاى

ثانقاى

ن317قاى

ن319قاى

ثانقاى

ثانقاى
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سويف بنىاألدبىمبصرسيد على احمد محمد47897

سويف بنىاألدبىمبصراحمد هديب حماده محمد47898

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الاله عبد رمضان محمد47899

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد السيد عبد مصطفى47900

سويف بنىاألدبىمبصرسيد عوض اشرف وليد47901

سويف بنىاألدبىمبصررمضان حسين احمد حسين47902

سويف بنىاألدبىمبصرالعال عبد سيد جمعه صدام47903

سويف بنىاألدبىمبصرعيد بكر ابو خالد محمد47904

سويف بنىاألدبىمبصرالخالق عبد هللا عبد طه احمد47905

سويف بنىاألدبىمبصروهبه محمد تمام محمد ادهم47906

سويف بنىاألدبىمبصربيومى محمد وزير رمضان47907

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد سيد هللا عبد الرحمن عبد47908

سويف بنىاألدبىمبصرنصير مختار خاطر مختار47909

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود هللا عبد سيد حمزه47910

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض سعيد حسين مؤمن47911

سويف بنىاألدبىمبصراحمد سعيد محمد الرحمن عبد47912

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد احمد هللا عبد47913

سويف بنىاألدبىمبصرالنبى حسب حميده نادى احمد47914

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد جنيدى محمد جنيدى47915

سويف بنىاألدبىمبصرحسين صابر محمد حمدى47916

سويف بنىاألدبىمبصرحسين محمد صابر عالء47917

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد بدوى حسين محمد47918

سويف بنىاألدبىمبصرمتولى كساب متولى محمد47919

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد محمود محمد محمد47920

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد طه حفيظ احمد47921

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد طه جمال طه47922

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم المطلب عبد ابراهيم محمد47923

سويف بنىاألدبىمبصراحمد ابراهيم جمال ابراهيم47924

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد رجب رمضان اسالم47925

سويف بنىاألدبىمبصرشعيب شاذلى السيد جمال47926

سويف بنىاألدبىمبصرحسانين التواب عبد حسن حسام47927

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض خميس محمد حسام47928

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العليم عبد على هللا عبد47929

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود عيسى احمد محمد47930

سويف بنىاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد محمد47931

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان احمد ابراهيم جمال محمد47932

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد توفيق محمود محمد47933

سويف بنىاألدبىمبصرالمعبود عبد العظيم عبد حمدى محمود47934

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمد زيدان على محمود47935

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم مخلوف رأفت نادر47936

سويف بنىاألدبىمبصرعلى الصمد عبد حسن يوسف47937

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد جابر محمد يوسف47938
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ن324قاى

ثانقاى

ثانقاى

ثانقاى

ثانقاى

ثانببا

ن390ببا

ن351ببا

ن393ببا

ثانببا

ثانببا

راسبببا

ن349ببا

ن321ببا

ثانببا

راسبببا

ن315الحمراء قمبش

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانماضى بنى

ن324ماضى بنى

ن339ماضى بنى

ثانماضى بنى

ثانراشين صفط

ن358راشين صفط

ن382راشين صفط

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ن422سمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

راسبسمسطا

ثانسمسطا

ن349.5سمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ن366.5سمسطا
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سويف بنىاألدبىمبصراحمد الوهاب عبد جابر احمد47939

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد احمد سمير احمد47940

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم حافظ عنتر احمد47941

سويف بنىاألدبىمبصراحمد رشدى محمد اسالم47942

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سعيد خلف اشرف47943

سويف بنىاألدبىمبصررياض احمد على جابر47944

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد الحسن ابو حسام47945

سويف بنىاألدبىمبصرجوده عيد رمضان حسام47946

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حمدان رجب حمدان47947

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على فتحى صبرى47948

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم الرحمن عبد47949

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد حمدى فايز47950

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد رمضان كريم47951

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حمدان هشيمه ابو محمد47952

سويف بنىاألدبىمبصريونس السعود ابو المكارم ابو محمد47953

سويف بنىاألدبىمبصردشطوطى رفاعى سيد محمد47954

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد مصطفى صبرى محمد47955

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد العظيم عبد محمد47956

سويف بنىاألدبىمبصرحميده احمد حميده محمود47957

سويف بنىاألدبىمبصرحامد ابو يحى ابراهيم احمد47958

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد كيالنى ربيع ايمن47959

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن رجب حسن47960

سويف بنىاألدبىمبصرحسين صابر محمد حماده47961

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد خليفه محمود الرحمن عبد47962

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد شعبان عاطف العاطى عبد47963

سويف بنىاألدبىمبصرحسانين العظيم عبد صبحى العظيم عبد47964

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على رجب عالء47965

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود مبروك على عالء47966

سويف بنىاألدبىمبصرحسن سيد محمد على47967

سويف بنىاألدبىمبصرحسن العزيز عبد محمد كريم47968

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد ايمن محمد47969

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد فهمى جمال محمود47970

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد عيد محمود47971

سويف بنىاألدبىمبصرالباقى عبد محمود محمد محمود47972

سويف بنىاألدبىمبصراحمد قرنى وحيد نبيل47973

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد احمد47974

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد مالك الرازق عبد بالل47975

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سعد حسن حسام47976

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد جمعه محمد حسن47977

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سعد مصطفى سعد47978

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد غانم محمد عالء47979

سويف بنىاألدبىمبصرياسين احمد محمود مصطفى47980
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ثاندشطوط

ثاندشطوط

راسبدشطوط

راسبدشطوط

راسبدشطوط

ن347دشطوط

راسبدشطوط

راسبدشطوط

راسبدشطوط

راسبدشطوط

راسبدشطوط

راسبدشطوط

ثاندشطوط

ثاندشطوط

ثاندشطوط

ثاندشطوط

راسبدشطوط

ثاندشطوط

ثاندشطوط

ن370.5بدهل

ن396بدهل

ن367بدهل

ثانبدهل

ن322.5بدهل

راسببدهل

ثانبدهل

ن405بدهل

راسببدهل

ثانبدهل

ن356بدهل

ثانبدهل

ثانبدهل

ثانبدهل

ثانبدهل

ثانبدهل

ن317.5ابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ثانابومليح منشأة

ن318ابومليح منشأة

ن360.5ابومليح منشأة

ن353.5ابومليح منشأة

ن369.5ابومليح منشأة
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سويف بنىاألدبىمبصراحمد رجاء البطل احمد47981

سويف بنىاألدبىمبصرالفضيل عبد احمد هللا رزق احمد47982

سويف بنىاألدبىمبصرطلب هللا عبد عرفه محمد47983

سويف بنىاألدبىمبصرعلى ابراهيم سيد ابراهيم47984

سويف بنىاألدبىمبصرالمعبود عبد محمد احمد اسالم47985

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن هليل اسالم47986

سويف بنىاألدبىمبصرحسن يوسف الرحيم عبد اسالم47987

سويف بنىاألدبىمبصرزكى محمد وجيه اسالم47988

سويف بنىاألدبىمبصرالمقصود عبد العظيم عبد مصطفى ايمن47989

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان محمد صالح سيد47990

سويف بنىاألدبىمبصرحسان سيد صالح سيد47991

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمد طه سيد47992

سويف بنىاألدبىمبصراحمد احمد محمد شريف47993

سويف بنىاألدبىمبصرمشرف اللطيف عبد مشرف طه47994

سويف بنىاألدبىمبصرحسان مراد عصمت الرحمن عبد47995

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حسن محمد الرحمن عبد47996

سويف بنىاألدبىمبصرحسن حسين محمد الرحمن عبد47997

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى الرحمن عبد47998

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد حسن عيد47999

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حسن على محمد48000

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض يوسف يوسف مصطفى48001

سويف بنىاألدبىمبصرالحفيظ عبد شعبان اشرف احمد48002

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد احمد طه اسالم48003

سويف بنىاألدبىمبصريحى محمد سيد هللا عبد48004

سويف بنىاألدبىمبصريوسف عدلى ربيع على48005

سويف بنىاألدبىمبصرسعد على محمد على48006

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد احمد محمد48007

سويف بنىاألدبىمبصرمبروك محمد احمد محمد48008

سويف بنىاألدبىمبصرسعد على الحسينى محمود48009

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن نور نادى48010

سويف بنىاألدبىمبصرخليل حسن عرفه حسن48011

سويف بنىاألدبىمبصرعلى حسن بدوى الرحمن عبد48012

سويف بنىاألدبىمبصرمرشدى اللهى عبد مرشدى هللا عبد48013

سويف بنىاألدبىمبصرحافظ العظيم عبد محمد فهد48014

سويف بنىاألدبىمبصراحمد عباس رمضان كريم48015

سويف بنىاألدبىمبصرمحجوب زكى جمال محمد48016

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد ربيع محمد48017

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الصابر صالح محمد48018

سويف بنىاألدبىمبصرمحروس محمد الحكيم عبد محمد48019

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حسن ربيع مصطفى48020

سويف بنىاألدبىمبصرهللا نصر محمود عادل احمد48021

سويف بنىاألدبىمبصريونس صبره محمد احمد محمد48022
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ن336الفشن

ن439الفشن

ثانالفشن

ثانالفشن

ثانالفشن

ثانالفشن

ن374الفشن

ثانالفشن

ن397الفشن

ن328الفشن

ثانالفشن

ن324الفشن

ثانالفشن

ن390الفشن

ن331الفشن

ن327الفشن

راسبالفشن

ثانالفشن

ن327الفشن

ثانالفشن

ثانالفشن

ن349الفشن

ثاناقفهص

راسباقفهص

ن315اقفهص

ن350اقفهص

ن330اقفهص

ن324اقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ن387اقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

ثاناقفهص

راسبالبرقى نزلة

ثانالبرقى نزلة
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سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد انور محمد48023

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد رجب سعيد محمود48024

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد فؤاد لطفى هشام48025

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد خالد احمد48026

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود ربيع احمد48027

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم نظير سيد احمد48028

سويف بنىاألدبىمبصراحمد شلقامى كمال احمد48029

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على مصطفى احمد48030

سويف بنىاألدبىمبصردرويش محمود محمد اسالم48031

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد محمد حسن ربيع بالل48032

سويف بنىاألدبىمبصرمجاهد على ربيع ناجى ربيع48033

سويف بنىاألدبىمبصرعلى احمد الرحمن عبد سلطان48034

سويف بنىاألدبىمبصرجوده الرحمن عبد محمد طه48035

سويف بنىاألدبىمبصرسالم العظيم عبد محمد محمود48036

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد يوسف محمود48037

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد احمد اسالم48038

سويف بنىاألدبىمبصرجوده احمد محمود حمدى48039

سويف بنىاألدبىمبصرجبر سيد رجب سيد48040

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد كمال عمرو48041

سويف بنىاألدبىمبصرخميس محمد جمال محمود48042

سويف بنىاألدبىمبصرالرحمن عبد معوض مصطفى محمود48043

سويف بنىاألدبىمبصرالعال عبد على حسن احمد48044

سويف بنىاألدبىمبصرطه محمد طاهر حسين احمد48045

سويف بنىاألدبىمبصرالرحمن عبد عباس خالد احمد48046

سويف بنىاألدبىمبصرجابر السالم عبد عتريس ربيع احمد48047

سويف بنىاألدبىمبصرسيد ناجى رمضان احمد48048

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم التواب عبد محمد احمد48049

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد مسعود عثمان محمد احمد48050

سويف بنىاألدبىمبصررجب محمد كامل محمد احمد48051

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم مسلم محمد ابراهيم ايمن48052

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم محمد الباسط عبد عدلى بدوى48053

سويف بنىاألدبىمبصردويب محمد محمد حسن48054

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد هشيمه ابو نادى خالد48055

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد محمد احمد ربيع48056

سويف بنىاألدبىمبصرالباب فتح احمد سيد محمد ربيع48057

سويف بنىاألدبىمبصرقطب سيد محمد عادل48058

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد محمد ماهر هللا عبد48059

سويف بنىاألدبىمبصرحسين الحميد عبد محمد عالء48060

سويف بنىاألدبىمبصرعلى العال عبد على محمد على48061

سويف بنىاألدبىمبصرخضر الحفيظ عبد خضر ربيع احمد فايز48062

سويف بنىاألدبىمبصرامام العظيم عبد سلومه سالمه محمد48063

سويف بنىاألدبىمبصرخميس محمد الرحمن عبد ابراهيم محمود48064
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راسبالبرقى نزلة

راسبالبرقى نزلة

ن336البرقى نزلة

ثانالفنت

ن374الفنت

ثانالفنت

ثانالفنت

ثانالفنت

ن357الفنت

ثانالفنت

ثانالفنت

ن394الفنت

ن355الفنت

ن366الفنت

ن414الفنت

ثانتلت

ثانتلت

ثانتلت

ثانتلت

راسبتلت

ن315تلت

راسبدلهانس

ثاندلهانس

راسبدلهانس

ن394دلهانس

ثاندلهانس

ثاندلهانس

ثاندلهانس

راسبدلهانس

ثاندلهانس

راسبدلهانس

ن337دلهانس

ن315دلهانس

ثاندلهانس

ن315دلهانس

ن361دلهانس

ثاندلهانس

ثاندلهانس

ثاندلهانس

ن331دلهانس

ثاندلهانس

ن323دلهانس
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سويف بنىاألدبىمبصرجدامى صديق النجا ابو محمود48065

سويف بنىاألدبىمبصرالصمد عبد زكى محمد نجم48066

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض الستار عبد محمد احمد48067

سويف بنىاألدبىمبصرحسن الفتاح عبد احمد رمضان48068

سويف بنىاألدبىمبصرالصالحين عبد رمضان مندى رمضان48069

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد شحاته محمد طارق48070

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم على انور السالم عبد48071

سويف بنىاألدبىمبصرالسيد محمد احمد محمد48072

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عويس انور محمد48073

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد العظيم عبد الوهاب عبد محمد48074

سويف بنىاألدبىمبصرتمام حسن محمد احمد48075

سويف بنىاألدبىمبصرالسالم عبد فتحى رمضان اسالم48076

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد هيبه ربيع ايمن48077

سويف بنىاألدبىمبصرالمولى عبد شوقى حسن شوقى48078

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم عثمان صبحى عصام48079

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض شعبان جمال عماد48080

سويف بنىاألدبىمبصريوسف جالل ماهر عمر48081

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد شحاته احمد محمد48082

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض محمد خلف محمد48083

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد هيبه عامر صالح محمد48084

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد عيد محمد48085

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن سعد معاذ48086

سويف بنىاألدبىمبصرعيسى محمد جمال وحيد48087

المنيااألدبىمبصرحسن رجاء احمد اسامه احمد48088

المنيااألدبىمبصرشحاته سعودى محمد الحسينى48089

المنيااألدبىمبصرعلى العزيز عبد اسامه عاصم48090

المنيااألدبىمبصرحسين ماضى خالد الرحمن عبد48091

المنيااألدبىمبصرالتواب عبد محمد احمد على48092

المنيااألدبىمبصرهاشم فؤاد عصام كريم48093

المنيااألدبىمبصراحمد محمد الدين عماد محمد48094

المنيااألدبىمبصرعثمان محمود على مصطفى48095

المنيااألدبىمبصرتونى محمد الدين محى مصطفى48096

المنيااألدبىمبصرعلى رجب سعداوى مصعب48097

المنيااألدبىمبصرعقيله الصبور عبد عادل مؤمن48098

المنيااألدبىمبصرعباس كامل فتحى ناصر48099

المنيااألدبىمبصرمحمد المجيد عبد ايمن يوسف48100

المنيااألدبىمبصراحمد محمود بكر ابو هللا عبد48101

المنيااألدبىمبصرصادق الستار عبد جمال احمد48102

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد رمضان احمد اسامه48103

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد على الحسن48104

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد حسين جمال بهاء48105

المنيااألدبىمبصرعلى شعبان عصام حازم48106
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راسبدلهانس

راسبدلهانس

راسبشنرا

راسبشنرا

راسبشنرا

ن319شنرا

راسبشنرا

ثانشنرا

راسبشنرا

ثانشنرا

ن319شنرا

ن315شنرا

راسبشنرا

ثانشنرا

ثانشنرا

ثانشنرا

ثانشنرا

ثانشنرا

ثانشنرا

ن318شنرا

ن341شنرا

ن338شنرا

ثانشنرا

ثانالمنيا

ن419المنيا

ن362المنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ن315الخمار صفط

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة
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المنيااألدبىمبصرالسالم عبد محمد القذافى حسام48107

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد ربيع محمد ربيع48108

المنيااألدبىمبصرمتولى عيد شعبان رمضان48109

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم طلعت الرحمن عبد48110

المنيااألدبىمبصرالباب فتح احمد محمد الرحمن عبد48111

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم طلعت كريم48112

المنيااألدبىمبصراحمد شعبان خلف محمد48113

المنيااألدبىمبصردكرورى الظاهر عبد نادى محمد48114

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد شلقامى صالح محمود48115

المنيااألدبىمبصراحمد رشاد احمد هشام48116

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد يحيى وجيه اسالم48117

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم48118

المنيااألدبىمبصرابراهيم شحاته عيد عالء48119

المنيااألدبىمبصرمحمد عيسى الرحمن عبد عيسى48120

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد محمد احمد الدين محب48121

المنيااألدبىمبصرمحمد فتحى رجب محمد48122

المنيااألدبىمبصرابراهيم هللا عبد عيد محمد48123

المنيااألدبىمبصرمهدى محمود جمال مصطفى48124

المنيااألدبىمبصرمحمود رجب حمدى احمد48125

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد ابراهيم رمصان احمد48126

المنيااألدبىمبصركامل محمود سامى احمد48127

المنيااألدبىمبصرفولى قروانى فولى احمد48128

المنيااألدبىمبصرمصطفى حسن احمد حسن48129

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد محمد السنوسى خالد48130

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد العليم عبد محمد محمد48131

المنيااألدبىمبصرعياد ذكرى سامى محمود48132

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد عاطف مصطفى48133

المنيااألدبىمبصرمحمد على حسين احمد48134

المنيااألدبىمبصرهللا عبد حميده حمدى احمد48135

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد رضا احمد48136

المنيااألدبىمبصرحسين بكر ابو محمود احمد48137

المنيااألدبىمبصرصالح زيد ابو مكرم احمد48138

المنيااألدبىمبصراحمد صدقى غريانى اشرف48139

المنيااألدبىمبصرمحمد جمال صبحى ايمن48140

المنيااألدبىمبصربركات هللا عبد محمد سعد48141

المنيااألدبىمبصرحسن العظيم عبد نبيه عمر48142

المنيااألدبىمبصرعثمان محمد جمال محمد48143

المنيااألدبىمبصرمصطفى العظيم عبد رضا محمد48144

المنيااألدبىمبصرعلى على عاطف مصطفى48145

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد شرقاوى عدلى مصطفى48146

المنيااألدبىمبصرزيد ابو احمد خالد احمد48147

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد محمود احمد48148
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راسبالعدوة

ثانالعدوة

راسبالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

راسبالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالقايات

ن393.5القايات

ن329القايات

ن315القايات

ثانالقايات

ثانالقايات

ثانالقايات

ثانحيدر عطف

ثانحيدر عطف

راسبحيدر عطف

ثانحيدر عطف

ثانحيدر عطف

ثانحيدر عطف

ثانحيدر عطف

ثانحيدر عطف

ثانحيدر عطف

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ن350مغاغة

ن320مغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ن393مغاغة

ثانشارونة

ثانشارونة
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المنيااألدبىمبصرعلى بكر ابو محمد هللا عبد48149

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد على فولى على48150

المنيااألدبىمبصرسيد شحاته جمال عالم48151

المنيااألدبىمبصرخالد الحليم عبد المنعم عبد محمد48152

المنيااألدبىمبصرعلى بكر ابو محمد محمد48153

المنيااألدبىمبصرعلى على يوسف محمد48154

المنيااألدبىمبصرابراهيم يوسف محمد عثمان احمد48155

المنيااألدبىمبصرجدامى الدايم عبد عيد ادهم48156

المنيااألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم اسالم48157

المنيااألدبىمبصرحسن محمد عالء اسالم48158

المنيااألدبىمبصرمصطفى اللطيف عبد ابراهيم فارس48159

المنيااألدبىمبصرمحمود سعد محمود كريم48160

المنيااألدبىمبصرعلى محمود بدر محمد48161

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد على محمد رضا محمد48162

المنيااألدبىمبصريوسف العزيز عبد يوسف محمد48163

المنيااألدبىمبصرعلى محمود بدر محمود48164

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد كمال ربيع اسالم48165

المنيااألدبىمبصرشعبان احمد ربيع عادل48166

المنيااألدبىمبصراحمد محمود على عمرو48167

المنيااألدبىمبصرالعال ابو محمد ابراهيم محمد48168

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد سمره ابو سيد محمد48169

المنيااألدبىمبصرجالل اسماعيل العظيم عبد محمد48170

المنيااألدبىمبصرهللا عبد جابر محمد محمد48171

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد ابراهيم رجب محمود48172

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد حسن اسالم48173

المنيااألدبىمبصراسماعيل خالد مهدى خالد48174

المنيااألدبىمبصرزيدان هللا عبد احمد هللا عبد48175

المنيااألدبىمبصرمحمد خضران حسن محمد48176

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد محمود مصطفى48177

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد خالد منصور يوسف48178

المنيااألدبىمبصرجمعه محمود عماد محمد48179

المنيااألدبىمبصرابراهيم هللا عبد امين ابراهيم48180

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم رمضان احمد48181

المنيااألدبىمبصرمحمد فوزى حنفى اسالم48182

المنيااألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد الحسينى48183

المنيااألدبىمبصرحسن هللا عبد رضا بسام48184

المنيااألدبىمبصرمحمد جمعه الجواد عبد جمعه48185

المنيااألدبىمبصراحمد ابراهيم حسن حسام48186

المنيااألدبىمبصرشوك ابو مصطفى محمد مصطفى48187

المنيااألدبىمبصرابراهيم رمضان احمد الرحمن عبد48188

المنيااألدبىمبصرابراهيم راضى السيد هللا عبد48189

المنيااألدبىمبصراحمد الوهاب عبد محمد على48190
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ثانشارونة

ن398شارونة

راسبشارونة

ثانشارونة

ثانشارونة

ثانشارونة

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ن315مزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ن315.5ابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ثانالقيـس

ن331القيـس

ن340.5القيـس

ثانالقيـس

ن315.5القيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ن334الجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة
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المنيااألدبىمبصرعلى يوسف محمد على48191

المنيااألدبىمبصرمحمود على صالح عمر48192

المنيااألدبىمبصرطياب حسانين حسن محمد48193

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد فهيم ربيع محمد48194

المنيااألدبىمبصرسعاده محمد سامى محمود48195

المنيااألدبىمبصرادريس احمد رجب هللا عبد48196

المنيااألدبىمبصرعمر محمد عمر فراج48197

المنيااألدبىمبصرعلى المنعم عبد سعد مصطفى48198

المنيااألدبىمبصرمهنى سيد محمود شاهين48199

المنيااألدبىمبصرمحمد على فيصل عمرو48200

المنيااألدبىمبصرقاسم فؤاد جالل محمد48201

المنيااألدبىمبصرابراهيم النعيم عبد على احمد48202

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن منتصر احمد48203

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد العزيز عبد احمد اسالم48204

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد احمد محمد احمد48205

المنيااألدبىمبصرصديق عيد محمد احمد48206

المنيااألدبىمبصرعمر محمد على حسام48207

المنيااألدبىمبصرمحمود سعيد حسين طارق48208

المنيااألدبىمبصراحمد احمد محمود الرحمن عبد48209

المنيااألدبىمبصرمنصور اسماعيل الحكيم عبد المنعم عبد48210

المنيااألدبىمبصرقرنى مصطفى احمد الرحمن عبد48211

المنيااألدبىمبصردياب على محمد على48212

المنيااألدبىمبصرصابر حمدى احمد محمد48213

المنيااألدبىمبصرعلى خلف احمد محمد48214

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محسب خلف محمد48215

المنيااألدبىمبصرهللا جاب ابراهيم عيد محمد48216

المنيااألدبىمبصراحمد حسانين محمود محمد48217

المنيااألدبىمبصراحمد سيد محمد اسالم48218

المنيااألدبىمبصرعلى محمود هارون صابر48219

المنيااألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد خميس عالء48220

المنيااألدبىمبصرحسن السالم عبد حسن نادى فارس48221

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد محمد خالد محمد48222

المنيااألدبىمبصرالفضيل عبد ابراهيم جمعه محمد48223

المنيااألدبىمبصرمحمود سيد ابراهيم محمود48224

المنيااألدبىمبصريوسف المجيد عبد على مصطفى48225

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد عمران جمعه احمد48226

المنيااألدبىمبصردياب على مختار احمد48227

المنيااألدبىمبصرامام ابراهيم مختار احمد48228

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد محمود اسالم48229

المنيااألدبىمبصرخلف التواب عبد النجا ابو بهاء48230

المنيااألدبىمبصرمحمد الصغير محمد اشرف حسام48231

المنيااألدبىمبصرزيان محمد محمد الرحيم عبد48232
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ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثانابوالعباس

ثانابوالعباس

ثانابوالعباس

ثانالسنارية

ثانالسنارية

ثانالسنارية

ثانمطاى

ن328مطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

راسبمطاى

ن315مطاى

ن315مطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ن319حـلوة

ن351حـلوة

ن320حـلوة

ن315حـلوة

ن319.5حـلوة

ثانحـلوة

ثانحـلوة

ثانحـلوة

راسبسمالوط

راسبسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

راسبسمالوط
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المنيااألدبىمبصرخليفه الداخلى محمد حماده طه48233

المنيااألدبىمبصرمحمد عوض عصام مصطفى48234

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد ماهر محمد48235

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد48236

المنيااألدبىمبصرهللا عبد على هللا عبد سيد48237

المنيااألدبىمبصربرعى محمد مصطفى الدين صالح48238

المنيااألدبىمبصرالجيد عبد شلقامى عيسى هللا عبد48239

المنيااألدبىمبصراحمد محمد شعبان محمد48240

المنيااألدبىمبصرمحمد عزيز مهدى محمد48241

المنيااألدبىمبصرعمران ثابت نصر محمد48242

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد هللا عبد ياسين48243

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود جمال احمد48244

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد حسن الرحمن عبد احمد48245

المنيااألدبىمبصرالغفار عبد محمد نجاح احمد48246

المنيااألدبىمبصرالباسط عبد محمد رأفت اسالم48247

المنيااألدبىمبصرهالل العظيم عبد هالل امين48248

المنيااألدبىمبصرمحمد شاهين محمد حارثه48249

المنيااألدبىمبصرمحمد منازع حميدو حسن48250

المنيااألدبىمبصرصادق السيد مدحت حمزه48251

المنيااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد حسين الفتاح عبد48252

المنيااألدبىمبصرصادق سيد مدحت هللا عبد48253

المنيااألدبىمبصرمتولى طلعت خالد عمر48254

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد مخلوف الحليم عبد عمرو48255

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد محمود نشأت كريم48256

المنيااألدبىمبصرشعبان الحميد عبد هللا عبد محمد48257

المنيااألدبىمبصرمحمد مصطفى سيد محمد48258

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد الدين نور محمد ياسر معتز48259

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد محمود هالل محمود48260

المنيااألدبىمبصرمحمد على محمد مؤمن48261

المنيااألدبىمبصرعاشور هللا عبد غرام هيثم48262

المنيااألدبىمبصرحسن محمود حسن محمود48263

المنيااألدبىمبصرعلى الدين على كيالنى محمود48264

المنيااألدبىمبصرسيد ناجح حماده ناجح48265

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد محمد احمد اسماعيل48266

المنيااألدبىمبصرمفتاح شاهر حسن حسام48267

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد محمد حسن حسام48268

المنيااألدبىمبصرمرسى عباس محمد حسام48269

المنيااألدبىمبصراسماعيل الفتاح عبد خالد فارس48270

المنيااألدبىمبصرعثمان محمد عامر مؤمن48271

المنيااألدبىمبصرعمر على ربيع احمد48272

المنيااألدبىمبصرخليفه محمد على احمد48273

المنيااألدبىمبصرحسين بكرى ثروت محمد48274
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ثانسمالوط

ثانسمالوط

راسبسمالوط

راسبسمالوط

راسبسمالوط

ثاناسطال

ن322اسطال

ن347اسطال

راسباسطال

ثاناسطال

ن315اسطال

ن336الفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ن463الفكرية

ن371الفكرية

ن323الفكرية

ن330الفكرية

ثانالفكرية

ن344الفكرية

ثانالفكرية

ن352الفكرية

ن372الفكرية

ن340الفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ن334الفكرية

ن365الفكرية

ن382الفكرية

ثانالفكرية

ن363(اسماعيل جمال) اتليدم

ن320(اسماعيل جمال) اتليدم

ن325(اسماعيل جمال) اتليدم

ن323(اسماعيل جمال) اتليدم

ثانمنياوية عبيد بنى

ثانمنياوية عبيد بنى

راسبمنياوية عبيد بنى

ثانمنياوية عبيد بنى

ثانمنياوية عبيد بنى

ثانجريس

ن418جريس

ن364جريس
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المنيااألدبىمبصرالنعيم عبد فتحى محمد اسماعيل شريف48275

المنيااألدبىمبصراحمد محمد رجب محمد48276

المنيااألدبىمبصراحمد ناجى صبحى محمد48277

المنيااألدبىمبصرالمتجلى عبد طلعت احمد الفتاح عبد محمد48278

المنيااألدبىمبصرمحمد الستار عبد فتحى محمد48279

المنيااألدبىمبصرحسن محمد احمد محمود48280

المنيااألدبىمبصرالواحد عبد الملك عبد اشرف محمد مصطفى48281

المنيااألدبىمبصرعلى محمد حسن على48282

المنيااألدبىمبصررياض على رمضان محمد48283

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد فوزى محمد طارق48284

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد حمدان ربيعى عمر48285

المنيااألدبىمبصرعطوه فرحات يونس عمر48286

المنيااألدبىمبصرهللا عبد احمد عبده محمد48287

المنيااألدبىمبصراحمد الرحمن عبد نادى محمود48288

المنيااألدبىمبصرمرسى سعد عامر محمد ياسر48289

المنيااألدبىمبصرالظاهر عبد القادر عبد رضا احمد48290

المنيااألدبىمبصرعمرو انور القادر عبد احمد48291

المنيااألدبىمبصرالظاهر عبد بدار عاشور اشرف48292

المنيااألدبىمبصرهمام القوى عبد مصطفى القوى عبد48293

المنيااألدبىمبصرصديق رتيب رضا كريم48294

المنيااألدبىمبصرعلى السالم عبد على محمد48295

المنيااألدبىمبصرصالح احمد فرغلى محمد48296

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد محمود محمد48297

المنيااألدبىمبصرعلى رجب مخلوف محمد48298

المنيااألدبىمبصرمسعود الجابر عبد امبابى محمود48299

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد ممدوح محمد محمود48300

المنيااألدبىمبصرمحمد المعتمد عبد مصطفى محمود48301

المنيااألدبىمبصرمطاوع البديع عبد منتصر معتز48302

المنيااألدبىمبصرابراهيم العليم عبد الحميد عبد ضياء48303

المنيااألدبىمبصرسيد المتكبر عبد اشرف هللا عبد48304

المنيااألدبىمبصرزيد ابو محمد احمد محمد48305

المنيااألدبىمبصرفراج محمد ربيع محمد48306

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد حلمى الدين عماد محمد48307

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد حسن صالح احمد48308

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد فكرى صالح احمد48309

المنيااألدبىمبصرمحمد كامل محمد احمد48310

المنيااألدبىمبصرمعبد عزمى نادى احمد48311

المنيااألدبىمبصرحسين على خالد على48312

المنيااألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل محمد48313

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد عادل محمد48314

المنيااألدبىمبصرعلى اللطيف عبد الجواد عبد محمد48315

المنيااألدبىمبصرالحق جاد كامل الحميد عبد محمد48316
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راسبملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ن344ملوى

ثانملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبخالد بنى

راسبخالد بنى

راسبخالد بنى

ثانخالد بنى

ن337خالد بنى

ثانخالد بنى

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

راسب(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

متخلفقلندول

ن333قلندول

ثانقلندول

ن395قلندول

ثانقلندول

ن315بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ن345بالمنيا دروة

ن317بالمنيا دروة

ن334بالمنيا دروة

ن326.5بالمنيا دروة

ن346بالمنيا دروة
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المنيااألدبىمبصرالواحد عبد صديق عشرى محمد48317

المنيااألدبىمبصرالعال عبد ناجى محمود محمد48318

المنيااألدبىمبصرالبديع عبد ناجى ريس محمود48319

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد الهادى عبد على محمود48320

المنيااألدبىمبصرسليم منصور عمر يوسف48321

المنيااألدبىمبصرغندور احمد على احمد48322

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد عابدين محمود احمد48323

المنيااألدبىمبصرالنعيم عبد محمد النعيم عبد بكر48324

المنيااألدبىمبصرمحمد حماده خلف حماده48325

المنيااألدبىمبصرطلبه محروس عثمان هللا عبد48326

المنيااألدبىمبصرمتولى النظير عبد يونس على48327

المنيااألدبىمبصرتوفيق ناجى سرحان عمر48328

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد كمال عمر48329

المنيااألدبىمبصرعيد محمد جمال كريم48330

المنيااألدبىمبصرالعال عبد سباق هللا عبد كريم48331

المنيااألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد جمال محمد48332

المنيااألدبىمبصرفراج العظيم عبد رجب محمد48333

المنيااألدبىمبصرسليم احمد رضوان محمد48334

المنيااألدبىمبصرالواحد عبد محمد محمود محمد48335

المنيااألدبىمبصرمحمد الجابر عبد نبيل محمد48336

المنيااألدبىمبصرزين الحى عبد بدر محمود48337

المنيااألدبىمبصرعلى احمد صابر احمد48338

المنيااألدبىمبصرعلى فاروق رجب اسامه48339

المنيااألدبىمبصرمساعد اسماعيل صابر احمد48340

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد فرغلى محمد48341

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد فرج رفعت محمد48342

المنيااألدبىمبصرعلى هاشم صالح وليد48343

المنيااألدبىمبصرمحمد صديق التواب عبد يوسف48344

المنيااألدبىمبصررشدى احمد محمد خالد48345

المنيااألدبىمبصريوسف شعراوى سعد هللا عبد48346

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد طلعت خليفه محمد48347

المنيااألدبىمبصرعلى ابراهيم مصطفى محمد48348

المنيااألدبىمبصرسليمان عطيه العواض عبد نبيل محمد48349

المنيااألدبىمبصرمرزوق الرشيد عبد مرزوق محمود48350

المنيااألدبىمبصركيالنى نور صبحى مصطفى48351

المنيااألدبىمبصرعلى شحاته رمضان احمد48352

المنيااألدبىمبصرخميس رشدى صابر رشدى48353

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود حمدى عمر48354

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد صديق الرحيم عبد مؤمن48355

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمود محمد محمود48356

المنيااألدبىمبصركامل الرشيد عبد اشرف احمد48357

المنيااألدبىمبصرمحمود سعد حامد احمد48358
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ن355بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن390بالمنيا دروة

ن315بالمنيا دروة

ن336بالمنيا دروة

راسبتندة

ثانتندة

ثانتندة

ثانتندة

ثانتندة

راسبتندة

ثانتندة

ثانتندة

ن338تندة

ثانتندة

راسبتندة

راسبتندة

راسبتندة

راسبتندة

راسبتندة

ثانتندة

راسبتندة

راسبتندة

راسبقمص ام

ن364قمص ام

ثانقمص ام

ثانقمص ام

ثانقمص ام

ن315نواى

راسبنواى

ثانالمغالقة

ثانالمغالقة

راسبالمغالقة

ثانالمغالقة

ثانالمغالقة

ن333االشمونين

راسباالشمونين

ثاناالشمونين

ثاناالشمونين

راسباالشمونين

راسبالريرمون

ثانالريرمون
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المنيااألدبىمبصرعثمان احمد محمد احمد48359

المنيااألدبىمبصرالجليل عبد طه مدحت اسالم48360

المنيااألدبىمبصرالمالك عبد حلمى شحاته حسن48361

المنيااألدبىمبصرمحمد خليل انور خليل48362

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عبد كامل رأفت48363

المنيااألدبىمبصرزهران صابر شوقى صابر48364

المنيااألدبىمبصرخليل محمد عاطف طه48365

المنيااألدبىمبصرمحمد خليل اسامه الدين عز48366

المنيااألدبىمبصراسماعيل صابر خالد عمر48367

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد التواب عبد عمر48368

المنيااألدبىمبصراسماعيل الفتاح عبد فاروق الفتاح عبد48369

المنيااألدبىمبصرمحمد عثمان محمد على48370

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد شحاته صابر عالء48371

المنيااألدبىمبصرحسين الرحمن عبد فتحى الرحمن عبد48372

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد احمد شعبان محمد48373

المنيااألدبىمبصرالمالك عبد حلمى صالح محمد48374

المنيااألدبىمبصرمختار محمد مكرم محمد48375

المنيااألدبىمبصرمحمد رضوان حامد محمود48376

المنيااألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد بكر محمود48377

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد محمد اشرف احمد48378

المنيااألدبىمبصرعلى الستار عبد حماده ابراهيم48379

المنيااألدبىمبصرمحمد الحى عبد الناصر عبد ابراهيم48380

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد المعز عبد محمد ابراهيم48381

المنيااألدبىمبصرالتواب عبد وفقى التواب عبد طارق48382

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد محمد صفوت محمد48383

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد رشدى اشرف محمود48384

المنيااألدبىمبصرصقر عيسى هود محمود48385

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد النور باهى العزيز عبد محمود48386

المنيااألدبىمبصرمهنى الهادى عبد عاطف هشام48387

المنيااألدبىمبصراحمد كامل ناجح هشام48388

المنيااألدبىمبصرهللا عبد على نصر هشام48389

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد حافظ جمال وليد48390

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد الباب فتح جمال يحى48391

المنيااألدبىمبصرعلى العال عبد نادى ابراهيم48392

المنيااألدبىمبصرالسميع عبد سيد اشرف احمد48393

المنيااألدبىمبصرتوفيق زهرى جالل احمد48394

المنيااألدبىمبصرالجابر عبد على زيدان احمد48395

المنيااألدبىمبصرعمر سعد رجب خالد48396

المنيااألدبىمبصرسباق الصبور عبد عواد الصبور عبد48397

المنيااألدبىمبصرحسونه السميع عبد احمد محمد48398

المنيااألدبىمبصرالظاهر عبد حسين ماهر حسين48399

المنيااألدبىمبصرالرجال عبد عقل فايز بكر ابو48400
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راسبالريرمون

ثانالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

ثانالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

ثانالريرمون

ثانالريرمون

ثانالريرمون

ثانالريرمون

راسبالريرمون

ن324الريرمون

ثانالريرمون

راسبالريرمون

ثانالريرمون

ثانالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

ن333سنجرج

ثانسنجرج

ثانسنجرج

ثانسنجرج

ثانسنجرج

ن354.5سنجرج

راسبسنجرج

ثانسنجرج

ثانسنجرج

ن367سنجرج

ثانسنجرج

ثانسنجرج

ثانسنجرج

ثانسنجرج

ثانمواس دير

ثانمواس دير

ثانمواس دير

ثانمواس دير

ثانمواس دير

ثانمواس دير

ثانمواس دير

راسبسالم بنى
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المنيااألدبىمبصرفهمى سيد حربى احمد48401

المنيااألدبىمبصرالنظير عبد كامل محمد احمد48402

المنيااألدبىمبصرعثمان الكريم عبد التواب عبد عثمان48403

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد القادر عبد محمد48404

المنيااألدبىمبصرعلى محمد فتحى مصطفى48405

المنيااألدبىمبصرحسن الباقى عبد احمد هشام48406

المنيااألدبىمبصرمحمد الرشيد عبد رمضان زيد ابو48407

المنيااألدبىمبصرالنعيم عبد دياب حسن حسام48408

المنيااألدبىمبصرسالم الدين محى عامر محمد48409

اسيوطاألدبىمبصرمحجوب امام رمضان احمد48410

اسيوطاألدبىمبصرمدنى العزيز عبد اشرف االسالم سيف48411

اسيوطاألدبىمبصرصبره احمد صبره اسالم48413

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسن محمد حسين48414

اسيوطاألدبىمبصرحسن جرحى على خالد48415

اسيوطاألدبىمبصراحمد على احمد الحميد عبد48416

اسيوطاألدبىمبصرسته ابو جابر وجيه محمد48417

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى راضى عادل ادهم48418

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد عيسى محمد اسامه48419

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد سيد صديق اسالم48420

اسيوطاألدبىمبصرمحمد صديق محمد الدين حسام48421

اسيوطاألدبىمبصرالعواض عبد محمد كمال حسن48422

اسيوطاألدبىمبصرنصير محمد عنتر سيد48423

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد جابر ياسر شريف48424

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد مرزوق الرحيم عبد الدين شهاب48425

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد صالح الرحمن عبد48426

اسيوطاألدبىمبصراحمد على محمد على48427

اسيوطاألدبىمبصرحسين عبده محمود على48428

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد احمد عمر48429

اسيوطاألدبىمبصرمحمود فتحى فاروق محجوب48430

اسيوطاألدبىمبصرالمنعم عبد امين على محمد48431

اسيوطاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد محمود محمد48432

اسيوطاألدبىمبصرحسانين محمد تاج مصطفى48433

اسيوطاألدبىمبصرعلى دسوقى العال عبد مصطفى48434

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن سيد احمد48435

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد صالح خميس اسالم48436

اسيوطاألدبىمبصرعلى صابر اليمنى اسماعيل48437

اسيوطاألدبىمبصروراد احمد العال عبد حسن48438

اسيوطاألدبىمبصرصابر كيالنى طالب ابو العزيز عبد48439

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد حسانين شحات الرحمن عبد48440

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد فتحى هللا عبد48441

اسيوطاألدبىمبصراحمد محروس عاشور الكريم عبد48442

اسيوطاألدبىمبصرمحمد صابر رجب على48443
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راسبسالم بنى

راسبسالم بنى

راسبسالم بنى

ثانسالم بنى

ثانسالم بنى

ثانسالم بنى

ثانالعروس اسمو

ثانالعروس اسمو

ثان(البدرمان) الفاروق

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ثانمنقباد

ثانمنقباد

ن316منقباد

ثانمنقباد

ثانمنقباد

راسبموشا

راسبموشا

ثانموشا

ثانموشا

ثانموشا

ثانموشا

راسبموشا

ثانموشا

ثانموشا

ثانموشا

ثانموشا

ثانموشا

ثانموشا

راسبموشا

راسبموشا

راسبموشا

ثانموشا

ثانالزاوية

ثانالزاوية

ثانالزاوية

ثانالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

ثانالزاوية

ثانالزاوية

راسبالزاوية
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اسيوطاألدبىمبصرحسين محمد شحاته عمر48444

اسيوطاألدبىمبصرحسين احمد احمد محمد48445

اسيوطاألدبىمبصراحمد زيدان شعبان محمود48446

اسيوطاألدبىمبصرمحمد جابر الرحيم عبد محمد48447

اسيوطاألدبىمبصرصديق محمد على محمود48448

اسيوطاألدبىمبصرسيد القبارى محمد محمود48449

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسانين على كمال48450

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى حسن احمد رمضان48451

اسيوطاألدبىمبصرالغنى عبد احمد محمد هللا عبد48452

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد عنتر احمد48453

اسيوطاألدبىمبصرمتولى محمد فوزى احمد48454

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على ممدوح اسامه48455

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسن السالم عبد حسن48456

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل محمد عمر خالد48457

اسيوطاألدبىمبصرمحمد المحسن عبد محمود عادل48458

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم الغنى عبد رمضان الغنى عبد48459

اسيوطاألدبىمبصردردير مرعى جمال الدين عالء48460

اسيوطاألدبىمبصرهمام هللا عبد احمد عمر48461

اسيوطاألدبىمبصرحموده الرحمن عبد مصطفى محمد48462

اسيوطاألدبىمبصرحمدان مصطفى مصطفى محمد48463

اسيوطاألدبىمبصرعلى فرغلى حسن احمد48464

اسيوطاألدبىمبصرعامر احمد ماهر احمد48465

اسيوطاألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمد احمد48466

اسيوطاألدبىمبصرالمنعم عبد فوزى محمد احمد48467

اسيوطاألدبىمبصربدوى محمد معوض احمد48468

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسالم48469

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد احمد اسماعيل48470

اسيوطاألدبىمبصرخليفه سيد محمد حسام48471

اسيوطاألدبىمبصرالمحسن عبد الاله عبد حسنى حسن48472

اسيوطاألدبىمبصرالمغيث عبد ابراهيم قطب درويش48473

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد الحفيظ عبد احمد الحفيظ عبد48474

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد الرحمن عبد48475

اسيوطاألدبىمبصرعلى بدوى محمد الرحمن عبد48476

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد الوهاب عبد سيد عالء48477

اسيوطاألدبىمبصرعلى بدوى محمد على48478

اسيوطاألدبىمبصرسويفى سيد احمد محمد48479

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى احمد حسن محمد48480

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد رمضان محمود48481

اسيوطاألدبىمبصرالظاهر عبد احمد محمد محمود48482

اسيوطاألدبىمبصرسويفى سيد احمد مختار48483

اسيوطاألدبىمبصربدوى محمد بدوى مصطفى48484

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم حسين محمد مصطفى48485
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راسبالزاوية

ثانالزاوية

ثانالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

ثانالزاوية

راسبالزاوية

ثانالزاوية

ثانالزاوية

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

راسبغالب بنى

راسبدرنكه

راسبدرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

راسبدرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

راسبدرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه
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اسيوطاألدبىمبصررضوان توفيق محمود مصطفى48486

اسيوطاألدبىمبصرسيد صالح سيد وليد48487

اسيوطاألدبىمبصرقبارى يوسف محمد يوسف48488

اسيوطاألدبىمبصرالرازق عبد فاروق بدر احمد48489

اسيوطاألدبىمبصرحسانين محجوب المعطى عبد زين48490

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد سيد الباسط عبد الكريم عبد48491

اسيوطاألدبىمبصرعالم محمد جمال عمر48492

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد سيد محمد48493

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عطيه رفعت محمد48494

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد فارس محمد منتصر48495

اسيوطاألدبىمبصراحمد عيسى ثروت محمود48496

اسيوطاألدبىمبصرالمطلب عبد صابر كامل محمود48497

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على شعبان الدين نور48498

اسيوطاألدبىمبصرالوهاب عبد النعيم عبد محمد احمد48499

اسيوطاألدبىمبصرتوفيق محمد القادر عبد حسين48500

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود جمال ضياء48501

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى احمد عشور عمرو48502

اسيوطاألدبىمبصرمعروف العظيم عبد عصام فارس48503

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمود محمد فارس48504

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد حمدى محمد48505

اسيوطاألدبىمبصرحسين حسن طاهر محمد48506

اسيوطاألدبىمبصرالمطلب عبد سيد ثابت محمود48507

اسيوطاألدبىمبصرحسن مصطفى عبده محمود48508

اسيوطاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد محمد محمود48509

اسيوطاألدبىمبصرعثمان حسن تمام يوسف48510

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود جمال يوسف48511

اسيوطاألدبىمبصرسيد طه طلعت اسالم48512

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو الحكيم عبد انور شعبان48513

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد الرحيم عبد رفاعى ايمن48514

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد الرحيم عبد رفاعى احمد48515

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد كامل رجب اسالم48516

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد حسن عماد حسن48517

اسيوطاألدبىمبصرصالح العال عبد بكرى العال عبد48518

اسيوطاألدبىمبصرالحليم عبد محمد مصطفى محمد48519

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد عرفه مصطفى48520

اسيوطاألدبىمبصرمنصور رمضان عيد مؤمن48521

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عمر عمر يوسف48522

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فنجرى رمضان احمد48523

اسيوطاألدبىمبصرالحى عبد جابر محمود احمد48524

اسيوطاألدبىمبصرالغيط ابو محمد الدين عز محمد جوهر48525

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد حوطى ضاحى48526

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد محمد اللطيف عبد عزام48527
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راسبدرنكه
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ثانشطب
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ثانريفا
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راسبريفا

راسبريفا

ثانريفا

ثانريفا

ثانريفا

ثانالعدر

ثانالعدر

ثانباسيوط البوره

ثانباسيوط البوره

ثانباسيوط البوره

ثانمسرع

ثانمسرع

ن317مسرع

ن322مسرع

ثانمسرع

ثانمسرع

ن327ديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن341ديروط

ثانديروط
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد المحسن عبد صابر محسن48528

اسيوطاألدبىمبصرحلمى نتعى الراضى عبد محمد48529

اسيوطاألدبىمبصرخضراوى امين محمد محمود48530

اسيوطاألدبىمبصرالجواد عبد كرم بدر هللا عبد48531

اسيوطاألدبىمبصرحميده زيان صبحى عيسى48532

اسيوطاألدبىمبصرالمحسن عبد فرج كامل حسين48533

اسيوطاألدبىمبصرالحكيم عبد الرحمن عبد كامل الرحيم عبد48534

اسيوطاألدبىمبصرالستار عبد الباسط عبد التواب عبد كريم48535

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد كمال سيد كمال48536

اسيوطاألدبىمبصرموسى محمد عيسى محمد48537

اسيوطاألدبىمبصرفهمى امين فهمى محمد48538

اسيوطاألدبىمبصرالجليل عبد محمد مصطفى محمد48539

اسيوطاألدبىمبصرمحمد نياز رفعت محمود48540

اسيوطاألدبىمبصرسليم احمد فتحى ابراهيم48541

اسيوطاألدبىمبصرمحمود احمد محمود العال ابو48542

اسيوطاألدبىمبصرمحمد النعيم عبد محمد احمد48543

اسيوطاألدبىمبصرصالح ناجى محمد احمد48544

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد على احمد اسماعيل48545

اسيوطاألدبىمبصرسليم عشرى سليم حمدى48546

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد يونس الجواد عبد رجب48547

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد احمد شهاب48548

اسيوطاألدبىمبصرالمالك عبد محمد محمود الرحمن عبد48549

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد مرزق على48550

اسيوطاألدبىمبصرعنتر اليزيد ابو جمال عمرو48551

اسيوطاألدبىمبصرحموده حامد مرزق محمد48552

اسيوطاألدبىمبصرالسعود ابو سيد كمال مصطفى48553

اسيوطاألدبىمبصرحسن حامد بكير احمد48554

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سليم سيد احمد48555

اسيوطاألدبىمبصرحسين على فايز احمد48556

اسيوطاألدبىمبصرمهنى محمد محمود احمد48557

اسيوطاألدبىمبصرعلى رشوان الدين محى احمد48558

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد محمد الناصر عبد جمال48559

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد محمد هوارى حازم48560

اسيوطاألدبىمبصرعطيه على محمد صابر48561

اسيوطاألدبىمبصراحمد على عطا صهيب48562

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الجابر عبد الناصر عبد عاصم48563

اسيوطاألدبىمبصرخفاجى سعيد سيد عاطف48564

اسيوطاألدبىمبصرمحمد يونس محمد الحفيظ عبد48565

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد سمير على48566

اسيوطاألدبىمبصرعلى اسماعيل محمد على48567

اسيوطاألدبىمبصراحمد اسماعيل فتحى عمر48568

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحيم عبد امبابى محمود48569
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ن339ديروط

ن372ديروط

ن325ديروط

ثانالمناشى

ثاندشلوط

ن337الشريف ديروط

ثانالشريف ديروط

ثانالشريف ديروط

ثانالشريف ديروط

ثانالشريف ديروط

ن316الشريف ديروط

ن317الشريف ديروط

ن333الشريف ديروط

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه
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اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمدين فوزى محمود48570

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد سيد مصطفى48571

اسيوطاألدبىمبصرخلف احمد عادل مصطفى48572

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هارون عالء مصطفى48573

اسيوطاألدبىمبصررشوان حسن محمود مصطفى48574

اسيوطاألدبىمبصرالمولى عبد محمد عصام وليد48575

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد احمد حسان ياسر48576

اسيوطاألدبىمبصراحمد فوزى شعبان يوسف48577

اسيوطاألدبىمبصرالغنى عبد محمد حسن حسام48578

اسيوطاألدبىمبصرجمعه على ابراهيم احمد48579

اسيوطاألدبىمبصرخالف على ابراهيم احمد48580

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو سيد حسين احمد48581

اسيوطاألدبىمبصراحمد مبروك شارف احمد48582

اسيوطاألدبىمبصرسالم محمد محمد احمد48583

اسيوطاألدبىمبصرفراج منير فراج رمضان48584

اسيوطاألدبىمبصرالموجود عبد ربه عبد الهادى عبد عون48585

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو سيد حسين محمد48586

اسيوطاألدبىمبصرحميد انور خميس محمد48587

اسيوطاألدبىمبصرصبره حسن نشأت محمد48588

اسيوطاألدبىمبصرخليفه فارس خليفه محمود48589

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد محمد احمد48590

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد خليل يحى خليل48591

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ثابت محمد طه48592

اسيوطاألدبىمبصرالبديع عبد محمد عيون محمد48593

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الزمان بديع كمال محمد48594

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى الباب فتح حامد محمود48595

اسيوطاألدبىمبصرجبر على حسن مصطفى48596

اسيوطاألدبىمبصرالكريم عبد على مصطفى حماده48597

اسيوطاألدبىمبصرالحق عبد مصطفى محمد كريم48598

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد خلف محمد48599

اسيوطاألدبىمبصرمحمود زكريا محمود محمد48600

اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد مصطفى محمد48601

اسيوطاألدبىمبصرتونى عرفات ابراهيم محمود48602

اسيوطاألدبىمبصرشحات محمود جمال مصطفى48603

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود حمدى معتز48604

اسيوطاألدبىمبصرشحاته بدر جمال احمد48605

اسيوطاألدبىمبصرفرج محمود حمدى احمد48606

اسيوطاألدبىمبصرحسن شحاته محمد احمد48607

اسيوطاألدبىمبصرخميس جمال ربيع اسالم48608

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد حسن احمد حسام48609

اسيوطاألدبىمبصرحسين مصطفى عادل حسن48610

اسيوطاألدبىمبصرطنطاوى رمضان شحاته حسين48611
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ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالخاص االيمان نور

راسبالكبرى المنشأة

راسبالكبرى المنشأة

راسبالكبرى المنشأة

ثانالكبرى المنشأة

ثانالكبرى المنشأة

ثانالكبرى المنشأة

ثانالكبرى المنشأة

راسبالكبرى المنشأة

راسبالكبرى المنشأة

راسبالكبرى المنشأة

ثانالكبرى المنشأة

راسبمير

ثانمير

راسبمير

ثانمير

راسبمير

ثانمير

ثانمير

ثانهالل بنى

ثانالحبالصة

ثانالحبالصة

ثانالحبالصة

ثانالحبالصة

ثانالحبالصة

ن337الحبالصة

ثانالحبالصة

ثانمنفلوط

ن315منفلوط

ن331منفلوط

ن318منفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ن344منفلوط
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اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد حسين مصطفى حمدى48612

اسيوطاألدبىمبصرفراج العزيز عبد محمد حمزه48613

اسيوطاألدبىمبصرالحليم عبد البديع عبد يوسف البديع عبد48614

اسيوطاألدبىمبصرحسين العظيم عبد على العظيم عبد48615

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمدين حسن على48616

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد هللا عبد على48617

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى عطيه خليفه عمر48618

اسيوطاألدبىمبصرصبره منصور فتحى عمر48619

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد موسى هللا عبد عمرو48620

اسيوطاألدبىمبصرالمنعم عبد فراج ابراهيم محمد48621

اسيوطاألدبىمبصرسيد سيف جمال محمد48622

اسيوطاألدبىمبصرصبره منصور مصطفى محمد48623

اسيوطاألدبىمبصرمحمود فتحى عاطف محمود48624

اسيوطاألدبىمبصرمرسى محمود حنفى محمود48625

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم حسين ابراهيم مصطفى48626

اسيوطاألدبىمبصرحسن على جمال مصطفى48627

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد صياد مصطفى48628

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد مصطفى طه مصطفى48629

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمود خالد احمد48630

اسيوطاألدبىمبصرمحمد العال ابو السعود ابو حماده48631

اسيوطاألدبىمبصرعبيد عباس محمود رجب48632

اسيوطاألدبىمبصرسليمان على حمدى على48633

اسيوطاألدبىمبصرمرسى على سيد على48634

اسيوطاألدبىمبصرالغنى عبد نجدى محمد عالء48635

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الجابر عبد محمد48636

اسيوطاألدبىمبصرالحكيم عبد توفيق محمود محمود48637

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد كامل حسن مصطفى48638

اسيوطاألدبىمبصرالمعبود عبد نور عاطف مصطفى48639

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسيبه ابو رفاعى وليد48640

اسيوطاألدبىمبصرسليمان على محمد وليد48641

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عيد صابر سيد48642

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد محمد احمد هللا عبد48643

اسيوطاألدبىمبصراحمد عمر بدر محمد48644

اسيوطاألدبىمبصرمحمود صالح خضر محمد48645

اسيوطاألدبىمبصرعلى القادر عبد جبالى محمود48646

اسيوطاألدبىمبصرعطيه على هللا عبد شعبان48647

اسيوطاألدبىمبصرثابت الحكيم عبد محمود طارق48648

اسيوطاألدبىمبصرسليمان زكريا يحيى الرحمن عبد48649

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد ثابت محمد48650

اسيوطاألدبىمبصراحمد النعيم عبد الحكم عبد محمد48651

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد مصطفى محمد48652

اسيوطاألدبىمبصرحسن خليل رمضان محمد48653
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ثانمنفلوط
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راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

ثانرافع بنى

ثانرافع بنى

ن363رافع بنى

ثانرافع بنى

ثانرافع بنى

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ن331الحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسين فوزى محمود48654

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد سعيد محمود48655

اسيوطاألدبىمبصرسلمان على ابراهيم مصطفى48656

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحافظ عبد سيد مصطفى48657

اسيوطاألدبىمبصرسالمه محمد محمود مصطفى48658

اسيوطاألدبىمبصرعلى سيد حسين حسام48659

اسيوطاألدبىمبصرعثمان العال عبد عثمان رشاد48660

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد عامر سامح48661

اسيوطاألدبىمبصرشيمى الرحمن عبد حماده عالء48662

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى سيد محمد عادل48663

اسيوطاألدبىمبصرحسانين محمود محمد الوهاب عبد48664

اسيوطاألدبىمبصرهاشم العال عبد على محمود48665

اسيوطاألدبىمبصرسيد بدوى العال عبد محمود48666

اسيوطاألدبىمبصرنصر قدرى محمود ابراهيم48667

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحافظ عبد الراضى عبد احمد48668

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد دردير الجواد عبد احمد48669

اسيوطاألدبىمبصرحامد الرحيم عبد قوشى الرحمن عبد احمد48670

اسيوطاألدبىمبصرالغفار عبد العليم عبد مصطفى احمد48671

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد سعد بدر48672

اسيوطاألدبىمبصرحسن فرغلى حسن حسام48673

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد الرحمن عبد حسن48674

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد حسن محمد حسن48675

اسيوطاألدبىمبصربيومى شوقى شعبان سامى48676

اسيوطاألدبىمبصرحسن الواحد عبد حسنى شريف48677

اسيوطاألدبىمبصرعاشور حسن ناجح شعبان48678

اسيوطاألدبىمبصرجالل رجب محمود العزيز عبد48679

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد هللا عبد48680

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد الناصر عبد سيد عرفه48681

اسيوطاألدبىمبصراحمد شعبان فايضاهلل عالء48682

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد احمد بكر فارس48683

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد جعفر الرحمن عبد االسالم سيف محمد48684

اسيوطاألدبىمبصرزايد الرؤف عبد عرفه محمد48685

اسيوطاألدبىمبصرحسن ثابت احمد محمود48686

اسيوطاألدبىمبصرعلى مصطفى اسامه محمود48687

اسيوطاألدبىمبصراحمد على رأفت محمود48688

اسيوطاألدبىمبصرهللا خلف ربيع فريد محمود48689

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد محمد على مصطفى48690

اسيوطاألدبىمبصراحمد على عيد ناصر48691

اسيوطاألدبىمبصرعلى عيد ناجح وحيد48692

اسيوطاألدبىمبصردياب عابد عرفه يوسف48693

اسيوطاألدبىمبصراحمد خليل عيد يونس48694

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى العظيم عبد العاطى عبد محمد48695
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ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانجحدم

ثانجحدم

ثانجحدم

راسبجحدم

ثانجحدم

ثانجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

ثانجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

ثانجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

ثانجحدم

راسبقرار نزة
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اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد سمير احمد48696

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فايز حسن امير48697

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى على يحى الرحمن عبد48698

اسيوطاألدبىمبصرجمعه طه محمد هللا عبد48699

اسيوطاألدبىمبصرعباطه احمد نادى هللا عبد48700

اسيوطاألدبىمبصررضوان على بكر على48701

اسيوطاألدبىمبصرسليمان صالح الناصر عبد كريم48702

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد حسن محمد48703

اسيوطاألدبىمبصرموسى النعيم عبد نتعى محمد48704

اسيوطاألدبىمبصراحمد على يحيى محمد48705

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى على يحى محمد48706

اسيوطاألدبىمبصرالبارى عبد خيرى محمود مصطفى48707

اسيوطاألدبىمبصرسليمان بدوى جمال معتز48708

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد جالل ياسر48709

اسيوطاألدبىمبصرقطب ثابت جمال احمد48710

اسيوطاألدبىمبصرتوفيق عباس احمد سيد48711

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد الباسط عبد محمد48712

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد محمود48713

اسيوطاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد محمد حماده48714

اسيوطاألدبىمبصرمهران توفيق محمد حمزه48715

اسيوطاألدبىمبصرمهران شحاته الباسط عبد شحاته48716

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم صدقى ممدوح الرحمن عبد48717

اسيوطاألدبىمبصرسالمه عطيه بدر كريم48718

اسيوطاألدبىمبصرحميده مرعى شعبان محمد48719

اسيوطاألدبىمبصرطلبه الصبور عبد حسن محمود48720

اسيوطاألدبىمبصرقيله على احمد منتصر48721

اسيوطاألدبىمبصرعباس على محمد هشام48722

اسيوطاألدبىمبصرالرجال عبد الداخلى فتحى وليد48723

اسيوطاألدبىمبصرسيد عثمان محمد ابراهيم48724

اسيوطاألدبىمبصرشلقم هريدى سيد احمد48725

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سليمان جميل ايمن48726

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد حسين طه48727

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود سيد الحميد عبد48728

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد بكرى الرحمن عبد48729

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم احمد حسن الرحمن عبد48730

اسيوطاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد رمضان الهادى عبد48731

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد العليم عبد احمد النعيم عبد48732

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد محمود على48733

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد سعد محمد48734

اسيوطاألدبىمبصراحمد توفيق على محمد48735

اسيوطاألدبىمبصراحمد مظهر فرج حمد48736

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمد شعبان محمد48737
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ثانباسيوط العتامنة

ثانباسيوط العتامنة

ثانباسيوط العتامنة

راسبباسيوط العتامنة

راسبباسيوط العتامنة

راسبباسيوط العتامنة

ثانباسيوط العتامنة

ثانباسيوط العتامنة

ثانباسيوط العتامنة

ثانباسيوط العتامنة

ثانباسيوط العتامنة

ثانباسيوط العتامنة

راسبباسيوط العتامنة

راسبباسيوط العتامنة

ثانمجد بنى

راسبمجد بنى

راسبمجد بنى

راسبمجد بنى

ن319القصور ام

ن325.5القصور ام

ن351القصور ام

ن345القصور ام

ثانالقصور ام

راسبالقصور ام

ن330القصور ام

ثانالقصور ام

ن321القصور ام

ثانالقصور ام

ثانابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب
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اسيوطاألدبىمبصرسالم احمد على عمرو48738

اسيوطاألدبىمبصراحمد كامل حسن احمد48739

اسيوطاألدبىمبصرزيدان حمدى زيدان احمد48740

اسيوطاألدبىمبصرسيد صبرى الباسط عبد احمد48741

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الراضى عبد محمد حماده48742

اسيوطاألدبىمبصرالمقصود عبد قطب الفتوح ابو شريف48743

اسيوطاألدبىمبصرحسن هللا عبد عيد الاله عبد48744

اسيوطاألدبىمبصرحموده الحميد عبد حسين هللا عبد48745

اسيوطاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد ابراهيم المنعم عبد48746

اسيوطاألدبىمبصرجالل احمد سيد عماد48747

اسيوطاألدبىمبصرخليفه محمد خليفه عمران48748

اسيوطاألدبىمبصرسيد محفوظ جمال محمد48749

اسيوطاألدبىمبصرعلى غيطى بكر محمد48750

اسيوطاألدبىمبصرحسن حسين راتب محمد48751

اسيوطاألدبىمبصرسيد جابر راجح محمد48752

اسيوطاألدبىمبصرخليل النظير عبد شعبان محمد48753

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد حسن المنصف عبد محمد48754

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد صبره احمد محمود48755

اسيوطاألدبىمبصرصالح الرحمن عبد صالح احمد48756

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو الناصر عبد جمال اسماعيل48757

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عمر على اسماعيل48758

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سالم عطيه ايمن48759

اسيوطاألدبىمبصراحمد الحكم عبد محمد جمال48760

اسيوطاألدبىمبصرمرسى صالح تامر الدين حسام48761

اسيوطاألدبىمبصرالعظيم عبد عمر محمد حسن48762

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن محمود حسن48763

اسيوطاألدبىمبصرحسن خليفه خلف حماده48764

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود النبى عبد دردير48765

اسيوطاألدبىمبصرصبره هللا عبد احمد هللا عبد48766

اسيوطاألدبىمبصرالجيد عبد حسان محمود عماد48767

اسيوطاألدبىمبصرسالم الوهاب عبد العظيم عبد محمد48768

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد الهادى عبد محمد48769

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود عطا محمد48770

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى احمد فرغلى محمد48771

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد حسنى محمود48772

اسيوطاألدبىمبصرحسن فوزى المعطى عبد محمود48773

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا خلف حسين اسالم48774

اسيوطاألدبىمبصرسيد خليفه سالم ايمن48775

اسيوطاألدبىمبصراحمد النظير عبد مرعى بهاء48776

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد شحاته صبرى زكريا48777

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عابد احمد عابد48778

اسيوطاألدبىمبصراللطيف عبد العليم عبد موسى عالء48779



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2120

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن443ابنوب

ثانمحمديات بنى

ن349محمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ن344محمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

راسبالمعابده

ثانالمعابده

راسبالمعابده

ثانالمعابده

ثانالمعابده

راسبالمعابده

راسبالمعابده

راسبالمعابده

راسبالمعابده

راسبالمعابده

ثانالمعابده

راسبالمعابده

راسبالمعابده

راسبالمعابده

راسبالمعابده

ثانالمعابده

راسبالمعابده

راسبالمعابده

راسبالعطيات عرب

ثانالعطيات عرب

راسبالعطيات عرب

راسبالعطيات عرب

راسبالعطيات عرب

ثانالعطيات عرب
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد على خالد على48780

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد المجد ابو محمد48781

اسيوطاألدبىمبصرحسن الراضى عبد العابدين زين محمد48782

اسيوطاألدبىمبصرالظاهر عبد احمد عيد محمود48783

اسيوطاألدبىمبصرحسن مرشد كرم وليد48784

اسيوطاألدبىمبصرحماد احمد حماده احمد48785

اسيوطاألدبىمبصراحمد على يحيى احمد48786

اسيوطاألدبىمبصرحسين خليفه حسانين حاتم48787

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى حامد48788

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن على حسن48789

اسيوطاألدبىمبصرمحمد تامر صابر خالد48790

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد النعيم عبد رشيد رشاد48791

اسيوطاألدبىمبصرعلى السيد عبد عثمان رفيع48792

اسيوطاألدبىمبصرمحمود بسيط كامل طه48793

اسيوطاألدبىمبصردوح ابو الرحمن عبد دوح ابو الرحمن عبد48794

اسيوطاألدبىمبصرسيد السميع عبد حسن السميع عبد48795

اسيوطاألدبىمبصرصبره حسين صبحى العال عبد48796

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسين احمد محمد48797

اسيوطاألدبىمبصرغانم عمر غانم محمد48798

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد فرحان الرحمن عبد48799

اسيوطاألدبىمبصرالحسن ابو منصور كريم الناصر عبد48800

اسيوطاألدبىمبصرالحسن ابو منصور الناصر عبد على48801

اسيوطاألدبىمبصرحسن على رمضان فارس48802

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مجلى اللطيف عبد مجلى48803

اسيوطاألدبىمبصرشحاته سليمان جمال محمد48804

اسيوطاألدبىمبصرغنمى سالم صالح محمد48805

اسيوطاألدبىمبصرحسن المحسن عبد حسن محمود48806

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد حفظى احمد48807

اسيوطاألدبىمبصرهالل عيد هللا عبد احمد48808

اسيوطاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد ممدوح احمد48809

اسيوطاألدبىمبصربدوى العال عبد مصطفى اسامه48810

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد الناصر عبد جمال48811

اسيوطاألدبىمبصرحسن حسين فتحى حسين48812

اسيوطاألدبىمبصرحسين هللا خلف حسين هللا عبد48813

اسيوطاألدبىمبصرالمولى جاد محفوظ جمال كامل48814

اسيوطاألدبىمبصرالمحسن عبد ميرغنى احمد محمد48815

اسيوطاألدبىمبصرالمولى جاد على المولى جاد محمد48816

اسيوطاألدبىمبصرعثمان محمد مصطفى محمد48817

اسيوطاألدبىمبصرصديق امين حلمى محمود48818

اسيوطاألدبىمبصرمحمد البارى عبد محمد محمود48819

اسيوطاألدبىمبصرحسن مصطفى احمد مصطفى48820

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن عبده احمد48821



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2122

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالعطيات عرب

ثانالعطيات عرب

راسبالعطيات عرب

ثانالعطيات عرب

ثانالعطيات عرب

ثانعليج بنى

راسبعليج بنى

ثانعليج بنى

ثانعليج بنى

ثانعليج بنى

ثانعليج بنى

ثانعليج بنى

راسبعليج بنى

ثانعليج بنى

راسبعليج بنى

راسبعليج بنى

ثانعليج بنى

راسبعليج بنى

ثانعليج بنى

ن315مطير عرب

ثانمطير عرب

راسبمطير عرب

راسبمطير عرب

راسبمطير عرب

راسبمطير عرب

ثانمطير عرب

ثانمطير عرب

ثانمر بنى

ثانمر بنى

ثانمر بنى

راسبمر بنى

راسبمر بنى

ثانمر بنى

ثانمر بنى

راسبمر بنى

راسبمر بنى

راسبمر بنى

ن315.5مر بنى

ثانمر بنى

ثانمر بنى

ثانمر بنى

ثانالقوطا
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اسيوطاألدبىمبصرحسن المتجلى عبد مرزوق سيد48822

اسيوطاألدبىمبصرمحمد العال عبد سيد ابراهيم48823

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد احمد اسامه48824

اسيوطاألدبىمبصرنصار محمد حسن طارق48825

اسيوطاألدبىمبصرحسن العال عبد محمد الرحيم عبد48826

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن محمد هللا عبد48827

اسيوطاألدبىمبصرمسلم عطيه محمد المعز عبد48828

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد يوسف عريبى48829

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد محفوظ جالل عزت48830

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمد سعيد كرم48831

اسيوطاألدبىمبصرعلى سيد سيد محمد48832

اسيوطاألدبىمبصرصديق العرب عز شريف محمد48833

اسيوطاألدبىمبصرعطيه خلف صالح محمد48834

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل محمود العرب عز محمد48835

اسيوطاألدبىمبصرالوارث عبد سيد مصطفى محمد48836

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد الرحمن عبد محمود48837

اسيوطاألدبىمبصرحسن هللا خلف سامى مدحت48838

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود سيد مصطفى48839

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد الرحمن عبد مصطفى48840

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمد مصطفى وليد48841

اسيوطاألدبىمبصرسالم عابدين محروس احمد48842

اسيوطاألدبىمبصرعلى سيد عصمت احمد48843

اسيوطاألدبىمبصرعلى حافظ عطيه اسامه48844

اسيوطاألدبىمبصرعبده محمد احمد بهاء48845

اسيوطاألدبىمبصرالعلى عبد باشا نزيه رمضان48846

اسيوطاألدبىمبصرفراج الحافظ عبد السيد عاصم48847

اسيوطاألدبىمبصرراشد البدرى رمضان الرحمن عبد48848

اسيوطاألدبىمبصرفرج صالح صالح الرزاق عبد48849

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سالم السيد على48850

اسيوطاألدبىمبصرمحمود السيد ابراهيم محمد48851

اسيوطاألدبىمبصربخيت حسن بخيت محمد48852

اسيوطاألدبىمبصرشحاته محمد حربى محمد48853

اسيوطاألدبىمبصرصالح راشد رفعت محمد48854

اسيوطاألدبىمبصرعكرى ابو سالمان فرج محمد48855

اسيوطاألدبىمبصرالقادر عبد عالم محمد محمود48856

اسيوطاألدبىمبصرعلى السيد منتصر محمد48857

اسيوطاألدبىمبصراحمد باشا ممتاز يوسف48858

اسيوطاألدبىمبصرمهران محمد همام عالء48859

اسيوطاألدبىمبصرالفضيل عبد على محمد فارس48860

اسيوطاألدبىمبصرعيسى احمد مختار هيثم48861

اسيوطاألدبىمبصرعويضه بخيت صالح يحيى48862

اسيوطاألدبىمبصرطالب ابو الحفيظ عبد فتحى حسين48863
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد ضاحى عربى حمدى48864

اسيوطاألدبىمبصرعلى سيد محمد سيد48865

اسيوطاألدبىمبصرصديق العاطى عبد كمال عمرو48866

اسيوطاألدبىمبصرحسين الرحمن عبد عادل محمد48867

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هللا عبد عبده محمد48868

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سنهورى محمد مصطفى48869

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد يسين الرحيم عبد يسين48870

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمد محمد خالد48871

اسيوطاألدبىمبصراحمد خليفه على محمد48872

اسيوطاألدبىمبصراحمد خلف محمد مصطفى48873

اسيوطاألدبىمبصرخالف محمد هللا عبد احمد48874

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسين جمال الحسين48875

اسيوطاألدبىمبصرعثمان حسين حسين امير48876

اسيوطاألدبىمبصرالكريم جاد على هاشم حسام48877

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى سيد احمد سيد48878

اسيوطاألدبىمبصرخالف الاله عبد جمال على48879

اسيوطاألدبىمبصرعلى النبع احمد محمد48880

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هاشم سيد هاشم48881

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسان رجب احمد48882

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمود الناصر عبد جمال48883

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد الرحمن عبد محمد سالم48884

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عمر الرحمن عبد السالم عبد48885

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد على زينهم عادل48886

اسيوطاألدبىمبصرامام محمد امام محمد48887

اسيوطاألدبىمبصرفرحات جالل حراز محمد48888

اسيوطاألدبىمبصرحماد حامد طلعت محمد48889

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمود خالد محمود48890

اسيوطاألدبىمبصرعلى مغربى السميع عبد محمود48891

اسيوطاألدبىمبصرحسن الرحيم عبد عادل احمد48892

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد امبابى ياسر احمد48893

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمد حجاج اسالم48894

اسيوطاألدبىمبصرسويفى سيد امين بهاء48895

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد عاطف زياد48896

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمد حجاج هللا عبد48897

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد العزيز عبد الدين عصام هللا فضل48898

اسيوطاألدبىمبصرمحمود حنفى شحاته محمد48899

اسيوطاألدبىمبصرمحمد يوسف شحاته محمد48900

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن الدين محى محمود48901

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد سيد محمد احمد48902

اسيوطاألدبىمبصرسويفى احمد جالل اسالم48903

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمود محمد الرحمن عبد48904

اسيوطاألدبىمبصررياض البديع عبد محمد عماد48905
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اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد محمود محمد48906

اسيوطاألدبىمبصرعامر عمر يوسف محمد48907

اسيوطاألدبىمبصرمحمود مصطفى بكر ابو محمود48908

اسيوطاألدبىمبصرعطيفى فتحى رمضان محمود48909

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عامر احمد مصطفى48910

اسيوطاألدبىمبصرعامر رمضان جابر مصطفى48911

اسيوطاألدبىمبصرخليل محمود عيد ناصر48912

اسيوطاألدبىمبصراحمد النظير عبد جمال احمد48913

اسيوطاألدبىمبصرمحمد غريب احمد اسالم48914

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد الصبور عبد عمر48915

اسيوطاألدبىمبصرعمر على احمد محمود48916

اسيوطاألدبىمبصرادهام احمد ابراهيم احمد48917

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد العاطى عبد حسن حسام48918

اسيوطاألدبىمبصرمحمود على حربى حمام48919

اسيوطاألدبىمبصرحموده هريدى جمال خالد48920

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد التواب عبد سيد48921

اسيوطاألدبىمبصرعلى همام على سيد48922

اسيوطاألدبىمبصرسالم سعد احمد الدين صالح48923

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حمدى حسن الحكيم عبد48924

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مناع محمود على48925

اسيوطاألدبىمبصرصديق انور العال عبد فارس48926

اسيوطاألدبىمبصرعطيه محمد جمال محمد48927

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم عمر خالد محمد48928

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسان رأفت محمد48929

اسيوطاألدبىمبصرحسانين محمد رزق محمد48930

اسيوطاألدبىمبصرعلى اللطيف عبد الفتاح عبد محمد48931

اسيوطاألدبىمبصرالكريم عبد بركات محمود محمد48932

اسيوطاألدبىمبصردياب احمد محمد محمود48933

اسيوطاألدبىمبصرمحمد رايع محمد محمود48934

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل حمزه سعد مصطفى48935

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى عوض كامل مصطفى48936

اسيوطاألدبىمبصرمحمد العليم عبد محمد مصطفى48937

اسيوطاألدبىمبصرهاشم فتحى صالح وليد48938

الجديد الوادىاألدبىمبصرسليمان الحميد عبد منتصر محمد يوسف48939

الجديد الوادىاألدبىمبصرالحميد عبد حامد عاشور سيد48940

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمود مدنى هللا عبد اكرم48941

الجديد الوادىاألدبىمبصرالعال عبد بدر سعد محمد48942

الجديد الوادىاألدبىمبصرعامر ابراهيم عصام محمد48943

سوهاجاألدبىمبصرمهنى الجالس حسن ابراهيم48944

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السميع عبد ابراهيم48945

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد السيد احمد48946

سوهاجاألدبىمبصرحسين حسن فرغل احمد48947
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حسن احمد48948

سوهاجاألدبىمبصرمحمود بكر درويش احمد48949

سوهاجاألدبىمبصرمجاهد رشاد صبرى احمد48950

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد العال عبد احمد48951

سوهاجاألدبىمبصرعلى الجليل عبد محمد احمد48952

سوهاجاألدبىمبصرالسيد القادر عبد خالد اسالم48953

سوهاجاألدبىمبصرمنصور محمد الجليل عبد سالم اسامه48954

سوهاجاألدبىمبصرحسين صديق احمد اسالم48955

سوهاجاألدبىمبصرمحمود صابر جمال بسام48956

سوهاجاألدبىمبصرحسن اسماعيل مصطفى الحسن48957

سوهاجاألدبىمبصرمحمود خضر جمال حسام48958

سوهاجاألدبىمبصركريم محمود احمد خالد48959

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد الكريم جاد حسين طه48960

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود احمد الرحمن عبد48961

سوهاجاألدبىمبصرصابر محمد حمدى هللا عبد48962

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد عزوز عزت48963

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الاله عبد محمد عصام48964

سوهاجاألدبىمبصراحمد النعيم عبد احمد محمد48965

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حسنى محمد48966

سوهاجاألدبىمبصرجمعه الودود عبد محفوظ الرحمن عبد48967

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الاله عبد منتصر الرحمن عبد48968

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد رفاعى محمد هللا عبد48969

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد خلوفه حماده محمد48970

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد دردير محمد48971

سوهاجاألدبىمبصرالتهامى الضبع رأفت محمد48972

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على الرحمن عبد محمد48973

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور محمد الدين نور محمد48974

سوهاجاألدبىمبصراحمد السميع عبد ابراهيم محمود48975

سوهاجاألدبىمبصررفاعى المجيد عبد احمد محمود48976

سوهاجاألدبىمبصراحمد يوسف احمد محمود48977

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمود ناجح محمود48978

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد مصطفى48979

سوهاجاألدبىمبصراحمد خلف احمد معتز48980

سوهاجاألدبىمبصرسليمان جابر محروس جابر48981

سوهاجاألدبىمبصرعيسى احمد ايمن حسام48982

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الظاهر عبد وليد فارس48983

سوهاجاألدبىمبصربكرى محمد زكريا فتحى48984

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد ناصر فيصل48985

سوهاجاألدبىمبصراحمد مراد عادل يوسف48986

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد جمال الرحمن عبد48987

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد انور الوهاب عبد48988

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود السيد هللا عبد48989
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد احمد العزيز عبد48990

سوهاجاألدبىمبصرشحاته الرب جاد الغول الرحمن عبد48991

سوهاجاألدبىمبصرزيدان الحمد ابو صادق حسين48992

سوهاجاألدبىمبصرليله ابو مصطفى حمدى احمد48993

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد حسن مصطفى48994

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود االمير محمد محمد48995

سوهاجاألدبىمبصرسليم احمد لطفى احمد48996

سوهاجاألدبىمبصريونس الاله عبد ناجى احمد48997

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الاله عبد احمد اسالم48998

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن منصور حاتم48999

سوهاجاألدبىمبصرعبيد محمد جابر حسام49000

سوهاجاألدبىمبصراحمد صديق حسن صديق49001

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد محمود عثمان49002

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد على49003

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى على ضاحى فارس49004

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الاله عبد احمد كريم49005

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد صابر كريم49006

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كامل جمال محمد49007

سوهاجاألدبىمبصرمزيد يوسف حمدى محمد49008

سوهاجاألدبىمبصرالمحسن عبد هللا خلف حنفى محمود49009

سوهاجاألدبىمبصرسعد على سعد محمد49010

سوهاجاألدبىمبصرصالح احمد صالح محمد49011

سوهاجاألدبىمبصربدران محمد صالح محمد49012

سوهاجاألدبىمبصررشوان صابر صابر محمد49013

سوهاجاألدبىمبصرالهادى عبد محمد العال عبد محمد49014

سوهاجاألدبىمبصرسليم محمود الرحيم عبد محمود49015

سوهاجاألدبىمبصرحسان خلف فكرى محمد49016

سوهاجاألدبىمبصرمحمود خلف محمد محمود49017

سوهاجاألدبىمبصرالجابرعلى عبد على مصطفى49018

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد ثابت ممدوح49019

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد خلف خضير ابو49020

سوهاجاألدبىمبصراحمد زيد ابو كمال زيد ابو49021

سوهاجاألدبىمبصرمرجان مرجان حمدان حامد احمد49022

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد زيد ابو حمدى احمد49023

سوهاجاألدبىمبصرالسيد شيخون حمدى احمد49024

سوهاجاألدبىمبصرخليل العدب ابو خليل احمد49025

سوهاجاألدبىمبصرعلى قدرى صفوت احمد49026

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد صالح احمد49027

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد المنعم عبد العزيز عبد احمد49028

سوهاجاألدبىمبصرحسن جاد فرج احمد49029

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفضل ابو محمد احمد49030

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوفا ابو محمد احمد49031
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد49032

سوهاجاألدبىمبصرعمران خلف محمد احمد49033

سوهاجاألدبىمبصرتايب فهمى محمد اسامه49034

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الستار عبد اسالم49035

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد العزيز عبد محمد اسالم49036

سوهاجاألدبىمبصربكر الدين نور ناصر اسالم49037

سوهاجاألدبىمبصرمحمود فهمى عمر الحسين49038

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو البدرى عثمان بسام49039

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد شفيق ناصر حازم49040

سوهاجاألدبىمبصرحسان حامد محمد حامد49041

سوهاجاألدبىمبصرحسن السعود ابو حسن حسام49042

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على حسن حسام49043

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد حسن عيد حسام49044

سوهاجاألدبىمبصرحسان الاله عبد شحاته حسن49045

سوهاجاألدبىمبصرحسن عبده الرحمن عبد حسن49046

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمد على حسين49047

سوهاجاألدبىمبصررضوان احمد السيد حماده49048

سوهاجاألدبىمبصردياب جالل هالل حماده49049

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمدين السيد خالد49050

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد على رشاد خالد49051

سوهاجاألدبىمبصريوسف العال عبد احمد خضر49052

سوهاجاألدبىمبصرعطيه هللا خلف محمود خلف49053

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الطيب هاشم محمد سلمان49054

سوهاجاألدبىمبصرالسمان شعبان كامل شعبان49055

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاد شعبان زيد ابو صالح49056

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمود اسعد صالح49057

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم العال عبد ناصر طارق49058

سوهاجاألدبىمبصريوسف هللا عبد محمد الرحمن عبد49060

سوهاجاألدبىمبصريسن عكاشه محروس عكاشه49061

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود الليثى على49062

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد على49063

سوهاجاألدبىمبصرهللا فضل احمد حماده عماد49064

سوهاجاألدبىمبصرجمعه ابراهيم احمد عمرو49065

سوهاجاألدبىمبصرمحمود رجب محمود عمرو49066

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود عمر كريم49067

سوهاجاألدبىمبصرالخالق عبد حمدان احمد محمد49068

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد احمد محمد49069

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن ثروت محمد49070

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو على حمدى محمد49071

سوهاجاألدبىمبصرصديق هاشم راشد محمد49072

سوهاجاألدبىمبصررشوان محمد رجب محمد49073

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد صابر محمد49074
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد توفيق صبرى محمد49075

سوهاجاألدبىمبصرتمام المتجلى عبد القادر عبد محمد49076

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو عبده القادر عبد محمد49077

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد منصور محمد49078

سوهاجاألدبىمبصريوسف هللا عبد يسرى محمد49079

سوهاجاألدبىمبصرراشد منصور احمد محمود49080

سوهاجاألدبىمبصراحمد شيخون جمال محمود49081

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد حسين محمود49082

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد اسماعيل رزق محمود49083

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد زكى محمود49084

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمد صالح محمود49085

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عبده محمد محمود49086

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو البدرى رمضان نادر49087

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد زيد ابو القذافى هشام49088

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هاشم محمد هيثم49089

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن توفيق وليد49090

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد احمد يحيى49091

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد يوسف صالح يوسف49092

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم رزق شعبان يوسف49093

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود طه يحيى49094

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود ربيعى زين49095

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد احمد سامح49096

سوهاجاألدبىمبصررشوان عيد شعبان عيد49098

سوهاجاألدبىمبصرحسن الحليم عبد شعبان احمد49099

سوهاجاألدبىمبصرهمام محمود عزت احمد49100

سوهاجاألدبىمبصرالزاهرى حسن فتحى احمد49101

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد كامل الدين نصر احمد49102

سوهاجاألدبىمبصرالعز ابو السيد خيرى حماده49103

سوهاجاألدبىمبصرخليفه فهمى الجواد عبد رمضان49104

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد العاطى عبد ناصر رمضان49105

سوهاجاألدبىمبصرعبادى الفولى محمود هللا عبد49106

سوهاجاألدبىمبصرمحفوظ قدرى شعبان هللا عبد49107

سوهاجاألدبىمبصرفهمى اليزيد ابو النجالوى عماد49108

سوهاجاألدبىمبصريونس دياب عنتر سامح49109

سوهاجاألدبىمبصرالعز ابو السيد جمال عاطف49110

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمود رمضان فتحى49111

سوهاجاألدبىمبصرحافظ الدين عز جمال مصطفى49112

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد هاشم شعبان مصطفى49113

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد احمد صالح محمد49114

سوهاجاألدبىمبصرالدين عز يسن صالح محمد49115

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد المنطلب عبد حامد محمود49116

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد محمود49117
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سوهاجاألدبىمبصراحمد محفوظ العال عبد مؤمن49118

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد البدرى الهنداوى نبيل49119

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الدين نور محمد وليد49120

سوهاجاألدبىمبصرقدرى خيرى محمد يحى49121

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد فراج كامل االمير49122

سوهاجاألدبىمبصرالسيد رمضان عاطف احمد49123

سوهاجاألدبىمبصرفراج عطيه فراج احمد49124

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد حمدى الشريف49125

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود كمال احمد49126

سوهاجاألدبىمبصرقاسم حسن محمد احمد49127

سوهاجاألدبىمبصرحداد الجواد عبد حداد حسن49128

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف مصطفى احمد حمدى49129

سوهاجاألدبىمبصرشحاته محمد هللا فتح جمال49130

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد عاطف حسن49131

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد مراد على خالد49132

سوهاجاألدبىمبصرالدرملى النعيم عبد الحى عبد شحاته49133

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد عيد عمرو49134

سوهاجاألدبىمبصرالسمان احمد السمان الرحمن عبد49135

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد فتحى محمود49136

سوهاجاألدبىمبصرمهران قبيصى محمد مصطفى49137

سوهاجاألدبىمبصرعثمان حلمى خلف محمد49138

سوهاجاألدبىمبصرمهران قبيصى مهران محمود49139

سوهاجاألدبىمبصرقاسم هللا خلف رفعت كمال49140

سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد السيد عصمت طارق49141

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد الستار عبد اشرف محمود49142

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد الشكور عبد صفوت محمد49143

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد احمد مصطفى49144

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاد محمود جمال احمد49145

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق احمد خلف احمد49146

سوهاجاألدبىمبصرالنبى عبد احمد الستار عبد احمد49147

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمود الدين عز احمد49148

سوهاجاألدبىمبصرقاسم اللطيف عبد عزت احمد49149

سوهاجاألدبىمبصرهريدى محمد احمد حسن49150

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد السيد حسين49151

سوهاجاألدبىمبصرصديق حسين محمد حسين49152

سوهاجاألدبىمبصرعلى الدين نور على حميد49153

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على طه على49154

سوهاجاألدبىمبصركريم احمد بشندى محمد49155

سوهاجاألدبىمبصرهريدى محمد جالل محمد49156

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق السيد محمود محمد49157

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد حمدان محمود49158

سوهاجاألدبىمبصرالسيد هاشم محمد محمود49159
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سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد القادر عبد العال عبد محمود49160

سوهاجاألدبىمبصرراشد شحاته خلف احمد49161

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على محمد احمد49162

سوهاجاألدبىمبصرعلى حمدان احمد بسام49163

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خليفه على شريف49164

سوهاجاألدبىمبصرخليفه السيد محمود محمد49165

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد السيد احمد49166

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد السيد احمد49167

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد محمد حمدى احمد49168

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد طلب الاله عبد احمد49169

سوهاجاألدبىمبصرعمر على الخالق عبد احمد49170

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود العال عبد احمد49171

سوهاجاألدبىمبصربكر اللطيف عبد عطا احمد49172

سوهاجاألدبىمبصرفراج احمد على احمد49173

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد محمد على احمد49174

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد احمد49175

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد منصور احمد49176

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد ناصر احمد49177

سوهاجاألدبىمبصرالخالق عبد الدقيش اشرف اسامه49178

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على السيد اسالم49179

سوهاجاألدبىمبصرالرازاق عبد جمال صالح اسالم49180

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد المنعم عبد حسن اشرف49181

سوهاجاألدبىمبصرعباس الرازق عبد عاطف اشرف49182

سوهاجاألدبىمبصرامبابى الغنى عبد الحسن ابو حسام49183

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين صالح حسين49184

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن ناصر حمدى49185

سوهاجاألدبىمبصرحسن ابراهيم رداد شرف49186

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد مصطفى ضياء49187

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد مصطفى رجب طارق49188

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد اسماعيل الرحمن عبد49189

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الملوك سيف ربيعى هللا عبد49190

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عباس السيد عالء49191

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف محمد عمر49192

سوهاجاألدبىمبصرعباس الرازق عبد عثمان فارس49193

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فاروق محمد فاروق49194

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين محى اسعد كريم49195

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود احمد محمد49196

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى على جمال محمد49197

سوهاجاألدبىمبصرحسن الاله عبد حسين محمد49198

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حمدى محمد49199

سوهاجاألدبىمبصراحمد العظيم عبد خلف محمد49200

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد شلبى محمد49201



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2140

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبعزاز اوالد

ثانتونس

ن378تونس

ن366تونس

ثانتونس

ثانتونس

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم
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سوهاجاألدبىمبصررياض محمد طلعت محمد49202

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد رشاد عصمت محمد49203

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد درويش على محمد49204

سوهاجاألدبىمبصرجبريل محمود حنفى محمود49205

سوهاجاألدبىمبصررضوان اللطيف عبد محمد محمود49206

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد محمود49207

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاب ثابت محمود مصطفى49208

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد احمد منصور49209

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم ضاحى حسن هيثم49210

سوهاجاألدبىمبصريونس عارف شعبان يوسف49211

سوهاجاألدبىمبصرالقاسم ابو الريش ابو ثروت وليد49212

سوهاجاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد خلف حسام49213

سوهاجاألدبىمبصرعيد الحميد عبد جمال ايمن49214

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد ثابت محمد49215

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد النجاه ابو عشرى عاصم49216

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل هللا عبد اسماعيل هللا عبد49217

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد رشوان على49218

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حداد جمال محمود49219

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد خالد محمود49220

سوهاجاألدبىمبصرفراج احمد ممدوح احمد49221

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ناصر اسالم49222

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد احمد السيد49223

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على العابدين زين49224

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد العاطى عبد ناصر على49225

سوهاجاألدبىمبصرعطيه احمد محمد عمر49226

سوهاجاألدبىمبصرعامر فراج الحميد عبد محمد49227

سوهاجاألدبىمبصرمهران احمد الرحمن عبد محمد49228

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو السيد مصطفى محمد49229

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور محمد احمد محمود49230

سوهاجاألدبىمبصرجمعه ابراهيم محمد محمود49231

سوهاجاألدبىمبصررضوان حسن احمد محمود49232

سوهاجاألدبىمبصرامين فهمى محمود مصطفى49233

سوهاجاألدبىمبصرمحجوب العزيز عبد محجوب ابراهيم49234

سوهاجاألدبىمبصرجاد احمد الوجيه محمد احمد49235

سوهاجاألدبىمبصرزيدان احمد وحيد احمد49236

سوهاجاألدبىمبصرعالم الدين عز احمد اسالم49237

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد العارف اسالم49238

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد حسن اسالم49239

سوهاجاألدبىمبصراحمد السمان على الحسين49240

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى عباس لبيب ايمن49241

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد بدوى حماده49242

سوهاجاألدبىمبصرعالم الدين عز حسانين خالد49243
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راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ن315بسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم
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راسببسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم
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راسببسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ن362زار بنى

ن354زار بنى

ن339زار بنى

ثانزار بنى

ثانزار بنى

ن361.5الروافع

ن345الروافع

ن350الروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ن354.5الروافع

ثانالروافع

ن356الروافع

ن356الروافع

ن334الروافع

ن338الروافع

ن329.5الروافع

راسبالروافع

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

راسبالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

راسبالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار
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سوهاجاألدبىمبصرهمام محمود فاروق شريف49244

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى عمر شعبان49245

سوهاجاألدبىمبصرعالم الشمندى صالح الدين ضياء49246

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد فوزى صابر الرحمن عبد49247

سوهاجاألدبىمبصرعمران العزيز عبد محمد العزيز عبد49248

سوهاجاألدبىمبصرجالل صالح حسين عصام49249

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الراضى عبد الرءوف عبد على49250

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل حماد حسنى كريم49251

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد الحفيظ عبد احمد محمد49252

سوهاجاألدبىمبصرهمام صديق الباهى محمد49253

سوهاجاألدبىمبصرعباس عثمان حمدى محمد49254

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد فاضل محمد49255

سوهاجاألدبىمبصرمحمود رمضان العارف محمود49256

سوهاجاألدبىمبصرحسين على جمال محمود49257

سوهاجاألدبىمبصرامين احمد رمضان محمود49258

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد عباس ناصر محمود49259

سوهاجاألدبىمبصرخليل القبيصى صابر مصطفى49260

سوهاجاألدبىمبصرحافظ حنفى رزق يوسف49261

سوهاجاألدبىمبصراحمد سعد شعبان يوسف49262

سوهاجاألدبىمبصرحسين على فتحى محمد49263

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم على حجازى ابراهيم49264

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محفوظ اسماعيل احمد االمير49265

سوهاجاألدبىمبصربيومى احمد الستار عبد احمد49266

سوهاجاألدبىمبصرامين محمد رفعت احمد49267

سوهاجاألدبىمبصرعلى رمضان صبرى احمد49268

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد صابر جمال جابر49269

سوهاجاألدبىمبصرحمايه محمود على حمايه49270

سوهاجاألدبىمبصراحمد جمال خالد الدين عز49271

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمد الواحد عبد49272

سوهاجاألدبىمبصرحسين كامل ممدوح على49273

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر احمد محمد49274

سوهاجاألدبىمبصرحسن صديق حسنى محمد49275

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين كمال الديب محمد49276

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد ناصر محمد49277

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد محمد49278

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد المعطى عبد محمد49279

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين صفوت مرتضى49280

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد ربه عبد حسن محمود49281

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حماده احمد محمود49282

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود عيد محمود49283

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على مصطفى49284

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد رضوان ياسر49285
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ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ن327الكرمانية بندار

ن341الكرمانية بندار

ن338الكرمانية بندار

ن324الكرمانية بندار

راسبالكرمانية بندار

راسبالكرمانية بندار

ن331الكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ن315.5الكرمانية بندار

راسبالكرمانية بندار

ن333الكرمانية بندار

ن323.5الكرمانية بندار

راسبالكرمانية بندار

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن339بسوهاج المنشأة

ن351.5بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن318بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة
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سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود الجابر عبد احمد49286

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد اسماعيل محمود محمد49287

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الحسن ابو احمد معتز49288

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسن على الاله عبد49289

سوهاجاألدبىمبصرالمنطلب عبد طالب ابو حماده حسن49290

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد هللا جاد نصر محمود49291

سوهاجاألدبىمبصرعوض حسين احمد محمود49292

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد صابر شعبان ابراهيم49293

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حسين احمد49294

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد حسين احمد49295

سوهاجاألدبىمبصراحمد ربيع سامى احمد49296

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو ثابت على احمد49297

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد مقبول فرغل احمد49298

سوهاجاألدبىمبصرامين محمد اللطيف عبد حسن االمير49299

سوهاجاألدبىمبصرعرابى محمود ياسر السيد49300

سوهاجاألدبىمبصرخليفه على الحميد عبد جمال49301

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد حامد احمد حامد49302

سوهاجاألدبىمبصرقناوى حمادى حمدى حماده49303

سوهاجاألدبىمبصرقناوى ابراهيم فتحى خالد49304

سوهاجاألدبىمبصرقناوى حمادى خيرى زياد49305

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد مصطفى على شعبان49306

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد هللا عبد الراضى عبد عادل49307

سوهاجاألدبىمبصرحداد على صبرى عارف49308

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد على الرحيم عبد49309

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد محمد الرحمن عبد49310

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد جمال اللطيف عبد49311

سوهاجاألدبىمبصرمحمد جالل جبريل هللا عبد49312

سوهاجاألدبىمبصرعمر اللطيف عبد محمد على49313

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر جمال محمد49314

سوهاجاألدبىمبصرقناوى حمادى الدين شمس محمد49315

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد منصور محمد49316

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمد الحمد ابو محمود49317

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحمد ابو الحليم عبد محمود49318

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد عبده محمود49319

سوهاجاألدبىمبصرعميره حامد قدرى مختار49320

سوهاجاألدبىمبصررضوان على محمد منصور49321

سوهاجاألدبىمبصرخالف السيد على مؤمن49322

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد مصطفى فتحى ناصر49323

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد احمد يوسف49324

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود الحميد عبد احمد49325

سوهاجاألدبىمبصرسالم خليل على حسين49326

سوهاجاألدبىمبصراحمد العاطى عبد السيد خالد49327
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ثانسالمة اوالد

ن334سالمة اوالد

ن324سالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

راسبسالمة اوالد

ن343سالمة اوالد

ن340سالمة اوالد

ن321سالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ن339سالمة اوالد

ن336سالمة اوالد

ن341سالمة اوالد

ن364.5سالمة اوالد

ن371سالمة اوالد

ن376.5سالمة اوالد

ن361سالمة اوالد

ن327سالمة اوالد

ن323سالمة اوالد

ن347سالمة اوالد

ن347سالمة اوالد

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدون احمد على49328

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الحميد عبد احمد على49329

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد على جمال على49330

سوهاجاألدبىمبصرحسنين خليفه محمد الرحمن عبد49331

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحكيم عبد السيد محمد49332

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان احمد محمد49333

سوهاجاألدبىمبصرسالم خليل حسن محمد49334

سوهاجاألدبىمبصرتمام احمد كمال محمد49335

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى صابر هيثم49336

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد كمال همام49337

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رضوان محمد ابراهيم49338

سوهاجاألدبىمبصراحمد مبارك اشرف احمد49339

سوهاجاألدبىمبصرحامد محمد جمال احمد49340

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد دياب احمد49341

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى على عبده احمد49342

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العال عبد الرحمن عبد اسماعيل49343

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد متولى اسالم49344

سوهاجاألدبىمبصرعلى هللا عطيه الصعليك جمال49345

سوهاجاألدبىمبصرسليم صابر سليم رضوان49346

سوهاجاألدبىمبصربربرى حسن فاروق المعز عبد49347

سوهاجاألدبىمبصرخليفه احمد عاطف عمر49349

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود جمال محمد49350

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد خالد محمد49351

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد احمد السميع عبد محمد49352

سوهاجاألدبىمبصربغدادى احمد العليم عبد محمد49353

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صديق السيد محمود49354

سوهاجاألدبىمبصرعوض ابراهيم صابر محمود49355

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو يوسف احمد يوسف49356

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور احمد ناصر الرحمن عبد49357

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد يوسف عيد صالح49358

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد احمد الكريم عبد49359

سوهاجاألدبىمبصركتانه الاله عبد محمد الاله عبد49360

سوهاجاألدبىمبصررابح الحمد ابو خالد عمر49361

سوهاجاألدبىمبصراحمد بكرى محمود اسامه49362

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد ياسر احمد49363

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد العال عبد الهادى عبد احمد49364

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد المواهب ابو القادر عبد احمد49365

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حنفى محمود ابراهيم49366

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو الدين سعد محمود هيثم49367

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد اللطيف عبد49368

سوهاجاألدبىمبصريوسف احمد محمود مصطفى49369

سوهاجاألدبىمبصراحمد عبادى ياسر محمد49370
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ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ن341الدويرات

ن315الدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ن315الدويرات

ن315الدويرات

راسبالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

ثانالدويرات

راسبالدويرات

ثانالدويرات

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن319موسى عبدالجواد

ن315موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد
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سوهاجاألدبىمبصرالنيدى ابراهيم قدرى محمد49371

سوهاجاألدبىمبصرزكى محمد احمد محمد49372

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين حمدى عماد49373

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الاله عبد مجدى عمر49374

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد ماهر السيد49375

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد محسن عمر49376

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد عوض احمد49377

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد الحميد عبد ابراهيم هللا عبد49378

سوهاجاألدبىمبصرقاسم احمد السيد احمد49379

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد خيرى احمد49380

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مراد فيصل احمد49381

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد الرحيم عبد ممدوح احمد49382

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو العال عبد رجب العال عبد49383

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد على49384

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مراد الحجاج ابو عمر49385

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد فراج العال عبد كريم49386

سوهاجاألدبىمبصرحسين العال عبد احمد محمد49387

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مراد احمد محمد49388

سوهاجاألدبىمبصربهلول قمصان جميل محمود49389

سوهاجاألدبىمبصرحسين الدين نصر الحكيم عبد محمود49390

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمد مصطفى49391

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد حموده النعيم عبد هيثم49392

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد الرازق عبد محمود ابراهيم49393

سوهاجاألدبىمبصرمحمود صديق العزيز عبد احمد49394

سوهاجاألدبىمبصرعلى الوفا ابو خالد احمد49395

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد اسماعيل49396

سوهاجاألدبىمبصرجاهين هللا خلف محمد احمد49397

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد المواهب ابو49398

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد المولى عبد محمد اسالم49399

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد اسماعيل49400

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى الاله عبد محمد الحسن49401

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم امين احمد االمير49402

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور حسين فريد بسام49403

سوهاجاألدبىمبصرحامد على اليمنى حسن49404

سوهاجاألدبىمبصرالسمان محمد حسنى حسن49405

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد السيد حسين49406

سوهاجاألدبىمبصرجاهين هللا خلف احمد حمدى49407

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مظهر الشمبلى خالد49408

سوهاجاألدبىمبصرخالد محمود جمال هللا عبد49409

سوهاجاألدبىمبصربدوى اسماعيل يوسف الرحمن عبد49410

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمد عالء49411

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد المريد عبد جمال هللا عبد49412
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ن327.5موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانعبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ن330عبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ن334عبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ن339عبداللطيف على

ن367عبداللطيف على

ن328عبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات
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سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد الفتاح عبد شاكر الفتاح عبد49413

سوهاجاألدبىمبصرعلى هللا عبد خلف الاله عبد49414

سوهاجاألدبىمبصرحسين تركى حسن الرحمن عبد49415

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد الشافى عبد محمد عمرو49416

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد عالء49417

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد رائد49418

سوهاجاألدبىمبصرحسين مرزوق حسين صابر49419

سوهاجاألدبىمبصرالدين سعد سعد عشرى سعد49420

سوهاجاألدبىمبصرمحمود منصور خلف محمود49421

سوهاجاألدبىمبصرنظير كامل ماهر محمود49422

سوهاجاألدبىمبصرعلى بدوى الباسط عبد محمود49423

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الوردانى جمال محمد49424

سوهاجاألدبىمبصررحاب ابو حسن كمال محمد49425

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم خليل صابر محمد49426

سوهاجاألدبىمبصرامين حسن العليم عبد محمود49427

سوهاجاألدبىمبصرعلى الدين سعد النبى عبد محمود49428

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحافظ عبد احمد محمد49429

سوهاجاألدبىمبصرعوض محمد الستار عبد محمد49430

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد شحاته عوض محمد49431

سوهاجاألدبىمبصرالمحسن عبد الجويرد خلف محمد49432

سوهاجاألدبىمبصرعلى يوسف الرحمن عبد محمد49433

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد مصطفى محمد49434

سوهاجاألدبىمبصرعوض محمد الودود عبد محمد49435

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى محمد49436

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم امين خالف محمود49437

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين سليمان محمدين هشام49438

سوهاجاألدبىمبصرمهران اللطيف عبد محمد اسماعيل49439

سوهاجاألدبىمبصرمنصور الرحمن عبد مصطفى كريم49440

سوهاجاألدبىمبصربغدادى توفيق محمد احمد49441

سوهاجاألدبىمبصرالطيب الحميد عبد حامد احمد49442

سوهاجاألدبىمبصررضوان حشمت مظهر محمد49443

سوهاجاألدبىمبصربكرى حفنى الرافع عبد عدنان49444

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد الوفاء ابو الوهاب عبد49445

سوهاجاألدبىمبصرمعوض احمد هللا عبد مصطفى49446

سوهاجاألدبىمبصرفواز احمد خلف محمد49447

سوهاجاألدبىمبصرعصملى احمد على خالد49448

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد الاله عبد اسالم49449

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرحيم عبد فرغلى السيد49450

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الشمندى حسين الشمندى49451

سوهاجاألدبىمبصرعلى على محمد بهاء49452

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد السيد حسام49453

سوهاجاألدبىمبصرمحمد وهبه السيد حسام49454
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ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

ن315العسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

ن329العسيرات

ن347العسيرات

راسبالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

راسبعباس نجع

راسبعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ن353جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن315جرجا

راسبجرجا

ن320جرجا
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود المريد عبد محمد حمد49455

سوهاجاألدبىمبصرعلى عمره ابو احمد حمدى49456

سوهاجاألدبىمبصرموسى متولى نور خالد49457

سوهاجاألدبىمبصراحمد عزت احمد طه49458

سوهاجاألدبىمبصرجابر فاروق شعبان طه49459

سوهاجاألدبىمبصرمرسى الحميد عبد عاطف عادل49460

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور السيد الدين نصر الحميد عبد49461

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الهم بغدادى الرحمن عبد49462

سوهاجاألدبىمبصرعباس محمد الناصر عبد الرحمن عبد49463

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد رمضان اللطيف عبد49464

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو السيد محمد هللا عبد49465

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد الواحد عبد سيد الواحد عبد49466

سوهاجاألدبىمبصرعمر الغنى عبد على عمر49467

سوهاجاألدبىمبصرالسيد سليمان فراج فوزى49468

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صابر احمد كريم49469

سوهاجاألدبىمبصررمضان مطاوع السعود ابو محمد49470

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد امجد محمد49471

سوهاجاألدبىمبصرعثمان منصور رضوان محمد49472

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد رمضان محمد49473

سوهاجاألدبىمبصرمحفوظ على عبده محمد49474

سوهاجاألدبىمبصرسليم فوزى بدرى محمود49475

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد جمال محمود49476

سوهاجاألدبىمبصرقاسم احمد حمدى محمود49477

سوهاجاألدبىمبصرشعبان عابدين عادل محمود49478

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمد الحميد عبد محمود49479

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد اللطيف عبد محمود49480

سوهاجاألدبىمبصرالسهولى محمد الوارث عبد مصطفى49481

سوهاجاألدبىمبصرعلى امين الدين نور يوسف49482

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو محمد السيد محمد49483

سوهاجاألدبىمبصرمحمود خليفه محمد ابراهيم49484

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الحميد عبد عشرى النجا ابو49485

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد السيد احمد49486

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحمد ابو حسن احمد49487

سوهاجاألدبىمبصرالسمان نجاتى شحاته احمد49488

سوهاجاألدبىمبصرشندى محمد الحميد عبد احمد49489

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد السيد الراضى عبد احمد49490

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد احمد على احمد49491

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على احمد49492

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف العظيم عبد على احمد49493

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين فاضل محمد احمد49494

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمدين احمد49495

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد مخيمر احمد49496
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ن315جرجا

ثانجرجا

ن324جرجا

ن344.5جرجا

ن337جرجا

ن315جرجا

ن337جرجا

ن364جرجا

ن348جرجا

ثانجرجا

ن340جرجا

ن336.5جرجا

ثانجرجا

ن335جرجا

ن330جرجا

ثانجرجا

ن346.5جرجا

ن376جرجا

ثانجرجا

ن321.5جرجا

ن344جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن315جرجا

ثانجرجا

ن331جرجا

ثانجرجا

ن330جرجا

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن315.5داود بيت

ن334داود بيت

ن344داود بيت

راسبداود بيت

راسبداود بيت

راسبداود بيت

ن315داود بيت

ن315داود بيت

راسبداود بيت

ن329داود بيت

راسبداود بيت
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سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد مصطفى احمد49497

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد السيد اسامه49498

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمد اسالم49499

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل يونس رفعت اشرف49500

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد محمد االمير49501

سوهاجاألدبىمبصررضوان مصطفى عادل الحسين49502

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد الزهرى احمد الزهرى49503

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد شوقى السيد49504

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صابر السيد49505

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عيد حمدى محمود49506

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حسين حسام49507

سوهاجاألدبىمبصرعقل محمد خلف حسن49508

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو مهنى محمد حماده49509

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد شلبى سمان حمدى49510

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى جمعه ابراهيم خالد49511

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد السيد خالد49512

سوهاجاألدبىمبصرفرحات العال عبد مصطفى راغب49513

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد رضوان شعبان رضوان49514

سوهاجاألدبىمبصرالبربرى عوض اشرف زايد49515

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عابدين كمال طارق49516

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الوهاب عبد الدين محيى طالل49517

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن احمد الرحمن عبد49518

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد برقى الرحمن عبد49519

سوهاجاألدبىمبصرداود الاله عبد محمد الاله عبد49520

سوهاجاألدبىمبصرعمر احمد سعيد هللا عبد49521

سوهاجاألدبىمبصرمرعى محمد العربى عرفه49522

سوهاجاألدبىمبصرعبود صابر عابد على49523

سوهاجاألدبىمبصراحمد الشاذلى على على49524

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود البدرى فارس49525

سوهاجاألدبىمبصرامين ضاحى عزت فارس49526

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد الدين نور رشدى مبارك49527

سوهاجاألدبىمبصرحفنى قاسم احمد محمد49528

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد الدين تاج محمد49529

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الطاهر جمال محمد49530

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد امين جمال محمد49531

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد الفتوح ابو محمود49532

سوهاجاألدبىمبصراحمد جاد احمد محمود49533

سوهاجاألدبىمبصررضوان الحميد عبد احمد محمود49534

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد هللا عبد السيد محمود49535

سوهاجاألدبىمبصرعطيه محمد مجدى مدحت49536

سوهاجاألدبىمبصرفاضل العظيم عبد الحميد عبد ناجى49537

سوهاجاألدبىمبصراحمد المجيد عبد العال عبد نور49538
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راسبداود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

ن341داود بيت

راسبداود بيت

ن351داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

ن345داود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

راسبداود بيت

ن316داود بيت

ن373داود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

راسبداود بيت

ن316.5داود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

ن358داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن338داود بيت

راسبداود بيت

ن329داود بيت

ن340داود بيت

ن341داود بيت

ن346داود بيت

ثانداود بيت
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سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد عيسى الجواد عبد يوسف49539

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمود اشرف محمود49540

سوهاجاألدبىمبصرالسمان محمود محمد يوسف49541

سوهاجاألدبىمبصرالودود عبد المجيد عبد الهادى عبد محمد49542

سوهاجاألدبىمبصريوسف على الدين نور يوسف49543

سوهاجاألدبىمبصرعلى ضاحى محمود الضاحى49544

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد زيد ابو يوسف زيد ابو49545

سوهاجاألدبىمبصرالمؤمن عبد محمود جبالى احمد49546

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان جمال احمد49547

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد شعبان احمد49548

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد فاروق احمد49549

سوهاجاألدبىمبصراحمد سمير وائل احمد49550

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سليمان محمد اشرف49551

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الرحمن عبد السيد جمال49552

سوهاجاألدبىمبصراحمد جاد محمد جمال49553

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد على الدين صالح49554

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد متولى رفعت على49555

سوهاجاألدبىمبصرعلى ضاحى محمود محمد49556

سوهاجاألدبىمبصراحمد على ناصر مصطفى49557

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد حموده نور49558

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد انور احمد49559

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد فلاير الناصر عبد احمد49560

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على احمد49561

سوهاجاألدبىمبصرنجدى محمد محمد احمد49562

سوهاجاألدبىمبصرالرسول عبد بدرى فتوح البدرى49563

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الحمد ابو عصمت انس49564

سوهاجاألدبىمبصرامبابى الحليم عبد القذافى ايمن49565

سوهاجاألدبىمبصررضوان الشافى عبد محمود بسام49566

سوهاجاألدبىمبصرعطيه محمد المصرى بهاء49567

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد محمود الناصر عبد جمال49568

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المجد ابو ممدوح حسام49569

سوهاجاألدبىمبصرعبيد محمد خلف رمضان49570

سوهاجاألدبىمبصرعسران شحات سالمه طارق49571

سوهاجاألدبىمبصربخيت على حسين الرحمن عبد49572

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد على محمد هللا عبد49573

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد المؤمن عبد عصام49574

سوهاجاألدبىمبصرمجاهد احمد شرقاوى على49575

سوهاجاألدبىمبصرسلطان على عادل على49576

سوهاجاألدبىمبصراحمد عطيه سعد عمرو49577

سوهاجاألدبىمبصراحمد العظيم عبد ياسر كريم49578

سوهاجاألدبىمبصرعالم حسن ابراهيم مبارك49579

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد رجب محسن49580
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ن315.5داود بيت

ن355داود بيت

ن359داود بيت

ن348داود بيت

راسبداود بيت

ن315المجابرة

ن315المجابرة

راسبالمجابرة

ثانالمجابرة

ن317المجابرة

ثانالمجابرة

راسبالمجابرة

ن315.5المجابرة

ن315المجابرة

راسبالمجابرة

ن315المجابرة

ثانالمجابرة

ثانالمجابرة

ن324المجابرة

ثانالمجابرة

ن315جبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ن332جبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ن319جبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

راسبجبر والشيخ مزاتا

راسبجبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ن315جبر والشيخ مزاتا

ن319جبر والشيخ مزاتا

ن315جبر والشيخ مزاتا

راسبجبر والشيخ مزاتا

ن315جبر والشيخ مزاتا
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سوهاجاألدبىمبصرسليم محمدين احمد محمد49581

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو محمد جمال محمد49582

سوهاجاألدبىمبصرحميد المجد ابو رشاد محمد49583

سوهاجاألدبىمبصراحمد مطاوع منصور محمد49584

سوهاجاألدبىمبصرحفنى محمد بدوى محمود49585

سوهاجاألدبىمبصرالمغيث عبد احمد الراضى عبد محمود49586

سوهاجاألدبىمبصرهمام سليم الوارث عبد محمود49587

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمدين مجدى محمود49588

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد يوسف محمود49589

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد يوسف حازم يوسف49590

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد رشدى السيد احمد49591

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد على جالل احمد49592

سوهاجاألدبىمبصرقاسم حسب هللا خلف احمد49593

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد على محمد احمد49594

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو احمد محمود احمد49595

سوهاجاألدبىمبصرطه ناصح معبد عادل49596

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد ابراهيم الحميد عبد49597

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل على محمد الحميد عبد49598

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد محمد الشافى عبد49599

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد عالء49600

سوهاجاألدبىمبصرمنصور محمود حمدى محمد49601

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد رجب محمد49602

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد اللطيف عبد محمد49603

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد محمود49604

سوهاجاألدبىمبصراحمد رضوان محمود مصطفى49605

سوهاجاألدبىمبصرامبابى احمد الرب جاد احمد49606

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد على بشار49607

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على محمد سليم49608

سوهاجاألدبىمبصراحمد القط عشرى شهاب49609

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد حمدى هللا عبد49610

سوهاجاألدبىمبصرحسين الوفا ابو حسين محمد49611

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد عنتر خلف محمد49612

سوهاجاألدبىمبصرامين السيد الباسط عبد محمد49613

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الاله عبد حمدى محمود49614

سوهاجاألدبىمبصراحمد عيسوى عزت محمود49615

سوهاجاألدبىمبصرقناوى محمد كمال محمود49616

سوهاجاألدبىمبصرالسيد لبيب االمير ابراهيم49617

سوهاجاألدبىمبصراالقرع ظرظور ناصر ابراهيم49618

سوهاجاألدبىمبصرقناوى الدسوقى ياسر ابراهيم49619

سوهاجاألدبىمبصربسيونى الغنى عبد حسين احمد49620

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حمدى احمد49621

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسعد اشرف اسعد49622
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ن315جبر والشيخ مزاتا

ن315جبر والشيخ مزاتا

ن322جبر والشيخ مزاتا

ن315جبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

راسبجبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

راسبجبر والشيخ مزاتا

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ن315المساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ن315المساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

راسبالمساعيد

ن342البلينا

ن364البلينا

ثانالبلينا

ن367البلينا

ن316البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ن355البلينا

ثانالبلينا

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد على احمد اسالم49623

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ابراهيم خلف اسالم49624

سوهاجاألدبىمبصرسليم احمد ضاحى اسالم49625

سوهاجاألدبىمبصرمهران الرحمن عبد ثابت اكرم49626

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد سليم احمد الشعراوى49627

سوهاجاألدبىمبصراحمد عصمان على بكرى49628

سوهاجاألدبىمبصرسليمان السمان ممدوح بهاء49629

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور العربى الناصر عبد جمال49630

سوهاجاألدبىمبصرحسب احمد محمد جمال49631

سوهاجاألدبىمبصرصابر عثمان ايمن حاتم49632

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى عزت اشرف حسام49633

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد حماد حسام49634

سوهاجاألدبىمبصراحمد خلف محمد حسام49635

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على العظيم عبد حسن49636

سوهاجاألدبىمبصرجاد الدين سعد الحميد عبد حسين49637

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على العظيم عبد حسين49638

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد خليل العظيم عبد حمام49639

سوهاجاألدبىمبصراحمد المبدى عبد احمد حمدان49640

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين المكارم ابو حنبول49641

سوهاجاألدبىمبصرالمبدى عبد حسن خالد سالمه49642

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد جمال الحكيم عبد49643

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد خلف ناصر هللا عبد49644

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدوله عز طارق كريم49645

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال احمد عوض الدين كمال49646

سوهاجاألدبىمبصرامين الحكيم عبد الشافى عبد محمد49647

سوهاجاألدبىمبصرمحمد راشد محمود معوض49648

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الناصر عبد يوسف49649

سوهاجاألدبىمبصرالنبى عبد جاد ناصر احمد49650

سوهاجاألدبىمبصربريقع محمد عاصم اسالم49651

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور حسن الصبور عبد اسالم49652

سوهاجاألدبىمبصراحمد شحات ثابت اشرف49653

سوهاجاألدبىمبصرفراج احمد النمر السيد49654

سوهاجاألدبىمبصرمدنى حمام احمد الشعراوى49655

سوهاجاألدبىمبصرمحمد امين محمد امين49656

سوهاجاألدبىمبصرحامد الديب حامد انس49657

سوهاجاألدبىمبصراحمد مطاوع الجواد عبد بالل49658

سوهاجاألدبىمبصرصديق حلمى جمال تامر49659

سوهاجاألدبىمبصرياسين جابر كالبون جابر49660

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد حسن حمدى حسن49661

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد جمال سليمان49662

سوهاجاألدبىمبصرالشمندى سليمان مهران سليمان49663

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاد حسين السيد شريف49664
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سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد المجد ابو ناصر شهاب49665

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل حسنى عادل ضياء49666

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمود ضياء49667

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوكيل عبد حمام طه49668

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو الحميد عبد ايمن الحميد عبد49669

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الطيب الوهاب عبد الرحيم عبد49670

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور احمد فؤاد عدى49671

سوهاجاألدبىمبصربدوى الحميد عبد بدوى على49672

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد مغربى على49673

سوهاجاألدبىمبصرامين الحميد عبد اشرف فارس49674

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الغنى عبد محمد فادى49675

سوهاجاألدبىمبصراحمد الوهاب عبد عاصم مجدى49676

سوهاجاألدبىمبصرعثمان نبوت الدين شمس محمود49677

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد محمد49678

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد محمد49679

سوهاجاألدبىمبصراحمد شحات القرشى محمد49680

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد المصرى محمد49681

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم مدكور حسين محمد49682

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حميد محمد49683

سوهاجاألدبىمبصربطيخ محمود رز محمد49684

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد ثابت رمضان محمد49685

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق حسب رمضان محمد49686

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد طايع محمد49687

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم على محمد49688

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على ياسر محمد49689

سوهاجاألدبىمبصرسليمان مصطفى يوسف محمد49690

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد ابراهيم محمود49691

سوهاجاألدبىمبصرالسيد خليفه السيد محمود49692

سوهاجاألدبىمبصرخليل اللطيف عبد جالل محمود49693

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود حربى محمود49694

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد لبيب الرحمن عبد محمود49695

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد محمود49696

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد الدين عز محمود49697

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عصمت محمود49698

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور الدين نور قبيل محمود49699

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود كامل محمود49700

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد الهادى عبد محمد محمود49701

سوهاجاألدبىمبصربطيخ محمد موسى محمود49702

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شحاته يحى محمود49703

سوهاجاألدبىمبصرعمر الرازق عبد يوسف محمود49704

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الحمد ابو مختار49705

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد ربيع مرزوق49706
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد ابراهيم مصطفى49707

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد حامد السيد مصطفى49708

سوهاجاألدبىمبصرعارف عزت صفوت مصطفى49709

سوهاجاألدبىمبصرالمبدى عبد محمد الرازق عبد معتز49710

سوهاجاألدبىمبصرخليل اللطيف عبد السيد معتصم49711

سوهاجاألدبىمبصراحمد الشمندى احمد موسى49712

سوهاجاألدبىمبصراحمد يوسف خالد هشام49713

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد منصور هيثم49714

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد وليد49715

سوهاجاألدبىمبصرالقاسم ابو عثمان ايمن وليد49716

سوهاجاألدبىمبصرعلى توفيق على يحى49717

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حافظ ابراهيم يوسف49718

سوهاجاألدبىمبصرمهران الدين نور مهران ابراهيم49719

سوهاجاألدبىمبصربهلول الوفا ابو حسوبه ابو احمد49720

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود الدين بهاء احمد49721

سوهاجاألدبىمبصرعلى يوسف حارس احمد49722

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد خليفه احمد49723

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد السالم عبد احمد49724

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد صالح فوزى احمد49725

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى نجيب محمد احمد49726

سوهاجاألدبىمبصرحسين الاله عبد محمود احمد49727

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد بدوى اسماعيل49728

سوهاجاألدبىمبصرعلى امين رشاد اسماعيل49729

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد فوزى عرفه اسالم49730

سوهاجاألدبىمبصرالسمان صديق العرب عز اسالم49731

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد عصام اسالم49732

سوهاجاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد فتحى اسالم49733

سوهاجاألدبىمبصراحمد امين محمد اسالم49734

سوهاجاألدبىمبصراحمد الستار عبد خالد اكرم49735

سوهاجاألدبىمبصرالدين سعد السيد خالد السيد49736

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو فؤاد محمد السيد49737

سوهاجاألدبىمبصربكرى محمد حسن بكرى49738

سوهاجاألدبىمبصرالسمان محمد ايمن تامر49739

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد سالمان حاتم49740

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاد رمضان حمدى حازم49741

سوهاجاألدبىمبصرفواز خلف الدين محى حسام49742

سوهاجاألدبىمبصرحسين الطاهر اشرف حسن49743

سوهاجاألدبىمبصرجاد مرسى الحافظ عبد حسن49744

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على عصمت حسن49745

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد عبل حمد49746

سوهاجاألدبىمبصرفرحات احمد محمد حمدون49747

سوهاجاألدبىمبصرحسان حمداوى محمود حمدى49748
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سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الرحمن عبد رفيع49749

سوهاجاألدبىمبصرشلقامى محمد فتحى زياد49750

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المجد ابو السيد سامح49751

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود شوقى سمير49752

سوهاجاألدبىمبصرالشافى عبد حارس صبرى سمير49753

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد الحميد عبد شهاب49754

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الشافى عبد عاطف الرحمن عبد49755

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاد صالح على الرحمن عبد49756

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد محمد الغنى عبد49757

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد رمضان عرفات49758

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد رمضان عصام49759

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم المريد عبد هللا عطا عصام49760

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد بدوى على49761

سوهاجاألدبىمبصرسليم على عادل على49762

سوهاجاألدبىمبصرمحمود فهيم الدين نصر على49763

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد حارث عماد49764

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد خيرى حسن عماد49765

سوهاجاألدبىمبصرحسن السمان حسنى عمر49766

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو فايز هللا خلف فايز49767

سوهاجاألدبىمبصرسليم هللا خلف حماده فريد49768

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد محمد فريد49769

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود ماهر49770

سوهاجاألدبىمبصرمرسى هللا عبد بدوى محمد49771

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد محمد جابر محمد49772

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد جمعه محمد49773

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد هللا خلف حمدى محمد49774

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبده خيرى محمد49775

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صالح شوقى محمد49776

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عادل محمد49777

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود فايز محمد49778

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الصبور عبد فوزى محمد49779

سوهاجاألدبىمبصرفايز القطرى هانى محمد49780

سوهاجاألدبىمبصراحمد الجواد عبد احمد محمود49781

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حمام محمود49782

سوهاجاألدبىمبصراحمد نور حمدى محمود49783

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد كمال محمود49784

سوهاجاألدبىمبصرالسمان امين محمد محمود49785

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد يوسف احمد مصطفى49786

سوهاجاألدبىمبصرربيع الرحيم عبد اسماعيل مصطفى49787

سوهاجاألدبىمبصرمحمد البدرى الدين محى معتز49788

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع مصطفى محمد منتصر49789

سوهاجاألدبىمبصرعلى مختار على نادر49790
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سوهاجاألدبىمبصرعلى حسين ماهر هشام49791

سوهاجاألدبىمبصرسليم احمد هاللى وائل49792

سوهاجاألدبىمبصرطنطاوى الفتوح ابو طنطاوى وليد49793

سوهاجاألدبىمبصرحسين الاله عبد حسين ياسر49794

سوهاجاألدبىمبصرالسيد ابراهيم سعد يحى49795

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد رياض يوسف49796

سوهاجاألدبىمبصرعلى مختار هللا عطيت يوسف49797

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد احمد الحفيظ عبد عمر49798

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الستار عبد بهيج حسام49799

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد حمدى49800

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود عالء هللا عبد49801

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد على شرف على49802

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الشافى عبد حمدى محمد49803

سوهاجاألدبىمبصرفواز الرحمن عبد محمد حازم49804

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد الضبع بكر ابو49805

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد الحميد عبد احمد49806

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود على احمد49807

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رياض مظهر احمد49808

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حماد احمد اسالم49809

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد ابراهيم اسماعيل49810

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم الحسينى49811

سوهاجاألدبىمبصرحفنى السمان جمعه السمان49812

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد العال ابو السيد49813

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد محمد السيد49814

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد الكريم جاد الطيب49815

سوهاجاألدبىمبصرعرابى الصادق محمد حسن49816

سوهاجاألدبىمبصرمغربى الدين نصر هنداوى حلمى49817

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الرحيم عبد عصمت خالد49818

سوهاجاألدبىمبصرمرسى السيد احمد سيد49819

سوهاجاألدبىمبصردردير عثمان الرازق عبد صالح49820

سوهاجاألدبىمبصرامين طاهر الصبور عبد طاهر49821

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد الناصر عبد عادل49822

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد اللطيف عبد محمد عاطف49823

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الاله عبد الحميد عبد49824

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على فوزى الراضى عبد49825

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود حسان الرحمن عبد49826

سوهاجاألدبىمبصرهللا عطيت الحجاج ابو شعبان الرحمن عبد49827

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد صبرى الرحمن عبد49828

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد49829

سوهاجاألدبىمبصرحسن العزيز عبد العرب عز السالم عبد49830

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على الراضى عبد العاطى عبد49831

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرازق عبد احمد هللا عبد49832
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راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ن329الغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات
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سوهاجاألدبىمبصرعلى حسانين نجاتى عمرو49833

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد عاطف فارس49834

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن عصمت فارس49835

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد الحميد عبد فتحى49836

سوهاجاألدبىمبصرحسين كمال الشناوى كمال49837

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد احمد محمد49838

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد محمد49839

سوهاجاألدبىمبصرمراد محمد رزق محمد49840

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد احمد رفاعى محمد49841

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حسين هللا عبد محمد49842

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى ماجد مصطفى محمد49843

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على اشرف محمود49844

سوهاجاألدبىمبصرعلى عطى الراضى عبد محمود49845

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد فؤاد محمود49846

سوهاجاألدبىمبصرحفنى احمد مصطفى محمود49847

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عزت مصطفى49848

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى غالب مصطفى49849

سوهاجاألدبىمبصراحمد موسى محمود موسى49850

سوهاجاألدبىمبصرحماد الحميد عبد مصطفى نادر49851

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود يوسف49852

سوهاجاألدبىمبصريوسف على هاشم يوسف49853

سوهاجاألدبىمبصراحمد امين على احمد49854

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد محمود احمد49855

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو حسين السيد اسالم49856

سوهاجاألدبىمبصراحمد الوفا ابو ماهر حسام49857

سوهاجاألدبىمبصرعطا الحميد عبد احمد سامح49858

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اليمنى محمد شريف49859

سوهاجاألدبىمبصربدر الباقى عبد بدر الباقى عبد49860

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد السيد الحميد عبد الحكيم عبد49861

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد العظيم عبد الفتاح عبد الستار عبد49862

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد الحمد ابو هللا عبد49863

سوهاجاألدبىمبصراحمد الموجود عبد جعفر هللا عبد49864

سوهاجاألدبىمبصرالمبدى عبد النبى عبد جميل على49865

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد الجبار عبد كريم49866

سوهاجاألدبىمبصرامين الدين كمال الكريم جاد الدين كمال49867

سوهاجاألدبىمبصرحسين الفتاح عبد العال ابو محمد49868

سوهاجاألدبىمبصرامين يحى رمضان محمد49869

سوهاجاألدبىمبصرقاسم الرحيم عبد سعد محمد49870

سوهاجاألدبىمبصرسليم شعبان صالح محمد49871

سوهاجاألدبىمبصردهيس شاكر العليم عبد ممدوح49872

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد الستار عبد غانم منتصر49873

سوهاجاألدبىمبصرغالب محمد احمد يوسف49874



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2172

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

ن356الغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية
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سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم احمد49875

سوهاجاألدبىمبصراحمد برعى عبيد احمد49876

سوهاجاألدبىمبصرسالم اسماعيل مصطفى شبانه49877

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد المجد ابو محمد عاطف49878

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد عاطف هشام49879

سوهاجاألدبىمبصرالعربى جاد شعبان يوسف49880

سوهاجاألدبىمبصرحماد محمد هللا عبد يوسف49881

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الهادى عبد محمد ابراهيم49882

سوهاجاألدبىمبصرالدين شمس محمد السمان احمد49883

سوهاجاألدبىمبصريوسف احمد الرؤوف عبد احمد49884

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد العليم عبد احمد49885

سوهاجاألدبىمبصرسليم محمد الدين كمال احمد49886

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد مؤمن احمد49887

سوهاجاألدبىمبصرهمام حمدان الحجاج ابو اسالم49888

سوهاجاألدبىمبصربرعى على خلف اشرف49889

سوهاجاألدبىمبصراحمد الراضى عبد عاطف بركات49890

سوهاجاألدبىمبصرحسن العزيز عبد الكريم جاد حسن49891

سوهاجاألدبىمبصرفرغل محمد سعد حسن49892

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى محمد الرؤوف عبد رشاد49893

سوهاجاألدبىمبصرعمر احمد سمير رفعت49894

سوهاجاألدبىمبصراحمد ايوب الرحيم عبد زياد49895

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد العاطى عبد الدين عز زيدان49896

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدايم عبد الحفيظ عبد شريف49897

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن صالح محمد شريف49898

سوهاجاألدبىمبصرالشافى عبد صبرى عمار صبرى49899

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد امين الدين عز طارق49900

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى الاله عبد النصر سيف الرحمن عبد49901

سوهاجاألدبىمبصرعيد ابراهيم عاطف الرحيم عبد49902

سوهاجاألدبىمبصرعلى شوقى اشرف هللا عبد49903

سوهاجاألدبىمبصراحمد عابدين الوهاب عبد عصام49904

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل على السعود ابو على49905

سوهاجاألدبىمبصرامين الرب جاد السيد على49906

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم حمدى على49907

سوهاجاألدبىمبصرمسعد على خالف على49908

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على عبده على49909

سوهاجاألدبىمبصرحسين الموجود عبد الدكتور عمرو49910

سوهاجاألدبىمبصرحسن سليم فهمى عمرو49911

سوهاجاألدبىمبصرحسين عطاى الضبع فارس49912

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الخضرى فارس49913

سوهاجاألدبىمبصرالسمان الدين عز السيد فتحى49914

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد حمدى محمد49915

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد عاطف محمد49916
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ثانالسلمانى

ن421السلمانى

ثانالسلمانى

ثانالسلمانى

ثانالسلمانى

ن327السلمانى

ثانالسلمانى

ثانبرخيل

راسببرخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل

ن326برخيل

ثانبرخيل

ن321.5برخيل

ن326برخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل

راسببرخيل

راسببرخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ن334برخيل
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سوهاجاألدبىمبصرمصطفى كرار الوهاب عبد محمد49917

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد حسن محمود49918

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صابر خلف مدحت49919

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ابراهيم حمدى مصطفى49920

سوهاجاألدبىمبصرالطيب ابو احمد صالح مصطفى49921

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد كامل على مصطفى49922

سوهاجاألدبىمبصرحريص رضوان فراج مصطفى49923

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد نوح مصطفى49924

سوهاجاألدبىمبصراحمد الراضى عبد حنفى هشام49925

سوهاجاألدبىمبصراحمد بكر ابو سعد يوسف49926

سوهاجاألدبىمبصرالسيد العليم عبد يسرى احمد49927

سوهاجاألدبىمبصراحمد جابر ماضى خالد49928

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد محمود العزيز عبد49929

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد فراج هللا عبد49930

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمود الناصر عبد على49931

سوهاجاألدبىمبصرحسن الحميد عبد نجدى محمد49932

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفضل ابو هللا ضيف مصطفى49933

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عبد صدقى كامل مصطفى49934

سوهاجاألدبىمبصرمعوض الحمد ابو المعطى عبد الحمد ابو49935

سوهاجاألدبىمبصرمجلى جابر بكرى زيد ابو49936

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد صدقى عنتر زيد ابو49937

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد الرحيم عبد احمد49938

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد احمد على احمد49939

سوهاجاألدبىمبصراحمد بدرى محمد احمد49940

سوهاجاألدبىمبصرالشافى عبد خلف محمد احمد49941

سوهاجاألدبىمبصرادم احمد مرزوق احمد49942

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد ناصر احمد49943

سوهاجاألدبىمبصراحمد بدرى محمد اشرف49944

سوهاجاألدبىمبصرامين مبروك على الحسن49945

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الصادق حربى باثل49946

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المبدى عبد سليمان الكريم جاد49947

سوهاجاألدبىمبصراحمد حافظ جابر حازم49948

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو الوهاب عبد العارف حسام49949

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد حشمت احمد حشمت49950

سوهاجاألدبىمبصرحسانين احمد الوهاب عبد حشمت49951

سوهاجاألدبىمبصررمضان هللا عبد ناصر سالمه49952

سوهاجاألدبىمبصرشحاته خلف صبرى سمير49953

سوهاجاألدبىمبصرنافع بهيج اشرف الدين شهاب49954

سوهاجاألدبىمبصراحمد فزاع محمود شهاب49955

سوهاجاألدبىمبصررمضان على يسرى شهاب49956

سوهاجاألدبىمبصرمحمود صابر الصمد عبد صابر49957

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد بدرى عاصم49958
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ن331برخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

ن318.5برخيل

ن347برخيل

ن319.5برخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ن332ابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ن359.5ابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ن327ابيدوس عرابة

راسبابيدوس عرابة

ن341ابيدوس عرابة

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ن315.5بسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره
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سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد عباس محمود عباس49959

سوهاجاألدبىمبصرالمبدى عبد الرحيم عبد رجب الرحمن عبد49960

سوهاجاألدبىمبصرسهل عدلى مظهر عدلى49961

سوهاجاألدبىمبصراحمد الخالق عبد احمد عالء49962

سوهاجاألدبىمبصرسليم الشافى عبد قدرى على49963

سوهاجاألدبىمبصرالمبدى عبد هللا جاد الستار عبد عمر49964

سوهاجاألدبىمبصرجالل محمود شحات فهد49965

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كمال العال عبد كمال49966

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد عصمت محمد49967

سوهاجاألدبىمبصرضمرانى بكر ابو عطا محمد49968

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد محمود49969

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد السيد محمود49970

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود حازم محمود49971

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد الموله فضل محمود49972

سوهاجاألدبىمبصرسهل مروان مهران محمود49973

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الطاهر محمد نزار49974

سوهاجاألدبىمبصرجابر بكرى حنفى هشام49975

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الصادق عصام هشام49976

سوهاجاألدبىمبصرمحمد امين بدوى وليد49977

سوهاجاألدبىمبصرمرسى فايز السميع عبد يوسف49978

سوهاجاألدبىمبصرعلى يونس الفضيل عبد يونس49979

سوهاجاألدبىمبصرامين ياسين الدكتور ياسين49980

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى فؤاد بدرى مشرف49981

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على الشافى عبد منتصر49982

سوهاجاألدبىمبصرسهل عدلى اسعد عمرو49983

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حماد السيد ابراهيم49984

سوهاجاألدبىمبصردرويش فاضل حسن ابراهيم49985

سوهاجاألدبىمبصرالسيد زغلول يحى الحسن ابو49986

سوهاجاألدبىمبصرمحمد زيد ابو العال عبد محمد زيد ابو49987

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدون حسن احمد49988

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد حمدى احمد49989

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العليم عبد خلف احمد49990

سوهاجاألدبىمبصرامين المجد ابو خليفه احمد49991

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد رفاعى عرفات احمد49992

سوهاجاألدبىمبصرعوض الحميد عبد عكاشه احمد49993

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرؤف عبد عالء احمد49994

سوهاجاألدبىمبصرراتب المبدى عبد على احمد49995

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم كامل فوزى احمد49996

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى الاله عبد محمد احمد49997

سوهاجاألدبىمبصراحمد محفوظ محمد احمد49998

سوهاجاألدبىمبصرثابت سباق نشأت احمد49999

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد المبدى عبد الدين نصر اسالم50000
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راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن326طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد
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سوهاجاألدبىمبصراحمد اسماعيل احمد اسماعيل50001

سوهاجاألدبىمبصرعلى اسماعيل الضبع اسماعيل50002

سوهاجاألدبىمبصرعبادى صبرى عالء اسماعيل50003

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد صابر كامل اسماعيل50004

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد اسماعيل50005

سوهاجاألدبىمبصرصادق البدرى عاطف اشرف50006

سوهاجاألدبىمبصرالراوى محمد فيصل بشار50007

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الشمندى محمود رجب50008

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق رشاد عاطف رفيع50009

سوهاجاألدبىمبصرعباس زيد ابو الحق عبد شاهر50010

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد السيد شعبان50011

سوهاجاألدبىمبصراحمد هاشم رمضان الباسط عبد50012

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمود الحميد عبد50013

سوهاجاألدبىمبصرخليل ابراهيم جاد الراضى عبد50014

سوهاجاألدبىمبصرحسين العزيز عبد على العزيز عبد50015

سوهاجاألدبىمبصربدوى المقصود عبد يحى العزيز عبد50016

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حفنى الرحمن عبد القدير عبد50017

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد جالل صالح اللطيف عبد50018

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد جميل هللا عبد50019

سوهاجاألدبىمبصرعثمان عابدين فتحى هللا عبد50020

سوهاجاألدبىمبصرعلى الوهاب عبد محمد هللا عبد50021

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد على المجيد عبد50022

سوهاجاألدبىمبصرحسن الاله عبد عنتر الناصر عبد50023

سوهاجاألدبىمبصرخليفه محمد عماد عصام50024

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف ناصر على50025

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود هاشم عمر50026

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل صديق رمضان فارس50027

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على ربيع فهد50028

سوهاجاألدبىمبصرمحمود فوزى محمد فوزى50029

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الفضيل عبد سباعى قدرى50030

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق العال عبد فتحى كرم50031

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم محمد كرم50032

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرسول عبد فراج كريم50033

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل صديق الناصر عبد كمال50034

سوهاجاألدبىمبصرسالم ابراهيم محمود الخالق عبد50035

سوهاجاألدبىمبصرمحمد جابر احمد محمد50036

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين احمد محمد50037

سوهاجاألدبىمبصرحسين راجح الجمل محمد50038

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد السيد محمد50039

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو بربرى السيد محمد50040

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الفضل ابو ايمن محمد50041

سوهاجاألدبىمبصرفايز الستار عبد حشمت محمد50042
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ن317طوق اوالد

ن342طوق اوالد

ن320طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ن335طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن326طوق اوالد

ن315.5طوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ن346طوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ثانطوق اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد حمام محمد50043

سوهاجاألدبىمبصرحمدان محمد رشدى محمد50044

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على فوزى محمد50045

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو احمد محمود محمد50046

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد على محمود محمد50047

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد حفنى مصطفى محمد50048

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فوزى احمد محمود50049

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد الوهجانى محمود50050

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حداد محمود50051

سوهاجاألدبىمبصرصادق محمود صبره محمود50052

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد الوارث عبد محمود50053

سوهاجاألدبىمبصرامين حسن الحارص عبد محمود50054

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد فراج محمود50055

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور على كمال محمود50056

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى الاله عبد محسن محمود50057

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد جمال مصطفى50058

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد كامل عالء مصطفى50059

سوهاجاألدبىمبصرالسمان ثابت محروس مصطفى50060

سوهاجاألدبىمبصراحمد الطيب خلف مصطفى50061

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد عابدين على نوح50062

سوهاجاألدبىمبصرحسانين احمد الوفا ابو هشام50063

سوهاجاألدبىمبصرعلى هللا عبد عمار هيثم50064

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ياسر50065

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم جمال يحى50066

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد ابراهيم السيد محمود50067

سوهاجاألدبىمبصرهاشم الصغير محمد الخالق عبد محمد50068

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السالم عبد الدين عز مصطفى50069

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم فؤاد عفيفى بسام50070

سوهاجاألدبىمبصرقايد مدنى احمد عمر50071

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد عاطف مرتضى50072

سوهاجاألدبىمبصرراتب زكى الخالق عبد احمد50073

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد فرج احمد50074

سوهاجاألدبىمبصرمازن محمد وافى احمد50075

سوهاجاألدبىمبصراحمد خيرى احمد اسالم50076

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد اسالم50077

سوهاجاألدبىمبصراحمد المعبود عبد فراج التهامى50078

سوهاجاألدبىمبصرعبيد جبل الرحمن عبد جبل50079

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد مصطفى الدين حسام50080

سوهاجاألدبىمبصراحمد المجد ابو الرحيم عبد حسن50081

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد الدين نصر رائد50082

سوهاجاألدبىمبصرعمر محمود احمد شريف50083

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف محمود شريف50084
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ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ن315.5طوق اوالد

ن333طوق اوالد

ن322طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ن338طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود صابر الفتاح عبد صابر50085

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد النصر سيف هللا عبد50086

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود ضاحى عثمان50087

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد محمود على عرفان50088

سوهاجاألدبىمبصرتمام مصطفى التونى عمر50089

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد جميل فارس50090

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد الحارس عبد محمد50091

سوهاجاألدبىمبصرحسن الحارس عبد صبرى محمد50092

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدان الصبور عبد محمد50093

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد حسن عمر محمد50094

سوهاجاألدبىمبصرالقاسم ابو الراعى حمدى محمود50095

سوهاجاألدبىمبصرخضيرى محمد اسعد ممدوح50096

سوهاجاألدبىمبصرصادق توفيق الحكيم عبد هالل50097

سوهاجاألدبىمبصرطاهر احمد عاطف احمد50098

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد ابراهيم على ابراهيم50099

سوهاجاألدبىمبصرسليمان السيد محمد بكر ابو50100

سوهاجاألدبىمبصراحمد على ابراهيم احمد50101

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد عتريس المجد ابو احمد50102

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود السبع احمد50103

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الرحمن عبد ثروت احمد50104

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل ثابت حلمى احمد50105

سوهاجاألدبىمبصراحمد يحى حلمى احمد50106

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم على رجب احمد50107

سوهاجاألدبىمبصراحمد محفوظ الباسط عبد احمد50108

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد الشافى عبد احمد50109

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد الرحيم عبد القادر عبد احمد50110

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد الكريم عبد احمد50111

سوهاجاألدبىمبصرعمران محمد اللطيف عبد احمد50112

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمود الناصر عبد احمد50113

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد هللا عطا احمد50114

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد عثمان على احمد50115

سوهاجاألدبىمبصرمحمد امين عنتر احمد50116

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد فاضل احمد50117

سوهاجاألدبىمبصررضوان حسن محمد احمد50118

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الدين عز مجدى اسالم50119

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد السيد اسماعيل50120

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد حلمى اشرف50121

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد صالح اكرم50122

سوهاجاألدبىمبصرحسن على الحفيظ عبد الحسن50123

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد على الحسين50124

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم على ايمن50125

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد على ايمن50126
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راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ن321طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن326طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن337.5يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن327.5يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن325يحيى اوالد

ن348يحيى اوالد

ن364يحيى اوالد

ن340يحيى اوالد

ن317.5يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ن324يحيى اوالد

ن318يحيى اوالد

ن322يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ن361.5يحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ن319يحيى اوالد



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2185

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصراحمد على منصور ايمن50127

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود الباسط عبد ايهاب50128

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسين زكريا تامر50129

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد جبريل50130

سوهاجاألدبىمبصرسليمان اسماعيل السبع حازم50131

سوهاجاألدبىمبصرهللا سعد محمد ابراهيم حسام50132

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد المحسن عبد حسام50133

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود الناصر عبد حسام50134

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد حسين حسن50135

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على مصطفى حسن50136

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد دياب حمدى50137

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود محمد حمدى50138

سوهاجاألدبىمبصريوسف احمد محمود خطاب50139

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على السيد زياد50140

سوهاجاألدبىمبصراحمد حلمى الشافى عبد سالم50141

سوهاجاألدبىمبصرعلى الدين سعد شحاته الدين سعد50142

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن محمد شعبان50143

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد ابراهيم الشافى عبد صالح50144

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد لطفى طارق50145

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عباس محمد طارق50146

سوهاجاألدبىمبصرالسمان احمد الحكيم عبد عاصم50147

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد احمد الحميد عبد50148

سوهاجاألدبىمبصرعجور محمد ناجى الحميد عبد50149

سوهاجاألدبىمبصرمدنى محمود محمد الرازق عبد50150

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد عتريس الفضل ابو الرحمن عبد50151

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمد الرحيم عبد50152

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود محمد الرحيم عبد50153

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد سليمان العزيز عبد50154

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمود العظيم عبد50155

سوهاجاألدبىمبصرحسن اسماعيل احمد هللا عبد50156

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد عمر هللا عبد50157

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الضبع عصام50158

سوهاجاألدبىمبصراحمد على ابراهيم على50159

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد الديب عمر50160

سوهاجاألدبىمبصربدوى محمد احمد فارس50161

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على فارس50162

سوهاجاألدبىمبصرسليمان حسن جمعه كريم50163

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على احمد محمد50164

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد اعصام محمد50165

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عبادى الغليض محمد50166

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد رفعت محمد50167

سوهاجاألدبىمبصرالخالق عبد محمد عاشور محمد50168
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ن315يحيى اوالد

ن320يحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ن339يحيى اوالد

ن329يحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن424يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ن329يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن329يحيى اوالد

ن329يحيى اوالد

ن341يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن323يحيى اوالد

ن335يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد
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سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد عباس محمد50169

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد الباسط عبد محمد50170

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الضوى البصير عبد محمد50171

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد الحكم عبد محمد50172

سوهاجاألدبىمبصرحسن المجد ابو الناصر عبد محمد50173

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد على محمد50174

سوهاجاألدبىمبصرشاكر احمد محمود محمد50175

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمود محمد50176

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على محمود محمد50177

سوهاجاألدبىمبصرمحمد وحيد محمود محمد50178

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمود50179

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود احمد محمود50180

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل محمود50181

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الحارس عبد رجب محمود50182

سوهاجاألدبىمبصرسليمان حافظ الرحيم عبد محمود50183

سوهاجاألدبىمبصررضوان حسن محمد محمود50184

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور حسن الدين نور محمود50185

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الرحيم عبد مروان50186

سوهاجاألدبىمبصراحمد رشاد محمد مصطفى50187

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عبادى محمد مصطفى50188

سوهاجاألدبىمبصرمحمد توفيق محمود مصطفى50189

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود مؤمن50190

سوهاجاألدبىمبصرمحمد جابر السيد نادر50191

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الدين تاج وليد50192

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الفتوح ابو محمد يحى50193

سوهاجاألدبىمبصرالمصرى محمد السبع احمد50194

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد جمال رفيع50195

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على وحيد على50196

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الجليل عبد محمد50197

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الرازق عبد محمد50198

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد عزت احمد50199

سوهاجاألدبىمبصرالحكيم عبد الهادى عبد فتحى احمد50200

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل عيسى القرشى اسالم50201

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الحسن ابو رأفت اسالم50202

سوهاجاألدبىمبصريوسف فؤاد عاطف اسالم50203

سوهاجاألدبىمبصرطلب خيامى نجدى اشرف50204

سوهاجاألدبىمبصراحمد امين جابر امين50205

سوهاجاألدبىمبصريوسف خلف حسن حسام50206

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد رفاعى احمد ذكريا50207

سوهاجاألدبىمبصربدوى شرقاوى حسنى شرقاوى50208

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صديق العزيز عبد50209

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد صبرى على50210
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راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن333يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن324يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ن331يحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ن325يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانالخيام

ن527الخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

راسبالخيام

راسبالخيام
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سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود ثروت عمر50211

سوهاجاألدبىمبصرالصادق احمد خلف عمر50212

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف الحميد عبد المريد عبد فارس50213

سوهاجاألدبىمبصرصديق الاله عبد خيرى محمد50214

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد سيد محمد50215

سوهاجاألدبىمبصرامين حمدى عابد محمد50216

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل عرنوط الباسط عبد محمد50217

سوهاجاألدبىمبصربدوى محمد على محمد50218

سوهاجاألدبىمبصرعصران محمد عنتر محمد50219

سوهاجاألدبىمبصرالمنطلب عبد ثابت يوسف محمد50220

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد حافظ خيامى محمود50221

سوهاجاألدبىمبصرفولى سليمان فتحى محمود50222

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد خلف ياسر50223

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسانين شعبان يوسف50224

سوهاجاألدبىمبصرحفنى الحسن ابو عادل محمد ابراهيم50225

سوهاجاألدبىمبصراالعرج احمد منصور ابراهيم50226

سوهاجاألدبىمبصراحمد حافظ زيدان احمد50227

سوهاجاألدبىمبصرمهدى حداد عاطف احمد50228

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد الرحيم عبد احمد50229

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد مايز هللا عبد احمد50230

سوهاجاألدبىمبصرحفنى محمد ربه عبد احمد50231

سوهاجاألدبىمبصرشوشه ابو مخلف عبده احمد50232

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على محمد احمد50233

سوهاجاألدبىمبصرشحات مدنى خيرى اسامه50234

سوهاجاألدبىمبصرشحاته حماد نبيل اسامه50235

سوهاجاألدبىمبصرعرابى جابر الزعمان اسالم50236

سوهاجاألدبىمبصراحمد على الشافى عبد اسماعيل50237

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل على اسماعيل50238

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السيد الاله عبد السيد50239

سوهاجاألدبىمبصرالزاهر عبد فهمى الفتوح ابو الشعراوى50240

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد فيصل بشار50241

سوهاجاألدبىمبصرمتولى تغيان الناصر عبد الدين بهاء50242

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد الدين نور ضاحى جمال50243

سوهاجاألدبىمبصرالصافى زيدان مرعى حازم50244

سوهاجاألدبىمبصراحمد عطا احمد حسام50245

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين الحميد عبد شحات حسام50246

سوهاجاألدبىمبصرموسى الحميد عبد الراضى عبد حسام50247

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد محمد حسان50248

سوهاجاألدبىمبصرعبده احمد على حسن50249

سوهاجاألدبىمبصريوسف بدوى احمد حمدى50250

سوهاجاألدبىمبصرعبده احمد على حمدى50251

سوهاجاألدبىمبصررهيفى زيدان الباسط عبد رفيع50252
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ثانالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

راسبالخيام

راسبالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ن348الكشح

ثانالكشح

راسبالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

ثانالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح
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سوهاجاألدبىمبصرسنجاب حسين محمود رفيع50253

سوهاجاألدبىمبصرعمران محمود امين سالم50254

سوهاجاألدبىمبصرصابر محمود احمد صبرى50255

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد مدنى خالد عادل50256

سوهاجاألدبىمبصرشرقاوى محمد عبده الحميد عبد50257

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الراضى عبد محروس الراضى عبد50258

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدان حزين الرحمن عبد50259

سوهاجاألدبىمبصرعلى ثابت جمال الرحيم عبد50260

سوهاجاألدبىمبصرحمدى مخلف حشمت الكريم عبد50261

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود الباسط عبد هللا عبد50262

سوهاجاألدبىمبصرحميد عمار عبده هللا عبد50263

سوهاجاألدبىمبصرعيسى معالوى كليب هللا عبد50264

سوهاجاألدبىمبصرحسانين البربرى محمد هللا عبد50265

سوهاجاألدبىمبصرمحمد امين مؤمن هللا عبد50266

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد نصر هللا عبد50267

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد سعد عزت50268

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل فهمى ابراهيم عالء50269

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عباس حسن عالء50270

سوهاجاألدبىمبصرحامد امين حمدى عالء50271

سوهاجاألدبىمبصراليسر ابو محمود راجح عالء50272

سوهاجاألدبىمبصرموسى داهش محمود عالء50273

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على المجد ابو على50274

سوهاجاألدبىمبصرحسانى يونس احمد على50275

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هنداوى الرحيم عبد على50276

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد حمدى عماد50277

سوهاجاألدبىمبصرحفنى الحسن ابو احمد عمر50278

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مخلف سعد عمر50279

سوهاجاألدبىمبصرعكاشه يوسف شحات عمر50280

سوهاجاألدبىمبصرعلى محسن صدام عمر50281

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مغربى احمد عمرو50282

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد رشدى محمود عيسى50283

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بهلول ابراهيم فارس50284

سوهاجاألدبىمبصرالحى عبد الرحمن عبد العربى فارس50285

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدان لطفى فارس50286

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد العزيز عبد فهد50287

سوهاجاألدبىمبصرمحمود كامل حماده كرم50288

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد القط كريم50289

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد حسين كريم50290

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فؤاد السيد مجدى50291

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد محمد50292

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد احمد محمد50293

سوهاجاألدبىمبصرعلى مخلف اسماعيل محمد50294
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سوهاجاألدبىمبصرعفيفى السانوسى السودانى محمد50295

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد حمدون محمد50296

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حافظ حمدى محمد50297

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد روحى محمد50298

سوهاجاألدبىمبصرعابدين محمد سمير محمد50299

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو مصطفى صفوت محمد50300

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شاكر صالح محمد50301

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن الجواد عبد محمد50302

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد الاله عبد محمد50303

سوهاجاألدبىمبصريوسف الاله عبد عطيه محمد50304

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مسلم على محمد50305

سوهاجاألدبىمبصرحسين حافظ فؤاد محمد50306

سوهاجاألدبىمبصرفايد الرحيم عبد فؤاد محمد50307

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد المنعم عبد مظهر محمد50308

سوهاجاألدبىمبصرعباس محمد ممدوح محمد50309

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الليف ابو الوفا ابو محمود50310

سوهاجاألدبىمبصربدوى كامل احمد محمود50311

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد محمود50312

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عزت الدين سيف محمود50313

سوهاجاألدبىمبصرمتولى احمد الباسط عبد محمود50314

سوهاجاألدبىمبصرهالوى محمد محمود محمد مروان50315

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد مصطفى50316

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الباسط عبد السيد مصطفى50317

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عاطف مصطفى50318

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الوفا ابو محمود مصطفى50319

سوهاجاألدبىمبصرسالم محمد محمود مصطفى50320

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد ممدوح50321

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد مريد بدوى منتصر50322

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على الجرو مؤمن50323

سوهاجاألدبىمبصرسالمه جابر نادى مؤمن50324

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد السيد ناصر50325

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الواحد عبد المنعم عبد هارون50326

سوهاجاألدبىمبصرحمادى محمد احمد هشام50327

سوهاجاألدبىمبصربدوى رفعت محمد الخالق عبد هشام50328

سوهاجاألدبىمبصرجاد اللطيف عبد هللا عطا هشام50329

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد صدقى محمد هشام50330

سوهاجاألدبىمبصرصديق الطيب الدين صالح وليد50331

سوهاجاألدبىمبصرسالمه ياسين الصبور عبد ياسين50332

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الضبع الهادى عبد ابراهيم50333

سوهاجاألدبىمبصررسالن احمد اسماعيل احمد50334

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد حمدون الحكيم عبد احمد50335

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد محمد احمد50336
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفضل ابو عزت اسالم50337

سوهاجاألدبىمبصرمقبول سمعه مازن اسالم50338

سوهاجاألدبىمبصرخليل الدين سعد عادل السيد50339

سوهاجاألدبىمبصرخليل الدين سعد احمد ايمن50340

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الوفا ابو محمد ايمن50341

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد فوزى بالبل50342

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد حسان50343

سوهاجاألدبىمبصرحسن زيد ابو الغرباوى حسين50344

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الحكم عبد حماده50345

سوهاجاألدبىمبصراحمد الوفا ابو احمد حمدى50346

سوهاجاألدبىمبصررسالن محمد جمال خالد50347

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فؤاد الاله عبد خالد50348

سوهاجاألدبىمبصرصديق على السيد رجب50349

سوهاجاألدبىمبصراحمد رفعت احمد رفيع50350

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد حماده رمضان50351

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حمدى زكريا50352

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ذكريا50353

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود عشرى زياد50354

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد سامح50355

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسنى الحميد عبد طارق50356

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود الرحيم عبد طارق50357

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد على الباسط عبد50358

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمود الباسط عبد50359

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محروس محمود الخالد عبد50360

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الدين عز فيصل الفتاح عبد50361

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد50362

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد اللطيف عبد سمير اللطيف عبد50363

سوهاجاألدبىمبصرمهدى فهمى السيد عبده50364

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حامد المجد ابو عالء50365

سوهاجاألدبىمبصررسالن احمد حسين على50366

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد راضى محمد على50367

سوهاجاألدبىمبصراحمد الراضى عبد حمدى عماد50368

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد احمد عمر50369

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد شعبان عمر50370

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد العظيم عبد عمر50371

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع احمد المؤمن عبد عنتر50372

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم العظيم عبد فارس50373

سوهاجاألدبىمبصراحمد المجد ابو محمد كريم50374

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حماد كليب محسن50375

سوهاجاألدبىمبصرمدنى ابراهيم السيد محمد50376

سوهاجاألدبىمبصرمازن محمد سمير محمد50377

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الضبع صبره محمد50378
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد عادل محمد50379

سوهاجاألدبىمبصرقناوى على الراضى عبد محمد50380

سوهاجاألدبىمبصرحامد على السميع عبد محمد50381

سوهاجاألدبىمبصرعلى صديق اللطيف عبد محمد50382

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور عطيتو محمود محمد50383

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد ربيع محمود50384

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الاله عبد صديق محمود50385

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل المعز عبد صالح محمود50386

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عوض المقصود عبد محمود50387

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حسين مصطفى50388

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد ابراهيم عبده مصطفى50389

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد عمر محمد مصطفى50390

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود مصطفى50391

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد السيد معاذ50392

سوهاجاألدبىمبصرفرغلى صديق مرعى ناصر50393

سوهاجاألدبىمبصرصديق هاشم صديق هاشم50394

سوهاجاألدبىمبصرهللا عطيت المبدى عبد عمر وليد50395

سوهاجاألدبىمبصرعلى الراضى عبد اشرف حسام50396

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود حمدى50397

سوهاجاألدبىمبصربالل احمد محمود شهاب50398

سوهاجاألدبىمبصرحموده حمدان حامد صالح50399

سوهاجاألدبىمبصرسالمان السيد هللا خلف الكريم عبد50400

سوهاجاألدبىمبصرالمعبود عبد العظيم عبد خالد عصام50401

سوهاجاألدبىمبصرصديق الحسن ابو فتحى عمر50402

سوهاجاألدبىمبصرمحمد جبريل محمد عمر50403

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد فيصل فادى50404

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد فريد50405

سوهاجاألدبىمبصرهللا رزق عطيه الفتاح عبد كرم50406

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الواحد عبد فريد كريم50407

سوهاجاألدبىمبصرعسران صديق الوفا ابو محمد50408

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين نور احمد محمد50409

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم طلعات عاطف محمد50410

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبده عطاى محمد50411

سوهاجاألدبىمبصرعسران الصادق عسران ماهر محمد50412

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد سمير محمود50413

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد الاله عبد وليد50414

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد محمد ياسين50415

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو فواد محمد يوسف50416

سوهاجاألدبىمبصراحمد جابر حسن ابراهيم50417

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم فيصل ابراهيم50418

سوهاجاألدبىمبصرعالم محمد رجب احمد50419

سوهاجاألدبىمبصرعبادى الوفا ابو عطيه احمد50420
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ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرقاسم الكريم جاد على صالح اسالم50421

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد هللا عبد السيد50422

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد حسين مصطفى ايمن50423

سوهاجاألدبىمبصرحسين جابر محمد جابر50424

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود الباسط عبد حاتم50425

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على خالد حسام50426

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد كامل حمدان50427

سوهاجاألدبىمبصرجاد محمد السعود ابو حمدى50428

سوهاجاألدبىمبصرعلى اسماعيل الحق عبد خالد50429

سوهاجاألدبىمبصرفهمى العليم عبد الكريم فضل خليل50430

سوهاجاألدبىمبصرعلى ثابت احمد رجب50431

سوهاجاألدبىمبصرعبده نعمان السيد رمضان50432

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى على مازن عاصم50433

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد فرج الرحيم عبد50434

سوهاجاألدبىمبصرفهمى العليم عبد رباش العليم عبد50435

سوهاجاألدبىمبصراحمد عبده الحليم عبد هللا عبد50436

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد ثابت اكرم على50437

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد على جمال على50438

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كامل حماده فارس50439

سوهاجاألدبىمبصرعلى حمدون رمضان فارس50440

سوهاجاألدبىمبصرجالل محمود عادل كارم50441

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن االسد كريم50442

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد50443

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل حمدون بكر ابو محمد50444

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد مختار ضيف ابو محمد50445

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد هاشم احمد محمد50446

سوهاجاألدبىمبصرحسين السيد البدرى محمد50447

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مطاوع جبريل محمد50448

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الفضل ابو حسين محمد50449

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور يوسف صالح محمد50450

سوهاجاألدبىمبصرغرباوى المبدى عبد غرباوى محمد50451

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين نور مصطفى محمد50452

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد العزيز عبد محمود50453

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود فرج محمود50454

سوهاجاألدبىمبصرعلى اسمنتى محمد محمود50455

سوهاجاألدبىمبصرعبده مختار محمد مختار50456

سوهاجاألدبىمبصرعلى المجد ابو ابراهيم مصطفى50457

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم منتصر50458

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن الرحمن عبد الدين نور50459

سوهاجاألدبىمبصرعمر محمد النصر سيف هشام50460

سوهاجاألدبىمبصرعلى وزيرى على وزيرى50461

سوهاجاألدبىمبصربكر ابو محمد جمال ياسين50462
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راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ن320خليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ن423خليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد كامل محمود احمد50463

سوهاجاألدبىمبصرسالمان احمد محمد احمد50464

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد احمد النعيم عبد احمد50465

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد حمدى50466

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد رائد50467

سوهاجاألدبىمبصرخزيم السيد محمد رائد50468

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد ياسر الرحمن عبد50469

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد اشرف محمد50470

سوهاجاألدبىمبصرالمعبود عبد السيد احمد محمود50471

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمدين الدين محى محمود50472

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمود مصطفى50473

سوهاجاألدبىمبصرقاسم محمد خلف منتصر50474

سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد عزام زيد ابو ناصر50475

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فرج هللا فتح هشام50476

سوهاجاألدبىمبصراحمد يوسف هشام يوسف50477

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد ابراهيم50478

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الكريم جاد هللا عبد ابراهيم50479

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد العزايم ابو احمد50480

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود السيد احمد50481

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل احمد جمال احمد50482

سوهاجاألدبىمبصرخليل احمد جمال احمد50483

سوهاجاألدبىمبصراحمد البدرى حسن احمد50484

سوهاجاألدبىمبصرمحافظ محمود رشاد احمد50485

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمزه الناصر عبد احمد50486

سوهاجاألدبىمبصرخليل السيد قبيصى احمد50487

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود فوزى احمد50488

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد محمد احمد50489

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قبيصى محمد احمد50490

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين محى محمود احمد50491

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى نعمان احمد50492

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد السالم عبد عادل ايمن50493

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد محمد خميس50494

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد زغلول صابر50495

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود ابراهيم محمد50496

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود بكر محمد50497

سوهاجاألدبىمبصرالسيد قبيصى خالد محمد50498

سوهاجاألدبىمبصرعروسى السيد شحاته محمد50499

سوهاجاألدبىمبصرموسى الحميد عبد ضاحى محمد50500

سوهاجاألدبىمبصرملتم الفضيل عبد عاطف محمد50501

سوهاجاألدبىمبصرالشلقامى محمد عاطف محمد50502

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود الباسط عبد محمد50503

سوهاجاألدبىمبصرسعيد محمد كمال محمد50504
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راسبخليفة اوالد

ن351المراغى االمام

ن324المراغى االمام

ن494المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

راسبالمراغى االمام

ن341المراغى االمام

ن342المراغى االمام

ن356المراغى االمام

ن349المراغى االمام

ن398المراغى االمام

ن417المراغى االمام

ن330المراغى االمام

ن344المراغى االمام

ن345المراغى االمام

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ن336الغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ن329الغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ن339الغريزات

ثانالغريزات
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سوهاجاألدبىمبصرعلى العال عبد عبده مدحت50505

سوهاجاألدبىمبصرشعبونى هللا عبد محمود مصطفى50506

سوهاجاألدبىمبصرربيعى العال عبد محمد منتصر50507

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد اشرف هشام50508

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد عشرى محمد50509

سوهاجاألدبىمبصرتوغان محمد عادل حازم50510

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد السيد محمد50511

سوهاجاألدبىمبصررفاعى العال عبد رفاعى محمود50512

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد صبره ناصر50513

سوهاجاألدبىمبصرحماد على كمال وائل50514

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد الرحيم عبد عاطف اشرف50515

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد صالح محمد50516

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد هاشم مصطفى50517

سوهاجاألدبىمبصراحمد هاشم احمد هاشم50518

سوهاجاألدبىمبصرالسيد البدرى محمود احمد50519

سوهاجاألدبىمبصرسليم الحليم عبد حسن على50520

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد احمد محمد50521

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد جمال محمد50522

سوهاجاألدبىمبصرراسم خلف جمال احمد50523

سوهاجاألدبىمبصرمتولى محمود خالد احمد50524

سوهاجاألدبىمبصرسالم السيد رفعت احمد50525

سوهاجاألدبىمبصردويدار على القادر عبد احمد50526

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ضيف ابو بدوى الرحمن عبد50527

سوهاجاألدبىمبصراحمد يسن احمد هللا عبد50528

سوهاجاألدبىمبصراليمنى على السيد هللا عبد50529

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد جمال هللا عبد50530

سوهاجاألدبىمبصرمبارك احمد محمد على50531

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الدين عز سالمان محمد50532

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال عوض هللا فتح احمد50533

سوهاجاألدبىمبصراحمد السميع عبد احمد حمدى50534

سوهاجاألدبىمبصرداوود الرازق عبد السيد الرازق عبد50535

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الباسط عبد محمد50536

سوهاجاألدبىمبصرمغربى مهنى الناصر عبد محمد50537

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد مصطفى محمد50538

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود عادل محمود50539

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد محمود50540

سوهاجاألدبىمبصراحمد السميع عبد احمد ناصر50541

سوهاجاألدبىمبصراحمد بخيت احمد يوسف50542

سوهاجاألدبىمبصرعلى حافظ السيد احمد50543

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد بليغ احمد50544

سوهاجاألدبىمبصرمتولى احمد متولى احمد50545

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد على احمد50546
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ثانالغريزات

ثانالغريزات

ن333الغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ن347الجزازرة

ن352.5الجزازرة

ن327.5الجزازرة

ن350الجزازرة

ن338الجزازرة

راسببدر مجمع

ثانبدر مجمع

ن315بدر مجمع

ثانبدر مجمع

راسبالشورانية

ثانالشورانية

راسبالشورانية

ن316الشورانية

ن335البلد شندويل

ثانالبلد شندويل

ن345البلد شندويل

ن383البلد شندويل

ثانالبلد شندويل

راسبالبلد شندويل

ن365البلد شندويل

ن341البلد شندويل

ثانالبلد شندويل

راسبالبلد شندويل

ثاناسماعيل اوالد

ن315اسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

ن315.5اسماعيل اوالد

ن316اسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

ن337اسماعيل اوالد

راسبالبطاخ

راسبالبطاخ

راسبالبطاخ

ثانالبطاخ
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سوهاجاألدبىمبصراحمد فوزى محمد احمد50547

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن على الحسن50548

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمود السيد50549

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن رمضان حسن50550

سوهاجاألدبىمبصرهللا حمد الدين زكى حسنى حمدى50551

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد محمد سلطان50552

سوهاجاألدبىمبصرزايد محمد السيد محمد50553

سوهاجاألدبىمبصرالحادى يسن اسماعيل احمد50554

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد الحميد عبد احمد50555

سوهاجاألدبىمبصرامين احمد على احمد50556

سوهاجاألدبىمبصرالصادق الاله عبد ميسر احمد50557

سوهاجاألدبىمبصرالفضل ابو الاله عبد صفوت اسالم50558

سوهاجاألدبىمبصرامين خلف كرم اسالم50559

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد كمال ذكريا50560

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد رائد50561

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد محمود زياد50563

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو احمد جمال شريف50564

سوهاجاألدبىمبصرعلى العدوى الرحمن عبد شريف50565

سوهاجاألدبىمبصرالسيد صديق سعد صديق50566

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يونس اسعد عاصم50567

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمود الرحمن عبد50568

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد احمد الرحيم عبد50569

سوهاجاألدبىمبصرسليمان فهمى سليمان الرحيم عبد50570

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى السيد حمدى عماد50572

سوهاجاألدبىمبصربخيت حسين محمد عمر50573

سوهاجاألدبىمبصراحمد رشاد محمد غزالى50575

سوهاجاألدبىمبصرهمام خلف محمد كريم50576

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الكريم عبد فتحى مجدى50577

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد خالد محمد50578

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رجب رشاد محمد50579

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد عادل محمد50580

سوهاجاألدبىمبصراحمد خضيرى عزوز محمد50581

سوهاجاألدبىمبصرسعد مشروعى على محمد50582

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هاشم على محمد50583

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد كمال محمد50584

سوهاجاألدبىمبصرحسين حسن محمود محمد50585

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الداخلى مسعد محمد50586

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عباده يسن محمد50587

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الباسط عبد محمود50588

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد احمد محمود50589

سوهاجاألدبىمبصراحمد صالح خالد محمد محمود50590

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعد ممدوح محمود50591
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد موسى ناصر محمود50592

سوهاجاألدبىمبصرالصاوى ابراهيم محمد مصطفى50593

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد هالل مصطفى50594

سوهاجاألدبىمبصرسليمان السيد مرشد مؤمن50595

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد مجدى ياسر50596

سوهاجاألدبىمبصرفاضل الصغير محمد حسين يحيى50597

سوهاجاألدبىمبصررضوان فؤاد عونى يسن50598

سوهاجاألدبىمبصرهاشم محمد عارف يوسف50599

سوهاجاألدبىمبصراحمد على يوسف محمد50600

سوهاجاألدبىمبصرالسيد زكى رأفت السيد50601

سوهاجاألدبىمبصررشوان السيد فهمى ضياء50602

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد صابر خالد الرحمن عبد50603

سوهاجاألدبىمبصرعثمان مهران على الرحمن عبد50604

سوهاجاألدبىمبصرخلف الحفيظ عبد محمد هللا عبد50605

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الرحيم عبد على عثمان50606

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد رشاد منصور كريم50607

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عاطف محمد50608

سوهاجاألدبىمبصرحماد احمد الرحمن عبد محمد50609

سوهاجاألدبىمبصرمحمد همام ماضى محمد50610

سوهاجاألدبىمبصرعلى الاله عبد ناجى محمد50611

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حسين محمد محمود50612

سوهاجاألدبىمبصراحمد عثمان هللا عبد مصطفى50613

سوهاجاألدبىمبصرموسى الضبع الناصر عبد يحيى50614

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد الدردير خلف احمد50615

سوهاجاألدبىمبصرخليفه الحفيظ عبد ممدوح احمد50616

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد مرتضى اشرف50617

سوهاجاألدبىمبصراحمد التعلب فراج السمرى50618

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن صالح حسن50619

سوهاجاألدبىمبصرخليفه محمد عزمى صابر50620

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدى الستار عبد الرحمن عبد50621

سوهاجاألدبىمبصرمناع توفيق على الرحمن عبد50622

سوهاجاألدبىمبصرمحمود مرتضى عصام احمد العليم عبد50623

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد الحمد ابو احمد الوهاب عبد50624

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الستار عبد صابر عمر50625

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى حربى محمد50626

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود زايد محمد50627

سوهاجاألدبىمبصرزهرى احمد زهرى محمد50628

سوهاجاألدبىمبصرهمام فواز محبوب محمد50629

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد حسن محمود محمد50630

سوهاجاألدبىمبصرمحمود مزيد السيد مزيد50631

سوهاجاألدبىمبصرحسين على انور ابراهيم محمود50632

سوهاجاألدبىمبصربكر ابو محمد حسنى محمود50633
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد يمنى العال عبد محمود50634

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمود الظاهر عبد محمود50635

سوهاجاألدبىمبصريونس قاسم احمد مصطفى50636

سوهاجاألدبىمبصرعباس مرسى محمد مصطفى50637

سوهاجاألدبىمبصربخيت احمد محمود مصطفى50638

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد محمد يوسف مصطفى50639

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد على صابر ممدوح50640

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد الفضيل عبد محمود يوسف50641

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين محمد شعبان محمد50642

سوهاجاألدبىمبصرقاسم عثمان انور احمد50643

سوهاجاألدبىمبصرالعليم عبد محمد ضمارى احمد50644

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد مطاوع عادل احمد50645

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عاشور ابو فارس احمد50646

سوهاجاألدبىمبصرادم احمد فرغل احمد50647

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد فؤاد احمد50648

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد احمد50649

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد احمد50650

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد السقطى50651

سوهاجاألدبىمبصرحسن خلف محمد حسام50652

سوهاجاألدبىمبصرحسين فهمى فوزى حسين50653

سوهاجاألدبىمبصرموسى على عقيق الباسط عبد50654

سوهاجاألدبىمبصراليزيد ابو هللا فرج محمد الرحمن عبد50655

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد احمد السيد هللا عبد50656

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد حسن صبرى الاله عبد50657

سوهاجاألدبىمبصرلبيب عوض محمد عالء50658

سوهاجاألدبىمبصرلبيب صابر احمد على50659

سوهاجاألدبىمبصرحمدان على احمد على50660

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد محمد على50661

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد مسعود رمضان على50662

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد ابراهيم محمد عمر50663

سوهاجاألدبىمبصرمتولى محمد انور عمرو50664

سوهاجاألدبىمبصرسلمان البر عبد سباق محمد50665

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبادى على محمد50666

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسين مبروك محمد50667

سوهاجاألدبىمبصرقاسم هللا خلف حمدى محمود50668

سوهاجاألدبىمبصرحافظ هللا فتح محمد ابراهيم50669

سوهاجاألدبىمبصرحامد محمد فوزى حامد احمد50670

سوهاجاألدبىمبصرجاد الدمرانى سمير احمد50671

سوهاجاألدبىمبصرالرشيدى على حامد حسين محمد احمد50672

سوهاجاألدبىمبصرحافظ احمد الدين بهاء العربى اسالم50673

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف محمد المنعم عبد السيد50674

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد احمد الكريم جاد امير50675
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد هاشم رفعت امير50676

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الرحيم عبد ابراهيم اسماعيل50677

سوهاجاألدبىمبصرحسن كامل محمود حامد50678

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد على احمد حماده50679

سوهاجاألدبىمبصرامين الصبور عبد محمد خالد50680

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد زياد50681

سوهاجاألدبىمبصرالمشنب العزيز عبد يوسف مصطفى زياد50682

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد مؤمن سامح50683

سوهاجاألدبىمبصرحامد محمد خلف سعد50684

سوهاجاألدبىمبصرمحمود صابر اشرف شريف50685

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الدين نور ياسر شهاب50686

سوهاجاألدبىمبصربركات الهادى عبد بركات الرحمن عبد50687

سوهاجاألدبىمبصرخليفه الفتوح ابو عادل القوى عبد50688

سوهاجاألدبىمبصراالحمر على محمد القاسم ابو هللا عبد50689

سوهاجاألدبىمبصرمحمود زيد ابو احمد هللا عبد50690

سوهاجاألدبىمبصرالظاهر عبد صديق حمدان هللا عبد50691

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حمدى هللا عبد50692

سوهاجاألدبىمبصرخليل عطا خليل هللا عبد50693

سوهاجاألدبىمبصرهاشم رمضان محمد عادل هللا عبد50694

سوهاجاألدبىمبصرعلى العال ابو محمد الدين عصام هللا عبد50695

سوهاجاألدبىمبصرفاضل اسماعيل كامل هللا عبد50696

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل زيد ابو محمد هللا عبد50697

سوهاجاألدبىمبصرعباس فتحى محمد هللا عبد50698

سوهاجاألدبىمبصرحمدان محمد محمد هللا عبد50699

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد محمد عزت50700

سوهاجاألدبىمبصراحمد على مرزوق على50701

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد خلف الضبع حمدى عماد50702

سوهاجاألدبىمبصرفرغل محمد ثابت السيد عمر50703

سوهاجاألدبىمبصرعمار السيد على صبرى عمر50704

سوهاجاألدبىمبصراحمد ثابت مخلوف عمرو50705

سوهاجاألدبىمبصريسين محمد السيد كريم50706

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد اشرف كريم50707

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد الكريم جاد كريم50708

سوهاجاألدبىمبصرحسانين حماده على الدين كمال50709

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد عاطف محمد50710

سوهاجاألدبىمبصرهاشم كمال السيد محمد50711

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد محمود السيد محمد50712

سوهاجاألدبىمبصرشعبان البدرى العربى محمد50713

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد ثروت محمد50714

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد جمال محمد50715

سوهاجاألدبىمبصرالسمان محمود حسين محمد50716

سوهاجاألدبىمبصرحسانين الاله عبد حمدى محمد50717
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سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف احمد راضى محمد50718

سوهاجاألدبىمبصرشعبان رشاد رشدى محمد50719

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد سليم رفاعى محمد50720

سوهاجاألدبىمبصرامين خلف سيد محمد50721

سوهاجاألدبىمبصراالحمر على محمد عباس محمد50722

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد هللا عبد محمد50723

سوهاجاألدبىمبصرالمتجلى عبد محمد عزت محمد50724

سوهاجاألدبىمبصرحسانين حماده على محمد50725

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الراضى عبد على محمد50726

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن قاسم محمد50727

سوهاجاألدبىمبصرهاشم رشاد كمال محمد50728

سوهاجاألدبىمبصرعبده احمد مخلوف محمد50729

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق البدرى اسعد محمود50730

سوهاجاألدبىمبصرالشاذلى احمد بدر محمود50731

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد مهدلى حسين محمود50732

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد على ربيعى محمود50733

سوهاجاألدبىمبصراالحمر الرحمن عبد المجيد عبد الرحمن عبد محمود50734

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو يوسف العال ابو مدحت50735

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد احمد مصطفى50736

سوهاجاألدبىمبصرعلى امين الخالق عبد جمال مصطفى50737

سوهاجاألدبىمبصررباب احمد حفظى مصطفى50738

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد العزيز عبد خالد مصطفى50739

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على نصر مصطفى50740

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمود عثمان مهند50741

سوهاجاألدبىمبصرمزيد الظاهر عبد محمد ناصر50742

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حافظ قدرى هشام50743

سوهاجاألدبىمبصرعوف ابو محمد احمد احمد50744

سوهاجاألدبىمبصرمهران حفنى هللا عبد احمد50745

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد مخلوف كرم احمد50746

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد محمد احمد50747

سوهاجاألدبىمبصرشيبه صدفى الهادى عبد باسم50748

سوهاجاألدبىمبصرمحفوظ نصر محمد الدين بهاء50749

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمودى جوده حازم50750

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد القط ناصر رمضان50751

سوهاجاألدبىمبصرعلى الاله عبد فرج شريف50752

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الديب طارق50753

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السالم عبد رمضان الرحمن عبد50754

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد محمود عالء50755

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين رجب محمد50756

سوهاجاألدبىمبصرعوض حلمى فكرى محمد50757

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحمد ابو ياسر ابراهيم50758

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد اشرف احمد50759
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سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد السيد احمد50760

سوهاجاألدبىمبصرحسين رفاعى عاصم احمد50761

سوهاجاألدبىمبصربخيت احمد الناصر عبد احمد50762

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد على احمد50763

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد مهاود مجدى احمد50764

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمود احمد50765

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد شعبان السيد50766

سوهاجاألدبىمبصررمضان خليفه على حسن50767

سوهاجاألدبىمبصرعفيفى محمد راشد حماده50768

سوهاجاألدبىمبصرهارون خلف هارون حماده50769

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد صادق رجب حمدى50770

سوهاجاألدبىمبصريونس الرحيم عبد ناصر زياد50771

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ثابت محمد الرحمن عبد50772

سوهاجاألدبىمبصرحسين ثابت كامل على50773

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد وحيد كارم50774

سوهاجاألدبىمبصرجالل خليفه احمد كرم50775

سوهاجاألدبىمبصرهارون خلف محمد كرم50776

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق كمال احمد محمد50777

سوهاجاألدبىمبصرصديق شحاته البدرى محمد50778

سوهاجاألدبىمبصرجاد كامل عادل محمد50779

سوهاجاألدبىمبصرمحروس حسن الحميد عبد محمد50780

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد يوسف50781

سوهاجاألدبىمبصررشوان احمد انور ابراهيم50782

سوهاجاألدبىمبصرمهران قورنى حسنى ابراهيم50783

سوهاجاألدبىمبصراحمد رشدى البر عبد بكر ابو50784

سوهاجاألدبىمبصربغدادى الخير ابو اسماعيل احمد50785

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد حسن اشرف احمد50786

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمود محمد احمد50787

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود احمد حسن50788

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد خلف حسنى حسن50789

سوهاجاألدبىمبصرمرسى مسلم حسنى حسن50790

سوهاجاألدبىمبصرالدين خير محروس محمود حسن50791

سوهاجاألدبىمبصرحسن انور محمد حسين50792

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حافظ جمال خالد50793

سوهاجاألدبىمبصرسلطان سليمان السيد طارق50794

سوهاجاألدبىمبصرفاوى احمد على عاطف50795

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى سعد الحفيظ عبد50796

سوهاجاألدبىمبصرالجيالنى خليل رمضان الرحمن عبد50797

سوهاجاألدبىمبصرزكرى احمد حلمى العزيز عبد50798

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد بربرى احمد هللا عبد50799

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد حماده رشدى هللا عبد50800

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد فوزى هللا عبد50801
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان فتحى عثمان50802

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد ايمن عالء50803

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد عالم امين عالم50804

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد حامد ممدوح عمر50805

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صبره الدين نور كريم50806

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد انور محمد50807

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد خالد محمد50808

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على محمد محمود50809

سوهاجاألدبىمبصرالجيالنى خليل رضوان مختار50810

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الوهاب عبد علوى مروان50811

سوهاجاألدبىمبصررشوان السمان رشوان هشام50812

سوهاجاألدبىمبصرمحمود يونس اشرف يونس50813

سوهاجاألدبىمبصرعلوان حسنى السيد احمد50814

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود شعبان احمد50815

سوهاجاألدبىمبصرمحمد نصر احمد الخليجى50816

سوهاجاألدبىمبصرعساف المطلب عبد كرم احمد50817

سوهاجاألدبىمبصراحمد السالم عبد على اشرف50818

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خيرى ايمن حسن50819

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد هللا خلف ناصر حماده50820

سوهاجاألدبىمبصرالحى عبد العال عبد ناصر خالد50821

سوهاجاألدبىمبصرالشلقامى ابراهيم احمد شعراوى50822

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود القوى عبد ضياء50823

سوهاجاألدبىمبصرهاشم على رجب على50824

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل جاد سعد عمر50825

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد فتحى على50826

سوهاجاألدبىمبصرمسعود احمد المصرى محمد50827

سوهاجاألدبىمبصرطه محمود بدوى محمد50828

سوهاجاألدبىمبصرحسن فتحى رجب محمد50829

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد رفعت محمد50830

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمود عادل محمود50831

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسين محمد محمود50832

سوهاجاألدبىمبصرمحمد البدرى ناصر مصطفى50833

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد احمد شعبان يوسف50834

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمود يوسف50835

سوهاجاألدبىمبصررزق الفضيل عبد الحليم عبد احمد50836

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد الزناتى محمود50837

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد السيد محمد يوسف50838

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد عطيه بشاتى محمد50839

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد على خلف احمد50840

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو السيد احمد وليد50841

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد محمود اسامه50842

سوهاجاألدبىمبصراحمد خليفه خالد اشرف50843
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سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد الناصر عبد جمال50844

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد محمد50845

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد الظاهر عبد ايمن الدين حسام50846

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد على صالح معاذ50847

سوهاجاألدبىمبصرفراج محمد رجب محمود50848

سوهاجاألدبىمبصرمحمود راجى احمد محمد محمود50849

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السيد محمد محمود50850

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد عبود الفتاح عبد يحيى50851

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمود محمد مصطفى50852

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو على محمد محمود50853

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد يوسف50854

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد ابراهيم احمد50855

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد خلف الدين عالء50856

سوهاجاألدبىمبصرغنيم ثابت جمال احمد50857

سوهاجاألدبىمبصرحسانين رمضان حسانين ياسين50858

سوهاجاألدبىمبصرقاسم صابر اشرف مصطفى50859

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على الدين سعد مصطفى50860

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد على احمد50861

سوهاجاألدبىمبصرالسيد العال عبد عثمان شمس50862

سوهاجاألدبىمبصرسلمى جمعه سالم جمعه50863

سوهاجاألدبىمبصرمحمد البدرى اشرف احمد50864

سوهاجاألدبىمبصرالزهرى الحليم عبد السيد احمد50865

سوهاجاألدبىمبصرالسيد العليم عبد العال عبد احمد50866

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد حسن حسام50867

سوهاجاألدبىمبصرعلى العظيم عبد العال عبد حمدى50868

سوهاجاألدبىمبصراحمد بدر محمد خالد50869

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على سليمان على50870

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد شيبه مؤمن50871

سوهاجاألدبىمبصرسليمان عابدين احمد محمد50872

سوهاجاألدبىمبصربخيت نظير احمد محمد50873

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمود سليم محمد50874

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود رشاد محمود50875

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صديق الحردانى احمد50876

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد عبده احمد50877

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد العال عبد السيد50878

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد صابر اسامه ياسر50879

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد مهران العال عبد محمود50880

سوهاجاألدبىمبصرثابت محمد على محمد50881

سوهاجاألدبىمبصرالعشرى مرعى الناصر عبد محمد50882

سوهاجاألدبىمبصرتمام خلف على سعد50883

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد احمد50884

سوهاجاألدبىمبصرنجاع محمد على احمد50885
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الستار عبد انس50886

سوهاجاألدبىمبصرحماد احمد حماد حسين50887

سوهاجاألدبىمبصرعمر محمد الاله عبد خالد50888

سوهاجاألدبىمبصرحسن عبده على خالد50889

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الدين صالح زياد50890

سوهاجاألدبىمبصرمهران على السيد سامح50891

سوهاجاألدبىمبصربخيت احمد على سامح50892

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد ناجح ضياء50893

سوهاجاألدبىمبصرعلى العال عبد على طه50894

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الرازق عبد هللا عبد50895

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مهدى محمد عمرو50896

سوهاجاألدبىمبصرالمحسن عبد محفوظ مصطفى محمد50897

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مهدى الدين محى محمد50898

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مصطفى عادل مصطفى50899

سوهاجاألدبىمبصرعيسى احمد على مصطفى50900

سوهاجاألدبىمبصرحسن حسين محمد وليد50901

سوهاجاألدبىمبصرعمر احمد عمر ياسر50902

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد وحيد ياسر50903

سوهاجاألدبىمبصراحمد راضى رشوان يوسف50904

سوهاجاألدبىمبصرسيد محمود جمال احمد50905

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد الحافظ عبد احمد50906

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الاله عبد عشرى احمد50907

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد محمد ممدوح احمد50908

سوهاجاألدبىمبصرحامد محمد عشرى اسامه50909

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد حمدى اسالم50910

سوهاجاألدبىمبصرعمران احمد ناجح بركات50911

سوهاجاألدبىمبصرالال عبد محمد حسن حسين50912

سوهاجاألدبىمبصرمجاهد الرحمن عبد محروس خلف50913

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد محمد رفعت50914

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود النقشبنجى سيد50915

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد فرغلى احمد طارق50916

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو محمد الحسن ابو عاصم50917

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد محمود عالء50918

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف احمد محمد على50919

سوهاجاألدبىمبصرمحمد وراد احمد فارس50920

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على محمد50921

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العال عبد كمال محمد50922

سوهاجاألدبىمبصرعبيد حسانين سيد محمود50923

سوهاجاألدبىمبصرعزاز محمد الكريم عبد محمود50924

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد المنعم عبد محمود50925

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على محمود50926

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ضيف ابو محمد محمود50927
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ن354شطورة

ن322شطورة

ثانشطورة

ن334شطورة

ثانشطورة

ثانشطورة

ن315شطورة

ثانشطورة

ثانشطورة

ن315شطورة

ثانشطورة

ن366شطورة

ن332شطورة

ن315شطورة

ثانشطورة

راسبشطورة

ثانشطورة

راسبشطورة

راسبشطورة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ن361القاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد محمود50928

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى محمود قبيصى احمد50929

سوهاجاألدبىمبصراحمد ضيف ابو محمد الحسين50930

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد فتحى احمد50931

سوهاجاألدبىمبصرفرغلى الرحيم عبد محمد خالد50932

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن الدين نور سالمه50933

سوهاجاألدبىمبصرصالح سيد شحات صالح50934

سوهاجاألدبىمبصرسيد على جمال على50935

سوهاجاألدبىمبصرعطيفى خلف الباسط عبد محمد50936

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد الحافظ عبد محمود50937

سوهاجاألدبىمبصراحمد فتحى الناصر عبد محمد50938

سوهاجاألدبىمبصرعلى هللا عبد خلف محمد50939

سوهاجاألدبىمبصرتمام امين سداح مصطفى50940

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن احمد وليد50941

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ضيف ابو سيد احمد50942

سوهاجاألدبىمبصرخالف احمد صالح احمد50943

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على عثمان احمد50944

سوهاجاألدبىمبصراحمد على فتحى احمد50945

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحفيظ عبد على اسالم50946

سوهاجاألدبىمبصراحمد حماده محمد اسالم50947

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود الصبور عبد ايمن50948

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد حسنى حسن50949

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد العرب عز شعبان50950

سوهاجاألدبىمبصرقرين محمد محمد صدام50951

سوهاجاألدبىمبصرحسانين عالم الحى عبد الرافع عبد50952

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابو السيد جمال هللا عبد50953

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم عمار عطيه على50954

سوهاجاألدبىمبصرالسيد هللا خلف حمدى عماد50955

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد على محمد50956

سوهاجاألدبىمبصررحاب ابو محمد محمد هشام50957

سوهاجاألدبىمبصرحميد العال ابو عزت احمد50958

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد عيسى احمد50959

سوهاجاألدبىمبصرعلى عطا على احمد50960

سوهاجاألدبىمبصرحسين سليمان محى احمد50961

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد فواد مجدى اسامه50962

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد السيد اسالم50963

سوهاجاألدبىمبصررمضان طه محمد بركات50964

سوهاجاألدبىمبصرهاشم الوالى عبد فراج حسن50965

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد فواز50966

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد محروس كريم50967

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد محمد50968

سوهاجاألدبىمبصرسليمان سعد القذافى محمد50969
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راسبالقاضى نزلة

ن315الصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ن331الصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ن346الصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ن315الجريدات

ثانالجريدات

راسبالجريدات

ثانالجريدات

ثانالجريدات

ن317الجريدات

ثانالجريدات

ثانالجريدات

ثانالجريدات

راسبالجريدات

راسبالجريدات

ثانالجريدات

ثانالجريدات

راسبالجريدات

ثانالجريدات

ثانالجريدات

راسبطما

ن329طما

راسبطما

راسبطما

ثانطما

ن337طما

ن323طما

ثانطما

ن352طما

ن318طما

راسبطما

ثانطما
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سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد حسن محمد50970

سوهاجاألدبىمبصرسيد حامد سعد محمد50971

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد ماجد محمد50972

سوهاجاألدبىمبصرالسيد قاسم ماهر محمد50973

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد عباس الفتاح عبد محمد50974

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمود محمد50975

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد مصطفى محمد50976

سوهاجاألدبىمبصرحسانين دهب ابو ناجح محمد50977

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد مدحت محمود50978

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود جمال محمود50979

سوهاجاألدبىمبصرحسان محمد عنتر محمود50980

سوهاجاألدبىمبصرخليل محمد ممدوح محمود50981

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود نصر محمود50982

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد فوزى البدرى موسى50983

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم مصطفى50984

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بدرى حسين مصطفى50985

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد سليمان خالد مصطفى50986

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد على مصطفى50987

سوهاجاألدبىمبصرعيسى احمد عيسى نصر50988

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو السيد على هشام50989

سوهاجاألدبىمبصرمحفوظ انس محمد يحيى50990

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد احمد اسالم50991

سوهاجاألدبىمبصرالهادى عبد العزيز عبد الهادى عبد اسالم50992

سوهاجاألدبىمبصرعمار احمد محمد خلف50993

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فتحى احمد محمود50994

سوهاجاألدبىمبصرفواز محمد فواز على احمد50995

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هريدى الناصر عبد اسالم50996

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى عطيه محمد الجوهرى50997

سوهاجاألدبىمبصراحمد حافظ احمد حافظ50998

سوهاجاألدبىمبصراحمد داخلى لطفى حسام50999

سوهاجاألدبىمبصراحمد اسماعيل محمد سالمه51000

سوهاجاألدبىمبصرسيد البدرى محمد سيد51001

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الكريم عبد الكريم عبد سيد51002

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل دياب مصطفى على51003

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صدقى سيف عنتر51004

سوهاجاألدبىمبصرحسن شاكر محمد مأمون51005

سوهاجاألدبىمبصرهريدى محمد الدين نجم محمد51006

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد ثابت محمود51007

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود فتحى محمود51008

سوهاجاألدبىمبصرحسن على عارف مصطفى51009

سوهاجاألدبىمبصرفرغلى على مصطفى فاروق51010

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على النبى عبد احمد51011
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ثانطما

راسبطما

ن341طما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

ن385طما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

راسبطما

ثانطما

راسبطما

ن353طما

ن316طما

ثانطما

راسبالمدمر

ن324المدمر

ثانالمدمر

ثانالمدمر

ثانبسوهاج العتامنة

ن359بسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ن315بسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

راسببسوهاج العتامنة

راسببسوهاج العتامنة

ثانمشطا

ن343سليم
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سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد سالم احمد الحسن51012

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمود العال عبد خليفه51013

سوهاجاألدبىمبصريحى سيد يونس طاهر51014

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد الرحمن عبد51015

سوهاجاألدبىمبصرحسن هللا عبد ابراهيم هللا عبد51016

سوهاجاألدبىمبصرسرور محمدين محمد الدين عالء51017

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حميد احمد محمد51018

سوهاجاألدبىمبصرمحمد دياب محمد دياب محمد51019

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الراضى عبد ناصر محمد51020

سوهاجاألدبىمبصرفايد محمد حسن محمود51021

سوهاجاألدبىمبصرحسن الاله عبد دياب مصطفى51022

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد عنتر احمد51023

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد عاطف اشرف51024

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد حسن51025

سوهاجاألدبىمبصرحجازى محمد الحميد عبد سالمه51026

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد محمد الاله عبد51027

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد توحيد محمد51028

سوهاجاألدبىمبصراعمر على احمد مصطفى51029

سوهاجاألدبىمبصرالقط محمد خلف مصطفى51030

سوهاجاألدبىمبصرشاهين عوض مخلوف احمد51031

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم على جمال اسالم51032

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد سيد محمد اسالم51033

سوهاجاألدبىمبصرعمران احمد محمود اشرف51034

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل حسين الناصر عبد حسين51035

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حسنى حمدى51036

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد اللطيف عبد عبده صالح51037

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد محمد51038

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد نور محمد51039

سوهاجاألدبىمبصرعيسى زايد صالح محمود51040

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود محمد محمود51041

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد اسماعيل يوسف51042

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الحافظ عبد احمد ابراهيم51043

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الرؤف عبد محمد ابراهيم51044

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد الحمد ابو احمد51045

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود اسماعيل احمد51046

سوهاجاألدبىمبصرعايد احمد على احمد51047

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد على احمد51048

سوهاجاألدبىمبصرالمحسن عبد الرؤف عبد محمد احمد51049

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد شعبان صالح اسالم51050

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى محمد كامل السيد51051

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد السيد51052

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو ضيف ابو مصطفى حازم51053
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ثانسليم

ثانسليم

ثانسليم

ثانسليم

راسبسليم

ثانسليم

ن315سليم

راسبسليم

ثانسليم

ن326سليم

ثانسليم

ثانبسوهاج جهينة

ثانبسوهاج جهينة

ن322بسوهاج جهينة

ن356بسوهاج جهينة

ن315بسوهاج جهينة

ن332بسوهاج جهينة

ثانبسوهاج جهينة

ن323بسوهاج جهينة

راسبالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ن355المحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ن356المحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ثانعنيبس

راسبعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس
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سوهاجاألدبىمبصرحسن حسن محمد حسام51054

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد الرحيم عبد حسن51055

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حسن فتحى حسن51056

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين على عاصم51057

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صالح هللا عبد51058

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد عنتر محمد51059

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود فاضل محمد51060

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد فتحى محمد51061

سوهاجاألدبىمبصرعمران محمد كمال محمد51062

سوهاجاألدبىمبصرحسن القادر عبد محمد محمد51063

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد جمال محمود51064

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود الدين سعد محمود51065

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو النعيم عبد صابر محمود51066

سوهاجاألدبىمبصرحسن صالح العزيز عبد محمود51067

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد محمد محمود51068

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد محمد محمود51069

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على محمد محمود51070

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد كمال مدحت51071

سوهاجاألدبىمبصرعلى حامد محمود مصطفى51072

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن احمد وليد51073

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى رمضان عشرى وليد51074

سوهاجاألدبىمبصرصادق فؤاد محمد وليد51075

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد احمد ياسر51076

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد فتحى ياسين51077

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمد ياسين51078

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد احمد51079

سوهاجاألدبىمبصرالخالق عبد محمد الخالق عبد اسالم51080

سوهاجاألدبىمبصرالسيد العال عبد محمد جمال51081

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد احمد حسن51082

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السالم عبد عالء سعد51083

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رضوان راضى شريف51084

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حلمى كرم طه51085

سوهاجاألدبىمبصرمسلم الاله عبد عزب الاله عبد51086

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد هللا عبد51087

سوهاجاألدبىمبصراحمد انور محمد احمد على51088

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد الغنى عبد مؤمن51089

سوهاجاألدبىمبصرالصغير احمد الصغير محمد51090

سوهاجاألدبىمبصرحسين زيد ابو جابر محمد51091

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد رجب محمد51092

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى محمد الدين صالح محمد51093

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد عابدين محمد51094

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد عادل محمد51095
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سوهاجاألدبىمبصرعلى العزيز عبد على محمد51096

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عمر محمد51097

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو السيد ضيف ابو محمود51098

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هريدى رمضان محمود51099

سوهاجاألدبىمبصرمسلم احمد على محمود51100

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود محمد محمود51101

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد هاشم خلف ابراهيم51102

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العزايم ابو احمد العزايم ابو51103

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حجازى السيد احمد51104

سوهاجاألدبىمبصرهاشم محمد خالد احمد51105

سوهاجاألدبىمبصررشوان الكريم عبد رشوان احمد51106

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد رمضان احمد51107

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى السيد فتحى احمد51108

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قاصد الرحيم عبد السيد51109

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد محمد السيد51110

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد المعبود عبد حاتم51111

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمود حمزه51112

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حامد احمد الرحمن عبد51113

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمود محمد الرحمن عبد51114

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو ربه عبد محمد هللا عبد51115

سوهاجاألدبىمبصرالسيد هريدى سيد عالء51116

سوهاجاألدبىمبصرحسانين بخيت حسانين على51117

سوهاجاألدبىمبصربيومى اللطيف عبد محمود على51118

سوهاجاألدبىمبصراحمد النعيم عبد الحافظ عبد عمر51119

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد محمد فاهد51120

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد على حسنى محمد51121

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمدين خلف محمد51122

سوهاجاألدبىمبصرحجازى محمود صالح محمد51123

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمود51124

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سيد مصطفى محمود51125

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد مصطفى وليد51126

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن محمود عاطف51127

قنااألدبىمبصرالدين سيف ابراهيم محمد ابراهيم51128

قنااألدبىمبصرقناوى مصطفى اشرف احمد51129

قنااألدبىمبصرمعوض احمد سعد احمد51130

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد حسان عبده احمد51131

قنااألدبىمبصرامين محمد عبيد احمد51132

قنااألدبىمبصرخير احمد على احمد51133

قنااألدبىمبصرالوفا ابو غريب هانى احمد51134

قنااألدبىمبصرمحمود على عرفات اسالم51135

قنااألدبىمبصرالسعود ابو سعيد محسن اسالم51136

قنااألدبىمبصرطرخاوى الفضل ابو عاطف الحسين51137
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قنااألدبىمبصرالوفا ابو غريب هانى جمال51138

قنااألدبىمبصريوسف العاطى عبد على حسن51139

قنااألدبىمبصراحمد رمضان جمال حسين51140

قنااألدبىمبصرحسن حسين ربه عبد حسين51141

قنااألدبىمبصراحمد مختار محمد حسين51142

قنااألدبىمبصريوسف جاد محمد حمدى51143

قنااألدبىمبصرصابر متولى الرؤف عبد خالد51144

قنااألدبىمبصرهاشم احمد حامد سيد51145

قنااألدبىمبصرالحميد عبد محمد نور سيد51146

قنااألدبىمبصرالكريم جاد احمد محمود هللا عبد51147

قنااألدبىمبصرحلمى حسن احمد عزت51148

قنااألدبىمبصرشمروخ خليفه محمد على51149

قنااألدبىمبصرعلى رمضان عامر عمر51150

قنااألدبىمبصرسليم السعود ابو على عمر51151

قنااألدبىمبصرمحمد سلطان غريب عيسى51152

قنااألدبىمبصرحسن احمد حسنى كريم51153

قنااألدبىمبصراحمد سالم صالح كريم51154

قنااألدبىمبصرساعى عباس الدين محى كريم51155

قنااألدبىمبصرمحمد محمود احمد محمد51156

قنااألدبىمبصرالسيد الحميد عبد اشرف محمد51157

قنااألدبىمبصرحماد عيد صبرى محمد51158

قنااألدبىمبصرالراضى عبد سليم عادل محمد51159

قنااألدبىمبصراحمد الحى عبد الناجى عبد محمد51160

قنااألدبىمبصرسيد محمد قناوى محمد51161

قنااألدبىمبصرمحمد سليم محمود محمد51162

قنااألدبىمبصرخليل محمد محمود محمد51163

قنااألدبىمبصرالحميد عبد محمد نور محمد51164

قنااألدبىمبصرسيد محمد اسماعيل محمود51165

قنااألدبىمبصرمحمود محمد جمال محمود51166

قنااألدبىمبصرعلى السميع عبد عباس محمود51167

قنااألدبىمبصرهللا عايت محمد الحليم عبد محمود51168

قنااألدبىمبصراحمد فؤاد على محمود51169

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد فتحى محمود51170

قنااألدبىمبصرالصابر عبد القادر عبد قدرى محمود51171

قنااألدبىمبصرصابر الخالق عبد محمد محمود51172

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد فتحى عامر مصطفى51173

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد يوسف الندير عبد مصطفى51174

قنااألدبىمبصرحميد هريدى على مصطفى51175

قنااألدبىمبصرعلى السميع عبد عمران مصطفى51176

قنااألدبىمبصراحمد سعيد محمد مصطفى51177

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد على محمود مصطفى51178

قنااألدبىمبصرطايع هنداوى الدين نور51179
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قنااألدبىمبصرعلى احمد محمد يوسف51180

قنااألدبىمبصرمحمد الجواد عبد عبادى احمد51181

قنااألدبىمبصرطلب على السيد محمد51182

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الدين عالء احمد51183

قنااألدبىمبصرحسن محمد رجب كمال51184

قنااألدبىمبصرالقادر عبد امبارك غريب احمد51185

قنااألدبىمبصرمحمود محمد سعد احمد51186

قنااألدبىمبصراحمد محمد مصطفى احمد51187

قنااألدبىمبصراحمد قاسم يحى اشرف51188

قنااألدبىمبصرمحمود احمد سيد خالد51189

قنااألدبىمبصرحسن على االمام عبد على51190

قنااألدبىمبصرمحمد على العظيم عبد على51191

قنااألدبىمبصرمحمود على محمد كرم51192

قنااألدبىمبصرمحمود محمد ربه عبد عاشور محمد51193

قنااألدبىمبصراحمد محمد الباسط عبد محمود51194

قنااألدبىمبصرالراوى محمد الحسن ابو القاسم ابو51195

قنااألدبىمبصرالفتاح عبد محمد اسماعيل احمد51196

قنااألدبىمبصرعلى احمد جمال الحسينى51197

قنااألدبىمبصرالصغير محمد محمد الرحمن عبد51198

قنااألدبىمبصرجالل محمد عبود هللا عبد51199

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم عباس عمار51200

قنااألدبىمبصرمحمود موسى محمد عمار51201

قنااألدبىمبصرمحمد معوض اشرف محمد51202

قنااألدبىمبصرمحمود مصطفى صالح محمد51203

قنااألدبىمبصرحسن محمود سعيد محمود51204

قنااألدبىمبصرهمام محمد الدين تاج مصطفى51205

قنااألدبىمبصرمصطفى على سيد مصطفى51206

قنااألدبىمبصرفرحان الحسن ابو فرج ابراهيم51207

قنااألدبىمبصرابراهيم امبابى حسن ابراهيم51208

قنااألدبىمبصرعليان حسين جابر احمد51209

قنااألدبىمبصرشحات سعد رضوان احمد51210

قنااألدبىمبصرحامد المجيد عبد شعبان احمد51211

قنااألدبىمبصراحمد يوسف عبده احمد51212

قنااألدبىمبصرمحمد مصطفى عبيد احمد51213

قنااألدبىمبصراحمد اللطيف عبد محمود احمد51214

قنااألدبىمبصراحمد عوض منصور احمد51215

قنااألدبىمبصراحمد سلطان احمد جمال51216

قنااألدبىمبصرالمجد ابو محمود سيد حسن51217

قنااألدبىمبصراسماعيل االمام عبد احمد حمدى51218

قنااألدبىمبصراسماعيل محمود يوسف شرقاوى51219

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود شعبان51220

قنااألدبىمبصرمحمود محمد احمد شعبان51221
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قنااألدبىمبصراحمد على سمير الرحمن عبد51222

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد غزالى الاله عبد51223

قنااألدبىمبصراحمد محمود رمضان هللا عبد51224

قنااألدبىمبصرابراهيم عطا الصبور عبد عطا51225

قنااألدبىمبصرحسن عبادى محمد عماد51226

قنااألدبىمبصربرعى منصور صالح على51227

قنااألدبىمبصرمحمد حسن العزيز عبد فهد51228

قنااألدبىمبصرابراهيم عمر ابراهيم محمد51229

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود ابراهيم محمد51230

قنااألدبىمبصربكر ابو ابراهيم احمد محمد51231

قنااألدبىمبصرمحمد محمود دردير محمد51232

قنااألدبىمبصراحمد محمود رمضان محمود51233

قنااألدبىمبصراحمد فكرى محمد محمود51234

قنااألدبىمبصرالمجد ابو يوسف محمد يوسف51235

قنااألدبىمبصرالرضى عبد الصاوى سعيد يونس51236

قنااألدبىمبصرعطيه سعد عيد احمد51237

قنااألدبىمبصراحمد فليفل حسين احمد51238

قنااألدبىمبصرمهران محمد سيد كريم51239

قنااألدبىمبصرابراهيم الحسن ابو احمد محمد51240

قنااألدبىمبصرعمر محمد رجب محمد51241

قنااألدبىمبصراحمد السميع عبد فؤاد محمد51242

قنااألدبىمبصرسيد محمود الطيب محمود51243

قنااألدبىمبصرمصطفى محمود عبيد محمود51244

قنااألدبىمبصرحنفى مصطفى حلمى ابراهيم51245

قنااألدبىمبصرعيسى محمد هللا خلف ابراهيم51246

قنااألدبىمبصرمحمد طحطاوى الخالق عبد ابراهيم51247

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد الحافظ عبد حسنى احمد51248

قنااألدبىمبصرحسين احمد حسين احمد51249

قنااألدبىمبصرعوض سعيد رضا احمد51250

قنااألدبىمبصرمحمد احمد على احمد51251

قنااألدبىمبصررشوان محمد صابر اسعد51252

قنااألدبىمبصرمحمد الفضل ابو رضا ايهاب51253

قنااألدبىمبصرمحمود الغنى عبد ناصر ايوب51254

قنااألدبىمبصرفهمى محمد عاصم باسم51255

قنااألدبىمبصرالسيد على محمد حسام51256

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد احمد المجيد عبد حسين51257

قنااألدبىمبصرمحمد بربرى محمد حمدى51258

قنااألدبىمبصرعسران احمد المنصف عبد خالد51259

قنااألدبىمبصراحمد خليفه احمد خليفه51260

قنااألدبىمبصراللطيف عبد السالم عبد اللطيف عبد زياد51261

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد الحفيظ عبد خيرت سراج51262

قنااألدبىمبصراحمد حمدى اسعد عاصم51263
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ن336.5المحروسة
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ن419.5ابوتشت
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ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن360ابوتشت

ن328ابوتشت

ن326ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن338ابوتشت

ثانابوتشت

ن329ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت
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قنااألدبىمبصرالشافى عبد محمد مصطفى الحفيظ عبد51264

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد حسين الرحيم عبد الرحيم عبد51265

قنااألدبىمبصرالنوبى محمد احمد هللا عبد51266

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد حلمى هللا عبد51267

قنااألدبىمبصرمريعز شاهين ماهر هللا عبد51268

قنااألدبىمبصرمحمد عويس السيد عرفات51269

قنااألدبىمبصرحسين عطيه عوض عطيه51270

قنااألدبىمبصرمرسى حلمى صالح عالء51271

قنااألدبىمبصرمحمد الستار عبد عنتر على51272

قنااألدبىمبصرعلى الحمد ابو سعد عمار51273

قنااألدبىمبصرالسيد فرغل سعد عمر51274

قنااألدبىمبصرمريعز السيد مريعز عمر51275

قنااألدبىمبصرهللا عبد حسانين زيد ابو كريم51276

قنااألدبىمبصرعليو صديق الناصر عبد كريم51277

قنااألدبىمبصرحماد السيد ابراهيم محمد51278

قنااألدبىمبصراحمد السالم عبد احمد محمد51279

قنااألدبىمبصراسماعيل المطلب عبد بدرى محمد51280

قنااألدبىمبصرالكريم جاد الوهاب عبد ثروت محمد51281

قنااألدبىمبصرعلى حمدى صالح محمد51282

قنااألدبىمبصرالعال عبد محمد عاصم محمد51283

قنااألدبىمبصرفهمى محمد عاطف محمد51284

قنااألدبىمبصرمحمد العال عبد الرؤف عبد محمد51285

قنااألدبىمبصرعسران المجد ابو حلمى محمود51286

قنااألدبىمبصرسليم الوحيد عبد خلف محمود51287

قنااألدبىمبصرالاله عبد عابدين صبرى محمود51288

قنااألدبىمبصرعثمان رفاعى احمد مصطفى51289

قنااألدبىمبصرسليمان محمود المبدى عبد مصطفى51290

قنااألدبىمبصرالدين على فهمى محمد مصطفى51291

قنااألدبىمبصرمحمد صادق البدرى منتصر51292

قنااألدبىمبصرالعال عبد محمد هللا خلف القطامى ناصر51293

قنااألدبىمبصراحمد فتحى عاطف ياسر51294

قنااألدبىمبصرالحكيم عبد محمد النعيم عبد ابراهيم51295

قنااألدبىمبصرعطيه المجد ابو احمد المجد ابو51296

قنااألدبىمبصرالكريم عبد احمد المجد ابو احمد51297

قنااألدبىمبصرمحمد احمد رياض احمد51298

قنااألدبىمبصربكرى بربرى محمد احمد51299

قنااألدبىمبصرمحمد حسين مصطفى احمد51300

قنااألدبىمبصرالاله عبد رضوان محمد اسامه51301

قنااألدبىمبصرهللا عبد حسن محمود اسالم51302

قنااألدبىمبصرمحمدين سعد شحاته اشرف51303

قنااألدبىمبصراحمد السيد انور السيد51304

قنااألدبىمبصراحمد امين المنعم عبد امين51305
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ثانابوتشت

ن348ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

راسبابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت
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ثانابوتشت
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ن319ابوتشت
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ثانابوتشت
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ن338جابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم
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قنااألدبىمبصراحمد مكى المجد ابو بركات51306

قنااألدبىمبصرحسين الباقى عبد شحات حازم51307

قنااألدبىمبصررشوان الرازق عبد بخيت حامد51308

قنااألدبىمبصرحماد اللطيف عبد حسن حسام51309

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد بخيت حسن51310

قنااألدبىمبصرعباس حسين الصوفانى محمد حسين51311

قنااألدبىمبصرمحمود حسن محمود خالد51312

قنااألدبىمبصرعباس محمد كمال رأفت51313

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد السيد محمد رضا51314

قنااألدبىمبصرمحمد ايوب عزت رضوان51315

قنااألدبىمبصرحسين عطا الموجود عبد صبرى51316

قنااألدبىمبصرالحمد ابو احمد السيد طلعت51317

قنااألدبىمبصرهاشم الرحمن عبد االمين محمد الرحيم عبد51318

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد القادر عبد صابر القادر عبد51319

قنااألدبىمبصرتغيان اللطيف عبد تغيان هللا عبد51320

قنااألدبىمبصرالمجد ابو العزيز عبد اشرف عز51321

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد الفضل ابو ولقبه محمد السيد على51322

قنااألدبىمبصرالوارث عبد احمد محمد محمد عمر51323

قنااألدبىمبصرحسن محمد نجاتى قناوى51324

قنااألدبىمبصرمحمد محمد سعيد كريم51325

قنااألدبىمبصرمحمد محمد السيد محمد51326

قنااألدبىمبصرمحمود الرازق عبد حمد محمد51327

قنااألدبىمبصرمحمود الوفا ابو حسين محمد51328

قنااألدبىمبصرمحمود محمد خالد محمد51329

قنااألدبىمبصرمحمود الرشيدى صالح محمد51330

قنااألدبىمبصرتوفيق زناتى العال عبد محمد51331

قنااألدبىمبصراحمد محمد محمد عزت محمد51332

قنااألدبىمبصرحسن احمد محمود محمد51333

قنااألدبىمبصرهللا عبد فواد محمود محمد51334

قنااألدبىمبصرمحمد محمود مصطفى محمد51335

قنااألدبىمبصراحمد السيد احمد محمود51336

قنااألدبىمبصرعلى محمود عباس محمود51337

قنااألدبىمبصرمحمود مسعود الغنى عبد محمود51338

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمود الفتاح عبد محمود51339

قنااألدبىمبصرمرسى الرحيم عبد محمد محمود51340

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد جالل المجد ابو مصطفى51341

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد العظيم عبد ربيع مصطفى51342

قنااألدبىمبصرحسان جابر العباس ابو هشام51343

قنااألدبىمبصرصابر الشافى عبد عطيه هشام51344

قنااألدبىمبصرمحمود النظير عبد مصطفى هيثم51345

قنااألدبىمبصراحمد محمد الستار عبد وليد51346

قنااألدبىمبصرحسن وردانى المجد ابو احمد51347
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قنااألدبىمبصرعلى حسين جمال احمد51348

قنااألدبىمبصرمحمد شحاته هشام احمد51349

قنااألدبىمبصرحسن الموجود عبد ابراهيم حسن51350

قنااألدبىمبصرمحمد سعد رمضان خالد51351

قنااألدبىمبصرالدين نور محمود صالح خالد51352

قنااألدبىمبصراحمد حسب العزيز عبد طه51353

قنااألدبىمبصرمحمد فهمى حسن هللا عبد51354

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد مصطفى حسين عالء51355

قنااألدبىمبصرمحمد احمد جمال محمد51356

قنااألدبىمبصرقوطه محمد فاروق محمد51357

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد الحمد ابو فيصل محمد51358

قنااألدبىمبصرالباقى عبد حفنى حسين محمود51359

قنااألدبىمبصرصديق عبده كرم مصطفى51360

قنااألدبىمبصرمحمد فريد الكريم جاد فارس51361

قنااألدبىمبصرمحمد الدايم عبد عبده محمد51362

قنااألدبىمبصرمحمود حسين يونس محمد51363

قنااألدبىمبصرمجاهد على محمد احمد محمود51364

قنااألدبىمبصرالشافى عبد الوفا ابو حسنى محمود51365

قنااألدبىمبصرزقيم ابراهيم شعبان محمود51366

قنااألدبىمبصرهللا خلف احمد المحسن عبد يحى51367

قنااألدبىمبصررحاب ابو صادق محمود احمد51368

قنااألدبىمبصراحمد تغيان مهدى سيد امير51369

قنااألدبىمبصرمحمدين مرعى محمد حسين51370

قنااألدبىمبصرهالل محمد على زكى51371

قنااألدبىمبصرشماره الشافى عبد رفاعى شريف51372

قنااألدبىمبصراحمد محمود العاطى عبد ضاحى51373

قنااألدبىمبصرمحمد صادق السبع العزيز عبد51374

قنااألدبىمبصرالمبدى عبد المنصف عبد ناجح عالء51375

قنااألدبىمبصرحسانين حامد الرؤف عبد ابراهيم51376

قنااألدبىمبصرالمجد ابو الدين شمس ناجح احمد51377

قنااألدبىمبصرمحمد حافظ اليهد ابو اسامه51378

قنااألدبىمبصراحمد محمد على احمد اشرف51379

قنااألدبىمبصرحسانين حامد صبرى حسانين51380

قنااألدبىمبصربدر حسن صدقى حسن51381

قنااألدبىمبصرعلى توفيق هشام حسين51382

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمود هللا عبد الرحيم عبد51383

قنااألدبىمبصرالمبدى عبد احمد يسرى هللا عبد51384

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم الرحمن عبد عمر51385

قنااألدبىمبصرمحمد المطلب عبد شعبان كريم51386

قنااألدبىمبصراحمد قوطه ابو حمدى محمد51387

قنااألدبىمبصرمحمد المطلب عبد شعبان محمود51388

قنااألدبىمبصرجبريل الفضيل عبد جبريل هانى51389
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ن330.5المحارزة

ثانالمحارزة
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قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد حسن ابراهيم51390

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد ابراهيم51391

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو احمد المجد ابو51392

قنااألدبىمبصرحسان الموجود عبد حسان احمد51393

قنااألدبىمبصرمحمد احمد رشاد احمد51394

قنااألدبىمبصرامام الحافظ عبد البر عبد احمد51395

قنااألدبىمبصرالعربى العليم عبد الغفار عبد احمد51396

قنااألدبىمبصرحسين احمد الفتاح عبد احمد51397

قنااألدبىمبصراحمد محمد الهادى عبد اسالم51398

قنااألدبىمبصرخربطلى توفيق عوض اسالم51399

قنااألدبىمبصرابراهيم المجيد عبد ابراهيم اسماعيل51400

قنااألدبىمبصرالشافى عبد ابراهيم المحسن عبد بشار51401

قنااألدبىمبصرالسيد يونس عاطف صالح51402

قنااألدبىمبصرزيد ابو مسعود عربى محمد51403

قنااألدبىمبصرمحمدين محمد حافظ الحميد عبد محمد51404

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمود محمد51405

قنااألدبىمبصرمحمود محمد ابراهيم محمود51406

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد المبدى عبد زيد ابو محمود51407

قنااألدبىمبصرمحمود على جمال محمود51408

قنااألدبىمبصرجابر محمد الصبور عبد حسام51409

قنااألدبىمبصراحمد موسى محمود محمد51410

قنااألدبىمبصراحمد موسى الوفا ابو محمود51411

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد محمود51412

قنااألدبىمبصرامام خالد عاصم مختار51413

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الحميد عبد مصطفى51414

قنااألدبىمبصرحسن المجد ابو على ابراهيم51415

قنااألدبىمبصراحمد مخلوف الدكتور احمد51416

قنااألدبىمبصرمرسى احمد حمد احمد51417

قنااألدبىمبصررضوان شاكر كامل خالد احمد51418

قنااألدبىمبصرمحمد احمد على احمد51419

قنااألدبىمبصرادم اللطيف عبد فراج احمد51420

قنااألدبىمبصرحسين احمد محروس احمد51421

قنااألدبىمبصرمحمد حسين محمود احمد51422

قنااألدبىمبصراسماعيل احمد اسماعيل اسالم51423

قنااألدبىمبصرحسان امين احمد امين51424

قنااألدبىمبصراحمد محمد الصغير محمد ايمن51425

قنااألدبىمبصراحمد الرحيم عبد الدين كمال حماده51426

قنااألدبىمبصرمحمود الغنى عبد يوسف خالد51427

قنااألدبىمبصريوسف سليم علوى سليم51428

قنااألدبىمبصرابراهيم الرازق عبد الدين سراج ضياء51429

قنااألدبىمبصرحسين حسن حسان محمد51430

قنااألدبىمبصراحمد محمد الناصر عبد محمد51431
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ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

راسببقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانالمال بالد

راسبالمال بالد

ثانالمال بالد

ثانالمال بالد

ثانالمال بالد

ثانالمال بالد

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ن427العمرة

ن376العمرة

ن366العمرة
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قنااألدبىمبصرعثمان الصغير محمد عثمان محمد51432

قنااألدبىمبصراحمد محمد علوى محمد51433

قنااألدبىمبصراحمد محمود عنتر محمد51434

قنااألدبىمبصرعلى احمد ماجد محمد51435

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمود جوده محمود51436

قنااألدبىمبصرمحمد محمود هللا عبد محمود51437

قنااألدبىمبصرعباس ثابت السيد يسرى51438

قنااألدبىمبصرمحمود العزيز عبد محمود احمد51439

قنااألدبىمبصرمحمد الدين نور حماد اسالم51440

قنااألدبىمبصرخليل العال عبد الناصر عبد جمال51441

قنااألدبىمبصرابراهيم يونس شقيفى خالد51442

قنااألدبىمبصرعثمان احمد عالم محمد51443

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد محمود51444

قنااألدبىمبصرالعليم عبد بركات ربيع محمود51445

قنااألدبىمبصرعلى محمد محمود مصطفى51446

قنااألدبىمبصرمحمود محمد احمد وائل51447

قنااألدبىمبصرالنصر سيف جمعه حشمت احمد51448

قنااألدبىمبصراحمد حسن محمد احمد51449

قنااألدبىمبصرالحميد عبد عيد محمود احمد51450

قنااألدبىمبصرحسين محمد محمود احمد51451

قنااألدبىمبصرعلى محمد على اسالم51452

قنااألدبىمبصرتمام سليمان الشكور عبد بشار51453

قنااألدبىمبصراحمد الحفيظ عبد حلمى ذياد51454

قنااألدبىمبصرسليمان عبيدهللا بكر ابو زياد51455

قنااألدبىمبصرسرحان الاله عبد منصور سامى51456

قنااألدبىمبصرحماد سيد اسماعيل سيد51457

قنااألدبىمبصراحمد الدين عالء عاطف عادل51458

قنااألدبىمبصرمحمد الحكم عبد محمد الحكم عبد51459

قنااألدبىمبصرسليم محمود فايز الرحمن عبد51460

قنااألدبىمبصرالدين نور المجد ابو عايد الرحيم عبد51461

قنااألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد محمد العزيز عبد51462

قنااألدبىمبصرالكريم عبد سيد محمد الكريم عبد51463

قنااألدبىمبصرحسان الدين نور عنتر هللا عبد51464

قنااألدبىمبصرمحمود حسين محمد هللا عبد51465

قنااألدبىمبصرحسانين فخرى كرم الناصر عبد51466

قنااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد عصام51467

قنااألدبىمبصرمحمد على احمد عالء51468

قنااألدبىمبصرمحمود سليم سمير على51469

قنااألدبىمبصرمحمود حسن شوقى فريد51470

قنااألدبىمبصرجاد احمد بركات فهد51471

قنااألدبىمبصرمحمدين العاطى عبد المعارف ابو كرم51472

قنااألدبىمبصرمحمدين عطيه حسين كريم51473
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ن366.5العمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ن338.5العمرة

ثانالعمرة

ن357العمرة

ن317القارة

ن315القارة

ن318.5القارة

ن318القارة

ن328القارة

ن340.5القارة

ن337القارة

ن348القارة

ن328القارة

ن349فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن344فرشوط

ن335فرشوط

ن334فرشوط

ن343فرشوط

ن386فرشوط

ن337فرشوط

ن357فرشوط

ن323فرشوط

ن336فرشوط

ثانفرشوط

ن351فرشوط

ن329فرشوط

ن337فرشوط

ن330فرشوط

ن331.5فرشوط

ن327فرشوط

ن327فرشوط

ن339فرشوط

ن345فرشوط

ن325.5فرشوط
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قنااألدبىمبصرشكرى حشمت ابراهيم محمد51474

قنااألدبىمبصرادم احمد المجد ابو الحجاج ابو محمد51475

قنااألدبىمبصرالمجد ابو كامل المجد ابو محمد51476

قنااألدبىمبصرخليل اسماعيل محمود اسماعيل محمد51477

قنااألدبىمبصرمحمود حسنى الطيب محمد51478

قنااألدبىمبصرالعال عبد صادق جمال محمد51479

قنااألدبىمبصرابراهيم الحكيم عبد جمال محمد51480

قنااألدبىمبصرحسين على حامد محمد51481

قنااألدبىمبصرجادالرب محمد حسين محمد51482

قنااألدبىمبصرالعال عبد الدين سراج حمدى محمد51483

قنااألدبىمبصراحمد الموجود عبد هللا خلف محمد51484

قنااألدبىمبصراحمد خضير رضوان محمد51485

قنااألدبىمبصرمحمد محمود الباسط عبد محمد51486

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو كرم محمد51487

قنااألدبىمبصراحمد الدين سعد نجيب محمد51488

قنااألدبىمبصرمحمد احمد يوسف محمد51489

قنااألدبىمبصرعثمان امين احمد محمود51490

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد حسين محمود51491

قنااألدبىمبصرحمدان العاطى عبد حمدى محمود51492

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد الموجود عبد محمود51493

قنااألدبىمبصرمرسى المجد ابو لطفى محمود51494

قنااألدبىمبصرحسين احمد خالد محمد محمود51495

قنااألدبىمبصرمصطفى محمود محمد محمود51496

قنااألدبىمبصرالمجد ابو الدين عز مرتضى محمود51497

قنااألدبىمبصرعلى محمد احمد مصطفى51498

قنااألدبىمبصرابراهيم النظير عبد بكرى مصطفى51499

قنااألدبىمبصرحسين حماده الصمد عبد مصطفى51500

قنااألدبىمبصروزيرى المنصف عبد المنعم عبد مصطفى51501

قنااألدبىمبصراحمد الصغير محمد فرغل مصطفى51502

قنااألدبىمبصرامين احمد محمود مصطفى51503

قنااألدبىمبصرمحمود محمد محمود مصطفى51504

قنااألدبىمبصرالمجد ابو محمد ياسر مصطفى51505

قنااألدبىمبصرمحمد عبيد الياقوت ابو معتز51506

قنااألدبىمبصرمسعود محمد محمد محمد موسى51507

قنااألدبىمبصرابراهيم المجد ابو محمد نور51508

قنااألدبىمبصراحمد محمد الوفا ابو احمد51509

قنااألدبىمبصريونس وزيرى احمد احمد51510

قنااألدبىمبصرمحمد الراضى عبد محمد احمد51511

قنااألدبىمبصرحسن الرحيم عبد محمد احمد51512

قنااألدبىمبصربسطامى محمود مصطفى احمد51513

قنااألدبىمبصرمحمود امام محمود امام51514

قنااألدبىمبصربكرى حماد صابر بكرى51515
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ن347فرشوط

ن330فرشوط

ن346فرشوط

ن334فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن324فرشوط

ن322فرشوط

ن334فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن315فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن335فرشوط

ن340فرشوط

ن329.5فرشوط

ثانفرشوط

ن315فرشوط

ن350فرشوط

ن339فرشوط

ن315.5فرشوط

ثانفرشوط

ن320فرشوط

ثانفرشوط

ن323.5فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن357فرشوط

ثانفرشوط

ن323(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن329(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن336(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2251

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قنااألدبىمبصرمحمود حسن احمد حسن51516

قنااألدبىمبصرعلى احمد حامد سعد51517

قنااألدبىمبصرابراهيم سعد محمد سعد51518

قنااألدبىمبصرمحمد محمود عطا صالح51519

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد فوزى العزيز عبد طه51520

قنااألدبىمبصرمحمود بكرى محمد عادل51521

قنااألدبىمبصرمحمود احمد الحليم عبد هللا عبد51522

قنااألدبىمبصرمحمود ثابت السيد كريم51523

قنااألدبىمبصرعامر محمد على محمد51524

قنااألدبىمبصرمدنى بهيج مانى محمد51525

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد محمود51526

قنااألدبىمبصراحمد الدين سعد موسى ياسين51527

قنااألدبىمبصراحمد حسين المكارم ابو احمد51528

قنااألدبىمبصراسماعيل احمد الوفا ابو احمد51529

قنااألدبىمبصراحمد الصادق حمدى احمد51530

قنااألدبىمبصرعلى الباسط عبد صابر احمد51531

قنااألدبىمبصرحماد احمد محمود احمد51532

قنااألدبىمبصرعلى الباسط عبد صابر ادهم51533

قنااألدبىمبصرتمام سليمان تمام بشير51534

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الراوى حسن حسام51535

قنااألدبىمبصراسماعيل الرازق عبد احمد سراج51536

قنااألدبىمبصرهللا عبد ضمرانى احمد شريف51537

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد عمره ابو عبده عبيد51538

قنااألدبىمبصرالعال عبد محمد راشد على51539

قنااألدبىمبصرمحمدين الاله عبد الظاهر عبد على51540

قنااألدبىمبصرمسعود محمد الفتاح عبد فتحى51541

قنااألدبىمبصرحسن احمد ابراهيم محمد51542

قنااألدبىمبصرفاوى حسين اشرف محمد51543

قنااألدبىمبصراحمد محمد حسن محمد51544

قنااألدبىمبصرتوفيق محمد الحميد عبد محمد51545

قنااألدبىمبصرالحميد عبد عبده محمد الحميد عبد محمد51546

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد احمد على محمود51547

قنااألدبىمبصراحمد الحفيظ عبد بدير مصطفى51548

قنااألدبىمبصراسماعيل احمد محمود معاذ51549

قنااألدبىمبصرمناع محمود قاعود مناع51550

قنااألدبىمبصرحسين الراضى عبد محمود مؤمن51551

قنااألدبىمبصرالطاهر محمد يحى يوسف51552

قنااألدبىمبصرتوفيق محمد حسن احمد51553

قنااألدبىمبصرمحمد زغلول حلمى احمد51554

قنااألدبىمبصرحسين محمود سيد احمد51555

قنااألدبىمبصرالمجد ابو سيد صالح احمد51556

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد يوسف المجيد عبد احمد51557
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ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن325(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن330(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن366(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن321(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن317(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ن373بالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ن332بالعركى حسن الشيخ

راسببالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

راسببالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

راسببالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع
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قنااألدبىمبصرامبابى احمد فرغل احمد51558

قنااألدبىمبصرمحمد المحسن عبد محمد احمد51559

قنااألدبىمبصرهللا عبد حسن نجيب احمد51560

قنااألدبىمبصرموسى الحميد عبد احمد اسالم51561

قنااألدبىمبصرابراهيم حماده مشوادى اسالم51562

قنااألدبىمبصرمصطفى حسن مصطفى حسن51563

قنااألدبىمبصررضوان زيد ابو محمد خالد51564

قنااألدبىمبصرقناوى الموجود عبد محمد زياد51565

قنااألدبىمبصرسعد محمد العظيم عبد سعد51566

قنااألدبىمبصرعثمان العظيم عبد عثمان العظيم عبد51567

قنااألدبىمبصرامين محمد وحيد عالء51568

قنااألدبىمبصرتوفيق فواز دكتور فارس51569

قنااألدبىمبصرعلى الصغير محمد محمد كريم51570

قنااألدبىمبصراسماعيل مصطفى احمد محمد51571

قنااألدبىمبصرهمام محمد همام محمد51572

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد مصطفى محمد يسن51573

قنااألدبىمبصريسين هللا عبد حجازى يسين51574

قنااألدبىمبصراحمد المنصف عبد الرازق عبد يحيى51575

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم حسن ابراهيم51576

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم51577

قنااألدبىمبصرعمر جاد انور احمد51578

قنااألدبىمبصرمحمد عساف شوقى احمد51579

قنااألدبىمبصراحمد الفتاح عبد صفوت احمد51580

قنااألدبىمبصرامين ذكى فراج احمد51581

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد محمود احمد51582

قنااألدبىمبصرعثمان شرقاوى الناصر عبد اسامه51583

قنااألدبىمبصرالمجد ابو المعارف ابو بخيت اسالم51584

قنااألدبىمبصرالضوى عباس جابر اسالم51585

قنااألدبىمبصرابراهيم الفضيل عبد عادل اسالم51586

قنااألدبىمبصرالاله عبد السيد ممدوح السيد51587

قنااألدبىمبصرالسيد محمد اسعد ايمن51588

قنااألدبىمبصربالل جاد صابر جاد51589

قنااألدبىمبصرمحمد احمد عادل جمعه51590

قنااألدبىمبصرجاد كمال الرب جاد حسام51591

قنااألدبىمبصرالمولى جاد بطيخ خيرى خالد51592

قنااألدبىمبصرتقى ثابت تقى شريف51593

قنااألدبىمبصرمحمود احمد زيان شريف51594

قنااألدبىمبصرعلى عمر خليفه زياد51595

قنااألدبىمبصرخريشى فايز بسيونى عاطف51596

قنااألدبىمبصرعبادى ابراهيم قرشى الحميد عبد51597

قنااألدبىمبصرمحمد سعيد الدين عز الرحمن عبد51598

قنااألدبىمبصرمحمد الراضى عبد شحات عطا51599
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ثانحمادى نجع

ن357حمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن342حمادى نجع

ثانحمادى نجع

راسبحمادى نجع

ن334حمادى نجع

ن324حمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن338حمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن324حمادى نجع

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية
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قنااألدبىمبصرسليمان الطيب الناصر عبد فارس51601

قنااألدبىمبصرمحمود على عبده كريم51602

قنااألدبىمبصراحمد كامل عالء كريم51603

قنااألدبىمبصرمحمود عثمان السيد محمد51604

قنااألدبىمبصررزق اعمر حمدى محمد51605

قنااألدبىمبصرثابت احمد شوقى محمد51606

قنااألدبىمبصراحمد محمد صالح محمد51607

قنااألدبىمبصراحمد محمود المعز عبد محمد51608

قنااألدبىمبصرعكاشه احمد الموجود عبد محمد51609

قنااألدبىمبصرعباس عبيد عبده محمد51610

قنااألدبىمبصراسماعيل على عبده محمد51611

قنااألدبىمبصرعلى الفتاح عبد على محمد51612

قنااألدبىمبصرهمام محمد محمود عمار محمد51613

قنااألدبىمبصرسليم فخرى فوزى محمد51614

قنااألدبىمبصرتوفيق فاوى ممدوح محمد51615

قنااألدبىمبصرسليمان فهيم جالل محمود51616

قنااألدبىمبصرفاوى الصغير خليفه محمود51617

قنااألدبىمبصرفكرى محمود سمير محمود51618

قنااألدبىمبصرحسين ابراهيم شوقى محمود51619

قنااألدبىمبصراحمد محمد على محمود51620

قنااألدبىمبصرعمران شمروخ عمر محمود51621

قنااألدبىمبصرالسمان هللا عبد فهمى محمود51622

قنااألدبىمبصرحسانين محمود ضيف ابو مصطفى51623

قنااألدبىمبصرعلى الكريم جاد عاطف مصطفى51624

قنااألدبىمبصرمحمود على عطى مؤمن51626

قنااألدبىمبصرحسين احمد رجب ابراهيم51627

قنااألدبىمبصرعلى محمود الرحيم عبد احمد51628

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم صادق ناصر51629

قنااألدبىمبصرعلى محمد عليو بكر ابو51630

قنااألدبىمبصرصابر توغان عادل احمد51631

قنااألدبىمبصرمحمد فريد على احمد51632

قنااألدبىمبصرمحمد احمد كحالوى احمد51633

قنااألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد احمد51634

قنااألدبىمبصرالضوى الحكيم عبد محمدين احمد51635

قنااألدبىمبصرسليمان محمد عصمت اسامه51636

قنااألدبىمبصرفيصل محمد منتصر الحميد عبد51637

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد عامر هللا عبد51638

قنااألدبىمبصرالموجود عبد الحارص عبد الموجود عبد على51639

قنااألدبىمبصرامين مختار سعد عمر51640

قنااألدبىمبصرمحمد الدين صالح سيد عمرو51641

قنااألدبىمبصرحسان محمد احمد فارس51642

قنااألدبىمبصراحمد فضل سعد كريم51643
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راسببقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ن331بقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ن358بقنا الرحمانية

ن336بقنا الرحمانية

ن320بقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

ن315بقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثاننجم اوالد

راسبنجم اوالد

ثاننجم اوالد

ن315نجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

راسبنجم اوالد

راسبنجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

راسبنجم اوالد
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قنااألدبىمبصراحمد محمود منصور كريم51644

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد حمدان محمد51645

قنااألدبىمبصرسليمان الطاهر ربيع محمد51646

قنااألدبىمبصرمحمود محمد عيسوى محمد51647

قنااألدبىمبصرخليل الباقى عبد جمال محمود51648

قنااألدبىمبصرمحمود الصغير محمد عطيتو محمود51649

قنااألدبىمبصرحسانين الرازق عبد عز منصور51650

قنااألدبىمبصرابراهيم طايع مسعود ابراهيم51651

قنااألدبىمبصرتوفيق الرحيم عبد جابر احمد51652

قنااألدبىمبصربكر ابو رشاد المعز عبد احمد51653

قنااألدبىمبصرحسين احمد عمران احمد51654

قنااألدبىمبصرحسين احمد كمال احمد51655

قنااألدبىمبصررسالن فاضل محمد احمد51656

قنااألدبىمبصربدرى شاكر القاسم ابو اسالم51657

قنااألدبىمبصرريان محمود زيد ابو اسالم51658

قنااألدبىمبصراحمد فريد سيد اسالم51659

قنااألدبىمبصرالغنى عبد الزاهر عبد صديق اسالم51660

قنااألدبىمبصرهللا عبد السيد محمد اسالم51661

قنااألدبىمبصرالغنى عبد محمد حسين السيد51662

قنااألدبىمبصريوسف السيد يوسف السيد51663

قنااألدبىمبصراحمد محمد منصور جمال51664

قنااألدبىمبصرعباس مصطفى الرحيم عبد حاتم51665

قنااألدبىمبصرالتونسى طايع محمد حسن51666

قنااألدبىمبصراحمد العال عبد احمد حمدى51667

قنااألدبىمبصرسليم الاله عبد شوقى شريف51669

قنااألدبىمبصرعثمان صديق صادق صديق51670

قنااألدبىمبصرعلى الستار عبد هللا عبد صالح51671

قنااألدبىمبصرصديق محمود احمد الرحمن عبد51672

قنااألدبىمبصرعابد محمود جمال الرحمن عبد51673

قنااألدبىمبصرعسران محمد عسران على51674

قنااألدبىمبصراحمد على محمود على51675

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد الوفا ابو حمدون عنتر51676

قنااألدبىمبصرابراهيم حسن ابراهيم محمد51677

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد محمد51678

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد مصطفى حسنى محمد51679

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد حمام محمد51680

قنااألدبىمبصررسالن خلف شحاته محمد51681

قنااألدبىمبصرمحمود فوزى عادل محمد51682

قنااألدبىمبصرمصطفى الرب جاد فتحى محمد51683

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد اشرف محمود51684

قنااألدبىمبصرعثمان حفنى على فخرى51685

قنااألدبىمبصرحسين محمود سيد كريم51686
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ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

راسبنجم اوالد

راسبنجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثانسالم نجع

راسبسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

راسبسالم نجع

راسبسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

راسبسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ن315سالم نجع

راسبسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ن315سالم نجع

ن322سالم نجع

ن320سالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ن345سالم نجع

ثانسالم نجع

ن332سالم نجع

ن350سالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع
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قنااألدبىمبصرمحمد حسن بدرى هشام51687

قنااألدبىمبصرمحمد حسن شحات وليد51688

قنااألدبىمبصرعلى رمضان صالح وليد51689

قنااألدبىمبصرمغربى عدلى طارق عمرو51690

قنااألدبىمبصرمحمد الوفا ابو وليد الوفا ابو51691

قنااألدبىمبصرسليم احمد محمد اسالم51692

قنااألدبىمبصرحسن رشوان حفنى احمد51693

قنااألدبىمبصرعلى محمد على احمد51694

قنااألدبىمبصرالاله عبد العظيم عبد منتصر احمد51695

قنااألدبىمبصررسالن الرازق عبد القادر عبد احمد51696

قنااألدبىمبصرجاد احمد محى احمد51697

قنااألدبىمبصردياب منصور محمد حسام51698

قنااألدبىمبصراحمد سيد محمد خالد51699

قنااألدبىمبصرخليفه رياض شعبان رياض51700

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد رمضان رفاعى51701

قنااألدبىمبصرالغالى عبد محمد محروس الرحمن عبد51702

قنااألدبىمبصراحمد محمد الغنى عبد على51703

قنااألدبىمبصرامين الراضى عبد محمد عرفات51704

قنااألدبىمبصرحسن الرحيم عبد سيد فارس51705

قنااألدبىمبصرعلى حافظ عطيتو كريم51706

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد كمال51707

قنااألدبىمبصرمحمد على صبرى محمد51708

قنااألدبىمبصراحمد محمد عامر محمد51709

قنااألدبىمبصرموسى سيد قط محمد51710

قنااألدبىمبصراحمد حسين محمود محمد51711

قنااألدبىمبصرعلى العال عبد ماهر مصطفى51712

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد محمود مختار51713

قنااألدبىمبصرمحمد حسن المجد ابو محمود51714

قنااألدبىمبصرعابدين خلف حسن محمود51715

قنااألدبىمبصراحمد محمد خالد ابراهيم51716

قنااألدبىمبصرالوفا ابو العزيز عبد ياسر ابراهيم51717

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد الموجود عبد الدهب ابو احمد51718

قنااألدبىمبصرمحمود فريج بخيت احمد51719

قنااألدبىمبصرمحمد صديق زاكر احمد51720

قنااألدبىمبصرحافظ مدنى سيد احمد51721

قنااألدبىمبصرمحمدين احمد صابر احمد51722

قنااألدبىمبصرمحمد طايع عادل احمد51723

قنااألدبىمبصرعثمان شكرى الباسط عبد احمد51724

قنااألدبىمبصرمسلم خالف فتحى احمد51725

قنااألدبىمبصرابراهيم الرازق عبد محمد احمد51726

قنااألدبىمبصرسليم العظيم عبد طلعت اسامه51727

قنااألدبىمبصرمحمد الستار عبد حماده اسالم51728
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ثانسالم نجع

ن332سالم نجع

ن331سالم نجع

ثانسالم نجع

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

ثانالشاليلة

راسبالشاليلة

راسبالشاليلة

ثانالشاليلة

راسبالشاليلة

ثانالشاليلة

راسبالشاليلة

راسبالشاليلة

راسبالشاليلة
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ن327بهحورة

ن315.5بهحورة

ن330بهحورة

ن329بهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ن319بهحورة

ن317بهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة
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قنااألدبىمبصرالصغير محمد الحفيظ عبد محمد الحسن51729

قنااألدبىمبصرالغفار عبد سليم الفضيل عبد بدر51730

قنااألدبىمبصريوسف جاد جمال جاد51731

قنااألدبىمبصرمحمدين عثمان ناجح حازم51732

قنااألدبىمبصرالفضل ابو احمد عصمت حامد51733

قنااألدبىمبصرمرسى على مصطفى حامد51734

قنااألدبىمبصرفرغل احمد عادل حسن51735

قنااألدبىمبصرمحمود هاشم محمود حسن51736

قنااألدبىمبصرسيد حسن خلف حسين51737

قنااألدبىمبصرفاضل النبى عبد على خالد51738

قنااألدبىمبصرفهمى الشافى عبد على رشاد51739

قنااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد العاطى عبد سامى51740

قنااألدبىمبصرسليم على احمد سليم51741

قنااألدبىمبصرمحمد احمد كمال صالح51742

قنااألدبىمبصرخليل صديق حامد صديق51743

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد الشافى عبد محمود طارق51744

قنااألدبىمبصرمحمد حامد عاطف طاهر51745

قنااألدبىمبصرزايد محمود احمد طه51746

قنااألدبىمبصرالضوى احمد صدقى طه51747

قنااألدبىمبصراحمد هللا عبد على هللا عبد51748

قنااألدبىمبصرحسن الدين سعد محسن هللا عبد51749

قنااألدبىمبصرهللا عبد الاله عبد مسعود هللا عبد51750

قنااألدبىمبصروزيرى قناوى حمدى على51751

قنااألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد خالد عالء51752

قنااألدبىمبصرمحمود احمد الباسط عبد عمر51753

قنااألدبىمبصريوسف جاد مصطفى عمر51754

قنااألدبىمبصرالكريم جاد احمد عاطف عمرو51755

قنااألدبىمبصرعمر جابر القاسم ابو فارس51756

قنااألدبىمبصرالعال عبد ناجى المجد ابو محمد51757

قنااألدبىمبصرخليل صادق احمد محمد51758

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد احمد محمد51759

قنااألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد حسن محمد51760

قنااألدبىمبصرمهدى وزيرى حسن محمد51761

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد سيد حسين محمد51762

قنااألدبىمبصرسليمان الروبى طلعت محمد51763

قنااألدبىمبصرالمجد ابو الدين نور الباسط عبد محمد51764

قنااألدبىمبصرسيد صادق الجابر عبد محمد51765

قنااألدبىمبصرسيد احمد عسران محمد51766

قنااألدبىمبصرمحمود احمد عصمت محمد51767

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد الغفار عبد عطا محمد51768

قنااألدبىمبصرمرسى المجد ابو مأمون محمد51769

قنااألدبىمبصربخيت محمد الدين محى محمد51770
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قنااألدبىمبصرعلى حامد احمد محمود51771

قنااألدبىمبصرعمر طبش سعد محمود51772

قنااألدبىمبصرمحمود على صابر محمود51773

قنااألدبىمبصرمهران بيومى صبرى محمود51774

قنااألدبىمبصرقنديل دياب محمد محمود51775

قنااألدبىمبصرمحمد صديق محمد محمود51776

قنااألدبىمبصرمهران عباده مصطفى محمود51777

قنااألدبىمبصرمحمد طايع ممدوح محمود51778

قنااألدبىمبصرمحمد العاطى عبد ناصر مصطفى51779

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد صادق فرج هشام51780

قنااألدبىمبصرالعبد سليم يوسف وليد51781

قنااألدبىمبصرعزمى احمد اسعد ياسر51782

قنااألدبىمبصرهللا عبد الراضى عبد كمال ياسر51783

قنااألدبىمبصرالشافى عبد محمد عادل يوسف51784

قنااألدبىمبصرحسين الحميد عبد ناصر حمدى51785

قنااألدبىمبصرعلى خليفه العظيم عبد القاسم ابو51786

قنااألدبىمبصرقناوى تهامى حسين احمد51787

قنااألدبىمبصرقناوى حسن رأفت احمد51788

قنااألدبىمبصرمحمدين احمد شحاته احمد51789

قنااألدبىمبصرجلعوص المجد ابو السالم عبد احمد51790

قنااألدبىمبصرمحمود احمد المنعم عبد احمد51791

قنااألدبىمبصرحسين محمد خالد اشرف51792

قنااألدبىمبصرالعدب ابو محمد لطفى اشرف51793

قنااألدبىمبصرعلى الواحد عبد الحمد ابو اكرم51794

قنااألدبىمبصرمحمد عباس جابر الحسين51795

قنااألدبىمبصراحمد جاد صالح جاد51796

قنااألدبىمبصرعلى حسن على حسن51797

قنااألدبىمبصرحسن عبيد محمد حسن51798

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمود سالم51799

قنااألدبىمبصرمحمد توفيق الستار عبد شريف51800

قنااألدبىمبصراحمد محمد على شريف51801

قنااألدبىمبصرحماد توركى ايمن شهاب51802

قنااألدبىمبصرماجد محمد الرب جاد الرحمن عبد51803

قنااألدبىمبصردياب عبده ياسر الرحمن عبد51804

قنااألدبىمبصررنان محمد رنان الوهاب عبد51805

قنااألدبىمبصرمحمد المعز عبد الباسط عبد عزت51806

قنااألدبىمبصرعالم عسران حلمى عسران51807

قنااألدبىمبصرفراج سليم فراج عالء51808

قنااألدبىمبصرهللا عبد سليم جمال على51809

قنااألدبىمبصرمحمد اسماعيل الدين شمس على51810

قنااألدبىمبصراسماعيل فهمى الرافع عبد على51811

قنااألدبىمبصرصديق محمد عمر عليو51812
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قنااألدبىمبصرحسين فهمى حمدى عماد51813

قنااألدبىمبصراسماعيل قنيفد حمدى عماد51814

قنااألدبىمبصرالحافظ عبد محمد حمدى عماد51815

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمود عمار51816

قنااألدبىمبصرفرغل شحاته فؤاد فرغل51817

قنااألدبىمبصرحسين قاسم مغربى قاسم51818

قنااألدبىمبصرعباس حافظ جمال كاظم51819

قنااألدبىمبصراحمد محمد تقى محمد51820

قنااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد حلمى محمد51821

قنااألدبىمبصرهاشم محمد حمام محمد51822

قنااألدبىمبصرعيسى الشكور عبد خالد محمد51823

قنااألدبىمبصرحسن عباس هللا خلف محمد51824

قنااألدبىمبصرتوفيق فؤاد سمير محمد51825

قنااألدبىمبصرعلى محمد الناصر عبد محمد51826

قنااألدبىمبصراحمد محمود الناصر عبد محمد51827

قنااألدبىمبصروزيرى حسن عدلى محمد51828

قنااألدبىمبصرابراهيم الفضل ابو عزت محمد51829

قنااألدبىمبصرالعرب ابو محمد لطفى محمد51830

قنااألدبىمبصرمحمود على محمود محمد51831

قنااألدبىمبصرمحمود المجد ابو هللا حمد محمود51832

قنااألدبىمبصرشحات الستار عبد شحات محمود51833

قنااألدبىمبصرالعال عبد مخلوف شحاته محمود51834

قنااألدبىمبصربخيت محمود صابر محمود51835

قنااألدبىمبصرحسين الرحيم عبد الهادى عبد محمود51836

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد الرؤف عبد الهادى عبد مدحت51837

قنااألدبىمبصرمحمد المعز عبد الباسط عبد معتز51838

قنااألدبىمبصراحمد على خليفه ممدوح51839

قنااألدبىمبصرحسين الرحيم عبد الهادى عبد ناجى51840

قنااألدبىمبصرمحمد الاله عبد ناجى هشام51841

قنااألدبىمبصراحمد محمد اشرف هيثم51842

قنااألدبىمبصرهللا عبد صبرى هللا خلف يوسف51843

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو انور احمد51844

قنااألدبىمبصرخليفه جوده جاد احمد51845

قنااألدبىمبصرابراهيم مختار فرج احمد51846

قنااألدبىمبصرفخرى حسين محمود رمضان51847

قنااألدبىمبصرالعال عبد يسن العال عبد طارق51848

قنااألدبىمبصرمحمد عامر حاوى عامر51849

قنااألدبىمبصرصادق طايع احمد الرحمن عبد51850

قنااألدبىمبصرمحمد كامل محمد هللا عبد51851

قنااألدبىمبصرالحليم عبد على احمد محمد51852

قنااألدبىمبصرفايز اللطيف عبد الدين جمال محمد51853

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو بس محمود51854
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قنااألدبىمبصرمحمود فهمى عبده مصطفى51855

قنااألدبىمبصرحسن الدين نور حيدر عمر51856

قنااألدبىمبصررسالن الوفا ابو سيد الوفا ابو51857

قنااألدبىمبصراحمد محمود كمال احمد51858

قنااألدبىمبصررسالن الوفا ابو عزت محمد احمد51859

قنااألدبىمبصرمحمد فؤاد مصطفى احمد51860

قنااألدبىمبصرجاد احمد الحمد ابو اسالم51861

قنااألدبىمبصرعالم برعى الدين عماد طلعت51862

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد الباسط عبد اسماعيل الباسط عبد51863

قنااألدبىمبصرمهنى متولى شعبان فارس51864

قنااألدبىمبصراحمد فخرى ممدوح فخرى51865

قنااألدبىمبصرعلى كامل محمد كامل51866

قنااألدبىمبصرعمر محمد مالك مؤيد51867

قنااألدبىمبصرمحمد السيد اشرف محمد51868

قنااألدبىمبصرمحمود عطا السيد محمد51869

قنااألدبىمبصراحمد النصر سيف جمال محمد51870

قنااألدبىمبصرشمروخ فهمى حلمى محمد51871

قنااألدبىمبصرمحمد الجمال حماده محمد51872

قنااألدبىمبصرمحمد رجب البدوى سيد محمد51873

قنااألدبىمبصرمحمود الكريم عبد العليم عبد محمد51874

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل محمود51875

قنااألدبىمبصرحماد حسن احمد هيثم51876

قنااألدبىمبصرالسيد حسن الدين نصر احمد51877

قنااألدبىمبصرالراوى الحسن ابو المجد ابو احمد51878

قنااألدبىمبصرحسانين المجد ابو سمير احمد51879

قنااألدبىمبصرعمران حمدان سليمان احمد51880

قنااألدبىمبصرابراهيم مكى عدلى احمد51881

قنااألدبىمبصرخليل محمد العرب عز احمد51882

قنااألدبىمبصرزيد ابو محمود بدوى السيد51883

قنااألدبىمبصريمنى يونس رشيد خالد51884

قنااألدبىمبصررسالن محمود هالل سعيد51885

قنااألدبىمبصرجهالن حسن جهالن هللا عبد51886

قنااألدبىمبصرعباس حسن عطيه عطيه51887

قنااألدبىمبصرحمادى حسين هوارى علوان51888

قنااألدبىمبصرعمران على الاله عبد على51889

قنااألدبىمبصرحسن محمد عزباوى على51890

قنااألدبىمبصرمحمد اسماعيل رشاد عماد51891

قنااألدبىمبصروزيرى زيد ابو زايد كارم51892

قنااألدبىمبصرهللا عطيت سالم نبيل محمود51893

قنااألدبىمبصربرعى احمد جمال مصطفى51894

قنااألدبىمبصرمحمد السالم عبد رشدى محمد51895

قنااألدبىمبصرجهالن حسن محمد مؤمن51896
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قنااألدبىمبصرالعزيز عبد الفتاح عبد الرؤف عبد يحيى51897

قنااألدبىمبصرمحمود هللا عبد محمود حسين51898

قنااألدبىمبصرعلى عفيفى فكتر رمضان51899

قنااألدبىمبصرحسن المنعم عبد الناصر عبد المنعم عبد51900

قنااألدبىمبصرحمايه احمد انسى عمر51901

قنااألدبىمبصرمحمد على حسن محمد51902

قنااألدبىمبصرفراج محمد الظاهر عبد محمد51903

قنااألدبىمبصربكر ابو الشافى عبد كمال محمود51904

قنااألدبىمبصربهلول فؤاد سليم السيد51905

قنااألدبىمبصربدوى العاطى عبد يوسف ابراهيم51906

قنااألدبىمبصرمحمود احمد حازم حسام51907

قنااألدبىمبصرالشاذلى الكريم جاد امبارك حسنى51908

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد هللا عبد وردانى صفوت حسن51909

قنااألدبىمبصرعلى االخر عبد خالد احمد51910

قنااألدبىمبصراحمد محمد سيد احمد51911

قنااألدبىمبصراحمد الاله عبد الرحمن عبد احمد51912

قنااألدبىمبصرالاله عبد احمد الاله عبد احمد51913

قنااألدبىمبصرمحمد محمد ماهر احمد51914

قنااألدبىمبصرالحق عبد اسماعيل رضى محمد احمد51915

قنااألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد احمد51916

قنااألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمود احمد51917

قنااألدبىمبصرعبادى العبد ناجح اسعد51918

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد اسماعيل51919

قنااألدبىمبصرمحمود ابراهيم احمد اشرف51920

قنااألدبىمبصرمحمد حسن محمود حازم51921

قنااألدبىمبصرمحمد حسين حسن حسام51922

قنااألدبىمبصرمحمد محمود عبيد حسن51923

قنااألدبىمبصرعلى محمود محمد خالد51924

قنااألدبىمبصرصديق محمد محمود راغب51925

قنااألدبىمبصرهنداوى الحميد عبد هنداوى الحميد عبد51926

قنااألدبىمبصردردير على احمد على51927

قنااألدبىمبصراحمد البس غريب كرم51928

قنااألدبىمبصراسماعيل الحمد شيبه احمد محمد51929

قنااألدبىمبصريوسف محمد السيد محمد51930

قنااألدبىمبصرصديق محمد االسالم سيف محمد51931

قنااألدبىمبصراحمد محمد الحى عبد محمد51932

قنااألدبىمبصراحمد محمد على محمد51933

قنااألدبىمبصربكرى محمد عمر محمد51934

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم يحى محمد51935

قنااألدبىمبصرالرجال عبد ثابت حسين محمود51936

قنااألدبىمبصرالغفار عبد الفتاح عبد رضا محمود51937

قنااألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد شوقى محمود51938
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قنااألدبىمبصرمعداوى رشيد الحميد عبد محمود51939

قنااألدبىمبصرعثمان محمد الحميد عبد محمود51940

قنااألدبىمبصرفكرى الحميد عبد هللا عطا محمود51941

قنااألدبىمبصرعلى ابراهيم على محمود51942

قنااألدبىمبصرالسميع عبد احمد صالح مصطفى51943

قنااألدبىمبصرمحمد بخيت رضا منتصر51944

قنااألدبىمبصرسليمان عنتر محمد سليمان51945

قنااألدبىمبصرمحمدين بكرى عمران صبرى51946

قنااألدبىمبصرعليو هللا هب الحسن ابو ابراهيم51947

قنااألدبىمبصرجالل احمد الجواد عبد الحسن ابو51948

قنااألدبىمبصرالكريم جاد احمد الحجاج ابو احمد51949

قنااألدبىمبصرفؤاد مبارك احمد احمد51950

قنااألدبىمبصرعثمان محمود مبارك احمد51951

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد الحى عبد اشرف51952

قنااألدبىمبصرعلى حسن حسين حماده51953

قنااألدبىمبصرمحمد على منصور زياد51954

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد شاكر سامى51955

قنااألدبىمبصرعلى الصغير شعبان الرحيم عبد51956

قنااألدبىمبصرمحمد موسى عبده الغفور عبد51957

قنااألدبىمبصرصديق احمد المعين عبد على51958

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد احمد الدين عز محمد51959

قنااألدبىمبصريوسف خالف ممدوح محمد51960

قنااألدبىمبصرمحمد احمد ممدوح محمود51961

قنااألدبىمبصرمحمود عباس رمضان ابراهيم51962

قنااألدبىمبصرالعال عبد مختار عويس ابراهيم51963

قنااألدبىمبصرالدين علم طه محمد ابراهيم51964

قنااألدبىمبصرمحمود بدوى الاله عبد بكر ابو51965

قنااألدبىمبصرمحمد العارف غانم احمد51966

قنااألدبىمبصرعلى رمضان شوقى احمد51967

قنااألدبىمبصرمحمد على قرشى احمد51968

قنااألدبىمبصربدوى كمال العاطى عبد احمد51969

قنااألدبىمبصرالعاطى عبد صدقى نادى اسالم51970

قنااألدبىمبصراحمد الصادق الوهاب عبد الصادق51971

قنااألدبىمبصرابراهيم على نبيل ايمن51972

قنااألدبىمبصرالاله عبد رمضان ابراهيم ايمن51973

قنااألدبىمبصراحمد السيد محمد بشار51974

قنااألدبىمبصرتوفيق حسين محمود توفيق51975

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد يوسف حازم51976

قنااألدبىمبصرابراهيم االسعد محمد ابراهيم حسام51977

قنااألدبىمبصرمحمود عباس رمضان حسام51978

قنااألدبىمبصراسماعيل حلمى محمد حماده51979

قنااألدبىمبصراحمد محمد هالل حماده51980
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قنااألدبىمبصرعلى اسماعيل احمد حمدى51981

قنااألدبىمبصرتمام صديق هللا فضل حمدى51982

قنااألدبىمبصرالغنى عبد بدرى احمد خالد51983

قنااألدبىمبصرالمعطى عبد احمد عالء خالد51984

قنااألدبىمبصراحمد رشيدى الشاذلى رشيدى51985

قنااألدبىمبصررشيدى تقى منتصر رفيع51986

قنااألدبىمبصرمحمد دياب على دياب51987

قنااألدبىمبصرمحمد سالمه شعبان سالمه51988

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمود صابر51989

قنااألدبىمبصراحمد على احمد صالح51990

قنااألدبىمبصرمحمود محمد حسين طارق51991

قنااألدبىمبصرعثمان جعفر مراد الكريم عبد51992

قنااألدبىمبصرمحمد السعود ابو رجب هللا عبد51993

قنااألدبىمبصربكرى حسن الباسط عبد هللا عبد51994

قنااألدبىمبصرزكى المجد ابو غريب عرفات51995

قنااألدبىمبصرعلى السيد احمد عصام51996

قنااألدبىمبصرمحمود بدوى الاله عبد على51997

قنااألدبىمبصرعلى يحى محمد على51998

قنااألدبىمبصرعلى عبادى العظيم عبد عمر51999

قنااألدبىمبصراحمد سليمان على فيصل52000

قنااألدبىمبصرسلطان محمد برنس محمد52001

قنااألدبىمبصرمحمد سالمان جمال محمد52002

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد احمد جمعه محمد52003

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد الفتاح عبد محمد52004

قنااألدبىمبصرحسين سيد فخرى محمد52005

قنااألدبىمبصريوسف السمان جابر محمود52006

قنااألدبىمبصراحمد على سالمه محمود52007

قنااألدبىمبصرالحق عبد عابدين سعدى محمود52008

قنااألدبىمبصرالحفنى على الحميد عبد محمود52009

قنااألدبىمبصرحسين ابراهيم الظاهر عبد محمود52010

قنااألدبىمبصرمحمد على حنفى هشام52011

قنااألدبىمبصراحمد محمد حسن بكر ابو52012

قنااألدبىمبصرمغربى عباس حماده اسالم52013

قنااألدبىمبصراحمد محمد محمود ايمن52014

قنااألدبىمبصرهللا عبد حسين بسيونى زكريا52015

قنااألدبىمبصرعباس عنتر اشرف زياد52016

قنااألدبىمبصرمرعى هارب بكر ابو سامى52017

قنااألدبىمبصرضاوى شوره خالد على52018

قنااألدبىمبصرمحمود محمد على عمار52019

قنااألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد الناجى عبد مبارك52020

قنااألدبىمبصرمحمود عوض احمد محمد52021

قنااألدبىمبصرسالم محمد احمد محمد52022
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قنااألدبىمبصرعلى حسن جالل محمد52023

قنااألدبىمبصرحسين احمد حسن محمد52024

قنااألدبىمبصرحسن الراضى عبد رمضان محمد52025

قنااألدبىمبصرعلى الراضى عبد صابر محمود52026

قنااألدبىمبصررزق الوفا ابو محمد محمود52027

قنااألدبىمبصربهلول احمد على محمد52028

قنااألدبىمبصرعلى محمد هندى محمد52029

قنااألدبىمبصراحمد محمد سيد محمود52030

قنااألدبىمبصراحمد محمد امين مخلص52031

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم القاسم ابو ناصر52032

قنااألدبىمبصرضمرانى حسن هللا عبد احمد52033

قنااألدبىمبصرفكار حافظ فكار اسالم52034

قنااألدبىمبصرزيد ابو السالم عبد السعود ابو حربى52035

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الغفار عبد شريف52036

قنااألدبىمبصررشوان الستار عبد حلمى الستار عبد52037

قنااألدبىمبصررسالن الستار عبد احمد العزيز عبد52038

قنااألدبىمبصرحسن هللا عبد احمد هللا عبد52039

قنااألدبىمبصرعلى محمد محمود على52040

قنااألدبىمبصرعلى االدهم ابراهيم عمر52041

قنااألدبىمبصرمحمد الرازق عبد سعد عمر52042

قنااألدبىمبصرعلى قاسم عيد قاسم52043

قنااألدبىمبصرحسن احمد السعود ابو محمد52044

قنااألدبىمبصرحسن الحميد عبد المجد ابو محمد52045

قنااألدبىمبصرالسيد امين احمد محمد52046

قنااألدبىمبصرالاله عبد الفتاح عبد الاله عبد محمد52047

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمد مالك محمد52048

قنااألدبىمبصرمحمد الحى عبد السالم عبد محمود52049

قنااألدبىمبصرخليل محمد مسعد محمود52050

قنااألدبىمبصرالواحد عبد محمد شيبه مصطفى52051

قنااألدبىمبصرعلى القاسم ابو ربيع هشام52052

قنااألدبىمبصرمحمد شاكر منير هشام52053

قنااألدبىمبصرخلف حسين نصرى يوسف52054

قنااألدبىمبصراحمد زكى احمد محمود52055

قنااألدبىمبصرالطيب عطا ابراهيم جمال52056

قنااألدبىمبصرعلى عبادى الدين عماد العزيز عبد52057

قنااألدبىمبصرمحمد احمد عبده محمد52058

قنااألدبىمبصرهللا عبد عقيل السعود ابو بشار52059

قنااألدبىمبصراحمد حميد على الحليم عبد52060

قنااألدبىمبصرهللا عبيد على رضوان الرحمن عبد52061

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم القادر عبد محمد52062

قنااألدبىمبصرالراضى عبد حسين عزت مصطفى52063

قنااألدبىمبصرنور سامى احمد سامى52064
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قنااألدبىمبصرمحمد عاشور حماده سعيد52065

قنااألدبىمبصربدوى محمد ابراهيم يحيى52066

قنااألدبىمبصرعسران محمود محمد طارق52067

قنااألدبىمبصرفرج يسين هللا فضل على52068

قنااألدبىمبصرمحمود زكى اشرف محمود52069

قنااألدبىمبصرمحمد محمود سراج محمود52070

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد الحسانى احمد52071

قنااألدبىمبصرعلى احمد عاشور احمد52072

قنااألدبىمبصرمحمدين كامل احمد اسالم52073

قنااألدبىمبصرابراهيم سعد الحكم عبد الشاذلى52074

قنااألدبىمبصرمرجان رشيدى الكريم عبد محمد المزمل52075

قنااألدبىمبصررسالن اللطيف عبد القوى عبد حسام52076

قنااألدبىمبصراحمد محمد عوض هللا حسب52077

قنااألدبىمبصرابراهيم حسن ابراهيم حسن52078

قنااألدبىمبصرعلى محمود احمد حسين52079

قنااألدبىمبصرمحمد حفنى على حفنى52080

قنااألدبىمبصرهللا عبد احمد حسان خالد52081

قنااألدبىمبصرالبارى عبد على حماده طه52082

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد الجبار عبد البصير عبد52083

قنااألدبىمبصرهللا عبد احمد حسان هللا عبد52084

قنااألدبىمبصرعيسى عابد الحميد عبد هللا عبد52085

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد القادر عبد على52086

قنااألدبىمبصرموسى هاشم على كريم52087

قنااألدبىمبصرعلى عبيد صالح محمد52088

قنااألدبىمبصرحسين احمد الغنى عبد محمد52089

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد القادر عبد محمد52090

قنااألدبىمبصراحمد الباسط عبد كامل محمد52091

قنااألدبىمبصرعيسى السنوسى موسى محمد52092

قنااألدبىمبصراحمد محمد يوسف محمد52093

قنااألدبىمبصرحسن النوبى احمد محمود52094

قنااألدبىمبصرعلى محمد سعيد احمد محمود52095

قنااألدبىمبصرخليل الهادى عبد احمد محمود52096

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد محمود52097

قنااألدبىمبصرمبارك محمد بخيت محمود52098

قنااألدبىمبصرخليفه زيدان جمعه محمود52099

قنااألدبىمبصراحمد راغب فخرى محمود52100

قنااألدبىمبصرراشد محمد فراج محمود52101

قنااألدبىمبصرزروق فرح محمد محمود52102

قنااألدبىمبصرخليل محمود محمد محمود52103

قنااألدبىمبصرمحمود راغب حماده مصطفى52104

قنااألدبىمبصرمحمود حافظ محمود مصطفى52105

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد الفتاح عبد فايز نجار52106



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2278

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن326البراهمة

ثانالبراهمة

ن331الشيخية

ثانالشيخية

راسبالشيخية

ن325الشيخية

راسبقوص

ن315قوص

راسبقوص

ثانقوص

راسبقوص

ثانقوص

ثانقوص

راسبقوص

ثانقوص

ثانقوص

ثانقوص

راسبقوص

راسبقوص

راسبقوص

ثانقوص

راسبقوص

ثانقوص

راسبقوص

راسبقوص

ثانقوص

ثانقوص

ثانقوص

راسبقوص

راسبقوص

راسبقوص

ثانقوص

ثانقوص

ثانقوص

راسبقوص

ثانقوص

ثانقوص

راسبقوص

راسبقوص

راسبقوص

راسبقوص

راسبقوص
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قنااألدبىمبصرحسن احمد سعيد وليد52107

قنااألدبىمبصرعلى جحا شلبى وليد52108

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد زيد ابو محمود وليد52109

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد سعيد محمود52110

قنااألدبىمبصرحفنى محمد الكريم عبد محمود52111

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد احمد سيد زكريا يحى52112

قنااألدبىمبصرمهدى بيومى سيد يوسف52113

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم حازم احمد52114

قنااألدبىمبصراحمد فندى محمود احمد52115

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمود اسالم52116

قنااألدبىمبصرحسين محمد متولى ايمن52117

قنااألدبىمبصريوسف احمد النبى عبد حربى52118

قنااألدبىمبصرمحمد حسين نوبى صابر52119

قنااألدبىمبصرسعدى محمد مصطفى عمرو52120

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد52121

قنااألدبىمبصرمحمد محمود سيد محمد52122

قنااألدبىمبصرمحارب عابدين ثابت اسامه52123

قنااألدبىمبصرعلى عبيد عنتر اسالم52124

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم سعد اشرف52125

قنااألدبىمبصرعلى عابدين على الطاهر52126

قنااألدبىمبصرحسن محمد فتحى الجواد عبد52127

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد الرحيم عبد52128

قنااألدبىمبصرحسين حسن محمد عيد52129

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد مصطفى فارس52130

قنااألدبىمبصرمصطفى الحسن ابو الدين نصر محمد52131

قنااألدبىمبصرهللا عبد الحسن ابو احمد محمود52132

قنااألدبىمبصراحمد محمود محمد محمود52133

قنااألدبىمبصرعثمان الحمد ابو رجب ابراهيم52134

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم الرب جاد احمد52135

قنااألدبىمبصرمحمد على حسين احمد52136

قنااألدبىمبصراحمد امين السيد عبد احمد52137

قنااألدبىمبصرتايه القادر عبد يوسف احمد52138

قنااألدبىمبصراحمد يوسف محمود اسامه52139

قنااألدبىمبصرجادو سعيد ابراهيم جادو52140

قنااألدبىمبصرعيسى احمد محمد جالل52141

قنااألدبىمبصرحامد على الحميد عبد جمال52142

قنااألدبىمبصراحمد محمدين الرازق عبد خالد52143

قنااألدبىمبصرمحمود حسين احمد رجب52144

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد على كمال رمضان52145

قنااألدبىمبصرمحمود حامد الوهاب عبد سارى52146

قنااألدبىمبصربركات يعقوب محمد سعيد52147

قنااألدبىمبصراحمد موسى فتحى سيد52148
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راسبقوص

ثانقوص

راسبقوص

راسبقوص

ثانقوص

ثانقوص

راسبقوص

ثانخزام

ثانخزام

ثانخزام

ن322خزام

ثانخزام

ثانخزام

ثانخزام

ن318.5خزام

ثانخزام

ثانالسديس

ثانالسديس

ثانالسديس

راسبالسديس

ن323.5السديس

ن328السديس

ثانالسديس

ثانالسديس

ثانالسديس

ثانالسديس

ثانالسديس

ن315محمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ن315محمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير
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قنااألدبىمبصرمحمود حميد على شعبان52149

قنااألدبىمبصرعلى الاله عبد محمد صابر52150

قنااألدبىمبصرخليل هللا حمد عاشور الرحمن عبد52151

قنااألدبىمبصرتايه القادر عبد الدين نور القادر عبد52152

قنااألدبىمبصرطه عطا حسين هللا عبد52153

قنااألدبىمبصرحسن النعيم عبد احمد النعيم عبد52154

قنااألدبىمبصرحسين هللا عبد محمود عبده52155

قنااألدبىمبصرمالح عطيتو عيد عرفه52156

قنااألدبىمبصرمحمد كامل محمد عصام52157

قنااألدبىمبصرالمولى جاد فارس احمد عمر52158

قنااألدبىمبصرعلى كمال احمد عمر52159

قنااألدبىمبصراحمد يوسف محمد عمرو52160

قنااألدبىمبصرسعيد توفيق محمد فارس52161

قنااألدبىمبصرمحمد حميد جمال محمد52162

قنااألدبىمبصرعوض المعين عبد سعيد محمد52163

قنااألدبىمبصرعبيد محمد شعبان محمد52164

قنااألدبىمبصراحمد محمود الستار عبد محمد52165

قنااألدبىمبصرمحمود على القوى عبد محمد52166

قنااألدبىمبصرتكرونى احمد عبيد محمد52167

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد على محمد52168

قنااألدبىمبصرعلى محمد عمر محمد52169

قنااألدبىمبصرعوض على فوزى محمد52170

قنااألدبىمبصرعلى ابراهيم مصطفى محمد52171

قنااألدبىمبصرمحمود على احمد محمود52172

قنااألدبىمبصرعرابى قليل احمد محمود52173

قنااألدبىمبصرعمر احمد عمر محمود52174

قنااألدبىمبصرمصطفى احمد محمد محمود52175

قنااألدبىمبصراحمد حسين احمد مصطفى52176

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد مصطفى52177

قنااألدبىمبصرسعيد محمد مصطفى وائل52178

قنااألدبىمبصربغدادى احمد ابراهيم احمد52179

قنااألدبىمبصرموسى احمد محمود تقى52180

قنااألدبىمبصرهللا عبيد جمعه عبده رمضان52181

قنااألدبىمبصرعلى جاد محمود سعيد52182

قنااألدبىمبصرالصغير محمد الصغير عالم52183

قنااألدبىمبصرعلى يوسف احمد محمد52184

قنااألدبىمبصرخير محمد الحكيم عبد محمد52185

قنااألدبىمبصرالحسن ابو محمود ناجح محمد52186

قنااألدبىمبصربشير عطا محمد محمود52187

قنااألدبىمبصرمحمد سعيد محمد هانى52188

قنااألدبىمبصربغدادى الرب جاد بغدادى احمد52189

قنااألدبىمبصرالدندراوى االمير محمد بدرى احمد52190
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ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ن326محمود احمد الصغير

ن315محمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ن315محمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ن316محمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ن318محمود احمد الصغير

ن334.5محمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ن447محمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ن318محمود احمد الصغير

ن334محمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ن315محمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانالعليقات

ن325العليقات

ثانالعليقات

ن349العليقات

ن330العليقات

ن336العليقات

ن352العليقات

ن362العليقات

ثانالعليقات

ن326العليقات

راسبالسوق نجع

ن316السوق نجع
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قنااألدبىمبصرعلى احمد حسنى احمد52191

قنااألدبىمبصرحسن الرازق عبد عمران احمد52192

قنااألدبىمبصرمحمود احمد رجب الرحمن عبد52193

قنااألدبىمبصربغدادى اليمنى الحميد عبد الالهى عبد52194

قنااألدبىمبصررشيدى ابراهيم جابر عمر52195

قنااألدبىمبصرعلى خليل عربى عمر52196

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عطا خالد عمار52197

قنااألدبىمبصرعبيد على اشرف محمد52198

قنااألدبىمبصرعارف سعدى جابر محمد52199

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد رمضان محمد52200

قنااألدبىمبصرمحمد افندى سعيد محمد52201

قنااألدبىمبصراحمد العظيم عبد الناصر عبد محمد52202

قنااألدبىمبصرمحمد الطاهر فوزى محمد52203

قنااألدبىمبصرمحمود احمد فهمى محمد52204

قنااألدبىمبصرحسين احمد حسين محمود52205

قنااألدبىمبصرمحمد حسين على محمود52206

قنااألدبىمبصرعلوانى محمد الستار عبد مصطفى52207

قنااألدبىمبصرخير محمد عوض مختار52208

قنااألدبىمبصرابراهيم النوبى احمد يوسف52209

قنااألدبىمبصرموسى على جمعه يحيى52210

قنااألدبىمبصروهبه الطيب محمد احمد52211

قنااألدبىمبصرابراهيم امين ناصر احمد52212

قنااألدبىمبصرخليفه محمد مصطفى الحسينى52213

قنااألدبىمبصرعلى الاله عبد جابر اسامه52214

قنااألدبىمبصرمحمود احمد رمضان حسام52215

قنااألدبىمبصرمحمد سليمان النجا ابو سليمان52216

قنااألدبىمبصراحمد محمود كمال صالح52217

قنااألدبىمبصرهالل احمد عبده طارق52218

قنااألدبىمبصرعلى فكرى محمد الرحمن عبد52219

قنااألدبىمبصريوسف محمد نور الرحمن عبد52220

قنااألدبىمبصرادم السميع عبد محمد السميع عبد52221

قنااألدبىمبصررشوان فاضل محمد الواسع عبد52222

قنااألدبىمبصراحمد النجا ابو محمد فارس52223

قنااألدبىمبصراحمد جابر احمد محمد52224

قنااألدبىمبصراحمد الفضبل عبد شعبان محمد52225

قنااألدبىمبصرمحمد حميد فكرى محمد52226

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الوفا ابو محمود52227

قنااألدبىمبصرشحات يوسف عدول محمود52228

قنااألدبىمبصراحمد نبيل احمد نبيل52229

قنااألدبىمبصرمحمد طلعت محمد ياسر52230

قنااألدبىمبصرمحمود محمد محمود ياسر52231

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم رجب احمد52232
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ن322.5السوق نجع

راسبالسوق نجع

راسبالسوق نجع

راسبالسوق نجع

ن315.5السوق نجع

راسبالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

راسبالسوق نجع

ثانالسوق نجع

راسبالسوق نجع

ثانالسوق نجع

راسبالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ن327السوق نجع

ن333نقادة

ثاننقادة

ن323نقادة

ن337نقادة

ن319.5نقادة

ن331.5نقادة

ن332نقادة

ن329نقادة

ن326نقادة

ن329نقادة

ثاننقادة

ثاننقادة

ن328نقادة

ن327نقادة

ن315نقادة

ن345نقادة

ن335نقادة

ن343نقادة

ثاننقادة

ثاننقادة

ن315نقادة

ثانالزوايدة
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قنااألدبىمبصرحسين عبيد سعيد احمد52233

قنااألدبىمبصرعلى جاد الحميد عبد احمد52234

قنااألدبىمبصرسالم النعيم عبد نصارى احمد52235

قنااألدبىمبصرعلى سعيد على ادهم52236

قنااألدبىمبصرمحمد حسن عبيد عارف52237

قنااألدبىمبصركدرى محمد شحاته الرحمن عبد52238

قنااألدبىمبصرعيد محمد فتوح عمرو52239

قنااألدبىمبصراحمد سعد رمضان محمد52240

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمود محمد52241

قنااألدبىمبصرهريدى حلبى نجار ابراهيم يوسف52242

قنااألدبىمبصرعلى زيد ابو جمال زيد ابو52243

قنااألدبىمبصرحسن احمد جمال احمد52244

قنااألدبىمبصرمحمد نورى الرؤف عبد احمد52245

قنااألدبىمبصرعلى سيوفى الصبور عبد احمد52246

قنااألدبىمبصراحمد الحسن ابو العليم عبد احمد52247

قنااألدبىمبصرالمالك عبد محمد المبدى عبد احمد52248

قنااألدبىمبصرمرغنى احمد على احمد52249

قنااألدبىمبصريس عثمان محسوب احمد52250

قنااألدبىمبصريسن عرفجى فارس اسالم52251

قنااألدبىمبصرعالم االمير العاطى عبد االمير52252

قنااألدبىمبصرعلى قلتاوى حسن حسام52253

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد كمال حسام52254

قنااألدبىمبصرطبشى وهابى رشدى حماده52255

قنااألدبىمبصرتمساح محمد ابراهيم حمدى52256

قنااألدبىمبصرحسن هميمى معوض سعيد52257

قنااألدبىمبصرنورى القاضى محمد طارق52258

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد محمود محمد الرحمن عبد52259

قنااألدبىمبصراحمد محمود ايمن هللا عبد52260

قنااألدبىمبصرمحمد عطا احمد عز52261

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد برشاوى سهرى على52262

قنااألدبىمبصرجعلوص صديق محمد على52263

قنااألدبىمبصرحسين على محمود محروس52264

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد اشرف محمد52265

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد لديد دمرداش محمد52266

قنااألدبىمبصرسليم خلوى الرؤف عبد محمد52267

قنااألدبىمبصرمحمدين محمد الرؤف عبد محمد52268

قنااألدبىمبصراحمد العزب السالم عبد محمد52269

قنااألدبىمبصرشبيب لبيب الشافى عبد محمد52270

قنااألدبىمبصرجبر على المتعال عبد محمد52271

قنااألدبىمبصراحمد محمد الستار عبد محمود52272

قنااألدبىمبصراحمد محمود المحسوب عبد محمود52273

قنااألدبىمبصراحمد محمود على محمود52274
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ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع
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ن328اسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع
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قنااألدبىمبصرالسنوسى احمد هللا عوض محمود52275

قنااألدبىمبصرشربينى المريد عبد محمد محمود52276

قنااألدبىمبصرالحى عبد سيد حسان مصطفى52277

قنااألدبىمبصرحسن على كامل مصطفى52278

قنااألدبىمبصرالمجد ابو العزب محمد مصطفى52279

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود مصطفى52280

قنااألدبىمبصرمحمد عباس محمود مصطفى52281

قنااألدبىمبصرحسين الاله عبد نصر مصطفى52282

قنااألدبىمبصراحمد كامل محمد نادر52283

قنااألدبىمبصرمتولى بدرى مجلى نصر52284

قنااألدبىمبصرهللا جاد حماده شعبان يوسف52285

قنااألدبىمبصرالموجود عبد المقبولى الناصر عبد احمد52286

قنااألدبىمبصرمحمد محمود عصمت احمد52287

قنااألدبىمبصرحفنى غزالى محمد احمد52288

قنااألدبىمبصرعلى سليم احمد سليم52289

قنااألدبىمبصرمغربى الحمد ابو محمد صالح52290

قنااألدبىمبصرربه عبد صادق محمد عادل52291

قنااألدبىمبصرمحمد الكامل جابر كريم52292

قنااألدبىمبصرالموجود عبد الاله عبد اسعد محمد52293

قنااألدبىمبصرمهدى الملقب احمد محمد احمد مصطفى52294

قنااألدبىمبصرالحسن ابو سعدى حماده مصطفى52295

االقصراألدبىمبصرحسين فتحى محمد حسين52296

االقصراألدبىمبصربركات الجليل عبد سعيد هللا عبد52297

االقصراألدبىمبصرالكريم جاد عبده سند عبده52298

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد هللا فتح عبده52299

االقصراألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم محمد52300

االقصراألدبىمبصراحمد هللا عبد احمد محمد52301

االقصراألدبىمبصرالرحمن عبد يونس الدين بهاء محمد52302

االقصراألدبىمبصركامل محمد حسن محمد52303

االقصراألدبىمبصررشيدى ابراهيم الرحيم عبد محمود52304

االقصراألدبىمبصرعلى الجليل عبد على مصطفى52305

االقصراألدبىمبصرالمريد عبد فريد فتحى محمود52306

االقصراألدبىمبصرسعيد الوفا ابو المنعم عبد احمد52307

االقصراألدبىمبصرعلى محمد صادق يسرى احمد52308

االقصراألدبىمبصرفكرى النوبى عبده الحسين52309

االقصراألدبىمبصريوسف الصدقى محمد زياد52310

االقصراألدبىمبصرحسين الحكم عبد عبده الحكم عبد52311

االقصراألدبىمبصرامين محمد عالء هللا عبد52312

االقصراألدبىمبصرقناوى ابراهيم محمد هللا عبد52313

االقصراألدبىمبصرنصر ابراهيم بدوى احمد52314

االقصراألدبىمبصريوسف سعيد سيد احمد52315

االقصراألدبىمبصرمحمود الفضل ابو صالح احمد52316
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االقصراألدبىمبصرالجيالنى احمد موسى احمد52317

االقصراألدبىمبصرمعتوق محمد احمد اسامه52318

االقصراألدبىمبصرحامد عبيد محمد الشاذلى52319

االقصراألدبىمبصرعلى العزيز عبد الوهاب عبد القاسم52320

االقصراألدبىمبصرعلى حسن محمود حسن52321

االقصراألدبىمبصرهللا عبد النوبى المجيد عبد حمدى52322

االقصراألدبىمبصرحفنى حافظ فراج رفيع52323

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد الدين شمس ابراهيم طارق52324

االقصراألدبىمبصرمحمود صديق احمد سيد هللا عبد52325

االقصراألدبىمبصرالراضى عبد المجد ابو خير محمد عمر52326

االقصراألدبىمبصرحفنى حافظ فراج فارس52327

االقصراألدبىمبصرقنديل محمد رمضان كريم52328

االقصراألدبىمبصرحسن محمد احمد محمد52329

االقصراألدبىمبصرالصادق محمد حسين محمد52330

االقصراألدبىمبصرالنوبى محمود رمضان محمد52331

االقصراألدبىمبصردرديرى امين سيد محمد52332

االقصراألدبىمبصرابراهيم طه نادى محمد52333

االقصراألدبىمبصراسماعيل احمد قدرى اسماعيل52334

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن على محمود52335

االقصراألدبىمبصرمحمود الكريم جاد الرحمن عبد محمود52336

االقصراألدبىمبصرهللا عبد مصطفى نوبى مصطفى52337

االقصراألدبىمبصراحمد حسين شحات محمود52338

االقصراألدبىمبصرمحمد يوسف الشاذلى ياسين52339

االقصراألدبىمبصرسرور الفضل ابو احمد السيد حسين52340

االقصراألدبىمبصرالطيب جابر ابراهيم محمود52341

االقصراألدبىمبصرابراهيم احمد سعدى على52342

االقصراألدبىمبصركامل احمد جمعه احمد52343

االقصراألدبىمبصربرسى احمد فتحى احمد52344

االقصراألدبىمبصرمحمد سلطان محمد احمد52345

االقصراألدبىمبصرحامد الوهاب عبد الحميد عبد اسالم52346

االقصراألدبىمبصرحسن نوبى محمود االمير52347

االقصراألدبىمبصرالعزيز عبد عباس سيد بالل52348

االقصراألدبىمبصراحمد سيد جابر سيد52349

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد سيد52350

االقصراألدبىمبصربكر ابو احمد محمد صالح52351

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين الحميد عبد كريم52352

االقصراألدبىمبصراحمد صديق اللطيف عبد احمد52353

االقصراألدبىمبصرالرحمن عبد محمد ربيع محمد احمد52354

االقصراألدبىمبصرمحمد على محمد احمد52355

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين رمضان حسين52356

االقصراألدبىمبصرمحمد شاذلى هللا عبد حمدى52357

االقصراألدبىمبصرمحمد صالح عمر رضوان52358
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ثانالعديسات
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االقصراألدبىمبصريوسف حزين اشرف الرحمن عبد52359

االقصراألدبىمبصرالعزيز عبد سعدى احمد محمد52360

االقصراألدبىمبصرسالم يونس حامد محمد52361

االقصراألدبىمبصراحمد محمود احمد محمود52362

االقصراألدبىمبصرعلى خير محمد محمود52363

االقصراألدبىمبصرمحمد مصطفى زروق مصطفى52364

االقصراألدبىمبصرمحمد عربى احمد محمد52365

االقصراألدبىمبصراحمد مصطفى يونس احمد52366

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين محمد ابراهيم52367

االقصراألدبىمبصرمحمد طايع محمد بكر ابو52368

االقصراألدبىمبصرموسى على حسان احمد52369

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد طايع حسانى احمد52370

االقصراألدبىمبصرمصطفى على سيد احمد52371

االقصراألدبىمبصريوسف عدلى محمد احمد52372

االقصراألدبىمبصرمحمد يوسف محمد احمد52373

االقصراألدبىمبصرمحمد جابر محمود احمد52374

االقصراألدبىمبصريونس حسن على اسالم52375

االقصراألدبىمبصرمحمد حمزه السيد عبد طه52376

االقصراألدبىمبصرعلى الجهالن محمد على52377

االقصراألدبىمبصراحمد محمود احمد محمد52378

االقصراألدبىمبصرحسانين احمد صالح محمد52379

االقصراألدبىمبصرحسن يوسف محمود محمد52380

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود جوده محمود52381

االقصراألدبىمبصرالحكيم عبد محمد منصور محمود52382

االقصراألدبىمبصرتوفيق محمد فراج سيد52383

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد بسطاوى نجاح صدام52384

االقصراألدبىمبصرعلى سيد احمد الدين عز52385

االقصراألدبىمبصرحراجى على رمضان مصطفى52386

االقصراألدبىمبصراحمد شحات العاطى عبد مصطفى52387

االقصراألدبىمبصرتمساح محمد جمال احمد52388

االقصراألدبىمبصرحسين محمد حسين احمد52389

االقصراألدبىمبصرحسن حسانى عمران احمد52390

االقصراألدبىمبصرالحليم عبد على محمد احمد52391

االقصراألدبىمبصرحسن جالل رمضان اسالم52392

االقصراألدبىمبصرحسانين محمد محسوب اسالم52393

االقصراألدبىمبصرالغفور عبد رفاعى محمود اسالم52394

االقصراألدبىمبصراحمد سالمان محسوب اسماعيل52395

االقصراألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد الصادق الطيب52396

االقصراألدبىمبصراحمد النجار حمدى بليغ52397

االقصراألدبىمبصرالبربرى احمد جبريل جابر52398

االقصراألدبىمبصرالعظيم عبد عرابى محمود حسام52399

االقصراألدبىمبصرحسين راشد ظريف حمدى52400
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االقصراألدبىمبصرحسين راشد محمد خالد52401

االقصراألدبىمبصرعكاشه حباشى عبده رجب52402

االقصراألدبىمبصرحسانين السعود ابو محمد رجب52403

االقصراألدبىمبصرجالل الراضى عبد احمد رمضان52404

االقصراألدبىمبصرالسمان التهامى الهادى عبد صالح52405

االقصراألدبىمبصرسالم محمد احمد عادل52406

االقصراألدبىمبصرمكى تهامى جامع عاصم52407

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد الطيب الرحمن عبد52408

االقصراألدبىمبصرتمساح محمد سعدى على52409

االقصراألدبىمبصرحسين الراضى عبد محمد فهد52410

االقصراألدبىمبصروافى الحجاج ابو اشرف محمد52411

االقصراألدبىمبصراحمد سيد النوبى محمد52412

االقصراألدبىمبصرحسن جالل جابر محمد52413

االقصراألدبىمبصرابراهيم حسن سعدى محمد52414

االقصراألدبىمبصراحمد الطاهر الدين صالح محمد52415

االقصراألدبىمبصرحسانين احمد الناصر عبد محمد52416

االقصراألدبىمبصرجالل الراضى عبد النعيم عبد محمد52417

االقصراألدبىمبصرحسانين محمد حسين محمود52418

االقصراألدبىمبصرحسين حباشى سمير محمود52419

االقصراألدبىمبصرمحمد عبود محسوب محمود52420

االقصراألدبىمبصرالحافظ عبد العارف محمد محمود52421

االقصراألدبىمبصرقناوى جالل محمد محمود52422

االقصراألدبىمبصرابراهيم فهيم محمد محمود52423

االقصراألدبىمبصرحسانين السعود ابو محمود مصطفى52424

االقصراألدبىمبصريونس الدين عالء حفيضى مؤمن52425

االقصراألدبىمبصرعطيه حسانى احمد هشام52426

االقصراألدبىمبصرالحسن ابو عكاشه اشرف هشام52427

االقصراألدبىمبصرماجد العاصى محمد وليد52428

االقصراألدبىمبصرسالم جابر العزب ابراهيم52429

االقصراألدبىمبصريونس احمد حسين احمد52430

االقصراألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد حماده احمد52431

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد طايع احمد52432

االقصراألدبىمبصرمحمد على الباسط عبد احمد52433

االقصراألدبىمبصرالدناوى الحسانى هللا عبد احمد52434

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد طايع النوبى الحسين52435

االقصراألدبىمبصركسار على حسين الطيب52436

االقصراألدبىمبصراحمد النوبى احمد النوبى52437

االقصراألدبىمبصررسالن النادى يسرى ايمن52438

االقصراألدبىمبصرطايع محمد طايع اسامه52439

االقصراألدبىمبصرسعد محمد احمد حسام52440

االقصراألدبىمبصراحمد سعيد احمد سعيد52441

االقصراألدبىمبصرالغنى عبد قناوى بدرى احمد سيد52442
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راسباالقالتة

راسباالقالتة

ثاناالقالتة

راسباالقالتة

ثاناالقالتة

راسباالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

راسباالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

راسباالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم
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االقصراألدبىمبصرعالم محمد سعيد سيد52443

االقصراألدبىمبصرالحسانى صابر ابراهيم صبرى52444

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود احمد طارق52445

االقصراألدبىمبصرمحمود فراج سعيد عادل52446

االقصراألدبىمبصراحمد الباسط عبد محمود الحميد عبد52447

االقصراألدبىمبصررمضان طايع رمضان الرحمن عبد52448

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد يونس الرحمن عبد52449

االقصراألدبىمبصربدرى احمد عثمان هللا عبد52450

االقصراألدبىمبصركسار احمد النوبى عالء52451

االقصراألدبىمبصرحسين احمد مصطفى عمرو52452

االقصراألدبىمبصرمحمد النجار عمران محمد مؤمن52453

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد52454

االقصراألدبىمبصرمرعى محمد احمد محمد52455

االقصراألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل محمد52456

االقصراألدبىمبصرسيد فؤاد الغريب محمد52457

االقصراألدبىمبصرمحمد هللا جاد النجار محمد52458

االقصراألدبىمبصراسماعيل محمد حمدى محمد52459

االقصراألدبىمبصرمحمد قناوى الرحيم عبد محمد52460

االقصراألدبىمبصراحمد محمد هللا عبد محمد52461

االقصراألدبىمبصرحسين محمد الدين عز محمد52462

االقصراألدبىمبصراحمد رسالن محمد محمد52463

االقصراألدبىمبصرالرحمن عبد العاطى عبد سعيد محمود52464

االقصراألدبىمبصرنصر الراضى عبد الطيب ياسر52465

االقصراألدبىمبصرالحفنى على حماده يوسف52466

االقصراألدبىمبصرعلى محمد فراج يوسف52467

االقصراألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد جمال احمد52468

االقصراألدبىمبصرحسن صالح خيرى احمد52469

االقصراألدبىمبصرامبابى حسان سيد احمد52470

االقصراألدبىمبصرمحمد يونس الحميد عبد احمد52471

االقصراألدبىمبصرسليم النوبى العاطى عبد احمد52472

االقصراألدبىمبصرحسين على عالء احمد52473

االقصراألدبىمبصرحسن حمدى مساعد احمد52474

االقصراألدبىمبصرالطاهر العادلى فتحى ادهم52475

االقصراألدبىمبصرالغول محمد عادل حسين52476

االقصراألدبىمبصرالفاضل احمد خديوى الرحمن عبد52477

االقصراألدبىمبصرعمر عثمان عمر عثمان52478

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد محمد عالء52479

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد احمد عمر52480

االقصراألدبىمبصرعلى محمد العزب محمد52481

االقصراألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد محمود52482

االقصراألدبىمبصرعميش فتحى خضرى مصطفى52483

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد الفتاح عبد يوسف52484



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2296

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

راسبالبعيرات كوم

راسبالبعيرات كوم

راسبالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

راسبالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ن330.5البعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ن345.5البعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

راسبالبعيرات كوم

راسبالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ن347البعيرات كوم

ثانالمريس

ثانالمريس

ن343.5المريس

ن358.5المريس

ن347المريس

ن338.5المريس

ثانالمريس

ن358المريس

ن368المريس

ن380المريس

ثانالمريس

ثانالمريس

ثانالمريس

ثانالمريس

ثانالمريس

ن326المريس

ثانالمريس
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االقصراألدبىمبصرحسين الطيب حسان احمد52485

االقصراألدبىمبصربصرى ابراهيم محمد احمد52486

االقصراألدبىمبصرامين ربيع النجار اسماعيل52487

االقصراألدبىمبصرمحمد العادلى الهادى عبد النوبى52488

االقصراألدبىمبصرجاد حسن همام النادى جاد52489

االقصراألدبىمبصرحسن جاد يوسف حسام52490

االقصراألدبىمبصرمرعى حسين معوض حسين52491

االقصراألدبىمبصرعثمان الوهاب عبد ياسين الوهاب عبد52492

االقصراألدبىمبصرجاد نور فرشوطى كريم52493

االقصراألدبىمبصرعلى محمد حسن محمد52494

االقصراألدبىمبصرسيد طايع العظيم عبد محمود52495

االقصراألدبىمبصرسيد يوسف عصمت محمود52496

االقصراألدبىمبصرحفنى العال عبد حسان مصطفى52497

االقصراألدبىمبصريوسف بغدادى جمعه يحيا52498

االقصراألدبىمبصرشحات يوسف احمد يوسف52499

االقصراألدبىمبصربسطاوى محمد كساب ابراهيم52500

االقصراألدبىمبصرمحمد السيد الصبور عبد احمد52501

االقصراألدبىمبصرزيدان متولى يوسف احمد52502

االقصراألدبىمبصراحمد الرحيم عبد الهادى عبد اسالم52503

االقصراألدبىمبصرابراهيم فراج اسماعيل اشرف52504

االقصراألدبىمبصراسماعيل محمد على المدثر52505

االقصراألدبىمبصردياب على محمد حجاج52506

االقصراألدبىمبصرمحمدين حسن على حسن52507

االقصراألدبىمبصرالطاهر ابراهيم احمد خالد52508

االقصراألدبىمبصرموسى مصطفى موسى خالد52509

االقصراألدبىمبصرمحمد المجد ابو محمد صدام52510

االقصراألدبىمبصرابراهيم محمد الموجود عبد شريف52511

االقصراألدبىمبصرالوفا ابو الرحيم عبد الفتاح عبد الرحيم عبد52512

االقصراألدبىمبصرحجاج كساب احمد عرفه52513

االقصراألدبىمبصريسن على جمال على52514

االقصراألدبىمبصرمحمد بكرى الرؤوف عبد عمر52515

االقصراألدبىمبصراحمد سيد عامر فوزى52516

االقصراألدبىمبصرابراهيم يوسف الكريم عبد قاسم52517

االقصراألدبىمبصرالراوى احمد البستانى محمد52518

االقصراألدبىمبصرابراهيم احمد السيد محمد52519

االقصراألدبىمبصرمحمد العربى حسين محمد52520

االقصراألدبىمبصردسوقى سيد صالح محمد52521

االقصراألدبىمبصرحسن النوبى يوسف محمد52522

االقصراألدبىمبصرمصطفى النجار سيد محمود52523

االقصراألدبىمبصرحفنى حسين الرحيم عبد محمود52524

االقصراألدبىمبصرمحمد العال عبد دردير وليد52525

االقصراألدبىمبصرحسن محمد ادريس يوسف52526
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ن315باالقصر الضبعية

ن389باالقصر الضبعية

ن360باالقصر الضبعية

ن361باالقصر الضبعية

ن337باالقصر الضبعية

ن375باالقصر الضبعية

ن344باالقصر الضبعية

ن337باالقصر الضبعية

ن362باالقصر الضبعية

ن344باالقصر الضبعية

ن350باالقصر الضبعية

ن338باالقصر الضبعية

ن330.5باالقصر الضبعية

ن364باالقصر الضبعية

ن336باالقصر الضبعية

راسبالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ن317الوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت
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االقصراألدبىمبصرمهدى احمد حسن احمد52527

االقصراألدبىمبصرزيد ابو محمد الفتاح عبد احمد52528

االقصراألدبىمبصرابراهيم احمد الناصر عبد احمد52529

االقصراألدبىمبصراحمد محمد الناصر عبد احمد52530

االقصراألدبىمبصرعلى محمد محمود اسامه52531

االقصراألدبىمبصريوسف احمد محمد حسام52532

االقصراألدبىمبصرحسانين النوبى السيد الرحمن عبد52533

االقصراألدبىمبصرمحمد على محمد الرحمن عبد52534

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد يوسف الرحمن عبد52535

االقصراألدبىمبصرالحجاج ابو محمد يوسف الرحمن عبد52536

االقصراألدبىمبصرحسن خليفه ممدوح النافع عبد52537

االقصراألدبىمبصرابراهيم محمود محمود عمر52538

االقصراألدبىمبصرشحات عبده بركات عمرو52539

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد كريم52540

االقصراألدبىمبصرابراهيم احمد فتحى كريم52541

االقصراألدبىمبصرالنوبى الجواد عبد النوبى محمد52542

االقصراألدبىمبصرالمجد ابو حسنى حسين محمد52543

االقصراألدبىمبصرالسعدى حسن رضوان محمد52544

االقصراألدبىمبصرعلى مغربى رمضان محمد52545

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين الباسط عبد محمد52546

االقصراألدبىمبصرالنوبى العادلى الحميد عبد محمد52547

االقصراألدبىمبصراحمد عمر الرحيم عبد محمد52548

االقصراألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمود محمد52549

االقصراألدبىمبصراحمد على سلطان محمود52550

االقصراألدبىمبصرالسعدى شفيق يوسف محمود52551

االقصراألدبىمبصرالظاهر عبد سيد ابراهيم مصطفى52552

االقصراألدبىمبصرعكاشه حسن احمد مصطفى52553

االقصراألدبىمبصرابراهيم فتحى محمود مصطفى52554

االقصراألدبىمبصرمحمد السيد احمد معاذ52555

االقصراألدبىمبصراليزيد ابو محمد حجاج يحيى52556

االقصراألدبىمبصراحمد حسين محمد يوسف52557

االقصراألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد ابراهيم52558

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد احمد الرؤف عبد احمد52559

االقصراألدبىمبصرموسى احمد محمد احمد52560

االقصراألدبىمبصرالطاهر عبده محمد احمد52561

االقصراألدبىمبصراحمد الدايم عبد خالد الرحمن عبد52562

االقصراألدبىمبصرمحمود الحجاج ابو ناصر كريم52563

االقصراألدبىمبصراحمد الوهاب عبد احمد محمد52564

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد الدوشى محمد52565

االقصراألدبىمبصرموسى يوسف السعدى محمد52566

االقصراألدبىمبصرابراهيم محمد النجار محمد52567

االقصراألدبىمبصراحمد عبده احمد محمد52568
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ثانالحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ن315الحيط ارمنت

ن315الحيط ارمنت

ن328.5الحيط ارمنت

ن345الحيط ارمنت

ن319.5الحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

راسبفاطمه الحاجة

ن332.5فاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ن335فاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة
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االقصراألدبىمبصرالصادق حسن جبر محمد52569

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد صالح محمد52570

االقصراألدبىمبصراحمد السيد الرؤف عبد محمد52571

االقصراألدبىمبصراسماعيل حسين عبده محمد52572

االقصراألدبىمبصريوسف احمد الحميد عبد محمود52573

االقصراألدبىمبصرهللا عبد محمود على محمود52574

االقصراألدبىمبصراسماعيل الواجد عبد حسين ممدوح52575

االقصراألدبىمبصرعلى خرص ابو محمد يحيى52576

االقصراألدبىمبصرحسانين االمير محمد ابراهيم52577

االقصراألدبىمبصرطه الفضل ابو االمير الفضل ابو52578

االقصراألدبىمبصرمعوض احمد القادر عبد احمد52579

االقصراألدبىمبصرمصطفى النوبى القادر عبد احمد52580

االقصراألدبىمبصرمحمد الرضى عبد عبده احمد52581

االقصراألدبىمبصرالصادق االمير دسوقى االمير52582

االقصراألدبىمبصرالنوبى بكرى النوبى بكرى52583

االقصراألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد تركى52584

االقصراألدبىمبصرعلى قناوى السعود ابو حسين52585

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد رفعت احمد حمدى52586

االقصراألدبىمبصرعلى محمد ثابت زكريا52587

االقصراألدبىمبصرمحمد السيد الهادى عبد زياد52588

االقصراألدبىمبصرمصطفى المجد ابو احمد سعد52589

االقصراألدبىمبصراحمد زيد ابو جمال الدين شهاب52590

االقصراألدبىمبصرمصطفى سلطان مصطفى الرحيم عبد52591

االقصراألدبىمبصرمحمد المجد ابو ناجح الرحيم عبد52592

االقصراألدبىمبصرخليل حسانى وهبى الفراج عبد52593

االقصراألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد احمد الوهاب عبد52594

االقصراألدبىمبصرامين محمد احمد عالء52595

االقصراألدبىمبصردرويش الضيفى احمد عمر52596

االقصراألدبىمبصرعامر مجلد هللا عبد محمد عمرو52597

االقصراألدبىمبصرزيد ابو الفضل ابو محمد مؤمن52598

االقصراألدبىمبصرهالل النجار البدرى محمد52599

االقصراألدبىمبصرالسيد احمد السيد محمد52600

االقصراألدبىمبصرزيد ابو االمير بكرى محمد52601

االقصراألدبىمبصرعلى احمد حسن محمد52602

االقصراألدبىمبصرموسى عامر الدين سعد محمد52603

االقصراألدبىمبصرمحمود العظيم عبد الفتاح عبد محمد52604

االقصراألدبىمبصراحمد محمود اللطيف عبد محمد52605

االقصراألدبىمبصرابراهيم محمد محمد كمال محمد محمد52606

االقصراألدبىمبصرالصغير محمد يوسف محمد52607

االقصراألدبىمبصرمحمود الصابر عبد محمد محمود52608

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد محمد يوسف محمود52609

االقصراألدبىمبصررزق الرحيم عبد احمد مصطفى52610
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ن321فاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

ن323فاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ن317.5فاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ن320.5فاطمه الحاجة

ثاناصفون

راسباصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

راسباصفون

راسباصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ن315اصفون

راسباصفون

راسباصفون

راسباصفون

راسباصفون

ثاناصفون

راسباصفون

ثاناصفون

ن315اصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

راسباصفون

ثاناصفون

راسباصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

راسباصفون

راسباصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ن328اصفون

ثاناصفون

راسباصفون
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االقصراألدبىمبصرمحمد القادر عبد رمضان مصطفى52611

االقصراألدبىمبصرمحمد الرازق عبد محمود مصطفى52612

االقصراألدبىمبصراحمد السيد موسى مصطفى52613

االقصراألدبىمبصرعلى احمد على مصعب52614

االقصراألدبىمبصرهللا عبد احمد االمير هاشم52615

االقصراألدبىمبصرركابى المنعم عبد االمير هيثم52616

االقصراألدبىمبصرمحمد االمير عمر وليد52617

االقصراألدبىمبصرمحمد سليم السيد ياسر52618

االقصراألدبىمبصرابراهيم ابراهيم سعيد محمود52619

االقصراألدبىمبصرموسى محمود الطاهر احمد52620

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد جابر احمد52621

االقصراألدبىمبصرعلى محمد جمعه احمد52622

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد صالح احمد52623

االقصراألدبىمبصربدوى عدلى المطلب عبد احمد52624

االقصراألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد على احمد52625

االقصراألدبىمبصراحمد نوبى على احمد52626

االقصراألدبىمبصرشرقاوى محمد كمال احمد52627

االقصراألدبىمبصراحمد محمد الحجاج ابو اسامه52628

االقصراألدبىمبصرمصطفى محمد كمال اسالم52629

االقصراألدبىمبصرعلى محمود محمد االمير52630

االقصراألدبىمبصرعلى الصبور عبد عوف ابو حسن52631

االقصراألدبىمبصرمحمد الوفا ابو يوسف حسن52632

االقصراألدبىمبصرقناوى مصطفى البكرى حسين52633

االقصراألدبىمبصرصالح طه عباس حسين52634

االقصراألدبىمبصرهللا عبد الدردير احمد الحجاج ابو سعيد52635

االقصراألدبىمبصرمحمد سليم مصطفى سليم52636

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد السيد الحجاج ابو عثمان52637

االقصراألدبىمبصرالحفنى السيد حجاج عالء52638

االقصراألدبىمبصرمحمود السيد الهادى عبد على52639

االقصراألدبىمبصراحمد محمود احمد محمد52640

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد الوهاب عبد الدوشى محمد52641

االقصراألدبىمبصراحمد محمود حسانى محمد52642

االقصراألدبىمبصرابراهيم الطاهر زكى محمد52643

االقصراألدبىمبصربكرى مصطفى السيد محمود52644

االقصراألدبىمبصرعلى محمد حسن محمود52645

االقصراألدبىمبصرابراهيم الطاهر زكى محمود52646

االقصراألدبىمبصرمحمد ابراهيم عمر محمود52647

االقصراألدبىمبصرعمر احمد محمد محمود52648

االقصراألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم مصطفى52649

االقصراألدبىمبصرمحمد الطاهر التومى مصطفى52650

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد الوفا ابو محمد وائل52651

االقصراألدبىمبصراحمد محمد الوفا ابو ياسر52652
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راسباصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثانطفنيس

ن324طفنيس

ثانطفنيس

ن315طفنيس

ثانطفنيس

ن315طفنيس

ن315طفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ن319.5طفنيس

ثانطفنيس

ن343طفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

راسبطفنيس

ن373طفنيس

ن327طفنيس

ن320طفنيس

راسبطفنيس

ن339طفنيس

ن316.5طفنيس

راسبطفنيس

ثانطفنيس

ن315طفنيس

ن315طفنيس

ثانطفنيس

ن315طفنيس

ثانطفنيس

راسبطفنيس

ثانطفنيس

راسبطفنيس

ثانطفنيس

راسبطفنيس
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االقصراألدبىمبصرالصادق عباس نافع ياسر52653

االقصراألدبىمبصرحسن راضى احمد اشرف52654

االقصراألدبىمبصربسطاوى محمد ركابى حازم52655

االقصراألدبىمبصراحمد حسن صالح حسين52656

االقصراألدبىمبصرعباس الرازق عبد رجب سالم52657

االقصراألدبىمبصرحسن محمد هللا عبد سالم52658

االقصراألدبىمبصرزيدان حسين محمد شعبان52659

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد العظيم عبد الجليل عبد52660

االقصراألدبىمبصرحسين الرسول عبد عمر هللا عبد52661

االقصراألدبىمبصرحسين الرب جاد مصطفى الهادى عبد52662

االقصراألدبىمبصرمدنى زيد ابا مدنى عصام52663

االقصراألدبىمبصرعمر البدرى محمد العابدين زين عمر52664

االقصراألدبىمبصراحمد النوبى البارى عبد عمر52665

االقصراألدبىمبصرمدنى زيد ابا الفتاح عبد عمرو52666

االقصراألدبىمبصرحسن السيد رمضان محمد52667

االقصراألدبىمبصرحمزه محمد سعد محمد52668

االقصراألدبىمبصرالدايم عبد الشفوق عبد شعبان محمد52669

االقصراألدبىمبصرمحمود النوبى صالح محمد52670

االقصراألدبىمبصرجمعه محمد العباس ابو محمود52671

االقصراألدبىمبصرالضوى ابراهيم احمد محمود52672

االقصراألدبىمبصرسليم الوهاب عبد احمد محمود52673

االقصراألدبىمبصرالبدرى محمد بدوى محمود52674

االقصراألدبىمبصرتوفيق محمود عادل محمود52675

االقصراألدبىمبصرالدايم عبد الرسول عبد عبده مصطفى52676

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد محسب مصطفى52677

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد ابراهيم محمد مصطفى52678

االقصراألدبىمبصرمحمد هللا عبد مرتضى احمد52679

االقصراألدبىمبصرمدنى زيد ابا غريب خالد52680

االقصراألدبىمبصراحمد على ابراهيم على52681

االقصراألدبىمبصرالدندراوى احمد وهبى على52682

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد صدقى محمد مصطفى52683

االقصراألدبىمبصرحسن على الدين بهاء هاشم52684

االقصراألدبىمبصرمكى زيد ابا محمود ابراهيم52685

االقصراألدبىمبصرالكريم جاد المقصود عبد السيد احمد52686

االقصراألدبىمبصرالجندى حسن العظيم عبد احمد52687

االقصراألدبىمبصرعلى محمد الهادى عبد احمد52688

االقصراألدبىمبصرالحارس عبد حزين الحارس عبد ايمن52689

االقصراألدبىمبصرعلى دياب محمد طه52690

االقصراألدبىمبصرالهادى عبد الموجود عبد السيد الدايم عبد52691

االقصراألدبىمبصرالباقى عبد احمد حسن هللا عبد52692

االقصراألدبىمبصرالنوبى اسماعيل النوبى عالء52693

االقصراألدبىمبصرالدايم عبد محمد عادل عمر52694
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راسبطفنيس

ن347المساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

راسبالمساوية

راسبالمساوية

راسبالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

ن372المساوية

ن320المساوية

ثانالمساوية

ن318المساوية

ن323المساوية

ن325المساوية

ثانالمساوية

ن345عبده محمد

ن350عبده محمد

ثانعبده محمد

ن331.5عبده محمد

ن327.5عبده محمد

ن338عبده محمد

ن343.5عبده محمد

ثانعبده محمد

ن353عبده محمد

ثانعبده محمد
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االقصراألدبىمبصرفريد بريص الستار عبد محمود52695

االقصراألدبىمبصراحمد الدايم عبد مجاهد محمود52696

االقصراألدبىمبصرابراهيم حمدين احمد مصطفى52697

االقصراألدبىمبصرمحمد السيد الرؤف عبد مصطفى52698

االقصراألدبىمبصرالعزيز عبد على محمد يوسف احمد52699

االقصراألدبىمبصرالحليم عبد السيد خالد السيد52700

االقصراألدبىمبصرمحمد الضوى حسن النجار52701

االقصراألدبىمبصراحمد بدرى احمد رمضان52702

االقصراألدبىمبصرعلى حسن الباسط عبد صبرى52703

االقصراألدبىمبصرمحمود جمعه النوبى محمود52704

االقصراألدبىمبصرمحمد عابد السيد عبد محمود52705

االقصراألدبىمبصرفراج فهمى محمد مصطفى52706

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد القاسم ابو52707

االقصراألدبىمبصرعثمان المجد ابو سليم احمد52708

االقصراألدبىمبصرحسين محمد سليم احمد52709

االقصراألدبىمبصرهللا عطا احمد سيد احمد52710

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد النبى عبد احمد52711

االقصراألدبىمبصرمحمود امين الرضى عبد امين52712

االقصراألدبىمبصرمحمد حسان على محمد حسن حسام52713

االقصراألدبىمبصرعلى عبيد سيد طاهر52714

االقصراألدبىمبصرمحمد نوبى صالح الحارس عبد52715

االقصراألدبىمبصرمحمد على ابراهيم الرحمن عبد52716

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد مصطفى52717

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين ابراهيم احمد52718

االقصراألدبىمبصرمحمد على الحسين احمد52719

االقصراألدبىمبصرمحمد ابراهيم حماده احمد52720

االقصراألدبىمبصرسليمان اللطيف عبد يوسف احمد52721

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد الدايم عبد المتجلى52722

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد حامد52723

االقصراألدبىمبصرقناوى محمود احمد حمزه52724

االقصراألدبىمبصرعلى عمران محمد كرم52725

االقصراألدبىمبصربكر ابو محمد رمضان ابراهيم52726

االقصراألدبىمبصرعمران احمد برسى القاسم ابو52727

االقصراألدبىمبصرمحمد الغنى عبد هللا جبر احمد52728

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد عمران احمد52729

االقصراألدبىمبصرصالح احمد محمد احمد52730

االقصراألدبىمبصراحمد رمضان محمد حسن52731

االقصراألدبىمبصراحمد رمضان محمد رمضان52732

االقصراألدبىمبصرهللا عبد سيد احمد سيد52733

االقصراألدبىمبصرمدنى ضوى مدنى الرحمن عبد52734

االقصراألدبىمبصرالضوى محمد ناصر الرحمن عبد52735

االقصراألدبىمبصرعلى محمد عباس ناصر محمد52736
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راسبعبده محمد

ن323عبده محمد

ن330عبده محمد

ثانعبده محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

راسبباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

راسبباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ن356باالقصر الدير

ن377.5باالقصر الدير

ن358.5باالقصر الدير

ن361.5باالقصر الدير

ن341باالقصر الدير

ن355.5باالقصر الدير

ن361باالقصر الدير

ن353باالقصر الدير

ن353باالقصر الدير

ن358.5باالقصر الدير

ن377باالقصر الدير

ن343االمير

ن360االمير

ن343االمير

ثاناالمير

ثاناالمير

ثاناالمير

ن342االمير

ن335االمير

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

راسبزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

راسبزرنيخ
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االقصراألدبىمبصرمغازى مصطفى محمد مصطفى52737

االحمر البحراألدبىمبصرعلى محمود طارق احمد52738

االحمر البحراألدبىمبصرابراهيم عطا فوزى محمد52739

االحمر البحراألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد احمد52740

االحمر البحراألدبىمبصرالنبى حسب على محمد احمد52741

االحمر البحراألدبىمبصرسليمان اليمنى الفتاح عبد اياد52742

االحمر البحراألدبىمبصرسعيد سليمان هللا عبد الرحمن عبد52743

االحمر البحراألدبىمبصرالرسول عبد نصر حسن عثمان52744

االحمر البحراألدبىمبصرهداب محمد طاهر على52745

االحمر البحراألدبىمبصراحمد احمد حسن محمود52747

االحمر البحراألدبىمبصرحامد محمود حسنى محمود52748

االحمر البحراألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد مصطفى52749

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد احمد محمد مصطفى52750

االحمر البحراألدبىمبصرعلى الرحيم عبد هللا عبد ايوب52751

االحمر البحراألدبىمبصرمحمود طالب حسين طالب52752

االحمر البحراألدبىمبصرعامر طاهر محمد احمد محمد52753

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد بسطاوى على محمد52754

االحمر البحراألدبىمبصرحسن ادم على محمود52755

االحمر البحراألدبىمبصرعلى كرار ادم شريفاى52756

االحمر البحراألدبىمبصرعلى كرار ادم القادر عبد52757

االحمر البحراألدبىمبصرعوض كرار ادم محمد عيسى52758

االحمر البحراألدبىمبصرحمد حسن عيسى محمد52759

اسواناألدبىمبصرالرحيم عبد فراج زكى احمد52760

اسواناألدبىمبصرحسن مرغنى الحليم عبد احمد52761

اسواناألدبىمبصرمحمد على مصطفى احمد52762

اسواناألدبىمبصراحمد محمود مصطفى احمد52763

اسواناألدبىمبصرعلى احمد حسن حسام52764

اسواناألدبىمبصرالكريم عبد موسى النجار حسين52765

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد صالح زياد52766

اسواناألدبىمبصريونس محمد منير شريف52767

اسواناألدبىمبصرالرحيم عبد محمد احمد ضياء52768

اسواناألدبىمبصرالمعطى عبد محمد رشدى رضا الدين ضياء52769

اسواناألدبىمبصرمحمود احمد رجب طارق52770

اسواناألدبىمبصرمصطفى الرازق عبد ماجد طارق52771

اسواناألدبىمبصرالعظيم عبد هللا عطيت محمد الرحيم عبد52772

اسواناألدبىمبصرمحمد اسحاق ابراهيم هللا عبد52773

اسواناألدبىمبصرالسيد محمد الحسن ابو هللا عبد52774

اسواناألدبىمبصرالبطالن يسن محمد هللا عبد52775

اسواناألدبىمبصرعلى بزيد جمعه المجيد عبد52776

اسواناألدبىمبصرحسن حسانى محمد المعز عبد52777

اسواناألدبىمبصرالشريف محمد احمد محمد على52778

اسواناألدبىمبصرزيد ابو ذكى عدلى فارس52779
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ثانزرنيخ

راسبعلم مرسى

راسبعلم مرسى

ثان(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ن331(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ثان(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ثان(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ثان(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

راسب(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ثان(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ثان(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ثان(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ثان(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ن333ابورماد

ن343ابورماد

ن356ابورماد

ن341.5ابورماد

ن348ابورماد

ثانحاليب

ثانحاليب

ثانحاليب

ثانحاليب

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ن317الشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد
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اسواناألدبىمبصرمحمد توفيق محمد كريم52780

اسواناألدبىمبصرعسكر احمد احمد محمد52781

اسواناألدبىمبصراحمد حامد حمدى محمد52782

اسواناألدبىمبصرمحمد سيد رفعت محمد52783

اسواناألدبىمبصرطاهر محمد زكريا محمد52784

اسواناألدبىمبصرحامد موسى سعيد محمد52785

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد عزت محمد52786

اسواناألدبىمبصرمحمد النعيم عبد الدين عصام محمد52787

اسواناألدبىمبصرالقادر عبد نوبى مدثر محمد52788

اسواناألدبىمبصرالباسط عبد الرازق عبد منزلى محمد52789

اسواناألدبىمبصرفهمى عامر ناصر محمد52790

اسواناألدبىمبصرمحمد الليثى رجب محمود52791

اسواناألدبىمبصرعلى هللا حمدنا محمد مصطفى52792

اسواناألدبىمبصرمحمد العابدين زين محمد مصطفى52793

اسواناألدبىمبصرالجمل محمد يوسف معاذ52794

اسواناألدبىمبصراحمد كمال محمد مهند52795

اسواناألدبىمبصرمحمد حسين محمد يوسف52796

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمود الوفا ابو احمد52797

اسواناألدبىمبصراحمد محمد حسن احمد52798

اسواناألدبىمبصرسمان العزيز عبد هللا عبد احمد52799

اسواناألدبىمبصرابراهيم الظاهر عبد عمر زكريا52800

اسواناألدبىمبصراحمد طاهر فتحى محمد صالح52801

اسواناألدبىمبصرمحمد عطيه ياسين هللا عبد52802

اسواناألدبىمبصرسيد محمود ابراهيم احمد محمد52803

اسواناألدبىمبصرمحمد سيد جمال محمد52804

اسواناألدبىمبصرالجيد عبد الالهى عبد حسن محمد52805

اسواناألدبىمبصرمحمد ربيع سليم محمد52806

اسواناألدبىمبصرمصطفى الوهاب عبد صالح محمد52807

اسواناألدبىمبصرنايل سعد الدين صالح محمد52808

اسواناألدبىمبصرالباسط عبد الراضى عبد مجدى محمد52809

اسواناألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الدين محيى محمد52810

اسواناألدبىمبصرمحمود احمد منصور محمد52811

اسواناألدبىمبصرقناوى احمد عادل محمود52812

اسواناألدبىمبصرابراهيم شاللى محمد احمد مصطفى52813

اسواناألدبىمبصرمحمد ابراهيم ربيع وحيد52814

اسواناألدبىمبصرصالح عوض سيد احمد52815

اسواناألدبىمبصررمضان بخيت مسعود حسين52816

اسواناألدبىمبصرعطيه محمد اشرف الرحمن عبد52817

اسواناألدبىمبصرعبده محمود محمد محمود52818

اسواناألدبىمبصرعلى محمد صديق هاشم52819

اسواناألدبىمبصراحمد رياض حمدى محمود52820

اسواناألدبىمبصرحسين محمود على محمود52821
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راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ن316الجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

راسبالجزيرة

ن324الجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

راسبالجزيرة

راسبالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

راسبالجزيرة

راسبالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

ثاندراو

ثاندراو

ثاندراو

ن321دراو

ن327دراو

ن337بنبان

ن352بنبان
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اسواناألدبىمبصرحامد محمد بكر ابو عسكر ابو52822

اسواناألدبىمبصرمحمود طه خالد احمد52823

اسواناألدبىمبصرعلى جابر عكاشه احمد52824

اسواناألدبىمبصرعلى محمد طارق اسالم52825

اسواناألدبىمبصرالحسن ابو عطيتو الباسط عبد اسالم52826

اسواناألدبىمبصرعثمان محمد محمود اسالم52827

اسواناألدبىمبصراحمد محمود مصطفى الحسينى52828

اسواناألدبىمبصرالصادق عبد الدين بهاء محمد السيد52829

اسواناألدبىمبصراحمد سعيد محمد مصطفى سعيد52830

اسواناألدبىمبصرسليمان محمد جمال الرحمن عبد52831

اسواناألدبىمبصرعثمان فاروق محمود الرحمن عبد52832

اسواناألدبىمبصرابراهيم فؤاد حسن هللا عبد52833

اسواناألدبىمبصرمحمد بسطاوى محمود على52834

اسواناألدبىمبصرعلى احمد ثابت فتحى52835

اسواناألدبىمبصرصالح محمد مصطفى محمد52836

اسواناألدبىمبصرالماجد عبد محمد سيد مصطفى52837

اسواناألدبىمبصرمحمد خليفه احمد الحسن ابو52838

اسواناألدبىمبصرحسن محمد حسين احمد52839

اسواناألدبىمبصرمرجان محمد النبى عبد احمد52840

اسواناألدبىمبصرسيد الدايم عبد محمد ايهاب52841

اسواناألدبىمبصرخليفه الصبور عبد سيد ضيفى52842

اسواناألدبىمبصرالمجيد عبد محمد اللطيف عبد الرحمن عبد52843

اسواناألدبىمبصرعلى محمود حسن محمد52844

اسواناألدبىمبصرمحمد يوسف مصطفى محمد52845

اسواناألدبىمبصرمحمد سيد عبده محمود52846

اسواناألدبىمبصرحسين امين محمد محمود52847

اسواناألدبىمبصرالعال عبد عبدون محمد يحى52848

اسواناألدبىمبصرابراهيم عامر احمد ابراهيم52849

اسواناألدبىمبصرالطيب حسين حسن حسين52850

اسواناألدبىمبصرهللا عبد احمد الدين كمال حمدى52851

اسواناألدبىمبصرالطيب احمد حمزه سعيد52852

اسواناألدبىمبصرعثمان احمد العزيز عبد طالب52853

اسواناألدبىمبصراحمد بدوى ابراهيم طه52854

اسواناألدبىمبصرحسين ابراهيم احمد الرحمن عبد52855

اسواناألدبىمبصرحسن سيد حسين الرحمن عبد52856

اسواناألدبىمبصرالسيد محمد سيد الرحمن عبد52857

اسواناألدبىمبصرابراهيم حامد عبده الرحمن عبد52858

اسواناألدبىمبصرحمد محمد محمود الرحمن عبد52859

اسواناألدبىمبصرهللا عوض احمد جمعه محمد الشكور عبد52860

اسواناألدبىمبصراحمد عبده احمد محمد52861

اسواناألدبىمبصرمحمد الدين محى الصبور عبد محمد52862

اسواناألدبىمبصرحسن على محمد الحسن ابو52863
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ن324امبو كوم

ن323امبو كوم

ن328امبو كوم

ن324امبو كوم

ثانامبو كوم

ن340امبو كوم

ن333امبو كوم

ثانامبو كوم

ن340امبو كوم

ن328امبو كوم

ن350امبو كوم

ن367امبو كوم

ن315امبو كوم

ثانامبو كوم

ن315امبو كوم

ثانامبو كوم

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ن315سلوا

ن372.5فارس

ن391فارس

ن361.5فارس

ن356.5فارس

ن381فارس

ن342فارس

ن319.5فارس

ن356.5فارس

ن367.5فارس

ن376.5فارس

ن373فارس

ن331فارس

ن346.5فارس

ن352فارس

ن326الطوناب
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اسواناألدبىمبصرالباسط عبد حسين احمد حسين52864

اسواناألدبىمبصرعلى محمد محمد محمود هللا عبد52865

اسواناألدبىمبصرعثمان محمد رمضان الدين عالء52866

اسواناألدبىمبصرطه توفيق الرحمن عبد محمد52867

اسواناألدبىمبصريسن عمر احمد عمر52868

اسواناألدبىمبصررزيقى محمد سعد محمد52869

اسواناألدبىمبصرالصغير حامد سيد احمد52870

اسواناألدبىمبصرخليل يوسف صديق احمد52871

اسواناألدبىمبصرحسين سيد العزيز عبد محمد52872

اسواناألدبىمبصرتوفيق حسن محمود محمد52873

اسواناألدبىمبصراحمد سعدى احمد الحسن ابو52874

اسواناألدبىمبصرمحمد على ابراهيم احمد52875

اسواناألدبىمبصرمدنى يوسف تقادم احمد52876

اسواناألدبىمبصريحيى محمد شعبان احمد52877

اسواناألدبىمبصرتوفيق محمد ابراهيم الشاذلى محمد اسالم52878

اسواناألدبىمبصرعيد محمد سيد الفاروق52879

اسواناألدبىمبصرهللا عطا احمد محمود انس52880

اسواناألدبىمبصرمحمد حامد الستار عبد حامد52881

اسواناألدبىمبصرمحمد االمين محمد هللا عبد52882

اسواناألدبىمبصراحمد ابراهيم هللا جبر احمد52883

اسواناألدبىمبصرسليمان الوفا ابو الحق عبد يوسف52884

اسواناألدبىمبصراحمد ركيكى صبحى هللا عبد52885

اسواناألدبىمبصربدرى احمد محمود عفيفى52886

اسواناألدبىمبصرالرضى عبد زكى فوزى فراج52887

اسواناألدبىمبصراحمد مهلل شحات محمد52888

اسواناألدبىمبصرابراهيم حسين ابراهيم رجب52889

اسواناألدبىمبصرحسن محمد على محمد52890

اسواناألدبىمبصرحسن العاطى عبد حسن احمد52891

اسواناألدبىمبصرحسين محمد حمدان احمد52892

اسواناألدبىمبصرعلى سيد الحميد عبد احمد52893

اسواناألدبىمبصرهللا عوض احمد محفوظ احمد52894

اسواناألدبىمبصرعلى المجيد عبد محمود اسالم52895

اسواناألدبىمبصرحسين حسن اسماعيل حسن52896

اسواناألدبىمبصرحسن حمدان حسيب الرحمن عبد52897

اسواناألدبىمبصرحسن حمدان حسيب هللا عبد52898

اسواناألدبىمبصرعلى محمد العاطى عبد على52899

اسواناألدبىمبصرمحمود سيد خضرى محمود52900

اسواناألدبىمبصرجاد مصطفى محمود احمد52901

اسواناألدبىمبصرحسنين عطيتو عاطف اسالم52902

اسواناألدبىمبصربازيد جمعه مجاهد حسن52903

اسواناألدبىمبصربرسى اللطيف عبد رزق رشاد52904

اسواناألدبىمبصرحسين سيد جمعه رمضان52905
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ثانالطوناب

ن347الطوناب

ثانالطوناب

ن326الطوناب

ن325السالم عبد مصطفى

ثانالسالم عبد مصطفى

ثانادفو

ن315ادفو

راسبادفو

ن337ادفو

ثانهالوى كامل محمد

ن334هالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ن379.5هالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ن337هالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالشماخية

راسبيوسف جاد.د

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ن363الكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك
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اسواناألدبىمبصرمحمد على احمد على52906

اسواناألدبىمبصرالحسن ابو جابر حامد محمد52907

اسواناألدبىمبصرابراهيم هللا عبد عادل محمد52908

اسواناألدبىمبصرابراهيم حسن العزيز عبد محمد52909

اسواناألدبىمبصرحسنين عطا مغربى محمد52910

اسواناألدبىمبصرخليفه حسانى حماد محمود52911

اسواناألدبىمبصرهمام محمد الكريم عبد محمود52912

اسواناألدبىمبصرسيد حسانى محمد محمود52913

سويف بنىاألدبىمبصراحمد بكر ابو عبود بكر ابو52914

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم احمد حسن احمد52915

سويف بنىاألدبىمبصرشيحه الحميد عبد محمد الرحمن عبد52916

سويف بنىاألدبىمبصرحسن ماهر احمد محمد52917

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان الفتاح عبد نصر محمد52918

سويف بنىاألدبىمبصرسيد صادق نادى محمود52919

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد محمد عيد يوسف52920

سويف بنىاألدبىمبصرفهيم يونس شحاته احمد52921

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حسن النبى رب عبد احمد52922

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود حسين هارون احمد52923

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد فاروق حجاج طارق52924

سويف بنىاألدبىمبصرامين يوسف شريف الرحمن عبد52925

سويف بنىاألدبىمبصرالرسول عبد محمد مصطفى الرحمن عبد52926

سويف بنىاألدبىمبصراحمد كامل احمد مصطفى52927

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى العظيم عبد على ربيع52928

الجيزةاألدبىمبصرحسن حسن زكرى ابراهيم52929

الجيزةاألدبىمبصرخضير الواحد عبد محمد ابراهيم52930

الجيزةاألدبىمبصررمضان ناجى رمضان احمد52931

الجيزةاألدبىمبصربكر محمد عادل احمد52932

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد التواب عبد احمد52933

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد سليم سالم حسن52934

الجيزةاألدبىمبصريونس رجب رمضان سيد52935

الجيزةاألدبىمبصرشتا ابو خميس صابر الرحمن عبد عادل52936

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو هللا عبد احمد حسين الرحمن عبد52937

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صابر جمال هللا عبد52938

الجيزةاألدبىمبصرمحمود صادق محمود محمد52939

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد محسن محمود52940

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد المجيد عبد طارق يوسف52941

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد رجب عماد حسام52942

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حسن اشرف حسن52943

الجيزةاألدبىمبصرعوض كرم صبرى عمرو52944

الجيزةاألدبىمبصرمحمد معوض هالل ياسر52945

الجيزةاألدبىمبصرعويس العظيم عبد عويس عمر52946

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد فاروق عمر فاروق52947
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ثانالكرنك

ثانالكرنك

ن366الكرنك

ن349الكرنك

ن362الكرنك

ن348الكرنك

ثانالكرنك

ن344الكرنك

راسباشمنت

ن329اشمنت

ثاناشمنت

راسباشمنت

راسباشمنت

راسباشمنت

ثاناشمنت

ثاناشمنت

ثاناشمنت

راسباشمنت

راسباشمنت

ن317المدينة اهناسيا

ثانببا

ثاناشمنت

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالحرانية

راسبالحرانية

راسبالحرانية

ثانالحرانية

راسبالحرانية

راسبالحرانية

راسبالحرانية

ن352الحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ن334الحرانية

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن325.5كرداسة

ثانكرداسة

ثاناللبن صفط

ن317اللبن صفط
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الجيزةاألدبىمبصرعلى صبرى سعيد محمد52948

الجيزةاألدبىمبصرحسن سليمان فتحى حسن52949

الجيزةاألدبىمبصرشعبان السيد احمد رمضان52950

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمود عيد52951

الغربيةاألدبىمبصرالوهاب عبد حامد محمد خالد محمد52952

الغربيةاألدبىمبصرمحمود الحليم عبد حامد على الرحمن عبد52953

الغربيةاألدبىمبصرالقطورى يوسف محمد محمد الرحمن عبد52954

الغربيةاألدبىمبصرمحمد حسن الحى عبد احمد52955

الغربيةاألدبىمبصرعمر غنيم غنيم ابراهيم52956

الغربيةاألدبىمبصرالعايش حامد يوسف محمد52957

الغربيةاألدبىمبصراالشطوخى على بسيونى مجدى محمد52958

الغربيةاألدبىمبصراحمد ربه عبد بدر ابراهيم محمد52959

االسماعيليةاألدبىمبصرالحسن ابو محمد محمد ابراهيم52960

القاهرةاألدبىمبصركيالنى الحميد عبد فيصل هللا عبد52961

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد قطب مصطفى يوسف52962

القاهرةاألدبىمبصرجراده الحميد عبد محمد يوسف52963

القاهرةاألدبىمبصريوسف محمد محمود محمد محمود52964

القاهرةاألدبىمبصرالشيخ محمد عدى52965

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد ماهر الرحمن عبد52966

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد المجيد عبد الدين عالء معاذ52967

االقصراألدبىمبصرسعدى مصطفى هللا عبد حسين52968

دمياطاألدبىمبصرحسان على السيد على52969

دمياطاألدبىمبصربربور محمد محمدى محمد52970

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى محمد ايمن احمد52971

سوهاجاألدبىمبصراحمد فتحى صالح السيد52972

سوهاجاألدبىمبصرعالم احمد هللا خلف محمد52973

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السالم عبد عشرى هللا عبد52974

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد حامد فكرى حامد52975

سوهاجاألدبىمبصرالزهرى الراضى عبد البدرى هللا عبد52976

سوهاجاألدبىمبصربدوى محمد محمود الرحمن عبد52977

سوهاجاألدبىمبصرحماده سليم محمد ياسين52978

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد محمد احمد52979

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد صبرى على52980

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم محمد52981

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحافض عبد بهاء فارس52982

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد الرحمن عبد السيد احمد52983

سوهاجاألدبىمبصراحمد عمر قدرى عمر52984

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد عطا صابر مصطفى52985

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حافظ احمد اسماعيل52986

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين يحيى حسين52987

سوهاجاألدبىمبصرفرج محمد رفعت حسن52988

سوهاجاألدبىمبصريحى محمد الدين محى المجيد عبد52989
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ثانحميدة خطاب

ثانالرهاوى

ثانوردان

ثانوردان

ثاناالحمدى طنطا

راسببسيون

متخلفقطور

ثانالبسطويسى كفر

ن353الغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ثاناالسماعيلية

ثانابوبكر حسن

ن339ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن353محمد على يحيى اللواء

ثانلطفى عادل.د

ثانالمرج

ثانماهر عثمان

ن336المدامود

ثاندمياط

ثاندمياط

راسبالجزازرة

ثانساقلتة

راسبساقلتة

راسبساقلتة

ثانساقلتة

راسبفاوجلى

راسبفاوجلى

ثانطهطا ساحل

ثانالصلعا

راسبالصلعا

راسبالصلعا

راسببلصفورة

راسبابودهب عرابة

راسبابودهب عرابة

ن315جرجا

ثانبرديس

ثانبرديس

راسببرديس

راسببرديس
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سوهاجاألدبىمبصردسوقى برعى رشيد احمد52990

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو فؤاد وحيد حسام52991

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور ابراهيم عبده ابراهيم52992

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم عطيه ابراهيم52993

سوهاجاألدبىمبصرخليفه على خليفه احمد52994

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد رزق احمد52995

سوهاجاألدبىمبصرحسانين شاكر هللا عبد احمد52996

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود احمد52997

سوهاجاألدبىمبصرشاكر محمد الجارح احمد52998

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد نصرى احمد52999

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد حسن حسنى اسالم53000

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد اسماعيل سامى اسماعيل53001

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد فهيم السيد53002

سوهاجاألدبىمبصرصبره الوفا ابو منصور ايمن53003

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمود يوسف بالل53004

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السعود ابو تمساح الدين حسام53005

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الراضى عبد هجان حسام53006

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد احمد قنديل رضوان53007

سوهاجاألدبىمبصرالصافى حمدان على رمضان53008

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق الجهالن جالل طارق53009

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم المحسن عبد طارق53010

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع الراضى عبد محمد طارق53011

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد محمد حسين عاطف53012

سوهاجاألدبىمبصرحسين الحميد عبد السيد الحميد عبد53013

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد عزت محمد الحميد عبد53014

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع الراضى عبد مطاوع الراضى عبد53015

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم احمد العظيم عبد53016

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الاله عبد محمد الاله عبد53017

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد محمد اللطيف عبد53018

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل صديق اسماعيل هللا عبد53019

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد عابد هللا عبد53020

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوفا ابو ناجح المنعم عبد53021

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الصغير محمد عاطف الودود عبد53022

سوهاجاألدبىمبصرعباس ابراهيم صابر عز53023

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد عبده عالء53024

سوهاجاألدبىمبصرمرسى مصطفى ايمن على53025

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد على حمدى عماد53026

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الغفار عبد بهاء عمر53027

سوهاجاألدبىمبصررضوان على الرحمن عبد عمر53028

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود عالء عيد53029

سوهاجاألدبىمبصراحمد فارس الحميد عبد فارس53030

سوهاجاألدبىمبصرثابت السيد ياسر كريم53031
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ثانبرديس

راسببرديس

راسبطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن331طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ن336.5طوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرفراج فرج القرشى محمد53032

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حمام محمد53033

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد حمدى محمد53034

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد خلف محمد53035

سوهاجاألدبىمبصراحمد العربى الدين صالح محمد53036

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمدان طه محمد53037

سوهاجاألدبىمبصرسباق محمد عادل محمد53038

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور محمد الحميد عبد محمد53039

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السالم عبد الرحيم عبد محمد53040

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العليم عبد فتحى محمد53041

سوهاجاألدبىمبصرمحمود رضوان رجب محمود53042

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد الستار عبد محمود53043

سوهاجاألدبىمبصرالراوى حسن هللا عبد محمود53044

سوهاجاألدبىمبصرسليمان المناف عبد المحسن عبد محمود53045

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم معالوى محمد محمود53046

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فاروق رمضان مصطفى53047

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المجد ابو المنصف عبد مصطفى53048

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد عبده مصطفى53049

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عامر محمد مصطفى53050

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمود محمد مصطفى53051

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو السميع عبد السعود ابو وليد53052

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن حسين محمد53053

سوهاجاألدبىمبصرعالم محمد خليل احمد53054

سوهاجاألدبىمبصراحمد عصمت الدين صالح عادل53055

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد محمد احمد53056

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد محمود الحميد عبد53057

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمد جابر محمد53058

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن الباسط عبد محمود53059

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرؤف عبد عبادى عبده53060

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود محروس انور53061

المنوفيةاألدبىمبصرمالك محمد محمد محمد عاصم53062

المنوفيةاألدبىمبصرالعيسوى هللا عبد فاروق محمد53063

المنوفيةاألدبىمبصريونس العال ابو صالح بالل53064

المنوفيةاألدبىمبصرالعليم عبد على محمد على53065

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد عاشور فوزى كريم53066

المنيااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد النصر تاج الرحمن عبد53067

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد الرحمن عبد هللا عبد53068

المنيااألدبىمبصرالمنعم عبد الرحمن عبد احمد الرحمن عبد53069

البحيرةاألدبىمبصرداود محمد محمد العاطى عبد فوزى رمضان53070

البحيرةاألدبىمبصرخالف العزيز عبد محمود العزيز عبد53071

البحيرةاألدبىمبصركريم مصطفى محمد اسامه53072

البحيرةاألدبىمبصرزايد سعد فوزى عماد محمد53073
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ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد
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ثانطوق اوالد

راسبيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ن319يحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانالكشح

ثانالسبع بركة

ثاندلكة طوخ

ثاناشمون

راسبقورص

ثانقورص

ثانالمنيا

ثانمغاغة

ن315القيـس

راسبدمنهور

ثاندمنهور

ثاندمنهور

ن355دمنهور
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البحيرةاألدبىمبصرالخولى العاطى عبد مسعود مؤمن مسعود53074

البحيرةاألدبىمبصرخليفه القوى عبد رجب عادل محمد53075

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود شحاته محمد53076

البحيرةاألدبىمبصرقطب السيد احمد خالد فارس53077

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد عيد محمد هللا عبد53078

البحيرةاألدبىمبصرالشنوانى جمعه سعيد جمعه سامح53079

البحيرةاألدبىمبصرمحمد عبيده جالل نادر53080

البحيرةاألدبىمبصراحمد حسانين احمد اسالم53081

البحيرةاألدبىمبصرالحبروك توفيق الحميد عبد السالم عبد محمد53082

اسواناألدبىمبصراحمد محمد خالد محمد53083

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمد طارق ضاحى53084

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد حسن احمد53085

القليوبيةاألدبىمبصرالجيوشى سيد على الرحمن عبد سعيد53086

القليوبيةاألدبىمبصرواكد صابر حسين حسان محمد53087

القليوبيةاألدبىمبصرحبه امام محمد كمال مصطفى53088

القليوبيةاألدبىمبصرالجليل عبد يوسف سعد محمد سعد53089

القليوبيةاألدبىمبصرحسين عبده مسلم سيد عمار53090

القليوبيةاألدبىمبصرعيد عواد احمد محمد عمر53091

القليوبيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم السيد نبيل محمد53092

القليوبيةاألدبىمبصرقسيط عمر السيد جمال مصطفى53093

القليوبيةاألدبىمبصرالهنداوى مصطفى شحته صالح مصطفى53094

القليوبيةاألدبىمبصرالحجار جمعه السيد محمد مصطفى53095

القليوبيةاألدبىمبصرفتوح المقصود عبد محمد احمد53096

القليوبيةاألدبىمبصرعمران صبحى ناصر احمد53097

القليوبيةاألدبىمبصرليله ابو العزيز عبد محمد ابراهيم اسامه53098

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد سليمان طارق53099

القليوبيةاألدبىمبصرليله ابو العزيز عبد محمد سالمه محمد53100

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم سيد ابراهيم سيد محمود53101

القليوبيةاألدبىمبصرالغنى عبد زكريا عيد محمود53102

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد صبحى محمد53103

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد وئام محمد53104

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد فكرى احمد السيد الدين حسام53105

سويف بنىاألدبىمبصرالعال عبد سيد ربيع احمد53106

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود فهمى القاسم ابو طارق سفيان53107

الدقهليةاألدبىمبصرالصياد احمد الواحد عبد جمال الرحمن عبد53108

الدقهليةاألدبىمبصراالزمازى العنين ابو طلبه محمد عمرو53109

الدقهليةاألدبىمبصرالدين سعد محمد ناصر نادر53110

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو عاطف محمد بسام53111

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم احمد جمعه احمد يس53112

اسيوطاألدبىمبصراحمد رمضان عاشور محمد53113

قنااألدبىمبصرعجمى جميل العاطى عبد محمد53114

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد رزق الهادى عبد محمد53115
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راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسب8 بالقرية رجب محمد

راسبرياض المنعم عبد

ن352ابومسعود

ن334الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالغرباوى

ثانالجنبيهى

ثانسلوا

ثانابراهيم الشيخ كفر

راسبالخولى فتحى

ثانالقناطر شبين

ن369.5القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

راسبالخانكة

راسبالخانكة

ثانالخانكة

راسبالخانكة

راسبالخانكة

راسبالخانكة

ثانالخانكة

ثانالخصوص

ن349الخيرية القناطر

ن354.5الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن325.5الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن322قليوب

ن339قلما

ثانطنان

ثانابشنا

راسباالسكندرية

ن346نقيطة

ن323نقيطة

ثاناالشراف تفهنا

ثانالنصر منية

ثانالخطاب بن عمر

ثانالزاوية

ثانقنا

ثانقنا
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قنااألدبىمبصرالراضى عبد محمد الناصر عبد على53116

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عطيه عوض احمد53117

سوهاجاألدبىمبصراحمد خليفه طلعت حماده53119

الجيزةاألدبىمبصرسيد يحيى الدين بدر يحيى53120

الجيزةاألدبىمبصرفخر يوسف ناصر عادل53121

الجيزةاألدبىمبصرتوفيق محرم على عمار53122

الجيزةاألدبىمبصرحسين بدوى جمال محمد53123

الجيزةاألدبىمبصربيومى فرج عيد يوسف53124

الجيزةاألدبىمبصرحسن فكرى حسين احمد53125

الجيزةاألدبىمبصرسالم عبيد الكريم عبد عبيد53126

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد خالد حازم53127

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حامد كمال ابراهيم53128

الجيزةاألدبىمبصرحافظ محمد بالل الرحمن عبد53129

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم محمود الرحمن عبد53130

الجيزةاألدبىمبصرمحروس احمد احمد محمد محمود53131

الجيزةاألدبىمبصرمرسى مصطفى اشرف يوسف53132

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد البديع عبد محمود53133

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد مصطفى العابدين زين محمد53134

االسماعيليةاألدبىمبصرحسنين احمد حسنين احمد53135

الشيخ كفراألدبىمبصرزامل ابو محمد الحميد عبد عادل احمد53136

الشيخ كفراألدبىمبصرفوده الجواد عبد ابراهيم ابراهيم المنعم عبد53137

الشيخ كفراألدبىمبصرالجد حسن رمضان حسن53138

الشيخ كفراألدبىمبصرغلمش بيومى محمد بيومى محمد53139

الشيخ كفراألدبىمبصرالخطيب الهادى عبد عماد احمد53140

الشيخ كفراألدبىمبصرمبروك العزيز عبد الستار عبد على محمد53141

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده ابو السيد رمضان ابراهيم محمد53142

الشيخ كفراألدبىمبصرحجاج محمود محمد خالد محمود53143

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد عاطف سعد احمد53144

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد غريب عادل ايهاب53145

الشيخ كفراألدبىمبصرالحطاب محمد عادل انس53146

الشيخ كفراألدبىمبصرناصر على محمود على محمد53147

الشيخ كفراألدبىمبصرعباس كامل عنتر محمد53148

الشيخ كفراألدبىمبصرالعرب ابو احمد محمود سعد محمد53149

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويله محمد الفتاح عبد سماره محمد53150

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل عطا محمد هيمان محمد53151

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل الفتاح عبد الجواد عبد محمد53152

الشيخ كفراألدبىمبصرزاهر ابراهيم محمد صالح احمد53153

الشيخ كفراألدبىمبصرالديب حمد الونيس عبد حمد ياسين53154

الشيخ كفراألدبىمبصرالعربى على ابراهيم السيد محمد53155

الشيخ كفراألدبىمبصرعشيبه حسنين ابراهيم طارق53156

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور متولى محمد صبرى بالل53157

الشيخ كفراألدبىمبصرمجاهد السالم عبد السيد احمد53158
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ثانابودياب

راسبعامر بنى

راسبطهطا ساحل

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالشنباب

ثانالشنباب

ن334الشنباب

ن315العياط

راسبالعياط

ثانالعياط

راسبالعياط

راسبصقيل

ثانصقيل

راسبصقيل

ن351ابوحماد

راسبدرويش عرب

ثانباالسماعيلية الضبعية

راسبصندال

ثانصندال

راسبروينة

ن355دسوق

راسبدسوق

ثاندسوق

ن341.5دسوق

راسبالملح شباس

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ن333.5سالم سيدى

راسبالصيفر برية

راسبالصيفر برية

ثانالصيفر برية

راسبالصيفر برية

راسبالصيفر برية

ثانالكبرى فرج

راسبالرصيف

راسبالرصيف

راسبالرصيف

ثانفوه

ثانالحامول

ثانالحامول
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الشيخ كفراألدبىمبصرالبارى عبد سمير سامى احمد53159

الفيوماألدبىمبصرجبر السيد العزيز عبد على احمد53160

الفيوماألدبىمبصرخليل احمد موسى احمد محمد53161

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد حسن شحات حسن53162

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد حسن اللطيف عبد على53163

الفيوماألدبىمبصرحموده احمد عادل الرحمن عبد53164

الفيوماألدبىمبصرعرابى محمود جمال احمد53165

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد محمود محمد احمد53166

الفيوماألدبىمبصرالقوى عبد احمد عطا احمد53167

الفيوماألدبىمبصرحافظ عيد محمد احمد53168

الفيوماألدبىمبصرمحمد رجب على حمزه53169

الفيوماألدبىمبصرحسن حسين محمد عاصم53170

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد اسماعيل جمال الرحمن عبد53171

الفيوماألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد كريم53172

الفيوماألدبىمبصراحمد عشرى احمد محمد53173

الفيوماألدبىمبصرموسى قرنى محمد وليد53174

الدقهليةاألدبىمبصرعبيد السيد محمد السيد احمد53175

الدقهليةاألدبىمبصرالبدرانى محمد عوض اشرف محمد53176

الدقهليةاألدبىمبصرالصباغ اسماعيل المتولى اسماعيل مصطفى53177

الدقهليةاألدبىمبصراحمد احمد عباس احمد محمد53178

الدقهليةاألدبىمبصررضوان محمد مجاهد محمد محمد53179

قنااألدبىمبصرمحمد شحات محمد احمد53180

قنااألدبىمبصرسليمان هللا عبد رشاد محمد53181

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد حسن53182

االسكندريةاألدبىمبصرعمر ابو حسن احمد السعيد الرحمن عبد53183

االسكندريةاألدبىمبصرالوالى محمد الحفيظ عبد محمد53184

االسكندريةاألدبىمبصرالنبراوى محمد رمضان محمد يوسف53185

االسكندريةاألدبىمبصرسالم حسنين السيد حسنين احمد53186

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد احمد خالد عمر53187

االسكندريةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد ماهر محمد53188

سويف بنىاألدبىمبصرالجيد عبد فرحان احمد اسامه53189

سويف بنىاألدبىمبصرهالل اليزيد ابو كمال محمد53190

الغربيةاألدبىمبصرطرفه محمود جمعه محمود مصطفى53191

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى درويش السيد رشدى كريم53192

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعداوى مصباح احمد خالد ابراهيم53193

الفيوماألدبىمبصررمضان محمد احمد بدر53194

الفيوماألدبىمبصرحسن حمد الدسوقى ابراهيم مجدى ابراهيم53195

الفيوماألدبىمبصرسقر خميس عشرى خالد53196

الفيوماألدبىمبصرمرعى طه جمعه محمد53197

الفيوماألدبىمبصراحمد احمد حسن محمد53198

سويف بنىاألدبىمبصرهشيمه ابو رمضان محمد رجب53199

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سليمان على عصام53200
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ثانالحامول

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثاناطسا

راسباطسا

راسباطسا

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانالمطرية

ن315المطرية

ثانالمطرية

ن318المطرية

ثانالمطرية

ثانسالم نجع

راسببقنا الرحمانية

ن341ماهر عثمان

ثانالقويرى

ن340القويرى

ثانالقويرى

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

راسبسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

راسبالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

راسبصندال

ثانالفيوم

ن328بالفيوم سنهور

راسبفيديميين

ثانطامية

ن351طامية

راسبدشطوط

ثانيحيى اوالد
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االقصراألدبىمبصرخليل محمود عالء الدين نور53201

االقصراألدبىمبصرحسان محمد فرشوطى محمد53202

االقصراألدبىمبصرزيد ابو خليل محمد احمد53203

االقصراألدبىمبصرالوهاب عبد الكريم عبد السيد ياسر53204

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على البديع عبد رجب بسام53205

قنااألدبىمبصراحمد هللا عبد محمود مصطفى53206

القاهرةاألدبىمبصرمتولى شحاته ممدوح عيد53207

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد سيد العال عبد محمد53208

الجيزةاألدبىمبصرحجازى سريع ابو محمد اسامه عالء53209

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد53210

البحيرةاألدبىمبصرعامر عوض محمد احمد53211

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد حسنى السيد محمد53212

القليوبيةاألدبىمبصرطرفه محمد محمود عاطف ابراهيم53213

القليوبيةاألدبىمبصريوسف محمد ابراهيم الصغير محمد عرفات محمد53214

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم الوهاب عبد ابراهيم محمود53215

القليوبيةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد الحميد عبد محمود53216

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى السالم عبد السيد سمير فوزى53217

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الهادى عبد الناصر عبد جمال53218

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسنى جمال رفيع53219

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد سعد عمر53220

سوهاجاألدبىمبصرخليفه الرب جاد الديب مرتضى53221

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد خالف الحارص عبد محمود53222

القليوبيةاألدبىمبصرشلضم مرسى احمد محمد على هانى53223

القاهرةاألدبىمبصرمحمود فتحى محمد فارس53224

القاهرةاألدبىمبصرمحمود رجب هشام يوسف53225

البحيرةاألدبىمبصرشلبايه ابراهيم على الحليم عبد محمد53226

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد وحيد وحيد53227

الجيزةاألدبىمبصرخليل امين الباسط عبد رجب يوسف53228

الشيخ كفراألدبىمبصرالطرينى غازى السيد محمد اسالم53229

الشيخ كفراألدبىمبصرادريس راغب محمد اسامه هانى53230

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد حجازى محمد صبحى محمد53231

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم جاد خليل جاد هللا عبد53232

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد عكاشه محمد الرحمن عبد53233

الجيزةاألدبىمبصرماهر على مدحت محمد53234

الشرقيةاألدبىمبصرالداؤدى محمود احمد محمود53235

االسماعيليةاألدبىمبصرسويلم محمد عطيه محمود53236

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد الناصر عبد جمال53237

الجيزةاألدبىمبصراحمد السيد ايمن محمود53238

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرسول عبد حسين محمد كريم53239

الغربيةاألدبىمبصراالشطوخى محمد احمد عمر53240

الغربيةاألدبىمبصرمرعى محمد السيد مؤمن53241

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على اشرف اسالم53242
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راسباالقصر

ثانصالح الحاج

ن327صالح الحاج

راسباصفون

ثانالصوة

راسببقنا الرحمانية

ن357محمد على يحيى اللواء

راسبلطفى عادل.د

ثانكرداسة

ن352الوقف

ثاندمنهور

ن315القنايات

ثانالخانكة

ثانالخانكة

راسبالخانكة

ن321الخيرية القناطر

ثانالقناطر شبين

راسببسوهاج البوره

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانبلتان

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالقناطر كوم

راسبصقيل

راسبصقيل

ن343مسير

راسبصندال

ثانابومندور

راسبقلين

راسبرشدى

ثانرشدى

راسبعجوه سالم

ن315.5االبطال

ثانالزمامى

ثاناكتوبر6

ثانرشدى

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ثانببا
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القاهرةاألدبىمبصرحسن فتحى عادل محمد53243

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد دياب حسين ابراهيم53244

الجيزةاألدبىمبصرجمعه الفضيل عبد حسين محمد53245

الجيزةاألدبىمبصرغياض مصطفى سعيد عادل محمد53246

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم دسوقى حسنى سمير انسى53247

دمياطاألدبىمبصرالزهار يوسف ناصر يوسف53248

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد سعد جمال محمد53249

الجيزةاألدبىمبصرعيد محمد محمد جمال مصطفى53250

الجيزةاألدبىمبصرالباقى عبد هللا عبد رمضان حسين53251

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى على محمد سالم53252

الغربيةاألدبىمبصرالبسطويسى شحاته السيد احمد53253

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عيد شعبان رجب53254

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد الباسط عبد احمد53255

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى محمد خالد حسن53256

االسماعيليةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد محمد احمد53257

الجيزةاألدبىمبصرسليمان محمد صبرى محمد اسالم53258

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فرحان السيد عفت محمود53260

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد توفيق ابراهيم احمد53261

قنااألدبىمبصرحسين انور محمد يوسف53262

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد محمد احمد53263

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد شحاته ماهر احمد53264

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد محمد السيد رمزى محمد53265

الشيخ كفراألدبىمبصرالال عبد عقاب صبرى السيد عبد شهاب53266

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام الوهاب عبد ابراهيم محمد53267

القاهرةاألدبىمبصرالستار عبد رشيد مجدى الرحمن عبد53268

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمود العزيز عبد احمد محمد53269

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد حافظ ماجد مصطفى53270

القاهرةاألدبىمبصرحسن هالل محمود مصطفى53271

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن ابراهيم سويلم ابراهيم53272

القاهرةاألدبىمبصرعلى المنعم عبد ياسر المنعم عبد53273

القاهرةاألدبىمبصرهاشم سيد احمد هاشم53274

دمياطاألدبىمبصرالغاياتى السيد محمد محمد53275

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد محمد جميل محمد53276

اسيوطاألدبىمبصرهاشم اليسر ابو محمد حسام53277

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين عز احمد على53278

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد عصام محمد53279

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الغفار عبد اسامه سامح53280

القاهرةاألدبىمبصرحسين التواب عبد عادل يوسف53281

الجيزةاألدبىمبصرحسن احمد محمد احمد عمرو53282

الدقهليةاألدبىمبصركشك العزيز عبد بدير محمد جالل عمر53284

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه على فتحى رأفت هللا عبد53285

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد اسماعيل يوسف يوسف محمد53286
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ثانابوبكر حسن

ن325البدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

راسباللبن صفط

راسبدمياط

راسبصقيل

ثانصقيل

راسبالحرانية

ثانالحرانية

راسبقطور

راسببلصفورة

راسبطهطا ساحل

ن370ابوحماد

راسبخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانحميدة خطاب

ثانالقرين

ثانطناح

ثانقنا

ثانالشرق قصاصين

ثانصقيل

راسبباز

ن319باز

راسبسالم سيدى

ن373بالعباسية القاهرة

ن349بالعباسية القاهرة

ن345بالعباسية القاهرة

ن341بالعباسية القاهرة

ن341.5بالعباسية القاهرة

ن426بالعباسية القاهرة

ن377بالعباسية القاهرة

ن330دمياط

ن323االسماعيلية

ثانصدفا

ن330سوهاج

راسبسوهاج

ن321دميرة

ثانابوبكر حسن

ثانصقيل

ن400الشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

راسباريمون
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الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد سيد رضا الرحمن عبد53287

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد حسن خضر اسماعيل53288

الجيزةاألدبىمبصرالمتجلى عبد على جميل يوسف53289

دمياطاألدبىمبصرالسميع عبد هللا عبد مجدى خالد53290

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد ذكى حمدى53291

سويف بنىاألدبىمبصرالبارى عبد احمد رمضان سالمه53292

الجيزةاألدبىمبصرعامر محمد محمود احمد53293

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على ابو امين على53296

الشيخ كفراألدبىمبصرقاسم محمد ابراهيم سمير فرج53297

االسماعيليةاألدبىمبصراللطيف عبد الغنى عبد اللطيف عبد هللا عبد53298

الشيخ كفراألدبىمبصرخزيمى محمد الباسط عبد عطيه هشام53299

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويل محمد ابراهيم عصام محمد53300

القاهرةاألدبىمبصراحمد على هللا عبد ابراهيم هللا عبد53301

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد عبده شاذلى احمد53302

االحمر البحراألدبىمبصرمحمود احمد محمود العاطى عبد53303

االحمر البحراألدبىمبصرمحمود جامع الحسن ابو هللا عبد53304

االحمر البحراألدبىمبصرالشال احمد حسين سيد هللا عبد53305

االحمر البحراألدبىمبصرالدين نور الدين عز رفعت الدين عز53306

االحمر البحراألدبىمبصرعلوان محمد حمدى الدين عماد53307

االحمر البحراألدبىمبصربغدادى على بغدادى محمد53308

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد عباس حماده محمد53309

االحمر البحراألدبىمبصرالحكيم عبد بكر ابو الحكيم عبد محمد53310

االحمر البحراألدبىمبصرزيد ابو احمد الفتاح عبد محمد53311

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد فتحى ناصر محمد53312

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد مسعود ابراهيم محمود53313

االحمر البحراألدبىمبصرجويدان محمود عيد محمود53314

االحمر البحراألدبىمبصرحسن محمد نوبى محمود53315

قنااألدبىمبصرفرغلى مهدى خالد محمود53316

المنوفيةاألدبىمبصرفرحات موافى المنعم عبد محمد احمد53317

القاهرةاألدبىمبصرالسيد السيد مجدى سيد53318

المنوفيةاألدبىمبصرسعد جمال محمد هشام محمد53319

المنوفيةاألدبىمبصررزه محمود سامى محمود53320

المنوفيةاألدبىمبصرالقط احمد محمد يونس53321

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد الفتاح عبد الدين عماد احمد53322

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمود الحميد عبد عالء53323

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد53324

سيناء شمالاألدبىمبصراحمد فاروق محمد عمر53325

البحيرةاألدبىمبصرالوكيل السيد قنديل عاصم53326

البحيرةاألدبىمبصرسليمان ابو الفتاح عبد رمضان على53327

البحيرةاألدبىمبصرسعد على السيد محمود53328

سوهاجاألدبىمبصرمحمد امير السيد امير53329

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد عالء53330
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راسبرشدى

راسبطوق اوالد

راسبرشدى

ثاندمياط

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

راسبعزام عبدالفتاح

ن318الخيمة شبرا

راسبمسير

راسبالواصفية

راسبالصيفر برية

ن330دسوق

راسبالمرج

ن331الغردقة

ن323الغردقة

ن336.5الغردقة

ن338الغردقة

ن317الغردقة

ن365الغردقة

ثانالغردقة

ن334.5الغردقة

ن315الغردقة

ن350الغردقة

ن342الغردقة

ن344الغردقة

ن353الغردقة

ن327الغردقة

ثانقوص

ثانالعامرة

ن346بالعباسية القاهرة

ثاندراجيل

ثاندراجيل

ثاندراجيل

ن321المهدية

ن333المهدية

راسبفايد

متخلفالعبد بئر

ثانشابور

راسبشابور

ثانشابور

ن316ابودهب عرابة

ن402جرجا
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سوهاجاألدبىمبصريسين على خلف محمد53331

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد صابر ممدوح53332

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود محمد53333

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد على احمد محمد53334

قنااألدبىمبصرحسين حماد محمد وجيه53335

سويف بنىاألدبىمبصرنصير عويس سيد احمد53336

القاهرةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد عادل عمر53337

القاهرةاألدبىمبصرعبده جمعه محمود مصطفى53338

االحمر البحراألدبىمبصرالدين سيف محمد عبده مصطفى53339

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسنى ربيع53340

الشرقيةاألدبىمبصرالعفيفى على محمد اشرف محمد53341

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد مسعود مصطفى53342

الشرقيةاألدبىمبصرالرؤف عبد الرحمن عبد عطيه احمد53343

الشرقيةاألدبىمبصرليله على الفتاح عبد الغنى عبد رضا احمد53344

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الفتاح عبد شحته محمد53345

الشرقيةاألدبىمبصرفايز السيد محمد كمال الرحمن عبد53346

القاهرةاألدبىمبصرالعيدروس سالم بكر ابو سالم57001

القاهرةاألدبىمبصرالقادر عبد بن موسى حسين الدين صالح57002

القاهرةاألدبىمبصراالصيبحى رجب محمد مقدام57003

القاهرةاألدبىمبصربيكزار الدين برهان بك احمد57004

القاهرةاألدبىمبصرسالم عباس مروان57005

القاهرةاألدبىمبصرهللا خير هللا ذكر هللا شكر نجمتوف57006

القاهرةاألدبىمبصررنكوتى حسن سويل احمد57007

القاهرةاألدبىمبصرقباء اللطيف عبد الفتاح عبد اللطيف عبد57008

القاهرةاألدبىمبصرمفتاح الهادى عبد الروؤف عبد57009

االسكندريةاألدبىمبصرارانوفيتش مردانوف محمد على57010

االسكندريةاألدبىمبصررمضانوفيتش جينوا رسول محمد57011

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الكريم عوض محمد االمام57012

القاهرةاألدبىمبصرمسانى ابراهيم رابح مختار57501

القاهرةاألدبىمبصرعلى مفتاح فرج على57502

القاهرةاألدبىمبصرالحليم عبد العزيز عبد المنعم عبد عمر58001

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد حسن اسامه خالد58002

القليوبيةاألدبىمبصرالغنى عبد غنيم شوقى فوزى اشرف58003

القليوبيةاألدبىمبصرعمرو دسوقى الفتاح عبد سيد الفتاح عبد58004

القليوبيةاألدبىمبصرهللا جاد فرج امام محمد سيد محمد58005

القليوبيةاألدبىمبصرالعوضى محمود محمد صالح وليد58006

القليوبيةاألدبىمبصرالدحدح الهادى سعيد محمد وليد58007

القليوبيةاألدبىمبصرحسن ناجح حسن ناجح58008

القليوبيةاألدبىمبصرغريب فتحى هللا عبد كريم58009

القليوبيةاألدبىمبصرحسن فؤاد احمد حسنى عمر58010

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد اشرف محمد58011

المنوفيةاألدبىمبصرفرج طه كمال محمد احمد58012
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ن445.5جرجا

ن328جرجا

ثانالغابات

ثانيحيى اوالد

ثانبخانس قصير

ثانسويف ببنى الواسطى

ن363الفقى طلعت محمود

ثانالحصن عرب

ثانالغردقة

راسببشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

راسبعامر بيشة

ثانعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسباكوة

ن390بالعباسية القاهرة

ثانالمرج

ثانلطفى عادل.د

ن380النموذجى السيد طلعت.د

ن390النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن401النموذجى السيد طلعت.د

راسبالنموذجى السيد طلعت.د

ن426النموذجى سموحة

ن437النموذجى سموحة

ن426المرج

ن308لطفى عادل.د

ن300المعادى

ن423النموذجى الزيتون حلمية

راسبمايو15

راسبطحلة

راسبقها

راسبقها

راسبطحانوب

راسبطحانوب

ثانالدير كفر

ثانالقلج

راسبالخصوص

راسبالخصوص

ثانخنان ام
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المنوفيةاألدبىمبصرهزاع المتجلى عبد ابراهيم عمرو58013

المنوفيةاألدبىمبصرفرس المنصف عبد المنصف عبد خالد58014

المنوفيةاألدبىمبصرحواش الفضيل عبد عادل عالء58015

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد محمد خالد احمد58016

المنوفيةاألدبىمبصرامام الفتاح عبد ياسر اسالم58017

المنوفيةاألدبىمبصرعليوه محمد هالل عادل58018

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الرشيد عبد خالد الرشيد عبد58019

المنوفيةاألدبىمبصرامام الفتاح عبد ياسر محمد58020

المنوفيةاألدبىمبصرالصيفى السيد جمال احمد58021

المنوفيةاألدبىمبصرعباس كمال ابراهيم محمد58022

المنوفيةاألدبىمبصركشك احمد الرسول عبد محمد58023

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل شحات الرحيم عبد اسماعيل58024

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد منصور عيد محمد58025

الغربيةاألدبىمبصربدير محمد سعد محمد ابراهيم58026

الغربيةاألدبىمبصرالمجيد عبد سعيد الحسينى مجدى58027

الغربيةاألدبىمبصرالقبيصى السيد زين محمود58028

الغربيةاألدبىمبصرشهاب محمد بخاطره يوسف58029

الغربيةاألدبىمبصرالخولى سعيد عادل احمد58030

الغربيةاألدبىمبصرالشرشابى محمد على عاطف احمد58031

الغربيةاألدبىمبصرعاصى محمود محمود ادهم58032

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ الغنى عبد محمد الغنى عبد58044

الغربيةاألدبىمبصرعمرو موسى محمد موسى جمال58045

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاد امين راغب فوزى عمر58059

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى حامد مصطفى حامد ناجى58060

الغربيةاألدبىمبصرالطوخى احمد السعيد اسامه58061

الغربيةاألدبىمبصرالوزه السعيد حسين سعيد58062

الغربيةاألدبىمبصرمسعود الفتوح ابو احمد نادر58063

الغربيةاألدبىمبصرنواره جبر محمد يسن58064

الغربيةاألدبىمبصرعقل راغب الفتاح عبد ابراهيم الفتاح عبد58066

الغربيةاألدبىمبصرحسن حامد صالح احمد58067

الغربيةاألدبىمبصرهللا عطا حموده فوزى احمد58068

الغربيةاألدبىمبصرخالد السباعى محمد تيسير محمد58069

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل طه فرج حسنى فرج58070

الغربيةاألدبىمبصرشحطيط حسن الغفار عبد حسن حسام58071

الغربيةاألدبىمبصرفرج بسيونى شعبان محمد احمد58072

الغربيةاألدبىمبصرالعويضى حسن ابراهيم محمد محمود58073

الغربيةاألدبىمبصرشومان احمد سيد عادل محمد58074

الغربيةاألدبىمبصرالبتانونى رضوان احمد رضا بالل58075

الغربيةاألدبىمبصرهنيدى العزيز عبد محمد العزيز عبد58076

الغربيةاألدبىمبصرحسين على النبى عبد رجب على58077

الغربيةاألدبىمبصرالبطالن ابراهيم محمد خالد محمود58078

الدقهليةاألدبىمبصرالخميس محمد محمود طارق محمد الحسن58079
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ن391العراقية

راسبالجالبطة كفر

راسبالجالبطة كفر

راسباسطنها

راسباسطنها

ثاناسطنها

ثاناسطنها

راسباسطنها

ثاناشمون

ثاناشمون

ثاناشمون

ثانشوشاى

ثانبالمنوفية دروة

راسباالحمدى طنطا

راسبشونى

راسبشونى

ثانشونى

راسبصناديد

راسبصناديد

راسبصناديد

راسبشقرف

راسبنشيل

ثانحجازى كفر

ثانسامول

ن375سمنود

ن422سمنود

ن446سمنود

ثانسمنود

ثانالعايشة

راسبسنباط كفر

راسبسنباط كفر

راسبسنباط كفر

ثانحواى ميت

ثانالزيات كفر

ثانالحصة اكوة

راسب(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثانابوالغر

ثانالنحارية

ثانالفرستق

راسبالفرستق

ثانالفرستق

راسبالشافعى االمام
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الدقهليةاألدبىمبصرجاد الحميد عبد محمود عبده خالد58080

الدقهليةاألدبىمبصرالبرحى احمد محمد مصطفى السيد على58081

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود طه محمد طارق محمد58082

الدقهليةاألدبىمبصرالخميسى السيد مدحت نحمده احمد58083

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى عثمان فهمى محمود عاطف58084

الدقهليةاألدبىمبصرحماد القادر عبد محمد القادر عبد محمد58085

الدقهليةاألدبىمبصرالحلوانى عطيه السيد الشحات مصطفى محمود58086

الدقهليةاألدبىمبصرالعشرى محمد السعيد زكريا خالد58087

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو المعاطى ابو مصطفى فارس58088

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الشحات ابراهيم محمد58089

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد الحميد عبد جبر فتوح محمد58090

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى على جمال على محمد58091

الدقهليةاألدبىمبصرالموجى السيد خالد السيد58092

الدقهليةاألدبىمبصرالموجى السيد عرفات خالد58093

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم منصور عادل احمد58094

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور فهمى رأفت السيد رأفت58095

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم نجم الرحمن عبد طه الرحمن عبد58096

الدقهليةاألدبىمبصرالفيشاوى العزيز عبد ابراهيم ابراهيم محمد58097

الدقهليةاألدبىمبصرهللا جاد العوضى هللا عوض العوضى محمود58098

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم الرازق عبد محمد58099

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد مصطفى محمد صبحى حسام58100

الدقهليةاألدبىمبصرالخزرجى حسن السيد االحمدى محمود58101

الدقهليةاألدبىمبصرالبطاوى السيد العزيز عبد محمد احمد58102

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى القادر عبد هللا عطا اشرف محمد58103

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد الشاذلى احمد58104

الدقهليةاألدبىمبصرالشاعر الشربينى فتحى ياسر احمد58105

الدقهليةاألدبىمبصرالزينى الغنى عبد حسن السيد58106

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد عرفات محمد58107

الدقهليةاألدبىمبصرالشاعر الشربينى فتحى ياسر محمود58108

الدقهليةاألدبىمبصردوابه محمد ابراهيم محمد ابراهيم58109

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى متولى جمال زياد58110

الدقهليةاألدبىمبصرجبريل احمد السيد احمد محمد58111

الدقهليةاألدبىمبصرعزب ابراهيم الرحيم عبد الحميد عبد محمود58112

الدقهليةاألدبىمبصرهللا جاب عبده التواب عبد فرج احمد58113

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد رجب الفتاح عبد احمد58114

الدقهليةاألدبىمبصرحسين الزينى كمال صبرى ابراهيم58115

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى صابر محمد شعبان ابراهيم58116

الدقهليةاألدبىمبصرالليثى على السيد حمدى السعيد58117

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه مجاهد العزيز عبد محمد خالد58118

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى احمد ابراهيم احمد العزيز عبد58119

الدقهليةاألدبىمبصرالحى عبد الحميد عبد رجب الحميد عبد58120

الدقهليةاألدبىمبصرالعليم عبد البدوى العزيز عبد الرحمن عبد58121
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راسبالشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

ثانعزون ميت

راسباتميدة

راسباتميدة

ثاناتميدة

راسباالشراف تفهنا

ثانالسنبالوين

ثانالمقاطعة

ثانالجديد طنبول كفر

راسبالبالمون

ثانابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

راسبالعنب ابوداود

راسبالعنب ابوداود

ثانشبراويش

ثانشبراويش

ثانشبراويش

ن442.5تبارك

راسبدمسيس ميت

راسبسنجيد

ثانبطرة

ثانبطرة

راسبطلخا بساط

راسبطلخا بساط

ثانطلخا بساط

راسبطلخا بساط

راسبطلخا بساط

ن360نبروه

ثاننبروه

ن357نبروه

ن332نبروه

ن328بالدقهلية الطيبة

ن356بالدقهلية الطيبة

ن346بالدقهلية الطيبة

ن329بالدقهلية الطيبة

ن328بالدقهلية الطيبة

ن319بالدقهلية الطيبة

ن325بالدقهلية الطيبة

ن340بالدقهلية الطيبة

ثانبالدقهلية الطيبة
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الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى ابراهيم محمد اسالم اللطيف عبد58122

الدقهليةاألدبىمبصرالعربى محمد الغنى عبد ابراهيم محمد58123

الدقهليةاألدبىمبصرحامد على فهمى زيد ابو محمد58124

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد سالمه القبارى محمد58125

الدقهليةاألدبىمبصرحسن عميره محمد عميره محمد58126

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد الجواد عبد الباسط عبد احمد58127

الدقهليةاألدبىمبصرالحماقى فتوح على فتوح عمرو58128

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد السالم عبد الدين صالح محمد58129

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد احمد محمد احمد محمود58130

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد البدوى محمد السيد58131

الدقهليةاألدبىمبصرناصف جمعه اشرف جمعه58132

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد الزينى احمد رمضان احمد58133

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على السيد محمد احمد58134

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عبده على احمد حسين58135

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان حسين محمد حسين58136

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات عوض عزت محمد58137

الدقهليةاألدبىمبصررمضان عبده هللا فتح محمد احمد58138

الدقهليةاألدبىمبصرعلى سمير ماهر اسالم58139

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل الشناوى مناع اسالم58140

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد رزق سالم احمد رزق58141

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمود العزيز عبد محمود58142

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد موسى جابر محمود58143

الدقهليةاألدبىمبصرالمحسن عبد الهادى عبد حنفى محمود58144

الدقهليةاألدبىمبصرالمحسن عبد الهادى عبد الباسط عبد محمود58145

الدقهليةاألدبىمبصرعوض راشد عزام محمد سمير58146

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد وليد محمد58147

الدقهليةاألدبىمبصرموافى السعيد محمد احمد58148

الدقهليةاألدبىمبصرموسى الشبراوى محمد هللا عبد58149

الدقهليةاألدبىمبصرالزينى احمد ابراهيم احمد58150

الدقهليةاألدبىمبصركعكوره على على احمد58151

الدقهليةاألدبىمبصرسليم السيد احمد محمد احمد58152

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد كامل محمد بكر58153

الدقهليةاألدبىمبصرالبرلس محمد محمد محمد زياد58154

الدقهليةاألدبىمبصرالحوت ابراهيم عبده العربى احمد58155

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو عبده ابراهيم حسن محمد58156

الدقهليةاألدبىمبصرالكنانى الرحمن عبد بكر محمد فادى58157

الدقهليةاألدبىمبصرنجم هالل الدسوقى جمعه ماجد58158

دمياطاألدبىمبصرمحروس السيد محمد السيد عمار58159

دمياطاألدبىمبصرعليوه الرحمن عبد محمد عثمان محمود58160

دمياطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود محروس اشرف شريف58161

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الستار عبد السيد اسالم58163

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على محمد جمال محمود58164
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ثانبالدقهلية الطيبة

ثانبالدقهلية الطيبة

ن324بالدقهلية الطيبة

ثانبالدقهلية الطيبة

ن339بالدقهلية الطيبة

ثانالجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ثان(الحى عبد على) تيرة

راسب(الحى عبد على) تيرة

ثانالنحال ميت

ثانالنحال ميت

ثانالنحال ميت

ثانالنصر منية

راسببالدقهلية الروضة

ثانشربين

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانصدقا

ثانصدقا

راسبصدقا

ثانالسمارة

ثانالسمارة

ثانالسباخ ابوداود

ثانالسباخ ابوداود

راسبالمطرية

راسبالمطرية

راسبالمطرية

راسبالمطرية

ن364المطرية

راسبالمطرية

راسبالعصافرة

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانشرمساح

راسبسعد كفر مدينة

ثانابوغالب ميت

ثانركاب ميت

ن348ركاب ميت
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد حاتم58165

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد ثروت مصطفى محمد58166

الشرقيةاألدبىمبصرراشد اسماعيل الحميد عبد عبده احمد58167

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الغفار عبد السيد احمد58168

الشرقيةاألدبىمبصرشراقى الرحيم عبد محمد عطيه الرحمن عبد58169

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد مجدى58170

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد محمد محمد58171

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم خلف محمد58172

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد احمد ابراهيم عماد58173

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد الغنى عبد السيد مؤمن58174

الشرقيةاألدبىمبصرفضله حسين محمد احمد جمال عادل58175

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد ابراهيم العزيز عبد58176

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد باهلل المعتصم محمد االمير58177

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين حسن شاهين على58178

الشرقيةاألدبىمبصرخليل احمد سيد محمد محمد حسن58179

الشرقيةاألدبىمبصرسالمان محمد ابراهيم احمد58180

الشرقيةاألدبىمبصرعوض سيد على جمال احمد58181

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن خليل احمد58182

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد على السيد58183

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم على محمد58184

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى هللا عبد سالمه السيد58185

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عوض على اشرف هللا عبد58186

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الفتوح ابو محمد طلعت احمد نور58187

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فرج محمود محمد58188

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل اسماعيل محمد احمد58189

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد احمد اسالم58190

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد الرحمن عبد احمد حسام58191

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الدين عصام محمد عصام58192

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار الوهاب عبد السيد حمدى محمد58194

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد دسوقى محمد58195

الشرقيةاألدبىمبصرخليل فتحى خليل هللا عبد58196

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه زكى محمد جمال محمد58197

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امين جوده حسن58198

الشرقيةاألدبىمبصرعشرى امام محمد امام محمد58199

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بهنساوى السيد كريم58200

الشرقيةاألدبىمبصرالدين شرف على محمد احمد58201

الشرقيةاألدبىمبصرصوابى محمد الرحمن عبد محمد طه58202

الشرقيةاألدبىمبصرالشيخ مصطفى العزيز عبد يوسف هللا عبد58203

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الستار عبد محمد ذكى الرحمن عبد58204

الشرقيةاألدبىمبصرسعد على عواد جمعه ابراهيم58205

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه عيد خالد ابراهيم58206

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم احمد58207
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راسببالشرقية الزهراء

ن386شنبارة

ن380بهنباى

ن367النخاس

ن338االبراهيمية

ثانالحبش

ثانالحبش

راسبمباشر

راسبابوكبير

ثانابوكبير

راسبابوكبير

ثانايوب سامى

ثانالحجاجية

ثانالصوالح

ثانالحاجر

راسبابوشلبى

راسبابوشلبى

راسبابوشلبى

راسبابوشلبى

راسبابوشلبى

راسبالبحرية اكياد

راسبالحسينية

راسبالحسينية

راسبابوعامر منشأة

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسبتانيس

ثانشرق القصبى

راسببهنيا

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبسنهوت

ثانالمالح الحميد عبد

راسبروزن تل

راسبروزن تل

راسبروزن تل

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالبالشون

ثانالشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسين سامى حسين اسالم58208

الشرقيةاألدبىمبصرعوده مسلم سعيد هللا ضيف محمد58209

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد هللا عبد عزيز محمد58210

الشرقيةاألدبىمبصرحسين عواد منصور احمد محمد58211

الشرقيةاألدبىمبصرحموده منصور فكرى محمد58213

الشرقيةاألدبىمبصرالحفناوى محمد ابراهيم السيد الرحمن عبد58214

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان فضالى محمد احمد مصطفى58215

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل هنداوى محمود مصطفى58216

الشرقيةاألدبىمبصرخليل مرسى محمد عيد عمرو58217

الشرقيةاألدبىمبصررويشد جمعه محمد محمود58218

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد شعبان جوده مؤمن58219

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد محمد شريف58220

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن المنعم عبد محمد58221

االسماعيليةاألدبىمبصردسوقى شحاته ابراهيم مصطفى58223

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى احمد السيد محمد58224

السويساألدبىمبصراحمد محمود مصلح هللا عبد58225

السويساألدبىمبصرهللا عبد صالح فايز محمود58226

سيناء جنوباألدبىمبصرسليم عواد راضى يوسف58227

البحيرةاألدبىمبصرخليفه احمد عصام ابراهيم58228

البحيرةاألدبىمبصراحمد المقصود عبد كامل فوزى58229

البحيرةاألدبىمبصربلتاجى حسن حبشى حمدان هللا عبد58230

البحيرةاألدبىمبصررفاعى بدر احمد بدر محمد58231

البحيرةاألدبىمبصرعطيه على خميس محمد مصطفى58232

البحيرةاألدبىمبصرالقزاز سالم طلبه محمد احمد58233

البحيرةاألدبىمبصرشعيب عليوه الغنى عبد الناصر عبد جمال58234

البحيرةاألدبىمبصرالزقم حسين محمد حسين طارق58235

البحيرةاألدبىمبصرعبيد على على حسين محمد58236

البحيرةاألدبىمبصرحربى العاطى عبد محمد السيد مصطفى58237

البحيرةاألدبىمبصرموسى الحميد عبد سامح احمد58238

البحيرةاألدبىمبصرالزغبى طلبه حسنى صبحى خضر58239

البحيرةاألدبىمبصرنوفل طه ابراهيم مصطفى احمد58240

البحيرةاألدبىمبصرالسودانى فرج فرج صبرى محمد58241

البحيرةاألدبىمبصرفراج السيد محمد حمدى احمد58242

البحيرةاألدبىمبصرمتولى محمد كمال محمد صبرى58243

البحيرةاألدبىمبصرباشا السيد محمد محمد كريم58244

البحيرةاألدبىمبصرشنب ابو محمد السيد نادر58245

البحيرةاألدبىمبصرلبن مصطفى محمد شعبان صبرى ابراهيم58246

البحيرةاألدبىمبصرسالم ابراهيم على محمد احمد58247

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد رزق الشافعى احمد58248

البحيرةاألدبىمبصرطنش حسين احمد اشرف احمد58249

البحيرةاألدبىمبصرعمار محارب الحميد عبد امين امير58250

البحيرةاألدبىمبصرالرؤف عبد المقصود عبد هللا جاب السيد58251
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ثانالشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

راسبعليم

ثانالحرمين

ثانالحرمين

ثانالحرمين

ثاناالسدية

راسبصقر كفر

ثانصقر كفر

راسبنجاح الشيخ

راسبصقر اوالد

راسبفايد

ثانشرق القنطرة

راسبالسويس

ن333الشلوفة

راسبدهب

ثاندمنهور

راسبدمنهور

ن377ابوحمص

ن433ابوحمص

راسبالشرقية بلقطر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

راسبشبراخيت

راسبلقانة

ثاناسمانيا

ثاناسمانيا

راسبالعنب نكال

راسبالعنب نكال

ثانالعنب نكال

ثانالعنب نكال

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى
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البحيرةاألدبىمبصرالمزلع محمد رسالن عادل جبريل58252

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الموجود عبد صابر شعبان58253

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد حسن احمد صفوان58254

البحيرةاألدبىمبصرعطيه على العزيز عبد حسين العزيز عبد58255

البحيرةاألدبىمبصرناصر هللا عبد محمد الفتاح عبد هللا عبد58256

البحيرةاألدبىمبصررمضان قطب على هشام على58257

البحيرةاألدبىمبصرهديه ابو محمود محمد عصام الرحمن عبد58258

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد محمود العزيز عبد السيد فارس58259

البحيرةاألدبىمبصرالقاسم ابو القوى عبد دياب جمعه محمد58260

البحيرةاألدبىمبصرالبهواش محمد محمد شكرى محمد58261

البحيرةاألدبىمبصراالشقر منيسى محمد طلبه محمد58262

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ حسين على محمد رضا محمد58263

البحيرةاألدبىمبصرموسى محمد سعد انور محمد58264

البحيرةاألدبىمبصرالحفيظ عبد احمد الحفيظ عبد احمد محمود58265

البحيرةاألدبىمبصربكر محمد عسران صقر نور58266

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد فايز ياسر58267

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد فايز عاطف يوسف58268

البحيرةاألدبىمبصرالفقى محمد احمد محمد حسن58269

البحيرةاألدبىمبصرغنيم ابو سعيد احمد سعيد احمد58270

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد نصر حمدى محمد58271

البحيرةاألدبىمبصرعاصى ابو الجواد عبد الغفار عبد احمد شوقى58272

البحيرةاألدبىمبصرالصاوى هللا حسب احمد محمد انس58273

البحيرةاألدبىمبصرالغيط ابو محمد رمضان محمد58274

البحيرةاألدبىمبصرالعظيم عبد طلبه حسنى محمد58275

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى رزق فتحى سعيد محمد58276

االسكندريةاألدبىمبصرالمجيد عبد السيد المجيد عبد بالل58277

االسكندريةاألدبىمبصراالنصارى الدايم عبد الرازق عبد هشام58278

االسكندريةاألدبىمبصرالجواد عبد الرحيم عبد محمد الرحيم عبد58279

االسكندريةاألدبىمبصراحمد الوهاب عبد حمدى احمد58280

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد محمد58281

الجيزةاألدبىمبصراحمد حمعه ضاحى اسالم58282

الجيزةاألدبىمبصرخليل ابراهيم محمود احمد الحميد عبد58283

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل محمد عادل الحسن58284

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد حامد عمر58285

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم السيد الناصر عبد جمال58286

الجيزةاألدبىمبصرزكريا صبحى محمد محمود58287

الجيزةاألدبىمبصرالمتعال عبد المعز عبد مندوه محمد58288

الجيزةاألدبىمبصرمرشدى العليم عبد ناصر محمد58289

الجيزةاألدبىمبصرالسيد رمزى جمال مصطفى58290

الجيزةاألدبىمبصردياب محمد محمود احمد على محمد58291

الجيزةاألدبىمبصرياسين حسن ناصر محمد58292

الفيوماألدبىمبصرابراهيم محمد رجب محمد58293
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راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى
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راسبالبارود ايتاى
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ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسببالبحيرة الرحمانية

راسبحمادة كوم

راسبالحدين

ثانالطود

راسبالكفاح

راسبعيسى حوش

ثانبالبحيرة المحمودية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسبابوالعيون محمود

راسبباالسكندرية ابوالعزائم االمام

راسبباالسكندرية ابوالعزائم االمام

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن366النموذجى المرسلين خاتم

راسبحكيم كفر

راسباوسيم

راسباوسيم

راسبالرهاوى

راسبوردان

ثانالحوامدية

متخلفرباح بن بالل

راسبدمشقين
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الفيوماألدبىمبصرطاهر على محمود شعبان تامر58294

الفيوماألدبىمبصرحسين محمد رمضان احمد58295

الفيوماألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد ابراهيم58296

الفيوماألدبىمبصرشاهين سيد محمد احمد58297

الفيوماألدبىمبصرصادق عوض عالء احمد58298

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد58299

سويف بنىاألدبىمبصرالفضيل عبد حسين محمد حسين58300

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد زكريا سالم محمد58301

سويف بنىاألدبىمبصرالفضيل عبد السالم عبد البارى عبد محمد58302

سويف بنىاألدبىمبصرالسيد يحيى جمال محمود58303

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد على مصطفى بكر ابو58304

سويف بنىاألدبىمبصرحسين ذكى حسين محمود58305

سويف بنىاألدبىمبصرحميده ذكى شعبان احمد58306

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد محمد فرحات محمود58307

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد ربه عبد حمدى حسام58308

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد فايز العظيم عبد محمد58309

سويف بنىاألدبىمبصرحسن على محمد مصطفى58310

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد عوض محمد58311

المنيااألدبىمبصرمحمود ابراهيم عرفات ابراهيم58312

المنيااألدبىمبصرالسيد رشاد جمال احمد58313

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد رجب احمد58314

المنيااألدبىمبصرزغلول صابر محمد احمد58315

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد محمود حسام58316

المنيااألدبىمبصرعلى الكريم عبد على حسن58317

المنيااألدبىمبصرمحمد رجب عامر محمد58318

المنيااألدبىمبصرعيسى محمد الباسط عبد محمد58319

المنيااألدبىمبصراحمد احمد محمود مصطفى58320

المنيااألدبىمبصراحمد ناجح محمد يوسف58321

المنيااألدبىمبصرحسن احمد خلف احمد58322

المنيااألدبىمبصرعلى شحاته الرحيم عبد هللا عبد58323

المنيااألدبىمبصرامين يسين جمال احمد58324

المنيااألدبىمبصرراشد محمد عاطف على58325

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد ناصر احمد58326

المنيااألدبىمبصرعباس شعبان ياسر بدرى58327

المنيااألدبىمبصرزهران محمد على زهران58328

المنيااألدبىمبصرحسن جمال محمد حسين58329

المنيااألدبىمبصرريان زغلول عشور منصور58330

المنيااألدبىمبصرالعاطى عبد صابر العال عبد صابر58331

المنيااألدبىمبصرشحاته الصبور عبد جالل محمود58332

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد مصطفى حامد58333

اسيوطاألدبىمبصرخفاجى خيرى سعد محمد58334

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هارون الجابر عبد محمود58335
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راسبالخطيب مناشى

ثانبالفيوم سنهور

راسباطسا

راسبقـلمـشاه

راسبالحيط منية

راسبابشواى

راسبالخضراء اهناسيا

راسبالجبل سدمنت

ثانببا

راسبببا

راسبماضى بنى

راسبراشين صفط

راسبدشطوط

راسبدشطوط

ثانابومليح منشأة

راسباقفهص

راسباقفهص

راسبمغاغة

ثانمزار بنى

راسبمزار بنى

راسبمزار بنى

ثانمزار بنى

راسبمزار بنى

ثانمزار بنى

راسبمزار بنى

ثانمزار بنى

راسبمزار بنى

راسبمزار بنى

ثان(النصر سيف) بردونة

راسبمطاى

راسبنواى

راسبنواى

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبالريرمون

راسبسالم بنى

راسبالعروس اسمو

راسبالعروس اسمو

ن373العدر

ثانديروط

ثانديروط
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اسيوطاألدبىمبصرعلى كامل على محمود58336

اسيوطاألدبىمبصرعمران سعد احمد محمود58337

اسيوطاألدبىمبصرهمام تهامى فتحى احمد58338

اسيوطاألدبىمبصرحسين مطر على كرم58339

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد سيد محمود58340

اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد احمد محمد58341

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عبده على محمد58342

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد صديق مصطفى58343

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد الحفيظ عبد عمر58344

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد اشرف هادى58353

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الراضى عبد محمد الاله عبد58354

سوهاجاألدبىمبصرمحمد معوض عشرى اسالم58355

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمد احمد58356

سوهاجاألدبىمبصريسين احمد جمال الحسينى58357

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد احمد محمد يوسف58358

سوهاجاألدبىمبصرسيد على عمر على58359

سوهاجاألدبىمبصرمحمد دسوقى محمد اشرف58360

االقصراألدبىمبصرابراهيم كامل احمد الشاذلى58361

االقصراألدبىمبصرجاد محمد الحسن ابو حازم58362

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد يوسف احمد58363

االقصراألدبىمبصرحسان الحسن ابو عبده اسماعيل58364

اسواناألدبىمبصرالسيد محمد العال عبد خالد58365

اسواناألدبىمبصرهللا عبد سيد محمد مؤمن58366

اسواناألدبىمبصرمحمد نوبى سيد محمد58367

اسواناألدبىمبصرالكريم عبد رمضان فوزى محمد58368

اسواناألدبىمبصرمدنى فهمى مختار محمد58369

اسواناألدبىمبصرسيد القادر عبد جابر هللا عبد58370

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود عطيه محمد هانى58371

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد محمد صابر احمد58372

الشرقيةاألدبىمبصرعوف على محمد سليمان الحميد عبد رفاعى58373

الشرقيةاألدبىمبصركريم مصطفى السالم عبد المعطى عبد المجيد عبد58374

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السالم عبد وسام يوسف58375

الجيزةاألدبىمبصرالبربرى محمد الجواد عبد منسى عمرو58376

الجيزةاألدبىمبصرعيد العال عبد محمد هللا عبد58377

المنوفيةاألدبىمبصرهديوه محمد حمد النبى عبد حسين58378

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم المؤمن عبد صابر احمد58379

المنيااألدبىمبصرالمنعم عبد محمد عاطف احمد58380

المنيااألدبىمبصرخطاب المعتمد عبد الجابر عبد على58381

البحيرةاألدبىمبصرالنباص غريب احمد محمود58382

البحيرةاألدبىمبصرسعد عبده العاطى عبد رمضان محمود58383

البحيرةاألدبىمبصرالجزايرلى يونس مرسى مسعد الغافر عبد58384

البحيرةاألدبىمبصرهنداوى ابراهيم ممدوح مرضى ممدوح58385
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ثانالمناشى

راسبالحبالصة

ثانالحواتكه

راسبمطير عرب

ثانالبدارى

راسبابوتيج

راسبابوتيج

راسبسوهاج

راسبالروافع

راسببسوهاج البوره

ن333المراغى االمام

راسبالغريزات

راسبالبلد شندويل

راسباخميم

راسبطهطا ساحل

راسببسوهاج العتامنة

راسبالمحزمين نزة

راسبباألقصر المنشأة

ثاناالقالتة

راسبفاطمه الحاجة

راسباصفون

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالجزيرة

ثانامبو كوم

ن391االبراهيمية

ن422ابوجبل كفر

راسبالحجر صان

ثانالمالح الحميد عبد

ثانالمالح الحميد عبد

راسبناهيا

ثاناللبن صفط

ن434صراوه

راسبصراوه

راسبمزار بنى

راسبالريرمون

راسبدمنهور

راسبالعنب نكال

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى
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البحيرةاألدبىمبصرعيسى عيسى رضا احمد58386

البحيرةاألدبىمبصرالسقا عيسوى محمد احمد ايمن58387

اسواناألدبىمبصرجاده جعفر الكريم عبد حسين58388

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد امام العزيز عبد الدين سيف محمد58389

القليوبيةاألدبىمبصرباى قايد محمد احمد محمد احمد58390

القليوبيةاألدبىمبصرموسى موسى عوض حمدى هشام58391

االسكندريةاألدبىمبصراحمد عمر محمد السيد عمر58392

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد زكريا زكريا شهاب58393

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان حامد على حمدى طارق58394

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود صبح محمود58395

الدقهليةاألدبىمبصرالبسطويسى محمود ابراهيم مصطفى كريم58396

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد مختار الرحمن عبد58397

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى شعبان اشرف محمد58398

الدقهليةاألدبىمبصرالقصاص على محمد محمد سالم محمد58399

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الوهاب عبد حسين محمود58400

الدقهليةاألدبىمبصرحراز محمد توفيق محمد توفيق محمد58401

الدقهليةاألدبىمبصرخليل الرحمن عبد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد58402

المنوفيةاألدبىمبصرسنون ابو عوض محمد احمد58403

المنوفيةاألدبىمبصرشعالن ابراهيم احمد ابراهيم58404

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد احمد سعيد احمد58405

الجيزةاألدبىمبصرسنه ابو مبروك محمد سليمان احمد58406

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد الصادق عبد محمد احمد محمد58407

دمياطاألدبىمبصرزهران الرازق عبد رجب يوسف محمد58408

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد العظيم عبد صالح اسالم58409

المنيااألدبىمبصرموسى اسماعيل ديوشى مصطفى58410

المنيااألدبىمبصرشحاته مصطفى اسماعيل على58411

االسكندريةاألدبىمبصرفرج جاد السيد عاطف يوسف58412

المنيااألدبىمبصراالمام عبد الرحمن عبد عرندس ناصر58413

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على حمدى عاطف محمد58414

الفيوماألدبىمبصرمنشاوى احمد رشاد اسامه58415

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد اللطيف عبد عطيه اسالم58416

المنوفيةاألدبىمبصرالشافعى زكى شعبان احمد58417

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد السيد هللا عبد58418

الدقهليةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد حمدان عمر58419

الدقهليةاألدبىمبصررشيد سليم عاشور سيد محمد58420

المنوفيةاألدبىمبصرمطر فوزى سالم محمد58421

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سعيد محمد فرج عمر58422

الشرقيةاألدبىمبصرالبنا احمد حسيب عوض السيد58423

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد حفنى محمد غالى58424

الجيزةاألدبىمبصرالسميع عبد محمد احمد محمد58425

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد النعيم عبد محمد النعيم عبد58426

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود حمدى احمد58427
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ثانشابور

راسبطرابمبا

ثانبنبان

راسبالشموت

ن500الشموت

راسبطحانوب

راسبابوالعيون محمود

ثانالبراجيل

راسبالوكالة كفر

راسبالوكالة كفر

ن395دنديط

راسبالمقاطعة

ثانبطرة

ثانالنحال ميت

راسبالبيضاء

ثانالجمالية

راسبالنور كوم

راسببمم

ثانالكبرى فيشا

راسبصقيل

راسبصقيل

راسبصقيل

ثانالسرو

راسببالفيوم سنهور

راسبالعروس اسمو

راسبالريرمون

راسبابوالعيون محمود

راسب(الجارحى احمد) ابوقلته

ن358بالدقهلية الرحمانية

راسبالـغـرق

راسبالـغـرق

ثاندبركى

راسباالشراف تفهنا

ثانشربين

ثانالمنصورة

راسبالجالبطة كفر

ثاناالبراهيمية

راسبسلمنت

راسبابوحريز

راسبرشدى

راسبالغابات

ثانمشطا
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الدقهليةاألدبىمبصرحسانين محمد عوض صالح58428

القليوبيةاألدبىمبصرشعبان درويش محمد المنعم عبد اسالم58429

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمد على رجب محمد58430

الجيزةاألدبىمبصرالحفيظ عبد شاكر هانى احمد58431

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد رفعت محمد58432

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الجواد عبد ابراهيم جمعه محمد58433

المنوفيةاألدبىمبصرغالى هللا عبد ياسر الحميد عبد58434

المنوفيةاألدبىمبصرعامر الفتاح عبد محمد الفتاح عبد58435

المنوفيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد شعبان محمد58436

الغربيةاألدبىمبصرحسن مصطفى اشرف مصطفى58437

الغربيةاألدبىمبصراالشقر حسن مراد كرم كرم58438

الغربيةاألدبىمبصرحجازى المقصود عبد الدسوقى ابراهيم المقصود عبد58439

الغربيةاألدبىمبصرالهوارى الرازق عبد مجدى احمد58440

الدقهليةاألدبىمبصرشراب عطيه مصطفى محمد مهاب58441

البحيرةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد المقصود عبد احمد محمد58442

الدقهليةاألدبىمبصرشلوف احمد االمين احمد احمد الرحمن عبد58443

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد عمر58444

الدقهليةاألدبىمبصرعرنوس على كمال محمد احمد58445

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد امين ناصر عمر58446

القاهرةاألدبىمبصرصالح سيد سيد مصطفى58447

القاهرةاألدبىمبصرهالل محمد فؤاد اسامه58448

القاهرةاألدبىمبصرهللا عوض كمال صالح محمد58449

القاهرةاألدبىمبصريوسف الدين صالح محمد احمد الدين صالح58452

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم السمان اللطيف عبد نبيل الرحمن عبد58453

المنوفيةاألدبىمبصرالعجوزه السيد محمود حسن طه58454

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد يوسف سليمان محمد58455

المنوفيةاألدبىمبصرعلى السيد محمود هانى58456

المنوفيةاألدبىمبصرهليل الحميد عبد يونس احمد58457

المنوفيةاألدبىمبصرزغيب محمود احمد محمد58458

المنوفيةاألدبىمبصرالصباغ محمد العزيز عبد محمود58459

المنوفيةاألدبىمبصرالغلبان الفتاح عبد سليمان مدحت58460

المنوفيةاألدبىمبصراالسرج الوهاب عبد خالد احمد58461

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه الرازق عبد محمد الرازق عبد محمود58462

المنوفيةاألدبىمبصرالسمان امين سعد محمد58463

المنوفيةاألدبىمبصرشافعى محمد شعبان اسالم58464

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد محمود احمد محمد58465

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد حامد احمد خالد58466

الشيخ كفراألدبىمبصرالبرهامى اسماعيل محمد احمد محمود58467

الشيخ كفراألدبىمبصرندا الفتاح عبد الحميد عبد احمد58468

الشيخ كفراألدبىمبصرعبيد محمد محمد ابراهيم سليمان58469

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر بدر سعيد محمد وائل58470

الشيخ كفراألدبىمبصرنصر يوسف نعيم المنعم عبد يوسف58471
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ثانصدقا

ثانطحانوب

راسبدمنهور

راسبصقيل

راسببسوهاج المنشأة

راسبروينة

راسبدبركى

ثاندبركى

ثاندبركى

راسبسنباط كفر

راسبسنباط كفر

راسبسنباط كفر

راسببوريج

راسبدمسيس ميت

راسبشرنوب

راسبالمطرية

راسبالمطرية

راسبالمطرية

ثانبالقاهرة السالم

راسببالقاهرة السالم

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

راسبالحصن عرب

راسبالحصن عرب

راسبابوشعرة ساقية

راسبابوشعرة ساقية

راسبابوشعرة ساقية

راسبدراجيل

راسبدراجيل

راسبدراجيل

راسبدراجيل

ن433الكوم شبين

ثانالسبع بركة

راسبدلكة طوخ

راسبالباجور

راسبطليا

ثانغرب القنطرة

راسبكفرالشيخ

راسبروينة

راسبروينة

راسبروينة

راسبروينة
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الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم بسيونى ربه عبد عزت هشام58472

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد امين العزيز عبد احمد58473

سوهاجاألدبىمبصراحمد جبريل احمد بكر ابو58474

الشرقيةاألدبىمبصرجوهر الحميد عبد محمد محمود الحكيم عبد58475

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد رجب احمد58476

الغربيةاألدبىمبصرالنجار عيد البيومى عاطف58477

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى ابراهيم صابر محمد58478

الشرقيةاألدبىمبصرالحسينى الوهاب عبد الحسينى محمد58479

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الهادى عبد محمد احمد58480

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الكريم عبد صبرى احمد58481

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد محمد اسامه محمود58482

سوهاجاألدبىمبصربركات العليم عبد محى محمد58483

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد ابراهيم وليد58484

قنااألدبىمبصرزيدان احمد النافع عبد الرحمن عبد58485

قنااألدبىمبصرسلمان الخالق عبد منوفى محمود58486

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم السميع عبد رمضان ابراهيم61001

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد محمد ابراهيم61002

القاهرةاألدبىمبصراحمد طاهر محمد احمد61003

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد احمد61004

القاهرةاألدبىمبصرعثمان كمال محمد احمد61005

القاهرةاألدبىمبصراحمد نجيب النعيم عبد باسم61006

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد قناوى هللا عبد براء61007

القاهرةاألدبىمبصرمحمد فتحى احمد محمد61008

القاهرةاألدبىمبصرمختار سعيد شوقى مصطفى61009

القاهرةاألدبىمبصرسعيد محمد العابدين زين احمد61010

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد صبرى محمد احمد61011

القاهرةاألدبىمبصرخليفه محمود محمد احمد61012

القاهرةاألدبىمبصرحسن على جمال اسالم61013

القاهرةاألدبىمبصراحمد حسن احمد حسن61014

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد احمد عمر61015

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل محمد اسامه محمد61016

القاهرةاألدبىمبصركريم محمد حسن محمد61017

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد محمد التواب عبد احمد61018

القاهرةاألدبىمبصريحيى العزيز عبد مختار اسماعيل61019

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد احمد شهاب61020

القاهرةاألدبىمبصرطلبه الحديد ابو رأفت الرحمن عبد61021

القاهرةاألدبىمبصريحى مرتضى عفيفى الرحمن عبد61022

القاهرةاألدبىمبصرالمرجاوى على محمد عمر الرحمن عبد61023

القاهرةاألدبىمبصرالسعدنى اللطيف عبد صالح اللطيف عبد61024

القاهرةاألدبىمبصرهللا جاد عوض السيد عوض61025

القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد فتحى اشرف فتحى61026

القاهرةاألدبىمبصرجنيدى السعود ابو احمد محمد61027
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راسبالخادمية

ثانبالفيوم سنهور

راسببرديس

راسبالحرمين

راسبجرجا

ثاناشناواى

راسبصروه

ن376(عبادة) القاضى مشتول

راسبالشرق قصاصين

راسبالمجفف

ن354الفيوم

راسبطما

راسبطما

ثانالمال بالد

راسبابومناع

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود مسعد محمود61028

القاهرةاألدبىمبصرالعربى احمد ابراهيم محمود مصطفى61029

القاهرةاألدبىمبصررمضان السيد خالد احمد61030

القاهرةاألدبىمبصرهريدى برعى كمال احمد61031

القاهرةاألدبىمبصررزق رزق محمد احمد61032

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود اكرم61033

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد جمال سيد61034

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد حسام الرحمن عبد61035

القاهرةاألدبىمبصرالجيزاوى احمد فرج سيد الرحمن عبد61036

القاهرةاألدبىمبصرصالح شعبان صالح الرحمن عبد61037

القاهرةاألدبىمبصرامام محمد عادل الرحمن عبد61038

القاهرةاألدبىمبصرمتولى حسينى محمد الرحمن عبد61039

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد طارق المطلب عبد61040

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد احمد ايمن هللا عبد61041

القاهرةاألدبىمبصردرويش محمد احمد محمد61042

القاهرةاألدبىمبصريوسف حلمى اسامه محمد61043

القاهرةاألدبىمبصرحسن عوض حسن محمد61044

القاهرةاألدبىمبصرالسيد فتحى صبحى محمد61045

القاهرةاألدبىمبصرحسن محروس عصام محمد61046

القاهرةاألدبىمبصررمضان حسن حسن محمد محمود61047

القاهرةاألدبىمبصرسالمه غنيم الستار عبد مصطفى61048

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد الدين عالء وفدى61049

القاهرةاألدبىمبصريونس الجليل عبد عادل لؤى61050

القاهرةاألدبىمبصرحسين فوزى جمال معاذ61051

القاهرةاألدبىمبصراحمد فرج حسام ابراهيم61052

القاهرةاألدبىمبصرعباس هريدى عباس صبحى61053

القاهرةاألدبىمبصرحسين كمال محمد مصطفى61054

القاهرةاألدبىمبصرعباس فاروق احمد ابراهيم61055

القاهرةاألدبىمبصرجوده ابراهيم النصر سيف احمد61056

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد مهدى على محروس على61057

القاهرةاألدبىمبصرالنجار احمد محمد حسن سيد61058

القاهرةاألدبىمبصرعلى اسماعيل اسامه االحد عبد61059

القاهرةاألدبىمبصرحسين الاله عبد ناجح محمود61060

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمود حسن محمد الرحمن عبد61061

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم نجاح محمد61062

القاهرةاألدبىمبصرالمنعم عبد اللطيف عبد المنعم عبد اللطيف عبد61063

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد جاد يحى جابر61064

القاهرةاألدبىمبصرمحمود رزق حسن محمد61065

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم احمد احمد محمد احمد61066

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد رجب محمد اسالم61067

القاهرةاألدبىمبصرشحاته العليم عبد محمد هللا عبد61068

القاهرةاألدبىمبصرحسن مصطفى كمال عمر61069
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ن321الخيمة شبرا

ن315الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن323الخيمة شبرا

ن315الخيمة شبرا

ن330الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن325الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن341الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن319محمد على يحيى اللواء

ن318محمد على يحيى اللواء

ن330محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن317محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثاننافع بن عقبة

ثانالخاص الصفا

ثانبالعباسية القاهرة

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد الصادق عبد محمود مصطفى61070

القاهرةاألدبىمبصرمحمود فرج محمد احمد61071

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى محمد فتحى محمد كريم61072

القاهرةاألدبىمبصراحمد يونس نشأت احمد61073

القاهرةاألدبىمبصراحمد سعد حماده سعد61074

القاهرةاألدبىمبصرصالح ياسين صالح محمد61075

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مصطفى اشرف الرحمن عبد61076

القاهرةاألدبىمبصرنصر محمد كامل بكر ابو61077

القاهرةاألدبىمبصرحسين توفيق اشرف اسامه61078

القاهرةاألدبىمبصراحمد سعيد احمد اسالم61079

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد بدينى بدينى امين61080

القاهرةاألدبىمبصرالقادر عبد الوهاب عبد محمد ايهاب61081

القاهرةاألدبىمبصرزيد ابو سيد الشافى عبد بالل61082

القاهرةاألدبىمبصرالشيخ عواد العزيز عبد حسام الرحمن عبد61083

القاهرةاألدبىمبصرعيسى عبده فضل الرحمن عبد61084

القاهرةاألدبىمبصرعلى السيد الحميد عبد عمر61085

القاهرةاألدبىمبصرالسيد عيسى محمد عمرو61086

القاهرةاألدبىمبصرسيد محمود احمد ماهر61087

القاهرةاألدبىمبصراحمد عيسى محمد سيد محمد61088

القاهرةاألدبىمبصرادريس السيد سيد ربيع محمد61089

القاهرةاألدبىمبصراحمد توفيق عبيد محمد61090

القاهرةاألدبىمبصرخليل سيد محمد محمد61091

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد محمود محمد61092

القاهرةاألدبىمبصرالجليل عبد ابراهيم مؤمن محمود61093

القاهرةاألدبىمبصرشحاته احمد عادل هللا عبد61095

القاهرةاألدبىمبصريوسف على خليل سيد اسامه61097

القاهرةاألدبىمبصرجمعه على ابراهيم على محمود61098

القاهرةاألدبىمبصرسليمان حسان حسن عيد محمود61099

القاهرةاألدبىمبصرحمدان بكر كمال يوسف61101

القاهرةاألدبىمبصرعباس دسوقى اشرف هللا عبد61103

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على محمود مصطفى61104

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد احمد فوزى محمد61105

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السيد زيد ابو احمد61106

القاهرةاألدبىمبصرسلمى سليمان حمدى احمد61107

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد بدرى صدام61108

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد المعز عبد محمد ضياء61109

القاهرةاألدبىمبصرطه زكريا الباسط عبد زكريا61110

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد ذكى خلف سعيد61111

القاهرةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد محمد هللا عبد61112

القاهرةاألدبىمبصراحمد على بكار هللا عبد61113

القاهرةاألدبىمبصرجمعه سيد حسن الرحمن عبد61114

القاهرةاألدبىمبصرسباعى الوهاب عبد الدين سراج الوهاب عبد61115
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راسبابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن341ابوبكر حسن

ن324ماهر عثمان

ثانماهر عثمان

ن326ماهر عثمان

ثانماهر عثمان

ن348المرج

ثانالمرج

ن327المرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ن327المرج

ن316المرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ن318المرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ن322المرج

ثانالحصن عرب

ن315الحصن عرب

ثانبالقاهرة السالم

ن341بالقاهرة السالم

راسببالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

ثانالنموذجى السالم

ن324النموذجى العبور

ن373الدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الكريم عبد العزيز عبد61116

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد فريد ربيع هللا عبد61117

القاهرةاألدبىمبصررفاعى المنعم عبد الناصر عبد الرحمن عبد61118

القاهرةاألدبىمبصرالسيد العاطى عبد محمد الرحمن عبد61119

القاهرةاألدبىمبصرالمقصود عبد هللا عبد محمد محمود61120

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى جالل سالمه محمد61121

القاهرةاألدبىمبصراحمد فرحات الناصر عبد محمد61122

القاهرةاألدبىمبصرمحمد رضوان عثمان مصطفى61123

القاهرةاألدبىمبصرشحات موسى غانم مصطفى61124

القاهرةاألدبىمبصرالحسن ابو فهيم الرزاق عبد محمد61125

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد سيد يوسف61126

القاهرةاألدبىمبصرامام سليمان هللا عبد اسماعيل61127

القاهرةاألدبىمبصرحسن هللا عبد شحات حسن61128

القاهرةاألدبىمبصرعلى حسين صابر حسين61129

القاهرةاألدبىمبصرجاد المقصود عبد محمد محمود محمد61131

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى صابر سيد يوسف61132

القاهرةاألدبىمبصرشاكر محمد حسين محمد61133

القاهرةاألدبىمبصرجمعه محمود عادل احمد61135

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد مسعد احمد61136

القاهرةاألدبىمبصرعلى زيد ابو ابراهيم عيد انس61137

القاهرةاألدبىمبصرالسخاوى الحى عبد احمد ايوب61138

القاهرةاألدبىمبصراحمد ضاحى رأفت ضاحى61139

القاهرةاألدبىمبصرعلى النبى عبد محمد هللا عبد61140

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد عيد عمرو61141

القاهرةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد خالد احمد61142

القاهرةاألدبىمبصرحسن السيد صابر احمد61143

القاهرةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد احمد هللا عبد61145

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد يحيى احمد يحيى61147

القاهرةاألدبىمبصرحسن احمد محمد احمد61148

القاهرةاألدبىمبصريوسف رشدى عاطف محمد61149

القاهرةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد جمال مصطفى61150

القاهرةاألدبىمبصراحمد اسماعيل الحمد ابو احمد61151

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد الدين حسام احمد61152

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد بكرى عيد اسالم61153

القاهرةاألدبىمبصرالشلبى مصطفى سعيد ابراهيم سعيد61154

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد عادل هللا عبد61155

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى الحليم عبد محمد الحليم عبد61156

القاهرةاألدبىمبصرالدين كمال حمدان السيد كريم61157

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم حسن رمضان محمد61158

القاهرةاألدبىمبصرجمعه العزيز عبد عادل محمد61159

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى الحليم عبد محمد يحيى61160

القاهرةاألدبىمبصرمحمد امين الحميد عبد صالح61161
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ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

ن315لطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن318العسكرى الجديدة مصر

ن326العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

راسبالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن340النموذجى طنطاوى سيد

ن324المعادى

ن334المعادى

ثانالمعادى

ن322المعادى

راسبالمعادى

ثانالمعادى

ن328المعادى

ن329المعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ن315حلوان
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القاهرةاألدبىمبصرالسيد عبد درويش احمد الحسن61162

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد يسرى طارق61163

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد غنيمى سعيد رأفت61164

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد صالح رمضان61165

القاهرةاألدبىمبصربدر عثمان عمر محمد خالد61166

القليوبيةاألدبىمبصرهالل السيد الهادى عبد سعد ادهم61167

القليوبيةاألدبىمبصرحسن فهمى السيد كريم61168

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم احمد61169

القليوبيةاألدبىمبصرالهادى زكى احمد السيد احمد61170

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد فاروق محمود اسالم61171

القليوبيةاألدبىمبصرالمهدى محمد مهدى سامى حسام61172

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد الرحمن عبد محمود61173

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد مجاهد محمد مجاهد هللا عبد61174

القليوبيةاألدبىمبصرالسكرى ابراهيم محمد ابراهيم حامد61175

القليوبيةاألدبىمبصرالشين الغنى عبد سعيد يسرى سعيد61176

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد غنيمى خالد غنيمى61177

القليوبيةاألدبىمبصرجاد محمد السيد محمد السيد61178

القليوبيةاألدبىمبصرالعرضى احمد محمد احمد محمد61179

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد رجب احمد61180

القليوبيةاألدبىمبصرحسن الهادى عبد صالح نبيل صالح61181

القليوبيةاألدبىمبصرزكريا احمد سيد عماد الحسن61182

القليوبيةاألدبىمبصرزكريا احمد سيد عماد حسين61183

القليوبيةاألدبىمبصررضوان حسن فهمى السيد عمر61184

القليوبيةاألدبىمبصرالهراوى عفيفى جوده جمال احمد61185

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد السعيد محمد محى على61186

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى محمد العربى محمد ناصر احمد61187

القليوبيةاألدبىمبصرسالم محمد محمد محمود احمد61189

القليوبيةاألدبىمبصرامام محمد السيد محمود61190

القليوبيةاألدبىمبصرعرابى المجيد عبد عرابى يحيى احمد61191

القليوبيةاألدبىمبصرعوده حسن حسن راضى محمود61192

القليوبيةاألدبىمبصرشعالن حسين يس احمد ايهاب61193

القليوبيةاألدبىمبصرشعت الهادى عبد ابراهيم عماره محمد مصطفى61194

القليوبيةاألدبىمبصرالبديوى محمد الرازق عبد احمد باسم61195

القليوبيةاألدبىمبصرعجالن الرحمن عبد جالل فتحى الرحمن عبد61196

القليوبيةاألدبىمبصرالشين محمد السيد فارس هللا عبد61197

القليوبيةاألدبىمبصرعيسى الباقى عبد محمد فتحى العزيز عبد61198

القليوبيةاألدبىمبصرطه احمد الرسول عبد العظيم عبد نادر61199

القليوبيةاألدبىمبصربكر سيد الهادى عبد صبحى احمد61200

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى على هللا عبد محمد احمد61201

القليوبيةاألدبىمبصرمطر ابراهيم المجيد عبد يحيى ايهاب61202

القليوبيةاألدبىمبصرشعالن فوده جازى احمد محمد61203

القليوبيةاألدبىمبصروهدان الحميد عبد الغفار عبد سمير محمد61204
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ن353حلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

راسبحلوان

ثانالنموذجى الفتح

ن334بنها

ن324بنها

ثانابراهيم الشيخ كفر

ثانابراهيم الشيخ كفر

ن315.5ابراهيم الشيخ كفر

ثانابراهيم الشيخ كفر

ثانشبلنجة

راسبطحلة

ثاندملو

راسبدملو

راسبدملو

ن317مرصفا

ثانمرصفا

ثانالعطار ميت

ثانالعطار ميت

ثانالسباع منية

ثانالسباع منية

ثانالسباع منية

ثانالشموت

راسبالشموت

ثانالشموت

ثانبالدقهلية طوخ

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

راسببالقليوبية الدير

راسببالقليوبية الدير

راسبالنخلة كفر

راسبالنخلة كفر

ثانالنخلة كفر

ن317الكبرى اجهور

ثانالكبرى العمار

ثانقها

ثانقها

راسبقها

ثانقها

راسبقها
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القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد النبى عبد محمد السيد الرحمن عبد61205

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم احمد الرحمن عبد على الرحمن عبد61206

القليوبيةاألدبىمبصررقيه اسماعيل السيد رشاد هللا عبد61207

القليوبيةاألدبىمبصرركيح احمد محمد محمد النبى عبد هللا عبد61208

القليوبيةاألدبىمبصرغز احمد الفتاح عبد مجدى محمد61209

القليوبيةاألدبىمبصرعرابى احمد محمد السيد مصطفى61210

القليوبيةاألدبىمبصرعيد حسن احمد حسن شريف يوسف61211

القليوبيةاألدبىمبصرعوده مرشد متولى صالح الرحمن عبد61212

القليوبيةاألدبىمبصرسالم عوده حسن هشام بكر ابو61213

القليوبيةاألدبىمبصرعويطى محمد محمد فتحى الرحمن عبد61214

القليوبيةاألدبىمبصرقطب فوزى الدين عصام فوزى61215

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم محمد محمد وليد61216

القليوبيةاألدبىمبصرالرازق عبد شعبان رمضان الناصر عبد ياسر61217

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد الفتاح عبد السيد بكر ابو61218

القليوبيةاألدبىمبصرغانم الهادى عبد مرزوق سالم بكر ابو61219

القليوبيةاألدبىمبصراحمد السيد احمد السيد احمد61220

القليوبيةاألدبىمبصرخليل عواد عثمان عزت احمد61221

القليوبيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد قاسم اشرف61222

القليوبيةاألدبىمبصرجاويش موسى السيد محسن السيد61223

القليوبيةاألدبىمبصرصوفانى شحاته سعد على ايهاب61224

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد محمد سعيد61225

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم جاد ابراهيم الرحمن عبد61226

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد شحات العزيز عبد هللا عبد61227

القليوبيةاألدبىمبصرهالل حسانين قطب منير هللا عبد61228

القليوبيةاألدبىمبصرصالح احمد محمد هللا عبد على61229

القليوبيةاألدبىمبصرالمنعم عبد السيد محمد احمد محمد61230

القليوبيةاألدبىمبصرصوفان محمد احمد محمد61231

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود السالم عبد محمد ربيع محمد61232

القليوبيةاألدبىمبصرمحسن الوهاب عبد محمد مصطفى محمود61233

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود مصطفى61234

القليوبيةاألدبىمبصراسناوى على الرحيم عبد ابراهيم امير61235

القليوبيةاألدبىمبصرالبركاوى محمد العزيز عبد محمد محمود61236

القليوبيةاألدبىمبصرعيسى كامل العزيز عبد محمد محمود61237

القليوبيةاألدبىمبصراللبودى السيد التواب عبد رجب عمر61238

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان محمود صابر سيد عمر61239

القليوبيةاألدبىمبصرالجدى مرسى مرسى السيد محمود61240

القليوبيةاألدبىمبصرعدوى السيد حسينى محمد الرحمن عبد61241

القليوبيةاألدبىمبصرشاهين جاد صالح احمد صالح61242

القليوبيةاألدبىمبصرعامر ابراهيم امين البديع عبد طه61243

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى حسن صابر سمير عيد61244

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد الحى عبد محمود61245

القليوبيةاألدبىمبصرمعوض حسين سيد سعد مصطفى61246
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ثانكنانه ميت

راسبكنانه ميت

ثانكنانه ميت

ثانكنانه ميت

ن322كنانه ميت

ثانكنانه ميت

ثانكنانه ميت

ن315كنانه ميت

راسبكنانه ميت

راسبالخولى فتحى

راسبالخولى فتحى

راسبالخولى فتحى

ثانالخولى فتحى

ثانالقناطر شبين

ن332القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

راسبالقناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ن324القناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ن316القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن315القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن321القناطر شبين

راسبطحانوب

راسبطحانوب

ن315طحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ن316طحانوب

راسبطحانوب

ن332طحا كفر

ثانطحا كفر

ثانطحا كفر

ثانطحا كفر
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القليوبيةاألدبىمبصرمحمود الظاهر عبد عادل اسالم61247

القليوبيةاألدبىمبصرمسلم الفتاح عبد الرحمن عبد حجاج61248

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود فتحى محمد فتحى61249

القليوبيةاألدبىمبصرامام محمد احمد محمد61250

القليوبيةاألدبىمبصرشافعى رفعت متحت محمود61251

القليوبيةاألدبىمبصرعباس السعيد احمد عباس احمد61252

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار الباقى عبد محمود كرم خالد61253

القليوبيةاألدبىمبصرحسين على احمد على61254

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان محمد السيد على61255

القليوبيةاألدبىمبصرزهران المومن عبد خالد المومن عبد61256

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الصادق عبد احمد محمد61257

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الدين حسام محمد61258

القليوبيةاألدبىمبصرعلى السالم عبد خالد محمد61259

القليوبيةاألدبىمبصراحمد حسن عادل محمود61260

القليوبيةاألدبىمبصرحسن فرغلى بدر محمود61261

القليوبيةاألدبىمبصرالمجيد عبد على جمعه مصطفى61262

القليوبيةاألدبىمبصرالصلحاوى الحميد عبد محمد ربه عبد مصطفى61263

القليوبيةاألدبىمبصرعوض محمد احمد حسين مصعب61264

القليوبيةاألدبىمبصرهاشم احمد حامد مؤمن61265

القليوبيةاألدبىمبصرقطب محمد حسن محمد خالد61266

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم احمد ابراهيم61267

القليوبيةاألدبىمبصرمنطاوى سالم النبى رب عبد امام احمد61268

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين الهادى عبد سمير احمد61269

القليوبيةاألدبىمبصرنجم احمد سيد محمد عادل احمد61270

القليوبيةاألدبىمبصرليثى محمد احمد محمد احمد61271

القليوبيةاألدبىمبصريونس محمد احمد محمد احمد61272

القليوبيةاألدبىمبصررزق العزيز عبد سالم محمد احمد61273

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد سيد محمد احمد61274

القليوبيةاألدبىمبصرسالم الفتاح عبد حسين النبى عبد اسالم61275

القليوبيةاألدبىمبصررواش الحافظ عبد شعبان محمد اسالم61276

القليوبيةاألدبىمبصرالحى عبد اسماعيل جمال اسماعيل61277

القليوبيةاألدبىمبصرالشاذلى محمد السيد وائل السيد61278

القليوبيةاألدبىمبصرشاكر امام عقل فتحى سليمان61279

القليوبيةاألدبىمبصرسقيطه ابراهيم احمد الغنى عبد صبرى61280

القليوبيةاألدبىمبصرعلى فواد خالد الرحمن عبد61281

القليوبيةاألدبىمبصرحجاب احمد محمد سالم مجدى61282

القليوبيةاألدبىمبصرزايد حميد احمد محمد61283

القليوبيةاألدبىمبصرعطيه محمد جمعه محمد61284

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد حسن محمد61285

القليوبيةاألدبىمبصرالصيفى على الحميد عبد خالد محمد61286

القليوبيةاألدبىمبصرعامر سيد شوقى سيد محمد61287

القليوبيةاألدبىمبصرعامر الشافى عبد سيد محمد61288
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ن316الدير كفر

ن321الدير كفر

ثانالدير كفر

راسبالدير كفر

ثانالدير كفر

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

راسبالخصوص

راسبالخصوص

راسبالخصوص

راسبالخصوص

راسبالخصوص

راسبالخصوص

ثانالخصوص

راسبالخصوص

ثانالخصوص

ن315الخصوص

راسبالخصوص

راسبالمنايل

ن320الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن315الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن328الخيرية القناطر

ن323الخيرية القناطر

ن326الخيرية القناطر

ن368الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن330الخيرية القناطر

ن315الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن315الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن331الخيرية القناطر



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2373

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الشيخ احمد شعبان محمد61289

القليوبيةاألدبىمبصرالسحلى سعد شوربجى شعبان محمد61290

القليوبيةاألدبىمبصرالسحلى سعد محمد عزت محمد61291

القليوبيةاألدبىمبصرالمنياوى ابراهيم محمد احمد محمود61292

القليوبيةاألدبىمبصربدوى احمد محمود اشرف محمود61293

القليوبيةاألدبىمبصرامين احمد جالل محمود61294

القليوبيةاألدبىمبصرحافظ شحات خالد محمود61295

القليوبيةاألدبىمبصرسالم العليم عبد رفعت محمود61296

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد سالم محمود61297

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم سامى محمود61298

القليوبيةاألدبىمبصرعامر سيد محمد طه محمود61299

القليوبيةاألدبىمبصرالسميع عبد محمد عادل ياسر61300

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور محمود اشرف محمود61301

القليوبيةاألدبىمبصرالسايس مرسى احمد فاروق مصطفى61302

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد شعبان محمد ابراهيم61303

القليوبيةاألدبىمبصرصوان حسانين محمد خالد سعيد61304

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد سالمه رمضان محمود61305

القليوبيةاألدبىمبصرشرمه سيد محمد سالم مصطفى61306

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل حسن الفتاح عبد عاطف احمد61307

القليوبيةاألدبىمبصركمال امام محمد صالح محمد احمد61308

القليوبيةاألدبىمبصرمرعى السيد المجد ابو عالء السيد61309

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حسين صالح فيصل امير61310

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى السيد توفيق محمد جمال عاصم61311

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار عطيه ابراهيم محمد ناجح كريم61312

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد المهدى محمد محمد يحى61313

المنوفيةاألدبىمبصرالمعبود عبد الحميد عبد جمال احمد61314

المنوفيةاألدبىمبصرالسدودى محمد فتحى احمد61316

المنوفيةاألدبىمبصرنصر السالم عبد السيد شعبان61317

المنوفيةاألدبىمبصرالسدودى مرزوق هللا عوض عمرو61318

المنوفيةاألدبىمبصربدوى محمد احمد محمد61319

المنوفيةاألدبىمبصرالمجيد عبد حامد بشرى محمد61320

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى سويد السيد صبرى مصطفى61321

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل فرحات محمد شعبان هشام61322

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد على جابر محمد احمد61323

المنوفيةاألدبىمبصرالوراقى كمال خميس الرحمن عبد61324

المنوفيةاألدبىمبصرمصيلحى سعد حسن احمد61325

المنوفيةاألدبىمبصرالشناوى محمد لطفى صابر اسالم61326

المنوفيةاألدبىمبصرحلوه الكريم عبد اسماعيل المعطى عبد اسماعيل61327

المنوفيةاألدبىمبصرانبيوه الجيد عبد احمد شريف61328

المنوفيةاألدبىمبصرعطوه الغفار عبد محمد اسامه محمد61329

المنوفيةاألدبىمبصرالمنعم عبد السيد عادل محمد61330

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه الفتاح عبد الهادى عبد محمد61331
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ن319الخيرية القناطر
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ثانالخيرية القناطر
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ثانقليوب

ثانقليوب

ن322اشفين كوم
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ثانطنان

ثانطنان

راسبطنان

ثانطنان

ثانطنان

ثانطنان
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ثانالكوم شبين

ثانالكوم شبين

ثانالكوم شبين

راسبالكوم شبين

ثانالكوم شبين

راسبالكوم شبين

ثانالكوم شبين

ثانالكوم شبين

ن315الكوم شبين

ثانالكوم شبين

راسبزوير

ثانزوير
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راسبزوير

راسبزوير

راسبزوير



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2375

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنوفيةاألدبىمبصرحلوه الكريم عبد اسماعيل المعطى عبد محمود61332

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه الفتاح عبد الهادى عبد معاذ61333

المنوفيةاألدبىمبصرصبح عزب مصطفى ابراهيم محمد61334

المنوفيةاألدبىمبصرجلهوم ابراهيم محمد كمال الرحمن عبد61335

المنوفيةاألدبىمبصرصالح على جمال ابراهيم61336

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد حافظ محمد كريم61337

المنوفيةاألدبىمبصرعياد اسماعيل المطلب عبد على المطلب عبد61339

المنوفيةاألدبىمبصرسالم مصطفى الستار عبد مصطفى61340

المنوفيةاألدبىمبصرالفرخ احمد على محمد ماجد61341

المنوفيةاألدبىمبصرمنشاوى احمد مهدى احمد61342

المنوفيةاألدبىمبصرجاد الغنى عبد شوقى احمد61343

المنوفيةاألدبىمبصرجمعه عطيه فوزى محمد الرحمن عبد61344

المنوفيةاألدبىمبصرالعطار العزيز عبد محمد العزيز عبد معاذ61345

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه المنصف عبد شريف هللا عبد61346

المنوفيةاألدبىمبصرسالم محمد محمد محمد الرحمن عبد61347

المنوفيةاألدبىمبصرالسكرى عواد ابراهيم العزيز عبد ضياء61348

المنوفيةاألدبىمبصراحمد كامل النبوى محمد نادر61349

المنوفيةاألدبىمبصرشريف ابراهيم محمد هللا عبد61350

المنوفيةاألدبىمبصربدير حسب على على سعيد يحى61351

المنوفيةاألدبىمبصرالدايم عبد ابراهيم توفيق حامد احمد61352

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد جميل صابر محمد جميل61353

المنوفيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد على محمد61354

المنوفيةاألدبىمبصرزلط محمد جمال احمد61355

المنوفيةاألدبىمبصرهللا جاب احمد على احمد61356

المنوفيةاألدبىمبصرالمسير رشاد محمد احمد محمد61357

المنوفيةاألدبىمبصرعسكر مصطفى كامل مصطفى61358

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ سليمان انور معاويه61359

المنوفيةاألدبىمبصرالفضل ابو محمد مصطفى اسامه61360

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمد شعبان مدحت61361

المنوفيةاألدبىمبصرحشكيل على السعيد محمد مصطفى61362

المنوفيةاألدبىمبصرالال عبد الرسول عبد ربيع احمد61363

المنوفيةاألدبىمبصراالفندى السيد سعيد احمد61364

المنوفيةاألدبىمبصرسالم احمد طه احمد61365

المنوفيةاألدبىمبصرالجمصى السميع عبد محمد احمد61366

المنوفيةاألدبىمبصرزينه عبده رشدى احمد61367

المنوفيةاألدبىمبصرهللا جاد الرازق عبد عزيز باسم61368

المنوفيةاألدبىمبصرالفرماوى المحسن عبد محمد جمال61369

المنوفيةاألدبىمبصرعيد سعيد عالء حسن61370

المنوفيةاألدبىمبصرالعباس محمد متولى احمد حمزه61371

المنوفيةاألدبىمبصرالتلب رمضان رضا رمضان61372

المنوفيةاألدبىمبصرعامر ابو الحميد عبد سعد الحميد عبد61373

المنوفيةاألدبىمبصرالال عبد الحميد عبد عاطف الحميد عبد61374
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راسبزوير

راسبزوير

ثانزوير

ثانزوير

ثانالسبع بركة

ثانالسبع بركة
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ثانالسبع بركة

ثانالسبع بركة

ثانبالمنوفية الروضة

ثانهالل كفر

ن349هالل كفر

ثانقويسنا

ن315قويسنا

ثانقويسنا

ن320قويسنا

ثانقويسنا

ثانبره ميت

ن315بره ميت

ن337.5شبرابخوم

ثانخنان ام

ثانخنان ام

ثانتال

ثانتال

راسبتال

ثانتال

ثانتال

راسبتال

ثانتال

راسبتال

راسبزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان
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المنوفيةاألدبىمبصرالتليتى الغنى عبد عادل الرحمن عبد61375

المنوفيةاألدبىمبصراحمد عطيه احمد عطيه61376

المنوفيةاألدبىمبصرسليم حسن حسن عمرو61377

المنوفيةاألدبىمبصرحسين ابو احمد حسنى محمد61378

المنوفيةاألدبىمبصرسالم ابو الحميد عبد عاصم محمد61379

المنوفيةاألدبىمبصرفراج محمود السالم عبد محمد61380

المنوفيةاألدبىمبصرالدين شرف يوسف السيد محمد61381

المنوفيةاألدبىمبصررميح احمد عطيه محمد61382

المنوفيةاألدبىمبصرالزيات سليمان حسنى محمد61383

المنوفيةاألدبىمبصرالوهاب عبد مصطفى سعيد محمد61384

المنوفيةاألدبىمبصرالطيار الحميد عبد هللا عبد محمد61385

المنوفيةاألدبىمبصرخليفه احمد وجيه محمد61386

المنوفيةاألدبىمبصرالدين علم الحميد عبد الرحيم عبد محمد61387

المنوفيةاألدبىمبصرسالم ابو شحاته رمضان محمد61388

المنوفيةاألدبىمبصررميح العظيم عبد رضا محمود61389

المنوفيةاألدبىمبصرالفرماوى الحكيم عبد نبيل محمود61390

المنوفيةاألدبىمبصريوسف ابو لطفى وجيه محمود61391

المنوفيةاألدبىمبصرهللا جاد محمود محمد محمود61392

المنوفيةاألدبىمبصرعيطه السيد شعبان محمود61393

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد الوارث عبد رضا محمود61394

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد محمود عطيه مصطفى61395

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ شعبان كامل مصطفى61396

المنوفيةاألدبىمبصريوسف ابو فتحى احمد مصطفى61397

المنوفيةاألدبىمبصرمسرجه فتحى محمد مصطفى61398

المنوفيةاألدبىمبصرالتليتى الغنى عبد عادل معاذ61399

المنوفيةاألدبىمبصررميح هللا عبد طلعت منصور61400

المنوفيةاألدبىمبصرشعبان على السيد مهنى61401

المنوفيةاألدبىمبصركسبر محمد محمد احمد61402

المنوفيةاألدبىمبصردغيدى السميع عبد السميع عبد محمد61403

المنوفيةاألدبىمبصرزينه الحميد عبد ربيع مصطفى61404

المنوفيةاألدبىمبصرالمراكبى على ابراهيم محمود61405

المنوفيةاألدبىمبصرسالم ابو الخالق عبد صالح محمد61406

المنوفيةاألدبىمبصرعامر احمد رجب محمد61407

المنوفيةاألدبىمبصرعامر محمود محمود محمود61408

المنوفيةاألدبىمبصرالواعر جمعه محمد حماده61409

المنوفيةاألدبىمبصرالنجار ابراهيم محمد ابراهيم61410

المنوفيةاألدبىمبصراالفندى المرسى حسن احمد61411

المنوفيةاألدبىمبصرفراج عزب العزيز عبد احمد61412

المنوفيةاألدبىمبصررميح هللا عبد طلعت هللا عبد61413

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ السطوحى ايمن محمود61414

المنوفيةاألدبىمبصرالبرعى محمد السيد مصطفى61415

المنوفيةاألدبىمبصرمحرم خضرجى السيد الرحمن عبد61416
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المنوفيةاألدبىمبصرشعبان اللطيف عبد جمال محمد61417

المنوفيةاألدبىمبصرالسودانى سرور حامد محمد61418

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد مسعود خميس محمد61419

المنوفيةاألدبىمبصرعجوه محمد فتحى محمد61421

المنوفيةاألدبىمبصرزيان ابو العظيم عبد فوزى محمود61422

المنوفيةاألدبىمبصرعالم فتحى الفتح ابو مصطفى61423

المنوفيةاألدبىمبصرالكومى عبده محمد كريم61424

المنوفيةاألدبىمبصرداود امين محمد شريف61425

المنوفيةاألدبىمبصرالمراكبى النبى عبد جمعه عمرو61426

المنوفيةاألدبىمبصرالفضل ابو محروس حسين محروس61427

المنوفيةاألدبىمبصرريان محمود ابراهيم محمود61428

المنوفيةاألدبىمبصريونس على رضاء طارق61429

المنوفيةاألدبىمبصرمسعود طه محمد على61430

المنوفيةاألدبىمبصرهالل محمد صبحى محمد61431

المنوفيةاألدبىمبصردرغام المنعم عبد طارق هادى61432

المنوفيةاألدبىمبصرزهران الرحمن عبد بسيونى احمد61433

المنوفيةاألدبىمبصرالشال موسى مصطفى محمد61434

المنوفيةاألدبىمبصرالعال ابو محمد محمد محمود61435

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى مصطفى جمال احمد61436

المنوفيةاألدبىمبصرالنجار احمد محمد احمد61437

المنوفيةاألدبىمبصرمناع هللا فتح ناصر محمد احمد61438

المنوفيةاألدبىمبصرالبياع هللا فتح محمد بسام61439

المنوفيةاألدبىمبصربدر توفيق على توفيق61440

المنوفيةاألدبىمبصرهندى محروس السيد محروس61441

المنوفيةاألدبىمبصررزه محمود السيد محمد61442

المنوفيةاألدبىمبصرالمسارع عيد شعبان محمد61443

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ احمد محمد محمد61444

المنوفيةاألدبىمبصرداود جمال محمد محمد61445

المنوفيةاألدبىمبصرالهوارى محمد احمد محمود61446

المنوفيةاألدبىمبصرنقير محمود السيد محمود61447

المنوفيةاألدبىمبصرالهوارى محمد حسن محمود61448

المنوفيةاألدبىمبصرالهوارى محمود رضا محمود61449

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ محمود الدسوقى ابراهيم نادر61450

المنوفيةاألدبىمبصرالهجين ابراهيم مصطفى ابراهيم61451

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى ابراهيم نصر ابراهيم61452

المنوفيةاألدبىمبصرقبالى محمد سامى احمد61453

المنوفيةاألدبىمبصرظالم ابو ابراهيم السيد احمد61454

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى الفتاح عبد الصاوى محمود61455

المنوفيةاألدبىمبصرحسين ابو فتحى محمد محمد محمود61456

المنوفيةاألدبىمبصرالقط هللا عبد رجب محمد61461

المنوفيةاألدبىمبصراالشمونى احمد الجليل عبد احمد61462

المنوفيةاألدبىمبصرشعير الرحمن حبيب هللا فتح محمود61463
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راسبدلكة طوخ

ن328دلكة طوخ

راسبدلكة طوخ

ثاندلكة طوخ

ن331.5دلكة طوخ

راسبدلكة طوخ

ن323دلكة طوخ

راسبدلكة طوخ

ثاندلكة طوخ

ثاندلكة طوخ

ن315دلكة طوخ

ثانبمم

راسببمم

راسببمم

راسببمم

راسبالشهداء

ثانالشهداء

ن315الشهداء

ن315دراجيل

ن315دراجيل

ثاندراجيل

ثاندراجيل

ن315دراجيل

ثاندراجيل

ثاندراجيل

ثاندراجيل

ثاندراجيل

ثاندراجيل

ثاندراجيل

ثاندراجيل

ثاندراجيل

ثاندراجيل

ثاندراجيل

ثاندراجيل

ثاندراجيل

راسبدراجيل

ثاندراجيل

راسبدراجيل

راسبدراجيل

ن337دراجيل

ن333.5بشتامى

ن315.5بشتامى
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المنوفيةاألدبىمبصرالصباغ ابراهيم رمضان احمد61464

المنوفيةاألدبىمبصرالجواد عبد حسن سعد ناصر احمد61465

المنوفيةاألدبىمبصرالصاوى عنتر الزناتى شمس61466

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه السالم عبد رضا عبده61467

المنوفيةاألدبىمبصرقابل مبروك شعبان عمرو61468

المنوفيةاألدبىمبصرلولح احمد العال عبد محمد61469

المنوفيةاألدبىمبصردغيدى ابراهيم محمد محمود61470

المنوفيةاألدبىمبصراالزوك محمد عزت الرحمن عبد61471

المنوفيةاألدبىمبصرمقطف السيد سعيد وجيد61472

المنوفيةاألدبىمبصرالمغربى محمد الشافى عبد فتحى هللا عبد61473

المنوفيةاألدبىمبصرالبنا الحميد عبد مصطفى العظيم عبد61474

المنوفيةاألدبىمبصرالنجار محمد اللطيف عبد كرم61475

المنوفيةاألدبىمبصرحمزه على العزيز عبد احمد مصطفى61476

المنوفيةاألدبىمبصرسويلم ذكريا احمد ابراهيم61477

المنوفيةاألدبىمبصرحرزه محمد جمعه ابراهيم احمد61478

المنوفيةاألدبىمبصرحبيب الوهاب عبد احمد الوهاب عبد61479

المنوفيةاألدبىمبصرحرزو هللا عبد ياسر محمد61480

المنوفيةاألدبىمبصرهجرس غباشى بسيونى محمود61481

المنوفيةاألدبىمبصرغانم النبى عبد مبروك محمود61482

المنوفيةاألدبىمبصرشافعى محمد السيد محمود61484

المنوفيةاألدبىمبصرخليل مصطفى الباسط عبد احمد61485

المنوفيةاألدبىمبصرالسبكى محمود حنفى محمد اسالم61486

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الغنى عبد نجاح اسالم61487

المنوفيةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد حمدى حسن61488

المنوفيةاألدبىمبصرعلى محمد المكارم ابو على61489

المنوفيةاألدبىمبصربكر على سعد هشام الرحمن عبد61490

المنوفيةاألدبىمبصربرغش اسماعيل بكر اسماعيل61491

المنوفيةاألدبىمبصرخليل الرحمن عبد محمد الحسينى شكرى ابراهيم61492

المنوفيةاألدبىمبصرالبهلول الفتاح عبد خالد اسالم61493

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر حسن سليمان عمر61494

المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد عادل61495

المنوفيةاألدبىمبصريوسف الغفار عبد يحيى محمد61496

المنوفيةاألدبىمبصرنجم ابراهيم احمد محمود61497

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم هللا عبد ابراهيم61498

المنوفيةاألدبىمبصردرويش احمد جابر محمد61499

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم سليمان غنيمى مصطفى61500

المنوفيةاألدبىمبصرهيكل محمد صالح اسالم61501

المنوفيةاألدبىمبصرالتهامى ابراهيم محمد ابراهيم61502

المنوفيةاألدبىمبصرالساكت على المنصف عبد محمد باسم61503

المنوفيةاألدبىمبصرالسعود ابو القوى عبد ابراهيم سعيد المنعم عبد61504

المنوفيةاألدبىمبصربركات كامل احمد محمد61505

المنوفيةاألدبىمبصرحجازى طه ابراهيم طه محمد61506
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ثانالعراقية

ثانالعراقية

ن330العراقية

ثانالعراقية

ثانالعراقية

ثانالعراقية

ثانالعراقية

ثانالعراقية

ن315العراقية

ن329العراقية

ن336العراقية

ثانالعراقية

ثانالعراقية

راسبالشبع كفر

ثانالشبع كفر

راسبالشبع كفر

راسبالشبع كفر

ثانالشبع كفر

ثانالشبع كفر

ثانالباجور

ثانالضحاك سبك

راسبالضحاك سبك

ن316الضحاك سبك

ثانالضحاك سبك

ثانالضحاك سبك

ن322مناوهلة

ثاناسطنها

ثانمشيرف

راسبمشيرف

ثانمشيرف

راسبمشيرف

ثانمشيرف

ن330مشيرف

ثانمشيرف

ن333مشيرف

ن326مشيرف

ثانبهناى

ن392عفيف ميت

ثانعفيف ميت

ثانعفيف ميت

ثانعفيف ميت

راسبعفيف ميت
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المنوفيةاألدبىمبصرالسعود ابو ابراهيم المحسن عبد محمد61507

المنوفيةاألدبىمبصرالعال ابو العاطى عبد اشرف العاطى عبد61508

المنوفيةاألدبىمبصرالصعيدى المقصود عبد محمد المقصود عبد61509

المنوفيةاألدبىمبصرقاسم ابراهيم صبحى عالء61510

المنوفيةاألدبىمبصرخليفه العال عبد محمد احمد61511

المنوفيةاألدبىمبصرعجوه الواحد عبد المطلب عبد محمد61512

المنوفيةاألدبىمبصرعتيم على حسن ابراهيم61513

المنوفيةاألدبىمبصرموسى ابو ابراهيم محمد ابراهيم61514

المنوفيةاألدبىمبصرالطنطى شوقى فريد احمد61515

المنوفيةاألدبىمبصرعرفه السيد مبروك احمد61516

المنوفيةاألدبىمبصربدر السيد السيد خالد السيد61517

المنوفيةاألدبىمبصركشك صابر احمد هللا عبد61518

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد فوده محمود عصام61519

المنوفيةاألدبىمبصرالحداد الجيد عبد على محمد61520

المنوفيةاألدبىمبصرسعده السيد الشهيد عبد محمود61521

المنوفيةاألدبىمبصرحفيشه الحميد عبد على محمود61522

المنوفيةاألدبىمبصرعبيد سعيد ناصر هشام61523

المنوفيةاألدبىمبصرالعال ابو المعز عبد محمد الرحمن عبد61524

المنوفيةاألدبىمبصرالسكاكنى العظيم عبد المرضى عبد عادل61525

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته احمد سيد النبى عبد ربيع61526

المنوفيةاألدبىمبصرالبرهامى مرزوق على محمد61527

المنوفيةاألدبىمبصرالدين شرف ابراهيم ابراهيم احمد61528

المنوفيةاألدبىمبصرخليل سعيد كرم اسالم61529

المنوفيةاألدبىمبصرالشريف توفيق سالم الرحمن عبد61530

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى محمد صابر هللا عبد61531

المنوفيةاألدبىمبصرخليل الغفار عبد الحميد عبد احمد محمد61532

المنوفيةاألدبىمبصركيوان الحميد عبد رضا محمد61533

المنوفيةاألدبىمبصرالدين شمس المنعم عبد العزيز عبد محمد61534

المنوفيةاألدبىمبصرالسقا محمد عطا محمد61535

المنوفيةاألدبىمبصرالدين سيف ابراهيم نبيل محمد61536

المنوفيةاألدبىمبصرحبيب سالم ابراهيم السيد محمود61537

المنوفيةاألدبىمبصرمصرى دياب السيد ناصر مصطفى61538

المنوفيةاألدبىمبصرعمر حنيزى عادل اسالم61539

المنوفيةاألدبىمبصرخريبش محمد محمود احمد61540

المنوفيةاألدبىمبصرالغنى عبد زيد ابو محمد زيد ابو61541

المنوفيةاألدبىمبصرعوض الفتوح ابو خالد اسالم61542

المنوفيةاألدبىمبصرحطب ابو هللا عبد صبحى الرازق عبد61543

المنوفيةاألدبىمبصرمرزوق فتحى محمد الرحمن عبد61544

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عطا ابراهيم مبروك العظيم عبد61545

المنوفيةاألدبىمبصراالهل سيد على اشرف الفتاح عبد61546

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عطا فتحى محمود مصطفى61547

المنوفيةاألدبىمبصرالسجينى ابراهيم كمال ابراهيم61548
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ثانعفيف ميت

ثانالصغرى فيشا

ن348الصغرى فيشا

ن363.5الصغرى فيشا

راسبالخضرة كفر

ثانالخضرة كفر

ن336منوف

ن320منوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ن359منوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ن344منوف

ن332منوف

ثانمنوف

ن359منوف

ثانمنوف

ن322منوف

ثانمنوف

ثانالعامرة

ثانالعامرة

ثانالعامرة

ثانالعامرة

ثانالعامرة

راسبالعامرة

راسبالعامرة

راسبالعامرة

راسبالعامرة

ن344.5العامرة

ن344رزين زاوية

ن319رزين زاوية

ثاندبركى

ثاندبركى

ثاندبركى

ن523دبركى

ثاندبركى

ن315دبركى

ثاندبركى

ن418دبركى
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المنوفيةاألدبىمبصرعلى ابو الهادى عبد رأفت احمد61549

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه الفتاح عبد ناصر الرحمن عبد61553

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته المحسن عبد محمد على61554

المنوفيةاألدبىمبصرالرصاصى نجاتى فوزى محمد61555

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان صباح محمد محمود61556

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد المنعم عبد يسرى ممدوح61557

المنوفيةاألدبىمبصرالعال ابو المعز عبد ربيع المعز عبد61558

المنوفيةاألدبىمبصراحمد فرج محمد محى احمد61559

المنوفيةاألدبىمبصرصقر الحسينى خالد محمد61560

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور السيد الحميد عبد جمال محمود61561

المنوفيةاألدبىمبصرحميده راغب سعيد محمد محمود61562

المنوفيةاألدبىمبصرحمزه مصطفى بكر مصطفى61563

المنوفيةاألدبىمبصرعفيفى محمد رمضان محمود61564

المنوفيةاألدبىمبصرخضر احمد محمد معتز61565

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى ابراهيم سعيد ابراهيم61566

المنوفيةاألدبىمبصرحفنى على ايمن على61567

المنوفيةاألدبىمبصرزكى السالم عبد عباس معاذ61568

المنوفيةاألدبىمبصررابح سعيد عيد يوسف61569

المنوفيةاألدبىمبصرالقماش الحليم عبد على امير61570

المنوفيةاألدبىمبصرعلى الشافى عبد على هللا عبد61571

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى محمد ايمن محمد61572

المنوفيةاألدبىمبصرفهيم الخالق عبد طارق محمد61573

المنوفيةاألدبىمبصرحنفى شعبان القاسم ابو ابراهيم61574

المنوفيةاألدبىمبصرزكى سعد هللا عبد ابراهيم61575

المنوفيةاألدبىمبصرعليان زيد ابو احمد زيد ابو احمد61576

المنوفيةاألدبىمبصرالعراقى رزق رجب احمد61577

المنوفيةاألدبىمبصرالنبى عبد احمد سعيد محمود61580

المنوفيةاألدبىمبصريوسف احمد المجيد عبد احمد61582

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد حسنى محمد احمد61583

المنوفيةاألدبىمبصررسالن محمد حمدى على طاهر61584

المنوفيةاألدبىمبصرنصار على الرازق عبد الدين نور محمد61585

المنوفيةاألدبىمبصرالمقصود عبد مبروك صالح ابراهيم61586

المنوفيةاألدبىمبصراحمد منصور فتحى ايهاب61587

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد المجيد عبد السيد الرحمن عبد61588

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم السيد سمير احمد61589

المنوفيةاألدبىمبصرصابح خالد محمد خالد61590

المنوفيةاألدبىمبصرعلى المجيد عبد ربيع المجيد عبد61591

المنوفيةاألدبىمبصراالعرج العزيز عبد السيد احمد61592

المنوفيةاألدبىمبصرالقريطى القوى عبد ماهر على61593

المنوفيةاألدبىمبصرزوبع عباس امين محمد61595

المنوفيةاألدبىمبصرحافظ المنصف عبد حافظ محمود61596

المنوفيةاألدبىمبصرالواحد عبد علوان خالد محمود61597
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ن364دبركى

ن326الكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ن315الكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ن322الكبرى فيشا

ن344الكبرى فيشا

ثانداود كفر

ثانداود كفر

راسبداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

راسبداود كفر

ثانداود كفر

ثاناشمون

ن315اشمون

ن320اشمون

ن315اشمون

ثانسمادون

ثانسمادون

راسبسمادون

ثانسمادون

ثانابوشعرة ساقية

راسبابوشعرة ساقية

ن317ابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ن315ابوشعرة ساقية

ن325ابوشعرة ساقية

راسبابوشعرة ساقية

راسبابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ثانمؤنسة

ثانمؤنسة

ثانمؤنسة

راسبمؤنسة

ثانمؤنسة

راسبمؤنسة

ثانطليا

ثانطليا

ثانطليا

راسبطليا

ثانطليا
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المنوفيةاألدبىمبصراالعرج كمال حمدى مصطفى61598

المنوفيةاألدبىمبصرعبود على سمير محمد61599

المنوفيةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد ابراهيم طارق محمد61600

المنوفيةاألدبىمبصرحسين سريع ابو محمود محمد61601

المنوفيةاألدبىمبصرعافيه كمال احمد كمال61602

المنوفيةاألدبىمبصروفا على شحات سعيد61603

المنوفيةاألدبىمبصرخضر الحليم عبد حلمى عمر61604

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد محمود61605

المنوفيةاألدبىمبصراحمد لبيب اشرف مصطفى61606

المنوفيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد محمود مصطفى61607

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه ذكى حمدى الرحمن عبد61608

المنوفيةاألدبىمبصرالعال عبد عدلى مجدى محمد61609

المنوفيةاألدبىمبصرالشافى عبد فتحى رمضان محمود61610

المنوفيةاألدبىمبصرصادق رشاد صالح محمود61611

المنوفيةاألدبىمبصرالنبى عبد فتحى شحات كريم61612

المنوفيةاألدبىمبصريسين الحميد عبد يسين بالل61613

المنوفيةاألدبىمبصرالقاضى محمود عدلى حسين61614

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد محمد الرحمن عبد61615

المنوفيةاألدبىمبصرالمصرى ماهر احمد محمد61616

المنوفيةاألدبىمبصرالبهواشى احمد خالد محمد61617

المنوفيةاألدبىمبصرجبريل شعبان السالم عبد محمد61618

المنوفيةاألدبىمبصرالفضيل عبد كمال الفضيل عبد كمال61619

المنوفيةاألدبىمبصرسالم عطيه حمدى رضا61620

المنوفيةاألدبىمبصررحيم كامل محمود كامل61621

المنوفيةاألدبىمبصرسعيد محمود سالم ابراهيم61622

المنوفيةاألدبىمبصررمضان فتوح قطب احمد61623

المنوفيةاألدبىمبصرنصار على الخالق عبد احمد ايمن61624

المنوفيةاألدبىمبصرالرحيم عبد الرحمن عبد محمود الخالق عبد61625

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الغفار عبد اشرف الغفار عبد61626

المنوفيةاألدبىمبصرعباس شحات انور محمد61627

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد عباس جوده محمد61628

المنوفيةاألدبىمبصرموسى باتع نادى محمد61629

المنوفيةاألدبىمبصرالعدوى محمد موسى رشاد موسى61630

المنوفيةاألدبىمبصرسعد الرحيم عبد ياسر محمد61631

المنوفيةاألدبىمبصرزين محمد مبروك محمد هشام61632

المنوفيةاألدبىمبصرعلى السيد على هللا عبد61633

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد ياسر عمار61634

المنوفيةاألدبىمبصرشعبان المنجى عبد شعبان يوسف61635

المنوفيةاألدبىمبصرالعظيم عبد ابراهيم رفعت محمد61636

المنوفيةاألدبىمبصراللطيف عبد فتوح حربى احمد61637

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم احمد محمد61638

المنوفيةاألدبىمبصرحبلص العظيم عبد ابراهيم احمد61639
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ثانطليا

ثانشوشاى

ثانشوشاى

ثانشوشاى

ثانشوشاى

راسبجويدة منيل

ثانجويدة منيل

ثانجويدة منيل

راسبجويدة منيل

ثانجويدة منيل

راسبجويدة منيل

ثانجويدة منيل

ثانجويدة منيل

ثانجويدة منيل

ثانجويدة منيل

ن315قورص كفر

راسبطهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

ثاندلهمو

ثانالنعناعية

ثانالنعناعية

ثانالنعناعية

ن315.5النعناعية

راسبالنعناعية

ثانالنعناعية

ثانالنعناعية

ن328النعناعية

ثانالنعناعية

ن363النعناعية

ثانالنعناعية

راسبقورص

راسبقورص

ثانقورص

ثانقورص

ن344بالمنوفية دروة

ن338بالمنوفية دروة

ثانالبرانية
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المنوفيةاألدبىمبصرمتولى زكريا يحى احمد61640

المنوفيةاألدبىمبصرعبده حسن على محمد61641

المنوفيةاألدبىمبصرالعليم عبد النبى عبد محمد مصطفى61642

المنوفيةاألدبىمبصرالمقصود عبد عمر ابراهيم عمر61643

المنوفيةاألدبىمبصرالعز ابو السيد السيد محمد61644

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد محمد حازم محمد61645

المنوفيةاألدبىمبصرسالم محمد حلمى محمود احمد61646

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم الواسع عبد اوسامه محمود61647

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد حامد ايمن حامد61648

المنوفيةاألدبىمبصرعلى جمعه محمد زياد61649

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم سعودى عصام سعودى61650

المنوفيةاألدبىمبصرالقادر عبد الرحمن عبد القادر عبد الرحمن عبد61651

المنوفيةاألدبىمبصرفرحات على مجدى هللا عبد61652

المنوفيةاألدبىمبصرمرسى الرازق عبد هانى محمد61653

الغربيةاألدبىمبصرالسيد زغلول محمد السيد باسم61654

الغربيةاألدبىمبصرالشاطر السيد الرحيم عبد الوهاب عبد ابراهيم61655

الغربيةاألدبىمبصرعوده احمد احمد الستار عبد احمد61656

الغربيةاألدبىمبصرالجزار محمد رفاعى محمد طلحه61657

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى فتحى محمد هللا عبد61658

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ سعيد حسن عالء61659

الغربيةاألدبىمبصرالهمشرى العظيم عبد المطلب عبد فكرى61660

الغربيةاألدبىمبصرالطناحى محمد سمير كمال61661

الغربيةاألدبىمبصرالعال ابو مرسى محروس ابراهيم محمد61662

الغربيةاألدبىمبصرعاصى على ايمن محمد61663

الغربيةاألدبىمبصرسالمه ابو محمد طارق محمد61664

الغربيةاألدبىمبصرزويل الجواد عبد مصطفى الجواد عبد محمد61665

الغربيةاألدبىمبصرمشعل العال عبد محمد احمد يوسف61666

الغربيةاألدبىمبصرنمر احمد محمد رأفت محمد61667

الغربيةاألدبىمبصرالعتربى فتحى محمد هللا عبد61668

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو العزيز عبد امام فرج امام61669

الغربيةاألدبىمبصرسعد الغنى عبد سعد الغنى عبد61670

الغربيةاألدبىمبصرالوكيل محمد على محمد61671

الغربيةاألدبىمبصرالعاطى عبد المغورى فهمى مصطفى61672

الغربيةاألدبىمبصرفايد توفيق توفيق احمد61673

الغربيةاألدبىمبصرالخولى الرحمن عبد فريد الرحمن عبد61674

الغربيةاألدبىمبصرشالمه الجواد عبد القادر عبد محمد61675

الغربيةاألدبىمبصربرج محمد حموده محمود61676

الغربيةاألدبىمبصرعبيد صالح رأفت احمد61677

الغربيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد رمضان شعبان61678

الغربيةاألدبىمبصرعطوى الهادى عبد رمضان محمد61679

الغربيةاألدبىمبصرالدبركى ابراهيم طاهر محمد61680

الغربيةاألدبىمبصرسرحان محمد المولى عبد محمد61681
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ثانالبرانية

راسبسنتريس

راسبصراوه

ثانابورقبة

ن323ابورقبة

ن335ابورقبة

ثانابورقبة

راسبابورقبة

راسبعروس منيل

راسبعروس منيل

راسبعروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

ن379االحمدى طنطا

ن320.5طنطا

راسبطنطا

ثانطنطا

ن336طنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ن347طنطا

ن317طنطا

ن359طنطا

ثانطنطا

ن316طنطا

ن332طنطا

ن330سليم كفـرالشيخ

ن324سليم كفـرالشيخ

ثانسليم كفـرالشيخ

ن321سليم كفـرالشيخ

ن359(القدح سعيد) نواج

ن319(القدح سعيد) نواج

ن338(القدح سعيد) نواج

ن318(القدح سعيد) نواج

ثانشونى

ن315شونى

ن325شونى

ثانشونى

ن315شونى
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الغربيةاألدبىمبصرالبرى صديق رشوان ابراهيم61682

الغربيةاألدبىمبصرشاهين العال عبد على يسرى احمد61683

الغربيةاألدبىمبصرلكشه على الخالق عبد مصطفى الرحمن عبد61684

الغربيةاألدبىمبصرالمشد الغنى عبد رضا محمود61685

الغربيةاألدبىمبصرشورى شحاته الشحات محمد احمد61686

الغربيةاألدبىمبصرورد رزق على رزق محمد61687

الغربيةاألدبىمبصراالبشيهى سعد ابراهيم الرحمن عبد61688

الغربيةاألدبىمبصرمرجان محمد الدسوقى ابراهيم61689

الغربيةاألدبىمبصرشرف احمد كمال احمد61690

الغربيةاألدبىمبصرالشافعى اليزيد ابو محمد محمد احمد61691

الغربيةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد محمد العزيز عبد61692

الغربيةاألدبىمبصرالنجا ابو احمد محمد محمد فادى61693

الغربيةاألدبىمبصرالجنيدى على احمد محمد61694

الغربيةاألدبىمبصرعلوش على بدوى محمد61695

الغربيةاألدبىمبصرالحضرى محمد محمود محمد61696

الغربيةاألدبىمبصرعالم محمود محمد محمود61697

الغربيةاألدبىمبصرخليفه قطب محمد العابدين زين61698

الغربيةاألدبىمبصرالهلبى على طه امير61699

الغربيةاألدبىمبصرالخولى محمد عيد محمد عيد61700

الغربيةاألدبىمبصرغنيم طه احمد محمود61701

الغربيةاألدبىمبصرالفار طه احمد سيد رمزى احمد61702

الغربيةاألدبىمبصرالديب جالل محمد احمد61703

الغربيةاألدبىمبصرسعده حسن بدوى اسامه محمد61704

الغربيةاألدبىمبصرعاشور عطيه السيد شعبان محمد61705

الغربيةاألدبىمبصرشهاب محمد المنعم عبد احمد محمود61706

الغربيةاألدبىمبصرالنصر ابو احمد محمد رضوان محمود61707

الغربيةاألدبىمبصرالحفنى سالم محمد صابح محمود61708

الغربيةاألدبىمبصربدران مصطفى اسماعيل ابراهيم61709

الغربيةاألدبىمبصرصالح الغفار عبد اسماعيل الغفار عبد61710

الغربيةاألدبىمبصرالهب شعبان عوض الرفاعى اللطيف عبد61711

الغربيةاألدبىمبصرالنادى على اشرف محمد61712

الغربيةاألدبىمبصرالخولى ابراهيم مدحت محمود61713

الغربيةاألدبىمبصرالحلوانى محمد احمد عادل61714

الغربيةاألدبىمبصرموسى الهادى عبد حامد ابراهيم61715

الغربيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد محمد61716

الغربيةاألدبىمبصرجلهوم احمد يحيى محمد61717

الغربيةاألدبىمبصريونس القادر عبد محمد محمد مصطفى61718

الغربيةاألدبىمبصرالجرزه حسين جاد محمود محمد61719

الغربيةاألدبىمبصرالنجار ذكى الظاهر عبد ذكى61720

الغربيةاألدبىمبصرقاسم فرج محمد شاهر61721

الغربيةاألدبىمبصرحجر ابو متولى رشاد محمد الرحمن عبد61722

الغربيةاألدبىمبصرالدلتونى محمد عامر نعيم هللا عبد61723
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ن377صناديد

ثانصناديد

ن320صناديد

ثانصناديد

ثانالحصرى

ثانالحصرى

ن344الحصرى

ن322منوف محلة

ثانمنوف محلة

ثانمنوف محلة

ن315منوف محلة

ثانمنوف محلة

راسبمنوف محلة

ثانمنوف محلة

ثانمنوف محلة

ن363منوف محلة

ثانشقرف

ن320.5مرحوم محلة

ثانمرحوم محلة

ن319مرحوم محلة

ن321شوبر

ن326شوبر

راسبشوبر

ن317شوبر

ثانشوبر

ثانشوبر

ن315شوبر

راسبشبشير حصة

ثانشبشير حصة

ن355شبشير حصة

راسبشبشير حصة

ثانشبشير حصة

ثانبرما

ن332الرجديدة

ثانالرجديدة

ثانالرجديدة

ثانالرجديدة

ثانالرجديدة

ن318قطور

راسبقطور

ن380قطور

ثانقطور
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الغربيةاألدبىمبصرالبابلى احمد السيد حسنى عزت61724

الغربيةاألدبىمبصرطه احمد محمد فتوح61725

الغربيةاألدبىمبصرالخولى محمد اشرف محمد61726

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى مصطفى القادر عبد جمال محمد61727

الغربيةاألدبىمبصرحسن محمد صديق على محمد61728

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ حسن قطب محمد محمد61729

الغربيةاألدبىمبصرعيد قطب الوهاب عبد رضا محمود61730

الغربيةاألدبىمبصرالبندارى محمد رضا محمود61731

الغربيةاألدبىمبصرالسلكاوى زيد ابو هللا عبد محمود61732

الغربيةاألدبىمبصرالشاعر محمود محمد محمود61733

الغربيةاألدبىمبصربدر محمود محمد محمود61734

الغربيةاألدبىمبصرخليل مصطفى ابراهيم مصطفى61735

الغربيةاألدبىمبصرالنور ابو موسى سليمان موسى61736

الغربيةاألدبىمبصرعسكر بدوى رجب نصر61737

الغربيةاألدبىمبصرسعد احمد الحميد عبد هشام61738

الغربيةاألدبىمبصرفرحات السيد على السيد ابراهيم61739

الغربيةاألدبىمبصرالسواح محمد محمد رضا خالد61740

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل السيد اسماعيل الرحمن عبد61741

الغربيةاألدبىمبصرنجم ابراهيم حسون رضا محمد61742

الغربيةاألدبىمبصرمندور السالم عبد هللا عبد محمد61743

الغربيةاألدبىمبصرحجازى امين ابراهيم على محمد61744

الغربيةاألدبىمبصرشعله ابو محمد الزغبى على اشرف61745

الغربيةاألدبىمبصرعيسى شبل احمد محمد حمدى61746

الغربيةاألدبىمبصرالور على الشافى عبد السيد ربيع61747

الغربيةاألدبىمبصرالجوهرى السيد السعيد رمضان61748

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى على محمد هللا عبد61749

الغربيةاألدبىمبصركامل احمد محمد احمد فارس61750

الغربيةاألدبىمبصرالمصرى مصطفى على شوقى محمد61751

الغربيةاألدبىمبصرالدين حسام الواحد عبد رمضان احمد61752

الغربيةاألدبىمبصرالرحيم عبد على محمد الرحيم عبد61753

الغربيةاألدبىمبصرالدين سيف السيد السيد مصطفى61754

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو ابراهيم السيد ابراهيم61755

الغربيةاألدبىمبصرالشوادفى سيد جالل احمد61756

الغربيةاألدبىمبصرالدسوقى عطيه محمد احمد61757

الغربيةاألدبىمبصرالجندى زكريا عطيه محمد احمد61758

الغربيةاألدبىمبصرسعدات عطيه فتحى احمد61759

الغربيةاألدبىمبصرقطب مرزوق قطب سيف اسالم61760

الغربيةاألدبىمبصرعطيه السيد محمد السيد61761

الغربيةاألدبىمبصرالغيط ابو زكى اسماعيل هللا عبد61762

الغربيةاألدبىمبصرالمهدى طه مصطفى سليمان هللا عبد61763

الغربيةاألدبىمبصرعزب مرزوق عزب فواد الرحمن عبد61764

الغربيةاألدبىمبصرعبيدو هللا عبد هاشم على61765
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راسبقطور

راسبقطور

ن357قطور

ن330قطور

ثانقطور

ثانقطور

راسبقطور

ثانقطور

راسبقطور

ثانقطور

ن327قطور

ثانقطور

ثانقطور

ثانقطور

ثانقطور

ن315قطور

ثانقطور

ثانقطور

ن325.5قطور

ثانقطور

ثانقطور

ثاننشيل

ثاننشيل

ثاننشيل

ثاننشيل

ثاننشيل

راسبنشيل

راسبنشيل

راسببلتاج

ن336بلتاج

ثانبلتاج

راسبالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن317القبلية العتوة

راسبالقبلية العتوة

راسبالقبلية العتوة

راسبالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة
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الغربيةاألدبىمبصرالشبلى على طاهر الدين عماد61766

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد حسن محمد61767

الغربيةاألدبىمبصرسعدات زيد ابو المعطى عبد عزت محمد61768

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم ممدوح الدين عماد محمد61769

الغربيةاألدبىمبصرعماره رمضان سليمان محمود61770

الغربيةاألدبىمبصرالهمشرى العزيز عبد شوقى محمود61771

الغربيةاألدبىمبصرشاهين توفيق محمد محمود61772

الغربيةاألدبىمبصربصاره محمد سليمان سعيد نادر61773

الغربيةاألدبىمبصرجبر محمد سعيد جبر محمد61774

الغربيةاألدبىمبصرشكر الحليم عبد محمد ابراهيم61775

الغربيةاألدبىمبصرعمر فتحى رضا احمد61776

الغربيةاألدبىمبصرسمك ابو المولى عبد العزب محمد61777

الغربيةاألدبىمبصرعوض احمد سيد جالل محمد61778

الغربيةاألدبىمبصرالشنوانى محمد خالد محمد61779

الغربيةاألدبىمبصراحمد السيد الخالق عبد محمود61780

الغربيةاألدبىمبصرعبده ابراهيم صبرى لطفى61781

الغربيةاألدبىمبصرهللا حسب جابر حامد ناجى61782

الغربيةاألدبىمبصرصفيه ابو ابراهيم محمد ابراهيم61783

الغربيةاألدبىمبصرموسى محمد وحيد احمد61784

الغربيةاألدبىمبصرالطوخى بسيونى عادل هللا عبد61785

الغربيةاألدبىمبصرخليفه على خليفه خالد مجدى61786

الغربيةاألدبىمبصرزينه ابو طنطاوى رياض محمد61787

الغربيةاألدبىمبصرالغزالى محمود انور محمود يوسف61788

الغربيةاألدبىمبصرغالى ابو سعد هللا عبد احمد61789

الغربيةاألدبىمبصرسعدون ابراهيم حلمى محمد احمد61790

الغربيةاألدبىمبصرالسروى احمد الرحمن عبد يحى احمد61791

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد السيد اسالم61792

الغربيةاألدبىمبصرالفار الصاوى محمد الصاوى اسالم61793

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل ابو احمد حسن اسماعيل61794

الغربيةاألدبىمبصرجعفر الفتوح ابو الخالق عبد اشرف61795

الغربيةاألدبىمبصراالودن محمد محمود حامد61796

الغربيةاألدبىمبصرالفرت على حسن احمد حسن61797

الغربيةاألدبىمبصررماح المهدى محمد رضا خالد61798

الغربيةاألدبىمبصرالبندارى الوهاب عبد اللطيف عبد اللطيف عبد61799

الغربيةاألدبىمبصركالب ابو الششتاوى حسن البسيونى محمد61800

الغربيةاألدبىمبصرسعدون محمد الدين سعد سعد محمد61801

الغربيةاألدبىمبصرزيدان محمود السعود ابو محمد مصطفى61802

الغربيةاألدبىمبصرريان محمد هاشم ريان هاشم61803

الغربيةاألدبىمبصرالنجار وهبه احمد السيد صالح وليد61804

الغربيةاألدبىمبصرالسجاعى محمد الوهاب عبد يوسف61805

الغربيةاألدبىمبصرعيسى مصطفى هللا عبد احمد61806

الغربيةاألدبىمبصرالحجر البسيونى حمدى احمد61807
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ثانالقبلية العتوة

ن315القبلية العتوة

راسبالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن326.5القبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

راسبالقبلية العتوة

راسبالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

راسبالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانسمال

راسبسمال

راسبسمال

ثانسمال

ثانسمال

ثانسمال

راسبالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

ن330الملق ابشواى

ن326الملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

راسبالملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

ن315.5الملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

ن315الملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

ثانالملق ابشواى
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الغربيةاألدبىمبصرعوض ابو المقصود عبد محمد عيد خالد61808

الغربيةاألدبىمبصرشادى ابو محمد السيد مشهور احمد61809

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى محمد يوسف شكرى الرحمن عبد61810

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى ابراهيم معروف عبيده61811

الغربيةاألدبىمبصرقنونه ابو محروس محمد جميل محمد61812

الغربيةاألدبىمبصرالحبيبى السيد محمد صالح محمود61813

الغربيةاألدبىمبصرالسقا محمد اسماعيل محمد مصطفى61814

الغربيةاألدبىمبصرحمود على يوسف احمد يوسف61815

الغربيةاألدبىمبصررامخ البسيونى محمد طلبه احمد61816

الغربيةاألدبىمبصرالبقرى طمان محمد محمد احمد61817

الغربيةاألدبىمبصربلح مجاهد سعد محمد سعد61818

الغربيةاألدبىمبصرالعدلى السيد الرحمن عبد السيد الرحمن عبد61819

الغربيةاألدبىمبصرراشد محمد زكى محمد الرحمن عبد61820

الغربيةاألدبىمبصرشاهين سامى حموده عصمت61821

الغربيةاألدبىمبصرالبيومى الهادى عبد ابراهيم محمد61822

الغربيةاألدبىمبصرالبسطويسى الششتاوى مصطفى الششتاوى محمد61823

الغربيةاألدبىمبصرغانم السيد حسين يحيى محمد61824

الغربيةاألدبىمبصرصقر محمود الفتوح ابو محمود61825

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل الجواد عبد ابراهيم محمود61826

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى السعيد الزغبى نعمان احمد61827

الغربيةاألدبىمبصرالعنين ابو خليل محمد خليل عصام61828

الغربيةاألدبىمبصردرويش هاشم بدوى ابراهيم61829

الغربيةاألدبىمبصرعرايس البرنس محمد محمود61830

الغربيةاألدبىمبصربستان كمال ابراهيم الحسينى محمد61831

الغربيةاألدبىمبصريوسف محمد محمد صفا محمد61832

الغربيةاألدبىمبصرسند يوسف عادل محمد61833

الغربيةاألدبىمبصرالسجاعى كامل محمد عماد مسعد61834

الغربيةاألدبىمبصرعلى الحفيظ عبد سيد حماده61835

الغربيةاألدبىمبصرمحمد حسن شعبان شريف شعبان61836

الغربيةاألدبىمبصرالجواد عبد احمد الجواد عبد محمد61837

الغربيةاألدبىمبصردويدار عيسى رضا احمد61838

الغربيةاألدبىمبصرالسعودى الرازق عبد فتحى احمد61839

الغربيةاألدبىمبصرعرول القطب محمد السيد61840

الغربيةاألدبىمبصرحجازى محسن اشرف ايمن61841

الغربيةاألدبىمبصرالحاجه المنعم عبد المنعم عبد شريف61842

الغربيةاألدبىمبصراالشقر المكارم ابو المحسن عبد هللا عبد61843

الغربيةاألدبىمبصرالغتورى المنعم عبد بدر عماد61844

الغربيةاألدبىمبصرالبدوى كامل صالح كامل61845

الغربيةاألدبىمبصرملوخيا احمد ابراهيم محمد61846

الغربيةاألدبىمبصردوابه الرازق عبد ابراهيم محمد61847

الغربيةاألدبىمبصرطه الستار عبد الحميد عبد محمد61848

الغربيةاألدبىمبصرالجعيصى الغنى عبد فتحى محمد61849
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ثانابوجندى كفر

ن315دماط

ثاندماط

ثاندماط

ثاندماط

ن341دماط

ثاندماط

راسبدماط

ثانالكبرى المحلة

ن316.5الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ثانبابل شبرا

راسببابل شبرا

ثانبابل شبرا

راسببابل شبرا

ثانبابل شبرا

ثانبابل شبرا

ثانبابل شبرا

ثانبابل شبرا

ثانبابل شبرا

ن322بابل شبرا

راسببابل شبرا

راسببابل شبرا
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الغربيةاألدبىمبصرالفحار سعد محمد محمد61850

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى سيف رضا محمود61851

الغربيةاألدبىمبصربدر العليم عبد فرج محمود61852

الغربيةاألدبىمبصرالنحالى الششتاوى محمود مصطفى61853

الغربيةاألدبىمبصرعنوس احمد السيد ابراهيم61854

الغربيةاألدبىمبصرالزامل امين السيد احمد61855

الغربيةاألدبىمبصرعيطه ابو السيد بسيونى احمد61856

الغربيةاألدبىمبصرمنصور السيد خالد احمد61857

الغربيةاألدبىمبصرمنصور السيد احمد هللا عبد61858

الغربيةاألدبىمبصرالطناحى احمد الستار عبد محمد61859

الغربيةاألدبىمبصرعامر محمود الحميد عبد احمد61860

الغربيةاألدبىمبصربقوشه عزت محمد عزت61861

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل فرج اسماعيل فرج61862

الغربيةاألدبىمبصرحشيش ابو فرج الرسول عبد سعد فرج61863

الغربيةاألدبىمبصرالقرقشى ابراهيم خيرى ضياء كريم61864

الغربيةاألدبىمبصرالعنين ابو محمد حلمى محمد61865

الغربيةاألدبىمبصرالشيشى حامد على ابراهيم العزيز عبد61866

الغربيةاألدبىمبصراحمد محمد ذكريا شريف عاطف61867

الغربيةاألدبىمبصرعزب يونس عزب محمد عزب61868

الغربيةاألدبىمبصرزيدان محمد محمد احمد61869

الغربيةاألدبىمبصرالجواد عبد طلبه سعد ابراهيم61870

الغربيةاألدبىمبصرالبيومى ابراهيم البيومى احمد61871

الغربيةاألدبىمبصرقويدح عيسى سعد عيسى61872

الغربيةاألدبىمبصرالفضل ابو المغاورى عادل احمد61900

الغربيةاألدبىمبصرفرج توفيق فرج محمد احمد61901

الغربيةاألدبىمبصرعلوان محمد محمود احمد61902

الغربيةاألدبىمبصرالنصر ابو احمد فتحى انس61903

الغربيةاألدبىمبصرورده حامد الرحمن عبد حازم61904

الغربيةاألدبىمبصرالحى عبد العشرى محمود حسام61905

الغربيةاألدبىمبصرالحداد المقصود عبد المقصود عبد زياد61906

الغربيةاألدبىمبصررضوان السيد محمود مصطفى عمار61907

الغربيةاألدبىمبصرالبدراوى فراج ابو محمد فراج61908

الغربيةاألدبىمبصرحمد احمد السيد مسعد محمود61909

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم على مصطفى محمود61910

الغربيةاألدبىمبصردرويش احمد احمد احمد61911

الغربيةاألدبىمبصرالدايم عبد سليمان مصطفى روشن احمد61912

الغربيةاألدبىمبصرسليمان مبارز احمد محمود احمد61913

الغربيةاألدبىمبصرشاهين محمد السيد اسالم61914

الغربيةاألدبىمبصرعجوه بدوى سعد بالل61915

الغربيةاألدبىمبصرندا يوسف اشرف السيد61916

الغربيةاألدبىمبصرعجوه ابراهيم صالح جمال سعد61917

الغربيةاألدبىمبصرموسى على السعود ابو عادل61918
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ثانبابل شبرا

ثانبابل شبرا

ثانبابل شبرا

ثانبابل شبرا

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ن349الجابرية

راسبالجابرية

ثانالجابرية

راسبحجازى كفر

راسبحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ن376حجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ن315حجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

راسبحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر
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الغربيةاألدبىمبصرالضوى حسن السعيد محمد ضياء61919

الغربيةاألدبىمبصرمرعى محمد السيد محمود61920

الغربيةاألدبىمبصرطاحون محمد محمود مصطفى61921

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم امين احمد ناصر نادر61922

الغربيةاألدبىمبصرالكفراوى السعيد الحميد عبد ايمن الحميد عبد61923

الغربيةاألدبىمبصرمسعد الجواد عبد الحميد عبد محمد61924

الغربيةاألدبىمبصرجباده مصطفى صبحى محمد61925

الغربيةاألدبىمبصرالفخرانى اليمانى البدوى احمد ابراهيم61926

الغربيةاألدبىمبصرالشبايك ابو العشرى رمضان ابراهيم61927

الغربيةاألدبىمبصرهرجه ابو نجاح احمد احمد61928

الغربيةاألدبىمبصرالقرشاوى الحميد عبد رشاد احمد61929

الغربيةاألدبىمبصرحاتم محمد هانى احمد61930

الغربيةاألدبىمبصررجب السيد متولى اسالم61931

الغربيةاألدبىمبصرريحان الحسينى جالل محمد اسالم61932

الغربيةاألدبىمبصرسالم المنعم عبد رمضان السيد61933

الغربيةاألدبىمبصرالصباغ هللا عبد محمود السيد61934

الغربيةاألدبىمبصرشلبى حامد محمد جالل61935

الغربيةاألدبىمبصرالقشالن على الناصر عبد جمال61936

الغربيةاألدبىمبصرربيع المحمدى هللا عبد الخالق عبد61937

الغربيةاألدبىمبصرالمصرى الرؤف عبد رضا الرؤف عبد61938

الغربيةاألدبىمبصرالسعود ابو حامد احمد على61939

الغربيةاألدبىمبصرالسوليه فوزى الحمد ابو فوزى61940

الغربيةاألدبىمبصرخضر الحميد عبد السيد محمد61941

الغربيةاألدبىمبصرالشافعى فهمى حمدان محمد61942

الغربيةاألدبىمبصربطحيش محمد شوقى محمد61943

الغربيةاألدبىمبصرالكاشف على محمد مصطفى احمد61944

الغربيةاألدبىمبصرامام اسماعيل اسماعيل حمدى61945

الغربيةاألدبىمبصرالدهالن اسماعيل شحاته الرحمن عبد61946

الغربيةاألدبىمبصرالبنا مسعد الرحيم عبد شامل61947

الغربيةاألدبىمبصرحجاج محمد سعد احمد61948

الغربيةاألدبىمبصرحسين يحيى ماجد صبحى61949

الغربيةاألدبىمبصرالعيسوى فتوح احمد محمد61950

الغربيةاألدبىمبصرشراره ابو على شرف احمد61951

الغربيةاألدبىمبصراالكشر بدوى هللا عبد عاطف61952

الغربيةاألدبىمبصرالعاصى سعد الحسينى ابراهيم61953

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد الدين محى محمد الملك عبد احمد61954

الغربيةاألدبىمبصرعويس السالم عبد ياسر احمد61955

الغربيةاألدبىمبصرالميدانى العز ابو فتحى رضا61956

الغربيةاألدبىمبصرعماشه احمد مبين رضا هشام61957

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد ذكى محمد ابراهيم61958

الغربيةاألدبىمبصرالكريم عبد السيد سامى احمد61959

الغربيةاألدبىمبصرعيسى المنسوب الحق جاد سمير احمد61960
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ن315حجازى كفر

راسبحجازى كفر

راسبحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ن315حجازى كفر

راسبتراب صفط

ثانتراب صفط

ثانتراب صفط

ثانتراب صفط

ثانتراب صفط

ثانتراب صفط

ثانتراب صفط

ثانتراب صفط

ثانتراب صفط

ثانتراب صفط

ن317تراب صفط

ثانتراب صفط

ثانتراب صفط

ن322تراب صفط

ن318تراب صفط

ثانتراب صفط

ثانتراب صفط

ثانتراب صفط

ثانالسجاعية

ثانالسجاعية

ثانالسجاعية

ثانالسجاعية

ثانالسجاعية

ثانالسجاعية

ثانالهياتم

ثانالهياتم

ثانالهياتم

ثانسامول

ثانسامول

ن315سامول

راسبسامول

ثانسامول

ثانحسن محلة

ثانحسن محلة

ن315حسن محلة
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الغربيةاألدبىمبصرالبسطويسى الفتح ابو شعبان احمد61961

الغربيةاألدبىمبصرالبسطويسى ابراهيم محمود محمد حسين61962

الغربيةاألدبىمبصرعطيه حمدى السيد حمدى61963

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد ذكى مصطفى الرحمن عبد61964

الغربيةاألدبىمبصرصلحه الفتاح عبد العظيم عبد مسعد العظيم عبد61965

الغربيةاألدبىمبصرعيسى المنسوب الحق جاد سمير هللا عبد61966

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل السالم عبد اللطيف عبد عمر61967

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد سيد مبروك احمد سيد عيد61968

الغربيةاألدبىمبصرالشهاوى طالب ابو السيد محمد61969

الغربيةاألدبىمبصرالبيطار ابراهيم حسين شعبان محمد61970

الغربيةاألدبىمبصرحجازى المعداوى العاطى عبد محمد61971

الغربيةاألدبىمبصرالعبد محمد العزيز عبد محمد61972

الغربيةاألدبىمبصرالشهاوى النبى عبد محمد مسعد محمد61973

الغربيةاألدبىمبصرحسن شبانه جمعه شبانه معتز61974

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد السيد محمد وليد61975

الغربيةاألدبىمبصرطمان المعطى عبد عزت ابراهيم هادى61976

الغربيةاألدبىمبصرناصر السعيد محمود الرفاعى احمد61977

الغربيةاألدبىمبصرالمرساوى عطوه محمد اسامه محمد61978

الغربيةاألدبىمبصرمحمد شعبان محمد احمد61979

الغربيةاألدبىمبصرمحمد حسين شكرى حسن61980

الغربيةاألدبىمبصرالسيد محمد منصور محمد61981

الغربيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد عونى محمد61982

الغربيةاألدبىمبصرالعفيفى الناصف عبد رمضان احمد61983

الغربيةاألدبىمبصرهللا عوض بسيونى خالد بسيونى61984

الغربيةاألدبىمبصرالشهاوى محمود احمد محمد61985

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد انور السيد محمد61986

الغربيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمد على61987

الغربيةاألدبىمبصرعيد فتحى احمد محمد61988

الغربيةاألدبىمبصرمحمود الجمل باه هللا عبد محمد61989

الغربيةاألدبىمبصرفرحات رمضان سامى ماهر61990

الغربيةاألدبىمبصرالعريان يونس رضا محمد61991

الغربيةاألدبىمبصرالحميد عبد الدين نور عادل وائل61992

الغربيةاألدبىمبصرالسيد نبيه محمود محمد61993

الغربيةاألدبىمبصرمحمود قدرى مصطفى رفعت61994

الغربيةاألدبىمبصرالسيد حسن السيد احمد61995

الغربيةاألدبىمبصرالعال عبد راغب منير احمد61996

الغربيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد جمعه61997

الغربيةاألدبىمبصرمحمد صابر رشاد المحسن عبد61998

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل محمد ابراهيم محمد61999

الغربيةاألدبىمبصرالششتاوى محمد محمد كمال هشام62000

الغربيةاألدبىمبصرالوهاب عبد يس حموده يس62001

الغربيةاألدبىمبصرسويلم محمد السعيد احمد62002
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ن331حسن محلة

راسبحسن محلة

ثانحسن محلة

ن315حسن محلة

راسبحسن محلة

ن315حسن محلة

ن357حسن محلة

راسبحسن محلة

ثانحسن محلة

ثانحسن محلة

ن315حسن محلة

ثانحسن محلة

راسبحسن محلة

ثانحسن محلة

ثانحسن محلة

راسبحسن محلة

ثانحسن محلة

ن315حسن محلة

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ن321.5المعتمدية

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ن315دمرو

ثاندمرو

ن315دمرو

ثان(يونس ثروت) عطاف

ثان(يونس ثروت) عطاف

ثان(يونس ثروت) عطاف

ثان(يونس ثروت) عطاف

ن315دخميس كفر

راسبدخميس

ن318دخميس

راسبدخميس

ثاندخميس

ن330دخميس

راسبدخميس

ثاندخميس

ن346سمنود
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الغربيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد احمد62003

الغربيةاألدبىمبصرالرفاعى بدير على احمد62004

الغربيةاألدبىمبصرالبليهى زكريا على احمد62005

الغربيةاألدبىمبصرشيبه محمد محمد احمد62006

الغربيةاألدبىمبصررمضان السيد ابراهيم اسحاق62007

الغربيةاألدبىمبصرحمد محمد احمد اسماعيل62008

الغربيةاألدبىمبصرسويلم محمد السعيد عبيده62009

الغربيةاألدبىمبصرمبروك هللا فتح الدين عز عمرو62010

الغربيةاألدبىمبصرالجندى زكى الفتوح ابو فاروق62011

الغربيةاألدبىمبصرالسكرى الشربينى ماهر ماهر62012

الغربيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمد62013

الغربيةاألدبىمبصرعباطه العربى الغريب محمد62014

الغربيةاألدبىمبصرالسعيد السباعى سمير محمد62015

الغربيةاألدبىمبصرباطا هللا عبد سمير محمد62016

الغربيةاألدبىمبصرطه الرحيم عبد على محمد62017

الغربيةاألدبىمبصردراج شعبان الرفاعى احمد62018

الغربيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد السيد الحميد عبد احمد62019

الغربيةاألدبىمبصردغيد الغنى عبد الحى عبد احمد62020

الغربيةاألدبىمبصرشلتوت جمعه عصام احمد62021

الغربيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد ممدوح احمد62022

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد مراد شريف62023

الغربيةاألدبىمبصرعلى يونس السيد السالم عبد62024

الغربيةاألدبىمبصرالرحيم عبد مصطفى الهادى عبد محمد62025

الغربيةاألدبىمبصرعزه محمد عمر محمد62026

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم الشحات فتوح محمد62027

الغربيةاألدبىمبصردره محمد الغفار عبد مصطفى62028

الغربيةاألدبىمبصرالحشرى احمد عصام محمد62029

الغربيةاألدبىمبصرالعدوى ربيع محمود محمد62030

الغربيةاألدبىمبصرثابت صبحى محمد محمود62031

الغربيةاألدبىمبصرشندى ابراهيم مطاوع ابراهيم62032

الغربيةاألدبىمبصرالحليم عبد الجواد عبد هللا عبد اسالم62033

الغربيةاألدبىمبصرشحاته رياض عادل عاطف62034

الغربيةاألدبىمبصرالششتاوى سليمان حسين فايز62035

الغربيةاألدبىمبصرسعد خليل ابو سعد محمد62036

الغربيةاألدبىمبصرالسالم عبد مصطفى الستار عبد محمد62037

الغربيةاألدبىمبصرالشربينى جوهر ماجد محمود62038

الغربيةاألدبىمبصرالدسوقى سعد محمد محمود62039

الغربيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد محمود62040

الغربيةاألدبىمبصرشلبى السيد نادر محمود62041

الغربيةاألدبىمبصرمحمد احمد لولو خالد محمد62042

الغربيةاألدبىمبصرعزام فرج مصطفى محمد62043

الغربيةاألدبىمبصرالمقصود عبد الغنى عبد محمد احمد62044
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ثانسمنود

ن337سمنود

ثانسمنود

ن315سمنود

ثانسمنود

ثانسمنود

ن331سمنود

ثانسمنود

ثانسمنود

ثانسمنود

ثانسمنود

ن355سمنود

راسبسمنود

راسبسمنود

ن325سمنود

ن317زياد محلة

ن371زياد محلة

ن315زياد محلة

ن315زياد محلة

ثانزياد محلة

ثانزياد محلة

ن409زياد محلة

ثانزياد محلة

ن336زياد محلة

ثانزياد محلة

ثانزياد محلة

ثانزياد محلة

ثانزياد محلة

ن321زياد محلة

ثانخلف محلة

راسبخلف محلة

ثانخلف محلة

راسبخلف محلة

راسبخلف محلة

ن332خلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ن336خلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

راسبخلف محلة

راسبالحجارة بهبيت
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الغربيةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل عثمان اسماعيل62045

الغربيةاألدبىمبصرالمتولى السيد المتولى السيد62046

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد ياسر عمار62047

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد احمد سيد احمد محمد62048

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم احمد المعطى عبد محمد62049

الغربيةاألدبىمبصرعلى عزت على مصطفى62050

الغربيةاألدبىمبصرالوردانى ابراهيم الوردانى يوسف62051

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد محمد طارق62052

الغربيةاألدبىمبصرالوردانى ابراهيم عصام هللا عبد62053

الغربيةاألدبىمبصرالرحمن عبد انيس هشام احمد62054

الغربيةاألدبىمبصرديدح على الخالق عبد رضا62055

الغربيةاألدبىمبصرغلوش توفيق مجدى الرازق عبد62056

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ محمد خلف العاطى عبد62057

الغربيةاألدبىمبصرالدهمه محمد مصطفى عمرو62058

الغربيةاألدبىمبصرالدغبشى الفتاح عبد مجدى كريم62059

الغربيةاألدبىمبصرخليل مصطفى فتحى محمد62060

الغربيةاألدبىمبصرالرازق عبد جوده مرعى محمد62061

الغربيةاألدبىمبصرخيشه بدير وفيق محمد62062

الغربيةاألدبىمبصرالدغبشى الفتاح عبد السالم عبد محمود62063

الغربيةاألدبىمبصرهللا عطا عمر السالم عبد عمر62064

الغربيةاألدبىمبصرالجوهرى المعز عبد الجوهرى محمد ابراهيم62065

الغربيةاألدبىمبصرسالم المنعم عبد السيد مجدى السيد62066

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد مصيلحى يحيى عاطف محمد62067

الغربيةاألدبىمبصراحمد كمال محمد احمد62068

الغربيةاألدبىمبصرالهلباوى محمد العاطى عبد منصور محمود62069

الغربيةاألدبىمبصرالغزالى اسماعيل العزيز عبد محمود62070

الغربيةاألدبىمبصرعامر محمد سالمه سعد62071

الغربيةاألدبىمبصراللطيف عبد على الحى عبد على62072

الغربيةاألدبىمبصرالسايح بركات عاطف احمد62073

الغربيةاألدبىمبصرعيسى على محمد احمد62074

الغربيةاألدبىمبصرفوده هللا عبد محمد العظيم عبد اسامه62075

الغربيةاألدبىمبصرغنيم الوهاب عبد متولى محمد المتولى62076

الغربيةاألدبىمبصرعيسى الوهاب عبد الصادق عبد ربيع62077

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى النصر سيف رضا سيف62078

الغربيةاألدبىمبصرطاش شوقى مجدى طارق62079

الغربيةاألدبىمبصرالفقى المنعم عبد احمد محمد62080

الغربيةاألدبىمبصرخيال زنون مصطفى خيال محمد62081

الغربيةاألدبىمبصرالحوت على رفعت محمد62082

الغربيةاألدبىمبصرالبنا يوسف محمد محمد حسن هللا عبد62083

الغربيةاألدبىمبصرالشال القادر عبد سالم حازم62084

الغربيةاألدبىمبصرعامر زهدى صالح حسام62085

الغربيةاألدبىمبصرعامر محمد مجدى بالل62086
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راسبالحجارة بهبيت

ثانالحجارة بهبيت

ن385الحجارة بهبيت

ثانالحجارة بهبيت

ثانالحجارة بهبيت

ثانالحجارة بهبيت

راسبالحجارة بهبيت

ثانالحجارة بهبيت

ثانالحجارة بهبيت

ثانالحجارة بهبيت

راسبحالوة بدر ميت

راسبحالوة بدر ميت

ن420حالوة بدر ميت

راسبحالوة بدر ميت

راسبحالوة بدر ميت

ثانحالوة بدر ميت

ثانحالوة بدر ميت

ثانحالوة بدر ميت

راسبحالوة بدر ميت

راسبحالوة بدر ميت

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ثانالعزب تفهنا

ثانملس شبرا

ثانملس شبرا

راسبملس شبرا

راسبملس شبرا

راسبملس شبرا

راسبملس شبرا

راسبملس شبرا

ثانملس شبرا

راسبملس شبرا

راسبملس شبرا

ثانشرشابة

ثانالسمالوية

راسبالسمالوية

راسبالسمالوية
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الغربيةاألدبىمبصرالجمل شرف فتحى محمد62087

الغربيةاألدبىمبصراحمد السيد الجواد عبد محمود محمد62088

الغربيةاألدبىمبصررمضان العال عبد الهادى عبد جمال الهادى عبد62089

الغربيةاألدبىمبصرالعماوى العزيز عبد محمد ابراهيم62090

الغربيةاألدبىمبصرالطيبى السيد حبيب السيد62091

الغربيةاألدبىمبصرالسيد عطيه اشرف رضا62092

الغربيةاألدبىمبصرالسيد احمد السيد زياد62093

الغربيةاألدبىمبصرسليم الرحمن عبد سليم الرحمن عبد62094

الغربيةاألدبىمبصرسليمان فوزى حمدى عماد62095

الغربيةاألدبىمبصراحمد الدسوقى الحفيظ عبد محمد62096

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى محمد المهيمن عبد محمد62097

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الرفاعى مجدى محمد62098

الغربيةاألدبىمبصرالديب محمود النويهى مصطفى62099

الغربيةاألدبىمبصرمحمود نجيب رجب هيثم62100

الغربيةاألدبىمبصرعيد على رزق احمد62101

الغربيةاألدبىمبصردعبس محمد محمد احمد62102

الغربيةاألدبىمبصرالشال راغب راغب اسالم62103

الغربيةاألدبىمبصرجعفر السيد محمد جمال62104

الغربيةاألدبىمبصرالزغبى هللا عبد السعيد محمد62105

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد مصطفى عزت فتحى62106

الغربيةاألدبىمبصرشراره بدير المطلب عبد محمد62107

الغربيةاألدبىمبصرهمام احمد ايمن احمد62108

الغربيةاألدبىمبصرالسباعى السيد خالد احمد62109

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد اسماعيل محمد احمد62110

الغربيةاألدبىمبصرعيسى الرحمن عبد محمد احمد62111

الغربيةاألدبىمبصرالزغبى احمد محمد اسالم62112

الغربيةاألدبىمبصرزعير بسيونى انور بسيونى62113

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم محمد حلمى محمد حلمى62114

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى جابر نادى سالم62115

الغربيةاألدبىمبصرالسباعى محمد محمد صالح62116

الغربيةاألدبىمبصربدران احمد سيد بدران فارس62117

الغربيةاألدبىمبصرسويدان الظاهر عبد السيد محمد62118

الغربيةاألدبىمبصرحسن محمد مصطفى محمد62119

الغربيةاألدبىمبصرالسودانى متولى رضا محمود62120

الغربيةاألدبىمبصرشناوى المعاطى ابو محمود محمد احمد62121

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ جوده عصام محمد62122

الغربيةاألدبىمبصريوسف الوهاب عبد وحيد محمد62123

الغربيةاألدبىمبصرالحسانين امين الحميد عبد الباقى عبد محمود62124

الغربيةاألدبىمبصربريه العظيم عبد رجب هللا اسد62125

الغربيةاألدبىمبصرالعراقى فراج الفتاح عبد حسن الحسين62126

الغربيةاألدبىمبصريوسف سعيد حسن محمد62127

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم القادر عبد محمد يوسف62128
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ثانالسمالوية

ثانالسمالوية

ثانالرخا ميت

ثانالعايشة

ثانالعايشة

راسبالعايشة

ن342العايشة

ثانالعايشة

ثانالعايشة

ثانالعايشة

ثانالعايشة

ثانالعايشة

ثانالعايشة

راسبالعايشة

راسبسنباط

ثانسنباط

ثانسنباط

راسبسنباط

راسبسنباط

ثانسنباط

راسبسنباط

راسبسنباط كفر

ثانسنباط كفر

ثانسنباط كفر

ثانسنباط كفر

راسبسنباط كفر

راسبسنباط كفر

راسبسنباط كفر

راسبسنباط كفر

راسبسنباط كفر

راسبسنباط كفر

راسبسنباط كفر

راسبسنباط كفر

راسبسنباط كفر

ن329السنطة

ن322السنطة

ثانالسنطة

ثانالسنطة

ن345تطاى

ن318تطاى

ن350تطاى

ن320تطاى
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الغربيةاألدبىمبصراللطيف عبد اليزيد ابو محمد ممدوح62129

الغربيةاألدبىمبصرالشوربجى صالح حامد صالح62130

الغربيةاألدبىمبصررضوان عليوه ابراهيم ابراهيم62131

الغربيةاألدبىمبصرسالمه اسماعيل صبحى ياسر احمد62132

الغربيةاألدبىمبصرغنيم زكريا اسالم اسامه62133

الغربيةاألدبىمبصرراشد الوردانى على المحمدى امين62134

الغربيةاألدبىمبصرخطاب هللا عبد محمد عالء ايمن62135

الغربيةاألدبىمبصرشادى زكريا رمضان محمد62136

الغربيةاألدبىمبصرتركى نصر راشد راشد محمد62137

الغربيةاألدبىمبصرربيع ابراهيم العليم عبد ماهر محمد62138

الغربيةاألدبىمبصرالخولى محمود محمد مصطفى62139

الغربيةاألدبىمبصرالجمل حسن حلمى الدين شهاب62140

الغربيةاألدبىمبصرالحافظ عبد نصر اسماعيل عصام62141

الغربيةاألدبىمبصرمحمد سند العزيز عبد ابراهيم62142

الغربيةاألدبىمبصرقنديل الدين صالح محمد حسنى احمد62143

الغربيةاألدبىمبصرالفيومى لطفى احمد سمير62144

الغربيةاألدبىمبصرالشربينى زيد ابو فارسهم زيد ابو فارس62145

الغربيةاألدبىمبصرالسعود ابو ابراهيم العاطى عبد كريم62146

الغربيةاألدبىمبصرالبهنسى احمد محفوظ جمال محمد62147

الغربيةاألدبىمبصرحموده خليفه على عمر محمود62148

الغربيةاألدبىمبصرصباح محمد الحق عبد على62149

الغربيةاألدبىمبصراليزيد ابو عبده اليزيد ابو محمد62150

الغربيةاألدبىمبصرالشحات مرزوق محمد جمال محمد62151

الغربيةاألدبىمبصرسليمان النبى عبد العنين ابو الحليم عبد محمد62152

الغربيةاألدبىمبصرليله ابو محمود محمد ابراهيم محمود62153

الغربيةاألدبىمبصرشلبى العينين ابو محمد محمود62154

الغربيةاألدبىمبصرعيد محمد اشرف يوسف62155

الغربيةاألدبىمبصرجراب احمد الدين محى احمد ابراهيم62156

الغربيةاألدبىمبصرالبارى عبد حامد ابراهيم صبحى ابراهيم62157

الغربيةاألدبىمبصربسيونى سليمان احمد محمد احمد62158

الغربيةاألدبىمبصرطيب المنعم عبد محمد احمد62159

الغربيةاألدبىمبصررجب فتحى محمد ربيع62160

الغربيةاألدبىمبصرالدين بهى العزيز عبد ابراهيم العزيز عبد62161

الغربيةاألدبىمبصراالحمر محمد محمد كريم62162

الغربيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم محمد محمد62163

الغربيةاألدبىمبصرالفحل حسن محمد محمود يوسف62164

الغربيةاألدبىمبصرالسعود ابو ابراهيم محمد احمد62166

الغربيةاألدبىمبصرحجازى صالح محمد خالد62167

الغربيةاألدبىمبصرحكيم العوضى محمد هللا عبد62168

الغربيةاألدبىمبصرعبيد ابراهيم فتحى هانى فتحى62169

الغربيةاألدبىمبصرالفيشاوى احمد طارق محمد62170

الغربيةاألدبىمبصرشعبان محروس متولى محمد62171
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ن317.5تطاى

ثانيزيد ميت

ثانبالى

ن347بالى

راسببالى

ثانبالى

ن317بالى

ثانبالى

ثانبالى

راسببالى

ن318بالى

راسببالى

ن340بالى

ن315حواى ميت

ن325.5حواى ميت

ن315حواى ميت

ثانحواى ميت

ن316حواى ميت

ن319حواى ميت

ن330حواى ميت

ثانحواى ميت

ثانحواى ميت

ثانحواى ميت

راسبحواى ميت

ثانحواى ميت

ثانحواى ميت

ثانحواى ميت

ن317اشناواى

ثاناشناواى

ثاناشناواى

ثاناشناواى

ثاناشناواى

راسباشناواى

ثاناشناواى

راسباشناواى

ثاناشناواى

ثانمزيد طوخ

راسبمزيد طوخ

ثانمزيد طوخ

راسبمزيد طوخ

ثانمزيد طوخ

ثانمزيد طوخ
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الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد محمود محمد62172

الغربيةاألدبىمبصرالمعطى عبد الصادق عبد احمد اسماعيل62173

الغربيةاألدبىمبصرعطيه ابو على العزيز عبد السيد عادل62174

الغربيةاألدبىمبصرن شابو على صفوت محمد على62175

الغربيةاألدبىمبصرمحمود ابو ابراهيم الوزيرى محمد62176

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد حسن محمود حسن62177

الغربيةاألدبىمبصراليزيد ابو شعبان احمد محمود62178

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاب موسى موسى عمرو62179

الغربيةاألدبىمبصرخليفه احمد الهادى عبد محمد62180

الغربيةاألدبىمبصرالسيد هللا جاد رمضان محمد هشام62181

الغربيةاألدبىمبصرالنجار السالم عبد السالم عبد عامر احمد62182

الغربيةاألدبىمبصرالسالم عبد يوسف احمد بالل62183

الغربيةاألدبىمبصرخطاب السيد عباس سعيد عباس62184

الغربيةاألدبىمبصرعامر احمد محمد حمدى الرحمن عبد62185

الغربيةاألدبىمبصرعبده متولى على احمد محمد62186

الغربيةاألدبىمبصرالفقى حجازى محمد عاصم محمد62187

الغربيةاألدبىمبصرالسيد على العزيز عبد عيد وليد62188

الغربيةاألدبىمبصررجب محمود السميع عبد شاكر انور62189

الغربيةاألدبىمبصرالديب اسماعيل حسن اسماعيل62190

الغربيةاألدبىمبصرالنجار احمد محمد محمد اسامه حلمى62191

الغربيةاألدبىمبصرالحسن ابو محمد المقصود عبد محمد وليد62192

الغربيةاألدبىمبصرالنجار على صالح فتوح اسامه62193

الغربيةاألدبىمبصرالجداوى الجليل عبد احمد محمد احمد62194

الغربيةاألدبىمبصرالشرع طه جاد حمدى اسالم62195

الغربيةاألدبىمبصرالشنشورى على اسماعيل عاطف اسالم62196

الغربيةاألدبىمبصرالحطيم عرفه شوقى احمد اكرامى62197

الغربيةاألدبىمبصرشحاته العاطى عبد عطيه اشرف عادل62198

الغربيةاألدبىمبصربكر ابراهيم الجليل عبد محمد الجليل عبد62199

الغربيةاألدبىمبصرشحاته السيد الصافى محمد62200

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى احمد هللا عبد ممدوح هللا عبد62201

الغربيةاألدبىمبصرالقاضى العال عبد الحى عبد حمدان محمود62202

الغربيةاألدبىمبصرجابر يونس هاشم عيد محمود62203

الغربيةاألدبىمبصرزيدان مصطفى محمد مؤمن62204

الغربيةاألدبىمبصرحسين احمد سيد محمد احمد62205

الغربيةاألدبىمبصرزيدان مصطفى محمد عمرو62206

الغربيةاألدبىمبصررميح القوى عبد حلمى ابراهيم62207

الغربيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم محمد احمد62208

الغربيةاألدبىمبصرالدين صالح شعبان زغلول شعبان امير62209

الغربيةاألدبىمبصرصديق السالم عبد بسيونى السالم عبد62210

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الجوهر اسماعيل هللا عبد62211

الغربيةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد فؤاد هللا عبد62212

الغربيةاألدبىمبصربيومى ابراهيم بيومى كمال محمد62213
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راسبمزيد طوخ

ثانبالغربية بقلولة

ثانبالغربية بقلولة

ن342بالغربية بقلولة

ن315بالغربية بقلولة

راسببالغربية بقلولة

ثانبالغربية بقلولة

ثانالباب كال كفر

ثانالباب كال كفر

ثانالباب كال كفر

ن316غزال ميت

ثانغزال ميت

ن344غزال ميت

ن315غزال ميت

ن346غزال ميت

ن370غزال ميت

ن329غزال ميت

ثانغزال ميت

راسبالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن559الزيات كفر

راسبالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

راسبالحصة اكوة

راسبالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

راسبالحصة اكوة

راسبالحصة اكوة

ثانابيار

ثانابيار

ن330ابيار

ن329.5ابيار

ثانابيار

راسبابيار

ن328قسطا

ن346قسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

ن316قسطا

ثانقسطا
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الغربيةاألدبىمبصرالدريدر ابراهيم على محمد محمد62214

الغربيةاألدبىمبصرالعاطى عبد حسن احمد نبيل محمد62215

الغربيةاألدبىمبصرالبصال عرابى محمد نبيل محمد62216

الغربيةاألدبىمبصرمرجان احمد محمود احمد محمود62217

الغربيةاألدبىمبصراالشطوخى عزب على احمد مصطفى62218

الغربيةاألدبىمبصرالهادى عبد على شفيق كمال احمد62219

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم على الموجود عبد محمد62220

الغربيةاألدبىمبصرعثمان فرج عثمان احمد62221

الغربيةاألدبىمبصرالنجار الرؤف عبد طه الرؤف عبد حسين62222

الغربيةاألدبىمبصرالبيبانى الحكيم عبد احمد الحكيم عبد احمد62223

الغربيةاألدبىمبصرمكى احمد محمد خالد شعبان62224

الغربيةاألدبىمبصرسليمان ابو محمد على ماهر على62225

الغربيةاألدبىمبصرعطيه على سالم محمد62226

الغربيةاألدبىمبصرهتهوت محمد فتوح محمد62227

الغربيةاألدبىمبصرالدين زين احمد محمد خالد احمد62228

الغربيةاألدبىمبصرالغرينى محمود على رمضان احمد62229

الغربيةاألدبىمبصرالفقى الفتح ابو احمد فرج احمد62230

الغربيةاألدبىمبصرالبرعى ابراهيم فاروق محمد احمد62231

الغربيةاألدبىمبصرالعريان السيد متولى ناصر خالد62232

الغربيةاألدبىمبصراللطيف عبد الخالق عبد فتحى عمر62233

الغربيةاألدبىمبصرهاللى رمضان زيد ابو عادل محمد62234

الغربيةاألدبىمبصرهالل سعد مختار فريد مختار62235

الغربيةاألدبىمبصرمنصور سليمان السيد مصطفى62236

الغربيةاألدبىمبصرالجزار السالم عبد محمد مصطفى62237

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم62238

الغربيةاألدبىمبصرخضر السيد محمد محمود اسالم62239

الغربيةاألدبىمبصرعماره احمد محمد احمد محمد62240

الغربيةاألدبىمبصرسالم محمود محمد محمود محمد62241

الغربيةاألدبىمبصرالنجار محمد ذكى ذكى محمود62242

الغربيةاألدبىمبصرداود اسماعيل محمد ابراهيم62243

الغربيةاألدبىمبصرزيدان محمود مصطفى بسيونى احمد62244

الغربيةاألدبىمبصرالقال المجيد عبد حسين سمير احمد62245

الغربيةاألدبىمبصررمضان محمد محمد كمال احمد62246

الغربيةاألدبىمبصرعلى ابو اسماعيل مجدى احمد62247

الغربيةاألدبىمبصرسعد محمد سعيد محمد احمد62248

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم عبده شبل مسعد احمد62249

الغربيةاألدبىمبصرعلوان اسماعيل اسماعيل المنعم عبد اسماعيل62250

الغربيةاألدبىمبصرعزام ابراهيم على سعيد جمال62251

الغربيةاألدبىمبصرالحداد الفتاح عبد حسين البارى عبد طارق62252

الغربيةاألدبىمبصرتوبار بدران هللا عبد جمعه هللا عبد62253

الغربيةاألدبىمبصرالغايش الحليم عبد محمد مصطفى عالء62254

الغربيةاألدبىمبصرنعيم محمد السالم عبد مصطفى عمرو62255
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ثانقسطا

ثانقسطا

ن351قسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

ن390قسطا

ثانقسطا

ن384.5قسطا

راسب(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثان(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

راسب(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثان(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

راسب(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ثانابوالغر

ن319ابوالغر

ثانالنحارية

ن316النحارية

ثانالنحارية

ن339النحارية

ثانالنحارية

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

راسببسيون

راسببسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

راسببسيون
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الغربيةاألدبىمبصرقاسم محمد الستار عبد اسماعيل محمد62256

الغربيةاألدبىمبصرالحبال النبى عبد محمد رسمى محمد62257

الغربيةاألدبىمبصرشتا الغنى عبد سالم سالم محمد62258

الغربيةاألدبىمبصرالعطا ابو محمد بسطويسى عادل محمد62259

الغربيةاألدبىمبصرمقالش المجيد عبد اسماعيل اشرف اسماعيل62260

الغربيةاألدبىمبصرعمار احمد احمد الرحمن عبد62261

الغربيةاألدبىمبصرالرشيدى اللطيف عبد محمد اشرف محمد62262

الغربيةاألدبىمبصرالفخرانى رمضان الرحمن عبد محمد62263

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل رمضان محمد احمد62264

الغربيةاألدبىمبصررخا عبده محمد اسماعيل محمد62265

الغربيةاألدبىمبصربركات محمود السيد ابراهيم62266

الغربيةاألدبىمبصرالدين حسام ابراهيم محمد ابراهيم62267

الغربيةاألدبىمبصرراشد الغفار عبد اشرف احمد62268

الغربيةاألدبىمبصرجميعى ابراهيم محمد حسام62269

الغربيةاألدبىمبصرربيع احمد عونى خالد62270

الغربيةاألدبىمبصرغنيم السعيد اشرف رضا62271

الغربيةاألدبىمبصرجبريل احمد محمد رياض62272

الغربيةاألدبىمبصرعيد محمود شريف زياد62273

الغربيةاألدبىمبصرالعمادى الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن عبد62274

الغربيةاألدبىمبصرالدماطى المغنى عبد السيد المغنى عبد62275

الغربيةاألدبىمبصرالدعلوب ابراهيم السيد عصام62276

الغربيةاألدبىمبصرالغنام بسيونى مصطفى عالء62277

الغربيةاألدبىمبصرحجاج اسماعيل محمد على62278

الغربيةاألدبىمبصراالشطوخى على بسيونى مجدى عمر62279

الغربيةاألدبىمبصربركات بسيونى الفتوح ابو احمد فتوح62280

الغربيةاألدبىمبصرشعير فوزى محمود محمد62281

الغربيةاألدبىمبصرالجده احمد سيد ابراهيم محمد62282

الغربيةاألدبىمبصرهللا طاب ابراهيم محمود ابراهيم محمد62283

الغربيةاألدبىمبصرمرعى محمد السيد محمود62284

الغربيةاألدبىمبصرالغنام الستار عبد العزيز عبد محمود62285

الغربيةاألدبىمبصرالفتاح عبد رجب عدس محمود62286

الغربيةاألدبىمبصرالبر عبد احمد ابراهيم فوزى62287

الغربيةاألدبىمبصرزيد السيد بسيونى محمد محمد62288

الغربيةاألدبىمبصرالبرى العظيم عبد الوريث عبد احمد62289

الغربيةاألدبىمبصرالرحمانى عباس محمود احمد62290

الغربيةاألدبىمبصرغازى السيد عادل جمال62291

الغربيةاألدبىمبصرنوفل الرحمن عبد بسيونى محمد62292

الغربيةاألدبىمبصرندا عطيه ندا رجب محمد62293

الغربيةاألدبىمبصرشكم الغفار عبد سليمان محمد62294

الغربيةاألدبىمبصرالنجار اسماعيل صبرى محمد62295

الغربيةاألدبىمبصرالفوال فؤاد صبرى محمد62296

الغربيةاألدبىمبصرهجرس ربه عبد محمد محمد62297
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ثانبسيون

ثانبسيون

راسببسيون

راسببسيون

ن342بسيون
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ثانبسيون
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راسببسيون

ثانبسيون

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ن317الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن324الغابة كتامة

ن326الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ن317الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن342الغابة كتامة
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الغربيةاألدبىمبصراحمد على محمود هشام62298

الغربيةاألدبىمبصرجعفر ابو محمد الوهاب عبد وائل62299

الغربيةاألدبىمبصرالشنديدى قطب ابراهيم ايمن62300

الغربيةاألدبىمبصرالمال احمد صالح حسام62301

الغربيةاألدبىمبصرالنجار احمد خالد منتصر62302

الغربيةاألدبىمبصرحسبو ابراهيم السيد ابراهيم62303

الغربيةاألدبىمبصربكر بسيونى محمود انس62304

الغربيةاألدبىمبصرداود ابو عيد جمال محمد62305

الغربيةاألدبىمبصرشاهين التواب عبد رشدى محمد62306

الغربيةاألدبىمبصرالغنام العليم عبد جمال محمد62307

الغربيةاألدبىمبصرراشد احمد حامد احمد محمد62308

الغربيةاألدبىمبصرحماد محمد احمد احمد ذياد62309

الغربيةاألدبىمبصرالمراسى محمد ابراهيم رجب ابراهيم62310

الغربيةاألدبىمبصرطه ابو الفتاح عبد محمد محمد ابراهيم62311

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى فريد محمد الحسينى احمد62312

الغربيةاألدبىمبصرزغلول القادر عبد المطلب عبد امين احمد62313

الغربيةاألدبىمبصرالجزار محمد الجيد عبد سعيد احمد62314

الغربيةاألدبىمبصرهواش بسيونى حسن بسيونى62315

الغربيةاألدبىمبصرالبلتاجى حسن حسن الرحيم عبد حسن62316

الغربيةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد سيد محمود حماده62317

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى محمد المولى عبد عالء62318

الغربيةاألدبىمبصرجمعه احمد سعد اسماعيل محمد62319

الغربيةاألدبىمبصرطايل حسن محمد حماده محمد62320

الغربيةاألدبىمبصرالسماك محمد السيد رمضان محمد62321

الغربيةاألدبىمبصرهيبه مبروك محمد فرج محمد62322

الغربيةاألدبىمبصرخضر محمد سالم احمد محمود62323

الغربيةاألدبىمبصرربه عبد السيد رجب محمود62324

الغربيةاألدبىمبصرالشرنوبى محمد رجب محمود62325

الغربيةاألدبىمبصرالقليوبى التواب عبد محمد مصطفى62326

الغربيةاألدبىمبصرطبيخ ابو محمد احمد اسماعيل محمد62327

الغربيةاألدبىمبصرموسى اللطيف عبد ابراهيم اللطيف عبد ابراهيم62328

الغربيةاألدبىمبصربليكع محمد السيد خميس هللا عبد62329

الغربيةاألدبىمبصرحماد القادر عبد محمد حسن محمد62330

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد الرحمن عبد الفتاح عبد حلمى محمد62331

الغربيةاألدبىمبصرالفخرانى السيد الرحمن عبد محمود62332

الغربيةاألدبىمبصرجلبى حسن حسن عزت محمود62333

الغربيةاألدبىمبصرمجاهد حامد محمد كرم محمد62334

الغربيةاألدبىمبصرالفرس القادر عبد المنعم عبد محمد62335

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاد على حسنى حسام62336

الغربيةاألدبىمبصرالحديررى الحافظ عبد حسام62337

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد شاكر عزت62339

الشيخ كفراألدبىمبصرسماحه الرحمن عبد محمد مصطفى محمد62340
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راسبالغابة كتامة
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ثانالحمام كفر
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ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

راسبالحمام كفر

ن320الحمام كفر

ثانالحمام كفر

ثانالحمام كفر

راسبالحمام كفر

راسبالحمام كفر

ثانالحمام كفر

راسبالفرستق

ثانالفرستق
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الشيخ كفراألدبىمبصرطايل الواحد عبد رضوان محمود سالمه62341

الشيخ كفراألدبىمبصرالعافى الغفار عبد محمود الغفار عبد محمد62342

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد الحميد عبد اسماعيل ابراهيم62343

الشيخ كفراألدبىمبصرالعافى حماتو عنتر جبر كريم62344

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد حسنى محمد على الرحمن عبد62345

الشيخ كفراألدبىمبصرعطا النجاح عبد جابر محمد62346

الشيخ كفراألدبىمبصرالعمرى احمد محمد احمد خالد62347

الشيخ كفراألدبىمبصرحمده على الحميد عبد شعبان الحميد عبد62348

الشيخ كفراألدبىمبصرالمرادنى ابراهيم العاطى عبد احمد العاطى عبد62349

الشيخ كفراألدبىمبصرالعطار محمد شوقى محمود62350

الشيخ كفراألدبىمبصرقمر ابراهيم السيد ابراهيم62351

الشيخ كفراألدبىمبصراالصنج محمد مصطفى ابراهيم62352

الشيخ كفراألدبىمبصرطلحه الرازق عبد على ابراهيم احمد62353

الشيخ كفراألدبىمبصرزليطه مدبولى عوض جمعه احمد62354

الشيخ كفراألدبىمبصركلبوش خليل شعيشع ابو خليل احمد62355

الشيخ كفراألدبىمبصرالرفاعى الحفيظ عبد محمد عماد احمد62356

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان الفتاح عبد اليمنى كامل احمد62357

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم محمد احمد62358

الشيخ كفراألدبىمبصرالزرزور شحاته نشأت اسامه62359

الشيخ كفراألدبىمبصرسعديه على الدين شمس السيد بالل62360

الشيخ كفراألدبىمبصردقرن ابراهيم شعيشع ابو مصطفى جمال62361

الشيخ كفراألدبىمبصرهجرس عيد اللطيف عبد السعيد صابر62362

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى ابراهيم المجيد عبد فرج طارق62363

الشيخ كفراألدبىمبصرحليبه عرفات محمد طارق62364

الشيخ كفراألدبىمبصرالدميرى مصطفى ابراهيم ابراهيم الرحمن عبد62365

الشيخ كفراألدبىمبصرالرفاعى احمد محمد عالء62366

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا حسب على بيومى عيد على62367

الشيخ كفراألدبىمبصرغزى جوهر محمود محمد على62368

الشيخ كفراألدبىمبصررميح داوود فتحى جمال محمد62369

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فوز محمد السيد الفتاح عبد محمد62370

الشيخ كفراألدبىمبصرمخيمر الحى عبد فتحى محمد62371

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادوم فرج السعيد محمد62372

الشيخ كفراألدبىمبصرالمطلب عبد السيد المطلب عبد محمود62373

الشيخ كفراألدبىمبصرطاحون متولى صابر مصطفى62374

الشيخ كفراألدبىمبصررضوان ابراهيم السيد هالل62375

الشيخ كفراألدبىمبصرالزرزور درغام سامى هللا عبد62376

الشيخ كفراألدبىمبصرالبرهامى العينين ابو محمد احمد سيد62377

الشيخ كفراألدبىمبصرالسباعى المنعم عبد صبحى محمد الفتاح عبد62378

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجى شلبى السيد السيد كريم62379

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الحميد عبد فرج على62380

الشيخ كفراألدبىمبصرجادو الجواد عبد قدرى احمد ابراهيم62381

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد زغلول رياض احمد62382
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الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد السيد عاطف السيد62383

الشيخ كفراألدبىمبصرخطاب غازى الفتاح عبد رمضان حماده62384

الشيخ كفراألدبىمبصرالمال محمد عزت عمر صبرى62385

الشيخ كفراألدبىمبصرعواد محمد حسن على الرحمن عبد62386

الشيخ كفراألدبىمبصرالعكل شعيشع ابو ابراهيم سامى هللا عبد62387

الشيخ كفراألدبىمبصرالمشالى مصطفى بدير مصطفى محسن62388

الشيخ كفراألدبىمبصرالرفاعى العنين ابو المقتدر عبد ثروت محمد62389

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده مصطفى محمود احمد محمود62390

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده محمد حمدى محمود مصطفى62391

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم جمال ابراهيم62392

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان عمر جمعه حسن ابراهيم62393

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى سليم حسين العظيم عبد احمد62394

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا على فوزى احمد اسامه62395

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى محمد يسرى الدين نور ايهاب62396

الشيخ كفراألدبىمبصرعقل السالم عبد التواب عبد مجدى خالد62397

الشيخ كفراألدبىمبصرميره محمد عابدين صبحى العزيز عبد62398

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل حامد حسن محمد على62399

الشيخ كفراألدبىمبصرالبنا محمد محمد فهيم عمر62400

الشيخ كفراألدبىمبصرالمغازى ابراهيم هاشم صبرى محمد62401

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين متولى ذكير صالح محمد62402

الشيخ كفراألدبىمبصرجوده العظيم عبد اشرف احمد62408

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الغنى عبد فرج احمد62409

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد سليمان محمد احمد62410

الشيخ كفراألدبىمبصرحالوه محمد سعد الباقى عبد احمد62411

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل ابو محمد الحميد عبد بهاء سامح62412

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف زيد ابو محمود صابر سامح62413

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم الصاوى سعد محمد سعد62414

الشيخ كفراألدبىمبصرزامل ابو القوى عبد اسماعيل طارق62415

الشيخ كفراألدبىمبصرمصباح هللا عبد حسن حسن السيد محمد62416

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم هللا عبد على السيد محمد62417

الشيخ كفراألدبىمبصرالحافظ عبد السيد احمد سعيد محمد62418

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل النبى عبد رجب محمد62419

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد حمدى شعبان محمد62420

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين جمال مصباح يحيى محمد محمود62421

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعود ابو ابراهيم الجواد عبد امين مصطفى62422

الشيخ كفراألدبىمبصرعاصى محمد حسن صابر مصطفى62423

الشيخ كفراألدبىمبصربلتاجى محمد اللطيف عبد محمد مؤمن62424

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم على النبى عبد محمد الرحمن عبد62425

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب على احمد الحكيم عبد عوض62426

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو محمد محمد الرؤف عبد احمد عمرو62427

الشيخ كفراألدبىمبصرالصباغ احمد حمدى شعبان يوسف62428

الشيخ كفراألدبىمبصرسرور محمد الجواد عبد عاطف الجواد عبد62429
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الشيخ كفراألدبىمبصرعمران راشد عوض فارس عوض62430

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده ابراهيم فريد ابراهيم محمد62431

الشيخ كفراألدبىمبصرعلوانى الشفيع عبد شريف محمود62432

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى احمد يوسف كمال يوسف62433

الشيخ كفراألدبىمبصربهنسى الفتوح ابو بدير ابراهيم62435

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم محمد خالد اشرف62436

الشيخ كفراألدبىمبصراباظه على محفوظ السيد62437

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ هللا عبد توفيق ايهاب62438

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر على ناصر رمزى62439

الشيخ كفراألدبىمبصرالجبالى هلل عبد السعيد طارق62441

الشيخ كفراألدبىمبصرالسنوسى محمد احمد حميده عامر62442

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد فهمى محمد عادل62443

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم راضى ابراهيم الرحمن عبد62444

الشيخ كفراألدبىمبصرسكر الرازق عبد ابراهيم الرازق عبد62445

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام ابراهيم الرفاعى محمد62446

الشيخ كفراألدبىمبصرالهنى محمد سمير محمد62447

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى رزق على محمد62448

الشيخ كفراألدبىمبصرالطباخ حسن محمود محمد62449

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى محمد مرسى ابراهيم مرسى62450

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام بيومى عماد ممدوح62451

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام ابراهيم الحميد عبد ابراهيم62454

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد محمد ابراهيم السيد ابراهيم62455

الشيخ كفراألدبىمبصرالجالى محمد عطيه مندى ابراهيم62456

الشيخ كفراألدبىمبصرحشيش مبروك احمد السعيد احمد62457

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمود احمد السيد احمد62458

الشيخ كفراألدبىمبصررياض الفضيل عبد حسنين احمد62459

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته الباقى عبد طلبه احمد62460

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عوض احمد حلمى العليم عبد احمد62461

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد احمد ممدوح هالل احمد62462

الشيخ كفراألدبىمبصرالدمراوى المهدى احمد المنعم عبد اسامه62463

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم احمد محمود السيد خالد السيد62464

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن العنين ابو صابر السيد62465

الشيخ كفراألدبىمبصرالنبى عبد ثابت الحميد عبد جمال62466

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتوح ابو الفتاح عبد جمال حماده62467

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد مصطفى الناصر عبد خالد62468

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم المعطى عبد صبحى السيد رمضان62469

الشيخ كفراألدبىمبصرخميس الجليل عبد ابراهيم العاطى عبد رمضان62470

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمود محمد صبحى62471

الشيخ كفراألدبىمبصرمغنم موسى الحميد عبد السيد طلحه62472

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى فرج الحكيم عبد عماد62473

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد على المختار عمر62474

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد غاذى ممدوح فارس62475



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2426

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانصندال

ن329صندال

ثانصندال

ن323صندال

ن315روينة

ثانروينة

ن328روينة

ثانروينة

ثانروينة

راسبروينة

ثانروينة

ثانروينة

ثانروينة

راسبروينة

ثانروينة

ن318روينة

ثانروينة

ثانروينة

ن320روينة

ن315روينة

ثانروينة

ثانالخادمية

راسبالخادمية

ثانالخادمية

ثانالخادمية

راسبالخادمية

راسبالخادمية

راسبالخادمية

راسبالخادمية

ثانالخادمية

راسبالخادمية

راسبالخادمية

ن315.5الخادمية

راسبالخادمية

راسبالخادمية

ثانالخادمية

راسبالخادمية

ثانالخادمية

راسبالخادمية

راسبالخادمية

ثانالخادمية

راسبالخادمية



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2427

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم احمد احمد محمد62476

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو خليفه بدوى السيد محمد62477

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد صالح اسماعيل رضا محمد62478

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى على محمد صالح محمد62479

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الغنى عبد محمد مسعد محمد62480

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمود حسنى مصباح محمد62481

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يوسف صبحى صادق محمود62482

الشيخ كفراألدبىمبصررشاش محمد هللا فتح محمود62483

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى المتجلى عبد الناصر عبد مروان62484

الشيخ كفراألدبىمبصراللبيشى الحى عبد العزيز عبد اللبيشى مصطفى62485

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح السالم عبد الفتاح عبد خالد مصطفى62486

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد ابراهيم محمد ابراهيم ياسر62488

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يوسف عاطف يوسف62489

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين المنعم عبد محمد المنعم عبد62490

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل المجيد عبد صبحى حماده62491

الشيخ كفراألدبىمبصرالغباشى حسنى محمود السيد محمد62492

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى عثمان الفتاح عبد مصطفى عثمان62493

الشيخ كفراألدبىمبصرالنصر سيف محمد نصر شكرى ابراهيم62494

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه محمود عصام حسين62495

الشيخ كفراألدبىمبصرضباشه احمد سعد محمد سعد62496

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده محمد محمد فضلون عالء62497

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على الدين عماد على62498

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده محمد محمد ابراهيم محمد62499

الشيخ كفراألدبىمبصرالحليم عبد احمد الحليم عبد محمد62500

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى الفتاح عبد الرازق عبد محمد62501

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد المحسن عبد محمد هشام62502

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد عزت محمد احمد62503

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص السيد السعيد ابراهيم رمضان62504

الشيخ كفراألدبىمبصرعراقى هللا عطا عصام عمرو62505

الشيخ كفراألدبىمبصرمصباح محمد رمزى حماده62506

الشيخ كفراألدبىمبصرعليمى الواحد عبد ممدوح بركات62507

الشيخ كفراألدبىمبصرالعيوطى محمد حجازى على احمد62508

الشيخ كفراألدبىمبصرالموجى الفتاح عبد سعد على احمد62509

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعودى متولى الدين محى محمد احمد62510

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى محمد قطب يوسف احمد62511

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعزاوى رزق محمد رزق اشرف62512

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد الوهاب عبد محمود الوهاب عبد62513

الشيخ كفراألدبىمبصرالنشرتى حسن عبيد ياسر عمار62514

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد المولى عبد جميل عمرو62515

الشيخ كفراألدبىمبصردهب متولى قطب محمد قطب62516

الشيخ كفراألدبىمبصرالحفيظ عبد العليم عبد رضا محمد62517

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد الونيس عبد سلطان محمد62518
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الشيخ كفراألدبىمبصرالماظ حسن رجب شوقى محمد62519

الشيخ كفراألدبىمبصرمحرم محمد محمد عادل محمد62520

الشيخ كفراألدبىمبصرالبيسى على هللا فتح فؤاد محمد62521

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل احمد محمد احمد محمود62522

الشيخ كفراألدبىمبصرخاطر ابراهيم العاطى عبد سمير محمود62523

الشيخ كفراألدبىمبصرداود السباعى محمد القادر عبد محمود62524

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد ابراهيم محمود محمد محمود62525

الشيخ كفراألدبىمبصرالعدوى محمد الرزاق عبد محمد نزيه62526

الشيخ كفراألدبىمبصرالحايس رجب احمد حسنى ابراهيم62527

الشيخ كفراألدبىمبصرالشباسى محمد محمد محمود احمد62528

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد عبد احمد سيد السعيد محمد اسالم62529

الشيخ كفراألدبىمبصرعويضه جاد اليزيد ابو على محمد62530

الشيخ كفراألدبىمبصريونس سالم فؤاد محمد62531

الشيخ كفراألدبىمبصرحويله على محمد وهبه ياسين62532

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشماوى السيد حسين سعد احمد62533

الشيخ كفراألدبىمبصرحجاب على حسن ابراهيم62534

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى محمد محمود رمضان احمد62535

الشيخ كفراألدبىمبصرمندور محمد الكريم عبد يسرى احمد62536

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد على سعد رمضان السيد62537

الشيخ كفراألدبىمبصرباز محمد احمد حامد62538

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح محمد السعيد سامى سعد62539

الشيخ كفراألدبىمبصرناصر على محمد على عاطف62540

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويل السيد شوقى فريد62541

الشيخ كفراألدبىمبصرالصالحى القادر عبد على محمد كريم62542

الشيخ كفراألدبىمبصرالخانكى كمال جمال كمال62543

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى المقصود عبد عزيز السيد محمد62544

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه حامد حامد حمدى محمد62545

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا محمد على القادر عبد محمد62546

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم كامل سعد كمال محمد62547

الشيخ كفراألدبىمبصرنويجى محمد ابراهيم يسرى محمود62548

الشيخ كفراألدبىمبصردعبس اسماعيل محمد احمد62549

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن على الشحات ظريف حسن62550

الشيخ كفراألدبىمبصرعرفه الحميد عبد احمد الزين محمد62551

الشيخ كفراألدبىمبصرزياده ابراهيم ابراهيم الفتاح عبد محمد62552

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص محمد شعبان حلمى محمود62553

الشيخ كفراألدبىمبصردرويش حجازى رجب السعيد مصطفى62554

الشيخ كفراألدبىمبصرالطبالوى المجيد عبد محمد صالح محمد62555

الشيخ كفراألدبىمبصرغالب الرحمن عبد محمد سالمه سمير62556

الشيخ كفراألدبىمبصرغالب الرحمن عبد ابراهيم على محمد62557

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو محمد سعد احمد62558

الشيخ كفراألدبىمبصرشرمنت احمد ابراهيم سعد ابراهيم62559

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص محمد ابراهيم محمد ابراهيم62560
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الشيخ كفراألدبىمبصرطبل ابو سعد رشدى احمد62561

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر سعد سالمه احمد62562

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم خليل ابراهيم صبحى اسالم62563

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى احمد سيد جمعه تامر62564

الشيخ كفراألدبىمبصررزق بكر محمد السعيد رزق62565

الشيخ كفراألدبىمبصرداود حسن احمد شعبان سعد62566

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد محمد شعبان كمال سعد62567

الشيخ كفراألدبىمبصرداود هللا عبد حيطاوى محمد سعد62568

الشيخ كفراألدبىمبصرداود هللا عبد محمد هللا عبد صبحى62569

الشيخ كفراألدبىمبصرشرمنت احمد مرسى ابراهيم عمرو62570

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى يوسف شعبان جمال عوض62571

الشيخ كفراألدبىمبصرباظه محمد محمد سعد محمد62572

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى الشرنوبى محمد صبرى محمد62573

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته محمد المجيد عبد المجيد عبد محمد62574

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد مصطفى محمد النبى عبد محمد62575

الشيخ كفراألدبىمبصرغريب حيطاوى محمد محمود62576

الشيخ كفراألدبىمبصرباشا ابراهيم محمد جمعه ابراهيم محمد62577

الشيخ كفراألدبىمبصرداود هللا عبد محمد هللا عبد اشرف62578

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد هللا عبد حيطاوى محمد مؤمن62579

الشيخ كفراألدبىمبصرالمطلب عبد مصطفى قطب محمد مصطفى62580

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد مسعود محمد احمد62581

الشيخ كفراألدبىمبصرحشاد ابو الرحمن عبد احمد مستعان اسالم62582

الشيخ كفراألدبىمبصردراج مصطفى محمد انس السيد62583

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل على السيد على السيد62584

الشيخ كفراألدبىمبصرزناته شحاته الوهاب عبد جابر سامى62585

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى اسماعيل اسماعيل محمد صبرى62586

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم على قطب محمد صبرى62587

الشيخ كفراألدبىمبصرالنعيرى على الوهاب عبد محمد طاهر62588

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد على محمد عاطف62589

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص العزيز عبد محمد احمد العزيز عبد62590

الشيخ كفراألدبىمبصرالجيزاوى محمد عبده ابراهيم فارس62591

الشيخ كفراألدبىمبصرعجوه محمد محمود احمد محمد62592

الشيخ كفراألدبىمبصربندق حسن صميده السعيد محمد62593

الشيخ كفراألدبىمبصرفرحات الفتاح عبد فهمى حمدى محمد62594

الشيخ كفراألدبىمبصرالغرباوى ابراهيم محمد شريف محمد62595

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم احمد محمود محمد محمود62596

الشيخ كفراألدبىمبصرالشريف احمد السعيد عبده مصطفى62597

الشيخ كفراألدبىمبصرالعطار حسين محمد اليزيد ابو نبيل62598

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره يوسف على محمد محمد62599

الشيخ كفراألدبىمبصرالشنديدى خليل عبده محمد عبده62600

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم محمد اسماعيل فادى62601

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد ابو احمد سيد السيد احمد62603
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الشيخ كفراألدبىمبصردعبس درويش محمد احمد62604

الشيخ كفراألدبىمبصرعبيد ابو عثمان محمد احمد62605

الشيخ كفراألدبىمبصرالفضل ابو محمد هللا فتح محمد احمد62606

الشيخ كفراألدبىمبصرحجر مصطفى احمد مصطفى احمد62607

الشيخ كفراألدبىمبصرصفيه احمد محمود احمد62608

الشيخ كفراألدبىمبصربشر يوسف يوسف اسامه62609

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا الفتاح عبد ابراهيم اسالم62610

الشيخ كفراألدبىمبصردراز هللا عبد حسن ابراهيم محمد62611

الشيخ كفراألدبىمبصرالفرنوانى حافظ حافظ محمد62612

الشيخ كفراألدبىمبصرالسمالوى الفتاح عبد مصطفى محمد62613

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى الخالق عبد محمد الخالق عبد62614

الشيخ كفراألدبىمبصرالشبراخيتى عثمان خليل ناصر على62615

الشيخ كفراألدبىمبصردراز محمد السيد هللا عبد عمار62616

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ابو محمد محمد ناجى محروس62617

الشيخ كفراألدبىمبصرالعريان عبده احمد عبده62618

الشيخ كفراألدبىمبصرمرعى احمد على حمدى على62619

الشيخ كفراألدبىمبصرفضليه محمد هللا عبد عبده62620

الشيخ كفراألدبىمبصردراز سليم السيد محمد هللا عبد62621

الشيخ كفراألدبىمبصررجب الرحمن عبد نبيل حسن62622

الشيخ كفراألدبىمبصرالمغربى السيد محمد سامى محمود طه62623

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى السالم عبد شوقى شوقى62624

الشيخ كفراألدبىمبصرالعجمى رزق اسماعيل جمال62625

الشيخ كفراألدبىمبصرالفرنوانى عبده احمد احمد محمد62626

الشيخ كفراألدبىمبصرالفرنوانى ابراهيم وحيد ابراهيم62627

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده محمد على احمد اسامه62628

الشيخ كفراألدبىمبصرشهاوى احمد عبده احمد62629

الشيخ كفراألدبىمبصرعليبه عبده السعيد عبده احمد62630

الشيخ كفراألدبىمبصرمحليس احمد احمد حازم62631

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم ابراهيم محمد ابراهيم حماده62632

الشيخ كفراألدبىمبصرفضل ابراهيم محمد سعيد62633

الشيخ كفراألدبىمبصرالباقى عبد المجيد عبد محمد الرحمن عبد62634

الشيخ كفراألدبىمبصرعليبه الصمد عبد على العزيز عبد62635

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار العزيز عبد محسن العزيز عبد62636

الشيخ كفراألدبىمبصرعليبه يوسف عطيه حمدان محمد62637

الشيخ كفراألدبىمبصرمسيوغه زكى محمد المولى عبد محمد62638

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم محمد احمد محمود62639

الشيخ كفراألدبىمبصرالحليسى احمد احمد مصطفى62640

الشيخ كفراألدبىمبصرالجزار المجيد عبد محمد اسامه62641

الشيخ كفراألدبىمبصرالسنهورى محمد عبده ادهم62642

الشيخ كفراألدبىمبصرالكالف السيد رشدى محمد62643

الشيخ كفراألدبىمبصرشهاوى الستار عبد محمد سمير احمد62644

الشيخ كفراألدبىمبصرالخطيب على محمد رمضان ابراهيم62645
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الشيخ كفراألدبىمبصرفضل ابراهيم محمود الشحات62646

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى يوسف على ابراهيم على ابراهيم62647

الشيخ كفراألدبىمبصرالرازق عبد الحق عبد محمود زكى حماده احمد62648

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر الستار عبد محمد احمد62649

الشيخ كفراألدبىمبصرشريف منصور محمد محمد محمود احمد62650

الشيخ كفراألدبىمبصرداود على ابراهيم خالد اسالم62651

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى السيد حمدى حمدى السيد62652

الشيخ كفراألدبىمبصربدر على الشاذلى على الشاذلى62653

الشيخ كفراألدبىمبصرالبدوى حسين محمد محمد جمال بدوى62654

الشيخ كفراألدبىمبصرسعدون متولى جمعه محمد ثروت62655

الشيخ كفراألدبىمبصرشريف منصور محمد محمد طاهر شريف62656

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد مصطفى السيد محمود نادر62657

الشيخ كفراألدبىمبصرالحشاش السيد عاطف السيد عاطف62658

الشيخ كفراألدبىمبصرشريف منصور محمد محمد صبرى البديع عبد62659

الشيخ كفراألدبىمبصرمبارك محمود المطلب عبد محمد عطيه62660

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد على محمد مصطفى على62661

الشيخ كفراألدبىمبصرالزمرانى عطيه على سعد محمد62662

الشيخ كفراألدبىمبصركريت محمد محمود شوقى محمد62663

الشيخ كفراألدبىمبصرمبارك محمود المطلب عبد عادل محمد62664

الشيخ كفراألدبىمبصراللقانى هاشم بليغ فريد محمد62665

الشيخ كفراألدبىمبصرالزمرانى محمد مسعود الماجد عبد مسعد62666

الشيخ كفراألدبىمبصرراضى ابراهيم السيد سعد محمود62667

الشيخ كفراألدبىمبصربريكه ابو مرشدى حسن شفيق محمود62668

الشيخ كفراألدبىمبصرالعمرى محمد محمود هانى محمود62669

الشيخ كفراألدبىمبصرالعمرى احمد محمد محمود السعيد هانى62670

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود هللا عبد سليمان احمد نور62671

الشيخ كفراألدبىمبصرشتا هللا فتح فاروق طارق زياد62672

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده على رمضان الكريم عبد62673

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد ابو السيد على محمد على62674

الشيخ كفراألدبىمبصرالروينى محمد محمد جابر عمر62675

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد كامل عامر اسامه62676

الشيخ كفراألدبىمبصرالفنه احمد محمد رياض حامد احمد62677

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد على سالم رجب محمود62678

الشيخ كفراألدبىمبصرالسكرى العزيز عبد حسن السيد محمد62679

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد الغفار عبد الرازق عبد فهمى حازم62680

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد حسن السيد فوزى62681

الشيخ كفراألدبىمبصرخاطر حسن محمد اشرف محمد62682

الشيخ كفراألدبىمبصراللبان اسماعيل مرسى اسماعيل محمد62683

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل عبده المالك عبد ناجح محمد62684

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى على محمد الخالق عبد محمد62685

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش على الفتح ابو محمد عالء62686

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج على الكيالنى فتحى محمد62687
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ثانالشهداء شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

ن315الملح شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس

ن335الملح شباس

ن323الملح شباس

ن331الملح شباس

راسبالملح شباس

ثانالملح شباس

ن319الملح شباس

ثانالملح شباس

ن330الملح شباس

ثانالملح شباس

ن316الملح شباس

ن332الملح شباس

راسبالملح شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس

ثانالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبالملح شباس

راسبابومندور

ن315ابومندور

ن332ابومندور

ثانابومندور

راسبابومندور

راسبابومندور

ثانابومندور

ثانابومندور

راسبابومندور

ن315ابومندور

راسبابومندور

راسبابومندور

راسبابومندور

راسبابومندور

راسبابومندور

راسبابومندور

راسبالمندورة
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الشيخ كفراألدبىمبصرودن ابراهيم الجواد عبد محمد محمد62688

الشيخ كفراألدبىمبصرودن على حسن سعد محمود62689

الشيخ كفراألدبىمبصربيومى عبده صبحى جمال احمد62690

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد محمد جوده جالل احمد62691

الشيخ كفراألدبىمبصرالحضرى محمد صابر احمد62692

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابراهيم ذكى فكرى احمد62693

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان محمد السيد فوزى السيد62694

الشيخ كفراألدبىمبصرعبيد السيد اسامه امير62695

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد حلمى عصام امين62696

الشيخ كفراألدبىمبصرالروينى محمد على احمد حسن62697

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو محمد المعطى عبد ابراهيم حسين62698

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان احمد سيد الجميل سالم62699

الشيخ كفراألدبىمبصردنيا ابو محمد صبرى كمال صبرى62700

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر المقصود عبد هللا فتح رجب عامر62701

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل السيد محمد بليغ الرحمن عبد62702

الشيخ كفراألدبىمبصرمغازى السعيد فرحات هللا عبد62703

الشيخ كفراألدبىمبصرالروينى محمد اسماعيل الحميد عبد هللا عبد62704

الشيخ كفراألدبىمبصرالنعمانى السيد جمعه العال عبد عالء62705

الشيخ كفراألدبىمبصرالغفار عبد الجيد عبد بدر الحميد عبد كرم62706

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابراهيم الظاهر عبد حسنى كريم62707

الشيخ كفراألدبىمبصرعون محمد اسماعيل محمد اسماعيل محمد62708

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل ابراهيم الشحات محمد62709

الشيخ كفراألدبىمبصرهاشم محمد على ايهاب محمد62710

الشيخ كفراألدبىمبصرالطنطاوى الفتاح عبد الناصر عبد محمد62711

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد احمد اسماعيل محمود محمد62712

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال احمد سيد محمد يسرى محمد62713

الشيخ كفراألدبىمبصرسرور الغنى عبد ابراهيم محمود62714

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل محمود62715

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد محمد زكريا رضا محمود62716

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد الجليل عبد حسن محمود معاذ62717

الشيخ كفراألدبىمبصرالنبى عبد المنعم عبد عوض كامل مصطفى62718

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد محمد جوده سمير منير62719

الشيخ كفراألدبىمبصرهاشم محمد الرحمن عبد ابراهيم هاشم62720

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار المقصود عبد يوسف سعد يوسف62721

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد جميل سامى محمد62722

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد عفيفى محمد ابراهيم62723

الشيخ كفراألدبىمبصردرباله محمد حامد محمد احمد62724

الشيخ كفراألدبىمبصرسعفان العزيز عبد العزيز عبد بن خالد62725

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل احمد شفيق سامى احمد62726

الشيخ كفراألدبىمبصرالعظيم عبد هللا عوض سمير احمد62727

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد محمود سمير السيد62728

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد ذكى عادل السيد62729
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ن333المندورة

ثانالمندورة

ن315سالم سيدى

راسبسالم سيدى

ن317سالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ن315سالم سيدى

ن315سالم سيدى

ن319سالم سيدى

راسبسالم سيدى

ن318سالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ن315سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ن319سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ن315سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ن315سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2439

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصرالال عبد الحميد عبد المعتمد عبد اسالم62730

الشيخ كفراألدبىمبصريونس محمد بسيونى حماده62731

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد سعد سعد عباس حمد الدين ضياء62732

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل احمد محمد رمضان مصطفى62733

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل شحاته طلب احمد62734

الشيخ كفراألدبىمبصرهاشم احمد على محمد على62735

الشيخ كفراألدبىمبصرشريف منصور الناصر عبد ابراهيم62736

الشيخ كفراألدبىمبصرعباس ابراهيم محمد ابراهيم62737

الشيخ كفراألدبىمبصرالمهدى الكريم عبد ابراهيم محمد ابراهيم62738

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن عثمان محمد سمير احمد62739

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبه عيد هللا عبد صابر احمد62740

الشيخ كفراألدبىمبصرهنداوى حسنين هنداوى فريد احمد62741

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم السيد محمد احمد62742

الشيخ كفراألدبىمبصرامام احمد على العليم عبد محمد اشرف62743

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم يسن السعيد محمد سامح62744

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل احمد سيد ابراهيم حمدين سعد62745

الشيخ كفراألدبىمبصرهندى هللا جاد العزيز عبد الجواد عبد شريف62746

الشيخ كفراألدبىمبصردويدار بدوى عفيفى سعد الرحمن عبد62747

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنى عبد القادر عبد محمود عمرو62748

الشيخ كفراألدبىمبصرالنورى الشوادفى بسيونى احمد محمد62749

الشيخ كفراألدبىمبصرربه عبد الشحات اسماعيل محمد62750

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الغنى عبد شفيق محمد62751

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين يوسف حسين صبحى محمد62752

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى حسين على محمد62753

الشيخ كفراألدبىمبصرهنداوى محمد هنداوى محمد62754

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم عبده غنيم رمضان محمود62755

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد هللا جاب وليد محمود62756

الشيخ كفراألدبىمبصرخالف احمد محمود احمد مصطفى62757

الشيخ كفراألدبىمبصرصميده السيد صميده عطيه مصطفى62758

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الباقى عبد محمود وليد62759

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد النصر ابو السالم عبد محمد السالم عبد62760

الشيخ كفراألدبىمبصرالدهمه على الحليم عبد زيد ابو عمار62761

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد على حسين عمير62762

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد محمد المجد ابو مصطفى محمد62763

الشيخ كفراألدبىمبصرشكر هللا فتح عبيد الحميد عبد معاذ62764

الشيخ كفراألدبىمبصرجابر محمد السيد هللا عبد62765

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم العزيز عبد محمد بالل62766

الشيخ كفراألدبىمبصرطه شوقى طه محمد62767

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحراوى الحميد عبد حلمى اللطيف عبد زيد62768

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان محمد الشاملى الزناتى صابر62769

الشيخ كفراألدبىمبصرجبر محمد جبر ابراهيم هشام62770

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على عمر المنصف عبد ابراهيم62771
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ن316سالم سيدى

ن315سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ن316سالم سيدى

راسبسالم سيدى

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

راسبعباس منشأة

ن320عباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ن315عباس منشأة

ن315عباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ن315عباس منشأة

ن342عباس منشأة

راسبعباس منشأة

ثانالورق
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الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد مرسى محمد احمد62772

الشيخ كفراألدبىمبصرالسمان بكرى السعيد رجب السعيد62773

الشيخ كفراألدبىمبصرالمالح مصطفى ابراهيم سعد حسين62774

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد عباس محمد خالد62775

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا حسب سعد هللا حسب رضوان62776

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ربه عبد طلبه الدسوقى طارق62777

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد على حسين رضا محمد62778

الشيخ كفراألدبىمبصرعمار ابراهيم محمد عطا محمد62779

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى محرم العزيز عبد فكرى محمد62780

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد محمد مرتضى محمد62781

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد العليم عبد ممدوح62782

الشيخ كفراألدبىمبصرعسل العزيز عبد متولى هللا عبد احمد62783

الشيخ كفراألدبىمبصربلتاجى محمود خضر حماده62784

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى حسن محمد صالح محمد62785

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد احمد سعد سمير محمد62786

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب غازى على يسرى محمد62787

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض على ابراهيم ذكريا ابراهيم62788

الشيخ كفراألدبىمبصرمطاوع عبده احمد احمد62789

الشيخ كفراألدبىمبصربدر بيلى الغفار عبد على احمد62790

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد محمد منصور هللا عبد احمد62791

الشيخ كفراألدبىمبصرقاسم غازى محمد محمد السيد62792

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى على الدين بهى محمد فاروق الدين بهاء62793

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى سعد محمد حسن حسام62794

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمسى احمد بدر ابراهيم سعد62795

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد المولى عبد احمد احمد سعد62796

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد عوض يوسف حماده62797

الشيخ كفراألدبىمبصرناجى التواب عبد الموجود عبد هللا عبد62798

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى ابراهيم هللا عبد هللا عطا هللا عبد62799

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد محمود الكريم عبد عطيه62800

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى الواحد عبد محمد الحق جاد عطيه62801

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى حسن على السعود ابو على62802

الشيخ كفراألدبىمبصرحربى حسين سعد محمد محمد62803

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمد حسن رشدى محمد62804

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى بتانونى الدين محى محمد62805

الشيخ كفراألدبىمبصرالشامى محمد اسماعيل مبروك محمد62806

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى على محمود شوقى محمد62807

الشيخ كفراألدبىمبصررزق محمد السالم عبد احمد محمود62808

الشيخ كفراألدبىمبصرعليوه محمد محمود محمد محمود62809

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد القادر عبد صالح محمد منصور62810

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى ابراهيم هللا عبد هللا عبد هشام62811

الشيخ كفراألدبىمبصرالنادى محمد محمود ربيع هشام62812

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف احمد محمد فؤاد السعيد ياسر62813
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راسبالورق

ثانالورق

راسبالورق

ن318الورق

ثانالورق

راسبالورق

ن324الورق

ثانالورق

ثانالورق

ثانالورق

ثانالورق

ن347الورق

راسبالورق

ثانالورق

ثانالورق

ن329الورق

ن316الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن315الصيفر برية

ن324الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن316الصيفر برية

ثانالصيفر برية

راسبالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

راسبالصيفر برية

ن315الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن315الصيفر برية

ن321الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن316الصيفر برية



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2443

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصراالمام المطلب عبد المقصود عبد على خميس62814

الشيخ كفراألدبىمبصرالحافظ عبد فرحات محمد احمد62815

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو محمد محمد صبحى ايمن62816

الشيخ كفراألدبىمبصرالحافظ عبد يوسف الصمد عبد محمود السعيد62817

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمد محمد انور حسام62818

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبد اللطيف عبد هللا فتح الصاوى فارس62819

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد عمر عمر عمر سعد62820

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويله محمود شرف الفتوح ابو عادل62821

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف السعيد هللا جاب هللا جاب عمرو62822

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف هللا عبد البيلى على محمد62823

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابو حسن محمد وجيه محمد62824

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمود امين محمد62825

الشيخ كفراألدبىمبصرخوات ابو الحبشى على محمد62826

الشيخ كفراألدبىمبصربرهامى محمد ناصر محمد62827

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى حمدين صبرى محمد62828

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبد الصاوى جمال هشام62829

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى على عوض حلمى هيثم62830

الشيخ كفراألدبىمبصرالناعم ابراهيم الفتاح عبد سمير يحيى62831

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده محمد المجيد عبد على يوسف62832

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده احمد ابراهيم احمد ابراهيم62833

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم اسماعيل محمد فتحى احمد62834

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد حامد حامد بسيونى62835

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش محمد محمد فرج حسن62836

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد رفاعى محمد رفاعى62837

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين هللا عبد محمد سعد62838

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين تاج ابراهيم حمدى عادل62839

الشيخ كفراألدبىمبصرالقرضاوى الجواد عبد محمد نشأت ماهر62840

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد زيد ابو زيد ابو محمد62841

الشيخ كفراألدبىمبصرغالى على عطيه رمضان محمد62842

الشيخ كفراألدبىمبصرمصرى المجيد عبد محمد رياض محمد62843

الشيخ كفراألدبىمبصرمصباح عطيه شتا محمد62844

الشيخ كفراألدبىمبصرحميد حسن السيد الستار عبد محمد62845

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر محمد ابراهيم عمر محمد62846

الشيخ كفراألدبىمبصرشيت ابو احمد سيد عرجاوى محمد محمد62847

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد الرحمن عبد ياسر محمد62848

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد محمد الشحات مصطفى62849

الشيخ كفراألدبىمبصرمنتصر السالم عبد العليم عبد موسى هشام62850

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد محمد محمد رمضان محمد62851

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف ابراهيم السالم عبد سعيد محمد62852

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود شاهين محمود احمد62853

الشيخ كفراألدبىمبصرزعيمه ابو الرحمن عبد عباس جمال ابراهيم62854

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد يونس خالد احمد62855
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ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن332الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن320الصيفر برية

ن322الصيفر برية

ن381الصيفر برية

ن315الصيفر برية

ن321الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن318الصيفر برية

ن315الصيفر برية

ن315الصيفر برية

ن340الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن322الصيفر برية

ن315الصيفر برية

ن315الصيفر برية

ن330الصيفر برية

ن315الصيفر برية

ن319شوغى

ن319شوغى

راسبشوغى

راسبشوغى

راسبشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

راسبشوغى

راسبشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

راسبشوغى

راسبشوغى

راسبشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

ثانابوغنيمة

ثانابوغنيمة
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الشيخ كفراألدبىمبصرسرحان فوزى شكرى احمد62856

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمان متولى السيد رفعت احمد62857

الشيخ كفراألدبىمبصرياسين مبروك محمد يوسف حسن62858

الشيخ كفراألدبىمبصرربه عبد محمد هللا فتح جوده سامى62859

الشيخ كفراألدبىمبصرالرشيدى احمد ابراهيم الحكيم عبد62860

الشيخ كفراألدبىمبصرعجمى ابراهيم الفتاح عبد على عمرو62861

الشيخ كفراألدبىمبصرالدهمه الرحمن عبد محمد الرحمن عبد62862

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم حسنى ابراهيم محمد فهمى62863

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى محمد كمال عنتر كمال62864

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى احمد محمد رشدى كريم62865

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمان متولى ابراهيم الشافى عبد متولى62866

الشيخ كفراألدبىمبصرمسلم ابو محمد النبى عبد محمد محمد62867

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمان محمد احمد حسن محمد62868

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر الشرنوبى عمر الشرنوبى محمد62869

الشيخ كفراألدبىمبصرالحوفى السيد رفعت فيصل محمد62870

الشيخ كفراألدبىمبصرشكر محمد مسعود محمد62871

الشيخ كفراألدبىمبصرالرشيدى ابراهيم بيومى رشدى محمد62872

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد هللا عبد محمد62873

الشيخ كفراألدبىمبصرنوفل قطب ابراهيم السعيد محمد62874

الشيخ كفراألدبىمبصرالرشيدى ابراهيم مصطفى على مصطفى62875

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان متولى ابراهيم السالم عبد محمد62876

الشيخ كفراألدبىمبصرالشقافى محمد السيد محمد62877

الشيخ كفراألدبىمبصرسحلول السيد السيد جمال محمد62878

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا حسب محمد السيد محمد62879

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعد ابو الحميد عبد الدين جمال رضا محمد62880

الشيخ كفراألدبىمبصردسوقى ابو محمد ابراهيم السيد محمود62881

الشيخ كفراألدبىمبصرالمحيصى الكريم عبد يوسف عماد يوسف62882

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد عرفه وفا محمد محمود62883

الشيخ كفراألدبىمبصرصباح العزيز عبد قطب محمود62884

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى هللا عبد حامد محمود62885

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد السيد العال عبد السعيد وليد62886

الشيخ كفراألدبىمبصرعجمى السيد سعد فرج62887

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد محمد على محمد62888

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الكريم عبد محمد الكريم عبد62889

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو خليل محمد محمود هادى62890

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه السيد ابراهيم السيد ابراهيم62891

الشيخ كفراألدبىمبصرالكريم عبد حسن فتحى محمود ابراهيم62892

الشيخ كفراألدبىمبصرالشال العاطى عبد جمعه احمد62893

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الدين شمس المعطى عبد الدين شمس طارق62894

الشيخ كفراألدبىمبصررزق محمود ابراهيم الحميد عبد عماد62895

الشيخ كفراألدبىمبصرباز مصطفى برهوم رجب محمد62896

الشيخ كفراألدبىمبصرحرفوش الجواد عبد الجواد عبد مصطفى62897
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ثانابوغنيمة

ثانابوغنيمة

ن315ابوغنيمة

ن321ابوغنيمة

ثانابوغنيمة

ن315ابوغنيمة

ثانابوغنيمة

راسبابوغنيمة

ن315ابوغنيمة

ن315ابوغنيمة

ثانابوغنيمة

ثانابوغنيمة

ثانابوغنيمة

ن317ابوغنيمة

ن315ابوغنيمة

ثانابوغنيمة

ن315ابوغنيمة

ن315.5ابوغنيمة

ن333ابوغنيمة

راسبابوغنيمة

راسبابوغنيمة

ثانابوغنيمة

ن316ابوغنيمة

ثانابوغنيمة

ن315ابوغنيمة

راسبابوغنيمة

ثانابوغنيمة

ثانابوغنيمة

ثانابوغنيمة

ثانابوغنيمة

راسبابوغنيمة

راسبابوغنيمة

راسبابوغنيمة

ثانابوغنيمة

راسبابوغنيمة

ن340قلين

ثانقلين

ن327قلين

ن317قلين

ثانقلين

ن322قلين

ن320قلين
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الشيخ كفراألدبىمبصرالجالجل ابو بسيونى مختار منير62898

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى الرؤف عبد الرؤف عبد احمد62899

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا على حسن على حسن اسالم62900

الشيخ كفراألدبىمبصرالصيفى السباعى السيد فؤاد السيد62901

الشيخ كفراألدبىمبصرالسباعى ابراهيم محمد ابراهيم زغلول62902

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد عيسوى محمد العزيز عبد هللا عبد62903

الشيخ كفراألدبىمبصربدر اسماعيل جالل محمد هللا عبد62904

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد بسيونى مصطفى مصطفى هللا عبد62905

الشيخ كفراألدبىمبصرداود هللا عبد سعد الرحمن عبد62906

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيره السيد محمد عمر الرحمن عبد62907

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد قطب ابراهيم كامل ابراهيم عالء62908

الشيخ كفراألدبىمبصرداود الفتاح عبد محمد الحليم عبد محمد62910

الشيخ كفراألدبىمبصرراجح المنجى عبد الرازق عبد محمد62911

الشيخ كفراألدبىمبصرالمرشدى قطب العاطى عبد محمد محمد62912

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى المجيد عبد الهادى عبد جمعه محمود62913

الشيخ كفراألدبىمبصرعشوش فؤاد رضا هشام62914

الشيخ كفراألدبىمبصرشومان حسن على جمال نعمان62915

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم شفيق محمد ابراهيم62916

الشيخ كفراألدبىمبصرسرور احمد السيد صبحى باهر62917

الشيخ كفراألدبىمبصرسرور احمد السيد صبحى حسين62918

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى الصاوى سعيد شريف سعيد62919

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد حسن الصمد عبد رجب شريف62920

الشيخ كفراألدبىمبصراصيل الوهاب عبد محمد محمد عمرو62921

الشيخ كفراألدبىمبصربدر العاطى عبد السيد ابراهيم العاطى عبد62922

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد محمد السيد خالد محمد62923

الشيخ كفراألدبىمبصرمؤمن احمد اسماعيل محمد مؤمن62924

الشيخ كفراألدبىمبصرجعفر سليمان محمد جعفر محمود62925

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم شتا السعيد رضا السعيد62926

الشيخ كفراألدبىمبصرالطنطاوى السيد حسن السالم عبد الطيب62927

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى فرج مسعود اسامه62928

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاد رحيم القوى عبد انور هللا جاد62929

الشيخ كفراألدبىمبصرعالم الصمد عبد الباقى عبد سمير احمد62930

الشيخ كفراألدبىمبصرالجرن الباعث عبد النبى عبد محمد احمد62931

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيقى يوسف على الصمد عبد اكرم62932

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم السيد محمد محمد السعيد62933

الشيخ كفراألدبىمبصرسحالى يوسف يوسف عبده زين62934

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار سعد كمال سعد62935

الشيخ كفراألدبىمبصرداود محمد الحميد عبد محمد طارق62936

الشيخ كفراألدبىمبصرالرؤف عبد محجوب المنعم عبد الرؤف عبد62937

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده يوسف القادر عبد محمد القادر عبد62938

الشيخ كفراألدبىمبصرالحصاوى عيسى محمد هللا عبد62939

الشيخ كفراألدبىمبصرالجرن محمد شعبان محمد كريم62940
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ثانقلين

راسبصروه

ن320صروه
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ثانصروه

ن320صروه

راسبصروه

ن315صروه

راسبصروه

راسبصروه

راسبصروه

راسبصروه

راسبصروه

راسبصروه

ثانصروه

راسبصروه

راسبصروه

راسبقونة

ثانقونة

راسبقونة

ن315قونة

ن320قونة

ن315قونة

ثانقونة

راسبقونة

راسبقونة

راسبقونة

راسبقونة

ن315قونة

راسبقونة

راسبقونة

ثانقزمان

ثانقزمان

ثانقزمان

ثانقزمان

راسبقزمان

راسبقزمان

راسبقزمان

ثانقزمان

ثانقزمان

ثانقزمان

راسبقزمان
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الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد ابراهيم سعد احمد محمد62941

الشيخ كفراألدبىمبصرجناح اسماعيل عاطف اسماعيل محمد62942

الشيخ كفراألدبىمبصرسويد الجليل عبد محمد السعيد محمد62943

الشيخ كفراألدبىمبصرعصر هللا عبد السيد محمد62944

الشيخ كفراألدبىمبصرمدكور زيدان محمد سامى محمود62945

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى على محمد الرحمن عبد شريف محمود62946

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار احمد الهادى عبد ابراهيم احمد62947

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد عاطف احمد62948

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى بدوى عزت احمد62949

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد محمد على احمد62950

الشيخ كفراألدبىمبصرجادو الشربينى محمد محمود احمد62951

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده فتحى وجيه احمد62952

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر ابراهيم الجواد عبد محمد ايمن62953

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد ابراهيم المنعم عبد جمال62954

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمود عادل خالد62955

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم السيد اسماعيل خيرى62956

الشيخ كفراألدبىمبصرالهوارى احمد طه مصطفى سعد62957

الشيخ كفراألدبىمبصرفرحات سالمه حسين سالمه62958

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد على عصام العزيز عبد62959

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر محمد احمد السيد احمد على62960

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاملى ابراهيم احمد محمد62961

الشيخ كفراألدبىمبصرالشوبرى محمد السيد فتحى احمد محمد62962

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى القصبى احمد السعيد محمد62963

الشيخ كفراألدبىمبصرسند ابراهيم طه جمال محمد62964

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد الفتاح عبد احمد الشحات محمد62965

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى الجليل عبد بالل محمد62966

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد عطوه الجليل عبد عطوه حامد62967

الشيخ كفراألدبىمبصرحسونه على حامد اللطيف عبد محمود62968

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم لطفى المعبود عبد احمد62969

الشيخ كفراألدبىمبصرالكريم عبد عثمان الرازق عبد عثمان62970

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم حسن رشاد محمد على62971

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج السالم عبد السعيد محمد62972

الشيخ كفراألدبىمبصربارومه على احمد على محمد62973

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد محمد السعيد محمد62974

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد سالم السيد محمود62975

الشيخ كفراألدبىمبصرجبل على رياض مصطفى رياض62976

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد الحميد عبد احمد محمد62977

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادوم احمد الفتاح عبد السيد محمد62978

الشيخ كفراألدبىمبصرمليكه على احمد ابراهيم رضا62979

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو طه يونس رضا هللا عبد62980

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد سالم السالم عبد محمد62981

الشيخ كفراألدبىمبصربسطويسى اللطيف عبد عربان محمود62982
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ن331قزمان

ثانقزمان

ثانقزمان

راسبقزمان

ثانقزمان

ثانقزمان

ثانالكبرى فرج

ن323الكبرى فرج

راسبالكبرى فرج

راسبالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

راسبالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

راسبالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن315الكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن340الكبرى فرج

ن315الكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

راسبالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن315الكبرى فرج

ن315الوزارية

ثانالوزارية

ن315الوزارية

ثانالوزارية

ن325الوزارية

راسبالوزارية

راسبالوزارية

ن318الوزارية

ن319الوزارية

ثانالوزارية

ن346الوزارية

ن315الوزارية

ن327الوزارية

ثانالشيخ بكفر بقلولة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2451

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف الجليل عبد خميس يوسف62983

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد القادر عبد مصطفى القادر عبد احمد62984

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى حسن ابراهيم ايمن احمد62985

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى الحميد عبد مرسى احمد62986

الشيخ كفراألدبىمبصرالكومى احمد محمد احمد62987

الشيخ كفراألدبىمبصرالسميع عبد محمد احمد السعيد احمد62988

الشيخ كفراألدبىمبصرالعيسوى محمد السيد رضا السيد62989

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد زكريا فتحى محمد ايهاب62990

الشيخ كفراألدبىمبصرطلبه عجمى رزق الناصر عبد جمال62991

الشيخ كفراألدبىمبصربسطويسى حميده محمد جمال رضا62992

الشيخ كفراألدبىمبصربيومى حامد بيومى العزيز عبد62993

الشيخ كفراألدبىمبصربنات عطيه مرسى هللا عبد62994

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان على الهادى عبد محمد عمر62995

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى احمد المحمدى شكرى عمر62996

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى ابراهيم الحميد عبد كريم62997

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الوهاب عبد كمال فتحى كمال62998

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد على محمد محمود62999

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب احمد الشربينى محمد63000

الشيخ كفراألدبىمبصرالصباغ السالم عبد السيد سالمه محمد63001

الشيخ كفراألدبىمبصررسالن محمد عصام محمد63002

الشيخ كفراألدبىمبصرالفضيل عبد السيد سمير محمود63003

الشيخ كفراألدبىمبصرالحافظ عبد الحليم عبد الناصر عبد محمود63004

الشيخ كفراألدبىمبصراالسرح رزق مصطفى محمود63005

الشيخ كفراألدبىمبصرالقشيشى الرحمن عبد حسن السيد هللا عبد63006

الشيخ كفراألدبىمبصربسطويسى محمود جمال محمد63007

الشيخ كفراألدبىمبصرامين محمد سعاده على63008

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد فرحات زكريا فرحات63009

الشيخ كفراألدبىمبصرالجوهرى غازى غازى صابر محمد63010

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد المولى عبد بدوى هللا عبد63011

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد المولى عبد العليم عبد هادى63012

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته درويش احمد محمد الرحمن عبد63013

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد حامد مسعود احمد63014

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان الغنى عبد الحميد عبد احمد حمدى63015

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين ابراهيم شريف عزت63016

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح ابراهيم الرؤف عبد ابراهيم محمد63017

الشيخ كفراألدبىمبصرالسداوى محمد محمد طلعت محمود63018

الشيخ كفراألدبىمبصرالوكيل احمد النبى عبد بسيونى مصطفى63019

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو محمد ابراهيم السيد ابراهيم63020

الشيخ كفراألدبىمبصرعباسيه السيد محمد سعيد ابراهيم63021

الشيخ كفراألدبىمبصررزق السيد محمد احمد63022

الشيخ كفراألدبىمبصربخيت حسينى زيدان محمد احمد63023

الشيخ كفراألدبىمبصراالشمونى شرف صابر محمد احمد63024
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ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

راسبالرصيف

ثانالرصيف

ن333الرصيف

ثانالرصيف

ن324.5الرصيف

راسبالرصيف

ثانالرصيف

راسبالرصيف

ن315الرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

راسبالجديدة الوزارية

راسبالجديدة الوزارية

راسبالجديدة الوزارية

ثانالجديدة الوزارية

ن315الجديدة الوزارية

راسبالجديدة الوزارية
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ن315فوه

ن329فوه
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ن324فوه
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الشيخ كفراألدبىمبصرجاموس ابو على محمد احمد63025

الشيخ كفراألدبىمبصرحسان الحميد عبد الدين محى احمد63026

الشيخ كفراألدبىمبصرالرخاوى كامل سعيد العربى اسامه63027

الشيخ كفراألدبىمبصرخطاب محمد السعيد محمد السعيد63028

الشيخ كفراألدبىمبصرالهنداوى سالم متولى سالم السيد63029

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل الحميد عبد العاطى عبد محمد جعفر63030

الشيخ كفراألدبىمبصربدر محمد السيد محمد حسين63031

الشيخ كفراألدبىمبصرالعطار محمد السيد عوض رضا63032

الشيخ كفراألدبىمبصرعزام مرسى ابراهيم كمال سعد63033

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان حسين فرغلى السيد سعيد63034

الشيخ كفراألدبىمبصرمندور ابو مصطفى احمد شكرى63035

الشيخ كفراألدبىمبصرالمنجوجى حسن سعيد طه63036

الشيخ كفراألدبىمبصرالصاوى السالم عبد جمال الرحمن عبد63037

الشيخ كفراألدبىمبصرالسلماوى على محمد الجواد عبد محمد عبده63038

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد القادر عبد خضر القادر عبد عمر63039

الشيخ كفراألدبىمبصرالصاوى السالم عبد عصام عمر63040

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه نبيه يس عصام عمر63041

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه اللطيف عبد ابراهيم عوض63042

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد المكارم ابو احمد رفعت ماهر63043

الشيخ كفراألدبىمبصرالعطار شفيق ابراهيم محمد63044

الشيخ كفراألدبىمبصرالغرباوى احمد العبد على محمد63045

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده حسين على محمد63046

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته الحليم عبد على محمد63047

الشيخ كفراألدبىمبصرالحمادى حسين محمد على محسن محمد63048

الشيخ كفراألدبىمبصرراشد محمد قطب محمد محمد63049

الشيخ كفراألدبىمبصرالغرباوى السيد شعيب السيد محمود63050

الشيخ كفراألدبىمبصرمفتاح محمد حسن مدحت يوسف63051

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد المنعم عبد رضا محمد المنعم عبد63052

الشيخ كفراألدبىمبصرنبايل حافظ حسن عادل عالء63053

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد عطيه محمد احمد سيد احمد63054

الشيخ كفراألدبىمبصرشبانه ابو شعبان العزيز عبد احمد63055

الشيخ كفراألدبىمبصرداود الواحد عبد المندوه السيد خالد محمد ابراهيم63056

الشيخ كفراألدبىمبصرجوده مصطفى محمود حسن63057

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى سليمان سعد سالمه63058

الشيخ كفراألدبىمبصرالعباسى حسن محمد محمد عالء63059

الشيخ كفراألدبىمبصراالمشيطى على محمد على63060

الشيخ كفراألدبىمبصرزغلول جمعه العليم عبد محمد عمر63061

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد فرج امين امين احمد63062

الشيخ كفراألدبىمبصرالباقى عبد رمضان الشحات على63063

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد على الجواد عبد عيد63064

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى سليمان سعد احمد63065

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم النضر ابو حسن الكريم عبد احمد63066
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ثانفوه
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ثانمطوبس

ن315مطوبس

ثانبكار بنى
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الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد معروف الكريم عبد احمد63067

الشيخ كفراألدبىمبصرالشال الجواد عبد عطاف احمد63068

الشيخ كفراألدبىمبصرشعت غريب محمد احمد63069

الشيخ كفراألدبىمبصرشكر محمد محمد احمد63070

الشيخ كفراألدبىمبصرالشال السعود ابو محمد السعود ابو63071

الشيخ كفراألدبىمبصرالفار الفتاح عبد جميل اسماعيل63072

الشيخ كفراألدبىمبصرالخير ابو علوان مرشدى انس63073

الشيخ كفراألدبىمبصرالحزين مختار مختار حسن63074

الشيخ كفراألدبىمبصرمروان محمود محمد حسن63075

الشيخ كفراألدبىمبصرالطحان دياب محمد دياب63076

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد النبى عبد زكى رضا63077

الشيخ كفراألدبىمبصرسرور سرور صابر سرور63078

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين سعد محمد البديع عبد طاهر63079

الشيخ كفراألدبىمبصرشكر ابراهيم محمد ابراهيم القادر عبد63080

الشيخ كفراألدبىمبصربيلى الجليل عبد الرحمن عبد عمرو63081

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر عوض الحكيم عبد عوض63082

الشيخ كفراألدبىمبصرمبارك بيومى منسى صبحى عالء63083

الشيخ كفراألدبىمبصرحمام محمد ايمن محمد63084

الشيخ كفراألدبىمبصرزهران محمد محمد الناصر عبد محمد63085

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن يونس المجيد عبد فوزى محمد63086

الشيخ كفراألدبىمبصرالشال محمد فرج محمد63087

الشيخ كفراألدبىمبصرزهران راغب محمد محمد63088

الشيخ كفراألدبىمبصرعطا محمد الغنى عبد مصطفى63089

الشيخ كفراألدبىمبصرندا حيطاوى السيد جمعه نادر63090

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه فتحى خفاف هانى63091

الشيخ كفراألدبىمبصرباشا العليم عبد احمد وائل63092

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح على محمد صالح احمد63093

الشيخ كفراألدبىمبصرعيانه ابو محمد باهى نادر باهى63094

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن محمد فريد سمير فريد63095

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن محمد احمد عوض يسرى63096

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ابو عباس رجب الفتاح عبد63097

الشيخ كفراألدبىمبصرسلومه السيد الحميد عبد احمد63098

الشيخ كفراألدبىمبصرالغرباوى محمد عادل على63099

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد مصطفى مصطفى عاطف محمود63100

الشيخ كفراألدبىمبصرقوطه ابو اسماعيل على محمد63101

الشيخ كفراألدبىمبصرجنوب ابو اللطيف عبد على محمود63102

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى محمد موسى محمود63103

الشيخ كفراألدبىمبصريحيى محمد حسبوه عمرو63104

الشيخ كفراألدبىمبصرالخبيرى الوهاب عبد المجيد عبد خليل احمد63105

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد سليمان سعد قدرى احمد63106

الشيخ كفراألدبىمبصربكر محمد الرؤف عبد ابراهيم بكر63107

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن محمد المنعم عبد السيد حسام63108
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راسببكار بنى

راسببكار بنى

راسببكار بنى

ن322بكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

ن332بكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

راسببكار بنى

راسببكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

راسببكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

راسببكار بنى

ن320بكار بنى

ثانبكار بنى

راسببكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

راسببكار بنى

ثانبكار بنى

راسببكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

ن315مطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

راسبمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

ثانمطوبس الروضة

ثانشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

ثانشاهين ابراهيم
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الشيخ كفراألدبىمبصرالقن بدراوى هللا عبد بدراوى حماده63109

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى محمد جوده هللا عبد رضا63110

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن هللا عبد احمد رشوان عزت63111

الشيخ كفراألدبىمبصربدين صالح محمد بدير محمد63112

الشيخ كفراألدبىمبصرالمحضر انور عثمان محمد63113

الشيخ كفراألدبىمبصرعموش بسيونى محمد السيد محمد63114

الشيخ كفراألدبىمبصربريكه ابو مصطفى محمد عارف محمد63115

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم حافظ الرحمن عبد السيد احمد63116

الشيخ كفراألدبىمبصرالقرش احمد السيد محمد احمد63117

الشيخ كفراألدبىمبصرفضل محمد مصطفى محمد اسالم63118

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته احمد الحليم عبد احمد احمد البيلى63119

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن البيلى فؤاد هشام الحارث63120

الشيخ كفراألدبىمبصرغزال محمد مرسى محمد السيد63121

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم محمد شعيشع ابو على شعبان خالد63122

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى جاد الحليم عبد الحكيم عبد ذكى63123

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه الدسوقى الستار عبد ابراهيم سمير63124

الشيخ كفراألدبىمبصرعوف ابو صابر ابراهيم صابر63125

الشيخ كفراألدبىمبصرحشاد السيد الشحات المتولى رمضان63126

الشيخ كفراألدبىمبصرريا ابو ابراهيم االمام ابراهيم محمد63127

الشيخ كفراألدبىمبصرنوير المعطى عبد المعطى عبد شعبان محمد63128

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الهادى عبد حسين محمود63129

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى متولى انور خالد محمود63130

الشيخ كفراألدبىمبصرالمقصود عبد الرحيم عبد رجب محمود63131

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانين حسين منصور مبارك محمود63132

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى محمد مصطفى متولى مصطفى63133

الشيخ كفراألدبىمبصرالهنداوى شحاته محمد رياض63134

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى خميس غازى رضا احمد63135

الشيخ كفراألدبىمبصرفله محمد هللا عبد سمير اسالم63136

الشيخ كفراألدبىمبصردايمه ابراهيم محمد على حامد كامل63137

الشيخ كفراألدبىمبصرمشاق سليمان الحليم عبد جميل جميل محمد63138

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر العز ابو محمد السيد رضا محمد63139

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد سعد محمد63140

الشيخ كفراألدبىمبصرموافى جاد صالح رضا سامح63141

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد بخيت الحميد عبد محمدين رمضان63142

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن على بسطويسى ابراهيم احمد63143

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابراهيم رمضان احمد63144

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى رمضان احمد فاروق احمد63145

الشيخ كفراألدبىمبصرطلبه محمد ابراهيم محمد63146

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى محمد مصطفى على محمد63147

الشيخ كفراألدبىمبصرندا محمد الغنى عبد ذكى محمد حسنى63148

الشيخ كفراألدبىمبصرندا الغنى عبد زكى السيد الفتاح عبد63149

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان طه سالمه السيد63150
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راسبشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

ثانشاهين ابراهيم

ن315شاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

راسبشاهين ابراهيم

ثانبيال

ثانبيال

ن321بيال

ثانبيال

ن324بيال

ن318بيال

ن324بيال

ثانبيال

ثانبيال

ن330بيال

ثانبيال

ن325بيال

ن323بيال

ن327بيال

ن330بيال

ن328بيال

ثانبيال

راسببيال

ن326بيال

ثانكفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ن315كفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ثانالطويل الكوم

ن315الطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ن324الطويل الكوم

راسبالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

راسبالطويل الكوم

ثانالحامول
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الشيخ كفراألدبىمبصرالجليل عبد سالم الحميد عبد صالح63151

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد جبر شبل رأفت هللا عبد63152

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد حجاج خالد عمر63153

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر النبى عبد ماجد عوض63154

الشيخ كفراألدبىمبصرااللفى محمد السيد وجدى محمد63155

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن البارى عبد الشحات ناصر مصطفى63156

الشيخ كفراألدبىمبصرالبجالتى محمد الحميد عبد ياسر63157

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود الواحد عبد محمود يحى63158

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل طلبه عالء حسام63159

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه محمد احمد الشحات احمد63160

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد مصطفى ابراهيم رضا63161

الشيخ كفراألدبىمبصرعياد ابراهيم محمد يسين جميل الحكم عبد63162

الشيخ كفراألدبىمبصردهيم على محمد صبحى محمد63163

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم البيلى محمد البيلى محمد63164

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود حامد ابراهيم ابراهيم63165

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محروس الشافى عبد جمال ابراهيم63166

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد محمد السيد احمد63167

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد السيد توفيق احمد مدحت احمد63168

الشيخ كفراألدبىمبصرالحناوى الحميد عبد فايق عادل احمد63169

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سالم محمد احمد63170

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد امين متولى محروس احمد63171

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد طه السعيد فتحى احمد63172

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود محمد الحاكم عبد منصور احمد63173

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد يحى احمد محمد احمد63174

الشيخ كفراألدبىمبصرالغفار عبد اسماعيل شاكر اسماعيل63175

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور حامد اسماعيل عزت اسماعيل63176

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل شبانه على السيد اسالم63177

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى عثمان فتحى شعبان حسام63178

الشيخ كفراألدبىمبصرميالد عواد محمد السيد حماده63179

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد محمد على خالد63180

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد طه حامد شوقى رمضان63181

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد السالم عبد محمد السالم عبد63182

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل محمد الجوهرى سالمه على63183

الشيخ كفراألدبىمبصرجناح السيد محمد محمد فارس63184

الشيخ كفراألدبىمبصرالديسطى احمد لطفى شعبان مدحت63185

الشيخ كفراألدبىمبصرحسنين البديع عبد ابراهيم محمد63186

الشيخ كفراألدبىمبصرمبارك العاطى عبد صالح محمد63187

الشيخ كفراألدبىمبصرالمغربى خليفه على محمود محمد63188

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعيد يوسف رضا محمد63189

الشيخ كفراألدبىمبصرالبهجى شعيشع ابو فريد مصطفى محمد63190

الشيخ كفراألدبىمبصرجبريل سليم حسن جبريل محمد63191

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانين البيلى عوض حامد محمد63192
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ثانالحامول

راسبالحامول

ثانالحامول

ثانالحامول

ثانالحامول

ثانالحامول

ن315الحامول

راسبالحامول

ثانالحامول

ثانالزعفران

ثانالزعفران

ثانالزعفران

راسبالزعفران

ن315الزعفران

راسبابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

ثانابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

راسبابوسكين

ثانابوسكين

ن315ابوسكين

ن315ابوسكين

ثانابوسكين

ن321ابوسكين

راسبابوسكين

ثانابوسكين

راسبابوسكين

ثانابوسكين
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الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى محمد كمال محمد63193

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد السعيد محمود63194

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاملى محمد على محمد محمود63195

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه مصطفى خليفه مصطفى63196

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه عمر محمد رجب نادر63197

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد وهدان نور63198

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل هللا عبد الحليم عبد محمد63199

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى فتحى صافى احمد63200

الشيخ كفراألدبىمبصرمصلحى محمد احمد انس63201

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد سعد خالد سعد63202

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد محمد على سعد63203

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى شعبان محمد شادى63204

الشيخ كفراألدبىمبصرالطحان الرازق عبد السيد احمد الرازق عبد63205

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد محمد63206

الشيخ كفراألدبىمبصرالسباعى المنعم عبد السباعى محمد63207

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد رضا محمد63208

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى ابراهيم محمد غازى معاذ63209

الشيخ كفراألدبىمبصررجب محمد يوسف السيد محمود63210

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل الجيد عبد حسنى هشام63211

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى مصطفى غازى العاطى عبد وليد63212

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الحنفى مصطفى اشرف63213

الشيخ كفراألدبىمبصرحتاته محمد حمزه رمضان63214

الشيخ كفراألدبىمبصرشكشوك التواب عبد يسرى التواب عبد63215

الشيخ كفراألدبىمبصرالبربرى احمد اسماعيل احمد محمد63216

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه حسن عطيه عطيه محمد63217

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى محمد احمد سيد خالد محمد63218

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى التواب عبد محمود محمد63219

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الفضيل عبد فاضل ابراهيم63220

الدقهليةاألدبىمبصرحمد حبيب الغيط ابو هللا عبد احمد63221

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم محمد السميع عبد امير63222

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العيسوى العيسوى سمير الرحمن عبد63223

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل على احمد محمود63224

الدقهليةاألدبىمبصرنجم على السيد محمد محمود63225

الدقهليةاألدبىمبصريحيى محمود مصطفى يحيى63226

الدقهليةاألدبىمبصربشار احمد المقصود عبد على احمد63227

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور القادر عبد محمد محمد احمد63228

الدقهليةاألدبىمبصرالزقرد طلبه جمعه السيد63229

الدقهليةاألدبىمبصرسليم النصر ابو السعيد السعيد القادر عبد63230

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم محمد محمد الفتاح عبد على63231

الدقهليةاألدبىمبصرالغندور محمد فوده فوده على63232

الدقهليةاألدبىمبصرالشويحى حسن محمد احمد عمر63233

الدقهليةاألدبىمبصرمشالى احمد محمد محمد شريف عمرو63234
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ثانابوسكين

ن315ابوسكين

ثانابوسكين

ن318ابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ن315ابوسكين

ن318بلطيم

ثانبلطيم

ثانبلطيم

راسببلطيم

راسببلطيم

ن357بلطيم

ن315بلطيم

راسببلطيم

ثانبلطيم

ن366بلطيم

ن387بلطيم

ن351بلطيم

ن338بلطيم

ثانبلطيم

ن315البرلس برج

ثانالبرلس برج

ن331البرلس برج

ثانالبرلس برج

راسبالبرلس برج

ن317البرلس برج

ن322المنصورة

ثانالمنصورة

ثانالمنصورة

راسبالمنصورة

ثانالمنصورة

ثانالمنصورة

ثانالمنصورة

ن330الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن327الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن325الحجر اويش

ن332الحجر اويش
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الدقهليةاألدبىمبصراحمد سعد محمد محمد نفاد كريم63235

الدقهليةاألدبىمبصرسليم ابراهيم محمد احمد محمد63236

الدقهليةاألدبىمبصرحجر احمد على احمد محمد63237

الدقهليةاألدبىمبصرالشويحى فاروق المغاورى محمد63238

الدقهليةاألدبىمبصربشار سعيد احمد محمد محمد63239

الدقهليةاألدبىمبصربشار المتولى الرحيم عبد سعد محمد63240

الدقهليةاألدبىمبصرشراره المجيد عبد المجيد عبد صالح محمد63241

الدقهليةاألدبىمبصردويدار السعيد هللا عبد هللا عبد محمد63242

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد السعيد عبده محمد63243

الدقهليةاألدبىمبصررمضان الغنى عبد جالل محمود63244

الدقهليةاألدبىمبصربدوى هللا عبد محمد محمد يوسف63245

الدقهليةاألدبىمبصرسليم الحسينى المندوه عوض ياسر63246

الدقهليةاألدبىمبصرالدايم عبد مندور ابو مصطفى مصطفى مندور63247

الدقهليةاألدبىمبصرزغبى احمد الرحيم عبد الرحيم عبد احمد63248

الدقهليةاألدبىمبصربخيت محمود محمود محمد احمد63249

الدقهليةاألدبىمبصرصالح عبده موسى موسى احمد63250

الدقهليةاألدبىمبصرعويس محمد محمد مجدى محمود63251

الدقهليةاألدبىمبصرسعفان العظيم عبد محمد طاهر محمد63252

الدقهليةاألدبىمبصرالنقيطى حسين احمد الدين عالء محمد63253

الدقهليةاألدبىمبصرالجعيدى هللا عبد هللا عبد رضا محمد63254

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمود السيد محمد السيد63255

الدقهليةاألدبىمبصراحمد احمد الدين زين احمد محمد63256

الدقهليةاألدبىمبصرليله ابراهيم العزيز عبد العزيز عبد محمد63257

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان العاطى عبد معوض محمود العزيز عبد63258

الدقهليةاألدبىمبصربرغوث احمد ابراهيم احمد ياسين63259

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على شفيق شفيق الرحمن عبد63260

الدقهليةاألدبىمبصرالفار الحسينى العزيز عبد العزيز عبد محمد63261

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود على السعيد احمد63262

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان محمود الدين عماد محمد63263

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد جمعه العزيز عبد محمود63264

الدقهليةاألدبىمبصرالحق عبد شعيب السيد السيد63265

الدقهليةاألدبىمبصرالحق عبد محمد جمال خالد63266

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان الشافى عبد على المنعم عبد63267

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو احمد ناصر الرحمن عبد63268

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد على محمد محمد عالء63269

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى على ابراهيم ابراهيم مصطفى63270

الدقهليةاألدبىمبصرعبده السيد حسن الرفاعى يوسف63271

الدقهليةاألدبىمبصرعبده احمد ايمن احمد63272

الدقهليةاألدبىمبصرالطاهرى احمد حماده احمد63273

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السعيد نزيه احمد63274

الدقهليةاألدبىمبصرحسن السعيد محمد السعيد محمود63275

الدقهليةاألدبىمبصرعيد السيد الموجى عثمان جمال احمد63276
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الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الجيد عبد نادر محمد احمد63277

الدقهليةاألدبىمبصرالزهيرى محمد السيد هشام محمد63278

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد حسن محمود مصطفى63279

الدقهليةاألدبىمبصرعيش المتولى محمد محمد مجدى ابراهيم63280

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين محمود المطلب عبد محمد احمد63281

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد الفضيل عبد شعبان سيد63282

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسبو احمد محمد الرحمن عبد63283

الدقهليةاألدبىمبصرالحى عبد السعيد فتحى ابراهيم فتحى63284

الدقهليةاألدبىمبصرحواس مصطفى السعيد اسعد محمد63285

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد صادق طلعت عادل محمد63286

الدقهليةاألدبىمبصرالشوبكى العدوى السيد اشرف محمود63287

الدقهليةاألدبىمبصرالحنفى ريه ابو جمعه ابراهيم احمد63288

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان جمعه الرحيم عبد محمد الرحمن عبد63289

الدقهليةاألدبىمبصرالبيه احمد احمد شوقى احمد63290

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد المنعم عبد وائل حسن63291

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى كمال هشام وليد63292

الدقهليةاألدبىمبصرمبروك زيد ابو رشاد فكرى مصطفى63293

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى محمد رضا محمد63294

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العال عبد حسين محمد63295

الدقهليةاألدبىمبصرخطاب احمد محمد محمد عمر63296

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى على محمد مصطفى الرحمن عبد63297

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الشحات ابراهيم حمدى الرحمن عبد63298

الدقهليةاألدبىمبصرعبده احمد منصور اشرف الرحمن عبد63299

الدقهليةاألدبىمبصرصابر صبرى فؤاد احمد حمدى63300

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم السيد حسين سعد حسين63301

الدقهليةاألدبىمبصرالفخرانى المتولى منصور احمد حسن63302

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات السيد الشحات السيد63303

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم على احمد هادى احمد اسامه63304

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات الوهاب عبد الناصر عبد احمد63305

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد جابر العظيم عبد حامد حامد63306

الدقهليةاألدبىمبصرالباز محمد السعيد محمد حسن63307

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى ابراهيم رياض السيد رياض63308

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمود حنفى محمد سامح63309

الدقهليةاألدبىمبصرالعطار احمد مصطفى محمد الرحمن عبد63310

الدقهليةاألدبىمبصرعيد محمد شعبان مصطفى الرحمن عبد63311

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات الرازق عبد حمدى الرازق عبد63312

الدقهليةاألدبىمبصرحموده على محمد عصام العزيز عبد63313

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى المعطى عبد حمدى محسن63314

الدقهليةاألدبىمبصرالمنسى الحى عبد على رضا محمد63315

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد السيد منير محمود63316

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل محمد ابراهيم الحسين احمد63317

الدقهليةاألدبىمبصرعلى طلبه نعيم البدوى احمد63318
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ثانالشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

ن329دمنة محلة

ثاندمنة محلة

ن338دمنة محلة

ثاندمنة محلة

ن320دمنة محلة

ثاندمنة محلة

ن333بدواى
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ن322بدواى
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ن319بدواى
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الدقهليةاألدبىمبصرعطوه ناصف عطوه عمران محمود63319

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان النبى حسب جمعه سليمان63320

الدقهليةاألدبىمبصربدوى ابراهيم االزمازى حامد محمد63321

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد بدير النبوى السيد خليل63322

الدقهليةاألدبىمبصرجاد حسن احمد منير محمد63323

الدقهليةاألدبىمبصرهمام صادق العليم عبد احمد السيد63324

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل محمود السيد على محمد63325

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم صبرى ابراهيم63326

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى ابراهيم الباز رضا اسالم63327

الدقهليةاألدبىمبصرمسعد محمد محمد مسعد اسالم63328

الدقهليةاألدبىمبصرنجم مصطفى احمد ربيع اشرف63329

الدقهليةاألدبىمبصرالباسط عبد السيد اسامه السيد63330

الدقهليةاألدبىمبصرالسواح على السواح صبح السيد63331

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد محمد اللطيف عبد محمد السيد63332

الدقهليةاألدبىمبصرموسى احمد السيد محمود السيد63333

الدقهليةاألدبىمبصراحمدالمرسى صبح سعد ايمن63334

الدقهليةاألدبىمبصرعلى رشاد جالل محمد جالل63335

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو ذكى عدنان حسام63336

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد رجب مصطفى رجب63337

الدقهليةاألدبىمبصررزق محمد رزق محمد رزق63338

الدقهليةاألدبىمبصرموسى السعيد محمد محمد رضا63339

الدقهليةاألدبىمبصرحسن السيد شعبان السيد رمزى63340

الدقهليةاألدبىمبصركامل السيد رمضان السيد رمضان63341

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل حماد الحسينى السيد صبح63342

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمود ابراهيم صبح صبرى63343

الدقهليةاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد الواحد عبد احمد صالح63344

الدقهليةاألدبىمبصرعرفه الرازق عبد عرفه هللا عبد63345

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد السعيد وجيه عالء63346

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد جمال عمر63347

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد صادق محمد رضا عمرو63348

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد رجب محمد كريم63349

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد على انور محمد انور محمد63350

الدقهليةاألدبىمبصرالحفيظ عبد العظيم عبد حسنى محمد63351

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو مصطفى الحميد عبد رضا محمد63352

الدقهليةاألدبىمبصرسعيد فوزى سامى محمد63353

الدقهليةاألدبىمبصرموسى احمد السيد محمود محمد63354

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى جاد المهدى محمود63355

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم حمدى محمود63356

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمود شفيق العرب عز محمود63357

الدقهليةاألدبىمبصرمسعد محمد الرجال عز محمد ناجى63358

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد النبى عبد محمد امن63359

الدقهليةاألدبىمبصرشراب على حامد على حامد63360
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ثانالعز برق

ن315العز برق

ن316العز برق
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ن319العز برق

ن334العز برق

ثانالعز برق

ن315العز برق

ن317العز برق

راسبالعز برق

ثانالعز برق

ثانالعز برق

ثانالعز برق

ن345العز برق

ثانالنموذجى المنصورة
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2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2469

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد ابراهيم الرحيم عبد63361

الدقهليةاألدبىمبصرسعد عمر سامح عمر63362

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الصديق ربيع محمد63363

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمود شفيق ظاظا محمد63364

الدقهليةاألدبىمبصررشاد محمد صبرى مصطفى63365

الدقهليةاألدبىمبصرالشاذلى احمد صالح عابد الرحمن عبد63366

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد فرحات جمعه عمر63367

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى السعيد سمير عمر63368

الدقهليةاألدبىمبصرجاد جاد المجد ابو اشرف عمر63369

الدقهليةاألدبىمبصرعماره الرحمن عبد احمد رجب محمد63370

الدقهليةاألدبىمبصرعبده احمد الحميد عبد شريف احمد63371

الدقهليةاألدبىمبصراحمد عليوه محمد عادل احمد63372

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سمير ناصر احمد63373

الدقهليةاألدبىمبصرحسن على احمد محمد حمدى امجد63374

الدقهليةاألدبىمبصرحشيش ابو على السعيد الخالق عبد مصطفى حسين63375

الدقهليةاألدبىمبصرقمصان يوسف محمود احمد الرحمن عبد63376

الدقهليةاألدبىمبصرمكرم مصطفى محمد فتوحه احمد فتوحه63377

الدقهليةاألدبىمبصرجابر محمد محمد فوزى محمود فوزى63378

الدقهليةاألدبىمبصرعبادى عبده ابراهيم محروس محمد63379

الدقهليةاألدبىمبصرعشوش احمد سيد محمد مسعد محمد63380

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمد ابراهيم صالح محمود63381

الدقهليةاألدبىمبصرعيد هالل الخير ابو ماجد محمود63382

الدقهليةاألدبىمبصرنصر الدين سعد وحيد مصطفى63383

الدقهليةاألدبىمبصرالشافى عبد محمد احمد محمد احمد63384

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد محمد63385

الدقهليةاألدبىمبصرسبع احمد سالمه حامد محمد محمود63386

الدقهليةاألدبىمبصررشاد الجليل عبد زكريا يحيى63387

الدقهليةاألدبىمبصرالبطل محمد السيد جمعه احمد63388

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم الشافى عبد الحسينى حمدى احمد63389

الدقهليةاألدبىمبصرموسى الحميد عبد منصور مجدى احمد63390

الدقهليةاألدبىمبصرالعطار محمد المغاورى هانى احمد63391

الدقهليةاألدبىمبصرالحنجور الحسينى السعيد احمد محمد63392

الدقهليةاألدبىمبصركامل احمد حامد محمود مصطفى63393

الدقهليةاألدبىمبصرجبل ابو محمود مصطفى احمد مصطفى63394

الدقهليةاألدبىمبصراللقه على جمعه اسالم حمدى63395

الدقهليةاألدبىمبصرالينوى على الفتاح عبد نعمان الرحمن عبد63396

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد رزق الوهاب عبد سعد احمد63397

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد حسين الحليم عبد رضا الدين عالء63399

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمود محمود الفتاح عبد عمرو63400

الدقهليةاألدبىمبصرخشبه احمد محمد المنعم عبد محمد63401

الدقهليةاألدبىمبصرشعيب محمد فوزى محمد محمد63402

الدقهليةاألدبىمبصررمضان الشافى عبد الفتاح عبد محمود محمد63403
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ن334النموذجى المنصورة

ن353النموذجى المنصورة

ن342النموذجى المنصورة

ن335النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ن343النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ن328النموذجى المنصورة

ن316على ميت

ن322الدنابيق

ن317غمر ميت

ن315غمر ميت

ن324غمر ميت

ثانغمر ميت

ن333غمر ميت

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

ن363غمر ميت

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

ثانيعيش ميت

ثانيعيش ميت

ثانيعيش ميت

ن321يعيش ميت

ن317اتميدة

ثاناتميدة

ثاناتميدة

ثاناتميدة

ن318اتميدة

ن320اتميدة

ثاناتميدة

راسباتميدة

ثاناتميدة

ثاناتميدة

ن318النور كوم

راسبالنور كوم

ن346النور كوم

ن317النور كوم

ثانالنور كوم
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الدقهليةاألدبىمبصرالشلتاوى محمد شفبق حامد مصطفى63404

الدقهليةاألدبىمبصربك خير محمود الفتاح عبد محمد وليد63405

الدقهليةاألدبىمبصررمضان الشافى عبد الفتاح عبد محمود يحيى63406

الدقهليةاألدبىمبصرعيش ابو حسن يحيى محمد يحيى63407

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان سعيد هللا عبد حجازى احمد63408

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد احمد ياسر احمد63409

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد هللا عبد محمد هللا عبد محمد اشرف هللا عبد63410

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد محمد على سامى عالء63411

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد مختار صالح محمد63412

الدقهليةاألدبىمبصرخضر محمد متولى محمد محمود63413

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حسن محمد ابراهيم احمد63414

الدقهليةاألدبىمبصرمبروك جمعه ابراهيم السيد احمد63415

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم عزيز محمد احمد63416

الدقهليةاألدبىمبصرعلى العظيم عبد عبده وجيه عبده63417

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد فتحى عالء محمد63418

الدقهليةاألدبىمبصرحسن السيد الحميد عبد مسعد محمد63419

الدقهليةاألدبىمبصرسعد متولى رمضان رمضان نصر63420

الدقهليةاألدبىمبصرعبده الحميد عبد عبده سامح كريم63421

الدقهليةاألدبىمبصرفوده ابراهيم السيد رضا كرم63422

الدقهليةاألدبىمبصرالمحسن عبد السيد جمال الرحمن عبد63423

الدقهليةاألدبىمبصرفياض محمد محمود صابر محمد اسالم63424

الدقهليةاألدبىمبصرعوض سبع ابو مصطفى موسى احمد63425

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل الحافظ عبد صبرى وحيد احمد63426

الدقهليةاألدبىمبصرالزير ابراهيم المنعم عبد ممدوح محمد63427

الدقهليةاألدبىمبصرالفيومى ابراهيم الدسوقى ابراهيم احمد63428

الدقهليةاألدبىمبصرطعيمه الحميد عبد احمد كامل احمد63429

الدقهليةاألدبىمبصرطعيمه المتولى المتولى طلبه البهنسى محمد63430

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد عاطف كمال محمد63431

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو احمد محمد مصطفى عمرو63432

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه الفتاح عبد احمد محمد احمد63433

الدقهليةاألدبىمبصرالسبيعى السيد المتولى محمد المتولى63434

الدقهليةاألدبىمبصرالبالصى السيد مرعى نجيب محمد محمود63435

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد جوده امين جوده63436

الدقهليةاألدبىمبصرمراد سليم جمال سمير63437

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد الستار عبد الفتاح عبد محمد63438

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل حافظ محمد خالد محمد63439

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى محمد محمد ابراهيم احمد63440

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد توفيق جمال احمد63441

الدقهليةاألدبىمبصراحمد اسماعيل الدين جمال محمد63442

الدقهليةاألدبىمبصرحجاب سليمان احمد سليمان محمود63443

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود احمد محمد الرحمن عبد مصطفى63444

الدقهليةاألدبىمبصرالشنيطى يحى السعيد محمد اسالم63445
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ن315النور كوم

ن321النور كوم

ثانالنور كوم

ثانالنور كوم

ن329بالدقهلية الرحمانية

ن340بالدقهلية الرحمانية

ن318بالدقهلية الرحمانية

ن323بالدقهلية الرحمانية

ن328بالدقهلية الرحمانية

ن319بالدقهلية الرحمانية

راسباالشراف تفهنا

ثاناالشراف تفهنا

راسباالشراف تفهنا

راسباالشراف تفهنا

راسباالشراف تفهنا

ثاناالشراف تفهنا

راسباالشراف تفهنا

راسباالشراف تفهنا

راسباالشراف تفهنا

ثاناوليلة

ن340جصفا

ن316دماص

ن315دماص

ن316دماص

ثانبهيدة كفر

ثانبهيدة كفر

ثانبهيدة كفر

ن355بهيدة كفر

ن331بهيدة كفر

ثانمحسن ميت

ن319محسن ميت

ثانمحسن ميت

ثانهالل الشيخ كفر

ن319هالل الشيخ كفر

ن315هالل الشيخ كفر

ن348ناجى ميت

ن321دنديط

ن319دنديط

ن325دنديط

ن315دنديط

ثانبشال

ن315بشال
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الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم يوسف ابراهيم محمد حسام63446

الدقهليةاألدبىمبصرالليثى محمد الليثى اسامه محمد63447

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى السيد رضا قاسم محمد63448

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الحفيظ عبد على محمد63449

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد سعد هشام محمد63450

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته محمد السيد ياسر محمد63451

الدقهليةاألدبىمبصريوسف شكرى محمد محمود63452

الدقهليةاألدبىمبصرحسن عبده شحاته اشرف محمود63453

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد المتولى الشحات مصطفى63454

الدقهليةاألدبىمبصرحسن عبده شحاته اشرف مصطفى63455

الدقهليةاألدبىمبصرالشبراوى محمد عوض بشير63456

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد محمد جمال طارق63457

الدقهليةاألدبىمبصرهالل محمد شعبان محمد63458

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى فتحى محمد محمد63459

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى احمد السيد احمد63460

الدقهليةاألدبىمبصرسويلم اسماعيل عبده كمال احمد63461

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد سعد محمد السيد63462

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم محمد الكريم عبد ايمن63463

الدقهليةاألدبىمبصرالشعراوى محمد محمود عيد جمال63464

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد صالح عاطف الرحمن عبد63465

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد الواحد عبد رجب الواحد عبد63466

الدقهليةاألدبىمبصرحسين الحكيم عبد حسين محمد63467

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار احمد على حسن السيد فتحى محمد63468

الدقهليةاألدبىمبصرسالم احمد العظيم عبد محمد63469

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد مصطفى سعد مصطفى63470

الدقهليةاألدبىمبصرالمغازى طه السعيد العدل محمود63471

الدقهليةاألدبىمبصرفرج محمد فرج حمدى محمود63472

الدقهليةاألدبىمبصرالشعراوى محمد محمود عيد محمود63473

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد يحيى محمد محمود63474

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم سمير ابراهيم63475

الدقهليةاألدبىمبصرفوده الصمد عبد الدين نور احمد63476

الدقهليةاألدبىمبصربدران ظهران محفوظ جمال63477

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود مصطفى محمد عمر63478

الدقهليةاألدبىمبصرموسى هللا عوض شعبان السيد63479

الدقهليةاألدبىمبصرعبده حليم السيد محمد63480

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم مجدى مصطفى63481

الدقهليةاألدبىمبصرمراد الحمد شبت العجمى محمد63482

الدقهليةاألدبىمبصراحمد اسماعيل المنعم عبد اسماعيل63483

الدقهليةاألدبىمبصرالصاوى احمد محمد ايمن63484

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان الجواد عبد محمد خالد63485

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد هللا عبد63486

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد محمد63487
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ن331بشال

ن318السنبالوين

ثانالسنبالوين

ن316.5السنبالوين

ثانالسنبالوين

ن315السنبالوين

ن322.5السنبالوين

ثانالسنبالوين

ن315السنبالوين

ن323السنبالوين

ثانالزهايرة

ثانالزهايرة

راسبالزهايرة

ثانالزهايرة

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراسندى

ثانشبراهور

ثانشبراهور

ثانشبراهور

ثانشبراهور

ثانشبراهور

ثانشبراهور

ثانشبراهور

ثانشبراهور

ثانالمقاطعة

ثانالمقاطعة

ثانالمقاطعة

ثانالمقاطعة

ثانالمقاطعة
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الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد محسن حبيب محمود63488

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن السيد احمد63489

الدقهليةاألدبىمبصرالمنسى مجاهد محمد مصطفى رمضان63490

الدقهليةاألدبىمبصرهمام على السيد على63491

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه الفتاح عبد محمود اسامه الرحمن عبد63492

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد السالم عبد محمد السالم عبد63493

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو محمود مجدى محمد63494

الدقهليةاألدبىمبصرسالم السيد محمد محمود63495

الدقهليةاألدبىمبصرالطنبولى احمد محمد جمال محمد63496

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا ابراهيم سمير ابراهيم محمود63497

الدقهليةاألدبىمبصرحسين السعيد احمد محمد هللا عبد63498

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل الرحمن عبد محمد الرحمن عبد احمد63499

الدقهليةاألدبىمبصرالفتوح ابو مصباح احمد محمود63500

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور السيد طلبه محمود طلبه محمود63501

الدقهليةاألدبىمبصررزق احمد السيد ابراهيم مختار63502

الدقهليةاألدبىمبصرالمنسى الحميد عبد شعبان مجدى السيد63503

الدقهليةاألدبىمبصرحسان السيد حسان عطيه السعيد63504

الدقهليةاألدبىمبصرصادق الغنى عبد نسيم محمد63505

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى ابراهيم صبرى محمد ابراهيم63506

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد عادل اسالم63507

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محفوظ محمود السيد63508

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد توفيق سليمان توفيق63509

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد الوهاب عبد صالح الوهاب عبد63510

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عبده مصطفى صبحى المنعم عبد63511

الدقهليةاألدبىمبصررمضان الشحات اشرف محمد63512

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد محمد63513

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السعيد رمضان محمد63514

الدقهليةاألدبىمبصرحسن طلبه عيد محمود63515

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمود سمير الدين نور63516

الدقهليةاألدبىمبصرعلى كامل حسين احمد63517

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد مصبح محمد63518

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد مصبح الحميد عبد63519

الدقهليةاألدبىمبصرسالم فرحات هللا عبد اسامه63520

الدقهليةاألدبىمبصرالحبشى على اسماعيل على محمد63521

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات السيد موسى محمد63522

الدقهليةاألدبىمبصرعلى فتحى محمد محمود63523

الدقهليةاألدبىمبصرعلى نجيب مصطفى نجيب63524

الدقهليةاألدبىمبصرسالم هللا عبد صالح ابراهيم63525

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد سالم احمد السيد احمد63526

الدقهليةاألدبىمبصرصادق محمد حسن احمد63527

الدقهليةاألدبىمبصرسالم الفتوح ابو فتحى احمد63528

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد العاطى عبد اسامه63529
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ثانالمقاطعة

ن335الجديد طنبول كفر

راسبالجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر

ن317الجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر

ن331الجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر

ن389الجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر

راسبالخزرجى

ثانالخزرجى

ثانالخزرجى

ثانالخزرجى

راسببرهمتوش

راسببرهمتوش

راسببرهمتوش

ثانالبالمون

ثانالبالمون

ثانالبالمون

ثانالبالمون

راسبالبالمون

راسبالبالمون

راسبالبالمون

راسبالحصاينة

راسبالحصاينة

ثانالحصاينة

ثانالحصاينة

ثانعزام كفر

ن315عزام كفر

ثانعزام كفر

ثانقرقيرة

ثانقرقيرة

ثانقرقيرة

ثانقرقيرة

ن317قرقيرة

ثانابوالقراميط

ن315ابوالقراميط

ن338ابوالقراميط

ن316ابوالقراميط

ن399ابوالقراميط
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عوض حسين محمد اسامه63530

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد نشأت حمدى63531

الدقهليةاألدبىمبصرالعظيم عبد السيد احمد خالد63532

الدقهليةاألدبىمبصرعلى حسن على هللا عبد63533

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد عمر63534

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل السيد الفتاح عبد احمد محمد63535

الدقهليةاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد رجب محمد63536

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد محمود مصطفى63537

الدقهليةاألدبىمبصرعلى سعيد سامح وليد63538

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم السيد ابراهيم63539

الدقهليةاألدبىمبصرالباز احمد محمد صالح اسالم63540

الدقهليةاألدبىمبصرحسن على محمد خالد63541

الدقهليةاألدبىمبصرعمار مصطفى زغلول سعد63542

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد السعيد محمد سمير63543

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد حسان مصطفى محمد صبرى63544

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى احمد محمد عبده63545

الدقهليةاألدبىمبصراصالن عزام ابراهيم عزام63546

الدقهليةاألدبىمبصرموسى المنعم عبد احمد محمد63547

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد محمد محمد السيد محمد63548

الدقهليةاألدبىمبصررضوان محمد محمد سعد محمد63549

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد عطيه محمد63550

الدقهليةاألدبىمبصرالنبى عبد سعد الشافعى محمود63551

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السالم عبد ربيع السالم عبد63552

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد شعبان احمد63553

الدقهليةاألدبىمبصرالدين بدر محمد مصطفى البسطويسى مصطفى63554

الدقهليةاألدبىمبصرطه نشأت طه نبيل محمد احمد63555

الدقهليةاألدبىمبصرماضى محمد محمود على كريم63556

الدقهليةاألدبىمبصرالعمراوى محمد الهندى محمد محمد63557

الدقهليةاألدبىمبصرالدين بدر المرسى جالل ابراهيم محمد63558

الدقهليةاألدبىمبصرالهنداوى العظيم عبد ابراهيم احمد63559

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى احمد بهجت حسين63560

الدقهليةاألدبىمبصرالسحيتى حامد سعد هللا عبد63561

الدقهليةاألدبىمبصرالصانع ابراهيم النبى عبد نزيه محمد63562

الدقهليةاألدبىمبصرعبده مصطفى اسماعيل صالح محمد63563

الدقهليةاألدبىمبصرجحا السيد على جمال احمد63564

الدقهليةاألدبىمبصرالعشرى السيد على رمضان اشرف63565

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى شعبان المتولى رمضان المتولى63566

الدقهليةاألدبىمبصربربيش ابراهيم العزيز عبد حمدى حسن63567

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم منصور ياسر شوقى63568

الدقهليةاألدبىمبصرالسعدنى احمد مصطفى احمد طارق63569

الدقهليةاألدبىمبصرجحا السيد على جمال على63570

الدقهليةاألدبىمبصرسعيد الدمرداش سعد احمد محمد63571
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ثانابوالقراميط

ن384ابوالقراميط

ن316ابوالقراميط

ثانابوالقراميط

ن316ابوالقراميط

ن327ابوالقراميط

ن346ابوالقراميط

ثانابوالقراميط

راسبابوالقراميط

ثانالروك كفر

راسبالروك كفر

ن351الروك كفر

راسبالروك كفر

ثانالروك كفر

راسبالروك كفر

ثانالروك كفر

راسبالروك كفر

راسبالروك كفر

راسبالروك كفر

راسبالروك كفر

راسبالروك كفر

راسبالروك كفر

ثانالروك كفر

ثاناجا

ثاناجا

راسباجا

راسباجا

ثاناجا

راسباجا

ن326ابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ثانالعنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ن323العنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود
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الدقهليةاألدبىمبصرالبربرى حسن المرغنى مصطفى محمد63572

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الشيخ المتولى عطيه منصور محمد63573

الدقهليةاألدبىمبصرالحافظ عبد الهادى عبد محمد وحيد محمود63574

الدقهليةاألدبىمبصرالسعدنى احمد مصطفى احمد نادر63575

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد السيد الفتوح ابو السيد63576

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد سليمان عبده سمير63577

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل معوض وجيه محمد63578

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى محمد السعيد منير محمود63579

الدقهليةاألدبىمبصرالحوشى زيد ابو حسن رضا الرحمن عبد63580

الدقهليةاألدبىمبصرهللا نعمه محمد عبده السيد السيد63581

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى احمد احمد هللا عبد63582

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل بدر اسماعيل محمود63583

الدقهليةاألدبىمبصررضوان هللا عبد السيد احمد63584

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان كامل السيد اسالم63585

الدقهليةاألدبىمبصرجدوع عوض هللا عبد ابراهيم63586

الدقهليةاألدبىمبصرحامد الحى عبد جمال احمد63587

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد طلبه سامى احمد63588

الدقهليةاألدبىمبصرالعدوى الشحات احمد حسام63589

الدقهليةاألدبىمبصرخلف السيد على جمال على63590

الدقهليةاألدبىمبصرمساعد عيسى محمد الحميد عبد63591

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى على محمد ثروت محمد63592

الدقهليةاألدبىمبصرحسين محمد هللا عبد رضا محمود63593

الدقهليةاألدبىمبصرحامد الحى عبد عيد محمود63594

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد الحليم عبد رضا ابراهيم63595

الدقهليةاألدبىمبصرالباقى عبد احمد العيون ابو عمرو63596

الدقهليةاألدبىمبصرالشهابى ابراهيم مخيمر حسن محمد63597

الدقهليةاألدبىمبصرغزاله محمد فاروق شفيق محمود63598

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد ابراهيم عطيه اشرف الرحمن عبد63599

الدقهليةاألدبىمبصرغيط مختار فاروق مجدى الرحمن عبد63600

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد محمد حامد عمار63601

الدقهليةاألدبىمبصرداود الهنداوى محمد شعبان محمد63602

الدقهليةاألدبىمبصرعجيزه السعيد فؤاد شعبان محمد63603

الدقهليةاألدبىمبصرندا موسى شعبان موسى محمد63604

الدقهليةاألدبىمبصراالشقر عيسى محمود مجاهد محمود63605

الدقهليةاألدبىمبصرجعفر سالمه معوض احمد محمود63606

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الوصيف السيد احمد63607

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد سمير احمد63608

الدقهليةاألدبىمبصراحمد فاروق شريف بالل63609

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد عوض السعيد جمعه63610

الدقهليةاألدبىمبصريوسف حامد عادل حامد63611

الدقهليةاألدبىمبصرالحى عبد صالح محمد حمدى63612

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد مصطفى الرحمن عبد63613
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ثانالعنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

راسبالعنب ابوداود

راسبالعنب ابوداود

ثانشبراويش

راسبشبراويش

ثانشبراويش

ثانشبراويش

ثانالنور برج

ن321الغيط نوسا

ن336الغيط نوسا

ن315الغيط نوسا

ثانتبارك

ن316تبارك

ن316.5تبارك

ثانتبارك

ثانتبارك

ن317تبارك

ثانتبارك

ن315تبارك

ن316تبارك

ثانتبارك

ن315تبارك

ثاندمسيس ميت

ن344دمسيس ميت

ثاندمسيس ميت

ثاندمسيس ميت

ثانالعامل ميت

ثانالعامل ميت

ن346العامل ميت

ثانالعامل ميت

ثانالعامل ميت

ن331العامل ميت

ن341العامل ميت

ن325اخطاب

ثانطلخا

ن366طلخا

ثانطلخا

ثانطلخا

ثانطلخا

ثانطلخا

ثانطلخا
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الدقهليةاألدبىمبصراحمد غنيم وهبه المعطى عبد63614

الدقهليةاألدبىمبصرالكنانى حسن السعيد حسن عمر63615

الدقهليةاألدبىمبصرالجزار متولى على عمر63616

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد نبيل عمر63617

الدقهليةاألدبىمبصرالمغازى العدروسى ابراهيم محمد63618

الدقهليةاألدبىمبصرمعوض رمضان احمد محمد63619

الدقهليةاألدبىمبصررمضان ابراهيم محمد السعيد محمد63620

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى على البيلى اسماعيل محمد63621

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمد ايمن محمد63622

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد بكر صالح محمد63623

الدقهليةاألدبىمبصرالحسنين محمود حسنين محمد63624

الدقهليةاألدبىمبصررزق محمد رزق محمد احمد63625

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد البسيونى عوض السيد63626

الدقهليةاألدبىمبصرجزر يوسف محمد محمد السعيد63627

الدقهليةاألدبىمبصرالحق جاد الخميسى محفوظ سامى امجد63628

الدقهليةاألدبىمبصرالمندوره ربيع يحى طارق63629

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد زكريا محمد63630

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العال عبد فرج وهدان محمد63631

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد شعبان محمد رجب محمد63632

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد السيد63633

الدقهليةاألدبىمبصرهللا جاد الحسينى محمد محمد السيد63634

الدقهليةاألدبىمبصررمضان المولى عبد الجابر عبد حسام63635

الدقهليةاألدبىمبصرالحماقى عوض رزق حماده63636

الدقهليةاألدبىمبصرصالح ابراهيم صالح اسماعيل رمضان63637

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد طلعت هاشم الرازق عبد63638

الدقهليةاألدبىمبصرعوض ابراهيم التهامى رأفت محمد63639

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان ضيف ابو رمضان لبيب محمد63640

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم طلب ابراهيم اشرف ابراهيم63641

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته على شحاته جمال ادهم63642

الدقهليةاألدبىمبصريوسف حسين العزيز عبد جالل المندوه63643

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد عباده الحميد عبد صبرى63644

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد التواب عبد اسماعيل طه63645

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات الباسط عبد خالد محمود عماد63646

الدقهليةاألدبىمبصرالعرب عز ابراهيم الصباحى محمد63647

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات الشافى عبد محمد عالء محمد63648

الدقهليةاألدبىمبصرهادى محمد اللطيف عبد محمود طارق محمود63649

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد اشرف على63650

الدقهليةاألدبىمبصرعارف فهمى صبرى النعيم عبد63651

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد السيد كرم احمد63652

الدقهليةاألدبىمبصرالنادى سعد محمود احمد63653

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد حجازى الدسوقى اسالم63654

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد الهادى عبد نجيب ادهم63655
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ثانطلخا

ثانطلخا

ن352طلخا

ثانطلخا

ثانطلخا

ثانطلخا

ثانطلخا

ثانطلخا

ن344طلخا

ثانطلخا

ن322طلخا

ثانبطرة

ن316بطرة

ن316بطرة

ثانبطرة

ن317بطرة

ثانبطرة

ن315بطرة

ن320بطرة

ثانالخوازم كفر

ثانالخوازم كفر

ن317الخوازم كفر

ثانالخوازم كفر

ثانالخوازم كفر

ثانالخوازم كفر

ثانالخوازم كفر

ثانالخوازم كفر

ثاندميرة

ثاندميرة

راسبدميرة

ن315دميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

ن315دميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

راسبدميرة

ن315طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط
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الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد الدين نصر خالد السيد63656

الدقهليةاألدبىمبصرعطا محمد صبرى فرج ايمن63657

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حامد طلعت محمد حامد63658

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد اللطيف عبد محمد حمدى63659

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عرفه اللطيف عبد احمد محمد63660

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد المعطى عبد محمود مصطفى63661

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد صالح احمد هشام63662

الدقهليةاألدبىمبصرعمر السيد الفتاح عبد عمر63663

الدقهليةاألدبىمبصرالكور الفتاح عبد عوض رزق محمد63664

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السعيد محمود محمد63665

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد احمد63666

الدقهليةاألدبىمبصرالجليل عبد محمد ايمن صبرى63667

الدقهليةاألدبىمبصرالجناينى ثابت احمد محمد63668

الدقهليةاألدبىمبصرالسماحى محمد محمود العز ابو احمد63669

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السالم عبد الصباحى احمد63670

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد غازى زكريا الباسط عبد63671

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد السالم عبد الوهاب عبد السالم عبد63672

الدقهليةاألدبىمبصرحماد المرسى صبحى العزيز عبد63673

الدقهليةاألدبىمبصرحامد الهادى عبد حامد الهادى عبد63674

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد نصر رضا محمد63675

الدقهليةاألدبىمبصريوسف المعاطى ابو اللطيف عبد محمد63676

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمد السيد موسى محمد63677

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود احمد محمود63678

الدقهليةاألدبىمبصرموسى المعاطى ابو السيد مصطفى63679

الدقهليةاألدبىمبصرالزناتى السيد محمد مصطفى63680

الدقهليةاألدبىمبصريوسف السيد يوسف محمد يوسف63681

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد يوسف محمد يوسف63682

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى محمد الحكيم عبد جمال محمود63683

الدقهليةاألدبىمبصرحامد الحماقى محمد عمرو63684

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد حمدى محمد63685

الدقهليةاألدبىمبصرعمر عطيه عطيه مصطفى63686

الدقهليةاألدبىمبصرسعفان بدر سعفان محمد احمد63687

الدقهليةاألدبىمبصرعمران احمد السيد احمد احمد السيد63688

الدقهليةاألدبىمبصرسعفان بدر سعفان نبيل امجد63689

الدقهليةاألدبىمبصرالحنونى محمد بدر فريد الشحات حسام63690

الدقهليةاألدبىمبصرعيد محمد ابراهيم محمد محمد حسام63691

الدقهليةاألدبىمبصرياسين عوض محمد السيد خالد63692

الدقهليةاألدبىمبصرالمغازى الغفار عبد منير عامر63693

الدقهليةاألدبىمبصرحسن احمد العزيز عبد عمر63694

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى احمد العظيم عبد صالح الرحمن عبد63695

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد الرازق عبد مختار خيرى محمد63696

الدقهليةاألدبىمبصراحمد العظيم عبد مأمون محمد63697
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ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن344طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثاننبروه

ن363نبروه

ن315نبروه

ثانبالدقهلية الطيبة

راسببالدقهلية الطيبة

ثانبالدقهلية الطيبة

ن315الجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ن315الجنينة كفر

ن315الجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ن315الجنينة كفر

ن316الجنينة كفر

ن315الجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ثاننشا

ثانطنيخ

ثانطنيخ

ثانطنيخ

ثانبهوت

ن315بهوت

ثانبهوت

ن315بهوت

ثانبهوت

ن315بهوت

ن345بهوت

ثانبهوت

ن318بهوت

ثانبهوت

ثانبهوت
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الدقهليةاألدبىمبصرريان غازى الشربينى عمر محمد63698

الدقهليةاألدبىمبصرحمد السيد الشربينى هاشم منجى محمد63699

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد السيد محمد عاطف محمود63700

الدقهليةاألدبىمبصرغانم على السيد على محمود63701

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد محمد المنعم عبد محمد هادى63702

الدقهليةاألدبىمبصرعلى عمر عباس احمد هشام63703

الدقهليةاألدبىمبصرعبده احمد ابراهيم احمد63704

الدقهليةاألدبىمبصراحمد رمضان عاطف احمد63705

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد المعطى عبد محمد جالل63706

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد هللا عبد الحسين السيد63707

الدقهليةاألدبىمبصرمصباح اللطيف عبد مصباح السيد63708

الدقهليةاألدبىمبصرتاج العوضى السيد العوضى63709

الدقهليةاألدبىمبصربدر غازى على مجدى63710

الدقهليةاألدبىمبصرهللا نعمه مصطفى رجب مصطفى63711

الدقهليةاألدبىمبصرخليل الدكرورى محمد الدكرورى السيد63712

الدقهليةاألدبىمبصرعاشور محمد السعيد جالل السعيد63713

الدقهليةاألدبىمبصرعاشور موسى احمد موسى جمال63714

الدقهليةاألدبىمبصرخليل الدكرورى محمد زينهم محمد زينهم63715

الدقهليةاألدبىمبصرسرحان محمد حلمى جمال على63716

الدقهليةاألدبىمبصرالبندارى على فتحى على فتحى63717

الدقهليةاألدبىمبصرالمحالوى حسن السيد رجب احمد محمد63718

الدقهليةاألدبىمبصرالدايم عبد الحسانين محمد صبحى محمد63719

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد موسى احمد محمد موسى63720

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حسين السيد حسين احمد63721

الدقهليةاألدبىمبصررزق اليمانى رجب عمر63722

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم احمد ابراهيم63723

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حسن سامى احمد63724

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد منصور محمد احمد63725

الدقهليةاألدبىمبصرالعزازى العزازى ياسين حمزه63726

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الشربينى الشربينى محمد خالد63727

الدقهليةاألدبىمبصرالغريب هللا عبد احمد محمود63728

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد احمد عماد63729

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخ شحاته عثمان ابراهيم محمد63730

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى البدوى السيد ابراهيم السيد63731

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حامد محمد حسام63732

الدقهليةاألدبىمبصرعلى على حسن احمد محمد63733

الدقهليةاألدبىمبصريوسف السيد السيد اشرف سعد63734

الدقهليةاألدبىمبصرعبده محمد عوض محمد شادى63735

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد هللا عبد على خالد63736

الدقهليةاألدبىمبصرصديق العزيز عبد محمد العزيز عبد63737

الدقهليةاألدبىمبصراحمد احمد سامى محمد63738

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد اشرف احمد63739
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ن322بهوت

ن316بهوت

ثانبهوت

ن347بهوت

ثانبهوت

ن334بهوت

ن317(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن328(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن325(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

راسبدرين

ثاندرين

ثاندرين

ثاندرين

ن316درين

ثانبانوب

ثانبانوب

ثاندكرنس

ن354دكرنس

ن316دكرنس

ثاندكرنس

ثاندكرنس

ن320دكرنس

ن329طريف ميت

ن321طريف ميت

ثانالنحال ميت

ثانالنحال ميت

ثانالنحال ميت

ثانالنحال ميت

ن320النحال ميت

ثانالنحال ميت

ثانالنحال ميت

ن315النحال ميت

ثانديمشلت
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الدقهليةاألدبىمبصرعوض رياض المؤمن عبد احمد63740

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمد سمير ياسر63741

الدقهليةاألدبىمبصرخفاجى السيد محمد احمد63742

الدقهليةاألدبىمبصرالبياع حسين عبده عبده رضا63743

الدقهليةاألدبىمبصرتوفيق احمد ابراهيم صالح63744

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى محمد سعد هللا عبد63745

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى حامد المنعم عبد محمد63746

الدقهليةاألدبىمبصريوسف الخميسى الحسينى مصطفى احمد63747

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد حالوه ابو احمد63748

الدقهليةاألدبىمبصرزاهر احمد الداودى احمد شعبان63749

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمد هللا عبد63750

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد سعد جالل محمد63751

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عبده رجب الغنى عبد مجدى63752

الدقهليةاألدبىمبصرحسن السيد حسن محمد احمد63753

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم السيد سعد احمد السيد63754

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود المنعم عبد متولى رضا اسالم63755

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد اسماعيل مجاهد احمد اسماعيل63756

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل صالح شهاب63757

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عيد حسن احمد63758

الدقهليةاألدبىمبصرعلى رمضان على محمد63759

الدقهليةاألدبىمبصراحمد مغاورى محمد محمد63760

الدقهليةاألدبىمبصرخاطر شاهين فكرى محمود63761

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد جميل احمد63762

الدقهليةاألدبىمبصرماهر مصطفى البديع عبد ادهم63763

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد ابراهيم محمد63764

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد عفت محمد63765

الدقهليةاألدبىمبصربالل محمود ناجى محمد63766

الدقهليةاألدبىمبصرالنجا ابو القطب محمود محمد63767

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمود ممدوح محمود63768

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد السيد احمد63769

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين راغب الحميد عبد احمد63770

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد حسن الحسين حسن63771

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على محمد السيد على63772

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد الحسين محمد63773

الدقهليةاألدبىمبصرسالم الفتاح عبد السيد محمد63774

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى شعبان الدين على محمد63775

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود احمد محمد ابراهيم محمود63776

الدقهليةاألدبىمبصرعوض العظيم عبد اشرف محمود63777

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود طلبه طلبه محمود63778

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود الرحمن عبد63779

الدقهليةاألدبىمبصرفوده العظيم عبد محمود هللا عبد63780

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد محرز خالد63781
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ثانديمشلت

ثانديمشلت

ثانديمشلت

ثانديمشلت

ثانديمشلت

ثانديمشلت

راسبديمشلت

ثانالرحمن عبد منشأة

ثانعبيد بنى

ثانعبيد بنى

ثانعبيد بنى

راسبعبيد بنى

ثانعبيد بنى

ثانعبيد بنى

ثانعبيد بنى

راسبعبيد بنى

ن315عبيد بنى

راسبعبيد بنى

ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ثانالنصر منية

ن315النصر منية

ن324النصر منية

ثانالنصر منية

ن317النصر منية

ن323النصر منية

ثانالنصر منية

ثانالكردى

ثانالكردى

ن323الكردى

ن315الكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ن315الكردى

ن326الكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ن315الكردى

ثانالكردى

ن317الكردى
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الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم نعمان احمد63782

الدقهليةاألدبىمبصرحماد شعيشع ابو ابراهيم السعيد63783

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد السيد السيد حمدى كريم63784

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمود محمد63785

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الرفاعى مجدى يحيى63786

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم ابراهيم السيد63787

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى احمد مصطفى محمد63788

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد معوض معوض محمد63789

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على ربيع مصطفى63790

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى محمد جمعه صبرى63791

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد رمضان خالد63792

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمود اسامه محمد63793

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد رمضان خالد محمود63794

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد طه احمد صالح احمد63795

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد السيد خالد63796

الدقهليةاألدبىمبصرحسن جمعه السعيد محمد رمضان63797

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الشربينى على احمد هللا عبيد63798

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الطنطاوى على احمد63799

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الطنطاوى على السيد63800

الدقهليةاألدبىمبصرغازى ابراهيم حسين احمد63801

الدقهليةاألدبىمبصرحسن حسن محمد احمد63802

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو على رمزى احمد63803

الدقهليةاألدبىمبصرالعشرى محمد العليم عبد العليم عبد احمد63804

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الجليل عبد احمد الجليل عبد احمد63805

الدقهليةاألدبىمبصرمحى وجيه محمد اسالم63806

الدقهليةاألدبىمبصرطه احمد محمد غازى محمد63807

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى نور مصطفى محمد63808

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمد حمزه نعيم محمد63809

الدقهليةاألدبىمبصرمفتاح ابراهيم السميع عبد ايمن احمد63810

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على رشدى محمد احمد63811

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل عوض اسماعيل63812

الدقهليةاألدبىمبصررسالن الرؤف عبد جمال ربيع63813

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمد الباسط عبد رضا63814

الدقهليةاألدبىمبصرالفتوح ابو الباقى عبد العليم عبد الباقى عبد63815

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو الشربينى الحليم عبد عماد63816

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عالم الاله عبد عمرو63817

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو البديع عبد خالد احمد63818

الدقهليةاألدبىمبصرحسن على رضا احمد63819

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد السيد صالح بسام63820

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حامد حمدى حامد63821

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد احمد حسام63822

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى ابراهيم الدين عز شوقى63823
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ثانعاصم ميت

ثانالقديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال

ن317القديمة برمبال

ن315القديمة برمبال

ن347البجالت

ن315البجالت

ثانالبجالت

ثانالبجالت

ثانالبجالت

ثانالبجالت

ن324البجالت

ثانالبجالت

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

راسبابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ن317ابودشيشة

ثانابودشيشة

راسبابودشيشة

ثانالستامونى

ثانالستامونى

ثانالستامونى

راسبالستامونى

ثانالستامونى

ثانالستامونى

راسبالستامونى

ثانالستامونى

راسبالجوهرى

ثانالجوهرى

ثانالجوهرى

راسبالجوهرى

ثانالجوهرى

ثانالجوهرى
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الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد اللطيف عبد الواحد عبد اللطيف عبد63824

الدقهليةاألدبىمبصرعلى رمضان محمود محمد63825

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد على منصور63826

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان السيد جمال هيثم63827

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود احمد طه ربيع63828

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد التواب عبد النبى عبد معوض63829

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد عطيه الهادى عبد63830

الدقهليةاألدبىمبصرالجوادابراهيم عبد النجا ابو ابراهيم63831

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سالم رمضان محمد ابراهيم63832

الدقهليةاألدبىمبصربدر محمد الرازق عبد بدر رفيق63833

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد التواب عبد اكمل هللا عبد63834

الدقهليةاألدبىمبصرفتوح ابراهيم جمال محمد63835

الدقهليةاألدبىمبصرعمر حسن العزيز عبد حسن محمد63836

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد صابر عنتر محمد63837

الدقهليةاألدبىمبصرمبروك العزيز عبد مبروك محمد63838

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمود محمد63839

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم عمرو محمود63840

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الباسط عبد صالح اشرف63841

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم رضا63842

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الغنى عبد ايمن الغنى عبد63843

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد شعبان عنتر63844

الدقهليةاألدبىمبصرحموده النبى حسب على احمد63845

الدقهليةاألدبىمبصرالباز على محمود احمد63846

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الشحات حسن الشحات63847

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم فتحى عادل محمد63848

الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد ادرى اقبال محمود63849

الدقهليةاألدبىمبصرعاشور تحسين السيد سامح63850

الدقهليةاألدبىمبصرحسين يوسف طه عادل ربيع63851

الدقهليةاألدبىمبصراحمد مصطفى صديق نبيل63852

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد رضا هانى63853

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد اسماعيل محمد63854

الدقهليةاألدبىمبصرحسان هللا عبد رشدى احمد63855

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود حسين هللا عبد توكل63856

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد خالد محمد63857

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد صديق صدقى احمد63858

الدقهليةاألدبىمبصرنوفل السعيد محمد خالد احمد63859

الدقهليةاألدبىمبصراحمد القادر عبد على احمد63860

الدقهليةاألدبىمبصرحفنى رجب محمود حازم63861

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل غازى غالى سمير63862

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد صالح شعبان صالح63863

الدقهليةاألدبىمبصرالدين عز فوزى محمد وليد63864

الدقهليةاألدبىمبصرالنجا ابو محمود على احمد63865
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راسبالجوهرى

راسبالجوهرى

راسبالجوهرى

ثانالجوهرى

ثانالملعب

ثانالملعب

ن315المعصرة شرقية

ثانبالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

راسببالدقهلية الروضة

ن315بالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

راسببالدقهلية الروضة

ثانبالدقهلية الروضة

ثانالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ثانالدين شهاب حفير56

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

راسبشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ن315الوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ن316الوكالة كفر

ثانابوزاهر
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الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد ابراهيم محمد جالل63866

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى السيد حسن حسام63867

الدقهليةاألدبىمبصراحمد فرج رشاد رضا الناصر عبد63868

الدقهليةاألدبىمبصرالبدوى طلعت ممدوح عالء63869

الدقهليةاألدبىمبصريوسف ابراهيم عوض مجدى63870

الدقهليةاألدبىمبصرحمادى احمد حامد احمد محمد63871

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى الفتاح عبد هالل محمد63872

الدقهليةاألدبىمبصرالليثى الليثى حامد حامد احمد63873

الدقهليةاألدبىمبصرالعرابى نصر محمد الشحات محمد احمد63874

الدقهليةاألدبىمبصرسعود الهجرسى هللا عبد محمد احمد63875

الدقهليةاألدبىمبصرالمزاحى المرسى البيلى البيلى اسالم63876

الدقهليةاألدبىمبصرعبيد المجد ابو خطاب السيد اسالم63877

الدقهليةاألدبىمبصرالخولى محمود حسن جالل عادل63878

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد كمال مصطفى احمد الرحمن عبد63879

الدقهليةاألدبىمبصرعيد محمد محمد نجاح الرحمن عبد63880

الدقهليةاألدبىمبصررزق مجاهد هللا عبد محمد عمر63881

الدقهليةاألدبىمبصرزقزوق محمود المنعم عبد عصام عمرو63882

الدقهليةاألدبىمبصرحسن على فرحات محمد فايز عوض63883

الدقهليةاألدبىمبصررئيسه زيد ابو السعيد حمدى محمد63884

الدقهليةاألدبىمبصرشريف رزق الحسينى فراج محمود63885

الدقهليةاألدبىمبصرالغوايشى عرفان جمال جمال63886

الدقهليةاألدبىمبصربدوى محمد هللا عبد احمد63887

الدقهليةاألدبىمبصرعرابى حسن المتولى حمدى63888

الدقهليةاألدبىمبصرغازى طلبه السيد الوهاب عبد63889

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد جميل السيد على63890

الدقهليةاألدبىمبصرحسين على طه ابراهيم63891

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على زكى جمعه احمد63892

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم ابراهيم سالم احمد63893

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السعيد فكرى احمد63894

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد الحليم عبد محمد63895

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على محمد رمزى63896

الدقهليةاألدبىمبصرصبره السيد صالح الصبور عبد63897

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد السالم عبد الحميد عبد63898

الدقهليةاألدبىمبصرفايز محمود خالد محمد63899

الدقهليةاألدبىمبصرعبده فهمى مصطفى محمد63900

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد منصور خالد محمد63901

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الدين صالح محمد63902

الدقهليةاألدبىمبصرصالح جوده محمد ابراهيم63903

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه الكريم عبد جمعه السيد63904

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد السعيد السيد63905

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى الغريب الحسينى احمد63906

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد محمد احمد63907
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ثانابوزاهر

ثانابوزاهر

ثانابوزاهر

ثانابوزاهر

ثانابوزاهر

ن319ابوزاهر

ن315ابوزاهر

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالضهرية

ثانالخليج رأس

ثاناالمديد تمى

ثاناالمديد تمى

ثاناالمديد تمى

ثاناالمديد تمى

ثانالربع

ن315الربع

ثانالربع

ثانالربع

راسبالربع

ثانالربع

ثانالربع

ثانالربع

ثانالربع

ثانالربع

ثانالربع

ثانالربع

ثانالربع

ن343ظفر

ن324ظفر

ثانظفر

راسبظفر
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد صبحى المتولى عرفات63908

الدقهليةاألدبىمبصرهاشم السعيد عادل عالء63909

الدقهليةاألدبىمبصراحمد مسعد احمد سمير63910

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى عيد المتولى محمد63911

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى الشبرواى احمد محمد63912

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حسن السيد رضا محمد63913

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد محمد63914

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد مسعد محمد محمود63915

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى على محمد على احمد63916

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان السيد السيد اسالم63917

الدقهليةاألدبىمبصراحمد رضوان محمود رضوان63918

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد العزيز عبد عالء63919

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد الشبرواى نشأت محمد63920

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد فوزى وائل معاذ63921

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد جمال احمد63922

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد السيد اسماعيل63923

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد سالمه احمد عمر63924

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ابراهيم63925

الدقهليةاألدبىمبصرموسى الشبراوى ثروت احمد63926

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد احمد63927

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين السيد الرؤف عبد محمد العزيز عبد63928

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محجوب صالح عصام63929

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود سالمه احمد محمد63930

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد غندور فخرى محمد63931

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ابراهيم صالح هارون63932

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن احمد63933

الدقهليةاألدبىمبصراحمد مصطفى محمود مصطفى63934

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عبده محمد السيد63935

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود االسمر احمد63936

الدقهليةاألدبىمبصرعبده رفعت قدرى احمد63937

الدقهليةاألدبىمبصربكر ابراهيم ابراهيم محمد63938

الدقهليةاألدبىمبصرعلى على محمد محمد63939

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد عرفات على محمد63940

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد بدوى محمود63941

الدقهليةاألدبىمبصرزبيده احمد زاهر الرحمن عبد63942

الدقهليةاألدبىمبصرالعبيدى محمد العبيدى خالد63943

الدقهليةاألدبىمبصرحسن وفا الشبراوى عوض63944

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد حسن سمير63945

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد محمود محمد اشرف63946

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد منصور محمد محمد63947

الدقهليةاألدبىمبصرحواله محمد يوسف محمود63948

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد الداودى محمد ابراهيم63949
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راسبظفر

ثانظفر

ن315ظفر

راسبظفر

ثانظفر

ثانظفر

راسبظفر

ثانظفر

ثانالبيضاء

ثانالبيضاء

ثانالبيضاء

ثانالبيضاء

ثانالبيضاء

ثانالبيضاء

ثانصدقا

ن319صدقا

ثانصدقا

ن318السمارة

ثانالسمارة

ثانالسمارة

ن329.5السمارة

ثانالسمارة

ثانالسمارة

ثانالسمارة

ثانالسمارة

ن315السباخ ابوداود

ثانالسباخ ابوداود

ثانالمنزلة

ثانالمنزلة

ثانالمنزلة

ثانالمنزلة

ن315المنزلة

ن315المنزلة

ن315المنزلة

راسبالمنزلة

ثانالمنزلة

ثانالمنزلة

ثانالمنزلة

ن333البصراط

ن315البصراط

ثانالبصراط

ن319العزيزة
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم ابراهيم احمد63950

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود الحسينى محمود احمد63951

الدقهليةاألدبىمبصرعلى مسعد مسعد مسعد السعيد63952

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد هارون جالل جابر63953

الدقهليةاألدبىمبصرعبده شحاته محمد عادل63954

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ابراهيم ابراهيم محمد63955

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد البدوى ابراهيم محمد63956

الدقهليةاألدبىمبصرعبده عبده حمدى محمد63957

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم طاهر محمد63958

الدقهليةاألدبىمبصرحسان سعد وائل احمد63959

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم القادر عبد هللا عبد السيد63960

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد فتحى الداودى حسن63961

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل اسماعيل سعد حسن63962

الدقهليةاألدبىمبصرعامر مقبل حسن محمد63963

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم صالح محمد63964

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد مصطفى ابراهيم مصطفى63965

الدقهليةاألدبىمبصرعبده محمد سمير هشام63966

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم احمد63967

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى محمد ابراهيم الرحمن عبد63968

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد محمد الرحمن عبد63969

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود حمدى ابراهيم هللا عبد63970

الدقهليةاألدبىمبصرموسى عبده هللا فتح عبده63971

الدقهليةاألدبىمبصررشاد محمد عالء عالء63972

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على محمد عيسى63973

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد احمد محمد63974

الدقهليةاألدبىمبصرخليف الفتوح ابو اشرف محمد63975

الدقهليةاألدبىمبصرطه القادر عبد السيد محمد63976

الدقهليةاألدبىمبصرالصادق محمد صادق محمد63977

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمود هللا عبد محمد63978

الدقهليةاألدبىمبصراحمد احمد على محمد63979

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد مأمون محمد63980

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد محمود63981

الدقهليةاألدبىمبصراحمد احمد مفرح هانى63982

الدقهليةاألدبىمبصرالال عبد محمود عبده العظيم عبد يحيى63983

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى فتوح محسن محمد63984

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على ابراهيم رضا اسالم63985

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد حلمى عرفات اسالم63986

الدقهليةاألدبىمبصراحمد المتولى حامد السيد63987

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد جبر العظيم عبد نبيل امير63988

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمد احمد محمد63989

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل حسن عبده محمد63990

الدقهليةاألدبىمبصرالصديق محمد كمال محمد63991
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ثانالعزيزة

ن317العزيزة

ن326العزيزة

ن315العزيزة

ن318العزيزة

ثانالعزيزة

ن317العزيزة

ثانالعزيزة

ن320العزيزة

ن315النسايمة

ن316النسايمة

ن316النسايمة

ن316النسايمة

ثانالنسايمة

ثانالنسايمة

ثانالنسايمة

ن333النسايمة

ن315الجمالية

ثانالجمالية

ن329.5الجمالية

ن315الجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

راسبالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ن316الجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجوابر

ثانالجوابر

راسبالجوابر

ثانالجوابر

راسبالجوابر

ثانالجوابر

ثانالجوابر
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الدقهليةاألدبىمبصراالنصاف داعى محمود محمد63992

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد السيد63993

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان السعود ابو جمال محمد63994

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد سامى محمد63995

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد احمد محمود63996

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المعاطى ابو ابراهيم نسيم63997

دمياطاألدبىمبصرعثمان احمد مسعد براء63998

دمياطاألدبىمبصرالسعودى السيد محمود محمد حمزه63999

دمياطاألدبىمبصرشولح سالمه محمد جبريل64000

دمياطاألدبىمبصرمعروف احمد رمضان حسن64001

دمياطاألدبىمبصرونس لطفى احمد الرحمن عبد64002

دمياطاألدبىمبصرالمشد مصطفى حامد احمد64003

دمياطاألدبىمبصرالكيالنى االمام محمد احمد64004

دمياطاألدبىمبصرسمره محمد محمد انس64005

دمياطاألدبىمبصرالصعيدى حلمى صالح ايمن64006

دمياطاألدبىمبصرغالى السيد الدسوقى الدسوقى عمر64007

دمياطاألدبىمبصرفتوح سعد بشير الرحمن عبد64008

دمياطاألدبىمبصردياب المنعم عبد احمد يحيى64009

دمياطاألدبىمبصرشجاع محمود حامد امير64010

دمياطاألدبىمبصرالزير رمضان نبيه محمد رمضان محمد64011

دمياطاألدبىمبصرخليف توفيق الحكيم عبد احمد معاذ64012

دمياطاألدبىمبصرشراب ابراهيم محمد محمد ابراهيم64013

دمياطاألدبىمبصرالبيومى عرفات العزيز عبد نشأت ابراهيم64014

دمياطاألدبىمبصرالجيوشى على المرسى رمضان المرسى احمد64015

دمياطاألدبىمبصرالجمال خالد احمد خالد احمد64016

دمياطاألدبىمبصرالصياد الزكى الزكى سامى احمد64017

دمياطاألدبىمبصررميح السيد السعيد عوض احمد64018

دمياطاألدبىمبصرسلمان مقبل عباس ربيع محمد احمد64019

دمياطاألدبىمبصرموسى طه محمود محمود احمد64020

دمياطاألدبىمبصرموسى مسعد مسعد يوسف احمد64021

دمياطاألدبىمبصردرويش سالمه محمد محمد اسالم64022

دمياطاألدبىمبصرالعنين ابو المقصود عبد الحكيم عبد شكرى صالح64023

دمياطاألدبىمبصرعمر السالم عبد رزق محمد الدسوقى عبده64024

دمياطاألدبىمبصرفرحات محمد ابراهيم احمد عمار64025

دمياطاألدبىمبصراسماعيل محمود نجاح صالح عمر64026

دمياطاألدبىمبصريونس عيسى السيد التابعى محمد64027

دمياطاألدبىمبصربدوى محمد منصور خالد محمد64028

دمياطاألدبىمبصرباشه رزق المقصود عبد راضى محمد64029

دمياطاألدبىمبصرمحمد البدرى محمد عادل محمد64030

دمياطاألدبىمبصرالزين ابو محمود محمود محمود64031

دمياطاألدبىمبصرحسن على شلبى عيد نزيه64032

دمياطاألدبىمبصرصالح الكريم عبد الفتاح عبد رضا ابراهيم64033
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ثانالجوابر

ثاناالتحاد

ثاناالتحاد

ثاناالتحاد

راسباالتحاد

ثاناالتحاد

ثانالنموذجى دمياط

راسبالنموذجى دمياط

ثانالنموذجى البرج عزبة

ن322النموذجى البرج عزبة

ن348النموذجى البرج عزبة

راسبدمياط

راسبدمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

راسبدمياط

ن324دمياط

ن334بدمياط الغنيمية

ن315بدمياط الغنيمية

ثانبدمياط الغنيمية

ن315السرو

ن321السرو

ن330السرو

ثانالسرو

ن315السرو

ن322السرو

ن315السرو

ن319السرو

ن317السرو

ثانالسرو

ثانالسرو

ن321السرو

ن316السرو

ن322السرو

ن315السرو

ن357السرو

ن353السرو

ن327السرو

ن320السرو

ن337السرو

راسبسعد كفر مدينة
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دمياطاألدبىمبصرعلى العجمى رفيق محمد ابراهيم64034

دمياطاألدبىمبصرالشريف احمد جمال احمد64035

دمياطاألدبىمبصرالكفراوى محمد السعيد السعيد احمد64036

دمياطاألدبىمبصربكر حسانين شحاته شحاته احمد64037

دمياطاألدبىمبصرالعنانى محمود شوقت ماهر اسالم64038

دمياطاألدبىمبصرالسيد شعيشع ود السيد64039

دمياطاألدبىمبصرالعش ابراهيم معوض سليمان ايمن64040

دمياطاألدبىمبصرالبطوط بدوى محمد حامد الرحمن عبد64041

دمياطاألدبىمبصرالبشبيشى احمد اليزيد ابو اليزيد ابو مجدى64042

دمياطاألدبىمبصرحموده محمد محمد احمد محمد64043

دمياطاألدبىمبصراحمد سيد اسماعيل حسين محمد64044

دمياطاألدبىمبصرخليفه العزب ابراهيم رجب محمد64045

دمياطاألدبىمبصرعيد احمد محمد رجب محمد64046

دمياطاألدبىمبصرغالى احمد الشحات فرج محمد64047

دمياطاألدبىمبصرعثمان الرجال عز محمد محمد64048

دمياطاألدبىمبصرالغفار عبد عوض احمد محمود64049

دمياطاألدبىمبصرخليل عبده صالح خالد محمود64050

دمياطاألدبىمبصرحامد الرازق عبد سمير يوسف64051

دمياطاألدبىمبصرالبطوط حامد بدوى رمضان احمد64052

دمياطاألدبىمبصرعوض محمد محمد احمد64053

دمياطاألدبىمبصرالهريجى ابراهيم محمد نزيه احمد64054

دمياطاألدبىمبصرفايد ابراهيم محمد ابراهيم محمد64055

دمياطاألدبىمبصرسبله على السيد محمد مصطفى64056

دمياطاألدبىمبصرالكتبى هللا عبد احمد مالك64057

دمياطاألدبىمبصرالزواوى رشاد محمد القادر عبد ابراهيم64058

دمياطاألدبىمبصرعصر ابراهيم ابراهيم محمد اسالم64059

دمياطاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الدين سيف مجدى صهيب64060

دمياطاألدبىمبصرالصعيدى محمد الحليم عبد محمد كريم64061

دمياطاألدبىمبصرالزواوى محمد محمد حسين محمد64062

دمياطاألدبىمبصرالمالن جاد جاد ناصر محمود64063

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى طه ناصر ادهم64064

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى طه ناصر بالل64065

الشرقيةاألدبىمبصربهجت يحى حسينى العزيز عبد احمد64066

الشرقيةاألدبىمبصرنصر عوض القادر عبد احمد64067

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم محمد احمد64068

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان الشحات عيد شعبان64069

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد محمد زغلول64070

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد هللا عبد محمد طارق64071

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد طلعت يسرى طلعت64072

الشرقيةاألدبىمبصرعامر السيد يحيى محمد عامر64073

الشرقيةاألدبىمبصرموسى السيد محمد عالء64074

الشرقيةاألدبىمبصرقطب السيد سعيد صبحى محمد64075
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راسبسعد كفر مدينة

ن392سعد كفر مدينة

ن395سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن315سعد كفر مدينة

ن315سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن331سعد كفر مدينة

ن333سعد كفر مدينة

ن318سعد كفر مدينة

ن335سعد كفر مدينة

ن334سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن360سعد كفر مدينة

ن361سعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

ن315البلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ثانالبلد سعد كفر

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالغاب كفر

ثانالغاب كفر

ثانالغاب كفر

راسبالغاب كفر

ثانالغاب كفر

راسبالغاب كفر

ثانالزقازيق

ن323الزقازيق

ثانعامر بنى

راسبركاب ميت

ثانركاب ميت

ثانركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

ثانركاب ميت

ثانركاب ميت
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم غمرى بشير محمد64076

الشرقيةاألدبىمبصراحمد شلبى محمد ابراهيم64077

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه محمد عليوه احمد64078

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض محمد حمدى محمد السيد64079

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حمدى حسن محمد تامر64080

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على محمود محمد على64081

الشرقيةاألدبىمبصرالغفار عبد محمود عيد احمد64082

الشرقيةاألدبىمبصرفوزى محمد احمد بشير64083

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد حسن هللا عبد حسن64084

الشرقيةاألدبىمبصرفرج عليوه احمد عالء64085

الشرقيةاألدبىمبصركامل صبحى كامل كريم64086

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو زيد ابو محمود زيد ابو محمود64087

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد محمد64088

الشرقيةاألدبىمبصرنبوى احمد السيد نبوى مصطفى64089

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عيسى حسينى هشام64090

الشرقيةاألدبىمبصرالتنه محمد ابراهيم بهاء بهاء64091

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد مصطفى احمد السيد64092

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا محمد محمد صبحى محمود64093

الشرقيةاألدبىمبصربالل محمد احمد مصطفى64094

الشرقيةاألدبىمبصردرويش محمد احمد محمد محمود64095

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الستار عبد الظاهر عبد محمد64096

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى السيد ايمن السيد64097

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الدمرداش بدر عالء64098

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المحسن عبد ابراهيم هشام64099

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حبيب ابراهيم محمد64100

الشرقيةاألدبىمبصرخليل خليل محمد نادر64101

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمد فرغلى محمود64102

الشرقيةاألدبىمبصرعدس سعد عدس زكى احمد64103

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى زكى فتحى زكى احمد64104

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم رضا احمد64105

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد احمد الحفيظ عبد احمد64106

الشرقيةاألدبىمبصرسالم عرفه السيد ناصر احمد64107

الشرقيةاألدبىمبصرحافظ كمال محمد اسالم64108

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد غريب الشافى عبد بالل64109

الشرقيةاألدبىمبصرطالب ابو حسن عاطف جمال64110

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه ابراهيم محمد محمود حسن64111

الشرقيةاألدبىمبصرالجمال رجب ابراهيم رجب خالد64112

الشرقيةاألدبىمبصرالجمال عيسى السعيد عاطف رضا64113

الشرقيةاألدبىمبصرمصيلحى محمد مصيلحى رضا64114

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد محمد طارق64115

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى الرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد64116

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى فاروق السيد فاروق64117
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ثانركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

راسبركاب ميت

ن315بالشرقية الزهراء

ثانبالشرقية الزهراء

ن326بالشرقية الزهراء

ن315بالشرقية الزهراء

ن317بالشرقية الزهراء

ثانبالشرقية الزهراء

ثانبالشرقية الزهراء

ثانبالشرقية الزهراء

ثانبالشرقية الزهراء

ن325العصلوجى

ن329العصلوجى

راسبالعصلوجى

ثانالعصلوجى

ن328ابوجبل كفر

ن320جمعه كفر

ن315جمعه كفر

ثانكشيك

ن315كشيك

ن316كشيك

ن315كشيك

ن328كشيك

ثانشنبارة

ن319شنبارة

ن325شنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ن317شنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة
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الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد اشرف محمد64118

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد فاروق ايمن محمد64119

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود السالم عبد محمد64120

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صديق الفتاح عبد محمد64121

الشرقيةاألدبىمبصرالمعاملى على العال عبد عرفان محمد64122

الشرقيةاألدبىمبصرعالم عباس محمد مجدى محمد64123

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد جوده محمود محمد64124

الشرقيةاألدبىمبصررمضان السيد مهدى محمد64125

الشرقيةاألدبىمبصرفرج ذكى الصادق عبد جمال محمود64126

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمود سعيد محمود64127

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى حامد فوزى محمود64128

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد اشرف مصطفى64129

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد السيد مصطفى64130

الشرقيةاألدبىمبصراحمد مصطفى السيد مجدى مصطفى64131

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم ابو حامد محمود مصطفى64132

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جمعه السيد محمد64133

الشرقيةاألدبىمبصرحسن منصور حسين اشرف يوسف64134

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد النور عبد سمير احمد64135

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد العال عبد صالح احمد64136

الشرقيةاألدبىمبصرعلى التهامى محمد الرحمن عبد اسالم64137

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان مهداوى الكريم عبد هللا عبد64138

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد انور هللا عبد هللا عبد64139

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد عطيه64140

الشرقيةاألدبىمبصرهللا فتح عطوه صالح محمد64141

الشرقيةاألدبىمبصرغراب هللا عبد عطيه هللا عبد64142

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد العظيم عبد صابر احمد64143

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الخالق عبد الغفار عبد الخالق عبد64144

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الغفار عبد ابراهيم هللا عبد64145

الشرقيةاألدبىمبصرعبده المحسن عبد محمود المحسن عبد64146

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد الوهاب عبد محمد محمد64147

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد هللا عبد يحى64148

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو عطيه حسين نزيه كريم64150

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمد حمدى عمر64151

الشرقيةاألدبىمبصررشاد ابراهيم محمد ابراهيم64152

الشرقيةاألدبىمبصررضوان محمد رفعت بكر ابو64153

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد ابراهيم محمد احمد64154

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى احمد محمد احمد64155

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد ناجى احمد64156

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد اشرف جمال64157

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه محمد محمد البديع عبد64158

الشرقيةاألدبىمبصرالمسلمى هللا عبد محمد الرحمن عبد64159

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد حمدى الحميد عبد على64160
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ثانشنبارة

ثانشنبارة

ن315شنبارة

راسبشنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

راسبشنبارة

راسبشنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ن315شنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

راسبشنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ن315الزين ام

ن315الزين ام

ن315الزين ام

ن326الزين ام

ن315الزين ام

ثانالزين ام

ن334الزين ام

ن315الزين ام

ن315الزين ام

ن339الزين ام

ن357الزين ام

ثانالزين ام

ثانالزين ام

راسبالزين ام

ن333تلحوين

ثانالقنايات

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن324(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد فكرى64161

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاد احمد السيد شعبان كامل64162

الشرقيةاألدبىمبصرعلى يوسف احمد هانئ كمال64163

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد احمد محمد64164

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد ثابت ثابت محمد64165

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بدوى جمال محمد64166

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سيف عمر ابراهيم مرسى64167

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عزيز فوزى محمود64168

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد صالح يوسف64169

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد ممدوح محمود64170

الشرقيةاألدبىمبصرراشد محمد السيد عادل عمر64171

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد سمير احمد64172

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور الكريم عبد سامى عادل64173

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه الجواد عبد محمد سمير محمد64174

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان محمد جمال احمد64175

الشرقيةاألدبىمبصرحامد لطفى محمد خالد حسام64176

الشرقيةاألدبىمبصرعمر الغنى عبد اسماعيل صبحى احمد64177

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد فوزى محمد المنعم عبد64178

الشرقيةاألدبىمبصرالفضالى ابراهيم سليمان ابراهيم زكريا64179

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد سعد سعيد ايهاب64180

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض السيد هللا عوض احمد64181

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان زغلول ربيع السيد64182

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم قاسم الدايم عبد صبرى الدايم عبد64183

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الديدامونى السيد كريم64184

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد محمد64185

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق على السيد محمد64186

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى العزيز عبد حلمى محمود64187

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد منصور السميع عبد خالد64188

الشرقيةاألدبىمبصراالسيوطى حسن محمد محمد سمير64189

الشرقيةاألدبىمبصرباز محمد محمد رجب محمد64190

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد عمر محمد64191

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد فتحى محمد64192

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد محمد محمد محمد64193

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد محمد شعبان محمود64194

الشرقيةاألدبىمبصرفت على محمد محمد محمود64195

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمد اسامه64196

الشرقيةاألدبىمبصرالبندارى محمود محمد محمود سعيد64197

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على احمد محمد الفتاح عبد64198

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد سباعى محمد على64199

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الديدامونى محمد الديدامونى محمد64200

الشرقيةاألدبىمبصرامام حسين محمد سعيد نادر64201

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد الفتوح ابو مصباح محمد64202
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ن315(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن318(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن319(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن315فرسيس

ن315فرسيس

ثانفرسيس

ن364النخاس

ن342النخاس

ن315النخاس

ثانالنخاس

ثانالنخاس

ن324النخاس

ثانالظواهرى

ثانالظواهرى

ثانالظواهرى

ثانالظواهرى

ثانالظواهرى

ثانالظواهرى

ن353الظواهرى

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ن315الحبش

ن315الحبش

ن341(نجم كفور) زايد اوالد

ثان(نجم كفور) زايد اوالد

ن333(نجم كفور) زايد اوالد

ثان(نجم كفور) زايد اوالد

ن315(نجم كفور) زايد اوالد

ثانمباشر
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم محمد محمد64203

الشرقيةاألدبىمبصرعبده الصاوى محمد سعد محمد64204

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى السيد متولى64205

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد السيد صالح64206

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم هشام64207

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد حسن محمد64208

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمد محمود64209

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد احمد صالح السيد64210

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد صبرى محمد السيد محمد64211

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد السيد محمد64212

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد الرحمن عبد احمد64213

الشرقيةاألدبىمبصراحمد يوسف اشرف يوسف64214

الشرقيةاألدبىمبصرصالح على هللا عبد شعبان سعيد64215

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد السيد محمد عاطف64216

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد انور احمد64217

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم السيد احمد64218

الشرقيةاألدبىمبصرخميس احمد محى حمدان احمد64219

الشرقيةاألدبىمبصرعشرى على محمد ربيع احمد64220

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد كمال كريم64221

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ايمن محمد64222

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الطاهر السيد محمد64223

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد السيد رمضان محمد64224

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد عادل موسى64225

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عبده فتحى يحى64226

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الكريم عبد الدين جمال احمد64227

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد سعيد محمود64228

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد بدوى احمد خالد64229

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد محمد64230

الشرقيةاألدبىمبصرمحروس هللا عبد محمد محمد64231

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد ابراهيم محمد احمد64232

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل حسن محمد احمد64233

الشرقيةاألدبىمبصرالغمرى محمد احمد طارق احمد64234

الشرقيةاألدبىمبصرالنور ابو محمد احمد احمد محمود احمد64235

الشرقيةاألدبىمبصرخليل الحليم عبد الدين صالح محمد محمد اسامه64236

الشرقيةاألدبىمبصرصبره محمد محمد السيد فتحى السيد64237

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه امام محمد متولى السيد64238

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد مصطفى محمود السيد64239

الشرقيةاألدبىمبصرجبر محمد مصطفى محمد طارق64240

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد يوسف احمد هللا عبد64241

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل عطيه عبده محمد عبده64242

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الحميد عبد محمد مجدى64243

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الديدامونى عبده احمد محمد64244
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ن320مباشر

ثانمباشر

ن315مباشر

راسبمباشر

ثانمباشر

ثانههيا

ثانههيا

راسبههيا

راسبههيا

ثانههيا

ثانههيا

راسبههيا

ثانصبيح

ثانصبيح

راسبالمهدية

ن315العواسجة

راسبالعواسجة

ثانالعواسجة

راسبالعواسجة

ثانالعواسجة

ثانالعواسجة

ن315العواسجة

ثانالعواسجة

ثانالعواسجة

ن315العواسجة

راسببالشرقية العدوة

ثانبالشرقية العدوة

ثانبالشرقية العدوة

ن317بالشرقية العدوة

ثانابوكبير

ن325ابوكبير

ن315ابوكبير

ن347ابوكبير

ن353ابوكبير

ثانابوكبير

ن328ابوكبير

ن321ابوكبير

ن317ابوكبير

ن338ابوكبير

ن328ابوكبير

ن327ابوكبير

ن324ابوكبير
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الشرقيةاألدبىمبصرسعيد محمد محمد اشرف محمد64245

الشرقيةاألدبىمبصرالغمرى محمد احمد رمضان محمد64246

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل اسماعيل البديع عبد محمد64247

الشرقيةاألدبىمبصرصقر احمد محمود محمد ابراهيم64248

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المعطى عبد سعد المعطى عبد محمد64249

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد مختار النبى عبد حسام64250

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان على سليمان على64251

الشرقيةاألدبىمبصرالصادى سليمان احمد محمد على عمار64252

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد الرحمن عبد64253

الشرقيةاألدبىمبصرالحق عبد على محمد ايمن تامر64254

الشرقيةاألدبىمبصرزينه سليمان على محمد ابراهيم محمد64255

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد فتحى محمد عمر64256

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد عبده محمود صبحى احمد64257

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم البدرى محمد اسامه64258

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد صالح السيد64259

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد السيد يحيى السيد64260

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم الهادى عبد رضا64261

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ياسين هللا عبد اشرف هللا عبد64262

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل ابراهيم رمضان محمد64263

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الشبراوى نبيل محمد64264

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد ناصر محمود64265

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد محمود عالء محمود64266

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الوهاب عبد محمود64267

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد السيد محمد معاز64268

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد نجم متولى سمير يوسف64269

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد فتحى احمد السيد64270

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى عثمان حسن فهمى عادل اسماعيل64271

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته السيد شحاته احمد64272

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العاطى عبد السالم عبد خالد64273

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حسينى محمد64274

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد حسين شعبان64275

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه على كامل محمد مؤمن64276

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى شحاته محمد رمضان سامح64277

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد فهمى رجب سامى64278

الشرقيةاألدبىمبصرادريس محمد محمد محمد طارق64279

الشرقيةاألدبىمبصرالشوادفى محمد احمد الحفيظ عبد64280

الشرقيةاألدبىمبصرسالم عطيه سعيد هللا عبد64281

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على بغدادى محمد هللا عبد64282

الشرقيةاألدبىمبصرعيد العال عبد فتحى عاطف فتحى64283

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد جبر محمد64284

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم محمد مصطفى على مصباح64285

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد الحفيظ عبد الستار عبد ممدوح64286
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ن321ابوكبير

ن318ابوكبير

ن322ابوكبير

ثانابوكبير

ن323ابوكبير

ن329ابوكبير

ثانابوكبير

ن338ابوكبير

ثانابوكبير

ن315ابوكبير

ثانابوكبير

راسبابوكبير

ن315رضوان منشأة

ن315رضوان منشأة

ثانرضوان منشأة

ثانرضوان منشأة

راسبرضوان منشأة

ثانرضوان منشأة

ثانرضوان منشأة

ثانرضوان منشأة

ثانرضوان منشأة

ن317رضوان منشأة

ن315.5رضوان منشأة

ثانرضوان منشأة

ن315رضوان منشأة

ثانرضوان منشأة

راسبالقراموص

ن315القراموص

ن315.5القراموص

راسبالقراموص

ثانالقراموص

ن315القراموص

ن315بالشرقية الرحمانية

ثانبالشرقية الرحمانية

ن315بالشرقية الرحمانية

ن317بالشرقية الرحمانية

ثانبالشرقية الرحمانية

ن316بالشرقية الرحمانية

ن358بالشرقية الرحمانية

ثانبالشرقية الرحمانية

ن376بالشرقية الرحمانية

ثانبالشرقية الرحمانية



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2513

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرماضى محمد هللا عبد السيد همام64287

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على السيد احمد64288

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على عبده اسالم64289

الشرقيةاألدبىمبصرسالم هاشم ابو السالم عبد الرحمن عبد64290

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عبد سالم عادل فارس64291

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مصطفى محمد فارس64292

الشرقيةاألدبىمبصرراتب يونس سامى محمد محمود64293

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على محمد محمود64294

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين رأفت محمود64295

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد حسانين سعد محمود64296

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد هللا عبد احمد محمد64297

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد الرحمن عبد حسنى محمد64298

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد كمال محمد64299

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فهمى الحميد عبد مؤمن64300

الشرقيةاألدبىمبصرالفتوح ابو الوهاب عبد السيد باسل64301

الشرقيةاألدبىمبصرعمر محمد ابراهيم محمد هللا عبد خالد64302

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد متولى المنعم عبد64303

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن مصطفى محمد64304

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد متولى المعتز محمود64305

الشرقيةاألدبىمبصراغا السيد محمد على حسن مصطفى64306

الشرقيةاألدبىمبصرعبده غريب عبده زكى عبده64307

الشرقيةاألدبىمبصررمضان الرحمن عبد سعد اشرف سعد64308

الشرقيةاألدبىمبصرعلى قاسم السيد ابراهيم احمد64309

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على الشبراوى صالح احمد64310

الشرقيةاألدبىمبصرايوب حسن المحسن عبد احمد64311

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد احمد محمود احمد64312

الشرقيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم احمد مصطفى احمد64313

الشرقيةاألدبىمبصرسريع ابو محمد محمد السيد64314

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بغدادى ابراهيم جمال بهاء64315

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الهادى عبد محمود حمزه64316

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الحميد عبد زياد64317

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عبدون محمد ابراهيم عمر64318

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد محمد عمرو64319

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد محمد64320

الشرقيةاألدبىمبصرعوض على ابراهيم ثروت محمد64321

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم زكى محمد صبرى محمد64322

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على الشبراوى صالح محمد64323

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد العال عبد محمد64324

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد المنعم عبد محمد64325

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد الحكيم عبد محمود64326

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمود مؤمن64327

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عزازى محمود بالل64328
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ن319بالشرقية الرحمانية

ن320فراشة

ثانفراشة

ثانفراشة

ن318فراشة

ن315فراشة

ثانفراشة

ن315فراشة

ن325فراشة

راسبفراشة

راسبفراشة

ثانفراشة

ن320فراشة

ثانفراشة

ن321هربيط

ن315هربيط

ن330هربيط

ن344هربيط

راسبهربيط

ثانهربيط

ثانهربيط

ن318هربيط

ن315بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

راسببالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

راسببالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ن315بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

راسببالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

راسببالغابة قاسم امين

ن315بالغابة قاسم امين

ن315بالغابة قاسم امين

ن316بالغابة قاسم امين
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الشرقيةاألدبىمبصرالستار عبد محمد محمد احمد محمد64329

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد المنعم عبد احمد64330

الشرقيةاألدبىمبصرسعد محمد العزيز عبد محمد العزيز عبد64331

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد زكى محمد صبرى محمد64332

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد حمدى هللا عبد64333

الشرقيةاألدبىمبصرعامر السيد بدران احمد64334

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الحفيظ عبد محمد احمد64335

الشرقيةاألدبىمبصريونس المنعم عبد امين احمد64336

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم الرحمن عبد احمد64337

الشرقيةاألدبىمبصرالمغنى عبد منصور محمود اسالم64338

الشرقيةاألدبىمبصرالحى عبد عثمان فهمى جيهاد64339

الشرقيةاألدبىمبصرطه احمد طه الرحمن عبد64340

الشرقيةاألدبىمبصرالطرهونى محمد عمر السيد عمر64341

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم متولى ثروت محمد64342

الشرقيةاألدبىمبصرالمغنى عبد منصور احمد محمد64343

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الرحمن عبد زين محمد64344

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد عشماوى محمد64345

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد هللا عبد ثابت فوزى64346

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان احمد محمد خليل محمد64347

الشرقيةاألدبىمبصرجاد االحمدى محمد محمود64348

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد ابراهيم هللا عبد64349

الشرقيةاألدبىمبصرحسن االحمدى صالح االحمدى64350

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد صبحى احمد64351

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد السيد محمد الرحمن عبد اسالم64352

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد اللطيف عبد تامر64353

الشرقيةاألدبىمبصرايوب محمد ثروت صالح64354

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد عبده ثروت محمد64355

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد صالح محمد64356

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد حمدى وجدى64357

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد احمد صابر احمد64358

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد احمد اسماعيل64359

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب السيد المطلب عبد الستار عبد طه64360

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد اشرف الرحمن عبد64361

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الرحمن عبد السالم عبد الرحمن عبد64362

الشرقيةاألدبىمبصرالديدامونى السيد محمد هللا عبد64363

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد سباعى احمد عالء64364

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم محمد عالء64365

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم غنيم الدريخى غنيم64366

الشرقيةاألدبىمبصرقمحاوى احمد متولى محمد فتحى64367

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد ابراهيم64368

الشرقيةاألدبىمبصرحسين القادر عبد السيد احمد64369

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد عطيه احمد64370
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راسببالغابة قاسم امين

ن315ايوب سامى

ثانايوب سامى

ثانايوب سامى

ثانالحصوة

ثانموسى اوالد

ثانموسى اوالد

ثانموسى اوالد

ثانموسى اوالد

ثانموسى اوالد

ن315موسى اوالد

ثانموسى اوالد

ثانموسى اوالد

ثانموسى اوالد

ثانموسى اوالد

ن321موسى اوالد

ثانموسى اوالد

ن315موسى اوالد

ثانموسى اوالد

راسبموسى اوالد

ثانموسى اوالد

راسبموسى اوالد

ن319المشاعله

ثانالمشاعله

راسبالمشاعله

ثانالمشاعله

ثانالمشاعله

ثانالمشاعله

ثانالمشاعله

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانالنمروط

راسبالنمروط

ثانالنمروط



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2517

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد مصباح احمد64371

الشرقيةاألدبىمبصرعمران محمد وجيه احمد64372

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الرحمن عبد السيد64373

الشرقيةاألدبىمبصرحسين القادر عبد ثابت حسين64374

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد مصطفى على الفتاح عبد64375

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد محمد عبده64376

الشرقيةاألدبىمبصرعمران محمد عطيه على64377

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد على احمد محمد64378

الشرقيةاألدبىمبصرحسين القادر عبد السيد محمد64379

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على السيد محمد64380

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه متولى حسينى محمد64381

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد هللا عبد محمد64382

الشرقيةاألدبىمبصرحبيب عطيه محمد محمد64383

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد منصور محمد64384

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد محمود64385

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد اسامه محمود64386

الشرقيةاألدبىمبصرالشين محمد احمد محمد محمود64387

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ابراهيم وليد64388

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الصادق هللا فتح احمد64389

الشرقيةاألدبىمبصرسالم اسماعيل السيد اسماعيل64390

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد حسن اسماعيل64391

الشرقيةاألدبىمبصررضوان احمد السيد الهادى محمد احمد السيد64392

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد الفاتح محمد عمر64393

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد باهلل المعتز محمد سمير64394

الشرقيةاألدبىمبصرجويفل المنعم عبد المعتز محمد اسامه64395

الشرقيةاألدبىمبصرصالح حسن صالح حسان64396

الشرقيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم محمد ابراهيم64397

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد محمد اسماعيل64398

الشرقيةاألدبىمبصربالسى اللطيف عبد بالسى محمود64399

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رمضان ابراهيم احمد64400

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد الناصر عبد امجد64401

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد حسين السيد64402

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين هللا عبد مصطفى باسم64403

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد اشرف حسن64404

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على السيد رضا64405

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه السيد عطيه64406

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد عزت محمد عمرو64407

الشرقيةاألدبىمبصرحسن فتحى عدلى فتحى64408

الشرقيةاألدبىمبصرفرج الشافى عبد السيد محمد64409

الشرقيةاألدبىمبصرسليم وهدان سليم محمد64410

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد سالم هانى64411

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فوزى عبده احمد64412
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ن318النمروط

ن315النمروط

ن316النمروط

ثانالنمروط

ثانالنمروط

ثانالنمروط

راسبالنمروط

راسبالنمروط

راسبالنمروط

راسبالنمروط

ثانالنمروط

ثانالنمروط

راسبالنمروط

ثانالنمروط

راسبالنمروط

ن340النمروط

راسبالنمروط

راسبالنمروط

ثانالحجاجية

ثانالحجاجية

ثانالحجاجية

ثانالحجاجية

ثانالحجاجية

ن316الحجاجية

ثانالحجاجية

ثانالحجاجية

ثانالحجاجية

ثانالصوالح

ن315الصوالح

راسبالطويلة

ثانالطويلة

ثانالطويلة

راسبالطويلة

ثانالطويلة

راسبالطويلة

راسبالطويلة

راسبالطويلة

راسبالطويلة

ثانالطويلة

راسبالطويلة

راسبالطويلة

ثانالطويلة
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الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد محمد السيد64413

الشرقيةاألدبىمبصرالشرقاوى فاروق حسن الرحمن عبد64414

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد شحاته محمد64415

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد محمد محمد محمود64416

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد شعبان محمد احمد64417

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الشحات المعز عبد احمد64418

الشرقيةاألدبىمبصرقطب عاشور السيد احمد64419

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد فتحى السيد64420

الشرقيةاألدبىمبصرحسين العزيز عبد محمد صالح االسالم نور64421

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عمران محمد السيد يوسف64422

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد جواده صبرى ابراهيم64423

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه محمد بهاء64424

الشرقيةاألدبىمبصرخليل نصار سليمان شريف64425

الشرقيةاألدبىمبصرحسن فايد العاطى عبد جمعه الرحمن عبد64426

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى الرحمن عبد احمد محمد64427

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمود حسن محمد64428

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد محمد ابراهيم64429

الشرقيةاألدبىمبصرالدين صالح محمد محمد السيد64430

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد ابراهيم ابراهيم ايمن64431

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد السيد محمد عالء64432

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم السيد محمد64433

الشرقيةاألدبىمبصرراغب احمد سيد جمال محمد64434

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد على محمد محمد64435

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن احمد ناصر محمد64436

الشرقيةاألدبىمبصراحمد طنطاوى اسماعيل محمود64437

الشرقيةاألدبىمبصرعياش سعيد سالم هشام64438

الشرقيةاألدبىمبصرالبطل حسين حسن فوزى حسن64439

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد على السيد القادر عبد محمد64440

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد ابراهيم64441

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد احمد محمود احمد64442

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد محمد محمود احمد64443

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد سالم كرم اسامه64444

الشرقيةاألدبىمبصرخليل السيد خليل محمد خالد64445

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصودمحمد عبد محمد المقصود عبد64446

الشرقيةاألدبىمبصرنصار السيد فؤاد احمد هللا عبد64447

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته اسماعيل محمد شعبان هللا عبد64448

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان يونس سليمان على64449

الشرقيةاألدبىمبصربريك محمد احمد محمد64450

الشرقيةاألدبىمبصرمقبل محمد احمد محمد64451

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد ايمن محمد64452

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد السيد رضا محمد64453

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد السالم عبد رضا محمد64454
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ثانالطويلة

ثانالطويلة

ن315الطويلة

ثانالطويلة

راسبالطويلة

راسبالطويلة

ثانالطويلة

ثانالطويلة

ثانالجديدة الصالحية

ثانالجديدة الصالحية

ثاندرويش عرب

ثاندرويش عرب

ثاندرويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب

راسبدرويش عرب

ثانالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ن331القديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

راسبالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

راسبالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

راسبالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

راسبالحاجر

راسبالحاجر

ثانالحاجر

ن323الحاجر

ثانالحاجر

راسبالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

راسبالحاجر
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الشرقيةاألدبىمبصررضا احمد محمد محمد جوده وليد64455

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد جمال احمد64456

الشرقيةاألدبىمبصرشرف محمود محمد ابراهيم احمد64457

الشرقيةاألدبىمبصرصالح احمد محمد صالح احمد64458

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار محمد على على بالل64459

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد السيد اشرف نبيل64460

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب حسين محمد ابراهيم احمد64461

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم منصور الحميد عبد صبرى64462

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد باز السيد اشرف محمد64463

الشرقيةاألدبىمبصرالفرجانى الرحمن عبد محمد الرحمن عبد العزيز عبد64464

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات احمد السيد احمد64465

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد محمد محمد مصطفى ايمن احمد64466

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم محمد المنعم عبد مصباح رضا64467

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الشحات حمدى احمد64468

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الطاهر محمد سعيد احمد64469

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد على صابر عاطف64470

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد سمير هللا عبد64471

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد حسين محمد64472

الشرقيةاألدبىمبصرموسى منصور الحميد عبد محمد64473

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الباز وجيه محمد64474

الشرقيةاألدبىمبصرعرابى احمد عيسى سعيد محمود64475

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى السيد محمود64476

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سلمى صالح ابراهيم64477

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السميع عبد كمال احمد64478

الشرقيةاألدبىمبصرالشعراوى محمد سالم نبيل احمد64479

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد محمد البديع عبد ثروت64480

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم جمال حسام64481

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مصطفى نصر حسن64482

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته احمد محمد محمد العزيز عبد64483

الشرقيةاألدبىمبصرالشعراوى احمد توفيق احمد الرحمن عبد64484

الشرقيةاألدبىمبصرخليل احمد خليل عالء64485

الشرقيةاألدبىمبصرعلى فهمى السيد محمد64486

الشرقيةاألدبىمبصرهالل اسماعيل عاطف محمد64487

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد الغنى عبد محمد64488

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته السالم عبد شحاته ابراهيم64489

الشرقيةاألدبىمبصرموسى عوض ناجى السيد64490

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن عامر64491

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على محمد محمد64492

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد النصير عبد شكرى منجود64493

الشرقيةاألدبىمبصرالفولى العظيم عبد ابراهيم عادل ابراهيم64494

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد يوسف احمد64495

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو حسين هاشم ابو احمد64496
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راسبالحاجر

ثانالحاجر

ثانالشاكوشى

ثانالشاكوشى

ن317الشاكوشى

ن316الشاكوشى

ن315الديدامون

ن349الديدامون

ن315الديدامون

ن316السماعنة

ثانالعز ميت

ثانالعز ميت

راسبالعز ميت

راسبالعز ميت

ثانالعز ميت

ثانالدميين

راسبالدميين

ثانالدميين

ن322الدميين

ثانالدميين

راسبالدميين

ثانالدميين

ثانالنص جزيرة

ن315النص جزيرة

راسبالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

راسبالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

راسبالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

راسبالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ن315النص جزيرة

ثانابوشلبى

ثانابوشلبى

ثانابوشلبى
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الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد جمال احمد64497

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد حسن احمد64498

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد64499

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد احمد64500

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد صالح احمدى64501

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد الرحمن عبد اسالم64502

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه اسماعيل العزيز عبد اسماعيل64503

الشرقيةاألدبىمبصرمختار عطيه الحميد عبد السيد64504

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد الرحمن عبد حمدى64505

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد حسن على64506

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد السيد محمد64507

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد صبرى محمد64508

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد اشرف ابراهيم64509

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد السيد ابراهيم64510

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد رمضان احمد64511

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشبراوى عبيدو احمد64512

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على احمد64513

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد محمد احمد64514

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد احمد64515

الشرقيةاألدبىمبصرالحاوى الرحمن عبد ثروت الخالق عبد اسالم64516

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد على ايمن64517

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد بالل64518

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد السيد الرحمن عبد64519

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فوزى صالح هللا عبد64520

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على احمد محمد على64521

الشرقيةاألدبىمبصرصالح ابراهيم الرحمن عبد عمر64522

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على احمد محمد64523

الشرقيةاألدبىمبصرسالم يحى احمد محمد64524

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسين السادات محمد64525

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد64526

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد المنعم عبد مؤمن64527

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد الباسط عبد احمد64528

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد احمد حسن احمد64529

الشرقيةاألدبىمبصرخليل الحميد عبد محمد شعبان64530

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه خالد محمد64531

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم سمير احمد64532

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على العزيز عبد احمد64533

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد المنعم عبد احمد64534

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد كمال احمد64535

الشرقيةاألدبىمبصرعامر احمد لطفى احمد64536

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد محمد احمد64537

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد احمد64538
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راسبالغزالى

راسبالغزالى

راسبالغزالى

ثانالغزالى

راسبالغزالى

راسبالغزالى

راسبالغزالى

راسبالغزالى

راسبالغزالى

ثانالغزالى

ثانالغزالى

راسبالغزالى

ن315صريد بنى

راسبصريد بنى

راسبصريد بنى

راسبصريد بنى

ثانصريد بنى

راسبصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

راسبصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ثانصريد بنى

ن316صريد بنى

ن321صريد بنى

ثانصريد بنى

راسبصريد بنى

راسبالبحرية اكياد

راسبالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

ثانالبحرية اكياد

ثانخليفة ابى سعدة

ن315خليفة ابى سعدة

ن324خليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد انور محمود احمد64539

الشرقيةاألدبىمبصرتمراز السيد عمر محمود حمدى64540

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد عادل خالد64541

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خليل احمد خليل64542

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد الحايم عبد عادل64543

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل فهمى الكريم عبد عثمان64544

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد الحميد عبد محمد64545

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد الستار عبد محمد64546

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات الوهاب عبد المنعم عبد محمد64547

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد حامد عصام عالء64548

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد السيد الحميد عبد محمود64549

الشرقيةاألدبىمبصرالبليوشى احمد محمد محمود صبرى فتحى64550

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمود ابراهيم محمد64551

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم هللا عبد محمد64552

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرفاعى محمد عادل محمود64553

الشرقيةاألدبىمبصرالباز سليمان محمد السيد احمد محمد64554

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمود عادل64555

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سليمان عطيه احمد العزيز عبد64556

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى هللا عبد محمد ابراهيم احمد64557

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد احمد محمد64558

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمد العال عبد السالم عبد اسالم64559

الشرقيةاألدبىمبصرحسنين حسين دسوقى صبرى هللا عبد64560

الشرقيةاألدبىمبصرسرحان على السيد اللطيف عبد محمد64561

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار حسن البديع عبد عماد احمد64562

الشرقيةاألدبىمبصرهندى السيد محمد عمرو64563

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد المنعم عبد طلعت احمد64564

الشرقيةاألدبىمبصربدوى الطيب هللا حمد محمد64565

الشرقيةاألدبىمبصراحمد باز سمير احمد64566

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد المتعال عبد صالح احمد64567

الشرقيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم صابر ابراهيم64568

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد ابراهيم على ابراهيم64569

الشرقيةاألدبىمبصرمطر اسماعيل الشافعى رشاد اسماعيل64570

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد سليمان السيد64571

الشرقيةاألدبىمبصرانور السيد محمد السيد64572

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حسن حسام64573

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد الرحمن عبد حسام64574

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان حامد محمد حماد64575

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد ادهم الرحمن عبد64576

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد المقصود عبد احمد المنعم عبد64577

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد الحى عبد هللا عبد64578

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الفتاح عبد السالم عبد الفتاح عبد64579

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد هللا عبد64580
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ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

راسبخليفة ابى سعدة

راسبخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانخليفة ابى سعدة

ثانالحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية

ن325الحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية

ثانابوصرار

راسبابوصرار

ثانابوصرار

ثانابوصرار

ثانابوصرار

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة
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الشرقيةاألدبىمبصرالسيد شحاته منصور محمد64581

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد سليمان محمد64582

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد العزيز عبد اشرف64583

الشرقيةاألدبىمبصرالمحفوظ عبد محمد المحفوظ عبد احمد64584

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد زكى احمد محمد احمد64585

الشرقيةاألدبىمبصرخليل العزيز عبد السيد احمد64586

الشرقيةاألدبىمبصرالشرابى محمد العال عبد ابراهيم السيد احمد64587

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الصادق احمد محمد احمد64588

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين السيد الفتاح عبد محمد ابراهيم64589

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد احمد محمد شوقى احمد64590

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد الرحمن عبد اسالم64591

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن محمد رمضان السيد64592

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد على السيد محمد64593

الشرقيةاألدبىمبصرحسين على الحميد عبد على64594

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد احمد العزيز عبد محمد64595

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد حسن على سعيد محمد64596

الشرقيةاألدبىمبصرالوفائى محمد الفتاح عبد احمد محمد64597

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد احمد العزيز عبد مؤمن64598

الشرقيةاألدبىمبصربكر ابو على محمد هشام64599

الشرقيةاألدبىمبصرلبن الرحمن عبد المعبود عبد الرحمن عبد محمد64600

الشرقيةاألدبىمبصرسمرى حسن محمد مصطفى اسالم64601

الشرقيةاألدبىمبصرحسين على الرحمن عبد احمد محمد64602

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد اسماعيل احمد عالء64603

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الرحمن عبد صدقى محمد64604

الشرقيةاألدبىمبصرشتا محمد ابراهيم محمد محمود64605

الشرقيةاألدبىمبصررجب محمد الفتاح عبد معوض64606

الشرقيةاألدبىمبصرخالد كامل الفتاح عبد خالد محمد64607

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم64608

الشرقيةاألدبىمبصريونس دسوقى الظاهر عبد احمد64609

الشرقيةاألدبىمبصروحش الحليم عبد بهنسى الكريم عبد احمد64610

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد محمد المعبود عبد احمد64611

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد منصور على تامر64612

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السعدى محمود جمال64613

الشرقيةاألدبىمبصرمحسوب على ابراهيم الرحمن عبد64614

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد باز حسينى الهادى عبد64615

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى محمد محمد عالء64616

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم القادر عبد محمد فارس64617

الشرقيةاألدبىمبصرادريس الحميد عبد احمد محمد64618

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الفتاح عبد محمد64619

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه على ابراهيم على محمد64620

الشرقيةاألدبىمبصرالنبى عبد احمد هللا عبد محمود64621

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السالم عبد عطيه مؤمن64622
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ثانابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ن315بالمصرى الرحمن

ن320بالمصرى الرحمن

ثانبالمصرى الرحمن

راسبالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

ن322الغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

راسبالغرب سماكين

ثانالغرب سماكين

راسبسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة
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الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد محروس صالح نبيل64623

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد هللا عبد64624

الشرقيةاألدبىمبصرخميس بخيت محمد احمد64625

الشرقيةاألدبىمبصرخميس بخيت محمد حماد64626

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض الصادق محمد محمد64627

الشرقيةاألدبىمبصرنمر حسين محمد احمد64629

الشرقيةاألدبىمبصرعوده سالم عوده ابراهيم اسالم64630

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد العال عبد شحاته السيد64631

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد السيد ايهاب64632

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العليم عبد بيسم حسام64633

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على محمد على64634

الشرقيةاألدبىمبصرامام محمد الهادى عبد محمد64635

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد حسن محمود64636

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد السيد نادر64637

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشبراوى محمد الشبراوى64638

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد احمدى ابراهيم محمد64639

الشرقيةاألدبىمبصرغازى الشحات عيد محمد64640

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى السيد ابراهيم احمد64641

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد نصحى اسالم64642

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد السعيد محمد السعيد64643

الشرقيةاألدبىمبصرحسين العال عبد محمد السيد64644

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد محمد السيد64645

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمد شحاته ايمن64646

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محسوب سليمان زين64647

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد هللا عبد الرحمن عبد64648

الشرقيةاألدبىمبصرنسيم محمد صادق محسن64649

الشرقيةاألدبىمبصرخليفه السيد محمد محمود64650

الشرقيةاألدبىمبصربخيت سليمان على ناصف64651

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد فتحى وليد64652

الشرقيةاألدبىمبصرهديان عقاب منصور اسالم64653

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين جمعه احمد64654

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد فوزى محمد محمد64655

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد صالح محمود الحكيم عبد64656

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السعيد جمال محمد64657

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد موسى احمد هشام محمد64658

الشرقيةاألدبىمبصرالديدامونى العال عبد اشرف محمود64659

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد موسى احمد هشام محمود64660

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عيد سليمان هشام64661

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم الخالق عبد محمود64662

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد يوسف على القادر عبد64663

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد المنعم عبد محمد المنعم عبد64664

الشرقيةاألدبىمبصرالمناخلى الحميد عبد ربيع صبحى محمد64665
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راسبسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

ثانالشرق قصاصين

ثانالشرق قصاصين

ثانالشرق قصاصين

ثانالشرق قصاصين

ثانالشرق قصاصين

ثانالشرق قصاصين

ثانالشرق قصاصين

ثانالشرق قصاصين

ثانالشرق قصاصين

ثانالشرق قصاصين

ثانالشرق قصاصين

ثانالشرق قصاصين

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ن322(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ن315(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

راسب(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

راسب(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

ثان(6) البقر بحر

ثانابوعمر منشأة

راسبابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة
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الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد السيد عباس احمد64666

الشرقيةاألدبىمبصرجابل الرحمن عبد العزيز عبد ايمن64667

الشرقيةاألدبىمبصرحموده ابراهيم محمد طالل محمد احمد64668

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد السيد صبحى اسالم64669

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مأمون المنعم عبد حسن64670

الشرقيةاألدبىمبصرعمرو سليمان السيد محمد64671

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود سباعى الفتاح عبد محمود64672

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عيد محمود64673

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد الرحمن عبد ابراهيم منصور64674

الشرقيةاألدبىمبصرزايد عمران فرج عمران64675

الشرقيةاألدبىمبصرحفنى محمد محمود ابراهيم64676

الشرقيةاألدبىمبصرسرحان البارى عبد ابراهيم احمد64677

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد السيد احمد64678

الشرقيةاألدبىمبصرنجم محمد بهجت سعيد سعيد64679

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السالم عبد هللا عبد السالم عبد64680

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد سالمه محمد64681

الشرقيةاألدبىمبصرسعود محمد على بدر64682

الشرقيةاألدبىمبصرعماره المحسن عبد حسن محمد هللا عبد64683

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم اسماعيل ابراهيم64684

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد سعيد محمد64685

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المحسن عبد السيد رأفت64686

الشرقيةاألدبىمبصرموافى على عزت طلعت اسالم64687

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حلمى محمد ايهاب64688

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل المقصود عبد عيد سالم64689

الشرقيةاألدبىمبصرالبهنساوى محمود محمد محمود64690

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد اشرف احمد64691

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد على محمود64692

الشرقيةاألدبىمبصرالحسن ابو ابراهيم الحسن ابو محمد64693

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عبده رمضان سعيد64694

الشرقيةاألدبىمبصرخليل احمد محمد محمد64695

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اروس عيد الحفيظ عبد محمود64696

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العال عبد اسماعيل احمد64697

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شعبان احمد حماده64698

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه محمد مصطفى64699

الشرقيةاألدبىمبصررشوان محمد رضا محمد64700

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد محى شحته64701

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى حسن محمد حسن64702

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العاطى عبد هللا عبد حمدى64703

الشرقيةاألدبىمبصراحمد متولى غريب حمدى64704

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد فتحى سامى العزيز عبد64705

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود عطيه الدايم عبد رمضان64706

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ياسر سمير64707
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ثانابوعمر منشأة

راسبابوايوب

راسبابوايوب

ثانابوايوب

راسبابوايوب

راسبابوايوب

راسبابوايوب

راسبابوايوب

راسبابوايوب

ثانابوايوب

ثانالمدينة كفر

ن316المدينة كفر

ن315المدينة كفر

راسبالمدينة كفر

ثانالمدينة كفر

ثانالمدينة كفر

ن315المدينة كفر

ن325المدينة كفر

ثانالربعمائة

ثانالربعمائة

راسبالربعمائة

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

راسبالحجر صان

راسبالحجر صان

ثانالحجر صان

راسبالحجر صان

راسبالحجر صان

ن315الحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

راسبالحجر صان

راسبالحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ن318الحجر صان

ثانالحجر صان

راسبالحجر صان

راسبالحجر صان

ثانالحجر صان
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الشرقيةاألدبىمبصرمكى ابراهيم محمد الفتاح عبد64708

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد على زغلول على64709

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الدين عز صبرى محمد64710

الشرقيةاألدبىمبصرحميد على محمد الشبراوى السيد64711

الشرقيةاألدبىمبصرحسين حسن هللا عبد سعيد السيد64712

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد الباقى عبد السيد64713

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحفيظ عبد عطيه السيد64714

الشرقيةاألدبىمبصرالقوى عبد محمد القوى عبد سالمه64715

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الفتاح عبد ابراهيم سليمان64716

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد هللا عبد سامى هللا عبد64717

الشرقيةاألدبىمبصرسعد على ابراهيم على64718

الشرقيةاألدبىمبصرعوده محمد محمد عمرو64719

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم حسن السيد محمد64720

الشرقيةاألدبىمبصرحسن هللا عبد جرير محمد64721

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد السيد احمد64722

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم على اسماعيل64723

الشرقيةاألدبىمبصرانور محروس ابراهيم اسامه64724

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه عطيه توفيق ايمن64725

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سالمه السيد سالمه64726

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد ابراهيم الحليم عبد64727

الشرقيةاألدبىمبصرعبده محمد اشرف ذكريا64728

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عمر الستار عبد عمر64729

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سالمه احمد هللا عبد64730

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم هللا عبد الحكيم عبد64731

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الكريم عبد على سليمان64732

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم احمدى محمد64733

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد بهجت على64734

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد وليد64735

الشرقيةاألدبىمبصرسلمى الفتاح عبد ابراهيم محمد64736

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد عيسى احمد64737

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد64738

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد عطيه فريد محمد64739

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد ابراهيم64740

الشرقيةاألدبىمبصرالمرسى احمد محمد احمد64741

الشرقيةاألدبىمبصرالصعيدى محمد محمد محمد اسالم64742

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد محمد صالح64743

الشرقيةاألدبىمبصرالبسيونى السيد محمد احمد طلعت64744

الشرقيةاألدبىمبصرالقعقاع محمد السيد عيسوى64745

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد المجيد عبد احمد محمد64746

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى مختار محمد محمد64747

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم امبارك احمد64748

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد رأفت احمد64749
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ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

راسبالحجر صان

ثانتانيس

ثانتانيس

راسبتانيس

ثانتانيس

راسبتانيس

ثانتانيس

راسبتانيس

راسبتانيس

راسبتانيس

ثانتانيس

ثانتانيس

ثانبالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

ثانبالشرقية الناصرية

ثانبالشرقية الناصرية

ثانبالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

ثانبالشرقية الناصرية

ثانبالشرقية الناصرية

ثانبالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

ثانبالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

ثانبالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

ن315بالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

ثانشرق القصبى

ثانشرق القصبى

ثانشرق القصبى

راسبشرق القصبى

ثانشرق القصبى

ثانشرق القصبى

راسبشرق القصبى

ثانالعصايد

ثانالعصايد
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الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد احمد محمد رضا احمد64750

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد حسن اسماعيل المنعم عبد احمد64751

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الموجود عبد محمد احمد64752

الشرقيةاألدبىمبصريونس محمد محمد احمد64753

الشرقيةاألدبىمبصربكر ابو احمد مصطفى احمد64754

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى حسنى ثروت حسنى64755

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود حمدى سامى حمدى64756

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود السيد رمضان64757

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد وصفى سمير64758

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الوهاب عبد حماده على64759

الشرقيةاألدبىمبصرخليل على غريب محمد على64760

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد امين فتحى64761

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه مجاهد على لطفى64762

الشرقيةاألدبىمبصرعلى غريب السعود ابو لظمى64763

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد السيد محمد64764

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عاشور السيد محمد64765

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد امين محمد64766

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خليل حسن محمد64767

الشرقيةاألدبىمبصرفوده الفتاح عبد سمير محمد64768

الشرقيةاألدبىمبصرامام محمد هللا عبد محمد64769

الشرقيةاألدبىمبصرالسباعى محمود الدين عماد محمد64770

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد عبده مدحت محمد64771

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد احمد محمد ابراهيم محمود64772

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رجب محمد محمود64773

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى هللا امر صدقى64774

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم محمد ابراهيم64775

الشرقيةاألدبىمبصربكرى على الشحات احمد64776

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ديدامونى حلمى احمد64777

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سمير احمد64778

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد خالد64780

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعيد لطفى سعيد64781

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الدين صالح محمد صالح64782

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى احمد محمد64783

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رشاد حسين محمد حسين64784

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد ابراهيم الشعراوى ابراهيم64785

الشرقيةاألدبىمبصرعسكر محمود السيد جمال احمد64786

الشرقيةاألدبىمبصرموسى السيد محمد احمد خالد احمد64787

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى الدايم عبد السيد محسن احمد64788

الشرقيةاألدبىمبصرالدين تاج منصور محمد احمد64789

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فوزى طلعت احمد اسالم64790

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب السيد عطيه رضا اسالم64791

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم رضا السيد64792
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ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ن317العصايد

ثانالعصايد

ن316العصايد

ن315العصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

راسبالعصايد

ن315العصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ن315العصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ثانالعصايد

ن321العصايد

ثانالعصايد

ن332العصايد

ثانالعصايد

ن329العصايد

ثانالعصايد

ن318العصايد

ثانالعصايد

ثانالمجفف

ثانالمجفف

ثانالمجفف

ن321المجفف

ثانالمجفف

ن328المجفف

ن333المجفف

ن315المجفف

ثانبهنيا

ثاناكوة

ثاناكوة

راسباكوة

ن330اكوة

ن315اكوة

ثاناكوة

ن315اكوة

ن315اكوة
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الشرقيةاألدبىمبصرحسانين حسانين رمضان ايهاب64793

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد حمدى باسم64794

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم صالح عصام خالد64795

الشرقيةاألدبىمبصرمكى عطيه محمد عطيه خالد64796

الشرقيةاألدبىمبصرعامر رمضان عادل رمضان64797

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد حسين نسيم عاطف64798

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد السيد هللا عبد64799

الشرقيةاألدبىمبصرسعد محمد عيد محمد متولى64800

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد جمال محمد64801

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد محمد جمال محمد64802

الشرقيةاألدبىمبصرسليم السيد محمد محمد السيد محمود64803

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد طلبه اسماعيل وليد64804

الشرقيةاألدبىمبصرسمره عطيه محمد محمود محمود64805

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد احمد احمد حسن64806

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد محمد الخالق عبد اشرف64807

الشرقيةاألدبىمبصرالبليهى محمد جمال احمد64808

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الدادمونى ذكى الغنيمى احمد64809

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد ناصر هللا عبد64810

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على السيد محمد64811

الشرقيةاألدبىمبصرالددامونى ذكى الغنيمى محمد64812

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى حلمى مصطفى حاتم محمد64813

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد حسام محمد64814

الشرقيةاألدبىمبصرسعفان الصاوى محمد رضا محمد64815

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الرازق عبد محمد64816

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم سالم الهادى عبد محمد64817

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم فوزى محمد64818

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود نجيب محمد محمود64819

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محى امين يوسف64820

الشرقيةاألدبىمبصرمعروف المقصود عبد الدين صالح اسالم64821

الشرقيةاألدبىمبصرصالح حسين عطيه على احمد64822

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد ياسر ايمن64823

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد متولى الناصر عبد جمال64824

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على شعبان يوسف حسن64825

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل على عزت زياد64826

الشرقيةاألدبىمبصربندارى احمد رمضان رمضان64827

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد صالح عطيه سليمان64828

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد طه احمد طه64829

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فهمى فوزى اكرم فوزى64830

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد زكريا حمدى يحى64831

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محجوب عرفه على64832

الشرقيةاألدبىمبصرالعنين ابو غندور لطفى يحى لطفى64833

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عبد محمود رشاد مصطفى64834
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راسباكوة

راسباكوة

ثاناكوة

ن315اكوة

ن315اكوة

ثاناكوة

راسباكوة

ن329اكوة

ن328اكوة

ن315.5اكوة

ن315اكوة

ثاناكوة

راسباكوة

ثاناكوة

راسباكوة

ن362المناصافور

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ن343عمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ن326عمرو بنى جميزة

ن322عمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ن327عمرو بنى جميزة

ن331الهوابر

ثانالهوابر

ثانالهوابر

ن315الهوابر

ثانالهوابر

ثانالهوابر

راسبالهوابر

ثانالهوابر

ن341الهوابر

ثانالهوابر

ثانالهوابر

ن326الميساه

ثانالميساه

ن315(تركيا رضا) دبيج
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الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل موسى حسن موسى64835

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فرج الفتاح عبد فرج64836

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد فتحى الستار عبد هللا عبد64837

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المعطى عبد العزيز عبد احمد64838

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد سعيد احمد64839

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حموده محمد احمد64840

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه احمد شحته رجب احمد64841

الشرقيةاألدبىمبصريونس السيد ابراهيم احمد السيد64842

الشرقيةاألدبىمبصرالسواح محمد محمد عاطف جالل64843

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد مبروك السيد حسن64844

الشرقيةاألدبىمبصرعوض عبده احمد طلعت64845

الشرقيةاألدبىمبصرالباقى عبد على فتحى على64846

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العريان احمد محمد64847

الشرقيةاألدبىمبصرعرام اسماعيل هللا عبد فرج محمد64848

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم محمود64849

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن سمير مصطفى64850

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على صبحى على64851

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد فايز احمد64852

الشرقيةاألدبىمبصرجوده سعيد ابراهيم محمد64853

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد الرسول عبد محمد احمد64854

الشرقيةاألدبىمبصرالفتوح ابو محمد فتحى احمد64855

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الرشيد عبد اللطيف عبد الرشيد عبد64856

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الرشيد عبد الحسينى عمار64857

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد المنعم عبد احمد المنعم عبد64858

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على حسن الحسينى هللا عبد64859

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد الرسول عبد محمد زياد64860

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه المنعم عبد سعيد محمد64861

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد هالل احمد مصطفى64862

الشرقيةاألدبىمبصرالنمر محمد حماده صابر ياسر64863

الشرقيةاألدبىمبصرالحاجه ابو السيد محمود محمد هانى64864

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد رمضان محمد64865

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى حسن فتحى مصطفى64866

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد جوده محمود اشرف احمد64867

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين محمود سعيد شحته احمد64868

الشرقيةاألدبىمبصرعامر المعطى عبد المعطى عبد عامر احمد64869

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد محمد اسالم64870

الشرقيةاألدبىمبصررمضان رمضان صباحى محمد ايمن64871

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد اسامه الرحمن عبد64872

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد الرحمن عبد السيد الرحمن عبد64873

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد يونس الرازق عبد عصام64874

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل منصور اسماعيل كريم64875

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم جوده ياسر محمد64876
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ن318(تركيا رضا) دبيج

ن323(تركيا رضا) دبيج

ن339القمح منيا

ثانبالشرقية الجديدة

ن315بالشرقية الجديدة

ن346بالشرقية الجديدة

ن344بالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن315بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن315بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن315بالشرقية الجديدة

ثانبالشرقية الجديدة

ن318بالشرقية الجديدة

ن316بالشرقية الجديدة

ن315القبة

ن316القبة

ن326القبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ن321القبة

ثانالقبة

ن315القبة

ن320القبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ثانالقبة

ن319القبة

ن317.5الصعايدة كفر

ن325الصعايدة كفر

ن316.5الصعايدة كفر

ن321.5الصعايدة كفر

راسبالصعايدة كفر

ثانالصعايدة كفر

ثانالصعايدة كفر

ن341الصعايدة كفر

ن332الصعايدة كفر

ن329الصعايدة كفر
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الشرقيةاألدبىمبصربغدادى الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن عبد64877

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السميع عبد سالمه محمد64878

الشرقيةاألدبىمبصرجميل محمد صالح محمد احمد64879

الشرقيةاألدبىمبصرحسين بدوى عماد احمد64880

الشرقيةاألدبىمبصرالبرماوى محمد المنعم عبد احمد السيد64881

الشرقيةاألدبىمبصرشرف محمود سالمه المنعم عبد صبحى64882

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين الحليم عبد احمد هللا عبد عمرو64883

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب ابراهيم الشافعى ابراهيم محمد64884

الشرقيةاألدبىمبصرحاال حسن طه خالد محمد64885

الشرقيةاألدبىمبصرجوهر السيد محمد صالح محمد64886

الشرقيةاألدبىمبصريونس محمد يحيى محمد64887

الشرقيةاألدبىمبصرجادو ابراهيم ربيع اسامه ربيع64888

الشرقيةاألدبىمبصرشرف محمود سالمه المنعم عبد الباقى عبد64889

الشرقيةاألدبىمبصرمدكور السيد على هللا عبد محمد وليد64890

الشرقيةاألدبىمبصرالبشارى ابراهيم رضا محمد ابراهيم64891

الشرقيةاألدبىمبصرخليل النادى خليل رضا احمد64892

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الدين نور محمد يوسف باسم64893

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الشحات عزت محمد حمدى64894

الشرقيةاألدبىمبصرصالح احمد صالح احمد حمدان64895

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب محمد الصادق عبد نبيل خالد64896

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن رجب حسن رضا64897

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد دياب على شحته رضا64898

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد صالح محمد صالح64899

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد حسن محمد العزيز عبد64900

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه عثمان فرج الحسينى عماد64901

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى على الرحمن عبد على64902

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العظيم عبد محمد عطيه64903

الشرقيةاألدبىمبصريوسف الحليم عبد الصادق عبد يوسف عصام64904

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد محمد اشرف عالء64905

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم شحته كريم64906

الشرقيةاألدبىمبصرقزون احمد توفيق احمد محمد64907

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم البر عبد حجازى محمد64908

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد محمد ذاكر محمد64909

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه صابر رشاد محمد64910

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم على محمد64911

الشرقيةاألدبىمبصريوسف عبده عباده عادل محمد64912

الشرقيةاألدبىمبصرحسين كمال سعيد محمد64913

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد على عادل محمد64914

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد حسن ناصف محمود64915

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد حسن مصطفى64916

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الهادى عبد الشحته مصطفى64917

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد السيد سعيد وائل64918
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ن317الصعايدة كفر

ن335الصعايدة كفر

ن331حلين كوم

ثانالعزيزية

ن321.5العزيزية

ن315.5العزيزية

ن316العزيزية

ن316العزيزية

ن330العزيزية

ثانالعزيزية

ن319العزيزية

ثانالعزيزية

ثانالعزيزية

ثانالعزيزية

ثانعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ثانعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ثانعامر بيشة

راسبعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ن315عامر بيشة

ن325عامر بيشة

ن315عامر بيشة

ن315عامر بيشة

ثانعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ن329عامر بيشة

ن324عامر بيشة

ن320عامر بيشة

ثانعامر بيشة

ن322عامر بيشة

ثانعامر بيشة

ثانعامر بيشة
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الشرقيةاألدبىمبصرالزعبالوى السيد محمد هشام64919

الشرقيةاألدبىمبصرخاطر العظيم عبد حنفى هشام64920

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عطيه النبى عبد ابراهيم يوسف64921

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الفتاح عبد حمدى الفتاح عبد64922

الشرقيةاألدبىمبصررضوان ربه عبد رضوان ابراهيم رامى64923

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمود ابراهيم عصام64924

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد ابراهيم الحق عبد عبده عالء64925

الشرقيةاألدبىمبصرمعوض محمد الفتاح عبد عبده عمر64926

الشرقيةاألدبىمبصرمعوض ابراهيم خضرى مجدى عمرو64927

الشرقيةاألدبىمبصرغيث فكرى فوزى فكرى64928

الشرقيةاألدبىمبصرخضرى محمد صابر وحيد كريم64929

الشرقيةاألدبىمبصرحسن فياض ابراهيم محمد64930

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد كامل احمد محمد64931

الشرقيةاألدبىمبصرفرج احمد هللا عبد شحته محمد64932

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الستار عبد الستار عبد محمد64933

الشرقيةاألدبىمبصرفوده عامر السيد هللا عبد محمد64934

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد الشحات عالء محمد64935

الشرقيةاألدبىمبصرقنصوه احمد جوده نبيل محمود64936

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عبد محمد احمد64937

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد وجيه خالد ايهاب64938

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى محمد السيد محمد حسين64939

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد السيد وجيه عمرو64940

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى ياسر محمد64941

الشرقيةاألدبىمبصرحجاب السيد الظاهر عبد محمود احمد64943

الشرقيةاألدبىمبصردراز محمد محمد مصطفى ادهم64944

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه حسين احمد حسين64945

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السالم عبد السيد حمدى64946

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد الفتاح عبد اشرف عالء64947

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عليوه كمال عليوه64948

الشرقيةاألدبىمبصرالحشاش محمد الصمد عبد حمدان محمود64949

الشرقيةاألدبىمبصرزاهر دياب صابر محمد مصطفى64950

الشرقيةاألدبىمبصرالباقى عبد سالم مصطفى سعد احمد64951

الشرقيةاألدبىمبصرجوده خليل السيد محمد خالد64952

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين محمد المنعم عبد الحى عبد طارق64953

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين محمد الحفيظ عبد محمد هللا عبد64954

الشرقيةاألدبىمبصرعمر عمر الوهاب عبد فكرى الوهاب عبد64955

الشرقيةاألدبىمبصراليمانى العزيز عبد محمد السيد عمرو64956

الشرقيةاألدبىمبصرعمر الصمد عبد فايز محمد محمود64957

الشرقيةاألدبىمبصرمنا عمر عمر شحته عمر64958

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى ابراهيم احمد64959

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد السيد احمد64960

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الرحمن عبد ايمن احمد64961
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ثانعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ن331عامر بيشة

راسبعامر بيشة

ثانبشلشلمون النور

راسببشلشلمون النور

ن320بشلشلمون النور

ثانبشلشلمون النور

ن320بشلشلمون النور

ثانبشلشلمون النور

ن315بشلشلمون النور

ن315بشلشلمون النور

ن317بشلشلمون النور

ن315بشلشلمون النور

ن317بشلشلمون النور

ن341بشلشلمون النور

ن335بشلشلمون النور

ن337بشلشلمون النور

ن323بشلشلمون النور

ن315بشلشلمون النور

ن327بشلشلمون النور

ن324بشلشلمون النور

ن315بشلشلمون النور

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن328بشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن321بشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن323بشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن334بشار ميت

ن320بشار ميت

ن326بشار ميت
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الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد ابراهيم حسن احمد64962

الشرقيةاألدبىمبصرجعفر احمد ابراهيم رمضان احمد64963

الشرقيةاألدبىمبصرغنيمى ابراهيم غنيمى سعيد احمد64964

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد شعبان احمد64965

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم يوسف الرازق عبد احمد64966

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى الوهاب عبد احمد64967

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى محمود محمد احمد64968

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى ابراهيم سعيد اسالم64969

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد صبحى سعيد64970

الشرقيةاألدبىمبصررياض محمد جالل هللا عبد64971

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد صبحى المنعم عبد64972

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عوض السيد محمد64973

الشرقيةاألدبىمبصرالفضيل عبد ممدوح ايمن محمد64974

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم بدر محمد64975

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد خالد محمد64976

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ياسين رمضان محمد64977

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد سمير محمد64978

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود صابر محمد64979

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رجب صبحى محمد64980

الشرقيةاألدبىمبصرحامد العاطى عبد صبحى محمد64981

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود رجب طارق محمد64982

الشرقيةاألدبىمبصرطه محمد الحميد عبد محمد64983

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان تهامى محمد محمد64984

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد مرسى شعبان محمود64985

الشرقيةاألدبىمبصرعراقى محمد مدحت محمود64986

الشرقيةاألدبىمبصرعمر الفتاح عبد زكى السيد مصطفى64987

الشرقيةاألدبىمبصرعمر محمد السيد نادر64988

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جابر عيد ياسر64989

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الصادق الستار عبد احمد64990

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرشيد عبد عاطف احمد64991

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سعيد محمد احمد64992

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرشيد عبد عاطف محمد64993

الشرقيةاألدبىمبصرسرور الهادى عبد سرور محمد64994

الشرقيةاألدبىمبصرفاضل محمد السميع عبد عاطف اسالم64995

الشرقيةاألدبىمبصرفاضل محمد السميع عبد سمير محمد64996

الشرقيةاألدبىمبصرعزازى سليمان المنعم عبد عاطف فتحى64997

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمود السيد احمد64998

الشرقيةاألدبىمبصرعقاب محمد احمد ادهم64999

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد دسوقى خالد اسالم65000

الشرقيةاألدبىمبصرنجم عطيه الحميد عبد عطيه الحميد عبد65001

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان على فريد على عمر65002

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه حسان سالم عمرو65003
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ثانبشار ميت

ن317بشار ميت

ن340بشار ميت

ن332بشار ميت

ن327بشار ميت

ن326بشار ميت

ثانبشار ميت

ن319بشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ن328بشار ميت

ن339بشار ميت

ن339بشار ميت

ثانبشار ميت

ن328بشار ميت

ن341بشار ميت

ن318بشار ميت

ثانبشار ميت

ن317بشار ميت

ن315بشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ن317بشار ميت

ثانبشار ميت

ن315بشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ن315بشار ميت

ن318بشار ميت

ن393بشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ثانبشار ميت

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ن315القبلى الزقازيق كفر

ن323القبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر
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الشرقيةاألدبىمبصرالعليم عبد انور يحيى مصطفى65004

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى احمد محمد حسين65005

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد مصباح سيد65006

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى محمد الناصر عبد عمرو65007

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى عليوه محمد عليوه65008

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمود اشرف محمد65009

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد طارق محمد65010

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد مجدى محمد65011

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد السيد اللطيف عبد محمود65012

الشرقيةاألدبىمبصرنايل محمد محمد سعيد نادر65013

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الباسط عبد خيرى محمود65014

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد سمير ابراهيم65015

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فريد مديح احمد65016

الشرقيةاألدبىمبصراحمد منصور صبحى الرحمن عبد65017

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرؤف عبد السيد الرحمن عبد65018

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الظاهر عبد شحته عمرو65019

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد هللا عبد فتحى65020

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين الوهاب عبد صالح محمد65021

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم غنيم المنصف عبد سامى محمود65022

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خالد السيد خالد65023

الشرقيةاألدبىمبصرالطوخى مغاورى وجيه هللا عبد65024

الشرقيةاألدبىمبصربدر محمد فتحى مصطفى الرحمن عبد65025

الشرقيةاألدبىمبصردراز مهدى محمد مهدى محمد65026

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود الحليم عبد محمود65027

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود شحته محمد65028

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى دسوقى غنيم محمد ابراهيم65029

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم على طه السيد على65030

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد عفيفى عمرو65031

الشرقيةاألدبىمبصرعوض سليمان احمد مصطفى65032

الشرقيةاألدبىمبصرالرؤف عبد بسيونى السيد احمد65033

الشرقيةاألدبىمبصرحسين ناصر حمدان احمد65034

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السالم عبد رمضان احمد65035

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد السيد شريف امير65036

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمود مهدى رمضان65037

الشرقيةاألدبىمبصرعشماوى ابراهيم محمد ابراهيم الرحمن عبد65038

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عليوه المجيد عبد سليمان الرحمن عبد65039

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عامر محمود الغنى عبد65040

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عفيفى سعد عثمان65041

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد حمدى عماد65042

الشرقيةاألدبىمبصرامام محمد امام محمد65043

الشرقيةاألدبىمبصردياب موسى حسين محمد65044

الشرقيةاألدبىمبصرخليل الرحمن عبد محمد الرحمن عبد محمد65045
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ن335القبلى الزقازيق كفر

ن315القبلى الزقازيق كفر

ن315القبلى الزقازيق كفر

ن323القبلى الزقازيق كفر

ن322القبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ن315القبلى الزقازيق كفر

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ن337مشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ن315الصنافين

ثانالصنافين

ثانالصنافين

ثانالصنافين

ن318المجازر

ن315المجازر

ن315المجازر

ثانالمجازر

ثانالمجازر

ن315المجازر

ن329المجازر

ثانالمجازر

ثانالمجازر

ثانالمجازر

ن316المجازر

ن343المجازر

ن319المجازر
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى عوده عواد عيد محمد65046

الشرقيةاألدبىمبصررشاد محمد نبيل محمد65047

الشرقيةاألدبىمبصرنافع محمد طارق محمد65048

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على سعيد نادر65049

الشرقيةاألدبىمبصرحمد هللا عبد هللا عبد محروس هللا عبد65050

الشرقيةاألدبىمبصرالوليلى بندارى محمد مجدى محمد65051

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود فتحى فؤاد جوده هللا عبد65052

الشرقيةاألدبىمبصرالحملى الفتاح عبد احمد الفتاح عبد احمد65053

الشرقيةاألدبىمبصرنجم السيد فهمى عادل السيد65054

الشرقيةاألدبىمبصرعوض مختار احمد محمد ابراهيم65055

الشرقيةاألدبىمبصرحيوان لطفى محمد احمد اسماعيل65056

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد رضوان الصادق عبد الرحمن عبد65057

الشرقيةاألدبىمبصرالعايدى ابراهيم سليمان ابراهيم65058

الشرقيةاألدبىمبصرالشلفه حسن احمد جمال احمد65059

الشرقيةاألدبىمبصرنعمه سليمان حسن السيد حسن65060

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى متولى احمد حسيب طارق65061

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين حسن مصطفى السيد محمد الرحمن عبد65062

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد يسرى عمرو65063

الشرقيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد محمد فاروق محمد فاروق65064

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد قاسم عصام محمد65065

الشرقيةاألدبىمبصرعسكر محمد احمد طاهر محمد65066

الشرقيةاألدبىمبصرصيام محمد محمد مجدى محمد65067

الشرقيةاألدبىمبصرنافع على امين حسن صبحى محمود65068

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد على محمود مصطفى65069

الشرقيةاألدبىمبصرالفهلوى مصطفى احمد محمد محمود65070

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور العظيم عبد عاطف سعيد65071

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه صالح محمد65072

الشرقيةاألدبىمبصرسعد سامى عفت محمد65073

الشرقيةاألدبىمبصردياب المجيد عبد محمد السيد جميل65074

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق عبد محمد السالم عبد السالم عبد65075

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خليل الفتاح عبد سعيد ابراهيم65076

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عصام ابراهيم65077

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد حسين القادر عبد احمد65078

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد متولى الوهاب عبد احمد65079

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الرحمن عبد ناصر احمد65080

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عمرى السيد حسين اسامه65081

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد الهادى عبد اسامه65082

الشرقيةاألدبىمبصرحفنى السيد حسن محمد السيد65083

الشرقيةاألدبىمبصرالشيخ الدوله محمد محمود محمد حسن65084

الشرقيةاألدبىمبصرالسعدنى ابراهيم عطيه رامى65085

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سعد السميع عبد هللا عبد65086

الشرقيةاألدبىمبصرعامر ابراهيم المحسن عبد احمد المحسن عبد65087
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ن315المجازر

ن315المجازر

ثانالمجازر

ن315المجازر

ثانبلبيس

ن320بلبيس

ثانبلبيس

ن327بلبيس

ن319بلبيس

ن323بلبيس

ثانبلبيس

ن315بلبيس

ن322المالح الحميد عبد

ن332المالح الحميد عبد

ن323المالح الحميد عبد

ن321المالح الحميد عبد

ثانالمالح الحميد عبد

ن349المالح الحميد عبد

ن350المالح الحميد عبد

ن343المالح الحميد عبد

ن334المالح الحميد عبد

ن329المالح الحميد عبد

ثانالمالح الحميد عبد

ن317المالح الحميد عبد

ثانالمالح الحميد عبد

ثانحراء غار

ثانحراء غار

ثانحراء غار

ثانحراء غار

ثانحراء غار

ن323حفنا

ن315حفنا

ن318حفنا

ن325حفنا

ن315حفنا

ن315حفنا

ثانحفنا

ثانحفنا

ثانحفنا

ثانحفنا

ثانحفنا

ن328حفنا
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الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد محمد جمال محمد65088

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد رضا محمد65089

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه مصطفى سالم محمد65090

الشرقيةاألدبىمبصرصالح الجمل جالل عاطف محمد65091

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد مصطفى محمد65092

الشرقيةاألدبىمبصرسعد على حسين سعيد محمود65093

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المحسن عبد محمد نبيل65094

الشرقيةاألدبىمبصرالغزاوى مصطفى حسن حفنى هاشم65095

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد هنداوى محمد عمر65096

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى هللا عبد محمد محمد محمود65097

الشرقيةاألدبىمبصرالفواخرى حسين محمد الحى عبد سعيد ابراهيم65098

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم حماد صالح حسين بكر ابو65099

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم احمد65100

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم على محمد ساهر احمد65101

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يمانى محمد محمد احمد65102

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد الطوخى محمود احمد65103

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين ضيف حسانين مصطفى احمد65104

الشرقيةاألدبىمبصرسلطان ابراهيم محمد السيد اسالم65105

الشرقيةاألدبىمبصرزياده سالم على احمد بالل65106

الشرقيةاألدبىمبصرطاحون احمد فتحى محمد حسين65107

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم محمد صابر65108

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق صبحى حسنى صبحى65109

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد رضا عاصم65110

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عطيه الرحمن عبد65111

الشرقيةاألدبىمبصريوسف الشربينى فتحى مصطفى الرحمن عبد65112

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عطيه منصور هللا عبد65113

الشرقيةاألدبىمبصررمضان المنعم عبد محمد عالء65114

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد اسامه عمر65115

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد نصر فتحى اشرف عمر65116

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد محمد السيد محمد65117

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد رضا محمد65118

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد فاروق محمد65119

الشرقيةاألدبىمبصريوسف احمد السيد نبيل محمد65120

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود محمد محمود65121

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عطيه منصور محمود65122

الشرقيةاألدبىمبصرحافظ حسين محمد وليد65123

الشرقيةاألدبىمبصرامام سليمان المقصود عبد ابراهيم65124

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الرحمن عطا فاروق ابراهيم65125

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الظاهر عبد محمد ابراهيم65126

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان فهمى محمد هانى ابراهيم65127

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد احمد حسام احمد65128

الشرقيةاألدبىمبصرسالم مسلم مسلم صبحى احمد65129
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ثانحفنا

ن315حفنا

ثانحفنا

ثانحفنا

ثانحفنا

ن315حفنا

ن330حفنا

ن320حفنا

ثانحفنا

ثانحفنا

ن361الرمل انشاص

ن378الرمل انشاص

ن352الرمل انشاص

ن365الرمل انشاص

ن357الرمل انشاص

ن323الرمل انشاص

ن348الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن347الرمل انشاص

ن315الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن315الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن322الرمل انشاص

ن316الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن315الرمل انشاص

ن330الرمل انشاص

ن317الرمل انشاص

ن315الرمل انشاص

ن324الرمل انشاص

ن315الرمل انشاص

ثانالسعيدية

ن322السعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ن334السعيدية

ن315السعيدية
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الشرقيةاألدبىمبصرحسن امين فتحى فهمى احمد65130

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد فتحى محمد احمد65131

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى مصطفى محمد احمد65132

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على احمد ايمن محمد65133

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد المنعم عبد محمود باهى65134

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الصغير محمد فتحى حسن65135

الشرقيةاألدبىمبصربركات محمد قاسم حسين65136

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد خيرى زاهر65137

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد محمد خيرى سعيد65138

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد امين محمد سعيد65139

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد سعيد السيد65140

الشرقيةاألدبىمبصرامام الحميد عبد محمد الحميد عبد65141

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الفتاح عبد محمد الرحمن عبد65142

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد الشحات اشرف هللا عبد65143

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه على محمد على غانم65144

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السعيد محمد وفائى محمد65145

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى السيد محمد نادر65146

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد محمد سلمان65147

الشرقيةاألدبىمبصرعلى القادر عبد محمد سياج القادر عبد65148

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سعد ايمن الرحمن عبد65149

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جوده جمال محمد65150

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى ابراهيم محمد اشرف محمود65151

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد عاطف محمد احمد65152

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حلمى محمد حسين65153

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد مجاهد احمد مصطفى65154

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسين محمد مصطفى محمد65155

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد فاروق جمال الحميد عبد65156

الشرقيةاألدبىمبصرندا محمد محمد ابراهيم ابراهيم65157

الشرقيةاألدبىمبصرااللفى محمد سعيد ابراهيم65158

الشرقيةاألدبىمبصرالكفراوى عوض محمد العزم ابو احمد65159

الشرقيةاألدبىمبصرصبحى عثمان ابراهيم يحى احمد65160

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد سليم اسماعيل محمد احمد65161

الشرقيةاألدبىمبصراالهوانى محمد اسماعيل مصطفى محمد احمد65162

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمود الفتاح عبد محمود احمد65163

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد احمد منصور احمد65164

الشرقيةاألدبىمبصرشداد محمد على يوسف على اسالم65165

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد سيد الحليم عبد اسالم65166

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هندى محمد اسالم65167

الشرقيةاألدبىمبصرعوض السعدونى جمعه ممدوح اسالم65168

الشرقيةاألدبىمبصرهالل محمد الحميد عبد محمدى ماهر اسالم65169

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد مصطفى محمود اسالم65170

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى العزم ابو محمد احمد السيد65171
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ن315السعيدية

ن322السعيدية

ثانالسعيدية

ن315السعيدية

ن315السعيدية

ن315السعيدية

ن338السعيدية

ن315السعيدية

ثانالسعيدية

ن316السعيدية

ثانالسعيدية

ن353السعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ثانالسعيدية

ن350السعيدية

ثانالسعيدية

ن317مهنا اوالد

ن316مهنا اوالد

ن321مهنا اوالد

ن322مهنا اوالد

ن325مهنا اوالد

ن315روزن تل

ثانروزن تل

ثانروزن تل

ن325روزن تل

ثانروزن تل

ن338النخلة شبرا

ن327النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن334النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن337النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن331النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن315النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا
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الشرقيةاألدبىمبصرعوف الرحمن عبد السيد حسين السيد65172

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد المنعم عبد فاروق السيد حماده65173

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسن امين محمد حماده65174

الشرقيةاألدبىمبصرموسى عزب امين محمد حسن65175

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الدايم عبد حسن سرور حسن65176

الشرقيةاألدبىمبصراالهوانى الصادق مصطفى صباح سامح65177

الشرقيةاألدبىمبصرالمراسى حسن على سامى سعيد65178

الشرقيةاألدبىمبصرالسحت محمد محمد احمد محمد شوقى65179

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد البصير عبد احمد صالح65180

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد البصير عبد احمد هللا عبد65181

الشرقيةاألدبىمبصرالخصصوصى حسن محمد عالء65182

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد صبرى هللا عبد الحميد عبد65183

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد السيد محمد الرحمن عبد65184

الشرقيةاألدبىمبصرالسحت محمد السيد المنعم عبد صباح محمد65185

الشرقيةاألدبىمبصرالنقيطى درويش محمد احمد محمد65186

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عمر ابراهيم عماد محمد65187

الشرقيةاألدبىمبصرحمد محمد سويلم محمد65188

الشرقيةاألدبىمبصرسعداوى ابراهيم سعد محمد65189

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه سالم السيد محمد65190

الشرقيةاألدبىمبصرالخوانكى على على محمود سمير محمد65191

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض عطيه محمود احمد محمد65192

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو عطيه اللطيف عبد محمد65193

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد جوده نبيل محمود65194

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الصادق مصطفى محمد محمود65195

الشرقيةاألدبىمبصرالشيخ مصطفى العزيز عبد يوسف محمود65196

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان صابر هللا عبد محمود65197

الشرقيةاألدبىمبصرزيد رجب محمد السيد مصطفى65198

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد سليم الباسط عبد السيد مصطفى65199

الشرقيةاألدبىمبصرالشيخ مصطفى العزيز عبد كامل مصطفى65200

الشرقيةاألدبىمبصرااللفى محمد احمد معتز65201

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد فتحى هللا عبد مهدى65202

الشرقيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم محمد رياض وليد65203

الشرقيةاألدبىمبصرالحسينى لطفى جمال لطفى65204

الشرقيةاألدبىمبصرالسحت محمد السيد المنعم عبد صباح يوسف65205

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد يحى سعيد يحى65206

الشرقيةاألدبىمبصرعوده محمد ابراهيم هللا عبد خالد هللا عبد65207

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم حمد محمد السيد محمد65208

الشرقيةاألدبىمبصرحسن المنعم عبد جالل المنعم عبد محمد65209

الشرقيةاألدبىمبصرالنقيطى محمد هللا عوض يحيى الرحمن عبد65210

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد دسوقى العزيز عبد عادل محمد65211

الشرقيةاألدبىمبصرحسين ابراهيم رأفت محمد65212

الشرقيةاألدبىمبصرخفاجى على محمد طارق محمد65213
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ثانالنخلة شبرا

ن322النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن348النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن343النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن325النخلة شبرا

ن320النخلة شبرا

ن325النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن336النخلة شبرا

ن322النخلة شبرا

ن317النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن334النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

راسبالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن326النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانسلمنت

ثانسلمنت
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الشرقيةاألدبىمبصرمبارك محمد السعيد معاذ65214

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عيد جوده ناصر جوده65215

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد اسماعيل شافعى احمد65216

الشرقيةاألدبىمبصرالجندى رمضان مصطفى طارق احمد65217

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى احمد وهبى محمد احمد65218

الشرقيةاألدبىمبصريوسف المجد ابو محمد احمد احمد65219

الشرقيةاألدبىمبصرالخشن مبارك السيد محمد احمد65220

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار الهادى عبد السالم عبد وجيه احمد65221

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الظاهر عبد اسالم65222

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد مصطفى فكرى مصطفى اسالم65223

الشرقيةاألدبىمبصرعمر ابراهيم احمد اسماعيل ايمن اسماعيل65224

الشرقيةاألدبىمبصرنصار على شوقى السيد اشرف65225

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد ابراهيم حسن65226

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مصطفى السيد حسن65227

الشرقيةاألدبىمبصركف محمد رفعت جمال حسين65228

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد على عماد خالد65229

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى السيد هاشم نسيم سليمان65230

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد رفاعى صالح65231

الشرقيةاألدبىمبصربيومى العاطى عبد العال عبد صالح65232

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد احمد الستار عبد احمد طارق65233

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد فتوح عزوز الرحمن عبد65234

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد الرحمن عبد وائل الرحمن عبد65235

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عطيه العزيز عبد ناصر العزيز عبد65236

الشرقيةاألدبىمبصرالخولى حسن احمد محمد هللا عبد65237

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه العزيز عبد المنعم عبد محمد المنعم عبد65238

الشرقيةاألدبىمبصرالال عبد الحميد عبد محمد محمد عزت65239

الشرقيةاألدبىمبصرحشيش ابراهيم حسنى طه عالء65240

الشرقيةاألدبىمبصرحامد عامر الحكيم عبد كريم65241

الشرقيةاألدبىمبصرسراج محمد فاروق احمد محمد65242

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السعيد محمد اشرف محمد65243

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عجيب ضياء محمد65244

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد حسين محمد ماهر محمد65245

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الباقى عبد يحيى محمد محمد65246

الشرقيةاألدبىمبصرسكران الحميد عبد هللا عبد احمد محمود65247

الشرقيةاألدبىمبصرالرسول عبد حسن محمود احمد محمود65248

الشرقيةاألدبىمبصرخليل سليمان محمود احمد محمود65249

الشرقيةاألدبىمبصرغزال متولى على محمد محمود65250

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد حلمى العال عبد نسيم65251

الشرقيةاألدبىمبصرالضوى مصطفى جوده السعيد يحى65252

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد ممدوح نادى احمد65253

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود خالد ايمن محمود65254

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عيد حسن ابراهيم65255
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ثانسلمنت

ثانسلمنت

ن315البالشون

ن331البالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ن319البالشون

ن360البالشون

ن331البالشون

ن349البالشون

ن339البالشون

ن315البالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ن315البالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

راسبالبالشون

ثانالبالشون

ن346البالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

راسبالبالشون

ثانالبالشون

ن331البالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ن328البالشون

ثانالبالشون

ن353البالشون

ن331البالشون

ن345البالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ن322البالشون

ثانالشرقية السالم
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الشرقيةاألدبىمبصررفيع عوده صالح محمود ابراهيم65256

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد رشاد رجب احمد65257

الشرقيةاألدبىمبصرعواد محمد جمعه صالح احمد65258

الشرقيةاألدبىمبصريونس عتريس هللا عبد احمد65259

الشرقيةاألدبىمبصرفرج عيد هاشم عيد احمد65260

الشرقيةاألدبىمبصرالعشرى بدر رمضان محمد احمد65261

الشرقيةاألدبىمبصراالحرف الرحمن عبد فهمى محمد احمد65262

الشرقيةاألدبىمبصرخشانه عطيه مصطفى حجازى محمد احمد65263

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى على احمد محمد احمد اسالم65264

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سالمه محمد اسالم65265

الشرقيةاألدبىمبصرنصار احمد فتحى كامل اشرف65266

الشرقيةاألدبىمبصرسالمان سالمه خليل وليد الباسل65267

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم السيد محمد السيد65268

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد صبحى ناصر ايمن65269

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فهمى اشرف باسم65270

الشرقيةاألدبىمبصربيومى احمد صالح حسن65271

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد فتحى محمد ناصر حسن65272

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه احمد محمد السيد حسين65273

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد حسنى محمد مجدى حسين65274

الشرقيةاألدبىمبصرحسونه محمد احمد عايد حماده هللا عبد65275

الشرقيةاألدبىمبصرمقبول سليمان مسلم خالد هللا عبد65276

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحليم عبد الحميد عبد محمود هللا عبد65277

الشرقيةاألدبىمبصرالشيمى احمد هللا عوض محمود هللا عبد65278

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد السيد سعيد الوهاب عبد65279

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد سليمان عدلى65280

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد توفيق محمود عماد65281

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سعد هللا دخيل على عمر65282

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عواد عطيه محمد عيد65283

الشرقيةاألدبىمبصردياب اسماعيل احمد محمد65284

الشرقيةاألدبىمبصرالحصافى الوهاب عبد احمد محمد65285

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد محمد نبوى محمد احمد محمد65286

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد جمال محمد65287

الشرقيةاألدبىمبصرسعد على عواد جمعه محمد65288

الشرقيةاألدبىمبصرزايد على احمد المنعم عبد محمد65289

الشرقيةاألدبىمبصرعويس محمد قطب الهادى عبد محمد65290

الشرقيةاألدبىمبصرعراقى حسن اللطيف عبد رضا محمود65291

الشرقيةاألدبىمبصرمرزوق على احمد العزيز عبد محمود65292

الشرقيةاألدبىمبصرعيد سالمه عيد محمد محمود65293

الشرقيةاألدبىمبصرحسوبه على الدايم عبد على معاز65294

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد محمود الحميد عبد يحيى65295

الشرقيةاألدبىمبصرمتبولى العظيم عبد ابراهيم العظيم عبد محمد65296

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى براهيم الرحمن عبد ادهم ايمن65297
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ن323الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن315الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن316الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن348الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن315الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن324الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن315الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن320الشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

ن337الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن318الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن321الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالزوامل

ن336رمضان من العاشر
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الشرقيةاألدبىمبصرالوارث عبد دردير عاطف الرحمن عبد65298

الشرقيةاألدبىمبصرالغندور رمضان الرازق عبد المتولى بسام65299

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد حسين اسالم65300

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد متولى عاطف65301

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو الفتاح عبد اسماعيل محمد65302

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عيسى احمد كمال معاذ65303

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو محمود العزيز عبد احمد65304

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد مصطفى السيد احمد65305

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد سعيد خالد65306

الشرقيةاألدبىمبصرمراد حافظ محمد رضا65307

الشرقيةاألدبىمبصرالكردى على صقر خالد فريد65308

الشرقيةاألدبىمبصرسليم مصطفى محمد احمد محمد65309

الشرقيةاألدبىمبصرراتب السيد الحميد عبد محمد65310

الشرقيةاألدبىمبصرهللا نصر محمد عماد محمد65311

الشرقيةاألدبىمبصرربيع احمد حسن اسامه محمود65312

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد توفيق احمد محمد محمود65313

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد عطيه محمد محمود65314

الشرقيةاألدبىمبصرادم احمد محمود مصطفى65315

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمدى مصطفى ممدوح65316

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد فتحى فكرى يوسف65317

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد رأفت محمد احمد65318

الشرقيةاألدبىمبصررضوان محمد الناصر عبد محمود65319

الشرقيةاألدبىمبصرذكى فتحى يسرى فتحى65320

الشرقيةاألدبىمبصرعبيد الشحات محمد فارس65321

الشرقيةاألدبىمبصربرعى الرحيم عبد محسن هادى65322

الشرقيةاألدبىمبصرالقوى عبد متولى محمود مصطفى65323

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم فتحى ممدوح المحسن عبد65324

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فهمى عبده محمد65325

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد جميل احمد الدايم عبد مصطفى65326

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى على محمد محمود65327

الشرقيةاألدبىمبصردعبس ابراهيم ابراهيم اسالم65328

الشرقيةاألدبىمبصربندارى محمد احمد سمير احمد65329

الشرقيةاألدبىمبصرعليان السيد احمد على احمد65330

الشرقيةاألدبىمبصرعليان محمد الحميد عبد محمد احمد65331

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد هللا عبد ذياد65332

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد محمد الرحمن عبد65333

الشرقيةاألدبىمبصرعمران امير عباس هالل مصطفى65334

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسنى احمد65335

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الكريم عبد السيد محمد65336

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد عثمان يوسف65337

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد السيد محمد محمود65338

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد طارق احمد65339
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راسبرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ن380ابوحماد

راسبابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ن381ابوحماد

ثانابوحماد

ن349ابوحماد

ن368ابوحماد

ن389ابوحماد

ن341ابوحماد

ثانابوحماد

راسبابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ن355ابوحماد

ثانابوحماد

ن338ابوحماد

ن324ابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

راسبالقطاوية

ن320القطاوية

ن346القطاوية

ن318القطاوية

راسبالقطاوية

ن346القطاوية

ن324القطاوية

ثانابونجم كفر

ن315ابونجم كفر

راسبابونجم كفر

ثانابونجم كفر

ن315عمريط
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الشرقيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم محمد راضى السيد65340

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد محمد السيد65341

الشرقيةاألدبىمبصرالنقرتى محمود محمود السيد محمود65342

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد صفوت65343

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شعبان سامى احمد65344

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد حاتم احمد65345

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد محمد احمد65346

الشرقيةاألدبىمبصرجاد الشحات محمد احمد65347

الشرقيةاألدبىمبصرعطايا محمد مؤمن احمد65348

الشرقيةاألدبىمبصرحسن هللا عبد محمد بشير65349

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امين ابراهيم الدين سيف65350

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد65351

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد شاكر محمود65352

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه مهدى محمد محمود65353

الشرقيةاألدبىمبصريوسف فتحى يوسف محمود65354

الشرقيةاألدبىمبصرحمد ابراهيم احمد ابراهيم65355

الشرقيةاألدبىمبصرهللا نصر السالم عبد هديوه السيد65356

الشرقيةاألدبىمبصرحجاج محمد المقصود عبد ابراهيم احمد65357

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه جمعه شعبان جمعه65358

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمود على حجازى65359

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد ابراهيم شريف65360

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى هللا عبد محمد الكريم عبد65361

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد محمد حمدى محمد65362

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد محمد محمد65363

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد سالم نصر السيد احمد65364

الشرقيةاألدبىمبصرحسن هللا عبد محمد احمد65365

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد محمد الحميد عبد65366

الشرقيةاألدبىمبصرغمرى الشافى عبد احمد عمر65367

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين السالم عبد حسين محمد65368

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد حسين السيد احمد65369

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم رشيد احمد65370

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السالم عبد طلعت احمد65371

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد الفتاح عبد هللا عبد احمد65372

الشرقيةاألدبىمبصرنصر بيومى محمود احمد65373

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد منصور احمد65374

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد صبيح اسالم65375

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى السيد محمد اسالم65376

الشرقيةاألدبىمبصرالراعى عبده حلمى محمد اسالم65377

الشرقيةاألدبىمبصرهالل سالمه حسن سعد السيد65378

الشرقيةاألدبىمبصرعلوشه محمد محمد عيد السيد65379

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين على محمد محمد انس65380

الشرقيةاألدبىمبصرالشبينى ابراهيم محمد ايوب65381
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ثانعمريط

ثانعمريط

ن315عمريط

راسبعمريط

ثانالخيس

ن324الخيس

ن324الخيس

ن315الخيس

ن317الخيس

ثانالخيس

ثانالخيس

ثانالخيس

ثانالخيس

ثانالخيس

ثانالخيس

راسبالخيس

ثانالخيس

ثانعليم

راسبعليم

راسبعليم

ثانعليم

ثانعليم

راسبعليم

ن345عليم

ن315عليم

راسبعليم

ثانعليم

ثانعليم

ن359عليم

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ن316الجعفرية

ثانالجعفرية

ن356الجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ن315الجعفرية

راسبالجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد سماحه ابراهيم باسم65382

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات حفنى المحسن عبد بسام65383

الشرقيةاألدبىمبصرجبر السيد جبر سعيد جمال65384

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد الحسيب عبد عصام حسن65385

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى حسن هللا عبد ناصر حسين65386

الشرقيةاألدبىمبصرصقر سليم العظيم عبد الستار عبد راغب65387

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود شعبان ربيع رضا65388

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد عطيه سعيد رضا65389

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسينى محمد رضا65390

الشرقيةاألدبىمبصردرويش احمد نياظى محمد رضا65391

الشرقيةاألدبىمبصرفرجانى محمد سعود زياد65392

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى احمد محمد طلعت سمير65393

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد فكرى صهيب65394

الشرقيةاألدبىمبصرعواد سالم حسن طالل65395

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد صابر طه65396

الشرقيةاألدبىمبصرنويفل عيد ادخيل الرحمن عبد65397

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد مؤمن هللا عبد65398

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد سعد عالء65399

الشرقيةاألدبىمبصرهالل سالمه حسن سعد عمر65400

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد خليل فارس65401

الشرقيةاألدبىمبصرموسى الباسط عبد عادل فارس65402

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على كرم محسن65403

الشرقيةاألدبىمبصرعلوشه محمد السيد محمد65404

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد حسن محمد65405

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين احمد المقصود عبد سامى محمد65406

الشرقيةاألدبىمبصرعاشور السالم عبد منير سليمان محمد65407

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محروس الونيس عبد محمد65408

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد احمد منصور محمد65409

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد ناصر محمد65410

الشرقيةاألدبىمبصرالسعدونى السيد السيد محمود65411

الشرقيةاألدبىمبصرعساكر عطيه نجيب جمال محمود65412

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سليم صابر محمود65413

الشرقيةاألدبىمبصرحسن رمضان صبرى محمود65414

الشرقيةاألدبىمبصركمال مصطفى صالح محمود65415

الشرقيةاألدبىمبصرسالم احمد حسن عادل محمود65416

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد محمد محمود65417

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد لطفى مدحت65418

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد سعيد مصطفى65419

الشرقيةاألدبىمبصرموسى الباسط عبد محمد وسام65420

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محروس الحليم عبد عطيه65421

الشرقيةاألدبىمبصرجبر احمد السيد عمر65422

الشرقيةاألدبىمبصرفهمى محمد هللا فتح محمود65423
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راسبالجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

راسبالجعفرية

ثانالجعفرية

راسبالجعفرية

ن315الجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

راسبالجعفرية

ن316الجعفرية

ن315الجعفرية

ثانالجعفرية

ن315الجعفرية

راسبالجعفرية

ن315الجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ن315الجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

راسبالجعفرية

ثانالجعفرية

ن319الجعفرية

ن316الجعفرية

ثانالجعفرية

ن322الجعفرية

ن320الجعفرية

راسبالجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

راسبالجعفرية

ن315الجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ن315الجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ن317الجعفرية
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الشرقيةاألدبىمبصربدر زاهر ناصر الباسط عبد65424

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بركات شعبان ابراهيم65425

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم السالم عبد ابراهيم65426

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصودحسين عبد الحميد عبد زيد ابو65427

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن هللا عبد ابراهيم احمد65428

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد محمد احمد65429

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد مصباح احمد65430

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم محمد اسالم65431

الشرقيةاألدبىمبصرعمار محمد احمد محمود السيد65432

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد انور65433

الشرقيةاألدبىمبصرسلمان سليمان غانم حسين65434

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد ربيع سالم65435

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد سليمان هشام سليمان65436

الشرقيةاألدبىمبصرحسن موسى عبده شحاته65437

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه محمد صبرى صبرى65438

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد ابراهيم محمد صبرى65439

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى الفتاح عبد محمد الحميد عبد65440

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى على صابر الرحمن عبد65441

الشرقيةاألدبىمبصرالشلح سليم محمد الرحمن عبد65442

الشرقيةاألدبىمبصرعمر الهادى عبد محمد الهادى عبد65443

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان على العزيز عبد محمد على65444

الشرقيةاألدبىمبصرسالم حسن العظيم عبد عمر65445

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار مهدى ابراهيم محمد عمر65446

الشرقيةاألدبىمبصرالشلح موسى مصباح احمد محمد65447

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى الكريم عبد السيد محمد65448

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد حسين محمد65449

الشرقيةاألدبىمبصرموسى السميع عبد منصور محمد65450

الشرقيةاألدبىمبصرعدس محمد الرازق عبد وجيه محمد65451

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم زيد ابو خليل محمود65452

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سعيد على محمود65453

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد محمد محمود65454

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد فتحى محمد محمود65455

الشرقيةاألدبىمبصرناصر ابراهيم ناصر محمد ناصر65456

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد قايد الرحمن عبد عمرو65457

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد عزت احمد65458

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ذكى السيد محمود65459

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمد احمد65460

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد العرباوى السيد رضا65461

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى حسن احمد على65462

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الهادى عبد صبحى محمد65463

الشرقيةاألدبىمبصرالجداوى القادر عبد يحيى محمد65464

الشرقيةاألدبىمبصرحسونه على ابراهيم العظيم عبد ابراهيم65465
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ثانالجعفرية

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم
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راسبعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ن317عجوه سالم

ثانعجوه سالم

ن315عجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

راسبعجوه سالم

راسبعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

راسبعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ثانعجوه سالم

ن322عجوه سالم

ثانعجوه سالم

ن315عجوه سالم

ن316عياد كفر

ثانعياد كفر

ثانعياد كفر

ثانالحنا صفط

ثانالحنا صفط

ثانالحنا صفط

ثانالحنا صفط

ثانالحنا صفط

راسبالقرين
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الشرقيةاألدبىمبصرالشعراوى السيد محمد صالح احمد65466

الشرقيةاألدبىمبصرحجر السيد محمد الحكيم عبد احمد65467

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد احمد عبده محمد احمد65468

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم موسى محمد احمد65469

الشرقيةاألدبىمبصرفرح صالح حسين محمد همام احمد65470

الشرقيةاألدبىمبصرديب حسن محمد عثمان سمير امير65471

الشرقيةاألدبىمبصرعويس هللا عبد محمد السيد بشير65472

الشرقيةاألدبىمبصرالشامى ابراهيم حسن محمد حسن65473

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين خليل على هللا عبد حمزه65474

الشرقيةاألدبىمبصرالردينى محمد سليمان رمضان سليمان65475

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل حسين زكى محمد الرحمن عبد65476

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الوهاب عبد محمد عمر65477

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الدين عز بركات محمد65478

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هاشم محمد حسانين محمد65479

الشرقيةاألدبىمبصرعمر محمد ابراهيم جمعه محمد65480

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه على الصادق جمعه محمد65481

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد السيد الحميد عبد محمد65482

الشرقيةاألدبىمبصرقطب محمد رمضان مصطفى65483

الشرقيةاألدبىمبصرمحسوب سليمان اسماعيل محمد مصطفى65484

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود متولى محمود على مروان65485

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل هاشم ابو اسماعيل حمدى هاشم65486

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السالم عبد محمد محسن سامح65487

الشرقيةاألدبىمبصرسعد محمد محمد احمد السيد ابراهيم65488

الشرقيةاألدبىمبصريحى على ابراهيم على العزيز عبد ابراهيم65489

الشرقيةاألدبىمبصرموسى احمد سيد السيد محمد ابراهيم65490

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسين عبده محمد ابراهيم65491

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم مصطفى ابراهيم65492

الشرقيةاألدبىمبصرالنحال عيسى حسن حامد احمد65493

الشرقيةاألدبىمبصرميدان محمد فوزى حمدى احمد65494

الشرقيةاألدبىمبصرالباز سالم محمد سالم صبحى احمد65495

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عيسى حسن مجدى احمد65496

الشرقيةاألدبىمبصرالزهيرى احمد سليم محمد احمد65497

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على فتحى محمد احمد65498

الشرقيةاألدبىمبصرعيد محمد الرؤف عبد السيد65499

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد السيد محمد السيد65500

الشرقيةاألدبىمبصرعيد محمد الرؤف عبد ايمن65501

الشرقيةاألدبىمبصراحمد مصطفى محمد ابراهيم خالد65502

الشرقيةاألدبىمبصربغدادى ابراهيم سليمان محمد سليمان65503

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الرؤف عبد محمد الرؤف عبد65504

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى عادل الرحمن عبد65505

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل ابراهيم هللا عبد65506

الشرقيةاألدبىمبصرالباز المجيد عبد عبده محمد هللا عبد65507
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الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى متولى محمد متولى عمر65508

الشرقيةاألدبىمبصرزنكل على محمد رجب عمران65509

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد رمضان حسين محمد محسن65510

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد اسماعيل صبحى محمد65511

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد عادل محمد65512

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على السالم عبد فريد محمد65513

الشرقيةاألدبىمبصرفايد الصادق عبد على مصطفى محمد65514

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الحميد عبد احمد محمود65515

الشرقيةاألدبىمبصرعلى يحى يحى حسن محمود65516

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد حسنى محمود65517

الشرقيةاألدبىمبصرقنديل محمد احمد طه محمود65518

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب يوسف على محمود65519

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الرحمن عبد محمد معتز65520

الشرقيةاألدبىمبصرحرشه محمد حسن صالح احمد65521

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الحميد عبد ايمن65522

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن على عمر65523

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ديب محمد السيد ابراهيم65524

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد خميس ابراهيم65525

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد صالح العزايم ابو65526

الشرقيةاألدبىمبصرحسين على محمود اسالم65527

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد السيد محمد اسالم65528

الشرقيةاألدبىمبصرعوض سليم القادر عبد رضا اسالم65529

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد حسين احمد65530

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد صبرى احمد65531

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد حسين السيد احمد65532

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد محمد العال عبد احمد65533

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن الرؤف عبد ابراهيم احمد65534

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد الدين زكى محمد احمد65535

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات يوسف محمد جالل احمد65536

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد التهامى جمال صابر65537

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد على فرج الرحمن عبد65538

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه جمعه نبيل الرحمن عبد65539

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان عاشور المنعم عبد هللا عبد65540

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد السيد المنعم عبد65541

الشرقيةاألدبىمبصرصابر احمد محمود مغاورى محمد65542

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد موسى محمد ربيع محمد65543

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم احمد محمود محمد65544

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد السيد جوده محمد65545

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان على الديدامونى رمضان محمد65546

الشرقيةاألدبىمبصرالشملول عثمان سالم فؤاد محمد65547

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم الرحمن عبد جابر محمد65548

الشرقيةاألدبىمبصرالزهيرى العاطى عبد محمد رجب محمد65549
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الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الشحات الرحمن عبد محمد65550

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد الرحمن عبد محمد محمد65551

الشرقيةاألدبىمبصربيومى عيسى ابراهيم محمود65552

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد العال عبد محمد محمود65553

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد على عطيه محمود65554

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد مجدى65555

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد حسن العزيز عبد ممدوح65556

الشرقيةاألدبىمبصرسيد ليثى فاروق نادر65557

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم حسن رمضان مصطفى65558

الشرقيةاألدبىمبصرخليل الكريم عبد ممدوح خالد65559

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد السيد محمد محمد65560

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد بدرى زكريا احمد65561

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد عاطف فتحى65562

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد محمود احمد صهيب65563

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد بندارى صابر السيد احمد65564

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد عواد اشرف احمد65565

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد حسن الرحمن عبد احمد65566

الشرقيةاألدبىمبصربندارى يوسف العاطى عبد احمد65567

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد كمال احمد65568

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد محسن احمد65569

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ممدوح محمود احمد65570

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد الجليل عبد الكريم عبد بدر65571

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد احمد العزيز عبد محمد65572

الشرقيةاألدبىمبصرحافظ فوزى صابر محمد65573

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد رزق احمد65574

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم يوسف محمد احمد65575

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد هللا عبد عادل65576

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد على محمد مؤمن65577

الشرقيةاألدبىمبصرعامر عطيه احمد محمد65578

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شعبان فتحى محمد65579

الشرقيةاألدبىمبصرموسى ابراهيم مبروك احمد65580

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على عطيه اسالم65581

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه حسن محمد حسن65582

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الهادى محمد اشرف محمد65583

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امبابى حسن محمد65584

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد صابر محمد65585

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد محمد65586

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد احمد65587

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الدايم عبد محمود حمزه65588

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم احمد الفتاح عبد محمد65589

الشرقيةاألدبىمبصرجاد محمد السيد محمد محمد65590

الشرقيةاألدبىمبصرروق محمد على حسنى معاذ65591
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الشرقيةاألدبىمبصرحافظ الدين نصر محمد امجد65592

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد السيد رضا ادهم65593

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عطيه شريف اسالم65594

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد معروف محمد ماهر احمد65595

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ربيع محمد شهاب65596

الشرقيةاألدبىمبصرسعد على سعد شاكر محمد65597

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مغنم رشيد محمد محمود65598

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد احمد السيد اسالم65599

الشرقيةاألدبىمبصرعوض هللا عبد ابراهيم هللا عبد65600

الشرقيةاألدبىمبصرالدويرى منصور رمضان على محمد65601

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عطيه يوسف فكرى محمد65602

الشرقيةاألدبىمبصرحموده حسن محمد محمود محمد65603

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن هللا عبد حسن65604

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد المنعم عبد احمد65605

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى على احمد65606

الشرقيةاألدبىمبصردغيده سالم السيد منصور عمار65607

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد احمد محمد65608

الشرقيةاألدبىمبصريوسف صبرى على محمود65609

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الشوادفى السيد نادر65610

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد حسينى محمد محمد65611

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد العال عبد محمد احمد65612

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على الرحمن عبد السيد65613

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مكاوى على خالد65614

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على سلطان على65615

الشرقيةاألدبىمبصركامل فتحى السيد فتحى65616

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الدين حسام محمد65617

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد اسامه معاذ65618

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد مصطفى محمد65619

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمد وليد65620

الشرقيةاألدبىمبصرحسين مصطفى السيد جمال65621

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد بكرى البديع عبد احمد65622

الشرقيةاألدبىمبصراحمد منصور السيد احمد65623

الشرقيةاألدبىمبصررمضان جاد سالم احمد65624

الشرقيةاألدبىمبصرعقل اسماعيل محمد احمد65625

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حفنى احمد الحميد عبد65626

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الغنى عبد صالح عثمان65627

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه محمود احمد محمد65628

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور احمد ثروت محمد65629

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد مرسى حسن محمد65630

الشرقيةاألدبىمبصرعلى المنعم عبد صالح محمد65631

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فتحى احمد نادر65632

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه حسينى محمد احمد65633
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الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العال عبد محمد السيد صالح65634

الشرقيةاألدبىمبصرالمتين عبد الحى عبد احمد متولى65636

الشرقيةاألدبىمبصرمعاطى محمد محمد حسين محمد65637

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الرحيم عبد المنعم عبد منصور65638

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد سعيد ابراهيم65639

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد احمد65640

الشرقيةاألدبىمبصرسالم عوده السيد اسامه65641

الشرقيةاألدبىمبصرالمجد ابو احمد الفتاح عبد صبرى زكريا65642

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد سليمان محمد65643

الشرقيةاألدبىمبصرعلى المنعم عبد نادر اسماعيل65644

الشرقيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم احمد محمد65645

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى سالم هللا عبد ابراهيم65646

الشرقيةاألدبىمبصرعلى المجيد عبد محمد احمد65647

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صادق محمد محمد65648

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسن احمد تامر65649

الشرقيةاألدبىمبصرسودان محمد محمد احمد اسالم65650

الشرقيةاألدبىمبصرسليم جمعان الجواد عبد السيد احمد65651

الشرقيةاألدبىمبصرعلى التواب عبد هللا عبد حماده65652

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد العزيز عبد حمدى65653

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الباقى عبد محمد على65654

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد مدحت محمد65655

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد محمد ثروت محمود65656

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد السيد نادر65657

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد عبده محمود ثروت65658

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم عالء محمد65659

الشرقيةاألدبىمبصرمراد على السيد محمد احمد65660

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم منصور الدين صالح محمد65661

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان يمانى محمد صالح محمد65662

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد صالح مسلم محمد65663

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عزت محمود65664

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم احمد ابراهيم احمد ابراهيم65665

الشرقيةاألدبىمبصرعمرو بيومى مسلم ابو مسلم احمد65666

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد صالح احمد اسالم65667

الشرقيةاألدبىمبصرجعفر محمد السيد عاطف امير65668

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى الخالق عبد جمال الخالق عبد65669

الشرقيةاألدبىمبصرسعده امين حفنى الفتاح عبد65670

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على محمد على65671

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى يوسف محمد كريم65672

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح احمد محمد65673

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم تهامى السيد تهامى محمد65674

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد وجيه محمد65675

الشرقيةاألدبىمبصرصالح حفنى رشاد محمد يوسف مصطفى65676
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ثانابوحريز

راسبابوحريز

راسبابوحريز

ثانابوحريز

ثاننجاح الشيخ

ثاننجاح الشيخ

راسبنجاح الشيخ

راسبنجاح الشيخ

راسبنجاح الشيخ

راسبصقر اوالد

راسببالشرقية حسن بنى

راسببالشرقية حسن بنى

راسببالشرقية حسن بنى

ثاناالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ن315حماده

ثانحماده

راسبحماده

راسبحماده

ن344الصوفية

ثانالصوفية

ن328تلراك

راسبتلراك

ن349السوق مشتول

ن333السوق مشتول

ن346السوق مشتول

ثانالسوق مشتول

ن315ابراش كفر

ن326المنير

ن329المنير

ن320المنير

ن324المنير

ثانالمنير

ن315المنير

ن324المنير

راسبالمنير

ن315المنير

ن319المنير

ن320المنير

ن315المنير
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الشرقيةاألدبىمبصرموسى السيد السيد رضا65677

الشرقيةاألدبىمبصرالطيب حسين حسان فايز مصطفى65678

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد حسانين فؤاد محمود65679

االسماعيليةاألدبىمبصرالعاطى عبد السيد الحكيم عبد ابراهيم65680

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم البارى عبد عدلى ابراهيم احمد65681

االسماعيليةاألدبىمبصرالدين عالء خليل ابراهيم سعيد احمد65682

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد سويفى ممدوح اسالم65683

االسماعيليةاألدبىمبصرفرج القادر عبد محمد الدين عالء هللا عبد65684

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد حسين احمد محمد65685

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد اشرف محمد65686

االسماعيليةاألدبىمبصرحموده حامد محمد حسن محمد65687

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود احمد سعيد محمد65688

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان اسماعيل سليمان عاشور محمد65689

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمود حسن الاله عبد محمد65690

االسماعيليةاألدبىمبصرعثمان عجمى مخطار محمد65691

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد حسين سعيد محمود65692

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد الحميد عبد محمود65693

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن احمد سيد مصطفى ياسر65694

االسماعيليةاألدبىمبصرمهران حسانين السيد مصطفى65695

االسماعيليةاألدبىمبصرالغفار عبد حسين سليمان محمد65696

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسين جمال حسين65697

االسماعيليةاألدبىمبصرعواجه هانى ابو العال عبد ناجح محمد65698

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا ضيف سليمان سالم ابراهيم65699

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عيد ابراهيم65700

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا فيز سليمان احمد احمد65701

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد الرازق عبد ايمن احمد65702

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد غانم سليمان احمد65703

االسماعيليةاألدبىمبصرحسان محمد هللا عبد احمد65704

االسماعيليةاألدبىمبصرالراضى عبد غريب محمد احمد65705

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم اسامه السيد65706

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسين الفضل ابو حسين65707

االسماعيليةاألدبىمبصرالقادر عبد صالح محمد القادر عبد65708

االسماعيليةاألدبىمبصرحنيدق على اشرف هللا عبد65709

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد سلمان عمر65710

االسماعيليةاألدبىمبصرربه عبد عثمان محمد عثمان65711

االسماعيليةاألدبىمبصرمرسى محمد عارف محمد65712

االسماعيليةاألدبىمبصرسعيد حسين على محمد65713

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان محمد فتحى محمد65714

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن حداد احمد محمود65715

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد محمود65716

االسماعيليةاألدبىمبصرغريب السيد محمد محمود65717

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسن على مصطفى65718
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ن323المنير

ثانالمنير

ن338دهمشا

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن318االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن337االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

راسبباالسماعيلية الضبعية

راسبباالسماعيلية الضبعية

ن315باالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ن315باالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ن316باالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ن332باالسماعيلية الضبعية

ن340باالسماعيلية الضبعية

ن315باالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية
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االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد االباصيرى جابر نافع65719

االسماعيليةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم عرفات ياسر65720

االسماعيليةاألدبىمبصرعياد محمد عياد مصطفى65721

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى عيد سالم على ابراهيم65722

االسماعيليةاألدبىمبصرعمران محمد جابر رضا ابراهيم65723

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمود اسماعيل احمد65724

االسماعيليةاألدبىمبصرالمجيد عبد سويلم جمال احمد65725

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد منصور احمد ربيع احمد65726

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل يوسف سيد احمد65727

االسماعيليةاألدبىمبصرشكيوى محمد احمد محمد احمد65728

االسماعيليةاألدبىمبصرهالوى محمد احمد محمد احمد65729

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه رمضان غريب مصطفى احمد65730

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد نبيل احمد65731

االسماعيليةاألدبىمبصرالروينى على طه الرسول عبد بالل65732

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد عراقى سعيد عمرو سعيد65733

االسماعيليةاألدبىمبصرمغنم على عيد ابراهيم الرحمن عبد65734

االسماعيليةاألدبىمبصرعامر عيد عيد عامر حماد الرحمن عبد65735

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد الثانى ربيع هللا عبد65736

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عوض محروس عبده السيد عبده65737

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد بدوى ابراهيم محمد65738

االسماعيليةاألدبىمبصرعيد ميهوب ابراهيم احمد محمد65739

االسماعيليةاألدبىمبصرالسمان عطا جمال محمد65740

االسماعيليةاألدبىمبصرحسان سالم حسين محمود65741

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد العزيز عبد محمود65742

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمد محمود65743

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد السيد محمود مصطفى65744

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه رمضان غريب السيد نادر65745

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد على نادر65746

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد على اسامه يوسف65747

االسماعيليةاألدبىمبصرعوده سليمان الهادى عبد ابراهيم65748

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم محمد منصور محمد ابراهيم65749

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه على عطيه احمد65750

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم على محمد احمد65751

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم محمد بكر ابو اسالم65752

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم على اسالم65753

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد على رمضان حسام65754

االسماعيليةاألدبىمبصرعوده السيد محمد حسن65755

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى سيد زياد65756

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد احمد السيد65757

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل السالم عبد محمد السيد65758

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسين ياسر عمر65759

االسماعيليةاألدبىمبصرعوض السيد فتحى رجب محمد65760
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ثانفايد
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ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

راسبفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

راسبفايد

ثانفايد

ثانفايد

راسبفايد

راسبفايد

ثاناالبطال

ثاناالبطال

ن315االبطال

ثاناالبطال

ن318االبطال

ثاناالبطال

ثاناالبطال

ن315االبطال

ثاناالبطال

راسباالبطال

ثاناالبطال

ثاناالبطال

ن317االبطال
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االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد حسين محمود محمد65761

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد جمال محمود65762

االسماعيليةاألدبىمبصرالمعبود عبد على محمد عادل محمود65763

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد جمال مصطفى65764

االسماعيليةاألدبىمبصرفرج الرحمن عبد محمد محمود مصطفى65765

االسماعيليةاألدبىمبصرعزب محمد شحته هشام65766

االسماعيليةاألدبىمبصرالسباعى السيد هللا عبد على65767

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عطا موسى محمد على65768

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد الصادق محمد65769

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود شعيب سمير احمد65770

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمد محمد احمد65771

االسماعيليةاألدبىمبصرعيسى احمد محمد خالد65772

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحيم عبد سعيد خليفه محمد65773

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى غريب رفعت محمد65774

االسماعيليةاألدبىمبصرعوض محمد رمضان محمد65775

االسماعيليةاألدبىمبصرعباس احمد سعد ابراهيم65776

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم احمد65777

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد رمضان انور احمد65778

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن سالم حسن احمد65779

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ذكرى صبحى احمد65780

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد فاضل احمد65781

االسماعيليةاألدبىمبصرجندى ابراهيم محمد احمد65782

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد احمد65783

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى السيد محمد احمد65784

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد شعيب محمد احمد65785

االسماعيليةاألدبىمبصرالمقصود عبد الحميد عبد محمد احمد65786

االسماعيليةاألدبىمبصرالبدرى محمد سليمان اسالم65787

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد اسماعيل65788

االسماعيليةاألدبىمبصرعبيد محمود محمد جمال65789

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى صقلى ايمن حسام65790

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد ابراهيم حمدى65791

االسماعيليةاألدبىمبصرمتولى غريب ابراهيم خالد65792

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى السيد مدحت رضا65793

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم ربيع ابراهيم سريع65794

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سعد محمد سعد65795

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد احمد الرحمن عبد65796

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد ايمن الرحمن عبد65797

االسماعيليةاألدبىمبصرالشبراوى محمد احمد محمد65798

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمد65799

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمود السيد محمد65800

االسماعيليةاألدبىمبصرالمنعم عبد اسماعيل سمير محمد65801

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم صالح محمد65802
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االسماعيليةاألدبىمبصرمتولى الحميد عبد عاطف محمد65803

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد عوض ماجد محمد65804

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن كمال محمود محمد65805

االسماعيليةاألدبىمبصرعلوان السيد رياض محمود65806

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمود محمد محمود65807

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى الفتاح عبد وجيه مصطفى65808

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد سليم هشام65809

االسماعيليةاألدبىمبصرعيد عتيق عايد على عمر65810

االسماعيليةاألدبىمبصرالنور ابو السيد رضا محمد65811

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم غانم سالمه محمد65812

االسماعيليةاألدبىمبصرشحاته شحاته يونس مصطفى65813

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عوض منصور محمد منصور65814

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد على حمدى صابر65815

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى ابراهيم سليمان ابراهيم65816

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم المنعم عبد ابراهيم65817

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن زيد ابو محمد ابراهيم احمد65818

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان العزيز عبد جالل احمد65819

االسماعيليةاألدبىمبصرشحاته محمد دسوقى احمد65820

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى السيد صابر احمد65821

االسماعيليةاألدبىمبصرالرسول عبد الحميد عبد الرسول عبد احمد65822

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف الهادى عبد العزيز عبد احمد65823

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزازى السيد محمد غريب احمد65824

االسماعيليةاألدبىمبصرالمجيد عبد السالم عبد قاسم احمد65825

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد رضا السيد65826

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى العزيز عبد سليمان ايمن65827

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم على سليمان حسن حسام65828

االسماعيليةاألدبىمبصرمشرف دياب ابراهيم محمد حسام65829

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم محمد شحته حسين65830

االسماعيليةاألدبىمبصرخليل احمد محمد خليل محمد خليل65831

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان احمد صالح سعيد65832

االسماعيليةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد مجدى طارق65833

االسماعيليةاألدبىمبصرهاشم حسين محمد الرحمن عبد65834

االسماعيليةاألدبىمبصرقاسم على محمود محمد الرحمن عبد65835

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد يوسف هللا عبد65836

االسماعيليةاألدبىمبصرعباس مرسى احمد على65837

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد السيد احمد محمد65838

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم التهامى سليم محمد65839

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود محمد65840

االسماعيليةاألدبىمبصرالقوى عبد السالم عبد احمد محمود65841

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد السيد محمود65842

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد صالح محمود65843

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن الحمد ابو عطيه محمود65844
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االسماعيليةاألدبىمبصرسليم سعد الفتاح عبد مصطفى65845

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الرحمن عبد مصطفى65846

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد منصور شعبان ابراهيم65847

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد الحليم عبد محمد السيد65848

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على محمود عالء65849

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد محمود65850

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى هللا عبد السيد محمود65851

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين الرحمن عبد العزيز عبد مصطفى65852

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن حسن محمد محمد ابراهيم65853

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم محمد حسن احمد65854

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى اسماعيل احمد محسن احمد65855

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد خلف حسنى على65856

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه موسى محمد عماد65857

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى السيد احمد محمد65858

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور احمد ثروت محمد65859

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد سالم سعيد محمد65860

االسماعيليةاألدبىمبصررزق على الكريم عبد شحاته محمد65861

االسماعيليةاألدبىمبصرحرب على الخالق عبد صالح محمد65862

االسماعيليةاألدبىمبصرالجليل عبد محمود هللا عبد محمد65863

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد خليل محمد محمد65864

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن حسن محمد محمد محمد65865

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى محمد احمد محمود محمد65866

االسماعيليةاألدبىمبصرغريب السيد محمود محمد65867

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمود رمضان محمود65868

االسماعيليةاألدبىمبصرعليان سالم محمد محمود65869

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان مقبل محمد محمود65870

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد موسى محمد محمود65871

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين على على محمد ناصر65872

االسماعيليةاألدبىمبصرسرحان احمد محمد رمضان هشام65873

االسماعيليةاألدبىمبصرحمد سالمه السيد احمد65874

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد الدين محيى احمد65875

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى على احمد حسام65876

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد صالح رجب65877

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد غريب محمد عطيه65878

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد غريب محمد على65879

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد شحته محمد65880

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد محمد65881

االسماعيليةاألدبىمبصرالعظيم عبد الحليم عبد نبيل محمد65882

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد شندى رضا65883

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد حسين محمد65884

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد الرحيم عبد اسالم65885

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد شحته احمد65886
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االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل العظيم عبد محمد احمد65887

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حمدان السيد السيد ايمن65888

االسماعيليةاألدبىمبصرحسانين محمود الدين جمال بهاء بالل65889

االسماعيليةاألدبىمبصرغريب النجدى فتحى حسن عالء65890

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد احمد السيد محمد65891

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد عرفه صبرى محمد65892

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه محمود ايمن محمود65893

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى سيداحمد محمد سعيد محمود65894

االسماعيليةاألدبىمبصردسوقى محمد الفتاح عبد شحته محمود65895

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن العظيم عبد حسن هنداوى65896

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم سليمان محمد نبيل65897

االسماعيليةاألدبىمبصرالسباعى الرحمن عبد غريب يوسف احمد65898

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان الكريم عبد السيد الكريم عبد65899

االسماعيليةاألدبىمبصرجمعه على رجب على65900

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سالم محمود على65901

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود خالد عمار65902

االسماعيليةاألدبىمبصرجاد محمود السيد محمد65903

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان العال عبد حسن محمد65904

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى سالم على محمد65905

االسماعيليةاألدبىمبصرشاكر محمد السيد محمد65906

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد سعيد احمد65907

االسماعيليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد الفتاح عبد احمد65908

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد محمود احمد65909

االسماعيليةاألدبىمبصرقوره السالم عبد السعيد محمد السعيد65910

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد الجواد عبد عمر محمد65911

االسماعيليةاألدبىمبصرالسالم عبد القادر عبد فوزى محمد65912

االسماعيليةاألدبىمبصركامل زكريا يحى محمد65913

االسماعيليةاألدبىمبصرعليان سالم جابر محمود65914

االسماعيليةاألدبىمبصرغازى محمود اللطيف عبد محمود65915

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى رضوان هللا عبد خالد مصطفى65916

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد الباسط عبد يوسف65917

بورسعيداألدبىمبصرعمار محمد حامد بهجت احمد65918

بورسعيداألدبىمبصرمحمد على السالم عبد احمد65919

بورسعيداألدبىمبصرالسنهورى محمد على ناجى احمد65920

بورسعيداألدبىمبصرالسنهورى محمد على ناجى اشرف65921

بورسعيداألدبىمبصرهللا عبد بيومى حنفى محمد عمر65922

بورسعيداألدبىمبصرقاسم رضوان قاسم محمد الرحمن عبد65923

بورسعيداألدبىمبصريوسف على قطب السيد محمد65924

بورسعيداألدبىمبصرالغيطانى متولى محمد نصر هللا عبد65925

بورسعيداألدبىمبصرالحماحمى محمد عثمان محمد عمر65926

بورسعيداألدبىمبصرالحماحمى محمد عثمان محمد محمد65927

بورسعيداألدبىمبصرهللا نعمه هللا نعمه ابراهيم ابراهيم65928
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ثانشرق القنطرة

ثانشرق القنطرة

ثانشرق القنطرة

ثانشرق القنطرة

ثانشرق القنطرة

ن324شرق القنطرة

ثانشرق القنطرة

ن335شرق القنطرة

ثانشرق القنطرة

ثانشرق القنطرة

ثانشرق القنطرة

ثانالتجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

راسببورسعيد

ثانبورسعيد

ثانالهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

راسبالبقر بحر
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بورسعيداألدبىمبصرمحمد صالح حميد احمد65929

بورسعيداألدبىمبصرسند زيدان ابراهيم حسام65930

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم مسعد هللا عبد حسين65931

بورسعيداألدبىمبصراحمد عثمان السيد محمد65932

بورسعيداألدبىمبصرعلى على عبده محمد65933

بورسعيداألدبىمبصراحمد احمد على محمود65934

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم الزير محمد ابراهيم65935

بورسعيداألدبىمبصرفهيد السيد حسين السيد65936

بورسعيداألدبىمبصرسليمان سند محمد السيد65937

بورسعيداألدبىمبصرسند محمد الدين صالح محمد65938

بورسعيداألدبىمبصرمحمد السيد شوقى محمد65939

السويساألدبىمبصرالراضى عبد ابراهيم على ابراهيم65940

السويساألدبىمبصرعلى يوسف على يوسف65941

السويساألدبىمبصرحسن صادق محمود احمد65942

السويساألدبىمبصربدرى محمد عادل محمد65943

السويساألدبىمبصرعلى حسن مصباح الرحمن عبد65944

سيناء جنوباألدبىمبصرمسلم زايد ابراهيم جرير65945

سيناء جنوباألدبىمبصرحمدان سالم احميد محمد65946

سيناء جنوباألدبىمبصرالفضل ابو محمود محمد اسالم65947

سيناء جنوباألدبىمبصرحميد عطوه سعيد محمود65948

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد حمدان احمد حمدان65949

سيناء جنوباألدبىمبصراحمد العزيز عبد صبحى محمد65950

سيناء جنوباألدبىمبصريوسف محمد الفتاح عبد محمود65951

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد جاد القاسم ابو يوسف65952

سيناء جنوباألدبىمبصرحميد محمد عطوه اشرف65953

سيناء جنوباألدبىمبصرصالح فتيح جبلى محمد65954

سيناء جنوباألدبىمبصرفتيح صالح فتحى صالح65955

البحيرةاألدبىمبصرالشبراخيتى سعد السعيد حسين65956

البحيرةاألدبىمبصرجوده على شحاته محمد عمر65957

البحيرةاألدبىمبصرشريرى احمد فكرى مروان65958

البحيرةاألدبىمبصرالقط السالم عبد الفتاح عبد السالم عبد محمد65960

البحيرةاألدبىمبصرسالمه حسن محمود انصارى محمود65961

البحيرةاألدبىمبصرشنيش الاله عبد السيد نادر65962

البحيرةاألدبىمبصرحربى صبحى مختار صبحى65963

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد ابراهيم الوهاب عبد الباسط عبد محمد65964

البحيرةاألدبىمبصرفايد فرحان حنفى مصطفى65965

البحيرةاألدبىمبصرحسن ابو االخرس هللا عبد محمد احمد65966

البحيرةاألدبىمبصرسنيط محمد سالم ابراهيم محمد65967

البحيرةاألدبىمبصرخليفه حسن ابراهيم الجواد عبد اسامه65968

البحيرةاألدبىمبصربسيونى السيد احمد سيد العزيز عبد شادى65969

البحيرةاألدبىمبصرخليل حميده خليل الاله عبد65970

البحيرةاألدبىمبصربكر السيد على خالد احمد65971
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راسبالبقر بحر

ثانالبقر بحر

راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر

راسبالبقر بحر

ثانالبقر بحر

راسبالبقر بحر

ثانالسويس

ثانالسويس

راسبالشلوفة

ثانالشلوفة

ثانجنيفة

راسبسدر رأس

راسبسدر رأس

ن338ابوزنيمة

ثان(9) الكيلو

ثانابورديس

ثانابورديس

ثانابورديس

ثانابورديس

ن338كاترين سانت

ن333كاترين سانت

ن320السباعية

ن348شرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب

ثانغزال زاوية

ثانغزال زاوية

ثانعبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

ثانطرابمبا
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البحيرةاألدبىمبصرالنوحى المقصود عبد الدين عالء احمد65972

البحيرةاألدبىمبصرسليمان عزت يسرى الدين حسام65973

البحيرةاألدبىمبصرالدايم عبد السيد وجيه على65974

البحيرةاألدبىمبصرالقاسم ابو عوض الصافى ياسر الصافى65975

البحيرةاألدبىمبصرحميده الغنى عبد النبى عبد فوزى محمد اشرف65976

البحيرةاألدبىمبصراالسيوطى السيد احمد السيد احمد65977

البحيرةاألدبىمبصرهللا نعمه محمد شحاته عزت احمد65978

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد رسول عمرو65979

البحيرةاألدبىمبصررميح محمد محمد نصر محمود65980

البحيرةاألدبىمبصرالبخشوان محمد محمود حسن ياسر65981

البحيرةاألدبىمبصرسليمان صالح ابراهيم على ابراهيم65982

البحيرةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد رجب محمد ابراهيم65983

البحيرةاألدبىمبصرالشحات على حامد على احمد65984

البحيرةاألدبىمبصرحسن خليل ابراهيم الهادى عبد احمد65985

البحيرةاألدبىمبصرفراج حمد سعد كامل احمد65986

البحيرةاألدبىمبصرجنوب ابو المقصود عبد الصافى محمد احمد65987

البحيرةاألدبىمبصربكر ابو الرحمن عبد صابر سليمان حاتم65988

البحيرةاألدبىمبصرشرعان حسين الجواد عبد محمد الجواد عبد65989

البحيرةاألدبىمبصربرغش محمد كامل سعد عالء65990

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد الاله عبد الجواد عبد عالء65991

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد كامل محمد العزيز عبد عالء65992

البحيرةاألدبىمبصرمحمد حسين رمضان خميس هللا عبد65993

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد على فايز منصور كرم65994

البحيرةاألدبىمبصرالجمل صالح ابراهيم السيد محمد65995

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد محمد محمود جابر محمد65996

البحيرةاألدبىمبصريادم محمد صبحى محمود ابراهيم65997

البحيرةاألدبىمبصريادم محمد صبحى احمد محمد65998

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى طه هللا فتح ماهر اسالم65999

البحيرةاألدبىمبصرعوض على حسن احمد66000

البحيرةاألدبىمبصردميس السميع عبد لطفى العظيم عبد احمد66001

البحيرةاألدبىمبصرحسين ابو كامل ابراهيم حامد66002

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم منصور خميس حامد66003

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد جمعه حمدى المجيد عبد66004

البحيرةاألدبىمبصرعلى اللطيف عبد فؤاد على66005

البحيرةاألدبىمبصرحجازى محمد المقصود عبد حسن محمد66006

البحيرةاألدبىمبصرالحسن ابو قطب خميس كامل محمد66007

البحيرةاألدبىمبصربسيونى الحليم عبد بشير محمود محمد66008

البحيرةاألدبىمبصرهنداوى على محمد المنعم عبد ايهاب66009

البحيرةاألدبىمبصرهنداوى على محمد المنعم عبد محمود66010

البحيرةاألدبىمبصرمبارك عوض الكريم عبد محمد محمود66011

البحيرةاألدبىمبصردميس صبرى عباس هشام66012

البحيرةاألدبىمبصرخزيم عوض فرحات صالح اسامه66013
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ثانطرابمبا

ن315طرابمبا

ن321طرابمبا

ثانالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ن374ابوحمص

ثانابوحمص

ن350ابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانقافلة

ثانقافلة

ثانقافلة

ثانقافلة

ثانقافلة

ثانقافلة

ثانقافلة

ثانقافلة

راسبقافلة

ثانقافلة

راسبقافلة

ثانقافلة

ثانقافلة

ثانقافلة

راسبقافلة

ثانقافلة

ثانقافلة

ثانقافلة

ثانالشرقية بلقطر

ن366الشرقية بلقطر

راسبالشرقية بلقطر

ثانالشرقية بلقطر

ثانالشرقية بلقطر

راسبالشرقية بلقطر

ثانالشرقية بلقطر

ثانالشرقية بلقطر

ثانالشرقية بلقطر

راسبالشرقية بلقطر

راسبالشرقية بلقطر

ثانالشرقية بلقطر

ثانالشرقية بلقطر

راسبالقناطر كوم
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البحيرةاألدبىمبصرصيام ابو عيد محمد حازم66014

البحيرةاألدبىمبصرصيام ابو محمد عيد خميس ربيع66015

البحيرةاألدبىمبصرالمر الحميد عبد العزيز عبد عوض محمد66016

البحيرةاألدبىمبصرشاهين اسماعيل رزق محروس محمد66017

البحيرةاألدبىمبصرمجلى قاسم اسماعيل مصطفى محمد66018

البحيرةاألدبىمبصرمحمد حميده غازى محمود66019

البحيرةاألدبىمبصربرانى يوسف جالل مجدى بسام66020

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد درويش رجب محمد66021

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد حمد غازى هشام66022

البحيرةاألدبىمبصرهللا خير الطيب عرفه شعبان احمد66023

البحيرةاألدبىمبصرالطباخ بسيونى احمد محمد احمد66024

البحيرةاألدبىمبصرخفاجه هللا ضيف صابر سامى صابر66025

البحيرةاألدبىمبصرالنقيب محمد احمد رمضان محمد66026

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى محمود عاطف محمد محمد حسن66027

البحيرةاألدبىمبصرالنور ابو محمود احمد اباظه كريم66028

البحيرةاألدبىمبصربدر محمد على حامد خالد66029

البحيرةاألدبىمبصرعلى السيد سعيد رمضان السيد66030

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد مصطفى احمد جمال مصطفى66031

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد القادر عبد البارى عبد هللا عبد66032

البحيرةاألدبىمبصرعيسى محمد سعداوى صبرى احمد66033

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السيد هللا عبد محمود احمد66034

البحيرةاألدبىمبصرمسلوب محمد محمد مجاهد ابراهيم66035

البحيرةاألدبىمبصرسويد مصطفى طسم شعبان طوسون66036

البحيرةاألدبىمبصربكر القوى عبد هللا جاب صالح مدحت66037

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد عليوه محمد66038

البحيرةاألدبىمبصرعراقى محمد الحليم عبد محمد66039

البحيرةاألدبىمبصرشعيب جمعه ربه عبد جمعه محمد66040

البحيرةاألدبىمبصررزق الجواد عبد كامل ممدوح محمد66041

البحيرةاألدبىمبصرالمطلب عبد المحسن عبد هللا سعد محمود66042

البحيرةاألدبىمبصرفراج بسيونى هللا عبد عادل هللا عبد66043

البحيرةاألدبىمبصرجوده احمد محمد ابراهيم66044

البحيرةاألدبىمبصرحسنين عبده محمود حسنين احمد66045

البحيرةاألدبىمبصرصالح احمد ابراهيم حسين احمد66046

البحيرةاألدبىمبصرصالح على محمد محمد سامى احمد66047

البحيرةاألدبىمبصرعطافى السيد محمد احمد66048

البحيرةاألدبىمبصرطه احمد محمد يسرى احمد66049

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاب الرحمن عبد احمد جمال اسامه66050

البحيرةاألدبىمبصرالطحان احمد الرحمن عبد محمد ايمن66051

البحيرةاألدبىمبصربركات السيد ياسر السيد66052

البحيرةاألدبىمبصرالخير ابو رضوان احمد سعد صالح66053

البحيرةاألدبىمبصراالصالبى محمد احمد هللا عبد صبرى66054

البحيرةاألدبىمبصرالفقى الدين تاج محمد طه66055
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ثانالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

راسبالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ن390القناطر كوم

ثانبطورس

ن332بطورس

ن323بطورس

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

راسبهللا نصر

راسبهللا نصر

ن316الدوار كفر

ن349الدوار كفر

ن326البسلقون

ن332الغربية بلقطر

راسبكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

راسبكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ن327كريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

ثانشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

ثانشبراخيت

راسبشبراخيت
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البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد محمد عادل الرحمن عبد66056

البحيرةاألدبىمبصرالصنافيرى العزيز عبد مصطفى العزيز عبد66057

البحيرةاألدبىمبصرحسن ابو محمد اللطيف عبد زغلول اللطيف عبد66058

البحيرةاألدبىمبصرالصياد حامد احمد صبحى عالء66059

البحيرةاألدبىمبصرالعمرى محمد النبى عبد عالء66060

البحيرةاألدبىمبصررمضان محمد الحميد عبد كريم66061

البحيرةاألدبىمبصرالنجار ابراهيم احمد محمد66062

البحيرةاألدبىمبصرفطيره مصطفى احمد بسيونى محمد66063

البحيرةاألدبىمبصرشنب ابو الصاوى جابر محمد66064

البحيرةاألدبىمبصرزيدان بدوى جالل محمد66065

البحيرةاألدبىمبصرالهليهى السيد الحى عبد درويش محمد66066

البحيرةاألدبىمبصردياب محمد السيد دياب محمد66067

البحيرةاألدبىمبصرحسن مصطفى الفتاح عبد رضا محمد66068

البحيرةاألدبىمبصربسيونى الجواد عبد عيد شعبان محمد66069

البحيرةاألدبىمبصرمرسى الرحمن عبد لطفى عاطف محمد66070

البحيرةاألدبىمبصرخضر على محمد الحميد عبد محمد66071

البحيرةاألدبىمبصرعمار مبروك احمد اللطيف عبد محمد66072

البحيرةاألدبىمبصررفاعى العال عبد محمد هللا عبد محمد66073

البحيرةاألدبىمبصرعبده هللا عبد على الناصر عبد محمد66074

البحيرةاألدبىمبصرفريج ابراهيم محمد فتحى محمد66075

البحيرةاألدبىمبصرالسلماوى محمود الحليم عبد محمد محمد66076

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم احمد سيد فؤاد محمود66077

البحيرةاألدبىمبصرالجراوانى محمد مصطفى مصطفى محمود66078

البحيرةاألدبىمبصرناصر يوسف يونس عزت يونس66079

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد محمد المولى عبد السيد احمد66080

البحيرةاألدبىمبصردويس محمد احمد ايمن66081

البحيرةاألدبىمبصركمونه محمد عزيز طارق66082

البحيرةاألدبىمبصربدر محمد اللطيف عبد الوهاب عبد الرحمن عبد66083

البحيرةاألدبىمبصرالشافعى مبارك اللطيف عبد رزق اللطيف عبد66084

البحيرةاألدبىمبصردرويش احمد درويش محمد66085

البحيرةاألدبىمبصرالشافعى الغنى عبد محمد السيد محمد66086

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد السالم عبد محمد سعيد مصطفى66087

البحيرةاألدبىمبصرعطيه احمد الدين نصر على هللا عبد66088

البحيرةاألدبىمبصررواش بسيونى ابراهيم يسرى محمد66089

البحيرةاألدبىمبصرالعبد مصطفى السالم عبد يحيى السالم عبد66090

البحيرةاألدبىمبصربدر العاطى عبد ربيع الغفار عبد66091

البحيرةاألدبىمبصرنصر عطيه نصر صالح66092

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد المحسن عبد الشرنوبى حسام66093

البحيرةاألدبىمبصرالعجوانى عوض احمد مسعد مصطفى66094

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد نجاح عنتر محمود66095

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم المجد ابو محمد صالح بكر ابو66096

البحيرةاألدبىمبصريونس محمد الرحمن عبد احمد امير66097



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2598

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن324شبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

ثانشبراخيت

ن315شبراخيت

ثانشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

راسبلقانة

ثانلقانة

ن356لقانة

ن331لقانة

راسبلقانة

ن315لقانة

ثانلقانة

راسبلقانة

ن326ابوالسحما

راسبابوالسحما
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البحيرةاألدبىمبصريونس محمد الرحمن عبد احمد حسام66098

البحيرةاألدبىمبصرجبر العزيز عبد فتحى حسين جاد66099

البحيرةاألدبىمبصرصالح على احمد وجيه الشافى عبد66100

البحيرةاألدبىمبصربركات محمد محمد هللا عبد الرؤف عبد66101

البحيرةاألدبىمبصرحجازى احمد محمد كرم على66102

البحيرةاألدبىمبصرالنجار العزيز عبد عوض سعيد عوض66103

البحيرةاألدبىمبصرقطب محمد باتع محمد66104

البحيرةاألدبىمبصررزق الوهاب عبد على رضا محمد66105

البحيرةاألدبىمبصردرويش محمد رضا محمد66106

البحيرةاألدبىمبصرشريف سعيد عادل محمد66107

البحيرةاألدبىمبصربصل الحليم عبد محمد عصام محمد66108

البحيرةاألدبىمبصرالمصرى ابراهيم صبرى محمود66109

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد عزت محمد محمود66110

البحيرةاألدبىمبصرالقالوى مصطفى اسماعيل مصطفى66111

البحيرةاألدبىمبصرالعربى ابراهيم عاطف هيثم66112

البحيرةاألدبىمبصرمكايد خليل رشيد وحيد66113

البحيرةاألدبىمبصرحجازى احمد محمد كرم ياسر66114

البحيرةاألدبىمبصرعلى سعد محمد سعد66115

البحيرةاألدبىمبصرالدنطاوى بسيونى جمال احمد66116

البحيرةاألدبىمبصرعلوه محمد احمد السالم عبد احمد66117

البحيرةاألدبىمبصرالزنقلى خالد صالح السالم عبد احمد66118

البحيرةاألدبىمبصرالسباع ابو ابراهيم على احمد66119

البحيرةاألدبىمبصروهدان مصطفى الحميد عبد حسن اسماعيل66120

البحيرةاألدبىمبصرالفار الرازق عبد بسيونى جمال بسيونى66121

البحيرةاألدبىمبصرعبده العاطى عبد محمد عيد خالد66122

البحيرةاألدبىمبصربعليص ابراهيم الجيد عبد محمد خالد66123

البحيرةاألدبىمبصرالنجار دغش السيد احمد السيد66124

البحيرةاألدبىمبصرعلوه محمد الحميد عبد محمد الحميد عبد66125

البحيرةاألدبىمبصرحمد الرؤف عبد احمد عرفه66126

البحيرةاألدبىمبصرالفار ابراهيم النبى عبد ايمن عصام66127

البحيرةاألدبىمبصرشعالن على سعيد على66128

البحيرةاألدبىمبصرمنيسى محمد على المجيد عبد على فوزى66129

البحيرةاألدبىمبصرالشنشورى احمد السيد محمد66130

البحيرةاألدبىمبصرالفار الرازق عبد بسيونى السيد محمد66131

البحيرةاألدبىمبصراالعمى على سعيد محمد66132

البحيرةاألدبىمبصرحديفه محمد فتحى سعيد محمد66133

البحيرةاألدبىمبصرالخولى المحسن عبد محمد سعيد محمد66134

البحيرةاألدبىمبصرهللا عوض احمد المنصف عبد محمد66135

البحيرةاألدبىمبصرغنام العزيز عبد ابراهيم هللا عطا محمد66136

البحيرةاألدبىمبصرحجازى الجواد عبد خالد ممدوح66137

البحيرةاألدبىمبصرالبشه المجيد عبد قطب يوسف66138

البحيرةاألدبىمبصرالعربى عوض معوض محمد يوسف66139
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راسبابوالسحما

راسبابوالسحما

ثانابوالسحما

ثانابوالسحما

ثانابوالسحما

ثانابوالسحما

ثانابوالسحما

راسبابوالسحما

ثانابوالسحما

راسبابوالسحما

راسبابوالسحما

ثانابوالسحما

راسبابوالسحما

ثانابوالسحما

ثانابوالسحما

راسبابوالسحما

راسبابوالسحما

ثانابوالسحما

ثانالخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

ن356الخولى شهاوى

ن345الخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

ن374الخولى شهاوى

ن366الخولى شهاوى

ن350الخولى شهاوى

ن315الخولى شهاوى

ن337الخولى شهاوى

ن321الخولى شهاوى

ن342الخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

ن356الخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

ن348الخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى

ثانالخولى شهاوى
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البحيرةاألدبىمبصرالشيخ محمد الفتاح عبد احمد ابراهيم66140

البحيرةاألدبىمبصرحميد رجب احمد محمد احمد66141

البحيرةاألدبىمبصرعوض السيد الفتاح عبد محمد اسالم66142

البحيرةاألدبىمبصرالسعداوى غالب ابراهيم صابر حمدى66143

البحيرةاألدبىمبصرمصرى هللا جاد جمعه ابراهيم شعبان66144

البحيرةاألدبىمبصرالقاضى على المنعم عبد محمد المنعم عبد66145

البحيرةاألدبىمبصرجلبط عطافى الفتاح عبد ابراهيم محمد66146

البحيرةاألدبىمبصرعلوان ابراهيم الحميد عبد الناصر عبد جمال66147

البحيرةاألدبىمبصررضوان امين محمد جالل رضوان66148

البحيرةاألدبىمبصرالدين شرف الجواد عبد الدين بدر الجواد عبد66149

البحيرةاألدبىمبصرالحبروك السعود ابو ربيع عوض66150

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى السيد محمد السيد فتحى66151

البحيرةاألدبىمبصرعامر احمد الرحمن عبد محمد ايمن66152

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد الرحمن عبد فتحى عمرو66153

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد مرسى السيد محمود محمد66154

البحيرةاألدبىمبصرصالح بسيونى العاطى عبد محسن محمود66155

البحيرةاألدبىمبصرالوايلى عرابى محمد احمد66156

البحيرةاألدبىمبصرالمعناوى الصمد عبد محمد اسالم66157

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد احمد احمد سيد حسن رفيق66158

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد احمد على فوزى سعيد66159

البحيرةاألدبىمبصرالصباغ السالم عبد سعد السالم عبد سعد66160

البحيرةاألدبىمبصرعيسى الهادى عبد المقصود عبد سعد المقصود عبد66161

البحيرةاألدبىمبصرعاشور عنتر حسن اسماعيل احمد محمد66162

البحيرةاألدبىمبصرمغيب الهادى عبد الرازق عبد محمد66163

البحيرةاألدبىمبصرالعربى الحميد عبد صحابى الحميد عبد66164

البحيرةاألدبىمبصررمضان موسى خليل العظيم عبد عنتر66165

البحيرةاألدبىمبصرقنديل شحاته الجليل عبد السالم عبد حسام66166

البحيرةاألدبىمبصرالسميع عبد السالم عبد شعبان عرفه شعبان66167

البحيرةاألدبىمبصرحسن المنعم عبد انور المنعم عبد66168

البحيرةاألدبىمبصرالعالم محمد الفتاح عبد هللا عبد محمد66169

البحيرةاألدبىمبصرحيدر اسماعيل احمد نبيل محمد66170

البحيرةاألدبىمبصرالجيار محمد الفتاح عبد جمال محمود66171

البحيرةاألدبىمبصركامل رمضان كامل مصطفى66172

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمود خلف حسام66173

البحيرةاألدبىمبصرالحسن ابو محمود محمد حسام66174

البحيرةاألدبىمبصرالدين خير على حمد خميس هللا عبد66175

البحيرةاألدبىمبصرالخطيب الحميد عبد السيد سعد الرحمن عبد66176

البحيرةاألدبىمبصرالحفيظ عبد الدين سعد الحفيظ عبد عالء66177

البحيرةاألدبىمبصررزيق ابراهيم على ابراهيم احمد66178

البحيرةاألدبىمبصرغنيم هللا عبد الشافى عبد صابر احمد66179

البحيرةاألدبىمبصررضوان على محمد عالء احمد66180

البحيرةاألدبىمبصرموسى سليمان محمد احمد اسالم66181
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ثانفرنوى
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ن315فرنوى
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ن315اسمانيا

راسبالعنب نكال

ن341العنب نكال

ثانالعنب نكال

ثانالعنب نكال

ثانالعنب نكال

ثانالعنب نكال

راسبالعنب نكال

راسبالعنب نكال

راسبالعنب نكال

راسبالعنب نكال

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن315البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن315بالبحيرة بدر

ن315بالبحيرة بدر

ن315بالبحيرة بدر

راسببالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ثانشاهين عمر

ثانشاهين عمر

ثانشاهين عمر

ثانشاهين عمر
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البحيرةاألدبىمبصرعمران المنعم عبد رضا المنعم عبد66182

البحيرةاألدبىمبصرالطحان رمضان حسن على مصطفى66183

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد العظيم عبد محمد عمر66184

البحيرةاألدبىمبصرمحمد العال عبد مبدى محمد احمد66185

البحيرةاألدبىمبصردره بدوى محمد باسم66186

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح احمد راشد الصاوى رضا66187

البحيرةاألدبىمبصرجاد محمد جمال الرحمن عبد66188

البحيرةاألدبىمبصرموسى خليل محمد صالح محمود66189

البحيرةاألدبىمبصررضوان على التواب عبد ربيع محمد66190

البحيرةاألدبىمبصررجب رمضان ابراهيم حسين احمد66191

البحيرةاألدبىمبصرعالم شحاته زيد ابو صابر احمد66192

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد صبرى الناصر عبد احمد66193

البحيرةاألدبىمبصرعوض مسعود عوض احمد66194

البحيرةاألدبىمبصرالنجار احمد صبحى محمد محمد احمد66195

البحيرةاألدبىمبصراحمد زاكر عادل اسالم66196

البحيرةاألدبىمبصراحمد زاكر جاد الرحمن عبد66197

البحيرةاألدبىمبصرعلى عتاب ابو رضا عماد66198

البحيرةاألدبىمبصرالسطوحى مشحوت محمد محمد66199

البحيرةاألدبىمبصرالبشبيشى شحاته محمود محمد66200

البحيرةاألدبىمبصرربيع الفتاح عبد مصطفى محمد66201

البحيرةاألدبىمبصرعلى الدين سعد فتوح نادر66202

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمود السيد ناصر66203

البحيرةاألدبىمبصرالعبد محمد ابراهيم على احمد66204

البحيرةاألدبىمبصركشاف طه محمد حسين على66205

البحيرةاألدبىمبصراالقطش حسن السيد اسماعيل محمد66206

البحيرةاألدبىمبصرسليم ابو فهمى ابراهيم محمد ماجد66207

البحيرةاألدبىمبصرموافى محمد الوهاب عبد السيد ياسر66208

البحيرةاألدبىمبصرايوب المنعم عبد الدين جمال خليل66209

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى احمد عمر الرحمن عبد66210

البحيرةاألدبىمبصرالعسيلى محمد محمود صالح خالد66211

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد الفتاح عبد محمد رجب احمد66212

البحيرةاألدبىمبصرالهوارى احمد محمد محمد بهاء66213

البحيرةاألدبىمبصرالسيد على السالم عبد اشرف السالم عبد66214

البحيرةاألدبىمبصرالخطيب احمد حامد محمد66215

البحيرةاألدبىمبصرشكر حسين محمد حسين بكر محمد66216

البحيرةاألدبىمبصرعيسى شحاته محمد سامى محمد66217

البحيرةاألدبىمبصرزيدان محمود الوهاب عبد محمد مؤمن66218

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد الكريم عبد فوزى محمد66219

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل ابو مبارك ابراهيم محمد نزيه محمد66220

البحيرةاألدبىمبصرعبده العليم عبد مبروك رجب محمد66221

البحيرةاألدبىمبصرعفيفى هللا عبد محمد هللا عبد محمد66222

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد عطيه رمضان66223
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راسبشاهين عمر

راسبشاهين عمر

ثانالمعركة

ثانالمعركة

ن315المعركة

ثانالمعركة

راسبالمعركة

ثانالمعركة

ن316المعركة

ثانالمعركة

ن315المعركة

ثانالمعركة

ثانالمعركة

ثانالمعركة

ثانالمعركة

راسببالبحيرة الرحمانية

ن315بالبحيرة الرحمانية

راسببالبحيرة الرحمانية

ن324سمخراط

ن319سمخراط

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانالحدين

راسبالحدين

راسبالحدين

راسبالحدين

راسبالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ن321الحدين

ثانالحدين

راسبالحدين

راسبالحدين

ن351الصواف
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البحيرةاألدبىمبصربكر على السيد احمد66224

البحيرةاألدبىمبصرعلى رمضان على مصطفى66225

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد شوقى رضا محمود66226

البحيرةاألدبىمبصرالمالك عبد على ثروت حسام ثروت66227

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمود محمد احمد66228

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السيد العاطى عبد فؤاد سعيد66229

البحيرةاألدبىمبصرالبنا محمود ابراهيم عمر66230

البحيرةاألدبىمبصرعجمى محمد فتحى خيرت فتحى66231

البحيرةاألدبىمبصرالجمل ابراهيم ابراهيم احمد محمد66232

البحيرةاألدبىمبصرالجمال احمد الرازق عبد رمضان محمد66233

البحيرةاألدبىمبصرالجمل احمد كامل الوهاب عبد محمود66234

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد محمود66235

البحيرةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد خالد66236

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد الواحد عبد مخلوف محمد على66237

البحيرةاألدبىمبصرصالح الرازق عبد فايز اسالم66238

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد حميد حاتم66239

البحيرةاألدبىمبصربرانى فايز الهادى عبد الوهاب عبد66240

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى محمد محمد شعبان محمد66241

البحيرةاألدبىمبصرحمادى الحميد عبد محمود مهدى محمد66242

البحيرةاألدبىمبصرالصادق احمد الصادق محمد66243

البحيرةاألدبىمبصرطويله ابو العزيز عبد شعيب العزيز عبد66244

البحيرةاألدبىمبصرالنعاس حسن جابر سليمان محمد66245

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمد صبحى ماهر محمد66246

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الجالى موسى محمد احمد66247

البحيرةاألدبىمبصرعكاشه المقصود عبد الرازق عبد عيد رامى66248

البحيرةاألدبىمبصررضوان محمد جميل حسنى شهاب66249

البحيرةاألدبىمبصرعويدات حسن على توفيق محمد66250

البحيرةاألدبىمبصرعيسى محمد القادر عبد رضا محمد66251

البحيرةاألدبىمبصرمعروف محمد محمد معروف محمود66252

البحيرةاألدبىمبصرالبنا صالح حسن على محمد وليد66253

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم المجيد عبد راغب المجيد عبد ابراهيم66254

البحيرةاألدبىمبصرموسى شعبان بركات احمد66255

البحيرةاألدبىمبصرمرعى فرج مختار شعيب احمد66256

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم على صبرى احمد66257

البحيرةاألدبىمبصرمحمد عيد على الرازق عبد احمد66258

البحيرةاألدبىمبصرمحمد يوسف على يوسف اسالم66259

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد فرج خميس بريك66260

البحيرةاألدبىمبصرعرفه سعد محمود سعد66261

البحيرةاألدبىمبصرعلى عوض جمعه على66262

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم فرج العزيز عبد عمر66263

البحيرةاألدبىمبصرجبران الحميد عبد هللا ضيف ابراهيم محمد66264

البحيرةاألدبىمبصرحميده مصطفى حميده محمود66265



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2606

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن319الصواف

ثانالطود

ثانابوالمطامير

ن329ابوالمطامير

ثانالكفاح

ن327الكفاح

ن315الكفاح

ثانالكفاح

ن315الكفاح

ن315الكفاح

ثانالكفاح

ثانالكفاح

ن333النوبارية

ن352النوبارية

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على

راسببالبحيرة طالب ابى بن على

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على

ثانبالبحيرة طالب ابى بن على

ثان8 بالقرية رجب محمد

ن326عيسى حوش

ن318عيسى حوش

ن346عيسى حوش

راسبحرارة

ثانحرارة

ثانحرارة

ن326حرارة

ن319حرارة

راسبحرارة

راسبحرارة

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ن330ابوالشقاف

ن323ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن329ابوالشقاف

ثانابوالشقاف
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البحيرةاألدبىمبصررياض هنداوى خيرى محمد66266

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد محمود الحليم عبد محمد66267

البحيرةاألدبىمبصرعوض عبيده ضيف مصعب66268

البحيرةاألدبىمبصرسالم شحاته خالد شحاته66269

البحيرةاألدبىمبصرالفقى سليمان حماده محمد66270

البحيرةاألدبىمبصرشحاته دياب خليل اسالم66271

البحيرةاألدبىمبصرعثمان ابراهيم الرحيم عبد ايهاب66272

البحيرةاألدبىمبصرمحمد سالم حلمى احمد66273

البحيرةاألدبىمبصرمحمد مسعود سعد احمد66274

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى صبحى احمد66275

البحيرةاألدبىمبصراحمد على طلعت احمد66276

البحيرةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد المنعم عبد احمد66277

البحيرةاألدبىمبصرحسن السالم عبد مسعد احمد66278

البحيرةاألدبىمبصرمحمد بشير ممدوح بشير66279

البحيرةاألدبىمبصريوسف الصافى حمد حسام66280

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد شحاته خيرى حسام66281

البحيرةاألدبىمبصرعلى حسن الفتاح عبد حسن حسام66282

البحيرةاألدبىمبصرمحمد على حسن حسام66283

البحيرةاألدبىمبصررضوان مسعود يحيى حسام66284

البحيرةاألدبىمبصرعلى سعد غازى حماده66285

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد مصطفى حمدى ناصر حموده66286

البحيرةاألدبىمبصربسيونى المعبود عبد نادر الستار عبد66287

البحيرةاألدبىمبصرزيدان العليم عبد مبروك العليم عبد66288

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد مسعود انور الوكيل عبد66289

البحيرةاألدبىمبصرمسعود سعد محمد عبده66290

البحيرةاألدبىمبصرمحمد على مسعود عمر66291

البحيرةاألدبىمبصرمحمود مسعود محمود عيد66292

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد خميس ابراهيم66293

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد احمد سعد يحى سعد66294

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد ماضى احمد محمد66295

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد رمضان سعد محمد66296

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى محمد سعد محمد66297

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم المالك عبد سالمه محمد66298

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد العاطى عبد محمد66299

البحيرةاألدبىمبصرفهيم محمد عوض محمد66300

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد العليم عبد عوض محمد66301

البحيرةاألدبىمبصرمحمد معوض يحيى محمد66302

البحيرةاألدبىمبصرعيسى السميع عبد انور محمود66303

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد ربيع محمود66304

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد البهجى الواحد عبد محمود66305

البحيرةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد محمود66306

البحيرةاألدبىمبصريوسف ابراهيم يوسف محمود66307
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راسبابوالشقاف

ن319ابوالشقاف

ن325ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن323ابوالشقاف

ن315الجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن326الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن315الجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ن315الجنبيهى

راسبالجنبيهى

راسبالجنبيهى

راسبالجنبيهى

راسبالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن319الجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن315الجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ن315الجنبيهى
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البحيرةاألدبىمبصرمحمد رمضان الشحات وائل66308

البحيرةاألدبىمبصرنبيوه طاهر محمد وليد66309

البحيرةاألدبىمبصرخضر الجيد عبد عطيه محمد66310

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد ناصف هللا عبد محمود66311

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد محمد اسالم66312

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عالء محمد66313

البحيرةاألدبىمبصرمريز المولى عبد محمد مصطفى66314

البحيرةاألدبىمبصربسيونى ابراهيم محمد احمد66315

البحيرةاألدبىمبصرعوض المنطلب عبد مبروك الاله عبد66316

البحيرةاألدبىمبصرعلى السيد على على66317

البحيرةاألدبىمبصروحيده القادر عبد رضا احمد66318

البحيرةاألدبىمبصرالعال ابو الرازق عبد الرازق عبد فارس66319

البحيرةاألدبىمبصرحمزه سعد سعيد محمد66320

البحيرةاألدبىمبصرمحمد المولى عبد اشرف ابراهيم66321

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم صابر ابراهيم66322

البحيرةاألدبىمبصرشريف ابراهيم المنعم عبد ابراهيم66323

البحيرةاألدبىمبصراحمد عطيه جالل محمد ابراهيم66324

البحيرةاألدبىمبصرندا ابراهيم محمود ابراهيم66325

البحيرةاألدبىمبصرقنديل عيد يسرى ابراهيم66326

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم احمد66327

البحيرةاألدبىمبصرمعن مكاوى محمد بالل66328

البحيرةاألدبىمبصرمحمد كامل ممدوح صبحى66329

البحيرةاألدبىمبصرعثمان محمد ناجح هللا عبد66330

البحيرةاألدبىمبصرعباس سعد فتحى عمر66331

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد دسوقى محمد66332

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد محمود محمد66333

البحيرةاألدبىمبصركيالنى هللا عبد سعيد محمد66334

البحيرةاألدبىمبصرمحمد على سمير كريم66335

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد محمود66336

البحيرةاألدبىمبصرحسين محمد ابراهيم احمد66337

البحيرةاألدبىمبصرعلى احمد محمد احمد66338

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد على محروس هللا عبد66339

البحيرةاألدبىمبصرغازى محمد مرضى محمد66340

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمد سلطان امين66341

البحيرةاألدبىمبصرعبود رجب هللا عبد وليد66342

البحيرةاألدبىمبصربالل سعد على رضا محمد66343

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم ربيع ابراهيم احمد66344

البحيرةاألدبىمبصررزق فتحى خالد احمد66345

البحيرةاألدبىمبصرهاللى ابراهيم محمد احمد66346

البحيرةاألدبىمبصررزق اسماعيل محمد اسماعيل66347

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم العظيم عبد رضا66348

البحيرةاألدبىمبصرطرقه ابو محمد العاطى عبد عمر66349
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ن324الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن315الجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبفرهاش

ثانفرهاش

ن319فرهاش

ن321فرهاش

ثانفرهاش

ن315فرهاش

راسبفرهاش

ثانفرهاش

ن324االخضر الكوم

راسبرياض المنعم عبد

ن315رياض المنعم عبد

ن315رياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

ن319رياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

ثانرياض المنعم عبد

راسبرياض المنعم عبد

ثانادفينا

ن322.5ادفينا

ن319.5ادكو

ن341ادكو

ن316ادكو

ثانادكو

ثانادكو

ثانادكو

ن321ادكو

ن322بالبحيرة المحمودية

ن319بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن332بالبحيرة المحمودية
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البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم محمد66350

البحيرةاألدبىمبصرمحمد عرفه العينين ابو حامد محمد66351

البحيرةاألدبىمبصرمحمد حسن العزيز عبد حلمى محمد66352

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد عاطف محمد66353

البحيرةاألدبىمبصراحمد شعبان ناجى محمد66354

البحيرةاألدبىمبصريوسف محمد يوسف محمد66355

البحيرةاألدبىمبصرمحمد على الحليم عبد محمود66356

البحيرةاألدبىمبصرمحمود العنين ابو محمد محمود66357

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد السيد هشام66358

البحيرةاألدبىمبصرحجاج حماده الشافى عبد نادر66359

البحيرةاألدبىمبصرقطيفه ابو مستور عوض فوزى رزق66360

البحيرةاألدبىمبصرمحمد بسيونى احمد محمد66361

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح فهمى خضر ابراهيم66362

البحيرةاألدبىمبصرسالم ابو حميده محمد عالء66363

البحيرةاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد سعيد محمد66364

البحيرةاألدبىمبصرالسمخراطى مرسى على حمزه66365

البحيرةاألدبىمبصرالنقيطى الفتاح عبد سمير عالء66366

البحيرةاألدبىمبصرشاهين المجيد عبد شاهين كمال66367

البحيرةاألدبىمبصرهللا ضيف االنصارى رمضان احمد66368

البحيرةاألدبىمبصرعلى النبى عبد صالح احمد66369

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل حسن عاطف احمد66370

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد الحميد عبد مبروك احمد66371

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمد محروس احمد66372

البحيرةاألدبىمبصرمهدى العليم عبد مهدى احمد66373

البحيرةاألدبىمبصرشراره ابراهيم نادر احمد66374

البحيرةاألدبىمبصرطلب السالم عبد محمد اسالم66375

البحيرةاألدبىمبصرخليل العزيز عبد الشحات بسيونى66376

البحيرةاألدبىمبصرالسيد احمد محمود احمد حسام66377

البحيرةاألدبىمبصرحسين محمد حسين محمود حسن66378

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد احمد حسن احمد سعد66379

البحيرةاألدبىمبصرالحافظ عبد الجواد عبد محمد سمير66380

البحيرةاألدبىمبصرجمعه طاهر جمعه طه66381

البحيرةاألدبىمبصررزق فرج رزق الحميد عبد66382

البحيرةاألدبىمبصرمبارك الفتاح عبد رجب الفتاح عبد66383

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد بريك محمود اللطيف عبد66384

البحيرةاألدبىمبصرمحمد رمضان محمد هللا عبد66385

البحيرةاألدبىمبصرالديشى ابراهيم نور هللا عبد66386

البحيرةاألدبىمبصريوسف مصطفى ربيع عمر66387

البحيرةاألدبىمبصرادريس زايد حامد فارس66388

البحيرةاألدبىمبصرسالم محمد ابراهيم فايز66389

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم فرج هللا فتح66390

البحيرةاألدبىمبصرحسين الحليم عبد بكر ابو محمد66391
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ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن322بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

راسببالبحيرة المحمودية

راسباالمل منشية

راسباالمل منشية

ن319ديبى

ثانديبى

ثانديبى

ثانسرنباى

ثانسرنباى

ثانسرنباى

ثانالدلنجات

راسبالدلنجات

راسبالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

راسبالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

راسبالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

راسبالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات
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البحيرةاألدبىمبصرمحمد الاله عبد السيد محمد66392

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد الفضيل عبد سنوسى محمد66393

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد قدرى عادل محمد66394

البحيرةاألدبىمبصرطايل عوض علوانى محمد66395

البحيرةاألدبىمبصرخليل ابراهيم كريم محمد66396

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمود لطفى محمد66397

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد الجليل عبد ماهر محمد66398

البحيرةاألدبىمبصرمحمد قدرى مبروك محمد66399

البحيرةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد الغنى عبد محمود66400

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد يونس العزيز عبد يونس66401

البحيرةاألدبىمبصرالسواحلى محمد محمد احمد66402

البحيرةاألدبىمبصرعلى سالم محمود ايمن66403

البحيرةاألدبىمبصرالمهدى عبد السالم عبد على سامح66404

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى مصطفى رياض جابر محمد66405

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد السالم عبد خميس محمد66406

البحيرةاألدبىمبصررحيم هللا عبد رحيم محمد66407

البحيرةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد شعبان احمد66408

البحيرةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد زغلول عالء66409

البحيرةاألدبىمبصرمجاور فرج معوض فارس66410

البحيرةاألدبىمبصرمحمد عبيده ربيع كريم66411

البحيرةاألدبىمبصرعوض غيث السيد محمد66412

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الرازق عبد طه محمد66413

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد حسن الحليم عبد محمد66414

البحيرةاألدبىمبصرمجاور فرج صالح محمود66415

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد على محمود66416

البحيرةاألدبىمبصررشوان السعدى سمير احمد66417

البحيرةاألدبىمبصرالحافظ عبد عثمان العزيز عبد احمد66418

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد ايمن حماده66419

البحيرةاألدبىمبصراحمد حسن وجيه خالد66420

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد عادل رائد66421

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد هللا ضيف جمعه رضا66422

البحيرةاألدبىمبصرحسن حسن عصام سعد66423

البحيرةاألدبىمبصرجويده الرؤف عبد جويده عاصم66424

البحيرةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد شحاته العزيز عبد66425

البحيرةاألدبىمبصرحافظ العزيز عبد اسماعيل هللا عبد66426

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد عطيه محمد هللا عبد66427

البحيرةاألدبىمبصرصالح حتيته صابر المنعم عبد66428

البحيرةاألدبىمبصرحسين العظيم عبد شعبان عبده66429

البحيرةاألدبىمبصريوسف حجاج المقصود عبد عالم66430

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمد محمود على66431

البحيرةاألدبىمبصرفرج قاسم خليفه قاسم66432

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد زيد ابو محمد66433
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راسبالدلنجات

ن342الدلنجات

ثانالدلنجات

راسبالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن315الدلنجات

ن315الدلنجات

ثانالدلنجات

ثاناالمراء زهور

ن315ابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

راسبابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

ن315ابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

ثانابوشوشة زاوية

ن324ابومسعود

راسبابومسعود

راسبابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

راسبابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود
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البحيرةاألدبىمبصرحسين رجب احمد محمد66434

البحيرةاألدبىمبصرالخير ابو محمد حفيظ محمد66435

البحيرةاألدبىمبصرحسين العظيم عبد خالد محمد66436

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد خليفه عيد رفيق محمد66437

البحيرةاألدبىمبصردياب محمد سعد محمد66438

البحيرةاألدبىمبصرعزب سعد سعيد محمد66439

البحيرةاألدبىمبصرالحداد زكى بسيس سلطان محمد66440

البحيرةاألدبىمبصريعقوب فتحى التواب عبد محمد66441

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد المعطى عبد مبارك محمد66442

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد مختار محمد66443

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى المجيد عبد نايف محمد66444

البحيرةاألدبىمبصركامل يحى هشام محمد66445

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد هللا ضيف ابراهيم محمود66446

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد حسين مصباح محمود66447

البحيرةاألدبىمبصرزعيتر اللطيف عبد نوار محمود66448

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد معاذ هشام66449

البحيرةاألدبىمبصرمحمد سليمان محمد وليد66450

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى القوى عبد الشافى عبد احمد66451

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد السيد على احمد66452

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد عالء احمد66453

البحيرةاألدبىمبصرمحمد شحاته حماده اسالم66454

البحيرةاألدبىمبصرسيف ابو الصافى زيدان سمير66455

البحيرةاألدبىمبصرالسيد شعبان الكريم عبد طارق66456

البحيرةاألدبىمبصركامل خليل الشافى عبد هللا عبد66457

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد الستار عبد حمدى فيصل66458

البحيرةاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد خيرى محمد66459

البحيرةاألدبىمبصرعلى الجواد عبد رمضان محمد66460

البحيرةاألدبىمبصرمحمد احمد سمير ممدوح66461

البحيرةاألدبىمبصرلبارى عبد محمد محمد نادر66462

البحيرةاألدبىمبصرالسيد القادر عبد محمد اسالم66463

البحيرةاألدبىمبصرعسران محمد عمران خالد66464

االسكندريةاألدبىمبصرسعيد محمد ابراهيم صابر وائل مؤمن66465

االسكندريةاألدبىمبصرالشربينى القادر عبد على احمد66466

االسكندريةاألدبىمبصرحسين الرحمن عبد سالمه جهاد66467

االسكندريةاألدبىمبصرالمجيد عبد حسن سليمان ميسر66468

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد اسالم66469

االسكندريةاألدبىمبصراحمد المحسن عبد سعيد السيد66470

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد محمد اشرف خالد66471

االسكندريةاألدبىمبصرالعال عبد حماد عايد حماد محمد66472

االسكندريةاألدبىمبصرعلى محمد محمد سالمه محمد66473

االسكندريةاألدبىمبصرددمونى هللا عبد محمد مروان66474

االسكندريةاألدبىمبصرالمجد ابو فؤاد االمير مصطفى66475
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ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ن315ابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانابومسعود

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ن322الغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ن316الغرباوى

راسبالغرباوى

ن322الغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ن317الغرباوى

ن315االسكندرية

ثانابوقير

ن315ابوقير

ن315ابوقير

راسبالورديان

راسبالورديان

ثانالورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

ثانالقويرى

ثانالقويرى
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االسكندريةاألدبىمبصرطالب ابو الفضيل عبد خالد ابراهيم66476

االسكندريةاألدبىمبصرالصاوى محمد الجليل عبد احمد محمد66477

االسكندريةاألدبىمبصرالصعيدى محمد الكريم عبد محمد محمد66478

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد محمود السيد فتحى احمد66479

االسكندريةاألدبىمبصرالصاوى احمد محمد احمد66480

االسكندريةاألدبىمبصرالعزيز عبد عوض وهيب خالد66481

االسكندريةاألدبىمبصرالخولى زيد ابو السيد محمد عاصم66482

االسكندريةاألدبىمبصردياب العزيز عبد محمد سمير الرحمن عبد66483

االسكندريةاألدبىمبصركامل راغب البارى عبد الرحمن عبد66484

االسكندريةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد محمد الرحمن عبد66485

االسكندريةاألدبىمبصررسالن الجيد عبد الحميد عبد رباح محمد66486

االسكندريةاألدبىمبصرعبده السالم عبد السالم عبد محمد66487

االسكندريةاألدبىمبصرفرج محمد حامد معوض محمود66488

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد موسى محمد عادل الرحمن عبد66489

االسكندريةاألدبىمبصرالدهشان متولى غنيمى لطفى احمد66490

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى احمد عجمى زكريا عمر66491

االسكندريةاألدبىمبصرعياد عون رضوان فهد66492

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى احمد عجمى زكريا يحيى66493

مطروح مرسىاألدبىمبصربيومى قطب حسين رياض66494

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسين الحميد عبد محمد الحميد عبد66495

مطروح مرسىاألدبىمبصرالسيد احمد نادى الرحمن عبد66496

مطروح مرسىاألدبىمبصرربيع محمد محمود محمد66497

مطروح مرسىاألدبىمبصرمفتاح صالح عطيه اشرف66498

مطروح مرسىاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم ايمن66499

مطروح مرسىاألدبىمبصرالرازق عبد الكريم عبد الرحيم عبد جابر66500

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسين زروق مستور الحميد عبد66501

مطروح مرسىاألدبىمبصرسالمه محارب جبير الرحمن عبد66502

مطروح مرسىاألدبىمبصرهللا عبد مبروك هللا عبد الناصر عبد66503

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحجوب بكر ابو محجوب الناصر عبد66504

مطروح مرسىاألدبىمبصرحويلى شتاء يونس الدين عز66505

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد زريبه خليفه عمر66506

مطروح مرسىاألدبىمبصرنوح هارون السالم عبد عمر66507

مطروح مرسىاألدبىمبصرعثمان يعقوب هللا نصر فتحى66508

مطروح مرسىاألدبىمبصررجب حسن على كامل66509

مطروح مرسىاألدبىمبصرهللا جاب الزيات هللا عبد محمد66510

مطروح مرسىاألدبىمبصررجب الرحمن عبد عيد محمد66511

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد محمد عاطف محمود66512

مطروح مرسىاألدبىمبصرابراهيم ربه عبد ناصف مرعى66513

مطروح مرسىاألدبىمبصررجب الرحمن عبد كامل مصطفى66514

مطروح مرسىاألدبىمبصرعيسى الونيس عبد حوسين نورى66515

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد زريبه ابراهيم ياسين66516

مطروح مرسىاألدبىمبصرحويلى شتاء مسعود يوسف66517
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راسبباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

ثانالمنورة المدينة

ثانالنموذجى العرب برج

راسبالنموذجى العرب برج

راسبالنموذجى العرب برج

راسبالنموذجى العرب برج

ثانمطروح

ثانمطروح

ن315مطروح

ن316مطروح

راسبعميرة كشوك

ثانعميرة كشوك

ثانعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

ثانعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

ثانعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

راسبعميرة كشوك

ن315عميرة كشوك

راسبعميرة كشوك
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مطروح مرسىاألدبىمبصرعصوه ابو السيد محمد هللا عبد66518

مطروح مرسىاألدبىمبصرالغنى عبد مؤمن الجليل عبد احمد66519

مطروح مرسىاألدبىمبصرالرحمن عبد ادريس الدين محى احمد66520

مطروح مرسىاألدبىمبصرلطيف هللا عبد الحميد عبد ادريس66521

مطروح مرسىاألدبىمبصررجب رشيد الباسط عبد خالد66522

مطروح مرسىاألدبىمبصرغنيوه موسى الحميد عبد محمد66523

مطروح مرسىاألدبىمبصرفراج ابو يوسف فراج ابو هانى66524

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسين حتيته بو عمر احمد66525

مطروح مرسىاألدبىمبصرالرحيم عبد مسعود مستور احمد66526

مطروح مرسىاألدبىمبصرخالد محمود سعيد انس66527

مطروح مرسىاألدبىمبصرعلى بلل عمر حمزه66528

مطروح مرسىاألدبىمبصرقاسم سليمان مداوى خالد66529

مطروح مرسىاألدبىمبصرالرحيم عبد عطيه خميس على66530

مطروح مرسىاألدبىمبصرفضيل صالح شعبان مفتاح66531

مطروح مرسىاألدبىمبصرقاسم يادم ناصف يادم66532

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد تويحى سلومه على66533

مطروح مرسىاألدبىمبصرالبردينى محمد فرج السالم عبد بيومى66534

مطروح مرسىاألدبىمبصرالعاطى عبد بنور الهادى عبد احمد66535

مطروح مرسىاألدبىمبصرهيوب مستور بشير ايمن66536

مطروح مرسىاألدبىمبصرمؤمن مغيربى الجواد عبد اللطيف عبد حمدى66537

مطروح مرسىاألدبىمبصرالمولى عبد العال عبد موسى خالد66538

مطروح مرسىاألدبىمبصرفرج مفتاح فرج الخالق عبد66539

مطروح مرسىاألدبىمبصررحومه غيث عمران هللا عبد66540

مطروح مرسىاألدبىمبصرمغيربى رحومه رحيل عمر66541

الجيزةاألدبىمبصرصديق ابراهيم عصام ابراهيم66542

الجيزةاألدبىمبصرحسن على وحيد على66543

الجيزةاألدبىمبصرجمعه مسعود خالد احمد66544

الجيزةاألدبىمبصرمحمد كامل النبى عبد اسالم66545

الجيزةاألدبىمبصرحميده محمد عماره يوسف66546

الجيزةاألدبىمبصرالخالق عبد الراضى عبد اشرف خالد66547

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد سيد هللا عبد66548

الجيزةاألدبىمبصرعثمان عثمان احمد عثمان66549

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد شعيب رمضان اسامه66550

الجيزةاألدبىمبصرمختار السيد مجدى السيد66551

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد مصطفى بدر66552

الجيزةاألدبىمبصرالصمد عبد جاسر صالح جاسر66553

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسين حسانين حسان66554

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد الونيس عبد حامد صالح66555

الجيزةاألدبىمبصرحسين السالم عبد احمد الرحمن عبد66556

الجيزةاألدبىمبصرشراره هللا عبد السعيد الرحمن عبد66557

الجيزةاألدبىمبصرحسين احمد البدرى هللا عبد66558

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد العاطى عبد صابر عمر66559
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راسبالنجيلة

ثانبرانى

ثانبرانى

ثانبرانى

ثانبرانى

ثانبرانى

ثانبرانى

ثانالسلوم

راسبالسلوم

ثانالسلوم

ثانالسلوم

ثانالسلوم

ثانالسلوم

ثانالسلوم

ثانالسلوم

راسببالزيتون الفرقان

ن316الرويسات

ثانبالزاوية الصالح السلف

ثانبالزاوية الصالح السلف

ثانبالزاوية الصالح السلف

ثانبالزاوية الصالح السلف

ثانبالزاوية الصالح السلف

راسببالزاوية الصالح السلف

راسببالزاوية الصالح السلف

ثانالصديق

ن347بالجيزة المرسلين خاتم

ن315الحرانية

راسبالحرانية

ثانالحرانية

ثانابوالنمرس

ن316ابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن315كرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

راسبكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن347كرداسة
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الجيزةاألدبىمبصرمجاهد محمود سيد محمد66560

الجيزةاألدبىمبصرالونيس عبد ربيع عاطف محمد66561

الجيزةاألدبىمبصرامين محمدين فراج محمد66562

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد رمضان فوزى محمد66563

الجيزةاألدبىمبصرمحمود حسين مصطفى محمد66564

الجيزةاألدبىمبصرياسين محمد وجيه محمد66565

الجيزةاألدبىمبصريوسف الشافى عبد صالح محمود66566

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن نادى مدحت66567

الجيزةاألدبىمبصراحمد المنعم عبد خالد معاذ66568

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد يعقوب محمد يوسف66569

الجيزةاألدبىمبصرمجاهد محمد وليد يوسف66570

الجيزةاألدبىمبصرسيد عزت محمد اسالم66571

الجيزةاألدبىمبصرالشحات حسن حسن اسالم66572

الجيزةاألدبىمبصرالحارتى سعد مصطفى اسامه66573

الجيزةاألدبىمبصرقناوى السيد محمد احمد66574

الجيزةاألدبىمبصرحسن احمد محمد احمد66575

الجيزةاألدبىمبصرحسانين الفتاح عبد سمير احمد66576

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد صالح انس66577

الجيزةاألدبىمبصرناصر الحميد عبد محمد باسم66578

الجيزةاألدبىمبصرالبشالوى يحى الناصر عبد جمال66579

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد سعيد العزيز عبد سعيد66580

الجيزةاألدبىمبصرمحمود مرزوق ايمن سمير66581

الجيزةاألدبىمبصرالسعدنى مصطفى المنجى عبد طه66582

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد66583

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد معوض مصطفى محمد66584

الجيزةاألدبىمبصرخليل مدبولى محمد محمد66585

الجيزةاألدبىمبصربوصه مصطفى السيد مصطفى66586

الجيزةاألدبىمبصرمعوض عطيه شعبان مصطفى66587

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد مبروك محمد مصطفى66588

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سامى عادل معاذ66589

الجيزةاألدبىمبصرحمود ابو كمال محمود خالد66590

الجيزةاألدبىمبصرناصر الحميد عبد سعد معاذ66591

الجيزةاألدبىمبصرطلب الفتاح عبد احمد يوسف66592

الجيزةاألدبىمبصرناصر الحميد عبد سعد معتز66593

الجيزةاألدبىمبصررضوان المغنى عبد معتمد احمد66594

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى السيد ابراهيم سعيد السيد66595

الجيزةاألدبىمبصرالشيمى محمود حامد عادل حامد66596

الجيزةاألدبىمبصرالكومى حمدى هشام عاصم66597

الجيزةاألدبىمبصردبلى وصيف جمال الرحمن عبد66598

الجيزةاألدبىمبصرالربيعى فهيم الرحمن عبد فتحى66599

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد كامل المجيد عبد كامل66600

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمدى محمدى محمد66601
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ن316كرداسة

ن320كرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن315كرداسة

ن315كرداسة

ثانكرداسة

ن343كرداسة

ن318كرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن315ناهيا

ن343ناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ن315ناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

ن321ناهيا

ثانناهيا

ن315.5ناهيا

ن315.5ناهيا

ن319ناهيا

ن315ناهيا

ن324ناهيا

راسبناهيا

ن315.5ناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ن316.5ناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

ثانحكيم كفر

ن334حكيم كفر

ثانحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

ن323حكيم كفر

ن315حكيم كفر

راسبحكيم كفر
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الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد السيد مجدى محمد66602

الجيزةاألدبىمبصرمحمود غالى مصطفى محمد66603

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المنجى عبد اسامه محمود66604

الجيزةاألدبىمبصرمحمد زيدان مرسى وليد66605

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد الغنى عبد احمد ياسر66606

الجيزةاألدبىمبصرمحمد دردير الرؤوف عبد يوسف66607

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عمرو احمد66608

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد محمود احمد66609

الجيزةاألدبىمبصرالشدايد ابو محمد محروس عمر66610

الجيزةاألدبىمبصراحمد هريدى صبرى احمد66611

الجيزةاألدبىمبصرشحاته محمود اللطيف عبد احمد66612

الجيزةاألدبىمبصرعبده فرج محمد احمد66613

الجيزةاألدبىمبصرزكى حسن ربيع بالل66614

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد محمد خالد66615

الجيزةاألدبىمبصرحسن فؤاد محمد فؤاد66616

الجيزةاألدبىمبصرعثمان السالم عبد سعد هللا عبد66617

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الشهيد عبد احمد عمر66618

الجيزةاألدبىمبصرحافظ محمد الدين عالء محمد66619

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد محمود66620

الجيزةاألدبىمبصراحمد احمد الصبور عبد محمود66621

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عمر عزت محمد66622

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الدين جمال مصطفى66623

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى المنعم عبد فريد مصطفى66624

الجيزةاألدبىمبصراحمد الوفا ابو خالد يوسف66625

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد يوسف66626

الجيزةاألدبىمبصرالسيد حسن النبى عبد حسن66627

الجيزةاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد رمضان على66628

الجيزةاألدبىمبصرموسى السيد احمد كريم66629

الجيزةاألدبىمبصراحمد بهجت اشرف محمود66630

الجيزةاألدبىمبصرعطيه فهمى الباسط عبد عالم66631

الجيزةاألدبىمبصرحسن احمد مصطفى محمود66632

الجيزةاألدبىمبصرالصاوى السيد عاطف بكر ابو66633

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد توفيق الرحمن عبد احمد66634

الجيزةاألدبىمبصرحامد رجب محمد رجب66635

الجيزةاألدبىمبصرصديق على عادل على66636

الجيزةاألدبىمبصرعلى خميس احمد محمد66637

الجيزةاألدبىمبصرالجيد عبد رجب عماد احمد66638

الجيزةاألدبىمبصرعلى مصطفى اشرف امير66639

الجيزةاألدبىمبصرالظاهر عبد شعبان خالد ايمن66640

الجيزةاألدبىمبصرخليل عيد حمدى بالل66641

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مبروك نبيل ضياء66642

الجيزةاألدبىمبصرالباقى عبد محمد عارف محمد66643
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ن315حكيم كفر

راسبحكيم كفر

ن326حكيم كفر

راسبحكيم كفر

ثانحكيم كفر

ثانالتحرير

ن315التحرير

راسبرشدى

ثانرشدى

ن319حميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

ن317حميدة خطاب

ن321حميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

ن339حميدة خطاب

ن315حميدة خطاب

ن315حميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

ن315حميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

ثانحميدة خطاب

ثانحميدة خطاب

ن321حميدة خطاب

ن315اوسيم

ثاناوسيم

ن353اوسيم

ن315اوسيم

ثانصقيل

راسبالبراجيل

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

ن315المنصورية

ثانالرهاوى

راسبالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ن315الرهاوى

ن323الرهاوى
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الجيزةاألدبىمبصرابراهيم مغاورى سته ابو محمود66644

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود احمد66645

الجيزةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد عزمى الرحمن عبد66646

الجيزةاألدبىمبصرالمغيث عبد بدر عادل فارس66647

الجيزةاألدبىمبصرمحمد النبى عبد جمعه هللا عبد66648

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم سالمه ابراهيم ايهاب66649

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمد راشد محمد66650

الجيزةاألدبىمبصربهجت حسن شعبان ابراهيم66651

الجيزةاألدبىمبصرسيد كمال على ابراهيم66652

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مريض محمد احمد66653

الجيزةاألدبىمبصرعيسى احمد حمد ايمن66654

الجيزةاألدبىمبصراحمد الرؤف عبد اشرف الرحمن عبد66655

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد سعاده شرف الرحمن عبد66656

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد حسان الحليم عبد الرحمن عبد66657

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد مجدى هللا عبد66658

الجيزةاألدبىمبصربهجت حسن هللا عبد على66659

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل الحفيظ عبد سلطان عمرو66660

الجيزةاألدبىمبصراحمد العظيم عبد احمد كريم66661

الجيزةاألدبىمبصرالروبى احمد هللا فتح كريم66662

الجيزةاألدبىمبصرالمعز عبد الحكيم عبد رمضان محمد66663

الجيزةاألدبىمبصرهللا عطا ترياق هللا عبد محمد66664

الجيزةاألدبىمبصراحمد يوسف هللا عبد محمد66665

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هللا فرج ابراهيم محمود66666

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد عيد محمود66667

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد حمدى حماده مصطفى66668

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد حسان محمد مصطفى66669

الجيزةاألدبىمبصرمحمود خواص ابراهيم هشام66670

الجيزةاألدبىمبصريوسف السميع عبد خالد يوسف66671

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل محمد راشد طه66672

الجيزةاألدبىمبصرسليمان صادق صبحى هشام66673

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد محمد عزام اسالم66674

الجيزةاألدبىمبصرثابت محمد صالح بكر66675

الجيزةاألدبىمبصرحسن مصطفى سعيد سيد66676

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد سيد على على طه66677

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الموجود عبد اشرف محمد66678

الجيزةاألدبىمبصرالصمد عبد الفتاح عبد عادل محمد66679

الجيزةاألدبىمبصرعبده على محمد عزت محمد66680

الجيزةاألدبىمبصرخليفه عبده شحات مصطفى66681

الجيزةاألدبىمبصرجبريل على المنعم عبد على مصطفى66682

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد عبده محمود66683

الجيزةاألدبىمبصرامام سيد محمود سعيد عمرو66684

الجيزةاألدبىمبصرسليمان عمر عبده اسامه66685
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ن320جزاية

ن315وردان

ن315وردان

ثانوردان

ثانوردان

ن327النموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

راسبمنديشة

راسبمنديشة

ثانمنديشة

ثانمنديشة

ثانمنديشة

ثانمنديشة

ثانمنديشة

ثانمنديشة

ثانمنديشة

ثانمنديشة

راسبمنديشة

ن329منديشة

راسبمنديشة

ن324منديشة

ثانمنديشة

ثانمنديشة

ثانمنديشة

راسبمنديشة

ثانمنديشة

ثانمنديشة

ثانمنديشة

ثانالبدرشين

ن338البدرشين

ن320الحوامدية

ثانالحوامدية

ثانالحوامدية

ن319الحوامدية

ثانالحوامدية

ن326الحوامدية

ن331الحوامدية

ن327الحوامدية

ن333الحوامدية

ن319.5الحوامدية

ثانالحوامدية

ن323الحوامدية
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الجيزةاألدبىمبصرالقوى عبد على الغيط ابو حسن على66686

الجيزةاألدبىمبصراحمد عيسى التواب عبد محمد66687

الجيزةاألدبىمبصرالدين سعد محمد محمود سعد66688

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الشافى عبد فضل بدر محمد66689

الجيزةاألدبىمبصربكر حسن خالد محمد66690

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد حداد رجب محمد66691

الجيزةاألدبىمبصربدوى المقصود عبد حمدى محمود66692

الجيزةاألدبىمبصرالحفنى محمد احمد محمد معاز66693

الجيزةاألدبىمبصرمحمد منظور خالد منظور66694

الجيزةاألدبىمبصرمحمود عدوى تادى احمد66695

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد حامد خالد امير66696

الجيزةاألدبىمبصرعبده المغنى عبد سعيد عمر66697

الجيزةاألدبىمبصرعبده المغنى عبد سعد محمد66698

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حسن التواب عبد محمد66699

الجيزةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد رمضان محمود66700

الجيزةاألدبىمبصرمحمد لملوم ابراهيم نادر66701

الجيزةاألدبىمبصرمحمد توحيد رضا هشام66702

الجيزةاألدبىمبصرمرداش رزق رمضان الرحمن عبد66703

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الحليم عبد سيد محمد66704

الجيزةاألدبىمبصرمدبولى التواب عبد جمعه عبده66705

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عكاشه جعفر محمد66706

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الغزيز عبد يوسف محمد66707

الجيزةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد يوسف يوسف66708

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد موسى شعبان ابراهيم66709

الجيزةاألدبىمبصرقرنى صابر اشرف احمد66710

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد الغنى عبد هللا سعد امير66711

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد رمضان الحليم عبد حسن66712

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود عادل66713

الجيزةاألدبىمبصرصديق العال عبد فتوح عمر66714

الجيزةاألدبىمبصرسعيد هللا عبد محمد عمرو66715

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد اسامه محمد66716

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد رضا محمد66717

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد الكريم عبد صميده محمد66718

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سالم رمضان محمود66719

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد عثمان الحليم عبد مصطفى66720

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد الدين محى منصور66721

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد حسين يحى66722

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد على حمزه66723

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد جمال الوهاب عبد66724

الجيزةاألدبىمبصرالقادر عبد حسنى محمد مصطفى66725

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد فهيم ابراهيم66726

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حامد محمد الدسوقى ابراهيم66727
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ن325الحوامدية

ن318الحوامدية

ثانعزام عبدالرحمن

ثانعزام عبدالرحمن

ن325عزام عبدالرحمن

ن321عزام عبدالرحمن

ن344عزام عبدالرحمن

ن326عزام عبدالرحمن

ن338.5عزام عبدالرحمن

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ثانبالجيزة ابوالعزائم االمام

ن315بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن331بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن325بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن323بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن407بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن318بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن329بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن374بالجيزة ابوالعزائم االمام

ن318الشنباب

ثانالشنباب

ن323الشنباب

ثانالشنباب

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ن317العياط

ثانالعياط

ن315العياط

ثانالعياط

ن332العياط

ن315العياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

راسبالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانبمها
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الجيزةاألدبىمبصردسوقى حسن محمد ابراهيم66728

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد جمعه احمد66729

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد الواحد عبد طه احمد66730

الجيزةاألدبىمبصرامين درويش هللا عبد احمد66731

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد سيد محمد احمد66732

الجيزةاألدبىمبصرمحمد بدر انور اسالم66733

الجيزةاألدبىمبصرعويس الرحمن عبد محمد اسالم66734

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد اسماعيل صابر اسماعيل66735

الجيزةاألدبىمبصرالمعبود عبد العظيم عبد محمد بالل66736

الجيزةاألدبىمبصرسيد ابراهيم ابراهيم طه66737

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسين محمود الرحمن عبد66738

الجيزةاألدبىمبصرراضى محمود الباسط عبد عصام66739

الجيزةاألدبىمبصرحسن باهى كامل عمرو66740

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد الرازق عبد حمدى فارس66741

الجيزةاألدبىمبصرمحمد بدر انور محمد66742

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد اسماعيل جمعه محمد66743

الجيزةاألدبىمبصرالمحسن عبد حنفى المحسن عبد محمد66744

الجيزةاألدبىمبصربيومى بدوى رجب ابراهيم66745

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد سيد شعبان احمد66746

الجيزةاألدبىمبصرربه عبد ابراهيم محمود احمد66747

الجيزةاألدبىمبصرمحمود جبريل محمد اشرف66748

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد العزيز عبد الحسين66749

الجيزةاألدبىمبصررجب حسين خلف حسين66750

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد عبده حماده66751

الجيزةاألدبىمبصرلبيب سيد مبروك ساجى66752

الجيزةاألدبىمبصرصالح العال عبد النبى عبد رمضان66753

الجيزةاألدبىمبصربيومى بدوى ماهر كريم66754

الجيزةاألدبىمبصرعلى سيد هللا عبد على66755

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المعطى عبد رجب محمد66756

الجيزةاألدبىمبصرخلف سيد رمضان محمد66757

الجيزةاألدبىمبصرسليمان محمود سليمان محمد66758

الجيزةاألدبىمبصرمبروك احمد الواحد عبد محمد66759

الجيزةاألدبىمبصرحافظ صديق عزت محمد66760

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى العزيز عبد فرج محمود66761

الجيزةاألدبىمبصرمهيب احمد هللا عبد محمود66762

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد محمود رمضان66763

الجيزةاألدبىمبصرالحفيظ عبد سيد سعيد محمود66764

الجيزةاألدبىمبصرمبروك احمد مختار محمود66765

الجيزةاألدبىمبصرفاضل حسن اسماعيل مرعى66766

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد كمال مصطفى66767

الجيزةاألدبىمبصرعويس سعيد ربيع مصطفى66768

الجيزةاألدبىمبصرحسين رمضان احمد الرحمن عبد66769
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ن315بمها

ثانبمها

ثانبمها

ن316بمها

ثانبمها

ثانبمها

ثانبمها

ن315بمها

ثانبمها

ن315بمها

ن315بمها

ن315بمها

ثانبمها

راسببمها

ثانبمها

ن318بمها

ن315بمها

ن319المتانيا

راسبالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

ن315المتانيا

ن315المتانيا

راسبالمتانيا

ثانالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالمتانيا
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الجيزةاألدبىمبصرسليم محمد سليم احمد66771

الجيزةاألدبىمبصرسالم ابراهيم صبرى ابراهيم66772

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود محمود مصطفى66773

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صويلح سالم ابراهيم66774

الجيزةاألدبىمبصرطالب ابو سالمه رجب تمام66775

الجيزةاألدبىمبصرسالمه احمد سالم رضا66776

الجيزةاألدبىمبصرحماد سالم رشاد محمد66777

الجيزةاألدبىمبصرعلى القادر عبد سالم محمد66778

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم سالمه محمد66779

الجيزةاألدبىمبصرحسين هللا عبد انور محمود66780

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد على القادر عبد مصطفى66781

الجيزةاألدبىمبصرجمعه ابراهيم محمد يوسف66782

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود سالم محمود66783

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد اللطيف عبد66784

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السميع عبد صابر عالء66785

الجيزةاألدبىمبصرهندى قرنى فتحى عالء66786

الجيزةاألدبىمبصرزياده عثمان محمد عاشور ابراهيم66787

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد شعبان احمد66788

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل محمد حسن اسماعيل66789

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد العال عبد رضا66790

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد سعيد احمد الوهاب عبد66791

الجيزةاألدبىمبصرسعد الوهاب عبد عصام الوهاب عبد66792

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد العال عبد على66793

الجيزةاألدبىمبصرمحمود حسانين قدرى عمرو66794

الجيزةاألدبىمبصرعيد جرحى شعبان مبارك66795

الجيزةاألدبىمبصربيومى الرحمن عبد فارس محمود66796

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الغفار عبد عربى حجازى66797

الجيزةاألدبىمبصرقرنى احمد ماهر اسالم66798

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد العزيز عبد سعيد سعيد66799

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد جمعه الحميد عبد66800

الجيزةاألدبىمبصرصالح العظيم عبد عيد محمد66801

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد الجواد عبد سيد ابراهيم66802

الجيزةاألدبىمبصرالدمرداش كمال احمد محمد66803

الجيزةاألدبىمبصرمحمود سويلم عيد محمد66804

الجيزةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد رمضان محمود66805

الجيزةاألدبىمبصرحسن حسن سيد محمود66806

الجيزةاألدبىمبصرسالمه محمد امين سالمه ابراهيم اسالم66807

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الغنى عبد اشرف اسامه66808

الجيزةاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد احمد الحميد عبد66809

الفيوماألدبىمبصرالسيد التواب عبد توبه اسالم66810

الفيوماألدبىمبصرالواحد عبد شعبان عاشور اسالم66811

الفيوماألدبىمبصرمحمد على عاشور اسالم66812
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ن315الصف

ثانبشير محمد

راسببشير محمد

راسبالعرب نجوع

راسبالعرب نجوع

ن329العرب نجوع

راسبالعرب نجوع

ثانالعرب نجوع

ثانالعرب نجوع

راسبالعرب نجوع

راسبالعرب نجوع

راسبالعرب نجوع

ثانالعرب نجوع

ن333عزام عبدالفتاح

راسبعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثاناطفيح

راسباطفيح

ن318اطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ن315اطفيح

راسباطفيح

ن315اطفيح

ن317اطفيح

ثاناطفيح

ثانالخطاب بن عمر

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

راسبرباح بن بالل

ن321رباح بن بالل

ن317القرنى عويس

ثانالقرنى عويس

ن315القرنى عويس

ن319القرنى عويس

ثانالقرنى عويس

ن315الواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ن315الواصلين كفر

ثانالفيوم

ن326الفيوم

ن327الفيوم
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الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد التواب عبد سيد على حسام66813

الفيوماألدبىمبصرمحمد قرنى اشرف صبرى66814

الفيوماألدبىمبصرصالح التواب عبد خالد التواب عبد66815

الفيوماألدبىمبصرالرحيم عبد الرازق عبد الحسين الرازق عبد66816

الفيوماألدبىمبصرمحمد حامد احمد الرحمن عبد66817

الفيوماألدبىمبصرمحمود عويس شعبان الرحمن عبد66818

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد محمد الرحمن عبد66819

الفيوماألدبىمبصرذكى فتحى اشرف هللا عبد66820

الفيوماألدبىمبصرعلى عويس سيد هللا عبد66821

الفيوماألدبىمبصرهللا عفا محمود كامل هللا عبد66822

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد قاسم كمال66823

الفيوماألدبىمبصربدوى المولى عبد سيد محمد66824

الفيوماألدبىمبصرعطيه رمضان شعراوى محمد66825

الفيوماألدبىمبصرحسين على عويس على محمد66826

الفيوماألدبىمبصرحسن مصطفى مفرح محمود66828

الفيوماألدبىمبصراحمد خليفه عويس مصطفى66829

الفيوماألدبىمبصرسند نجم محمود ياسين66830

الفيوماألدبىمبصرالحكم عبد الحميد عبد رجب احمد66831

الفيوماألدبىمبصرزيان احمد عاصم احمد66832

الفيوماألدبىمبصرسليمان عويس الرحمن عبد احمد66833

الفيوماألدبىمبصرحسن الستار عبد العزيز عبد احمد66834

الفيوماألدبىمبصرعباس احمد القوى عبد احمد66835

الفيوماألدبىمبصرفرج محمد فرج احمد66836

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود كارم احمد66837

الفيوماألدبىمبصرحماد اسماعيل محمد احمد66838

الفيوماألدبىمبصراحمد سيد محمود احمد66839

الفيوماألدبىمبصربكر ابو حسن جمعه اسالم66840

الفيوماألدبىمبصرجوره رمضان صالح اسالم66841

الفيوماألدبىمبصرقطب مصطفى عويس اسالم66842

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسالم66843

الفيوماألدبىمبصراحمد هالل يحيى اسالم66844

الفيوماألدبىمبصرمبروك سليمان جمعه ربيع66845

الفيوماألدبىمبصرعلى رجب احمد رمضان66846

الفيوماألدبىمبصرمرزوق هللا عبد على رمضان66847

الفيوماألدبىمبصرحسن السالم عبد الدايم عبد طه66848

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد رفاعى احمد الرحمن عبد66849

الفيوماألدبىمبصرمسعد ابراهيم سيد الرحمن عبد66850

الفيوماألدبىمبصرعلى قرنى الدين نجم الرحمن عبد66851

الفيوماألدبىمبصرالخير ابو العزيز عبد الخير ابو العزيز عبد66852

الفيوماألدبىمبصرسعيد طه رجب هللا عبد66853

الفيوماألدبىمبصرغنيم على غنيم هللا عبد66854

الفيوماألدبىمبصركامل شعبان حسن عثمان66855
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الفيوماألدبىمبصرحسن حسين حسين الدين عز66856

الفيوماألدبىمبصراحمد الرحمن عبد احمد عالء66857

الفيوماألدبىمبصرمحمد سيد الفتوح ابو الدين عالء66858

الفيوماألدبىمبصرابراهيم سالم حمدى عماد66859

الفيوماألدبىمبصرمحمد سعد شعبان عيد66860

الفيوماألدبىمبصرالدايم عبد مأمون عاطف كريم66861

الفيوماألدبىمبصرصالح نظير احمد محمد66862

الفيوماألدبىمبصرامين العزيز عبد حماده محمد66863

الفيوماألدبىمبصرهنداوى مصطفى خالد محمد66864

الفيوماألدبىمبصرصديق على عيد محمد66865

الفيوماألدبىمبصرحامد كمال نجم محمد66866

الفيوماألدبىمبصرخميس محمد روبى محمود66867

الفيوماألدبىمبصرشعبان محمد سليمان محمود66868

الفيوماألدبىمبصرجوده بكرى على مصطفى66869

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد نادى حماد نادى66870

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد عويس فتحى يوسف66871

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد هللا حمد محمد احمد66872

الفيوماألدبىمبصرمرعى حسنى محمد احمد66873

الفيوماألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد احمد66874

الفيوماألدبىمبصرمحمد الباسط عبد محمد احمد66875

الفيوماألدبىمبصرمرزوق الغفار عبد محمد احمد66876

الفيوماألدبىمبصرمحمد الجيد عبد يحى احمد66877

الفيوماألدبىمبصرفرج محمد صالح االمير66878

الفيوماألدبىمبصرفؤاد مبروك رمضان اسالم66879

الفيوماألدبىمبصرالواحد عبد خميس محمد خميس66880

الفيوماألدبىمبصررحيمه شعبان محمد رحيمه66881

الفيوماألدبىمبصرشعبان زيد ابو احمد طارق66882

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد رجب الباسط عبد فهد66883

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد احمد محمد66884

الفيوماألدبىمبصراحمد الحليم عبد السيد محمد66885

الفيوماألدبىمبصرالشافعى على سامى محمد66886

الفيوماألدبىمبصراحمد روبى عويس محمد66887

الفيوماألدبىمبصرهللا فرج سيد فراج محمد66888

الفيوماألدبىمبصرمحمد الجيد عبد يحى محمد66889

الفيوماألدبىمبصررجب محمد عماد محمود66890

الفيوماألدبىمبصرفرج محمد فرج محمود66891

الفيوماألدبىمبصرمحمد معتمد ممدوح محمود66892

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد يحيى بركه محمد66893

الفيوماألدبىمبصرمخيمر المنعم عبد مخيمر المنعم عبد66894

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد احمد بالل66895

الفيوماألدبىمبصرسليمان رمضان على عمر66896

الفيوماألدبىمبصرمحمود كمال محمود ابراهيم66897
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الفيوماألدبىمبصرهللا عبد كامل حسن احمد66898

الفيوماألدبىمبصرعمران العاطى عبد خالد احمد66899

الفيوماألدبىمبصرصالح خليفه شعبان اسالم66900

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد ميهوب نبيل حسام66901

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد كامل محمد عمر66902

الفيوماألدبىمبصرابراهيم يوسف ابراهيم محمد66903

الفيوماألدبىمبصرحسن الرحمن عبد الناصر عبد محمد66904

الفيوماألدبىمبصرالسميع عبد نادى نور هشام66905

الفيوماألدبىمبصرسنوسى سيد سعد احمد66906

الفيوماألدبىمبصرالباب فتح احمد ابراهيم احمد66907

الفيوماألدبىمبصرسيد سليمان هللا عبد احمد66908

الفيوماألدبىمبصرمحمود حمد محمود احمد66909

الفيوماألدبىمبصرنعيم فتحى احمد خالد66910

الفيوماألدبىمبصرشحات احمد محمد خالد66911

الفيوماألدبىمبصرمحمد التواب عبد مصطفى طه66912

الفيوماألدبىمبصرمحفوظ ابراهيم احمد الرحمن عبد66913

الفيوماألدبىمبصرسيد احمد فكرى محمد الرحمن عبد66914

الفيوماألدبىمبصرمحمد التواب عبد مصطفى هللا عبد66915

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد عويس على عيد66916

الفيوماألدبىمبصرالخالق عبد الستار عبد احمد محمد66917

الفيوماألدبىمبصرمصطفى العابدين زين محمود محمد66918

الفيوماألدبىمبصرالمعبود عبد محمود محمد محمود66919

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد حجازى احمد يوسف66920

الفيوماألدبىمبصربسيس سليم على ابراهيم66921

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود ابراهيم اسالم66922

الفيوماألدبىمبصرعويس مصطفى بدوى اسالم66923

الفيوماألدبىمبصرتوفيق جمعه ياسر اسالم66924

الفيوماألدبىمبصرالرحيم عبد حسن محمد حسن66925

الفيوماألدبىمبصرحسانين زايد اسامه الدين شرف66926

الفيوماألدبىمبصرمحمد الحليم عبد مبروك الرحمن عبد66927

الفيوماألدبىمبصرسنوسى اسماعيل فتحى العليم عبد66928

الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد شعبان عادل هللا عبد66929

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد سعد عامر هللا عبد66930

الفيوماألدبىمبصرقنديل هريدى احمد محمد66931

الفيوماألدبىمبصرزيد ابو عجمى هللا خير محمد66932

الفيوماألدبىمبصرتوفيق جمعه ياسر محمد66933

الفيوماألدبىمبصرمحمد السالم عبد فراج مصطفى66934

الفيوماألدبىمبصرالدايم عبد احمد حمدى يس66935

الفيوماألدبىمبصرعلى فاضل محمد يوسف66936

الفيوماألدبىمبصرامين الرحيم عبد امين الرحيم عبد66937

الفيوماألدبىمبصرعلى احمد على احمد محمد66938

الفيوماألدبىمبصرمحمود الظاهر عبد خميس محمد66939
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الفيوماألدبىمبصرمحمد عيد على محمد66940

الفيوماألدبىمبصرعويس التواب عبد محمد محمود66941

الفيوماألدبىمبصرالدايم عبد احمد رجب ياسر66942

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد يوسف ابراهيم66943

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد خالد احمد66944

الفيوماألدبىمبصرعيسى سيد محمد احمد66945

الفيوماألدبىمبصرمحمود فتحى محمود احمد66946

الفيوماألدبىمبصرعلى ربيع سيد حسام66947

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود محمد الدين حسام66948

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود سعيد حسان66949

الفيوماألدبىمبصرهللا جاب احمد محمد حسن66950

الفيوماألدبىمبصرسيد محمد محمد حسين66951

الفيوماألدبىمبصرسيد هاشم احمد رجب66952

الفيوماألدبىمبصريوسف التواب عبد هللا عبد التواب عبد66953

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد العزيز عبد محمود هللا عبد66954

الفيوماألدبىمبصرمحمود سيد احمد محمد66955

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد سيد حجازى محمد66956

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد رمضان محمد66957

الفيوماألدبىمبصرعيسى التواب عبد حماده محمود66958

الفيوماألدبىمبصرعيسوى احمد عيد محمود66959

الفيوماألدبىمبصرالحفيظ عبد ابراهيم محمد محمود66960

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد ربيع احمد مصطفى66961

الفيوماألدبىمبصرابراهيم سيد خالد مصطفى66962

الفيوماألدبىمبصرالسيد العبد احمد رمضان احمد66963

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد محمد ناصر احمد66964

الفيوماألدبىمبصرزيدان محمد سويلم محمد انس66965

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد على سيد عمر66966

الفيوماألدبىمبصرصالح مفتاح محمد عمر66967

الفيوماألدبىمبصرمحمد سيف رجب محمد66968

الفيوماألدبىمبصرسليمان الفتاح عبد مصطفى الفتاح عبد66969

الفيوماألدبىمبصرالنبى عبد قطب رجب محمد66970

الفيوماألدبىمبصرشاكر روبى جمال احمد66971

الفيوماألدبىمبصرسلمان القاسم ابو حسين احمد66972

الفيوماألدبىمبصراحمد التواب عبد سعد احمد66973

الفيوماألدبىمبصرمحمد صالح شعبان احمد66974

الفيوماألدبىمبصرعوض العزيز عبد شعبان احمد66975

الفيوماألدبىمبصرمحمد صابر عادل احمد66976

الفيوماألدبىمبصرزيد ابو العزيز عبد محمد بكر ابو66977

الفيوماألدبىمبصرعلى جوده رجب محمد اسامه66978

الفيوماألدبىمبصرالمطلب عبد هللا عبد قرنى عماد اسالم66979

الفيوماألدبىمبصرمحمود رجب حمدى ايهاب66980

الفيوماألدبىمبصرمنشاوى على عمرو رجب ادهم66981
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الفيوماألدبىمبصراحمد على عمر حسين66982

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد حمدى خالد66983

الفيوماألدبىمبصرعلى الفتاح عبد الحميد عبد الدين ضياء66984

الفيوماألدبىمبصرالمنعم عبد الرحمن عبد ناصر عمر66985

الفيوماألدبىمبصرطالب ابو على احمد على66986

الفيوماألدبىمبصرمعوض على رمضان على66987

الفيوماألدبىمبصرصالح رجب السيد محمد66988

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد التواب عبد حسن محمد66989

الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد محمد عصام محمد66990

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود قرنى محمد66991

الفيوماألدبىمبصرقطب عيد سالمه محمود66992

الفيوماألدبىمبصرابراهيم محمد شعبان ناصر66993

الفيوماألدبىمبصراسماعيل العاطى عبد احمد محمد66995

الفيوماألدبىمبصررمضان فتحى سيد محمد66996

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد محمود الحارث ابو احمد66997

الفيوماألدبىمبصررمضان رجب عاشور احمد66998

الفيوماألدبىمبصرعلى القادر عبد الحميد عبد اسامه66999

الفيوماألدبىمبصرالسيد توفيق حماده اسالم67000

الفيوماألدبىمبصريسن رجب يسن الرحمن عبد67001

الفيوماألدبىمبصرعيد فتحى محمد فتحى67002

الفيوماألدبىمبصرالجيد عبد محمود ناصر محمود67003

الفيوماألدبىمبصرعوض هللا ضيف سعد احمد67004

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد الدايم عبد محمد احمد67005

الفيوماألدبىمبصراحمد رمضان فتحى هللا عبد67006

الفيوماألدبىمبصرسليمان الجليل عبد سيد المجيد عبد67007

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد على احمد محمود67008

الفيوماألدبىمبصرمحمد يوسف انور احمد67009

الفيوماألدبىمبصرالسيد الهادى عبد حامد احمد67010

الفيوماألدبىمبصرحميده المنعم عبد حميده محمد67011

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد رمضان محمد67012

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد العزيز عبد صميده الرحمن عبد67013

الفيوماألدبىمبصرالخالق عبد مخلوف السيد احمد67014

الفيوماألدبىمبصرعلى الحميد عبد توفيق احمد67015

الفيوماألدبىمبصرهللا جاب محمد الحميد عبد اسالم67016

الفيوماألدبىمبصرمحمد العزيز عبد منجد اسالم67017

الفيوماألدبىمبصرعطيه شعبان محمد خالد67018

الفيوماألدبىمبصرالوهاب عبد السالم عبد الحميد عبد رجب67019

الفيوماألدبىمبصراحمد رمضان طه رمضان67020

الفيوماألدبىمبصرعلى عباس بكرى سعيد67021

الفيوماألدبىمبصرالوهاب عبد الصمد عبد فكرى عمر67022

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد احمد صالح محمد67023

الفيوماألدبىمبصرالوهاب عبد على الوهاب عبد محمد67024
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ن315فيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ن326فيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ن330فيديميين

ن342فيديميين

ن332فيديميين

ن335فيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ن328فيديميين

ثانفيديميين

ن321اطسا

ن322اطسا

ن333اطسا

ثاناطسا

ثاناطسا

ن315تطـون

ثانتطـون

ن328تطـون

ن315تطـون

ثانتطـون

ن315الـغـرق

ن315الـغـرق

ثانالـغـرق

ن332الـغـرق

راسبالـغـرق

ن315الباسـل قصر

ثانالباسـل قصر

راسبالباسـل قصر

ثانالباسـل قصر

ثانالباسـل قصر

ثانالباسـل قصر

راسبالباسـل قصر

ثانالباسـل قصر

راسبالباسـل قصر

ن321الباسـل قصر

راسبالباسـل قصر
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الفيوماألدبىمبصرابراهيم قطب سامى محمود67025

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد الدين صالح وليد67026

الفيوماألدبىمبصرمصطفى على الحميد عبد سامى67027

الفيوماألدبىمبصرالوهاب عبد حامد ابو مصطفى عادل67028

الفيوماألدبىمبصرصميده صالح الحى عبد احمد67029

الفيوماألدبىمبصرمحمد حسن محمد رمضان67030

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد محمد العاطى عبد طارق67031

الفيوماألدبىمبصرمحمد رشاد بكرى عالء67032

الفيوماألدبىمبصرمحمد حسن محمد كريم67033

الفيوماألدبىمبصرحجازى احمد رمضان محمد67034

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد العظيم عبد محمود محمد67035

الفيوماألدبىمبصرزيد ابو قطب عيسى احمد67036

الفيوماألدبىمبصرالعظيم عبد قطب رمضان عيسى67037

الفيوماألدبىمبصررمضان طه احمد ابراهيم67038

الفيوماألدبىمبصرمحمد سيد زيد ابو احمد67039

الفيوماألدبىمبصرمحمد على حمدى احمد67040

الفيوماألدبىمبصرعلى معوض الباقى عبد احمد67041

الفيوماألدبىمبصرمحمد السالم عبد يوسف احمد67042

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد احمد ابراهيم الشعراوى67043

الفيوماألدبىمبصرالسيد محمد عجمى احمد اسالم67044

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد العال عبد روبى حسام67045

الفيوماألدبىمبصرسعيد احمد عبده حسام67046

الفيوماألدبىمبصرجوده زكى الناصر عبد حسن67047

الفيوماألدبىمبصرعلى صديق صالح حسين67048

الفيوماألدبىمبصرالعاطى عبد محمد رمضان حسين67049

الفيوماألدبىمبصرشعبان السيد احمد شعبان67050

الفيوماألدبىمبصرحسن عشرى حسن هللا عبد67051

الفيوماألدبىمبصرامين حلمى محمود هللا عبد67052

الفيوماألدبىمبصركامل احمد درباله الرحمن عبد67053

الفيوماألدبىمبصريوسف الفتاح عبد محمد الفتاح عبد67054

الفيوماألدبىمبصرمحمد عمر محمود عمر67055

الفيوماألدبىمبصرزايد على محمد على67056

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد مهلهل ابراهيم محمد67057

الفيوماألدبىمبصرعلى محمود خميس محمد67058

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد يوسف هللا عوض محمد67059

الفيوماألدبىمبصرجلول الحليم عبد النبى عبد محمود67060

الفيوماألدبىمبصرعلى سعيد محمد محمود67061

الفيوماألدبىمبصرالسميع عبد شعبان محمد محمود67062

الفيوماألدبىمبصرربيع السالم عبد باتع مصطفى67063

الفيوماألدبىمبصرمحمد مصطفى السيد هيثم67064

الفيوماألدبىمبصرحسن محمد عجمى وليد67065

الفيوماألدبىمبصرالمولى عبد طه سعيد احمد67066
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ثانالباسـل قصر

ثانالباسـل قصر

ثانالباسـل قصر

ثانالباسـل قصر

ن315الحيط منية

ثانالحيط منية

راسبالحيط منية

ثانالحيط منية

ن315الحيط منية

ن319الحيط منية

ثانالحيط منية

ن320الحيط منية

ن320الحيط منية

ن316ابشواى

ن315ابشواى

ن319ابشواى

ن322.5ابشواى

ثانابشواى

ن364ابشواى

ثانابشواى

راسبابشواى

ثانابشواى

ن327ابشواى

ثانابشواى

ن362ابشواى

ثانابشواى

ن315ابشواى

ثانابشواى

ن331ابشواى

ن315ابشواى

ن315ابشواى

ن332ابشواى

ن326ابشواى

ن315ابشواى

ن323ابشواى

ن344ابشواى

ن326ابشواى

ثانابشواى

راسبابشواى

ثانابشواى

ن331ابشواى

ثانقصرالجبالى



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2645

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الفيوماألدبىمبصرمرسى البارى عبد العظيم عبد احمد67067

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد العظيم عبد محمد احمد67068

الفيوماألدبىمبصرحسن الستار عبد عابدين بهاء67069

الفيوماألدبىمبصرمجاهد السيد توبه حسن67070

الفيوماألدبىمبصرالحافظ عبد محمد فؤاد رضوان67071

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد يوسف شعبان رمضان67072

الفيوماألدبىمبصرالعظيم عبد هللا عبد رجب الرحمن عبد67073

الفيوماألدبىمبصرطلبه صابر ماهر الرحمن عبد67074

الفيوماألدبىمبصرالبارى عبد احمد محمد هللا عبد67075

الفيوماألدبىمبصرمساعد السميع عبد الرحمن عبد عماد67076

الفيوماألدبىمبصرسالم محمود فرج عمر67077

الفيوماألدبىمبصرمحمد كمال رجب محمد67078

الفيوماألدبىمبصرعبده محمد عشرى محمد67079

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد موسى محمد محمود67080

الفيوماألدبىمبصرحسين شعبان حسين وليد67081

الفيوماألدبىمبصرالسيد حسن التواب عبد شعبان67082

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد ذكى الرحمن عبد عمر67083

الفيوماألدبىمبصرالسيد حسن ربيع عمرو67084

الفيوماألدبىمبصرالسيد محمد على عمرو67085

الفيوماألدبىمبصرالعال عبد احمد عاشور محمد67086

الفيوماألدبىمبصرمحمد سيد الفتاح عبد محمود67087

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد هللا عبد هشام67088

الفيوماألدبىمبصرعلى مصطفى احمد ممدوح67089

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد بكرى عيد احمد67090

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد نجدى احمد67091

الفيوماألدبىمبصرامين شهابى شعبان اسامه67092

الفيوماألدبىمبصرجابر محمد العنين ابو جمال67093

الفيوماألدبىمبصرطه حسين سعد شعبان67094

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد اللطيف عبد سعد الرحمن عبد67095

الفيوماألدبىمبصرعزيز السميع عبد على الرحمن عبد67096

الفيوماألدبىمبصريونس ضيف معوض الرحمن عبد67097

الفيوماألدبىمبصرحمزه العزيز عبد احمد العزيز عبد67098

الفيوماألدبىمبصريوسف سيف ابو الناصر عبد عمار67099

الفيوماألدبىمبصراسماعيل محمد هاشم محمد67100

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد محمد عيد منصور67101

الفيوماألدبىمبصرمنشاوى محمد المحسن عبد هشام67102

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد احمد صالح احمد67103

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد عشرى احمد67104

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد نصر الحميد عبد احمد67105

الفيوماألدبىمبصرالشافى عبد بشير جمعه بشير67106

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد ربيع عطا حسام67107

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد الدين عزيز ناجى حماده67108
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ن317قصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ن318قصرالجبالى

ن315قصرالجبالى

ن322.5قصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ن315قصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ن328.5قصرالجبالى

ن315قصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ن318.5قصرالجبالى

راسبقصرالجبالى

ن315قصرالجبالى

ثانقصرالجبالى

ثانطبهار

راسبطبهار

ثانطبهار

ثانطبهار

ثانطبهار

ن315المشرك

ن319المشرك

ثانالمشرك

ن342المشرك

ن328المشرك

ن352المشرك

ثانالمشرك

ن359المشرك

ن324المشرك

ن333المشرك

ثانالمشرك

ن338المشرك

ن358المشرك

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية
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الفيوماألدبىمبصرابراهيم احمد محمود حجاج67109

الفيوماألدبىمبصرعلى سلطان ايوب حماده67110

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد الرحمن عبد سعيد ربيع67111

الفيوماألدبىمبصرعوض التواب عبد بكرى زكريا67112

الفيوماألدبىمبصرالحافظ عبد الحميد عبد رجب طه67113

الفيوماألدبىمبصرعوض الوهاب عبد عوض الوهاب عبد67114

الفيوماألدبىمبصرفرج محمد مصطفى الرحمن عبد67115

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد رياض رجب الحميد عبد67116

الفيوماألدبىمبصرسالم مهدى عيد السالم عبد67117

الفيوماألدبىمبصرطه مرزوق حسين الغنى عبد67118

الفيوماألدبىمبصرصالح الستار عبد محمد عمر67119

الفيوماألدبىمبصرحلبى مشرف رمضان على67120

الفيوماألدبىمبصرامين مصرى عمران عمر67121

الفيوماألدبىمبصردخيل الحميد عبد الموجود عبد كريم67122

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد سيد محمود محمد67123

الفيوماألدبىمبصريوسف محمد يوسف محمد67124

الفيوماألدبىمبصرحلبى مشرف جمعه محمود67125

الفيوماألدبىمبصرمحمد الحليم عبد احمد محمود67126

الفيوماألدبىمبصرربه عبد على شعبان مصطفى67127

سويف بنىاألدبىمبصرالرحيم عبد العظيم عبد وليد محمد67128

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود طه على احمد67129

سويف بنىاألدبىمبصرحسن سعد سعيد عمرو67130

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد الحميد عبد محمد الحميد عبد67131

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حميده حسن حمد67132

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد الحكيم عبد الدين نور شاهر67133

سويف بنىاألدبىمبصريسن محمد احمد عاصم67134

سويف بنىاألدبىمبصرحسان قرنى محمد هللا عبد67135

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود حسين احمد محمد67136

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى حسين مصطفى محمد67137

سويف بنىاألدبىمبصرحسن الدين صالح ياسر محمد67138

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود سيد شوقى محمود67139

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد شعبان محمود67140

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد على67141

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد سيد محمد على67142

سويف بنىاألدبىمبصرحسن على غانم محمد67143

سويف بنىاألدبىمبصرلطيف عتريس عايدين محمد67144

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد القوى عبد جمعه مصطفى67145

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود عاشور محمد احمد67146

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العليم عبد محمد احمد67147

سويف بنىاألدبىمبصرمنجود حسن حسنى اسالم67148

سويف بنىاألدبىمبصرعلى العال عبد صابر احمد زياد67149

سويف بنىاألدبىمبصرالسالم عبد الفتاح عبد على الرحمن عبد67150
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ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ن315طامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية
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ثانالخضراء اهناسيا

ثانالخضراء اهناسيا

ثانالخضراء اهناسيا

ثانابشنا

راسبابشنا

راسبابشنا

ثانابشنا

ثانابشنا
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سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد السالم عبد الخير ابو محمد67151

سويف بنىاألدبىمبصرالعليم عبد الدين نور على احمد محمد67152

سويف بنىاألدبىمبصراحمد بكرى فرج بدر محمد67153

سويف بنىاألدبىمبصرعلى جبر سيد محمد67154

سويف بنىاألدبىمبصرليسى عثمان محمود سيد محمد67155

سويف بنىاألدبىمبصرعوض سيد فتحى محمد احمد67156

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود هللا عبد محمد اسالم67157

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الباقى عبد فرج الباقى عبد67158

سويف بنىاألدبىمبصرعويس العظيم عبد احمد عمرو67159

سويف بنىاألدبىمبصراحمد عسقالنى سيد جابر محمد67160

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود عويس حمدى مصطفى67161

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود عزمى محمود ابراهيم67162

سويف بنىاألدبىمبصرمرزبان عويس عراقى حجاج الرحمن عبد67163

سويف بنىاألدبىمبصررياض المغنى عبد عصام اسالم67164

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد سعد مجدى حمزه67165

سويف بنىاألدبىمبصراحمد رمضان احمد فؤاد67166

سويف بنىاألدبىمبصرمصباح احمد كمال هانى67167

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد مسعود اسالم67168

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد على احمد ايمن67169

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان سعد سليمان رجب67170

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد عواد سامى احمد67171

سويف بنىاألدبىمبصرسعد على طلعت سعيد67172

سويف بنىاألدبىمبصرالعال عبد سيد ميهوب سيد67173

سويف بنىاألدبىمبصرحسنين العال عبد جمال العال عبد67174

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد احمد محمد الرحمن عبد67175

سويف بنىاألدبىمبصربدر محمد الكريم عبد ابراهيم67176

سويف بنىاألدبىمبصرسيد الدايم عبد طه احمد67177

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى رمضان محمد ايمن67178

سويف بنىاألدبىمبصرسيد فتحى محمود حسام67179

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على المحسن عبد طه67180

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد على محمود ربيع على67181

سويف بنىاألدبىمبصرالعليم عبد الفتاح عبد سمير محمد67182

سويف بنىاألدبىمبصرسعد قرنى محمد حسام67183

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد محمود فراج خالد67184

سويف بنىاألدبىمبصرحافظ محمود سيد طه67185

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل محمد النبى عبد محمد67186

سويف بنىاألدبىمبصرالهادى عبد منصور احمد وليد67187

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى معوض عاطف مصطفى67188

سويف بنىاألدبىمبصرخزيم ابو الرحمن عبد عيد احمد67189

سويف بنىاألدبىمبصرخليل على بدوى جابر67190

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد قاسم شعبان الرحمن عبد67191

سويف بنىاألدبىمبصرخضر محمود محمد هللا عبد67192
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ثانسليمان بنى حاجر

راسبسليمان بنى حاجر

ثانسليمان بنى حاجر

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

ن346اطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ن317اطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ن316اطواب

ن326اطواب

ن338النور جزيرة

ن336النور جزيرة

ثانالملق ابوصير

ثانالميمون

راسبالميمون

ثانالميمون
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سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد قرنى سيد عصام67193

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان حسان محمد محمد67194

سويف بنىاألدبىمبصرجنيدى صبره محمود مصطفى67195

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد مبارك محمد بهاء67196

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد امبارك المجيد عبد مبارك67197

سويف بنىاألدبىمبصرحسين السالم عبد حسنى احمد67198

سويف بنىاألدبىمبصركامل زكريا محمد الرحمن عبد67199

سويف بنىاألدبىمبصريسن الوهاب عبد منصور جابر ابراهيم67200

سويف بنىاألدبىمبصراحمد هللا عبد حمدى احمد67201

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حمزه اللطيف عبد محمود مصطفى67202

سويف بنىاألدبىمبصرمهدلى احمد عيد خميس67203

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حافظ فتحى رجب67204

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود عباس ابراهيم سعيد67205

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد توفيق عالء67206

سويف بنىاألدبىمبصرصباح صابر احمد محمد67207

سويف بنىاألدبىمبصرالرحمن عبد مصطفى سامى محمد67208

سويف بنىاألدبىمبصرامين شاكر الخير ابو احمد67209

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان العال عبد مسعود سليمان67210

سويف بنىاألدبىمبصرعويس صاوى رمضان هللا عبد67211

سويف بنىاألدبىمبصرمرسى احمد عرفه ثابت محمود67212

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد محمد محمود مصطفى67213

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم العليم عبد يوسف مهدى67214

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ذكى رمضان يوسف67215

سويف بنىاألدبىمبصرالرب جاد احمد معوض احمد67216

سويف بنىاألدبىمبصرمحجوب داود غزال احمد67217

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان احمد ممدوح ابراهيم67218

سويف بنىاألدبىمبصرزكريا سيد ماهر توفيق67219

سويف بنىاألدبىمبصرقناوى حمدى على حمدى67220

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد القوى عبد ربيع طارق67221

سويف بنىاألدبىمبصرمرسى عمر فرج الرحمن عبد67222

سويف بنىاألدبىمبصرخميس سيد رمضان هللا عبد67223

سويف بنىاألدبىمبصركامل عدلى بدوى عدلى67224

سويف بنىاألدبىمبصرقناوى حمدى على كريم67225

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد التواب عبد الخير ابو محمد67226

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد بدوى محمد67227

سويف بنىاألدبىمبصرعباس ابراهيم احمد محمد67228

سويف بنىاألدبىمبصرحسين محمد ايهاب محمد67229

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد زيد ابو سمير محمد67230

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد التواب عبد الخير ابو محمود67231

سويف بنىاألدبىمبصرعلى امين فتحى محمود67232

سويف بنىاألدبىمبصراحمد فارس مجدى محمود67233

سويف بنىاألدبىمبصرعوض هللا عبد حمدى وليد67234
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ثانقاى
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ن315قاى

ن322قاى
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ن331قاى
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سويف بنىاألدبىمبصرالغفار عبد عشرى على هيثم67235

سويف بنىاألدبىمبصرصاوى اللطيف عبد جابر هيثم67236

سويف بنىاألدبىمبصرمرسى نادى سيد احمد67237

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الحكيم عبد حمدى احمد67238

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد على محمد احمد67239

سويف بنىاألدبىمبصرحسن اللطيف عبد ياسين ربيع بسام67240

سويف بنىاألدبىمبصرالجيد عبد اسماعيل احمد بطل67241

سويف بنىاألدبىمبصرعلى المعبود عبد محمد هللا عبد67242

سويف بنىاألدبىمبصربكر ابو امبابى جمال عالء67243

سويف بنىاألدبىمبصراحمد مصطفى حسام محمد67244

سويف بنىاألدبىمبصرحسانين على نادى محمد67245

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد راشد الرحمن عبد محمود67246

سويف بنىاألدبىمبصرمبروك العظيم عبد جمال ياسر67247

سويف بنىاألدبىمبصرعلى رمضان حسين حسن67248

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود جابر المقصود عبد طه67249

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد قرنى محمد هللا عبد67250

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود سيد محمد عماد67251

سويف بنىاألدبىمبصررمضان قرنى قطب محمود67252

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد رأفت الرحمن عبد67253

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد جابر سيد ربيع كريم67254

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد كامل جمعه هللا عبد67255

سويف بنىاألدبىمبصرسمحان السيد محمد فيصل67256

سويف بنىاألدبىمبصركامل احمد محمد كامل67257

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد كامل جبر محمد67258

سويف بنىاألدبىمبصرعيد محمد جمال احمد67259

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد صالح عادل احمد67260

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن هشام احمد67261

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على احمد اسماعيل بالل67262

سويف بنىاألدبىمبصرشحاته طه منجد طه67263

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد زيدان محمد الرحمن عبد67264

سويف بنىاألدبىمبصرجمعه عيسى هللا عبد محمود67265

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد باسم67266

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد العال عبد اللطيف عبد67267

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد جمال محمد67268

سويف بنىاألدبىمبصرجوده محمد حسن محمد67269

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم بدوى محمد محمود67270

سويف بنىاألدبىمبصرعلى جابر ابراهيم احمد67271

سويف بنىاألدبىمبصرحسين الحميد عبد عابدين احمد67272

سويف بنىاألدبىمبصرغنيمه احمد محمد احمد67273

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد الموجود عبد طه اسامه67274

سويف بنىاألدبىمبصركامل الحميد عبد ربيع اسالم67275

سويف بنىاألدبىمبصرالسالم عبد الجواد عبد خالد محمد67276
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سويف بنىاألدبىمبصرعثمان سعد سعيد محمد67277

سويف بنىاألدبىمبصرجابر السالم عبد فوزى محمد67278

سويف بنىاألدبىمبصرالمنعم عبد كامل نبيل محمد67279

سويف بنىاألدبىمبصرجمعه التواب عبد سيد محمود67280

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سالمه سمير وليد67281

سويف بنىاألدبىمبصرحسين محمد سيد هللا عبد67282

سويف بنىاألدبىمبصرفايق محمد محمود الحميد عبد67283

سويف بنىاألدبىمبصرالعليم عبد محمود عادل اسالم67284

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد كمال محمد اسالم67285

سويف بنىاألدبىمبصرالسيد محمد جابر محمد67286

سويف بنىاألدبىمبصرخليفه انور سعد محفوظ67287

سويف بنىاألدبىمبصردشطوطى رفاعى سيد احمد67288

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد اسعد محمد احمد67289

سويف بنىاألدبىمبصرالقوى عبد هللا عبد حمدان عمر67290

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد فتحى محمد فتحى67291

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود محمدين احمد محمد67292

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد بهجت وليد67293

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد منصور محمود67294

سويف بنىاألدبىمبصرحسان سيد طه محمد67295

سويف بنىاألدبىمبصرعلى حسن بدوى ايمن67296

سويف بنىاألدبىمبصرحماد هندى حسين محمد67297

سويف بنىاألدبىمبصرعلى احمد ربيع جمال حمزه67298

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد محمد جمال حمزه67299

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حسن الرحيم عبد رمضان67300

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد سيد القرنى محمد سيد67301

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض محمد محمد عاشور محمد67302

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم دسوقى احمد محمود67303

سويف بنىاألدبىمبصرسيد حسن طه محمود67304

سويف بنىاألدبىمبصرسعد عثمان سيد عاشور67305

سويف بنىاألدبىمبصرالغفار عبد احمد لطفى على67306

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد احمد ياسين عمرو67307

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد شلقامى احمد يحيى67308

سويف بنىاألدبىمبصررحيم سعد رضوان ابراهيم67309

سويف بنىاألدبىمبصرحسين جابر على غنيمه ابو طه67310

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد عصمت محمود اللطيف عبد67311

سويف بنىاألدبىمبصرعلى احمد رجب احمد67312

سويف بنىاألدبىمبصرهاشم العظيم عبد ثروت اسالم67313

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد معوض االمير خالد67314

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سعد مسعد الرحمن عبد67315

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حسين محمد كريم67316

سويف بنىاألدبىمبصرهللا جاد محمد احمد محمد67317

سويف بنىاألدبىمبصرجابر حلمى سعداوى محمد67318
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سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد احمد معاز67319

سويف بنىاألدبىمبصرالصمد عبد كامل السالم عبد احمد67320

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد احمد زيد هللا عبد67321

سويف بنىاألدبىمبصرسيد مصطفى سيد هللا عبد67322

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد ابراهيم اللطيف عبد محمد67323

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود يوسف جمعه محمود67324

سويف بنىاألدبىمبصرالكريم عبد محمد اسماعيل هشام67325

سويف بنىاألدبىمبصراحمد احمد محمد وليد67326

سويف بنىاألدبىمبصرزيد ابو مسعود العظيم عبد العظيم عبد67327

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد محمد احمد67328

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد تمام احمد عاصم67329

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد العظيم عبد ابراهيم العظيم عبد67330

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن الوهاب عبد عالء67331

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض عمر معوض عمر67332

سويف بنىاألدبىمبصرسنهابى المنعم عبد ابراهيم محمد67333

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد شحاته احمد محمود67334

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على المنعم عبد محمود67335

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على المنعم عبد مؤمن67336

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان عمر شعيب وليد67337

سويف بنىاألدبىمبصرشحاته السيد حسن هللا عبد67338

المنيااألدبىمبصراحمد السميع عبد جمال احمد67339

المنيااألدبىمبصرعلى العظيم عبد رمضان احمد67340

المنيااألدبىمبصررياض عز عنتر عاصم67341

المنيااألدبىمبصرعلى العزيز عبد محمد الرحمن عبد67342

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد عزت هالل هللا عبد67343

المنيااألدبىمبصرعلى فتحى الدين عماد عمر67344

المنيااألدبىمبصرعلى فولى محمود عمر67345

المنيااألدبىمبصرمحمد تونى اشرف محمد67346

المنيااألدبىمبصراحمد السميع عبد جمال محمد67347

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد حسين محمد محمد67348

المنيااألدبىمبصرعيساوى صالح سمير محمود67349

المنيااألدبىمبصرجبل ربيع الناصر عبد محمود67350

المنيااألدبىمبصرموسى محمد صالح مصطفى67351

المنيااألدبىمبصرمهدى ابراهيم عدلى احمد67352

المنيااألدبىمبصرهللا عبد سليم محروس احمد67353

المنيااألدبىمبصراحمد محمود بكر ابو طه67354

المنيااألدبىمبصرحسان على صابر طه67355

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد عامر هللا عبد67356

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد طراف الوهاب عبد67357

المنيااألدبىمبصرالحكم عبد الحميد عبد فايز هشام67358

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد انور جمعه محمد67359

المنيااألدبىمبصرذكى فؤاد محمد صالح محمد67360
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المنيااألدبىمبصررمضان خلف ربيع محمد67361

المنيااألدبىمبصرمحمد عاشور الناصر عبد هشام67362

المنيااألدبىمبصرحافظ عباس حماده محمد67363

المنيااألدبىمبصرامين المعتصم امين احمد67364

المنيااألدبىمبصرهللا عبد احمد رمضان احمد67365

المنيااألدبىمبصرمحمد كامل محمد احمد67366

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد فتحى ايمن67367

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد عثمان الجواد عبد جمال67368

المنيااألدبىمبصرمحمد مصطفى قاسم رمضان67369

المنيااألدبىمبصررجب ايوب احمد شعبان67370

المنيااألدبىمبصرسالم على عباده ابو هرون منصور67371

المنيااألدبىمبصرسعد المنعم عبد مستور الدين حسام67372

المنيااألدبىمبصرالرزاق عبد حسن الرازق عبد محمد67373

المنيااألدبىمبصرحافظ رمضان عيد ياسر67374

المنيااألدبىمبصرعيسى الحميد عبد محمود احمد67375

المنيااألدبىمبصرحسين ابراهيم شعبان حسام67376

المنيااألدبىمبصرهللا عبد حسن محمد حسن67377

المنيااألدبىمبصرحسين ابراهيم محمود خالد67378

المنيااألدبىمبصرالهادى عبد ربيع احمد خالد67379

المنيااألدبىمبصراحمد الجيد عبد النبى عبد خميس67380

المنيااألدبىمبصرعلى حافظ على العظيم عبد67381

المنيااألدبىمبصرالصالحين عبد الفتاح عبد احمد المجيد عبد67382

المنيااألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد عيد عالء67383

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد الرحمن عبد عمرو67384

المنيااألدبىمبصرمحمود سمره ابو حجازى ماهر67385

المنيااألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد السالم عبد مجدى67386

المنيااألدبىمبصرمحمود رشاد نادى محمد67387

المنيااألدبىمبصرقاسم العظيم عبد سيد محمود67388

المنيااألدبىمبصرصالح السيد صالح محمود67389

المنيااألدبىمبصريونس ترياق مرزوق مصطفى67390

المنيااألدبىمبصرمرعى فاخره ابو غانم وليد67391

المنيااألدبىمبصرحسين احمد محمد وليد67392

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد الجواد عبد سعيد احمد67393

المنيااألدبىمبصرمحمد رجب النبى عبد اشرف67394

المنيااألدبىمبصرمحمد ناجى جابر بكر ابو67395

المنيااألدبىمبصرالفتاح عبد على ابراهيم احمد67396

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد سماح سعداوى احمد67397

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد فكرى شعبان احمد67398

المنيااألدبىمبصراحمد ابراهيم المغنى عبد احمد67399

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد محمد فتحى احمد67400

المنيااألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد جمعه اسالم67401

المنيااألدبىمبصراحمد هللا عبد شعبان جمال67402
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المنيااألدبىمبصرهللا عبد حسن محمد حسن67403

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن الباسط عبد ربيع67404

المنيااألدبىمبصرمرسى ابراهيم سعد ابراهيم هللا عبد67405

المنيااألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد الرحمن عبد67406

المنيااألدبىمبصراحمد محمد ايمن عمر67407

المنيااألدبىمبصراحمد صالح مصطفى عالم67408

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم ابراهيم محمد67409

المنيااألدبىمبصرحسن ابراهيم رجب محمد67410

المنيااألدبىمبصرالفتاح عبد الداخلى معوض محمد67411

المنيااألدبىمبصرحسن العظيم عبد نبيه محمد67412

المنيااألدبىمبصرمبروك صديق مصطفى محمود67413

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد كامل حجازى مؤمن67414

المنيااألدبىمبصرحسن العظيم عبد عمر يحى67415

المنيااألدبىمبصرمحمد جمعه محمد احمد67416

المنيااألدبىمبصرجابر حسن جمال محمد67417

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد الوهاب عبد راضى احمد67418

المنيااألدبىمبصرمهران العظيم عبد رمضان احمد67419

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد عنتر محمد67420

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد محمد عواد جاسم67421

المنيااألدبىمبصرعثمان محمد نادى محمد67422

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد وافى احمد67423

المنيااألدبىمبصرمحمد على احمد محمد67424

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد عزت محمد67425

المنيااألدبىمبصرمحمد الرازق عبد محمود احمد67426

المنيااألدبىمبصربدوى ابراهيم رمضان احمد67427

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود على احمد67428

المنيااألدبىمبصرعلى عوض محمد اسامه67429

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم جمال67430

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد محمد جمال صالح67431

المنيااألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد السيد محمد67432

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محمد مندى الدين عز67433

المنيااألدبىمبصرعلى على محمد على67434

المنيااألدبىمبصررضوان محمد جمعه محمد67435

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد الجواد عبد محمود67436

المنيااألدبىمبصرعلى بهلول سعيد خالد67437

المنيااألدبىمبصرسليمان هللا حسب جابر سليمان67438

المنيااألدبىمبصرابراهيم على الدين حسام احمد67439

المنيااألدبىمبصراسماعيل فهمى محمد احمد67440

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد فاضل على حسين67441

المنيااألدبىمبصرمحمد مرعى محمد الرازق عبد67442

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن اشرف محمود67443

المنيااألدبىمبصرالعال عبد الرازق عبد جمال كريم67444
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المنيااألدبىمبصرالباقى عبد رزق محمد احمد67445

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الوهاب عبد طه67446

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد على احمد الرحمن عبد67447

المنيااألدبىمبصربخيت هللا عبد ابراهيم هللا عبد67448

المنيااألدبىمبصراحمد محمد رجب كريم67449

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد بدرى محمد67450

المنيااألدبىمبصرشعيب محمد حسن محمد67451

المنيااألدبىمبصرمحمود الدسوقى محمود اسماعيل67452

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد محمود احمد عمرو67453

المنيااألدبىمبصرعلى مخيمر هللا عبد محمد67454

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد هشام حازم67455

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد جمال كريم67456

المنيااألدبىمبصرحسن رجب صفوت محمود67457

المنيااألدبىمبصريوسف جمعه عاطف احمد67458

المنيااألدبىمبصرالمقصود عبد حلمى محمد حماده67459

المنيااألدبىمبصرطلب سيد على خيرى67460

المنيااألدبىمبصرطلب سيد على محمد67461

المنيااألدبىمبصرحسن جمال ناصر محمد67462

المنيااألدبىمبصرالصمد عبد كامل محمد عمرو67463

المنيااألدبىمبصراحمد الحميد عبد جمعه ناصر67464

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمود جمال احمد67465

المنيااألدبىمبصرمحمد خضر شعبان اسالم67466

المنيااألدبىمبصرمحمد حافظ حسن محمد67467

المنيااألدبىمبصرسعيد عايد رفعت محمد67468

المنيااألدبىمبصرعثمان رجب عاشور محمد67469

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد احمد محمد محرم67470

المنيااألدبىمبصرطه محمد عاشور محمد الحسين67471

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد ابراهيم67472

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد الحميد عبد جابر احمد67473

المنيااألدبىمبصرالسيد فتحى شعبان احمد67474

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد محمد حسن حسام67475

المنيااألدبىمبصراحمد على رجب حماده67476

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد عثمان صابر67477

المنيااألدبىمبصرحسن ابراهيم هللا عبد الرحمن عبد67478

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد فؤاد67479

المنيااألدبىمبصرالسيد محمود رزق محمود67480

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد محمد سعيد تايب67481

المنيااألدبىمبصرمحمد على احمد حجاج67482

المنيااألدبىمبصراحمد محمد احمد الرحمن عبد67483

المنيااألدبىمبصرالسيد اسماعيل السيد محمد67484

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد احمد محمد اسامه67485

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود محمد احمد67486
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ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ن325القيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

ن315القيـس

ن315القيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

راسبالقيـس

ثانالجرنوس

ن339الجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

ثانالجرنوس

راسبالجرنوس

ثانالجرنوس

ن315الجرنوس

راسبالجرنوس
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المنيااألدبىمبصراحمد هللا عبد سالمه احمد67487

المنيااألدبىمبصرمحمد جمال رمضان اسالم67488

المنيااألدبىمبصرسيد الرحمن عبد فتحى الرحمن عبد67489

المنيااألدبىمبصرمحمد نمر قاعود على67490

المنيااألدبىمبصراحمد لطفى هانى لطفى67491

المنيااألدبىمبصرعلى سالمه احمد محمد67492

المنيااألدبىمبصرمحمد رشدى على محمد67493

المنيااألدبىمبصرالدسوقى رجب السميع عبد محمد67494

المنيااألدبىمبصراسماعيل محمد محمد محمود67495

المنيااألدبىمبصرالسيد ابراهيم احمد مصطفى67496

المنيااألدبىمبصرالرسول عبد احمد الباسط عبد احمد67497

المنيااألدبىمبصرصالح شحاته محمد اشرف67498

المنيااألدبىمبصرمحمد السيد جمعه سيد67499

المنيااألدبىمبصرمحمود زغلول محمد عارف67500

المنيااألدبىمبصرمحمد كامل جمال الرحمن عبد67501

المنيااألدبىمبصرمحمد على فتحى الرحمن عبد67502

المنيااألدبىمبصرالواحد عبد ابراهيم محمد الرحمن عبد67503

المنيااألدبىمبصرالسيد الحكيم عبد قاضى محمود67504

المنيااألدبىمبصرشحاته زكى خلف حسام67505

المنيااألدبىمبصراحمد فتحى فوزى اسالم67506

المنيااألدبىمبصرعثمان المنعم عبد ربيع احمد67507

المنيااألدبىمبصرخليفه محمد تونى رضا احمد67508

المنيااألدبىمبصرمحمد مخيمر عنتر احمد67509

المنيااألدبىمبصرتامر احمد محمد احمد67510

المنيااألدبىمبصرريان احمد الواحد عبد اسماعيل67511

المنيااألدبىمبصرحسن محمد حسن حسام67512

المنيااألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد محمد طه67513

المنيااألدبىمبصرصادق ابراهيم خليل عرفه67514

المنيااألدبىمبصرالنعيم عبد شفيق بكر ابو عمر67515

المنيااألدبىمبصرخليفه محمود ابراهيم محمد67516

المنيااألدبىمبصرفرج محمود ابراهيم محمد67517

المنيااألدبىمبصرمرسى محمد خلف محمد67518

المنيااألدبىمبصراسماعيل خلف هللا عبد محمد67519

المنيااألدبىمبصرمحمود زيد ابو محمود محمد67520

المنيااألدبىمبصررياض حماد احمد محمود67521

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد الحليم عبد محمود67522

المنيااألدبىمبصراسماعيل محمد على محمود67523

المنيااألدبىمبصرابراهيم كامل هللا عبد محمد67524

المنيااألدبىمبصراحمد فؤاد احمد مصطفى67525

المنيااألدبىمبصرمحمد نجيب زين مصطفى67526

المنيااألدبىمبصرحسن مصطفى القادر عبد مصطفى67527

المنيااألدبىمبصرمحمد سلطان زياد سلطان67528
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ن315(النصر سيف) بردونة

ن339(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

راسب(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

راسب(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ن315السنارية

ن315السنارية

ثانالسنارية

ن317السنارية

ن319السنارية

ثانالسنارية

ثانالسنارية

ثانالسنارية

ثانالسنارية

ثانالسنارية

ثانمطاى

ن315مطاى

ن315مطاى

راسبمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

راسبمطاى

ن315مطاى

راسبمطاى

ثانمطاى

ن315مطاى

ثانمطاى

راسبمطاى

ثانمطاى

ن315مطاى

ثانمطاى

ن315مطاى

ن317مطاى

ثانمطاى

راسبمطاى

ن315مطاى
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المنيااألدبىمبصراسماعيل خلف الفتاح عبد ياسر67529

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ياسر67530

المنيااألدبىمبصرعلى احمد عثمان احمد67531

المنيااألدبىمبصراحمد محمد اسماعيل محمد67532

المنيااألدبىمبصرفؤاد زكريا حسن احمد67533

المنيااألدبىمبصرعلى مصطفى محمد احمد67534

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد سيد محمد حسام67535

المنيااألدبىمبصرابراهيم الرازق عبد حسن عالء حسن67536

المنيااألدبىمبصرحسين محمد رجب حماده67537

المنيااألدبىمبصرسعد فراج سعد الرحمن عبد67538

المنيااألدبىمبصرحميده كامل على محمود67539

المنيااألدبىمبصربركات يوسف غنيمه ابو مصطفى67540

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد العال عبد رمضان احمد67541

المنيااألدبىمبصراحمد محمد الدين عالء احمد67542

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد الغنى عبد محمد احمد67543

المنيااألدبىمبصرمحفوظ العليم عبد عاطف اسالم67544

المنيااألدبىمبصركامل صالح عيد اسالم67545

المنيااألدبىمبصرمرسى حسين مختار الحسين67546

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد محمد يحى حسن67547

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد هللا عبد الرازق عبد خالد67548

المنيااألدبىمبصرالليل ابو موسى ممدوح موسى67549

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محمد بهجت احمد67550

المنيااألدبىمبصراحمد حسنى حسن احمد67551

المنيااألدبىمبصرمبروك محمد محمد احمد67552

المنيااألدبىمبصرمحمد غريب بشير حماده67553

المنيااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد حسن حماده67554

المنيااألدبىمبصرمهنى طه فولى خالد67555

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد خليل احمد سالم67556

المنيااألدبىمبصرعرفات محمد محمد شريف67557

المنيااألدبىمبصردسوقى جمعه النبى عبد طارق67558

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الحكم عبد احمد طه67559

المنيااألدبىمبصركامل خليفه محمد هللا عبد67560

المنيااألدبىمبصرحمد على زيان محمد محمد الرحمن عبد67561

المنيااألدبىمبصريوسف كامل ممدوح الرحمن عبد67562

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد على الناصر عبد67563

المنيااألدبىمبصرمتولى شحاته محمد عمر67564

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن على عمر67565

المنيااألدبىمبصرحسين امام ربيع على67566

المنيااألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد67567

المنيااألدبىمبصرمحمد رسمى حماد محمد67568

المنيااألدبىمبصرالحسن ابو احمد حمده محمد67569

المنيااألدبىمبصراحمد الصبور عبد خاطر محمد67570
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ن319مطاى

راسبمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ن325حـلوة

ثانحـلوة

ن321حـلوة

ثانحـلوة

ثانحـلوة

ن336حـلوة

ثانحـلوة

ن319حـلوة

ن320حـلوة

ن315حـلوة

ن315حـلوة

ن322حـلوة

ن315حـلوة

ثانحـلوة

ثانحـلوة

ثانحـلوة

ثانحـلوة

راسبسمالوط

ثانسمالوط

راسبسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ن315سمالوط

راسبسمالوط

ثانسمالوط

راسبسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

راسبسمالوط

ثانسمالوط

ن322سمالوط
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المنيااألدبىمبصرخليفه محمد راضى محمد67571

المنيااألدبىمبصرمحمود حسين سيد محمد67572

المنيااألدبىمبصرابراهيم حسن شعبان محمد67573

المنيااألدبىمبصرعلى محمد صالح محمد67574

المنيااألدبىمبصرمحمد معروف عمر محمد67575

المنيااألدبىمبصرحسن حسين ناجح محمد67576

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد هارون محمد67577

المنيااألدبىمبصرابراهيم فهيم محمود مصطفى67578

المنيااألدبىمبصرمحمد موسى محمد مصطفى67579

المنيااألدبىمبصرمحمد جالل كمال هادى67580

المنيااألدبىمبصرهللا عبد مكادى عربى هشام67581

المنيااألدبىمبصرهللا عبد فؤاد شعبان وائل67582

المنيااألدبىمبصرشقرانى على شعبان وليد67583

المنيااألدبىمبصرمتولى نادى ابراهيم احمد67584

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد ربيع احمد67585

المنيااألدبىمبصرمحمد صالح عيد طاهر67586

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن جمال مصطفى67587

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محمد عمران محمد67588

المنيااألدبىمبصرهللا عبد الوهاب عبد رمضان حسن67589

المنيااألدبىمبصرشتيوى فرحات رجب خالد67590

المنيااألدبىمبصرخليفه صالح احمد خليفه67591

المنيااألدبىمبصرمفتاح توفيق سامى الرحمن عبد67592

المنيااألدبىمبصراحمد صبرى الحكيم عبد هللا عبد67593

المنيااألدبىمبصرهللا خلف المعز عبد شعبان محمد67594

المنيااألدبىمبصرزلط السيد حسين محمود مصطفى67595

المنيااألدبىمبصرمفتاح الهادى عبد صافى احمد67596

المنيااألدبىمبصرجيالنى محمد سالم اسامه67597

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد المعين عبد محمود حنفى67598

المنيااألدبىمبصرحافظ رجب حسن على67599

المنيااألدبىمبصراحمد حسن احمد محمد67600

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد عالء محمد67601

المنيااألدبىمبصرهللا حسب هللا عبد احمد محمد67602

المنيااألدبىمبصربركه مجدى محمد محمود67603

المنيااألدبىمبصرمحمد الشافى عبد محمود مصطفى67604

المنيااألدبىمبصرمهران محمد بيه احمد67605

المنيااألدبىمبصرعلى سعد على احمد67606

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد اسماعيل محمد احمد67607

المنيااألدبىمبصرسالم طه محمد احمد67608

المنيااألدبىمبصراحمد شوقى محمد اسالم67609

المنيااألدبىمبصريوسف الموجود عبد يوسف ايهاب67610

المنيااألدبىمبصرمحمد الدين جمال محمد جمال67611

المنيااألدبىمبصرتونى الجليل عبد تونى حسن67612
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ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ن327سمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

راسبسمالوط

ن315سمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

راسبسمالوط

راسبسمالوط

ثانسمالوط

راسبسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

راسبسمالوط

ن315اسطال

ثاناسطال

ن315اسطال

ن315اسطال

ثاناسطال

ثاناسطال

راسباسطال

ثانالعلوانى

ثانالعلوانى

ثانبالمنيا الطيبة

ن315بالمنيا الطيبة

ثانبالمنيا الطيبة

ن315بالمنيا الطيبة

ثانبالمنيا الطيبة

ثانبالمنيا الطيبة

ثانبالمنيا الطيبة

ثانالفكرية

ن331الفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

راسبالفكرية

ثانالفكرية

راسبالفكرية

ثانالفكرية
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المنيااألدبىمبصراحمد حسن محمد حسن67613

المنيااألدبىمبصرعلى سيد عالء سيد67614

المنيااألدبىمبصرطراف سيد على شعبان67615

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد محمد اسماعيل الرحمن عبد67616

المنيااألدبىمبصرمحمد ذكى اشرف الرحمن عبد67617

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد عثمان67618

المنيااألدبىمبصرمحمد شحاته على عمر67619

المنيااألدبىمبصرمحمود سيف خالد فتحى67620

المنيااألدبىمبصرالجليل عبد مهدى محمد احمد محمد67621

المنيااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد رمضان محمد67622

المنيااألدبىمبصرطه المحسن عبد على محمد67623

المنيااألدبىمبصرتميم محمود حنفى محمود67624

المنيااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد طلعت محمود67625

المنيااألدبىمبصرمحمد نجيب فوزى محمود67626

المنيااألدبىمبصرحسن رزق محمد محمود67627

المنيااألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمد محمود67628

المنيااألدبىمبصرمحمد رزق مختار محمود67629

المنيااألدبىمبصرعطا ربيع اسماعيل مصطفى67630

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود احمد مؤمن67631

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد الدين صالح زكريا يحيى67632

المنيااألدبىمبصراحمد محمد احمد خالد67633

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد67634

المنيااألدبىمبصرمحمد عباس صالح احمد67635

المنيااألدبىمبصرزيد ابو هاشم هاشم احمد67636

المنيااألدبىمبصرحسين مرعى النبى عبد اسامه67637

المنيااألدبىمبصرتوفيق عزت توفيق ضياء67638

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد على المنعم عبد عمر67639

المنيااألدبىمبصرحسن الحميد عبد ماهر عمر67640

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد احمد محمد على67641

المنيااألدبىمبصرمحمد الحكم عبد محمد على67642

المنيااألدبىمبصرسريع صالح احمد عالء67643

المنيااألدبىمبصراحمد الكريم عبد محمد الكريم عبد67644

المنيااألدبىمبصرالظاهر عبد سالمه ثابت محمد67645

المنيااألدبىمبصرراشد صفوت جمال محمد67646

المنيااألدبىمبصرراغب سيد طلبه محمد67647

المنيااألدبىمبصرمحمود العليم عبد محمد محمود67648

المنيااألدبىمبصرمحمد عثمان يحى محمود67649

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد حسين خالد مصطفى67650

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد الغنى عبد رياض مصطفى67651

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد محمود عطا محمد67652

المنيااألدبىمبصرهالل حسن خالد حسن67653

المنيااألدبىمبصراحمد حلمى القادر عبد حلمى67654
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راسبالفكرية

راسبالفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

راسبالفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ن315الفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ن324الفكرية

ن315بالمنيا حسن بنى

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن364(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

راسب(اسماعيل جمال) اتليدم

راسب(اسماعيل جمال) اتليدم

ن319(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن321(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

راسب(اسماعيل جمال) اتليدم

ثانمنياوية عبيد بنى

ن319منياوية عبيد بنى
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المنيااألدبىمبصرالجابر عبد قناوى اسماعيل حماده67655

المنيااألدبىمبصرطه محمد احمد طه67656

المنيااألدبىمبصرحميده الرحمن عبد حميده الرحمن عبد67657

المنيااألدبىمبصرتونى محمد صالح الرحمن عبد67658

المنيااألدبىمبصرراشد مهنى الفتاح عبد محمد67659

المنيااألدبىمبصرمحمد رمضان احمد محمود67660

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد محمد ابراهيم مصطفى67661

المنيااألدبىمبصراحمد العزيز عبد احمد هشام67662

المنيااألدبىمبصرسليمان محمد عيسى رائد67663

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد شحاته الرحمن عبد شحاته67664

المنيااألدبىمبصرمحمد نجيب رشدى القادر عبد67665

المنيااألدبىمبصراحمد الظاهر عبد محمد طه67666

المنيااألدبىمبصرزكى فتحى جمال محمود67667

المنيااألدبىمبصرعشيرى محمود اللطيف عبد اشرف67668

المنيااألدبىمبصرطاقيه ابو الرشيد عبد محمد هشام67669

المنيااألدبىمبصرمحمد الرازق عبد احمد ياسر67670

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود محمد العزايم ابو67671

المنيااألدبىمبصراسماعيل محمود ضاحى احمد67672

المنيااألدبىمبصرالمحسن عبد صديق عوض احمد67673

المنيااألدبىمبصراحمد اسماعيل احمد حسين67674

المنيااألدبىمبصرمحمود الجواد عبد حسن محمد67675

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد محمد عمر محمد67676

المنيااألدبىمبصرعمر على جمال محمود67677

المنيااألدبىمبصرمحمد اسماعيل فوزى العابدين زين67678

المنيااألدبىمبصرالفتح ابو الحميد عبد على محمد67679

المنيااألدبىمبصرابراهيم الحكيم عبد يحيى الرحمن عبد67680

المنيااألدبىمبصرمحفوظ سعد هللا عبد ابراهيم67681

المنيااألدبىمبصرالدمرداش يوسف اسماعيل احمد67682

المنيااألدبىمبصرمحمد كرم محمد احمد67683

المنيااألدبىمبصرصفوت اسماعيل محمد احمد67684

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد الرحيم عبد العزيز عبد احمد67685

المنيااألدبىمبصرعلى طايع احمد اسالم67686

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد التواب عبد احمد ايهاب67687

المنيااألدبىمبصرسيد الحميد عبد محمود احمد67688

المنيااألدبىمبصراحمد محمد احمد بدر67689

المنيااألدبىمبصرمحمد على الناصر عبد جمال67690

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد احمد عمر رضا67691

المنيااألدبىمبصرمحمد بكر منتصر رمضان67692

المنيااألدبىمبصرحلمى طلعت جمال طلعت67693

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عبد ابراهيم الرحمن عبد67694

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد احمد فاروق الحكيم عبد67695

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد محمد جمال الرحمن عبد67696
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راسبمنياوية عبيد بنى

راسبمنياوية عبيد بنى

راسبمنياوية عبيد بنى

ن316.5منياوية عبيد بنى

ن315منياوية عبيد بنى

ثانمنياوية عبيد بنى

ثانمنياوية عبيد بنى

ثانمنياوية عبيد بنى

ثانسفاى

راسبسفاى

ن315سفاى

ثانسفاى

راسبسفاى

راسبتمى الشيخ

ن316تمى الشيخ

ثانتمى الشيخ

ثانجريس

ثانجريس

ن325جريس

راسبجريس

ثانجريس

ثانجريس

ثانجريس

راسبجريس

راسبجريس

راسبجريس

ن315ملوى

ن316ملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

راسبملوى

ن315ملوى

ثانملوى

ن316ملوى

ثانملوى

ثانملوى

ن315ملوى

ثانملوى

ثانملوى

راسبملوى

ن325ملوى
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المنيااألدبىمبصرتونى سعد رفاعى الرحمن عبد67697

المنيااألدبىمبصرالنبى عبد فرغل محمد الرحمن عبد67698

المنيااألدبىمبصرسيد فوزى ناصر الرحمن عبد67699

المنيااألدبىمبصرعرفان عرفان يسرى الرحمن عبد67700

المنيااألدبىمبصرمحمد الصغير سعد نصر هللا عبد67701

المنيااألدبىمبصرشحاته ناجى مصطفى الاله عبد67702

المنيااألدبىمبصرصديق الرشيد عبد عماد الرشيد عبد67703

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد هاشم خلف على67704

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد صابر عالء67705

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد النبى عبد حسين كريم67706

المنيااألدبىمبصرموسى محمد حسن محمد67707

المنيااألدبىمبصرهللا عبد ناجى ربيعى محمد67708

المنيااألدبىمبصرتوفيق ربيع الكريم عبد محمد67709

المنيااألدبىمبصرسيد ناجى عربى محمد67710

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد فوزى عصام محمد67711

المنيااألدبىمبصرمحمود فوزى محسن محمد67712

المنيااألدبىمبصرمحمود رجب مصطفى محمد67713

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد ناجى مصطفى محمد67714

المنيااألدبىمبصرالمحسن عبد عيسى مهران محمود67715

المنيااألدبىمبصرعطيه فتحى سيد مصطفى67716

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد احمد فاروق مصطفى67717

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد حامد الرحمن عبد مصطفى67718

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد احمد كامل مصطفى67719

المنيااألدبىمبصرمحمود الغنى عبد كسبان مصطفى67720

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد محمد رمضان الرحمن عبد67721

المنيااألدبىمبصرشحاته تونى محمد اسالم67722

المنيااألدبىمبصرمحمود تمام انور رجب67723

المنيااألدبىمبصرمحمد مصطفى ابراهيم فهد67724

المنيااألدبىمبصرحسن العظيم عبد مصطفى الرحمن عبد67725

المنيااألدبىمبصرصالح كامل يحى محمد67726

المنيااألدبىمبصرسيد كامل مصطفى محمود67727

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد اسماعيل خالد محمد67728

المنيااألدبىمبصرمرسى انور محمد الرحمن عبد67729

المنيااألدبىمبصريونس سيد كسبان الكريم عبد67730

المنيااألدبىمبصرمعتوق يونس مصطفى الرحمن عبد67731

المنيااألدبىمبصركامل سعد جمال سعد67732

المنيااألدبىمبصرمحمد توفيق خالد حسن67733

المنيااألدبىمبصرميصر احمد حسيبه احمد67734

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد حجازى حموده احمد67735

المنيااألدبىمبصرقاسم محمد رمضان احمد67736

المنيااألدبىمبصرانور هللا عبد محمد احمد67737

المنيااألدبىمبصرشحاته ابراهيم احمد حماده67738
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راسبملوى

ثانملوى

راسبملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

راسبملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ن321ملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ن315ملوى

ثانملوى

راسبملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ن315ملوى

ثانملوى

ثانملوى

راسبملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

راسبملوى

ثانملوى

ثانملوى

ن315ملوى

راسبخالد بنى

راسبخالد بنى

ن329خالد بنى

ن333خالد بنى

راسبخالد بنى
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المنيااألدبىمبصرقاسم فوزى ربيع خالد67739

المنيااألدبىمبصرعثمان المعبود عبد محمد عصام67740

المنيااألدبىمبصرمهنى رمضان جمال عمر67741

المنيااألدبىمبصرعاشور مصطفى محمد عمر67742

المنيااألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد سعيد رامى67743

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد بكر صالح بكر67744

المنيااألدبىمبصرمرسى النظير عبد شحاته حسن67745

المنيااألدبىمبصرالحى عبد نجيب هانى حماده67746

المنيااألدبىمبصرهللا عبد ثابت ابراهيم الباسط عبد67747

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد اسماعيل عزيز الباقى عبد67748

المنيااألدبىمبصرمحمد الحسيب عبد مصطفى كريم67749

المنيااألدبىمبصرمحمد شوقى جمال محمد67750

المنيااألدبىمبصرهللا عبد الحسيب عبد جمعه محمد67751

المنيااألدبىمبصرالظاهر عبد القادر عبد رضا محمد67752

المنيااألدبىمبصركامل المالك عبد ممدوح مصطفى67753

المنيااألدبىمبصرالمحسن عبد محمد احمد هاشم67754

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد حسنى محمد67755

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد احمد حسن احمد67756

المنيااألدبىمبصريوسف خليفه سعد احمد67757

المنيااألدبىمبصرادم جاد علوان احمد67758

المنيااألدبىمبصركامل مصطفى محمد احمد67759

المنيااألدبىمبصرعثمان سيد ناصر احمد67760

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد فولى احمد اسالم67761

المنيااألدبىمبصراحمد الحليم عبد فاروق بكر67762

المنيااألدبىمبصرتونى حامد ربيع حامد67763

المنيااألدبىمبصريسين محمد الستار عبد حسن67764

المنيااألدبىمبصرعلى محمد ممدوح حماده67765

المنيااألدبىمبصرسيد خضر بكر سيد67766

المنيااألدبىمبصرمحمد امين محمود الدين شهاب67767

المنيااألدبىمبصرعباس الحميد عبد محمود طارق67768

المنيااألدبىمبصرمحمد خلف جمال عاطف67769

المنيااألدبىمبصرزيد ابو المهيمن عبد محمود الرحمن عبد67770

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد على ماهر عمرو67771

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد فوزى حمدى فوزى67772

المنيااألدبىمبصرمهران المحسن عبد احمد محسن67773

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد الليل ابو محمد67774

المنيااألدبىمبصرحامد شاهر احمد محمد67775

المنيااألدبىمبصرمحمد على حسوب محمد67776

المنيااألدبىمبصرمرسى الحكيم عبد رضا محمد67777

المنيااألدبىمبصرعلى العليم عبد عليوه محمد67778

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد الرحيم عبد اشرف محمود67779

المنيااألدبىمبصرحسين عيسى رجب محمود67780
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ثانخالد بنى

راسبخالد بنى

ثانخالد بنى

راسبخالد بنى

ثانخالد بنى

ن315(الجارحى احمد) ابوقلته

ن315(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ن323(الجارحى احمد) ابوقلته

ن326(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ن315قلندول

راسبقلندول

ثانقلندول

ن315قلندول

ن315قلندول

ن318قلندول

ثانقلندول

ن315قلندول

راسبقلندول

ثانقلندول

ن315قلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ن315قلندول

ثانقلندول

ن322قلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

راسبقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

راسبقلندول
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المنيااألدبىمبصرمناف عبد صابر شعراوى محمود67781

المنيااألدبىمبصرهللا عبد حسان شعالن محمود67782

المنيااألدبىمبصرعلى احمد الدين عماد محمود67783

المنيااألدبىمبصرموسى سيد ياسر محمود67784

المنيااألدبىمبصرسباق خليفه جابر مصطفى67785

المنيااألدبىمبصرهللا عبد احمد هللا عبد مصطفى67786

المنيااألدبىمبصرمحمد امين محمود مصطفى67787

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد يونس عماد هشام67788

المنيااألدبىمبصرعليان الحكم عبد حسن يوسف67789

المنيااألدبىمبصرالجيش امير احمد الجابر عبد ابراهيم67790

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد امين المنعم عبد ابراهيم67791

المنيااألدبىمبصرمحمد على على ابراهيم67792

المنيااألدبىمبصرشناف ابو المالك عبد السالم عبد شناف ابو67793

المنيااألدبىمبصرالستار عبد الرحيم عبد جمال احمد67794

المنيااألدبىمبصراحمد كمال جمال احمد67795

المنيااألدبىمبصرمحمد خليفه جمعه احمد67796

المنيااألدبىمبصرهللا عبد احمد الحفيظ عبد احمد67797

المنيااألدبىمبصراحمد محمد الرحيم عبد احمد67798

المنيااألدبىمبصرموسى عطايا علوانى احمد67799

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد ناجى عمر احمد67800

المنيااألدبىمبصرعباس على محمد احمد67801

المنيااألدبىمبصراحمد غندور حسن اشرف67802

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد باهلل المعتصم67803

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد فهمى عماد امير67804

المنيااألدبىمبصرعلى حسين على جمال67805

المنيااألدبىمبصرسيد على خيرى حسن67806

المنيااألدبىمبصرطه لطفى طه حماده67807

المنيااألدبىمبصرعلى الكريم عبد على خالد67808

المنيااألدبىمبصرصالح الرحيم عبد محمد خالد67809

المنيااألدبىمبصرمحمد ناجى عمر رضا67810

المنيااألدبىمبصرحسن الرحمن عبد محمد صابر67811

المنيااألدبىمبصرمحمد كامل جبر طه67812

المنيااألدبىمبصرعطايا محمد اسماعيل عمر67813

المنيااألدبىمبصرمحمد النبى عبد فتحى عمر67814

المنيااألدبىمبصرمحمد صدقى الرحمن عبد عمرو67815

المنيااألدبىمبصرمحمد جميل نادى عامر67816

المنيااألدبىمبصرزيدان محمد مصطفى عيد67817

المنيااألدبىمبصرالهادى عبد الحميد عبد خالد كريم67818

المنيااألدبىمبصرالمحسن عبد الحفيظ عبد خلف كريم67819

المنيااألدبىمبصراحمد على احمد محمد67820

المنيااألدبىمبصرشرموخ احمد اسماعيل محمد67821

المنيااألدبىمبصرالجابر عبد جمال محمد67822
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ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

راسبقلندول

راسبقلندول

ثانقلندول

راسبقلندول

ثانقلندول

ن315بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن315بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن315بالمنيا دروة

ن315بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن315بالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ن315بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن315بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ن315بالمنيا دروة

ن317بالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ن340.5بالمنيا دروة

ن316بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن327بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن315بالمنيا دروة
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المنيااألدبىمبصرحسن فارس جمال محمد67823

المنيااألدبىمبصرحسن محمد حسن محمد67824

المنيااألدبىمبصرشعبان الغنى عبد رزق محمد67825

المنيااألدبىمبصرالعاطى عبد عمار سمير محمد67826

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد سيد صالح محمد67827

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد المنعم عبد على محمد67828

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد محمود عماد محمد67829

المنيااألدبىمبصررفاعى الكافى عبد نتاج محمد67830

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد العزيز عبد جابر محمود67831

المنيااألدبىمبصرمحمد محفوظ الجواد عبد محمود67832

المنيااألدبىمبصرمحمد صدقى حمدى مصطفى67833

المنيااألدبىمبصرعرفان محمد صالحين مصطفى67834

المنيااألدبىمبصرمحمد الكريم عبد كامل مصطفى67835

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد اسماعيل جمال هانى67836

المنيااألدبىمبصراحمد صدقى بديع هللا عبد67837

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد حمدى احمد67838

المنيااألدبىمبصرابراهيم عاطف محمد احمد67839

المنيااألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى احمد67840

المنيااألدبىمبصرجالل محمد محمود خالد67841

المنيااألدبىمبصرالعال عبد صابر ابراهيم صابر67842

المنيااألدبىمبصرالعال عبد سباق احمد عمرو67843

المنيااألدبىمبصرمحمد سعد محمد كريم67844

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد العاطى عبد احمد محمد67845

المنيااألدبىمبصرالمولى عبد الحكيم عبد رمضان محمد67846

المنيااألدبىمبصراحمد بكر سالمه محمد67847

المنيااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد الحكيم عبد محمد67848

المنيااألدبىمبصرخليل محمد الحميد عبد محمد67849

المنيااألدبىمبصرشعبان عباس العزيز عبد محمد67850

المنيااألدبىمبصرالعال عبد سباق هللا عبد محمد67851

المنيااألدبىمبصررياض شوقى جبر محمود67852

المنيااألدبىمبصراحمد بكر سالمه مروان67853

المنيااألدبىمبصرمحمد عمر اليسر ابو مصطفى67854

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد العاطى عبد سالمه هشام67855

المنيااألدبىمبصرزيد ابو القادر عبد محمد حسام67856

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد محمود خلف احمد67857

المنيااألدبىمبصراحمد محمد احمد احمد اسالم67858

المنيااألدبىمبصرعلى هللا عبد محمد ايوب67859

المنيااألدبىمبصرعليوه فهمى الحكيم عبد حسام67860

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد محمد حسام67861

المنيااألدبىمبصرحسن السميع عبد على حسن67862

المنيااألدبىمبصرعثمان المعطى عبد الرحمن عبد خالد67863

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد اسماعيل طه67864
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راسببالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن325بالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن443بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن322بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن315بالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ن315بالمنيا دروة

ثانتندة

ن317تندة

ثانتندة

راسبتندة

ثانتندة

ثانتندة

ن315تندة

راسبتندة

ن315تندة

ثانتندة

ثانتندة

ثانتندة

راسبتندة

راسبتندة

راسبتندة

راسبتندة

ثانتندة

ن318تندة

ثانتندة

ن335البرشا

ثانالبرشا

ن315البرشا

ثانالبرشا

ثانالبرشا

ثانالبرشا

ن326البرشا

ثانالبرشا
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المنيااألدبىمبصرشلقامى الرازق عبد مصطفى الرازق عبد67865

المنيااألدبىمبصرمعروف القادر عبد احمد القادر عبد67866

المنيااألدبىمبصرمهدى هللا عبد حسين هللا عبد67867

المنيااألدبىمبصرخضر سيد احمد على67868

المنيااألدبىمبصرعباس حسين حسان على67869

المنيااألدبىمبصرحسين محفوظ اشرف عمرو67870

المنيااألدبىمبصرعمر اسماعيل محمد عمر67871

المنيااألدبىمبصرانور محمد احمد محمد67872

المنيااألدبىمبصرمحمد على اشرف محمد67873

المنيااألدبىمبصرحسين الحكيم عبد امل محمد67874

المنيااألدبىمبصرحسين على حسين محمد67875

المنيااألدبىمبصرمحمد داخلى خلف محمد67876

المنيااألدبىمبصرعلى حسين عصام محمد67877

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد على محمد محمد67878

المنيااألدبىمبصرابراهيم على محمد جمال محمد67879

المنيااألدبىمبصرمحمد الرشيد عبد محمود محمد67880

المنيااألدبىمبصراحمد حلمى مخلوف محمود67881

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد رفعت ابراهيم67882

المنيااألدبىمبصرالاله عبد مهران رفعت ابراهيم67883

المنيااألدبىمبصرمبارك عاطف خالد ابراهيم67884

المنيااألدبىمبصراحمد سيد السعود ابو احمد67885

المنيااألدبىمبصركامل شعبان محمد احمد67886

المنيااألدبىمبصرمحمد هاشم محمد احمد67887

المنيااألدبىمبصرعبده الرحيم عبد جمال احمد67888

المنيااألدبىمبصرسالمه الحميد عبد رفعت احمد67889

المنيااألدبىمبصرحسانين الحميد عبد الرحمن عبد احمد67890

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد مدحت احمد67891

المنيااألدبىمبصرحسانين مختار محمود حسانين67892

المنيااألدبىمبصرعمر صبحى صالح حماده67893

المنيااألدبىمبصرابراهيم صبحى صالح شاهين67894

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد صدقى فتحى طارق67895

المنيااألدبىمبصرالعال ابو عباس نجيب الرحمن عبد67896

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد الرحيم عبد محمود الرحيم عبد67897

المنيااألدبىمبصرثابت محمد اكرام هللا عبد67898

المنيااألدبىمبصرمهنى مختار ضيف هللا عبد67899

المنيااألدبىمبصررفاعى شرف محمد هللا عبد67900

المنيااألدبىمبصرحافظ مطاوع حماده عالء67901

المنيااألدبىمبصرالعاطى عبد النعيم عبد جمال عالء67902

المنيااألدبىمبصرسالمه صادق ياسر الدين عالء67903

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد مصطفى عمر67904

المنيااألدبىمبصرمحمد رجب الغنى عبد عمرو67905

المنيااألدبىمبصرصالح الحكيم عبد لطفى ماهر67906
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ثانالبرشا

ن322البرشا

ن321البرشا

راسبالبرشا

ثانالبرشا

راسبالبرشا

ثانالبرشا

ثانالبرشا

ثانالبرشا

ثانالبرشا

ثانالبرشا

ن315.5البرشا

ثانالبرشا

ن315البرشا

ثانالبرشا

ن315البرشا

ثانالبرشا

ثانقمص ام

ثانقمص ام

ثانقمص ام

ن315قمص ام

ن331قمص ام

ثانقمص ام

راسبقمص ام

راسبقمص ام

راسبقمص ام

ثانقمص ام

ثانقمص ام

ثانقمص ام

ثانقمص ام

ثانقمص ام

راسبقمص ام

ثانقمص ام

راسبقمص ام

ثانقمص ام

ثانقمص ام

راسبقمص ام

ثانقمص ام

راسبقمص ام

ثانقمص ام

راسبقمص ام

راسبقمص ام
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المنيااألدبىمبصرمتولى محمد متولى محسن67907

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد لطفى محمد67908

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد محمد67909

المنيااألدبىمبصرمصطفى الرحيم عبد حمدى محمد67910

المنيااألدبىمبصرمحمد صديق حمدى محمد67911

المنيااألدبىمبصرمحمد الحليم عبد احمد محمد67912

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد الحميد عبد صبحى محمد67913

المنيااألدبىمبصراسماعيل محفوظ عاطف محمد67914

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد عاطف محمد67915

المنيااألدبىمبصراحمد المعتمد عبد عشيرى محمد67916

المنيااألدبىمبصرمحمد طه المالك عبد محمد67917

المنيااألدبىمبصرهللا عبد عثمان عيد محمد67918

المنيااألدبىمبصروهيب احمد صابر محمود67919

المنيااألدبىمبصرحافظ محمد حمدى محمود67920

المنيااألدبىمبصرحسن على حسن محمود67921

المنيااألدبىمبصرمحمد رجب محمد محمود67922

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد على مصباح محمود67923

المنيااألدبىمبصرحسن على احمد محمود67924

المنيااألدبىمبصرجميل شحاته هوارى محمود67925

المنيااألدبىمبصرزكى مصطفى محمد مصطفى67926

المنيااألدبىمبصرعلى محمد عشم مصطفى67927

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد احمد محمد مصطفى67928

المنيااألدبىمبصرالستار عبد امين حماده مصطفى67929

المنيااألدبىمبصرمتولى محمد متولى مصطفى67930

المنيااألدبىمبصرمحمود هللا عبد حماده مصطفى67931

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد على خالد مصطفى67932

المنيااألدبىمبصرصالح محمد صالح موسى67933

المنيااألدبىمبصرعلى محمد حماده مؤمن67934

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد رمضان وليد67935

المنيااألدبىمبصرمصطفى محمد ربيع ياسر67936

المنيااألدبىمبصرعلى صديق على يوسف67937

المنيااألدبىمبصرالسباع ابو صديق انور محمد67938

المنيااألدبىمبصرصقر سيد على احمد67939

المنيااألدبىمبصرمحمود فضل ناصر احمد67940

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد السالم عبد يحى احمد67941

المنيااألدبىمبصرالواحد عبد شعبان حسن اسالم67942

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد على اسالم67943

المنيااألدبىمبصرحسين رشدى الدين محى حسين67944

المنيااألدبىمبصرمحمد ناجى محمد حماده67945

المنيااألدبىمبصربكر خليفه محمد رضا67946

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد محمود سعد شعبان67947

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد هللا عبد محسن شعبان67948
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المنيااألدبىمبصرالحكم عبد المالك عبد مصطفى ضاحى67949

المنيااألدبىمبصرنعمان التواب عبد محمود طه67950

المنيااألدبىمبصرسيد على جمال عامر67951

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد على ناجى على67952

المنيااألدبىمبصرسيد محمد ربيعى عمر67953

المنيااألدبىمبصرسيد على جمال عمرو67954

المنيااألدبىمبصراحمد هللا عبد احمد محمد67955

المنيااألدبىمبصرحسن محمد جمعه محمد67956

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد الحكيم عبد خفاجه محمد67957

المنيااألدبىمبصربكر الحميد عبد رضا محمد67958

المنيااألدبىمبصرفارس الحكيم عبد صالح محمد67959

المنيااألدبىمبصرشحاته عزيز عاشور محمد67960

المنيااألدبىمبصرالحكم عبد على الحميد عبد محمد67961

المنيااألدبىمبصرمحمد خليفه على محمد67962

المنيااألدبىمبصرمحمد طه فتحى محمد67963

المنيااألدبىمبصرعلى محمود قعود محمد67964

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد الستار عبد كسبان محمد67965

المنيااألدبىمبصرلمعى محمد ياسر محمد67966

المنيااألدبىمبصرعمر الكريم عبد ابراهيم عمر67967

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد فواد الباقى عبد احمد67968

المنيااألدبىمبصرعثمان محمد عثمان احمد67969

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد عثمان الدين عالء احمد67970

المنيااألدبىمبصرالصالحين عبد تامر سمير اسماعيل67971

المنيااألدبىمبصرالسند عبد حمدى حسن حسام67972

المنيااألدبىمبصراحمد مظهر النادى احمد عالء67973

المنيااألدبىمبصرعثمان محمد محمد محمود67974

المنيااألدبىمبصريوسف محمد يوسف الطيب67975

المنيااألدبىمبصرفرج صادق جمال احمد67976

المنيااألدبىمبصرمحمد ثابت خلف ثابت67977

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن على حسن67978

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد الستار عبد يوسف حسن67979

المنيااألدبىمبصرمهنى فيصل التواب عبد رضا67980

المنيااألدبىمبصرعلى شعيب احمد محمد67981

المنيااألدبىمبصرعلى عطا رجب محمد67982

المنيااألدبىمبصرخميس رشدى عالء محمد67983

المنيااألدبىمبصرعلى توفيق محمود محمد67984

المنيااألدبىمبصرجاد صدقى نصر محمود67985

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد سعيد اشرف مصطفى67986

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد صالح مصطفى67987

المنيااألدبىمبصراسماعيل الواحد عبد قابيل مصطفى67988

المنيااألدبىمبصراحمد صاوى جمال محمد67989

المنيااألدبىمبصرحسن العظيم عبد ضاحى اسماعيل67990
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المنيااألدبىمبصربدر محمد عماد احمد67991

المنيااألدبىمبصرالفتاح عبد فايد عنتر احمد67992

المنيااألدبىمبصرمحمود احمد حامد احمد67993

المنيااألدبىمبصريوسف هللا عبد جمال احمد67994

المنيااألدبىمبصرالعال عبد الصبور عبد جمال احمد67995

المنيااألدبىمبصرعباس محمد احمد اسالم67996

المنيااألدبىمبصررضوان محمد فرغل جمال67997

المنيااألدبىمبصرطه كمال على حسن67998

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد العزيز عبد احمد خالد67999

المنيااألدبىمبصرسعد محمد عالء خالد68000

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد كمال عال خالد68001

المنيااألدبىمبصرالسميع عبد شحاته محمد خالد68002

المنيااألدبىمبصرمحمد رشدى عاطف رجب68003

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم ماهر زهران68004

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد يوسف سداد68005

المنيااألدبىمبصرهللا عبد المالك عبد هللا عبد صابر68006

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد الحميد عبد محمد الحميد عبد68007

المنيااألدبىمبصرعباس اسماعيل المجيد عبد عباس68008

المنيااألدبىمبصراحمد عمر عطا الرحمن عبد68009

المنيااألدبىمبصرحسانين على المجيد عبد عمرو68010

المنيااألدبىمبصرعباس محمد حامد عمرو68011

المنيااألدبىمبصررضوان مصطفى رضوان محمد68012

المنيااألدبىمبصرتونى رمزى محمود ناصر محمد68013

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم الحسن ابو محمد68014

المنيااألدبىمبصرالرسول عبد يوسف ربيع محمد68015

المنيااألدبىمبصرسعد ناجى صبحى محمد68016

المنيااألدبىمبصررضوان يونس فتحى محمد68017

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد احمد شعبان فالح68018

المنيااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد يحى محمد68019

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محمود محمد محمود68020

المنيااألدبىمبصرعلى رشدى محمد محمود68021

المنيااألدبىمبصرالعال ابو الحكيم عبد كامل رواش68022

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محمد اسامه محمد68023

المنيااألدبىمبصراسماعيل فهمى سعد محمد68024

المنيااألدبىمبصرهالل هللا عبد اسماعيل اسالم68025

المنيااألدبىمبصرمصطفى صالح احمد حامد68026

المنيااألدبىمبصرتونى هللا عبد احمد نبيل68027

المنيااألدبىمبصرثابت ناجى ممدوح جمال68028

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمود نبيل مصطفى68029

المنيااألدبىمبصرسليم العزيز عبد درغام احمد68030

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد العزيز عبد احمد محمود68031

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد امين محمد احمد68032
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المنيااألدبىمبصرالعال ابو الحكيم عبد حسين احمد68033

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد خالد محمد68034

المنيااألدبىمبصراحمد طه عاطف احمد68035

المنيااألدبىمبصرهللا عبد جميل محمد اسالم68036

المنيااألدبىمبصرخليفه الستار عبد صابر احمد68037

المنيااألدبىمبصرمهنى الحميد عبد عاطف الحميد عبد68038

المنيااألدبىمبصركامل فوزى صابر حماده68039

المنيااألدبىمبصركامل فوزى صابر محمد68040

المنيااألدبىمبصرابراهيم شعبان يسرى عادل68041

المنيااألدبىمبصرمهنى حلمى عطا حسام68042

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الواحد عبد اشرف محمود68043

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد مهنى على احمد68044

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد شحاته زكريا ابراهيم68045

المنيااألدبىمبصرعلى المالك عبد محمد بكر ابو68046

المنيااألدبىمبصراحمد عبيد ربيع احمد68047

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد شحاته يحى بكر68048

المنيااألدبىمبصرحامد البديع عبد جمال حامد68049

المنيااألدبىمبصرعرفان خفاجه جمال خالد68050

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد الواحد عبد رجب68051

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد الدين محى زغلول رمضان68052

المنيااألدبىمبصرهللا عبد على رفعت سليمان68053

المنيااألدبىمبصرحامد البديع عبد الناصر عبد سيد68054

المنيااألدبىمبصرمهنى الحميد عبد ربيع صقر68055

المنيااألدبىمبصرمحمد ضاحى خالد عصام68056

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد على ناجى عمر68057

المنيااألدبىمبصررزق الرحيم عبد ربيع عمرو68058

المنيااألدبىمبصراحمد عاطف ربيع محمد68059

المنيااألدبىمبصرعطيه محمد رمضان محمد68060

المنيااألدبىمبصرالشافى عبد حلمى مجدى محمد68061

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد ماهر مجدى محمد68062

المنيااألدبىمبصرمنصور هاشم معاذ محمد68063

المنيااألدبىمبصرحسن الحميد عبد نبيل محمد68064

المنيااألدبىمبصرمحمد خلف فارس محمود68065

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد محمد ابراهيم عمر68066

المنيااألدبىمبصرجمعه كامل عيد محمد68067

المنيااألدبىمبصرسريع الحميد عبد مجدى محمد68068

المنيااألدبىمبصرخميس هللا عبد فرحان مصطفى68069

المنيااألدبىمبصررزق الرحيم عبد ربيع مروان68070

المنيااألدبىمبصرالمولى عبد لطفى الرحمن عبد اسماعيل68071

المنيااألدبىمبصرالعواض عبد صالح العواض عبد حسن68072

المنيااألدبىمبصراحمد عيد احمد حماده68073

المنيااألدبىمبصرقاسم الرحمن عبد الكريم عبد عالء68074
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المنيااألدبىمبصرالباقى عبد السيد بدر عالم68075

المنيااألدبىمبصراحمد توفيق محمد على68076

المنيااألدبىمبصرلملوم فوزى صابر عمرو68077

المنيااألدبىمبصرابراهيم صالح العليم عبد محمد68078

المنيااألدبىمبصرعمر حمدى صبرى احمد68079

المنيااألدبىمبصرشحاته صابر محمد احمد68080

المنيااألدبىمبصرمرسى محمود محمد احمد68081

المنيااألدبىمبصرالياس دياب التواب عبد ايمن68082

المنيااألدبىمبصرالحى عبد النظير عبد نصر حسن68083

المنيااألدبىمبصركريم صدقى محمد طارق68084

المنيااألدبىمبصركريم شحاته جمال طاهر68085

المنيااألدبىمبصرمحمود حسن السعود ابو طه68086

المنيااألدبىمبصرالمالك عبد فاروق المالك عبد عمر68087

المنيااألدبىمبصرموسى الجواد عبد بدر محمد68088

المنيااألدبىمبصرالمعبود عبد فؤاد ابراهيم مصطفى68089

المنيااألدبىمبصرزيدان زين عيسى يوسف68090

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد الاله عبد مفضل رمضان68091

المنيااألدبىمبصرمحمد حلمى خالد على68092

المنيااألدبىمبصرالمولى عبد رمزى مختار محمد68093

المنيااألدبىمبصرمجلى اسماعيل صالح محمد68094

المنيااألدبىمبصرعباس المهيمن عبد عيد محمود68095

المنيااألدبىمبصرابراهيم جعفر على مصطفى68096

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد سمير نادى مصطفى68097

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد موسى جابر موسى68098

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى حسن حسين امير68099

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى محمود68100

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد العباس ابو منتصر68101

اسيوطاألدبىمبصربدر المنعم عبد محمد احمد68102

اسيوطاألدبىمبصراحمد العزيز عبد قطب الدين عز68103

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسين على الحسن68104

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسين على الحسين68105

اسيوطاألدبىمبصرصديق محمد على احمد68106

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فرج محمد احمد68107

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد محمد هريدى احمد68108

اسيوطاألدبىمبصرحسنين احمد محمد اسالم68109

اسيوطاألدبىمبصرمحمد راضى جابر احمد68110

اسيوطاألدبىمبصرمهران محمد صابر احمد68111

اسيوطاألدبىمبصرهريدى هريدى محمد البدرى68112

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود على حسن68113

اسيوطاألدبىمبصرالمنطلب عبد حسن محمود حسن68114

اسيوطاألدبىمبصرفراج حسين فراج حسين68115

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمد زيد ابو حسن68116
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راسبسالم بنى

ثانسالم بنى

ثانسالم بنى

ثانسالم بنى

راسبالعروس اسمو

ثانالعروس اسمو

راسبالعروس اسمو

ثانالعروس اسمو

راسبالعروس اسمو

ثانالعروس اسمو

راسبالعروس اسمو

ن315العروس اسمو

ن315العروس اسمو

راسبالعروس اسمو

ثانالعروس اسمو

ن320(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

راسب(البدرمان) الفاروق

ن315(البدرمان) الفاروق

ن315(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثان(البدرمان) الفاروق

ثانموشا

ثانموشا

ثانموشا

راسبموشا

راسبموشا

راسبموشا

راسبموشا

ثانالزاوية

ثانالزاوية

راسبالزاوية

ن315الزاوية

ثانالزاوية

ثانالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

ثانالزاوية

راسبالزاوية

ثانالزاوية
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد امين ربيع حمدى68117

اسيوطاألدبىمبصرمحمود حسانين احمد حامد68118

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد حسانين على سيد68119

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد محمد سعيد68120

اسيوطاألدبىمبصرحسين العال عبد احمد شعبان68121

اسيوطاألدبىمبصرسيد مهران عاطف هللا عبد68122

اسيوطاألدبىمبصرعامر هريدى احمد المنعم عبد68123

اسيوطاألدبىمبصرمحمد صالح احمد عمر68124

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن محمد الرحمن عبد68125

اسيوطاألدبىمبصرمهران هريدى حجازى العظيم عبد68126

اسيوطاألدبىمبصرحسن عبده حمدى عماد68127

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمد شحاته هللا عبد68128

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو محمد محمد فوزى68129

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد محمود محمد68130

اسيوطاألدبىمبصرالمنطلب عبد سيد ابراهيم محمود68131

اسيوطاألدبىمبصرسليمان احمد حسن محمد68132

اسيوطاألدبىمبصراحمد محروس خميس محمد68133

اسيوطاألدبىمبصرسيد سيد ابراهيم محمد68134

اسيوطاألدبىمبصرمحمد جمعه رمضان محمد68135

اسيوطاألدبىمبصرسيد مهران عاطف محمد68136

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم على حسن وليد68137

اسيوطاألدبىمبصرمهران عبده محمود احمد68138

اسيوطاألدبىمبصراحمد بخيت سيد محمود68139

اسيوطاألدبىمبصرمحمود حسن احمد حسن68140

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد محسب جابر احمد68141

اسيوطاألدبىمبصردسوقى رجب محمد حماده68142

اسيوطاألدبىمبصرعادلى سيد المعز عبد صابر68143

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد مصطفى عثمان68144

اسيوطاألدبىمبصرعطيه فتحى المنعم عبد عماد68145

اسيوطاألدبىمبصرمحمد نصير التواب عبد محمد68146

اسيوطاألدبىمبصرالرب جاد محمد سالمه احمد68147

اسيوطاألدبىمبصرخليل سيد اسامه اسالم68148

اسيوطاألدبىمبصرحسين احمد الدين صالح محمد بدر68149

اسيوطاألدبىمبصرهللا عطا رضوان احمد رضوان68150

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى رفاعى ربيع سالم68151

اسيوطاألدبىمبصرضاحى محفوظ محمد الرحمن عبد68152

اسيوطاألدبىمبصرسيد انور محمد بدوى كريم68153

اسيوطاألدبىمبصرحامد محمود احمد محمد68154

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سليمان اشرف محمد68155

اسيوطاألدبىمبصرسعد محمد سعد محمد68156

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمد شحاته محمد68157

اسيوطاألدبىمبصرحامد خلف حمدى محمود68158
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ثانالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

ثانالزاوية

ثانالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

ثانالزاوية

راسبالزاوية

ثانالزاوية

ثانالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

ثانالزاوية

راسبالزاوية

ثانالزاوية

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

راسبغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثانغالب بنى

ثاندرنكه

راسبدرنكه

ثاندرنكه

راسبدرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ثاندرنكه

ن315درنكه

ثاندرنكه
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اسيوطاألدبىمبصرمحمود سيد حمدى محمود68159

اسيوطاألدبىمبصرمحمود احمد محمود مصطفى68160

اسيوطاألدبىمبصرالبارى عبد احمد الدين صالح وليد68161

اسيوطاألدبىمبصرمحمد صابر الباسط عبد احمد68162

اسيوطاألدبىمبصرمحمود بكرى عيد بكر ابو68163

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الصاوى رضا احمد68164

اسيوطاألدبىمبصرسالم صابر مرعى احمد68165

اسيوطاألدبىمبصربكر حسن ابراهيم محمد68166

اسيوطاألدبىمبصرالنعيم عبد الرحمن عبد احمد محمد68167

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمد حسين محمد68168

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الصاوى رضا محمد68169

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد مصطفى هللا عبد68170

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحمد ابى خالد محمود68171

اسيوطاألدبىمبصرحسانين محبوب المعطى عبد محمود68172

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد محمد ابراهيم68173

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى خميس محمود محمد68174

اسيوطاألدبىمبصرثابت محمد عاطف محمود68175

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد هللا عطيه احمد68176

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حلمى صالح ايوب68177

اسيوطاألدبىمبصرمحمدين حسين احمد صالح68178

اسيوطاألدبىمبصرالصبور عبد محمد محمود محمد68179

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل اكيد عاطف كريم68180

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن حاتم مصطفى68181

اسيوطاألدبىمبصرسيد السالم عبد مصطفى السالم عبد68182

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو الجابر عبد احمد هللا عبد68183

اسيوطاألدبىمبصرالمعتمد عبد جمعه قذافى محمود68184

اسيوطاألدبىمبصرنميس سيد بدر محمد68185

اسيوطاألدبىمبصرامين محمد العال عبد محمد68186

اسيوطاألدبىمبصرالباسط عبد محمد عيسى محمد68187

اسيوطاألدبىمبصرطلبه صدقى طه مصطفى68188

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد التواب عبد مصطفى68189

اسيوطاألدبىمبصرلطفى محمد جمال ابراهيم68190

اسيوطاألدبىمبصربكر محمد الدين علم الحسين68191

اسيوطاألدبىمبصرالودود عبد شعبان محمد طاهر68192

اسيوطاألدبىمبصرالمالك عبد خضر العيون ابو محمد68193

اسيوطاألدبىمبصرالدين نصر محمد حسن محمد68194

اسيوطاألدبىمبصرالحكيم عبد حمدى يونس معتز68195

اسيوطاألدبىمبصراحمد على احمد حسن68196

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد كامل فتحى حسن68197

اسيوطاألدبىمبصرتوفيق محمود محمد الرحمن عبد68198

اسيوطاألدبىمبصرمسعود النعيم عبد ابراهيم النعيم عبد68199

اسيوطاألدبىمبصرالكريم جاد ريان الناصر عبد عالء68200
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راسبدرنكه

ثاندرنكه

راسبدرنكه

راسبدرنكه

راسبشطب

راسبشطب

راسبشطب

راسبشطب

راسبشطب

راسبشطب

ثانشطب

ثانشطب

راسبشطب

راسبشطب

ثانريفا

ثانريفا

ثانريفا

ن330العدر

ثانالعدر

ثانالعدر

ثانالعدر

ن315باسيوط البوره

ثانباسيوط البوره

ثانمسرع

ن327ديروط

ن346ديروط

ثانالمناشى

ن321الشريف ديروط

ثانالشريف ديروط

ن315الشريف ديروط

ن315الشريف ديروط

ثانالشريف ديروط

ثانالحوطا

ثانالحوطا

ثانالحوطا

ثانالحوطا

ثانالحوطا

ثانالقوصيه

ن316القوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه
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اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد الحميد عبد سالمه على68201

اسيوطاألدبىمبصرمحمود احمد الراضى عبد عمر68202

اسيوطاألدبىمبصرجابر معتمد حماده محمد68203

اسيوطاألدبىمبصرمحمود حسن على محمد68204

اسيوطاألدبىمبصرمحمد المالك عبد قناوى محمد68205

اسيوطاألدبىمبصرخليفه محمد سيد مدثر68206

اسيوطاألدبىمبصرمهنى مرزق صالح مصطفى68207

اسيوطاألدبىمبصرضيف محمد رمضان العيون ابو68208

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد ابراهيم مفتى بكر ابو68209

اسيوطاألدبىمبصرمحمد صالحين خميس احمد68210

اسيوطاألدبىمبصرمحمود احمد رمضان احمد68211

اسيوطاألدبىمبصرهللا حمد على القادر عبد هللا حمد68212

اسيوطاألدبىمبصررياض صالحين رجب طارق68213

اسيوطاألدبىمبصرخلف احمد محمد الرحمن عبد68214

اسيوطاألدبىمبصرعمران سعد عمران عماد68215

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد فرغلى شاذلى فرغلى68216

اسيوطاألدبىمبصرسيف احمد حسام محمد68217

اسيوطاألدبىمبصرسليم محمد سليم محمد68218

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد شحاته محمد68219

اسيوطاألدبىمبصرعمران سليمان صالح محمد68220

اسيوطاألدبىمبصرجمعه حسان الصبور عبد محمد68221

اسيوطاألدبىمبصرمهران سالمه العرب عز محمد68222

اسيوطاألدبىمبصرمنصور فوزى مدحت محمد68223

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد الاله عبد احمد محمود68224

اسيوطاألدبىمبصرعليش محمد حماده مصطفى68225

اسيوطاألدبىمبصرالمعطى عبد امام المعطى عبد مصطفى68226

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد مختار مصطفى68227

اسيوطاألدبىمبصرصديق شوقى عادل وليد68228

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الجواد عبد وليد68229

اسيوطاألدبىمبصركامل كمال حماده ياسر68230

اسيوطاألدبىمبصراحمد الرشيد عبد احمد ياسين68231

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى احمد68232

اسيوطاألدبىمبصرعلى رشوان الدين محى عالء68233

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد احمد زيد ابو عمرو68234

اسيوطاألدبىمبصراحمد مرزق هللا عبد عمرو68235

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد68236

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد محمود خلف محمد68237

اسيوطاألدبىمبصرحمدان التواب عبد شعبان محمد68238

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الناصر عبد المالك عبد مصطفى68239

اسيوطاألدبىمبصرسالم محمد محمد الحميد عبد68240

اسيوطاألدبىمبصرجمعه على ابراهيم محمد68241

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سعد هللا عبد ابراهيم68242
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ثانالقوصيه
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راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ن315القوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالكبرى المنشأة

راسبالكبرى المنشأة

ثانالكبرى المنشأة
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اسيوطاألدبىمبصرسالم احمد فرغلى الكريم عبد68243

اسيوطاألدبىمبصرامين محمود محمد محمود68244

اسيوطاألدبىمبصرصالح حامد محمد احمد68245

اسيوطاألدبىمبصرسيد على البصير عبد ابراهيم68246

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد محمد المعز عبد محمود68247

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم صبرى رباح حسام68248

اسيوطاألدبىمبصرالباسط عبد محمد جابر على68249

اسيوطاألدبىمبصراحمد عصمت جمال محمد68250

اسيوطاألدبىمبصرشعبان محمد سيد ابراهيم68251

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد زكريا ابراهيم اسماعيل68252

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد على فرج محمد68253

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد هللا عبد محمود68254

اسيوطاألدبىمبصرعلى المعتمد عبد محمد محمود68255

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد زكريا ابراهيم يوسف68256

اسيوطاألدبىمبصرمحمد بكر حماد احمد68257

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسين عباس احمد68258

اسيوطاألدبىمبصرشلقامى بدر على احمد68259

اسيوطاألدبىمبصرالقادر عبد الفتاح عبد محمد احمد68260

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى ابراهيم مصطفى احمد68261

اسيوطاألدبىمبصرحسن مصطفى حسن اسالم68262

اسيوطاألدبىمبصرالدين علم احمد عماد اسالم68263

اسيوطاألدبىمبصررسول على زين امبارك68264

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى فتحى الحكيم عبد عالء68265

اسيوطاألدبىمبصرسيد صبره منصور اسالم68266

اسيوطاألدبىمبصرالواحد عبد الاله عبد الصبور عبد حسن68267

اسيوطاألدبىمبصرالباسط عبد محمود المحسن عبد حسين68268

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم رمضان صدقى حماده68269

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحافظ عبد بكر خالد68270

اسيوطاألدبىمبصرخليفه الدين علم جمال خالد68271

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عياط اشرف شعبان68272

اسيوطاألدبىمبصراحمد مصطفى الهاللى زيد ابو طاهر68273

اسيوطاألدبىمبصراحمد عبده خليفه الرحمن عبد68274

اسيوطاألدبىمبصررضوان شحاته سليمان الرحمن عبد68275

اسيوطاألدبىمبصرجمعه زيدان مختار الرحمن عبد68276

اسيوطاألدبىمبصرعثمان محمد ناجح هللا عبد68277

اسيوطاألدبىمبصراحمد جميل السالم عبد عماد68278

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى عطا جمال عمر68279

اسيوطاألدبىمبصرحسيبه ابو سيد رجب عمرو68280

اسيوطاألدبىمبصرسيد مشعال سيد عمرو68281

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمدين حسين عوض68282

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد الدايم عبد جمعه محمد68283

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم احمد حسنى محمد68284
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ثانالصبحة

ثانالصبحة

ثانالصبحة

راسبالصبحة

ثانالصبحة

ثانمير

راسبمير

ن358هالل بنى

ثانالحبالصة

راسبالحبالصة

ثانالحبالصة

راسبالحبالصة

ثانالحبالصة

راسبالحبالصة

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

ن318منفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ن335منفلوط

ثانمنفلوط

ن321منفلوط

ن317منفلوط

ن315منفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط
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اسيوطاألدبىمبصرعلى جابر الراضى عبد محمد68285

اسيوطاألدبىمبصرمنصور ربه عبد نصر مدثر68286

اسيوطاألدبىمبصرسليمان الجواد عبد الناصر عبد حماده68287

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى جاد نصر محمود68288

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمود محمد ابراهيم68289

اسيوطاألدبىمبصراحمد فراج فوزى خالد68290

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد فتحى الرحمن عبد68291

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد فتحى هللا عبد68292

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد بدر عالء68293

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عطا حسن محمد68294

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد محمد حسن محمد68295

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد التواب عبد احمد كريم68296

اسيوطاألدبىمبصرعثمان محمد تاج مصطفى68297

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمود محمد الرحمن عبد68298

اسيوطاألدبىمبصرالحليم عبد خلف عامر عزت68299

اسيوطاألدبىمبصرهديه محمد ابراهيم عمران68300

اسيوطاألدبىمبصردرويش محمد رجب صالح68301

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد سيد عاطف68302

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد عثمان العزيز عبد68303

اسيوطاألدبىمبصرسيد المجيد عبد احمد محمد68304

اسيوطاألدبىمبصرحسين حسن سعد محمد68305

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ثابت محمود محمد68306

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد صالح محمود68307

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مهدى على محمود68308

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد حنفى كريم68309

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد على محمد68310

اسيوطاألدبىمبصرسلطان احمد محمد محمود68311

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد الجميل الدين سعد احمد68312

اسيوطاألدبىمبصرسلمان على صالح محمد68313

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد عاطف كريم68314

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد مرغنى الدين علم هشام68315

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسن سيد باسم68316

اسيوطاألدبىمبصرفهمى مصطفى جمال اسالم68317

اسيوطاألدبىمبصرالحفيظ عبد رفيق ماهر الحفيظ عبد68318

اسيوطاألدبىمبصرعثمان ثابت عطا هيثم68319

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد صابر احمد68320

اسيوطاألدبىمبصرعمرو عمر سعد محمود68321

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو مصطفى عزت مصطفى68322

اسيوطاألدبىمبصرعبده عباس حسين هشام68323

اسيوطاألدبىمبصرسلطان هللا عبد عادل احمد68324

اسيوطاألدبىمبصرمنصور احمد نصر احمد68325

اسيوطاألدبىمبصرالمولى عبد محمد حسنى اسالم68326
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ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

راسبمنفلوط

ثانعدى بنى

راسبرافع بنى

راسبرافع بنى

راسبرافع بنى

ثانرافع بنى

راسبرافع بنى

ثانرافع بنى

راسبرافع بنى

راسبرافع بنى

ثانرافع بنى

ثانرافع بنى

ثانرافع بنى

ثانرافع بنى

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ثانالحواتكه

ن315الحواتكه

ثانالحواتكه

راسبالحواتكه

راسبالحواتكه

راسبجحدم

ثانجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبجحدم

راسبقرار نزة

راسبقرار نزة

ثانقرار نزة

ثانباسيوط العتامنة

راسبباسيوط العتامنة

ثانباسيوط العتامنة

ثانباسيوط العتامنة

ن315باسيوط العتامنة

ن315مجد بنى

راسبمجد بنى
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اسيوطاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد نادى الرحمن عبد68327

اسيوطاألدبىمبصرسيد الرحمن عبد جمال العزيز عبد68328

اسيوطاألدبىمبصرالعظيم عبد المجيد عبد اشرف المجيد عبد68329

اسيوطاألدبىمبصرسالم محمد فرجانى عمر68330

اسيوطاألدبىمبصرالمطلب عبد العزيز عبد جمال محمود68331

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عمر حسن مصطفى68332

اسيوطاألدبىمبصرعلى صديق زين احمد68333

اسيوطاألدبىمبصرمهنى اسكندر الحميد عبد احمد68334

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد على احمد68335

اسيوطاألدبىمبصررشوان محمد مسعد حسين68336

اسيوطاألدبىمبصرشلقم هريدى امير الرحمن عبد68337

اسيوطاألدبىمبصرعباس على بكر محمد68338

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد صالح محمد68339

اسيوطاألدبىمبصرعلى مصطفى محمد محمود68340

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود كمال احمد68341

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد عيد حسن68342

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ثابت ناصر خالد68343

اسيوطاألدبىمبصرنصير على احمد على68344

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد محروس محمود68345

اسيوطاألدبىمبصرصقر محمد عادل مصطفى68346

اسيوطاألدبىمبصرمحفوظ محمد محمد كرم68347

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد المالك عبد سيد احمد68348

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد النعيم عبد عبده احمد68349

اسيوطاألدبىمبصرعقيلى يوسف مناع احمد68350

اسيوطاألدبىمبصرحسين حامد على حامد68351

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد طارق محمد زياد68352

اسيوطاألدبىمبصرعلى الرب جاد فوزى سامح68353

اسيوطاألدبىمبصرهللا عطا على ممدوح شريف68354

اسيوطاألدبىمبصرحسن سيد احمد طاهر68355

اسيوطاألدبىمبصرعمار محمد صالح طه68356

اسيوطاألدبىمبصرمحمد البديع عبد كامل عاطف68357

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد محمود محسن الحميد عبد68358

اسيوطاألدبىمبصراحمد النعيم عبد حسن محمد68359

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى السميع عبد سيد محمد68360

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد الفضيل عبد فتحى محمد68361

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود الكريم عبد محمد68362

اسيوطاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد الدين نصر محمد68363

اسيوطاألدبىمبصرالسميع عبد الحميد عبد سيد محمود68364

اسيوطاألدبىمبصرقناوى محمد الرزاق عبد محمود68365

اسيوطاألدبىمبصرحسين حامد على محمود68366

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مصطفى على هشام68367

اسيوطاألدبىمبصرحسن العظيم عبد الراضى عبد اسالم68368
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راسبمجد بنى

ثانمجد بنى

ثانمجد بنى

ثانمجد بنى

ثانمجد بنى

راسبمجد بنى

راسبالقصور ام

ثانالقصور ام

راسبابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

راسبابنوب

راسبابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

راسبمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

راسبمحمديات بنى

ثانالمعابده
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اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود النبى عبد ثابت68369

اسيوطاألدبىمبصراحمد محفوظ العزيز عبد حسام68370

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد حمدى حسن68371

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسين طه حسين68372

اسيوطاألدبىمبصرمحمد منصور حسن حمدى68373

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد الرحمن عبد احمد الرحمن عبد68374

اسيوطاألدبىمبصرفهمى العزيز عبد ياسر الرحمن عبد68375

اسيوطاألدبىمبصرسليمان حسن احمد الكريم عبد68376

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسين محمد الاله عبد68377

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل البديع عبد الدايم عبد على68378

اسيوطاألدبىمبصرمحمود كامل عطا على68379

اسيوطاألدبىمبصرالهادى عبد الرحيم عبد احمد عمر68380

اسيوطاألدبىمبصرمحمد خليفه عاطف محمد68381

اسيوطاألدبىمبصررستم محمد عثمان محمد68382

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد نبوت هللا عبد مصطفى68383

اسيوطاألدبىمبصرحسن خليفه خلف معتصم68384

اسيوطاألدبىمبصرحسانين الرشيد عبد سيد بسام68385

اسيوطاألدبىمبصرحسين ثابت حماده عيسى ابو68386

اسيوطاألدبىمبصرحسن طه عرفه احمد68387

اسيوطاألدبىمبصرمساعد حمدى زين جعفر68388

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد عزوز زين حماده68389

اسيوطاألدبىمبصرمعتمد خالف معتمد خالد68390

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد طه الاله عبد طه68391

اسيوطاألدبىمبصرامين محمد المنعم عبد الرحيم عبد68392

اسيوطاألدبىمبصراحمد النظير عبد مرعى عالء68393

اسيوطاألدبىمبصرسيد على محمود على68394

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد النظير عبد مصطفى محمد68395

اسيوطاألدبىمبصرسالم الرحيم عبد نصار محمد68396

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد محمد هشام68397

اسيوطاألدبىمبصرمخيمر محمد محمد وليد68398

اسيوطاألدبىمبصرحامد احمد عنتر جالل68399

اسيوطاألدبىمبصرمحمد كامل حسن الرحيم عبد68400

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد الرحمن عبد احمد محمود68401

اسيوطاألدبىمبصرغلمى محمود الكريم عبد احمد68402

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سليمان سيد احمد68403

اسيوطاألدبىمبصرمحمد امين على حسين68404

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد الرزاق عبد هللا عبد68405

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد الغنى عبد عصام68406

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هاشم حسن محمد68407

اسيوطاألدبىمبصرمبارك على اللطيف عبد محمد68408

اسيوطاألدبىمبصرالحسن ابو منصور الناصر عبد محمد68409

اسيوطاألدبىمبصرمبارك على احمد محمود68410
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راسبالمعابده

راسبالمعابده

راسبالمعابده

ثانالمعابده

راسبالمعابده

ثانالمعابده

ثانالمعابده

ثانالمعابده

راسبالمعابده

ثانالمعابده

راسبالمعابده

ثانالمعابده

راسبالمعابده

ثانالمعابده

ثانالمعابده

راسبالمعابده

راسبالمعابده

ثانالعطيات عرب

ثانالعطيات عرب

ثانالعطيات عرب

راسبالعطيات عرب

ثانالعطيات عرب

ثانالعطيات عرب

ن315العطيات عرب

راسبالعطيات عرب

ثانالعطيات عرب

ثانالعطيات عرب

ثانالعطيات عرب

راسبالعطيات عرب

ثانالعطيات عرب

راسبعليج بنى

ثانعليج بنى

راسبعليج بنى

ثانمطير عرب

ثانمطير عرب

ثانمطير عرب

راسبمطير عرب

ثانمطير عرب

ثانمطير عرب

ثانمطير عرب

ثانمطير عرب

ثانمطير عرب
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اسيوطاألدبىمبصرفرحان سليمان الناصر عبد محمود68411

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود العرب عز محمود68412

اسيوطاألدبىمبصرحماد على الرحمن عبد مصطفى68413

اسيوطاألدبىمبصرعربى محمد مصطفى عبده احمد68414

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد محمد على احمد68415

اسيوطاألدبىمبصرغالى حسن محمد احمد68416

اسيوطاألدبىمبصرمحمود على محمود العزيز عبد68417

اسيوطاألدبىمبصرمحمود مصطفى احمد محمود68418

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى فرغلى فوزى محمود68419

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمود حمدى احمد68420

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد سلمان محمد احمد68421

اسيوطاألدبىمبصرطاهر زناتى حسان الرحمن عبد68422

اسيوطاألدبىمبصراحمد منير محمد مدحت محمود68423

اسيوطاألدبىمبصرمسلم احمد جمعه احمد68424

اسيوطاألدبىمبصرسيد خميس سيد احمد68425

اسيوطاألدبىمبصرثابت فكرى صالح احمد68426

اسيوطاألدبىمبصرعزيز سيد الناصر عبد احمد68427

اسيوطاألدبىمبصرسيد جاد محمد احمد68428

اسيوطاألدبىمبصرهاشم بخيت هشام احمد68429

اسيوطاألدبىمبصرعزيز سيد الناصر عبد سيد68430

اسيوطاألدبىمبصربدوى محمود بدوى الساتر عبد68431

اسيوطاألدبىمبصرعمار صابر مصطفى عمرو68432

اسيوطاألدبىمبصربديوى سيد ابراهيم محمد68433

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد المجيد عبد سالم محمد68434

اسيوطاألدبىمبصرمهاود محمد سيد محمد68435

اسيوطاألدبىمبصرسليمان سيد الجابر عبد محمد68436

اسيوطاألدبىمبصرمنصور ابراهيم عزت ابراهيم68437

اسيوطاألدبىمبصرعطيه احمد خليفه احمد68438

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمد نشأت احمد68439

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل محمود رمضان طلعت68440

اسيوطاألدبىمبصرالكريم عبد سيد حامد العزيز عبد68441

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد خلف هللا عبد68442

اسيوطاألدبىمبصرحسن الهادى عبد اللطيف عبد عصام68443

اسيوطاألدبىمبصرمحمد صالح محمد عمر68444

اسيوطاألدبىمبصراحمد نفادى ثروت محمد68445

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم فوزى محمد فوزى68446

اسيوطاألدبىمبصرعطيه محمود احمد كرم68447

اسيوطاألدبىمبصرحسين حسن حسين محمد68448

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد خالد محمود68449

اسيوطاألدبىمبصرفريد احمد محمد محمود68450

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد احمد مصطفى محمود68451

اسيوطاألدبىمبصرحسانين احمد على مراد68452
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ثانمر بنى
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ثانمر بنى

ن334القوطا

ثانالقوطا
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ثانالقوطا

ثانالقوطا

ثانالقوطا

راسبالقوطا

ثانالقوطا

راسبالقوطا

ثانالقوطا

ثانالقوطا

راسبالقوطا

ثانالقوطا

راسبالبدارى

راسبالبدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

راسبالبدارى

ثانالبدارى

ن316البدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

راسبالبدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

راسبالبدارى

ثانالبدارى

راسبالبدارى
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسين على مصطفى68453

اسيوطاألدبىمبصرعطيه محمود همام مكى68454

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد سيد هانى68455

اسيوطاألدبىمبصراحمد على محمد محمود68456

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم عتمان ابراهيم خليل ابو68457

اسيوطاألدبىمبصرمحمود عمر الحى عبد احمد68458

اسيوطاألدبىمبصرحمودى احمد على السعودى68459

اسيوطاألدبىمبصرربه عبد خلف حسن حسام68460

اسيوطاألدبىمبصرحسن على حسن حسام68461

اسيوطاألدبىمبصرخليل العزيز عبد عابدين رمضان68462

اسيوطاألدبىمبصرعثمان شاكر السيد عمر68463

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد سبعاوى كريم68464

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد على محمد68465

اسيوطاألدبىمبصرالسيد محمود على هشام68466

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد محمود على68467

اسيوطاألدبىمبصرخليل فتحى عادل محمود68468

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمود68469

اسيوطاألدبىمبصرحسانين بخيت فكرى هانى68470

اسيوطاألدبىمبصرمحمود شاكر مراد اسامه68471

اسيوطاألدبىمبصرالسيد محمود احمد السيد68472

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد محمود على68473

اسيوطاألدبىمبصرنعمان فكرى عياد نور68474

اسيوطاألدبىمبصرسليمان العال عبد ابراهيم احمد68475

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد ماهر سامح68476

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد عليان جمال على68477

اسيوطاألدبىمبصرصالح محمد عامر هللا عبد68478

اسيوطاألدبىمبصرهريدى العال عبد محمد الباسط عبد68479

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد عارف الفتاح عبد العزيز عبد68480

اسيوطاألدبىمبصرهاشم مايز فرج محمد68481

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمود المنعم عبد ابراهيم68482

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد الباسط عبد احمد68483

اسيوطاألدبىمبصرحسين سيد مصطفى احمد68484

اسيوطاألدبىمبصراحمد السميع عبد ناصر احمد68485

اسيوطاألدبىمبصرعلى على العظيم عبد حسن68486

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود الرحيم عبد الدين صالح68487

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عالم احمد عالم68488

اسيوطاألدبىمبصررضوان محمد رفعت محمد68489

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد هللا عبد عمر محمود68490

اسيوطاألدبىمبصرسباق احمد اللطيف عبد مصطفى68491

اسيوطاألدبىمبصرحسيبه صديق عبده ياسين68492

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد حسن حسام68493

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد رفعت عامر68494
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راسبالنواورة

راسبالنواورة
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راسبابوتيج

راسبابوتيج

راسبابوتيج

راسبابوتيج

راسبابوتيج

راسبابوتيج

ثانابوتيج

ثانابوتيج

راسبابوتيج

ثانابوتيج

ن323.5ابوتيج

ن339.5باقور

ثانباقور
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود الحميد عبد هشام68495

اسيوطاألدبىمبصربدران الحميد عبد ثروت حسام68496

اسيوطاألدبىمبصرحفنى سنوسى حفنى محمود68497

اسيوطاألدبىمبصرحسن على عاطف الرحمن عبد68498

اسيوطاألدبىمبصرعماره محمد رمضان محمد68499

اسيوطاألدبىمبصرمرسى المعطى عبد مرسى احمد68500

اسيوطاألدبىمبصرمرسى يونس عطيه حسام68501

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسين رجب حسين68502

اسيوطاألدبىمبصرعالم العابدين زين عالم حسين68503

اسيوطاألدبىمبصرعامر احمد خلف محمد68504

اسيوطاألدبىمبصركرمه جاد رمضان محمد68505

اسيوطاألدبىمبصرسالم خالف سيد محمد68506

اسيوطاألدبىمبصرعطيفى محمد صفوت محمد68507

اسيوطاألدبىمبصرعلى المغيث عبد على محمد68508

اسيوطاألدبىمبصرحماد الحفيظ عبد جمال محمود68509

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن احمد مدحت68510

اسيوطاألدبىمبصرمجلى جالل عاطف وائل68511

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مغربى احمد اسالم68512

اسيوطاألدبىمبصراحمد خلفون احمد خلفون68513

اسيوطاألدبىمبصرالموجود عبد السالم عبد خالد عمر68514

اسيوطاألدبىمبصرهللا فرج كامل محروس محمد68515

اسيوطاألدبىمبصرسلمان على الحميد عبد محمد68516

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مغربى احمد الوهاب عبد68517

اسيوطاألدبىمبصرالدين عز محمود احمد محمود68518

اسيوطاألدبىمبصرصديق جمعه صالح جمعه68519

اسيوطاألدبىمبصراحمد على الرحيم عبد خالد68520

اسيوطاألدبىمبصريوسف طه احمد محمد68521

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد ساجد احمد68522

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن عصفور حسن68523

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هللا عطا سيد خالد68524

اسيوطاألدبىمبصرنظير زيد ابو محمد طارق68525

اسيوطاألدبىمبصرعثمان حمزه جمال عثمان68526

اسيوطاألدبىمبصرمحمود احمد دياب محمد68527

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد بدرى رشاد محمد68528

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد السعود ابو ممدوح السعود ابو68529

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد السيد احمد68530

سوهاجاألدبىمبصرمتولى انور سيد احمد68531

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد احمد68532

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الستار عبد طلعت احمد68533

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد الرازق عبد احمد68534

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم الدين عالء احمد68535

سوهاجاألدبىمبصرصديق احمد محمود الحسن68536
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ن315باقور

راسبباقور

ثانباقور

ن315الباليزه

راسبابوخرص

ثانصدفا

ثانصدفا

ثانصدفا

راسبصدفا

ثانصدفا

راسبصدفا

ثانصدفا

راسبصدفا

راسبصدفا

ثانصدفا

ثانصدفا

راسبصدفا

راسبصدفا
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ن316صدفا
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ثانصدفا

ثانصدفا

ثانصدفا

ثانصدفا

ن319الغنايم

ثانالغنايم

ثانالغنايم

ثانالغنايم

ثانالغنايم

ثانالغنايم

ثانالغنايم

ثانسوهاج

ثانسوهاج

ثانسوهاج

ثانسوهاج

راسبسوهاج

ثانسوهاج

ثانسوهاج

ثانسوهاج
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد محمد احمد68537

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد البارى عبد محمود احمد68538

سوهاجاألدبىمبصرقناوى يوسف منصور اسالم68539

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد المجيد عبد انس68540

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد محمود خالد68541

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السمان السيد رواش68542

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عشرى رأفت حامد68543

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد هللا عبد68544

سوهاجاألدبىمبصرمحمد توفيق الهادى عبد عادل68545

سوهاجاألدبىمبصررفاعى الاله عبد الستار عبد على68546

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على عزت عالء68547

سوهاجاألدبىمبصراحمد العاطى عبد سعد الدين عز68548

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد كرم محمد68549

سوهاجاألدبىمبصراحمد هاشم السيد محمد68550

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد على فراج محمد68551

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود كامل محمد68552

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد طه محمد68553

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد جمال محمد68554

سوهاجاألدبىمبصرسالم يوسف السيد احمد68555

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد الوفا ابو جمال احمد68556

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد خلوفه حماده احمد68557

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان رمضان احمد68558

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد عالء احمد68559

سوهاجاألدبىمبصرشحاته الرازق عبد محسن احمد68560

سوهاجاألدبىمبصرجمعه الودود عبد محفوظ احمد68561

سوهاجاألدبىمبصرعيسى الاله عبد احمد اسالم68562

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد المجيد عبد اسالم68563

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد رزق مخلوف اسالم68564

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الرحمن عبد محمود الرحمن عبد68565

سوهاجاألدبىمبصرمهدى محمد حسنى هللا عبد68566

سوهاجاألدبىمبصرالسمان على عزوز هللا عبد68567

سوهاجاألدبىمبصرامبابى الاله عبد على هللا عبد68568

سوهاجاألدبىمبصرهاشم محمد هاشم هللا عبد68569

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الموجود عبد محمد عصام68570

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العال عبد محمد عصام68571

سوهاجاألدبىمبصرسلطان تهامى احمد مؤمن68572

سوهاجاألدبىمبصرهاشم كامل محمد مؤمن68573

سوهاجاألدبىمبصرصابر دياب جمال محمد68574

سوهاجاألدبىمبصررفاعى على الصبور عبد محمد68575

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد طلعت محمد68576

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد قدرى محمد68577

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف كامل محمد68578
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سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد السيد فتحى محمد68579

سوهاجاألدبىمبصرمحروس محمد مخيمر محمد68580

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود احمد محمود68581

سوهاجاألدبىمبصراحمد على تمساح محمود68582

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد جمال محمود68583

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد الرحمن عبد محمود68585

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الغيط ابو الكريم عبد محمود68586

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الاله عبد محمد محمود68587

سوهاجاألدبىمبصرسعد خليل حسن محيى68588

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود احمد مصطفى68589

سوهاجاألدبىمبصراحمد فرغل محمود مصطفى68590

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد محمود مصطفى68591

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى مؤمن مهاب68592

سوهاجاألدبىمبصركريم محمود احمد هشام68593

سوهاجاألدبىمبصراحمد عمر جعفر يس68594

سوهاجاألدبىمبصريوسف احمد منصور يوسف68595

سوهاجاألدبىمبصرمليط احمد خالد احمد68596

سوهاجاألدبىمبصرمحرز يونس محمود احمد68597

سوهاجاألدبىمبصرالجابر عبد بدوى سمير الحسينى68598

سوهاجاألدبىمبصرعلى العال عبد صابر صابر68599

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد فاروق الدين صالح68600

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد احمد الهادى عبد68601

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد محمود القادر عبد68602

سوهاجاألدبىمبصرامين على حسن على68603

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد الحميد عبد على68604

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد وفدى على68605

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد عبده البدرى محمد68606

سوهاجاألدبىمبصراحمد المنعم عبد رفعت محمود68607

سوهاجاألدبىمبصراحمد جلبى صبرى محمد68608

سوهاجاألدبىمبصرغزالى حماده على محمد68609

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عالم محمود68610

سوهاجاألدبىمبصرعثمان فهمى عثمان محمد68611

سوهاجاألدبىمبصراحمد هاشم احمد هاشم68612

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود وائل يحى68613

سوهاجاألدبىمبصرحسين يونس جابر محمود68614

سوهاجاألدبىمبصرحارص هاشم حمدون محمد68615

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد احمد على شاهر68616

سوهاجاألدبىمبصرحسبو احمد سيد الدين سعد ابراهيم68617

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد عاطف بكر ابو68618

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد فوزى شعبان احمد68619

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد ضيف ابو صابر احمد68620

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد خليفه صالح احمد68621
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سوهاجاألدبىمبصرحامد احمد هللا عبد احمد68622

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد صابر عمر احمد68623

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قاسم محمد احمد68624

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد السيد المطلب عبد احمد68625

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على احمد اسامه68626

سوهاجاألدبىمبصرشهيد السيد جمال اشرف68627

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد الحميد عبد السيد68628

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين نصر اشرف بهاء68629

سوهاجاألدبىمبصرعمر احمد ابراهيم حازم68630

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد محمد رمضان68631

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد سلطان خميص سلطان68632

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد الموجود عبد خلف الموجود عبد68633

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد عادل68634

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود على عادل68635

سوهاجاألدبىمبصرمرسى على خيرى عالء68636

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد زغلول على68637

سوهاجاألدبىمبصرمحمد تغيان اشرف محمد68638

سوهاجاألدبىمبصرمسلم رضوان السيد محمد68639

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود محمد68640

سوهاجاألدبىمبصراحمد على البدرى محمود68641

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حامد محمود68642

سوهاجاألدبىمبصرمحمد طه كريم محمود68643

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد احمد محمد محمود68644

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد الرحمن عبد مرسى68645

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد محمد موسى68646

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد محمود مصطفى68647

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد امين رشوان ياسر68648

سوهاجاألدبىمبصريونس احمد جمال يونس68649

سوهاجاألدبىمبصرمنصور خلف شعبان يوسف68650

سوهاجاألدبىمبصررشوان محمد الكريم جاد حماده68651

سوهاجاألدبىمبصرالسيد توفيق جمال الشريف68652

سوهاجاألدبىمبصرالسيد لبيب السيد ابراهيم68653

سوهاجاألدبىمبصرهمام محمد هالل احمد68654

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود طه احمد68655

سوهاجاألدبىمبصرعثمان منصور على احمد68656

سوهاجاألدبىمبصرحسان الاله عبد شحاته احمد68657

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد رفعت احمد68658

سوهاجاألدبىمبصراحمد المعبود عبد الضبع احمد68659

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد العال عبد احمد68660

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد جمال احمد68661

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد خلف فتوح احمد68662

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صادق زغلول احمد68663
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سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد كمال احمد68664

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود فايز احمد68665

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عارف هالل احمد68666

سوهاجاألدبىمبصراحمد همام جمال امام68667

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد العال عبد اسالم68668

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد محمود اسالم68669

سوهاجاألدبىمبصرمتولى هللا فضل محمود اسالم68670

سوهاجاألدبىمبصرمحمود خلف محمود اسالم68671

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد خليفه خلف بسام68672

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسين كمال بسام68673

سوهاجاألدبىمبصررمضان هالل انور ثروت68674

سوهاجاألدبىمبصراحمد انور احمد حسن68675

سوهاجاألدبىمبصرحسن توفيق محمد حسن68676

سوهاجاألدبىمبصرهمام احمد تركى حلمى68677

سوهاجاألدبىمبصراحمد المجد ابو ناجى حسن68678

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد محمود فتحى حسن68679

سوهاجاألدبىمبصرخلف حامد ناصر حامد68680

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود مختار حماده68681

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حنفى محمود خالد68682

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد حسين محمد رمضان68683

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو الظاهر عبد جمال زهرى68684

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد زكى سامح68685

سوهاجاألدبىمبصرعمران حمدان منصور سامى68686

سوهاجاألدبىمبصرمهران رزق مختار سليم68687

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمد محمود شعبان68688

سوهاجاألدبىمبصراحمد زيد ابو شعبان شريف68689

سوهاجاألدبىمبصرالعبادى احمد عصام طه68690

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد قدرى طارق68691

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم على حسنى على68692

سوهاجاألدبىمبصراحمد توفيق احمد على68693

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عطا احمد على68694

سوهاجاألدبىمبصرمتولى خلف محمد عصام68695

سوهاجاألدبىمبصرهمام الرحيم عبد جمال عمر68696

سوهاجاألدبىمبصرحسان كامل محمد هللا عبد68697

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد مختار فارس68698

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على خلف فراج68699

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال محمد رجب فهد68700

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد محمود فتوح68701

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين سعد الحليم عبد محمد68702

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم جالل انور محمد68703

سوهاجاألدبىمبصرعلى سعد على محمد68704

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد خلف محمد68705
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد فتوح محمد68706

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد عبده محمد68707

سوهاجاألدبىمبصرمحمد همام شعبان محمد68708

سوهاجاألدبىمبصرهمام محمد محمود محمد68709

سوهاجاألدبىمبصرامين محمد منصور محمد68710

سوهاجاألدبىمبصرعلى هالل حسان محمد68711

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد رمضان محمد68712

سوهاجاألدبىمبصرحسن شعبان صفوت محمد68713

سوهاجاألدبىمبصرزيدان صبره رجب محمود68714

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد السيد محمود68715

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود هالل محمود68716

سوهاجاألدبىمبصرهاشم محمود الدين نصر محمود68717

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود فوزى محمود68718

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد رجب مصطفى68719

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد الدين نور مصطفى68720

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مصطفى محمد مصطفى68721

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين سمير مصطفى68722

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رجب احمد مصطفى68723

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن جبريل محسن68724

سوهاجاألدبىمبصراحمد سعد محمد محى68725

سوهاجاألدبىمبصراحمد مام احمد مزارع68726

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد جمال وليد68727

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد احمد بالل68728

سوهاجاألدبىمبصرمحمود رزق رجب حازم68729

سوهاجاألدبىمبصرسليمان صديق ناصر خالد68730

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كامل عباس هشام68731

سوهاجاألدبىمبصرحموده جالل مهران هللا عبد68732

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد الكريم عبد الحميد عبد68733

سوهاجاألدبىمبصرعثمان توفيق منصور مصطفى68734

سوهاجاألدبىمبصرمحمود خليفه محمد احمد68735

سوهاجاألدبىمبصرخالد احمد محمد احمد68736

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد محمود احمد68737

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد ياسر احمد68738

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوفا ابو محمد الوفا ابو68739

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كمال محمد طلعت68740

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد شوقى الدين نصر شوقى68741

سوهاجاألدبىمبصرخالد محمود حمدى محمود68742

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد منصور حسام68743

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على خيرى68744

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد على احمد على68745

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد هاشم البلبوشى احمد68746

سوهاجاألدبىمبصرمحمود فارس الحمد ابو احمد68747
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سوهاجاألدبىمبصرعلى التواب عبد صالح احمد68748

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد العاطى عبد احمد68749

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد حجازى عمر احمد68750

سوهاجاألدبىمبصرمحمد زكى منصور احمد68751

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود احمد اسالم68752

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد ابراهيم حربى الحسينى68753

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الغنى عبد محمد السيد68754

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل رشاد احمد اسماعيل68755

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عطا بكر ابو68756

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد حجازى احمد حازم68757

سوهاجاألدبىمبصردهب ابو محمد عزت حازم68758

سوهاجاألدبىمبصرهمام رشوان حنفى حسن68759

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد ناصر حماده68760

سوهاجاألدبىمبصرحسين الاله عبد عاشور خالد68761

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم خلف ابراهيم خلف68762

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد البدرى محمود راغب68763

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد رجب ربيع68764

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد جمال رجب68765

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد ابراهيم حربى رمضان68766

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم خلف الكريم جاد زكريا68767

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود هللا خلف شعبان68768

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد السمان احمد طارق68769

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو الجابر عبد صابر الرحمن عبد68770

سوهاجاألدبىمبصراحمد البدرى شحاته هللا عبد68771

سوهاجاألدبىمبصرالشاذلى على قدرى عصمت68772

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد حشمت علوى68773

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد هللا خلف سعد على68774

سوهاجاألدبىمبصرالشاذلى على قدرى على68775

سوهاجاألدبىمبصراحمد عباس محمود عمر68776

سوهاجاألدبىمبصراحمد الوفا ابو هاشم عمر68777

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قدرى خيرى قدرى68778

سوهاجاألدبىمبصررضوان خلف شعبان كريم68779

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد حسين محمد68780

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد صابر خالد محمد68781

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد سعد محمد68782

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن صبرى محمد68783

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم فهمى عيد محمد68784

سوهاجاألدبىمبصرالسيد شعبان ناصر محمد68785

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد كامل ناصر محمد68786

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الفتاح عبد نظمى محمد68787

سوهاجاألدبىمبصرعليو السمان خلف محمود68788

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الغنى عبد محمد هشام68789
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سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد سليمان صديق يوسف68790

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فهمى الرحيم عبد احمد68791

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد اليمنى على احمد68792

سوهاجاألدبىمبصرقاسم احمد محمود اسالم68793

سوهاجاألدبىمبصرامام محمود عادل بركات68794

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى شعبان محمد شعبان68795

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد حارس صالح سامح68796

سوهاجاألدبىمبصرفراج الموجود عبد امام محمد68797

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على محمد عالء68798

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد جمال محمد68799

سوهاجاألدبىمبصريسن محمود الضبع محمد68800

سوهاجاألدبىمبصرمخيمر ضيف ابو شحاته محمد68801

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود هللا خلف محمود68802

سوهاجاألدبىمبصرصالح على هللا عبد محمود68803

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد السيد احمد68804

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صابر خالد احمد68805

سوهاجاألدبىمبصربكر دياب رأفت احمد68806

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد راشد رفعت احمد68807

سوهاجاألدبىمبصرفراج راوى صادق احمد68808

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ثابت عادل احمد68809

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم فرج الحكم عبد احمد68810

سوهاجاألدبىمبصرمزيد محمد فتحى احمد68811

سوهاجاألدبىمبصرفواز محمدين فهمى احمد68812

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد محمد احمد68813

سوهاجاألدبىمبصرمرسى عرفه مرسى احمد68814

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد على مصطفى احمد68815

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد اللطيف عبد مجدى ادهم68816

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محسن توفيق68817

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاب احمد الناصر عبد خالد68818

سوهاجاألدبىمبصرعارف رمضان السيد ربيع68819

سوهاجاألدبىمبصرهللا وهب الجواد عبد عصام شريف68820

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد اللطيف عبد اسامه محمد سالم صالح68821

سوهاجاألدبىمبصرعثمان زكى صفوت ضياء68822

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الرازق عبد جمال الحميد عبد68823

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الهادى عبد محمد الحميد عبد68824

سوهاجاألدبىمبصررشوان محمود على الرحمن عبد68825

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد الباقى عبد احمد هللا عبد68826

سوهاجاألدبىمبصرزيدان سليم زيدان هللا عبد68827

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو محمدين مصطفى هللا عبد68828

سوهاجاألدبىمبصرهمام ماجد فهدى الملك عبد68829

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا خلف ثابت عصام68830

سوهاجاألدبىمبصرمجاهد محمد رجب عمر68831
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ثانشلول اوالد
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ثانابودهب عرابة
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ن334ادفا
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد على طلعت عمر68832

سوهاجاألدبىمبصرادريس النعيم عبد نجدى عمرو68833

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق محمد انور لطفى68834

سوهاجاألدبىمبصراحمد فرغل ابراهيم محمد68835

سوهاجاألدبىمبصرهمام محمد اشرف محمد68836

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى فؤاد رفاعى محمد68837

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو حسين رفعت محمد68838

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد اللطيف عبد اسامه محمد طلعت محمد68839

سوهاجاألدبىمبصرشيخون احمد العال عبد محمود68840

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد ذكى ممدوح محمود68841

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور احمد عصمت مصطفى68842

سوهاجاألدبىمبصرحسين هاشم عمر مصطفى68843

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد فوزى مصطفى68844

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محسن ناصر68845

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حموده وحيد هيثم68846

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد وائل68847

سوهاجاألدبىمبصرعويضه بركه جمال احمد68848

سوهاجاألدبىمبصربالل محمد رأفت احمد68849

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عيسى عالم احمد68850

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود عباس احمد68851

سوهاجاألدبىمبصرحمد المنعم عبد محمد احمد68852

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن على احمد68853

سوهاجاألدبىمبصرحسين الدين نصر رأفت اسالم68854

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد حساب68855

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد هريدى الحميد عبد خالد68856

سوهاجاألدبىمبصرالسيد ذكى الرحمن عبد ذكى68857

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد محمد هللا عبد68858

سوهاجاألدبىمبصراحمد على ابراهيم على68859

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد مصطفى على68860

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد محمد كرم68861

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو محمد حسين عمر68862

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على عاطف عمرو68863

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد خالد محمد68864

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين سعد محمد68865

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد سليم محمد68866

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الاله عبد محمد68867

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل على الرحيم عبد محمد68868

سوهاجاألدبىمبصرعثمان حسن محمود محمد68869

سوهاجاألدبىمبصررضوان السيد نصر محمد68870

سوهاجاألدبىمبصراحمد زكريا احمد محمود68871

سوهاجاألدبىمبصرعيسى احمد هللا عبد محمود68872

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف حماد يوسف68873
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سوهاجاألدبىمبصررفاعى احمد القادر عبد ياسر68874

سوهاجاألدبىمبصرخضر احمد فريد الرؤوف عبد68875

سوهاجاألدبىمبصرقريش محمد فتحى احمد68876

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الغيط ابو اشرف ابراهيم68877

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد يونس ابراهيم68878

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد العزيز عبد احمد68879

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد الرحمن عبد احمد68880

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد حامد على احمد68881

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد محمود احمد68882

سوهاجاألدبىمبصرمنصور احمد نفاز احمد68883

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على ادهم68884

سوهاجاألدبىمبصرعلى الغفار عبد كمال اسالم68885

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على السيد68886

سوهاجاألدبىمبصرامين الجابر عبد هشام امين68887

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الناصر عبد بالل68888

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الفتوح ابو حسن68889

سوهاجاألدبىمبصرهللا فتح محمد على حسين68890

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يمنى ناصر حسين68891

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد خالف حماده68892

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد صديق الحميد عبد خالد68893

سوهاجاألدبىمبصرمحمد امين رأفت ظهران68894

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الاله عبد احمد هللا عبد68895

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد الفتوح ابو عصمت68896

سوهاجاألدبىمبصرالسمان على الناصر عبد على68897

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد كمال عمر68898

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد على شحاته عنتر68899

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو الرحيم عبد ضيف ابو محمد68900

سوهاجاألدبىمبصرمنصور محمد احمد محمد68901

سوهاجاألدبىمبصرحسين الرحمن عبد حاتم محمد68902

سوهاجاألدبىمبصررضوان الكريم عبد حسن محمد68903

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو محمد خلف محمد68904

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد رجب محمد68905

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف الدين نصر زكريا محمد68906

سوهاجاألدبىمبصرمزيد زيد ابو طاهر محمد68907

سوهاجاألدبىمبصراحمد المجلى عبد الحميد عبد محمد68908

سوهاجاألدبىمبصرالظاهر عبد السيد الظاهر عبد محمد68909

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود على محمد68910

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد محمد مصطفى محمد68911

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو العال عبد نبيه محمد68912

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود خالد محمود68913

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد خلف محمود68914

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين سعد محمود68915
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سوهاجاألدبىمبصرهللا فتح اليزيد ابو الدين صالح محمود68916

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد محمود68917

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد الدين نصر محمود68918

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد رشاد مصطفى68919

سوهاجاألدبىمبصراحمد كامل محمد هشام68920

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الرحمن عبد يوسف68921

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد محمد يسين68922

سوهاجاألدبىمبصرطنطاوى احمد محمد القذافى68923

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو الرحيم عبد حداد فارس68924

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد العظيم عبد محمد جابر68925

سوهاجاألدبىمبصرفرغل احمد جمال احمد68926

سوهاجاألدبىمبصرجوده على جوده احمد68927

سوهاجاألدبىمبصرحافظ احمد حمدى احمد68928

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الملوك سيف ربيعى احمد68929

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مجاهد صالح احمد68930

سوهاجاألدبىمبصرحسن السيد على احمد68931

سوهاجاألدبىمبصرراشد احمد عيد احمد68932

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعد محمد احمد68933

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود البدرى احمد68934

سوهاجاألدبىمبصرطلب على السيد احمد68935

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمد احمد68936

سوهاجاألدبىمبصررشوان مشهدى ماهر احمد68937

سوهاجاألدبىمبصرحفنى بيومى رشاد السيد68938

سوهاجاألدبىمبصرعثمان عباس متولى السيد68939

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد محمود اسامه68940

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد بدوى اسالم68941

سوهاجاألدبىمبصراالمير احمد الدين نصر ايمن68942

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد محمد امين68943

سوهاجاألدبىمبصريوسف على سليمان جمال68944

سوهاجاألدبىمبصرالعدوى احمد محمد جمال68945

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعد اسماعيل حبارير68946

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على احمد حسام68947

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الاله عبد حسين حسام68948

سوهاجاألدبىمبصرعثمان جالل عثمان حسام68949

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد رشدى حسن68950

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمد الدين صالح حسن68951

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمد حسن68952

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد ياسر حسين68953

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد احمد حماده68954

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد عيد حماده68955

سوهاجاألدبىمبصرتمام محمود تمام خالد68956

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد سالم يحى شعبان68957
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سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الغنى عبد سالم صالح68958

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد رفاعى الحمد ابو طارق68959

سوهاجاألدبىمبصررياض محمد اسماعيل الرحمن عبد68960

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد بكر الرحمن عبد68961

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الجابر عبد محمد الجابر عبد68962

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد السيد الحميد عبد68963

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السالم عبد مختار الدين عالء68964

سوهاجاألدبىمبصرالليسى محمد الليسى عمر68965

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد احمد عمرو68966

سوهاجاألدبىمبصرالعدوى احمد حسين على68967

سوهاجاألدبىمبصراحمد فتحى صفوت على68968

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قصى محمد على68969

سوهاجاألدبىمبصراحمد عشرى احمد محمد68970

سوهاجاألدبىمبصرفضالى محمد حسين محمد68971

سوهاجاألدبىمبصرحسن عويس خالف محمد68972

سوهاجاألدبىمبصرفرغل السيد رمضان محمد68973

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الجابر عبد شمس محمد68974

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد الفتاح عبد محمد68975

سوهاجاألدبىمبصرعارف حلمى كمال محمد68976

سوهاجاألدبىمبصرمزيد تمام احمد محمود68977

سوهاجاألدبىمبصرفهمى فوزى احمد محمود68978

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد جمال محمود68979

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن صالح محمود68980

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل صفوت محمود68981

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حافظ على محمود68982

سوهاجاألدبىمبصرالسيد المجيد عبد الدين كمال محمود68983

سوهاجاألدبىمبصرعباس الرازق عبد محمد محسن68984

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين الخير ابو مصطفى68985

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى على اسماعيل مصطفى68986

سوهاجاألدبىمبصرحسين الحميد عبد محمد مصطفى68987

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد صبرى مصطفى68988

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد صفوت مصطفى68989

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد زغلول مصطفى68990

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على جمال ناصر68991

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد الموجود عبد صالح نصر68992

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد فرج عباس هشام68993

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العال عبد سالم هيثم68994

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد على هيثم68995

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو احمد على احمد68996

سوهاجاألدبىمبصرالقاسم ابو الريش ابو القاسم ابو محمود68997

سوهاجاألدبىمبصرطه حسين شعبان طه68998

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد حسن احمد68999
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سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد على السيد69000

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد ناصر ايمن69001

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم ضاحى حسن فارس69002

سوهاجاألدبىمبصرزيدان امبابى محمد محمود69003

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد توفيق الدين نور69004

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد جمال محمود69005

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد فتحى حمدى69006

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق عارف السيد خالد69007

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عباس صبرى69008

سوهاجاألدبىمبصرحسن ابراهيم هريدى محمود69009

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد رجب احمد69010

سوهاجاألدبىمبصرقناوى محمد درويش احمد69011

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان الحليم عبد عاطف احمد69012

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خالف العاطى عبد احمد69013

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد اسالم69014

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد اشرف اسالم69015

سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد السنوسى صالح اشرف69016

سوهاجاألدبىمبصرفضالى محمد صالح السيد69017

سوهاجاألدبىمبصراحمد عباس محمد انور69018

سوهاجاألدبىمبصرعثمان جالل زناتى الدين جمال69019

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود طه حسن69020

سوهاجاألدبىمبصرعلى السمان مجبر حماده69021

سوهاجاألدبىمبصربدوى خلف جمال خالد69022

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد شيخون احمد رامى69023

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد خلف شريف69024

سوهاجاألدبىمبصراالمير احمد محمد ضياء69025

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد رفعت طارق69026

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد اسماعيل حمدى الدين عز69027

سوهاجاألدبىمبصراحمد الخالق عبد حمدى الخالق عبد69028

سوهاجاألدبىمبصرعمران محمود السيد الرحمن عبد69029

سوهاجاألدبىمبصررفاعى المجيد عبد احمد عالء69030

سوهاجاألدبىمبصرعمر سليم اشرف عمر69031

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد الناصر عبد فاروق69032

سوهاجاألدبىمبصريوسف عارف السالم عبد فاروق69033

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد اسماعيل احمد محمد69034

سوهاجاألدبىمبصررفاعى كامل احمد محمد69035

سوهاجاألدبىمبصرفهمى فوزى رمضان محمد69036

سوهاجاألدبىمبصرعلى الموجود عبد طه محمد69037

سوهاجاألدبىمبصرحماد حسن فتحى محمد69038

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد على محمد69039

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد مصطفى عامر محمود69040

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمود احمد مصطفى69041
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سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد صابر مصطفى69042

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد صالح مدحت69043

سوهاجاألدبىمبصربدوى محمد احمد مرتضى69044

سوهاجاألدبىمبصراحمد رمضان اشرف هشام69045

سوهاجاألدبىمبصرعلوانى الحسن ابو سالم هيثم69046

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد ياسين69047

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العال عبد على يوسف69048

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حسين محمد69049

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد حسين مصطفى69050

سوهاجاألدبىمبصرهمام شعبان جمال حماده69051

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد سعد جمال خالد69052

سوهاجاألدبىمبصرعلى عنتر السيد عادل69053

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد جمال خالد69054

سوهاجاألدبىمبصرفرغل فوزى جمال محمد69055

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السالم عبد خالد عنتر69056

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حامد محمد69057

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد العال عبد الرحمن عبد69058

سوهاجاألدبىمبصراحمد السميع عبد محمود احمد69059

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد السيد محمود احمد69060

سوهاجاألدبىمبصرغرباوى احمد رمضان احمد69061

سوهاجاألدبىمبصرعمران السيد محمد اسامه69062

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود فؤاد اسالم69063

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد السيد على خلف اسالم69064

سوهاجاألدبىمبصرمحمود جالل محمود اسماعيل69065

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد رجب السيد69066

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد رمضان جابر حازم69067

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد حسنى حسين حسنى69068

سوهاجاألدبىمبصررشوان الباقى عبد زغلول سعد69069

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد طه على الوهاب عبد69070

سوهاجاألدبىمبصرهللا ضيف الحميد عبد السيد العال عبد69071

سوهاجاألدبىمبصراحمد نبوى عمر محمد69072

سوهاجاألدبىمبصرمراد المنطلب عبد مظهر محمد69073

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود محمد69074

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمد محمود69075

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد محمود مصطفى69076

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد محمود مصطفى69077

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود محمد ممدوح69078

سوهاجاألدبىمبصرعامر محمد بهيج العزيز عبد69079

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد زناتى فتحى العزيز عبد69080

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد حمدى احمد69081

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد صابر شعبان احمد69082

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الرب جاد مختار احمد69083
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سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد ناصر احمد69084

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عرفه احمد اشرف69085

سوهاجاألدبىمبصرخليفه محمد محمد حازم69086

سوهاجاألدبىمبصرتمام عالم خالف حماده69087

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد كامل احمد حمدى69088

سوهاجاألدبىمبصرحسن مزيد حسين رجب69089

سوهاجاألدبىمبصرحسن هريدى احمد صبرى69090

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى حسنين الرحمن عبد69091

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد السيد العال عبد عصام69092

سوهاجاألدبىمبصرمهران احمد العليم عبد عمران69093

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عرفه احمد محمد69094

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمد احمد محمد69095

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد اسماعيل محمد69096

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو متولى سمير محمد69097

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد على محمد69098

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد احمد محمود69099

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد احمد محمود69100

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد صدقى صفوت محمود69101

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد على محمد محمود69102

سوهاجاألدبىمبصرخليفه محمد بدر هيثم69103

سوهاجاألدبىمبصرمحمد موسى فرج محمد69104

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين عوض محمد69105

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود محمد69106

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود الرحمن عبد محمود69107

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد النبى عبد محمود69108

سوهاجاألدبىمبصرسليمان هللا ضيف محمد محمود69109

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو صابر الهادى عبد مدحت69110

سوهاجاألدبىمبصرحسن كامل على هشام69111

سوهاجاألدبىمبصرعباس ضاحى البدرى احمد69112

سوهاجاألدبىمبصرمحمد موسى فرج محمود69113

سوهاجاألدبىمبصرمحمد منصور محمد منتصر69114

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد دوح ابو احمد69115

سوهاجاألدبىمبصربكر محمد بكر احمد69116

سوهاجاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد الدين جمال احمد69117

سوهاجاألدبىمبصرمرسى صبره حسن احمد69118

سوهاجاألدبىمبصرعثمان السيد سمير احمد69119

سوهاجاألدبىمبصرعامر عباس صابر احمد69120

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد الاله عبد احمد69121

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد شهاب فتحى احمد69122

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد حمد محمود احمد69123

سوهاجاألدبىمبصروزيرى محمد ناصر احمد69124

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد مصطفى اسالم69125



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2742

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالروافع

ثانالروافع

ن323الروافع

ثانالروافع

ن321الروافع

ن315الروافع

ثانالروافع

ن341الروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

راسبالروافع

ن315الروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ن315الروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ن315الروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

راسبالروافع

راسبالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

راسبالروافع

راسبالروافع

راسبالروافع

راسبالروافع

ثانالروافع

راسبالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

راسبالروافع

راسبالروافع

راسبالروافع

ثانالروافع

ن315الروافع

ثانالروافع



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2743

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد الحفيظ عبد امام69126

سوهاجاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد الباسط عبد ايمن69127

سوهاجاألدبىمبصررضوان الرحمن عبد الحمد ابو ثروت69128

سوهاجاألدبىمبصرمهران الغنى عبد رضوان جابر69129

سوهاجاألدبىمبصرامين فهمى عثمان حافظ69130

سوهاجاألدبىمبصرهارون حسن بخيت حسن69131

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد على حميد69132

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد رجب خالد69133

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد صفوت خالد69134

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمد خليفه69135

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد زناتى منصور زناتى69136

سوهاجاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد محمد ضياء69137

سوهاجاألدبىمبصراحمد مختار محمد فتحى69138

سوهاجاألدبىمبصرمنصور محمد خالد محمد69139

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى رمضان محمد69140

سوهاجاألدبىمبصرفراج السميع عبد عرفه ابراهيم69141

سوهاجاألدبىمبصرهمام ثابت جمال احمد69142

سوهاجاألدبىمبصرحسين العزيز عبد حسن احمد69143

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد حمدى احمد69144

سوهاجاألدبىمبصرسلمان حافظ الدين سعد احمد69145

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى على الوارث عبد احمد69146

سوهاجاألدبىمبصرعلى خلف ماهر احمد69147

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هاشم محمد احمد69148

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على محمود االمير69149

سوهاجاألدبىمبصرالظاهر عبد احمد محمد الحسن69150

سوهاجاألدبىمبصرادم فاضل رجب ايمن69151

سوهاجاألدبىمبصرالدمرداش محمد السيد جمال69152

سوهاجاألدبىمبصرسليمان ثابت حسن حسام69153

سوهاجاألدبىمبصررشوان عباس احمد حسن69154

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد الحميد عبد حسن69155

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين محمد رجب69156

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد عاطف شاهر69157

سوهاجاألدبىمبصربدوى محمد ابراهيم طارق69158

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم فرج العزيز عبد طارق69159

سوهاجاألدبىمبصررشوان اللطيف عبد الدين نصر هللا عبد69160

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا خلف المجد ابو على69161

سوهاجاألدبىمبصرالسيد يسن منصور فرج69162

سوهاجاألدبىمبصريسين السيد كرم فيصل69163

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحليم عبد خلف ماهر69164

سوهاجاألدبىمبصرالدين عز ناصر التونى محمد69165

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد الحفيظ عبد خليفه محمد69166

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الاله عبد رمضان محمد69167
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سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد عاطف محمد69168

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عاطف محمد69169

سوهاجاألدبىمبصرقاسم صديق العظيم عبد محمد69170

سوهاجاألدبىمبصرعالم رمضان عطيه محمد69171

سوهاجاألدبىمبصرالسنوسى محمد ممدوح محمد69172

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم فرج ناصر محمد69173

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمدين حسن محمود69174

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد شحاته محمود69175

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد لبيب محمود69176

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسين منصور محمود69177

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى هاشم عرفه هشام69178

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الظاهر عبد السعودى يوسف69179

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خليل الرازق عبد بكر ابو69180

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد خضر حسان زيد ابو69181

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد ابراهيم69182

سوهاجاألدبىمبصرمسعود جابر البدرى ابراهيم69183

سوهاجاألدبىمبصرمنصور هللا عبد حامد احمد69184

سوهاجاألدبىمبصراالنور الباسط عبد حمدى احمد69185

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين هللا عبد احمد69186

سوهاجاألدبىمبصرعلى فراج على احمد69187

سوهاجاألدبىمبصرخلف كمال عوض احمد69188

سوهاجاألدبىمبصرحسن سعد جمال سعد69189

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد اسماعيل محمود طه69190

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كامل محمد الناصر عبد69191

سوهاجاألدبىمبصرزيان فتحى صبرى ماهر69192

سوهاجاألدبىمبصررشوان محمد الناصر عبد محمد69193

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد عطيه محمد69194

سوهاجاألدبىمبصراحمد يسن الراضى عبد محمد69196

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كيالنى الرحيم عبد محمد69197

سوهاجاألدبىمبصرنوار على عثمان محمد69198

سوهاجاألدبىمبصرمحمود سليم حسين محمود69199

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو امين احمد محمود69200

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد هاشم خامس محمود69201

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد حامد حمدى محمود69202

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق عالم اشرف محمود69203

سوهاجاألدبىمبصرهاللى الخالق عبد خلف مصطفى69204

سوهاجاألدبىمبصرحافظ فهمى صديق مصطفى69205

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر محمد مكى69206

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كيالنى الرحيم عبد يوسف69207

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد اسعد عمرو69208

سوهاجاألدبىمبصرصديق لمعى عالء مصطفى69209

سوهاجاألدبىمبصرتمام حماد فتحى ابراهيم69210
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ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ن315بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة
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سوهاجاألدبىمبصرحسين الراضى عبد سليمان الحسن ابو69211

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن السيد احمد69212

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد ربه عبد حسن احمد69213

سوهاجاألدبىمبصرغرباوى محمود جمال احمد69214

سوهاجاألدبىمبصراحمد خلف سمير احمد69215

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد محمد احمد69216

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على مظهر احمد69217

سوهاجاألدبىمبصرفياض احمد الحميد عبد احمد69218

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد احمد اسامه69219

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد على اسالم69220

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور ابراهيم غريب اسماعيل69221

سوهاجاألدبىمبصرعوض حسين احمد حسين69222

سوهاجاألدبىمبصرعزب احمد عزب شاهر69223

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد خضر حسان خضر69224

سوهاجاألدبىمبصرمرسى الزهرى مراد عادل69225

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ابراهيم حمدى الرحمن عبد69226

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا خلف احمد الكريم عبد69227

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الرحمن عبد عطيه عمر69228

سوهاجاألدبىمبصرحسين على دياب محمد69229

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد سعد محمد69230

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هاشم احمد محمود69231

سوهاجاألدبىمبصرعباس عمر الكحالوى مصطفى69232

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد مقبول ناصر اشرف69233

سوهاجاألدبىمبصرمتولى حسانين احمد على69234

سوهاجاألدبىمبصرحمادى المجيد عبد جمعه محمد69235

سوهاجاألدبىمبصرخليفه على الحميد عبد عمر69236

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد حماده احمد69237

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد صالح احمد69238

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد السيد حسن69239

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ضاحى عامر حكيم69240

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود العليم عبد سليمان69241

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الكريم عبد طه69242

سوهاجاألدبىمبصرربيعى الرحيم عبد حمدى الرحمن عبد69243

سوهاجاألدبىمبصرماجد الرحيم عبد ماجد الرحيم عبد69244

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود محمود عاطف69245

سوهاجاألدبىمبصرعوض بكرى حجازى مهران69246

سوهاجاألدبىمبصرالمصرى هللا خير الدين نور محمود69247

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد الحافظ عبد العاطى عبد احمد69248

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد حمدى احمد69249

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد سعد احمد زياد69250

سوهاجاألدبىمبصرعلى شابون الرميلى حسن69251

سوهاجاألدبىمبصراحمد القادر عبد كرم طارق69252
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ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن315بسوهاج المنشأة

ن315بسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن326بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن315بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن315بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن315بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن340سالمة اوالد

ن342سالمة اوالد

ن333سالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ن318بالزارة االسالمى المجمع

ن315بالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ن315بالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ن315بالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ثانبالزارة االسالمى المجمع

ن318الدويرات

ن315موسى عبدالجواد

ن315موسى عبدالجواد

ن393موسى عبدالجواد

ن315موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد
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سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد احمد زكريا الواحد عبد69253

سوهاجاألدبىمبصرالسيد العال عبد خلف علوى69254

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عزام سليمان محمود69255

سوهاجاألدبىمبصرجبريل متولى القذافى متولى69256

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم الفولى على69257

سوهاجاألدبىمبصرعباس محمد زيد ابو عمر69258

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد السيد نبيل محمد69259

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد الظم خالد محمود69260

سوهاجاألدبىمبصرالدين سعد الدين عز فوزى احمد69261

سوهاجاألدبىمبصرالتونسى احمد محسن احمد69262

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد صبحى وحيد احمد69263

سوهاجاألدبىمبصرعلى عيسى على جمال69264

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد جالل حمدى69265

سوهاجاألدبىمبصرعوض الراضى عبد محمد الرحمن عبد69266

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد فيصل على69267

سوهاجاألدبىمبصرمجاهد زيدان رمضان عيد69268

سوهاجاألدبىمبصرحسن عوض المنصف عبد فهد69269

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بدوى على كرم69270

سوهاجاألدبىمبصرسليمان هللا عطيت احمد محمد69271

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد العليم عبد خيرى محمد69272

سوهاجاألدبىمبصرسرحان عمران سرحان محمد69273

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو صبره مظهر محمد69274

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد حماده محمد69275

سوهاجاألدبىمبصرجوده خلف حماده محمود69276

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد ياسر69277

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد محمد محمد ياسر69278

سوهاجاألدبىمبصرالغفار عبد محمود على يحى69279

سوهاجاألدبىمبصرحسن السيد صالح احمد69280

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الوردانى جمال حسين69281

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الاله عبد محمود حمدى69282

سوهاجاألدبىمبصرضرار كامل على خالد69283

سوهاجاألدبىمبصرطالب ابو عبادى بدوى خميس69284

سوهاجاألدبىمبصراحمد على ثروت محمد69285

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد حسين محمد69286

سوهاجاألدبىمبصربرعى محمد الجارح محمود69287

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد داود صالح69288

سوهاجاألدبىمبصرخليل المجد ابو عزت وليد69289

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد مصطفى عاصم69290

سوهاجاألدبىمبصرحسن العال عبد محمود اشرف69291

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد جالل احمد69292

سوهاجاألدبىمبصرعثمان رضوان خالد محمد69293

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الرحمن عبد ابراهيم69294
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ن315موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن322موسى عبدالجواد

ن323موسى عبدالجواد

ن324موسى عبدالجواد

ن317موسى عبدالجواد

ن336موسى عبدالجواد

ن324عبداللطيف على

ن318عبداللطيف على

ن315عبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ن323عبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ن324عبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ن315عبداللطيف على

ن315عبداللطيف على

ن315عبداللطيف على

ن317عبداللطيف على

ن322عبداللطيف على

ن315عبداللطيف على

ن315عبداللطيف على

ن315عبداللطيف على

ن315عبداللطيف على

ثانعبداللطيف على

ن315عبداللطيف على

ثانالعسيرات

راسبالعسيرات

راسبالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ن318العسيرات

ثانالعسيرات

ثانالعسيرات

ن318العسيرات

ثانعباس نجع

ن315عباس نجع

ثانعباس نجع

ثانعباس نجع

ثانجرجا
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سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد منصور ابراهيم69295

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد ابراهيم مؤمن ابراهيم69296

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الشمندى حسين احمد69297

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على رفعت احمد69298

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد اسماعيل سامى احمد69299

سوهاجاألدبىمبصراحمد الغنى عبد صالح احمد69300

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد كمال احمد69301

سوهاجاألدبىمبصراحمد جبريل محمد احمد69302

سوهاجاألدبىمبصرمحمد جبريل شرقاوى ادهم69303

سوهاجاألدبىمبصرحفنى القاسم ابو الحمد ابو اسالم69304

سوهاجاألدبىمبصرسرور يسن البدرى اسالم69305

سوهاجاألدبىمبصرعلى المنعم عبد ممدوح اسماعيل69306

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد انور الخطيب69307

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد حسن جوده69308

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم مصطفى عصران حربى69309

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عطا المجد ابو حسن69310

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد جمال حسين69311

سوهاجاألدبىمبصررسالن السيد رمضان حسين69312

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد المعطى عبد رمضان رباح69313

سوهاجاألدبىمبصراحمد جابر السيد رجب69314

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد احمد زياد69315

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد امام محمد ذياد69316

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد شاهر69317

سوهاجاألدبىمبصرعلى الدين نور الدين عز شريف69318

سوهاجاألدبىمبصرصديق زكى عباده ضاحى69319

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد اسماعيل محمد طه69320

سوهاجاألدبىمبصراحمد سمير وائل عاصم69321

سوهاجاألدبىمبصرمتولى الصغير عمره ابو الرحمن عبد69322

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين كمال حمدى الرحمن عبد69323

سوهاجاألدبىمبصرشبانه محمود محمد محمد الكريم عبد69324

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع محمد مطاوع الكريم عبد69325

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عباس حارث هللا عبد69326

سوهاجاألدبىمبصرمحمود اسماعيل مصطفى على69327

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود ممدوح عمر69328

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد احمد محمد69329

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الجيد عبد عثمان محمد69330

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الكريم جاد على محمد69331

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد رمضان حسين مصطفى69332

سوهاجاألدبىمبصرمحمود لبيب حمدى مصطفى69333

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد احمد نادر69334

سوهاجاألدبىمبصرمهران العال عبد محمد اسالم69335

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود ممدوح احمد69336
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ن315جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

راسبجرجا

ن315جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن315جرجا

ن315جرجا

ن315جرجا

ن315جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن315جرجا

ن324جرجا

ن328جرجا

ن316جرجا

ن315جرجا

راسبجرجا

ثانجرجا

ن315جرجا

ثانجرجا

ن315جرجا

ثانجرجا

ن324جرجا

ثانجرجا

ن315جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن320جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

راسبجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن315جرجا

ن315جرجا

ن323جرجا
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد كامل السيد اسالم69337

سوهاجاألدبىمبصرمحمد منصور السيد الحسينى69338

سوهاجاألدبىمبصرحسن السيد حمدان بهاء69339

سوهاجاألدبىمبصراحمد خليفه حسن حسام69340

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد القادر عبد امام رمضان69341

سوهاجاألدبىمبصرعباس فؤاد احمد شعبان69342

سوهاجاألدبىمبصرصديق زكى رزق شعبان69343

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو عزت عادل الرحمن عبد69344

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الاله عبد محرز الاله عبد69345

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد مرعى اللطيف عبد69346

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم المجيد عبد69347

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد يوسف المعز عبد69348

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد مصطفى الوهاب عبد69349

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حسن على69350

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد على69351

سوهاجاألدبىمبصرقناوى صابر ناصر على69352

سوهاجاألدبىمبصرمتولى النعيم عبد بكر عمر69353

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد سعد عمر69354

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد ياسر عمر69355

سوهاجاألدبىمبصرالسهولى عالم جبريل عمرو69356

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد فوزى عادل فوزى69357

سوهاجاألدبىمبصربكرى المجد ابو ناصر كمال69358

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الدين نور متولى محمد69359

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمود69360

سوهاجاألدبىمبصرعرفه محمد مظهر محمود69361

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مصطفى مغربى محمود69362

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود العربى مصطفى69363

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود حسين ابراهيم69365

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عيد الحميد عبد بكر ابو69366

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف مصطفى هللا خلف احمد69367

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد خليفه احمد69368

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود خليفه احمد69369

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين الرازق عبد احمد69370

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود العال عبد احمد69371

سوهاجاألدبىمبصرالهادى عبد على المجيد عبد احمد69372

سوهاجاألدبىمبصراحمد على حمدى احمد69373

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد الديب احمد69374

سوهاجاألدبىمبصرالسيد بدوى السيد احمد69375

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد عشرى احمد69376

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى شحات ناصر احمد69377

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد اسالم69378

سوهاجاألدبىمبصرعلى الدين سعد الحمد ابو اسالم69379
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ثانجرجا

راسبجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن315جرجا

ن315جرجا

ن348جرجا

ن315جرجا

ثانجرجا

ن315جرجا

ن315جرجا

ن317جرجا

ن315جرجا

ن315.5جرجا

ن319جرجا

ن315جرجا

ن316جرجا

ن317جرجا

ن330جرجا

ن328جرجا

ن344جرجا

ن315جرجا

ن321جرجا

ن315جرجا

ن315جرجا

ن325جرجا

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن315داود بيت

ن315داود بيت

ن316داود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

ن333داود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن344داود بيت

ثانداود بيت
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد الشنبلى قاسم الشنبلى69380

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد محمود الحسينى69381

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد السيد على السيد69382

سوهاجاألدبىمبصراحمد العربى رجب العربى69383

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد الحسن ابو قاسم ايمن69384

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى رشاد بهاء69385

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد محمود بهاء69386

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد فؤاد وفقى بالل69387

سوهاجاألدبىمبصرزيد بكرى على بكرى69388

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل امين اسماعيل جمعه69389

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد احمد حازم69390

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد على حماده69391

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد خالد حجازى69392

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد نوح حمدى69393

سوهاجاألدبىمبصراحمد على السيد حسام69394

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود السيد حسين69395

سوهاجاألدبىمبصرشندى محمد الحميد عبد حسين69396

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمام جمعه خميس69397

سوهاجاألدبىمبصرعطا محمد الحميد عبد رجب69398

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو حسن الموجود عبد رفاعى69399

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد العابدين زين اللطيف عبد العابدين زين69400

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد محمد سعد69401

سوهاجاألدبىمبصرالطاهر محمد محمود سعيد69402

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن خضرى شعبان69403

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد العال عبد احمد صالح69404

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد الحمد ابو رزق ضاحى69405

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد طارق69406

سوهاجاألدبىمبصرخلف سعيد احمد الرحمن عبد69407

سوهاجاألدبىمبصرالسيد هللا عبد حربى الاله عبد69408

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد سمير هللا عبد69409

سوهاجاألدبىمبصرالطيب الوهاب عبد الرحمن عبد هللا عبد69410

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو احمد المتعال عبد هللا عبد69411

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم النبى عبد الحميد عبد هللا عبد69412

سوهاجاألدبىمبصرحسن خضرى الودود عبد العزيز عبد69413

سوهاجاألدبىمبصررضوان العال عبد الدين صالح اللطيف عبد69414

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد احمد نادى هللا عبد69415

سوهاجاألدبىمبصرعلى اللطيف عبد محمود العال عبد69416

سوهاجاألدبىمبصرتمام جوده امام على69417

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد الرحيم عبد على69418

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد العال عبد عمر69419

سوهاجاألدبىمبصرتمام على محمد عثمان69420

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد شوقى عرفات69421
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ن325داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن320داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن315داود بيت

ثانداود بيت

ن319داود بيت

ن318داود بيت

ن315داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

ن315داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن315داود بيت

ن320داود بيت

ن319داود بيت

راسبداود بيت

ن328داود بيت

ن315داود بيت

ن322داود بيت

ن315داود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

ن328داود بيت

ن315داود بيت

راسبداود بيت

راسبداود بيت

ن319داود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

ن315داود بيت

راسبداود بيت
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سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد احمد عيد69422

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد الناصر عبد عصام69423

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين فاضل جمال فاضل69424

سوهاجاألدبىمبصرسليمان على سليمان كرم69425

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم راضى ماجد69426

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الطاهر رفعت محمد69427

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العال عبد احمد محمد69428

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد محمد اخميمى محمد69429

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحمد ابو الطيب محمد69430

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد اكرامى محمد69431

سوهاجاألدبىمبصرياسين الاله عبد بدوى محمد69432

سوهاجاألدبىمبصرعطا محمد الحميد عبد محمد69433

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو محمد محمود محمد69434

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الحمد ابو جابر محمود69435

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حماد فتحى محمود69436

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد احمد الرازق عبد محمود69437

سوهاجاألدبىمبصرالجهالن السيد محمد محمود69438

سوهاجاألدبىمبصرزرقتين ابو على محمد محمود69439

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد محمد جاد مصطفى69440

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد ابراهيم محمد مصطفى69441

سوهاجاألدبىمبصرامين ضاحى عزت نادر69442

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد صبره ناصر69443

سوهاجاألدبىمبصرسلمان الحسن ابو سلمان الدين نور69444

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد خالد يوسف69445

سوهاجاألدبىمبصرجيالنى يوسف الحليم عبد يوسف69446

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد هللا عبد يسرى69447

سوهاجاألدبىمبصرعمر طه رشاد محمود69448

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد المجيد عبد محمد عالم69449

سوهاجاألدبىمبصرفرحات العال عبد مصطفى طارق69450

سوهاجاألدبىمبصربدوى عطا ثابت احمد69451

سوهاجاألدبىمبصرحفنى قاسم محمد احمد69452

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود العليم عبد عمر69453

سوهاجاألدبىمبصراحمد السهولى جابر محمد69454

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد خليفه فهد69455

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع الكريم جاد صالح مدحت69456

سوهاجاألدبىمبصرمرعى العبادى محمد يونس69457

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى الدين سعد مصطفى69458

سوهاجاألدبىمبصراحمد صابر احمد محمد69459

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود الرحيم عبد ضاحى69460

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم الحميد عبد ابراهيم69461

سوهاجاألدبىمبصرعيسى مصطفى العظيم عبد احمد69462

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم العال عبد هللا عبد حازم69463
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راسبداود بيت

ثانداود بيت

ن323داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن321داود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

راسبداود بيت

راسبداود بيت

ن315داود بيت

ن315داود بيت

راسبداود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن320داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن315داود بيت

ن336داود بيت

ن340داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن327داود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن315.5المجابرة

ثانالمجابرة

ثانالمجابرة

ثانالمجابرة

راسبالمجابرة

راسبالمجابرة

ن315جبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ن315الشرقية بندار

ثانالشرقية بندار

ثانالشرقية بندار
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سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد احمد ابراهيم رفاعى69464

سوهاجاألدبىمبصرجمعه الشافى عبد مرتضى الخالق عبد69465

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الكريم جاد حسن الرحمن عبد69466

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على عارف على69467

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد الباسط عبد عمار69468

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد بكرى على محمود69469

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود الحميد عبد هشام69470

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد هللا عبد جابر محمود69471

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد السعود ابو سعد69472

سوهاجاألدبىمبصرالصاوى الباقى عبد محمد السالم عبد69473

سوهاجاألدبىمبصرخليل السيد محمود الرحمن عبد69474

سوهاجاألدبىمبصرمرسى مصطفى مرسى على69475

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم عابدين هللا عبد69476

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد على69477

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمد هيثم69478

سوهاجاألدبىمبصرعوض المجد ابو جمال حمزه69479

سوهاجاألدبىمبصرسعد رفاعى احمد شهاب69480

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العريان فرغل هشام69481

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد ثابت حسن ابراهيم69482

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مرزوق رمضان ابراهيم69483

سوهاجاألدبىمبصرسعيد على نجيب ابراهيم69484

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد النصر سيف طايع احمد69485

سوهاجاألدبىمبصرمرسى ابراهيم المجد ابو احمد69486

سوهاجاألدبىمبصررستم هللا خلف خليفه الزناتى69487

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد جابر الرحيم عبد ادهم69488

سوهاجاألدبىمبصرعلى عثمان على اسالم69489

سوهاجاألدبىمبصربطيخ فؤاد حازم انور69490

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد جبريل ايمن69491

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عابدين عنتر باسم69492

سوهاجاألدبىمبصرمحمود النمر محمد بسام69493

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين نور حلمى بركات69494

سوهاجاألدبىمبصرالرسول عبد الحميد عبد جبريل بشار69495

سوهاجاألدبىمبصرعساف الرحمن عبد عساف حاتم69496

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود خلف حسن69497

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسن على حسن69498

سوهاجاألدبىمبصريوسف رضوان يوسف حسن69499

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد صادق مصطفى حسن69500

سوهاجاألدبىمبصرالدسوقى برعى حسن حسام69501

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حسين احمد حسين69502

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الدين نصر السيد حسين69503

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم رمضان خلف69504

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف حسنى خلف69505
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ثانالشرقية بندار

راسبالشرقية بندار

ن315الشرقية بندار

ثانالشرقية بندار

ن315الشرقية بندار

ثانالشرقية بندار

ن318الشرقية بندار

ثانالشرقية بندار

ن329المساعيد

ن315المساعيد

ن330المساعيد

ن315المساعيد

ن324المساعيد

ن319المساعيد

ن328المساعيد

ن332البلينا

ن381البلينا

ن345البلينا

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

راسببرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ن321برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ن315برديس

ن315برديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ن315برديس

راسببرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

راسببرديس

ثانبرديس
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سوهاجاألدبىمبصرعليو محمد راجح خالد69506

سوهاجاألدبىمبصرالسمان الشافى عبد الحكيم عبد رائد69507

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بدوى الرحيم عبد رفاعى69508

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين محمد سامح69509

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حسين غريب سالم69510

سوهاجاألدبىمبصرقناوى الحمد ابو رأفت سيف69511

سوهاجاألدبىمبصراحمد القادر عبد السيد ساهر69512

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد العرب عز سالم69513

سوهاجاألدبىمبصرالسمان الموجود عبد الاله عبد سالم69514

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الرحيم عبد جبريل شريف69515

سوهاجاألدبىمبصرعثمان اللطيف عبد جاد الناصر عبد69516

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عكاشه عفيفى العليم عبد69517

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عدوى الدين خير عدوى69518

سوهاجاألدبىمبصرعلى موسى عباس عالء69519

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المجد ابو اسماعيل عمر69520

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين نور عاطف الرحمن عبد69521

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صبرى محمد هللا عبد69522

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد فتوح على69523

سوهاجاألدبىمبصرامين عمر بكر عمر69524

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الوفا ابو فوزى عالء69525

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرب جاد شحات عمرو69526

سوهاجاألدبىمبصرعارف النعيم عبد عزت فارس69527

سوهاجاألدبىمبصرحسن توفيق منصور فهد69528

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد الهادى عبد زكريا فهمى69529

سوهاجاألدبىمبصركامل سليم عادل مصطفى69530

سوهاجاألدبىمبصرسعيد على سعد محمد69531

سوهاجاألدبىمبصرقطوش محمد رمضان محمد69532

سوهاجاألدبىمبصريوسف الحميد عبد حشمت محمد69533

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد صبره على محمود69534

سوهاجاألدبىمبصرعمر فرغل على محمد69535

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو عدوى جمال محمود69536

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الهادى عبد الوهاب عبد محمد69537

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الدين محى الدين شمس الدين محى69538

سوهاجاألدبىمبصراحمد صابر الرحمن عبد مصطفى69539

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على محمود69540

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حلمى هللا عطا محمود69541

سوهاجاألدبىمبصرالسيد هللا جاد محمد وائل69542

سوهاجاألدبىمبصرعثمان المجد ابو احمد ياسر69543

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد الاله عبد يوسف69544

سوهاجاألدبىمبصرعمر محمد اللطيف عبد احمد69545

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سليمان محمود احمد69546

سوهاجاألدبىمبصرعمران العاطى عبد ناصر احمد69547
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد امين مختار امين69548

سوهاجاألدبىمبصراحمد امام احمد رجب69549

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم هاشم عثمان رفاعى69550

سوهاجاألدبىمبصرعمر على جابر زكريا69551

سوهاجاألدبىمبصرامين بدوى صبرى سمير69552

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سليمان على سليمان69553

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد ناجح اللطيف عبد69554

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد محمود الفنتير المعين عبد69555

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان تحسين كرم69556

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حسين احمد محمد69557

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العليم عبد العارف محمد69558

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد حلمى محمود69559

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل حسن حنفى محمد69560

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسن الدين محى محمد69561

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد جمال محمد69562

سوهاجاألدبىمبصرالراوى مرزوق السيد محسن69563

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عبده ايمن محمود69564

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى منصور البدرى محمود69565

سوهاجاألدبىمبصرسمهودى خلف تحسين هشام69566

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الحسن ابو الفتاح عبد يوسف69567

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن وفقى يوسف69568

سوهاجاألدبىمبصرعلى اسماعيل ضاحى ياسين69569

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر احمد يوسف69570

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد حسن ابراهيم69571

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمود النعيم عبد ابراهيم69572

سوهاجاألدبىمبصرخليفه حلمى فتحى ابراهيم69573

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد عثمان زيد ابو69574

سوهاجاألدبىمبصرهاللى حسان السيد احمد69575

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد جمال احمد69576

سوهاجاألدبىمبصربهلول الشافى عبد حربى احمد69577

سوهاجاألدبىمبصرلبيب حسن حسين احمد69578

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود حمدى احمد69579

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود خلف احمد69580

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم خليفه احمد69581

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد شعبان احمد69582

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد البدرى عاطف احمد69583

سوهاجاألدبىمبصرعسران زياده الدايم عبد احمد69584

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد الرازق عبد احمد69585

سوهاجاألدبىمبصرالصادق الرب جاد المنعم عبد احمد69586

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد فايز احمد69587

سوهاجاألدبىمبصرقنديل محمد قنديل احمد69588

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الحميد عبد مجدى احمد69589
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سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد محمد احمد69590

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد احمد69591

سوهاجاألدبىمبصررضوان الهادى عبد محمد احمد69592

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد محمود احمد69593

سوهاجاألدبىمبصرطنطاوى احمد محمود احمد69594

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمود احمد69595

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد الدين نصر احمد69596

سوهاجاألدبىمبصررضوان حسن ادهم اسالم69597

سوهاجاألدبىمبصرقاسم رفاعى اشرف اسالم69598

سوهاجاألدبىمبصرسنجاب الرب جاد عادل اسالم69599

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عارف اسالم69600

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم الدين عز اسالم69601

سوهاجاألدبىمبصرسعيد الفتاح عبد عصام اسالم69602

سوهاجاألدبىمبصرعمران رايف محمد اسالم69603

سوهاجاألدبىمبصرالشافى عبد السالم عبد محمد اسالم69604

سوهاجاألدبىمبصرمحمد البدرى محى البدرى69605

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود الدكتور69606

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدايم عبد احمد السيد69607

سوهاجاألدبىمبصرفرج السيد فرج السيد69608

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود فايز القاضى69609

سوهاجاألدبىمبصرعلى الراضى عبد خيرى امجد69610

سوهاجاألدبىمبصرمحمد البدوى السيد بدوى69611

سوهاجاألدبىمبصرقناوى على صبرى بسام69612

سوهاجاألدبىمبصرصبره حسن عبده بسام69613

سوهاجاألدبىمبصرشحات محمد فوزى بسام69614

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رمضان البدرى حاتم69615

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شعيب السيد حاتم69616

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد عبده حاتم69617

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد محمود حارس69618

سوهاجاألدبىمبصرالسمان مصطفى محمود حافظ69619

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد بدوى حامد69620

سوهاجاألدبىمبصرالشافى عبد هريدى السيد حسام69621

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد الشافى عبد محمد الدين حسام69622

سوهاجاألدبىمبصرفراج ابراهيم ناجح حسام69623

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمود السيد حسن69624

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد جابر حسن69625

سوهاجاألدبىمبصرالسمان احمد الصبور عبد حسن69626

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور احمد محمود حسن69627

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد حسن السيد حسين69628

سوهاجاألدبىمبصراحمد السالم عبد جعفر حسين69629

سوهاجاألدبىمبصرحسين فتحى حارس حسين69630

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد الليف ابو خلف حسين69631
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسين خلف حسين69632

سوهاجاألدبىمبصراغا احمد محمود حسن محمد حسين69633

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد حسن البدرى حماده69634

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد طارق حماده69635

سوهاجاألدبىمبصرسليم رمضان هللا عطا حماده69636

سوهاجاألدبىمبصرحسن على محمود حمدى69637

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد الصغير محمد على خالد69638

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود خالد69639

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف خالد خلف69640

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود الرازق عبد خلف69641

سوهاجاألدبىمبصرشحات محمد فوزى خيرى69642

سوهاجاألدبىمبصربدوى العزيز عبد محمد خيرى69643

سوهاجاألدبىمبصرامين الستار عبد خالد رأفت69644

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد العزيز عبد رأفت69645

سوهاجاألدبىمبصرالسمان الشافى عبد على رمضان69646

سوهاجاألدبىمبصرعسران زياده الدايم عبد زياده69647

سوهاجاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد فتحى سامى69648

سوهاجاألدبىمبصريوسف الدين سعد على الدين سعد69649

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحى عبد احمد سالمه69650

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد رفعت شريف69651

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فريد المعز عبد شريف69652

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع شوقى المنعم عبد شوقى69653

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى على صبرى صابر69654

سوهاجاألدبىمبصرعلى صدقى المعين عبد صدقى69655

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد على عارف69656

سوهاجاألدبىمبصرامين صابر على عامر69657

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد خلف الرحمن عبد69658

سوهاجاألدبىمبصرالسمان احمد صبرى الرحمن عبد69659

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدان البدرى الرحيم عبد69660

سوهاجاألدبىمبصرمحمود خالد الرحيم عبد69661

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو فايز هللا خلف الكريم عبد69662

سوهاجاألدبىمبصراحمد السالم عبد رجب اللطيف عبد69663

سوهاجاألدبىمبصرعلى عباس على الناصر عبد69664

سوهاجاألدبىمبصراحمد كيالنى حمدى عدلى69665

سوهاجاألدبىمبصرعلى الراضى عبد خيرى عزام69666

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السالم عبد عاصم عصام69667

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن جاد عفيفى69668

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد محمد عالء69669

سوهاجاألدبىمبصرعلى يوسف حارس على69670

سوهاجاألدبىمبصرحسانين ضمرانى حسنى على69671

سوهاجاألدبىمبصراحمد على حماد على69672

سوهاجاألدبىمبصرحسن القط العليم عبد على69673
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سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد محمود على69674

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حمدان حمدى عماد69675

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدايم عبد حمدى عماد69676

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فهمى العظيم عبد عماد69677

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد عمر69678

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع مصطفى بدوى عمر69679

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على شوقى عمر69680

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الحميد عبد عمر69681

سوهاجاألدبىمبصراحمد قنديل الصبور عبد عمرو69682

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد عمرو69683

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد الشافى عبد محمد عمرو69684

سوهاجاألدبىمبصرقاسم مختار ناجح عمرو69685

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمود جمال فارس69686

سوهاجاألدبىمبصرعلى مختار على فهد69687

سوهاجاألدبىمبصرجاد فهيم محمود فهيم69688

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد فوزى كرم69689

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمود كريم69690

سوهاجاألدبىمبصربكرى حسن الصبور عبد ماجد69691

سوهاجاألدبىمبصراحمد بكرى التواب عبد مجاهد69692

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد فتحى محارب69693

سوهاجاألدبىمبصرمحمد طه احمد محمد69694

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد احمد محمد69695

سوهاجاألدبىمبصراحمد قناوى احمد محمد69696

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع مصطفى بدوى محمد69697

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رمضان حارس محمد69698

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد حسنى محمد69699

سوهاجاألدبىمبصرحسب توفيق حسين محمد69700

سوهاجاألدبىمبصرحسين مصطفى حسين محمد69701

سوهاجاألدبىمبصرحفنى محمد خالد محمد69702

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد رفعت محمد69703

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد زغلول محمد69704

سوهاجاألدبىمبصرمهران الموجود عبد سمير محمد69705

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد احمد عاطف محمد69706

سوهاجاألدبىمبصربكرى حسن الحميد عبد محمد69707

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الاله عبد الصبور عبد محمد69708

سوهاجاألدبىمبصرعلى الشافى عبد الدين عز محمد69709

سوهاجاألدبىمبصرعلى خلف على محمد69710

سوهاجاألدبىمبصريوسف الدين سعد على محمد69711

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على محمد69712

سوهاجاألدبىمبصرفراج محمد قرشى محمد69713

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمداوى بهيج محمود69714

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حمدى محمود69715
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ن333حميل بنى

ن320حميل بنى

ن315حميل بنى

ن315حميل بنى

ن323حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن317حميل بنى

ن315حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن315حميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن319حميل بنى

ن315حميل بنى

ن315حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن315حميل بنى

ن330حميل بنى

ن342حميل بنى

راسبحميل بنى

ن331حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى
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سوهاجاألدبىمبصرعرابى محمود خلف محمود69716

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم خليفه محمود69717

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل صابر صبرى محمود69718

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود صالح محمود69719

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور احمد الحكيم عبد محمود69720

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد البدرى العزيز عبد محمود69721

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدايم عبد محمد محمود69722

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود محمد محمود69723

سوهاجاألدبىمبصرعلى الدين سعد هشام محمود69724

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد محمود الدين محى69725

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد زغلول مصطفى69726

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع شوقى مطاوع مصطفى69727

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد يسرى مصطفى69728

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الهادى عبد احمد ممدوح69729

سوهاجاألدبىمبصرهاللى القادر عبد اشرف نادر69730

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد خلف نادر69731

سوهاجاألدبىمبصرطنطاوى احمد محمود ناصر69732

سوهاجاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد الفتاح عبد هشام69733

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل العزيز عبد ميسره هشام69734

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الدين علم وائل69735

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الهادى عبد احمد وليد69736

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمد وليد69737

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمود وليد69738

سوهاجاألدبىمبصربدر الحميد عبد هللا عبد ياسر69739

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد على ياسر69740

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الستار عبد ناجح يحى69741

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد يوسف69742

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدى حلمى يوسف69743

سوهاجاألدبىمبصرعلوان احمد حمدان يوسف69744

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد حسن خضرى يوسف69745

سوهاجاألدبىمبصرايوب السميع عبد شاهين يوسف69746

سوهاجاألدبىمبصرحافظ جمعه كمال محمد69747

سوهاجاألدبىمبصرجاد فهيم محمود محمد69748

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عارف الدين نصر محمد69749

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد يحيى محمد69750

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حسين ابراهيم محمود69751

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد السيد محمود69752

سوهاجاألدبىمبصربكرى حسان ايوب محمد69753

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد احمد محمد محمود69754

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع مصطفى بدوى محمود69755

سوهاجاألدبىمبصرعلى فوزى حسين سالم69756

سوهاجاألدبىمبصرحماد حسين احمد يوسف69757
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ن315حميل بنى

ثانحميل بنى

ن330حميل بنى

راسبحميل بنى

ن328حميل بنى

ثانحميل بنى

ن328حميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ن315حميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ن336حميل بنى

ن325حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن329حميل بنى

ثانحميل بنى

ن348حميل بنى

ن321حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن318حميل بنى

ثانحميل بنى

ن317حميل بنى

ن329حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ن320حميل بنى
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سوهاجاألدبىمبصراحمد حمدى الناصر عبد جمال69758

سوهاجاألدبىمبصرحسن الصادق عادل الصادق69759

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اليسر ابو رمضان اليسر ابو69760

سوهاجاألدبىمبصرعزوز فايز الحجاج ابو احمد69761

سوهاجاألدبىمبصرحسن المجد ابو السيد احمد69762

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد ادهم احمد69763

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم احمد69764

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد حسن احمد69765

سوهاجاألدبىمبصرحسن على حمام احمد69766

سوهاجاألدبىمبصرالحى عبد احمد رشاد احمد69767

سوهاجاألدبىمبصرالسمان احمد رفعت احمد69768

سوهاجاألدبىمبصربخيت الرارق عبد رمضان احمد69769

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد صالح احمد69770

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد عاطف احمد69771

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السميع عبد الراضى عبد احمد69772

سوهاجاألدبىمبصرعلى بكر ابو كرم احمد69773

سوهاجاألدبىمبصرجاد محمد محمد احمد69774

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمد محمود احمد69775

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى ماجد مصطفى احمد69776

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حلمى اسامه69777

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد اسامه69778

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا جاد الفتاح عبد ايمن69779

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمار احمد ابراهيم69780

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمد محمود اسالم69781

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد محمد اسماعيل69782

سوهاجاألدبىمبصرحسين السمان احمد خلف امام69783

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم حسن69784

سوهاجاألدبىمبصرريان حسن رجب حسن69785

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد مصطفى حسن69786

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين احمد حسين69787

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على فراج حسين69788

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمود صبره حماده69789

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد على المنعم عبد حماده69790

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو الرب جاد فراج حماده69791

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد مجدى خالد69792

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد على خيرى69793

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود حسان ربيع69794

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد المقصود عبد رشوان69795

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين السيد زكريا69796

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد سعيد سالم69797

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد سعيد سمير69798

سوهاجاألدبىمبصربخيت الرزاق عبد الدين سعد شعبان69799
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ثانحميل بنى

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ن315الغابات

ثانالغابات

ن315الغابات

ن316الغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ن323الغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ن315الغابات

ثانالغابات

ن315الغابات

ن315الغابات

ثانالغابات

ن333الغابات

ن331الغابات

ن336.5الغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ن315الغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات
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سوهاجاألدبىمبصرعلى بكر ابو الضاحى صبرى69800

سوهاجاألدبىمبصرالقاسم ابو اللطيف عبد يحى عاطف69801

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على احمد الحميد عبد69802

سوهاجاألدبىمبصرمغربى عابدين وفقى الرحمن عبد69803

سوهاجاألدبىمبصراحمد عباس هاشم الرحيم عبد69804

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد مختار الشافى عبد69805

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود هاشم العزيز عبد69806

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد حمدى الاله عبد69807

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد صبرى هللا عبد69808

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد فؤاد الناصر عبد69809

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد احمد الحجاج ابو عبده69810

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد حازم الدين عز69811

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد فوزى االمير على69812

سوهاجاألدبىمبصرمحمد توفيق كمال على69813

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف على حسن عمر69814

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد خالد فهد69815

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الفتاح عبد مؤمن69816

سوهاجاألدبىمبصرالسمان احمد محمد مؤمن69817

سوهاجاألدبىمبصرعزوز فايز محمد مؤمن69818

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسين السيد محمد69819

سوهاجاألدبىمبصراحمد العظيم عبد السعود ابو محمد69820

سوهاجاألدبىمبصرالحى عبد احمد ابراهيم محمد69821

سوهاجاألدبىمبصرياسين احمد حازم محمد69822

سوهاجاألدبىمبصرحسن على حسين محمد69823

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد مطاوع سعودى محمد69824

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد شعبان محمد69825

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد عاطف محمد69826

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد العال عبد محمد69827

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد على محمد69828

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الرحيم عبد على محمد69829

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد على محمد69830

سوهاجاألدبىمبصرمحمد منصور على محمد69831

سوهاجاألدبىمبصرالشافى عبد حسن كرم محمد69832

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود محمد69833

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد هاشم محمد69834

سوهاجاألدبىمبصراحمد تغيان البدرى محمود69835

سوهاجاألدبىمبصرعلى خلف اشرف محمود69836

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد توفيق ثروت محمود69837

سوهاجاألدبىمبصراحمد على رشاد محمود69838

سوهاجاألدبىمبصرهللا عطيت الحجاج ابو شعبان محمود69839

سوهاجاألدبىمبصركريم حسب محمد محمود69840

سوهاجاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد محمد محمود69841
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ثانالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ن315الغابات

ثانالغابات

ن318الغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ن315الغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ن315الغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد على الفتاح عبد مرزوق69842

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن الحفيظ عبد مصطفى69843

سوهاجاألدبىمبصراحمد عقل نوح همام69844

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد محمود ياسر69845

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد السيد يوسف69846

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد سليم يوسف69847

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد العظيم عبد يوسف69848

سوهاجاألدبىمبصراحمد برعى حمدى محمد69849

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ياسين عوض ياسين69850

سوهاجاألدبىمبصرقناوى محمد رفعت على69852

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد خيرى احمد69853

سوهاجاألدبىمبصربكرى على الحميد عبد احمد69854

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد الفولى محمد احمد69855

سوهاجاألدبىمبصراحمد يوسف محمد احمد69856

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد صابر خلف69857

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد الحسن ابو شريف69858

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد امين الناصر عبد عامر69859

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد سعيد فيصل69860

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد على كيالنى69861

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد راشد خالد ماضى69862

سوهاجاألدبىمبصرعمر احمد الدين عز محمود69863

سوهاجاألدبىمبصرالطيب احمد يوسف مصطفى69864

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الفتاح عبد وائل69865

سوهاجاألدبىمبصرسالمان السيد الكريم جاد احمد69866

سوهاجاألدبىمبصرقناوى ربيع الاله عبد احمد69867

سوهاجاألدبىمبصربدوى محمود على احمد69868

سوهاجاألدبىمبصراحمد على اسماعيل ماجد69869

سوهاجاألدبىمبصرصادق فوزى حلمى محمد69870

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد جاد الرازق عبد نادر69871

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد جابر احمد69872

سوهاجاألدبىمبصرحامد محمود جبريل احمد69873

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد حمدى احمد69874

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمود اللطيف عبد احمد69875

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن سعد اسالم69876

سوهاجاألدبىمبصرفرح راشد عطيفى اسالم69877

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد فتحى اسالم69878

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد جاد السيد69879

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ثابت لطفى ثابت69880

سوهاجاألدبىمبصرمحمد طه الضبع جاسم69881

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبده الناصر عبد جمال69882

سوهاجاألدبىمبصراحمد شعبان حارص حسام69883

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد ثابت احمد حسن69884
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ثانالغابات

ن326الغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

راسبالغابات

ن315الغابات

راسبالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالغابات

ن324بسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ن325بسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ن338بسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ثانبسوهاج الغنيمية

ن322بسوهاج الغنيمية

ن315بسوهاج الغنيمية

ن315بسوهاج الغنيمية

ن337بسوهاج الغنيمية

ن315السلمانى

ن321السلمانى

ن321السلمانى

ن315السلمانى

ن315السلمانى

ن320السلمانى

راسببرخيل

ن317برخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ن315برخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ن315برخيل
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سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال محمود عادل خالد69885

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ابراهيم حمدى رائد69886

سوهاجاألدبىمبصرخالد حسين الدين كمال الدين شمس69887

سوهاجاألدبىمبصرشعبان محمود الديب صالح69888

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو الحميد عبد حارص الحميد عبد69889

سوهاجاألدبىمبصرحسن العزيز عبد الكريم جاد العزيز عبد69890

سوهاجاألدبىمبصرعشرى السمان سعد الكريم عبد69891

سوهاجاألدبىمبصرصديق عطايا عزت الكريم عبد69892

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين عز احمد هللا عبد69893

سوهاجاألدبىمبصرعيد الاله عبد محمد الاله عبد69894

سوهاجاألدبىمبصرفراج المجيد عبد السيد المجيد عبد69895

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الموجود عبد عاصم الموجود عبد69896

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد عزام69897

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود طالب ابو عمرو69898

سوهاجاألدبىمبصربدر خالد محمود على69899

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد جمال فارس69900

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد الدايم عبد كريم69901

سوهاجاألدبىمبصرربيع عصمان الحمد ابو مؤمن69902

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد سليمان مجدى69903

سوهاجاألدبىمبصررضوان عيد ماهر محمد69904

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمدان احمد محمود69905

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد احمد محمود69906

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الرحيم عبد اسماعيل محمود69907

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد شعبان مصطفى69908

سوهاجاألدبىمبصرعلى عبده الرؤف عبد مصطفى69909

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد الاله عبد هاشم69910

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم عبود ابراهيم هشام69911

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد اسماعيل محمود احمد69912

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى حازم اشرف69913

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد خلف اسماعيل خليفه69914

سوهاجاألدبىمبصرالباقى عبد السعود ابو مرتاح شعبان69915

سوهاجاألدبىمبصرحسن سليم فهمى طارق69916

سوهاجاألدبىمبصراحمد الراضى عبد حامد الراضى عبد69917

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد اسماعيل امين عمرو69918

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد احمد محمد69919

سوهاجاألدبىمبصرسليم حسن حماد محمد69920

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد فهدى محمد69921

سوهاجاألدبىمبصرعثمان حمدون العال عبد محمود69922

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد فتحى محمود69923

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد النمرود احمد مصطفى69924

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرسول عبد عادل ياسر69925

سوهاجاألدبىمبصرامين الرحيم عبد الكريم جاد حاتم69926
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ثانبرخيل

ثانبرخيل

ن318برخيل

ن315برخيل

ن315برخيل

ن315برخيل

ن319برخيل

راسببرخيل

ن317.5برخيل

ن315برخيل

ن315برخيل

ن315برخيل

ن315برخيل

ن315برخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

راسببرخيل

ثانبرخيل

ن315برخيل

ثانبرخيل

ن329برخيل

ن316برخيل

ن338.5برخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ن315برخيل

ثانبرخيل

ن316برخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ثانبرخيل

ن315برخيل

ن319برخيل

ن317.5برخيل

ثانبرخيل

ن320برخيل

ن315برخيل

ثانبرخيل

ن315برخيل

ن315برخيل

ن315برخيل

ن315برخيل
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد حسنى احمد69927

سوهاجاألدبىمبصراحمد بكرى المنعم عبد احمد69928

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد الاله عبد احمد69929

سوهاجاألدبىمبصرامين محمود العرب عز امين69930

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد جمال باهر69931

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو الرب جاد عادل رفيع69932

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد محمد الحميد عبد69933

سوهاجاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد محمد االخر عبد69934

سوهاجاألدبىمبصراحمد عثمان صالح العليم عبد69935

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو الحليم عبد صبرى القدوس عبد69936

سوهاجاألدبىمبصرصديق الباقى عبد محمد على69937

سوهاجاألدبىمبصردياب سعيد دياب عمرو69938

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل عيد السيد محمود69939

سوهاجاألدبىمبصرحسين الكريم جاد العربى محمود69940

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد محمد محمود69941

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق الشافى عبد صالح مصطفى69942

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد فاروق حشمت ابراهيم69943

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد احمد حامد احمد69944

سوهاجاألدبىمبصرجعفر احمد صبرى احمد69945

سوهاجاألدبىمبصرمرسى حلمى احمد حسام69946

سوهاجاألدبىمبصرحمور احمد محمد حسام69947

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد فاروق العزيز عبد خالد69948

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو الوهاب عبد الفتاح عبد طالل69949

سوهاجاألدبىمبصراحمد كمال المنصف عبد الجواد عبد69950

سوهاجاألدبىمبصرمخلوف ثابت شحات هللا عبد69951

سوهاجاألدبىمبصرقاسم عليان هللا خلف الناصر عبد69952

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمود فهد69953

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد محمد شحات محمد69954

سوهاجاألدبىمبصرامين امبابى عبده محمد69955

سوهاجاألدبىمبصرعطيه البديع عبد الكحالوى محمود69956

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السعود ابو محمود مصطفى69957

سوهاجاألدبىمبصرعلى رزق الناصر عبد باهر69958

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى احمد ابراهيم69959

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسنى اشرف ابراهيم69960

سوهاجاألدبىمبصرعثمان عبده اشرف ابراهيم69961

سوهاجاألدبىمبصرعلى حميد على الحسن ابو69962

سوهاجاألدبىمبصربيومى القادر عبد سعد احمد69963

سوهاجاألدبىمبصرمحمد زكى عاطف احمد69964

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد الرؤف عبد احمد69965

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد على احمد69966

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد احمد69967

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد صالح السيد69968
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ن315ابيدوس عرابة
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ن325ابيدوس عرابة

ن317ابيدوس عرابة

ن317ابيدوس عرابة

ن315ابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ن316ابيدوس عرابة

ن319ابيدوس عرابة

ن320ابيدوس عرابة

ن324ابيدوس عرابة

ن331ابيدوس عرابة

ن319ابيدوس عرابة

ثانابيدوس عرابة

ن315ابيدوس عرابة

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ن331بسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ن324بسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ن328بسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانبسوهاج البوره

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد تهامى69969

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد حسام69970

سوهاجاألدبىمبصربطيخ احمد السيد حسام69971

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو الحميد عبد محمد حسام69972

سوهاجاألدبىمبصرعلى رياض غريب حسن69973

سوهاجاألدبىمبصرعلى الاله عبد السبع رمضان69974

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد السيد رمضان69975

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو محمود شوقى رمضان69976

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شرقاوى بدوى شرقاوى69977

سوهاجاألدبىمبصراحمد الديب محمود طارق69978

سوهاجاألدبىمبصرمحمود رضوان محمد عاطف69979

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمود عاطف69980

سوهاجاألدبىمبصرحسين الحكيم عبد السيد الحكيم عبد69981

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو الحميد عبد الدين خير الحميد عبد69982

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد حامد الرحيم عبد69983

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود الرحيم عبد69984

سوهاجاألدبىمبصراحمد كامل حلمى المجيد عبد69985

سوهاجاألدبىمبصرالفضل ابو الرؤف عبد احمد الرؤف عبد69986

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مطاوع عطيه المجيد عبد69987

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد شرقاوى عالء69988

سوهاجاألدبىمبصرامين محمد رمضان على69989

سوهاجاألدبىمبصرالحق عبد على كليب على69990

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فاضل يونس على69991

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد صالح كرم69992

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد ابراهيم محمد69993

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد احمد محمد69994

سوهاجاألدبىمبصرحسن حسين جالل محمد69995

سوهاجاألدبىمبصرهريره ابو الدين سعد سعيد محمد69996

سوهاجاألدبىمبصرمحمد زكى عدلى محمد69997

سوهاجاألدبىمبصراحمد حشمت مشوادى محمد69998

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد احمد محمود69999

سوهاجاألدبىمبصرشاكر محمد الجارح محمود70000

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عارف محمود70001

سوهاجاألدبىمبصرصادق محمود الكريم عبد محمود70002

سوهاجاألدبىمبصرعوض الحميد عبد عكاشه محمود70003

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو محمود فوزى محمود70004

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على عكاشه مروان70005

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد المبدى عبد عالء الدين نصر70006

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد رضوان وائل70007

سوهاجاألدبىمبصرالتقى محمد هللا عبد وليد70008

سوهاجاألدبىمبصرحفنى احمد رفعت ياسين70009

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم شعبان يوسف70010
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ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد
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ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد
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ن318طوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ن316طوق اوالد

راسبطوق اوالد

ن336طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ن316طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ن315طوق اوالد

ن316طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن316طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن317طوق اوالد

ن315طوق اوالد

ن332طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن323طوق اوالد

ثانطوق اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرخليفه سليمان المطلب عبد يوسف70011

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد الصبور عبد وليد70012

سوهاجاألدبىمبصررحاب ابو مصطفى الناصر عبد حسن70013

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال السمان النعيم عبد الدايم عبد70014

سوهاجاألدبىمبصرعالم محمد على عالء70015

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم سعد احمد محمد70016

سوهاجاألدبىمبصرالرسول عبد الاله عبد عدلى محمد70017

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم شحاته عمر70018

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن احمد ياسين70019

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال اسماعيل الفتاح عبد الرحمن عبد70020

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد فتحى محمد70021

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد الدين كمال موافى محمد70022

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الناصر عبد ابراهيم70023

سوهاجاألدبىمبصرالصغير محمد على رفعت احمد70024

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين الباسط عبد احمد70025

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد على احمد70026

سوهاجاألدبىمبصراحمد خليفه محمد احمد70027

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع على محمد احمد70028

سوهاجاألدبىمبصرمتولى السيد احمد اسالم70029

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد محمد اسالم70030

سوهاجاألدبىمبصرمحمد النعيم عبد انس الحسينى70031

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود امام70032

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد ناصر ايمن70033

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو احمد محمد احمد بدار70034

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين جمعه حسين70035

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى صالح شاهر70036

سوهاجاألدبىمبصرعجور محمد ناجى طارق70037

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد عبده الرحمن عبد70038

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد احمد الرحيم عبد70039

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرؤف عبد عبادى الرحيم عبد70040

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد ابراهيم صالح القوى عبد70041

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل احمد محمد عرفه70042

سوهاجاألدبىمبصراحمد على السيد عطا70043

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى على عبادى عالء70044

سوهاجاألدبىمبصرحسين القط على عالء70045

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد دياب عمرو70046

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد فارس70047

سوهاجاألدبىمبصرمنصور اسماعيل على قدرى70048

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد هللا كرم70049

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن ابراهيم محمد70050

سوهاجاألدبىمبصراحمد فؤاد ابراهيم محمد70051

سوهاجاألدبىمبصرهاشم محمد احمد محمد70052
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ن316طوق اوالد

ن324طوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ن317طوق اوالد

ن316طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن317طوق اوالد

ن317طوق اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ن334يحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن320يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن318يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن316يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد محمد70053

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حسن محمد70054

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن رفعت محمد70055

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد محمد شوقى محمد70056

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد عاطف محمد70057

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الرحيم عبد محمد70058

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين نور الشافى عبد محمد70059

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد اللطيف عبد محمد70060

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد ابراهيم احمد محمود70061

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد حسن محمود70062

سوهاجاألدبىمبصرمحمد توفيق رجب محمود70063

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عنبر محمود70064

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الصغير محمد محمود70065

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين نور محمد الدين نور70066

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمد هانى70067

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد مهدى حميدو وائل70068

سوهاجاألدبىمبصرمحمود طه حسين وليد70069

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم على رجب يحى70070

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد جمعه احمد70071

سوهاجاألدبىمبصريوسف المجد ابو جابر المجد ابو70072

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود هللا عبد محمد70073

سوهاجاألدبىمبصرعمر محمد السيد الخير ابو70074

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو الحليم عبد فيصل العال ابو70075

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد الحسن ابو احمد70076

سوهاجاألدبىمبصرالدين نصر عطا حامد احمد70077

سوهاجاألدبىمبصرالدين نجم حجازى حسن احمد70078

سوهاجاألدبىمبصرحمدان محمد حميد احمد70079

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمد شرقاوى احمد70080

سوهاجاألدبىمبصراحمد صبرى صابر احمد70081

سوهاجاألدبىمبصرحسب احمد صبرى احمد70082

سوهاجاألدبىمبصرسليمان طالب ابو الباقى عبد احمد70083

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد المحسن عبد احمد70084

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الدين نور محمود احمد70085

سوهاجاألدبىمبصرحسب محمد الحميد عبد اسالم70086

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود فتحى اسالم70087

سوهاجاألدبىمبصرمحمد موحد حامد القذافى70088

سوهاجاألدبىمبصرجابر حامد الموجود عبد حامد70089

سوهاجاألدبىمبصرفراج الستار عبد جمال حسام70090

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور سليم خالد حسام70091

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد المنصف عبد حمدى70092

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين عز الدين كمال خيامى70093

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بكرى المؤمن عبد رجب70094
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ن315يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ن318يحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ن324يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن316يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن315يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

راسبالخيام
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد سالمان70095

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم النبراوى سلطان70096

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم مدنى جاد شريف70097

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السالم عبد شيبون شريف70098

سوهاجاألدبىمبصراحمد المجد ابو محمد شريف70099

سوهاجاألدبىمبصرجابر محمد شحاته شهاب70100

سوهاجاألدبىمبصرسرحان محمد الودود عبد صالح70101

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حافظ محمود صالح70102

سوهاجاألدبىمبصردواب ابو العال عبد احمد طارق70103

سوهاجاألدبىمبصرسيد سيد خلف عالء70104

سوهاجاألدبىمبصرشاكر الصبور عبد احمد على70105

سوهاجاألدبىمبصرفراج زقزوق حمدان على70106

سوهاجاألدبىمبصرسليمان على الهادى عبد على70107

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الواحد عبد عشرى على70108

سوهاجاألدبىمبصرصديق المجد ابو محمد على70109

سوهاجاألدبىمبصرالشافى عبد الطاهر محمد على70110

سوهاجاألدبىمبصرعامر السيد احمد عمر70111

سوهاجاألدبىمبصرهللا عطيت محمد رجب عمر70112

سوهاجاألدبىمبصرالستارمحمد عبد شمبلى عمر70113

سوهاجاألدبىمبصربدوى محمد على فارس70114

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الصبور عبد محمد فارس70115

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد عصمت فتحى70116

سوهاجاألدبىمبصرالحكيم عبد معالوى محمود كريم70117

سوهاجاألدبىمبصرمحمود كامل محمد ماجد70118

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد الحمد ابو ابراهيم محمد70119

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود اشرف محمد70120

سوهاجاألدبىمبصرمحمد زكى حسن محمد70121

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد المريد عبد حسن محمد70122

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد شحاته محمد70123

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد صالح محمد70124

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل امين عادل محمد70125

سوهاجاألدبىمبصريحيى احمد الباسط عبد محمد70126

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم صديق الرحيم عبد محمد70127

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد العزيز عبد محمد70128

سوهاجاألدبىمبصرمرعى حمدى فاضل محمد70129

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد حسين فوزى محمد70130

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محروص محمود محمد70131

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدى جمال محمود70132

سوهاجاألدبىمبصرمرعى حمدى جمال محمود70133

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد حسن محمود70134

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسان صبرى محمود70135

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السيد طه محمود70136
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ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

راسبالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام

راسبالخيام

ثانالخيام

ثانالخيام
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ثانالخيام
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سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود العاطى عبد محمود70137

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو الحليم عبد فيصل محمود70138

سوهاجاألدبىمبصرمحمود فاوى محمد محمود70139

سوهاجاألدبىمبصرسرحان العليم عبد مصطفى محمود70140

سوهاجاألدبىمبصرعمران محمود مصطفى محمود70141

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بكرى الصبور عبد مصطفى70142

سوهاجاألدبىمبصراحمد صدقى محمد ممدوح70143

سوهاجاألدبىمبصرطلب خيامى محمد نجدى70144

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد حسين وليد70145

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد راضى يوسف70146

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على شعبان يوسف70147

سوهاجاألدبىمبصردرويش على محمد يوسف70148

سوهاجاألدبىمبصرحسن الاله عبد محمد العباس ابو70149

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد جمال احمد70150

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود خلف احمد70151

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد الوارث عبد احمد70152

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل حمدى على احمد70153

سوهاجاألدبىمبصريسين الفضل ابو المنعم عبد اسالم70154

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود صابر اسماعيل70155

سوهاجاألدبىمبصرالشافى عبد الدين نجم سعد البدرى70156

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم يوسف ابراهيم70157

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود السعود ابو بسام70158

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد المنعم عبد حازم70159

سوهاجاألدبىمبصراحمد فهيم احمد حسام70160

سوهاجاألدبىمبصرعثمان اسماعيل الضبع حسام70161

سوهاجاألدبىمبصرمنصور محمد رجب حسام70162

سوهاجاألدبىمبصراحمد الصافى طلب حسام70163

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يونس ناصر حسام70164

سوهاجاألدبىمبصرعبيد الرحيم عبد محمود حسام70165

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد حسنى70166

سوهاجاألدبىمبصراحمد خليفه احمد خليفه70167

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد راضى خيرى70168

سوهاجاألدبىمبصرحمدى شفيق خليفه زينهم70169

سوهاجاألدبىمبصرمهدى المبدى عبد عاطف شرف70170

سوهاجاألدبىمبصرصابر محمود احمد صابر70171

سوهاجاألدبىمبصراحمد الوفا ابو عزت صالح70172

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد زيد ابو طاهر70173

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد عاصم70174

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مغربى احمد الرحمن عبد70175

سوهاجاألدبىمبصرمنصور محمد خلف الرحيم عبد70176

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحق عبد المحسن عبد الجواد عبد70177

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد محمد العزيز عبد70178
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سوهاجاألدبىمبصرسباق نظير سباق الكريم عبد70179

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد الاله عبد الواحد عبد الاله عبد70180

سوهاجاألدبىمبصربهلول الاله عبد مصطفى الاله عبد70181

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمدون الفضل ابو هللا عبد70182

سوهاجاألدبىمبصراحمد سليمان محسن هللا عبد70183

سوهاجاألدبىمبصرمحمود المحسن عبد جمال المحسن عبد70184

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد المريد عبد محمود المريد عبد70185

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد العزيز عبد المنعم عبد70186

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد الرب جاد عز70187

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فؤاد الراضى عبد عطاى70188

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد العال ابو صابر عالء70189

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم على70190

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد مصطفى الوحش على70191

سوهاجاألدبىمبصرعلى عبده سعد على70192

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد محسن على70193

سوهاجاألدبىمبصرعزام بكر ابو حسن عمر70194

سوهاجاألدبىمبصرحمدى مخلف حشمت عمر70195

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن الرحيم عبد عمر70196

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو عطيه النبى عبد عمر70197

سوهاجاألدبىمبصرالقط عوض عطاى عوض70198

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد عبود غانم70199

سوهاجاألدبىمبصرعمران محمود امين كرم70200

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد السيد كريم70201

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد العال ابو الدين شمس كريم70202

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد الحميد عبد كريم70203

سوهاجاألدبىمبصركحول محمد كحول كريم70204

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم عثمان الباسط عبد ماجد70205

سوهاجاألدبىمبصرحمادى محمد ماحى ماجد70206

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الدين نور الفضل ابو محمد70207

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد صالح احمد محمد70208

سوهاجاألدبىمبصرمحمد موسى حمدان محمد70209

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد رشاد محمد70210

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على رمضان محمد70211

سوهاجاألدبىمبصرعيسى معالوى كليب محمد70212

سوهاجاألدبىمبصرعبيد القط محسن محمد70213

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ثابت مهنى محمد70214

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود وحيد محمد70215

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود احمد محمود70216

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود السيد محمود70217

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد امين الرحيم عبد محمود70218

سوهاجاألدبىمبصررشوان محمود الناصر عبد محمود70219

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو محمد محمد محمود70220
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سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد احمد مصطفى70221

سوهاجاألدبىمبصررسالن المبدى عبد حماد مصطفى70222

سوهاجاألدبىمبصرمتولى تغيان الراضى عبد الدين نصر70223

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد زيد ابو وليد70224

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد حسنى وليد70225

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال فايز خيرى محمد70226

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد خيرى الصدام70227

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن شحاته عاصم70228

سوهاجاألدبىمبصررمضان محمود الحميد عبد هللا عبد70229

سوهاجاألدبىمبصرعلى الالبد عاصم محمد70230

سوهاجاألدبىمبصرمحمود المجد ابو السيد محمود70231

سوهاجاألدبىمبصرثابت ابراهيم محمد حماده70232

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد الدين نور الحليم عبد محمد70233

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد جعفر الناصر عبد70234

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد الرؤف عبد اسالم70235

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المجد ابو احمد ابراهيم70236

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد محمد ابراهيم70237

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد البدرى ابراهيم70238

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمد ابراهيم70239

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو احمد المجد ابو احمد70240

سوهاجاألدبىمبصرحسين الكريم جاد المجد ابو احمد70241

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل احمد70242

سوهاجاألدبىمبصرصديق عثمان بدوى احمد70243

سوهاجاألدبىمبصررشوان احمد رجب احمد70244

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد رجب احمد70245

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الراضى عبد احمد70246

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد على احمد70247

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد فتحى اسالم70248

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع النعيم عبد شحاته السيد70249

سوهاجاألدبىمبصرعثمان السيد عثمان السيد70250

سوهاجاألدبىمبصرحفنى احمد محمود ايهاب70251

سوهاجاألدبىمبصرحفنى عمر الاله عبد احمد باسم70252

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل احمد السيد بركات70253

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد رجب بسام70254

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد عنتر بسام70255

سوهاجاألدبىمبصراحمد المجد ابو محمد بهاء70256

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حامد البدرى حامد70257

سوهاجاألدبىمبصراحمد عبده محمد حسنى70258

سوهاجاألدبىمبصراحمد على رجب حسن70259

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم عابدين حسين70260

سوهاجاألدبىمبصرعمر على فوزى حسين70261

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على احمد حمدى70262
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سوهاجاألدبىمبصرصابر محمد احمد حمدى70263

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع عبده االدهم حمدى70264

سوهاجاألدبىمبصراحمد فهمى محمود حمزه70265

سوهاجاألدبىمبصرحسين صديق على خالد70266

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على العال عبد رضا70267

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن عليو رضوان70268

سوهاجاألدبىمبصرعلى العال عبد على رفاعى70269

سوهاجاألدبىمبصرمهران الرحيم عبد السميع عبد رمضان70270

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد جابر سعدون70271

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على شريف70272

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على شريف70273

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع عبده عادل شعبان70274

سوهاجاألدبىمبصرعمر موسى اسماعيل صبرى70275

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الصغير احمد محمود طارق70276

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد الحليم عبد70277

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرؤف عبد رائف الرؤف عبد70278

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد حسين القادر عبد70279

سوهاجاألدبىمبصرالصغير سالم محمود هللا عبد70280

سوهاجاألدبىمبصرياسين على ثابت على70281

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور محمد محمود على70282

سوهاجاألدبىمبصرحسانين الحليم عبد عطا عمار70283

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد عمر70284

سوهاجاألدبىمبصرمدنى عبده حسين كريم70285

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن احمد محمد70286

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الغليض احمد محمد70287

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمزه السيد محمد70288

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد السيد محمد70289

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد الشاذلى محمد70290

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد رجب محمد70291

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمود الجليل عبد محمد70292

سوهاجاألدبىمبصرصديق عثمان المؤمن عبد محمد70293

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم على محمد70294

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد محمود محمد70295

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كامل محمود محمد70296

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الوفا ابو محمود70297

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عارف السالم عبد محمود70298

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الاله عبد محمود70299

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد محمود70300

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد محمود70301

سوهاجاألدبىمبصربالل مصطفى الوفا ابو مصطفى70302

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد محمود مصطفى70303

سوهاجاألدبىمبصرحسن الراعى محمد ممدوح70304
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سوهاجاألدبىمبصرحسين على محمد نشأت70305

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المبدى عبد محسن الغنى عبد70306

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عباس محمود70307

سوهاجاألدبىمبصرربيع ابراهيم المبدى عبد ابراهيم70308

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد الدين جمال احمد70309

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد حمدى احمد70310

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد عايد احمد70311

سوهاجاألدبىمبصرالصادق عمر العاطى عبد احمد70312

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمود عصام محمد احمد70313

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد عاطف اسالم70314

سوهاجاألدبىمبصرمختار احمد محمد اسالم70315

سوهاجاألدبىمبصرالسمان السيد رمضان ايمن70316

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد رشيد حاتم70317

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد حسام70318

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد فوزى حماده70319

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد رمضان الباسط عبد70320

سوهاجاألدبىمبصرالصادق محمد عيسى الحميد عبد70321

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الحى عبد الرحيم عبد70322

سوهاجاألدبىمبصرعلى جبريل محمود الغفور عبد70323

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمود فوزى عبده70324

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد بيطر الدين عالء70325

سوهاجاألدبىمبصرعثمان على محمد على70326

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رمضان توفيق فارس70327

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو فؤاد محمد فؤاد70328

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سليمان احمد محمد70329

سوهاجاألدبىمبصربخيت السيد المبدى عبد محمد70330

سوهاجاألدبىمبصرحفنى محمود المنعم عبد محمد70331

سوهاجاألدبىمبصرعمر غزالى فتحى محمد70332

سوهاجاألدبىمبصرنعمان كامل احمد محمود70333

سوهاجاألدبىمبصرشرقاوى المجد ابو احمد بسام70334

سوهاجاألدبىمبصرحسان على الكريم عبد حسان70335

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى السيد محمد هللا خلف70336

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد فتحى عزت70337

سوهاجاألدبىمبصراحمد عثمان جبريل عالء70338

سوهاجاألدبىمبصرحمدان على عبده كرم70339

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد حمدان محمد70340

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد خالد محمود70341

سوهاجاألدبىمبصرمحمد راعى شوقى محمود70342

سوهاجاألدبىمبصرخيامى الحميد عبد الدايم عبد محمود70343

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى المجيد عبد مصطفى70344

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السالم عبد عادل احمد70345

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين كمال رفعت خالد70346
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ثانالزوازية

راسبالزوازية

ثانالزوازية

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ن315خلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

راسبخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ن315.5خلف اوالد

ن315خلف اوالد

ن315خلف اوالد

ثانخلف اوالد

ن333خلف اوالد

ن315خلف اوالد

ثانخلف اوالد

راسبخلف اوالد

ن315خلف اوالد

ن325خلف اوالد

ثانخلف اوالد

ن318خلف اوالد

ن316خلف اوالد

ن315خلف اوالد

ثانخلف اوالد

ن321خلف اوالد

ن315خلف اوالد

ن316خلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد حلمى ابراهيم70347

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق حسن يوسف ابراهيم70348

سوهاجاألدبىمبصرجاد الحميد عبد العرمطى احمد70349

سوهاجاألدبىمبصرعمر فهمى بخيت احمد70350

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدى سيد اسالم70351

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المبدى عبد الرحيم عبد اسالم70352

سوهاجاألدبىمبصرعمر اسماعيل الدين خير اسماعيل70353

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد سيد اسماعيل70354

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل النبى عبد جيريل اكرم70355

سوهاجاألدبىمبصرسليمان راشد زيدان ايمن70356

سوهاجاألدبىمبصرعلى جابر عاطف جمال70357

سوهاجاألدبىمبصرعمران العاطى عبد الناصر عبد جمال70358

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد احمد حامد70359

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد عطيه رمضان70360

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمد رمضان عادل70361

سوهاجاألدبىمبصرمحفوظ فضل الطيب عاطف70362

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمد جمال الرحيم عبد70363

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد ابراهيم محمد الرحمن عبد70364

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد على الباسط عبد هللا عبد70365

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد عثمان ناصر فارس70366

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود عادل كريم70367

سوهاجاألدبىمبصرسليمان راشد خليفه محمد70368

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد على صالح محمد70369

سوهاجاألدبىمبصراحمد على الرحيم عبد محمود70370

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد هللا عبد محمود70371

سوهاجاألدبىمبصرحسين يوسف السيد مصطفى70372

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد بدوى منتصر70373

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو الحمد ابو الباسط عبد ياسر70374

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على يوسف طارق70375

سوهاجاألدبىمبصرالهادى عبد محمد البدرى منتصر70376

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد مراد محمد70377

سوهاجاألدبىمبصرحسن عزوز فتحى حسن70378

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد جابر احمد70379

سوهاجاألدبىمبصرالهادى عبد فرغل السيد محمود70380

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم عطيه ممدوح محمد70381

سوهاجاألدبىمبصرعمر خلف احمد محمود70382

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد رضوان احمد70383

سوهاجاألدبىمبصرعثمان السيد احمد السيد70384

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفضيل عبد نبيه محمد70385

سوهاجاألدبىمبصرالمالك عبد عيسوى الدين عز محمد70386

سوهاجاألدبىمبصرحسن حسن شحاته محمد70387

سوهاجاألدبىمبصرعلى عوض على عوض70388
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ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ن326خليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانالمراغى االمام

ن326المراغى االمام

ن318المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ن345.5المراغى االمام

ن319المراغى االمام

ن315المراغى االمام

ن320المراغى االمام

ن315المراغى االمام

ن323المراغى االمام
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سوهاجاألدبىمبصرعرفات محمد ياسر سالم70389

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد السيد احمد السيد70390

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مهدى محمد حسام70391

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد محيى احمد70392

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الفتاح عبد العزيز عبد احمد70393

سوهاجاألدبىمبصرعلى النبى عبد عوض على70394

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد زاهر ابو اسامه70395

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمد احمد اسماعيل70396

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد السيد جمال السيد70397

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد سليمان محمد70398

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على مصطفى70399

سوهاجاألدبىمبصررجب خلف حمدى محمد70400

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمود الستار عبد مصطفى70401

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد انور70402

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد نادى احمد70403

سوهاجاألدبىمبصرمرسى زيدان الدين تاج زيدان70404

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الرحيم عبد محمد70405

سوهاجاألدبىمبصرسالمان محمد رمضان عمرو70406

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى شعراوى محمود70407

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد العدلى هللا عبد زكريا70408

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عزيز محمود محمد70409

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد السميع عبد عزت السميع عبد70410

سوهاجاألدبىمبصراحمد رزيق المنعم عبد هشام70411

سوهاجاألدبىمبصرسعد محمد رابح احمد70412

سوهاجاألدبىمبصرحسن خلف الحنفى شعبان70413

سوهاجاألدبىمبصرخضرى ابراهيم خالد محمد70414

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد اسماعيل محمود70415

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود حمدى احمد70416

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد زياده احمد70417

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد الحفيظ عبد احمد70418

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد يسين احمد70419

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود السيد اسالم70420

سوهاجاألدبىمبصرحفنى هللا فتح فتحى الحسين70421

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محسن حسام70422

سوهاجاألدبىمبصرحسن على حسنى حسن70423

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد رجب المعطى عبد حسين70424

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد بخيت حمدى70425

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد مجدى صابر70426

سوهاجاألدبىمبصرجابر حسن هللا عبد صالح70427

سوهاجاألدبىمبصرجابر احمد احميد عاطف70428

سوهاجاألدبىمبصرعتمان محمد الضبع الرحيم عبد70429

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد هللا عبد الصغير محمد هللا عبد70430
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ثانالمراغى االمام

ن359المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ن326المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ن339المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ن338المراغى االمام

ن316المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ن319المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ن331المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

راسبالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ن332المراغى االمام

راسبالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ن321المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات
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سوهاجاألدبىمبصرحسانين محمد الدين سعد عماد70431

سوهاجاألدبىمبصرحامد احمد مسلم هللا عوض70432

سوهاجاألدبىمبصرسعد احمد السيد عيد70433

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد ابراهيم محمد70434

سوهاجاألدبىمبصرحميد محمد احمد محمد70435

سوهاجاألدبىمبصرعباس حسن عباس محمد70436

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين احمد المعطى عبد محمد70437

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى محمد هللا عبد محمد70438

سوهاجاألدبىمبصرياسين دسوقى عشرى محمد70439

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود فرغل محمد70440

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود كامل محمد70441

سوهاجاألدبىمبصراحمد الستار عبد محمود محمد70442

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد احمد ابراهيم محمود70443

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود احمد محمود70444

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى محمود عاصم محمود70445

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد التونى محمود70446

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد سيد محمود70447

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ضاحى محمد مؤمن70448

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد محروص مصطفى70449

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمود مصطفى70450

سوهاجاألدبىمبصرجابر هالل حمدى هالل70451

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد كحالوى هيثم70452

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد عيد الرحمن عبد اشرف70453

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد سعودى70454

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى محمد العال عبد محمود70455

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود الحفيظ عبد هيثم70456

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود جمال ابراهيم70457

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف حسانين اسماعيل70458

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد مصباح اسماعيل70459

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حافظ محمود حسن70460

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمد طلعت حمدى70461

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الصادق عبد هللا عبد كريم70462

سوهاجاألدبىمبصرعلى سالم سعد محمد70463

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرحيم عبد الوفا ابو محمد70464

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف على محمود70465

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف حسانين يوسف70466

سوهاجاألدبىمبصرخضيرى اللطيف عبد احمد هيثم70467

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حافظ محمد عز70468

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود حسن70469

سوهاجاألدبىمبصرالخالق عبد البارى عبد السيد الدين حسام70470

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد رشاد احمد70471

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد على جمال السباعى70472
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ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ن315الغريزات

ثانالغريزات

ن318الغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

راسبالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ن315الغريزات

راسبالغريزات

ثانالغريزات

ن315الغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ن315الغريزات

ثانالغريزات

ن315الغريزات

ثانالغريزات

راسبالجزازرة

ثانالجزازرة

ن319الجزازرة

راسبالجزازرة

راسبالجزازرة

ثانالجزازرة

ثانالجزازرة

ثانالجزازرة

ن315الجزازرة

راسبالجزازرة

راسبالجزازرة

ثانالجزازرة

ثانالجزازرة

ثانالجزازرة

راسبالجزازرة

راسبالجزازرة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2807

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبده شعبان شريف70473

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد الصبور عبد بديوى عالء70474

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد عاطف محمد70475

سوهاجاألدبىمبصرصالح كامل محمد السيد70476

سوهاجاألدبىمبصرعثمان المجلى عبد احمد ابراهيم70477

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على الرحيم عبد ابراهيم70478

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم مصطفى ابراهيم70479

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد السيد احمد70480

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد السيد احمد70481

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد خليفه احمد70482

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد رمضان احمد70483

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هاشم عاطف احمد70484

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد الرحيم عبد الموجود عبد احمد70485

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فرج العال عبد احمد70486

سوهاجاألدبىمبصرفراج ابراهيم فراج احمد70487

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد على محمد البدرى70488

سوهاجاألدبىمبصرعثمان ابراهيم محمد السيد70489

سوهاجاألدبىمبصراليزيد ابو على جمال النجار70490

سوهاجاألدبىمبصرمهنى توفيق محمد توفيق70491

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى حامد محمود حامد70492

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد العال عبد حسن حسام70493

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد احمد حسين70494

سوهاجاألدبىمبصرعباس احمد محمد خالد70495

سوهاجاألدبىمبصرعمر محمد الجهينى سالمه70496

سوهاجاألدبىمبصرحسن تهامى حسن طارق70497

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد عالء70498

سوهاجاألدبىمبصرمرسى فهمى محمد فهمى70499

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد كريم70500

سوهاجاألدبىمبصراحمد عمران اشرف كريم70501

سوهاجاألدبىمبصرمحمد منوفى على كريم70502

سوهاجاألدبىمبصرامين رمضان ممدوح ماذن70503

سوهاجاألدبىمبصرغانم حسانين احمد محمد70504

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحمد شيبه احمد محمد70505

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد جابر محمد70506

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد رشاد محمد70507

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود شاكر محمد70508

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الجبالى على محمد70509

سوهاجاألدبىمبصريوسف زيد ابو قدرى محمد70510

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عصمان لطفى محمد70511

سوهاجاألدبىمبصرفراج حباشى محمد محمود70512

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد على محمد محمود70513

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حسين محمود مصطفى70514
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راسبالجزازرة

ثانالجزازرة

راسبالجزازرة

راسبالجزازرة

ن315بدر مجمع

ثانبدر مجمع

راسببدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

راسببدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

راسببدر مجمع

راسببدر مجمع

راسببدر مجمع

راسببدر مجمع

راسببدر مجمع

راسببدر مجمع

ثانبدر مجمع

ن329بدر مجمع

راسببدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

راسببدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ن320بدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

راسببدر مجمع

ثانبدر مجمع

ن315بدر مجمع

ثانبدر مجمع

راسببدر مجمع

ثانبدر مجمع
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سوهاجاألدبىمبصراحمد مرزوق محمد هيثم70515

سوهاجاألدبىمبصرعثمان ابراهيم محمد يحيى70516

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد السيد الرحمن عبد70517

سوهاجاألدبىمبصرعابدين فتوح عاشور احمد70518

سوهاجاألدبىمبصرعلى عثمان الناصر عبد عثمان70519

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد محمود مجدى70520

سوهاجاألدبىمبصرسالمه احمد حامد مصطفى70521

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد امين حسن محمد70522

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسين نادى رمضان70523

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود حسنى محمد70524

سوهاجاألدبىمبصرهريدى الصغير على محمد70525

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد رأفت محمد70526

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد محمد صالح محمود70527

سوهاجاألدبىمبصرمبارك الظاهر عبد محمود اسالم70528

سوهاجاألدبىمبصرعلى الاله عبد احمد محمود70529

سوهاجاألدبىمبصرحسين الوهاب عبد سالمه عقرب ابو70530

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن عدلى احمد70531

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف عامر حمدى70532

سوهاجاألدبىمبصرحسن حسين محمد زياد70533

سوهاجاألدبىمبصرعزب هللا عطا احمد محمد70534

سوهاجاألدبىمبصرحسين الوهاب عبد بخيت محمد70535

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد البدرى الاله عبد محمد70536

سوهاجاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد على محمد70537

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد كمال محمد70538

سوهاجاألدبىمبصرسالم احمد محمود محمد70539

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صفوت محمود70540

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد مصطفى70541

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد خلف ابراهيم70542

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الاله عبد احمد70543

سوهاجاألدبىمبصرسليمان اللطيف عبد السيد اسالم70544

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد على محمد جمال70545

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السيد احمد حسام70546

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد السيد النبى عبد رجب70547

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد محمد الرحيم عبد70548

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد الفتاح عبد رفعت الفتاح عبد70549

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى المنطلب عبد البدرى على70550

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد محمد على70551

سوهاجاألدبىمبصربدر محمد حاتم محمد70552

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمد محمد70553

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود محمد70554

سوهاجاألدبىمبصربركات حمدان جابر محمود70555

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد صالح محمود70556
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ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

راسببدر مجمع

ثانالشورانية

ثانالشورانية

ثانالشورانية

ثانالشورانية

ن315الشورانية

ثانالبلد شندويل

راسبالبلد شندويل

ثانالبلد شندويل

ن315البلد شندويل

ثانالبلد شندويل

ن317البلد شندويل

راسبالبلد شندويل

راسباسماعيل اوالد

ن317اسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

راسباسماعيل اوالد

راسباسماعيل اوالد

ن327اسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

ن317اسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

ثاناسماعيل اوالد

ثانالبطاخ

ن333البطاخ

ثانالبطاخ

ثانالبطاخ

ثانالبطاخ

ثانالبطاخ

ثانالبطاخ

ثانالبطاخ

راسبالبطاخ

ن330البطاخ

ن330البطاخ

راسبالبطاخ

ن315البطاخ

ثانالبطاخ

ن315البطاخ



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2811

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد فتحى فراج محمود70557

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد السيد منتصر70558

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد يسين العال عبد يوسف70559

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد محمد يوسف70560

سوهاجاألدبىمبصرحسن السالم عبد حسن يوسف70561

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد فيصل ابراهيم70562

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد احمد70563

سوهاجاألدبىمبصراحمد حافظ حمدى احمد70564

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الموجود عبد طه احمد70565

سوهاجاألدبىمبصرحسن منازع الشافى عبد احمد70566

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد العزيز عبد احمد70567

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود العربى اسالم70568

سوهاجاألدبىمبصرالصغير محمد عيد اسالم70569

سوهاجاألدبىمبصربدوى الوردانى عادل اشرف70570

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد فنجرى الحسين70571

سوهاجاألدبىمبصربخيت الاله عبد النبى عبد ايمن70572

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد مصطفى باسم70573

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد مصطفى بسام70574

سوهاجاألدبىمبصرحفنى على محمد جعفر70575

سوهاجاألدبىمبصراحمد رفاعى ناصر جالل70576

سوهاجاألدبىمبصرالدرديرى محمد على حازم70577

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد يوسف حسن70578

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف محمود رمضان70579

سوهاجاألدبىمبصراحمد الموجود عبد خلف سالم70580

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد العارف شريف70581

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد البدرى صابر صالح70582

سوهاجاألدبىمبصرعلى عدوى رشاد صبرى70583

سوهاجاألدبىمبصرالدرديرى محمد على طارق70584

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد محمد الحميد عبد الرحمن عبد70585

سوهاجاألدبىمبصرعدوى طه محمد هللا عبد70586

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمود هللا عبد70587

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمود هللا عبد70588

سوهاجاألدبىمبصراحمد حفنى عايد عصام70589

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد العال عبد عصام70590

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن السمرى عالء70591

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد صابر الفتاح عبد على70592

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد المعبود عبد على70593

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد مدكور على70594

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الحليم عبد جمال عمر70595

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد احمد كريم70596

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحادى شعيب كريم70597

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد السمان محمد كريم70598
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ثانالبطاخ

ثانالبطاخ

ن315البطاخ

ن315البطاخ

راسبالبطاخ

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

راسبساقلتة

ثانساقلتة

ن315ساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ن315ساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

راسبساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

راسبساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

راسبساقلتة

ثانساقلتة
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الجنيدى محمد70599

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بكرى حسن محمد70600

سوهاجاألدبىمبصرالحامدى عالم صبرى محمود70601

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد الفتاح عبد محمد70602

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حفظى الاله عبد محمد70603

سوهاجاألدبىمبصرعلى اللطيف عبد على محمد70604

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد على محمد70605

سوهاجاألدبىمبصرعامر البدرى فيض محمد70606

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى محمد70607

سوهاجاألدبىمبصرطه احمد السيد محمود70608

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ضيف ابو ايمن محمود70609

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمد الدين جمال محمود70610

سوهاجاألدبىمبصرهمام احمد حامد محمود70611

سوهاجاألدبىمبصربدوى عبده عصام محمود70612

سوهاجاألدبىمبصرحامد الفتاح عبد مجدى محمود70613

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى على محمد مصطفى70614

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد ناصر مصطفى70615

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على سالم ممدوح70616

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد يحيى عابد محمود70617

سوهاجاألدبىمبصرعلى الجواد عبد رشاد اسالم70618

سوهاجاألدبىمبصرمدكور الداخلى عالء امير70619

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد حسنى حمدى ايمن70620

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد خالد بالل70621

سوهاجاألدبىمبصرعايد محمد خالد حماده70622

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد خلف خالد70623

سوهاجاألدبىمبصرعلى ضيف ابو احمد هللا عبد70624

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد عطيه السيد عطا70625

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل قاسم الاله عبد محمد70626

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كوثر عصام محمد70627

سوهاجاألدبىمبصرمحمود جابر الاله عبد محمود70628

سوهاجاألدبىمبصرحجاب العز ابو الضبع يحيى70629

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد احمد70630

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمدين على احمد70631

سوهاجاألدبىمبصرعطيه الرؤف عبد ناجح احمد70632

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرحيم عبد حمدى اسالم70633

سوهاجاألدبىمبصرعباس عاطف المحسن عبد اسالم70634

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد الداخلى السيد70635

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد السيد محمد ايمن70636

سوهاجاألدبىمبصربخيت العال عبد الفتاح عبد رمضان70637

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن محمود صهيب70638

سوهاجاألدبىمبصراحمد همام حامد طارق70639

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شكرى يسين الرحمن عبد70640
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ثانساقلتة

ثانساقلتة

راسبساقلتة

راسبساقلتة
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سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود العال عبد الرحيم عبد70641

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى البارى عبد البدرى الشافى عبد70642

سوهاجاألدبىمبصرعطيه الرؤف عبد ناجح الرؤف عبد70643

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حافظ على70644

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود رزق على70645

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عطيه هللا عبد على70646

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد احمد محمد70647

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد على السيد محمد70648

سوهاجاألدبىمبصرطلب السيد جمال محمد70649

سوهاجاألدبىمبصرعطيه محمد رأفت محمد70650

سوهاجاألدبىمبصرالزهرى الحليم عبد عزام محمد70651

سوهاجاألدبىمبصربكر ابو همام مهدى مرعى70652

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد على محمد70653

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محفوظ عادل محفوظ70654

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد الحمد ابو احمد محمود70655

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمد المنعم عبد محمود70656

سوهاجاألدبىمبصريوسف انور محمد محمود70657

سوهاجاألدبىمبصراحمد الراضى عبد عدلى مؤمن70658

سوهاجاألدبىمبصرمهدى السيد محمود هيثم70659

سوهاجاألدبىمبصرحامد فاروق خالد احمد70660

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد بدراوى محمود70661

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد العظيم عبد احمد70662

سوهاجاألدبىمبصرشامه ابو محمد شامه ابو احمد70663

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمود الفتوح ابو محمد70664

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد بهجت احمد70665

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود سمير احمد70666

سوهاجاألدبىمبصرالسيد راتب العال عبد احمد70667

سوهاجاألدبىمبصرعثمان حامد ماهر احمد70668

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد المنعم عبد شريف70669

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف محمد العال عبد70670

سوهاجاألدبىمبصرزهرى على كامل على70671

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد هاللى محمد على70672

سوهاجاألدبىمبصرنصر عوض الجواد عبد كريم70673

سوهاجاألدبىمبصربطران دسوقى عاصم محمد70674

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد المكارم ابو المطلب عبد مصطفى70675

سوهاجاألدبىمبصرراشد احمد العظيم عبد مصطفى70676

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد احمد محمد70677

سوهاجاألدبىمبصرمتولى عوض عبده عارف70678

سوهاجاألدبىمبصرحامد الصبور عبد العال عبد شعبان70679

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد سليمان العظيم عبد هاشم70680

سوهاجاألدبىمبصرمهدى السيد فايز محمد70681

سوهاجاألدبىمبصرمهدى السيد حربى محمد70682
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سوهاجاألدبىمبصرموسى اسماعيل الحكم عبد ابراهيم70683

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف الساتر عبد الديب احمد70684

سوهاجاألدبىمبصراحمد ضيف ابو حشمت احمد70685

سوهاجاألدبىمبصرموسى اسماعيل هللا حمد احمد70686

سوهاجاألدبىمبصرادم عثمان صبرى احمد70687

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صابر عثمان احمد70688

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عاشور عنتر احمد70689

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد70690

سوهاجاألدبىمبصراحمد صبرى خالد اسالم70691

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مقبول عرفه السيد70692

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد السميع عبد حسن70693

سوهاجاألدبىمبصرزهران محمد احمد خالد70694

سوهاجاألدبىمبصرسالمان هريدى على خالد70695

سوهاجاألدبىمبصرموسى على سليمان زيدان70696

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد سالم العزيز عبد سالم70697

سوهاجاألدبىمبصرعقل يسن اسماعيل سعد70698

سوهاجاألدبىمبصرسعيد نصير رفعت سعيد70699

سوهاجاألدبىمبصرسعيد نصير رفعت سلطان70700

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد السيد رجب سيد70701

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن حسين صدام70702

سوهاجاألدبىمبصرودنان العليم عبد محمد الباسط عبد70703

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن رجب هللا عبد70704

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد العال عبد فتحى هللا عبد70705

سوهاجاألدبىمبصرعلى الراضى عبد احمد على70706

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد كامل احمد على70707

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد الضبع على70708

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد سقطى عمر70709

سوهاجاألدبىمبصرموسى على الرحمن عبد عمر70710

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فرغل الدين شرف فرغل70711

سوهاجاألدبىمبصرعلى هندى طالب ابو فهد70712

سوهاجاألدبىمبصربكر الدردير محمد كريم70713

سوهاجاألدبىمبصرخفاجى النصر سيف احمد محمد70714

سوهاجاألدبىمبصرعلى الراضى عبد احمد محمد70715

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف سلمى محمد70716

سوهاجاألدبىمبصرزهران الرحمن عبد القادر عبد محمد70717

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد احمد محمود70718

سوهاجاألدبىمبصراحمد مرسى سعد محمود70719

سوهاجاألدبىمبصراحمد رشوان محمد محمود70720

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد محمد محمود70721

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو على مرسى محمود70722

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد حسن صبرى مختار70723

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد السيد منتصر70724
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد هاشم منتصر70725

سوهاجاألدبىمبصرهندى مهدى هريدى مهدى70726

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدى محمد نفادى70727

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف البدرى مصطفى همام70728

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحداد عدلى يحى70729

سوهاجاألدبىمبصرفرج عقيله فرج احمد70730

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الباسط عبد هاشم المنعم عبد70731

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الوفا ابو كامل ابراهيم70732

سوهاجاألدبىمبصرهمام الراضى عبد اسعد احمد70733

سوهاجاألدبىمبصرحمدان السالم عبد شعبان احمد70734

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد العال عبد صابر احمد70735

سوهاجاألدبىمبصرعباس الراضى عبد عاشور احمد70736

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد الحميد عبد الحفيظ عبد احمد70737

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود الرؤف عبد احمد70738

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين العزيز عبد احمد70739

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد على العزيز عبد احمد70740

سوهاجاألدبىمبصرهللا عطا حامد عدلى احمد70741

سوهاجاألدبىمبصرفاوى احمد على احمد70742

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محروس فتحى احمد70743

سوهاجاألدبىمبصرعثمان امين احمد كمال احمد70744

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمود احمد70745

سوهاجاألدبىمبصرمحمود رشاد ناصر اسعد70746

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خضيرى احمد اسالم70747

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد احمد اسالم70748

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد رفاعى رفعت اسالم70749

سوهاجاألدبىمبصرعبده احمد صبره اسالم70750

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد احمد محمد اسالم70751

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد هللا خلف الحداد اسماعيل70752

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل زيد ابو محمد اسماعيل70753

سوهاجاألدبىمبصرعلى سليم محمد اشرف70754

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد محمد الكريم عبد االمير70755

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن المهدى احمد الحسن70756

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد خلف السيد70757

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد ناصر السيد70758

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد صديق النعمان70759

سوهاجاألدبىمبصرعساف سليمان الحميد عبد اليمنى70760

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد كمال امير70761

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هاشم السالم عبد بخيت70762

سوهاجاألدبىمبصريسين حامد احمد حامد70763

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد اسامه حامد70764

سوهاجاألدبىمبصرعثمان حامد اسماعيل حامد70765

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حامد الاله عبد حامد70766
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سوهاجاألدبىمبصرخلف ثابت السيد حسام70767

سوهاجاألدبىمبصرحسانين العزيز عبد السيد حسين70768

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد حسين70769

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن ناصر حسين70770

سوهاجاألدبىمبصرحامد العابدين زين محمد حمزه70771

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو الرحمن عبد احمد خالد70772

سوهاجاألدبىمبصربدوى السيد فهد خالد70773

سوهاجاألدبىمبصرعثمان هاشم احمد سمير70774

سوهاجاألدبىمبصرحسين العال عبد احمد صالح70775

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد صابر اشرف طارق70776

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد جمال طارق70777

سوهاجاألدبىمبصرحسن الناصر عبد جمال طه70778

سوهاجاألدبىمبصراحمد ضيف ابو احمد الرازق عبد70779

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد رجب الرحمن عبد70780

سوهاجاألدبىمبصردياب محمد محمد الرحمن عبد70781

سوهاجاألدبىمبصرسليمان السيد عربى الرحيم عبد70782

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد العليم عبد السيد العليم عبد70783

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال الفتاح عبد منتصر الفتاح عبد70784

سوهاجاألدبىمبصرحامد محمد خلف الاله عبد70785

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد الحمد ابو هللا عبد70786

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فوزى النصر ابو هللا عبد70787

سوهاجاألدبىمبصرعالم يوسف النصر ابو هللا عبد70788

سوهاجاألدبىمبصراحمد فتحى احمد هللا عبد70789

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد الجود ابو اشرف هللا عبد70790

سوهاجاألدبىمبصرهللا حمد شعبان خلف هللا عبد70791

سوهاجاألدبىمبصرفرج احمد رمضان هللا عبد70792

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد سمير هللا عبد70793

سوهاجاألدبىمبصرمحمود جوده طلعت هللا عبد70794

سوهاجاألدبىمبصرخليفه الفتوح ابو عادل هللا عبد70795

سوهاجاألدبىمبصرعمر شحاته محمد هللا عبد70796

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد كامل كمال على70797

سوهاجاألدبىمبصرالشريف احمد يوسف الدين كمال محمد على70798

سوهاجاألدبىمبصرحسن على يوسف على70799

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد مقبولى العزيز عبد عمر70800

سوهاجاألدبىمبصراحمد يوسف الدين كمال محمد عمر70801

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد بخيت اسعد عمرو70802

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عبده عربى كريم70803

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ناصر كريم70804

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم محمد70805

سوهاجاألدبىمبصراالحمر السيد على احمد محمد70806

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال هللا عبد ادفاوى محمد70807

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حمدان اشرف محمد70808
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سوهاجاألدبىمبصراحمد عثمان السيد محمد70809

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد بسيونى محمد70810

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد صديق حامد محمد70811

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السيد رشاد محمد70812

سوهاجاألدبىمبصرالحفيظ عبد صديق صابر محمد70813

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد الرحمن عبد محمد70814

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الاله عبد محمد70815

سوهاجاألدبىمبصرخضر الصبور عبد الناصر عبد محمد70816

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد فتحى محمد70817

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود محمد محمد70818

سوهاجاألدبىمبصرفاضل اسماعيل محمود محمد70819

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الرب جاد محمود محمد70820

سوهاجاألدبىمبصرمسعود عثمان عبيد محمود محمد70821

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى محمد ناصر محمد70822

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم محمود70823

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم هاشم حمدى محمود70824

سوهاجاألدبىمبصرحسن حمدان خليفه محمود70825

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف خليفه محمود70826

سوهاجاألدبىمبصرالسيد انور رجب محمود70827

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الرازق عبد سالم محمود70828

سوهاجاألدبىمبصررزق ضيف الحميد عبد محمود70829

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو الحميد عبد محمد محمود70830

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد ناصر محمود70831

سوهاجاألدبىمبصرخليفه العال ابو احمد مصطفى70832

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد ربيعى مصطفى70833

سوهاجاألدبىمبصرحسن على رمضان مصطفى70834

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد رياض مصطفى70835

سوهاجاألدبىمبصرهاشم منصور صالح مصطفى70836

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو الوارث عبد كامل مصطفى70837

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمد مصطفى70838

سوهاجاألدبىمبصرحافظ الدين علم ممدوح مصطفى70839

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد صديق على مطر70840

سوهاجاألدبىمبصرالفضيل عبد سعد امام معتز70841

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمود الدين نور70842

سوهاجاألدبىمبصرحمدان عرفه دسوقى هشام70843

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد هشام70844

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد هشام70845

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود ياسر70846

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد سعد ياسين70847

سوهاجاألدبىمبصرخلف احمد محمد يحى70848

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمد خيرت يوسف70849

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد كامل سرحان ابراهيم70850
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سوهاجاألدبىمبصرعوض الرحيم عبد عوض اسماعيل70851

سوهاجاألدبىمبصرعالم ثابت صالح الحسين70852

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الاله عبد هللا عبد70853

سوهاجاألدبىمبصراحمد خلف هريدى عمر70854

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمود عثمان الوهاب عبد70855

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمود شعيب محمود70856

سوهاجاألدبىمبصراحمد عنبر النعيم عبد حسام70857

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد محمود العال عبد اسالم70858

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى السيد شيخون محمود70859

سوهاجاألدبىمبصرمحمود جاد على مصطفى70860

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد صديق عاطف احمد70861

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد محفوظ عطا اسالم70862

سوهاجاألدبىمبصرمنصور احمد احمد بركات70863

سوهاجاألدبىمبصرمخلوف احمد عنتر حسن70864

سوهاجاألدبىمبصرمخلوف احمد عنتر حسين70865

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز الجوادعبد عبد ايمن الرحمن عبد70866

سوهاجاألدبىمبصراحمد فكرى حسين هللا عبد70867

سوهاجاألدبىمبصرعلى محفوظ خلف على70868

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد محمود محسن70869

سوهاجاألدبىمبصراحمد الديب السيد محمد70870

سوهاجاألدبىمبصرسالم امين عاطف محمد70871

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على جعفر محمود70872

سوهاجاألدبىمبصرمرشد محمود كرم محمود70873

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمودى نور محمود70874

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد احمد الروبى وجدى70875

سوهاجاألدبىمبصراحمد الظاهر عبد صابر احمد70876

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد احمد اسالم70877

سوهاجاألدبىمبصرعلى الاله عبد فرج اشرف70878

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد الجواد عبد ايمن اكرم70879

سوهاجاألدبىمبصرعلى كامل احمد حسن70880

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ضيف ابو عادل حماده70881

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمودى على حماده70882

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الديب رائد70883

سوهاجاألدبىمبصربخيت السيد محمود رزق70884

سوهاجاألدبىمبصرربه عبد هللا خلف محمد شريف70885

سوهاجاألدبىمبصرحسين حلمى ناصر على70886

سوهاجاألدبىمبصرعبيد عياد محمد فداء70887

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد ثابت بخيت فهد70888

سوهاجاألدبىمبصرمهران حفنى هللا عبد محمد70889

سوهاجاألدبىمبصرمحمود شكرى المجيد عبد محمد70890

سوهاجاألدبىمبصرهللا عطا احمد محمد يحيى70891

سوهاجاألدبىمبصراحمد اسماعيل رمضان يوسف70892
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سوهاجاألدبىمبصرمتولى محمد الهادى عبد احمد70893

سوهاجاألدبىمبصرسالم احمد على احمد70894

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد محمد احمد70895

سوهاجاألدبىمبصرحسن مهدى اشرف بسام70896

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد محمد خليفه حسين70897

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد صادق خيرى حماده70898

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد على حماده70899

سوهاجاألدبىمبصرعثمان بخيت احمد الرحمن عبد70900

سوهاجاألدبىمبصررزق حمدى اشرف هللا عبد70901

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد الموجود عبد احمد الموجود عبد70902

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد رضوان حسان عبده70903

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على محمد على70904

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد صديق محمد كريم70905

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد جوده احمد محمد70906

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد الرحيم عبد ايمن محمد70907

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد مشتاوى حسن محمد70908

سوهاجاألدبىمبصرحسانين شعبان عادل محمد70909

سوهاجاألدبىمبصرعيد الطيب عبده محمد70910

سوهاجاألدبىمبصرعيد شامه ابو جعفر محمد70911

سوهاجاألدبىمبصرجوده محمد جوده محمد70912

سوهاجاألدبىمبصرالرسول عبد احمد ايهاب محمود70913

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمود حنفى محمود70914

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد رشوان القرشى مرجان70915

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد بيومى سلمى ناصر70916

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد على محمد حمزه70917

سوهاجاألدبىمبصراحمد عنبر الجميل احمد70918

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد عاطف احمد70919

سوهاجاألدبىمبصرعارف حسين السيد الحسينى70920

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد على الدين محى حسن70921

سوهاجاألدبىمبصرعارف حسين رمضان خالد70922

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود على سامح70923

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السيد عمر محمد70924

سوهاجاألدبىمبصرسليم احمد قرنى ابراهيم احمد70925

سوهاجاألدبىمبصرسلطان سليمان امين احمد70926

سوهاجاألدبىمبصرادريس تمام فارس احمد70927

سوهاجاألدبىمبصرحافظ توفيق محمد احمد70928

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين عبده محمد احمد70929

سوهاجاألدبىمبصرحافظ احمد منصور احمد70930

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد اللطيف عبد ناصر احمد70931

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد رشوان ثروت السيد70932

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمود الدين عز الصياد70933

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد محمود محمد حاتم70934
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود على محمود الدين حسام70935

سوهاجاألدبىمبصرسلطان سليمان الدين نصر سلطان70936

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد رشدى شحاته الحميد عبد70937

سوهاجاألدبىمبصرقاسم الرحمن عبد ناجح الرحمن عبد70938

سوهاجاألدبىمبصرمهران الفضل ابو محمد العزيز عبد70939

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد شعبان هللا عبد70940

سوهاجاألدبىمبصرمهران الفضل ابو محمد هللا عبد70941

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد محمد الناصر عبد70942

سوهاجاألدبىمبصريوسف صابرين محمد عالء70943

سوهاجاألدبىمبصرحميد العال عبد ماهر على70944

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على الدين نصر على70945

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد القادر عبد احمد عمر70946

سوهاجاألدبىمبصرالدين خير محمود ادم عمر70947

سوهاجاألدبىمبصرعلى الجابر عبد عاشور عمر70948

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو مهران احمد محمد70949

سوهاجاألدبىمبصرعلى جابر بكر محمد70950

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حافظ حامد محمد70951

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كمال حمدى محمد70952

سوهاجاألدبىمبصرسعد فاروق شعراوى محمد70953

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد السالم عبد محمد70954

سوهاجاألدبىمبصرعلى جابر على محمد70955

سوهاجاألدبىمبصرفهمى زكى محمود محمد70956

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو ريان مخلوف محمد70957

سوهاجاألدبىمبصرفواز خلف الشازلى محمود70958

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كامل على محمود70959

سوهاجاألدبىمبصرعلى هللا جاد محمد محمود70960

سوهاجاألدبىمبصرمحمود لبيب مروان محمود70961

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد منصور مرتضى70962

سوهاجاألدبىمبصرالنبى عبد صابر السيد مصطفى70963

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد طلب جابر مصطفى70964

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد زكريا مصطفى70965

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد احمد الموجود عبد مصطفى70966

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد محمود مصطفى70967

سوهاجاألدبىمبصرمسعود حسين جالل ناصر70968

سوهاجاألدبىمبصراحمد فاروق خالد وليد70969

سوهاجاألدبىمبصرعطيه علوان عاطف احمد70970

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد ناصر احمد70971

سوهاجاألدبىمبصردسوقى حمدان رجب اسالم70972

سوهاجاألدبىمبصرهاشم الحميد عبد فوزى ايمن70973

سوهاجاألدبىمبصرمسعود محمد ناصر ايهاب70974

سوهاجاألدبىمبصريوسف اسماعيل احمد هللا عبد70975

سوهاجاألدبىمبصريونس الحميد عبد رجب الحميد عبد70976
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سوهاجاألدبىمبصراحمد السميعى السباعى على70977

سوهاجاألدبىمبصررشوان احمد خليفه عمر70978

سوهاجاألدبىمبصرهاشم الحميد عبد فوزى الدين شهاب70979

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد حمدان صابر محمد70980

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الموجود عبد فوزى محمد70981

سوهاجاألدبىمبصررشوان حسن حماده محمود70982

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد حمدان رمضان محمود70983

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد احمد وليد70984

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عباس بخيت احمد70985

سوهاجاألدبىمبصرهاشم صابر الناصر عبد احمد70986

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد سيد الحليم عبد اسماعيل70987

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العال عبد البدرى محمد70988

سوهاجاألدبىمبصرمحمود سيد عاصم محمد70989

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد اسالم70990

سوهاجاألدبىمبصرعارف على بخيت احمد70991

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى احمد70992

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد على محمد70993

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد محمود محمد70994

سوهاجاألدبىمبصرصديق احمد السيد نادر70995

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد احمد كمال محمود70996

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد اللطيف عبد محمود احمد70997

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين ضيف ابو احمد ضيف ابو70998

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد جمال يحيى70999

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد محمود محمد71000

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد اسماعيل ابراهيم محمود71001

سوهاجاألدبىمبصرالرؤف عبد مختار السالم عبد احمد71002

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على احمد محمد71003

سوهاجاألدبىمبصرمحمود مصطفى جمال مصطفى71004

سوهاجاألدبىمبصرحجازى الرحمن عبد صالح محمد71005

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد السيد محمد71006

سوهاجاألدبىمبصرهللا عطا خلف رفعت محمود71007

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمد مصطفى71008

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد جوده احمد ابراهيم71009

سوهاجاألدبىمبصراحمد فؤاد محمد يوسف71010

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد شعبان وليد71011

سوهاجاألدبىمبصراحمد فراج على محمود71012

سوهاجاألدبىمبصرحموده جابر اسماعيل مصطفى71013

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الفتاح عبد رمضان ياسين71014

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد محفوظ محمود71015

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد على خلف محمود71016

سوهاجاألدبىمبصربالل صالح ياسر عمار71017

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الغنى عبد محمود مصطفى71018
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سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم الحميد عبد ياسين71019

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد هللا عطا احمد71020

سوهاجاألدبىمبصرالسيد فراج جمال محمد71021

سوهاجاألدبىمبصرالشطورى قبيصى على هللا عبد71022

سوهاجاألدبىمبصرلطفى الفضيل عبد رفعت محمد71023

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد محمد محمود71024

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد مصطفى71025

سوهاجاألدبىمبصراحمد على صابر مصطفى71026

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عاطف السيد محمود71027

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد السيد مصطفى71028

سوهاجاألدبىمبصررفاعه محمد فرغلى فرغلى71029

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد العظيم عبد71030

سوهاجاألدبىمبصرهاشم راشد الخولى محمد71031

سوهاجاألدبىمبصرهاشم محمود صابر محمود71032

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد محمد حسن71033

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد صالح محمد71034

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مصطفى ناصر الدين عالء71035

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد حمدى ابراهيم71036

سوهاجاألدبىمبصرالزهرى الحليم عبد محمد ابراهيم71037

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محروص بخيت احمد71038

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الفضل ابو الكريم عبد احمد71039

سوهاجاألدبىمبصرالدين عز محمد الدين عصام احمد71040

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد على محمد احمد71041

سوهاجاألدبىمبصرهاشم على محمد احمد71042

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد محمد احمد71043

سوهاجاألدبىمبصرخالف على يوسف احمد71044

سوهاجاألدبىمبصرالمحسن عبد المعبود عبد ممدوح السيد71045

سوهاجاألدبىمبصراحمد موسى السيد اسالم71046

سوهاجاألدبىمبصرالنبى عبد محمد السيد اسالم71047

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد الناصر عبد جمال71048

سوهاجاألدبىمبصرعلى صابر محمد جابر71049

سوهاجاألدبىمبصرعابدين محمد المعز عبد حسام71050

سوهاجاألدبىمبصرامين زكى فتحى الرزاق عبد71051

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو على احمد على71052

سوهاجاألدبىمبصرمرسى السيد جابر هللا عبد71053

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود السيد على71054

سوهاجاألدبىمبصرالمحسن عبد المعبود عبد ممدوح عالء71055

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على هللا عبد71056

سوهاجاألدبىمبصرفراج قاسم هريدى على71057

سوهاجاألدبىمبصرالنبى عبد جابر احمد الودود عبد71058

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى الرؤف عبد بدراوى رمضان71059

سوهاجاألدبىمبصرحسن صابر محمد رمضان71060
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سوهاجاألدبىمبصرحسين العال عبد اشرف زياد71061

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمدين البدرى كمال71062

سوهاجاألدبىمبصرحسن عاطف ناصر مؤمن71063

سوهاجاألدبىمبصرالليل ابو الاله عبد خالد محمد71064

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد ناصر محمد71065

سوهاجاألدبىمبصررضوان الجواد عبد اشرف محمد71066

سوهاجاألدبىمبصرجمعه محمود السيد محمد71067

سوهاجاألدبىمبصرشبكه ابو العال عبد ايمن منصور71068

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر عميره محمد71069

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى محمد محمود محمد71070

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الدين عاصم محمد71071

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد محمد71072

سوهاجاألدبىمبصرعارف احمد محمد مصباح71073

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد عادل محمود71074

سوهاجاألدبىمبصرالدين عز محمد الدين عصام محمود71075

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد حامد محمود71076

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رضوان على مصطفى71077

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمود محمد مصطفى71078

سوهاجاألدبىمبصرالدين شهاب اللطيف عبد احمد مصطفى71079

سوهاجاألدبىمبصرشجره ابو العال عبد رجب مصطفى71080

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الحليم عبد محمد وليد71081

سوهاجاألدبىمبصرحسن عاطف حسن محمود71082

سوهاجاألدبىمبصرهاشم محمد السيد صالح71083

سوهاجاألدبىمبصراحمد سالمان العال عبد محمد71084

سوهاجاألدبىمبصرعلى العظيم عبد العال عبد محمود71085

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد على حسن71086

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمود احمد71087

سوهاجاألدبىمبصرحسين على العال عبد الرحمن عبد71088

سوهاجاألدبىمبصرطنطاوى العزيز عبد محسوب عمرو71089

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد ضياء71090

سوهاجاألدبىمبصرالسيد البدرى اشرف بسام71091

سوهاجاألدبىمبصرطنطاوى السيد هاشم احمد محمد71092

سوهاجاألدبىمبصرصديق سليم احمد محمد71093

سوهاجاألدبىمبصرعقل منصور عرفه احمد71094

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود ياسين71095

سوهاجاألدبىمبصركوكب على فتحى احمد71096

سوهاجاألدبىمبصرشحات محمدين شحات طه71097

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد محمد الناصر عبد71098

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد احمد على71099

سوهاجاألدبىمبصرشحات محمدين شحات فؤاد71100

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد السيد محمد71101

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد على محمد71102
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سوهاجاألدبىمبصرداود محمد عبده محمود71103

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد السيد منتصر71104

سوهاجاألدبىمبصرسليمان حسن على حسن71105

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد السيد عبد عبده محمد71106

سوهاجاألدبىمبصرصالح محمد احمد عالم71107

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شحاته سامح طارق71108

سوهاجاألدبىمبصرغانم ابراهيم خليل ابراهيم71109

سوهاجاألدبىمبصرفرغلى كمال السيد احمد71110

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود سيد احمد71111

سوهاجاألدبىمبصراحمد السميع عبد الرحيم عبد احمد71112

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد فرغلى احمد71113

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد المعز عبد محمد احمد71114

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الحميد عبد محمود احمد71115

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمران ناجح احمد71116

سوهاجاألدبىمبصرمحمود خليفه خالد اسالم71117

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسانين احمد المغربى71118

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسانين احمد ثابت71119

سوهاجاألدبىمبصرحجازى المجد ابو سعدان حسام71120

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد محمد حسين71121

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد يوسف حسين71122

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد المعز عبد المنعم عبد رفعت71123

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد محمد ممدوح الباسط عبد71124

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد حمدى الحميد عبد71125

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد منصور عثمان71126

سوهاجاألدبىمبصرالشلقامى احمد محمود على71127

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد مدكور على71128

سوهاجاألدبىمبصراحمد الجواد عبد احمد محمد71129

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد الحميد عبد احمد محمد71130

سوهاجاألدبىمبصرسيد على حيدر محمد71131

سوهاجاألدبىمبصرخليفه خالف رشدى محمد71132

سوهاجاألدبىمبصرهمام احمد عادل محمد71133

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على فؤاد محمد71134

سوهاجاألدبىمبصرحموده احمد سيد محمود71135

سوهاجاألدبىمبصرحسن خلف عادل محمود71136

سوهاجاألدبىمبصرعابدين على عادل مصطفى71137

سوهاجاألدبىمبصراحمد العليم عبد فتحى مصطفى71138

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد العابدين زين محمد مصطفى71139

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم سليمان الاله عبد محمد71140

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد على ابو شمندى الاله عبد71141

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمد محمود احمد71142

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمد احمد71143

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو شحاته صبرى اسماعيل71144
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ثانشطورة

راسبشطورة

ثانشطورة

ثانشطورة

راسبشطورة

ثانشطورة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالصفيحة

ن350الصفيحة

ن353الصفيحة
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سوهاجاألدبىمبصرجمعه محمود محمد احمد71145

سوهاجاألدبىمبصرحسين اسماعيل احمد اسماعيل71146

سوهاجاألدبىمبصراحمد ضيف ابو المعز عبد احمد71147

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد حسان رشاد محمود71148

سوهاجاألدبىمبصرحسين اسماعيل محمد مصطفى71149

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف الاله عبد حلمى71150

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد محمود71151

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عباس جمال وليد71152

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد السميع عبد سيد بخيت71153

سوهاجاألدبىمبصرعلى سيد خلف سيد71154

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر محمد على71155

سوهاجاألدبىمبصرعصمان فتحى محمد صالح71156

سوهاجاألدبىمبصرعشرى مرعى عالم مرعى71157

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حسين جاد محمد71158

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن فتوح محمد71159

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد محمود ثروت محمود71160

سوهاجاألدبىمبصرهريدى جالل الرحيم عبد محمود71161

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد السميع عبد عطيه محمود71162

سوهاجاألدبىمبصررحاب ابو محمد كامل مصطفى71163

سوهاجاألدبىمبصرعلى سيد صالح حمدى71164

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمد سيد محمد71165

سوهاجاألدبىمبصرهللا حمد فولى محمد فولى71166

سوهاجاألدبىمبصرسيد مصطفى محمود الرحيم عبد71167

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد برعى علوبه احمد71168

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى فوزى السيد على71169

سوهاجاألدبىمبصرطنطاوى ثابت محمد غانم71170

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد حلى العزيز عبد71171

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان صابر احمد71172

سوهاجاألدبىمبصرموسى شحاته طلعت الناصر عبد71173

سوهاجاألدبىمبصرعليان احمد سيد اسامه71174

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد حازم71175

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعيد محمد سعيد71176

سوهاجاألدبىمبصرعلى اسماعيل على سيد71177

سوهاجاألدبىمبصرعلى بخيت محمد صالح71178

سوهاجاألدبىمبصرعامر فهمى زيدان على71179

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على سيد على71180

سوهاجاألدبىمبصرمحمود سيد جمال عماد71181

سوهاجاألدبىمبصراحمد الراوف عبد المجد ابو محمد71182

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد مسعود زيد ابو محمد71183

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن خلف محمد71184

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمود حنفى محمود71185

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل حسن احمد مصطفى71186
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ثانالصفيحة

ن320الصفيحة

ن385الصفيحة

راسبالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

راسبالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ن315الصفيحة

ن328الصفيحة

ن342الصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

راسبالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ن315الصفيحة

راسبالصفيحة

راسبالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالصفيحة

ثانالجريدات

ن321الجريدات

راسبالجريدات

ثانالجريدات

راسبالجريدات

راسبالجريدات

ثانالجريدات

راسبالجريدات

ثانالجريدات

ثانالجريدات

ثانالجريدات

راسبالجريدات

راسبالجريدات
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سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد مسعود حسن مصطفى71187

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد جمال هشام71188

سوهاجاألدبىمبصرحسن مصطفى الليف ابو احمد71189

سوهاجاألدبىمبصرهاشم محمود صالح احمد71190

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد الهادى عبد احمد71191

سوهاجاألدبىمبصرعلى المبدى عبد على احمد71192

سوهاجاألدبىمبصرالسيد اسماعيل عونى احمد71193

سوهاجاألدبىمبصرفرغلى محمود فرغلى احمد71194

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السيد خيرى السيد71195

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم هارون محمد حامد71196

سوهاجاألدبىمبصرسيد الرحمن عبد زكريا حاتم71197

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد حسن حسام71198

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى فهمى زيد ابو حسن71199

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد البدرى هللا عبد71200

سوهاجاألدبىمبصريونس محمد على الرحمن عبد71201

سوهاجاألدبىمبصرزيدان الرحيم عبد طه الرحيم عبد71202

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد السيد على71203

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد على محمد على71204

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى فهمى زيد ابو فهمى71205

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سيد احمد محمد71206

سوهاجاألدبىمبصررمضان محمد احمد محمد71207

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على رأفت محمد71208

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحليم عبد على محمود71210

سوهاجاألدبىمبصرحسن حسان حسن مصطفى71211

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد على معتصم71212

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد ابراهيم هيثم71213

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف الصابور عبد بهجت71215

سوهاجاألدبىمبصرقايد دياب قايد تمام71216

سوهاجاألدبىمبصرحسن بخواجى محمد سيد71217

سوهاجاألدبىمبصرهللا حمد الغنى عبد محمد الغنى عبد71218

سوهاجاألدبىمبصرمعبد محمد سيد على71219

سوهاجاألدبىمبصرسيد عبده سيد عبده71220

سوهاجاألدبىمبصرهمام الرحيم عبد احمد هوارى71221

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرؤف عبد اسامه محمد71222

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد محمد71223

سوهاجاألدبىمبصرالبارى عبد محمد القاسم ابو محمود71224

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الجواد عبد خيرى اشرف71225

سوهاجاألدبىمبصربخيت احمد فتحى حسام71226

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد البدرى احمد71227

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد ذهنى احمد71228

سوهاجاألدبىمبصرعلى عطيه محمد احمد71229

سوهاجاألدبىمبصرشافع محمود احمد انور71230
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ثانالجريدات

ثانالجريدات

ن315طما
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ن332طما

ن315طما

ثانطما

ثانطما

ن315طما

ن319طما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

راسبطما

ثانطما

ثانطما

ثانطما
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ن315طما
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ثانالمدمر

ن317المدمر

ن339المدمر

ثانالمدمر

ن330المدمر

ن319المدمر

ثانالمدمر

ثانالمدمر

ثانالمدمر

ثانالمدمر

ثانالمدمر

ن317المدمر

ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2843

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد السيد السيد بخيت71231

سوهاجاألدبىمبصرجبالى محمد عادل بخيت71232

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد فكرى برعى71233

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد حسين الدين صالح بالل71234

سوهاجاألدبىمبصرعثمان مرسى عثمان بالل71235

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد حافظ71236

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود سيد حسن71237

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد حسن71238

سوهاجاألدبىمبصرعلى منصور ماهر سامح71239

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد حسين سيد71240

سوهاجاألدبىمبصرعثمان مرسى الرحمن عبد صهيب71241

سوهاجاألدبىمبصرزيد محمد احمد الرحمن عبد71242

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد عوف ابو محمد عمرو71243

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد محمد عنتر71244

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صدقى عنتر عثمان71245

سوهاجاألدبىمبصرمحمد توفيق نادى عمر71246

سوهاجاألدبىمبصرعلى على سليمان على71247

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود عثمان محمد71248

سوهاجاألدبىمبصرهمام سيد العال عبد مصعب71249

سوهاجاألدبىمبصرهاشم محمد رمضان محمد71250

سوهاجاألدبىمبصرشحاته محمد صالح مدحت71251

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فرغلى بسيونى وليد71252

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمود الدين عالء71254

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد على احمد مصطفى71255

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد محمد منتصر71256

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد اشرف احمد71258

سوهاجاألدبىمبصرالسيد شحاته خلف احمد71259

سوهاجاألدبىمبصرتمام همام سالمه احمد71260

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود كمال احمد71261

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى احمد اسامه71262

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتوح ابو محمد عاصم71263

سوهاجاألدبىمبصررشوان احمد ماكن عمرو71264

سوهاجاألدبىمبصرحماده على حماده فؤاد71265

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد السالم عبد محمد71266

سوهاجاألدبىمبصرحماد محمود احمد محمود71267

سوهاجاألدبىمبصراحمد النعيم عبد سيد محمود71268

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد مصطفى العزيز عبد محمود71269

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد ابراهيم71270

سوهاجاألدبىمبصريوسف خلف عوض احمد71271

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد71272

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السيد اسماعيل السيد71273

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم خالد71274
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ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

راسببسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ن341بسوهاج العتامنة

راسببسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

راسببسوهاج العتامنة

ثانبسوهاج العتامنة

راسبمشطا

ثانمشطا

راسبمشطا

ثانسليم

ثانسليم

ن324سليم

ن342سليم

راسبسليم

ن315سليم

ن327سليم

ثانسليم

ن321سليم

ثانسليم

ثانسليم

ن320سليم

ثانبسوهاج جهينة

ثانبسوهاج جهينة

ثانبسوهاج جهينة

ثانبسوهاج جهينة

ثانبسوهاج جهينة
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سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد محمد عنبر صابر71275

سوهاجاألدبىمبصرالعربى محمد الاله عبد الرحمن عبد71276

سوهاجاألدبىمبصرهللا عطا السيد خلف محمد71277

سوهاجاألدبىمبصرخضيرى اللطيف عبد حمدى مصطفى71278

سوهاجاألدبىمبصرمحجوب محمد محمد جمال71279

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حافظ السيد حسام71280

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد حسن حسام71281

سوهاجاألدبىمبصرالعربى محمد الاله عبد عصام71282

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الصادق محمود عماد71283

سوهاجاألدبىمبصرالعرب عز زكى احمد كريم71284

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو احمد السيد مؤمن71285

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد عوض محمد71286

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد حسنين محمد هشام71287

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد احمد حسن احمد71288

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد الهادى عبد الراضى عبد احمد71289

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد على احمد71290

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد محمد اسامه71291

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد السيد بالل71292

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد محمد حمدى71293

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد خلف خالد71294

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الصمد عبد الباسط عبد71295

سوهاجاألدبىمبصرمحمد دسوقى محمد عمر71296

سوهاجاألدبىمبصرانور محمد احمد محمد71297

سوهاجاألدبىمبصرحافظ اسماعيل السيد محمد71298

سوهاجاألدبىمبصرحافظ محمد خلف محمد71299

سوهاجاألدبىمبصرالراوى قبيصى رمضان محمد71300

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد الهادى عبد الراضى عبد محمد71301

سوهاجاألدبىمبصريونس السالم عبد يونس محمود71302

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل حافظ اسماعيل هشام71303

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمد هشام71304

سوهاجاألدبىمبصرثابت اغا توفيق السيد راضى71305

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود مهران محمد71306

سوهاجاألدبىمبصرشرع اللطيف عبد شرع حسن71307

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد عمران صالح محمد71308

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد الغنى عبد محمود71309

سوهاجاألدبىمبصرصادق فؤاد انور احمد71310

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود جمال احمد71311

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد اللطيف عبد سيد احمد71312

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد احمد اسالم71313

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد على اسالم71314

سوهاجاألدبىمبصرعلى شحاته محمد اسالم71315

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل احمد محمد امجد71316
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ثانبسوهاج جهينة

ثانبسوهاج جهينة

راسببسوهاج جهينة

ثانبسوهاج جهينة

ثانبسوهاج جهينة

راسببسوهاج جهينة

راسببسوهاج جهينة

ثانبسوهاج جهينة

ثانبسوهاج جهينة

ثانبسوهاج جهينة

ثانبسوهاج جهينة

راسببسوهاج جهينة

راسببسوهاج جهينة

ن315المحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ن323المحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

ن315المحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

راسبالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ثانالمحزمين نزة

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

راسبعنيبس

راسبعنيبس
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سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد فتحى الدين حسام71317

سوهاجاألدبىمبصرعلى حامد محمد حسام71318

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد جمال على71319

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد محمد محمد عمر71320

سوهاجاألدبىمبصرعوض العال عبد محمد فارس71321

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الناصر عبد محمد71322

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمود محمد71323

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو المولى عبد حمدى محمود71324

سوهاجاألدبىمبصرهاشم هللا عبد سيد محمود71325

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد عيد محمود71326

سوهاجاألدبىمبصرمرسى السالم عبد عبده الوزير71327

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد حسنى كمال71328

سوهاجاألدبىمبصرالصغير حسن عاصى ابو محمد71329

سوهاجاألدبىمبصربخيت حسن جمال ابراهيم71330

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد عابدين حمدى ابراهيم71331

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد صالح ابراهيم71332

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد على احمد71333

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم العال ابو محمد احمد71334

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد عمران محمد احمد71335

سوهاجاألدبىمبصرحسن قبيصى على اسالم71336

سوهاجاألدبىمبصرعلى بخيت محمد بخيت71337

سوهاجاألدبىمبصراحمد حلمى احمد حلمى71338

سوهاجاألدبىمبصرحامد محمد خلف حماده71339

سوهاجاألدبىمبصرحجازى خليفه على حمزه71340

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد خلف خالد71341

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد سيد احمد سيد71342

سوهاجاألدبىمبصرعقل محمود الحافظ عبد الحليم عبد71343

سوهاجاألدبىمبصرعمران الحميد عبد ظريف الحميد عبد71344

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد على الحميد عبد71345

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد قبيصى باتع الرحمن عبد71346

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمد الرحمن عبد71347

سوهاجاألدبىمبصرموسى على محمد الرحمن عبد71348

سوهاجاألدبىمبصرمحمود توفيق عوض هللا عبد71349

سوهاجاألدبىمبصرخالف المنعم عبد محمد المنعم عبد71350

سوهاجاألدبىمبصرسلمى سليمان محمد الوهاب عبد71351

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على صابر على71352

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد اللطيف عبد احمد عمرو71353

سوهاجاألدبىمبصراحمد الستار عبد حسنى محمد71354

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد الرؤف عبد محمد71355

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد عثمان محمد71356

سوهاجاألدبىمبصرعلى بخيت على محمد71357

سوهاجاألدبىمبصرعطيه السيد مصطفى محمد71358
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راسبعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

ثانعنيبس

راسبعنيبس

ثانعنيبس

ثانالزمزمى

ن332الزمزمى

ثانالزمزمى

ن318الطليحات

ثانالطليحات

راسبالطليحات

ثانالطليحات

راسبالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

راسبالطليحات

ثانالطليحات

ن321الطليحات

ن318الطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ن329الطليحات

ن331الطليحات

ن317الطليحات

راسبالطليحات

ن315الطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ن319الطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ن325الطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد مصطفى محمد71359

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الكريم جاد فتحى محمود71360

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين على عزوز مختار71361

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد على مصطفى71362

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد الرؤف عبد موسى71363

سوهاجاألدبىمبصرسليم الفتاح عبد الستار عبد وليد71364

سوهاجاألدبىمبصرسيد محمد محمد محمود71365

قنااألدبىمبصرحسين رمضان حسن ابراهيم71366

قنااألدبىمبصرعلى احمد الحميد عبد ابراهيم71367

قنااألدبىمبصراسماعيل الرحيم عبد على ابراهيم71368

قنااألدبىمبصرالقاضى هللا خلف محمد حسنى احمد71369

قنااألدبىمبصرعبده فاروق حسين احمد71370

قنااألدبىمبصرحسين ابراهيم رمضان احمد71371

قنااألدبىمبصرعطا صدقى عبيد احمد71372

قنااألدبىمبصرالراوى محمد مصطفى احمد71373

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد يوسف احمد71374

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمود محمد اسامه71375

قنااألدبىمبصرعلى هللا جاد بدوى ايمن71376

قنااألدبىمبصراحمد عباس سيد بكرى71377

قنااألدبىمبصرعمر رسالن محمد بهاء71378

قنااألدبىمبصرالسيد الحميد عبد محمد بهاء71379

قنااألدبىمبصرعبده حسين حسن حسام71380

قنااألدبىمبصراسماعيل المقصود عبد محمد حسن71381

قنااألدبىمبصراسماعيل بدوى الفتاح عبد حماده71382

قنااألدبىمبصرصادق السعود ابو محمد خالد71383

قنااألدبىمبصرطه محمود صبحى الرحمن عبد71384

قنااألدبىمبصرطايع محمود جمال على71385

قنااألدبىمبصرطه حداد الحسن ابو محمود71386

قنااألدبىمبصرمحمود عاشور سمير محمود71387

قنااألدبىمبصرجمعه الحميد عبد فوزى محمود71388

قنااألدبىمبصرالسيد العال عبد زكى مصطفى71389

قنااألدبىمبصراحمد مصطفى حجاجى يوسف71390

قنااألدبىمبصرسليم حسن محمود حازم71391

قنااألدبىمبصرحسن احمد شحات حمدى71392

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد على عباس محمد71393

قنااألدبىمبصرموسى محمد على محمد71394

قنااألدبىمبصرعثمان مصطفى احمد مصطفى71395

قنااألدبىمبصرناصر حسن سيد مصطفى71396

قنااألدبىمبصرحسن منصور حسن هاشم71397

قنااألدبىمبصرحسين محمد محمد ياسر71398

قنااألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى يحيى71399

قنااألدبىمبصرموسى على محمد يوسف71400
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ثانالطليحات

ن315الطليحات

ثانالطليحات
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راسبالطليحات

ثانالطليحات

ثانالطليحات

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ن330قنا

ثانقنا

ثانقنا

راسبقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ن317قنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ن319قنا

ثانقنا

ن327قنا

ثانقنا

ن338قنا

ثانقنا

ثانالشونية

ثانالشونية

ثانالشونية

ثانالشونية

راسبالشونية

ثانالشونية

ثانالشونية

ثانالشونية

ثانالشونية
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قنااألدبىمبصرشحاته زيد ابو شحاته احمد71402

قنااألدبىمبصرعلى الحمد ابو على احمد71403

قنااألدبىمبصرمحمود محمد جالل الرحمن عبد71404

قنااألدبىمبصرمحمد على احمد عزت71405

قنااألدبىمبصرمحمد منير محمود عمر71406

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد فراج71407

قنااألدبىمبصرحسن جاد احمد محمود71408

قنااألدبىمبصرسليم هللا عبد مصطفى محمود71409

قنااألدبىمبصرمصطفى سعد مصطفى هشام71410

قنااألدبىمبصرمحمد مغربى اشرف احمد71411

قنااألدبىمبصرعسران سيد صالح الرحمن عبد71412

قنااألدبىمبصراسماعيل عطا محمد عمر71413

قنااألدبىمبصراحمد زكى احمد محمد71414

قنااألدبىمبصرالعابدين زين احمد عليان محمد71415

قنااألدبىمبصرمحمد فراج ناصر محمد71416

قنااألدبىمبصرمحمد محمود احمد محمود71417

قنااألدبىمبصرمحمود حامد على مصطفى71418

قنااألدبىمبصرمحمد عبده حمدى عماد71419

قنااألدبىمبصرمحمد حسين رشاد المنعم عبد71420

قنااألدبىمبصرمحمود الراضى عبد هللا خلف ابراهيم71421

قنااألدبىمبصرمعوض حسن المجد ابو احمد71422

قنااألدبىمبصرمحمد ذكى المجد ابو احمد71423

قنااألدبىمبصرمحمد محمود الفتاح عبد احمد71424

قنااألدبىمبصراحمد محمود ياسر احمد71425

قنااألدبىمبصرمحمود محمد جمعه ادم71426

قنااألدبىمبصرحسن القادر عبد صالح اسعد71427

قنااألدبىمبصررشوان الدين كمال ضاحى اسالم71428

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الشافى عبد اللطيف عبد اسالم71429

قنااألدبىمبصركيالنى محمد فوزى اسالم71430

قنااألدبىمبصرمجاهد الرحيم عبد احمد اكرم71431

قنااألدبىمبصرمحمود محمد احمد الحسين71432

قنااألدبىمبصرربيع زيد ابو محمد بركات71433

قنااألدبىمبصرالراضى عبد الحى عبد داود بهاء71434

قنااألدبىمبصرالسمان رضوان السمان جبريل71435

قنااألدبىمبصرالاله عبد بيومى الاله عبد حاتم71436

قنااألدبىمبصرحافظ زكى سامى حسام71437

قنااألدبىمبصرعلى محمد مراد حسام71438

قنااألدبىمبصرحسانين محمد محمود حسانين71439

قنااألدبىمبصرعمران حسن حسنى حسن71440

قنااألدبىمبصرعبادى فهمى عوض حسين71441

قنااألدبىمبصرمحمد حلمى سيد حلمى71442

قنااألدبىمبصرعلى احمد محمد رجب71443
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ثاناالشراف

ن321االشراف

ثاناالشراف

ثاناالشراف

ثاناالشراف

ثاناالشراف

ثاناالشراف

ثاناالشراف

ثاناالشراف

ثانابنود

ثانابنود

ن320ابنود

ثانابنود

ثانابنود

ن326ابنود

ن323ابنود

ن324ابنود

ن325ابنود

ن322ابنود

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن315ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

راسبابوتشت

ن320ابوتشت

ثانابوتشت

ن315ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

راسبابوتشت

ثانابوتشت

ن319ابوتشت

ثانابوتشت
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قنااألدبىمبصرمدنى سعد بدوى رزق71444

قنااألدبىمبصرقناوى محمد كرم سامح71445

قنااألدبىمبصرسليم سيد الفتاح عبد سيد71446

قنااألدبىمبصرعلى سليم الرحيم عبد طارق71447

قنااألدبىمبصرالراوى احمد المنصف عبد طارق71448

قنااألدبىمبصرحسين الحفيظ عبد حسنى الرحمن عبد71449

قنااألدبىمبصرابراهيم الدين نور الباسط عبد الرحمن عبد71450

قنااألدبىمبصرالراوى احمد الراوى الرحيم عبد71451

قنااألدبىمبصراللطيف عبد فهمى الحكيم عبد هللا عبد71452

قنااألدبىمبصرمحمود صالح الباقى عبد الهادى عبد71453

قنااألدبىمبصرحامد محمد محمود عزوز71454

قنااألدبىمبصرمحمود الموجود عبد محمد عالء71455

قنااألدبىمبصرحسين احمد محمود عالء71456

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد حموده على71457

قنااألدبىمبصرخليفه احمد خليفه على71458

قنااألدبىمبصرعلى احمد محمود على71459

قنااألدبىمبصربكرى محمد السعود ابو عمر71460

قنااألدبىمبصرضمرانى محمد الفتاح عبد عمر71461

قنااألدبىمبصرالواحد عبد محمود محمد عمر71462

قنااألدبىمبصرالمجد ابو الحمد ابو سيد فهد71463

قنااألدبىمبصرفهيم المعطى عبد جمال فهيم71464

قنااألدبىمبصرالحليم عبد ابراهيم هللا خلف كرم71465

قنااألدبىمبصرحسب فضلون بركات محمد71466

قنااألدبىمبصرمحمد توفيق جمال محمد71467

قنااألدبىمبصرالاله عبد عابدين العابدين زين محمد71468

قنااألدبىمبصرصديق طهطاوى عادل محمد71469

قنااألدبىمبصرالعال ابو محمد الراضى عبد محمد71470

قنااألدبىمبصرمحمد على الفتاح عبد محمد71471

قنااألدبىمبصرامين احمد على محمد71472

قنااألدبىمبصرالمجد ابو احمد قاعود محمد71473

قنااألدبىمبصرالشافى عبد محمد ثروت محمود71474

قنااألدبىمبصرمحمد محمد خليفه محمود71475

قنااألدبىمبصررمضان محمد اليزل سيف محمود71476

قنااألدبىمبصرالعال ابو محمود على محمود71477

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو محمد محمود71478

قنااألدبىمبصرالفضل ابو محمود مصطفى محمود71479

قنااألدبىمبصرصديق مصطفى احمد مصطفى71480

قنااألدبىمبصرالسمان رضوان كمال مصطفى71481

قنااألدبىمبصرمحمد فاوى محمد مصطفى71482

قنااألدبىمبصرمحمد الوفا ابو محمود مصطفى71483

قنااألدبىمبصرمحمود زيدان محمود مصطفى71484

قنااألدبىمبصرتوفيق مكى امزارع مكى71485
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ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن315ابوتشت

ثانابوتشت

ن315ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن316ابوتشت

ن315ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

راسبابوتشت

ثانابوتشت

ن315ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن340ابوتشت

ثانابوتشت

ن344ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن361ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن318ابوتشت

راسبابوتشت

ن315ابوتشت

ثانابوتشت

ن315ابوتشت

ن315ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن343ابوتشت
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قنااألدبىمبصراحمد محمد محمد ممدوح71486

قنااألدبىمبصرخليفه احمد خليفه يسرى71487

قنااألدبىمبصرمحمد الكريم عبد طارق سليمان71488

قنااألدبىمبصركيالنى سيد احمد محمد71489

قنااألدبىمبصرعيسى احمد محمد احمد71490

قنااألدبىمبصرمحمد االمير رأفت محمد احمد71491

قنااألدبىمبصرالسيد النبى عبد صبرى ادهم71492

قنااألدبىمبصرحمادى عثمان حلمى ايمن71493

قنااألدبىمبصراسماعيل المنصف عبد حسين جمال71494

قنااألدبىمبصررشوان احمد تمام حسام71495

قنااألدبىمبصردرويش الحميد عبد صبرى حسام71496

قنااألدبىمبصرالحسن ابو محمد محمود عصام71497

قنااألدبىمبصرموسى احمد مختار عمر71498

قنااألدبىمبصرحفنى شاكر احمد محمد71499

قنااألدبىمبصرالغنى عبد الحافظ عبد هللا خلف محمد71500

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد نصر محمد71501

قنااألدبىمبصرمحمود على ابراهيم محمود71502

قنااألدبىمبصراحمد محفوظ حنفى محمود71503

قنااألدبىمبصرمحمود حسن العاطى عبد محمود71504

قنااألدبىمبصرمدنى الحكيم عبد مدنى نشأت71505

قنااألدبىمبصراحمد حسين الحجاج ابو حسين71506

قنااألدبىمبصرحسانين محمد السيد احمد71507

قنااألدبىمبصرهللا عبد هللا عبد صالح احمد71508

قنااألدبىمبصرالعال عبد احمد قاعود احمد71509

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد كرم احمد71510

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد عليو الوفا ابو محمد احمد71511

قنااألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد احمد71512

قنااألدبىمبصررضوان على محمد احمد71513

قنااألدبىمبصراحمد احمد محمود احمد71514

قنااألدبىمبصرحسان جابر محمد اسامه71515

قنااألدبىمبصرمحمود محمد خالد اسالم71516

قنااألدبىمبصرمهدى السيد صالح اسماعيل71517

قنااألدبىمبصرعباس حسين الصوفانى محمد البدرى71518

قنااألدبىمبصراحمد السيد احمد السيد71519

قنااألدبىمبصرحسن على احمد السيد71520

قنااألدبىمبصراسماعيل احمد المنعم عبد انور71521

قنااألدبىمبصرعباس محمد عمر بدوى71522

قنااألدبىمبصراحمد حسن جوده بهاء71523

قنااألدبىمبصرالدين نور محمد موسى حامد71524

قنااألدبىمبصراحمد محمد الرحيم عبد حسام71525

قنااألدبىمبصرحسن عتيق احمد حسن71526

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الوفا ابو فوزى حسن71527
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ن324ابوتشت

ثانابوتشت
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ن315ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن315ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن319ابوتشت

ثانابوتشت

ثانجابر كوم

ن338جابر كوم

ن315جابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ن340جابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ن315جابر كوم

راسبجابر كوم

ثانجابر كوم

ن315جابر كوم

ثانجابر كوم

ن326جابر كوم
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قنااألدبىمبصرضمرانى حسن محمد حسن71528

قنااألدبىمبصرمحمد محمود نوبى حسن71529

قنااألدبىمبصرعبدلى ربه عبد الرازق عبد حسين71530

قنااألدبىمبصرضمرانى حسن محمد حسين71531

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد حمدى71532

قنااألدبىمبصرالاله عبد رضوان اشرف رضوان71533

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد شعبان71534

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد احمد طلعت ضاحى71535

قنااألدبىمبصرحسن المجد ابو المعارف ابو طارق71536

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد صابر طارق71537

قنااألدبىمبصرامين محمد السعدى طه71538

قنااألدبىمبصرصديق الرازق عبد المجد ابو عاطف71539

قنااألدبىمبصرفواز محمد السيد الحميد عبد71540

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمود محمد الرحيم عبد71541

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد فوزى هللا عبد71542

قنااألدبىمبصراحمد المنعم عبد احمد المنعم عبد71543

قنااألدبىمبصرابراهيم المجد ابو محمد عبده71544

قنااألدبىمبصراحمد طه الستار عبد على71545

قنااألدبىمبصرمحمد محمد محمد على71546

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الرحمن عبد عمر71547

قنااألدبىمبصراحمد داود الرحيم عبد عمر71548

قنااألدبىمبصرالشافى عبد محمد الشافى عبد عمرو71549

قنااألدبىمبصراحمد السمان المنعم عبد كرم71550

قنااألدبىمبصرتوفيق فاروق الناصر عبد كرم71551

قنااألدبىمبصرالحمد ابو محمد الوفا ابو محمد71552

قنااألدبىمبصرمصطفى الباقى عبد القذافى محمد71553

قنااألدبىمبصرالسيد حمدان حامد محمد71554

قنااألدبىمبصرابراهيم الرحيم عبد حسن محمد71555

قنااألدبىمبصرحسن زهو حشمت محمد71556

قنااألدبىمبصرحسين احمد خلف محمد71557

قنااألدبىمبصرحسن محمد رجب محمد71558

قنااألدبىمبصرمحمد االمير محمد رفعت محمد71559

قنااألدبىمبصراحمد الفتاح عبد فتحى محمد71560

قنااألدبىمبصراحمد محمود الموجود عبد محمد71561

قنااألدبىمبصرحسانين االمين محمد عطيه محمد71562

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود مصطفى محمد71563

قنااألدبىمبصرتغيان اللطيف عبد احمد محمود71564

قنااألدبىمبصرعثمان الراضى عبد ناصر محمود71565

قنااألدبىمبصرالغنى عبد مرزوق ناصر محمود71566

قنااألدبىمبصرالشافى عبد الرازق عبد بدرى مصطفى71567

قنااألدبىمبصرحسين احمد الستار عبد مصطفى71568

قنااألدبىمبصرحسين عيد حسين معتز71569
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ن315جابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

راسبجابر كوم

ثانجابر كوم

راسبجابر كوم

ن368جابر كوم

راسبجابر كوم

ثانجابر كوم

راسبجابر كوم

راسبجابر كوم

ن315جابر كوم

راسبجابر كوم

ن335جابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

راسبجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ن372جابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

راسبجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ثانجابر كوم

ن323جابر كوم

ن316جابر كوم

ن320جابر كوم

ن332جابر كوم
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قنااألدبىمبصرحسين محمد السيد منصور71570

قنااألدبىمبصراحمد محمود جمال ياسر71571

قنااألدبىمبصراسماعيل على محمد يحى71572

قنااألدبىمبصرمحمد االمين محمد حسن يوسف71573

قنااألدبىمبصرمحمود ضمرانى الستار عبد يونس71574

قنااألدبىمبصرخضرى بكر ابو محمد بكر ابو71575

قنااألدبىمبصراحمد محمد الستار عبد شوشه ابو71576

قنااألدبىمبصرمحمد عثمان عاصم احمد71577

قنااألدبىمبصرسيدهم اللطيف عبد احمد الباسط عبد71578

قنااألدبىمبصرهللا جبا محمد حميد على71579

قنااألدبىمبصرربه عبد شاكر ربه عبد فراج71580

قنااألدبىمبصرعلى خليفه العباس ابو محمد71581

قنااألدبىمبصرمحمد مصطفى احمد محمد71582

قنااألدبىمبصرالمحسن عبد السيد محمد محمود71583

قنااألدبىمبصرعلى حسين الحمد ابو عمر71584

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الضبع احمد71585

قنااألدبىمبصربشير سعيد خالد احمد71586

قنااألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد عاطف الدين شهاب71587

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الرؤف عبد الرحمن عبد71588

قنااألدبىمبصرعلى حسين على الرحمن عبد71589

قنااألدبىمبصرامين فوزى محمود عماد71590

قنااألدبىمبصرالدين نور سالم الدين نور كريم71591

قنااألدبىمبصرحسن وردانى عزت محمد71592

قنااألدبىمبصرهللا جاد الطيب رمضان مصطفى71593

قنااألدبىمبصرسليم زهرى سليم المجد ابو71594

قنااألدبىمبصرهريدى الرحمن عبد ثابت احمد71595

قنااألدبىمبصرحسن الدين على رضوان احمد71596

قنااألدبىمبصرصابر المعارف ابو صبرى احمد71597

قنااألدبىمبصرمحمود محمد العليم عبد احمد71598

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد محفوظ احمد71599

قنااألدبىمبصرمحمد ثابت هللا خلف ادم71600

قنااألدبىمبصرالسعود ابو عسران الفتوح ابو اسالم71601

قنااألدبىمبصرالعال عبد محمد احمد اسالم71602

قنااألدبىمبصرعلى العليم عبد عواد اسالم71603

قنااألدبىمبصرحافظ الحفيظ عبد محفوظ حافظ71604

قنااألدبىمبصرمحمود حسن على حسن71605

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو جمال رجب71606

قنااألدبىمبصرعلى خليفه كرم رفعت71607

قنااألدبىمبصراحمد الشافى عبد عدلى رمضان71608

قنااألدبىمبصرمحمد حربى المعارف ابو زهران71609

قنااألدبىمبصرعلى الرازق عبد حسين سعد71610

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد سليمان محمد سليمان71611
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ثانابوشوشة
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ن329ابوشوشة

ثانابوشوشة

ن327ابوشوشة

راسبابوشوشة

راسبابوشوشة

ن316ابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

راسبابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

راسبالسليمات

راسبالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ن315السليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات
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قنااألدبىمبصرحسين عثمان ممدوح هللا عبد71612

قنااألدبىمبصرحسن الدين على مصطفى محمد71613

قنااألدبىمبصراحمد السالم عبد احمد محمود71614

قنااألدبىمبصرمحمد احمد بدوى محمود71615

قنااألدبىمبصرعابدين احمد الحميد عبد محمود71616

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد سليمان محمد محمود71617

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد ياسين71618

قنااألدبىمبصريوسف صبره مياس يوسف71619

قنااألدبىمبصرابراهيم السيد جمال السيد71620

قنااألدبىمبصرسليم العال عبد محمد احمد71621

قنااألدبىمبصرمحمود حسن فادى حسن71622

قنااألدبىمبصراحمد حسين نجدى حسين71623

قنااألدبىمبصرمحمود مكى عيد خالد71624

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد صالح الرحمن عبد71625

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد اللطيف عبد الرازق عبد اللطيف عبد71626

قنااألدبىمبصرمحمد السمان رفعت عماد71627

قنااألدبىمبصرتوفيق محمود الدهب ابو محمد71628

قنااألدبىمبصرالسيد محمد جعفرى محمد71629

قنااألدبىمبصرحسن السمان الرحيم عبد محمد71630

قنااألدبىمبصرعلى احمد عزت محمد71631

قنااألدبىمبصرالدين نور محمد فتحى محمود71632

قنااألدبىمبصرالمبدى عبد العليم عبد محمد محمود71633

قنااألدبىمبصرالزهرى محمد الحفيظ عبد عاصم مؤمن71634

قنااألدبىمبصربرعى نادى نبيل نادى71635

قنااألدبىمبصرحسين احمد خالد احمد71636

قنااألدبىمبصراحمد حسين جاد رفاعى71637

قنااألدبىمبصرمحمد احمد عربى شريف71638

قنااألدبىمبصرعثمان مرعى عثمان صفوت71639

قنااألدبىمبصرقناوى اللطيف عبد قناوى المؤمن عبد71640

قنااألدبىمبصرعطيه محمد مشهد المنعم عبد71641

قنااألدبىمبصرمحمد العليم عبد محمد هللا عبد71642

قنااألدبىمبصرالدين نور جالل صفوت قناوى71643

قنااألدبىمبصرمحمد محمود فرج مأمون71644

قنااألدبىمبصرمحمد الدين نور محمد مبارك71645

قنااألدبىمبصرالسيد وازيرى سيد محمود71646

قنااألدبىمبصراحمد العظيم عبد مصطفى ياسر71647

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمد الناصر عبد احمد71648

قنااألدبىمبصرادريس عمران خلف عالء71649

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد حسن الدين جمال محمود71650

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد حسن الدين جمال العليم عبد71651

قنااألدبىمبصرعلى فرج جبريل على71652

قنااألدبىمبصرمحمد رجب رمضان سلطان71653
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ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالسليمات

ثانالمحارزة

ن315المحارزة

ن316المحارزة

ن315المحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن315المحارزة

ن326المحارزة

ثانالمحارزة

راسببخانس قصير

راسببخانس قصير

راسببخانس قصير

راسببخانس قصير

ثانبخانس قصير

راسببخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

راسببخانس قصير

ثانبخانس قصير

راسببخانس قصير

ثانبخانس قصير

راسببخانس قصير

ثانبخانس قصير

راسببخانس قصير

راسببخانس قصير

راسببخانس قصير

راسببخانس قصير
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قنااألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد وليد71654

قنااألدبىمبصرالسيد احمد زيدان الحليم عبد71655

قنااألدبىمبصرمحمدين اللطيف عبد العاطى عبد حسين71656

قنااألدبىمبصرشاكر المبدى عبد سعد حمد71657

قنااألدبىمبصراحمد هللا حمد على هللا حمد71658

قنااألدبىمبصرهللا خلف السيد محروس خالد71659

قنااألدبىمبصراحمد يوسف عدلى رفعت71660

قنااألدبىمبصرعلى هللا خلف جالل رمضان71661

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمود محمد سليم71662

قنااألدبىمبصرسمان شمروخ عالم طارق71663

قنااألدبىمبصرالرازق عبد محمد حسن الحى عبد71664

قنااألدبىمبصرالسالم عبد احمد محمد الرازق عبد71665

قنااألدبىمبصراحمد حسين احمد عالء71666

قنااألدبىمبصراحمد تغيان الفتاح عبد على71667

قنااألدبىمبصرزيد ابو مسعود عربى عمر71668

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو فرج عمر71669

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد سليمان محمد71670

قنااألدبىمبصراحمد النعيم عبد خيرى ياسر محمد71671

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمود عثمان منصور71672

قنااألدبىمبصرمحمد عثمان على عمرو71673

قنااألدبىمبصرسيد حسين محمود حسن71674

قنااألدبىمبصرعثمان حسين محمود القاسم ابو71675

قنااألدبىمبصرهللا جاد الصغير محمد الفتاح عبد احمد71676

قنااألدبىمبصراللطيف عبد سالم محمد انس71677

قنااألدبىمبصرمحمود السالم عبد المعالى ابو خالد71678

قنااألدبىمبصراحمد سعد محمد سعد71679

قنااألدبىمبصراحمد حسن احمد سويلم71680

قنااألدبىمبصرمحمد الصادق محمد المنعم عبد شريف71681

قنااألدبىمبصراحمد حسين احمد الرحمن عبد71682

قنااألدبىمبصررضوان الفضل ابو العظيم عبد العزيز عبد71684

قنااألدبىمبصراللطيف عبد على محمد الناصر عبد71685

قنااألدبىمبصراحمد على الرؤوف عبد عمر71686

قنااألدبىمبصرمحمود سليم عباس محمود71687

قنااألدبىمبصرمحمد بدوى حسين احمد71688

قنااألدبىمبصرالعال عبد محمد محمود احمد71689

قنااألدبىمبصرهللا عبد حامد هللا عبد حمدى71690

قنااألدبىمبصرخليفه اللطيف عبد صبرى اسالم71691

قنااألدبىمبصرمحمد زيد ابو مصطفى زيد ابو71692

قنااألدبىمبصرمرسى احمد حمد محمود71693

قنااألدبىمبصرمحمد امين على محمد71694

قنااألدبىمبصراحمد الحميد عبد رمضان عمر71695

قنااألدبىمبصراحمد احمد عادل كريم71696
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راسببخانس قصير

راسببخانس قصير

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ن320بقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ن318بقنا الصديق ابوبكر

ن324بقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانالمال بالد

ن315المال بالد

ثانالمال بالد

راسبالمال بالد

ثانالمال بالد

ن317المال بالد

ن318المال بالد

ثانالمال بالد

ن315المال بالد

ثانالمال بالد

ثانالمال بالد

ثانالمال بالد

ثانالمال بالد

ثانالمال بالد

ثانالمال بالد

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

راسبالعمرة
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قنااألدبىمبصرشلقامى مصطفى البدرى محمد71697

قنااألدبىمبصراحمد الدين شرف محمد على71698

قنااألدبىمبصرعلى سعد حسن القوى عبد71699

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد عثمان71700

قنااألدبىمبصرمحمد احمد االمير عز71701

قنااألدبىمبصرمحمد محمد نادر عبده71702

قنااألدبىمبصرحسن خليفه احمد محمد71703

قنااألدبىمبصرتوفيق حران حسنى هللا عبد71704

قنااألدبىمبصراحمد محمد صالح وليد71705

قنااألدبىمبصراحمد الدين نور حسن ابراهيم71706

قنااألدبىمبصرقاسم احمد رمضان ابراهيم71707

قنااألدبىمبصرمدنى حسين ابراهيم احمد71708

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو محمد المجد ابو احمد71709

قنااألدبىمبصرالشافى عبد احمد خالد احمد71710

قنااألدبىمبصردياب محمود خلف احمد71711

قنااألدبىمبصرابراهيم حسن ربيع احمد71712

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد مطاوع رمضان احمد71713

قنااألدبىمبصرمحمد قاسم العرب عز احمد71714

قنااألدبىمبصرمحمد الرب جاد عنتر احمد71715

قنااألدبىمبصرمصطفى احمد فتحى احمد71716

قنااألدبىمبصرخليل حسين قاعود احمد71717

قنااألدبىمبصرابراهيم الحسن ابو كمال احمد71718

قنااألدبىمبصرمحمد الشافى عبد محمد احمد71719

قنااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد احمد71720

قنااألدبىمبصرمنصور محمد كرم اسالم71721

قنااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد اسالم71722

قنااألدبىمبصربدرى قاسم العرب عز الحسين71723

قنااألدبىمبصرابراهيم عمر محمد باسم71724

قنااألدبىمبصرمراد الراوى على بركات71725

قنااألدبىمبصرتوفيق شاكر رشدى بسام71726

قنااألدبىمبصرالنصر سيف جمعه حلمى جمعه71727

قنااألدبىمبصرمحمد كامل حسانين حسين71728

قنااألدبىمبصرمحمد حسين هللا عبد حسين71729

قنااألدبىمبصرعلى محمود خليل محمد خليل71730

قنااألدبىمبصرتميم الحمد ابو المعارف ابو رشاد71731

قنااألدبىمبصرمحمود سليمان هللا خلف سليمان71732

قنااألدبىمبصرسيد الاله عبد خلف سليمان71733

قنااألدبىمبصرصالح سيد صالح سيد71734

قنااألدبىمبصرعلى محمود طلحه خيرى الدين ضياء71735

قنااألدبىمبصربرعى محمد الباسط عبد على71736

قنااألدبىمبصرسليم فتحى صالح عمرو71737

قنااألدبىمبصرمحمد احمد ممدوح كرم71738
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ثانالعمرة

ثانالعمرة

راسبالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

راسبالعمرة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ن324القارة

ن317فرشوط

ن315فرشوط

ن339فرشوط

ن326فرشوط

ن322فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن315فرشوط

ثانفرشوط

ن323فرشوط

ن338فرشوط

ن315فرشوط

ثانفرشوط

ن315فرشوط

ن320فرشوط

ن320فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن335فرشوط

ن322فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن331فرشوط

ن315فرشوط

ن315فرشوط

ن315فرشوط

ن315فرشوط

ثانفرشوط

ن315فرشوط

ن322فرشوط

ثانفرشوط

ن318فرشوط
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قنااألدبىمبصراحمد كامل ممدوح كرم71739

قنااألدبىمبصرمدنى الهادى عبد النجاح ابو محمد71740

قنااألدبىمبصرمصطفى احمد حسن محمد71741

قنااألدبىمبصراحمد الدين فخر حماده محمد71742

قنااألدبىمبصرابراهيم النظير عبد عمر محمد71743

قنااألدبىمبصرمحمد العاطى عبد قليعى محمد71744

قنااألدبىمبصرحسن محمد قناوى محمد71745

قنااألدبىمبصرالحليم عبد محمد الناصر عبد محمود71746

قنااألدبىمبصرالكريم عبد الحميد عبد محمود مصطفى71747

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد هارون احمد هارون71748

قنااألدبىمبصرقاسم الحى عبد عاصم اسالم71749

قنااألدبىمبصرالدسوقى حمدى عماد بكر ابو71750

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد انور احمد71751

قنااألدبىمبصرمحمود حافظ محمد احمد71752

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد احمد71753

قنااألدبىمبصرهللا فضل الاله عبد الجابر عبد اسامه71754

قنااألدبىمبصرمحمود حافظ محمد اسامه71755

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد عسر محمد ايمن71756

قنااألدبىمبصرمحمود حافظ محمد حافظ71757

قنااألدبىمبصرمحمود الحكيم عبد احمد حسن71758

قنااألدبىمبصررشوان احمد محمد حسن71759

قنااألدبىمبصراسماعيل احمد فوزى رمضان71760

قنااألدبىمبصرسنجاب المجد ابو محمد زكريا71761

قنااألدبىمبصراسماعيل الحفيظ عبد حمدى طارق71762

قنااألدبىمبصرربه عبد طه احمد طه71763

قنااألدبىمبصراحمد الدين سعد موسى طه71764

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد النعيم عبد احمد الرحمن عبد71765

قنااألدبىمبصرابراهيم العال عبد القادر عبد الرحمن عبد71766

قنااألدبىمبصرمحمود العال عبد الوفا ابو العال عبد71767

قنااألدبىمبصرشلقامى محمود صالح هللا عبد71768

قنااألدبىمبصرالسيد الكريم عبد احمد الكريم عبد71769

قنااألدبىمبصرمحمد الغنى عبد عكروم عمر71770

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمود محمد عمر71771

قنااألدبىمبصراحمد حسب خالد مبروك71772

قنااألدبىمبصرعلى محمد الفضل ابو محمد71773

قنااألدبىمبصراللطيف عبد حسين احمد محمد71774

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد الشافى عبد على محمد71775

قنااألدبىمبصرعلى محمود على محمد71776

قنااألدبىمبصرالدسوقى حمدى عماد محمد71777

قنااألدبىمبصرالسيد محمود رمضان محمود71778

قنااألدبىمبصرمحمد راوى سيد محمود71779

قنااألدبىمبصرمحمد فراج شعبان محمود71780
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ن317فرشوط

ن315فرشوط

ثانفرشوط

ن347فرشوط

ن315فرشوط

ن319فرشوط

ن352فرشوط

ن315فرشوط

ثانفرشوط

ن315فرشوط

ن325فرشوط

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

راسب(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن315(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

راسب(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن315(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن315(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن315(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن323(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن315(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن315(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن315(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2869

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قنااألدبىمبصرالسيد الحمد ابو النبى عبد محمود71781

قنااألدبىمبصرحسن الواحد عبد على محمود71782

قنااألدبىمبصراحمد محمود فراج محمود71783

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد العزيز عبد محمد محمود71784

قنااألدبىمبصراحمد عطيه نجاح محمود71785

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد عسر المجد ابو مصطفى71786

قنااألدبىمبصرقناوى محمد شوقى مصطفى71787

قنااألدبىمبصرمحمد جابر محمود مصطفى71788

قنااألدبىمبصراحمد حسب يوسف مصطفى71789

قنااألدبىمبصرانور احمد محمود هيثم71790

قنااألدبىمبصراحمد حسب خالد محمد71791

قنااألدبىمبصرعلى الفتاح عبد رجب احمد71792

قنااألدبىمبصرابراهيم هللا عبد سعد احمد71793

قنااألدبىمبصرنصر حسن نصر احمد71794

قنااألدبىمبصرزيد ابو خليفه محمد اسالم71795

قنااألدبىمبصرقنديل حسن على اسماعيل71796

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد ثابت ايمن71797

قنااألدبىمبصراحمد بريك هللا عبيد حسين71798

قنااألدبىمبصراحمد بريك هللا عبد حماده71799

قنااألدبىمبصراسماعيل الباقى عبد ابراهيم حمزه71800

قنااألدبىمبصرقاسم فؤاد صالح الرحمن عبد71801

قنااألدبىمبصرحسين الحسن ابو احمد هللا عبد71802

قنااألدبىمبصراحمد محمود محمد فهد71803

قنااألدبىمبصراحمد على بركات محمد71804

قنااألدبىمبصرهللا عبد على حسن محمد71805

قنااألدبىمبصراحمد هللا عبد حمدى محمد71806

قنااألدبىمبصرالرب جاد عسران كرم محمد71807

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد محمود محمد71808

قنااألدبىمبصرالمجد ابو المجد ابو محمود احمد71809

قنااألدبىمبصررضيوى زكى خالد اسالم71810

قنااألدبىمبصرسليمان احمد عنتر الحسين71811

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد فراج العليم عبد انس71812

قنااألدبىمبصرهللا خلف القاسم ابو رجب اسامه71813

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد ايمن71814

قنااألدبىمبصرمحمد الدين نور ابراهيم جعفر71815

قنااألدبىمبصربكرى محمد مصطفى بكرى71816

قنااألدبىمبصرتوغان حلمى راشد حلمى71817

قنااألدبىمبصرموسى الحميد عبد احمد خالد71818

قنااألدبىمبصرمحمد موسى ضاحى خالد71819

قنااألدبىمبصرجهالن حراجى حمدى الدين حسام71820

قنااألدبىمبصرمحمد حسن محمود العابدين زين71821

قنااألدبىمبصرحسين محمد العزيز عبد شعبان71822
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ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

راسب(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

راسببالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ن339بالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانبالعركى حسن الشيخ

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن317حمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن331حمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

راسبحمادى نجع
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قنااألدبىمبصرمحمد محمد فتحى عامر71823

قنااألدبىمبصراحمد الهادى عبد ناصر عادل71824

قنااألدبىمبصرياسين الرحيم عبد شورى الخالق عبد71825

قنااألدبىمبصرعثمان عباس محمود عباس71826

قنااألدبىمبصرحامد عبده محمد عبده71827

قنااألدبىمبصرمحمود على احمد على71828

قنااألدبىمبصرامين احمد عادل كارم71829

قنااألدبىمبصرمحمد محمد زيد ابو الطيب محمد71830

قنااألدبىمبصرالاله عبد السيد حشمت محمد71831

قنااألدبىمبصربكرى محمود دسوقى محمد71832

قنااألدبىمبصرالسيد محمد احمد محمود71833

قنااألدبىمبصرحسانين العزيز عبد الرازق عبد محمد71834

قنااألدبىمبصراحمد محمد عنتر محمد71835

قنااألدبىمبصررضوان زيد ابو عمر محمد71836

قنااألدبىمبصرالعال عبد احمد الدين عماد محمد71837

قنااألدبىمبصرمحمد الشافى عبد العزيز عبد محمد71838

قنااألدبىمبصراحمد محمد الدين شرف محمود71839

قنااألدبىمبصراحمد بكرى محسوب محمود71840

قنااألدبىمبصرحسن فؤاد احمد مصطفى71841

قنااألدبىمبصرمحمود هللا عطايه ناجح ياسين71842

قنااألدبىمبصرمحمود النعيم عبد حسن احمد71843

قنااألدبىمبصرمغربى محمد سعد ابراهيم71844

قنااألدبىمبصرعبادى ابراهيم فراج ابراهيم71845

قنااألدبىمبصرسرحان الباسط عبد السيد احمد71846

قنااألدبىمبصرالدين نور محمد الاله عبد احمد71847

قنااألدبىمبصراحمد محمد حسانين اسامه71848

قنااألدبىمبصرعابدين محمد سليم محمد اسامه71849

قنااألدبىمبصراحمد الحسن ابو خالد االمير71850

قنااألدبىمبصرالسيد امبارك محمود بهاء71851

قنااألدبىمبصرخليفه جوده العباس ابو حسن71852

قنااألدبىمبصراسماعيل احمد محروس حسن71853

قنااألدبىمبصرمحمود حسين على حسين71854

قنااألدبىمبصرطالب ابو على هللا عبد رمضان71855

قنااألدبىمبصرالراضى عبد حامد العاطى عبد طه71856

قنااألدبىمبصرالسيد صدقى السيد فارس71857

قنااألدبىمبصرعلى فاوى القاسم ابو فاوى71858

قنااألدبىمبصرمحمد جاد شوقى الرحمن عبد71859

قنااألدبىمبصرمحمد سعيد الدين عز العزيز عبد71860

قنااألدبىمبصراحمد الحسن ابو خالد عالء71861

قنااألدبىمبصرمحمود على هللا عبد على71862

قنااألدبىمبصرمحمد حسن عنتر على71863

قنااألدبىمبصرجهالن احمد سعد عمر71864
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ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن318حمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن316حمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن319حمادى نجع

ن330حمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن315حمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ن338بقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية
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قنااألدبىمبصربكرى الشافى عبد الفتاح عبد عمر71865

قنااألدبىمبصراحمد محمد محمود عمرو71866

قنااألدبىمبصراحمد محمد اسماعيل محمد71867

قنااألدبىمبصرالمولى عبد بطيخ عنتر عمرو71868

قنااألدبىمبصرحفنى محمد اسماعيل محمد71869

قنااألدبىمبصرصديق على جمعه محمد71870

قنااألدبىمبصرمحمد طايع رضوان محمد71871

قنااألدبىمبصرسالم محمد حسين محمود71872

قنااألدبىمبصرشمروخ محمد سليم محمد71873

قنااألدبىمبصرعابدين محمد سليم محمد محمود71874

قنااألدبىمبصرعكاشه الظاهر عبد محمود محمد71875

قنااألدبىمبصرشحات محمود محمد محمود71876

قنااألدبىمبصرحفنى عمر مصطفى محمود71877

قنااألدبىمبصرحسين كردى نعيم محمود71878

قنااألدبىمبصرحفنى محمد ابراهيم محمد71879

قنااألدبىمبصرالراوى محمد اسعد محمد71880

قنااألدبىمبصرالراوى محمد اسعد احمد71881

قنااألدبىمبصرصابر النصر سيف عصمت احمد71882

قنااألدبىمبصراسماعيل احمد ماهر احمد71883

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد المجد ابو الدين جمال اسالم71884

قنااألدبىمبصرالمجد ابو الجواد عبد سيد اسالم71885

قنااألدبىمبصرحسين احمد محمد باسم71886

قنااألدبىمبصرالحمد ابو فكرى جالل حسانين71887

قنااألدبىمبصرعلى محمد سيد الرحمن عبد71888

قنااألدبىمبصرربيع ماجد مهدى ماجد71889

قنااألدبىمبصرعمر محمد السيد محمد71890

قنااألدبىمبصرالباقى عبد رياض بدرى محمد71891

قنااألدبىمبصرحافظ محمد رأفت احمد محمود71892

قنااألدبىمبصراحمد فراج احمد محمود71893

قنااألدبىمبصرفهيم صالح طلعت محمود71894

قنااألدبىمبصرفايز مرسى محمد محمود71895

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمد يوسف71896

قنااألدبىمبصرمحمود حسانين محمد يوسف71897

قنااألدبىمبصرمحمد جابر عثمان محمود71898

قنااألدبىمبصرعسران فواز احمد فواز71899

قنااألدبىمبصرمحمد زيد ابو محمد زيد ابو71900

قنااألدبىمبصرجاد احمد رشاد احمد71901

قنااألدبىمبصرالكريم عبد محمد ممدوح اسامه71902

قنااألدبىمبصراسماعيل حسين احمد اسالم71903

قنااألدبىمبصرضيف ابو صابر النبى عبد اسالم71904

قنااألدبىمبصرمحمد السيد محمد السيد71905

قنااألدبىمبصرعلى الشافى عبد الناصر عبد جمال71906
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راسببقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ن315نجم اوالد

راسبنجم اوالد

ن315نجم اوالد

ن315نجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

راسبنجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ن315نجم اوالد

ثاننجم اوالد

راسبنجم اوالد

ثاننجم اوالد

راسبنجم اوالد

ثاننجم اوالد

راسبنجم اوالد

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ثانسالم نجع

ن318سالم نجع

ثانسالم نجع
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قنااألدبىمبصراحمد حسن احمد حسن71907

قنااألدبىمبصرالصغير العال عبد محمود شعبان71908

قنااألدبىمبصرالسيد احمد فراج الرحمن عبد71909

قنااألدبىمبصرعلى الوهاب عبد المعطى عبد هللا عبد71910

قنااألدبىمبصرالصمد عبد محمد الرؤف عبد عالء71911

قنااألدبىمبصرجاد احمد رشاد عماد71912

قنااألدبىمبصرمهدى محمد البسيونى محمد71913

قنااألدبىمبصرمحمد زيد ابو الباسط عبد محمد71914

قنااألدبىمبصرمحمد كامل العاطى عبد محمد71915

قنااألدبىمبصربكر ابو يوسف الرؤف عبد محمد71916

قنااألدبىمبصرمحمد احمد على محمد71917

قنااألدبىمبصررسالن خلف شحاته محمود71918

قنااألدبىمبصرهللا خلف محمد الهادى عبد محمود71919

قنااألدبىمبصرمحمد حامد اسماعيل مصطفى71920

قنااألدبىمبصربطيخ محمد محمد مصطفى71921

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمود محمد71922

قنااألدبىمبصرمحمد السيد صابر عمر71923

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد خلف الرحيم عبد اسالم71924

قنااألدبىمبصرحسن شمروخ محمد احمد71925

قنااألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد جمال حمزه71926

قنااألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد هللا عبد خالد71927

قنااألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد السيد عمرو71928

قنااألدبىمبصراحمد عالم ربيع عالم71929

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد نوح الفتاح عبد71930

قنااألدبىمبصرالدين نور محمود اشرف محمد71931

قنااألدبىمبصرالهادى عبد احمد على محمد71932

قنااألدبىمبصرمرسى الاله عبد على محمد71933

قنااألدبىمبصرمحمد محمود الغنى عبد محمود71934

قنااألدبىمبصررضوان التواب عبد صالح منصور71935

قنااألدبىمبصراحمد عامر ممدوح ماهر71936

قنااألدبىمبصرصابر ماجد حسن ماجد71937

قنااألدبىمبصرحسين يونس حسن يونس71938

قنااألدبىمبصرمرسى المجد ابو مأمون المجد ابو71939

قنااألدبىمبصرجانب محمود بركات احمد71940

قنااألدبىمبصرالفضيل عبد رضوان عاطف احمد71941

قنااألدبىمبصرامين الحميد عبد عزت احمد71942

قنااألدبىمبصرالطيب الستار عبد محمود احمد71943

قنااألدبىمبصرعثمان ابراهيم جبريل اشرف71944

قنااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد المنصف عبد حسن71945

قنااألدبىمبصرالحكيم عبد رشاد خالد رشاد71946

قنااألدبىمبصرسليمان الضبع احمد طه71947

قنااألدبىمبصرسيد الرحمن عبد ربيع الرحمن عبد71948
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قنااألدبىمبصراحمد عرابى احمد عرابى71949

قنااألدبىمبصرحسن على الحجاج ابو محمد71950

قنااألدبىمبصراحمد سيد احمد محمد71951

قنااألدبىمبصرعثمان احمد ثابت محمد71952

قنااألدبىمبصرعثمان احمد رفعت محمد71953

قنااألدبىمبصرعريان خضرى الهادى عبد محمد71954

قنااألدبىمبصرمسلم خالف فتحى محمد71955

قنااألدبىمبصرحسن حسين منشاوى محمد71956

قنااألدبىمبصراحمد حماد جابر محمود71957

قنااألدبىمبصرسليمان الضبع حماده محمود71958

قنااألدبىمبصرعثمان كريم الدين عصام محمود71959

قنااألدبىمبصرالدين نصر حسن االشرف احمد مصطفى71960

قنااألدبىمبصرايوب صالح انور مصطفى71961

قنااألدبىمبصرحسين احمد عزت مصطفى71962

قنااألدبىمبصرسليمان محمد الحميد عبد مصطفى71963

قنااألدبىمبصرمحمد صديق تقى منتصر71964

قنااألدبىمبصرمرسى الدين نور عصمت الدين نور71965

قنااألدبىمبصرفضالى شوقى عطيتو يوسف71966

قنااألدبىمبصريوسف جاد محمد يوسف71967

قنااألدبىمبصرالوفا ابو العزيز عبد ياسر حسام71968

قنااألدبىمبصراحمد سعيد احمد سعيد71969

قنااألدبىمبصرحافظ مدنى سيد عمر71970

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد الوفاء ابو اشرف الوفاء ابو71971

قنااألدبىمبصرقناوى محمود امين احمد71972

قنااألدبىمبصرمحمود اسماعيل الدين جمال احمد71973

قنااألدبىمبصرهللا عبد سليم حلمى احمد71974

قنااألدبىمبصردسوقى سليم حمدى احمد71975

قنااألدبىمبصراسماعيل فهمى رفعت احمد71976

قنااألدبىمبصرعلى قناوى طلعت احمد71977

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد محمود نجار احمد71978

قنااألدبىمبصرسليم كامل سليم اسامه71979

قنااألدبىمبصرهللا عبد صبرى هللا خلف سامح71980

قنااألدبىمبصرهللا عبد صبرى المعاطى ابو شريف71981

قنااألدبىمبصراحمد راوى على الرحمن عبد71982

قنااألدبىمبصراحمد بكر ابو رفاعى على71983

قنااألدبىمبصرابراهيم على سيد على71984

قنااألدبىمبصرقناوى حسن حمدى عماد71985

قنااألدبىمبصرمحمد حفنى احمد عمار71986

قنااألدبىمبصردسوقى سليم ممدوح عمرو71987

قنااألدبىمبصرمحمد قاسم محمد غريب71988

قنااألدبىمبصرحسين فكرى صالح فكرى71989

قنااألدبىمبصرمحمد محمود جمال محمد71990
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قنااألدبىمبصرمحمد محمد ثاقب محمود71991

قنااألدبىمبصراسماعيل فهمى الرافع عبد محمود71992

قنااألدبىمبصرفراج سليم فراج هشام71993

قنااألدبىمبصرحفنى المعز عبد حفنى هللا عبد71994

قنااألدبىمبصرهللا خلف محمد عطيته احمد71995

قنااألدبىمبصرالسيد احمد القادر عبد العليم عبد71996

قنااألدبىمبصراحمد عمر حمدى عماد71997

قنااألدبىمبصراحمد محمد شعبان محمد71998

قنااألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد الناصر عبد حسن71999

قنااألدبىمبصراحمد الحكيم عبد عبده الحكيم عبد72000

قنااألدبىمبصرمحمد العاطى عبد السيد الرحمن عبد72001

قنااألدبىمبصرمهران ابراهيم كرم محمد72002

قنااألدبىمبصرتركى هللا حسب الرحيم عبد عالء72003

قنااألدبىمبصردمرداش الفتاح عبد فتحى محمد72004

قنااألدبىمبصرخليل شوقى عادل احمد72005

قنااألدبىمبصرمحمد احمد فتوح احمد72006

قنااألدبىمبصرمحمد محمد الباقى عبد اسماعيل72007

قنااألدبىمبصراحمد حسن سليم هللا عبد72008

قنااألدبىمبصرالحسن ابو سعد الباسط عبد هللا عبد72009

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمود هللا عبد72010

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد احمد دسوقى عمر72011

قنااألدبىمبصرعثمان محمد المجلى عبد عمر72012

قنااألدبىمبصرحسين فؤاد الثاقب احمد فؤاد72013

قنااألدبىمبصرعلى مبارك خيرى محمد72014

قنااألدبىمبصرحسن محمد العليم عبد محمد72015

قنااألدبىمبصراحمد المحسن عبد عيسى محمد72016

قنااألدبىمبصرعارف خليفه نجاتى محمود72017

قنااألدبىمبصرحسن حسنى فوزى مصطفى72018

قنااألدبىمبصرمحمود عبده محمود مصطفى72019

قنااألدبىمبصرالعال عبد محمد الحفيظ عبد هاشم72020

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد شعبان يوسف72021

قنااألدبىمبصريوسف راشد منصور يوسف72022

قنااألدبىمبصرعلى محمود احمد ابراهيم72023

قنااألدبىمبصرمحمود ابراهيم شورى محمد72024

قنااألدبىمبصرابراهيم كامل حمدى ابراهيم72025

قنااألدبىمبصرمحمد شرقاوى جمال خالد72026

قنااألدبىمبصرمحمد احمد القادر عبد الدين عماد72027

قنااألدبىمبصرالمجد ابو حمدان مبارك احمد72028

قنااألدبىمبصرعمران كامل بدرى الرحمن عبد72029

قنااألدبىمبصرالاله عبد حنفى الحفيظ عبد عبده72030

قنااألدبىمبصرمحمد محمد يوسف ابراهيم72031

قنااألدبىمبصرصديق احمد حسنى احمد72032
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قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد العابدين زين احمد72033

قنااألدبىمبصرعبادى بكر ابو الحميد عبد احمد72034

قنااألدبىمبصراحمد محمد عويضه احمد72035

قنااألدبىمبصراحمد حمدان هاشم احمد72036

قنااألدبىمبصرحسين عابدين مبارك اسامه72037

قنااألدبىمبصرحفنى محمد عكاشه اسالم72038

قنااألدبىمبصرخليل محمد محمد ايمن72039

قنااألدبىمبصرمحمد احمد سيد تامر72040

قنااألدبىمبصرعلى احمد على حسن72041

قنااألدبىمبصرمحمد سليم محمد حسن72042

قنااألدبىمبصرابراهيم اسماعيل حسن حسين72043

قنااألدبىمبصرسليمان محمود على حسين72044

قنااألدبىمبصرعلى حسن محمد حسين72045

قنااألدبىمبصرمحمد سليم محمد حسين72046

قنااألدبىمبصريوسف احمد حسن حماده72047

قنااألدبىمبصراحمد محمد محمد حماده72048

قنااألدبىمبصرهللا وهب الوهاب عبد وحيد حماده72049

قنااألدبىمبصرهللا خلف عبادى الحميد عبد حمدى72050

قنااألدبىمبصرمحمود القادر عبد الفتاح عبد رمضان72051

قنااألدبىمبصرالصافى مبارك الحميد عبد الرحمن عبد72052

قنااألدبىمبصرمحمد يوسف المعارف ابو السميع عبد72053

قنااألدبىمبصرمحمد الاله عبد محمد هللا عبد72054

قنااألدبىمبصرعلى محمود محمد هللا عبد72055

قنااألدبىمبصرمحمد التوحيد عبد حسين هللا عطا72056

قنااألدبىمبصرمحمود حسين محمود على72057

قنااألدبىمبصرمحمد عمر محمد عمر72058

قنااألدبىمبصرعلى احمد حسن عيد72059

قنااألدبىمبصرمحمد محمد الفتاح عبد محمد72060

قنااألدبىمبصرحنفى لبيب على محمد72061

قنااألدبىمبصرمحمد الاله عبد غريب محمد72062

قنااألدبىمبصرالسميع عبد محمد الوفا ابو محمود72063

قنااألدبىمبصرعلى مصطفى جمال مصطفى72064

قنااألدبىمبصرمحمد محمد يوسف مصطفى72065

قنااألدبىمبصرمحمد الحمد ابو بخيت هشام72066

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد شعبان احمد محمد72067

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد احمد الباقى عبد محمد72068

قنااألدبىمبصرحسين قاسم سيد اسالم72069

قنااألدبىمبصرمصطفى حسين الوهاب عبد حسين72070

قنااألدبىمبصرمصطفى حسين حماده سيد72071

قنااألدبىمبصرعمر ابراهيم رجب صديق72072

قنااألدبىمبصرموسى محمد محمد طارق72073

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمود الصغير محمد طلعت72074
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قنااألدبىمبصرمحمد محمد عوض الحميد عبد72075

قنااألدبىمبصرمحمود محمد احمد الراضى عبد72076

قنااألدبىمبصرعلى هللا عبد احمد الرحيم عبد72077

قنااألدبىمبصراحمد محمد بشير السميع عبد72078

قنااألدبىمبصرمحمد عثمان محمود عثمان72079

قنااألدبىمبصرالصادق بهيج جمعه عصام72080

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم محمود فهد72081

قنااألدبىمبصرمحمد محمد الحسن ابو كرم72082

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو احمد محمد72083

قنااألدبىمبصريوسف على سعيد محمد72084

قنااألدبىمبصرحفنى محمد عكاشه محمد72085

قنااألدبىمبصرحامد محمد النبى عبد محمود72086

قنااألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد ثابت مصطفى72087

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم يحى مصطفى72088

قنااألدبىمبصريحيى احمد على هانى72089

قنااألدبىمبصراالمام عبد حسين محمد هشام72090

قنااألدبىمبصراحمد الصغير نصر هيثم72091

قنااألدبىمبصراحمد محمد محمد محمود72092

قنااألدبىمبصراحمد محمد محمد حسن72093

قنااألدبىمبصرمحمد طه الموجود عبد ايهاب72094

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد سالمه72096

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد شريف72097

قنااألدبىمبصرمحمد دقدوق محمد يوسف72098

قنااألدبىمبصرمحمد محمد على اسالم72099

قنااألدبىمبصراحمد حسن الموجود عبد صالح72100

قنااألدبىمبصريوسف هللا خلف محمد احمد72101

قنااألدبىمبصرحسن عمر عادل حسن72102

قنااألدبىمبصرمحمد احمد اسعد حسين72103

قنااألدبىمبصرمحمد سليمان النقراشى سليمان72104

قنااألدبىمبصرمحمد على احمد على72105

قنااألدبىمبصرعثمان احمد محمد على72106

قنااألدبىمبصراحمد محمد مصطفى عمر72107

قنااألدبىمبصرالسالم عبد محمد طارق عمرو72108

قنااألدبىمبصرسرحان على ايوب محمد72109

قنااألدبىمبصرجهالن احمد محمود مصطفى72110

قنااألدبىمبصرسرحان الحسيب عبد محمود مصطفى72111

قنااألدبىمبصراحمد محمود محمد ياسين72112

قنااألدبىمبصرمحمد يوسف محمد يوسف72113

قنااألدبىمبصرعليو محمد ثابت احمد72114

قنااألدبىمبصرخليل محمود شكرى احمد72115

قنااألدبىمبصرالراضى عبد محمد الناصر عبد مرتضى72116

قنااألدبىمبصرمحمد السميع عبد الراضى عبد محمد72117
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قنااألدبىمبصرسنوسى حسن احمد محمد72118

قنااألدبىمبصريوسف على غريب فرحات72119

قنااألدبىمبصرالعاطى عبد صدقى نادى الحميد عبد72120

قنااألدبىمبصرمحمد فهمى حماده الناصر عبد72121

قنااألدبىمبصرادريس فرجاهلل تاج هللا عبد72122

قنااألدبىمبصرمحمد احمد مبارك رجب72123

قنااألدبىمبصرعلى الصغير خليفه خالد72124

قنااألدبىمبصررمضان سلمى المعز عبد حسين72125

قنااألدبىمبصرمحمود جمعه هللا عطا حسين72126

قنااألدبىمبصرالسنوسى حسن محمد حسن72127

قنااألدبىمبصرعلى حسن حمدان حسن72128

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد محمد الرازق عبد حسام72129

قنااألدبىمبصرتوفيق محمود الباسط عبد الدين حسام72130

قنااألدبىمبصرسليمان احمد قدرى حازم72131

قنااألدبىمبصرحسن احمد الناصر عبد جمال72132

قنااألدبىمبصرمختار طاهر هللا خلف ابراهيم72133

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم سعد امين72134

قنااألدبىمبصرمرسى محمد محمود ابراهيم72135

قنااألدبىمبصرقاسم مقبول سالمه القاسم ابو72136

قنااألدبىمبصراحمد اللطيف عبد صالح احمد72137

قنااألدبىمبصرحسن محمود صابر اسالم72138

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد بدرى احمد72139

قنااألدبىمبصراحمد خلف سيد اسالم72140

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم فوزى اسالم72141

قنااألدبىمبصرالسيد محمود حماده ياسر72142

قنااألدبىمبصرحسين على شعيب محمد72143

قنااألدبىمبصراحمد يحى الباسط عبد احمد72144

قنااألدبىمبصرابراهيم حسانى حسن الحسن ابو72145

قنااألدبىمبصرتمام صديق هللا فضل احمد72146

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد محمود72147

قنااألدبىمبصراحمد السيد محمد هادى72148

قنااألدبىمبصرعلى همام الاله عبد همام72149

قنااألدبىمبصرمحمد محمود القادر عبد محمود72150

قنااألدبىمبصرعلى يحى يوسف على72151

قنااألدبىمبصرالغنى عبد جمعه محمد الغنى عبد72152

قنااألدبىمبصرالطاهر سعيد رجب الرحمن عبد72153

قنااألدبىمبصرمحمد السميع عبد الراضى عبد عالء72154

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد احمد جمعه على72155

قنااألدبىمبصرهللا عطا محمد احمد صبرى72156

قنااألدبىمبصرسليمان محمد سالمه صابر72157

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد الدين سعد الدين نور الدين سعد72158

قنااألدبىمبصرمحمد الطاهر هللا عبد محمود72159
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قنااألدبىمبصرسعد الرحيم عبد انور احمد72160

قنااألدبىمبصرعلى عطا الرحيم عبد احمد72161

قنااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد حسن72162

قنااألدبىمبصراحمد رشيدى عجالن احمد72163

قنااألدبىمبصراحمد يحى ابراهيم عالء72164

قنااألدبىمبصرمحمود المجيد عبد جمعه الغنى عبد72165

قنااألدبىمبصراحمد الستار عبد اشرف الستار عبد72167

قنااألدبىمبصرحسن محمد شحاته هللا عبد72168

قنااألدبىمبصرطرخان على حسن ابراهيم72169

قنااألدبىمبصراحمد محمود محمد احمد72170

قنااألدبىمبصرحسين سلمى الراضى عبد اسالم72171

قنااألدبىمبصرمحمد الدين نور كمال باسم72172

قنااألدبىمبصرابراهيم صديق اسماعيل جمال72173

قنااألدبىمبصرمحمد فراج محمد صابر72174

قنااألدبىمبصرعلى سالم حمدون عمر72175

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الرحيم عبد محمد72176

قنااألدبىمبصربربرى محمود المجد ابو طه72177

قنااألدبىمبصرسالم شورى على ابراهيم72178

قنااألدبىمبصرضاوى شوره محمد على72179

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد فاوى محمود هللا عبد72180

قنااألدبىمبصرمحمود مصطفى اسماعيل اسامه72181

قنااألدبىمبصرحسين ابراهيم حسين ابراهيم72182

قنااألدبىمبصرحسين محمود عيد محمود72183

قنااألدبىمبصراحمد محمد محمود خالد72185

قنااألدبىمبصرفرج ريحان الموجود عبد احمد72186

قنااألدبىمبصراحمد محمود هللا فرج احمد72187

قنااألدبىمبصردرويش عبده الناصر عبد محمد72188

قنااألدبىمبصراحمد هللا عبد شافعى عمر72189

قنااألدبىمبصراحمد محمد عز محمد72190

قنااألدبىمبصرمحمد على خلف مغربى72191

قنااألدبىمبصرعلى يسن السعود ابو رمزى72192

قنااألدبىمبصرمحمد الحليم عبد عباده يسرى72193

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد حشمت احمد72194

قنااألدبىمبصرمحمد فاوى عباس سالمه72195

قنااألدبىمبصراحمد محمد امين مؤمن72196

قنااألدبىمبصرتوفيق بخيت تركى محمود72197

قنااألدبىمبصرعالم الحميد عبد الجيد عبد محمود72198

قنااألدبىمبصراحمد على شعبان يوسف72199

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد غانم ابراهيم72200

قنااألدبىمبصراحمد الاله عبد رشاد اسامه72201

قنااألدبىمبصرمحمد الراضى عبد حمدى الراضى عبد72202

قنااألدبىمبصرمصطفى قاسم الحكيم عبد عبده72203
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قنااألدبىمبصرالكريم جاد المجد ابو ماهر على72204

قنااألدبىمبصرالهادى عبد راشد حلمى محمود72205

قنااألدبىمبصرمحمد المعطى عبد محمد محمود72206

قنااألدبىمبصرالشافى عبد مدكور عادل مدكور72207

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود سعد يوسف72208

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو الحمد ابو احمد72209

قنااألدبىمبصرحسين الوفا ابو احمد حسين72210

قنااألدبىمبصراحمد زكير فتحى هللا عبد72211

قنااألدبىمبصرمحمد سنوسى عاطف محمد72212

قنااألدبىمبصرعلى احمد موسى ابراهيم72213

قنااألدبىمبصرمحارب هللا خلف ابراهيم الرحمن عبد72214

قنااألدبىمبصراحمد حسن عقيل محمود72215

قنااألدبىمبصرالصغير محمد شادلى حمزه72216

قنااألدبىمبصرعامر عبيد مصطفى اسماعيل72217

قنااألدبىمبصراحمد محمد الرحيم عبد خالد72218

قنااألدبىمبصرجالل امين محمد عمر72220

قنااألدبىمبصرهللا عوض عباس بخيت محمد72221

قنااألدبىمبصرفراج بشير سعد محمد72222

قنااألدبىمبصرمحمد فوزى طه محمد72223

قنااألدبىمبصريوسف على محمد قاسم محمد72224

قنااألدبىمبصرعلى محمد الدسوقى محمود72225

قنااألدبىمبصرابراهيم حسن جمعه محمود72226

قنااألدبىمبصرمحمود هاشم حامد محمود72227

قنااألدبىمبصرمحمد مساعد احمد مساعد72228

قنااألدبىمبصراحمد العزيز عبد سليمان مصطفى72229

قنااألدبىمبصرغفارى السالم عبد عدلى مصطفى72230

قنااألدبىمبصرحسن نصار حسن احمد72231

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمود حسين احمد72232

قنااألدبىمبصراحمد محمود الحسن ابو بسام72233

قنااألدبىمبصرمحمد موسى صالح هللا عبد72234

قنااألدبىمبصرخير محمد محمود نجيب محمد72235

قنااألدبىمبصرموسى حامد ناصر محمود72236

قنااألدبىمبصرعوض سالمه سوقى شاذلى72237

قنااألدبىمبصرعلى محمد حسن احمد72238

قنااألدبىمبصرمحمد على نصر الرحمن عبد72239

قنااألدبىمبصراحمد محمد عباس هللا عبد72240

قنااألدبىمبصرمحمد فرج بخيت عالء72241

قنااألدبىمبصرهللا عطا محمد حمدى فارس72242

قنااألدبىمبصرهللا عبد كرم جمال كريم72243

قنااألدبىمبصرالسايح شحات الدين نصر كريم72244

قنااألدبىمبصرالحسن ابو ربه عبد رمضان محمد72245

قنااألدبىمبصرحسن اسماعيل الحكيم عبد محمد72246
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قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد الصبور عبد محمد72247

قنااألدبىمبصرمحمود يوسف اللطيف عبد محمد72248

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمود عواد محمد72249

قنااألدبىمبصرالكريم عبد شحتو عبيد محمد72250

قنااألدبىمبصرخضرى جمال يوسف محمد72251

قنااألدبىمبصرحسانين محمود جاد محمود72252

قنااألدبىمبصرحامد الرب جاد رمضان محمود72253

قنااألدبىمبصرالحسن ابو عيسى كمال محمود72254

قنااألدبىمبصرخليفه الرب جاد خليفه مصطفى72255

قنااألدبىمبصرسليمان ابراهيم سليمان ابراهيم72256

قنااألدبىمبصرمحمد المتعال عبد محمود ابراهيم72257

قنااألدبىمبصرعطيه محمد شحات احمد72258

قنااألدبىمبصرابراهيم خليل الرحيم عبد احمد72259

قنااألدبىمبصرمحمد حسين الكريم عبد احمد72260

قنااألدبىمبصرعلى حمد على احمد72261

قنااألدبىمبصرمأمون احمد مأمون احمد72262

قنااألدبىمبصرحامد المنعم عبد محمود احمد72263

قنااألدبىمبصررسالن نوح الفتاح عبد حسين72264

قنااألدبىمبصرخليل الفتاح عبد وهيب الفتاح عبد72265

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد عبيد محمد72266

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد هللا عطا محمد72267

قنااألدبىمبصرعلى احمد مصطفى محمود72269

قنااألدبىمبصرعلى سيد محمد كرم72270

قنااألدبىمبصرالتهامى احمد كامل محروص72271

قنااألدبىمبصرعلى احمد على محمود72272

قنااألدبىمبصراحمد نوبى جمال نوبى72273

قنااألدبىمبصرهاشم احمد حماده مصطفى72274

قنااألدبىمبصرسليم سويلم على ابراهيم72275

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم72276

قنااألدبىمبصرعلى محمد رجب احمد72277

قنااألدبىمبصرسعيد عباس سعدى احمد72278

قنااألدبىمبصراحمد محمد سعيد احمد72279

قنااألدبىمبصرحسن حسانى عبده احمد72280

قنااألدبىمبصرمحمود زيد ابو محمد احمد72281

قنااألدبىمبصرعمر احمد محمد احمد72282

قنااألدبىمبصرمحمود حميد يحيا احمد72283

قنااألدبىمبصرتايه القادر عبد الدين فخر الطاهر72284

قنااألدبىمبصرسعيد يوسف فراج بالل72285

قنااألدبىمبصرمحمود حامد حسن حسام72286

قنااألدبىمبصرحسن احمد محمود حسام72287

قنااألدبىمبصراحمد حامد احمد هللا عبد72288

قنااألدبىمبصراحمد العزيز عبد احمد على72289
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ن320الشيخية

راسبالشيخية

راسبالشيخية

ثانالشيخية

ثانالشيخية

راسبالشيخية

ثانالشيخية

ثانالشيخية

ثانالشيخية

ن323قوص

ن315قوص

ن315قوص

ن321قوص

ثانقوص

ن315قوص

ثانقوص

ن315قوص

ثانقوص

ثانقوص

ن316.5قوص

ثانقوص

ن341قوص

راسبخزام

راسبخزام

ثانخزام

ثانخزام

راسبخزام

ن315محمود احمد الصغير

ن315محمود احمد الصغير

ن315محمود احمد الصغير

ن315محمود احمد الصغير

ن318محمود احمد الصغير

ن315محمود احمد الصغير

ن317محمود احمد الصغير

ن315محمود احمد الصغير

ن328محمود احمد الصغير

ن315محمود احمد الصغير

ن317محمود احمد الصغير

ن328محمود احمد الصغير

ن325محمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير

ثانمحمود احمد الصغير
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قنااألدبىمبصريوسف محمد بكر ابو مصطفى72290

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد على نادر72291

قنااألدبىمبصرشاذلى سيد اشرف هيثم72292

قنااألدبىمبصرسعيد احمد محمد احمد72293

قنااألدبىمبصرعلى حامد عابدين انس72294

قنااألدبىمبصراحمد محمود احمد محمد72295

قنااألدبىمبصرباشا المولى عبد سيد محمد72296

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد ابراهيم طه محمد72297

قنااألدبىمبصرعلى عيد جمعه محمود72298

قنااألدبىمبصراحمد عيسى حسين ابراهيم72299

قنااألدبىمبصراحمد محمد عبده احمد72300

قنااألدبىمبصراحمد مرتضى مهدى احمد72301

قنااألدبىمبصرحسن محمد سيد حسين72302

قنااألدبىمبصرالراضى عبد عديسى الكريم جاد خالد72303

قنااألدبىمبصربكر ابو الضمرانى احمد القادر عبد خالد72304

قنااألدبىمبصرالحسن ابو ابراهيم احمد عمر72305

قنااألدبىمبصرحسن الموجود عبد الحميد عبد عمر72306

قنااألدبىمبصرعامر محمد هللا حمدنا عمر72307

قنااألدبىمبصرسعيد سالم خالد هللا عبد72308

قنااألدبىمبصراحمد سيد الدين نور هللا عبد72309

قنااألدبىمبصرالحليم عبد محمود على هللا عبد72310

قنااألدبىمبصربغدادى الرب جاد محمد الرحمن عبد72311

قنااألدبىمبصرالجيد عبد على الاله عبد على72312

قنااألدبىمبصرالراضى عبد عديسى الحكيم عبد عديسى72313

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم عماد72314

قنااألدبىمبصراحمد الرب جاد حماده كرم72315

قنااألدبىمبصربكر ابو احمد الحسن ابو محمد72316

قنااألدبىمبصرالحليم عبد محمود حسن محمد72317

قنااألدبىمبصرصالح محمد رمضان محمد72318

قنااألدبىمبصرمحمد احمد سعدى محمد72319

قنااألدبىمبصرحسن رضوان مصطفى محمد72320

قنااألدبىمبصرالصادق الرحيم عبد مصطفى محمد72321

قنااألدبىمبصراحمد على احمد ياسر72322

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد الهادى عبد يوسف72323

قنااألدبىمبصراحمد على محمد احمد72324

قنااألدبىمبصرالموجود عبد فؤاد منصور احمد72325

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد الناصر عبد جمال72326

قنااألدبىمبصرالراضى عبد الرب جاد محمد حسن72327

قنااألدبىمبصرمناع بكرى احمد محمد72328

قنااألدبىمبصرنزهى زكى الرؤوف عبد محمد72329

قنااألدبىمبصرعلى صاوى طلعت محمود72330

قنااألدبىمبصرضوى زيان حندوق مصطفى72331
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ن315محمود احمد الصغير

ن335محمود احمد الصغير

ن315محمود احمد الصغير

ن329العليقات

ثانالعليقات

ن315العليقات

ن331العليقات

ن332العليقات

ن315العليقات

ن315السوق نجع

ثانالسوق نجع

ن315السوق نجع

ن315السوق نجع

ن315السوق نجع

ن315السوق نجع

ن322السوق نجع

راسبالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ن315السوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

راسبالسوق نجع

ن315السوق نجع

ثانالسوق نجع

راسبالسوق نجع

راسبالسوق نجع

راسبالسوق نجع

ثانالسوق نجع

راسبالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

ثانالسوق نجع

راسبالسوق نجع

ن315نقادة

ن315نقادة

ن315نقادة

ثاننقادة

ن315نقادة

راسبنقادة

ن315نقادة

ن316نقادة
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قنااألدبىمبصربدوى فهمى الناصر عبد مصطفى72332

قنااألدبىمبصرالكريم عبد سليمان محمد مصطفى72333

قنااألدبىمبصرالدين سراج احمد الحميد عبد وليد72334

قنااألدبىمبصرحفنى بشير محمود مصطفى72335

قنااألدبىمبصراحمد احمد سعيد محمد72336

قنااألدبىمبصرحسن خليل احمد ابراهيم72337

قنااألدبىمبصرحسين عادلى حسين ابراهيم72338

قنااألدبىمبصرحامد العاطى عبد محمد احمد72339

قنااألدبىمبصربركات الرازق عبد المحسن عبد اسامه72340

قنااألدبىمبصرمحمد شكرى ثابت حماده72341

قنااألدبىمبصرمحمد حامد محمد حامد72342

قنااألدبىمبصرعمار حمدان معتوق سالمان72343

قنااألدبىمبصراحمد الحميد عبد شحات عمرو72344

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد جهالن حسان فارس72345

قنااألدبىمبصرمحمد احمد حسين مصطفى72346

قنااألدبىمبصرسليم ربيع المحسن عبد محمد72347

قنااألدبىمبصرحسين حداد فتحى محمد72348

قنااألدبىمبصرمحمد حامد محمود محمد72349

قنااألدبىمبصرمحمود محمد هاشم محمد72350

قنااألدبىمبصرلبيب فؤاد محمد محمود72351

قنااألدبىمبصرسالم يوسف منصور محمود72352

قنااألدبىمبصرسعيد توفيق الواسع عبد احمد72353

قنااألدبىمبصرهللا عبد جاد عالم احمد72354

قنااألدبىمبصريوسف تهامى عمر احمد72355

قنااألدبىمبصرحامد قاضى ناجح ادهم72356

قنااألدبىمبصرمحمد احمد عمر اسامه72357

قنااألدبىمبصرحسين المجد ابو فتحى ايمن72358

قنااألدبىمبصرمحمد نورى فايز بهاء72359

قنااألدبىمبصرصديق العبد الحسن ابو حسام72360

قنااألدبىمبصرعادلى ضيفى عبده ضيفى72363

قنااألدبىمبصرمحمد على محمود الرحمن عبد72364

قنااألدبىمبصراحمد غرباوى الحميد عبد عماد72365

قنااألدبىمبصرسعد محمد الطيب محمد72368

قنااألدبىمبصرعمران شحتو حمدان محمد72369

قنااألدبىمبصراحمد حسن رجب محمد72370

قنااألدبىمبصرحفنى بشارى الرحيم عبد محمد72371

قنااألدبىمبصرالقادر عبد محمد السيد عبد محمد72372

قنااألدبىمبصربغدادى محمد نادى محمد72373

قنااألدبىمبصرحفنى بشارى الرحيم عبد محمود72374

قنااألدبىمبصرعلى العليم عبد الموجود عبد محمود72375

االقصراألدبىمبصرعمار سعدى وهبى محمد72377

االقصراألدبىمبصرادم عبيد حمدان احمد72378
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ن315نقادة

ن321نقادة

ن316نقادة

ثاننقادة

ن315نقادة

ثانالزوايدة

ن315.5الزوايدة

ن315الزوايدة

ن322الزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ن315الزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ثاناسمنت نجع

ن315.5اسمنت نجع

ن315.5اسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ن315.5اسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع

ثاناالقصر

ن327االقصر
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االقصراألدبىمبصرعبده فوزى مصطفى بالل72379

االقصراألدبىمبصرمحمود زيد ابو طلعت زيد ابو72380

االقصراألدبىمبصركلحى شحات محمد عصام72381

االقصراألدبىمبصراحمد محمود حمزه الرحيم عبد72382

االقصراألدبىمبصرالصغير جاد رمضان منصور72383

االقصراألدبىمبصررويان سعودى احمد سيد زياد72384

االقصراألدبىمبصرسعدى الموجود عبد محمد الرحمن عبد72385

االقصراألدبىمبصرشحات حامد جمعه حامد72386

االقصراألدبىمبصرالنوبى عربى محمد عربى72387

االقصراألدبىمبصرطه احمد جرجاوى محمد72388

االقصراألدبىمبصرعلى حسان جمال محمد72389

االقصراألدبىمبصرعبيد محمد احمد حمتو محمد72390

االقصراألدبىمبصرانس سالم صالح محمد72391

االقصراألدبىمبصرالباقى عبد الحكم عبد صديق محمد72392

االقصراألدبىمبصربدرى محمد محمود مروان72393

االقصراألدبىمبصرالحسن ابو الرحمن عبد ادهم يوسف72394

االقصراألدبىمبصرعبيد محمد احمد محمد حسن72395

االقصراألدبىمبصراحمد هللا عبد ابراهيم احمد72396

االقصراألدبىمبصرعيسى محمد كمال حجاج72397

االقصراألدبىمبصراحمد سلطان انور بدوى72398

االقصراألدبىمبصرحسن نوبى محمد تامر72399

االقصراألدبىمبصراحمد حامد محمد حسين72400

االقصراألدبىمبصرعثمان سليم على سليم72401

االقصراألدبىمبصرالطاهر مصطفى الصالح محمد شريف72402

االقصراألدبىمبصرجاد هللا عبد كامل الحق عبد72403

االقصراألدبىمبصرمكى محمد جمال محمد72404

االقصراألدبىمبصرمحمد سعدى جمعه محمد72405

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد النبى حسب محمد72406

االقصراألدبىمبصرعبيد حسان زكى محمد72407

االقصراألدبىمبصراحمد محمد المنعم عبد محمد72408

االقصراألدبىمبصرمدنى احمد سيد عطيتو محمد72409

االقصراألدبىمبصرمحمد خير عوض محمد72410

االقصراألدبىمبصرسنبل فوزى فرج محمد72411

االقصراألدبىمبصراحمد حامد احمد محمود72412

االقصراألدبىمبصرخليل يوسف جاد مصطفى72413

االقصراألدبىمبصرعلى حسين احمد ابراهيم72414

االقصراألدبىمبصرالطيب حسين محمد احمد72415

االقصراألدبىمبصرمحمد امين جمعه بهاء72416

االقصراألدبىمبصراحمد السنوسى احمد عمر72417

االقصراألدبىمبصريوسف الحميد عبد رفعت محمود72418

االقصراألدبىمبصريوسف الحميد عبد النجا ابو يوسف72419

االقصراألدبىمبصرخليل محمود احمد حماده72420
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ثاناالقصر

ن331االقصر

ن315االقصر

ن316االقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

راسبالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ثانالطويل نجع

ن331الطويل نجع

ن315الطويل نجع

ثانباألقصر المنشأة

ن347باألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

ن331باألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ن322باألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ن317باألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانالمدامود
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االقصراألدبىمبصرجاد مغربى عزت وليد72421

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد سعد ربيع حسن72422

االقصراألدبىمبصرالنوبى الجليل عبد صالح ضياء72423

االقصراألدبىمبصرسليم احمد حجاج محمد72424

االقصراألدبىمبصرعلى احمد اسماعيل محمود72425

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد وليد72426

االقصراألدبىمبصرامين الحميد عبد مجاهد ابراهيم72427

االقصراألدبىمبصرابراهيم المنطلب عبد احمد الحى عبد72428

االقصراألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد هللا عبد72429

االقصراألدبىمبصرمحمد الضوى فوزى فارس72430

االقصراألدبىمبصراحمد محمد على محمد72431

االقصراألدبىمبصربشارى محمد هللا عطيت محمود72432

االقصراألدبىمبصراحمد محمد محمود مؤمن72433

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد رأفت محمد72434

االقصراألدبىمبصرجالل احمد حسن محمد72435

االقصراألدبىمبصرمحمد بدوى بركات محمد محمود72436

االقصراألدبىمبصرالعال عبد احمد ممدوح محمود72437

االقصراألدبىمبصرطايع احمد محمد احمد72438

االقصراألدبىمبصرمحمد خليفه حسن هللا عبد72439

االقصراألدبىمبصرالرب جاد على محمد غريب72440

االقصراألدبىمبصراحمد بغدادى محمود محمد72441

االقصراألدبىمبصراحمد حسن محمد حسين72442

االقصراألدبىمبصرحسن احمد سيد محمد محمود72443

االقصراألدبىمبصرالرب جاد حسن عبده حسين72444

االقصراألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد72445

االقصراألدبىمبصرعدل احمد محمد مصطفى72446

االقصراألدبىمبصراسماعيل احمد حجاج محمد72447

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد حسن احمد72448

االقصراألدبىمبصركارم احمد حسين احمد72449

االقصراألدبىمبصرمنصور الرحمن عبد محمد احمد72450

االقصراألدبىمبصراحمد محمد محمود احمد72451

االقصراألدبىمبصرعلى يوسف محمود احمد72452

االقصراألدبىمبصراحمد الشحات احمد الحسين72453

االقصراألدبىمبصرمرعى احمد المجد ابو الطيب72454

االقصراألدبىمبصرمحمود حسان محمود النجار72455

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد مصطفى الناصر عبد جمال72456

االقصراألدبىمبصرمحمد حسان احمد محمد72457

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن الطيب محمد72458

االقصراألدبىمبصرالمعبود عبد نجدى جابر محمد72459

االقصراألدبىمبصرمحمد يوسف حسان محمد72460

االقصراألدبىمبصرحسين محمود خالد محمد72461

االقصراألدبىمبصرعلى النادى احمد سيد محمد72462
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االقصراألدبىمبصرعلى عمر طاهر محمد72463

االقصراألدبىمبصراحمد طايع على محمد72464

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد محمد72465

االقصراألدبىمبصرمحمود الجيالنى محمود محمد72466

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد احمد محمود72467

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن الطيب محمود72468

االقصراألدبىمبصرحسن المحسن عبد حسن محمود72469

االقصراألدبىمبصرحسين حسان حسين محمود72470

االقصراألدبىمبصراحمد شحات العاطى عبد محمود72471

االقصراألدبىمبصرابراهيم على محمد محمود72472

االقصراألدبىمبصرحسين احمد مصطفى محمود72473

االقصراألدبىمبصرعلى العزب محمود هشام72474

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين احمد وليد72475

االقصراألدبىمبصراحمد محمد جمال يوسف72476

االقصراألدبىمبصراحمد المجد ابو سعيد ابراهيم72477

االقصراألدبىمبصراحمد سعدى عادل احمد72478

االقصراألدبىمبصرحسانين رشيدى محمود احمد72479

االقصراألدبىمبصرهمام ماجد محمد اسالم72480

االقصراألدبىمبصرالنوبى الرب جاد النبى عبد حازم72481

االقصراألدبىمبصرحفنى شيبه حمدى شريف72482

االقصراألدبىمبصراللطيف عبد النعيم عبد محمد شريف72483

االقصراألدبىمبصرسيد فراج محمود شريف72484

االقصراألدبىمبصرخليفه محمود الكريم جاد شعبان72485

االقصراألدبىمبصرمحمد الراضى عبد ناجى الرحمن عبد72486

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد منصور السالم عبد72487

االقصراألدبىمبصرحسن وهبى احمد هللا عبد72488

االقصراألدبىمبصراحمد محمد محمود عبيد72489

االقصراألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد محمد72490

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين جابر محمد72491

االقصراألدبىمبصرمحمود الحارث عبد الهادى عبد محمد72492

االقصراألدبىمبصرعلى الراضى عبد عبده محمد72493

االقصراألدبىمبصرحسانين رشيدى احمد محمود72494

االقصراألدبىمبصراحمد دسوقى احمد محمد72495

االقصراألدبىمبصرابراهيم حسان ابراهيم الطيب72496

االقصراألدبىمبصراحمد حسن محمد احمد72497

االقصراألدبىمبصرحسين محمود احمد عالء72498

االقصراألدبىمبصرحسن حسين النجا ابو محمد72499

االقصراألدبىمبصرمحمد النادى الفتاح عبد حسن72500

االقصراألدبىمبصراسماعيل رسالن احمد رمضان72501

االقصراألدبىمبصرالحليم عبد محمد الحسن ابو احمد72502

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد عثمان الحسين72503

االقصراألدبىمبصرحسن محمد حسن الطيب72504
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ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثاناالقالتة
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ن325االقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة
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ثاناالقالتة

ثاناالقالتة
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ن316البعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ن317البعيرات كوم

ثانالبعيرات كوم

ثانالمريس

ن343باالقصر الضبعية

ن325باالقصر الضبعية

ثانباالقصر الضبعية
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االقصراألدبىمبصراحمد الحافظ عبد عز محمد72505

االقصراألدبىمبصرسيد احمد بدوى محمود72506

االقصراألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود بغدادى72507

االقصراألدبىمبصرمشعال قناوى خالد احمد72508

االقصراألدبىمبصرعلى القادر عبد حسن احمد72509

االقصراألدبىمبصراحمد محمد حسانى حسين72510

االقصراألدبىمبصرمصطفى الرحيم عبد جمال طارق72511

االقصراألدبىمبصرالمالك عبد على حماده على72512

االقصراألدبىمبصراحمد على محمد على72513

االقصراألدبىمبصرمرزوق محمد الوارث عبد قناوى72514

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم محمد72515

االقصراألدبىمبصرمحمد يوسف الحجاج ابو محمد72516

االقصراألدبىمبصرحسين السيد احمد محمد72517

االقصراألدبىمبصرسلطان النجار عادل محمد72518

االقصراألدبىمبصرعلى عبده على محمد72519

االقصراألدبىمبصرمحمود سليم احمد سيد محمود72520

االقصراألدبىمبصراحمد بكرى الرحيم عبد محمود72521

االقصراألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد محمود72522

االقصراألدبىمبصرعلى محمد نوبى محمود72523

االقصراألدبىمبصرحجاجى محمد يوسف محمود72524

االقصراألدبىمبصريونس احمد حسين مؤمن72525

االقصراألدبىمبصرمحمد المجد ابو محمد وليد72526

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد وليد72527

االقصراألدبىمبصرالنوبى اللطيف عبد حسان وليد72528

االقصراألدبىمبصريسن احمد الباسط عبد نوح72529

االقصراألدبىمبصراللطيف عبد محمد احمد هشام72530

االقصراألدبىمبصرمرعى الحجاج ابو الغفار عبد احمد72531

االقصراألدبىمبصراحمد النوبى السيد احمد72532

االقصراألدبىمبصرالصاوى بشير عثمان احمد72533

االقصراألدبىمبصرالفاضل احمد خديوى احمد72534

االقصراألدبىمبصرنصر شفيق رفاعى احمد72535

االقصراألدبىمبصرعلى محمد على احمد72536

االقصراألدبىمبصرحفنى احمد السعدى رأفت72537

االقصراألدبىمبصرسنين مختار حسين عمار72538

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد بركات عمر72539

االقصراألدبىمبصرالطيرى محمد الفتاح عبد محمد72540

االقصراألدبىمبصراحمد بكرى سلطان محمود72541

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين على جعفر72542

االقصراألدبىمبصراسماعيل احمد محمود محمد72543

االقصراألدبىمبصرمحمد الطاهر السالم عبد الناصر عبد محمد72544

االقصراألدبىمبصرالمهدى الكريم عبد العظيم عبد يوسف72545

االقصراألدبىمبصراحمد فهمى حجاج ابراهيم72546
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ن325الوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت
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ثانالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت
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ن315الوابورات ارمنت

ن315الحيط ارمنت

ن315الحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

ن325الحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ن320الحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ن319فاطمه الحاجة

ثاناصفون
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االقصراألدبىمبصراحمد السيد محمد ابراهيم72547

االقصراألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد الباسط عبد الحسن ابو72548

االقصراألدبىمبصرربه عبد الدايم عبد ابراهيم احمد72549

االقصراألدبىمبصرمحمد سعد الحجاج ابو احمد72550

االقصراألدبىمبصرمدنى صديق بكر ابو احمد72551

االقصراألدبىمبصرمحمود نظير بدرى احمد72552

االقصراألدبىمبصراحمد برسى االمير احمد72553

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود االمير احمد72554

االقصراألدبىمبصرالحق جاد مصطفى زكى احمد72555

االقصراألدبىمبصرابراهيم ابراهيم سعيد احمد72556

االقصراألدبىمبصرحسن النبى عبد الفتاح عبد احمد72557

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد على احمد72558

االقصراألدبىمبصرابراهيم محمد كمال احمد72559

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد محمد احمد72560

االقصراألدبىمبصرمحمد فراج محمد احمد72561

االقصراألدبىمبصرالمجد ابو الراضى عبد الدين نصر احمد72562

االقصراألدبىمبصرالدايم عبد فراج عدلى اسالم72563

االقصراألدبىمبصراحمد محمد حسن االمير72564

االقصراألدبىمبصرخليل االمير على االمير72565

االقصراألدبىمبصربدارن على سليمان السيد72566

االقصراألدبىمبصراحمد الطاهر حسن الطاهر72567

االقصراألدبىمبصرخليل محمد حلمى النوبى72568

االقصراألدبىمبصرعلى امين الحميد عبد امين72569

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد الفتاح عبد محمد ايمن72570

االقصراألدبىمبصرالحسن ابو الصبور عبد حسن ايهاب72571

االقصراألدبىمبصرسليم محمد االمير محمد بالل72572

االقصراألدبىمبصرمصطفى محمد السيد تركى72573

االقصراألدبىمبصرهللا عبد حسن جابر جبريل72574

االقصراألدبىمبصرحسين عابد محمد حسام72575

االقصراألدبىمبصرمدنى الصديق االمير حسن72576

االقصراألدبىمبصرطه السيد طلعت حسن72577

االقصراألدبىمبصرمصطفى محمد الرازق عبد حسن72578

االقصراألدبىمبصرالعزيز عبد توفيق على حسن72579

االقصراألدبىمبصرمحمد فهمى محمد حسن72580

االقصراألدبىمبصرمحمد البربرى ابراهيم حسين72581

االقصراألدبىمبصرحسن وهبى المجد ابو حسين72582

االقصراألدبىمبصرمدنى الصديق االمير حسين72583

االقصراألدبىمبصراحمد حسن الراضى عبد حسين72584

االقصراألدبىمبصراحمد المجد ابو الواجد عبد حمدى72585

االقصراألدبىمبصرمحمد السعود ابو بدرى رجب72586

االقصراألدبىمبصراحمد التهامى حسن رضوان72587

االقصراألدبىمبصرحبيش سليم محمد الكريم عبد رمضان72588
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االقصراألدبىمبصرحسن مصطفى صدقى عاطف72589

االقصراألدبىمبصرطه يوسف قرقار العزيز عبد72590

االقصراألدبىمبصرمحمد الرضى عبد السيد هللا عبد72591

االقصراألدبىمبصرخليل صالح هللا عبد الهادى عبد72592

االقصراألدبىمبصرالدايم عبد فراج جمال على72593

االقصراألدبىمبصراحمد مصطفى دوح ابو عمر72594

االقصراألدبىمبصرعلى لطفى النعيم عبد عمر72595

االقصراألدبىمبصرمحمد الكريم جاد هللا عبد عمران72596

االقصراألدبىمبصرالمولى جاد محمد عادل فارس72597

االقصراألدبىمبصرعلى الفهمى صالح فراج72598

االقصراألدبىمبصرسليم محمد المنعم عبد الحجاج ابو محمد72599

االقصراألدبىمبصرحامد احمد السيد محمد72600

االقصراألدبىمبصرمحمد السيد الضوى محمد72601

االقصراألدبىمبصرركابى محمد جابر محمد72602

االقصراألدبىمبصررسالن محمد حسانى محمد72603

االقصراألدبىمبصرمصطفى على رفاعى محمد72604

االقصراألدبىمبصرغانم احمد سعيد محمد72605

االقصراألدبىمبصرسعد فراج الصبور عبد محمد72606

االقصراألدبىمبصرمحمود على المجيد عبد النعيم عبد محمد72607

االقصراألدبىمبصرمحمد الرب جاد على محمد72608

االقصراألدبىمبصرحسانين حسن على محمد72609

االقصراألدبىمبصرعلى عباس على محمد72610

االقصراألدبىمبصرالحسن ابو الدايم عبد محمود محمد72611

االقصراألدبىمبصرمحمد الدايم عبد محمود محمد72612

االقصراألدبىمبصرتوفيق المجد ابو هارون محمد72613

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد محمود72614

االقصراألدبىمبصرحفنى هالل النجار محمود72615

االقصراألدبىمبصرحفنى الستار عبد حسن محمود72616

االقصراألدبىمبصرالوفا ابو التهامى زكريا محمد72617

االقصراألدبىمبصرسلمان محمود محمد محمود72618

االقصراألدبىمبصرعلى ابراهيم حسين مدحت72619

االقصراألدبىمبصرالراضى عبد محمد السالم عبد يسرى72620

االقصراألدبىمبصرالنجار اللطيف عبد على يوسف72621

االقصراألدبىمبصرقناوى محمد جابر فراج يوسف72622

االقصراألدبىمبصرمحمود على صابر هاشم72623

االقصراألدبىمبصرحسان العومى صابر محمد72624

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد النجار محمد72625

االقصراألدبىمبصرمحمد الرؤف عبد االمير حسين72626

االقصراألدبىمبصرالرحمن عبد الطاهر محمد الطاهر72627

االقصراألدبىمبصراحمد مصطفى محمد مكى72628

االقصراألدبىمبصراحمد مصطفى االمير عادل72629

االقصراألدبىمبصرالمجيد عبد طاهر جابر ايمن72630
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ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

راسباصفون

راسباصفون

ثاناصفون

راسباصفون

راسباصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

راسباصفون

ثاناصفون

ن324اصفون

ثاناصفون

ن315اصفون

ن320اصفون

ن328اصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

راسباصفون

ن315اصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

راسباصفون

راسباصفون

راسباصفون

راسباصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

راسباصفون

ن328اصفون

ثاناصفون

راسباصفون

راسباصفون

راسباصفون

ثانطفنيس
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االقصراألدبىمبصرالمجد ابو محمد الهادى عبد احمد72631

االقصراألدبىمبصرمحمد هاشم محمود شعبان72632

االقصراألدبىمبصراحمد العبادى حسين الرحيم عبد72633

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد السيد محمود الرحيم عبد72634

االقصراألدبىمبصرعلى الصديق الحداد على72635

االقصراألدبىمبصرسليمان حفنى السيد محمد72636

االقصراألدبىمبصرعلى الجليل عبد الرحمن عبد مصطفى72637

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود جابر مختار72638

االقصراألدبىمبصرابراهيم طاهر محمود وليد72639

االقصراألدبىمبصراحمد على محمد ابراهيم72640

االقصراألدبىمبصرابراهيم امير ابراهيم احمد72641

االقصراألدبىمبصرمرسى عبيد الوفا ابو احمد72642

االقصراألدبىمبصراحمد ابراهيم الدسوقى احمد72643

االقصراألدبىمبصرحامد محمود العاطى عبد احمد72644

االقصراألدبىمبصرالدسوقى البدرى النعيم عبد احمد72645

االقصراألدبىمبصربدوى الفتاح عبد ماهر احمد72646

االقصراألدبىمبصرحسن مكى محمد احمد72647

االقصراألدبىمبصراحمد اسماعيل خالد اسالم72648

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد اسماعيل72649

االقصراألدبىمبصرقناوى محمد الفتاح عبد الحسن72650

االقصراألدبىمبصراحمد الصادق محمود الصادق72651

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد النبى عبد ايمن72652

االقصراألدبىمبصرالسيد الدايم عبد الدسوقى حسين72653

االقصراألدبىمبصرمحمد السيد الهادى محمد حمزه72654

االقصراألدبىمبصرمغازى الحميد عبد فتحى خالد72655

االقصراألدبىمبصراحمد الرسول عبد محمود خالد72656

االقصراألدبىمبصررضوان الرحيم عبد امين عيد رضوان72657

االقصراألدبىمبصراحمد داروى محمد الرحمن عبد72658

االقصراألدبىمبصرزيد ابو المجد ابو احمد هللا عبد72659

االقصراألدبىمبصرسيد محمد احمد حسن هللا عبد72660

االقصراألدبىمبصرمحمد الهادى عبد سالم المتعال عبد72661

االقصراألدبىمبصراحمد محمد محمد المؤمن عبد72662

االقصراألدبىمبصراحمد زيدان مرزوق المؤمن عبد72663

االقصراألدبىمبصرمحمد السيد محمود عالء72664

االقصراألدبىمبصربكرى ضاحى ناصر عالء72665

االقصراألدبىمبصرنوبى احمد السيد كامل72666

االقصراألدبىمبصرالسالم عبد البدرى احمد محمد72667

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد حيدر محمد72668

االقصراألدبىمبصرمحمد على سيد محمد72669

االقصراألدبىمبصرقاسم محمد الناصر عبد محمد72670

االقصراألدبىمبصرعلى دسوقى كامل محمد72671

االقصراألدبىمبصرابراهيم الكريم عبد ناصر محمد72672
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ن315طفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ن329طفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ثانالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ن315المساوية

ن343.5المساوية

راسبالمساوية

ن315المساوية

ثانالمساوية

ن333المساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

ن339المساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ن321المساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية
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االقصراألدبىمبصرمحمود الجليل عبد السيد محمود72673

االقصراألدبىمبصراحمد كامل جمال محمود72674

االقصراألدبىمبصرحسن محمود رمضان محمود72675

االقصراألدبىمبصرمحمد عباس الخالق عبد محمود72676

االقصراألدبىمبصرابراهيم احمد عبده مصطفى72677

االقصراألدبىمبصرالصادق محمد عبده يحيى72678

االقصراألدبىمبصرالشافعى محمد هللا عبد محمد72679

االقصراألدبىمبصرمدنى ركابى عنانى الحجاج ابو72680

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد حسن احمد72681

االقصراألدبىمبصرمحمود سيد محمد ابراهيم72682

االقصراألدبىمبصرمحمد السيد الكريم عبد السيد72683

االقصراألدبىمبصرعمر محمد رجب حسن72684

االقصراألدبىمبصرمحمد فخرى حماده رمضان72685

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد الرحمن عبد شاذلى72686

االقصراألدبىمبصرالقادر عبد بدوى السميع عبد الشاذلى72687

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد النوبى نادى طارق72688

االقصراألدبىمبصربسطاوى الرحيم عبد هوارى الرحيم عبد72689

االقصراألدبىمبصرالسيد ربه عبد محمد العظيم عبد72690

االقصراألدبىمبصرحسن نافع احمد الفتاح عبد72691

االقصراألدبىمبصرخضرى شعبان حسين فهد72692

االقصراألدبىمبصرهميمى فهمى السميع عبد فهمى72693

االقصراألدبىمبصرجاد عطيتو زكريا كامل72694

االقصراألدبىمبصرشعبان االمين محمد اشرف محمد72695

االقصراألدبىمبصرالصادق موسى ممدوح محمد72696

االقصراألدبىمبصرمغازى ربيع نور محمد72697

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد خضرى يوسف محمد72698

االقصراألدبىمبصرهللا عبد الدسوقى محمد الرحيم عبد محمود72699

االقصراألدبىمبصربيومى حلمى امين مصطفى72700

االقصراألدبىمبصرحسين الدسوقى ربيع مصطفى72701

االقصراألدبىمبصرخضرى بسطاوى ابراهيم وليد72702

االقصراألدبىمبصرجالل احمد حسين يوسف72703

االقصراألدبىمبصرنور صالح حسانين اسماعيل72704

االقصراألدبىمبصرعلى صبرى كمال احمد72705

االقصراألدبىمبصرمحمد رشيدى احمد على72706

االقصراألدبىمبصرمحمد حسانين مصطفى محمود72707

االقصراألدبىمبصرفراج علوانى الهادى عبد احمد72708

االقصراألدبىمبصرالسيد اسماعيل عيد بدوى72709

االقصراألدبىمبصرحسن القادر عبد النور عبد حسن72710

االقصراألدبىمبصرسلمان يونس حسن الحكيم عبد72711

االقصراألدبىمبصرمحمد النوبى هللا عطيت هللا عبد72712

االقصراألدبىمبصرخليل حسن النوبى على72713

االقصراألدبىمبصراللطيف عبد الدايم عبد محمد عمرو72714
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ن315المساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ن315المساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

راسبعبده محمد

ثانعبده محمد

راسبعبده محمد

ثانعبده محمد

راسبعبده محمد

راسبعبده محمد

ن318عبده محمد

ن319عبده محمد

ثانعبده محمد

راسبعبده محمد

ن315عبده محمد

ن315عبده محمد

راسبعبده محمد

راسبعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

راسبعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

راسبعبده محمد

راسبعبده محمد

ثانباالقصر رجب محمد

راسبباالقصر رجب محمد

ن319باالقصر رجب محمد

ن325باالقصر رجب محمد

راسبباالقصر رجب محمد

راسبباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد
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االقصراألدبىمبصرسعيد محمد الحسن ابو محمد72715

االقصراألدبىمبصرسليم بدر صالح محمد72716

االقصراألدبىمبصراحمد العال عبد الفتاح عبد محمد72717

االقصراألدبىمبصرحسن هللا عبد وهبى محمد72718

االقصراألدبىمبصرخليفه سالم منصور منتصر72719

االقصراألدبىمبصراحمد جاد ناصر مؤمن72720

االقصراألدبىمبصرحسين جمعه احمد سيد احمد72721

االقصراألدبىمبصرالمنعم عبد محمد النعيم عبد احمد72722

االقصراألدبىمبصررسالن فتحى ناصر اسالم72723

االقصراألدبىمبصراحمد الضوى احمد حسن72724

االقصراألدبىمبصرعلى حسين محمد حسن72725

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن محمود حسين72726

االقصراألدبىمبصرالسيد عبد محمد احمد سالم72727

االقصراألدبىمبصربكر ابو محمد االمير سعد72728

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد محمود شاذلى72729

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد جابر محمد72730

االقصراألدبىمبصرحسين احمد المحسن عبد محمد72731

االقصراألدبىمبصرقناوى جابر احمد محمود72732

االقصراألدبىمبصرعلى اسماعيل نوبى محمود72733

االقصراألدبىمبصرقناوى احمد محمد مصطفى72734

االقصراألدبىمبصرعمر احمد جابر ابراهيم72735

االقصراألدبىمبصرالسجاعى الحفيظ عبد جابر السيد72736

االقصراألدبىمبصراحمد جابر كمال تقادم72737

االقصراألدبىمبصرالعزيز عبد عامر على حسان72738

االقصراألدبىمبصرهللا عبد احمد هللا عبد حسن72739

االقصراألدبىمبصرضوى اللطيف عبد عطيتو حسين72740

االقصراألدبىمبصربكرى النوبى شعبان خالد72741

االقصراألدبىمبصرسليمان احمد محمد سعد72742

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد سعيد الكريم عبد سعيد72743

االقصراألدبىمبصرضوى اللطيف عبد عطيتو اللطيف عبد72744

االقصراألدبىمبصرمحمد جمعه محمد هللا عبد72745

االقصراألدبىمبصرهللا عبد الجليل عبد محمد هللا عبد72746

االقصراألدبىمبصراحمد سيد احمد الرحمن عبد72747

االقصراألدبىمبصرعلى الدين عز جعفر على72748

االقصراألدبىمبصرحسين حسن الدين عز على72749

االقصراألدبىمبصرمحمود الضوى محمود محمد عمرو72750

االقصراألدبىمبصرمحمد هللا كرم الصادق هللا كرم72751

االقصراألدبىمبصرسيد محمد احمد مبارك72752

االقصراألدبىمبصرعمر المطلب عبد احمد محمد72753

االقصراألدبىمبصريوسف مرغنى احمد محمد72754

االقصراألدبىمبصرمحمد برعى بدرى محمد72755

االقصراألدبىمبصرعباس حلمى بدرى محمد72756
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ن333باالقصر الدير
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ثاناالمير

ثاناالمير

ثاناالمير
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ثاناالمير

ثاناالمير

ثاناالمير
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ثانزرنيخ
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ثانزرنيخ

ن315زرنيخ

ن334زرنيخ

ن320زرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ
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االقصراألدبىمبصرسيد احمد جبارى محمد72757

االقصراألدبىمبصراحمد محمد عاطف محمد72758

االقصراألدبىمبصراحمد سيد محمد هللا عبد محمد72759

االقصراألدبىمبصراحمد السيد حسن مصطفى72760

االقصراألدبىمبصرهللا خلف بدرى عيد الكريم عبد72761

االقصراألدبىمبصراحمد السيد حسن علوانى72762

االحمر البحراألدبىمبصرابراهيم حسن عبيد مبارك72763

االحمر البحراألدبىمبصرحسن فؤاد النصر ابو محمود72764

االحمر البحراألدبىمبصرالسيد على عقبى مصطفى على72765

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد حمزه سيد محمود72766

االحمر البحراألدبىمبصرعمار محمد احمد عيسى على72767

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد عيسى محمد عيسى72768

االحمر البحراألدبىمبصركير محمد جامع محمد72769

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد عيسى احمد خير محمد72770

االحمر البحراألدبىمبصرعامر على موسى محمود72771

االحمر البحراألدبىمبصرلباب محمد االمين محمد على مصطفى72772

اسواناألدبىمبصرمحمد نوبى سيد اسالم72773

اسواناألدبىمبصرراشد حميد حسن مؤمن72774

اسواناألدبىمبصراحمد الفضل ابو مختار محمود72775

اسواناألدبىمبصرمحمود الحجاج ابو طه احمد72776

اسواناألدبىمبصرمحمد عامر محمد احمد72777

اسواناألدبىمبصراحمد احمد منصور احمد72778

اسواناألدبىمبصرحامد على هشام احمد72779

اسواناألدبىمبصراحمد على محمد يسرى احمد72780

اسواناألدبىمبصرالسيد عبد مكى ممدوح اسالم72781

اسواناألدبىمبصرحامد عرفه ابراهيم الحسين72782

اسواناألدبىمبصرحمزه على احمد الحسين72783

اسواناألدبىمبصربكر ابو احمد ابراهيم جبريل72784

اسواناألدبىمبصرمحمد حامد محمد حامد72785

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد الدين عز سعيد72786

اسواناألدبىمبصرعمر هللا عبد سمير الرحمن عبد72787

اسواناألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد الكريم عبد72788

اسواناألدبىمبصرالسقطى السيد محمد عمر72789

اسواناألدبىمبصرمحمد هللا عبد حسنى عمرو72790

اسواناألدبىمبصراحمد عوض محمد عوض72791

اسواناألدبىمبصرمصطفى سمان محمد كريم72792

اسواناألدبىمبصراحمد محمود الحجاج ابو محمد72793

اسواناألدبىمبصرحامد محمد سعيد محمد72794

اسواناألدبىمبصرمحمد المولى عبد عابدين محمد72795

اسواناألدبىمبصرابراهيم الخضرى احمد محمود72796

اسواناألدبىمبصريسين احمد الدين سراج محمد محمود72797

اسواناألدبىمبصرطه عباس ربيع مصطفى72798
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ن320.5زرنيخ

ثانزرنيخ

ن315زرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ن332الغردقة

ن332.5الغردقة

ن330الغردقة

ن318(الشالتين) المراغى مصطفى محمد الشيخ

ثانابورماد

ن324ابورماد

ن333.5ابورماد

ثانابورماد

ثانابورماد

ن335ابورماد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالجزيرة

راسبالجزيرة

ثانالجزيرة

راسبالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

راسبالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

راسبالجزيرة

ن315الجزيرة

راسبالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة

ثانالجزيرة
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اسواناألدبىمبصرعوض نوبى محمد مصطفى72799

اسواناألدبىمبصرعبده سليمان صالح معاذ72800

اسواناألدبىمبصرالنافع عبد محمد الكريم عبد يحيى72801

اسواناألدبىمبصرحامد سليمان محمد احمد72802

اسواناألدبىمبصراحمد الفتاح عبد محمد الرحمن عبد72803

اسواناألدبىمبصرحسن النصر ابو جمال احمد72804

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد خالد احمد72805

اسواناألدبىمبصرالرحيم عبد حسين خميس احمد72806

اسواناألدبىمبصراحمد محمد سيد احمد72807

اسواناألدبىمبصرسليمان عمر الرحمن عبد احمد72808

اسواناألدبىمبصردياب مختار فايز احمد72809

اسواناألدبىمبصرحسين احمد حسن الحسين72810

اسواناألدبىمبصرمحمد ربه عبد مصطفى الدين حسام72811

اسواناألدبىمبصرابراهيم الحفيظ عبد على حسين72812

اسواناألدبىمبصرسليمان دياب اللطيف عبد دياب72813

اسواناألدبىمبصرمحمود سليمان ابراهيم سلمان72814

اسواناألدبىمبصرعلى اسماعيل منصور هللا عبد72815

اسواناألدبىمبصرمحمد المنعم عبد سيد على72816

اسواناألدبىمبصرحسن مصطفى حمد مصطفى72817

اسواناألدبىمبصرالمجيد عبد محمد الكريم عبد مصطفى72818

اسواناألدبىمبصرعلى محمد على مصطفى72819

اسواناألدبىمبصرمحمد سالم بسطاوى وهبى72820

اسواناألدبىمبصربدر الحارس عبد ربيع يسن72821

اسواناألدبىمبصرحسين محمود يوسف ابراهيم72822

اسواناألدبىمبصرالعزيز عبد احمد خالد احمد72823

اسواناألدبىمبصرالطيب حسن الكريم عبد احمد72824

اسواناألدبىمبصررسالن محمود محروس احمد72825

اسواناألدبىمبصرابراهيم حامد محمود احمد72826

اسواناألدبىمبصرحامد محمد احمد اسالم72827

اسواناألدبىمبصرمحمد حسين محمد الحسين72828

اسواناألدبىمبصراحمد عثمان محمد الحسين72829

اسواناألدبىمبصرالكريم عبد حسن الهادى عبد حمدى72830

اسواناألدبىمبصراحمد العظيم عبد المنعم عبد رضا72831

اسواناألدبىمبصرحفنى الفتاح عبد شعبان شريف72832

اسواناألدبىمبصراحمد زغلول محمد الدين صالح72833

اسواناألدبىمبصرالدايم عبد احمد جبران العزيز عبد72834

اسواناألدبىمبصرالصادق مصطفى سليمان هللا عبد72835

اسواناألدبىمبصرمحمد فؤاد محمد هللا عبد72836

اسواناألدبىمبصراحمد الهادى عبد جمال محمد72837

اسواناألدبىمبصرسليم هاشم ابراهيم مصطفى72838

اسواناألدبىمبصررضوان موسى محمد القاسم ابو72839

اسواناألدبىمبصرحمد احمد الحسن ابو احمد72840
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ثانالجزيرة

راسبالجزيرة

ثانالجزيرة

ثاندراو

راسبدراو

ن331بنبان

ن343بنبان

ثانبنبان

ن340بنبان

ثانبنبان

ثانبنبان

ن342بنبان

ن344بنبان

ثانبنبان

ثانبنبان

ثانبنبان

ن318بنبان

ثانبنبان

ثانبنبان

ن318بنبان

ثانبنبان

ن350.5بنبان

ن332بنبان

ثانامبو كوم

ن323امبو كوم

ن322امبو كوم

ثانامبو كوم

ن324امبو كوم

ن326امبو كوم

ثانامبو كوم

ن318امبو كوم

ثانامبو كوم

ن343امبو كوم

ثانامبو كوم

ثانامبو كوم

ن315امبو كوم

ن330امبو كوم

ثانامبو كوم

ثانامبو كوم

ن354امبو كوم

ثانالمالكى

راسبالمالكى
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اسواناألدبىمبصرعلى على محمد احمد72841

اسواناألدبىمبصرمحمد الهادى عبد شحات بركات72842

اسواناألدبىمبصرمحمد سالم الفتاح عبد سالم72843

اسواناألدبىمبصرحامد المنعم عبد الحسن ابو شاذلى72844

اسواناألدبىمبصرعلى شحات صالح شحات72845

اسواناألدبىمبصرمحمدين احمد بدرى طه72846

اسواناألدبىمبصرعلى امين مصطفى الرحمن عبد72847

اسواناألدبىمبصرمحمد على شاذلى فارس72848

اسواناألدبىمبصرعيد محمد جمعه محمد72849

اسواناألدبىمبصرهباش مدنى الحميد عبد محمد72850

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد الكريم عبد محمد72851

اسواناألدبىمبصرمرجان محمد النبى عبد محمد72852

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد على محمد72853

اسواناألدبىمبصراحمد امين محمود محمد72854

اسواناألدبىمبصرعجالن احمد الليل ابو محمود72855

اسواناألدبىمبصرعلى محمود حسن محمود72856

اسواناألدبىمبصرمراد بحر حامد وليد72857

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد صالح يحيى72858

اسواناألدبىمبصرحسن احمد محمد احمد72859

اسواناألدبىمبصرعلى الرحمن عبد ايمن احمد72860

اسواناألدبىمبصرابراهيم يونس محمد احمد72861

اسواناألدبىمبصرخليل حسين بدرى الحسين72862

اسواناألدبىمبصرالرضى عبد حامد الرازق عبد حامد72863

اسواناألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد حسن حسام72864

اسواناألدبىمبصرالقادر عبد محمد القادر عبد ادهم72865

اسواناألدبىمبصراحمد محمد العزيز عبد احمد72866

اسواناألدبىمبصرعثمان احمد هللا عبد احمد72867

اسواناألدبىمبصرهللا عبد الرضى عبد محمد الرضى عبد72868

اسواناألدبىمبصرمحمود على حمدى على72869

اسواناألدبىمبصرحسين محمد محمود هللا فرج72870

اسواناألدبىمبصرالقادر عبد حسن جمال محمد72871

اسواناألدبىمبصرالدين نور الوهاب عبد كمال محمود72872

اسواناألدبىمبصرمحمد يوسف مصطفى يوسف72873

اسواناألدبىمبصرحسين احمد يوسف احمد72874

اسواناألدبىمبصرالكريم عبد محمود الكريم عبد هللا عبد72875

اسواناألدبىمبصرعبادى حسن عمران محمود72876

اسواناألدبىمبصراحمد حسن منصور محمود72877

اسواناألدبىمبصرمحمد مرسى النعيم عبد محروس72878

اسواناألدبىمبصرخميس سيد الباسط عبد مصطفى72879

اسواناألدبىمبصرعلى حامد محمد منصور72880

اسواناألدبىمبصرالطيب احمد الطيب يوسف72881

اسواناألدبىمبصرمحمد الدين عز سيد الحسن ابو72882
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ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ن327المالكى

ن320المالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ن315المالكى

ثانالمالكى

ن315المالكى

ثانالمالكى

ن329المالكى

ن334المالكى

ثانالمالكى

ن315المالكى

ن325المالكى

ن340المالكى

ثانالمالكى

ثانسلوا

ن345الطوناب

ن330الطوناب

ن350الطوناب

ن323الطوناب

ن333الطوناب

ن319(الرديسية) ابوكليب طه

ثانالسالم عبد مصطفى

ثانالسالم عبد مصطفى

ثانالسالم عبد مصطفى

ثانالسالم عبد مصطفى

ثانالسالم عبد مصطفى

ثانالسالم عبد مصطفى

راسبالسالم عبد مصطفى

راسبالسالم عبد مصطفى

ن315ادفو

ن353ادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

راسبادفو

ن315ادفو

راسبادفو

ثانهالوى كامل محمد
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اسواناألدبىمبصرابراهيم عباس هللا عبد احمد72883

اسواناألدبىمبصرعرابى حسين محمود احمد72884

اسواناألدبىمبصرمحمود صالح محمود احمد72885

اسواناألدبىمبصراحمد محمد محمود احمد72886

اسواناألدبىمبصرعلى محمد سيد محمد اسالم72887

اسواناألدبىمبصرحسين سعيد انور حامد72888

اسواناألدبىمبصرحسيب ربيع جمال حمزه72889

اسواناألدبىمبصرصقر خضرى الفراج عبد خضرى72890

اسواناألدبىمبصرصادق الصبور عبد خضرى سراج72891

اسواناألدبىمبصرعثمان صالح شعبان صالح72892

اسواناألدبىمبصربكرى امير ابراهيم الرحمن عبد72893

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد احمد الدين عز72894

اسواناألدبىمبصربغدادى متولى الغفور عبد على72895

اسواناألدبىمبصرابراهيم بدوى احمد ابراهيم محمد72896

اسواناألدبىمبصرحامد ابراهيم جمعه محمد72897

اسواناألدبىمبصرمحمد صالح السالم عبد محمد72898

اسواناألدبىمبصراسماعيل محمد سعيد محمود72899

اسواناألدبىمبصرحامد فؤاد العزيز عبد محمود72900

اسواناألدبىمبصرمحمد بدرى فتحى محمود72901

اسواناألدبىمبصرالمجيد عبد يوسف حارس سعدى72902

اسواناألدبىمبصرنجارى البارى عبد نصر محمد72903

اسواناألدبىمبصرمحمود الرازق عبد كمال محمود72904

اسواناألدبىمبصرمحمد محمود الغنى عبد الرحمن عبد72905

اسواناألدبىمبصرقناوى عويس الستار عبد على72906

اسواناألدبىمبصرهللا عبد حسنين ايمن كرم72907

اسواناألدبىمبصرمرسى السيد احمد محمد72908

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد سعد محمد72909

اسواناألدبىمبصراحمد بسطاوى الوهاب عبد محمود72910

اسواناألدبىمبصرمحمد امين ابراهيم مصطفى72911

اسواناألدبىمبصرمعوض نوبى محمد نوبى72912

اسواناألدبىمبصرالكريم عبد الوهاب عبد خالد يوسف72913

اسواناألدبىمبصراحمد الحليم عبد عالم حسن72914

اسواناألدبىمبصرعامر السايح مسكين عامر72915

اسواناألدبىمبصرابراهيم مصطفى طه الرحمن عبد72916

اسواناألدبىمبصربسطاوى النبى عبد صالح ياسين72917

اسواناألدبىمبصرشاكر سيد محمد السيد72918

اسواناألدبىمبصرحامد حسين عيد حسن72919

اسواناألدبىمبصرالكريم عبد الصبور عبد احمد الرحيم عبد72920

اسواناألدبىمبصرالحسن ابو مرغنى عادل مرغنى72921

اسواناألدبىمبصراحمد توفيق فوزى محمود72922

اسواناألدبىمبصرابراهيم الرحيم عبد محمد محمود72923

اسواناألدبىمبصرحسن هللا عبد محمد اسالم72924
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ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

راسبهالوى كامل محمد

ن334هالوى كامل محمد

راسبالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالصعايدة

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ن330المويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ن318المويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ن326الشماخية

ن346الشماخية

ن318الشماخية

ن315الشماخية

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ن354(السباعية) المولى عبد محمد

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ن338(السباعية) المولى عبد محمد

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ثانالخوى
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اسواناألدبىمبصراحمد الرازق عبد احمد القادر عبد72925

اسواناألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم اللطيف عبد72926

اسواناألدبىمبصرزيد ابو عبيد جمال احمد72927

اسواناألدبىمبصراحمد محمد سيد احمد72928

اسواناألدبىمبصربدرى محمود سيد احمد72929

اسواناألدبىمبصراحمد نادى الفتاح عبد احمد72930

اسواناألدبىمبصرالرسول عبد الحليم عبد عربى احمد72931

اسواناألدبىمبصرمحمد مهلل سيد ايمن72932

اسواناألدبىمبصرطاهر احمد المطلب عبد حمزه72933

اسواناألدبىمبصرهللا عبد عمران رمضان رفيع72934

اسواناألدبىمبصرمحمود احمد سيد العزيز عبد72935

اسواناألدبىمبصرمحمد مهلل صبرى عماد72936

اسواناألدبىمبصربرسى اللطيف عبد دسوقى محمود72937

اسواناألدبىمبصراسماعيل محمد رزق مصطفى72938

اسواناألدبىمبصرمعوض صديق محمد مصطفى72939

سويف بنىاألدبىمبصرحسن رجب احمد خالد72940

سويف بنىاألدبىمبصرالحافظ عبد على شعبان محمد72941

سويف بنىاألدبىمبصرعويس قرنى سعيد محمد72942

سويف بنىاألدبىمبصررشدى سريع ابو مصطفى ايمن72943

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الدايم عبد عاطف محمود72944

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد اسماعيل رمضان72945

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد القادر عبد ناصر زياد72946

سويف بنىاألدبىمبصريوسف سيد عمر سيد72947

سويف بنىاألدبىمبصرجوده كامل يسن االخر عبد72948

سويف بنىاألدبىمبصرحسين الظاهر عبد عشرى الرحمن عبد72949

سويف بنىاألدبىمبصرهللا خلف صديق محمد عمر72950

سويف بنىاألدبىمبصرعويس المنعم عبد سامى محمد72951

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد النور ابو سعيد محمد72952

سويف بنىاألدبىمبصرعوض حسن النبى عبد محمد72953

سويف بنىاألدبىمبصراحمد قرنى جمال محمد72954

سويف بنىاألدبىمبصرسيد التواب عبد محمد هشام72955

سويف بنىاألدبىمبصرعالم محمد خليفه ناصر72956

الشرقيةاألدبىمبصرحسن صبرى اسامه احمد72957

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد فهمى هللا عبد72958

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى المحسن عبد السيد المحسن عبد72959

الشرقيةاألدبىمبصرزكى ابراهيم محمد كريم72960

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمود عاطف على72961

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى على سليم محمد سليم72962

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين ابراهيم محمد محمد محمد احمد72963

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد السيد الباسط عبد72964

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل مراد ناهد محمد72965

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم اسماعيل احمد72966



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2924

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالخوى

ثانالخوى

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك

ثانالكرنك

راسبالكرنك

ثانالكرنك

ثانابشنا

راسبابشنا

راسبسويف ببنى الواسطى

ن346اطواب

ن315اشمنت

ثاناشمنت

ثاناشمنت

ثاناشمنت

ثاناشمنت

ن318اشمنت

ثاناشمنت

ثاناشمنت

راسباشمنت

ثاناشمنت

ثاناشمنت

ثانالمدينة اهناسيا

ثانقاى

راسبركاب ميت

ن321بالشرقية الزهراء

ثانبالشرقية الزهراء

ثانبالشرقية الزهراء

ثانالحبش

ثانههيا

ثانابوكبير

راسبابوكبير

ن315ابوكبير

ن315هربيط
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل الشبراوى شاكر72967

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سباعى رمضان محمود72968

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد عاطف محمد72969

الشرقيةاألدبىمبصرعزاز ابراهيم عبده عطيه ابراهيم72970

الشرقيةاألدبىمبصرراشد عطا ابراهيم محمد فارس72971

الشرقيةاألدبىمبصرالراعى غريب الراعى غريب72972

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد جمال احمد72973

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمدى طلعت محمد72974

الشرقيةاألدبىمبصرصبيح احمد محمد الوهاب عبد اسماعيل الوهاب عبد72975

الشرقيةاألدبىمبصرحمد محمد عيد منصور72976

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد خليل شوقى احمد72977

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد خليل شوقى اسالم72978

الشرقيةاألدبىمبصرقاسم هللا عبد محمد احمد72979

الشرقيةاألدبىمبصركف حسن البر عبد اسامه ابراهيم72980

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد على حامد محمد رمضان72981

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد نبوى محمد رجب محمد72982

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمود اشرف مصطفى72983

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الشحات العاطى عبد محمود72984

الشرقيةاألدبىمبصرغريب الحميد عبد جمعه محمود72985

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم بهنساوى ابراهيم يوسف72986

الشرقيةاألدبىمبصرداؤد محمد ابراهيم ايهاب ابراهيم72987

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على الهادى عبد رضا احمد72988

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد جبر السيد عبده72989

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن المعطى عبد خالد محمد72990

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم علوان السيد احمد72991

الشرقيةاألدبىمبصربركات احمد محمد السيد احمد72992

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد موسى محمد صبرى سمير72993

الشرقيةاألدبىمبصرغانم على عباس محمد احمد72994

الشرقيةاألدبىمبصرحجى جمعه فريج ابراهيم محمد احمد72995

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد الحميد عبد محمد72996

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد مدحت محمود72997

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن محمد محمد72998

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم على محمد ابراهيم72999

الشرقيةاألدبىمبصرعبده الفتوح ابو الغنى عبد احمد73000

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد العظيم عبد رضا احمد73001

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد رمضان احمد73002

الشرقيةاألدبىمبصرالحلواتى السيد حسن على احمد73003

الشرقيةاألدبىمبصرعبده السالم عبد سعد فوزى احمد73004

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم صالح73005

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد محمد خالد عادل73006

الشرقيةاألدبىمبصرغريب فؤاد سعيد غريب73007

الشرقيةاألدبىمبصرغريب فؤاد غريب فؤاد73008
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ن315هربيط

ثانالطويلة

ثانالنص جزيرة

ثانالحجر صان

راسبالحجر صان

ن315عمرو بنى جميزة

ثانبشار ميت

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن329البالشون

ن316البالشون

ن330البالشون

ثانالبالشون

ن329الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانعمريط

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالحرمين

ثاناالسدية

ثاناالسدية

ن315االسدية

ثاناالسدية

ثانالعزازى كفر

ثانالعزازى كفر

ن318العزازى كفر

ثانبالشرقية حسن بنى

راسبالستين

راسبالستين

ثانعامر بيشة

ن315بالشرقية الجديدة

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن315بشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

راسبابوصرار

راسبابوصرار
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الشرقيةاألدبىمبصرسليم متولى عطيه السيد73009

الشرقيةاألدبىمبصرموسى الوهاب عبد السيد فرج احمد73010

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى محمد مصطفى الحميد عبد محمد73011

الشرقيةاألدبىمبصرغالى عاشور دسوقى عادل احمد73012

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد ابراهيم احمد73013

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد العزيز عبد صالح بالل73014

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد عبده هللا عبد احمد73015

سويف بنىاألدبىمبصرعلى على بدوى على73016

سويف بنىاألدبىمبصرنصر سرحان على هللا عبد73017

سويف بنىاألدبىمبصرسيد محمد محمود رمضان محمود73018

سويف بنىاألدبىمبصرمطاوع بديوى بدوى احمد73019

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد جمال اسالم73020

الجيزةاألدبىمبصرطنطاوى عربى احمد الرحمن عبد73021

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود احمد73022

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم احمد فكرى ياسر ايهاب73023

الجيزةاألدبىمبصرحسانين ربيع حمدى ربيع73024

الجيزةاألدبىمبصرالمعبود عبد فؤاد عمار هانى73025

الجيزةاألدبىمبصرخليل الصاوى حسن الدين بهاء معتصم73026

الجيزةاألدبىمبصرعطيه احمد سيد مصطفى73027

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد حسانين مكرم احمد73028

الجيزةاألدبىمبصرحماد غنيم السيد العزيز عبد هللا عبد73029

الجيزةاألدبىمبصرشنن الغنى عبد حسين الغنى عبد73030

الجيزةاألدبىمبصرفرحات السالم عبد عادل عمرو73031

الجيزةاألدبىمبصرعثمان زاهر محمد الرحمن عبد73032

الجيزةاألدبىمبصرالشافى عبد يحى نبيل عالء73033

الجيزةاألدبىمبصرالشافى عبد محمد اشرف على73034

الجيزةاألدبىمبصرعلى نصر على محمد73035

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد مناف محمد احمد73036

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود رأفت محمود73037

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد العزيز عبد محمد سعد محمد73038

الجيزةاألدبىمبصراحمد فرج هاشم اشرف احمد73039

الجيزةاألدبىمبصرنصر خليل عبده ربيع احمد73040

الجيزةاألدبىمبصرالعبادى على السميع عبد محمد خالد73041

الجيزةاألدبىمبصرحسن امين عادل شعبان73042

الجيزةاألدبىمبصرالقهاوى زيد ابو احمد عباس الرحمن عبد73043

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد فتحى المقصود عبد هللا عبد73044

الجيزةاألدبىمبصربيومى احمد سعد محمد73045

الجيزةاألدبىمبصربيومى احمد سعد يحى73046

الجيزةاألدبىمبصرالسيد حسين عمرو احمد73047

الجيزةاألدبىمبصراحمد ابراهيم الفتاح عبد مصطفى73048

الجيزةاألدبىمبصراحمد الرب جاد السالم عبد محمد73049

الجيزةاألدبىمبصرداود على احمد رجب محمود73050
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راسبابوصرار

ثانالحسينية

ثانالعطار

ثانبشلشلمون النور

راسبايوب سامى

ثانمشهور سالم

ن315الحجر صان

ثانسويف بنى

ثانسويف ببنى الواسطى

ثاناطواب

ن323الملق ابوصير

ثانراشين صفط

ثانابوالنمرس

ثانكرداسة

راسبكرداسة

راسبكرداسة

ثانكرداسة

ن322كرداسة

ثانكرداسة

ن315كرداسة

راسبكرداسة

ثانناهيا

ن318ناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ن315ناهيا

ن315ناهيا

ن315حكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

ثانحكيم كفر

ثانحكيم كفر

ن315حكيم كفر

ثانحكيم كفر

ثانحكيم كفر

ثانحميدة خطاب

ثانحميدة خطاب

ن331حميدة خطاب

ن318اوسيم
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الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد الحميد عبد سعد اسامه73051

الجيزةاألدبىمبصرامبابى محمود مصطفى محمود73052

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد خالد احمد73053

الجيزةاألدبىمبصرالبارى عبد ابراهيم رضا احمد73054

الجيزةاألدبىمبصرالجليل عبد زيد ابو عادل زيد ابو73055

الجيزةاألدبىمبصراحمد رفاعى جالل اسالم73056

الجيزةاألدبىمبصرمحروس العزيز عبد مهدى اسالم73057

الجيزةاألدبىمبصرحميد سعد صابر سعد73058

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل المقصود عبد داود هللا عبد73059

الجيزةاألدبىمبصرعلى عابدين شعبان محمد73060

الجيزةاألدبىمبصرسليمان سليمان فرج محمد73061

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الغفار عبد احمد بكر ابو73062

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد حمدى كريم73063

الجيزةاألدبىمبصرمحمد جمعه محمد احمد73064

الجيزةاألدبىمبصرمحمود قرنى محمود احمد73065

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد صالح هللا عبد73066

الجيزةاألدبىمبصرفاضل احمد رمضان محمد73067

الجيزةاألدبىمبصرالباقى عبد الدين تاج وحيد مصطفى73068

الجيزةاألدبىمبصرالتواب عبد فتحى عاطف شاهر73069

الجيزةاألدبىمبصرزكى فتحى عادل محمود73070

الجيزةاألدبىمبصرحسن المجد ابو حمدى المجد ابو73071

الجيزةاألدبىمبصرقطب سيد وحيد محمد73072

الجيزةاألدبىمبصرالعربى محمد حسن رمضان هللا عبد73073

الجيزةاألدبىمبصرعلى سيد هللا عبد احمد محمود73074

الجيزةاألدبىمبصرعلى سيد هللا عبد احمد هشام73075

الجيزةاألدبىمبصرشحات كامل بكر مصطفى73076

الجيزةاألدبىمبصرذكى عيسى مصطفى محمد73077

قنااألدبىمبصرمحمد يونس المنصف عبد صفوت73078

الجيزةاألدبىمبصرسالم عرفه محمد كامل معاذ73079

الغربيةاألدبىمبصرالزيات محروس صالح انور ادهم73080

الغربيةاألدبىمبصرالطوخى ابراهيم خالد حازم73081

الغربيةاألدبىمبصرالحليم عبد اسماعيل محمد الحليم عبد73082

الغربيةاألدبىمبصرالعبد هللا عبد العال عبد احمد محمد73083

الغربيةاألدبىمبصرخميس الغنى عبد محمد محمود73084

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد الهادى عبد احمد ابراهيم احمد73085

الغربيةاألدبىمبصرعطا ابو على العاطى عبد محمد محمدى73086

الغربيةاألدبىمبصرهللا خلف محمد رزق محمد احمد73087

الغربيةاألدبىمبصرخيشه محمد خليل احمد73088

الغربيةاألدبىمبصرالنقيب احمد سيد داود نشأت داود73090

الغربيةاألدبىمبصرالنخالوى الحسينى حسن حسام73092

الغربيةاألدبىمبصرالبنا السيد ماهر راشد73093

الغربيةاألدبىمبصرشكر صالح الشناوى صالح73094
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ثانالبراجيل

ثانالمنصورية

ن315وردان

ثانوردان

ن315وردان

ن317وردان

ثانوردان

راسبوردان

ثانوردان

ثانوردان

ثانوردان

ن384عزام عبدالرحمن

ن315بمها

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

متخلفالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

راسبالمتانيا

راسبالديسمى

راسبالديسمى

ن327اطفيح

ن315اطفيح

ن316اطفيح

ن315اطفيح

ن320اطفيح

ثانبخانس قصير

ثانالواصلين كفر

ثانصناديد

ثانصناديد

ثانصناديد

ن358صناديد

ثانصناديد

ثانبسيون

راسببسيون

راسببسيون

ثانحالوة بدر ميت

راسبسنباط كفر

ثانالكوم بسجين رجب محمد

راسبالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد
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الغربيةاألدبىمبصرالمالح السالم عبد محمد السالم عبد73095

الغربيةاألدبىمبصريونس اليزيد ابو سماره عزت73096

الغربيةاألدبىمبصرعيشه ابو مرزوق هللا فتح محمد73097

الغربيةاألدبىمبصرسنطباى الرحمن عبد مصطفى محمود73098

الغربيةاألدبىمبصرالسكرى مصطفى يوسف محمود73099

الغربيةاألدبىمبصرالسكرى السكرى محمود صالح محمد73100

الغربيةاألدبىمبصرمنصور محمد مسعد ابراهيم73101

الغربيةاألدبىمبصربدران محمود صالح محمد73102

الغربيةاألدبىمبصرالثقيل على السالم عبد حاتم73103

الغربيةاألدبىمبصرالبردينى مصطفى طلخان احمد73104

الغربيةاألدبىمبصرزيد ابو فرج سعيد السالم عبد محمود73105

الغربيةاألدبىمبصرعدس احمد سيد ابراهيم محمد ابراهيم73106

الغربيةاألدبىمبصرعصر عثمان على محمود محمد73107

الغربيةاألدبىمبصراالحول رضوان سمير احمد73108

الغربيةاألدبىمبصرجمعه محمود عيد شعبان احمد73109

الغربيةاألدبىمبصرخطاب الغفور عبد عادل محمد73110

الغربيةاألدبىمبصرعمار امين السيد احمد73111

الغربيةاألدبىمبصرشراره ابو بلتاجى صبحى محمد73112

الغربيةاألدبىمبصرمجاهد مصطفى السيد بدر73113

الغربيةاألدبىمبصرمجاهد مصطفى السيد محمد73114

الغربيةاألدبىمبصرالسباخى الفتاح عبد حامد محمد73115

الغربيةاألدبىمبصرعبيد مصطفى احمد طه احمد73116

الغربيةاألدبىمبصرالبهوتى ابراهيم حمد احمد73117

الغربيةاألدبىمبصرمسعود رياض احمد احمد73118

الغربيةاألدبىمبصرالحبشى قطب قطب احمد73119

الغربيةاألدبىمبصرالفيشاوى محمد يسرى احمد73120

الغربيةاألدبىمبصرعبده حسينى حسينى احمد73121

الغربيةاألدبىمبصرعطا محمد الكريم عبد السيد73122

الغربيةاألدبىمبصردياب احمد سيد عماد مصطفى73123

الغربيةاألدبىمبصرالعزله محمد اسماعيل محمد73124

الغربيةاألدبىمبصرالصباغ رشاد مفرح احمد73125

الغربيةاألدبىمبصرالسقا السيد السيد محمد الرحمن عبد73126

الغربيةاألدبىمبصرشاهين فتحى خالد ايمن73127

الغربيةاألدبىمبصرالعال عبد الحفيظ عبد محمد الرحمن عبد73128

الغربيةاألدبىمبصرخطاب الوهاب عبد عادل احمد73129

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد العال عبد زكى عادل جمال73130

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى اليزيد ابو محمد عزت خالد73131

الغربيةاألدبىمبصرشعيشع ابو السيد رمضان اسماعيل محمد73132

الغربيةاألدبىمبصرسنه ابو الحميد عبد غمرى جمال محمد73133

الغربيةاألدبىمبصرقاسم المجد ابو على عصام على73134

الغربيةاألدبىمبصرمعروف المجيد عبد السعيد ابراهيم73135

الغربيةاألدبىمبصرالمجد ابو عطيه جمال جمال73136
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ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

راسبالكوم بسجين رجب محمد

ن315الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن337شقرف

ن315بالى

ن323قسطا

ن335قسطا

ن317ابوالغر

ثانطنطا

ثانمنوف محلة

ثانمنوف محلة

ثانمنوف محلة

ثانمنوف محلة

راسبالرجديدة

ن354الرجديدة

ن329اشناواى

ثانالزيات كفر

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ن337الغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

راسبابوجندى كفر

ثانابوجندى كفر

ثانابوجندى كفر

ن339ابوجندى كفر

ثانابوجندى كفر

ثانالكبرى المحلة

ن321روح محلة

ن349روح محلة
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الغربيةاألدبىمبصرالسامولى مصطفى مصطفى الدين ضياء73137

الغربيةاألدبىمبصرالسامولى مصطفى مصطفى عباده73138

الغربيةاألدبىمبصرسليم الشناوى محمد عاطف محمد73139

الغربيةاألدبىمبصرالبلتاجى الشناوى احمد محمود73140

الغربيةاألدبىمبصرايوب المنعم عبد ايوب محمد73141

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد صابر حسن محمود73142

االسماعيليةاألدبىمبصرحسانين قاسم عالم محمود73143

االسماعيليةاألدبىمبصرالبدرى احمد عمرو يوسف73144

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى منصور السالم عبد الرحمن عبد73145

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد السيد امير73146

االسماعيليةاألدبىمبصرعليان الحسن ابو محمد محمد احمد73147

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل هللا عبد هللا عبد محمد73148

االسماعيليةاألدبىمبصرمرزوق حسانى رزق محمد73149

سيناء شمالاألدبىمبصرعوض ابراهيم صبيح ابراهيم محمود73150

القاهرةاألدبىمبصردرويش اسماعيل وهبه يوسف73151

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل شفيق مهدى اسالم73152

القاهرةاألدبىمبصرالرازق عبد ابراهيم عادل محمود73153

القاهرةاألدبىمبصرمحمد شعبان عصام مصطفى73154

القاهرةاألدبىمبصرخليل العزيز عبد الدين عماد احمد73155

القاهرةاألدبىمبصرعلى ابراهيم جمال ابراهيم73156

القاهرةاألدبىمبصرتمام عامر الناصر عبد مصطفى73157

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد بيومى سعيد امام73158

القاهرةاألدبىمبصراحمد منصور السيد السادات احمد73159

القاهرةاألدبىمبصرسيد صابر احمد صابر الرحمن عبد73160

القاهرةاألدبىمبصرعمر العال عبد احمد مصطفى73161

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل الجابر عبد اسماعيل حسام73162

القاهرةاألدبىمبصرقنديل حسين الحميد عبد محمد73163

القاهرةاألدبىمبصراحمد هللا عبد عاطف محمود73164

القاهرةاألدبىمبصرطه الباسط عبد الحكيم عبد مصطفى73165

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد المنعم عبد اسالم73166

القاهرةاألدبىمبصرحسن شحات محمد محمد73167

القاهرةاألدبىمبصراالنوار ابو على السيد حموده السيد محمود73168

القاهرةاألدبىمبصرعواد السيد السالم عبد حسن عمار73169

القاهرةاألدبىمبصررجب السيد فراج احمد73170

القاهرةاألدبىمبصرحامد الدين سعد محمد الرحمن عبد73171

القاهرةاألدبىمبصرموسى الرؤوف عبد خالد محمد73172

القاهرةاألدبىمبصرسيد فتحى محمد ناصر73173

القاهرةاألدبىمبصرمتولى محمود ماهر احمد73174

القاهرةاألدبىمبصرخليل احمد عباس احمد محمود73175

القاهرةاألدبىمبصرمحمود حامد هشام وليد73176

االقصراألدبىمبصربغدادى دسوقى ناصر دسوقى73177

االقصراألدبىمبصررشوان خليل مفضل محروس73178
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ن316روح محلة

ن317روح محلة

ن315روح محلة

ن339روح محلة

ثانبالى

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانجبر محمد

ثانابوراجح

ثاناالسماعيلية

ثانالكبير التل

ثانالواصفية

ن401العريش

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانالمرج

ن318المرج

ثانالمرج

ن315محمد على يحيى اللواء

ثانالخيمة شبرا

ن315الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسببالقاهرة السالم

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن315الفقى طلعت محمود

ن320الفقى طلعت محمود

ن337الفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

ن349الفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

ن315الفقى طلعت محمود

ن315زرنيخ

راسبعبده محمد
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االقصراألدبىمبصرالباقى عبد احمد ناصر الدين نجم73179

االقصراألدبىمبصرالمجد ابو فؤاد الباسط عبد الاله عبد73180

االقصراألدبىمبصرالسيد خير زيدان االمير محمود73181

دمياطاألدبىمبصرالكريم عبد حسن نعيم احمد73182

دمياطاألدبىمبصرحمداوى حسين سليمان بالل73183

دمياطاألدبىمبصرنصر عيسى عادل احمد73184

دمياطاألدبىمبصرشخيرب محمد خالد اشرف73185

دمياطاألدبىمبصرطلبه محمد حسن محمد حسن73186

دمياطاألدبىمبصرالقطه احمد عوض رضا الرحمن عبد73187

دمياطاألدبىمبصرعبده العزيز عبد محمد السيد هللا عبد73188

دمياطاألدبىمبصرشلبى المتولى ابراهيم سمير محمد73189

سوهاجاألدبىمبصرجالل ابراهيم عدلى احمد73190

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد احمد بكر ابو73191

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو محمد احمد حماده73192

سوهاجاألدبىمبصرعلى بخيت احمد عزت73193

سوهاجاألدبىمبصرمرسى حجازى الباسط عبد عمر73194

سوهاجاألدبىمبصراحمد خلف محمد مصطفى73195

سوهاجاألدبىمبصرالعروسى السيد هللا فتح رجائى73196

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صديق السيد ابراهيم73197

سوهاجاألدبىمبصرمحمد متولى محفوظ اسماعيل73198

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو اسماعيل زيد ابو الطاهر73199

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد على صابر73200

سوهاجاألدبىمبصرالعليم عبد حسن محمد شوكت73201

سوهاجاألدبىمبصرسلمى احمد صبره اسامه73202

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد ضيف ابو كرم73203

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد اشرف مصطفى73204

سوهاجاألدبىمبصرمحمود شعبان ابراهيم مصطفى73205

سوهاجاألدبىمبصراحمد ربه عبد السيد نادر73206

سوهاجاألدبىمبصراحمد ربه عبد السيد وائل73207

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن السيد حسن73208

سوهاجاألدبىمبصراحمد النصر سيف بسيونى احمد73209

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد حمدى احمد73210

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو محمد رمضان محسن73211

سوهاجاألدبىمبصرالسيد تعلب صفوت محمد73212

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد قدرى محمود73213

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد محمد مشهور محمد73214

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد عمرو73215

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد السيد فتحى ايمن73216

سوهاجاألدبىمبصرخليفه سالم السيد محمود73217

سوهاجاألدبىمبصرهللا عطا صابر السيد محمود73218

سوهاجاألدبىمبصربخيت محمد حسن محمود73219

سوهاجاألدبىمبصرالزهرى احمد محمود مصطفى73220
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ثانعبده محمد

راسباصفون

راسباصفون

راسبدمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

راسببدمياط الناصرية

ن330بدمياط الناصرية

ن324شرمساح

ن319شرمساح

ثانشرمساح

ن322المراغى االمام

راسبالجزازرة

ثانالجزازرة

راسبالجزازرة

ثانالجزازرة

راسبالجزازرة

ثانالجزازرة

راسبالجزازرة

ثانبدر مجمع

ثانبدر مجمع

راسبالشورانية

ثانالشورانية

راسبساقلتة

ثانساقلتة

راسبساقلتة

راسبساقلتة

ثانساقلتة

راسبساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

راسبساقلتة

ثانساقلتة

راسبسفالق

ن322سفالق

راسبسفالق

راسبسفالق

راسبالجالوية

ثانالجالوية

ثانالجالوية

راسبالجالوية

راسبالجالوية
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سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد صالح محمد73221

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد محمد اسالم73222

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد همام مدبولى رجب73223

سوهاجاألدبىمبصراحمد فؤاد دياب هللا عبد73224

سوهاجاألدبىمبصرهمام محمد اسماعيل الرحيم عبد73225

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد حسن احمد73226

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد الرحمن عبد خلف احمد73227

سوهاجاألدبىمبصرخلف فتحى الرؤف عبد احمد73228

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد على الناصر عبد جمال73229

سوهاجاألدبىمبصرسالم محمود حشمت هانى73230

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد السيد احمد73231

سوهاجاألدبىمبصرعثملى حماد حسين احمد73232

سوهاجاألدبىمبصرالظاهر عبد احمد عطا السيد73233

سوهاجاألدبىمبصرعثملى حماد حسين محمد73234

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد على حسن73235

سوهاجاألدبىمبصرخاطر محمد احمد الناصر عبد73236

سوهاجاألدبىمبصررضوان احمد ناصر احمد73237

سوهاجاألدبىمبصرحسن بيومى حسن العقبى73238

سوهاجاألدبىمبصرهللا ضيف محمد حفنى كريم73239

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صالح محمد73240

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حسين احمد ايمن73241

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حسين احمد محمود73242

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال الرحيم عبد محمد الرحيم عبد73243

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد حسن حسام73244

سوهاجاألدبىمبصرعباس مهنى هشام ممدوح73245

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد على خالد73246

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد محمود محمد73247

سوهاجاألدبىمبصراحمد عويس احمد السيد73248

سوهاجاألدبىمبصرطالب ابو على احمد محمد73249

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد انور حاتم احمد73250

سوهاجاألدبىمبصرحنفى احمد الرحمن عبد رشاد73251

سوهاجاألدبىمبصرحسين عزوز عيد محمود73252

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود عمرو73253

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد السيد محمود73254

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على حماده مصطفى73255

سوهاجاألدبىمبصرمزيد القادر عبد شعبان منتصر73256

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد العال عبد محمود العال عبد73257

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد احمد مصطفى73258

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد زناتى رمضان محمود73259

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد فوزى هللا كرم73260

سوهاجاألدبىمبصراحمد اسماعيل انور سهى73261

سوهاجاألدبىمبصرالوجود عبد محمود الدين نور احمد73262
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راسببلصفورة
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ثانابودهب عرابة

راسبابودهب عرابة
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ثانابودهب عرابة

راسبابودهب عرابة

راسبادفا

ثانادفا

راسبتونس

ثانتونس

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

راسببسوهاج المرسلين خاتم

ثانالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

راسبالروافع

ثانالروافع

ثانالروافع

راسبالروافع

ثانالكرمانية بندار
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سوهاجاألدبىمبصرمصطفى عباس العال عبد السيد73263

سوهاجاألدبىمبصرهمام رشاد محمود عاصم73264

سوهاجاألدبىمبصرقاسم صديق العظيم عبد عيد73265

سوهاجاألدبىمبصرعالم الهادى عبد عالم معاذ73266

سوهاجاألدبىمبصرالدين عز القادر عبد خليفه احمد73267

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى المبدى عبد الحميد عبد وائل73268

سوهاجاألدبىمبصرمرسى خليل السيد محمد73269

سوهاجاألدبىمبصرعلى عزت ناصر على73270

سوهاجاألدبىمبصرعلى عزت ناصر محمد73271

سوهاجاألدبىمبصروحيد الحميد عبد الديب محمد73272

سوهاجاألدبىمبصرحماده زغلول جبريل محمد73273

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد الهادى عبد محمد حسن73274

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هريدى عاطف محمد73275

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد انور فتاح فكرى73276

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قاسم ممدوح عمر73277

سوهاجاألدبىمبصرحسين الاله عبد الحميد عبد محمد73278

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد على احمد73279

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم معالوى محمد احمد73280

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو احمد محمود احمد73281

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو محمود احمد اشرف73282

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الاله عبد بكرى73283

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين الفادى محمد شريف73284

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو الحميد عبد حماده الحميد عبد73285

سوهاجاألدبىمبصرالسمان محمد احمد الرحيم عبد73286

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شفاعى النظير عبد القهار عبد73287

سوهاجاألدبىمبصرمهدى محمود الغريب هللا عبد73288

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد على73289

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد زيد ابو محمد73290

سوهاجاألدبىمبصراحمد المطلب عبد القط محمد73291

سوهاجاألدبىمبصرامين محمد عارف محمد73292

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الحميد عبد محمد73293

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف محمد حربى معتز73294

سوهاجاألدبىمبصرالسمان محمد العاطى عبد مصطفى73295

سوهاجاألدبىمبصراحمد كمال النعيم عبد مصطفى73296

سوهاجاألدبىمبصرامين سيد ممدوح مصطفى73297

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق عاصم حامد ممدوح73298

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عباس على منتصر73299

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم سالم نجدى نصرى73300

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رجب الديب هاشم73301

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين الدين نصر حسين73302

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد الباسط عبد الظاهر عبد73303

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد محمود73304
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ن315طوق اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد الطاهر حسن محمد73305

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الحميد عبد محمد73306

سوهاجاألدبىمبصرعلى العزيز عبد عطيه محمد73307

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد الفضل ابو يحى73308

المنوفيةاألدبىمبصرحموده حجازى الرحمن عبد حسن هللا عبد73309

المنوفيةاألدبىمبصرالكيالنى محمد سليمان محمد ضياء73310

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد محمد الرحمن عبد73311

المنوفيةاألدبىمبصروهدان حسين الفتاح عبد العاطى عبد شهاب73312

المنوفيةاألدبىمبصرالطنطاوى لطفى رمضان زياد73313

المنوفيةاألدبىمبصرالعباسى عثمان احمد عثمان73314

المنوفيةاألدبىمبصرقمح المنعم عبد اسماعيل مصطفى73315

المنوفيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محروس السيد احمد73316

المنوفيةاألدبىمبصرالدين علم الحميد عبد المولى عبد الحميد عبد73317

المنوفيةاألدبىمبصربكير فتحى رضا احمد73318

المنوفيةاألدبىمبصرعطا ابو الخالق عبد حسن محمود73319

المنوفيةاألدبىمبصردرباله محمد جمال اسامه73320

المنوفيةاألدبىمبصرالمسير السيد ابراهيم محمد73321

المنوفيةاألدبىمبصرالفرماوى المولى عبد محمد وجيد73322

المنوفيةاألدبىمبصردويدار احمد غالى محمد73323

المنوفيةاألدبىمبصريونس المهدى عبد ابراهيم احمد73324

المنوفيةاألدبىمبصرسبع احمد صالح احمد73325

المنوفيةاألدبىمبصراالسود السالم عبد على الرحمن عبد73326

المنوفيةاألدبىمبصرناصف على محمد محمد73327

المنوفيةاألدبىمبصرالدين علم الحميد عبد المولى عبد محمد73328

المنوفيةاألدبىمبصرحموده ابراهيم الدسوقى فتحى73329

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى على الحميد عبد حسن73330

المنوفيةاألدبىمبصرالتلب السالم عبد رمضان ابراهيم73331

المنوفيةاألدبىمبصركسبر شعبان اشرف كريم73332

المنوفيةاألدبىمبصرخليل محمد احمد محمد73333

المنوفيةاألدبىمبصرالبناوى السالم عبد مسعود السالم عبد73334

المنوفيةاألدبىمبصردويدار على صالح الرحمن عبد73335

المنوفيةاألدبىمبصرالسبكى الوارث عبد صبحى محمد73336

المنوفيةاألدبىمبصرالدجل رجب خالد ضياء73337

المنوفيةاألدبىمبصراالسود المجيد عبد المولى عبد المجيد عبد73338

المنوفيةاألدبىمبصرالمسير محمود على محمد73339

المنوفيةاألدبىمبصرعلى مصيلحى الرحمن عبد محمد الرحمن عبد73340

المنوفيةاألدبىمبصرزهران السيد سامى احمد73341

المنوفيةاألدبىمبصرشرف فهمى نبيل فهمى73342

المنوفيةاألدبىمبصرغانم الحى عبد ايمن محمود73343

المنوفيةاألدبىمبصرالكافورى احمد صالح محمود73344

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى فتحى طلعت احمد73345

المنوفيةاألدبىمبصرشلبى الخالق عبد صالح محمد73346
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راسبزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان

ثانخنان ام

راسببمم

راسببمم

ثاندراجيل

ن342دراجيل

ن336دلكة طوخ

راسبدلكة طوخ



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2943

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنوفيةاألدبىمبصرصالح الوهاب عبد احمد الوهاب عبد73347

المنوفيةاألدبىمبصرحجازى زكريا صبحى احمد73348

المنوفيةاألدبىمبصرقمر محمود جمال رفيق73349

المنوفيةاألدبىمبصرالعال ابو سعيد فؤاد هللا عبد73350

المنوفيةاألدبىمبصرعاصى سليمان الشحات محمد73351

المنوفيةاألدبىمبصرقاسم حسن مبروك محمد73352

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان ابو سليمان مأمون اشرف73353

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد سعيد انور زكريا73354

المنوفيةاألدبىمبصرالدرس محمد مصطفى حسام73355

المنوفيةاألدبىمبصرخليل محمد رجب محمد73356

المنوفيةاألدبىمبصرالعماوى محمد ابراهيم عمر73357

المنوفيةاألدبىمبصرعمران حامد السيد يوسف73358

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد كردى شعبان احمد73359

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم المؤمن عبد صابر محمد73360

المنوفيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم طلعت محمد73361

المنوفيةاألدبىمبصرربه عبد فريد مجدى احمد73362

المنيااألدبىمبصرمحمد تونى احمد كريم73363

المنيااألدبىمبصرالمالك عبد الحكيم عبد الرفاعى احمد مصطفى73364

المنيااألدبىمبصرمحمد كمال محمد عمر73365

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد محمد جمال احمد73366

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد السالم عبد اسالم73367

المنيااألدبىمبصرجويد محمد فرج ثروت73368

المنيااألدبىمبصرابراهيم بكر ابو الناصر عبد جمال73369

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم اسماعيل رباح73370

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد احمد الرحمن عبد73371

المنيااألدبىمبصرهللا عبد مراد على محمد73372

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد شحاته محمود73373

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد سعد جمال مصطفى73374

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد محروس حماده مصطفى73375

المنيااألدبىمبصراحمد محمود رضا الرحمن عبد73376

المنيااألدبىمبصردكراورى محمد احمد محمد73377

المنيااألدبىمبصرميهوب صقر ميهوب صقر73378

المنيااألدبىمبصرحسانين سيد الناصر عبد محمد73379

المنيااألدبىمبصراحمد محمود جمال محمود73380

المنيااألدبىمبصرابراهيم سيد عمر زاهر73381

المنيااألدبىمبصراحمد الحسين ابو محمد احمد73382

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد امين الناصر عبد محمود73383

المنيااألدبىمبصريونس سنوسى فتحى محسن73384

المنيااألدبىمبصرالنعيم عبد دياب شافعى هللا عبد73385

البحيرةاألدبىمبصرالنجاه ابو محمد محمد احمد مصطفى73386

البحيرةاألدبىمبصرمحمد سعيد محمد اسامه73387

البحيرةاألدبىمبصرجربات اللطيف عبد فرج سعد احمد73388
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ثانالجالبطة كفر

ن371الجالبطة كفر

راسبالجالبطة كفر

ثانالجالبطة كفر

راسبالجالبطة كفر

ثانالجالبطة كفر

راسبالجالبطة كفر

ثانالعراقية

راسبسمادون

ثانمؤنسة

ثانطليا

راسبطليا

ثانقورص كفر

ثانصراوه

ثانالنموذجى ابورقبة

ثانعروس منيل

ن324المنيا

ن344المنيا

ثانمغاغة

ثانمزار بنى

ن316ابوالعباس

ثانابوالعباس

ن317ابوالعباس

ثانابوالعباس

ن317ابوالعباس

ن315ابوالعباس

ن315ابوالعباس

ن315ابوالعباس

ثانابوالعباس

ن316مطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانسمالوط

راسبسمالوط

ن325العلوانى

ثانالفكرية

راسبسنجرج

راسبسالم بنى

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثانغزال زاوية

راسبالصفاصيف

راسبقافلة
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البحيرةاألدبىمبصرخطاب محمد عبده محمد احمد73389

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد الستار عبد قاسم73390

البحيرةاألدبىمبصرالفالح العزيز عبد ذكى فتحى محمد73391

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى نصر هللا عبد منصور هللا عبد73392

البحيرةاألدبىمبصرزيد على سعد حسنى حسام73393

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد صبرى محمد73394

البحيرةاألدبىمبصرالمنياوى جمعه احمد عاطف احمد73395

البحيرةاألدبىمبصررزيقه متولى محمد جوده رمضان73396

البحيرةاألدبىمبصربدوى احمد حسن محمود مصطفى73397

البحيرةاألدبىمبصرخطاب اسماعيل محمد رضا محمد73398

البحيرةاألدبىمبصرغزال زيدان شعبان محمد محمود73399

البحيرةاألدبىمبصرالمهموش محمد سليمان المقصود عبد محمد73400

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمد عوض محمد ابراهيم73401

البحيرةاألدبىمبصراالشقر محمد السيد احمد73402

البحيرةاألدبىمبصرعاشور عوض محمد العزيز عبد محمود العزيز عبد73403

البحيرةاألدبىمبصرخالش الغنى عبد احمد الغنى عبد هللا عبد73404

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد الرازق عبد الهادى عبد الرازق عبد73405

البحيرةاألدبىمبصربزينه على رجب محمد73406

البحيرةاألدبىمبصرهلل الجليل عبد الناصر عبد سعيد مصطفى73407

البحيرةاألدبىمبصرخضر العزيز عبد مصطفى احمد مصطفى73408

البحيرةاألدبىمبصرجاد المقصود عبد فؤاد سعيد فؤاد73409

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد الشافعى الغنى عبد الرحمن عبد73410

البحيرةاألدبىمبصرالرحمانى ابراهيم العنين ابو احمد73411

البحيرةاألدبىمبصرحموده احمد محمد كمال73412

البحيرةاألدبىمبصرالقالع السالم عبد سمير رامى73413

البحيرةاألدبىمبصرالوجيه رضوان احمد السيد احمد73414

البحيرةاألدبىمبصرريان ابو مبروك محمد اسالم73415

البحيرةاألدبىمبصرسليمان الجارحى بكر احمد سعيد73416

البحيرةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد الرحمن عبد هللا عبد73417

البحيرةاألدبىمبصرعماره ابو العزيز عبد السيد كريم73418

البحيرةاألدبىمبصرحماد على كمال احمد محمد73419

البحيرةاألدبىمبصررمضان حامد رمضان حسن73420

البحيرةاألدبىمبصرعباس السيد سعد محمد73421

البحيرةاألدبىمبصرقطب محمد شيبه اسامه احمد73422

البحيرةاألدبىمبصرعلى عيسى موسى احمد73423

البحيرةاألدبىمبصرشنب ابو المقصود عبد محمد المقصود عبد73424

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد ابراهيم الجواد عبد ابراهيم73425

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد محمود الكريم عبد73426

البحيرةاألدبىمبصرمسعود اللطيف عبد شحاته مبروك73427

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد عيد محمد73428

البحيرةاألدبىمبصرعياد الهادى عبد شحاته عادل احمد73429

البحيرةاألدبىمبصرمسعود الجواد عبد جوده محمود73430
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ثانالشرقية بلقطر

ثانالشرقية بلقطر

ثانالشرقية بلقطر

ثانالتمامة

ثانالتمامة

راسبكريم مصطفى

راسبشبراخيت

راسبشبراخيت

ثانلقانة

راسبابوالسحما

ثانابوالسحما

راسبالعنب نكال

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن315.5البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن349البارود ايتاى

ثانشاهين عمر

ثانالمعركة

ثانبالبحيرة الرحمانية

ثانبولين كفر

ثانبولين كفر

ثانشابور

راسبشابور

راسبشابور

ثانشابور

ثانشابور

ن364شابور

ثانالكفاح

ثانالكفاح

ن319الكفاح

ن315عيسى حوش

ن330عيسى حوش

ن324الجنبيهى

ن315الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثاناالخضر الكوم

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات
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البحيرةاألدبىمبصرخليل سعد اللطيف عبد الفتاح عبد محمود73431

البحيرةاألدبىمبصرالخولى على الحميد عبد رجب الحميد عبد73432

البحيرةاألدبىمبصرعبيد احمد محمد محسن محمد73433

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد كامل ناجى محمد73434

البحيرةاألدبىمبصرالعسكرى محمد الحليم عبد قدرى محمود73435

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد السيد حسن73436

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد السيد احمد73437

البحيرةاألدبىمبصرداود القوى عبد محمد يوسف73438

البحيرةاألدبىمبصرالشناوى محمد عباس سعد فتحى73439

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد محمد مسعد بدر73440

البحيرةاألدبىمبصرسالم ناصف ابراهيم عوض ابراهيم73441

البحيرةاألدبىمبصررامون كيالنى الحى عبد عزت محمود73442

البحيرةاألدبىمبصرمرزوق حسن العزيز عبد سعد العزيز عبد73443

البحيرةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم الزين عبد هاشم احمد73444

البحيرةاألدبىمبصرسليمان محمد اللطيف عبد صبرى73445

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم هالل ابراهيم73446

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد عوض ربيع بهاء73447

البحيرةاألدبىمبصرالصبور عبد الحليم عبد الصبور عبد محمود73448

البحيرةاألدبىمبصرالصاوى محمد بسيونى حسن محمد73449

البحيرةاألدبىمبصريونس حسن يونس حسين73450

البحيرةاألدبىمبصراصالن العوضى محمد احمد73451

البحيرةاألدبىمبصرعجوه محمد الهادى عبد محمد73452

البحيرةاألدبىمبصرعوض محمد فتحى اشرف عمرو73453

اسواناألدبىمبصرعلى حسن ابراهيم الرحمن عبد73454

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم احمد محمد73455

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد عطا الخالق عبد محمد73456

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار عواد حسن مجدى اسالم73457

القليوبيةاألدبىمبصرحسانين ابراهيم محمد شحاته محمد73458

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود محمد73459

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد السيد السيد اشرف هللا عبد73460

القليوبيةاألدبىمبصرحسن النبى عبد حسن هللا عبد73461

القليوبيةاألدبىمبصرالحليم عبد السيد الحليم عبد السيد73462

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد ممدوح هللا عبد73463

القليوبيةاألدبىمبصرنوار درويش مصطفى عادل احمد73464

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد امين سيد الرؤف عبد احمد73465

القليوبيةاألدبىمبصرالروبيجى حسن حسن شعبان احمد73466

القليوبيةاألدبىمبصرالحليم عبد فتحى صبحى ابراهيم73467

القليوبيةاألدبىمبصرخضر سالم منصور السيد احمد73468

القليوبيةاألدبىمبصرربه عبد حسن عجمى ناصر احمد73469

القليوبيةاألدبىمبصررباع شحاته حسن جمال عمر73470

القليوبيةاألدبىمبصرحجاب ابراهيم شحته سعيد محمد73471

القليوبيةاألدبىمبصرحسين محمود محمد مجدى محمد73472
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ن316الدلنجات

ثانابوشوشة زاوية

ن320ابومسعود

ن338ابومسعود

راسبابومسعود

ثانابومسعود

ثانالغرباوى

ثانالغرباوى

ن315ابومسعود

ن338ابومسعود

ثانالقناطر كوم

راسبالشرقية بلقطر

ثانقافلة

ثانقافلة

ن317الغرباوى

ثانالدلنجات

راسبالدلنجات

ثانالدلنجات

ن325البارود ايتاى

ثانعيسى حوش

ن316شاهين عمر

ثانادفينا

راسبلقانة

ثانامبو كوم

ثانهارس شبرا

ثانقها

راسبالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

راسبالقناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

راسبطحانوب

راسبطحانوب

ثانطحانوب

ثانالدير كفر

ثانالخانكة

ن315الخانكة

ثانالخانكة

ثانالخانكة

ثانالخانكة
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القليوبيةاألدبىمبصرربه عبد حسن عجمى ناصر محمد73473

القليوبيةاألدبىمبصرعطيه العظيم عبد رجب محمود73474

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد سيد شريف يوسف73475

القليوبيةاألدبىمبصرفريج فرج محمد فرج هللا عبد73476

القليوبيةاألدبىمبصرالمجيد عبد السيد محمد على73477

القليوبيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم السيد محمد73478

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد الكريم عبد احمد73479

القليوبيةاألدبىمبصرزيد ابو زايد احمد حسين73480

القليوبيةاألدبىمبصرالمقصود عبد اسماعيل الفتاح عبد خالد73481

القليوبيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد احمد محمد73482

القليوبيةاألدبىمبصرالقوصى محمود ابراهيم العزيز عبد محمد73483

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم غنيم شعبان مصطفى73484

القليوبيةاألدبىمبصرالجندى محمد سيد محمد هشام73485

القليوبيةاألدبىمبصرحجاج محمد سعيد عادل احمد73486

القليوبيةاألدبىمبصرعز محمد عز حامد احمد73487

القليوبيةاألدبىمبصررزق سالمه الغنى عبد محمود على73488

القليوبيةاألدبىمبصرالكمار السيد على الفتاح عبد سامى الفتاح عبد73489

السويساألدبىمبصرمفتاح حسن غريب الرحمن عبد73490

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد الخير ابو احمد73491

سويف بنىاألدبىمبصرالنبى حسب سالمه ممدوح احمد73492

سويف بنىاألدبىمبصرحبيشى اللطيف عبد احمد حسام73493

سويف بنىاألدبىمبصرسيد ربيع محمد حمزه73494

سويف بنىاألدبىمبصرالعال عبد محمد احمد خالد73495

سويف بنىاألدبىمبصرسلطان شعبان احمد رمضان73496

سويف بنىاألدبىمبصرالسميع عبد سيد محمود رزق عاطف73497

سويف بنىاألدبىمبصرعواد سعودى ممدوح فريد73498

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد مختار محمد73499

سويف بنىاألدبىمبصرعويس الوهاب عبد مصطفى عادل73500

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان قرنى محمود الرحمن عبد73501

سويف بنىاألدبىمبصرعبود على منصور الرحمن عبد73502

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان قرنى نادى عمرو73503

سويف بنىاألدبىمبصرالناصر عبد جاد حسن محمد73504

االسكندريةاألدبىمبصرالكريم عبد القادر عبد رمضان مصطفى73505

االسكندريةاألدبىمبصرحموده ياقوت العرب عز مصطفى73506

الشرقيةاألدبىمبصرالحسن ابو سعد السيد حسن محمد73507

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على عزت محمد73508

الدقهليةاألدبىمبصرفوزى محمد ابراهيم محمد الرحمن عبد73509

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد جمعه السعيد محمد73510

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى محمد النبوى محمد احمد73511

الدقهليةاألدبىمبصرعوضين على محمد محمود حذيفه73512

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا الحسينى الحسينى سعد محمد73513

الدقهليةاألدبىمبصرالبلتاجى الحسانين عوض احمد73514
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ثانالخانكة
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ثانالسويس

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

راسبسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ن315سلطان الشيخ

راسبابشنا

ن316ابشنا

ثانابشنا

ثانابشنا

ن315دشطوط

ثانابوقير

ثانابوقير

ثانالقراموص

راسبالطويلة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ثانالمنصورة

ثانالمنصورة

ثانالمنصورة

ثانالملعب
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الدقهليةاألدبىمبصرغريب القادر عبد مسعد السيد وسيم73515

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد محمود على73516

الدقهليةاألدبىمبصرالنجا ابو محمد محمد رفعت طارق73517

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى الحميد عبد هللا عبد مجدى احمد73518

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى ابراهيم السيد محمد احمد73519

الدقهليةاألدبىمبصرعاشور حامد محمد فتحى ايمن زياد73520

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد فهمى محمود فهمى73521

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عبده على حسن محمود73522

الدقهليةاألدبىمبصرعساسه الوصيف المنعم عبد ماهر اسالم73523

الدقهليةاألدبىمبصربيصار ابراهيم ابراهيم عمر73524

الدقهليةاألدبىمبصرشريف محمد حسين السيد73525

الدقهليةاألدبىمبصرمساعد القادر عبد مساعد احمد73526

الدقهليةاألدبىمبصرالديدامونى جاد محمد احمد73527

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فرحات محمود محمد73528

الدقهليةاألدبىمبصرالفتوح ابو عبده السيد المتولى هللا عبد73529

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار محمد رجب رفعت خالد73530

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد على محمد عالء73531

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو احمد الشافعى محمد73532

الدقهليةاألدبىمبصرحبلص احمد ابراهيم محمدين محمد73533

الدقهليةاألدبىمبصرالشبلى احمد سعد محمد احمد73534

الدقهليةاألدبىمبصردغش مسعد بكر ابو محمد اسالم73535

الدقهليةاألدبىمبصرسليم الحسينى محمد النبى عبد محمد73536

الدقهليةاألدبىمبصرحالوه متولى سلطان متولى ابراهيم73537

الدقهليةاألدبىمبصرعوض على ابراهيم الحسينى احمد73538

الدقهليةاألدبىمبصرعوض القطب حسن القطب حسن73539

الدقهليةاألدبىمبصرنجم على السيد صالح على صالح73540

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى فاضل احمد محمد طارق73541

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود محمد محمود73542

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين احمد حسانين فوزى احمد73543

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد على قدرى محمد على73544

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد السيد علمى السيد73545

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العظيم عبد جميل احمد73546

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السيد شعبان هشام73547

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الصاوى محمد احمد73548

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد وصفى احمد محمد73549

الدقهليةاألدبىمبصرسالم السيد ابراهيم عماد73550

الدقهليةاألدبىمبصرالتوابتى حسن رجب محمد73551

الدقهليةاألدبىمبصرنور هللا عبد السيد محمد ايمن73552

الدقهليةاألدبىمبصرالسعدنى راشد مصطفى محب كريم73553

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى السيد الواحد عبد محمد احمد73554

الدقهليةاألدبىمبصرعنزه ابو طلعت طارق احمد73555

الدقهليةاألدبىمبصرسبع عيد سمير خالد73556
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ثانالملعب

ثانشربين

ثانشربين

راسبالوكالة كفر

راسبالوكالة كفر

راسبالوكالة كفر

راسبالوكالة كفر

راسبالوكالة كفر

ثانالمنزلة

ثانالمنزلة

ن320دنديط

ثانالمقاطعة

ثانالمقاطعة

ثانالمقاطعة

ثانالنحال ميت

ثانالنحال ميت

ثانالبيضاء

ثانالبيضاء

ثانالجمالية

راسبالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن315الحجر اويش

ن323بدواى

راسبالعز برق

راسبالعز برق

ثانالعز برق

راسبالنموذجى المنصورة

ثانغمر ميت

ثانالسنبالوين

ثانالسنبالوين

ن319السنبالوين

ن320الزهايرة

ثانالبرامون

ن316الحصاينة

راسبالحصاينة

ن316ابوالقراميط

راسبابوالحسين ميت

ثانالعنب ابوداود

راسبالعنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ثانسمنود منية

ثانسمنود منية
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الدقهليةاألدبىمبصرالدرسى عثمان المنعم عبد عثمان73557

الدقهليةاألدبىمبصرحسان عمر غندور غندور سعد محمود73558

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور يوسف الدايم عبد الدايم عبد محمود73559

الدقهليةاألدبىمبصرواصل احمد ابراهيم نيازى محمود73560

الدقهليةاألدبىمبصرالمواوى السعيد جابر السعيد محمد73561

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سالمه عثمان الحكيم عبد محمد73562

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب المتولى المهدى سالمه احمد73563

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد عوض الهادى عبد صبرى احمد73564

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد خير احمد هللا عبد73565

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه االمام محمد السعيد محمد73566

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد صبرى العزيز عبد محمد73567

الدقهليةاألدبىمبصراالمام سليمان جالل احمد73568

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه الخالق عبد الرسول عبد رضا73569

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد عطيه فريد عطيه73570

الدقهليةاألدبىمبصرحامد على السعيد مجدى73571

الدقهليةاألدبىمبصربازيد غانم شكرى محمد73572

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى البيومى محمود على محمد73573

الدقهليةاألدبىمبصرالنبى عبد احمد محمد يسرى محمد73574

الدقهليةاألدبىمبصرالنبى عبد احمد محمد يسرى مصطفى73575

الدقهليةاألدبىمبصريوسف مختار سيف صالح محمد73576

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل عباس محمد كمال محمود73577

الدقهليةاألدبىمبصرقاعود منصور موسى طلبه مصطفى خالد73578

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى سعيد الحكيم عبد حسن73579

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سمعان احمد محمد73580

الدقهليةاألدبىمبصررزق الغنى عبد محمود اشرف محمود73581

الدقهليةاألدبىمبصراحمد شكرى رفعت شكرى73582

الدقهليةاألدبىمبصرجاد احمد المطلب عبد المهدى ابراهيم73583

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى الدرينى العزيز عبد ناصر احمد73584

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه السيد السميع عبد جمعه هللا عبد73585

الدقهليةاألدبىمبصرشريف محمد رزق الحسينى رزق محمد73586

الدقهليةاألدبىمبصرسراج هللا عبد الدين شرف صالح وحيد73587

الدقهليةاألدبىمبصربدوى محمد هللا عبد محمد73588

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد محمد راضى الرحمن عبد73589

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد محمود محمد73590

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد العدل محمد صبرى احمد73591

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العدل الجميل محمود اسالم73592

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد كامل عطوه فكرى73593

سوهاجاألدبىمبصرحمدى الحميد عبد حمدى كريم73594

سوهاجاألدبىمبصرعثمان حسن الضبع هانى73595

اسيوطاألدبىمبصرثابت الحميد عبد عيطه ابو طاهر73596

اسيوطاألدبىمبصرمحمود كمال طه محمد73597

اسيوطاألدبىمبصرصديق محمود العال عبد رجب73598
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ثانسمنود منية

ثانسمنود منية

راسبسمنود منية

راسبسمنود منية

ن316اخطاب

ثاناخطاب

ثانطلخا

ثانطلخا

ثانطلخا

ثانطلخا

راسبالخوازم كفر

ثانطنيخ

ن316طنيخ

ثانبهوت كفر

ثانبهوت كفر

ثانبهوت كفر

ن337بهوت كفر

ن319بهوت كفر

ثانبهوت كفر

ن316بهوت كفر

ثانبهوت كفر

ثانبهوت كفر

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن355الجوهرى

ثانبالدقهلية الروضة

ثانابوزاهر

راسبابوزاهر

راسبابوزاهر

ثانالضهرية

ثانالضهرية

راسباالمديد تمى

ن390العزيزة

ثانالنصر منية

ثانالربع

ثانالربع

ثانالربع

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانديروط

ثانديروط

ن316البدارى
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اسيوطاألدبىمبصرسالم قاسم اشرف قاسم73599

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سليمان صابر مصطفى73600

اسيوطاألدبىمبصرجابر احمد احمد محمود73601

اسيوطاألدبىمبصرثابت محمد رفعت محمد73602

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسين محمود مصطفى73603

اسيوطاألدبىمبصراحمد عوض احمد عوض73604

اسيوطاألدبىمبصراحمد العال عبد عصام محمد73605

اسيوطاألدبىمبصرمحمود على ناصر جمال73606

اسيوطاألدبىمبصرصالح فزاع سيد مصطفى73607

اسيوطاألدبىمبصراحمد ضاحى نجاح عالء73608

اسيوطاألدبىمبصرمحمود حسن ناصر محمد73609

قنااألدبىمبصردياب مطاوع سعد مطاوع73610

قنااألدبىمبصرمصطفى محمد احمد مصطفى73611

قنااألدبىمبصرمحمد الدين سعد بكر الدين نصر73612

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد العزيز عبد السيد73613

الشرقيةاألدبىمبصرحمد السيد السيد رفعت الغفار عبد73614

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على الديدامونى محمد الرحمن عبد73615

الشرقيةاألدبىمبصرحسين القادر عبد حسن فارس73616

الشرقيةاألدبىمبصرعلى النبى عبد احمد احمد الحليم عبد73617

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى حسن محمد يحيى محمد73618

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عباس محمد محمد اسامه73619

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى زكى وجيه سامى73620

الشرقيةاألدبىمبصرالصغير محمد العزيز عبد مصطفى احمد73621

سويف بنىاألدبىمبصراحمد كامل محمد حسين محمد73622

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد صابر ثابت اسالم73623

المنيااألدبىمبصرعيد محمد طلعت كريم73624

البحيرةاألدبىمبصربهنسى سيد ابراهيم اسامه الرحمن عبد73625

البحيرةاألدبىمبصرالقرشاوى ابراهيم محمد راضى رامى73626

البحيرةاألدبىمبصريوسف احمد هللا عبد صبحى باسم73627

الجيزةاألدبىمبصرعيد حسن محمد عصام عمر73628

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل عبود محمد عبود بالل73629

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مصطفى اشرف محمد73630

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحق جاد عوض بالل73631

الجيزةاألدبىمبصرسعد محمد باهلل امنت احمد73632

الجيزةاألدبىمبصرصابر سنوسى العاطى عبد احمد73633

الجيزةاألدبىمبصرصالح حنفى محمد هللا عبد73634

الجيزةاألدبىمبصرسيد رياض جمعه محمد73635

الجيزةاألدبىمبصرمحمد يوسف الخالق عبد على73636

الجيزةاألدبىمبصرمحمد يوسف خالد يوسف73637

الجيزةاألدبىمبصرالعنين ابو محمد هللا عبد معتز73638

الجيزةاألدبىمبصركمال سيد يسرى عمرو73639

الجيزةاألدبىمبصرزكى جالل محمد عمار73640
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راسبمطير عرب

راسبالنواورة

راسبقرار نزة

ثانعليج بنى

ثانابنوب

راسبمحمديات بنى

ثانمحمديات بنى

راسبالمعابده

ثانباسيوط العتامنة

ثانالقوصيه

راسبالزاوية

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ن320ههيا

ثانالجعفرية

راسبالحسينية

راسببلبيس

راسبابوكبير

راسبابوكبير

ثانالنخلة شبرا

ن319راشين صفط

ثانراشين صفط

راسبالقيـس

راسبدمنهور

راسبالبارود ايتاى

راسبشبراخيت

ن339بالجيزة المرسلين خاتم

ثاناوسيم

ن335الحوامدية

ن364الحوامدية

ثانالعياط

ثانالعياط

ن345العياط

ثانالعياط

ثانالعياط

راسبالعياط

ن315العياط

راسبالعياط

ن323العياط
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الجيزةاألدبىمبصرزكى قرنى حمدى عمر73641

الجيزةاألدبىمبصررمضان محمد احمد سيد73642

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسنين محسن على73643

الجيزةاألدبىمبصرعلى حسنى احمد على73644

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى محمد على خالد73645

الجيزةاألدبىمبصرحسن اللطيف عبد اشرف الرحمن عبد73646

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم كريم73647

الجيزةاألدبىمبصرالشهاوى حسن اللطيف عبد اشرف يوسف73648

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان يوسف جمال محمد73649

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الكريم عبد حسن حسام73650

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد مصطفى حسين محمد73651

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سالم محمد مصطفى محمود73652

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد عطيه محمود محمد73653

القليوبيةاألدبىمبصرموسى ابراهيم محمد فاضل ابراهيم73654

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم المرضى عبد محمد المرضى عبد73655

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد ابراهيم حسام73656

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمود الرحمن عبد73657

االسماعيليةاألدبىمبصرسعد محمد الرشيد عبد احمد حسن73658

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد محمد شحاته احمد على73660

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن ابراهيم73661

االسماعيليةاألدبىمبصرجمعه نايف جمال حماده73662

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد حسين احمد73663

االسماعيليةاألدبىمبصرحسنين احمد حسنين محمود73664

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عطيه موسى منصور محمد73665

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم شاكر مصطفى حمدى73666

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى المنعم عبد محى زكريا73668

الشيخ كفراألدبىمبصرجادالمولى الجيد عبد السعيد الرحمن عبد73669

الشيخ كفراألدبىمبصرالهنداوى مصطفى محمد هللا عبد73670

الشيخ كفراألدبىمبصرطلى الدايم عبد معوض محمد73671

الشيخ كفراألدبىمبصرشهاب احمد مجاهد محمود مصطفى73672

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد عيد احمد يحى ابراهيم73673

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد حسين ماجد امير73674

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى على حسن على هللا عبد73675

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنانى محمد القادر عبد حامد73676

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد على رمضان خالد عالء73677

الشيخ كفراألدبىمبصرماضى محمد المنعم عبد حمدى محمد73678

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه ابراهيم ابراهيم محمد محمود73679

الشيخ كفراألدبىمبصرالزناتى العزيز عبد محمد محمد محمود73680

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود على السيد السيد محمد73681

الشيخ كفراألدبىمبصردرغام السالم عبد عطيه محمد حسام73682

الشيخ كفراألدبىمبصرسمور يوسف محمد فتحى محمد73683

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم احمد محمد السعيد فارس73684
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ثانالعياط

ن317العياط

ثانحميدة خطاب

ثانحميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

راسبصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

ثانبشار ميت

ثانسعود جزيرة

ن315رمضان من العاشر

ن315ابوحماد

ن316روزن تل

راسبقليوب

ثانبلتان

ثانالشرقية بندار

ن316ادفا

ثانالكبير التل

راسبغرب القنطرة

راسباالبطال

ثاناالبطال

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانباالسماعيلية الضبعية

ن315االبطال

ن315الماسورة

ثانقطور

راسبكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن315اريمون

راسبصندال

ثانروينة

ثانالشمارقة

ثاندسوق

ثاندسوق

ن315.5دسوق

ثاندسوق

ثانالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبالمدينة سنهور

راسبابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة
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الشيخ كفراألدبىمبصرفراويله ابراهيم رشاد محمد السعيد محمد73685

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عوض عطيه السالم عبد عطيه رضا73686

الشيخ كفراألدبىمبصرالبالكوسى محمد السيد محمد ايمن73687

الشيخ كفراألدبىمبصرشهاب محمد اليزيد ابو ذكى احمد73688

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى على الحى عبد ايمن73689

الشيخ كفراألدبىمبصرنعيم محمود الفتاح عبد ابراهيم عالء73690

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد الدسوقى جمال معاذ73691

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال مصطفى صالح اسامه احمد73692

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد حموده محروس هللا عبد73693

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى الرؤف عبد السعود ابو صالح محمد73694

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده حامد هللا عبد حمدى العزيزى73695

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده حامد رفاعى داود محمود73696

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد ابراهيم رزق حسن73697

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبسى محمد على ابراهيم محمد73698

الشيخ كفراألدبىمبصرعضمه ابو مصطفى محمد رجب محمد73699

الشيخ كفراألدبىمبصررحيم محيى سعد محمد عالء73700

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى حامد محمد محمد احمد73701

الشيخ كفراألدبىمبصرخاليه ابو طه السيد حمدى73702

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى حجاج موسى شعبان حماده73703

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم على هللا عبد محمد73704

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته ابراهيم فتوح عطيه احمد73705

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشماوى محمد ابراهيم خالد محمد73706

الفيوماألدبىمبصرحسين اسماعيل على جابر احمد73707

الفيوماألدبىمبصرعلى كامل ناجى حسن73708

الفيوماألدبىمبصرمحمود التواب عبد شعبان التواب عبد73709

الفيوماألدبىمبصرعلى قطب على يوسف73710

الفيوماألدبىمبصرحافظ سيد شعبان اسالم73711

الفيوماألدبىمبصرالعال عبد محمد محمد انس73712

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد جمعه محمد73713

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود كمال محمود73714

الفيوماألدبىمبصرالقوى عبد معوض هللا عبد73715

الفيوماألدبىمبصرمحمد الغفار عبد كارم فارس73716

الفيوماألدبىمبصرمشرف احمد عويس احمد محمد73717

الفيوماألدبىمبصراسماعيل على على محمود73718

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد احمد سيد محمد73719

الفيوماألدبىمبصرسنوسى جمعه هالل محمود73720

الفيوماألدبىمبصرعيد عطيه على محمد73721

الفيوماألدبىمبصرالباسط عبد الستار عبد رمضان احمد73722

الفيوماألدبىمبصرحسين محمود احمد هللا عبد73723

الفيوماألدبىمبصرسيد يونس محمد احمد73724

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد غمرى جمعه احمد73725

الفيوماألدبىمبصرالمنطلب عبد ميهوب محمد احمد73726
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راسبابوعلى محلة

راسبالملح شباس

ثانالملح شباس

ثانسالم سيدى

ثانعباس منشأة

ن327عباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانالورق

ثانالصيفر برية

ن315الصيفر برية

ثانابوغنيمة

ثانابوغنيمة

ثانصروه

راسبصروه

ثانصروه

ثانقونة

راسبقونة

ثانقزمان

راسبقزمان

ثانالكبرى فرج

ن315الوزارية

ثانالرصيف

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانترسا

ثانترسا

راسبترسا

ن315ترسا

ن323بالفيوم سنهور

ثانبالفيوم سنهور

ن336فيديميين

ثاناطسا

ثانالباسـل قصر

راسبالحيط منية

ن335ابشواى

ثانطبهار

راسبطبهار

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية
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الفيوماألدبىمبصراحمد محمد شعبان احمد73727

الفيوماألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد حميد احمد73728

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد حسن احمد73729

الفيوماألدبىمبصرالراضى عبد احمد اشرف احمد73730

الفيوماألدبىمبصريونس محمد عيد احمد73731

الفيوماألدبىمبصرحميده محمود عصام احمد73732

الفيوماألدبىمبصرالعاطى عبد احمد مصطفى اسالم73733

الفيوماألدبىمبصرسيد فتحى على جمعه73734

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد مصطفى سيد حسام73735

الفيوماألدبىمبصرفرحات خطاب محمد خطاب73736

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد صالح شعبان صالح73737

الفيوماألدبىمبصرالقادر عبد محمد شعبان الرحمن عبد73738

الفيوماألدبىمبصرطه التواب عبد محمد التواب عبد73739

الفيوماألدبىمبصراحمد هللا عبد رمضان عماد73740

الفيوماألدبىمبصركامل حسين رفعت عالء73741

الفيوماألدبىمبصرمحمد على رمضان عمرو73742

الفيوماألدبىمبصرمحمد سلطان ناصر محمد73743

الفيوماألدبىمبصراحمد احمد خالد محمد73744

الفيوماألدبىمبصربدوى على محمد محمود73745

الفيوماألدبىمبصرعثمان دياب جابر محمد73746

الفيوماألدبىمبصرعلى سنوسى رمضان محمد73747

الفيوماألدبىمبصرعلى دياب سيد محمود73748

الفيوماألدبىمبصرعواد محمود احمد محمود73749

الفيوماألدبىمبصرموسى الحليم عبد احمد رمضان73750

القليوبيةاألدبىمبصربريك محمد سالمه احمد محمود73751

الدقهليةاألدبىمبصربدر على السيد على محمد مصطفى73752

الدقهليةاألدبىمبصرالقزاز مصطفى بهجت محمد73753

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى السعيد محمد محمود73754

الدقهليةاألدبىمبصرالجميل زين رمضان محمد محمود73755

الدقهليةاألدبىمبصرالمسيرى الجواد عبد سامى مجدى احمد73756

الدقهليةاألدبىمبصرسليم الهادى عبد على عالء محمد73757

الدقهليةاألدبىمبصرالدين بدر عبده صالح اشرف ابراهيم73758

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا حمد العزيز عبد هللا حمد73759

الدقهليةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد ماهر احمد73760

الدقهليةاألدبىمبصرالبقطرسى معوض اسماعيل محمد الحسين73761

الدقهليةاألدبىمبصرالملط محمد ابراهيم محمود73762

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد فتحى ابراهيم الرحمن عبد73763

الدقهليةاألدبىمبصرنصار العزيزى االمام العزيز محمد73764

الدقهليةاألدبىمبصربركه الصمد عبد مصطفى السيد محمد73765

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد االمام عادل73766

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شرف احمد محمود محمد خالد73767

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم طلعت كمال73768
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ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ن318طامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ن318طامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانالقناطر شبين

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ثاناجا

ن326اجا

ثاناجا

ثانسمنود منية

ثانسمنود منية

ن327تلبانة

راسبتلبانة

راسبتلبانة

ثانتلبانة

ثانمحسن ميت

ثانبالدقهلية الطيبة
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الدقهليةاألدبىمبصرجاد محمد عيد سعد ابراهيم73769

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد هللا عبد صابر السعيد73770

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل الشحات عطوان حسن73771

الدقهليةاألدبىمبصرالباقى عبد الرازق عبد الصبور عبد ابراهيم محمد73772

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم هالل محمود محمد73773

الدقهليةاألدبىمبصرفزاع محمود محمد محمد محمود73774

الدقهليةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد صبرى على الحسن73775

الدقهليةاألدبىمبصرالمغازى صبرى حمدى محمد73776

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد المحسن عبد اللطيف عبد محمد73777

الدقهليةاألدبىمبصرغازى الهادى عبد على طه رضا73778

الدقهليةاألدبىمبصرااللفى اللطيف عبد محمد فراج عيد73779

الدقهليةاألدبىمبصربدوى محمد خليل السيد اشرف معاذ73780

الدقهليةاألدبىمبصرغبر محمد الخالق عبد امين احمد73781

الدقهليةاألدبىمبصرالشراكى ربه عبد فتحى عمر محمد73782

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد محمود السيد محمود73783

الدقهليةاألدبىمبصرالعطار حامد كمال محمد مصطفى محمد73784

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد متولى فتحى اسالم73785

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عطا محمد بالل73786

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد على صبحى محمد73787

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخ اسماعيل هللا عبد صبرى حمدى73788

الدقهليةاألدبىمبصرخلف النبى عبد محمد بالل فؤاد73789

الدقهليةاألدبىمبصرالليثى سعد محمد الحميد عبد73790

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان الوهاب عبد الواحد عبد محمد احمد73791

الدقهليةاألدبىمبصرالهالوى السيد على السعيد محمود73792

اسيوطاألدبىمبصرحمدان على حمدان رمضان73793

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد محمد حسين73794

اسيوطاألدبىمبصرحسن محسن حسن محمد73795

اسيوطاألدبىمبصرحفنى احمد طه احمد73796

اسيوطاألدبىمبصرقوشتى محمد حامد اسامه73797

اسيوطاألدبىمبصرقوشتى محمد حامد ضياء73798

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد توفيق محمد73799

اسيوطاألدبىمبصرحسن خطوه ابو سيد على73800

اسيوطاألدبىمبصربشندى معتمد على احمد73801

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد سيد هللا عبد73802

اسيوطاألدبىمبصربشندى معتمد مصطفى محمود73803

اسيوطاألدبىمبصرالغنى عبد ذكى الوهاب عبد وليد73804

قنااألدبىمبصرسالم هللا حسب حسن امين73805

قنااألدبىمبصريوسف ابراهيم مبارك محمد73806

قنااألدبىمبصرصديق العاطى عبد الرحمن عبد محمد73807

قنااألدبىمبصرالرجال عبد الراوى صالح محمد احمد73808

قنااألدبىمبصرابراهيم حسن السيد حسين73809

قنااألدبىمبصراحمد على جمعه احمد73810
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ثانالمعصرة

ثانالمعصرة

ثانالمعصرة

ثانالمعصرة

ثانالمعصرة

ثانالملعب

ثاننشا

ثاننشا

ثاننشا

ثان(الحى عبد على) تيرة

راسبدرين

راسبالوكالة كفر

راسبالنور كوم

ثاندرين

ن321دكرنس

ن317شبراسندى

ثانصدقا

ثانصدقا

ثانصدقا

راسبالعنب ابوداود

ن315بطرة

ثانبطرة

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانالبدارى

راسبالزاوية

ثانابوتيج

ثانالعطيات عرب

راسبالعطيات عرب

راسبالعطيات عرب

راسبالعطيات عرب

ثانسليم ساحل

راسبقرار نزة

ن315قرار نزة

راسبقرار نزة

راسبقرار نزة

ثانقنا

ثانقنا

راسبابومناع

ن315ابومناع

ثانابومناع

ن315.5ابومناع
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قنااألدبىمبصرمحمد حسن سليمان على73811

قنااألدبىمبصرهللا خلف فؤاد منصور محمد73812

قنااألدبىمبصراحمد على عاطف محمد73813

قنااألدبىمبصرعثمان محمد حسين اسالم73814

قنااألدبىمبصرعباس مرسى العربى حسين73815

قنااألدبىمبصرمحمد الدين سعد شنداوى محمد73816

الفيوماألدبىمبصرحسن الرحمن عبد محمود مصطفى73817

القاهرةاألدبىمبصرمهنى الحسيب عبد محمد الحسيب عبد73818

البحيرةاألدبىمبصرودن اسماعيل رمضان سعيد محمد73819

المنيااألدبىمبصربدينى ابراهيم محمد محمود73820

االسكندريةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد على ابراهيم احمد73821

االسكندريةاألدبىمبصرالسعدنى معوض على احمد عماد73822

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد فتحى بسيونى اشرف73823

االسكندريةاألدبىمبصرحسن احمد السيد الرحمن عبد73824

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على احمد محمد73825

المنيااألدبىمبصرعلى المالك عبد السعود ابو محمد73826

اسواناألدبىمبصرمحفوظ عثمان محمد الفتاح عبد محمد73827

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد الحليم عبد محمد73828

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم73829

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد على الحكيم عبد محمد73830

الشرقيةاألدبىمبصرالفتوح ابو محمد اللطيف عبد محمد73831

الشرقيةاألدبىمبصرموسى حسن محمد احمد محمد73832

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد هشام73833

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد الرحمن عبد حسن73834

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى محمد السيد محمد الجوهرى73835

الشرقيةاألدبىمبصرشفيق حسن العزيز عبد احمد73836

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو محمد محمد عمر73837

الغربيةاألدبىمبصرالغايش محمود السيد محمد73838

الغربيةاألدبىمبصرالعسال محمود عونى محمود73839

الغربيةاألدبىمبصرعلوش محمد محمد محمد الفتاح عبد73840

الغربيةاألدبىمبصرالصاوى حسين حسين ثروت73841

الغربيةاألدبىمبصرالبنا الباقى عبد على احمد73842

الغربيةاألدبىمبصرعطيه العزيز عبد محمد هللا عبد73843

الغربيةاألدبىمبصرشلبى على جابر على محمد73844

الغربيةاألدبىمبصرهيبه محمود صادق حسن مصطفى73845

الغربيةاألدبىمبصرالفيومى احمد القادر عبد احمد73846

الغربيةاألدبىمبصرشطا على متولى وليد عمرو73847

الغربيةاألدبىمبصرالجناينى سليمان الفتوح ابو مصباح وجيه73848

الغربيةاألدبىمبصرطويله محمد قدرى ياسر73849

الغربيةاألدبىمبصرغالى حسن محمد السيد نادر73850

الغربيةاألدبىمبصربركات الدسوقى حسين مصطفى حسين73851

البحيرةاألدبىمبصرجوده السيد جوده حمدى عماد73853
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ثانابومناع

ثانبهحورة

راسبالمحارزة

ثانالعمرة

ثانالعمرة

ن315ابودياب

راسبابشواى

ثانلطفى عادل.د

ن315اسمانيا

ثانجريس

ن324ابوالعيون محمود

ثاناالسكندرية

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

راسبالمدينة اهناسيا

ثان(الجارحى احمد) ابوقلته

ثاندراو

ثانالشرقية السالم

ن315الشرق قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ثانالعصايد

ن315ابوحماد

ن324ابوحماد

ثانسعود جزيرة

ن317عامر بنى

ثانعامر بنى

ثانقرانشو

ن315الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

راسبالكوم بسجين رجب محمد

ن325ابوالغر

راسبالكبرى المحلة

راسبالسمالوية

راسبالسمالوية

راسبزياد محلة

راسباشناواى

راسبالعامرية

راسبالبارود ايتاى
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الفيوماألدبىمبصررمضان رمضان محمد سيد73854

الفيوماألدبىمبصرقطب الفتاح عبد احمد محمود73855

الفيوماألدبىمبصرمصطفى السيد محمد الرحمن عبد73856

الفيوماألدبىمبصراحمد عويس كمال محمود73857

الفيوماألدبىمبصرغريب سالم عويس محمد73859

الفيوماألدبىمبصرحسب السيد ربيع وليد73860

الفيوماألدبىمبصرالنبى عبد القادر عبد السيد الرحمن عبد73861

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد على احمد جمعه73862

الفيوماألدبىمبصرسليمان الجليل عبد مصباح الباسط عبد73863

الفيوماألدبىمبصرحسن محمد حسن محمد73864

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد حسين محمد73865

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد كامل ضيف محمد73866

الفيوماألدبىمبصرحسين القاسم ابو ميالد محمد73867

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى سيد عيد عمرو73868

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الصمد عبد محمد احمد73869

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد محمد الجليل عبد صقر سعيد73870

سوهاجاألدبىمبصرالسيد راغب السيد حازم73871

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد سعد يحيى باسم73872

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ضاحى عاطف احمد73873

سوهاجاألدبىمبصرالعابدين زين احمد عاصم محمد73874

سوهاجاألدبىمبصرزايد خلف عز هللا عبد73875

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد يوسف سمير احمد73876

القليوبيةاألدبىمبصرناصف على جميل سمير محمد73877

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الشيخ سيد الهادى عبد سيد محمود73878

القليوبيةاألدبىمبصراحمد فراج حسن عيد مصطفى73879

القليوبيةاألدبىمبصرالغلبان محمد القطب محمد احمد73880

القليوبيةاألدبىمبصرغنيم هاشم ابراهيم محمد سيد73881

القليوبيةاألدبىمبصرحسن هاللى محمد الرحمن عبد73882

القليوبيةاألدبىمبصرحامد على حسن على73883

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد وليد73884

القاهرةاألدبىمبصرخليل محمد فهمى العزيز عبد محمود73885

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد العزيز عبد خالد العزيز عبد73886

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سيد فؤاد صفوت هيثم73887

االقصراألدبىمبصرمحمود جالل شحات محمد73888

االقصراألدبىمبصرمحمد الشاكر فوزى محسن73889

االقصراألدبىمبصرالكريم جاد مهدى صالح ياسر73890

االقصراألدبىمبصرحسين محمد فرغل احمد73891

االقصراألدبىمبصرالحق جاد مصطفى صالح احمد73892

االقصراألدبىمبصراحمد السيد يوسف رجب73893

االقصراألدبىمبصراحمد محمد جابر محمود73894

االقصراألدبىمبصرمحمد الصبور عبد عوض الصبور عبد73895

االقصراألدبىمبصرمرسى الطيب احمد يوسف احمد73896
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ثاندمشقين

ثانالخطيب مناشى

ثانسنورس

ن324سنورس

ثانبالفيوم سنهور

ثانفيديميين

ن321فيديميين

ثانتطـون

راسبالباسـل قصر

ن317ابشواى

ثانابشواى

ثانطامية

ثانطامية

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانالفشن

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبلصفورة

ن322سوهاج

ثانتونس

ثانالزوازية

ثانابودهب عرابة

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخصوص

راسبالخصوص

ثانالخصوص

راسبالخصوص

ثانالنخلة شبرا

ثانالفقى طلعت محمود

ن316الفقى طلعت محمود

راسبالعسكرى الجديدة مصر

ثانصالح الحاج

ثانعبده محمد

راسباالقصر

ثانزرنيخ

راسباصفون

ن315اصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثانالقرنة
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االقصراألدبىمبصرعليو على الوهاب عبد صالح73897

االقصراألدبىمبصربغدادى عبادى صالح محمد73898

االقصراألدبىمبصرعلى محمد احمد محمود73899

بورسعيداألدبىمبصراللطيف عبد المعاطى ابو محمد محمد اسالم73900

الغربيةاألدبىمبصردره ابراهيم محمد احمد73901

الغربيةاألدبىمبصرمرسى محمود العزيز عبد محمود احمد73902

المنوفيةاألدبىمبصرعياش الغنى عبد سعيد محمد73903

المنوفيةاألدبىمبصراالصفر احمد شعبان هللا عبد73904

المنوفيةاألدبىمبصرعمران شحاته سليمان بالل73905

المنوفيةاألدبىمبصرغراب النبى عبد طارق احمد73906

المنوفيةاألدبىمبصرالدرناوى السيد رجب السيد73907

المنوفيةاألدبىمبصرالمسير رمضان المعطى عبد المعطى عبد73908

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود الونيس عبد عيد اسالم73909

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم صالح عماد73910

المنوفيةاألدبىمبصرعوض احمد مخيمر فتحى عمر73911

المنوفيةاألدبىمبصراالعرج محمد المنعم عبد اسماعيل مصطفى محمد73912

المنوفيةاألدبىمبصرمندور الغنى عبد مبروك الغنى عبد73913

المنوفيةاألدبىمبصرالمغربى احمد فوزى محمد73914

المنوفيةاألدبىمبصرالفضل ابو المحسن عبد احمد العاطى عبد73915

المنوفيةاألدبىمبصرشعالن محمود محمد محمود هللا عبد73916

المنوفيةاألدبىمبصرالحكامى معوض صبحى محمد73917

المنوفيةاألدبىمبصراالمبابى محمد مسعد احمد73918

المنوفيةاألدبىمبصرموسى ابراهيم موسى الرحمن عبد73919

المنوفيةاألدبىمبصربذه رمضان سامى محمد73920

مطروح مرسىاألدبىمبصرقاسم الرحيم عبد احمد فايز73921

مطروح مرسىاألدبىمبصرجبريل الواحد عبد مسعود ياسين73922

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد محمد الرازق عبد احمد73923

قنااألدبىمبصراحمد محمد المنعم عبد حسام73924

قنااألدبىمبصرصديق السميع عبد احمد وليد73925

قنااألدبىمبصرحسين شقيفى احمد الهادى عبد73926

قنااألدبىمبصرمحمد طقاق عيد سيد73927

الجيزةاألدبىمبصرالحفيظ عبد الصبور عبد محمد حازم73928

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على العزيز عبد احمد73929

الجيزةاألدبىمبصرعلى صالح الخضر مصطفى73930

قنااألدبىمبصرالعال عبد محمد شقيفى عالء73931

اسيوطاألدبىمبصرحماده سيد حمدى سيد73932

اسيوطاألدبىمبصرحسانين على كمال زرزور73933

اسواناألدبىمبصرابراهيم المناوى محمد مكرم عمر73934

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الجليل عبد جابر احمد73935

القاهرةاألدبىمبصرالكحكانى على على احمد نزيه73936

الجيزةاألدبىمبصرخميس سليمان فرحات عمر73937

الجيزةاألدبىمبصرسريع ابو محمد اسامه محمد73938
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ن324المريس

ثانالمدامود

ثانالمدامود

راسبالهادى عبد سالم

ثانقطور

ثانقطور

ن315زرقان

راسبزرقان

ثانزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان

راسبزرقان

ن322النموذجى ابورقبة

راسبالجيار

راسبالجيار

ن315الجيار

ثاندلكة طوخ

ثاندلكة طوخ

ثاندلكة طوخ

ثانالكبرى فيشا

ن323بمم

ثانبالمنوفية الروضة

ن337مناوهلة

ثانمناوهلة

ثانبالزيتون الفرقان

ثانبالزيتون الفرقان

ثانشوشاى

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ن327قنا

ن315الرهاوى

ثانالربعمائة

ن330وردان

ثانهو حاجر

راسبموشا

راسبموشا

ن331(السباعية) المولى عبد محمد

ن317المعادى

ن322ماهر عثمان

ن377كرداسة

ثانكرداسة
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الجيزةاألدبىمبصرعطيه محمد عادل محمد73939

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد خلف مرتضى محمد73940

الجيزةاألدبىمبصررمضان محمد منصور الحمزه73941

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسين سالم احمد73942

الفيوماألدبىمبصرالنصر سيف محمد النصر سيف محمد73943

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى الشرقاوى على الفتاح عبد فتحى73944

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد كامل جالل ابراهيم73945

سوهاجاألدبىمبصرحسين على السيد احمد73946

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حسين احمد73947

سوهاجاألدبىمبصررباب احمد حفظى هللا عبد73948

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو رشدى صالح الرحمن عبد73949

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد حفظى محمد الرحمن عبد73950

سوهاجاألدبىمبصرحسنين العزيز عبد العليم عبد العزيز عبد73951

سوهاجاألدبىمبصرمحمود جاد محمود محمد73952

سوهاجاألدبىمبصرهريدى برعى الرؤف عبد محمد73953

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحمد ابو اشرف محمود73954

سوهاجاألدبىمبصرعالم هاشم رفعت الدين جالل73955

سوهاجاألدبىمبصرمحمد وردانى العال عبد وردانى73956

سوهاجاألدبىمبصرالبارى عبد جوده السيد احمد73957

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود فريد احمد73958

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد سليم اسالم73959

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد جعفر طه73960

الدقهليةاألدبىمبصرموسى عطيه اسامه الرحمن عبد73961

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو ابراهيم رياض محمد73962

الدقهليةاألدبىمبصرعبده حسن الوهاب عبد محمد73963

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد محمد العزيز عبد مصطفى73964

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد فوزى محمد ابراهيم73965

الدقهليةاألدبىمبصرالصادق عبد احمد سيد الصادق عبد محمد73966

الدقهليةاألدبىمبصرالحسانين محمد الحسانين احمد73967

الدقهليةاألدبىمبصرصالح سمير محمد اسالم73968

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد على ابراهيم73969

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد اسماعيل ابراهيم اسماعيل73970

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد اسالم73971

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد حسن محمود هللا عبد73972

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى جابر هللا عبد على73973

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود حسن السيد حسان محمد73974

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد راشد ابو ممدوح محمد73975

الدقهليةاألدبىمبصرالبارى عبد مسعد مصطفى محمود73976

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد فتوح الوهاب عبد ممدوح73977

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد هللا عبد بشير نجاح73978

الدقهليةاألدبىمبصرسعده ابو سليمان محمد ابراهيم73979

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد حامد عمر خالد73980
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راسبكرداسة

راسبكرداسة

ثانكرداسة

راسبكرداسة

ثانالفيوم

ثانبالبحيرة المحمودية

راسباخميم

راسباخميم

ثاناخميم

ثاناخميم

راسباخميم

ثاناخميم

راسباخميم

راسباخميم

ثاناخميم

راسباخميم

راسباخميم

ثاناخميم

راسبابودهب عرابة

ثانفاوجلى

ثانظفر

ثانشبراهور

ثانشبراهور

راسبشبراهور

ثانشبراهور

ثانالجديد طنبول كفر

راسبالبالمون

راسبيعيش ميت

راسببطرة

ثانسالمون

راسبخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ن315بهوت

راسببهوت
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد العزيز عبد شلبى محمد73981

الدقهليةاألدبىمبصرعلى مكاوى السيد عيد محمد73982

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد محمد ابراهيم محمود73983

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى محمد احمد فكرى هشام73984

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد اشرف محمد73985

الدقهليةاألدبىمبصرنعمان محمد ابراهيم احمد مدحت73986

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو الشحات احمد محمود احمد73987

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى السيد محمد محمود73988

الدقهليةاألدبىمبصرالدين عز القادر عبد بكر عمر73989

الدقهليةاألدبىمبصرعماشه ناجح محمد محمد73990

الدقهليةاألدبىمبصرحسين احد محمد لطفى احمد73991

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد الجليل عبد الشحات محمد73992

الدقهليةاألدبىمبصربركات ابراهيم عونى محمد73993

الدقهليةاألدبىمبصرحسين ابراهيم محمد ابراهيم73994

الدقهليةاألدبىمبصرعامر احمد عطا احمد محمود73995

الدقهليةاألدبىمبصرمحمدين محمد عبده محمد73996

القليوبيةاألدبىمبصرصبيح اسماعيل على محمد حسين73997

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد حسن الرحمن عبد73998

قنااألدبىمبصرمهران محمد سعد محمد73999

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد مجدى محمد74000

الغربيةاألدبىمبصرالشهاوى محمد سرى ناجى74001

الغربيةاألدبىمبصرالبسطويسى فتحى شعبان محمد هللا عبد74002

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات زكى الشحات ابراهيم74003

الشرقيةاألدبىمبصرالتهامى احمد عطيه السيد احمد74004

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد غريب ممدوح محمد74005

القليوبيةاألدبىمبصرخروب عراقى حسن محمد حسام74006

القليوبيةاألدبىمبصرالششتاوى العاطى عبد صالح محمد74007

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد كمال حاتم احمد74008

المنوفيةاألدبىمبصربدر الفضيل عبد كمال احمد74009

الجيزةاألدبىمبصرعفيفى محمد عبده كريم74010

الجيزةاألدبىمبصرناصر حداد درويش محمد74011

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد صالح رضا74012

القليوبيةاألدبىمبصرالكريم عبد منصور عبده احمد74013

القليوبيةاألدبىمبصرالكريم عبد منصور عبده محمد74014

الغربيةاألدبىمبصرالحضرى هللا عطا يوسف مبروك احمد74015

الغربيةاألدبىمبصرالروس ابو السيد على يوسف74016

الغربيةاألدبىمبصرعبيه عامر ابراهيم حمدى محمد74017

الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد جمعه والى محمد74018

الشيخ كفراألدبىمبصرغالى حموده الهادى عبد حسام74019

سوهاجاألدبىمبصرزهران احمد اسماعيل زهران74020

سوهاجاألدبىمبصرحسن صابر اسامه عمر74021

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الحمد ابو الفضيل عبد احمد74022
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ثانبهوت

ن317بهوت

ن315بهوت

ثانبهوت

راسبنقيطة

ثاننقيطة

راسبالعنب ابوداود

راسبالعنب ابوداود

ن329الدين كريم بساط

ثانالدين كريم بساط

ثانشربين

ثانشربين

ثانشربين

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

ثانالرحمن عبد منشأة

ثانبالقليوبية الدير

ثانالجعفرية

ثانقنا

ثانالحجر صان

ثانقطور

راسبحسن محلة

ثانبشار ميت

ثانالحرمين

ثانباالسماعيلية الضبعية

ثانالخانكة

ثانالخانكة

راسبالخانكة

ثانالجالبطة كفر

ن315حميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

راسبابوالعباس

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

راسببسيون

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن321الحمام كفر

ثانالفيوم

ن322بكار بنى

راسبفاوجلى

ثانطما

ثانابودهب عرابة
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى السيد74023

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد محمد74024

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد عبود ابراهيم احمد74025

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود ابراهيم74026

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحسن ابو صالح على74027

سوهاجاألدبىمبصرشحاته مراد احمد هيثم74028

الشرقيةاألدبىمبصرعبيد حافظ غانم محمد احمد74029

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على احمد احمد الحسين74030

الشرقيةاألدبىمبصرخليفه محمد محمد اسماعيل عمر بالل74031

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المطلب عبد السيد صالح74032

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بهجت محمد المقصود عبد محمود74033

الشرقيةاألدبىمبصراالفندى يوسف محمود احمد مؤمن74034

القليوبيةاألدبىمبصرشحاته محمود سيد محمد يوسف74035

قنااألدبىمبصرمحمد زياده حسين محمود74036

المنوفيةاألدبىمبصرالغريانى القادر عبد محمد كريم74037

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد الحميد عبد رشاد احمد74038

القليوبيةاألدبىمبصرعيد الغريب محمد مجدى محمد74039

القاهرةاألدبىمبصرجاد سيد محمد احمد محمود74040

الجيزةاألدبىمبصرالسعود ابو محمد على اللطيف عبد احمد74041

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد جمعه احمد74042

الجيزةاألدبىمبصرعلى شعبان محمد حسنى74043

الجيزةاألدبىمبصرالسيد سالم ناصر احمد74044

الغربيةاألدبىمبصرالحجار يونس محمد يونس74045

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ الحليم عبد ماهر هللا عبد74046

قنااألدبىمبصرالليل ابو عويضه الفضل ابو عمر74047

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على طنطاوى هنداوى رضا74048

المنيااألدبىمبصرشوقى عماره عمرو محمد74049

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى محمود كمال احمد74050

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى محمود كمال حسام74051

الشيخ كفراألدبىمبصرشلفه محمود محمود محمد رجب74052

الشيخ كفراألدبىمبصرهزاع الحميد عبد محمد حمدى محمد74053

الشيخ كفراألدبىمبصرجناح على ابراهيم احمد ابراهيم74054

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى احمد لبيب محمد خالد74055

الشيخ كفراألدبىمبصرالمشد محمد كامل عزب74056

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى احمد ابراهيم المنعم عبد الشافعى74057

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى احمد على احمد هانى74058

قنااألدبىمبصرمحمد على ناصر محمد74059

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد محمد اسالم74060

الجيزةاألدبىمبصريوسف السميع عبد محمد على محمد74061

الجيزةاألدبىمبصرحجازى محمد احمد عصام احمد74062

الجيزةاألدبىمبصرالرب جاد سليمان يسرى محمد74063

البحيرةاألدبىمبصراالمام محمود على محمود على74064
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ثانالغابات

راسبالغابات

ثانالغابات

ثانالعسيرات

ثانبسوهاج البوره

راسببسوهاج البوره

ثانالقديمة الصالحية

راسبالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

راسبالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ثانشلقان

ن315المحارزة

راسبزرقان

ثانعيسى حوش

راسبهارس شبرا

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانصقيل

ثانحميدة خطاب

ثانابواسماعيل صالح

ن320ابواسماعيل صالح

راسببسيون

ثانالغابة كتامة

ثانقنا

ثانالمشاعله

ثانالفكرية

راسبالشمارقة

ثانالشمارقة

راسبابوعلى محلة

راسبالشهداء شباس

ثانقزمان

راسبقزمان

ن315مطوبس

ثانكفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن351التحرير

ن315رشدى

ثانرشدى

ثانالبراجيل

ثانسرنباى
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الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد على بهجت محمد عادل74065

قنااألدبىمبصرعباس محمد جمعه احمد74066

الفيوماألدبىمبصرعوض محمد محمود احمد74067

الفيوماألدبىمبصراسماعيل محمد ربيع حماده74068

الفيوماألدبىمبصرمحمد راضى هالل مصطفى74069

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين سعد الرحيم عبد شعبان74070

سوهاجاألدبىمبصراحمد قاعود احمد محمد74071

الشرقيةاألدبىمبصرسعد محمد السيد احمد ايمن74072

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه عوض جمال الرحمن عبد74073

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد اسماعيل الناصر عبد اسماعيل74074

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مصطفى العظيم عبد فوزى احمد74075

الشرقيةاألدبىمبصرعلى زقزوق سامى ابراهيم74076

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على مختار74077

الشرقيةاألدبىمبصرخليل حلمى حازم الرحمن عبد74078

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد الرازق عبد حسن الرازق عبد74079

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد الرازق عبد حسن احمد74080

القليوبيةاألدبىمبصرحجاب ابراهيم السيد محمد عمر74081

القليوبيةاألدبىمبصرالهضيبى عليوه محمد الدين صالح يحى74082

القاهرةاألدبىمبصرهللا ضيف عيد سويلم مسعد احمد74083

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم هللا فتح العزيز عبد محمود74084

المنوفيةاألدبىمبصرفتيان محمد بدر محمد74085

سوهاجاألدبىمبصرربه عبد احمد على محمد74086

المنوفيةاألدبىمبصرالسالم عبد الفاضل عبد فايز الرحمن عبد74087

البحيرةاألدبىمبصردومه محمد العاطى عبد فتحى محمد74088

البحيرةاألدبىمبصرعلى على صابر محمد مصطفى74089

االقصراألدبىمبصربصرى المبدى عبد شعبان احمد74090

االقصراألدبىمبصرسليم العادلى السالم عبد احمد74091

االقصراألدبىمبصرخليل محمد الرحيم عبد احمد74092

االقصراألدبىمبصرمحمد سيوفى النافع عبد احمد74093

االقصراألدبىمبصرشوقى هللا وهب عالء احمد74094

االقصراألدبىمبصرعلى عرفجى بكر ابو اسالم74095

االقصراألدبىمبصرمرغلى القاسم ابو احمد سيد اسالم74096

االقصراألدبىمبصرمحمد هللا عبيد الناصر عبد جمال74097

االقصراألدبىمبصرتوفيق محمد سيد حسام74098

االقصراألدبىمبصرحفنى المكارم ابو فوزى زكريا74099

االقصراألدبىمبصرحراجى على صفوت محمد على74100

االقصراألدبىمبصرالقادر عبد شحات فكرى الدين صالح74101

االقصراألدبىمبصرحفنى معوض نوبى محمد74102

االقصراألدبىمبصرخليل جابر سعدى محمد74103

االقصراألدبىمبصرحفنى مصطفى ابراهيم محمود74104

االقصراألدبىمبصرسعد محمد سعد محمود74105

االقصراألدبىمبصراحمد هاشم الهادى عبد محمود74106
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ن323القراموص

ثانقنا

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانبالشرقية العدوة

ن315اكوة

ثانالحرمين

ن315الحرمين

راسبركاب ميت

ثانبشار ميت

راسبمشهور سالم

راسبابوصرار

ثانابوصرار

ثانالقناطر شبين

ن318القناطر شبين

ثانالدين صالح

ثانادكو

ثانابوشعرة ساقية

راسباخميم

راسبزرقان

ن315الحدين

ثانالتمامة

ثانالزمامى

ثانالزمامى

ن328الزمامى

راسبالزمامى

ن315.5الزمامى

ثانالزمامى

راسبالزمامى

ن319الزمامى

ن334الزمامى

ثانالزمامى

ن328الزمامى

ثانالزمامى

ثانالزمامى

ثانالزمامى

ن326الزمامى

ن315الزمامى

ن315الزمامى
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االقصراألدبىمبصرمدنى همام حسن محمد74107

الجيزةاألدبىمبصريوسف مخلوف فرغلى سيد74108

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد خلف احمد74109

االقصراألدبىمبصرتوفيق محمود مبروك يوسف74110

االقصراألدبىمبصراحمد الصبور عبد شعبان هللا عبد74111

المنيااألدبىمبصرعطيه حماد بدرى اشرف74112

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد سيد خيرى محمد74113

المنيااألدبىمبصرمحمود القادر عبد انور محمود74114

القاهرةاألدبىمبصرعياد سالمه محمد الرحمن عبد74115

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حماد ناصر مصطفى74116

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الفتاح عبد ابراهيم زياد74117

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد معبد حسان احمد74118

سويف بنىاألدبىمبصرحسن سويلم سمير احمد74119

سويف بنىاألدبىمبصرعويس رمضان عيد محمود74120

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد حسن البدرى74121

القليوبيةاألدبىمبصرحسانين اسماعيل حسانين اسماعيل74122

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد محمد احمد محمد74123

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الشبراوى سعيد عمر74124

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد حسين السيد حسين74125

البحيرةاألدبىمبصرالطباخ خليل الفتاح عبد ابراهيم محمود74126

سوهاجاألدبىمبصريونس صالح احمد عمرو74127

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد صابر فرغلى صابر74128

المنوفيةاألدبىمبصرلبن محمود سالمه سفيان74129

القاهرةاألدبىمبصرهاشم السيد اسامه اسالم74130

الفيوماألدبىمبصرمحمد العاطى عبد جمعه احمد74131

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد سيد احمد74132

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سالم الرحمن عبد محمد74133

القاهرةاألدبىمبصرالدين نور كمال فاروق اسالم74134

الغربيةاألدبىمبصرالقصراوى حسن محمد حسن محمد74135

الشرقيةاألدبىمبصرعمر مصطفى الحسين مصطفى74136

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد العزيز عبد البديع عبد العزيز عبد74137

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السالم عبد محمود74138

الشرقيةاألدبىمبصرعيد السيد الفتاح عبد السيد74139

سوهاجاألدبىمبصرحسب طنطاوى بكرى بركات74140

سوهاجاألدبىمبصرالمنطلب عبد محمود على سلطان74141

سوهاجاألدبىمبصرمهدى حمادى احمد طارق74142

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد زكى شرقاوى الرحمن عبد74143

سوهاجاألدبىمبصرفاضل احمد عبده هللا عبد74144

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد عبده محمد74145

سوهاجاألدبىمبصرحافظ محمد عطا محمد74146

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الراضى عبد محمود74147

سوهاجاألدبىمبصرفرغل الدين نور الرؤوف عبد الدين نور74148
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ثانالقرنة

راسبرشدى

ن336بسوهاج المرسلين خاتم

ثانالزمامى

ثانعبده محمد

راسبالعدوة

راسبالريرمون

ثانسالم بنى

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالزقازيق

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالفنت

راسبراشين صفط

راسبقاى

راسبالنخلة كفر

ن334البدرشين

راسبالحجر صان

ن330النخاس

راسبلقانة

ثانبسوهاج البوره

راسبنجم اوالد

راسبزرقان

ثانالنموذجى الفتح

ثانالفيوم

ن315امبو كوم

ثاناشفين كوم

ثانالدين محى فؤاد

ثانبسيون

ثانالحجر صان

راسبمشهور سالم

ثانصريد بنى

ثانرمضان من العاشر

ن315طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ن316طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ثانطوق اوالد
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سوهاجاألدبىمبصرالراوى حسن هللا عبد احمد74149

سوهاجاألدبىمبصرالمنطلب عبد محمود عنتر بركات74150

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد الصمد عبد74151

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود ضاحى العزيز عبد74152

سوهاجاألدبىمبصرحمزه فؤاد الحكيم عبد عصام74153

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد الخالد عبد فارس74154

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد الكبير محمد محمود74155

سوهاجاألدبىمبصراحمد حشمت محمد محمود74156

سوهاجاألدبىمبصرحفنى احمد رفعت ابراهيم74157

سوهاجاألدبىمبصراحمد سليمان محمد اسالم74158

سوهاجاألدبىمبصرسالم السيد محمد حماده74159

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على كمال74160

سوهاجاألدبىمبصراحمد على اسماعيل على احمد74161

سوهاجاألدبىمبصرحسانين احمد هالل احمد74162

سوهاجاألدبىمبصرالسمان محمد احمد اسماعيل74163

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين نور احمد ثروت74164

سوهاجاألدبىمبصرعلى ربه عبد العال عبد رضا74165

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد حمدان صالح74166

سوهاجاألدبىمبصربديوى على بكر ابو هللا عبد74167

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الواحد عبد هللا عبد74168

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمود عطا74169

سوهاجاألدبىمبصرفراج الاله عبد تركى عالء74170

سوهاجاألدبىمبصرالسيد هللا عبد طه عالء74171

سوهاجاألدبىمبصرخليفه صبرى خليفه محمد74172

سوهاجاألدبىمبصرعلى فؤاد محمود محمد74173

سوهاجاألدبىمبصرامين محمد اسامه محمود74174

سوهاجاألدبىمبصرخليفه الضمرانى عفيفى محمود74175

سوهاجاألدبىمبصرمازن الدين سعد احمد مصطفى74176

سوهاجاألدبىمبصرعلى فؤاد عطا خالد74177

سوهاجاألدبىمبصراحمد فؤاد صبرى عرفه74178

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود حسن حسام74179

سوهاجاألدبىمبصرحسنين شاكر الاله عبد محمود74180

البحيرةاألدبىمبصرالهوارى محمود هللا عبد مبروك احمد74181

القليوبيةاألدبىمبصرمهدلى محمود محمود صالح محمد74182

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد عادل محمد74183

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد منصور الدين ضياء74184

الجيزةاألدبىمبصربكر ابو هاشم فضل على74185

الجيزةاألدبىمبصريوسف على ناجى السيد محمد74186

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد فؤاد اسامه74187

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد عبده شكرى صبرى74188

الجيزةاألدبىمبصرالوردانى احمد سامح محمد74189

الفيوماألدبىمبصرالواحد عبد الدايم عبد خيرى الدايم عبد74190
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ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ن315طوق اوالد

ن315طوق اوالد

ن315طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ن320طوق اوالد

ن322طوق اوالد

ن315طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ن315طوق اوالد

ن323طوق اوالد

ن325طوق اوالد

ن324طوق اوالد

ن316طوق اوالد

ن334طوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن316طوق اوالد

ثانلقانة

ثانطحا كفر

ثانطحا كفر

ثانصقيل

ثانالحوامدية

ن329اوسيم

راسبصقيل

ثانصقيل

ثانصقيل

ثاندمشقين
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الجديد الوادىاألدبىمبصرالشقيرى ابراهيم نصر جمال عاصم74191

قنااألدبىمبصرعلى احمد محمود مصطفى74192

قنااألدبىمبصرمحمد على محمد بسام74193

القاهرةاألدبىمبصرسيد الرازق عبد خالد اسالم74194

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد فتحى محمد ايمن احمد74195

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد جمال يحيى74196

الغربيةاألدبىمبصرفايد منصور الرجال عز طارق مصطفى74197

الفيوماألدبىمبصرمبروك طه خالد هللا عبد74198

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد احمد احمد فؤاد74199

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد فوزى ناجى محمد74200

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد الفتاح عبد الشربينى محمد74201

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السطوحى ربيع محمود74202

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد زكريا ربيع احمد74203

الدقهليةاألدبىمبصرحسن حسانين السيد السيد74204

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الرؤف عبد اسام محمد74205

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى خليل عطيه محمد74206

الدقهليةاألدبىمبصرحمد ابراهيم حمد محمود74207

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد حمدى احمد74208

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد الستار عبد الحميد عبد المنجى عبد74209

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمد عماد74210

الدقهليةاألدبىمبصرعلى االمام محمد هللا عبد هشام74211

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم رجب رضا ابراهيم74212

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد العاطى عبد ممدوح عادل74213

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات حسين حسين محمد خالد محمد74214

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد الرازق عبد سامى احمد74215

الدقهليةاألدبىمبصرعباس المجيد عبد محمد محمود74216

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم كامل محمد ابراهيم محمد74217

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد اسعد اسعد74218

الدقهليةاألدبىمبصريوسف ابراهيم ممدوح عبوده ممدوح74219

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل رشاد محمد محمود محمد74220

الشرقيةاألدبىمبصراحمد القادر عبد االله عبد احمد74221

الفيوماألدبىمبصرعلى شعبان عيد اسالم74222

الشرقيةاألدبىمبصرخليل حسين محمد عامر74223

الجيزةاألدبىمبصرجابر الظاهر عبد نبيل اكرامى74224

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد اسماعيل صابر انس74225

الجيزةاألدبىمبصرحسن رمضان عيد محمد74226

المنوفيةاألدبىمبصرشريف سعيد محمود على74227

اسواناألدبىمبصرعلى احمد يوسف محمد74228

سوهاجاألدبىمبصرالسيد بديوى محمود احمد74229

الدقهليةاألدبىمبصرطه عماره فرج محمد محمد74230

المنوفيةاألدبىمبصرالال عبد السيد احمد المجيد عبد74231

المنيااألدبىمبصرنى جيال وردانى جيالنى طه74232
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ن356الفرافرة

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن329المعادى

ن341العصلوجى

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبزفتى كشك

ثانطامية

ثانالعنب ابوداود

ثانالعز برق

ثانابوزاهر

ثانبرهمتوش

ثانبطرة

راسبالدين شهاب حفير56

ثانظفر

راسبظفر

ثانظفر

راسبالروك كفر

ثانبالدقهلية الطيبة

ن316بالدقهلية الطيبة

ن315بالدقهلية الطيبة

ثانبالدقهلية الدير

راسبنقيطة

راسبنقيطة

ن315الشبول

ثانالشبول

ثانالشبول

ثانالشبول

ثانغراب ميت

ثانشربين

راسبالعواسجة

ثانفيديميين

ثانالحرمين

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانبشتامى

ثانالسالم عبد مصطفى

راسبساقلتة

ثاناجا

راسبزرقان

ثانالعلوانى
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الشرقيةاألدبىمبصرحسن على ربيع عمرو74233

الفيوماألدبىمبصرعيد اللطيف عبد السيد محمود74234

القاهرةاألدبىمبصركامل محمود اشرف محمود74235

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد عيسوى جمال عيسوى74236

القاهرةاألدبىمبصرالسيد احمد عشرى خالد عادل74237

البحيرةاألدبىمبصرمنيسى يوسف الحميد عبد الخالق عبد سعد محمد74238

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد هللا عبد محمد العزيز عبد74239

االسماعيليةاألدبىمبصرغنيم عوده محمود عوده74240

االسماعيليةاألدبىمبصرهويشل سليمان فرج محمد74241

الفيوماألدبىمبصرصوفى العزيز عبد خالد احمد74242

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد هاشم رمضان احمد74243

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد احمد محمود مصطفى74244

اسواناألدبىمبصرالقادر عبد عبده صبرى محمد74245

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد المتولى على احمد74246

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد حسن محمد عادل74247

الدقهليةاألدبىمبصرمرجان فرحات فرحات محمد74248

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد قدرى احمد74249

سوهاجاألدبىمبصرسلطان مبارك على السيد74250

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد اسالم74251

الغربيةاألدبىمبصرنصر هللا عبد احمد محمد74252

الغربيةاألدبىمبصرالضعيف على على مسعد محمود74253

الغربيةاألدبىمبصرشهله ابو محمود الرحيم عبد مصطفى74254

الغربيةاألدبىمبصرالشرنوبى يوسف محمد الحليم عبد محمد74255

الفيوماألدبىمبصرعساف الفتاح عبد عويس محمد74256

القاهرةاألدبىمبصرعالم احمد المنعم عبد محمد74257

الجيزةاألدبىمبصرالبطاوى حمزه مهدى الحليم عبد حمزه74258

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد على السيد على احمد74259

االسكندريةاألدبىمبصرعلى السيد انور رمضان هللا عبد74260

االسكندريةاألدبىمبصرشعبان احمد رمضان محمد74261

االسكندريةاألدبىمبصربكر على عيد سليمان محمد74262

االسكندريةاألدبىمبصرحيدر محمد محمد محمود الدين عماد محمود74263

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين السيد ايمن ابراهيم74264

الشرقيةاألدبىمبصرفرحات اسماعيل عليوه ابراهيم اسماعيل74265

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد ابراهيم الحميد عبد74266

القليوبيةاألدبىمبصرالنقيطى محمد سالم اسماعيل كريم74267

الشرقيةاألدبىمبصرنبوى السيد سعيد محمد74268

الغربيةاألدبىمبصرعموش مرسى الفتاح عبد محمد عالء74269

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد محمود محمد السيد محمد74270

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى السيد حسن السيد محمد74271

الشيخ كفراألدبىمبصرالحايس محمد رجب محمد74272

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجى على المحسن عبد بدران محمد74273

الشيخ كفراألدبىمبصرالروينى محمد محمد مسعد محمد74274
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ثانابوحماد

ثانسنورس

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانبسنتواى

ثانالبالشون

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ثانخيرى بالشهيد ابوخليفة

ن330فيديميين

ثانسلطان الشيخ

ثانسلطان الشيخ

ثانالمالكى

ن315طلخا

ن332طلخا

ثاناجا

ثانابودهب عرابة

راسبساقلتة

ثانالمشاعله

راسبالغابة كتامة

راسبالكبرى المحلة

ثانالغابة كتامة

ثانالحمام كفر

راسباالبيض

راسبمحمد على يحيى اللواء

راسبكرداسة

راسبالورديان

ن327.5الورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

راسبالبالمون

راسباكوة

راسبالمنايل

ثانالمنايل

ن317الرمل انشاص

ثانقسطا

ن324روينة

ن361دسوق

ثاندسوق

ثانابوعلى محلة

ثانسالم سيدى
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الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم السالم عبد محمد اسالم74275

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد بدير سالمه ايمن اسالم74276

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين ابراهيم رزق رمضان محمد74277

الشيخ كفراألدبىمبصرالزهيرى الفتوح ابو محمد محمد عاصم74278

الشيخ كفراألدبىمبصرالعتيقى محمد على هللا عبد74279

الشيخ كفراألدبىمبصرالعتيقى احمد سيد محمد محمد هاشم74280

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض على محمد السيد فريد74281

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده عامر على محمد محمود74282

الشرقيةاألدبىمبصرهيكل حسن السيد حسن السيد74283

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى المرسى زيدان المرسى74284

الدقهليةاألدبىمبصرالرملى على سالمه زكريا74285

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ربيع عطيه عمر74286

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد السيد طارق74287

الغربيةاألدبىمبصرهللا خير على ماهر محمد74288

الشرقيةاألدبىمبصرالبدرى محمد محمد البدرى74290

الفيوماألدبىمبصرحمد سالم محمد حمد74291

القاهرةاألدبىمبصرغانم مرسى مصطفى محمد مصطفى74292

الغربيةاألدبىمبصرالباقى عبد اسماعيل الشاذلى احمد74293

الشيخ كفراألدبىمبصرالمولى عبد احمد صبحى محمد74294

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على كساب حماده74295

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محرم رمضان شعبان سامى74296

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عباس محمد محمد السيد74297

الدقهليةاألدبىمبصرالحماحمى هللا عبد هللا عبد احمد74298

الدقهليةاألدبىمبصرالالوندى محمد سعد محمد احمد74299

الدقهليةاألدبىمبصرالجعيدى ابراهيم ابراهيم عبده عثمان احمد74300

الدقهليةاألدبىمبصرالغول عطيه رشاد جمال احمد74301

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد احمد احمد عمر74302

الدقهليةاألدبىمبصرالنجدى ابراهيم محمد محمد74303

الدقهليةاألدبىمبصراصالن محمد الجرايحى محمد74304

الدقهليةاألدبىمبصرمنتصر نصر محمد محمد نصر محمود74305

الدقهليةاألدبىمبصرجالل السيد خليفه السيد مجدى74306

الدقهليةاألدبىمبصرراضى العال عبد الفتاح عبد ناصر سامح74307

الدقهليةاألدبىمبصراصالن محمد الجرايحى فاروق74308

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد ناصر احمد74309

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد رجب اسالم74310

سوهاجاألدبىمبصرسعيد جابر يوسف احمد74311

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد مصطفى محمد مصطفى74312

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى مؤمن محمد74313

سوهاجاألدبىمبصرجمعه ابراهيم رجب هللا عبد74314

سوهاجاألدبىمبصرعباس السيد العال ابو عثمان74315

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى محمد حداد صالح74316

سوهاجاألدبىمبصرالمؤمن عبد محمد الاله عبد حسين74317
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راسبسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبالورق

ثانالصيفر برية

راسبابوغنيمة

ثانابوغنيمة

ن317الرصيف

راسبالرصيف

ثانالقديمة الصالحية

راسبالستامونى

راسبالستامونى

ن317جرجا

راسبالقراموص

ن315الكوم بسجين رجب محمد

ن315ابوكبير

ن315الباسـل قصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

راسبحسن محلة

ثانالوزارية

ثانالمعابده

ثاننقيطة

ثانالمطرية

ثانالمطرية

راسبالمطرية

ثانالمطرية

ثانالمطرية

ن330المطرية

ثانالمطرية

راسبالمطرية

ثانالمطرية

راسبالمطرية

ثانالمطرية

ثانالمطرية

ثانسوهاج

ثانسوهاج

راسبسوهاج

راسبسوهاج

راسبسوهاج

ثانسوهاج

ثانسوهاج

ثانسوهاج

ثانسوهاج
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سوهاجاألدبىمبصرعالم الحميد عبد السيد محمود74318

سوهاجاألدبىمبصرالشافعى محمود محروص اسالم74319

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حمدى الشعراوى74320

سوهاجاألدبىمبصرعلى شمندى الدين نصر اسالم74321

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد مصطفى جابر وليد74322

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم الصغير محمد احمد عالء74323

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد احمد نبيل محمد74324

الفيوماألدبىمبصرجنيدى محمد احمد الرحمن عبد74325

الجيزةاألدبىمبصرحسن حسين اشرف الرحمن عبد74326

المنوفيةاألدبىمبصرالشين العزيز عبد رضا العزيز عبد74327

الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد على ابراهيم احمد74328

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد الغنى عبد احمد محمد74329

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد فتحى رمضان محمود74330

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد مصطفى مصطفى74331

الدقهليةاألدبىمبصرعمر ابراهيم ابراهيم السعيد ابراهيم74332

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد فتحى كمال اسالم74333

الغربيةاألدبىمبصرالفقى فايد محمد عالء74334

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد هللا عبد الكريم عبد محمود74335

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمد الحميد عبد74336

المنيااألدبىمبصرحسن احمد رفعت الرحيم عبد74337

الجيزةاألدبىمبصرربه عبد احمد كمال احمد74338

الشرقيةاألدبىمبصرالبر عبد على محمد حسن اسالم74339

سويف بنىاألدبىمبصرهللا ضيف ممدوح احمد محمود74340

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان السالم عبد سالمه السالم عبد74341

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل الرحيم عبد محمود مصطفى74342

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل حامد محمد جمال احمد74343

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد سعد احمد74344

الدقهليةاألدبىمبصرعنان حسن سعد سعد احمد74345

الدقهليةاألدبىمبصرهالل البشالوى حسنى ماهر حسنى74346

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل حامد محمد جمال حلمى74347

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد صالح محمد البشير طه74348

الدقهليةاألدبىمبصرالهاللى محمد السميع عبد هللا عبد74349

الدقهليةاألدبىمبصرشندى حسن الحسينى رضا كريم74350

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم حسانين المصرى محمد السعيد محمود74351

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمد شحاته جمال احمد74352

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عوض محمود محمد74353

البحيرةاألدبىمبصرالعقده حمد الغنى عبد عمر احمد74354

المنوفيةاألدبىمبصرالوهاب عبد على الحسينى الوارث عبد74355

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السيد مرسى نجيب انس74356

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد اسماعيل احمد74357

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى احمد رشاد فكرى رشاد74358

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد مصطفى هللا عبد74359
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راسبسوهاج

ثانسوهاج

ثانسوهاج

ثانبرديس

ثانبسوهاج المرسلين خاتم

ثانطحلة

ثانطنان

ثانابشواى

راسبالرهاوى

راسبالعامرة

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ن325دميرة

ثاندميرة

ثاناالحمدى طنطا

ثانابوكبير

ثانجرجا

راسبسمالوط

ثانناهيا

ثانايوب سامى

ثاناطواب

راسبشنرا

ثانابودشيشة

ثانالشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

راسبالشافعى االمام

راسبالشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

ن318الشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

راسبالشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

راسبالشافعى االمام

راسبالشافعى االمام

ثانشرنوب

راسبزرقان

ثانالقديمة الصالحية

ثانخليفة اوالد

ن358كفرالشيخ

ثانفيديميين
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الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد المتولى الباز ايمن74360

الدقهليةاألدبىمبصرلبده على محمد ابراهيم74361

الدقهليةاألدبىمبصرحسين رياض رمضان حسين74362

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد حسن محمد حسن74363

الدقهليةاألدبىمبصرعبده محمد سعد محمد74364

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على موسى محمد74365

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الشافى عبد السيد محمود74366

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد عرفات النادى محمود74367

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد محمود هانى محمود74368

الدقهليةاألدبىمبصرطه اللطيف عبد السيد وجيه74369

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد فتحى شحات هللا عبد74370

الجيزةاألدبىمبصرمرسى الحميد عبد عادل الحميد عبد74371

الغربيةاألدبىمبصرالجمل الصاوى ابراهيم الدين صالح زكريا74372

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم عصر الفضيل عبد الدين حسام74373

الغربيةاألدبىمبصرالرفاعى محمد الدسوقى عاطف راغب74374

الغربيةاألدبىمبصربالل ابراهيم محمد ابراهيم مصطفى74375

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد انور مجدى74376

الجيزةاألدبىمبصرابرهيم محمد صبرى محمد74377

الجيزةاألدبىمبصرصالح محمد هشام ابراهيم74378

القليوبيةاألدبىمبصرحسن بديوى حسن محمد74379

الجيزةاألدبىمبصريس محمد عيسى حسن عيسى74380

الفيوماألدبىمبصرامين محمد خالد احمد74381

الشرقيةاألدبىمبصرعزازى السيد محمد مصطفى احمد74382

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد العزيز عبد ايهاب74383

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى متولى السيد الدين حسام74384

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الغنى عبد ثروت حسن74385

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسينى احمد حسنى74386

الشرقيةاألدبىمبصرسريع ابو محمد جمال صالح74387

الشرقيةاألدبىمبصرالديدامونى على فؤاد محمد74388

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم قاسم احد محمد ياسر74389

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى السيد محمود رضا74390

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على السيد ابراهيم احمد74391

الشرقيةاألدبىمبصرعلى اسماعيل مصطفى عمرو74392

الشرقيةاألدبىمبصرحسن منصور الحسينى عادل74393

الجيزةاألدبىمبصرالراضى عبد كامل الراضى عبد محمد74394

الفيوماألدبىمبصرجمعه محمد احمد حمدى74395

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد سعيد مختار الدين ضياء74396

سوهاجاألدبىمبصرمنصور احمد عيد ابراهيم74397

سوهاجاألدبىمبصرمنصور احمد عيد احمد74398

سوهاجاألدبىمبصرالشمندى احمد الجرو احمد74399

سوهاجاألدبىمبصرسباق ابراهيم فراج شهاب74400

سوهاجاألدبىمبصرشاكر احمد عاطف شهاب74401
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ثانقرقيرة

راسبقرقيرة

راسبقرقيرة

راسبقرقيرة

ثانقرقيرة

راسبقرقيرة

راسبقرقيرة

ن328قرقيرة

راسبقرقيرة

ثانقرقيرة

ن315حميدة خطاب

ثانحميدة خطاب

ثانالحمام كفر

ثانملس شبرا

راسبملس شبرا

راسبملس شبرا

ثانالعياط

ثانالعياط

ن321وردان

راسبقليوب

ن329اللبن صفط

ثانابشواى

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ن338بالغابة قاسم امين

ن331بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

راسببالغابة قاسم امين

ثانموسى اوالد

ن326موسى اوالد

ثانموسى اوالد

ن323موسى اوالد

ثانالمتانيا

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن323طوق اوالد



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2993

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصرحسين الرحيم عبد خلف رضوان74402

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد الديب السيد محمد74403

سوهاجاألدبىمبصرحسين الحسن ابو خلف احمد74404

سوهاجاألدبىمبصرعجور حمدى حسن حسام74405

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد المبدى عبد جمال عرفات74406

سوهاجاألدبىمبصرالحق عبد الاله عبد عادل محمد74407

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد الرحمن عبد احمد74408

الشرقيةاألدبىمبصرالخولى الحميد عبد العزيز عبد وجيه محمد74409

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى هللا عبد محمد حسن محمد74410

قنااألدبىمبصرحسانين القاسم ابو مصطفى احمد74411

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعلفى محمد هللا فتح اللطيف عبد اسالم74412

الدقهليةاألدبىمبصرالبسطويسى حامد فرج محمد محمود74413

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسب حامد هللا عبد74414

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد سعد سيد رمضان74415

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم رمضان السيد محمد74416

الشرقيةاألدبىمبصرغريب المنصف عبد هللا عبد رضا74417

المنيااألدبىمبصرمحمد فؤاد احمد مصطفى74418

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو عوض الفتاح عبد احمد اكرم74419

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد على ادهم74420

اسواناألدبىمبصرالعال عبد اسماعيل اللطيف عبد محمود74421

البحيرةاألدبىمبصركوزو حسن على السيد يوسف74422

الشرقيةاألدبىمبصرغريب التواب عبد محمود حسام74423

الدقهليةاألدبىمبصرعقيل بدير السباعى خالد محمد74424

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد السيد على ابراهيم74425

المنوفيةاألدبىمبصرهالل العزيز عبد هللا عبد محمد74426

الشيخ كفراألدبىمبصرصحصاح احمد على محمود محمد74427

القليوبيةاألدبىمبصرالجابرى ابراهيم محمد الدسوقى ابراهيم امجد74428

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد محمود السيد اشرف شريف74429

القاهرةاألدبىمبصرعاشور امام الرحمن عبد مجدى الرحمن عبد74430

الغربيةاألدبىمبصرالجحش الدسوقى محمد محمود74431

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد حمدى ابراهيم74432

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عرابى جمال بكر ابو74433

سوهاجاألدبىمبصراحمد برعى حمدى اسالم74434

سوهاجاألدبىمبصراحمد مدنى شوقى اسالم74435

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد الفاوى امين خالد74436

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الدين عز كرم شهاب74437

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عرابى جمال محمد74438

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عرابى محمود يوسف74439

القاهرةاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد محمد حسن رشاد74440

القاهرةاألدبىمبصرالقادر عبد ابراهيم مصطفى سعيد74441

القاهرةاألدبىكفيفمتولى منصور متولى بكر ابو77001

القاهرةاألدبىكفيفالمنعم عبد سيد موسى سيد77002
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ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن315طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن331طوق اوالد

ن318البالشون

ثانالحرمين

ن338الوقف

ثاندسوق

راسببطرة

ن334موسى عبدالجواد

راسبابشنا

ثانعامر بنى

ثاناكوة

ثانالمنيا

ثانحميدة خطاب

ثانناهيا

ثانالكرنك

ن330ادكو

راسببشار ميت

راسبالحجر اويش

ن315على ميت

ثانموسى ميت

راسبمسير

ثانطحانوب

راسبابوالعيون محمود

ثانالدين صالح

راسببزفتى كشك

ثانالسلمانى

ثانالسلمانى

ثانالسلمانى

ن328السلمانى

ثانالسلمانى

ثانالسلمانى

ثانالسلمانى

ن315السلمانى

راسبلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

ن556الدين محى فؤاد

ن398الدين محى فؤاد
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القاهرةاألدبىكفيفقاسم رفاعى محمد رفاعى77003

القاهرةاألدبىكفيفيوسف محمد حسن محمد كريم77004

القاهرةاألدبىكفيفغزالى محمد كرم محمود77005

القاهرةاألدبىكفيفاحمد عباس احمد يوسف77006

القليوبيةاألدبىكفيفسعيد السيد محمد مسعد محمد77007

القليوبيةاألدبىكفيفهللا عطا متولى ابراهيم احمد ابراهيم77009

القليوبيةاألدبىكفيفالشحات عاشور ابراهيم مصطفى77010

القليوبيةاألدبىكفيفمحمد سالم عصام اسالم77011

القليوبيةاألدبىكفيفاصالن امام ندا السيد حسن حسام77012

القليوبيةاألدبىكفيفحسانين الطوخى عطا هللا عبد77013

القليوبيةاألدبىكفيفهللا عبد محمد مسعد محمد77014

القليوبيةاألدبىكفيفالضباش عبده السيد شهوان احمد77015

القليوبيةاألدبىكفيفمبروك عويس سيد محمد عمر77016

المنوفيةاألدبىكفيفمغاورى مرزوق محمد زياد77017

المنوفيةاألدبىكفيفمحمد ابراهيم محمد رزق حسام77019

المنوفيةاألدبىكفيفمنصور حسانين شوقى محمد77020

المنوفيةاألدبىكفيفمبارك محمد محمود احمد77021

المنوفيةاألدبىكفيفهللا عطا الغنى عبد ممدوح معاذ77022

المنوفيةاألدبىكفيفالمحسن عبد محمود عوض محمد77023

المنوفيةاألدبىكفيفنبايل محمود على مصطفى77024

الغربيةاألدبىكفيفابراهيم محى رضا محمد77025

الغربيةاألدبىكفيفسبله النور عبد محمد اشرف77026

الغربيةاألدبىكفيفسكين ابو السيد الحميد عبد خالد77027

الغربيةاألدبىكفيفابراهيم احمد مصطفى محمد محمد77028

الغربيةاألدبىكفيفالرحمن عبد السميع عبد رشاد محمد يوسف77029

الغربيةاألدبىكفيفسليمان احمد سيد انور اشرف77030

الغربيةاألدبىكفيفبدوى صبحى الفتاح عبد الحليم عبد77031

الغربيةاألدبىكفيفالخولى فوزى وليد ناصر77032

الغربيةاألدبىكفيفشهاب محمد على محمد على77033

الغربيةاألدبىكفيفالفقى احمد سالم احمد77034

الغربيةاألدبىكفيفوتوت سمير فتحى احمد77035

الغربيةاألدبىكفيفشلتوت مجاهد خالد عمرو77036

الغربيةاألدبىكفيفالدين نور امين يوسف امين محمد77037

الغربيةاألدبىكفيفالنادى على عرفه على ياسر77038

الغربيةاألدبىكفيفموافى سالمه المنعم عبد مسعد احمد77039

الغربيةاألدبىكفيفصمول ابراهيم السعيد ابراهيم77040

الغربيةاألدبىكفيفعجيزه محمد البديع عبد العليم عبد اسالم77041

الغربيةاألدبىكفيفسعد احمد محمود هانى محمود77042

الغربيةاألدبىكفيفحول مصطفى عادل محمود77043

الغربيةاألدبىكفيفالنكالوى السيد سليمان رمضان احمد77044

الغربيةاألدبىكفيفمصطفى عطيه حسنى مجدى الحسن77045

الغربيةاألدبىكفيفمرزوق عشرى السالم عبد فوزى السالم عبد77046
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ن592الخازندارة شبرا

راسبمحمد على يحيى اللواء

ثانالقديمة مصر

ثانماهر عثمان

راسببنها

ثانشكر كفر

ثانشكر كفر

ن547بالدقهلية طوخ

راسبهارس شبرا

ن448بلتان

ن392بلتان

ثانالكبرى العمار

ثانقليوب

ن438قويسنا

ن462دملو منشأة

ثانالعراقية

ثانالخضرة كفر

ثانالخضرة كفر

راسبسمادون

ن440مؤنسة

ثانبلتاج

ن381الكبرى المحلة

ن407الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن462بابل شبرا

ن478بابل شبرا

ن543حجازى كفر

ثانحسن محلة

راسبسمنود

راسبسمنود

ثانزياد محلة

ثانخلف محلة

ن406خلف محلة

راسببزفتى كشك

ثانملس شبرا

راسبملس شبرا

ثانبالى

ن459حواى ميت

ثانقسطا

ثان(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثان(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 2997

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الغربيةاألدبىكفيففايد يوسف يوسف محمد77047

الغربيةاألدبىكفيفطه محمد احمد سيد ابراهيم اسالم77048

الشيخ كفراألدبىكفيفخفاجى محمد شلبى محمد77049

الشيخ كفراألدبىكفيفسالم على فتحى محمد احمد77050

الشيخ كفراألدبىكفيفابراهيم حموده مصطفى محمد مصطفى77051

الشيخ كفراألدبىكفيفعوض حسن محمد عاطف احمد77052

الشيخ كفراألدبىكفيفغراب احمد عزت يوسف هللا عبد77053

الشيخ كفراألدبىكفيفالشورى حسن الجواد عبد منصور احمد77054

الشيخ كفراألدبىكفيفابراهيم العوضى همام محمد77055

الشيخ كفراألدبىكفيفالصردى محمود حلمى رضا محمود77056

الشيخ كفراألدبىكفيفدرويش الغفار عبد السيد احمد يوسف77057

الشيخ كفراألدبىكفيفالسطوحى مصطفى السيد مروان77058

الشيخ كفراألدبىكفيفبدوى محمد غنام ابو البيلى مصطفى عماد77059

الشيخ كفراألدبىكفيفحامد محمد العزيز عبد جمال محمد77060

الشيخ كفراألدبىكفيفطعيمه محمد السيد محمود مصطفى77061

الشيخ كفراألدبىكفيفسند محمد اسماعيل عادل صبحى77062

الشيخ كفراألدبىكفيفجلو محمد مصطفى سالمه ابراهيم77063

الشيخ كفراألدبىكفيفبيومى هاشم لطفى عدلى احمد77064

الشيخ كفراألدبىكفيفالبربرى محمد على جبر على77065

الدقهليةاألدبىكفيفالعزيز عبد نحمده محمد السيد احمد77066

الدقهليةاألدبىكفيفحماد محمد الدين جمال محمد77067

الدقهليةاألدبىكفيفابراهيم المرغنى محمد وليد السيد77068

الدقهليةاألدبىكفيفعلى سند جمعه قدرى الرحمن عبد77069

الدقهليةاألدبىكفيفالداودى البكرى محمد مسعد عادل محمد77070

الدقهليةاألدبىكفيفالشربينى محمد شحاته فوزى حسن محمود77071

الدقهليةاألدبىكفيفانور محمد السيد محمد77072

الدقهليةاألدبىكفيفعطيه زاهر يوسف محمد زاهر77073

الدقهليةاألدبىكفيفالبيلى سالمه وفقى محمد مجدى77074

الدقهليةاألدبىكفيفابراهيم الغريب هللا عبد سامى الرحمن عبد77075

الدقهليةاألدبىكفيفعوض الدسوقى حمزه الرحمن عبد77076

الدقهليةاألدبىكفيفالفتوح ابو السيد محمد عابد احمد77077

الدقهليةاألدبىكفيفاحمد ممدوح خالد محمد77078

الدقهليةاألدبىكفيفالكيال مسعد محمد كمال ابراهيم كمال77079

الدقهليةاألدبىكفيفالسعيد محمد عمر اسماعيل77080

الدقهليةاألدبىكفيفاحمد الباسط عبد الحميد عبد محمد77081

الدقهليةاألدبىكفيفعباس محمد السيد الباقى عبد محمد77082

الدقهليةاألدبىكفيفمحمد على حماده محمود77083

الدقهليةاألدبىكفيفالنادى السيد محمد محمود عزت ابراهيم77084

الدقهليةاألدبىكفيفعطا محمد محمد السيد محمود77085

دمياطاألدبىكفيفصيام احمد حمدان ادهم77086

دمياطاألدبىكفيفاباظه السيد ابراهيم السعيد محمد عمرو77087

الشرقيةاألدبىكفيفالسيد حسن رأفت هانى زياد77088
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ثانابوالغر

راسببسيون

راسبمسير

راسبالخادمية

ثانالخادمية

ثاندسوق

راسبالملح شباس

راسبسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ثانالكبرى فرج

ن410.1بيال

ثانبيال

ثانبيال

ثانبلطيم

راسبالبرلس برج

راسبالبرلس برج

ن370.1البرلس برج

ثانالمنصورة

ن402المنصورة

ن360تلبانة

ثانعلى ميت

ن370الدنابيق

ثانغمر ميت

ن331ناجى ميت

ن488السنبالوين

ثاناجا

راسبابوالحسين ميت

ثانطلخا

ن385بانوب

ثانفارس ميت

ن601.5عاصم ميت

ثانبلقاس

ن421خامس بلقاس

ثانالستامونى

ثانالشوامى

ثانالدين كريم بساط

ن462العصافرة

ثاندمياط

ن471البلد سعد كفر

ن450الزقازيق
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الشرقيةاألدبىكفيفالشترى السيد احمد سيد المنعم عبد احمد77089

الشرقيةاألدبىكفيفحسن مدبولى حسن احمد مهند77090

الشرقيةاألدبىكفيفغريب مصطفى السيد محمد77091

الشرقيةاألدبىكفيفاحمد السيد محمد احمد77092

الشرقيةاألدبىكفيففهمى النادى سعيد محمد77093

الشرقيةاألدبىكفيفعاشور العزيز عبد السيد رمضان العزيز عبد77094

الشرقيةاألدبىكفيفمحمود على حامد صبحى الكريم عبد77095

الشرقيةاألدبىكفيفالرحمن عبد الكريم عبد بخاطرو الكريم عبد77096

الشرقيةاألدبىكفيفالمنعم عبد محمد السادات محمد77097

الشرقيةاألدبىكفيفشوشه فرج سلطان السالم عبد محمد77098

الشرقيةاألدبىكفيفابراهيم محمد صالح محمد77099

الشرقيةاألدبىكفيفالسيد ابراهيم محمد صالح محمود77100

الشرقيةاألدبىكفيفالعزيز عبد السميع عبد جمال حسن77101

الشرقيةاألدبىكفيفابراهيم محمد الغفار عبد الشافعى محمد77102

الشرقيةاألدبىكفيفابراهيم محمد ابراهيم محمد77103

الشرقيةاألدبىكفيفهللا عوض المعز عبد صابر عالء احمد77104

الشرقيةاألدبىكفيفامين العزيز عبد محمود الهادى عبد77105

الشرقيةاألدبىكفيفالعربى السيد هيثم السيد77106

الشرقيةاألدبىكفيفنجمه الغنى عبد مصطفى الغنى عبد مصطفى77107

الشرقيةاألدبىكفيفحمد مصطفى احمد عادل طلعت77108

الشرقيةاألدبىكفيفعمار مهدلى حامد ياسر باسل77109

الشرقيةاألدبىكفيفاحمد احمد السالم عبد مصباح محمد77110

الشرقيةاألدبىكفيفاحمد السيد مدحت محمد77111

الشرقيةاألدبىكفيفهللا نصر محمد عماد اسالم77112

الشرقيةاألدبىكفيفمحمد حسن يحى حسن77113

الشرقيةاألدبىكفيفمحمد الحميد عبد محمد احمد77114

الشرقيةاألدبىكفيفجمعه محمد احمد صالح77115

الشرقيةاألدبىكفيفغنيم محمد السيد محمد حسن77116

سيناء جنوباألدبىكفيفحميده محمد محمود اسالم77117

سيناء جنوباألدبىكفيفرفيع صباح داود محمد77118

البحيرةاألدبىكفيفكشك محمد سمير عمر77119

البحيرةاألدبىكفيفدوابه زيدان على زيدان احمد77120

البحيرةاألدبىكفيفحموده اللطيف عبد المقصود عبد السيد التواب عبد77121

البحيرةاألدبىكفيفالحويط حسين عباس محمد احمد77122

البحيرةاألدبىكفيفالبرعى الحليم عبد طه محمد امير77123

البحيرةاألدبىكفيفسالم يونس سعيد حسين77124

البحيرةاألدبىكفيفالصغير خليل خضرجى خالد سمير77125

البحيرةاألدبىكفيفالشريف مبروك عطيه اشرف طه77126

البحيرةاألدبىكفيفعامر ابو محمود محمد شعبان محمد77127

الجيزةاألدبىكفيفالحميد عبد قناوى محمد يوسف77128

الجيزةاألدبىكفيفمحجوب حسين حسين كمال محمود77129

الجيزةاألدبىكفيفسيد توفيق محمد عمرو77130
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ن416تلحوين

ن471بالشرقية السادات

ن399االبراهيمية

ن351مباشر

ثانالمهدية

ن406رضوان منشأة

ثانبالشرقية الرحمانية

ثانبالشرقية الرحمانية

ن356النمروط

ن386الشاكوشى

ثانالسماعنة

ن342السماعنة

ثانالحسينية

ن380الشرق قصاصين

ثانابوعمر منشأة

ثاننجم ديرب

ثاننجم ديرب

ثانبهنيا

ثانبهنيا

ثانالمناصافور

ن529عامر بيشة

ثانبشلشلمون النور

ثانبلبيس

ثانابوحماد

ن350صقر كفر

ن372الصورة

ن383الصورة

ن335صقر اوالد

ن340الطور

ثانسدر رأس

ن377دمنهور

ثانابوحمص

ثانالشرقية بلقطر

ن452شبراخيت

ن456البارود ايتاى

ن385بالبحيرة سنهور

ن382بالبحيرة سنهور

ثانابوالمطامير

ثانالدلنجات

ن491بالجيزة المرسلين خاتم

ثانالمنصورية

ثانالبدرشين
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الجيزةاألدبىكفيفهيبه اسماعيل كمال يوسف كمال77131

الجيزةاألدبىكفيفعويس محمد احمد محمود77132

الجيزةاألدبىكفيفمحمد محمد العزيز عبد الرحمن عبد77133

الجيزةاألدبىكفيفعثمان الغفار عبد محروس احمد77134

الجيزةاألدبىكفيفشلبى ابراهيم حسن مصطفى77135

الفيوماألدبىكفيفالعزيز عبد السيد بدوى سيد77136

الفيوماألدبىكفيفمنصور على محمود حسام77137

الفيوماألدبىكفيفالروبى محمد محمد الرحمن عبد77138

سويف بنىاألدبىكفيفسليمان حامد محمود محمد77139

سويف بنىاألدبىكفيفعلى العظيم عبد حماده احمد77140

سويف بنىاألدبىكفيفمحمود هللا عوض امين سيد مؤمن77141

سويف بنىاألدبىكفيفاحمد مصطفى سعد مصطفى هللا عبد77142

المنيااألدبىكفيفابراهيم توفيق رمضان حازم77143

المنيااألدبىكفيفالحليم عبد محمد اشرف محمد77144

المنيااألدبىكفيفعادلى فوزى خلف محمد77145

اسيوطاألدبىكفيفطلبه محمد جمعه هشام77146

اسيوطاألدبىكفيفحسن محمد خالد حسن77147

اسيوطاألدبىكفيفاحمد صديق محمد الغفور عبد77148

اسيوطاألدبىكفيفمحمد العال عبد احمد عرفه77149

اسيوطاألدبىكفيفمحمد جابر الكريم جاد محمد77150

سوهاجاألدبىكفيفالبدرى كمال حربى وائل77151

سوهاجاألدبىكفيفخالف مازن بخيت فاضل77152

سوهاجاألدبىكفيفاحمد الرحيم عبد احمد اشرف77153

سوهاجاألدبىكفيفمحمد بدوى حسين بدوى77154

سوهاجاألدبىكفيفضاحى السيد محمد عنتر77155

قنااألدبىكفيفحمادى النجاه ابو محمد احمد77156

قنااألدبىكفيفالمطلب عبد صادق خالد صادق77157

قنااألدبىكفيفحسن راغب محمود طارق77158

قنااألدبىكفيفالعربى الحكيم عبد رفعت اسعد77159

قنااألدبىكفيفطلب الاله عبد المنعم عبد الرحمن عبد77160

قنااألدبىكفيفاحمد مصطفى وشيشى مصطفى77161

قنااألدبىكفيفمحمد ابراهيم عيد احمد77162

قنااألدبىكفيفحفنى حسين الحميد عبد عادل77163

اسواناألدبىكفيفاحمد مصطفى احمد محمد77164

اسواناألدبىكفيفعفيفى على محمد السبع محمد77165

اسواناألدبىكفيفطه احمد فتحى ناصر77166

اسواناألدبىكفيفحسن احمد سيد احمد77167

اسواناألدبىكفيفسالم حسيب اللطيف عبد رمضان77168

اسواناألدبىكفيفالبدرى محروص جمال مؤمن77169

اسواناألدبىكفيفاحمد محمود احمد هللا عبد77170

الجيزةاألدبىكفيفمحمود سيد جمعه شريف77171

سوهاجاألدبىكفيفمحمد القادر عبد محمود احمد77172
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ثانالحوامدية

ثانالصف

ن485عبدالمطلب بن حمزة

ن449اطفيح

ثانالواصلين كفر

ثانتالت

ن409قـلمـشاه

راسبقصرالجبالى

ثانبوش

ثانالمدينة اهناسيا

راسبماضى بنى

ثانبدهل

ن405العدوة

ثانسمالوط

راسببالمنيا دروة

ثانمنقباد

ثانباسيوط البوره

ثانالحواتكه

ثانابنوب

ن482القوطا

ن325بسوهاج المنشأة

ن420طهطا ساحل

ثانطما

ثانطما

ثانطما

ن360قنا

ن429ابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابودياب

ثانالوقف

ن393بنبان

ن506امبو كوم

ن405امبو كوم

ثانادفو

ن406يوسف جاد.د

ن388يوسف جاد.د

ن401الكرنك

راسبالحرانية

ن463الطليحات
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سوهاجاألدبىكفيفياسين الحفيظ عبد محمد هيثم77173

البحيرةاألدبىكفيفعلى محمد الشحات السيد اسامه77174

سوهاجاألدبىكفيفالاله عبد ياسين الاله عبد هاشم77175

الفيوماألدبىكفيفحسان محمود هاشم محمود كريم77176

القاهرةاألدبىكفيفرجب احمد رجب احمد78001

القاهرةاألدبىكفيفالكريم جاد الباسط عبد صالح محمد78002

القاهرةاألدبىكفيفهاشم رجب ناصر احمد78003

القاهرةاألدبىكفيفعلى ثابت ممدوح سيد78004

القاهرةاألدبىكفيفخميس حسين النبى عبد شعبان78005

القليوبيةاألدبىكفيفالشاعر الباسط عبد يوسف احمد محمد78006

المنوفيةاألدبىكفيفالبهنسى الحميد عبد محمد البدراوى محمد78007

الغربيةاألدبىكفيفحرحيره هللا حسب محمد اسالم78008

الغربيةاألدبىكفيفالفقى على محمد اشرف78009

الغربيةاألدبىكفيفعطيه القادر عبد سامى السيد78010

الغربيةاألدبىكفيفمنصوره على السيد اشرف احمد78011

الغربيةاألدبىكفيفزيان الواحد عبد نصر عماد عمر78012

الغربيةاألدبىكفيفزهره على محسن محمود زياد78013

الغربيةاألدبىكفيفرميح الرازق عبد الجيد عبد احمد78014

الشيخ كفراألدبىكفيفالروينى محمد على محمد على78015

الشيخ كفراألدبىكفيفالغنام سمير ابراهيم هادى78016

الشيخ كفراألدبىكفيفابراهيم محمد السيد مجدى السيد78017

الشيخ كفراألدبىكفيفشحاته بكر محفوظ بكر احمد78018

الشيخ كفراألدبىكفيفحامد المنعم عبد الدين حسام احمد78019

الدقهليةاألدبىكفيفمصطفى ابراهيم الحميد عبد فتحى احمد78020

الدقهليةاألدبىكفيفاحمد احمد محمود كريم78021

الدقهليةاألدبىكفيفالغيطانى مصطفى مأمون احمد78022

الشرقيةاألدبىكفيفمحمد محمد حسن ممدوح78023

الشرقيةاألدبىكفيفابراهيم صبرى محمود على احمد78024

الشرقيةاألدبىكفيفمتولى الرحمن عبد الحميد عبد احمد78025

الشرقيةاألدبىكفيفالمجيد عبد جمعه محمد شريف78026

الشرقيةاألدبىكفيفاحمد سيد احمد ابراهيم احمد محمد78027

االسماعيليةاألدبىكفيفعثمان صديق عمر صديق78028

البحيرةاألدبىكفيفعامر ابو ابراهيم شعبان شحاته شعبان78029

البحيرةاألدبىكفيفمحارب على محمد على78030

البحيرةاألدبىكفيفالبرشومى الوهاب عبد على حسن78031

االسكندريةاألدبىكفيفابراهيم جمعه محمد ياسر78032

الجيزةاألدبىكفيفحنفى مسعد راضى مسعد78033

الجيزةاألدبىكفيفحامد حسن سامى حسن78035

المنيااألدبىكفيفعلى ابراهيم مفيد على78036

المنيااألدبىكفيفالعظيم عبد جمال عاطف كريم78037

المنيااألدبىكفيفمحمود الحفيظ عبد سامى محمود78038

اسيوطاألدبىكفيفالحافظ عبد جابر جمال الحافظ عبد78039
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ن506الكرمانية بندار

ثانابوحمص

ن351عبداللطيف على

ن491الفيوم

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالخيمة شبرا

ثانالدين صالح

ثانحلوان

ثانبلتان

راسبباص شبرا

ثانالكبرى المحلة

ثاندمرو

ن336دمرو

ن328بزفتى كشك

ثانسنباط

ثانالزيات كفر

ثانابوالغر

ن374كفرالشيخ

ن324روينة

ثانالخادمية

ن356سالم سيدى

ن315بيال

راسبالسنبالوين

ثانبالدقهلية الروضة

ثانالجمالية

ن335بالشرقية الزهراء

ثانالبحرية اكياد

ثانابوعامر منشأة

ثانابوحماد

ن348القرين

ثانالكبير التل

ثانبسنتواى

ثانكريم مصطفى

ن428سرنباى

ثانابوالعيون محمود

ثانناهيا

ن315الواصلين كفر

ثانالمنيا

ثان(النصر سيف) بردونة

ثانبالمنيا الطيبة

ثانمنفلوط
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سوهاجاألدبىكفيفالسالم عبد احمد جمال يوسف78040

سوهاجاألدبىكفيفمحمد هللا عبد محمد محسن78041

سوهاجاألدبىكفيفحميد على عزت محمد78042

سوهاجاألدبىكفيفسالمان حمدان عابدين حسين78043

االقصراألدبىكفيفالسيد احمد الدايم عبد محمد78044

اسواناألدبىكفيفحماده مشرف كامل سيف78045

الغربيةاألدبىكفيفهللا جاب محمد عاصم محمد78046

سوهاجاألدبىكفيفابراهيم العال عبد ابراهيم على78047

سوهاجاألدبىكفيفاحمد الرحيم عبد احمد اسامه78048

سوهاجاألدبىكفيفعلى السيد على محمد78049

سوهاجاألدبىكفيفالحق عبد بدوى السيد احمد78050

االسكندريةاألدبىكفيفالعال عبد السيد السيد على السيد78051

القليوبيةاألدبىكفيفبركات زكى محمد السيد محمد السيد78052

المنوفيةاألدبىكفيفعفيفى زغلول رأفت ابراهيم78053

القاهرةاألدبىكفيفسليمان محمود العزيز عبد اسماعيل79501

القليوبيةاألدبىكفيفرجب على محمود سعيد السيد اسالم79502

الغربيةاألدبىكفيفمراد هللا عبد احمد هللا عبد79503

الغربيةاألدبىكفيفالبربرى فتحى الستار عبد احمد79504

الغربيةاألدبىكفيفالخوتى ابراهيم امين محمد محمود79505

الغربيةاألدبىكفيفالعسال مصطفى محمد عمر79506

الغربيةاألدبىكفيفالنفاض محمد رضا وليد79507

الغربيةاألدبىكفيفشتيوى احمد العزم ابو محمد79508

الغربيةاألدبىكفيفسعيد مصطفى رمضان اسامه79509

الشيخ كفراألدبىكفيفالعدوى محمد هللا عبد عباده79510

الشيخ كفراألدبىكفيفالطربلى سعفان عطيه السيد حسام79511

الشيخ كفراألدبىكفيفاحمد هللا عبد السعيد عباس ماجد79512

الشيخ كفراألدبىكفيفغازى عبده محمد المجيد عبد على79513

الدقهليةاألدبىكفيفالوهاب عبد محمد اشرف خالد79514

الدقهليةاألدبىكفيفمحمد يحيى محمد الرحمن عبد79515

الدقهليةاألدبىكفيفالسعيد عوض احمد ايمن79516

الدقهليةاألدبىكفيفالخميس رزق ابراهيم احمد فارس79517

الدقهليةاألدبىكفيفمحمد المنعم عبد حسانين المجيد عبد مجاهد79518

الدقهليةاألدبىكفيفالشحات محمد عالم اسالم79519

الشرقيةاألدبىكفيفابراهيم الرؤف عبد ابراهيم محمد79520

الشرقيةاألدبىكفيفعلى محمد على محمد على79521

الشرقيةاألدبىكفيفمحمد جمعه عادل احمد79522

الشرقيةاألدبىكفيفمنصور سعيد محمد محمد79523

البحيرةاألدبىكفيفمصطفى محمد سعيد تامر79524

البحيرةاألدبىكفيفالونيس عبد عطيه سمير محمد79525

الفيوماألدبىكفيفاحمد محمد على انس79526

الفيوماألدبىكفيفاحمد رمضان عادل احمد79527

الفيوماألدبىكفيفامام فاروق مصطفى عمار79528
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ن354بسوهاج المنشأة

ن370العسيرات

ن374عباس نجع

ن355بسوهاج الغنيمية

ن355فاطمه الحاجة

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالباب كال كفر

ن363فاوجلى

ثانطما

ثانطما

ثانالطليحات

ثانالعرب برج

ن327مرصفا

ن371الرمل عرب

ثانبالعباسية القاهرة

ثانالشموت

ن328روح محلة

ن350الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكبرى المحلة

ن404بابل شبرا

ن366حجازى كفر

راسبسمنود

ثانتطاى

ثانمسير

ثانسالم سيدى

ثانالورق

ثانالسالمية

ثانالشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

ثانالزهايرة

ثانالنور برج

ثانبلقاس

ثاناالمديد تمى

راسبالظواهرى

ثاناكوة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانالقرين

ثانالشرقية بلقطر

ن361بطورس

ثانالفيوم

ن338الخطيب مناشى

ن339سيال
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االقصراألدبىكفيففرج ابراهيم الكريم عبد ابراهيم79529

الجيزةاألدبىكفيفابراهيم محمد الخالق عبد خالد احمد79530

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد سعيد االء80001

القاهرةاألدبىمبصرالصابرى الحميد عبد جمال اميره80002

القاهرةاألدبىمبصرعقيلى واصف احمد ايمن ايه80003

القاهرةاألدبىمبصراحمد الحجاج ابو محمود بسنت80004

القاهرةاألدبىمبصربسيونى محمد العاطى عبد رحمه80005

القاهرةاألدبىمبصرشريف محمد خليل خالد رنا80006

القاهرةاألدبىمبصرزيد محرز محمود روضه80007

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد حسين ساره80008

القاهرةاألدبىمبصرمجاهد محمد محمود ضحى80009

القاهرةاألدبىمبصرحسين صالح حسين عائشه80010

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم على جمال محاسن80011

القاهرةاألدبىمبصربالل اسماعيل شندى الحسين مروه80012

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الغفار عبد احمد مريم80013

القاهرةاألدبىمبصرالاله عبد محمد فواد منال80014

القاهرةاألدبىمبصرطلبه على الجيوشى مجدى نادين80015

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم على جمال نجاه80016

القاهرةاألدبىمبصرالحيلم عبد سعيد اسالم اسراء80017

القاهرةاألدبىمبصررجب سليمان توفيق جمال اسراء80018

القاهرةاألدبىمبصراليمانى محمد رضا اسراء80019

القاهرةاألدبىمبصرحسن حسين عماد اسراء80020

القاهرةاألدبىمبصرالسيد فتحى السيد فتحى اسراء80021

القاهرةاألدبىمبصرالجزار احمد الظاهر عبد محمد اسراء80022

القاهرةاألدبىمبصرشحاته المعبود عبد محمد مهنى اسراء80023

القاهرةاألدبىمبصرمحمد رمضان محمد عاطف اسماء80024

القاهرةاألدبىمبصرحسن عيد الظاهر عبد عصام اسماء80025

القاهرةاألدبىمبصرعرفه رمضان عاطف اميره80026

القاهرةاألدبىمبصرعلى العال عبد محمود اميره80027

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد غريب هانى اميره80028

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد سيد محمد امل80029

القاهرةاألدبىمبصررفعت محمد محمد امنيه80030

القاهرةاألدبىمبصرالباسط عبد احمد احمد ايمان80031

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد رضا ايمان80032

القاهرةاألدبىمبصرمحمود صالح سمير ايمان80033

القاهرةاألدبىمبصرالوهاب عبد الحميد عبد شريف ايمان80034

القاهرةاألدبىمبصرمحمود الخالق عبد محمد ايمان80035

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد الظاهر عبد طه ايه80036

القاهرةاألدبىمبصرحسين محروس المنعم عبد ايه80037

القاهرةاألدبىمبصرمزروع محمد العزيز عبد محمود ايه80038

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد محمود مصطفى االء80039

القاهرةاألدبىمبصرعلى المنعم عبد مختار بسمه80040
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راسبباالقصر رجب محمد

ن343اطفيح

ن449محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن600محمود عبدالحليم/ ف

ن356محمود عبدالحليم/ ف

ن440محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن371محمود عبدالحليم/ ف

ن438محمود عبدالحليم/ ف

ن356محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن455محمود عبدالحليم/ ف

ن429محمود عبدالحليم/ ف

ن522محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن363محمود عبدالحليم/ ف

ن452محمود عبدالحليم/ ف

ن439محمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن416محمود عبدالحليم/ ف

ن444محمود عبدالحليم/ ف

ن362محمود عبدالحليم/ ف

ن506محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن393محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ن493محمود عبدالحليم/ ف

ن409محمود عبدالحليم/ ف

ن407محمود عبدالحليم/ ف

ن532محمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ن518محمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ن413محمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد بهادر محمد عالء تقى80041

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد سعيد مصطفى تقى80042

القاهرةاألدبىمبصريوسف احمد عزت حبيبه80043

القاهرةاألدبىمبصرالمعز عبد جمعه محمد حبيبه80044

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد الرازق عبد محمد دينا80045

القاهرةاألدبىمبصرمحمود سعد ايمن رانيا80046

القاهرةاألدبىمبصرسالمه حسن مصطفى رنا80047

القاهرةاألدبىمبصرمحمود امام محمد رحمه80048

القاهرةاألدبىمبصرهللا فتح محمد سعيد رضوى80049

القاهرةاألدبىمبصراالتربى عيد محمد ياسر ريم80050

القاهرةاألدبىمبصرعامر الخالق عبد فوزى زمزم80051

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى احمد مصطفى حسن ساره80052

القاهرةاألدبىمبصرالسيد حامد محمد ساره80053

القاهرةاألدبىمبصرالباجورى رمضان محمد ساره80054

القاهرةاألدبىمبصرمنصور على محمد سيف شكرى ساره80055

القاهرةاألدبىمبصرالقوى عبد على سامى سماء80056

القاهرةاألدبىمبصربدوى محمد سعيد ساميه80057

القاهرةاألدبىمبصرعوده عوده مسعد سلمى80058

القاهرةاألدبىمبصررضوان احمد زهران سميه80059

القاهرةاألدبىمبصرالمنعم عبد السميع عبد خالد سندس80060

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد مرضى سندس80061

القاهرةاألدبىمبصرعلى عطيه يوسف سندس80062

القاهرةاألدبىمبصرالبسيونى محمد احمد سهيله80063

القاهرةاألدبىمبصرنصر زكى نصر راشد سهيله80064

القاهرةاألدبىمبصرنصر رفعت ناصر سهيله80065

القاهرةاألدبىمبصرخرشوم السباعى حامد خضير شروق80066

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد محمود سعيد شيماء80067

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سالم الاله عبد فتحى شيماء80068

القاهرةاألدبىمبصرمدبولى امام ممدوح طاهره80069

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد رضا عبير80070

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد فاطمه80071

القاهرةاألدبىمبصرامام احمد شريف فاطمه80072

القاهرةاألدبىمبصرسرحان على الحميد عبد محسن فاطمه80073

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على محمد فاطمه80074

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود فاطمه80075

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم سعيد احمد مروه80076

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حامد كامل مروه80077

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم خيرى احمد مريم80078

القاهرةاألدبىمبصرمحمود الرؤف عبد محمد منار80079

القاهرةاألدبىمبصراحمد على محمود يحيى منار80080

القاهرةاألدبىمبصرالسيد حسنى كمال منه80081

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل احمد حامد اسامه هللا منه80082
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ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن459محمود عبدالحليم/ ف

ن401محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ن384.5محمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن485محمود عبدالحليم/ ف

ن475محمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن502محمود عبدالحليم/ ف

ن568محمود عبدالحليم/ ف

ن565محمود عبدالحليم/ ف

ن456محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن478محمود عبدالحليم/ ف

ن432محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن403محمود عبدالحليم/ ف

ن465محمود عبدالحليم/ ف

ن466محمود عبدالحليم/ ف

ن362محمود عبدالحليم/ ف

ن374محمود عبدالحليم/ ف

ن423محمود عبدالحليم/ ف

ن506محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن409محمود عبدالحليم/ ف

ن377محمود عبدالحليم/ ف

ن393محمود عبدالحليم/ ف

ن376محمود عبدالحليم/ ف

ن553محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن410محمود عبدالحليم/ ف

ن435محمود عبدالحليم/ ف

ن352محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ن457محمود عبدالحليم/ ف

ن544محمود عبدالحليم/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرامين ابراهيم امين هللا منه80083

القاهرةاألدبىمبصرتعلب على صابر سيد هللا منه80084

القاهرةاألدبىمبصرعلى خليفه حسن عطيتو منى80085

القاهرةاألدبىمبصرعزب محمد كمال منى80086

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سعد ماهر منى80087

القاهرةاألدبىمبصرشعبان مغاورى محمد مياده80088

القاهرةاألدبىمبصرحسن الرحيم عبد حسن نادين80089

القاهرةاألدبىمبصرجعفر عواد محمد ايمن نبيله80090

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد حامد احمد ندى80091

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد سعد احمد ندى80092

القاهرةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد احمد ندى80093

القاهرةاألدبىمبصردرويش محمود مسعد ندى80094

القاهرةاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد محمد ندى80095

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد فريد السالم عبد نرمين80096

القاهرةاألدبىمبصرشريف الرحمن عبد جوده احمد نورا80097

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد العزيز عبد نورهان80098

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد السعيد محمد نورهان80099

القاهرةاألدبىمبصرحسين عواد ابراهيم نهى80100

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد سيد احمد هاجر80101

القاهرةاألدبىمبصرتوفيق محمود احمد هاجر80102

القاهرةاألدبىمبصرعسران صديق جبريل هاجر80103

القاهرةاألدبىمبصرالمرسى محمد خميس هاجر80104

القاهرةاألدبىمبصرسويلم ابراهيم العليم عبد ربيع هاجر80105

القاهرةاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد محمد هاجر80106

القاهرةاألدبىمبصرعلى سيد وليد هاجر80107

القاهرةاألدبىمبصرحمدان على يوسف هاجر80108

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد هبه80109

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد رمضان سعيد هدير80110

القاهرةاألدبىمبصرمدكور احمد محمد هللا عبد ياسمين80111

القاهرةاألدبىمبصرمرسى محمد فتحى احمد اسراء80112

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حلمى خالد امل80113

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد احمد ابراهيم اميره80114

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد السيد ايمان80115

القاهرةاألدبىمبصرمرتضى محمد على احمد ايه80116

القاهرةاألدبىمبصروزيرى سعد حمدى ايه80117

القاهرةاألدبىمبصرنجدى صالح هللا عبد سعيد ايه80118

القاهرةاألدبىمبصرمصيلحى الفتاح عبد محمود ايه80119

القاهرةاألدبىمبصرشعيب سيد الفتاح عبد مجدى ايه80120

القاهرةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد قناوى هللا عبد جهاد80121

القاهرةاألدبىمبصرعباده محمود فواد محمود رانيا80122

القاهرةاألدبىمبصرالكومى احمد الغنى عبد احمد فاطمه80123

القاهرةاألدبىمبصرالمعاطى ابو عزت ايمن فاطمه80124
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ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن483محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن404محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن391محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ن375محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن575محمود عبدالحليم/ ف

ن559محمود عبدالحليم/ ف

ن473محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن597محمود عبدالحليم/ ف

ن508محمود عبدالحليم/ ف

ن387محمود عبدالحليم/ ف

ن445محمود عبدالحليم/ ف

ن414محمود عبدالحليم/ ف

ن382محمود عبدالحليم/ ف

ن402محمود عبدالحليم/ ف

ن427محمود عبدالحليم/ ف

ن482محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن369.5الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن382الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ن469الدين محى فؤاد/ ف

ن403الدين محى فؤاد/ ف

ن510.5الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن423الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد العاطى عبد فهمى ناصر فاطمه80125

القاهرةاألدبىمبصرالمقصود عبد صالح صفوت ندى80126

القاهرةاألدبىمبصرتوفيق الحميد عبد كرم نورهان80127

القاهرةاألدبىمبصرالمنشاوى سيد يوسف جمال هاله80128

القاهرةاألدبىمبصرخليفه محمد مجدى هدايه80129

القاهرةاألدبىمبصرعلى جمعه على هدير80130

القاهرةاألدبىمبصرحسن احمد صغير محمد هدير80131

القاهرةاألدبىمبصرعطيه خميس جمال وفاء80132

القاهرةاألدبىمبصربيومى محمد ماجد يمنى80133

القاهرةاألدبىمبصرعوف سالم محمد سعيد اروه80134

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد الوفا ابو اسراء80135

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد اشرف اسراء80136

القاهرةاألدبىمبصرحسين عوض حسين اسراء80137

القاهرةاألدبىمبصراحمد الحى عبد محمد محسن اسراء80138

القاهرةاألدبىمبصرغنيم محمد العاطى عبد يحيى اسراء80139

القاهرةاألدبىمبصرالديب محمد الصافى اسماء80140

القاهرةاألدبىمبصررزق على على عاطف اسماء80141

القاهرةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد القادر عبد اسماء80142

القاهرةاألدبىمبصرهللا جاد جاد العزيز عبد محمد اسماء80143

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد عيد محمود اسماء80144

القاهرةاألدبىمبصرعطيه رمضان العز ابو الدرداء80145

القاهرةاألدبىمبصرسعيد لطيف حمدى اميره80146

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم سالمه ابراهيم رجب اميره80147

القاهرةاألدبىمبصرحسينى السيد محمد اميره80148

القاهرةاألدبىمبصراحمد المقصود عبد احمد امينه80149

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد شعبان ايمان80150

القاهرةاألدبىمبصرسيد ربيع ياسر ايه80151

القاهرةاألدبىمبصرمحمد رشدى ايمن بسنت80152

القاهرةاألدبىمبصرحسانين سالمه ايمن تقى80153

القاهرةاألدبىمبصرخميس سعيد لطيف نادى تقى80154

القاهرةاألدبىمبصرالجيار مرسى سعد احمد جهاد80155

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد خليفه سامح جهاد80156

القاهرةاألدبىمبصربدر ابراهيم الخالق عبد محمد حكمت80157

القاهرةاألدبىمبصرقناوى سنهابى محمد سيد رحاب80158

القاهرةاألدبىمبصرحسن حامد صالح حامد رحمه80159

القاهرةاألدبىمبصرمحمد طه السيد محمد رحمه80160

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد سيد رضا80161

القاهرةاألدبىمبصرسيد المحسن عبد جمال رضوى80162

القاهرةاألدبىمبصرموسى محمد حلمى احمد رقيه80163

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد اسامه رقيه80164

القاهرةاألدبىمبصرحسين الخالق عبد محمد روضه80165

القاهرةاألدبىمبصرسليمان حمدان عيد روميساء80166
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ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ن395الدين محى فؤاد/ ف

ن411الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن529الدين محى فؤاد/ ف

ن383الدين محى فؤاد/ ف

ن513الدين محى فؤاد/ ف

ن422الدين محى فؤاد/ ف

ن400الدين محى فؤاد/ ف

ن354الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ن362الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن483الدين محى فؤاد/ ف

ن488الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن466الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن451.5الدين محى فؤاد/ ف

ن411الدين محى فؤاد/ ف

ن496.5الدين محى فؤاد/ ف

ن432.5الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن399الدين محى فؤاد/ ف

ن403.5الدين محى فؤاد/ ف

ن350.5الدين محى فؤاد/ ف

ن343الدين محى فؤاد/ ف

ن377الدين محى فؤاد/ ف

ن421الدين محى فؤاد/ ف

ن350الدين محى فؤاد/ ف

ن473الدين محى فؤاد/ ف

ن520الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن553الدين محى فؤاد/ ف

ن434الدين محى فؤاد/ ف

ن556الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرخليل حسن رفعت حسن زينب80167

القاهرةاألدبىمبصرموسى محمود اسحاق طلعت زينب80168

القاهرةاألدبىمبصرالدسوقى احمد حماده ساره80169

القاهرةاألدبىمبصرمحمود عاشور سيد ساره80170

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى هللا عبد صالح ساره80171

القاهرةاألدبىمبصرعلى جمعه عزت ساره80172

القاهرةاألدبىمبصرعبده ابراهيم محمد ساره80173

القاهرةاألدبىمبصرسالمه عيد صالح محمد ساره80174

القاهرةاألدبىمبصرحسن فوزى محمد ساميه80175

القاهرةاألدبىمبصرالسيد النبى عبد محمد سلمى80176

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد ابراهيم على محمد سماح80177

القاهرةاألدبىمبصرغراب السيد احمد سميه80178

القاهرةاألدبىمبصرسعيد مرسى سعيد سميره80179

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد الرحمن عبد سهيله80180

القاهرةاألدبىمبصرعلى الكريم عبد طارق سيده80181

القاهرةاألدبىمبصرالشربينى على محمد بشير شروق80182

القاهرةاألدبىمبصرالحصافى محمد احمد شيماء80183

القاهرةاألدبىمبصرذكى الكريم عبد الحميد عبد شيماء80184

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى اللطيف عبد محمود شيماء80185

القاهرةاألدبىمبصرعاشور صالح نادى شيماء80186

القاهرةاألدبىمبصرعباس همام حمدى صباح80187

القاهرةاألدبىمبصرنايل ابراهيم احمد ياسر صفاء80188

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم طه جمال ابراهيم صفيه80189

القاهرةاألدبىمبصرعاشور محمد الحليم عبد محمد عائشه80190

القاهرةاألدبىمبصرالموجود عبد سعيد هشام عائشه80191

القاهرةاألدبىمبصرعاشور النبى عبد شوقى فاتن80192

القاهرةاألدبىمبصرسالم سالم احمد ابراهيم فاطمه80193

القاهرةاألدبىمبصرجبر عطيه سالم محمد سالم فاطمه80194

القاهرةاألدبىمبصرفرج رمضان سيد فاطمه80195

القاهرةاألدبىمبصردرويش منصور على عادل فاطمه80196

القاهرةاألدبىمبصرعلى فتحى على فاطمه80197

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد عماد فاطمه80198

القاهرةاألدبىمبصرالوهاب عبد سعد محمد فاطمه80199

القاهرةاألدبىمبصرالغفار عبد العظيم عبد محمد فاطمه80200

القاهرةاألدبىمبصرعفيفى احمد حسن وائل فاطمه80201

القاهرةاألدبىمبصرحافظ مصطفى الدين حسام فاطمه80202

القاهرةاألدبىمبصرمعتوق على محمد خلف فاطمه80203

القاهرةاألدبىمبصرعثمان بكساوى ربيع فاطمه80204

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سالم جمال الزهراء فاطمه80205

القاهرةاألدبىمبصرحسين محمد يحيى الزهراء فاطمه80206

القاهرةاألدبىمبصرامام ابراهيم طارق فوزيه80207

القاهرةاألدبىمبصرالسيد غازى ضياء محمد فوزيه80208
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ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن432الدين محى فؤاد/ ف

ن518الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن509.5الدين محى فؤاد/ ف

ن460الدين محى فؤاد/ ف

ن533الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن468الدين محى فؤاد/ ف

ن491.5الدين محى فؤاد/ ف

ن473الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ن374.5الدين محى فؤاد/ ف

ن462الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن388الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن443الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن467الدين محى فؤاد/ ف

ن440الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن459الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن522الدين محى فؤاد/ ف

ن425الدين محى فؤاد/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرحسن احمد رأفت كريمه80209

القاهرةاألدبىمبصراحمد سعد احمد لمياء80210

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد كمال الغنى عبد مروه80211

القاهرةاألدبىمبصرمحمد منجود محمد مروه80212

القاهرةاألدبىمبصرالعزب احمد سيد العزب مريم80213

القاهرةاألدبىمبصرسيد عواد محمد الدين بهاء مريم80214

القاهرةاألدبىمبصرالمطلب عبد مصطفى جمال مريم80215

القاهرةاألدبىمبصرشحاته مسعد طارق مريم80216

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عرفه محمد مريم80217

القاهرةاألدبىمبصراحمد الجواد عبد احمد منار80218

القاهرةاألدبىمبصرسيد ليلى ايمن منار80219

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم صابر عالء منار80220

القاهرةاألدبىمبصرعلى الغنى عبد مصطفى احمد هللا منه80221

القاهرةاألدبىمبصرهنيدى سيد اسماعيل محسن هللا منه80222

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم جمعه فوزى محمد هللا منه80223

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمدى محمد منى80224

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الجليل عبد صالح مى80225

القاهرةاألدبىمبصرجوده صابر محمد مى80226

القاهرةاألدبىمبصرعلى ابو خلف طارق ندى80227

القاهرةاألدبىمبصرعمر على عمر ندى80228

القاهرةاألدبىمبصراحمد احمد وحيد ندى80229

القاهرةاألدبىمبصرعلى احمد على الهدى نور80230

القاهرةاألدبىمبصرفايق حلمى احمد شريف نورا80231

القاهرةاألدبىمبصرسعد فوزى هانى نورهان80232

القاهرةاألدبىمبصرزيدان ابراهيم محمد محمود نيره80233

القاهرةاألدبىمبصرعلى سيد حسن هاجر80234

القاهرةاألدبىمبصرمحمد هاشم عادل هاجر80235

القاهرةاألدبىمبصرالغمرينى السيد السيد على هاجر80236

القاهرةاألدبىمبصراحمد السيد محمد هاجر80237

القاهرةاألدبىمبصرشعبان عجمى محمود هاجر80238

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد سميح نشأت هاجر80239

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مدبولى حسين سامى هدى80240

القاهرةاألدبىمبصرعلى احمد هريدى االمير ياسمين80241

القاهرةاألدبىمبصرسيد العظيم عبد صالح رنا80242

القاهرةاألدبىمبصرحمدان ابراهيم حمدان خالد نهله80243

القاهرةاألدبىمبصرالسباعى الستار عبد فوزى بسمه80244

القاهرةاألدبىمبصرسالم سالم سالم صباح80245

القاهرةاألدبىمبصرحسن الطاهر حسن مريم80246

القاهرةاألدبىمبصرحسين الحميد عبد محمد مريم80247

القاهرةاألدبىمبصرمتولى سيد طارق مها80248

القاهرةاألدبىمبصرفرج المجد ابو محمد خالد مى80249

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد السعيد محمد سامح هبه80250
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ن376الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن351الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن554الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن445الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ن377الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن438الدين محى فؤاد/ ف

ن550الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن532الدين محى فؤاد/ ف

ن428الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن442الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن550الدين محى فؤاد/ ف

ن545الدين محى فؤاد/ ف

ن464الدين محى فؤاد/ ف

ن381الدين محى فؤاد/ ف

ن458الدين محى فؤاد/ ف

ن475الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن413الدين محى فؤاد/ ف

متخلفالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن408الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرسلطان محمد رمضان اسراء80251

القاهرةاألدبىمبصرالشافى عبد سعد سعيد اسراء80252

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد ناصر اسراء80253

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسين الحكم عبد يحى اسراء80254

القاهرةاألدبىمبصرالعفيفى محمد احمد اسماء80255

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى فاروق محمد اسماء80256

القاهرةاألدبىمبصرعثمان الحميد عبد محمد يسرى اسماء80257

القاهرةاألدبىمبصراحمد فتحى محمد امال80258

القاهرةاألدبىمبصرحسن هللا عبد خالد ايه80259

القاهرةاألدبىمبصرعلى المطلب عبد الباسط عبد ايمان80260

القاهرةاألدبىمبصرالحمارنه محمود هللا عبد ايمن بسنت80261

القاهرةاألدبىمبصرعلى حسن على دنيا80262

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم سعيد ياسر دينا80263

القاهرةاألدبىمبصرمحمد فتحى صبحى رحمه80264

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سيد محمد ناصر روضه80265

القاهرةاألدبىمبصرمحمد منصور احمد ريم80266

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ساره80267

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمود احمد سعاد80268

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد فاروق عاطف سندس80269

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد الفتاح عبد هللا عبد سندس80270

القاهرةاألدبىمبصرالشحات احمد الشحات شاديه80271

القاهرةاألدبىمبصرعلى سعيد محمد شروق80272

القاهرةاألدبىمبصرحافظ الهادى عبد محمد محمد شروق80273

القاهرةاألدبىمبصرمحمد جوده سيد شيماء80274

القاهرةاألدبىمبصربشير السيد محمد السعيد فاطمه80275

القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد فتحى خالد فاطمه80276

القاهرةاألدبىمبصرالاله عبد عبيد هللا عبد اسراء80277

القاهرةاألدبىمبصرالقادر عبد البارى عبد القادر عبد جهاد80278

القاهرةاألدبىمبصرالحفيظ عبد حلمى الكريم عبد سماء80279

القاهرةاألدبىمبصراحمد على محمد عال80280

القاهرةاألدبىمبصرحسن النبى عبد صابر فاطمه80281

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد سامى كريمه80282

القاهرةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم سليمان مروه80283

القاهرةاألدبىمبصرقاسم بكر محمد سامى مريم80284

القاهرةاألدبىمبصرامام حسنين محمود مريم80285

القاهرةاألدبىمبصرالمقصود عبد الفتاح عبد محمود مريم80286

القاهرةاألدبىمبصرمحمد المحمدى محمد ناديه80287

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد كامل اسعد ندى80288

القاهرةاألدبىمبصرحمد مبروك رجب نفيسه80289

القاهرةاألدبىمبصرمحمد جعفر صالح نهى80290

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم فرحات رضا نورا80291

القاهرةاألدبىمبصررزق حسن شعبان محمد نورهان80292
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ن443.5الخيمة شبرا/ ف

ن429.5الخيمة شبرا/ ف

ن511الخيمة شبرا/ ف

ن366الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن383الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ن335الخيمة شبرا/ ف

ن408الخيمة شبرا/ ف

ن397الخيمة شبرا/ ف

ن569الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن392الخيمة شبرا/ ف

ن496الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ن426الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن386.5الخيمة شبرا/ ف

ن388الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ن441الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن426الخيمة شبرا/ ف

ن347الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن458الخيمة شبرا/ ف

ن367الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن449الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن409الخيمة شبرا/ ف
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القاهرةاألدبىمبصراحمد احمد محمد هاجر80293

القاهرةاألدبىمبصرالجندى محمود محمد هاجر80294

القاهرةاألدبىمبصرالمومن عبد اسماعيل نجم هاجر80295

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد شبل جمال هند80296

القاهرةاألدبىمبصرالسيد فتحى صبحى اسراء80297

القاهرةاألدبىمبصرالعراقى على سعد فريد اسراء80298

القاهرةاألدبىمبصرعبده محمود خالد االء80299

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد هللا عبد جمال امينه80300

القاهرةاألدبىمبصرعيسى مصطفى سيد حبيبه80301

القاهرةاألدبىمبصرعشرى محمد عادل حبيبه80302

القاهرةاألدبىمبصركيالنى احمد محمود رحمه80303

القاهرةاألدبىمبصرعواض ابراهيم سعيد اسماعيل ريهام80304

القاهرةاألدبىمبصرالفيشاوى نصر المرسى حمدى سلمى80305

القاهرةاألدبىمبصرعتابى احمد رضا محمد سلمى80306

القاهرةاألدبىمبصرغنيمى فتحى اشرف عائشه80307

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عبده على فاطمه80308

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد محمد ضاحى كريمه80309

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد زينهم محمد ليلى80310

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد حسين على مروه80311

القاهرةاألدبىمبصرالشربينى سعد سيد مريم80312

القاهرةاألدبىمبصرسيدعمر محمد مريم80313

القاهرةاألدبىمبصرالرازق عبد شوقى ياسر منار80314

القاهرةاألدبىمبصرزكى فتحى محمد هللا منه80315

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم العزب حسن عصام ندى80316

القاهرةاألدبىمبصرصالح احمد السيد محمد ندى80317

القاهرةاألدبىمبصرالمليجى محمد سمير نعمه80318

القاهرةاألدبىمبصرمحمد زكريا لطفى نوال80319

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم فاروق محمد الهدى نور80320

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السيد عمر نورهان80321

القاهرةاألدبىمبصرخليل على خليل خالد هاجر80322

القاهرةاألدبىمبصرعطيفى محمود سيد هاجر80323

القاهرةاألدبىمبصرالسميع عبد محمد مصطفى هاجر80324

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد احمد هللا هبه80325

القاهرةاألدبىمبصرمحمد شحاته عرفه هدى80326

القاهرةاألدبىمبصرغريب محمد مصطفى ساره80327

القاهرةاألدبىمبصرالسيد خليل على هبه80328

القاهرةاألدبىمبصرسيد قاسم سيد هند80329

القاهرةاألدبىمبصراحمد مصطفى احمد اسماء80330

القاهرةاألدبىمبصرالشريف احمد هللا عبد بكر مصطفى اسماء80331

القاهرةاألدبىمبصرجمعه محمد على ربيع االء80332

القاهرةاألدبىمبصرالدايم عبد احمد لطفى احمد اسراء80333

القاهرةاألدبىمبصرسهل احمد صابر حميدو فوزيه80334
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ن357الخيمة شبرا/ ف

ن510الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن372الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن393الخيمة شبرا/ ف

ن451الخيمة شبرا/ ف

ن486الخيمة شبرا/ ف

ن470الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن381الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن349الخيمة شبرا/ ف

ن326الخيمة شبرا/ ف

ن448الخيمة شبرا/ ف

ن366الخيمة شبرا/ ف

ن383الخيمة شبرا/ ف

ن441الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن381الخيمة شبرا/ ف

ن375الخيمة شبرا/ ف

ن369الخيمة شبرا/ ف

ن382الخيمة شبرا/ ف

ن376الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن380الخيمة شبرا/ ف

ن426الخيمة شبرا/ ف

ن417الخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن385الخيمة شبرا/ ف

ن450الخيمة شبرا/ ف

ن463الخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ن505الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن413الرشيد ابن/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3023

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القاهرةاألدبىمبصرهريدى محمود حسين زكى مجدى نوران80335

القاهرةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد ثابت ايمان80336

القاهرةاألدبىمبصرطنطاوى طنطاوى جمال ايات80337

القاهرةاألدبىمبصرجوده فتحى اشرف اميره80338

القاهرةاألدبىمبصراحمد المحسن عبد احمد االء80339

القاهرةاألدبىمبصرمحمود كمال طارق تقى80340

القاهرةاألدبىمبصرالشحات على رضا سندس80341

القاهرةاألدبىمبصرعنتر سيد رشيد هللا منه80342

القاهرةاألدبىمبصرشارب على سيد مجدى ايمان80343

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محروس عيد اميره80344

القاهرةاألدبىمبصرالسيسى على حسن محمد ايات80345

القاهرةاألدبىمبصرهللا عوض محمد امين ايمان80346

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد ابراهيم عاطف ايمان80347

القاهرةاألدبىمبصرراوى بسطاوى خيرى امنيه80348

القاهرةاألدبىمبصرالعز ابو فتحى محمد ايناس80349

القاهرةاألدبىمبصرالعشماوى احمد طه خالد بسمله80350

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد الباشا اشرف بسمله80351

القاهرةاألدبىمبصرالسيد احمد محمود كرم بسمه80352

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مهنى محمد حبيبه80353

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد احمد اشرف خديجه80354

القاهرةاألدبىمبصرسلطان سيد الرحمن عبد على داليا80355

القاهرةاألدبىمبصرمراد كامل مصطفى دنيا80356

القاهرةاألدبىمبصرخالد المولى عبد احمد دنيا80357

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد معروف جمال هللا رحمه80358

القاهرةاألدبىمبصرحسين محمد كامل مجدى رانا80359

القاهرةاألدبىمبصربهجت محمد اشرف رحمه80360

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم رشدى احمد رحمه80361

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم متولى رضى زينب80362

القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد هاشم خليفه سلسبيل80363

القاهرةاألدبىمبصرمحمد منصور محمد سهير80364

القاهرةاألدبىمبصرسالم محمد عالء سندس80365

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد صالح سندس80366

القاهرةاألدبىمبصرالمعاطى ابو النبى عبد ندا سلمى80367

القاهرةاألدبىمبصرالدين شرف سعيد طه سلسبيل80368

القاهرةاألدبىمبصرزيد ابو عوض خالد سميه80369

القاهرةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد مصطفى شادن80370

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد سيد محمد صفاء80371

القاهرةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد على صفيه80372

القاهرةاألدبىمبصرخاطر الفضيل عبد هشام عبير80373

القاهرةاألدبىمبصرمحمود احمد مصطفى فاطمه80374

القاهرةاألدبىمبصررزق العال عبد محمود فاطمه80375

القاهرةاألدبىمبصرسالم النبى عبد المنصف عبد كريمه80376
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ن483الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ن530الرشيد ابن/ ف

ن375الرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ن496الرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن563الرشيد ابن/ ف

ن503الرشيد ابن/ ف

ن362الرشيد ابن/ ف

ن486الرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن444الرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن491الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن381الرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن539الرشيد ابن/ ف

ن469الرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرسليم عطا رمضان يحيى ليلى80377

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمود محمد منار80378

القاهرةاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد الرحمن عبد صبرى مريم80379

القاهرةاألدبىمبصرالعظيم عبد سامى رائد مى80380

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم امام سعد الدين حسام مريم80381

القاهرةاألدبىمبصرجاد المعز عبد فواد مروه80382

القاهرةاألدبىمبصررمضان السيد خالد نبيله80383

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد ربه عبد حامد نورهان80384

القاهرةاألدبىمبصرسالم على حسن رمضان ندى80385

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على على ندى80386

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد احمد ندى80387

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد احمد هاجر80388

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد الرحمن عبد مصطفى هناء80389

القاهرةاألدبىمبصرالستار عبد محمد احمد هاله80390

القاهرةاألدبىمبصرمتولى محمد الدين محى هاجر80391

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد على اشرف هويدا80392

القاهرةاألدبىمبصرحمدان احمد محمد سعيد هدير80393

القاهرةاألدبىمبصرسالم ابراهيم محمد هبه80394

القاهرةاألدبىمبصرعبده خليل ياسر ياسمين80395

القاهرةاألدبىمبصرالنبى عبد رمضان محمدى اشرف يارا80396

القاهرةاألدبىمبصرالموجود عبد احمد اشرف خديجه80397

القاهرةاألدبىمبصرحسين رمضان احمد اسراء80398

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى سيد احمد بهجت اسراء80399

القاهرةاألدبىمبصرالبشارى الحى عبد رفعت اسراء80400

القاهرةاألدبىمبصراحمد احمد محمد اسراء80401

القاهرةاألدبىمبصرسيد ذكى محمد اسراء80402

القاهرةاألدبىمبصرحامد فتحى محمد اسراء80403

القاهرةاألدبىمبصربحيرى طه احمد الناصر عبد اسماء80404

القاهرةاألدبىمبصرالمهدى محمد فتحى الدين عالء اسماء80405

القاهرةاألدبىمبصرحسن المجيد عبد كمال احمد اسمه80406

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى يوسف سليمان اكرام80407

القاهرةاألدبىمبصرموسى حسين مومن االء80408

القاهرةاألدبىمبصرخالد احمد غانم امانى80409

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمود حنفى احمد اميره80410

القاهرةاألدبىمبصرخليل بيومى رضا ايمان80411

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد الرازق عبد مجدى ايمان80412

القاهرةاألدبىمبصرالشناوى حلمى محمود ايهاب ايه80413

القاهرةاألدبىمبصرحمادى صادق سيد ممدوح بسمله80414

القاهرةاألدبىمبصرالسعدى خليل خليل سعيد بسمه80415

القاهرةاألدبىمبصرفرج هللا عبد ابراهيم بسنت80416

القاهرةاألدبىمبصرسيد ابراهيم محمد تقى80417

القاهرةاألدبىمبصرالجيزاوى محمود سمير ثريا80418
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ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن492الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن383الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن389.5الرشيد ابن/ ف

ن460.5الرشيد ابن/ ف

ن433الرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن592الرشيد ابن/ ف

ن422الرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن367الرشيد ابن/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن399حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن364حلفا ميت/ ف

ن428حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن483حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن501حلفا ميت/ ف

ن580حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن390حلفا ميت/ ف

ن356حلفا ميت/ ف

ن549حلفا ميت/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد مصطفى حبيبه80419

القاهرةاألدبىمبصرالحلفاوى محمد اللطيف عبد حمديه80420

القاهرةاألدبىمبصرمحمد جمعه عصام داليا80421

القاهرةاألدبىمبصرشاهين محمود سيد ناصر دعاء80422

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد رياض رانا80423

القاهرةاألدبىمبصرمحمد رضا احمد رحمه80424

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم خلف رحمه80425

القاهرةاألدبىمبصرايوب حمدى على رحمه80426

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم احمد سيد محمد رحمه80427

القاهرةاألدبىمبصرسالم النبى رب عبد محمد رحمه80428

القاهرةاألدبىمبصرشعبان محمد شعبان اشرف ريهام80429

القاهرةاألدبىمبصرالديب احمد احمد غريب روضه80430

القاهرةاألدبىمبصرمحمد توفيق عصام ساره80431

القاهرةاألدبىمبصريوسف احمد ابراهيم احمد سلمى80432

القاهرةاألدبىمبصرعطوه فاضل عطوه سلمى80433

القاهرةاألدبىمبصرطه محمد ماجد سلمى80434

القاهرةاألدبىمبصرمحمد توفيق محمد سلمى80435

القاهرةاألدبىمبصرمحمد توفيق اشرف سميه80436

القاهرةاألدبىمبصراحمد سعد رمضان شروق80437

القاهرةاألدبىمبصررمضان مسعود سيد شروق80438

القاهرةاألدبىمبصرفاضل ممدوح احمد شيماء80439

القاهرةاألدبىمبصراحمد طه محمد صباح80440

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد شبيب السالم عبد صفيه80441

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل الجواد عبد محمود ياسر عنان80442

القاهرةاألدبىمبصراحمد توفيق اشرف فاطمه80443

القاهرةاألدبىمبصراحمد العال ابو جمال فاطمه80444

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمود المنصف عبد خالد فاطمه80445

القاهرةاألدبىمبصرالمليجى على هللا عبد فاطمه80446

القاهرةاألدبىمبصراحمد كرم المقصود عبد فاطمه80447

القاهرةاألدبىمبصرشندى صالح محمد فاطمه80448

القاهرةاألدبىمبصرالوسيمى سيد رمضان يحيى فاطمه80449

القاهرةاألدبىمبصرمحمد هندى سيد فاطمه80450

القاهرةاألدبىمبصرسيد محمود سعيد فايزه80451

القاهرةاألدبىمبصررمضان محمد الفتاح عبد سعيد فوزيه80452

القاهرةاألدبىمبصربرانق محمد شعبان مروه80453

القاهرةاألدبىمبصريوسف محمد سعيد كرم مروه80454

القاهرةاألدبىمبصرعلى احمد جمال مريم80455

القاهرةاألدبىمبصرحسن انور طاهر مريم80456

القاهرةاألدبىمبصرعلى احمد محمود مريم80457

القاهرةاألدبىمبصرمدبولى احمد على احمد منال80458

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد سامح هللا منه80459

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم حامد مصطفى منى80460
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ن410حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن551حلفا ميت/ ف

ن411حلفا ميت/ ف

ن375حلفا ميت/ ف

ن377حلفا ميت/ ف

ن448حلفا ميت/ ف

ن556حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن495حلفا ميت/ ف

ن412حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن464حلفا ميت/ ف

ن545حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن439حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن452حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن436حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن421حلفا ميت/ ف

ن410حلفا ميت/ ف

ن516حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن373حلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن464حلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن398حلفا ميت/ ف

ن422حلفا ميت/ ف

ن373حلفا ميت/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد دردير محمد مياده80461

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد ممدوح نجوى80462

القاهرةاألدبىمبصراحمد حسين مجدى ندى80463

القاهرةاألدبىمبصرعلى سلمان حمدان محمد نعمه80464

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد صبرى عالء نورهان80465

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد عبده اشرف هاجر80466

القاهرةاألدبىمبصرطه احمد خميس صالح هاجر80467

القاهرةاألدبىمبصركامل احمد محمد هاجر80468

القاهرةاألدبىمبصرعطيه صديق محمد هاجر80469

القاهرةاألدبىمبصرعلى احمد محمد ممدوح هاجر80470

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد سريع ابو محمود هاجر80471

القاهرةاألدبىمبصرصابر الهدى نور ياسر هاجر80472

القاهرةاألدبىمبصرحسن صقر حسن هبه80473

القاهرةاألدبىمبصرمنصور زكى احمد محمد والء80474

القاهرةاألدبىمبصررجب المعاطى ابو السيد يمنى80475

القاهرةاألدبىمبصركمال الفتاح عبد حسن جهاد80476

القاهرةاألدبىمبصرالقادر عبد عصران محمد دينا80477

القاهرةاألدبىمبصرالصادق عبد حسين محمد سهيله80478

القاهرةاألدبىمبصرحسنين صالح ابراهيم فاطمه80479

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم يوسف خالد مريم80480

القاهرةاألدبىمبصرخضر سالم محمد لطفى اسماء80481

القاهرةاألدبىمبصرمحمد صادق خالد تسنيم80482

القاهرةاألدبىمبصراحمد احمد محمد تسنيم80483

القاهرةاألدبىمبصراحمد احمد محمد تقى80484

القاهرةاألدبىمبصرحمزه احمد محمد سعيد جهاد80485

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد صبحى حبيبه80486

القاهرةاألدبىمبصركمالو محمد احمد حسن ساره80487

القاهرةاألدبىمبصرمحمد رشدى حازم فاطمه80488

القاهرةاألدبىمبصرمنصور احمد سامح مريم80489

القاهرةاألدبىمبصرالدين محيى محمد عادل منار80490

القاهرةاألدبىمبصرالباقى عبد محمود محمد محمود ناديه80491

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد محمد عبده ندى80492

القاهرةاألدبىمبصرعطا على على سيد نورا80493

القاهرةاألدبىمبصرنوفل احمد رامز على اشرف هاجر80494

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد حسن المنعم عبد هدايه80495

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم احمد ياسر اسراء80496

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد الرحمن عبد عز اسراء80498

القاهرةاألدبىمبصرالرحيم عبد ابراهيم صالح اسماء80499

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد الحافظ عبد احمد بسنت80500

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على جميل رضا رحمه80501

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على احمد زينب80502

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد جابر احمد ساره80503
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ن544حلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن551حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن410حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن472حلفا ميت/ ف

ن439حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن477حلفا ميت/ ف

ثانالخاص الصفا/ ف

ثانالخاص الصفا/ ف

ن534الخاص الصفا/ ف

ثانالخاص الصفا/ ف

ثانالخاص الصفا/ ف

ن471الخاص وااليمان العلم/ ف

ن394الخاص وااليمان العلم/ ف

ن504الخاص وااليمان العلم/ ف

ن418الخاص وااليمان العلم/ ف

ن422الخاص وااليمان العلم/ ف

ن508الخاص وااليمان العلم/ ف

ثانالخاص وااليمان العلم/ ف

ن507الخاص وااليمان العلم/ ف

ن419الخاص وااليمان العلم/ ف

ن464الخاص وااليمان العلم/ ف

ن410الخاص وااليمان العلم/ ف

ن368الخاص وااليمان العلم/ ف

ن395الخاص وااليمان العلم/ ف

ن487الخاص وااليمان العلم/ ف

ن518الخاص وااليمان العلم/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ن329.5العاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

راسبالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد الوهاب عبد ساره80504

القاهرةاألدبىمبصرزكى ابراهيم عصمت ساره80505

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد صالح عادل سالى80506

القاهرةاألدبىمبصرحسن السيد موسى سميه80507

القاهرةاألدبىمبصراحمد بخيت اشرف شاهنده80508

القاهرةاألدبىمبصرسيد الواحد عبد الرحمن عبد عزه80509

القاهرةاألدبىمبصردسوقى امبابى العال عبد محمود فاطمه80510

القاهرةاألدبىمبصرالاله عبد يوسف محمد عادل مروه80511

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمود ناصر مريم80512

القاهرةاألدبىمبصريحيى المنعم عبد يحيى مريم80513

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مختار محمد نعمه80515

القاهرةاألدبىمبصرعلى جابر رمضان نورهان80516

القاهرةاألدبىمبصرعلى حنفى ايمن نيره80517

القاهرةاألدبىمبصرمحمد شعبان رجب هاجر80518

القاهرةاألدبىمبصرمحمد زكى ابراهيم عصمت هاجر80519

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسين محمود ياسمين80520

القاهرةاألدبىمبصرسعودى سعد اسماعيل اروى80521

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى الفتاح عبد عماد اسراء80522

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد سعيد امانى80523

القاهرةاألدبىمبصرضيف ابو محمد اكرم امنيه80524

القاهرةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم جمال ايه80525

القاهرةاألدبىمبصرصبره الاله عبد عز ايه80526

القاهرةاألدبىمبصرحلمى محمود امين ايهاب العيناء80527

القاهرةاألدبىمبصرعقل محمد نبيل حبيبه80528

القاهرةاألدبىمبصرقرنى عويس محمد محمد رحمه80529

القاهرةاألدبىمبصرطليبه محمد حسن احمد زينب80530

القاهرةاألدبىمبصرحسن فارس مصطفى ساره80531

القاهرةاألدبىمبصرسعيد عطفى حامد جمال سلمى80532

القاهرةاألدبىمبصرسيد موسى محمد شيماء80533

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد درويش العاطى عبد خالد ضحى80534

القاهرةاألدبىمبصرالجمل محمد سيد فتحى الزهراء فاطمه80535

القاهرةاألدبىمبصرعلى مصطفى سمير حسن فاطمه80536

القاهرةاألدبىمبصرحسن محروس حسن فاطمه80537

القاهرةاألدبىمبصرمحمود الدين جمال صبرى هللا منه80538

القاهرةاألدبىمبصرصالح على سعد احمد مريم80539

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم سعيد مريم80540

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل محمد هالل سعيد مريم80541

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد المحسن عبد المنعم عبد منى80542

القاهرةاألدبىمبصرسالمان حسن كمال منى80543

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد هاجر80544

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد المغيث عبد محمد هاله80545

القاهرةاألدبىمبصرمحمود حنفى الحى عبد هدير80546
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ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

راسبالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ن451العاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ن414.5العاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ن397العاص بن عمرو/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ن427البساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ن395.5البساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ن420البساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ن468البساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرسريع ابو سيد احمد هناء80547

القاهرةاألدبىمبصرحسانين مرغنى حسانين فايز والء80548

القاهرةاألدبىمبصرسعيد محمد عاطف رفعت ياسمين80549

القاهرةاألدبىمبصرطلب محمد السيد فراج يامنه80550

القاهرةاألدبىمبصررضوان محمود على حسن يمنى80551

القاهرةاألدبىمبصرسعيد احمد فواد اسماء80552

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود اسامه امينه80553

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد موسى اسامه ايمان80554

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد رياض طارق بسنت80555

القاهرةاألدبىمبصرحسن الرازق عبد حسن بسمه80556

القاهرةاألدبىمبصربدر المجيد عبد الفتاح عبد مجدى منال80557

القاهرةاألدبىمبصرزيدان السيد محمد نوسه80558

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد ايمن فاطمه80559

القاهرةاألدبىمبصرنصار احمد سيد احمد كريمان80560

القاهرةاألدبىمبصرالمؤمن عبد يوسف الوهاب عبد اسماء80561

القاهرةاألدبىمبصرمجاهد المنعم عبد مجاهد اسماء80562

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد محمد اسماء80563

القاهرةاألدبىمبصرطه مصطفى احمد االء80564

القاهرةاألدبىمبصرشعبان محمد عربى تسنيم80565

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم جابر ايهاب خديجه80566

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد محمود خديجه80567

القاهرةاألدبىمبصرسيد المطلب عبد محمد رحمه80568

القاهرةاألدبىمبصرعباس السيد اشرف رفيده80569

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد جمعه سلمى80570

القاهرةاألدبىمبصرفرماوى على وليد سلمى80571

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سعيد مجدى سميه80572

القاهرةاألدبىمبصردرويش محمد جالل سندس80573

القاهرةاألدبىمبصربرعى اسماعيل محمد شاديه80574

القاهرةاألدبىمبصرمحمود العاطى عبد عادل صفيه80575

القاهرةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد عصام صفيه80576

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود عائشه80577

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد سالمه خالد فاطمه80578

القاهرةاألدبىمبصرالواحد عبد الفتاح عبد رضا فاطمه80579

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم رياض شكرى فاطمه80580

القاهرةاألدبىمبصرعطيه النبوى محمد الباسط عبد فاطمه80581

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد فخرى محمد فاطمه80582

القاهرةاألدبىمبصرربه عبد رمضان مصطفى فاطمه80583

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود محمد كريمه80584

القاهرةاألدبىمبصرشعبان محمد عربى مريم80585

القاهرةاألدبىمبصرحسن صالح محمد مريم80586

القاهرةاألدبىمبصرعلى ابراهيم طه هللا منه80587

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد امام هاجر80588
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ن460البساتين/ ف

ن402.5البساتين/ ف

ن514البساتين/ ف

ن376البساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ن355.5العباسية/ ف

ن419العباسية/ ف

ن366العباسية/ ف

ن487.5العباسية/ ف

ن388العباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

ن377العباسية/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن519صفية الحاجة/ ف

ن385صفية الحاجة/ ف

ن492صفية الحاجة/ ف

ن436صفية الحاجة/ ف

ن613صفية الحاجة/ ف

ن462صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن453صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن415صفية الحاجة/ ف

ن447صفية الحاجة/ ف

ن484صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن425صفية الحاجة/ ف

ن474صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن537صفية الحاجة/ ف

ن364صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

ن374صفية الحاجة/ ف

ن407صفية الحاجة/ ف

ن377صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد الصغير على هاجر80589

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد الباسط عبد وعد80590

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم احمد عالء وفاء80591

القاهرةاألدبىمبصرفهمى مصطفى محمد والء80592

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد حجازى سمير ياسمين80593

القاهرةاألدبىمبصرهللا خلف سعد اشرف ابتسام80594

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود اسماء80595

القاهرةاألدبىمبصرالمقصود عبد جاد خالد االء80596

القاهرةاألدبىمبصرالسيد حسن خالد االء80597

القاهرةاألدبىمبصرالسيد عوض محمد جهاد80598

القاهرةاألدبىمبصركامل محمد كامل حبيبه80599

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى الفتاح عبد ابراهيم زينب80600

القاهرةاألدبىمبصرعباس مصطفى عباس زينب80601

القاهرةاألدبىمبصرفواد على اسامه سلمى80602

القاهرةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد هللا عبد سميه80603

القاهرةاألدبىمبصرسيد احمد حسن شروق80604

القاهرةاألدبىمبصرمناع شديد ياسين ضحى80605

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمود فاطمه80606

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم السيد مصطفى فاطمه80607

القاهرةاألدبىمبصررمضان محمد هانى مريم80608

القاهرةاألدبىمبصرهللا جاب محمد يحيى منار80609

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد فتحى احمد مى80610

القاهرةاألدبىمبصرعليوه محمد عصام مى80611

القاهرةاألدبىمبصرعيسى مهدى ناصر نعمه80612

القاهرةاألدبىمبصرفهيم الباب فتح السيد نورهان80613

القاهرةاألدبىمبصرعويس محمد فوزى هاجر80614

القاهرةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد هدير80615

القاهرةاألدبىمبصرفرغلى حسين صبرى اسراء80616

القاهرةاألدبىمبصربيومى محمد عاطف اسراء80617

القاهرةاألدبىمبصراحمد الحليم عبد ماهر اسراء80618

القاهرةاألدبىمبصرالسيد الفتوح ابو طارق اسماء80619

القاهرةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد العاطى عبد الشيماء80620

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد الباسط عبد احمد ايه80621

القاهرةاألدبىمبصرسليم احمد الدين صالح تسبيح80622

القاهرةاألدبىمبصرالعظيم عبد على ماهر تسبيح80623

القاهرةاألدبىمبصراحمد امام رجب تقى80624

القاهرةاألدبىمبصرحسين السيد محمد حبيبه80625

القاهرةاألدبىمبصرعباس يس حسنى خديجه80626

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد محمد خديجه80627

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد يسرى رضوى80628

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم ابراهيم سلمى80629

القاهرةاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد الصديق بكر ابو سلمى80630
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ن424صفية الحاجة/ ف

ن391صفية الحاجة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

ن384صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن354صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن373صفية الحاجة/ ف

ن521صفية الحاجة/ ف

ن426صفية الحاجة/ ف

ن487صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن451صفية الحاجة/ ف

ن475صفية الحاجة/ ف

ن449صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن482صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

ن502صفية الحاجة/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن501الجنينة ارض/ ف

ن493الجنينة ارض/ ف

ن457الجنينة ارض/ ف

ن471الجنينة ارض/ ف

ن516الجنينة ارض/ ف

ن405الجنينة ارض/ ف

ن409الجنينة ارض/ ف

ن534الجنينة ارض/ ف

ن366الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن405الجنينة ارض/ ف

ن340الجنينة ارض/ ف

ن549الجنينة ارض/ ف

ن523الجنينة ارض/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرمحمود القاسم ابو جالل سمر80631

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حامد سيد سميه80632

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محسن سميه80633

القاهرةاألدبىمبصرالسيد العال عبد سعيد سهيله80634

القاهرةاألدبىمبصرمحمد امين الدين نصر عائشه80635

القاهرةاألدبىمبصرشرف احمد احمد فاطمه80636

القاهرةاألدبىمبصرمبارك على احمد فاطمه80637

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود عمر فاطمه80638

القاهرةاألدبىمبصراحمد عطيه صالح مروه80639

القاهرةاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد ابراهيم مريم80640

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد عماد مريم80641

القاهرةاألدبىمبصرالفضيل عبد عوض جهاد هللا منه80642

القاهرةاألدبىمبصراحمد الحليم عبد رأفت هللا منه80643

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد محمود هللا منه80644

القاهرةاألدبىمبصرمحمد زكى خالد منى80645

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد الخالق عبد ابراهيم مها80646

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد عليوه احمد نوران80647

القاهرةاألدبىمبصرمرسى الفتاح عبد محمد نوران80648

القاهرةاألدبىمبصرمرسى الفتاح عبد احمد هاجر80649

القاهرةاألدبىمبصرعبيد هللا خلف عبيد هاجر80650

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى محمد ياسر يمنى80651

القاهرةاألدبىمبصرراوى محمد عادل اروى80652

القاهرةاألدبىمبصرمحمد زكى عادل اسماء80653

القاهرةاألدبىمبصرفرج احمد محمود اسماء80654

القاهرةاألدبىمبصراحمد حافظ احمد محمد الشيماء80655

القاهرةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل كامل محمد انجى80656

القاهرةاألدبىمبصرحسن على محمد ايه80657

القاهرةاألدبىمبصرطه ابراهيم مجدى تسنيم80658

القاهرةاألدبىمبصرفرج سيد عيد جهاد80659

القاهرةاألدبىمبصردرويش مصطفى احمد حبيبه80660

القاهرةاألدبىمبصرتوفيق الحميد عبد توفيق حبيبه80661

القاهرةاألدبىمبصرموسى احمد خالد حبيبه80662

القاهرةاألدبىمبصرخليل احمد عصام رضوى80663

القاهرةاألدبىمبصرعلى الشافى عبد السيد زينب80664

القاهرةاألدبىمبصرامام رزق سامى سهيله80665

القاهرةاألدبىمبصرموسى الهادى عبد مجدى شيماء80666

القاهرةاألدبىمبصرخطاب سريع ابو رمضان فاطمه80667

القاهرةاألدبىمبصرحسن احمد البكرى ياسر فاطمه80668

القاهرةاألدبىمبصرمبروك الحليم عبد مبروك مروه80669

القاهرةاألدبىمبصربركات احمد حسين مريم80670

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد عمر سيد مريم80671

القاهرةاألدبىمبصربركات احمد الجليل عبد ابراهيم منال80672
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ن360الجنينة ارض/ ف

ن571الجنينة ارض/ ف

ن586الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن555الجنينة ارض/ ف

ن338الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن416الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن577الجنينة ارض/ ف

ن433الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن497الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن390الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن358الجنينة ارض/ ف

راسببالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ن396بالقاهرة المطرية/ ف

ن420بالقاهرة المطرية/ ف

ن449بالقاهرة المطرية/ ف

ن395بالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ن392بالقاهرة المطرية/ ف

ن406بالقاهرة المطرية/ ف

ن480بالقاهرة المطرية/ ف

ن482بالقاهرة المطرية/ ف

ن458.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن428بالقاهرة المطرية/ ف

ن462بالقاهرة المطرية/ ف

ن373.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن437بالقاهرة المطرية/ ف

ن467.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن482.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن523.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن508بالقاهرة المطرية/ ف

ن555بالقاهرة المطرية/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرعلى معروف طارق هللا منه80673

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم احمد الاله عبد محمد ميار80674

القاهرةاألدبىمبصرسعيد كامل سعيد ندا80675

القاهرةاألدبىمبصرطنطاوى محمد محمد عاطف ندى80676

القاهرةاألدبىمبصرتمام حسنين تمام نسمه80677

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد هاجر80678

القاهرةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد رضا هاجر80679

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد الناصر عبد هاجر80680

القاهرةاألدبىمبصرغالى ابو يوسف حسن هشام ميريهان80681

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد احمد ايمان80682

القاهرةاألدبىمبصرالبطل محمد شعبان سامى تسنيم80683

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد احمد محمد طه خلود80684

القاهرةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد محمد المنعم عبد دعاء80685

القاهرةاألدبىمبصرالمفتى احمد هللا عبد ايمن رحمه80686

القاهرةاألدبىمبصرالعيسوى محمد محمود احمد زينب80687

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد على الدين عصام ساره80688

القاهرةاألدبىمبصرخضر محمد المنعم عبد محمد ساره80689

القاهرةاألدبىمبصرالمنجى عبد خالد االسالم ضحى80690

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد اسماعيل محمود عائشه80691

القاهرةاألدبىمبصرعلى جميل محمد عادل عال80692

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد حسن محمد مريم80693

القاهرةاألدبىمبصرمرسى احمد مرسى مريم80694

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد الطاهر ابو حسام اسراء80695

القاهرةاألدبىمبصرالعدس المغنى عبد العزيز عبد الموجود عبد اسراء80696

القاهرةاألدبىمبصرمقلد الحميد عبد العظيم عبد هانى اسراء80697

القاهرةاألدبىمبصرشعبان حنفى المحسن عبد طارق اسماء80698

القاهرةاألدبىمبصرزيد ابو دياب سيد الكريم عبد اسماء80699

القاهرةاألدبىمبصرحنفى عالم النبى عبد اسماء80700

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد عثمان احمد محمد اسماء80701

القاهرةاألدبىمبصرحموده سعيد محمد اسماء80702

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد اسماء80703

القاهرةاألدبىمبصرعلى السيد طارق اشرقت80704

القاهرةاألدبىمبصريوسف المطلب عبد المنعم عبد ناجح الهام80705

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم بليغ الليثى امل80706

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى حجاج احمد ايمان80707

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد زيد ابو الرحمن عبد ايمان80708

القاهرةاألدبىمبصرمقلد يوسف خضر حلمى امينه80709

القاهرةاألدبىمبصراحمد عبده محمد التواب عبد اميره80710

القاهرةاألدبىمبصرراسم فرج حسن ايه80711

القاهرةاألدبىمبصرعطيه سيد محمد حسن ايه80712

القاهرةاألدبىمبصرخيرى شعبان خالد محمد الدين نور ايه80713

القاهرةاألدبىمبصرعطيه سليمان داود احمد بثينه80714
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ن449.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن476.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن422.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن400بالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ن368.5بالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ن441.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن558بالقاهرة المطرية/ ف

ن511.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن422بالقاهرة المطرية/ ف

ن440بالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ن465بالقاهرة المطرية/ ف

ن396بالقاهرة المطرية/ ف

ن491.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن517.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن456.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن432المتبولى/ ف

ن463المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن414المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن470المتبولى/ ف

ن392المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن439المتبولى/ ف

ن394المتبولى/ ف

ن529المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرامام العزيز عبد رضا امام جهاد80715

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل المعطى عبد مجدى جهاد80716

القاهرةاألدبىمبصرعاشور عطيه محمد سيد حبيبه80717

القاهرةاألدبىمبصرهللا حسب على محمد حبيبه80718

القاهرةاألدبىمبصرمأمون حسانين هانى حبيبه80719

القاهرةاألدبىمبصرالشافى عبد العزيز عبد نوح دعاء80720

القاهرةاألدبىمبصرحميده التواب عبد محمد خالد دعاء80721

القاهرةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمدى عماد رحاب80722

القاهرةاألدبىمبصراحمد المعبود عبد ايمن رحمه80723

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد سمير ريهام80724

القاهرةاألدبىمبصرعاشور الرحمن عبد مجدى رهف80725

القاهرةاألدبىمبصرحميده داود سليمان اشرف ساره80726

القاهرةاألدبىمبصرشاهين سيد مصطفى اسماعيل صبحى ساره80727

القاهرةاألدبىمبصرشاهين سيد مصطفى محمد الظاهر عبد ساره80728

القاهرةاألدبىمبصرمرسى محمد محسن ساره80729

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد رمضان شعبان شروق80730

القاهرةاألدبىمبصرسعد الشكور عبد الباسط عبد شيماء80731

القاهرةاألدبىمبصرحموده سعيد محمد شيماء80732

القاهرةاألدبىمبصردسوقى بالل خيرى صفاء80733

القاهرةاألدبىمبصرشاهين مصطفى محمد مصطفى صفاء80734

القاهرةاألدبىمبصرمحمود سيد رزق رفاعى عزيزه80735

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم عثمان فرغلى احمد فاطمه80736

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل سليم خالد فاطمه80737

القاهرةاألدبىمبصرمقلد احمد يوسف عفيفى ياسر فاطمه80738

القاهرةاألدبىمبصرمدنى محمد حسن الرحمن عبد ماهيتاب80739

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد هاشم احمد مروه80740

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مسعود فوزى مسعود مريم80741

القاهرةاألدبىمبصرعاشور عفيفى محمد محمود احمد موده80742

القاهرةاألدبىمبصرالوهاب عبد مدبولى الباسط عبد مى80743

القاهرةاألدبىمبصراحمد يوسف عفيفى ياسر نهاد80744

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد طه ابراهيم نورهان80745

القاهرةاألدبىمبصرالعال ابو سعيد هانى هدير80746

القاهرةاألدبىمبصرعطيه سيد اسماعيل محمود ابتسام80747

القاهرةاألدبىمبصراحمد هللا عطا احمد اسماء80748

القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد محمود رجب اسماء80749

القاهرةاألدبىمبصرشحته على احمد االء80750

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل مدبولى احمد امنيه80751

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمود محمد امنيه80752

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد اشرف اميره80753

القاهرةاألدبىمبصرمأمون محمد محمود اميره80754

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد على محمد ايهاب ايمان80755

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد مرزوق رفعت ايه80756
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ن398المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن367المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن368المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن442المتبولى/ ف

ن416المتبولى/ ف

ن564المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن429المتبولى/ ف

ن487المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن442المتبولى/ ف

ن409المتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن547المتبولى/ ف

ن417المتبولى/ ف

ن413المتبولى/ ف

ن527المتبولى/ ف

ن552المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن476المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن511المتبولى/ ف

ن521المتبولى/ ف

ن498المتبولى/ ف

ن426المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرحامد كامل مصطفى بسنت80757

القاهرةاألدبىمبصرمنصور الرحمن عبد اسامه حنين80758

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد حسن صابر ساره80759

القاهرةاألدبىمبصرالرازق عبد ابراهيم رشدى محمد ساره80760

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد فياض الشحات شروق80761

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد فياض الشحات شمس80762

القاهرةاألدبىمبصرغريب صبحى صابر صابرين80763

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد شعبان حمدى صفا80764

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد زيد ابو محمد طيبه80765

القاهرةاألدبىمبصريوسف سليمان الدايم عبد عادل عزيزه80766

القاهرةاألدبىمبصرمهران محمود العزيز عبد فريد فاطمه80767

القاهرةاألدبىمبصررضا محمد كرم فاطمه80768

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى محمد ياسر مريم80769

القاهرةاألدبىمبصرعاشور امام على احمد مروه80770

القاهرةاألدبىمبصرسباعى شديد رأفت مروه80771

القاهرةاألدبىمبصرالقاضى صالح جمال طارق ناهد80772

القاهرةاألدبىمبصرالسنوسى على السيد احمد ندى80773

القاهرةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد عوض محمد ندى80774

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد محمود نورا80775

القاهرةاألدبىمبصرالعال ابو هاشم احمد هاجر80776

القاهرةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمود احمد محمد هاجر80777

القاهرةاألدبىمبصرقريش حافظ ناصر هاجر80778

القاهرةاألدبىمبصرالعنانى محمد على محمد هند80779

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد فتحى حسام ورده80780

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى رضا محمد الناصر عبد وسام80781

القاهرةاألدبىمبصراحمد فاضل طارق ياسمين80782

القاهرةاألدبىمبصرسليمان حامد محمد ايمن ايه80783

القاهرةاألدبىمبصرزيدان سويلم مدبولى باشا ايمان80784

القاهرةاألدبىمبصرامام مصلح سعيد مصلح ايمان80785

القاهرةاألدبىمبصرالدسوقى السيد اسماعيل الشحات شيماء80786

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد العزيز عبد ماهر شيماء80787

القاهرةاألدبىمبصرعلى الباقى عبد طارق هدى80788

القاهرةاألدبىمبصرسليمان محمود محمد يوسف سهيله80789

القاهرةاألدبىمبصرحنفى سيد اسامه اسراء80790

القاهرةاألدبىمبصرمعروف فوزى الدين بهاء اسراء80791

القاهرةاألدبىمبصرتوفيق السيد فتحى اسراء80792

القاهرةاألدبىمبصرحسين الحافظ عبد سمير اسماء80793

القاهرةاألدبىمبصرالفتوح ابو العزيز عبد احمد اميره80794

القاهرةاألدبىمبصرفرغلى عثمان على محمد اميره80795

القاهرةاألدبىمبصرالسيد الواحد عبد كامل محمد امل80796

القاهرةاألدبىمبصرالحليم عبد جعفر ابراهيم االء80797

القاهرةاألدبىمبصرمحمد صالح احمد اشرف االء80798
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ن531المتبولى/ ف

ن482المتبولى/ ف

ن491المتبولى/ ف

ن564المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن420المتبولى/ ف

ن362المتبولى/ ف

ن385المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن552المتبولى/ ف

ن429المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن326المتبولى/ ف

ن487المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن502المتبولى/ ف

ن548المتبولى/ ف

ن441المتبولى/ ف

ن400المتبولى/ ف

ن352المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن385المتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ن558المتبولى/ ف

ن547المتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن376المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن468المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن427المرج/ ف

ثانالمرج/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد حسين محمد االء80799

القاهرةاألدبىمبصراحمد حجازى ايمن الشيماء80800

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد سعد اشرف ايه80801

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمود كمال ايه80802

القاهرةاألدبىمبصرعلى مختار محمود ايه80803

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الحمد ابو فهمى مسعد ايمان80804

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد بشير احمد بسمله80805

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد بشير احمد بسنت80806

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود جمال جهاد80807

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى نبيه حسين اشرف حبيبه80808

القاهرةاألدبىمبصردسوقى دسوقى احمد حسنه80809

القاهرةاألدبىمبصرنصار عيسى هللا عبد خالد خلود80810

القاهرةاألدبىمبصرالحى عبد مصطفى جمعه رحمه80811

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد جمال رضوى80812

القاهرةاألدبىمبصرسالم التواب عبد ايهاب رقيه80813

القاهرةاألدبىمبصرالواحد عبد على صابر ريم80814

القاهرةاألدبىمبصرالنقراشى ابراهيم محمد السيد زينب80815

القاهرةاألدبىمبصرحسن ابراهيم حاتم زينب80816

القاهرةاألدبىمبصرعلى حسين حمدى زينب80817

القاهرةاألدبىمبصرانور السيد خالد ساره80818

القاهرةاألدبىمبصرالحى عبد شوقى عادل ساره80819

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد سعيد سميه80820

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد صبحى عادل سميه80821

القاهرةاألدبىمبصرالدمياطى امين الدين محى امين سماح80822

القاهرةاألدبىمبصرسليمان الودود عبد احمد محمد سهيله80823

القاهرةاألدبىمبصريونس على محمد على شيماء80824

القاهرةاألدبىمبصرجوده عيد نادى شيماء80825

القاهرةاألدبىمبصراحمد متولى السيد احمد فاطمه80826

القاهرةاألدبىمبصراحمد زيد ابو حسن فاطمه80827

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عطيه محمود الدين سعد فاطمه80828

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى الزهراء فاطمه80829

القاهرةاألدبىمبصرمهدى محمد ممدوح الزهراء فاطمه80830

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد هللا عبد محمود هللا عبد فاطمه80831

القاهرةاألدبىمبصرداهش حسين محمد فاطمه80832

القاهرةاألدبىمبصرموسى بكرى موسى فاطمه80833

القاهرةاألدبىمبصردسوقى ماهر مدحت فاطمه80834

القاهرةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد فرحه80835

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمود احمد هانى فريده80836

القاهرةاألدبىمبصرعباس الدسوقى ابراهيم رجب مريم80837

القاهرةاألدبىمبصرسليمان العليم عبد صالح مريم80838

القاهرةاألدبىمبصرحسنى احمد سيد عيد مريم80839

القاهرةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد عثمان مريم80840
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ن419المرج/ ف

ن515المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن434المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن500المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن404المرج/ ف

ن479المرج/ ف

ن374المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن573المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن600المرج/ ف

ن597المرج/ ف

ن380المرج/ ف

ن460المرج/ ف

ن590المرج/ ف

راسبالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن435المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن425المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرمهدى فكرى عمرو مريم80841

القاهرةاألدبىمبصرالبدرى محمد احمد محمد مريم80842

القاهرةاألدبىمبصرودن ابو امين محمد امين هللا منه80843

القاهرةاألدبىمبصرعثمان محمد محمود سيد الرحمن منه80844

القاهرةاألدبىمبصرالمغاورى حامد ماهر منى80845

القاهرةاألدبىمبصرهللا جاب على حمدى ميار80846

القاهرةاألدبىمبصراحمد فتحى محمد ميار80847

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد امين ميسره80848

القاهرةاألدبىمبصرلبيب ابراهيم اشرف مروه80849

القاهرةاألدبىمبصرعباس محمد حسام منار80850

القاهرةاألدبىمبصرمنطاوى سيد ابراهيم محمد منار80851

القاهرةاألدبىمبصرعيسى حامد محمد منار80852

القاهرةاألدبىمبصرعلى كمال محمد مجدى منار80853

القاهرةاألدبىمبصرحافظ العظيم عبد حافظ منى80854

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود اسماعيل ناديه80855

القاهرةاألدبىمبصرمحمود المجد ابو اشرف نوران80856

القاهرةاألدبىمبصرسليمان احمد شعبان الهدى نور80857

القاهرةاألدبىمبصراحمد حسين عادل نورا80858

القاهرةاألدبىمبصرعباس احمد سيد سيد نورهان80859

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد العزيز عبد نسمه80860

القاهرةاألدبىمبصرعبده سعيد الرفاعى احمد هاجر80861

القاهرةاألدبىمبصرعلى السيد خضر هاجر80862

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حامد حمدى ربيع هاجر80863

القاهرةاألدبىمبصرفرغلى جابر الدين عز عادل هدير80864

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد هاجر80865

القاهرةاألدبىمبصرهللا فتح محمد عفيفى محمود هاجر80866

القاهرةاألدبىمبصرشاهين احمد جالل االمير ياسمين80867

القاهرةاألدبىمبصرعياد العال عبد سيد محمود ياسمين80868

القاهرةاألدبىمبصرموسى على حماده ابتهال80869

القاهرةاألدبىمبصرالقطاوى محمد احمد الحميد عبد احمد اسراء80870

القاهرةاألدبىمبصرسالمه على صالح اسراء80871

القاهرةاألدبىمبصرالاله عبد حسن الرحيم عبد اسراء80872

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم ضيف المعز عبد محمد اسراء80873

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد رمضان اسماء80874

القاهرةاألدبىمبصرمحمد صادق صالح اسماء80875

القاهرةاألدبىمبصرالرزاز احمد محمد هللا عبد اسماء80876

القاهرةاألدبىمبصرحسن على امام عصام اسماء80877

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم ابراهيم االء80878

القاهرةاألدبىمبصرزكى امام زكى االء80879

القاهرةاألدبىمبصرسليمان سيد مصطفى على االء80880

القاهرةاألدبىمبصرسبيع على احمد حسين الشيماء80881

القاهرةاألدبىمبصريوسف الدين نصر الدين صالح الشيماء80882
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ن432المرج/ ف

راسبالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ن533المرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ن379المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ن338المرج/ ف

ن353المرج/ ف

ن515المرج/ ف

ن425المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن350المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن392المرج/ ف

ن394المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن394المرج/ ف

ن462الشرفا كفر/ ف

ن388الشرفا كفر/ ف

ن396الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن374الشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ن394الشرفا كفر/ ف

ن396الشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ن380الشرفا كفر/ ف

ن573الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن372الشرفا كفر/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد محمود مصطفى امنه80883

القاهرةاألدبىمبصرهاشم احمد المنعم عبد احمد امنيه80884

القاهرةاألدبىمبصرعثمان محمد جالل امنيه80885

القاهرةاألدبىمبصرشعبان احمد جمعه اميره80886

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد مجدى اميره80887

القاهرةاألدبىمبصرمحمود ربيع محمود اميره80888

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد حسنى امينه80889

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد ناجى اشرف ايمان80890

القاهرةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد سعيد ايمان80891

القاهرةاألدبىمبصرالمولى عبد الباسط عبد الناصر عبد ايه80892

القاهرةاألدبىمبصرعلى ابو بخيت احمد تقى80893

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد تقى80894

القاهرةاألدبىمبصراحمد احمد على منصور جهاد80895

القاهرةاألدبىمبصرالشافى عبد القادر عبد احمد حبيبه80896

القاهرةاألدبىمبصرالنبوى العزيز عبد محمد حبيبه80897

القاهرةاألدبىمبصرالقادر عبد المجيد عبد محمد محمد حبيبه80898

القاهرةاألدبىمبصراحمد صالح يوسف محمد حبيبه80899

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على محمد دعاء80900

القاهرةاألدبىمبصرشرف حسين حسين محمد رحاب80901

القاهرةاألدبىمبصراحمد السيد عزت عالء رحمه80902

القاهرةاألدبىمبصرمحمود شوقى احمد محمود رحمه80903

القاهرةاألدبىمبصرالسعود ابو على محمد مصطفى رحمه80904

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى امير خالد روان80905

القاهرةاألدبىمبصرهللا عطيه رجب الراضى عبد رفيدا80906

القاهرةاألدبىمبصرحسن النصر سيف محمد ريهام80907

القاهرةاألدبىمبصرعلى غريب على ساره80908

القاهرةاألدبىمبصرسعيد مسعود سعد عوض ساره80909

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد المالك عبد مصطفى ساره80910

القاهرةاألدبىمبصرمنصور سليمان محمد سلمى80911

القاهرةاألدبىمبصرغزالى على محمد سما80912

القاهرةاألدبىمبصرسيد محمد سيد احمد سميره80913

القاهرةاألدبىمبصراحمد بهجت احمد سميه80914

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سيد عالء سميه80915

القاهرةاألدبىمبصردسوقى الحليم عبد وائل سهيله80916

القاهرةاألدبىمبصرزويل محمد هللا عبد وحيد سهيله80917

القاهرةاألدبىمبصربدوى احمد طارق شيرين80918

القاهرةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد دسوقى محمد عزه80919

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد عمر التواب عبد عال80920

القاهرةاألدبىمبصرالغفار عبد محمود على عال80921

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد مصطفى وليد عواطف80922

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد محمد احمد الزهراء فاطمه80923

القاهرةاألدبىمبصرالرزاز سيد سيد بكر فاطمه80924
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ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ن395الشرفا كفر/ ف

ن453الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن522الشرفا كفر/ ف

ن406الشرفا كفر/ ف

ن521الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن382الشرفا كفر/ ف

ن530الشرفا كفر/ ف

ن471الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن370الشرفا كفر/ ف

ن521الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن395الشرفا كفر/ ف

ن424الشرفا كفر/ ف

ن574الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن408الشرفا كفر/ ف

ن376الشرفا كفر/ ف

ن506الشرفا كفر/ ف

ن520الشرفا كفر/ ف

ن434الشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن379الشرفا كفر/ ف

ن459الشرفا كفر/ ف

ن450الشرفا كفر/ ف

ن438الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن421الشرفا كفر/ ف

ن547الشرفا كفر/ ف

ن404الشرفا كفر/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد على صالح محمد فاطمه80925

القاهرةاألدبىمبصراحمد مراد فرغلى محمد فاطمه80926

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد فتحى حسن قطوف80927

القاهرةاألدبىمبصرحمزه ربيع عاطف قمر80928

القاهرةاألدبىمبصرفرج على الفتاح عبد احمد كريمان80929

القاهرةاألدبىمبصرسعيد سرور ابراهيم محسن مروه80930

القاهرةاألدبىمبصرسبيع خليل غباشى حمدى مروه80931

القاهرةاألدبىمبصرالودود عبد احمد نادى مروه80932

القاهرةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد صالح مريم80933

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود التواب عبد مريم80934

القاهرةاألدبىمبصرالدين عز اسماعيل اشرف منار80935

القاهرةاألدبىمبصرعارف احمد حماد كامل منار80936

القاهرةاألدبىمبصرعثمان محمد محمود منار80937

القاهرةاألدبىمبصرشتات احمد محمد الرحيم عبد هللا منه80938

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد الحليم عبد فتحى محمد هللا منه80939

القاهرةاألدبىمبصرالدهشان محمود محمد هللا منه80940

القاهرةاألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد الحفيظ عبد مياده80941

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل حسن محمود ندا80942

القاهرةاألدبىمبصريوسف محمد محمود احمد نورهان80943

القاهرةاألدبىمبصرمحمد بدرى احمد هاجر80944

القاهرةاألدبىمبصرسرور ابراهيم شريف هاجر80945

القاهرةاألدبىمبصرعثمان عمر يونس هاجر80946

القاهرةاألدبىمبصرعلى غيطى عنتر هبه80947

القاهرةاألدبىمبصريوسف شندى وجيه هللا هدايه80948

القاهرةاألدبىمبصرمحمود الحليم عبد اكرم هدى80949

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حامد احمد هدير80950

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمود الستار عبد مجدى هدير80951

القاهرةاألدبىمبصرحسينى محمد احمد اسراء80952

القاهرةاألدبىمبصرحسين محمد احمد اسماء80953

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد حامد اسراء80954

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد اسراء80955

القاهرةاألدبىمبصرمرسى سعد محمد اسراء80956

القاهرةاألدبىمبصرمطاوع خلف محمد اسراء80957

القاهرةاألدبىمبصرحماد حسن اسامه امانى80958

القاهرةاألدبىمبصرالخولى محمد فاروق محمد اميره80959

القاهرةاألدبىمبصرسفروت السيد السيد السيد ايه80960

القاهرةاألدبىمبصرذكى شعبان ذكى ايه80961

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى حلمى مصطفى ايه80962

القاهرةاألدبىمبصرعوض محمد احمد ابراهيم ايمان80963

القاهرةاألدبىمبصرعمر السالم عبد حسين ايمان80964

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ايمان80965

القاهرةاألدبىمبصرجالل المحسن عبد محمود محمد االء80966
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ثانالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن463الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن391الشرفا كفر/ ف

ن342الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن393الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن534الشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ن531الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن549الشرفا كفر/ ف

ن508الشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ن476الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن536بالقاهرة السالم/ ف

ن540بالقاهرة السالم/ ف

ن465بالقاهرة السالم/ ف

ن465بالقاهرة السالم/ ف

راسببالقاهرة السالم/ ف

ن519بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

راسببالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن460بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرشعيب الكريم عبد شكرى الكريم عبد بدور80967

القاهرةاألدبىمبصرسند عيد مختار حسن براءه80968

القاهرةاألدبىمبصرعشماوى توفيق جمال بسنت80969

القاهرةاألدبىمبصرشعراوى محمود محمد بسنت80970

القاهرةاألدبىمبصررضوان محمود سيد محمد بسنت80971

القاهرةاألدبىمبصراحمد يحيى الوليد بن خالد بسمله80972

القاهرةاألدبىمبصرمحمود عزت حسام تقى80973

القاهرةاألدبىمبصرسليمان الفتاح عبد عالء تقى80974

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد على حسام جنه80975

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم صالح محمد جهاد80976

القاهرةاألدبىمبصرالحق عبد على ربيع حبيبه80977

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد احمد سيد حبيبه80978

القاهرةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد احمد حفصه80979

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد سيد حفصه80980

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الدمرداش محمد ابراهيم خديجه80981

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم خالد خلود80982

القاهرةاألدبىمبصرخواجه العزيز عبد السيد خالد زينب80983

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد رجب محمد سلمى80984

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسين عماد سمه80985

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل يوسف محمد حسام سميه80986

القاهرةاألدبىمبصرزيد ابو احمد عادل سميه80987

القاهرةاألدبىمبصرعلى سيد محمد سميه80988

القاهرةاألدبىمبصرعلى حنفى محمود مصطفى سميه80989

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد النمر عامر سهام80990

القاهرةاألدبىمبصرالمطلب عبد حسن سمير شامه80991

القاهرةاألدبىمبصرخلف محمود رجب شروق80992

القاهرةاألدبىمبصراحمد ابراهيم اشرف ضحى80993

القاهرةاألدبىمبصرالبدرى احمد عاطف عائشه80994

القاهرةاألدبىمبصرعلى الهادى عبد ياسر عائشه80995

القاهرةاألدبىمبصرسلومه سلطان اشرف الزهراء فاطمه80996

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد حامد فاطمه80997

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الرازق عبد حسام فاطمه80998

القاهرةاألدبىمبصرخالد محمد على فاطمه80999

القاهرةاألدبىمبصرخليفه محمد محمد جمال فاطمه81000

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد محمد جمال فاطمه81001

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد رجب محمد فاطمه81002

القاهرةاألدبىمبصرمهران احمد ناصر فاطمه81003

القاهرةاألدبىمبصرسليم حسين جمعه فرحه81004

القاهرةاألدبىمبصرصادق احمد اسامه مريم81005

القاهرةاألدبىمبصرمعتمد سيد وائل مريم81006

القاهرةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد مصطفى ملك81007

القاهرةاألدبىمبصرمحمود فرج خالد ندى81008
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ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن457بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن396بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

راسببالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن373بالقاهرة السالم/ ف

ن432بالقاهرة السالم/ ف

ن549بالقاهرة السالم/ ف

ن395بالقاهرة السالم/ ف

ن441بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن439بالقاهرة السالم/ ف

ن392بالقاهرة السالم/ ف

ن491بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن390بالقاهرة السالم/ ف

ن484بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

راسببالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن366بالقاهرة السالم/ ف

ن398بالقاهرة السالم/ ف

ن337بالقاهرة السالم/ ف

ن576بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرمدنى عبده محمد نعمات81009

القاهرةاألدبىمبصرحافظ قدرى هاشم هاجر81010

القاهرةاألدبىمبصراحمد احمدى السيد هاجر81011

القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد حسن محمود حنفى هدى81012

القاهرةاألدبىمبصرسالمه شريف الدين عصام هدى81013

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم فكرى سيد يمنى81014

القاهرةاألدبىمبصراحمد على اشرف اسراء81017

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد كامل محمود اسراء81018

القاهرةاألدبىمبصرمحسب الفتاح عبد جمال اسماء81019

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد احمد سعيد اشرقت81020

القاهرةاألدبىمبصرالسعيد زكى ممدوح االء81021

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم سليمان قرنى الفتاح عبد امانى81022

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم راشد محمد ايمان81023

القاهرةاألدبىمبصرمحمد شحاته مصطفى ايمان81024

القاهرةاألدبىمبصرالصمد عبد زكريا حمدى بسمه81025

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد اسامه تسنيم81026

القاهرةاألدبىمبصرمحمود عواد العال عبد جهاد81027

القاهرةاألدبىمبصرالمقصود عبد موسى محمود جهاد81028

القاهرةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد السيد حبيبه81029

القاهرةاألدبىمبصرالسيد الواحد عبد محمد حبيبه81030

القاهرةاألدبىمبصرسالم سعد ياسر حبيبه81031

القاهرةاألدبىمبصرمحمد يوسف رمضان خديجه81032

القاهرةاألدبىمبصرمحمود كمال محمود خديجه81033

القاهرةاألدبىمبصرعلى الصادق على احمد رنا81034

القاهرةاألدبىمبصرسند حسن رشدى روان81035

القاهرةاألدبىمبصرغانم ثانى صاوى روان81036

القاهرةاألدبىمبصرحسنى الرازق عبد محمد زينب81037

القاهرةاألدبىمبصرفرج محمد نبيل محمد الدين حسام ساره81038

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم فتحى احمد سميحه81039

القاهرةاألدبىمبصرالجزار ابراهيم محمد محمد سيد سهيله81040

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد سهيله81041

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود القادر عبد ايمن عائشه81042

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد على القوى عبد محمد علياء81043

القاهرةاألدبىمبصرالدين بهى محمد سيد مريم81044

القاهرةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد شوقى مريم81045

القاهرةاألدبىمبصرحسين رمضان صالح مريم81046

القاهرةاألدبىمبصرشحاته حسين شحاته محمد مريم81047

القاهرةاألدبىمبصرمهدى محمد محمد مريم81048

القاهرةاألدبىمبصراحمد مصطفى ايمن هللا منه81049

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سنوسى الرحيم عبد رأفت نورا81050

القاهرةاألدبىمبصرفرحات حسن حسين هاجر81051

القاهرةاألدبىمبصرالوفا ابو رشاد محمد هاجر81052
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ن415بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن449بالقاهرة السالم/ ف

ن404بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن458بالقاهرة السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ن448النموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ن393النموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ن446النموذجى السالم/ ف

ن455النموذجى السالم/ ف

ن507النموذجى السالم/ ف

ن439النموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ن402النموذجى السالم/ ف

ن440النموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ن422النموذجى السالم/ ف

ن507النموذجى السالم/ ف

ن402النموذجى السالم/ ف

ن414النموذجى السالم/ ف

ن458النموذجى السالم/ ف

ن380النموذجى السالم/ ف

ن468النموذجى السالم/ ف

ن415النموذجى السالم/ ف

ن381النموذجى السالم/ ف

ن404النموذجى السالم/ ف

ن416النموذجى السالم/ ف

ن398النموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ن397النموذجى السالم/ ف

ن382النموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرنبوى محمد ناصر هاجر81053

القاهرةاألدبىمبصرمحمد خيرى وليد وفاء81054

القاهرةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد حسن يارا81055

القاهرةاألدبىمبصرعلى احمد زكى ايمن استشهاد81056

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عيد عصام اسراء81057

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم احمد السيد طارق افنان81058

القاهرةاألدبىمبصرمحمد دين احمد صغير امل81059

القاهرةاألدبىمبصراحمد على حسين على ايه81060

القاهرةاألدبىمبصرزياد الرحمن عبد دعاء81061

القاهرةاألدبىمبصرالعزب حافظ خليل رضوى81062

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم صالح اسامه محمد روميساء81063

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد فتحى محمد زينب81064

القاهرةاألدبىمبصرسيد احمد محمد سلمى81065

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد مصلح محمود سعيد سماء81066

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد سيد عادل فاطمه81067

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد شديد ابو فوده عادل مروه81068

القاهرةاألدبىمبصرمحمود اسماعيل محمد ابراهيم مريم81069

القاهرةاألدبىمبصرهليل حسين محمود هشام مريم81070

القاهرةاألدبىمبصرعلى العال عبد محمد منه81071

القاهرةاألدبىمبصرمصلحى متولى احمد هاجر81072

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل محمد حذيفه هال81073

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمود مجدى هال81074

القاهرةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد المنعم عبد السيد هند81075

القاهرةاألدبىمبصرحته السيد الحى عبد محمد اروى81076

القاهرةاألدبىمبصراالعرج الرحمن عبد على الرحمن عبد اسراء81077

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد مصطفى ممدوح اسماء81078

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم هوارى اسماء81079

القاهرةاألدبىمبصرالرب جاد فتحى حاتم االء81080

القاهرةاألدبىمبصرمحمود عيد حسين سلمى81081

القاهرةاألدبىمبصرطعيمه حسن محمد السيد صابر سلمى81082

القاهرةاألدبىمبصرحسنين دياب السيد سميه81083

القاهرةاألدبىمبصرمحروس محمد احمد طارق سميه81084

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد احمد سندس81085

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الطاهر محمد احمد فاطمه81086

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد الغنى عبد فوزى ياسر فاطمه81087

القاهرةاألدبىمبصراحمد السعود ابو على كريمه81088

القاهرةاألدبىمبصرسيد فتحى حسام مرام81089

القاهرةاألدبىمبصرالبالط حماده صدقى محمود مريم81090

القاهرةاألدبىمبصرمحمود احمد حمدى منار81091

القاهرةاألدبىمبصرالمعطى عبد محمود محمد محمد منار81092

القاهرةاألدبىمبصرحسن راغب حسن حسين ندى81093

القاهرةاألدبىمبصرزيد ابو احمد السيد هاجر81094
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ن419النموذجى السالم/ ف

ن408النموذجى السالم/ ف

ن462النموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن374النموذجى العبور/ ف

ن369النموذجى العبور/ ف

ن469النموذجى العبور/ ف

ن471النموذجى العبور/ ف

راسبالنموذجى العبور/ ف

ن409النموذجى العبور/ ف

ن492النموذجى العبور/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن436النموذجى العبور/ ف

ن462النموذجى العبور/ ف

ن387النموذجى العبور/ ف

ن378النموذجى العبور/ ف

ن431النموذجى العبور/ ف

ن375النموذجى العبور/ ف

ن467النموذجى العبور/ ف

ن470النموذجى العبور/ ف

ن521النموذجى العبور/ ف

ن377النموذجى العبور/ ف

ن434النموذجى العبور/ ف

ن398النموذجى العبور/ ف

ن493النموذجى العبور/ ف

ن468النموذجى العبور/ ف

ن549النموذجى العبور/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن482النموذجى العبور/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن432النموذجى العبور/ ف

راسبالنموذجى العبور/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن395النموذجى العبور/ ف

ن390النموذجى العبور/ ف

ن341النموذجى العبور/ ف

ن377النموذجى العبور/ ف

ن557النموذجى العبور/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن521النموذجى العبور/ ف

ن522النموذجى العبور/ ف

ن470النموذجى العبور/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرحسين وزير جمال هاجر81095

القاهرةاألدبىمبصرامام ابراهيم حسين اسراء81096

القاهرةاألدبىمبصرسيد سالم سيد اسراء81097

القاهرةاألدبىمبصررزق محمد حسن اسماء81098

القاهرةاألدبىمبصررزق محمد حسن امانى81099

القاهرةاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد احمد اسماء81100

القاهرةاألدبىمبصردرويش على ابراهيم محمد ايات81101

القاهرةاألدبىمبصرعلى هللا عبد خالد ايمان81102

القاهرةاألدبىمبصرالمقصود عبد الصادق عبد خالد ايمان81103

القاهرةاألدبىمبصرعلى ناجى محمود ايمان81104

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ايه81105

القاهرةاألدبىمبصرسليمان محمد سيد ايه81106

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد حسن محمود ايه81107

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد يسين حسيب السيد بسمله81108

القاهرةاألدبىمبصراحمد السيد حمدى تقى81109

القاهرةاألدبىمبصرصالحين محمد رزق حبيبه81110

القاهرةاألدبىمبصرعيد حسن حسين خديجه81111

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد مبروك رحمه81112

القاهرةاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد محمد رحمه81113

القاهرةاألدبىمبصرمحمد يوسف الدين ناصر رويده81114

القاهرةاألدبىمبصرالغفار عبد محمد عادل سهيله81115

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد احمد شيماء81116

القاهرةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد محمد عبير81117

القاهرةاألدبىمبصرعفيفى ابراهيم احمد الزهراء فاطمه81118

القاهرةاألدبىمبصرمبروك الفتاح عبد عادل فاطمه81119

القاهرةاألدبىمبصرحماده محمود اسماعيل صالح قمر81120

القاهرةاألدبىمبصرحسن حسين محمود مريم81121

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد السيد ندى81122

القاهرةاألدبىمبصرمحمود عوض السيد ندى81123

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود كارم ندى81124

القاهرةاألدبىمبصرحسن عبده المنعم عبد سالمه هاجر81125

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم رشاد خالد وفاء81126

القاهرةاألدبىمبصرفرغلى المنعم عبد احمد اسراء81127

القاهرةاألدبىمبصرالصمد عبد ابراهيم اشرف اسراء81128

القاهرةاألدبىمبصرمحمد طاهر محمد اسماء81129

القاهرةاألدبىمبصرحسن احمد جمال ايمان81130

القاهرةاألدبىمبصرالمقصود عبد احمد جهاد ايه81131

القاهرةاألدبىمبصرفهيم ابراهيم محمود جهاد81132

القاهرةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الدين عماد روثانا81133

القاهرةاألدبىمبصرهيكل سيد سمير هانى سماء81134

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد مجدى ياسر سميه81135

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمود محمد شمس81136
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ن441النموذجى العبور/ ف

راسبالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ن417الحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

راسبالحصن عرب/ ف

ن354الحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ن470الحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ن369الحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ن389الحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ن446الخاص االزهر طالئع/ ف

ن566الخاص االزهر طالئع/ ف

ن607الخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ن451.5الخاص االزهر طالئع/ ف

ن465الخاص االزهر طالئع/ ف

ن391الخاص االزهر طالئع/ ف

راسبالخاص االزهر طالئع/ ف

ن498الخاص االزهر طالئع/ ف

ن421الخاص االزهر طالئع/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرمعلم محمد ميمونه81137

القاهرةاألدبىمبصرمحمد طه محمد عادل نسيبه81138

القاهرةاألدبىمبصرعزيز فؤاد احمد هشام نور81139

القاهرةاألدبىمبصرالصياد محمد ابراهيم ايهاب نيرفين81140

القاهرةاألدبىمبصرحجازى مجدى حجازى دعاء81141

القاهرةاألدبىمبصرالمولى عبد ابراهيم محمد اميره81142

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد كمال الدين حسام علياء81143

القاهرةاألدبىمبصرشعيب محمد شعيب محمد هللا منه81144

القاهرةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد الحليم عبد ندى81145

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد ربيع اسراء81146

القاهرةاألدبىمبصرمسعود الحكيم عبد محمود سيد اسراء81147

القاهرةاألدبىمبصرمتولى محمد محمود ياسر االء81148

القاهرةاألدبىمبصريحيى محمد السيد محمد ايه81149

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد جوده احمد ايمان81150

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد صابر حبيبه81151

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد بدوى حسن وليد حبيبه81152

القاهرةاألدبىمبصرعالم صالح نصر حنه81153

القاهرةاألدبىمبصرهاشم احمد عصام دعاء81154

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد هللا عبد دنيا81155

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى محمود جابر دنيا81156

القاهرةاألدبىمبصررمضان هللا جاد رضا رحمه81157

القاهرةاألدبىمبصرعيد فضل جمال ساره81158

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد السيد سلمى81159

القاهرةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد السيد محمود سلمى81160

القاهرةاألدبىمبصرمحمد العال عبد الدين محيى سميه81161

القاهرةاألدبىمبصرصقر محمد الحميد عبد خالد محمد شروق81162

القاهرةاألدبىمبصرصبرى محمد مصطفى ياسر شيماء81163

القاهرةاألدبىمبصردياب الباقى عبد محمد عال81164

القاهرةاألدبىمبصرقطب احمد سيد علياء81165

القاهرةاألدبىمبصرحسين العزيز عبد رجب غاده81166

القاهرةاألدبىمبصرشحاته فولى شحاته فاطمه81167

القاهرةاألدبىمبصربكير احمد هالل فاطمه81168

القاهرةاألدبىمبصرذكى الباسط عبد شعبان فرحه81169

القاهرةاألدبىمبصرصديره ابو ذكى جمال مروه81170

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السيد على مروه81171

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل عبده عادل مريم81172

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السيد مجدى مريم81173

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل اللطيف عبد ابراهيم مها81174

القاهرةاألدبىمبصروات اقسوا مولوده81175

القاهرةاألدبىمبصرالهوارى السيد محمد محمد خالد مياده81176

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد احمد نور81177

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الحليم عبد رمضان هبه81178
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ن384الخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ن568الخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص الكريم/ ف

ن423الخاص الحسن/ ف

ن421الخاص الحسن/ ف

ثانالخاص الحسن/ ف

ن413الخاص الحسن/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن388الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن413الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن397الليبى احمد/ ف

ن395الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن469الليبى احمد/ ف

ن432الليبى احمد/ ف

ن449الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن450الليبى احمد/ ف

ن356الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن428الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

راسبالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن367الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن395الليبى احمد/ ف

ن489الليبى احمد/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الحليم عبد عرفه هدى81179

القاهرةاألدبىمبصرالنموس محمد هدى81180

القاهرةاألدبىمبصركامل صالح وجيه يارا81181

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد محمد عنتر شمس81182

القاهرةاألدبىمبصرفرؤ ديما شكور حاج نور حاج نورهان81183

القاهرةاألدبىمبصرالدايم عبد محمود محمد الدين بهاء عزه81184

القاهرةاألدبىمبصرناصر احمد احمد على علياء81185

القاهرةاألدبىمبصرمحمد النبى عبد محسن فاطمه81186

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد احمد نسمه81187

القاهرةاألدبىمبصرثابت فرغلى فضل زينب81188

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السيد خيرى هاله81189

القاهرةاألدبىمبصراحمد على السيد حمدى ايمان81190

القاهرةاألدبىمبصرلبيب كامل ابراهيم زينب81191

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد محمد اسامه اسماء81192

القاهرةاألدبىمبصرمهران محروس محمد عباس اسماء81193

القاهرةاألدبىمبصرغندور عبيد غريب الزهراء81194

القاهرةاألدبىمبصرفؤاد فتحى اشرف ايه81195

القاهرةاألدبىمبصرزكى محمد زكى اسعد اكرم محمد حبيبه81196

القاهرةاألدبىمبصرسيد حلمى زكريا رحمه81197

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد الفتاح عبد رحمه81198

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود فتحى يسرى رضوى81199

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الراضى عبد محمد هللا عبد رقيه81200

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود زينب81201

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم صفوت ابراهيم ساره81202

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد حسن سعد سلمى81203

القاهرةاألدبىمبصربندارى محمد السيد محمد سلمى81204

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السيد ناصر سلمى81205

القاهرةاألدبىمبصرالجندى على عمر سها81206

القاهرةاألدبىمبصرالاله عبد ربيع مسعد ضحى81207

القاهرةاألدبىمبصرعبادى محمود الفتاح عبد الدين عصام علياء81208

القاهرةاألدبىمبصرالمقصود عبد يوسف العزيز عبد غدير81209

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم صفوت ابراهيم فاطمه81210

القاهرةاألدبىمبصرسيد مصطفى صالح الزهراء فاطمه81211

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم على الرحيم عبد على فاطمه81212

القاهرةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد محمد وليد فاطمه81213

القاهرةاألدبىمبصرخلف احمد عمار مريم81214

القاهرةاألدبىمبصرعلى احمد سيد محمد منار81215

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم ايمن ندى81216

القاهرةاألدبىمبصرمهران العظيم عبد جمال نيرمين81217

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد بكر ابو االء81218

القاهرةاألدبىمبصراحمد جاد توفيق مدحت االء81219

القاهرةاألدبىمبصربركات على فوزى هشام االء81220
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ن442الليبى احمد/ ف

ن414الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن372الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن356الليبى احمد/ ف

ن501الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

راسبالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن523النموذجى نصر مدينة/ ف

ن379النموذجى نصر مدينة/ ف

ن498النموذجى نصر مدينة/ ف

ن372النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن426النموذجى نصر مدينة/ ف

ن539النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن391النموذجى نصر مدينة/ ف

ن511.5النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن515النموذجى نصر مدينة/ ف

ن410.5النموذجى نصر مدينة/ ف

ن509النموذجى نصر مدينة/ ف

ن460النموذجى نصر مدينة/ ف

ن430.5النموذجى نصر مدينة/ ف

ن542النموذجى نصر مدينة/ ف

ن463النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن359النموذجى نصر مدينة/ ف

ن503النموذجى نصر مدينة/ ف

ن488النموذجى نصر مدينة/ ف

ن449النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن443النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن451النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن527النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن532النموذجى السادسة المنطقة/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرابراهيم اللطيف عبد محمد اروى81221

القاهرةاألدبىمبصرهاللى هديه ابراهيم اسراء81222

القاهرةاألدبىمبصرمحمود سعيد محمد سمير اسراء81223

القاهرةاألدبىمبصرحسين سيد المنعم عبد اسراء81224

القاهرةاألدبىمبصرالصغير شبيب محمد اسراء81225

القاهرةاألدبىمبصرالنبى عبد هللا عبد محمود يسرى اسراء81226

القاهرةاألدبىمبصرالسيد سعيد احمد اسماء81227

القاهرةاألدبىمبصرمحمد فتحى مصطفى اسماء81228

القاهرةاألدبىمبصرالدردير ثابت احمد امال81229

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد على احمد سيد نشأت امنيه81230

القاهرةاألدبىمبصراحمد امام الفتاح عبد رضا اميره81231

القاهرةاألدبىمبصرحلمى حسنى سعيد حلمى محمد ايات81232

القاهرةاألدبىمبصراحمد خليفه الموجود عبد هللا ايه81233

القاهرةاألدبىمبصرمحمد يوسف سعيد ايمان81234

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى احمد محمد مرزوق ايمان81235

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد الشكور عبد مصطفى ايمان81236

القاهرةاألدبىمبصرالربانى محمد احمد انور بسمه81237

القاهرةاألدبىمبصرحسن الرؤوف عبد اسامه تسنيم81238

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد المنعم عبد محمد تسنيم81239

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد سيد محمد جومانه81240

القاهرةاألدبىمبصرعالم فرج فرج هللا حبيبه81241

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد خلود81242

القاهرةاألدبىمبصرالصباغ احمد السيد ابراهيم الدين عصام دنيا81243

القاهرةاألدبىمبصرعثمان الرحمن عبد حسانين محروس رحاب81244

القاهرةاألدبىمبصرحسين محمود ايمن رحمه81245

القاهرةاألدبىمبصرسالم حسن احمد مختار رحمه81246

القاهرةاألدبىمبصرزيد ابو سالم محمود رضوى81247

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى الغنى عبد المنعم عبد ايمن رقيه81248

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد رنا81249

القاهرةاألدبىمبصرعلى الكريم عبد على شريف زينب81250

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد حسن اللطيف عبد زينب81251

القاهرةاألدبىمبصرالسايس حسن عمر ابراهيم ساره81252

القاهرةاألدبىمبصراحمد العظيم عبد احمد ساره81253

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سيد مدبولى جمال ساره81254

القاهرةاألدبىمبصربيومى حسن طاهر محمد حسن ساره81255

القاهرةاألدبىمبصرغانم غانم سعد ساره81256

القاهرةاألدبىمبصرسكرى الدين سيف عادل ساره81257

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد السيد عالء سلمى81258

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الدين كمال محمد سلمى81259

القاهرةاألدبىمبصركحيله ابو محمد جمعه سمر81260

القاهرةاألدبىمبصراحمد مصطفى احمد سميه81261

القاهرةاألدبىمبصرخضيرى الفتوح ابو احمد خالد سميه81262
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ن586النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن559النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن557النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن484النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن364النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن416النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن377النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن418النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن517النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن444النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن481النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن377النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن466النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن421النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن467النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن417النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن357النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن483النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن583النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن347النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن506النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن533النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن458النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن387النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن384النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن542النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف
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القاهرةاألدبىمبصراقبوتار نيازى رمضان شوال سميه81263

القاهرةاألدبىمبصررسالن السمع عبد محمد سميه81264

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سيد عالء سندس81265

القاهرةاألدبىمبصرالنفراوى يونس توفيق ايهاب سيرين81266

القاهرةاألدبىمبصردرويش الرحمن عبد حنفى اشرف شمس81267

القاهرةاألدبىمبصرالسميع عبد الرازق عبد سيد شيماء81268

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم طه محمود صفا81269

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد احمد سمير ضحى81270

القاهرةاألدبىمبصرالظاهر عبد عزت عبير81271

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد مصطفى يسرى غدير81272

القاهرةاألدبىمبصرمحمد شرف كامل حمدى فداء81273

القاهرةاألدبىمبصرهالل احمد السيد ايهاب فرح81274

القاهرةاألدبىمبصرعالم حسن كامل طارق لينه81275

القاهرةاألدبىمبصرمحمد فوزى احمد مريم81276

القاهرةاألدبىمبصرالمنعم عبد محفوظ محمد جمال مريم81277

القاهرةاألدبىمبصرعمار الرؤف عبد حسن مريم81278

القاهرةاألدبىمبصرعويضه الدين علم ابراهيم سيد مريم81279

القاهرةاألدبىمبصرمحمدى محمدى ناجى مريم81280

القاهرةاألدبىمبصرالشاذلى طلعت محمد اسامه منار81281

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد اسماعيل سيد ندى81282

القاهرةاألدبىمبصربكير الحميد عبد عثمان نوران81283

القاهرةاألدبىمبصرالمعطى عبد محمد خالد نورهان81284

القاهرةاألدبىمبصرالشاذلى الناظر وهبى هاله81285

القاهرةاألدبىمبصرعطيه يوسف يوسف وحيد محمد هللا هبه81286

القاهرةاألدبىمبصرمحمود حنفى خالد هدى81287

القاهرةاألدبىمبصرالسعود ابو محمود السعيد اسماء81288

القاهرةاألدبىمبصرفاروق محمد زكى االء81289

القاهرةاألدبىمبصراحمد شفيق حمدى اميره81290

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السعيد فتحى محمد االء81291

القاهرةاألدبىمبصرسالم محمد سالم ايمان81292

القاهرةاألدبىمبصرحسين خميس ابراهيم ايمان81293

القاهرةاألدبىمبصرداود محمد الرحيم عبد اسماء81294

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مصطفى شاهين الهام81295

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد توفيق محمد امنيه81296

القاهرةاألدبىمبصرعلى مختار محمد اريج81297

القاهرةاألدبىمبصرمحمد قرنى محمد االء81298

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم احمد الباقى عبد احمد االء81299

القاهرةاألدبىمبصرسيد المنعم عبد احمد االء81300

القاهرةاألدبىمبصرزرد الفتاح عبد السالم عبد محمد ابرار81301

القاهرةاألدبىمبصرحسين محمد ابراهيم مطراوى االء81302

القاهرةاألدبىمبصرالدين نصر حزين محمد االء81303

القاهرةاألدبىمبصرالسيد قطب سعيد الرحمن عبد ارزاق81304
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ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن420النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن565النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن522النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن515النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن497النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن539.5النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن407.5النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن426.5النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن506.5النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن408النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن552النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن408النموذجى السادسة المنطقة/ ف

راسبالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن589النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن535النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن523النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن545النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن487النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن372النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن513النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

راسبالسادات عاطف/ ف

ن393.5السادات عاطف/ ف

ن440.5السادات عاطف/ ف

ن453.5السادات عاطف/ ف

ن390السادات عاطف/ ف

ن610السادات عاطف/ ف

ن441السادات عاطف/ ف

ن421.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن460.5السادات عاطف/ ف

ن384.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن455السادات عاطف/ ف

ن384السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرشعبان سعد الصافى ايمان81305

القاهرةاألدبىمبصراحمد بشير السيد ايمان81306

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد سعيد امل81307

القاهرةاألدبىمبصرعلى سالم محمد امينه81308

القاهرةاألدبىمبصرالواحد عبد خلف طه مجدى انجى81309

القاهرةاألدبىمبصرفرجانى سيد خالد بسمله81310

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد الواحد عبد ايمن تسنيم81311

القاهرةاألدبىمبصرشكوره خليل سعيد يحيى جودانه81312

القاهرةاألدبىمبصرالمبارك هللا عبد ايمن حبيبه81313

القاهرةاألدبىمبصرعلى حسن حسين مصطفى حبيبه81314

القاهرةاألدبىمبصرحسين ابراهيم حسين حبيبه81315

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد الدين حسام حبيبه81316

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل عيد محسن خديجه81317

القاهرةاألدبىمبصرالباقى عبد الوهاب عبد ابراهيم خديجه81318

القاهرةاألدبىمبصرقزمان رحاب ابو خالد خديجه81319

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل عكاشه هللا خلف دينا81320

القاهرةاألدبىمبصرمسعود حسن محمد سعيد دنيا81321

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم احمد احمد دينا81322

القاهرةاألدبىمبصرحامد احمد خالد دعاء81323

القاهرةاألدبىمبصرسليم حنفى صالح دينا81324

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد رمضان رقيه81325

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسن التواب عبد رحاب81326

القاهرةاألدبىمبصرالجميل محمد يحيى رقيه81327

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم المنجى محمود محمد حسين زينب81328

القاهرةاألدبىمبصراحمد السعود ابو عيد ساره81329

القاهرةاألدبىمبصرمرعى عباس احمد سلمى81330

القاهرةاألدبىمبصرسليمان المحسن عبد محمد سميه81331

القاهرةاألدبىمبصرمحمود سيد فتحى سلمى81332

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد منور منصور سندس81333

القاهرةاألدبىمبصرحسنين احمد السيد احمد شروق81334

القاهرةاألدبىمبصرمحمد صابر سمير شيماء81335

القاهرةاألدبىمبصرعلى عوض محمد شروق81336

القاهرةاألدبىمبصرعليوه على مجدى ضحى81337

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد منور منصور عزه81338

القاهرةاألدبىمبصرعلى هللا عبد خالد عنان81339

القاهرةاألدبىمبصرعلى خلف على عائشه81340

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد مصطفى الرحمن عبد هانى فاطمه81341

القاهرةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد محمد فاطمه81342

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد احمد العزيز عبد فاطمه81343

القاهرةاألدبىمبصرمشرف احمد زيد ابو فايزه81344

القاهرةاألدبىمبصرمرسى على مرسى فريده81345

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد منصور منار81346
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ن549السادات عاطف/ ف

ن394.5السادات عاطف/ ف

ن390.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن478.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن378السادات عاطف/ ف

ن367السادات عاطف/ ف

ن373السادات عاطف/ ف

ن349السادات عاطف/ ف

ن570.5السادات عاطف/ ف

ن448.5السادات عاطف/ ف

ن365.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن426.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن359.5السادات عاطف/ ف

ن490السادات عاطف/ ف

ن475.5السادات عاطف/ ف

ن377.5السادات عاطف/ ف

ن402.5السادات عاطف/ ف

ن354.5السادات عاطف/ ف

ن372.5السادات عاطف/ ف

ن516.5السادات عاطف/ ف

راسبالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن448السادات عاطف/ ف

ن410السادات عاطف/ ف

ن512السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن355.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن422السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد على محمد مروه81347

القاهرةاألدبىمبصرسالمه محمد محمد نبيل مريم81348

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسن خالد هللا منه81349

القاهرةاألدبىمبصرمحمود عزت ابراهيم مريم81350

القاهرةاألدبىمبصرالنجار محمد الحميد عبد على محمد مريم81351

القاهرةاألدبىمبصرحسن على عصام مروه81352

القاهرةاألدبىمبصرالخولى على السيد الدين عالء مريم81353

القاهرةاألدبىمبصراحمد بشير احمد مى81354

القاهرةاألدبىمبصراحمد القادر عبد ايهاب هللا هبه81355

القاهرةاألدبىمبصرفهمى محمود محمد همسه81356

القاهرةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود ناديه81357

القاهرةاألدبىمبصرفايد احمد الرحمن عبد اللطيف عبد ندى81358

القاهرةاألدبىمبصراالمير محمد احمد هشام نهله81359

القاهرةاألدبىمبصراحمد الصادق عبد زكى يسرى نهى81360

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد نورا81361

القاهرةاألدبىمبصرمحمد يسرى عاطف نورهان81362

القاهرةاألدبىمبصركيالنى على الرازق عبد هانى نسمه81363

القاهرةاألدبىمبصرسيد على محمد حسن ناديه81364

القاهرةاألدبىمبصرجفالن سيد جفالن سلطان نورا81365

القاهرةاألدبىمبصرمرسى ابراهيم مصطفى اهتداء81366

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد المقصود عبد محمد نانسى81367

القاهرةاألدبىمبصرصالح محمد احمد سيد ثريا81368

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد اسماعيل اسماء81369

القاهرةاألدبىمبصرالباقى عبد الحميد عبد سليمان اسراء81370

القاهرةاألدبىمبصرحسين محمد الدين صالح اسراء81371

القاهرةاألدبىمبصرالحليم عبد السالم عبد الحليم عبد افنان81372

القاهرةاألدبىمبصرالعال ابو محمد العال ابو االء81373

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محروس محمد ايمان81374

القاهرةاألدبىمبصرالمجد ابو السيد محمد ايه81375

القاهرةاألدبىمبصرعباس يوسف مصطفى ايه81376

القاهرةاألدبىمبصربدوى محمد محمود تسنيم81377

القاهرةاألدبىمبصرحسن حسين النبى عبد جنات81378

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم على فاروق محمد جنى81379

القاهرةاألدبىمبصرحسين السيد الحليم عبد جهاد81380

القاهرةاألدبىمبصرسويلم عواد احمد حبيبه81381

القاهرةاألدبىمبصرحموده مصطفى احمد حبيبه81382

القاهرةاألدبىمبصرغزاوى محمد خالد حبيبه81383

القاهرةاألدبىمبصرالسيد احمد مجدى حبيبه81384

القاهرةاألدبىمبصرحسن ادريس حسن خلود81385

القاهرةاألدبىمبصرعلى خليل على دينا81386

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد فوزى محمد سيد رحاب81387

القاهرةاألدبىمبصرالمتجلى عبد محمد عيد رحاب81388
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ن442السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن424.5السادات عاطف/ ف

ن413السادات عاطف/ ف

ن501.5السادات عاطف/ ف

ن505.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن378.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

راسبالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن437السادات عاطف/ ف

ن404السادات عاطف/ ف

ن379.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن436السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن466النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن361النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن446النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن511النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن386النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن432النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن454النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن367النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن407النموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن452النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن554النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن502النموذجى الجديدة مصر/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرجابر محمد احمد رحمه81389

القاهرةاألدبىمبصرشافعى محمد احمد رحمه81390

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد حماده هللا رحمه81391

القاهرةاألدبىمبصرالصمد عبد لطفى عاطف رحمه81392

القاهرةاألدبىمبصرخليفه الفتاح عبد الرحمن عبد رحمه81393

القاهرةاألدبىمبصرالسيد السادات محمد رضوى81394

القاهرةاألدبىمبصرمحمد قاسم عرفه رغده81395

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الششتاوى خميس جمال رقيه81396

القاهرةاألدبىمبصرعبيد سيد الدين كمال رقيه81397

القاهرةاألدبىمبصرحسين محمد الدين حسام رفيده81398

القاهرةاألدبىمبصرعلى كامل احمد رؤى81399

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل محمد هشام ريماذ81400

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى زينب81401

القاهرةاألدبىمبصراحمد احمد عمرو سلمى81402

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم سيد محمد سلمى81403

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود مصطفى سماء81404

القاهرةاألدبىمبصراحمد عباس سعيد سميره81405

القاهرةاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد جمعه شروق81406

القاهرةاألدبىمبصرحسين الحليم عبد ثابت محمد شمس81407

القاهرةاألدبىمبصراحمد مصطفى محمد ضحى81408

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم فرج ابراهيم عائشه81409

القاهرةاألدبىمبصرحامد محمد محمود عائشه81410

القاهرةاألدبىمبصرسمير حسن اشرف عزيزه81411

القاهرةاألدبىمبصرفهمى الرؤوف عبد احمد فاطمه81412

القاهرةاألدبىمبصرشحاته رمضان حسن فاطمه81413

القاهرةاألدبىمبصرمهنى محمد حسن فاطمه81414

القاهرةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد الفتاح عبد فاطمه81415

القاهرةاألدبىمبصرالحكيم عبد محمد اسماعيل مرام81416

القاهرةاألدبىمبصراحمد عزت احمد مريم81417

القاهرةاألدبىمبصرالضوى محمد حسن مريم81418

القاهرةاألدبىمبصرعثمان بدر احمد على مريم81419

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد سيد عماد مريم81420

القاهرةاألدبىمبصرالعزم ابو اسماعيل محمد مريم81421

القاهرةاألدبىمبصرالسيد فؤاد محمد مريم81422

القاهرةاألدبىمبصرمصيلحى محمد محمد مريم81423

القاهرةاألدبىمبصرمحمد بيومى محمود مريم81424

القاهرةاألدبىمبصرعبده الشناوى احمد هللا منه81425

القاهرةاألدبىمبصرشحاته رمضان حسن هللا منه81426

القاهرةاألدبىمبصرهللا جاه دهب حمدى هللا منه81427

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد هشام نادين81428

القاهرةاألدبىمبصربكرى الوفا ابو السيد نسمه81429

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سعد نجيب نورا81430
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ن499النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن550النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن515النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن450النموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن386النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن503النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن408النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن434النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن430النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن507النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن392النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن509النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن536النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن513النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن389النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن489النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن472النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن491النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن453النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن452النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن471النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن418النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن548النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن394النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن413النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن373النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن429النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن362النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن422النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن376النموذجى الجديدة مصر/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد بشير صالح نوران81431

القاهرةاألدبىمبصرالاله عبد خليفه ممدوح نوران81432

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد محمد على نورهان81433

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى نورهان81434

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد هشام نورهان81435

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمود محمد هبه81436

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد صالح هدير81437

القاهرةاألدبىمبصرالعال ابو محمد الدين عماد وسام81438

القاهرةاألدبىمبصرمحمد شحته عادل يارا81439

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد مرزوق العزيز عبد يمنى81440

القاهرةاألدبىمبصراحمد فاروق اسامه اسراء81441

القاهرةاألدبىمبصراحمد فوزى مجدى اميره81442

القاهرةاألدبىمبصرالسيد صالح محمد ايثار81443

القاهرةاألدبىمبصرسالمه الحميد عبد اسماعيل ايمان81444

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد وحيد دعاء81445

القاهرةاألدبىمبصرالرازق عبد عدلى شعبان رضوى81446

القاهرةاألدبىمبصرالرحيم عبد التواب عبد الرحيم عبد ريهام81447

القاهرةاألدبىمبصرزيد ابو العزيز عبد خالد سلمى81448

القاهرةاألدبىمبصرالصعيدى العزيز عبد الدين عالء فاطمه81449

القاهرةاألدبىمبصرسيد صالح خالد مريم81450

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد شفيق فتحى ندى81451

القاهرةاألدبىمبصرطه صابر خليفه نورا81452

القاهرةاألدبىمبصرصديق عاشور وائل هدى81453

القاهرةاألدبىمبصرثابت رأفت محمد يمنى81454

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد اسامه ابرار81455

القاهرةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد سامى اروى81456

القاهرةاألدبىمبصرموسى فتحى اسامه اسراء81457

القاهرةاألدبىمبصرحافظ محمد ايهاب اسماء81458

القاهرةاألدبىمبصرحسونه جابر كامل نشأت اسماء81459

القاهرةاألدبىمبصرالقوى عبد المنعم عبد محمد حمدى بسمه81460

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم امين اسامه حبيبه81461

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم قطب سعيد حبيبه81462

القاهرةاألدبىمبصراحمد احمد كامل احمد زينب81463

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد ساره81464

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمود محمد محمود سهيله81465

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم صابر انور ضحى81466

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الدين ضياء محمد عائشه81467

القاهرةاألدبىمبصرحطب محمد السيد السعيد مريم81468

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد الضاحى محمد الفتاح عبد مريم81469

القاهرةاألدبىمبصرعلى يحيا العلى عبد قنديل مى81470

القاهرةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد على هاجر81471

القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد المنعم عبد سمير اسراء81472
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ن526النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن368النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن389النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن477النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن420النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن390النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن369النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن367النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن369النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى راشد السلطان/ ف

ن340النموذجى راشد السلطان/ ف

ن508.5النموذجى راشد السلطان/ ف

ن473النموذجى راشد السلطان/ ف

ن500.5النموذجى راشد السلطان/ ف

ن489النموذجى راشد السلطان/ ف

ن443النموذجى راشد السلطان/ ف

ن457النموذجى راشد السلطان/ ف

ن496النموذجى راشد السلطان/ ف

ن432النموذجى راشد السلطان/ ف

ثانالنموذجى راشد السلطان/ ف

ثانالنموذجى راشد السلطان/ ف

ن500النموذجى راشد السلطان/ ف

ن420النموذجى راشد السلطان/ ف

ن458النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن546النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن448النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن458النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن447النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن483النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن503النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن498النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن404النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن474النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن398النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن407.5النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن479.5النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن470النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن514النموذجى طنطاوى سيد/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد سليم فهمى حارس تسنيم81473

القاهرةاألدبىمبصرمحمود احمد عادل حبيبه81474

القاهرةاألدبىمبصرخليفه محمد محمود االسالم لواء خديجه81475

القاهرةاألدبىمبصرالحافظ عبد الجابر عبد محمد رقيه81476

القاهرةاألدبىمبصرالسيد الفتوح ابو الدين عز ساره81477

القاهرةاألدبىمبصرشحاته اسماعيل محمود سامح سهيله81478

القاهرةاألدبىمبصرعلى غريب محمد اشرف شيرين81479

القاهرةاألدبىمبصرسليمان الشحات عطا محمود مريم81480

القاهرةاألدبىمبصرسيد محمد هشام مريم81481

القاهرةاألدبىمبصرنوفل السيد الفتاح عبد نرمين81482

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عباس محمد هاجر81483

القاهرةاألدبىمبصرحسن احمد محمد هللا هبه81484

القاهرةاألدبىمبصراحمد سميح حسن اسامه االء81485

القاهرةاألدبىمبصريحيى حسين محمد هللا حبيبه81486

القاهرةاألدبىمبصراحمد شعبان محمد روضه81487

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل الوهاب عبد حمدى سلمى81488

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ياسر محمد سهيله81489

القاهرةاألدبىمبصرحمادى سعد صفوت شيرين81490

القاهرةاألدبىمبصربيومى السيد بدر فاطمه81491

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السيد حمدى يمنى81492

القاهرةاألدبىمبصرالدسوقى الصباحى احمد امنيه81493

القاهرةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم محمد ايه81494

القاهرةاألدبىمبصريوسف محمد مصطفى ايمان81495

القاهرةاألدبىمبصرفؤاد الرحيم عبد جمال حسناء81496

القاهرةاألدبىمبصرعفيفى ابراهيم جمال رجاء81497

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد الرجال عز شروق81498

القاهرةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد اكرامى صفيه81499

القاهرةاألدبىمبصرامين شحات محمد ضحى81500

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد ابراهيم احمد فاطمه81501

القاهرةاألدبىمبصرصالح يسن احمد فاطمه81502

القاهرةاألدبىمبصرجمعه زكريا اسامه ندى81503

القاهرةاألدبىمبصرمعروف هللا عبد مصطفى وفاء81504

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الداودى ابراهيم كامل اسراء81505

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل جمال اشرف اسماء81506

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم سمير ابراهيم دنيا81507

القاهرةاألدبىمبصرمهنى محمد مهنى دنيا81508

القاهرةاألدبىمبصرعلى سيد جالل طارق رحمه81509

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد حسين اشرف فاطمه81510

القاهرةاألدبىمبصرفريد الرحمن عبد فريد مريم81511

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد الدين محى هاله81512

القاهرةاألدبىمبصرعبده محمد اسماعيل فاروق حنين81513

القاهرةاألدبىمبصرعلى حسن محمد حمدى خلود81514
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ن581النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن455النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن441.5النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن525النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن412النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن455النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن395النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن505النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن548النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن425النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن370النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن417النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن463النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن388النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن397النموذجى الشروق/ ف

ن383النموذجى الشروق/ ف

ثانالنموذجى الشروق/ ف

ن387النموذجى الشروق/ ف

ن370.5النموذجى الشروق/ ف

ن470النموذجى الشروق/ ف

ن453النموذجى الشروق/ ف

ن486النموذجى الشروق/ ف

ن474النموذجى الشروق/ ف

ثانالنموذجى الشروق/ ف

ثانالنموذجى الشروق/ ف

ن430.5النموذجى الشروق/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ن527بالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ن441الخاص المشرق الغد/ ف

ن499الخاص المشرق الغد/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرالشرفا على محمد السالم عبد هانى رانيا81515

القاهرةاألدبىمبصريوسف حسن محمد ساره81516

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد جميل عمرو شمس81517

القاهرةاألدبىمبصرامبابى احمد اشرف شيم81518

القاهرةاألدبىمبصرالمغربى محمد اسماعيل عمر صفا81519

القاهرةاألدبىمبصرعبده الدين كمال احمد غاده81520

القاهرةاألدبىمبصرالواحد عبد شوقى اشرف فاطمه81521

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد حسن عباس فتحى هشام لمى81522

القاهرةاألدبىمبصرعلى مصطفى محمد مريم81523

القاهرةاألدبىمبصرعيسى احمد طه ياسر مريم81524

القاهرةاألدبىمبصرمحمد فوزى محمد ملك81525

القاهرةاألدبىمبصرسافوح حمزه محمد سعيد احمد منار81526

القاهرةاألدبىمبصرنظيم محمد عمرو مى81527

القاهرةاألدبىمبصركامل مصطفى حسين الحليم عبد نهله81528

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى السيد كمال هاجر81529

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد حسن على سيد اروه81530

القاهرةاألدبىمبصربليحه صبح صالح طارق اروه81531

القاهرةاألدبىمبصركامل سيد اشرف اسراء81532

القاهرةاألدبىمبصرخضرى شوقى زكريا اسراء81533

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد اللطيف عبد العزيز عبد اسراء81534

القاهرةاألدبىمبصرالدين شرف ابراهيم الدين عصام اسراء81535

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد غريب عمر اسراء81536

القاهرةاألدبىمبصرهللا حمد ابراهيم محمد اسراء81537

القاهرةاألدبىمبصرحماد احمد محمد احمد اسماء81538

القاهرةاألدبىمبصرعلى حسن احمد خالد اسماء81539

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد الفتاح عبد هللا ايه81540

القاهرةاألدبىمبصرعلى ابراهيم خالد ايه81541

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسنين سمير ايه81542

القاهرةاألدبىمبصرفرحان سالمه سيد جمال اميره81543

القاهرةاألدبىمبصرمعوض محمد محمد الياسمين81544

القاهرةاألدبىمبصرالباقى عبد محمود عالء بسمله81545

القاهرةاألدبىمبصررفاعيه الدين بدر اسامه بيان81546

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد سيد حنين81547

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد سلطان بدر دعاء81548

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود دينا81549

القاهرةاألدبىمبصرحسن اسماعيل صبحى راندا81550

القاهرةاألدبىمبصررجب محمد ممدوح رانيا81551

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سريع ابو طارق رضوى81552

القاهرةاألدبىمبصرالرحيم عبد عيد ابراهيم روضه81553

القاهرةاألدبىمبصردسوقى محمد ذكرى عيد ريهام81554

القاهرةاألدبىمبصراحمد صبحى احمد سميه81555

القاهرةاألدبىمبصرعلى اسماعيل بكر ابو سندس81556
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ن386الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن588الخاص المشرق الغد/ ف

ن421الخاص المشرق الغد/ ف

ن563الخاص المشرق الغد/ ف

ن513الخاص المشرق الغد/ ف

ن475الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن544الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن498الخاص المشرق الغد/ ف

ن436الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن503الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالمعادى/ ف

راسبالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن514المعادى/ ف

ن553المعادى/ ف

متخلفالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن420المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن494المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

راسبالمعادى/ ف

ن361المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن466.5المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن587المعادى/ ف

ن462المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن515المعادى/ ف

ن417المعادى/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد نظير سيد سهيله81557

القاهرةاألدبىمبصرصالح على محمد على شيماء81558

القاهرةاألدبىمبصرسالم نادى احمد فاتن81559

القاهرةاألدبىمبصرالسيد عبد درويش احمد فاطمه81560

القاهرةاألدبىمبصرفوزى محمد عمرو الزهراء فاطمه81561

القاهرةاألدبىمبصرتركى المنصف عبد طلعت فاطمه81562

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد عمرو فاطمه81563

القاهرةاألدبىمبصررجب محمد محمد فاطمه81564

القاهرةاألدبىمبصربسام المنصورى مدحت فاطيما81565

القاهرةاألدبىمبصرالنجار هللا عبد احمد جمال مريم81566

القاهرةاألدبىمبصرعارف سعد حسن مريم81567

القاهرةاألدبىمبصرهالالت محمد هللا عبد فيصل مريم81568

القاهرةاألدبىمبصرحامد احمد محمد مريم81569

القاهرةاألدبىمبصربركات على انور مسعد مريم81570

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسين ثروت هللا منه81571

القاهرةاألدبىمبصرسليمان محمد محمود هللا منه81572

القاهرةاألدبىمبصرخطاب محمود مجدى منه81573

القاهرةاألدبىمبصرمهنى محمود مصطفى منى81574

القاهرةاألدبىمبصرالحافظ عبد على كمال نسمه81575

القاهرةاألدبىمبصرحسين سريع ابو حمدى نعمه81576

القاهرةاألدبىمبصرمحمد جاد محمد نورهان81577

القاهرةاألدبىمبصرحامد طايع جمال هاجر81578

القاهرةاألدبىمبصرالقراموصى السميع عبد الواحد عبد هاجر81579

القاهرةاألدبىمبصرالسيد حنفى فاروق عالء هاجر81580

القاهرةاألدبىمبصرمحمد هاشم محمد هاجر81581

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سمير مصطفى هاجر81582

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمود محسن هايدى81583

القاهرةاألدبىمبصربيومى ابراهيم النبى عبد رمضان هللا هبه81584

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد على هدير81585

القاهرةاألدبىمبصرهاشم سيد هشام هند81586

القاهرةاألدبىمبصرمحمود احمد خليل ياسمين81587

القاهرةاألدبىمبصرجمعه غريب محسن يسرا81588

القاهرةاألدبىمبصرعلى عبده حمدى اسراء81589

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل عثمان المنعم عبد اسراء81590

القاهرةاألدبىمبصرالدهب ابو السيد كرم اسراء81591

القاهرةاألدبىمبصرربه عبد محمد السيد اسماء81592

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد هللا عبد عادل اسماء81593

القاهرةاألدبىمبصرهللا جاد احمد خالد امل81594

القاهرةاألدبىمبصرخليل احمد قبارى ايثار81595

القاهرةاألدبىمبصرحافظ ابراهيم ايمن ايمان81596

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل زايد اسماعيل ايه81597

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عوض اسماعيل تسنيم81598
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ن323المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

راسبالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن417المعادى/ ف

ن377المعادى/ ف

ن502.5المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن371المعادى/ ف

ن375المعادى/ ف

ن373المعادى/ ف

ن495المعادى/ ف

ن360المعادى/ ف

ن559المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

راسبالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن438المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن472المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن469المعادى/ ف

ن513المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن425النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

راسبالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن499النموذجى المعادى/ ف

ن356النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرالخولى محمد الستار عبد اسامه تقى81599

القاهرةاألدبىمبصرالراوى محمد الاله عبد حبيبه81600

القاهرةاألدبىمبصربكر ابو على محمد حبيبه81601

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد السالم عبد خديجه81602

القاهرةاألدبىمبصررفاعى اللطيف عبد احمد دعاء81603

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد اسامه راجيه81604

القاهرةاألدبىمبصريوسف احمد عالء رحمه81605

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سيد فتحى ريهام81606

القاهرةاألدبىمبصردرويش محمدين زيدان زينب81607

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد مجدى زينب81608

القاهرةاألدبىمبصرالدين شرف ابراهيم محمد ساره81609

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد ساره81610

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد العظيم عبد محمد ساميه81611

القاهرةاألدبىمبصرصالح جمال ناصر سلمى81612

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد صدقى اسامه سلوى81613

القاهرةاألدبىمبصرصالح الحميد عبد نصر سماء81614

القاهرةاألدبىمبصرعلى السيد حسين سهيله81615

القاهرةاألدبىمبصرفرج الحكم عبد ايهاب سهيله81616

القاهرةاألدبىمبصرقنديل حسن الشاملى صباح81617

القاهرةاألدبىمبصرصالح محمد الدين عالء صفاء81618

القاهرةاألدبىمبصربدران على محمد المنعم عبد ضحى81619

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد على ضحى81620

القاهرةاألدبىمبصراحمد جارد ايمن فاطمه81621

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد سعد مصطفى فرح81622

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد حسن نادر فلاير81623

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد حسين ماهينور81624

القاهرةاألدبىمبصرحافظ ابراهيم ايمن مريم81625

القاهرةاألدبىمبصرالمنعم عبد مصطفى خالد مريم81626

القاهرةاألدبىمبصرحنفى الفتاح عبد طارق مريم81627

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عطيه المنعم عبد مريم81628

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حفنى الدين عماد مريم81629

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد مريم81630

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد محمد مريم81631

القاهرةاألدبىمبصرالسيد عيد وائل مريم81632

القاهرةاألدبىمبصرامام العزيز عبد امام هللا منه81633

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد هللا منه81634

القاهرةاألدبىمبصرعمر محمد محمد مجدى مى81635

القاهرةاألدبىمبصرعلى صابر ناصر ندى81636

القاهرةاألدبىمبصرخضير متولى يوسف رؤف نورهان81637

القاهرةاألدبىمبصرشلبى التواب عبد اسامه يارا81638

القاهرةاألدبىمبصربهجت احمد كرم ياسمين81639

القاهرةاألدبىمبصرطه محمود السيد مخيمر اسراء81640
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ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن478النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن530النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

راسبالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن524النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن608النموذجى المعادى/ ف

ن528النموذجى المعادى/ ف

ن483النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن414النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن443النموذجى المعادى/ ف

ن518النموذجى المعادى/ ف

ن518النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن385النموذجى المعادى/ ف

ن424النموذجى المعادى/ ف

ن541النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن564النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن501النموذجى المعادى/ ف

راسبالنموذجى المعادى/ ف

ن603النموذجى المعادى/ ف

ن546النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالهدى/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3085

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القاهرةاألدبىمبصرعليوه محمد ثابت اميره81641

القاهرةاألدبىمبصرحسن هاشم رمضان ايه81642

القاهرةاألدبىمبصرعلى حسن رياض محمد ايه81643

القاهرةاألدبىمبصرمحمد نادى احمد جهاد81644

القاهرةاألدبىمبصرسالمه بيومى رضا دعاء81645

القاهرةاألدبىمبصرحسين محمد زغلول سعد دنيا81646

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد جالل محمود رحمه81647

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد مصطفى زينب81648

القاهرةاألدبىمبصرحارس محمود العظيم عبد ساره81649

القاهرةاألدبىمبصرسريه على محمد سعيد فاطمه81650

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد احمد على مريم81651

القاهرةاألدبىمبصرعفيفى زكى محمد مجدى هللا منه81652

القاهرةاألدبىمبصرضاهر محمد احمد محمود هللا منه81653

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد صابر مصطفى مى81654

القاهرةاألدبىمبصرالساعى السيد محمد حمدى ميار81655

القاهرةاألدبىمبصرمحمود النبى عبد على ندى81656

القاهرةاألدبىمبصرحسين احمد مجدى الهدى نور81657

القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد الشحات عالء هاجر81658

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد عيسى السيد هللا هبه81659

القاهرةاألدبىمبصرعلى العال عبد صالح هند81660

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد نايف محمد طارق ياسمين81661

القاهرةاألدبىمبصرالبحيرى احمد حامد امين يمنى81662

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد سليم سريع ابو اسراء81663

القاهرةاألدبىمبصرالباسط عبد السيد السيد اسراء81664

القاهرةاألدبىمبصرعلى اسماعيل على اسراء81665

القاهرةاألدبىمبصرعويس هللا عبد هشام اسراء81666

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد مصطفى محمود االء81667

القاهرةاألدبىمبصرفهمى صالح رجب امانى81668

القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد عثمان ثناء81669

القاهرةاألدبىمبصرخليفه مرزوق محمد وحيد حبيبه81670

القاهرةاألدبىمبصرسليمان محمد كامل شحاته خديجه81671

القاهرةاألدبىمبصرمحمد فاروق خالد خلود81672

القاهرةاألدبىمبصررمضان سمير رضا رحاب81673

القاهرةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد محمود رحمه81674

القاهرةاألدبىمبصرالغفار عبد حمدى مصطفى رحمه81675

القاهرةاألدبىمبصرربيع احمد محمد محمد رقيه81676

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمد سلمى81677

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد فوزى عصام سميه81678

القاهرةاألدبىمبصربدران احمد عارف صالح سهيله81679

القاهرةاألدبىمبصرجاد السيد محمد شروق81680

القاهرةاألدبىمبصرمحمد هللا عطا القادر عبد شيماء81681

القاهرةاألدبىمبصراحمد حامد محمود صفاء81682
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ن497الهدى/ ف

ن415الهدى/ ف

ن417الهدى/ ف

ن519الهدى/ ف

ن377الهدى/ ف

ن539الهدى/ ف

ن440الهدى/ ف

ن446الهدى/ ف

ن464الهدى/ ف

ن409الهدى/ ف

ن417الهدى/ ف

ن431الهدى/ ف

ن488الهدى/ ف

ن353الهدى/ ف

ن397الهدى/ ف

ن407الهدى/ ف

ن497الهدى/ ف

ن390الهدى/ ف

ن408الهدى/ ف

ن392الهدى/ ف

راسبالهدى/ ف

ن403الهدى/ ف

ن399حلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ن399حلوان/ ف

راسبحلوان/ ف

ن386حلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ن509حلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ن462حلوان/ ف

ن386حلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ن412حلوان/ ف

ن382حلوان/ ف

ن509حلوان/ ف

ن441حلوان/ ف

ن477حلوان/ ف

ن337حلوان/ ف

ن443حلوان/ ف

ن383حلوان/ ف

ن370حلوان/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرعبود هاشم محمد فاطمه81683

القاهرةاألدبىمبصرالفقى ابراهيم ابراهيم محمود فرح81684

القاهرةاألدبىمبصرالوهاب عبد على مجدى ليلى81685

القاهرةاألدبىمبصرعرابى محمد احمد محمود مروه81686

القاهرةاألدبىمبصرالعايش سليمان كمال انور نادين81687

القاهرةاألدبىمبصراحمد كمال عادل نجالء81688

القاهرةاألدبىمبصرالكميلى هللا عبد امام عمر سيد ندى81689

القاهرةاألدبىمبصربغدادى الفتاح عبد حسن نيره81690

القاهرةاألدبىمبصرالسوافيرى اسماعيل رجب اسامه نرمين81691

القاهرةاألدبىمبصرالقادر عبد احمد حماده هاجر81692

القاهرةاألدبىمبصرطالب ابو على محمد عمر هاجر81693

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد ابراهيم هللا عبد هاجر81694

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد نبيل هاجر81695

القاهرةاألدبىمبصراحمد عارف صالح هاله81696

القاهرةاألدبىمبصرحميده رجب عصام هللا هبه81697

القاهرةاألدبىمبصرالسيد على الحميد عبد حسين اسراء81698

القاهرةاألدبىمبصرسلمان محمد مصطفى احمد اميره81699

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عاشور عماد تسبيح81700

القاهرةاألدبىمبصرحسن رفاعى هللا عبد دعاء81701

القاهرةاألدبىمبصرعباس محمد عمرو روان81702

القاهرةاألدبىمبصرزكى فاروق حسين سماء81703

القاهرةاألدبىمبصرعطيه توفيق عمرى فاطمه81704

القاهرةاألدبىمبصرمحمود هليل عصام مريم81705

القاهرةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد محمود مريم81706

القاهرةاألدبىمبصرمحمد يوسف جمال ناريمان81707

القاهرةاألدبىمبصرعابدين على محمد هبه81708

القاهرةاألدبىمبصرالدايم عبد الرحمن عبد ابراهيم االء81709

القاهرةاألدبىمبصربيومى عيد دسوقى محفوظ اسراء81710

القاهرةاألدبىمبصرمحمد طه الجواد عبد اسماء81711

القاهرةاألدبىمبصرسليمان الرحمن عبد حسنى امنيه81712

القاهرةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمد احمد امينه81713

القاهرةاألدبىمبصرالسيد بكرى هللا عبد حبيبه81714

القاهرةاألدبىمبصرسيد عادل صالح رحمه81715

القاهرةاألدبىمبصريونس محمد القادر عبد طلعت روان81716

القاهرةاألدبىمبصرحسين حسن الرحمن عبد زينب81717

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى احمد محمد اشرف ساره81718

القاهرةاألدبىمبصردرويش محمد هانى ساره81719

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد حامد حسين سهيله81720

القاهرةاألدبىمبصراحمد المنعم عبد ايمن عائشه81721

القاهرةاألدبىمبصرالفضل ابو محمد احمد عاطف عائشه81722

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد حسن فاطمه81723

القاهرةاألدبىمبصرحسين عمر سيد مروه81724
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ن497حلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ن584حلوان/ ف

ن347حلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ن508حلوان/ ف

ن412حلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ن418حلوان/ ف

ن466حلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ن424حلوان/ ف

ن436حلوان/ ف

ن503النموذجى حلوان/ ف

ثانالنموذجى حلوان/ ف

ن521النموذجى حلوان/ ف

ثانالنموذجى حلوان/ ف

ن565النموذجى حلوان/ ف

ن508النموذجى حلوان/ ف

ن537النموذجى حلوان/ ف

ن382النموذجى حلوان/ ف

ثانالنموذجى حلوان/ ف

ن401النموذجى حلوان/ ف

ثانالنموذجى حلوان/ ف

ن341مايو15/ ف

ن477مايو15/ ف

ن419مايو15/ ف

ثانمايو15/ ف

ثانمايو15/ ف

ثانمايو15/ ف

ثانمايو15/ ف

ن420مايو15/ ف

ن357مايو15/ ف

ن370مايو15/ ف

ن382مايو15/ ف

ن350مايو15/ ف

ن416مايو15/ ف

ن451مايو15/ ف

ن403مايو15/ ف

ن363مايو15/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد حسن اسامه مريم81725

القاهرةاألدبىمبصرعامر حامد خليفه اسماعيل مريم81726

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود احمد وليد مريم81727

القاهرةاألدبىمبصرهليل سعد ساعد منار81728

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل ابراهيم نهال81729

القاهرةاألدبىمبصرحسن على ابراهيم هانى نورا81730

القاهرةاألدبىمبصركامل صوفى رجب هبه81731

القاهرةاألدبىمبصرخلف شحاته شعبان شحاته هدى81732

القاهرةاألدبىمبصرمحمود قرنى محمد سمير اسراء81733

القاهرةاألدبىمبصرعيد محمد جمال اروى81734

القاهرةاألدبىمبصرصبحى محمود احمد اسماء81735

القاهرةاألدبىمبصرشعله عطيه فؤاد عطيه امنيه81736

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد المقصود عبد احمد اميره81737

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد محمد عصام امينه81738

القاهرةاألدبىمبصرمحمود احمد حسن االء81739

القاهرةاألدبىمبصرعمار محمد سيد العربى محمد االء81740

القاهرةاألدبىمبصرمدين على محمود محمد االء81741

القاهرةاألدبىمبصرخليل على المرسى سيد امنه81742

القاهرةاألدبىمبصرحافظ فؤاد محمد ايه81743

القاهرةاألدبىمبصرعوض هللا عبد محمد تسنيم81744

القاهرةاألدبىمبصرمحروس صبرى فارس تقى81745

القاهرةاألدبىمبصرمحروس محروس محمد جهاد81746

القاهرةاألدبىمبصرالدسوقى حسن محمد حنين81747

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد حلمى محمد هشام دنيا81748

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم سيد رمضان رانا81749

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد الرفاعى احمد رقيه81750

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى محمد خالد شمس81751

القاهرةاألدبىمبصررمضان حسين احمد عهد81752

القاهرةاألدبىمبصرسعد سيد احمد فاطمه81753

القاهرةاألدبىمبصربديع حسن محمد احمد كرمل81754

القاهرةاألدبىمبصرالنيال محمد الراضى عبد تامر مايا81755

القاهرةاألدبىمبصرالقمصان ابو فهمى ابراهيم مريم81756

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد محمد محسن مريم81757

القاهرةاألدبىمبصرسليمان على احمد اشرف هللا منه81758

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سطوحى محمد هللا منه81759

القاهرةاألدبىمبصررشاد حسن اكرم ندى81760

القاهرةاألدبىمبصرمحمد شعبان الحميد عبد خالد نهال81761

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الدين جمال طارق نور81762

القاهرةاألدبىمبصرمحمود عبده جمال نورهان81763

القاهرةاألدبىمبصرمحمد نصر على احمد هاجر81764

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد اسماعيل محمد هاجر81765

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد ابراهيم هشام وسام81766
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ثانمايو15/ ف

ن378مايو15/ ف

ن356مايو15/ ف

ن533مايو15/ ف

ن403.5مايو15/ ف

ن367مايو15/ ف

ن401مايو15/ ف

ن432مايو15/ ف

ن467النموذجى مايو15/ ف

ن459النموذجى مايو15/ ف

ن390النموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ن587النموذجى مايو15/ ف

ن498النموذجى مايو15/ ف

ن413النموذجى مايو15/ ف

ن558النموذجى مايو15/ ف

ن423النموذجى مايو15/ ف

ن497النموذجى مايو15/ ف

ن360.5النموذجى مايو15/ ف

ن350النموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ن367النموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ن377النموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ن385النموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ن458النموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ن420النموذجى مايو15/ ف

ن562النموذجى مايو15/ ف

ن357النموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ن514النموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ن457النموذجى مايو15/ ف
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القاهرةاألدبىمبصررفعت محمد احمد اسامه ساره81767

القاهرةاألدبىمبصرمحمود طه محمد سما81768

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد بكر على سهيله81769

القليوبيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم احمد اسامه اسماء81770

القليوبيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد سمير ايات81771

القليوبيةاألدبىمبصرسلطان محمد يحيى سمير االء81772

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى الرسول عبد مجدى ايمان81773

القليوبيةاألدبىمبصرسنه حسينى حسينى الوهاب عبد حفصه81774

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى محمد هللا عبد سمير فاتن81775

القليوبيةاألدبىمبصريحيى السيد تهامى سيد لطيفه81776

القليوبيةاألدبىمبصريوسف محمود محمد الفتاح عبد اسراء81777

القليوبيةاألدبىمبصراحمد مصيلحى سيد حسام الشيماء81778

القليوبيةاألدبىمبصرحسن احمد محمود حسن امنيه81779

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد عطيه ابراهيم رمضان ايمان81780

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد عليوه طه عيد ايه81781

القليوبيةاألدبىمبصرهللا ضيف المجيد عبد شعبان محمد تقى81782

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد عليوه طه محمد دعاء81783

القليوبيةاألدبىمبصرعلى يس العليم عبد محمد دنيا81784

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد تهامى منصور حمدى دينا81785

القليوبيةاألدبىمبصرالمرصفاوى عطيه حسن على زينهم رقيه81786

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حجازى انور سلمى81787

القليوبيةاألدبىمبصرربه عبد الخالق عبد جمال السيد فاطمه81788

القليوبيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمود صالح محمد منار81789

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين محمد السباع ابو يحيى ندا81790

القليوبيةاألدبىمبصرغديرى حسينى هللا عبد عصام نهاد81791

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم دمرداش يوسف سعد نوال81792

القليوبيةاألدبىمبصرعمران محمد مصلحى القادر عبد نورا81793

القليوبيةاألدبىمبصرحجازى عليوه السيد السيد نورهان81794

القليوبيةاألدبىمبصرعواد الدسوقى ابراهيم عواد نيره81795

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم جوده عادل ايمن هاجر81796

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد العزيز عبد محمد ابتهال81797

القليوبيةاألدبىمبصرالدمرداش محمدى ابراهيم اسماء81798

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى حسنين احمد صابر اسماء81799

القليوبيةاألدبىمبصرعمار محمد موسى السيد امانى81800

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد احمد الباسط عبد سمير الروميساء81801

القليوبيةاألدبىمبصرعليوه المطلب عبد السيد محمد امل81802

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم على الحميد عبد محمد ثريا81803

القليوبيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمود العظيم عبد سوزان81804

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد عابد هشام شروق81805

القليوبيةاألدبىمبصرالهمرى سليمان سليمان رجب ضحى81806

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد مصطفى ابراهيم منار81807

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان محمد ايهاب منار81808
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ن379الخاص عثمان ال/ ف

ثانالخاص عثمان ال/ ف

ن450الخاص عثمان ال/ ف

ن555بنها/ ف

ن525بنها/ ف

ن388بنها/ ف

ن527.5بنها/ ف

ن492.5بنها/ ف

ن590.5بنها/ ف

ن544.5بنها/ ف

ن458.5شبلنجة/ ف

ن478شبلنجة/ ف

ن560شبلنجة/ ف

ن573شبلنجة/ ف

ن431.5شبلنجة/ ف

ن435شبلنجة/ ف

ن527شبلنجة/ ف

ثانشبلنجة/ ف

ثانشبلنجة/ ف

ن552.5شبلنجة/ ف

ن459شبلنجة/ ف

ن388شبلنجة/ ف

ن430شبلنجة/ ف

ثانشبلنجة/ ف

راسبشبلنجة/ ف

ثانشبلنجة/ ف

ثانشبلنجة/ ف

ن515.5شبلنجة/ ف

ثانشبلنجة/ ف

ن586.5شبلنجة/ ف

ثاندملو/ ف

ن503دملو/ ف

ن421دملو/ ف

ن527دملو/ ف

ن424.5دملو/ ف

ن387دملو/ ف

ن492.5دملو/ ف

ن378دملو/ ف

ن477دملو/ ف

ن499.5دملو/ ف

ن401.5دملو/ ف

ثاندملو/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرعلى المكارم ابو محمد احمد مريم81809

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم رجب ابراهيم هاجر81810

القليوبيةاألدبىمبصرمقبول عوض السالم عبد عوض وجدان81811

القليوبيةاألدبىمبصرالدسوقى محمد هللا عبد احمد ياسمين81812

القليوبيةاألدبىمبصرالصعيدى سليمان محمود سليمان حسين ابتسام81813

القليوبيةاألدبىمبصرحجاب احمد محمد يحيى ايه81814

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الغفار عبد محمد اشرف حسناء81815

القليوبيةاألدبىمبصرالدين جمال محمد الدين سراج خالد رقيه81816

القليوبيةاألدبىمبصرعطيه مندور رجب محمد جمال ساره81817

القليوبيةاألدبىمبصرالشافى عبد الشحات السيد شروق81818

القليوبيةاألدبىمبصرقابيل محمد هللا عبد السورى عزت شيماء81819

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه مرسى محمود رجب غاده81820

القليوبيةاألدبىمبصرعليو غنيم محمد غنيم عربى ندا81821

القليوبيةاألدبىمبصرعبيدو الباقى عبد احمد صالح اميره81822

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد هللا عبد محمد حسين ايمان81823

القليوبيةاألدبىمبصرالباقى عبد العال عبد هنداوى طارق جهاد81824

القليوبيةاألدبىمبصرهزاع عطيه محمود الوهاب عبد هزاع صفاء81825

القليوبيةاألدبىمبصراحمد حسن بيومى مجدى الزهراء فاطمه81826

القليوبيةاألدبىمبصرحنفى السيد احمد الوهاب عبد محمدى الزهراء فاطمه81827

القليوبيةاألدبىمبصرزيد على محمد طه الحميد عبد فاطمه81828

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد على فاطمه81829

القليوبيةاألدبىمبصرالعابدين زين محمد ابراهيم ابراهيم كريمه81830

القليوبيةاألدبىمبصررضوان احمد الفتاح عبد احمد مرام81831

القليوبيةاألدبىمبصرمقلد احمد السيد ابراهيم مريم81832

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد احمد كوثر ميار81833

القليوبيةاألدبىمبصرالبر عبد السيد محمد زيد ابو وفاء81834

القليوبيةاألدبىمبصرغنيمى المقصود عبد صبحى ياسمين81835

القليوبيةاألدبىمبصرحسين محمود جوده محمود اروى81836

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود الدين جمال محمد المنعم عبد اسماء81837

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد السيد الحميد عبد احمد امنيه81838

القليوبيةاألدبىمبصرعمر محمد السيد عبد اميره81839

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى محمد الفتاح عبد عيد ايمان81840

القليوبيةاألدبىمبصرعلى فراج سعد فاطمه81841

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الغفار عبد فاروق سعيد فوقيه81842

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد حسينى الرحمن عبد نهى81843

القليوبيةاألدبىمبصرزيد ابو وهدان فتحى هانى ياسمين81844

القليوبيةاألدبىمبصرسطوحى شحات شحات ايمن االء81845

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمود ابراهيم احمد اسراء81846

القليوبيةاألدبىمبصرالمعاطى ابو المطلب عبد سامح اسراء81847

القليوبيةاألدبىمبصرصابر متولى الحسن ابو عصام كلثوم ام81848

القليوبيةاألدبىمبصرعمر احمد سامى محمد دينا81849

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد احمد محمد رحاب81850
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ن450.5دملو/ ف

ن379دملو/ ف

ن423.5دملو/ ف

ن353.5دملو/ ف

ثانطحلة/ ف

ن537طحلة/ ف

ن365طحلة/ ف

ن497طحلة/ ف

ن439.5طحلة/ ف

ثانطحلة/ ف

ن426طحلة/ ف

ن460.5طحلة/ ف

ن555.5طحلة/ ف

ثانمرصفا/ ف

ن367مرصفا/ ف

ثانمرصفا/ ف

ن583مرصفا/ ف

ن501.5مرصفا/ ف

ثانمرصفا/ ف

ن476مرصفا/ ف

ن536مرصفا/ ف

ن407.5مرصفا/ ف

ن437.5مرصفا/ ف

ن384.5مرصفا/ ف

ن453.5مرصفا/ ف

راسبمرصفا/ ف

ن515مرصفا/ ف

ن493عطاهلل كفر/ ف

ن364.5عطاهلل كفر/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

راسبعطاهلل كفر/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

ن428عطاهلل كفر/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

ن380عطاهلل كفر/ ف

ن445شكر كفر/ ف

ن537شكر كفر/ ف

ن525شكر كفر/ ف

ن515شكر كفر/ ف

ن389شكر كفر/ ف

ن359شكر كفر/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرسعد السميع عبد الصادق عبد محمد رحمه81851

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمود ابراهيم مصطفى شيماء81852

القليوبيةاألدبىمبصرسعد سالم القادر عبد مصطفى مروه81853

القليوبيةاألدبىمبصرسعد حسن زهدى هالل هللا منه81854

القليوبيةاألدبىمبصرحسين على محمد عادل اروى81855

القليوبيةاألدبىمبصرالواحد عبد رفاعى احمد عالء اسراء81856

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد عالء ايمان81857

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان محمد سامى الشيماء81858

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد عزب رضا رانا81859

القليوبيةاألدبىمبصرالجابرى الحليم عبد ياسر ساره81860

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد اللطيف عبد محمد سماح81861

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان الفتوح ابو شعبان سميه81862

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد الباسط عبد شروق81863

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد السيد عفاف81864

القليوبيةاألدبىمبصرسيف على محمد لبيب ايمن هاجر81865

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد محمدى حماده هاجر81866

القليوبيةاألدبىمبصرعلى المكاوى كمال نورا81867

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم حسن جمال احالم81868

القليوبيةاألدبىمبصرعلى سالم احمد اسراء81869

القليوبيةاألدبىمبصربكر ابو السميع عبد على المحسن عبد اسراء81870

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد احمد عيد اسراء81871

القليوبيةاألدبىمبصربرعى حسين غريب اسراء81872

القليوبيةاألدبىمبصرالرازق عبد السيد المجيد عبد اسماء81873

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد عطا يسرى اسماء81874

القليوبيةاألدبىمبصرفرج محمود عاشور محمد محمد االء81875

القليوبيةاألدبىمبصرالباقى عبد العال عبد مهدى محمد االء81876

القليوبيةاألدبىمبصرالتهامى ابراهيم احمد هشام االء81877

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم شديد جالل امل81878

القليوبيةاألدبىمبصريوسف فتوح اسامه اميره81879

القليوبيةاألدبىمبصرخضر الشافى عبد محمد عطا اميره81880

القليوبيةاألدبىمبصرالنبى حسب الخير ابو مصطفى مختار اميره81881

القليوبيةاألدبىمبصرالرازق عبد السيد المجيد عبد ايمان81882

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ايهاب ايناس81883

القليوبيةاألدبىمبصرالسيدعوض على مصطفى خلود81884

القليوبيةاألدبىمبصرصبحى كامل سالمه دعاء81885

القليوبيةاألدبىمبصرحسن سليمان صبرى رقيه81886

القليوبيةاألدبىمبصرمسلم سالمه السيد ابراهيم سميره81887

القليوبيةاألدبىمبصرهندى مصلح حسام سندس81888

القليوبيةاألدبىمبصرشمس القادر عبد صبحى القادر عبد شيماء81889

القليوبيةاألدبىمبصرالديرى حسن عواد عمر شيماء81890

القليوبيةاألدبىمبصرعواد حسن ابراهيم صفاء81891

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد مصطفى صفا81892
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ن524شكر كفر/ ف

ن541شكر كفر/ ف

ن374شكر كفر/ ف

ن426شكر كفر/ ف

ن485رجب كفر/ ف

ن424رجب كفر/ ف

ن500رجب كفر/ ف

ن512رجب كفر/ ف

ثانرجب كفر/ ف

ن479رجب كفر/ ف

ثانرجب كفر/ ف

ن444رجب كفر/ ف

ن490رجب كفر/ ف

ن471رجب كفر/ ف

ن387رجب كفر/ ف

ن469رجب كفر/ ف

ن504رجب كفر/ ف

راسبطوخ/ ف

ن495طوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ن498.5طوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ن333طوخ/ ف

ن468.5طوخ/ ف

ن518.5طوخ/ ف

ن458طوخ/ ف

راسبطوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ن419طوخ/ ف

ن417طوخ/ ف

ن469طوخ/ ف

راسبطوخ/ ف

ن442طوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ن464طوخ/ ف

ن365طوخ/ ف

ن394طوخ/ ف

ن473طوخ/ ف

ثانطوخ/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرعماره المجيد عبد هللا عبد حماده علياء81893

القليوبيةاألدبىمبصرعوض السيد على رجب غاده81894

القليوبيةاألدبىمبصرالنبى عبد محمد العظيم عبد محاسن81895

القليوبيةاألدبىمبصرالشرقاوى حسن العظيم عبد السيد مريم81896

القليوبيةاألدبىمبصرنبهان محمود عطيه تيسير مريم81897

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد الناصر عبد مريم81898

القليوبيةاألدبىمبصرالمتجلى عبد محمد السيد هللا منه81899

القليوبيةاألدبىمبصرالمنعم عبد عباس هللا عبد نعمه81900

القليوبيةاألدبىمبصرطه محمد محمد شريف نورا81901

القليوبيةاألدبىمبصرالهادى عبد عطيه رزق هند81902

القليوبيةاألدبىمبصرالجواد عبد الدكرورى على عيد هاجر81903

القليوبيةاألدبىمبصربحيرى محمد بحيرى محمد هاجر81904

القليوبيةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد محمد هاجر81905

القليوبيةاألدبىمبصرمرس سليمان سعيد وجيه هاجر81906

القليوبيةاألدبىمبصرالمتجلى عبد محمد السيد هللا هبه81907

القليوبيةاألدبىمبصرعلى يحيى احمد اسماعيل هبه81908

القليوبيةاألدبىمبصرروشبيك احمد يوسف محمود وفاء81909

القليوبيةاألدبىمبصرحالوه احمد محمد محمد ابتهال81910

القليوبيةاألدبىمبصراالصبح محمد هللا عبد السيد اسراء81911

القليوبيةاألدبىمبصرفرحات محمد نعيم السيد اسراء81912

القليوبيةاألدبىمبصرخالف صالح خالف سالم اسراء81913

القليوبيةاألدبىمبصرالسعداوى الوهاب عبد محمد ناصر اسماء81914

القليوبيةاألدبىمبصرخليفه محمد مسعود محمد االء81915

القليوبيةاألدبىمبصرسنه ابو مرسى الخالق عبد مرسى انجى81916

القليوبيةاألدبىمبصرمرعى الحميد عبد مصطفى الحميد عبد ايمان81917

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمود الحميد عبد خالد خلود81918

القليوبيةاألدبىمبصربدر ابراهيم ريان طاهر رحاب81919

القليوبيةاألدبىمبصرالحسن ابو حسنى عصام سميحه81920

القليوبيةاألدبىمبصرالمهدى محمد محمد فوزى مصطفى شروق81921

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم عال81922

القليوبيةاألدبىمبصرالهادى عبد منصور محمد رفعت غاده81923

القليوبيةاألدبىمبصرسالمان ابراهيم محمد ابراهيم فاطمه81924

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد الرحيم عبد خالد فاطمه81925

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد مغازى الحميد عبد فاطمه81926

القليوبيةاألدبىمبصرعجالن ابراهيم السيد حافظ فرح81927

القليوبيةاألدبىمبصرزيد ابو العاطى عبد الحميد عبد الرؤف عبد منار81928

القليوبيةاألدبىمبصرالمجيد عبد امين سامى ناديه81929

القليوبيةاألدبىمبصرالدالش الحميد عبد حسن فتحى نداء81930

القليوبيةاألدبىمبصرفايد احمد سعيد احمد ندى81931

القليوبيةاألدبىمبصرالدالش الحميد عبد حسن فتحى ندى81932

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد حمدى هاجر81933

القليوبيةاألدبىمبصرزهيه العظيم عبد حسين العظيم عبد هاجر81934
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ن411طوخ/ ف

ن355.5طوخ/ ف

راسبطوخ/ ف

ن372طوخ/ ف

ن388طوخ/ ف

راسبطوخ/ ف

ن480.5طوخ/ ف

ن484طوخ/ ف

ن560طوخ/ ف

ن427طوخ/ ف

ن465.5طوخ/ ف

ن366طوخ/ ف

ن504طوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ن413طوخ/ ف

ن473طوخ/ ف

ن350طوخ/ ف

ن341النخله كفر/ ف

ن377النخله كفر/ ف

ن528النخله كفر/ ف

ن385النخله كفر/ ف

ثانالنخله كفر/ ف

ن335النخله كفر/ ف

ن543النخله كفر/ ف

ثانالنخله كفر/ ف

ثانالنخله كفر/ ف

ن406.5النخله كفر/ ف

راسبالنخله كفر/ ف

ن411النخله كفر/ ف

ثانالنخله كفر/ ف

ن491النخله كفر/ ف

ن601النخله كفر/ ف

ن563النخله كفر/ ف

ن442النخله كفر/ ف

ن461النخله كفر/ ف

ثانالنخله كفر/ ف

ن359النخله كفر/ ف

ن458النخله كفر/ ف

ن388النخله كفر/ ف

ن496النخله كفر/ ف

ن462النخله كفر/ ف

ن511النخله كفر/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد محمد بالل هانم81935

القليوبيةاألدبىمبصرالشاعر محمود الرؤف عبد محمد ناصر هبه81936

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم المجيد عبد عبده حامد والء81937

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد الحافظ عبد احمد يارا81938

القليوبيةاألدبىمبصرعلى السيد المؤمن عبد اسماء81939

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد اسراء81940

القليوبيةاألدبىمبصرجمعه صالح احمد ايمان81941

القليوبيةاألدبىمبصرتهامى المنعم عبد محمد نادر ايه81942

القليوبيةاألدبىمبصربهنساوى رمضان محمد االء81943

القليوبيةاألدبىمبصرشحاته محمد اسماعيل منار81944

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد على سليمان نعمه81945

القليوبيةاألدبىمبصربحيرى على الحميد عبد محمد اسراء81946

القليوبيةاألدبىمبصربحيرى احمد السيد احمد اسماء81947

القليوبيةاألدبىمبصربيومى سليمان فتحى اشرف الفت81948

القليوبيةاألدبىمبصرعلى احمد المنعم عبد احمد اميره81949

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد محمد صالح اميره81950

القليوبيةاألدبىمبصربدر محمد عطيه فايد عطيه امينه81951

القليوبيةاألدبىمبصرعمر اسماعيل مصطفى فتحى خالد خلود81952

القليوبيةاألدبىمبصردسوقى يوسف مصطفى يوسف دعاء81953

القليوبيةاألدبىمبصرالجندى محمد السيد مصطفى دولت81954

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان محمد طه محمد مصطفى رحاب81955

القليوبيةاألدبىمبصرفرج محمد الطوخى حسين الطوخى رحمه81956

القليوبيةاألدبىمبصرعطيه الخالق عبد محمد الخالق عبد رحمه81957

القليوبيةاألدبىمبصرالصيفى محمد محمد الفتاح عبد الفتاح عبد رحمه81958

القليوبيةاألدبىمبصرعمران حسن الحميد عبد عادل رضوه81959

القليوبيةاألدبىمبصررمضان على محمود مصطفى شروق81960

القليوبيةاألدبىمبصرخضر احمد سيد اتى مسعد شيماء81961

القليوبيةاألدبىمبصرطه محمد السيد حماده غاده81962

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى حجازى رجب غاده81963

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الجواد عبد السيد الجواد عبد فاطمه81964

القليوبيةاألدبىمبصرالصباغ حسن محمد ناصر فاطمه81965

القليوبيةاألدبىمبصرفرحات محمد مصطفى ممدوح فوزيه81966

القليوبيةاألدبىمبصرشاهين محمد صبحى يحيى المنعم عبد مريم81967

القليوبيةاألدبىمبصرالدين على الهادى عبد عليوه سعيد ناديه81968

القليوبيةاألدبىمبصربيومى محمد عواد محمد هند81969

القليوبيةاألدبىمبصرشاهين محمد مصطفى مصطفى سامى وسام81970

القليوبيةاألدبىمبصربيومى حسونه بيومى خالد امانى81971

القليوبيةاألدبىمبصرفكرى محمد سيد امنيه81972

القليوبيةاألدبىمبصرالجندى محمد السيد طاهر امنيه81973

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى شحاته احمد حسن امينه81974

القليوبيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد سالم ابراهيم ايمان81975

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه سليمان محمد ايمان81976
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ن550النخله كفر/ ف

ن410النخله كفر/ ف

ن503النخله كفر/ ف

ن447النخله كفر/ ف

ثانبلتان/ ف

ثانبلتان/ ف

ن515بلتان/ ف

ن423.5بلتان/ ف

ن513بلتان/ ف

ن372بلتان/ ف

ن344بلتان/ ف

ن400.5الجمال كفر/ ف

ن561الجمال كفر/ ف

ن519الجمال كفر/ ف

راسبالجمال كفر/ ف

راسبالجمال كفر/ ف

ن344الجمال كفر/ ف

ن534الجمال كفر/ ف

ن411الجمال كفر/ ف

ثانالجمال كفر/ ف

ن476.5الجمال كفر/ ف

راسبالجمال كفر/ ف

ثانالجمال كفر/ ف

ن355.5الجمال كفر/ ف

ن399الجمال كفر/ ف

ن519الجمال كفر/ ف

ن561الجمال كفر/ ف

ن460.5الجمال كفر/ ف

ثانالجمال كفر/ ف

ن501.5الجمال كفر/ ف

ن521الجمال كفر/ ف

ثانالجمال كفر/ ف

ثانالجمال كفر/ ف

ثانالجمال كفر/ ف

راسبالجمال كفر/ ف

ن372.5الجمال كفر/ ف

ثانقها/ ف

راسبقها/ ف

ثانقها/ ف

ثانقها/ ف

ثانقها/ ف

راسبقها/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرالخولى على على مصطفى ايه81977

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمود المنعم عبد صالح بسنت81978

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان اسماعيل حمدى عاطف دعاء81979

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد احمد حمدى رحمه81980

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم فؤاد احمد رقيه81981

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان ابو مصطفى عدلى ماهر روقيه81982

القليوبيةاألدبىمبصرعالم صادق عيسى رضا شيماء81983

القليوبيةاألدبىمبصرمسلم ابو محمد سالمه هللا عوض صباح81984

القليوبيةاألدبىمبصراحمد الحى عبد خيرى محمد فاطمه81985

القليوبيةاألدبىمبصرسرور احمد سيد احمد مريم81986

القليوبيةاألدبىمبصرشحات احمد درويش محمد منال81987

القليوبيةاألدبىمبصررضوان محمد سالمه رضوان نهله81988

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد سيد سامى هاجر81989

القليوبيةاألدبىمبصرعالم احمد المجيد عبد هاجر81990

القليوبيةاألدبىمبصرهاشم ابو منصور اسماعيل مصطفى هاجر81991

القليوبيةاألدبىمبصرهاشم ابو منصور اسماعيل مصطفى هبه81992

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم منصور ساهر اسراء81993

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد شوقى على اميره81994

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد السيد عالم ايمان81995

القليوبيةاألدبىمبصرالباقى عبد محمد الباقى عبد سلمى81996

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد عادل فاطمه81997

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد مختار ناديه81998

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد عادل نسرين81999

القليوبيةاألدبىمبصرعبده السيد مختار هانم82000

القليوبيةاألدبىمبصرعزام الشكور عبد محمد جمال اروى82001

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد احمد ربيع ايه82002

القليوبيةاألدبىمبصرالجندى محمود رجب طلعت فاديه82003

القليوبيةاألدبىمبصرالمغربى مصطفى السيد هللا عبد نفيسه82004

القليوبيةاألدبىمبصرشعالن حسن ابراهيم محسن اسراء82005

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد طوخى سيد امانى82006

القليوبيةاألدبىمبصرنصار عزب عباس حمدى امنيه82007

القليوبيةاألدبىمبصرقدح فرحات على رضا ايمان82008

القليوبيةاألدبىمبصرقدح الحميد عبد حمدان عصام ايمان82009

القليوبيةاألدبىمبصرفتوح دياب محمود حنفى ياسر حنان82010

القليوبيةاألدبىمبصررفاعى محمود سعيد دينا82011

القليوبيةاألدبىمبصرالصياد ندا الهادى عبد احمد المنعم عبد روميساء82012

القليوبيةاألدبىمبصرسيد عيد محمود زينب82013

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم احمد سيد الوهاب عبد حامد ساره82014

القليوبيةاألدبىمبصرشوشه ابراهيم محمد ابراهيم شروق82015

القليوبيةاألدبىمبصرحريش نصار ابراهيم محمد شروق82016

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم الدين عالء ابراهيم شيماء82017

القليوبيةاألدبىمبصرالبنا محمود سعيد شعبان فاطمه82018
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راسبقها/ ف

ن533قها/ ف

راسبقها/ ف

ن420قها/ ف

ثانقها/ ف

متخلفقها/ ف

راسبقها/ ف

ثانقها/ ف

راسبقها/ ف

ن368قها/ ف

ن565قها/ ف

راسبقها/ ف

ن505قها/ ف

ثانقها/ ف

راسبقها/ ف

ن333قها/ ف

ن346.5العمار/ ف

ن395.5العمار/ ف

ثانالعمار/ ف

ن513العمار/ ف

راسبالعمار/ ف

ن546العمار/ ف

ثانالعمار/ ف

ن464العمار/ ف

ثانامياى/ ف

ثانامياى/ ف

ن380امياى/ ف

ن379.5امياى/ ف

ن505.5بالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ن360.5بالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ن464بالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ن394بالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصردعبس محمد جعفر فهد فاطمه82019

القليوبيةاألدبىمبصرحمزه العزيز عبد الحليم عبد محمد فاطمه82020

القليوبيةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم السيد محمود فاطمه82021

القليوبيةاألدبىمبصرسيد عيد محمود فاطمه82022

القليوبيةاألدبىمبصرالدين على ابراهيم اسماعيل مصطفى فاطمه82023

القليوبيةاألدبىمبصرخضرى الهادى محمد اسالم مريم82024

القليوبيةاألدبىمبصرقاسم ابراهيم طه تهامى طه مشيره82025

القليوبيةاألدبىمبصرشعالن على حسن صبحى نسمه82026

القليوبيةاألدبىمبصرهانى على على عماد هاله82027

القليوبيةاألدبىمبصرعريبه السيد محمود هدى82028

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد رجب محمود ياسمين82029

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد حسن صبحى اسراء82030

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد جمال شريف ايمان82031

القليوبيةاألدبىمبصرعوده حلمى عوده ساره82032

القليوبيةاألدبىمبصرعواد النبى عبد الكريم عبد فاطمه82033

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد مهدى فراج فاطمه82034

القليوبيةاألدبىمبصرالخالق عبد طلعت ممدوح فتحيه82035

القليوبيةاألدبىمبصربدراوى النجا ابو بدراوى كريمه82036

القليوبيةاألدبىمبصرخالد محمد ربيع لطيفه82037

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد محمود محمد نورا82038

القليوبيةاألدبىمبصراحمد فوزى وحيد نورهان82039

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم احمد البهواشى نورهان82040

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور محمد السميع عبد عادل اروى82041

القليوبيةاألدبىمبصرسالم احمد احمد السيد اسراء82042

القليوبيةاألدبىمبصرالعزالى ابراهيم هللا عبد عاطف اسراء82043

القليوبيةاألدبىمبصرصيام عالم عرفه عالم اسراء82044

القليوبيةاألدبىمبصرحسانين دياب محمد عاطف اسماء82045

القليوبيةاألدبىمبصرالمحالوى سالم سالم الناصر عبد اسماء82046

القليوبيةاألدبىمبصرنصار الفتاح عبد محمود محمد اسماء82047

القليوبيةاألدبىمبصرالرفاعى القوى عبد الفتاح عبد وليد اسماء82048

القليوبيةاألدبىمبصرعابدين عليوه بيومى محمد االء82049

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد السيد امال82050

القليوبيةاألدبىمبصرعطيه عطيه النبى عبد امنيه82051

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم ابراهيم محمد امنيه82052

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد احمد اشرف اميره82053

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد عطيه سعد شعبان اميره82054

القليوبيةاألدبىمبصرناصر محمد احمد ابراهيم ايمان82055

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور محمد الحكيم عبد حماده ايمان82056

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السعيد محمد جاد ايه82057

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى سعيد فتحى ايه82058

القليوبيةاألدبىمبصرشاهين عمرو السيد احمد تسنيم82059

القليوبيةاألدبىمبصرشافعى احمد طه تقى82060
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ن458بالقليوبية الدير/ ف

ن481بالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ن408بالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

راسببالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ن458.5الخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ن471.5الخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ن528القناطر شبين/ ف

ن399القناطر شبين/ ف

ن489القناطر شبين/ ف

ن450القناطر شبين/ ف

ن479القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن446القناطر شبين/ ف

ن535القناطر شبين/ ف

ن581القناطر شبين/ ف

ن474القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن477القناطر شبين/ ف

ن534القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن488القناطر شبين/ ف

ن493القناطر شبين/ ف

ن580القناطر شبين/ ف

ن490القناطر شبين/ ف

ن526القناطر شبين/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرالطنانى بيومى ابراهيم حامد جهاد82061

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين محمد احمد يوسف جهاد82062

القليوبيةاألدبىمبصربكرى محمد الفتاح عبد هللا عبد حسناء82063

القليوبيةاألدبىمبصرصالح سعد على محمد حسناء82064

القليوبيةاألدبىمبصرخزيم ابو محمد احمد محمد خديجه82065

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم جاد ابراهيم محمد دينا82066

القليوبيةاألدبىمبصررفاعى حسن عواد حسن رحمه82067

القليوبيةاألدبىمبصررزق محمد سعيد كامل رحمه82068

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور محمد السميع عبد اكرم رضوى82069

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد منصور على صالح رفيده82070

القليوبيةاألدبىمبصرشعبان على احمد رفاعى رقيه82071

القليوبيةاألدبىمبصرخفاجى ابراهيم كامل جمال ساره82072

القليوبيةاألدبىمبصرالخضراوى سالم محمد رزق شريف ساره82073

القليوبيةاألدبىمبصرالعسيلى غريب عراقى محمود ساميه82074

القليوبيةاألدبىمبصرخضر سعيد المنعم عبد منتصر سماح82075

القليوبيةاألدبىمبصرعرابى الحميد عبد السعيد محمد سهيله82076

القليوبيةاألدبىمبصرالال عبد رفاعى محمد هللا عبد شروق82077

القليوبيةاألدبىمبصرراشد احمد حسين اسامه شيرين82078

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد السميع عبد السميع عبد شيماء82079

القليوبيةاألدبىمبصرقاسم الحميد عبد جالل الحميد عبد صافيناز82080

القليوبيةاألدبىمبصرالقشوطى مهدى كمال محمد محمود الزهراء فاطمه82081

القليوبيةاألدبىمبصرغنيه بيومى سليمان حمدى فاطمه82082

القليوبيةاألدبىمبصرالرفاعى محمد حسن طه فاطمه82083

القليوبيةاألدبىمبصرخزيم ابو محمد احمد العظيم عبد فاطمه82084

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حافظ حسن هللا منه82085

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد الدسوقى ابراهيم سعيد منى82086

القليوبيةاألدبىمبصرالمعالوى محمد عليوه شبراوى منى82087

القليوبيةاألدبىمبصرنصار محمد عيد نبيل منى82088

القليوبيةاألدبىمبصريوسف محمد احمد رضا مى82089

القليوبيةاألدبىمبصرالشيمى العزيز عبد شحات سعد ندا82090

القليوبيةاألدبىمبصرحنفى محمد الفتاح عبد نبيل ندا82091

القليوبيةاألدبىمبصرالظاهر عبد عزت وائل ندا82092

القليوبيةاألدبىمبصرالنور فج الحميد عبد محمود بركات نهال82093

القليوبيةاألدبىمبصرالزريدى التواب عبد حسن اشرف هاجر82094

القليوبيةاألدبىمبصرالباسط عبد المنعم عبد اكرم هاجر82095

القليوبيةاألدبىمبصرالدحدح السيد طه السيد هاجر82096

القليوبيةاألدبىمبصرالاله عبد الطوخى محمد خالد هاجر82097

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمدى السيد محمد هاجر82098

القليوبيةاألدبىمبصرالنقيشى ابراهيم محمود محمد هاجر82099

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد شلبى هللا عطا شلبى هناء82100

القليوبيةاألدبىمبصرحموده على محمود السيد ياسمين82101

القليوبيةاألدبىمبصرسويلم الحليم عبد سند حمدان ياسمين82102
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ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن461القناطر شبين/ ف

ن456القناطر شبين/ ف

ن443القناطر شبين/ ف

ن389القناطر شبين/ ف

ن419القناطر شبين/ ف

ن532القناطر شبين/ ف

ن576القناطر شبين/ ف

ن393القناطر شبين/ ف

ن418القناطر شبين/ ف

ن502القناطر شبين/ ف

ن390القناطر شبين/ ف

ن572القناطر شبين/ ف

ن380القناطر شبين/ ف

ن496القناطر شبين/ ف

ن388القناطر شبين/ ف

ن493القناطر شبين/ ف

ن505القناطر شبين/ ف

ن471القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن478القناطر شبين/ ف

ن547القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن464القناطر شبين/ ف

ن496القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن493القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن515القناطر شبين/ ف

ن360القناطر شبين/ ف

ن508القناطر شبين/ ف

ن461القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن411القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرجاد هللا عبد محمود ياسمين82103

القليوبيةاألدبىمبصرمازون الحسينى حامد االء82104

القليوبيةاألدبىمبصرحسن على العاطى عبد الستار عبد االء82105

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد الفتاح عبد االء82106

القليوبيةاألدبىمبصرمنسى محمد عياد السيد اسراء82107

القليوبيةاألدبىمبصرعيسى بيومى السيد صالح اسراء82108

القليوبيةاألدبىمبصرعوض هللا عبد طوخى محمد اسماء82109

القليوبيةاألدبىمبصرعيد احمد الحى عبد منصور اسماء82110

القليوبيةاألدبىمبصريوسف الكريم عبد محرم احمد افنان82111

القليوبيةاألدبىمبصرخفاجى ابراهيم محمد ابراهيم امانى82112

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد مصطفى امانى82113

القليوبيةاألدبىمبصرشرف الرازق عبد صالح سعيد امل82114

القليوبيةاألدبىمبصرفرج احمد محمد الحليم عبد امل82115

القليوبيةاألدبىمبصرعبده محمد يحيى بالل امنيه82116

القليوبيةاألدبىمبصرفرج الرحمن عبد محمد محفوظ انجى82117

القليوبيةاألدبىمبصربيومى حسن احمد عاطف ايه82118

القليوبيةاألدبىمبصرضيف الرحمن عبد ابراهيم سالمه ايمان82119

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد احمد احمد عصام ايمان82120

القليوبيةاألدبىمبصرنصار الرحمن عبد سالم الهادى تسنيم82121

القليوبيةاألدبىمبصرحسان محمد الظاهر عبد سعيد حسناء82122

القليوبيةاألدبىمبصرفرماوى على السيد على داليا82123

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى صالح خالد رانيا82124

القليوبيةاألدبىمبصرسيد محمد سيد حسن رحمه82125

القليوبيةاألدبىمبصرحسين على السيد ابراهيم رضا82126

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد على فتحى سعد ريهام82127

القليوبيةاألدبىمبصرعدوى السيد حسينى محمد زهراء82128

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد سعد محمد مجدى زينب82129

القليوبيةاألدبىمبصركساب محمد المحسن عبد ياسر سعاد82130

القليوبيةاألدبىمبصرعمر موسى احمد ايمن سلمى82131

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى سيد رشاد محمد سيد سهيله82132

القليوبيةاألدبىمبصرالال عبد امين سعيد امين شربات82133

القليوبيةاألدبىمبصرسيد احمد سيد اشرف شروق82134

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان محمد عربى شيرين82135

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى محمد سيد احمد شيماء82136

القليوبيةاألدبىمبصرالشين العزيز عبد مصطفى محمد ضحى82137

القليوبيةاألدبىمبصرنصار السيد محمد محمود ضحى82138

القليوبيةاألدبىمبصرمنسى محمد عياد مدحت عبير82139

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد حسن محمد اسماعيل فاطمه82140

القليوبيةاألدبىمبصرالحليم عبد حسن فرج عمرو فايزه82141

القليوبيةاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد الرحيم عبد محمود محاسن82142

القليوبيةاألدبىمبصرعيسى العاطى عبد هللا عبد خالد مروه82143

القليوبيةاألدبىمبصرحسن على اشرف مريم82144
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ن509القناطر شبين/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن391طحانوب/ ف

ن534طحانوب/ ف

ن417طحانوب/ ف

ن391طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن365طحانوب/ ف

ن356طحانوب/ ف

ن390طحانوب/ ف

ن364طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن408طحانوب/ ف

ن376طحانوب/ ف

ن390طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن385طحانوب/ ف

ن533طحانوب/ ف

ن404طحانوب/ ف

ن446طحانوب/ ف

ن502طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن485طحانوب/ ف

ن469طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن429طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن402طحانوب/ ف

ن474طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن446طحانوب/ ف

ن497طحانوب/ ف

ن456طحانوب/ ف

راسبطحانوب/ ف

ن438طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن526طحانوب/ ف

ن584طحانوب/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرعلى عفيفى محمود بلبول مريم82145

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى الدين عماد هللا عبد مريم82146

القليوبيةاألدبىمبصرمعوض حسين سيد محمود مريم82147

القليوبيةاألدبىمبصرسعد السميع عبد انور ماهر منار82148

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى محمود الفتاح عبد حسام منى82149

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل النبى عبد المنعم عبد نصر منى82150

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور الرازق عبد القوى عبد منصور نجالء82151

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الظاهر عبد كوكب احمد هاجر82152

القليوبيةاألدبىمبصرالكمار السيد رشاد اشرف هاله82153

القليوبيةاألدبىمبصرطرفه سالم احمد ياسر هدى82154

القليوبيةاألدبىمبصرحمزه صبحى احمد سامح همس82155

القليوبيةاألدبىمبصرالنصر ابو احمد ابراهيم هند82156

القليوبيةاألدبىمبصرالنحاس الحى عبد السيد سعيد ياسمين82157

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد مهدى محمود سمير ياسمين82158

القليوبيةاألدبىمبصرالعال ابو الجليل عبد السيد الجليل عبد ياسمين82159

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه محمد سالمه اشرف اسراء82160

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد جمال اسراء82161

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسراء82162

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد زكريا اسماء82163

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد عاطف اسماء82164

القليوبيةاألدبىمبصرداود محمد محمد اسماء82165

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد الصادق عبد محمد االء82166

القليوبيةاألدبىمبصرعياد سالمه عياد امال82167

القليوبيةاألدبىمبصرمتولى السيد جمعه امنيه82168

القليوبيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم الحسينى جمال ايه82169

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد شحاته ايه82170

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى محمود محمد محمود ايه82171

القليوبيةاألدبىمبصرياسين محمد سعد ياسن ايه82172

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الشكور عبد احمد ايمان82173

القليوبيةاألدبىمبصرشريف محمد محمود محمد بسنت82174

القليوبيةاألدبىمبصرموسى جبريل عواد محمد جهاد82175

القليوبيةاألدبىمبصريوسف محمد سالمه جهاد82176

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم السيد عصام خلود82177

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى محمد محمد عفيفى خلود82178

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد السيد مجدى خلود82179

القليوبيةاألدبىمبصرعواد سالمه عواد سالم دعاء82180

القليوبيةاألدبىمبصرفايد العال عبد محمد عوض ابو رحمه82181

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمود عطا سعيد روان82182

القليوبيةاألدبىمبصريوسف محمد سعيد ساره82183

القليوبيةاألدبىمبصرالمولى عبد اسماعيل زايد سالى82184

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد رأفت سماح82185

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد هاشم ابو صالح شيرين82186
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ن389طحانوب/ ف

ن570طحانوب/ ف

ن458طحانوب/ ف

ن533طحانوب/ ف

ن399طحانوب/ ف

ن376طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن509طحانوب/ ف

ن375طحانوب/ ف

ن433طحانوب/ ف

ن440طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن432طحانوب/ ف

ن456بحيرى بدوى/ ف

ن361بحيرى بدوى/ ف

ن515بحيرى بدوى/ ف

ن469بحيرى بدوى/ ف

ن432بحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ن507بحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ن569بحيرى بدوى/ ف

ن325بحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ن450بحيرى بدوى/ ف

ن555بحيرى بدوى/ ف

ن447بحيرى بدوى/ ف

ن394بحيرى بدوى/ ف

ن469بحيرى بدوى/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

ن361بحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ن446بحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ن468بحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمود ابراهيم فاطمه82187

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد تهامى اليزيد ابو فاطمه82188

القليوبيةاألدبىمبصربراك محمود رمضان فاطمه82189

القليوبيةاألدبىمبصرالصادق عبد محمود محمد فاطمه82190

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد عيد رفعت مريم82191

القليوبيةاألدبىمبصرضيف محمد هادى مريم82192

القليوبيةاألدبىمبصرشعيب محمد قاسم منار82193

القليوبيةاألدبىمبصرالسالم عبد سيد محمد منار82194

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد نبيل منار82195

القليوبيةاألدبىمبصرسالم مصطفى محمد عابد مها82196

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد ناصر ناديه82197

القليوبيةاألدبىمبصرمدبولى ابراهيم انور نفيسه82198

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد موسى عليوه نورا82199

القليوبيةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم زيد ابو نورهان82200

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد اشرف هاجر82201

القليوبيةاألدبىمبصرسعيد ابراهيم ناصر هايدى82202

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد سليمان طارق ورد82203

القليوبيةاألدبىمبصرمتولى السيد متولى وفاء82204

القليوبيةاألدبىمبصرسالم حفنى كامل مصطفى اسماء82205

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد حسان ممدوح ايمان82206

القليوبيةاألدبىمبصرهالل محمد العزيز عبد سيد ايناس82207

القليوبيةاألدبىمبصرمهدى محمد احمد رضوه82208

القليوبيةاألدبىمبصرطوخى الواحد عبد الصمد عبد ندى82209

القليوبيةاألدبىمبصرحجاج على كمال سعيد هاجر82210

القليوبيةاألدبىمبصريوسف احمد محمد جمال ياسمين82211

القليوبيةاألدبىمبصرشحات الحليم عبد حلمى رضا ياسمين82212

القليوبيةاألدبىمبصرشحات سعيد سيد ياسمين82213

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد محمد اسراء82214

القليوبيةاألدبىمبصرطنطاوى ابراهيم محمد صالح االء82215

القليوبيةاألدبىمبصرجزيزه ذكى محمود محمد االء82216

القليوبيةاألدبىمبصربرى بيومى محمود احمد امل82217

القليوبيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد طه على ايه82218

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد الخالق عبد حلمى دينا82219

القليوبيةاألدبىمبصرهللا حسب محمد فوزى احمد رضا82220

القليوبيةاألدبىمبصرحماد محمد البديع عبد ابراهيم زينب82221

القليوبيةاألدبىمبصرغانم دياب الدين بدر سعيد زينب82222

القليوبيةاألدبىمبصراالعصر حسانين على النبى عبد زينب82223

القليوبيةاألدبىمبصرنمنم الحميد عبد مصطفى ناصر سالمه82224

القليوبيةاألدبىمبصرجزيره السيد شعبان سعيد ساميه82225

القليوبيةاألدبىمبصربرى بيومى محمود فراج مروه82226

القليوبيةاألدبىمبصرالجاكى الفتاح عبد انور سعيد منار82227

القليوبيةاألدبىمبصرمعوض ابراهيم المنعم عبد المنعم عبد منار82228
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ثانبحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ن421بحيرى بدوى/ ف

ن373بحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ن489بحيرى بدوى/ ف

ن407بحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

ن416بحيرى بدوى/ ف

ن447بحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ن395بحيرى بدوى/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

راسبالدير كفر/ ف

ن473الدير كفر/ ف

ن468الدير كفر/ ف

ن434الدير كفر/ ف

ن406الدير كفر/ ف

ن382الدير كفر/ ف

ن371الدير كفر/ ف

ثانالدير كفر/ ف

ن447الدير كفر/ ف

ن436الجعافرة/ ف

ثانالجعافرة/ ف

ن405الجعافرة/ ف

ثانالجعافرة/ ف

ثانالجعافرة/ ف

ثانالجعافرة/ ف

ن415الجعافرة/ ف

راسبالجعافرة/ ف

ثانالجعافرة/ ف

ن498الجعافرة/ ف

ن492الجعافرة/ ف

ن536الجعافرة/ ف

ثانالجعافرة/ ف

ثانالجعافرة/ ف

ثانالجعافرة/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرالرازق عبد الرؤف عبد محمد منار82229

القليوبيةاألدبىمبصرالعاطى عبد الجليل عبد طه الدين نصر مها82230

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمود حمزه عصام ندا82231

القليوبيةاألدبىمبصرمحرم هللا عبد ممدوح ندا82232

القليوبيةاألدبىمبصردرويش سالم احمد السيد نيره82233

القليوبيةاألدبىمبصرالشكور عبد محمد بدران مريم82234

القليوبيةاألدبىمبصرسويلم سيد الخالق عبد رجب هاجر82235

القليوبيةاألدبىمبصرالمعنى سالمه احمد حامد اسراء82236

القليوبيةاألدبىمبصرمروان محمود محمد طارق اسراء82237

القليوبيةاألدبىمبصرفريج سالم محمد اسراء82238

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى زايد على معتمد اسراء82239

القليوبيةاألدبىمبصرقوره على محمود الوهاب عبد اسماء82240

القليوبيةاألدبىمبصرجاد السيد محمد خالد امينه82241

القليوبيةاألدبىمبصرعزب محمد سيد سالمه امنيه82242

القليوبيةاألدبىمبصرعوده حسن صالح منصور محمد امنيه82243

القليوبيةاألدبىمبصرنصار عوده محمد عوده محمد ايناس82244

القليوبيةاألدبىمبصرصبيح صالح عبده مصطفى ايه82245

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان محمد السيد موسى بسنت82246

القليوبيةاألدبىمبصرربه عبد السيد الكريم عطا سمير حسناء82247

القليوبيةاألدبىمبصرجاويش موسى السيد لطفى دعاء82248

القليوبيةاألدبىمبصرجمعه محمد صابر دنيا82249

القليوبيةاألدبىمبصرسعيد سالم راشد اشرف رحمه82250

القليوبيةاألدبىمبصرالعبساوى طه حسن كمال ساره82251

القليوبيةاألدبىمبصرالصباغ سعيد سالم محمد سليم سهيله82252

القليوبيةاألدبىمبصرعبيه حسن حسينى فؤاد شروق82253

القليوبيةاألدبىمبصرسكران شعبان محمد اسامى شيماء82254

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان امام على امام عزيزه82255

القليوبيةاألدبىمبصرالخضراوى محمود النبى عبد احمد كريمه82256

القليوبيةاألدبىمبصرغنيم احمد حسن الفتاح عبد مريم82257

القليوبيةاألدبىمبصروادى محمود فؤاد محمد مريم82258

القليوبيةاألدبىمبصرسند محمود حمدى عماد مياده82259

القليوبيةاألدبىمبصرجاويش احمد سيد ابراهيم عادل ميرنا82260

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان حسن محمود كرم نداء82261

القليوبيةاألدبىمبصرزغلول ابراهيم متولى محمد نرمين82262

القليوبيةاألدبىمبصرعطيه صادق هللا عطا نورا82263

القليوبيةاألدبىمبصرسيف عطيه محمد حسين هاجر82264

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد محمد هند82265

القليوبيةاألدبىمبصرحسن السيد حسن خالد والء82266

القليوبيةاألدبىمبصريوسف احمد سيد السيد ماهر يمنى82267

القليوبيةاألدبىمبصراللبان محمد الرازق عبد سمير اسراء82268

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل صبحى نبيل اسماء82269

القليوبيةاألدبىمبصررسالن سعد العظيم عبد سعد امانى82270
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ن543الجعافرة/ ف

ن391الجعافرة/ ف

ن467الجعافرة/ ف

ن373الجعافرة/ ف

ن454الجعافرة/ ف

ن404الجعافرة/ ف

ن501الجعافرة/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ن368العليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ن467العليقات عرب/ ف

ن535العليقات عرب/ ف

راسبالعليقات عرب/ ف

ن471العليقات عرب/ ف

راسبالعليقات عرب/ ف

راسبالعليقات عرب/ ف

ن459العليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ن471العليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ن418العليقات عرب/ ف

راسبالعليقات عرب/ ف

راسبالعليقات عرب/ ف

راسبالعليقات عرب/ ف

ن382العليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

راسبالعليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

راسبالعليقات عرب/ ف

ن538العليقات عرب/ ف

ن466العليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

راسبالعليقات عرب/ ف

ثانالخانكة/ ف

ن576الخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرمرسال محمد جمال امنيه82271

القليوبيةاألدبىمبصراللبان محمد الرازق عبد سعيد امنيه82272

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد سعد عماد ايمان82273

القليوبيةاألدبىمبصريوسف احمد يوسف ايمان82274

القليوبيةاألدبىمبصرسيد احمد صالح االء82275

القليوبيةاألدبىمبصرطوفان الرحيم عبد حسين اشرف ايه82276

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد احمد عاجب محمود بسنت82277

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الوهاب عبد محمد بسنت82278

القليوبيةاألدبىمبصرالشاذلى محمد مصطفى عزت خلود82279

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد مدحت دينا82280

القليوبيةاألدبىمبصرهانى ابو محمد محمد على رضا82281

القليوبيةاألدبىمبصرعبده سالمه الحميد عبد ساره82282

القليوبيةاألدبىمبصررمضان سالم احمد محمد ساره82283

القليوبيةاألدبىمبصرصالح عيد حسينى فرج سميه82284

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد سعيد ناصر سهيله82285

القليوبيةاألدبىمبصرامين محمد احمد مريم82286

القليوبيةاألدبىمبصربدران ربيع اسامه مريم82287

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الواحد عبد اشرف هللا منه82288

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد خالد هللا منه82289

القليوبيةاألدبىمبصرالقطان السيد فتحى حسين هاجر82290

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد رحاب ابو احمد هدير82291

القليوبيةاألدبىمبصرعبيد محمد شحاته محمد هدى82292

القليوبيةاألدبىمبصرالقطان السيد نبوى السيد ياسمين82293

القليوبيةاألدبىمبصرحسين طه سليم اروى82294

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد قرنى خالد اسراء82295

القليوبيةاألدبىمبصريوسف خليفه سراج اسراء82296

القليوبيةاألدبىمبصرسالم محمد محمد العال عبد اسراء82297

القليوبيةاألدبىمبصرموسى صابر اشرف االء82298

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمود السيد امنيه82299

القليوبيةاألدبىمبصرعلى على شعبان خالد امنيه82300

القليوبيةاألدبىمبصرخليفه العزيز عبد الناصر عبد جمال اميره82301

القليوبيةاألدبىمبصرالرحيم عبد رجب صبحى اميره82302

القليوبيةاألدبىمبصرالرازق عبد ابراهيم رجب امينه82303

القليوبيةاألدبىمبصرالدين شهاب خطاب محمد حمدى ايه82304

القليوبيةاألدبىمبصرعمران احمد جمعه حنفى ايه82305

القليوبيةاألدبىمبصرحسن فؤاد احمد جهاد82306

القليوبيةاألدبىمبصرعلى تغيان فتحى كرم جهاد82307

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد بخيت حسان حسناء82308

القليوبيةاألدبىمبصراحمد حمدى محمد خديجه82309

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود الشافى عبد سعيد خلود82310

القليوبيةاألدبىمبصرالدايم عبد كيالنى على الباسط عبد دعاء82311

القليوبيةاألدبىمبصرالنعيمى عبده محمد نصر دعاء82312
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ن493الخانكة/ ف

ن382الخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ن404الخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ن482الخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ن467الخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ن364الخانكة/ ف

ن482الخانكة/ ف

ن389الخانكة/ ف

ن366الخانكة/ ف

ن487الخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ن434الخانكة/ ف

ن463الخانكة/ ف

ن490الخانكة/ ف

ن397الخانكة/ ف

ن461الخانكة/ ف

ن495الخانكة/ ف

ن393القلج/ ف

ثانالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ن372القلج/ ف

ثانالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ن333القلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ن396القلج/ ف

ن481القلج/ ف

راسبالقلج/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرقنديل محمد محمد سيد دينا82313

القليوبيةاألدبىمبصررباع شحاته حسن محمود رحاب82314

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد اشرف روضه82315

القليوبيةاألدبىمبصرالفيومى محمد احمد صبرى زينب82316

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد طنطاوى محمد الدين عماد زينب82317

القليوبيةاألدبىمبصرالغريرى محمد سيد ابراهيم ساره82318

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه عيد محمد حسن ساره82319

القليوبيةاألدبىمبصرالخالق عبد الشكور عبد الخالق عبد ساره82320

القليوبيةاألدبىمبصرحسين محمد صبره هللا عبد ساره82321

القليوبيةاألدبىمبصرعوض احمد سيد عزت ساره82322

القليوبيةاألدبىمبصرعماره حامد لطفى محمد محمد سميه82323

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور يوسف محمود سوسن82324

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد مبارك اشرف شيماء82325

القليوبيةاألدبىمبصركيالنى على كيالنى شيماء82326

القليوبيةاألدبىمبصرالرازق عبد سيد الرازق عبد صباح82327

القليوبيةاألدبىمبصرالبيطح احمد نعيم احمد صفاء82328

القليوبيةاألدبىمبصرمعاذ سيد محمود هللا عبد ضحى82329

القليوبيةاألدبىمبصرتوفيق حسين سيد عال82330

القليوبيةاألدبىمبصرالحليم عبد المنعم عبد كامل طارق منار82331

القليوبيةاألدبىمبصرالبقلى الجواد عبد سليمان طاهر منى82332

القليوبيةاألدبىمبصرالحليم عبد المنعم عبد كامل طارق ميرنا82333

القليوبيةاألدبىمبصرغريب فتحى هللا عبد نورا82334

القليوبيةاألدبىمبصرالعزيز عبد حسن الحميد عبد رضا نورهان82335

القليوبيةاألدبىمبصرقنديل على سمير هانى نورهان82336

القليوبيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد جمال هاجر82337

القليوبيةاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد خليفه هاجر82338

القليوبيةاألدبىمبصراحمد مغازى قاسم رفعت هاجر82339

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم امام على سيد هاجر82340

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد خليل اسامه هايدى82341

القليوبيةاألدبىمبصرحسين احمد ابراهيم هانى هبه82342

القليوبيةاألدبىمبصرحسن على العال عبد احمد هند82343

القليوبيةاألدبىمبصروصفى محمد محمود وسام82344

القليوبيةاألدبىمبصربدوى سيد بالل اسراء82345

القليوبيةاألدبىمبصرحافظ عيسى خضر اسراء82346

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم اسماء82347

القليوبيةاألدبىمبصراحمد حسن منصور االء82348

القليوبيةاألدبىمبصرالنبى عبد محمد مجدى الهام82349

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد الهام82350

القليوبيةاألدبىمبصرسالم محمد عاشور امانى82351

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى محمد فاروق امانى82352

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد اميره82353

القليوبيةاألدبىمبصرالوصيف المتولى احمد ايه82354
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راسبالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ن412القلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ن410القلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ن373القلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ن362القلج/ ف

ن439القلج/ ف

ن574القلج/ ف

ن468القلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ن438القلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ن407القلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ن371القلج/ ف

ن417القلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ن453القلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن397الخصوص/ ف

ن384الخصوص/ ف

ن545الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن406الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن379الخصوص/ ف

ن365الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصراليمنى احمد محمد رجب ايه82355

القليوبيةاألدبىمبصرعليوه عايد عادل ايه82356

القليوبيةاألدبىمبصرعبادى على لمراش ايه82357

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود محمد رفاعى محمد ايه82358

القليوبيةاألدبىمبصرعلى اليزيد ابو صالح ناصر ايه82359

القليوبيةاألدبىمبصرصالح احمد ايمن ايمان82360

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود كامل ايمن ايمان82361

القليوبيةاألدبىمبصرتغيان قتحى توفيق ايمان82362

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد الفتاح عبد ايمان82363

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود فتحى محمد ايمان82364

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد حسين فراج حسين بسمه82365

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد الرؤوف عبد محمد تسبيح82366

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد الفتاح عبد محمود ثناء82367

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى محمود محمد جهاد82368

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد على محمود جهاد82369

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد انور هشام حبيبه82370

القليوبيةاألدبىمبصرهللا جاب السمان محمد حنين82371

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان عباس الحميد عبد خلود82372

القليوبيةاألدبىمبصرالكريم عبد هاشم على داليا82373

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد على تهامى دعاء82374

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد عنتر دعاء82375

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن رحمه82376

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود حامد خالد رحمه82377

القليوبيةاألدبىمبصرالاله عبد محمد الاله عبد رحمه82378

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد عيد خالد رقيه82379

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان هللا عبد احمد روضه82380

القليوبيةاألدبىمبصرمجاهد مهدى الهادى عبد زينب82381

القليوبيةاألدبىمبصريوسف على محمود محمد زينب82382

القليوبيةاألدبىمبصرعلى سعيد مصطفى ساره82383

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى خلف سعيد سلمى82384

القليوبيةاألدبىمبصرالدين نور الدين عز محمد سميه82385

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد احمد سوميه82386

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد عاصم شروق82387

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين على مصطفى شيماء82388

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد صبحى صفاء82389

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم كرم فوزى عائشه82390

القليوبيةاألدبىمبصرسيد احمد الناصر عبد غاده82391

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد خالد غيداء82392

القليوبيةاألدبىمبصرجمعه فرغلى عصام الزهراء فاطمه82393

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد جمال فاطمه82394

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد عيد محمد فاطمه82395

القليوبيةاألدبىمبصرعلى احمد وائل مرنا82396
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راسبالخصوص/ ف

ن425الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن433الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن402الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن368الخصوص/ ف

ن372الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن453الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن348الخصوص/ ف

ن357الخصوص/ ف

ن507الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن363الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن378الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد مريم82397

القليوبيةاألدبىمبصررمضان حسين الدين عالء مريم82398

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد الحسينى مجدى مريم82399

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى حامد مصطفى مريم82400

القليوبيةاألدبىمبصرحسن الشحات حسن منار82401

القليوبيةاألدبىمبصرحسين احمد محمد نصر منار82402

القليوبيةاألدبىمبصرعيد سليمان عيد منى82403

القليوبيةاألدبىمبصريوسف العاطى عبد محروس مى82404

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد مجدى ميسون82405

القليوبيةاألدبىمبصرسيد محمد احمد سيد ندى82406

القليوبيةاألدبىمبصراحمد القوى عبد محمد ندى82407

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود عوض محمود ندى82408

القليوبيةاألدبىمبصرالهادى عبد سيد ناصر ندى82409

القليوبيةاألدبىمبصرسليم محمد حسين هاجر82410

القليوبيةاألدبىمبصرنعمان فهمى قريش هاجر82411

القليوبيةاألدبىمبصرمسعود صابر مسعود هاجر82412

القليوبيةاألدبىمبصرهللا سعد مدنى ناصر هاجر82413

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود سنهابى ايمن هدى82414

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمود هدى82415

القليوبيةاألدبىمبصرزكى على امين هدير82416

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد كامل عدلى هند82417

القليوبيةاألدبىمبصرهللا جاد محمد مجدى هند82418

القليوبيةاألدبىمبصرالموجود عبد هللا عبد عماد ياسمين82419

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم خليفه العزيز عبد احمد يمنى82420

القليوبيةاألدبىمبصرمنتصر المنصف عبد سيد اسراء82421

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد امانى82422

القليوبيةاألدبىمبصرالشحرى محمود قاسم ايمن ايمان82423

القليوبيةاألدبىمبصرمحجوب السيد احمد اشرف ايه82424

القليوبيةاألدبىمبصرزيد ابو محمد عربى دعاء82425

القليوبيةاألدبىمبصرصبرى فؤاد احمد فاطمه82426

القليوبيةاألدبىمبصرالناصر عبد السيد الفتاح عبد خالد مروه82427

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد الهادى عبد صابر منه82428

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد فتحى نجاه82429

القليوبيةاألدبىمبصرسعيد محمد الستار عبد رمضان هاجر82430

القليوبيةاألدبىمبصرخطاب محمد محمود ياسر احسان82431

القليوبيةاألدبىمبصرزينهم احمد العظيم عبد الحميد عبد اسراء82432

القليوبيةاألدبىمبصرهللا مكرم محمد المجيد عبد قاسم اسماء82433

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد مهدى امين الناصر عبد امانى82434

القليوبيةاألدبىمبصرشعالن كامل جابر سامى امنيه82435

القليوبيةاألدبىمبصرفايد احمد النبى عبد احمد اميره82436

القليوبيةاألدبىمبصرحسن حسن عواد حسن اميره82437

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد حسين هشام اميره82438
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ثانالخصوص/ ف

ن431الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن439الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن408الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن482.5الخصوص/ ف

ن461الخصوص/ ف

ن359الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن410الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ن405ابوزعبل/ ف

ن432ابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ن408ابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ن396ابوزعبل/ ف

ن485ابوزعبل/ ف

ن475ابوزعبل/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ن536حمزة كفر/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ن406حمزة كفر/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ن409حمزة كفر/ ف

ن328حمزة كفر/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرشعالن سيد احمد ماهر ايمان82439

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد على على محمود ايمان82440

القليوبيةاألدبىمبصرالعطار العال عبد العزيز عبد قاسم ايه82441

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد عادل دعاء82442

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل الكافى عبد احمد محمود سماح82443

القليوبيةاألدبىمبصرفواز احمد السالم عبد سلوى82444

القليوبيةاألدبىمبصررمضان احمد سعيد رضا شمس82445

القليوبيةاألدبىمبصرزيدان محمد الرازق عبد ناصر ايمن شيماء82446

القليوبيةاألدبىمبصرامين كامل جمعه شيماء82447

القليوبيةاألدبىمبصرالسيسى على احمد مهنى عماد الزهراء فاطمه82448

القليوبيةاألدبىمبصرخليل على الباقى عبد منصف مرفت82449

القليوبيةاألدبىمبصرعدس ابراهيم العزيز عبد صابر مريم82450

القليوبيةاألدبىمبصرحنفى العزيز عبد محمد هانى مريم82451

القليوبيةاألدبىمبصراحمد يوسف شريف منى82452

القليوبيةاألدبىمبصرحبيب محمد العظيم عبد رضا هاجر82453

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان مبارك عوده هبه82454

القليوبيةاألدبىمبصرخضر احمد السيد كمال هبه82455

القليوبيةاألدبىمبصرالحلو على الرازق عبد على هدى82456

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم منصور يوسف احمد ياسمين82457

القليوبيةاألدبىمبصرالصمد عبد مصطفى ابراهيم االء82458

القليوبيةاألدبىمبصرحجاب خليفه المؤمن عبد حامد ايه82459

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد ايه82460

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد احمد احمد جمال اسراء82461

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد على محمود حسن اسماء82462

القليوبيةاألدبىمبصرسليم حسين محمد شريف اسماء82463

القليوبيةاألدبىمبصرشلبى الجواد عبد رشاد ناصر اسماء82464

القليوبيةاألدبىمبصرالمغمض مصطفى منصور جمال امال82465

القليوبيةاألدبىمبصراحمد زهران محمود امنيه82466

القليوبيةاألدبىمبصرعالم احمد محمد اشرف ايمان82467

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عطا ابراهيم محمد ربيع ايمان82468

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد امين الظاهر عبد سعيد ايمان82469

القليوبيةاألدبىمبصرالحضرى محمود النبى عبد هادى ايمان82470

القليوبيةاألدبىمبصرحسن مدبولى محمود ابراهيم بسمله82471

القليوبيةاألدبىمبصرزيد ابو حسين محمد سعد بسمه82472

القليوبيةاألدبىمبصرهلول غريب حمدى خلود82473

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد على محمود حسن دعاء82474

القليوبيةاألدبىمبصرطلبه راغب خيرى رمضان دعاء82475

القليوبيةاألدبىمبصرالمجيد عبد يوسف عمرو دنيا82476

القليوبيةاألدبىمبصرصالح محمد على مسعود رحاب82477

القليوبيةاألدبىمبصرعامر محمد حامد عصام رحمه82478

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم محمد رضا82479

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود بدر ايمن زينب82480
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ن391حمزة كفر/ ف

ن467حمزة كفر/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ن391حمزة كفر/ ف

ن338حمزة كفر/ ف

راسبحمزة كفر/ ف

ن383حمزة كفر/ ف

ن420حمزة كفر/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

راسبحمزة كفر/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ن451حمزة كفر/ ف

ن398حمزة كفر/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ن408حمزة كفر/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ن411القناطر/ ف

ن389القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن439القناطر/ ف

ن441القناطر/ ف

ن474القناطر/ ف

ن467القناطر/ ف

ن345القناطر/ ف

ن382.5القناطر/ ف

ن524القناطر/ ف

ن505القناطر/ ف

ن434القناطر/ ف

ن367القناطر/ ف

ن383القناطر/ ف

ن447القناطر/ ف

ن437القناطر/ ف

ن486القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن565القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن437القناطر/ ف

ن356القناطر/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرعثمان موسى رجب شريف زينب82481

القليوبيةاألدبىمبصرالغنى عبد الصادق عبد بكر ساره82482

القليوبيةاألدبىمبصرامام محمد عابد ساره82483

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد عطيه محمد ساره82484

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود محمد سحر82485

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد امبابى سيد اشرف سلمى82486

القليوبيةاألدبىمبصرسعد الحميد عبد محمد سلمى82487

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد احمد سيد محمد احمد سمر82488

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم المؤمن عبد سيد سندس82489

القليوبيةاألدبىمبصرطه تهامى طه شروق82490

القليوبيةاألدبىمبصرعلوان محمد حسن عطا شروق82491

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمد على شيماء82492

القليوبيةاألدبىمبصرمعداوى زايد محمد محمد شيماء82493

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار رجب ابراهيم ممدوح عائشه82494

القليوبيةاألدبىمبصرعلى احمد العزيز عبد عبير82495

القليوبيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد شوقى الناصر عبد عال82496

القليوبيةاألدبىمبصررشدى الستار عبد رضا فاطمه82497

القليوبيةاألدبىمبصرالغنى عبد الظاهر عبد صبحى فاطمه82498

القليوبيةاألدبىمبصراحمد مدبولى نحمده فاطمه82499

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد الجميل محمد وائل فاطمه82500

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود حسن احمد كريمه82501

القليوبيةاألدبىمبصرالمعطى عبد يونس المعطى عبد كريمه82502

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم سيد كمال سيد كعبه82503

القليوبيةاألدبىمبصرعفله يونس الفتوح ابو عماد مريم82504

القليوبيةاألدبىمبصرالمجد ابو محمد محمود محمد مريم82505

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود عبده منار82506

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان جالل شعبان هللا منه82507

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد على محمد الغنى عبد منى82508

القليوبيةاألدبىمبصرفهيم محمد رمضان مى82509

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار مرسى محمد الواحد عبد مى82510

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حافظ متولى مصطفى مى82511

القليوبيةاألدبىمبصرسمكه عاشور موسى مى82512

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد ندا82513

القليوبيةاألدبىمبصرحنضل محمد على محمد ندا82514

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان محمد عادل ندى82515

القليوبيةاألدبىمبصرحجاب سيد الرحمن عبد خالد نرمين82516

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد دسوقى محمد نعمه82517

القليوبيةاألدبىمبصرعامر احمد شحاته جابر نورا82518

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم هاشم ابراهيم احمد رمضان نورا82519

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد هالل سامى نورا82520

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد كمال عثمان نورا82521

القليوبيةاألدبىمبصرحافظ عطيه رضا نورهان82522
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ثانالقناطر/ ف

ن541القناطر/ ف

راسبالقناطر/ ف

ن566القناطر/ ف

ن496القناطر/ ف

ن426القناطر/ ف

ن573القناطر/ ف

راسبالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن361القناطر/ ف

ن465القناطر/ ف

ن559القناطر/ ف

ن528القناطر/ ف

ن524القناطر/ ف

ن379القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن459القناطر/ ف

ن507القناطر/ ف

ن448القناطر/ ف

ن390القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن359القناطر/ ف

ن528القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن375القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن488القناطر/ ف

ن376القناطر/ ف

ن394القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن396القناطر/ ف

ن371القناطر/ ف

ن419القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن393القناطر/ ف

ن382القناطر/ ف

ن446القناطر/ ف

ن458القناطر/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرالروبى ابراهيم مصلح سعيد نيره82523

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد نيره82524

القليوبيةاألدبىمبصرالغنى عبد سالم المتجلى عبد هاجر82525

القليوبيةاألدبىمبصرخليل محمد مصطفى عزت هاجر82526

القليوبيةاألدبىمبصردويك عيد السيد ناصر هاجر82527

القليوبيةاألدبىمبصرعمر محمد على الدين محيى هشام هاجر82528

القليوبيةاألدبىمبصرهيكل محمد فائق هشام هاله82529

القليوبيةاألدبىمبصرعبده ابراهيم رجب صالح هبه82530

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عطا محمد احمد عربى هبه82531

القليوبيةاألدبىمبصررزق احمد محمد احمد هدايه82532

القليوبيةاألدبىمبصرالصمد عبد مصطفى احمد ياسمين82533

القليوبيةاألدبىمبصرعيد احمد على محمد عيد اسماء82534

القليوبيةاألدبىمبصرخليل مرسى سعيد االء82535

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الحاج كمال رزق عادل اميره82536

القليوبيةاألدبىمبصرالدين سراج على القادر عبد محمد ايمان82537

القليوبيةاألدبىمبصرعلى حسن الفتاح عبد هاشم ايمان82538

القليوبيةاألدبىمبصرعلى على هللا عبد عاطف بسمه82539

القليوبيةاألدبىمبصرالدايم عبد ابراهيم محمد احمد دعاء82540

القليوبيةاألدبىمبصرالصيفى احمد حنفى حسن رحاب82541

القليوبيةاألدبىمبصرالبيه على حسن محمد نصر ريهام82542

القليوبيةاألدبىمبصربركات هللا عبد الفتاح عبد احمد شيماء82543

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمود حسن مسعد فاطمه82544

القليوبيةاألدبىمبصرالدين شرف محمود مصطفى محمد مريم82545

القليوبيةاألدبىمبصرشاهين اسماعيل محمد احمد هللا منه82546

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم الفتاح عبد منى82547

القليوبيةاألدبىمبصربدر ابراهيم المولى عبد منى82548

القليوبيةاألدبىمبصرالدين جمال سيد الكريم عبد اشرف ياسمين82549

القليوبيةاألدبىمبصردسوقى محمد حسين ياسر يمنى82550

القليوبيةاألدبىمبصرصالح الفتاح عبد على خالد ابتهال82551

القليوبيةاألدبىمبصرعلى احمد احمد الفتاح عبد اسراء82552

القليوبيةاألدبىمبصرحميده محمد انور عماد اسراء82553

القليوبيةاألدبىمبصرمرعى حلمى حمدى محمد اسراء82554

القليوبيةاألدبىمبصرالشافى عبد احمد يسن الدين صالح محمد اسراء82555

القليوبيةاألدبىمبصرعوده عايد محمد اسراء82556

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار عزت سيد اسماء82557

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم الرحمن عبد اسماء82558

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى الفتاح عبد يوسف ايهاب االء82559

القليوبيةاألدبىمبصرحرب الفتاح عبد سعيد خالد امانى82560

القليوبيةاألدبىمبصرسنجر محمد الهادى عبد سالمه امينه82561

القليوبيةاألدبىمبصرالغنام عبد رمضان ابراهيم امينه82562

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد رضاض احمد ايه82563

القليوبيةاألدبىمبصرزلط سليمان حبشى محمد ايه82564
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ن487القناطر/ ف

ن409القناطر/ ف

ن411القناطر/ ف

ن412القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن474القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن474القناطر/ ف

ن401القناطر/ ف

ن562البرادعة/ ف

ن470البرادعة/ ف

ثانالبرادعة/ ف

ن548البرادعة/ ف

ن394البرادعة/ ف

ن562البرادعة/ ف

ن585البرادعة/ ف

ن562البرادعة/ ف

ن390البرادعة/ ف

ن577البرادعة/ ف

ن398البرادعة/ ف

ن590البرادعة/ ف

ن535البرادعة/ ف

ن344البرادعة/ ف

ثانالبرادعة/ ف

ن424البرادعة/ ف

ن445البرادعة/ ف

ن551قليوب/ ف

راسبقليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن391قليوب/ ف

ن578قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن472قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن547قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن454قليوب/ ف

ن585قليوب/ ف

ن374قليوب/ ف

ن396قليوب/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرعلى منصور حسان منصور ايه82565

القليوبيةاألدبىمبصرجلجل الرازق عبد على خالد ايمان82566

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد عيد محمود عاطف ايمان82567

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سيد وائل ايناس82568

القليوبيةاألدبىمبصرعباده شحات صالح احمد بسمه82569

القليوبيةاألدبىمبصرزعفان محمود حامد مجدى جنه82570

القليوبيةاألدبىمبصرسليم ابراهيم محمد السيد حبيبه82571

القليوبيةاألدبىمبصرسالم ابو رمضان على مصطفى حبيبه82572

القليوبيةاألدبىمبصرشراقى كامل رضا حسن حسناء82573

القليوبيةاألدبىمبصرسالم سعيد سمير حسناء82574

القليوبيةاألدبىمبصرسنجر الرازق عبد حسن صالح حسناء82575

القليوبيةاألدبىمبصرعاشور رفاعى الفتاح عبد سعيد خلود82576

القليوبيةاألدبىمبصرخليفه الحليم عبد محمد مأمون خلود82577

القليوبيةاألدبىمبصرالغنام سيد سيد ابراهيم دينا82578

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان ابراهيم يوسف ابراهيم رحاب82579

القليوبيةاألدبىمبصرحسانين لبيب محمد عصام رحاب82580

القليوبيةاألدبىمبصرفرج ابراهيم احمد حامد رحمه82581

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود مختار عمرو رحمه82582

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين على خليل فوزى رحمه82583

القليوبيةاألدبىمبصردياب سالمه دياب محمود رنيا82584

القليوبيةاألدبىمبصرعوض على عاشور احمد زينب82585

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل عابد حسن زينب82586

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد حمدون صالح زينب82587

القليوبيةاألدبىمبصررضا عبده فرج عمرو زينب82588

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عطا احمد طنطاوى سيد ساره82589

القليوبيةاألدبىمبصربطاح ابراهيم حسن عيد ساميه82590

القليوبيةاألدبىمبصرشلبى على على حامد سندس82591

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان الغنى عبد رزق خالد سهيله82592

القليوبيةاألدبىمبصرشلبى مرسى هللا عبد شحته شيماء82593

القليوبيةاألدبىمبصرمرجان احمد محمد فتحى شيماء82594

القليوبيةاألدبىمبصرعشماوى صالح سيد صباح82595

القليوبيةاألدبىمبصرالبشار محمد على على عائشه82596

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود السيد امين حماده عبير82597

القليوبيةاألدبىمبصرعبيد فرحات عواد الحميد عبد عزه82598

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم مصطفى عزيزه82599

القليوبيةاألدبىمبصرانور ابو مصطفى فرج سعد غاده82600

القليوبيةاألدبىمبصرعطوه الرحيم عبد على خالد فاتن82601

القليوبيةاألدبىمبصرشقير احمد مصطفى اسامه فاطمه82602

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان محمد الجليل عبد صالح فاطمه82603

القليوبيةاألدبىمبصرامام احمد طه فاطمه82604

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان ابراهيم يوسف مختار فاطمه82605

القليوبيةاألدبىمبصرزايد حسين الحميد عبد اسماعيل مريم82606
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ن523قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن532قليوب/ ف

ن492قليوب/ ف

ن540قليوب/ ف

ن416قليوب/ ف

ن499قليوب/ ف

ن473قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن393قليوب/ ف

ن368قليوب/ ف

ن513قليوب/ ف

ن417قليوب/ ف

ن577قليوب/ ف

ن371قليوب/ ف

ن518قليوب/ ف

ن424قليوب/ ف

ن529قليوب/ ف

ن558قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن475قليوب/ ف

ن476قليوب/ ف

ن546قليوب/ ف

ن555قليوب/ ف

ن504قليوب/ ف

ن461قليوب/ ف

ن579قليوب/ ف

ن514قليوب/ ف

ن464قليوب/ ف

ن383قليوب/ ف

ن539قليوب/ ف

ن556قليوب/ ف

ن375قليوب/ ف

ن419قليوب/ ف

ن368قليوب/ ف

ن547قليوب/ ف

ن599قليوب/ ف

ن386قليوب/ ف

ن450قليوب/ ف

ن343قليوب/ ف

ن505قليوب/ ف

ن540قليوب/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرمرسى رمضان الناصر عبد جمال مريم82607

القليوبيةاألدبىمبصرقنديل محمد ابراهيم محمد مريم82608

القليوبيةاألدبىمبصرغزاله ابو محمود السعود ابو منال82609

القليوبيةاألدبىمبصرالشرشابى فرج فتحى محمد عمرو هللا منه82610

القليوبيةاألدبىمبصريوسف على حسن مرزوق مياده82611

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد عطيه سامى ميار82612

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد سعيد ياسر ناهد82613

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد بدر على ناجح ندى82614

القليوبيةاألدبىمبصرضون الجليل عبد محفوظ نورا82615

القليوبيةاألدبىمبصرالعظيم عبد شوقى اشرف نورهان82616

القليوبيةاألدبىمبصررزق محمد مسعد سعد نورهان82617

القليوبيةاألدبىمبصرعرفه محمد صالح مسعود نورهان82618

القليوبيةاألدبىمبصرفروح سالم المنعم عبد الفتاح عبد هاجر82619

القليوبيةاألدبىمبصربرعى سليمان سيد هللا عبد هاجر82620

القليوبيةاألدبىمبصرحرب شحاته حسن عيد هاجر82621

القليوبيةاألدبىمبصردسوقى محمد دسوقى محمد هاجر82622

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد طه ماهر محمد هاجر82623

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سعيد ماهر سعيد هبه82624

القليوبيةاألدبىمبصرقناوى حسن الحليم عبد مسعد هبه82625

القليوبيةاألدبىمبصرعيسى احمد حامد سامى والء82626

القليوبيةاألدبىمبصرمطر الجليل عبد صبحى ياسر ياسمين82627

القليوبيةاألدبىمبصرسيد محمد حمدى يمنى82628

القليوبيةاألدبىمبصرالشاعر خليفه حسن سالم اسراء82629

القليوبيةاألدبىمبصرعلى ابو ابراهيم العزيز عبد على اسراء82630

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان كرمانى خليل كرمانى اسراء82631

القليوبيةاألدبىمبصرالموريجى بيومى العزيز عبد سيد اسماء82632

القليوبيةاألدبىمبصرعلى ابو ابراهيم العزيز عبد على اسماء82633

القليوبيةاألدبىمبصرالطوخى كرمانى ابراهيم وليد اميره82634

القليوبيةاألدبىمبصرسعوديه ابو ابراهيم يوسف سعيد ايه82635

القليوبيةاألدبىمبصرنعمه ابو مصطفى الظاهر عبد محى تسبيح82636

القليوبيةاألدبىمبصرالدونى على السيد عزت دينا82637

القليوبيةاألدبىمبصراالجهورى على السيد انور سماح82638

القليوبيةاألدبىمبصرهللا جاد حجازى الرحمن عبد ممدوح شيماء82639

القليوبيةاألدبىمبصرعويضه محمد مهران خالد فاتن82640

القليوبيةاألدبىمبصرنصر الطيب ابو الدين كمال فاطمه82641

القليوبيةاألدبىمبصرقنديل على محمد النجا ابو فاطمه82642

القليوبيةاألدبىمبصرالدين نور على محمد حلمى فاطمه82643

القليوبيةاألدبىمبصرسقايه ابو محمد الهادى عبد انور ليلى82644

القليوبيةاألدبىمبصريوسف محمدين محمد جمال مريم82645

القليوبيةاألدبىمبصرالقليوبى ابراهيم احمد سعد مريم82646

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه ابراهيم اسماعيل هانى مريم82647

القليوبيةاألدبىمبصرحماد شديد نجاح الدسوقى ابراهيم هاجر82648
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ن352قليوب/ ف

ن445قليوب/ ف

ن441قليوب/ ف

ن581قليوب/ ف

ن517قليوب/ ف

ن417قليوب/ ف

ن413قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن412قليوب/ ف

ن364قليوب/ ف

ن544قليوب/ ف

ن527قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن555قليوب/ ف

ن464قليوب/ ف

ن468قليوب/ ف

ن532قليوب/ ف

ن449قليوب/ ف

ن532قليوب/ ف

ن478قليوب/ ف

ن392سنديون/ ف

ن358سنديون/ ف

ن527سنديون/ ف

ثانسنديون/ ف

ن371سنديون/ ف

ن496سنديون/ ف

ن429سنديون/ ف

ثانسنديون/ ف

ن552سنديون/ ف

ن463سنديون/ ف

ن470سنديون/ ف

ن444سنديون/ ف

ن529سنديون/ ف

ن540سنديون/ ف

ن468سنديون/ ف

ن546سنديون/ ف

ن494سنديون/ ف

ن433سنديون/ ف

ن511سنديون/ ف

ن476سنديون/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرالصالحى محمد ابراهيم محمد هاجر82649

القليوبيةاألدبىمبصرالحشاش بحيرى سعد خالد ياسمين82650

القليوبيةاألدبىمبصرالواحد عبد سعيد ابراهيم اميره82651

القليوبيةاألدبىمبصرالدالى هارون ربيع وحيد حنان82652

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود سندس82653

القليوبيةاألدبىمبصرخليل محمد ناصر رفعت سهيله82654

القليوبيةاألدبىمبصرسعيد رمضان هانى شيماء82655

القليوبيةاألدبىمبصرالمرجاوى حسين محمد الواحد عبد عاطف صفيه82656

القليوبيةاألدبىمبصرعيد محمد ابراهيم سالم ضحى82657

القليوبيةاألدبىمبصرالرازق عبد عويس سيد ندى82658

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم فتحى ندى82659

القليوبيةاألدبىمبصرالخير ابو همام فتحى محمد ندى82660

القليوبيةاألدبىمبصرفرج طه ربيع الدين عز نورهان82661

القليوبيةاألدبىمبصرالدين سيف فرج ناصر محمود نيره82662

القليوبيةاألدبىمبصرحسن على رمضان مجدى هدير82663

القليوبيةاألدبىمبصرعلى الوهاب عبد اللطيف عبد رأفت هبه82664

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار مصطفى المنعم عبد محمد ابتهال82665

القليوبيةاألدبىمبصرالشاهد مرسى امين احمد اسراء82666

القليوبيةاألدبىمبصرحجاج هللا فتح محمد جوده اسراء82667

القليوبيةاألدبىمبصرالقاضى عبده الفتاح عبد عادل اسراء82668

القليوبيةاألدبىمبصرالشافعى الرحمن عبد الفتاح عبد اسراء82669

القليوبيةاألدبىمبصرالدين شمس الفتاح عبد محمود اسراء82670

القليوبيةاألدبىمبصرالقاضى محمد زيد ابو ممدوح اسراء82671

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان العال عبد احمد على اسماء82672

القليوبيةاألدبىمبصريوسف ابراهيم راضى محمد اسماء82673

القليوبيةاألدبىمبصرهندى المؤمن عبد العليم عبد محمد اسماء82674

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن سيد امانى82675

القليوبيةاألدبىمبصرزيد ابو سعد زيد ابو اميره82676

القليوبيةاألدبىمبصرعصفور بيومى ابراهيم محمود اميره82677

القليوبيةاألدبىمبصرالعال ابو محمد السيد وجيه ايه82678

القليوبيةاألدبىمبصرغريب احمد فتحى حبيبه82679

القليوبيةاألدبىمبصرليله ابو سالم محمد سالم حسناء82680

القليوبيةاألدبىمبصرالطودى احمد محمد عالء داليا82681

القليوبيةاألدبىمبصرليله ابو صديق محمد جمال زينب82682

القليوبيةاألدبىمبصرجاد ابراهيم امين محمد زينب82683

القليوبيةاألدبىمبصريونس ابراهيم الحميد عبد محمد ساره82684

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد عرفه سيد شروق82685

القليوبيةاألدبىمبصرالمنياوى ابراهيم محمد الكريم عبد شيماء82686

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى الفتاح عبد مرسى وجيه عائشه82687

القليوبيةاألدبىمبصرسالم سليمان محمد نبيل عال82688

القليوبيةاألدبىمبصرعصفور محمود بدر رفعت فاطمه82689

القليوبيةاألدبىمبصرالجواد عبد فتحى الجواد عبد فاطمه82690
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ن432سنديون/ ف

ن396سنديون/ ف

ثاناشفين كوم/ ف

ن521اشفين كوم/ ف

ن511اشفين كوم/ ف

ثاناشفين كوم/ ف

ن475اشفين كوم/ ف

ثاناشفين كوم/ ف

ن502اشفين كوم/ ف

راسباشفين كوم/ ف

ن370اشفين كوم/ ف

ن394اشفين كوم/ ف

ن416اشفين كوم/ ف

ن491اشفين كوم/ ف

ثاناشفين كوم/ ف

ثاناشفين كوم/ ف

ن357المنيرة/ ف

ن528المنيرة/ ف

ن512المنيرة/ ف

ن465المنيرة/ ف

ن481المنيرة/ ف

ن507المنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

ن398المنيرة/ ف

ن475المنيرة/ ف

ن513المنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ن456المنيرة/ ف

ن415المنيرة/ ف

ن373المنيرة/ ف

ن494المنيرة/ ف

ن424المنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

ن552المنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ن420المنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ن474المنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرزيد ابو الباقى عبد المنعم عبد ممدوح فاطمه82691

القليوبيةاألدبىمبصرالبر عبد احمد سمير اشرف كاميليا82692

القليوبيةاألدبىمبصرالقاضى ابراهيم حسين محمد مروه82693

القليوبيةاألدبىمبصرزيدان سيد امين سالمه منار82694

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد صالح حسن محمد منار82695

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد التواب عبد المنعم عبد سعيد مها82696

القليوبيةاألدبىمبصرحسين العظيم عبد سيد رمضان موده82697

القليوبيةاألدبىمبصرحجازى مصطفى محمد مصطفى مياده82698

القليوبيةاألدبىمبصرجياش محمد سعيد محمد ناهد82699

القليوبيةاألدبىمبصرعيسى هادى سيد حماده ندا82700

القليوبيةاألدبىمبصررزق ابراهيم اشرف نهال82701

القليوبيةاألدبىمبصرراضى احمد المنعم عبد سالمه نورا82702

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد وائل نورا82703

القليوبيةاألدبىمبصرحسان مسلم حسان سالمه نفين82704

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد هاجر82705

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار عيسوى مصطفى عيسوى هدايه82706

القليوبيةاألدبىمبصرراضى احمد المنعم عبد خضر وفاء82707

القليوبيةاألدبىمبصرعصفور بيومى محمد سعيد ياسمين82708

المنوفيةاألدبىمبصرمره الحميد عبد محمد افنان82709

المنوفيةاألدبىمبصرعويضه ابراهيم هشام شيماء82710

المنوفيةاألدبىمبصريونس على حامد محمد عهد82711

المنوفيةاألدبىمبصرالشون فريد احمد مريم82712

المنوفيةاألدبىمبصرالغار ابو شبل مجدى احمد مريم82713

المنوفيةاألدبىمبصرزغلول الحليم عبد اسلم نور82714

المنوفيةاألدبىمبصرحسين الحسينى محمد نور82715

المنوفيةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمود محمود ابراهيم يمنى82716

المنوفيةاألدبىمبصرالنجار على شعبان جمعه الشيماء82717

المنوفيةاألدبىمبصرالنصر ابو الحميد عبد احمد محمد الزهراء82718

المنوفيةاألدبىمبصرالبهنسى عامر محمد ايه82719

المنوفيةاألدبىمبصرالكيالنى محمد سعيد داليا82720

المنوفيةاألدبىمبصرشكر محمود على الفتاح عبد رجاء82721

المنوفيةاألدبىمبصرشكر مصطفى محمد مصطفى رقيه82722

المنوفيةاألدبىمبصرنصر احمد المعطى عبد حمدى روضه82723

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود طارق سماء82724

المنوفيةاألدبىمبصرالشاذلى العزيز عبد محمد سمر82725

المنوفيةاألدبىمبصرالوكيل الفتاح عبد فوزى شيماء82726

المنوفيةاألدبىمبصرالدين شرف الحفيظ عبد على صباح82727

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد فتحى محمد منار82728

المنوفيةاألدبىمبصرراضى على ابراهيم على هاجر82729

المنوفيةاألدبىمبصرالسبكى حسين حامد عماد روضه82730

المنوفيةاألدبىمبصرحبيبه ابو العزيز عبد ياسر روضه82731

المنوفيةاألدبىمبصرغانم محمد محمد حمدى زينب82732
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ثانالمنيرة/ ف

ن394المنيرة/ ف

ن409المنيرة/ ف

ن499المنيرة/ ف

ن406المنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ن598المنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ن520المنيرة/ ف

ن521المنيرة/ ف

ن436المنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

ن369.5الكوم شبين/ ف

ن411الكوم شبين/ ف

ن433الكوم شبين/ ف

ن431الكوم شبين/ ف

ن435.5الكوم شبين/ ف

ن473الكوم شبين/ ف

ن463الكوم شبين/ ف

ن415باص شبرا/ ف

ن525باص شبرا/ ف

ن384باص شبرا/ ف

ثانباص شبرا/ ف

ن418باص شبرا/ ف

ن459باص شبرا/ ف

ن575باص شبرا/ ف

ن564باص شبرا/ ف

راسبباص شبرا/ ف

ن410.5باص شبرا/ ف

ن457باص شبرا/ ف

ن482.5باص شبرا/ ف

ثانباص شبرا/ ف

ن489مليج/ ف

ن380مليج/ ف

ن396مليج/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرالحصرى فرج سالمه فاطمه82733

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم طه فؤاد هللا عبد فاطمه82734

المنوفيةاألدبىمبصرالحصرى محمد ايمن ياسمين82735

المنوفيةاألدبىمبصرسالم على رأفت ايه82736

المنوفيةاألدبىمبصرعيد الليسى هللا فتح حامد حبيبه82737

المنوفيةاألدبىمبصرنوار سالمه الدين بهاء سامى دعاء82738

المنوفيةاألدبىمبصرحسن الطنطاوى حامد احمد زهراء82739

المنوفيةاألدبىمبصرصباح السيد احمد السيد شيماء82740

المنوفيةاألدبىمبصرحسين الدسوقى مصطفى احمد هاجر82741

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى عبد عيد اشرف يمنى82742

المنوفيةاألدبىمبصركليب على سعيد امنيه82743

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل حسين احمد هانى االء82744

المنوفيةاألدبىمبصرضيف عطيه حامد ايمان82745

المنوفيةاألدبىمبصرزياده لطفى على جهاد82746

المنوفيةاألدبىمبصرالحاجه البدرى محمد سميه82747

المنوفيةاألدبىمبصرالبنباوى محمد السالم عبد شيماء82748

المنوفيةاألدبىمبصرخطاب على محمد شيماء82749

المنوفيةاألدبىمبصرالبمباوى محمد بيومى فاطمه82750

المنوفيةاألدبىمبصرزهره ابو على عادل هللا منه82751

المنوفيةاألدبىمبصرسعد ابراهيم صالح هللا منه82752

المنوفيةاألدبىمبصرعجوه ابو البهى سعيد هاجر82753

المنوفيةاألدبىمبصرالجبيرى عزب الغفار عبد عزب ايه82754

المنوفيةاألدبىمبصرالعنين ابو الهادى عبد على جهاد82755

المنوفيةاألدبىمبصرقابيل عطيه عاطف رحاب82756

المنوفيةاألدبىمبصرالنور ابو عفيفى مختار محمد عفيفى رقيه82757

المنوفيةاألدبىمبصرالمشايخ محمد فتحى هند82758

المنوفيةاألدبىمبصرحمزه قطب الرحمن عبد محمد اسماء82759

المنوفيةاألدبىمبصرالمغربى الغنى عبد محمد االء82760

المنوفيةاألدبىمبصرالكريم عبد العزيز عبد عيد دعاء82761

المنوفيةاألدبىمبصرالحصرى محمد صبحى ساره82762

المنوفيةاألدبىمبصرالسخاوى حموده محمد حمدى سميه82763

المنوفيةاألدبىمبصرحسين ابو محمد حامد سعاد82764

المنوفيةاألدبىمبصرالشرقاوى الخالق عبد السيد عنان82765

المنوفيةاألدبىمبصرعماره على السميع عبد سامى فاطمه82766

المنوفيةاألدبىمبصرخليل فتحى صابر منار82767

المنوفيةاألدبىمبصرعباده ادم محمد صديق اسراء82768

المنوفيةاألدبىمبصربدوى شعبان الفاضل عبد سمير اميره82769

المنوفيةاألدبىمبصرجويلى المطلب عبد محمد عادل اميره82770

المنوفيةاألدبىمبصررزق ابراهيم رزق احمد ايمان82771

المنوفيةاألدبىمبصرفايد محمد احمد السيد محمد ايمان82772

المنوفيةاألدبىمبصرالشناوى المتولى على عماد رحمه82773

المنوفيةاألدبىمبصرالمهدى فهمى طه سعيد رضا82774
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ن479مليج/ ف

ن392مليج/ ف

ن517مليج/ ف

ن452.5الدالتون/ ف

ن454الدالتون/ ف

ن398الدالتون/ ف

ن535الدالتون/ ف

ن445الدالتون/ ف

ن541الدالتون/ ف

ن562الدالتون/ ف

ن509البتانون/ ف

ن487البتانون/ ف

ن603البتانون/ ف

ن466البتانون/ ف

ن417البتانون/ ف

ن422البتانون/ ف

ن406البتانون/ ف

ن382البتانون/ ف

ن395البتانون/ ف

ن477.5البتانون/ ف

ن448البتانون/ ف

ن430.5طنبدى كفر/ ف

ثانطنبدى كفر/ ف

ثانطنبدى كفر/ ف

ن405طنبدى كفر/ ف

ن518.5طنبدى كفر/ ف

ن464الماى/ ف

ن452الماى/ ف

ن393الماى/ ف

ن402.5الماى/ ف

ثانالماى/ ف

ثانالماى/ ف

ثانالماى/ ف

ن565الماى/ ف

ثانالماى/ ف

ثانالحجر شنتنا/ ف

ن517الحجر شنتنا/ ف

ثانالحجر شنتنا/ ف

ن414الحجر شنتنا/ ف

ثانالحجر شنتنا/ ف

ن487الحجر شنتنا/ ف

ثانالحجر شنتنا/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرمحمد دويدار فوزى محمد زينب82775

المنوفيةاألدبىمبصربدر السيد محمد سلمى82776

المنوفيةاألدبىمبصرهدهود البكرى محمد رضا شمس82777

المنوفيةاألدبىمبصربحيرى محمد الفتاح عبد مدحت ضحى82778

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين محمد المنعم عبد سمير عبير82779

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى محمد سامى ندى82780

المنوفيةاألدبىمبصرجويلى متولى نبيل نورا82781

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم صالح اسماء82782

المنوفيةاألدبىمبصرغنيم راشد الرؤف عبد ايوب االء82783

المنوفيةاألدبىمبصرهاشم السيد السباعى عادل ايمان82784

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد صبحى ابراهيم دنيا82785

المنوفيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد مجدى رحمه82786

المنوفيةاألدبىمبصرشلبى راشد المنصف عبد احمد رنا82787

المنوفيةاألدبىمبصرجمعه العظيم عبد عباس مسعود ليلى82788

المنوفيةاألدبىمبصرفتا احمد رشاد طلعت نجوى82789

المنوفيةاألدبىمبصرادريس محمد العزيز عبد طارق امينه82790

المنوفيةاألدبىمبصراالمبابى محمد فهيم رضا ايه82791

المنوفيةاألدبىمبصرخفاجى سليمان عامر سليمان زينب82792

المنوفيةاألدبىمبصرعوف السيد شاهين فهمى شروق82793

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى محمد احمد سيد محمد الطاهره82794

المنوفيةاألدبىمبصرسالم متولى محمد محمد مروه82795

المنوفيةاألدبىمبصرالدسوقى محمد جمعه نجاه82796

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عوض ابراهيم ايهاب هبه82797

المنوفيةاألدبىمبصرالكعبارى انور حسين صباح82798

المنوفيةاألدبىمبصرحماد احمد سعد عمرو عزيزه82799

المنوفيةاألدبىمبصرالخير ابو محمد حامد ندا82800

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد رمضان محمد حماس82801

المنوفيةاألدبىمبصرالخير ابو على على مصطفى جودى82802

المنوفيةاألدبىمبصرقنصوه الفتوح ابو ابراهيم محمد روان82803

المنوفيةاألدبىمبصرخليفه محمد وجيه محمد احمد ضحى82804

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان احمد عمر المنعم عبد مسعد فاطمه82805

المنوفيةاألدبىمبصرحسين محمود عباس الوهاب عبد ناديه82806

المنوفيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد محمد عاطف هاجر82807

المنوفيةاألدبىمبصرالمقصود عبد الخالق عبد الرازق عبد الخالق عبد مريم82808

المنوفيةاألدبىمبصرالسمان محمود حامد محمود ابتسام82809

المنوفيةاألدبىمبصرعشماوى على مصطفى سمير اسراء82810

المنوفيةاألدبىمبصرسعد المحسن عبد جمال اسمه82811

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد المقصود عبد السيد فتحى اسالم82812

المنوفيةاألدبىمبصرمليجى ابراهيم جمال امانى82813

المنوفيةاألدبىمبصراحمد الهادى عبد احمد شعبان امانى82814

المنوفيةاألدبىمبصرالرفاعى جاد محمد عادل امانى82815

المنوفيةاألدبىمبصرخليل الرحمن عبد على االء82816
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ن419الحجر شنتنا/ ف

ن408الحجر شنتنا/ ف

ثانالحجر شنتنا/ ف

راسبالحجر شنتنا/ ف

راسبالحجر شنتنا/ ف

ثانالحجر شنتنا/ ف

ثانالحجر شنتنا/ ف

ن383هالل كفر/ ف

ن559هالل كفر/ ف

ن485هالل كفر/ ف

ثانهالل كفر/ ف

ن419هالل كفر/ ف

ن541هالل كفر/ ف

ن533هالل كفر/ ف

ن422هالل كفر/ ف

ثانابومشهور/ ف

ثانابومشهور/ ف

ن466ابومشهور/ ف

ن473ابومشهور/ ف

ثانابومشهور/ ف

ثانابومشهور/ ف

ثانابومشهور/ ف

ن475ابومشهور/ ف

ن431جنزور/ ف

ثانجنزور/ ف

ثانجنزور/ ف

ن492طنبشا/ ف

ثانطنبشا/ ف

ثانطنبشا/ ف

ثانطنبشا/ ف

ن419طنبشا/ ف

ن511طنبشا/ ف

ن411طنبشا/ ف

ثانطنبشا/ ف

ثانقويسنا/ ف

راسبقويسنا/ ف

ن458قويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن388قويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن526قويسنا/ ف

ن387قويسنا/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرجبه عواد العظيم عبد باسم ايه82817

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد الشافى عبد محمد ايه82818

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد على خديجه82819

المنوفيةاألدبىمبصرخليل رمضان عاطف دنيا82820

المنوفيةاألدبىمبصرموسى السيد موسى شريف رقيه82821

المنوفيةاألدبىمبصرالشين ابراهيم هللا عبد ابراهيم زينب82822

المنوفيةاألدبىمبصرهدهد الدسوقى الرحمن عبد عاطف سلمى82823

المنوفيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم فايز سماح82824

المنوفيةاألدبىمبصرفرج ابراهيم محروس محمود سماح82825

المنوفيةاألدبىمبصرتعليب ابراهيم الدين محيى شروق82826

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد على احمد على شيماء82827

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد حسين صابرين82828

المنوفيةاألدبىمبصرمتولى السيد على رجب غاده82829

المنوفيةاألدبىمبصرعثمان القاسم ابو محمد عزت مريم82830

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد على احمد على مريم82831

المنوفيةاألدبىمبصراحمد كمال محمد مريم82832

المنوفيةاألدبىمبصرعزب محمد محمد مريم82833

المنوفيةاألدبىمبصرهديهد على محمد ماجد منار82834

المنوفيةاألدبىمبصرزهرى صديق هللا عبد احمد ناريمان82835

المنوفيةاألدبىمبصرالعزم ابو الستار عبد لطفى ناديه82836

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد ذكى عاطف ندى82837

المنوفيةاألدبىمبصرالعرب عز ابراهيم هللا عبد ايمن نسمه82838

المنوفيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد ابراهيم مجدى هاجر82839

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم رمضان السيد محمد هدير82840

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود رضا ياسمين82841

المنوفيةاألدبىمبصرالتهامى الوهاب عبد محمد احمد ايمان82842

المنوفيةاألدبىمبصرحسن السيد بدر السيد حسناء82843

المنوفيةاألدبىمبصرموسى السيد سعد محمد رشا82844

المنوفيةاألدبىمبصرسالم على الوهاب عبد عادل ريهام82845

المنوفيةاألدبىمبصرغريب حسين محمد صفا82846

المنوفيةاألدبىمبصرزغلول الجبالى ابراهيم هللا عبد منى82847

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمود ندا82848

المنوفيةاألدبىمبصرالرازق عبد زايد اشرف نورهان82849

المنوفيةاألدبىمبصرقاعود الفتاح عبد محمد هيام82850

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد حسين السيد ياسمين82851

المنوفيةاألدبىمبصرالنصر ابو على عشماوى على ياسمين82852

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى محمود الحميد عبد وائل ابرار82853

المنوفيةاألدبىمبصرالمشرفى محمد العزيز عبد الفتاح عبد براءه82854

المنوفيةاألدبىمبصرقمر احمد حافظ باشا دعاء82855

المنوفيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد المنعم عبد رشا82856

المنوفيةاألدبىمبصرسعد محمد فتوح محمد رقيه82857

المنوفيةاألدبىمبصرموسى العزيز عبد ابراهيم حلمى ضحى82858
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ن495قويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن374قويسنا/ ف

ن408قويسنا/ ف

ن504قويسنا/ ف

ن458قويسنا/ ف

راسبقويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن390.5قويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن435قويسنا/ ف

ن548قويسنا/ ف

ن425قويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن370.5قويسنا/ ف

ن458.5قويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن533قويسنا/ ف

راسبقويسنا/ ف

ن409قويسنا/ ف

ن552قويسنا/ ف

ن440قويسنا/ ف

ن400الرمل عرب/ ف

ن432الرمل عرب/ ف

ثانالرمل عرب/ ف

ن427الرمل عرب/ ف

ثانالرمل عرب/ ف

راسبالرمل عرب/ ف

ن479الرمل عرب/ ف

راسبالرمل عرب/ ف

ثانالرمل عرب/ ف

ثانالرمل عرب/ ف

ن519الرمل عرب/ ف

ن522بخوم شبرا/ ف

راسببخوم شبرا/ ف

ن487بخوم شبرا/ ف

ن522بخوم شبرا/ ف

ن576.5بخوم شبرا/ ف

راسببخوم شبرا/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3143

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنوفيةاألدبىمبصرهوريش المقصود عبد عامر محمود كريمه82859

المنوفيةاألدبىمبصرغنيم الرحمن عبد احمد ابراهيم مريم82860

المنوفيةاألدبىمبصرالطحان احمد السيد محمد ملك82861

المنوفيةاألدبىمبصرقمر احمد حافظ باشا هبه82862

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد هللا فتح احمد اسراء82863

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم عيد ابراهيم امانى82864

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد شعبان حسن امانى82865

المنوفيةاألدبىمبصربدير محمود شاكر امل82866

المنوفيةاألدبىمبصرالعطا ابو محمد كامل محمد امينه82867

المنوفيةاألدبىمبصررضوان محمود محمد ايمان82868

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد غندور جمال ايه82869

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد محمد ايه82870

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم مصلحى ابراهيم سميه82871

المنوفيةاألدبىمبصرالشبينى جوده مصطفى شهد82872

المنوفيةاألدبىمبصرالعليمى العظيم عبد محمد فتحيه82873

المنوفيةاألدبىمبصردبور صالح خالد منار82874

المنوفيةاألدبىمبصرالعزب حامد محمود محمد نوران82875

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور الرحمن عبد طه احمد هاجر82876

المنوفيةاألدبىمبصردنيبه حسين محمد هدير82877

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد عادل اسراء82878

المنوفيةاألدبىمبصرحسينى ابراهيم نبيه اسماء82879

المنوفيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم احمد اميره82880

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد عوض الفتاح عبد محمود اميره82881

المنوفيةاألدبىمبصريوسف محمد امام محمد ايمان82882

المنوفيةاألدبىمبصرعثمان حميده الجليل عبد السالم عبد تسنيم82883

المنوفيةاألدبىمبصرعثمان حميده عثمان محمد رنا82884

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد هللا فتح اسالم رهف82885

المنوفيةاألدبىمبصرحسن المجيد عبد وليد سوسن82886

المنوفيةاألدبىمبصرالشناوى جاد حامد ذكى احمد محاسن82887

المنوفيةاألدبىمبصرالرازق عبد سعيد احمد نورهان82888

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل سعيد اسماعيل ياسمين82889

المنوفيةاألدبىمبصرالعزم ابو احمد سعيد اسماء82890

المنوفيةاألدبىمبصرسعيد عبده الشحات جمال احالم82891

المنوفيةاألدبىمبصراالقرع السيد حاتم امانى82892

المنوفيةاألدبىمبصرشوشه ابو محمد السيد ايه82893

المنوفيةاألدبىمبصرسمره ابو محمد محمود عزت االء82894

المنوفيةاألدبىمبصرالنمر حسن على سلمى82895

المنوفيةاألدبىمبصرالمشد السعيد محمد نواره82896

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى السيد محمد اسماء82897

المنوفيةاألدبىمبصرالواعر شفيق ابراهيم االء82898

المنوفيةاألدبىمبصرالجود ابو محمد محمد امينه82899

المنوفيةاألدبىمبصرالمسير السيد عزت ايه82900
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ثانبخوم شبرا/ ف

ن519بخوم شبرا/ ف

ن508بخوم شبرا/ ف

ن444بخوم شبرا/ ف

ن625برة ميت/ ف

ن572برة ميت/ ف

ثانبرة ميت/ ف

ن538برة ميت/ ف

ن400برة ميت/ ف

ثانبرة ميت/ ف

ن396برة ميت/ ف

ثانبرة ميت/ ف

ن427برة ميت/ ف

ثانبرة ميت/ ف

ن417برة ميت/ ف

ثانبرة ميت/ ف

ثانبرة ميت/ ف

ثانبرة ميت/ ف

ثانبرة ميت/ ف

ن377دملو منشأة/ ف

ثاندملو منشأة/ ف

ثاندملو منشأة/ ف

ن348دملو منشأة/ ف

ن469دملو منشأة/ ف

ثاندملو منشأة/ ف

ثاندملو منشأة/ ف

ن447دملو منشأة/ ف

ن367دملو منشأة/ ف

ثاندملو منشأة/ ف

ن410دملو منشأة/ ف

ثاندملو منشأة/ ف

ن465تال/ ف

ن441تال/ ف

ن430.5تال/ ف

ثانتال/ ف

ن523تال/ ف

ن377تال/ ف

ن443.5تال/ ف

ثانزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ن403زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرالفرماوى الستار عبد كامل ايه82901

المنوفيةاألدبىمبصرالكرته الصاوى محمود ايه82902

المنوفيةاألدبىمبصرالمرسى احمد رمضان ايمان82903

المنوفيةاألدبىمبصرالسبكى شحاته على ايمان82904

المنوفيةاألدبىمبصرالدين علم الحميد عبد شعبان رحاب82905

المنوفيةاألدبىمبصرعوض المولى عبد ربيع ساميه82906

المنوفيةاألدبىمبصرالعريان الحميد عبد حلمى سهام82907

المنوفيةاألدبىمبصرالخليفى محمد احمد شيماء82908

المنوفيةاألدبىمبصربكر اسماعيل محمود فاطمه82909

المنوفيةاألدبىمبصريونس المهدى عبد صالح مبروكه82910

المنوفيةاألدبىمبصريونس الغنى عبد الرحمن عبد مروه82911

المنوفيةاألدبىمبصرالفرماوى مصطفى حمزه مريم82912

المنوفيةاألدبىمبصرالوهاب عبد فاروق محمد منار82913

المنوفيةاألدبىمبصرالجمل شحاته محمد مى82914

المنوفيةاألدبىمبصرندا احمد سيد السيد ندى82915

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى محمود فايد نهله82916

المنوفيةاألدبىمبصركامل ابو احمد محمد نورا82917

المنوفيةاألدبىمبصرالبرعى طه احمد هاجر82918

المنوفيةاألدبىمبصرسالم ابو الحميد عبد احمد هاله82919

المنوفيةاألدبىمبصريوسف ابو محمود السالم عبد هدير82920

المنوفيةاألدبىمبصرعطى فتحى ايمن هند82921

المنوفيةاألدبىمبصراللمعى المجيد عبد عصام امنيه82922

المنوفيةاألدبىمبصرعالم حسن مصطفى امينه82923

المنوفيةاألدبىمبصررضوان شعبان جمال ايه82924

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد لطفى حمدى فاطمه82925

المنوفيةاألدبىمبصرالديب ربه عبد عادل هللا هبه82926

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سالم رمضان اسراء82927

المنوفيةاألدبىمبصرغنيم فتحى صبحى اسراء82928

المنوفيةاألدبىمبصرخالد هللا عبد سعيد ايمان82929

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ حامد الحليم عبد ايه82930

المنوفيةاألدبىمبصرعبيد محسن ابراهيم تغريد82931

المنوفيةاألدبىمبصرشارود ابراهيم خالد خلود82932

المنوفيةاألدبىمبصرالشناوى المجيد عبد محمد خلود82933

المنوفيةاألدبىمبصرنصار ربيع رضا رضوى82934

المنوفيةاألدبىمبصرسمره جالل جمال رفيده82935

المنوفيةاألدبىمبصرعماره سعد حمدى نفين82936

المنوفيةاألدبىمبصرمرق محمد الدين حسام هاجر82937

المنوفيةاألدبىمبصرالباجس قطب ياسر هايدى82938

المنوفيةاألدبىمبصرالباجس قطب ياسر هدير82939

المنوفيةاألدبىمبصرحجازى بكر ابو محمد ايه82940

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ عمر محمد اسراء82941

المنوفيةاألدبىمبصرخطاب السيد مبروك رقيه82942
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ن434.5زرقان/ ف

ن502.5زرقان/ ف

ن530.5زرقان/ ف

ن466.5زرقان/ ف

راسبزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ن544.5زرقان/ ف

ن410زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ن484.5زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ن435زرقان/ ف

ن438.5زرقان/ ف

ن468.5زرقان/ ف

ن390زرقان/ ف

ن445زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

راسبزنارة/ ف

ثانزنارة/ ف

ن417.5زنارة/ ف

راسبزنارة/ ف

ثانزنارة/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

ثاندلكة طوخ/ ف

ن421دلكة طوخ/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

ثاندلكة طوخ/ ف

ثاندلكة طوخ/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

ثانالشهداء/ ف

ن504الشهداء/ ف

ن559الشهداء/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرالجمال ابراهيم المجيد عبد سهام82943

المنوفيةاألدبىمبصرسالم ابو المنعم عبد محمد مها82944

المنوفيةاألدبىمبصرالرازق عبد سمير وليد ندى82945

المنوفيةاألدبىمبصرالدين نصر محمود العزيز عبد نعمه82946

المنوفيةاألدبىمبصرسليم محمد السيد محمد نورهان82947

المنوفيةاألدبىمبصرخطاب محمد محمد هاجر82948

المنوفيةاألدبىمبصرمريقه كامل ناصر اسراء82949

المنوفيةاألدبىمبصرخالف الهادى عبد عادل اسراء82950

المنوفيةاألدبىمبصرموسى محمد احمد اسراء82951

المنوفيةاألدبىمبصرفروات العزيز عبد بدوى اسراء82952

المنوفيةاألدبىمبصرراضى حامد محسن اسراء82953

المنوفيةاألدبىمبصرالسريتى الحميد عبد محمد اسراء82954

المنوفيةاألدبىمبصردومه محمد ربيع اسراء82955

المنوفيةاألدبىمبصرالقرنشاوى احمد مرسى اسالم82956

المنوفيةاألدبىمبصرغزال محمود محمد عمر اعتماد82957

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين احمد كمال الهام82958

المنوفيةاألدبىمبصرخالف الهادى عبد اشرف ايه82959

المنوفيةاألدبىمبصرالزناتى احمد رضا ايمان82960

المنوفيةاألدبىمبصرالهجين احمد جمال ايمان82961

المنوفيةاألدبىمبصرالقط مبروك يحيى ايمان82962

المنوفيةاألدبىمبصرسعد المعبود عبد محمد ايمان82963

المنوفيةاألدبىمبصرالسعدنى رمضان اشرف احالم82964

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين محمد احمد اريج82965

المنوفيةاألدبىمبصرسعد حلمى سعيد اسماء82966

المنوفيةاألدبىمبصرالغنام محمد صبحى اسماء82967

المنوفيةاألدبىمبصرمريقه حمدى محمد عاصم اسماء82968

المنوفيةاألدبىمبصرقبالى محمود فوزى اسماء82969

المنوفيةاألدبىمبصرفروات بسيونى محمد محمد اسماء82970

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى ابو الفتاح عبد محمود اسماء82971

المنوفيةاألدبىمبصرمريقه المقصود عبد ياسر اسماء82972

المنوفيةاألدبىمبصرهليل الحميد عبد يونس اسماء82973

المنوفيةاألدبىمبصرالبرلسى محمد عزت اضواء82974

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد مبروك ناصر امال82975

المنوفيةاألدبىمبصرمهره ابو حسن شعبان امانى82976

المنوفيةاألدبىمبصرجمعه السيد محمود امانى82977

المنوفيةاألدبىمبصرالديب رشاد محمود امل82978

المنوفيةاألدبىمبصرالقط محمد شعبان امل82979

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين كمال محمد عزت امنيه82980

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود امينه82981

المنوفيةاألدبىمبصرعيد محمود ممدوح اميره82982

المنوفيةاألدبىمبصرالبارى عبد رمضان صالح اميره82983

المنوفيةاألدبىمبصرخضر خضر اليزيد ابو انهار82984
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ن416الشهداء/ ف

ثانالشهداء/ ف

ن558الشهداء/ ف

ثانالشهداء/ ف

ثانالشهداء/ ف

ثانالشهداء/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن438دراجيل/ ف

ن379دراجيل/ ف

ن464دراجيل/ ف

ن421دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن387دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن557دراجيل/ ف

ن574دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن539دراجيل/ ف

ن486دراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ن374دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن554دراجيل/ ف

ن556دراجيل/ ف

ن522دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن484دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن508دراجيل/ ف

ن540دراجيل/ ف

ن419دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن388دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن452دراجيل/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرخضر خضر اليزيد ابو انوار82985

المنوفيةاألدبىمبصرالقط على سعيد االء82986

المنوفيةاألدبىمبصرتعليب الحفيظ عبد صبرى االء82987

المنوفيةاألدبىمبصرالهجين ابراهيم المنعم عبد االء82988

المنوفيةاألدبىمبصرعيد فتحى احمد ايه82989

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر على ابراهيم ايه82990

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى طه احمد ايه82991

المنوفيةاألدبىمبصرالهجين الحكيم عبد سعيد ايه82992

المنوفيةاألدبىمبصرالقط محمد قطب ايه82993

المنوفيةاألدبىمبصررزه احمد سميح بسمه82994

المنوفيةاألدبىمبصرمهره ابو السيد قطب بسمه82995

المنوفيةاألدبىمبصرحموده محمد العنين ابو بسمه82996

المنوفيةاألدبىمبصرناجى شاكر جمال تسنيم82997

المنوفيةاألدبىمبصرقابيل صالح محمد دينا82998

المنوفيةاألدبىمبصرشراره سعيد محمد رانيا82999

المنوفيةاألدبىمبصرالغلبان العزيز عبد حسين رحاب83000

المنوفيةاألدبىمبصرقروات العزيز عبد رضا رحاب83001

المنوفيةاألدبىمبصرالمنوفى هللا عبد سامى رحمه83002

المنوفيةاألدبىمبصرالصعيدى على سعيد راندا83003

المنوفيةاألدبىمبصرمهره ابو محمود رجب ريهام83004

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى جالل عالء ريهام83005

المنوفيةاألدبىمبصرفرح محمد يحى ساره83006

المنوفيةاألدبىمبصرالعشماوى حلمى احمد سلسبيل83007

المنوفيةاألدبىمبصرحسين الفتاح عبد محمد محمد سلمى83008

المنوفيةاألدبىمبصرالحصرى محمد على سماح83009

المنوفيةاألدبىمبصرالبربرى فرج خالد شروق83010

المنوفيةاألدبىمبصرالنجار محمد الحميد عبد شيماء83011

المنوفيةاألدبىمبصرالمسارع هللا عبد محمد شيماء83012

المنوفيةاألدبىمبصرراضى احمد ناصر عزه83013

المنوفيةاألدبىمبصرالقمحاوى المنعم عبد العزيز عبد عليه83014

المنوفيةاألدبىمبصرالزناتى الحميد عبد يسرى عليه83015

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى الحميد عبد على عهد83016

المنوفيةاألدبىمبصرناجى مرسى رجب غاده83017

المنوفيةاألدبىمبصرمهره ابو السيد جبريل فاطمه83018

المنوفيةاألدبىمبصرشعيب محمود جمال فاطمه83019

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر محمد سامى فاطمه83020

المنوفيةاألدبىمبصرجاهين احمد الفتاح عبد مروه83021

المنوفيةاألدبىمبصرالغلبان احمد محمد مريهان83022

المنوفيةاألدبىمبصرحسين طه سعيد محمد جمال مها83023

المنوفيةاألدبىمبصرمرسى على احمد مى83024

المنوفيةاألدبىمبصرطايل الحميد عبد رجب مى83025

المنوفيةاألدبىمبصرنقير محمد اشرف مرفت83026
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ن484دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ن433دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن377دراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن397دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ن523دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن401دراجيل/ ف

ن569دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن403دراجيل/ ف

ن365دراجيل/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرشاهين محمد مصطفى ناديه83027

المنوفيةاألدبىمبصررضوان فتحى محمود نرجس83028

المنوفيةاألدبىمبصرزغيب الفتاح عبد على نرمين83029

المنوفيةاألدبىمبصرالفخرانى على محمد نسرين83030

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين جمال سعيد نسمه83031

المنوفيةاألدبىمبصررزه احمد سميح نسمه83032

المنوفيةاألدبىمبصرالزيات القادر عبد عزت نسمه83033

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى قطب محمد نسمه83034

المنوفيةاألدبىمبصرالغلبان هللا فتح محمد نعمه83035

المنوفيةاألدبىمبصرقبالى الحميد عبد احمد نورهان83036

المنوفيةاألدبىمبصرالرازق عبد خليفه محمود نورهان83037

المنوفيةاألدبىمبصرسالم الوهاب عبد محمود نورهان83038

المنوفيةاألدبىمبصرفرج الرحمن عبد رمضان هاله83039

المنوفيةاألدبىمبصرالمسارع محمد صبحى هبه83040

المنوفيةاألدبىمبصرداود محمد احمد هدير83041

المنوفيةاألدبىمبصرزغيب غباشى ايمن هدير83042

المنوفيةاألدبىمبصرخالف الغنى عبد حمدى هدير83043

المنوفيةاألدبىمبصرالقط محى محمد فتحى هدير83044

المنوفيةاألدبىمبصرالغلبان الغنى عبد محمد هدير83045

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل رجب الحكيم عبد وسام83046

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد عباس السيد والء83047

المنوفيةاألدبىمبصرالديك على احمد ياسمين83048

المنوفيةاألدبىمبصرالنجار قطب محمد اسماء83049

المنوفيةاألدبىمبصرالمشد مبروك محمد اسماء83050

المنوفيةاألدبىمبصرعامر ابو مبروك فتحى امنيه83051

المنوفيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد ابراهيم اميره83052

المنوفيةاألدبىمبصرالصباغ محمد العزيز عبد اميره83053

المنوفيةاألدبىمبصرمسلم يوسف المقصود عبد ذكريا اسراء83054

المنوفيةاألدبىمبصرالعباسى احمد سيد سعيد ايمان83055

المنوفيةاألدبىمبصرالدقى الحميد عبد الناصر عبد ايمان83056

المنوفيةاألدبىمبصرعثمان احمد على ايمان83057

المنوفيةاألدبىمبصرعثمان الحميد عبد عثمان محمد دعاء83058

المنوفيةاألدبىمبصرالبرماوى محمد فتحى ساره83059

المنوفيةاألدبىمبصرمطر محمد سعيد منى83060

المنوفيةاألدبىمبصرعثمان احمد عثمان احمد نانسى83061

المنوفيةاألدبىمبصرهيمو هللا فتح سعيد نورا83062

المنوفيةاألدبىمبصرالفار محمد محمد ياسمين83063

المنوفيةاألدبىمبصرسالم يوسف مصطفى ابراهيم يمنى83064

المنوفيةاألدبىمبصرعامر يحى احمد اسراء83065

المنوفيةاألدبىمبصراحمد ابو محمد جمال اسماء83066

المنوفيةاألدبىمبصرمحسن العزيز عبد خالد اسماء83067

المنوفيةاألدبىمبصرالسعدنى اللطيف عبد عادل امل83068
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ن449دراجيل/ ف

ن492دراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ن452دراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ن467دراجيل/ ف

ن430دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن433دراجيل/ ف

ن468دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن516دراجيل/ ف

ن414دراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن395دراجيل/ ف

ن399قبلى سالمون/ ف

ن475قبلى سالمون/ ف

ثانقبلى سالمون/ ف

ثانقبلى سالمون/ ف

ثانقبلى سالمون/ ف

ثانقبلى سالمون/ ف

ن451قبلى سالمون/ ف

ثانقبلى سالمون/ ف

ن402قبلى سالمون/ ف

ن427قبلى سالمون/ ف

ن524قبلى سالمون/ ف

ثانقبلى سالمون/ ف

ثانقبلى سالمون/ ف

ثانقبلى سالمون/ ف

ن448قبلى سالمون/ ف

ثانقبلى سالمون/ ف

ن438بشتامى/ ف

راسببشتامى/ ف

راسببشتامى/ ف

راسببشتامى/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرسويد صالح صبحى ايمان83069

المنوفيةاألدبىمبصرجمعه الحميد عبد كرم ايمان83070

المنوفيةاألدبىمبصرهنداوى المعطى عبد محمد ايمان83071

المنوفيةاألدبىمبصرعفيفى ابراهيم محمد جيهان83072

المنوفيةاألدبىمبصرسالم محمد عزت خلود83073

المنوفيةاألدبىمبصرموسى امين محمود خلود83074

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه الجواد عبد عادل دعاء83075

المنوفيةاألدبىمبصرالسعدنى عزيز صفوت ريهام83076

المنوفيةاألدبىمبصرزيدان محمد سمير ساره83077

المنوفيةاألدبىمبصرهاشم محمد خالد عبير83078

المنوفيةاألدبىمبصرشعير غنيم صبحى مى83079

المنوفيةاألدبىمبصرخليف محمد محمود ندا83080

المنوفيةاألدبىمبصرالمنسى محمد رضا نداء83081

المنوفيةاألدبىمبصربخيت الفتاح عبد صبحى نعمات83082

المنوفيةاألدبىمبصرالكيالنى محمد الحميد عبد محمد اسراء83083

المنوفيةاألدبىمبصرسالمان السيد يحيى اسراء83084

المنوفيةاألدبىمبصرجلبط فتحى محمد اسماء83085

المنوفيةاألدبىمبصرقنبوع مسعد انور شمس83086

المنوفيةاألدبىمبصراالشقر بسيونى الموجود عبد شيماء83087

المنوفيةاألدبىمبصرقابل مسعد الدين نصر عال83088

المنوفيةاألدبىمبصرنصر الفتاح عبد احمد فاطمه83089

المنوفيةاألدبىمبصرقمر سعد هانى قمر83090

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور المقصود عبد بكر ابو اسماء83091

المنوفيةاألدبىمبصرقشطه اسماعيل شاكر الشيماء83092

المنوفيةاألدبىمبصرالسحراوى محمد ربيع احمد االء83093

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى ربه عبد حسن احمد االء83094

المنوفيةاألدبىمبصرالدعباس محروس عزت اميره83095

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين المقصود عبد حامد صالح اميره83096

المنوفيةاألدبىمبصرسعد اللطيف عبد محمد امنيه83097

المنوفيةاألدبىمبصرقابيل الرحمن عبد نصر انهار83098

المنوفيةاألدبىمبصرالصعيدى محمد ايمن ايه83099

المنوفيةاألدبىمبصرالمليجى الباسط عبد مبروك محمد دعاء83100

المنوفيةاألدبىمبصررمضان الغنى عبد السيد دينا83101

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم نصر رأفت زينب83102

المنوفيةاألدبىمبصرزغلول محمد ماهر ساره83103

المنوفيةاألدبىمبصرالغمرينى ابراهيم اشرف شرين83104

المنوفيةاألدبىمبصرالنجار محمد رسالن فاطمه83105

المنوفيةاألدبىمبصرعنتر هللا عبد محمد فاطمه83106

المنوفيةاألدبىمبصرواصل خليل على مبروكه83107

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد احمد كامل مصطفى مديحه83108

المنوفيةاألدبىمبصرالشقيرى الحفيظ عبد محمود منار83109

المنوفيةاألدبىمبصرقنديل محمد محمود ليلى83110
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راسببشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

ن364بشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

راسببشتامى/ ف

ن388بشتامى/ ف

ن511بشتامى/ ف

ن382بشتامى/ ف

ن492بشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

ن344عشما كفر/ ف

ثانعشما كفر/ ف

راسبعشما كفر/ ف

ثانعشما كفر/ ف

ن500عشما كفر/ ف

ن496عشما كفر/ ف

ثانعشما كفر/ ف

ثانعشما كفر/ ف

ن456الناعورة زاوية/ ف

ن403الناعورة زاوية/ ف

راسبالناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

راسبالناعورة زاوية/ ف

ن369الناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

راسبالناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

ن471الناعورة زاوية/ ف

ن429الناعورة زاوية/ ف

ن471الناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

راسبالناعورة زاوية/ ف

ن392الناعورة زاوية/ ف

راسبالناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرعمران العزيز عبد محمود ناديه83111

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ رجب السيد ندا83112

المنوفيةاألدبىمبصرالجزار محمد الفتاح عبد ندا83113

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته رمضان محروس ندى83114

المنوفيةاألدبىمبصرالبياع على فرج هاجر83115

المنوفيةاألدبىمبصرميز ابو الحسانين هشام هدير83116

المنوفيةاألدبىمبصرعمر رمضان زينهم اسراء83117

المنوفيةاألدبىمبصرالجواد عبد شحاته فتحى اسراء83118

المنوفيةاألدبىمبصربرين السيد رمزى السيد ايمان83119

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل حامد عيد ايمان83120

المنوفيةاألدبىمبصرسليم الظاهر عبد طارق بسمه83121

المنوفيةاألدبىمبصرالشايب حمدى ماهر جهاد83122

المنوفيةاألدبىمبصرنصير شحاته رجب دعاء83123

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد محمد حلمى محمد محمد دنيا83124

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد فتحى ايمن دينا83125

المنوفيةاألدبىمبصرجمعه هللا عبد حسين ساره83126

المنوفيةاألدبىمبصرموسى الغنى عبد محمود ساره83127

المنوفيةاألدبىمبصرعبيد امين محمود وليد ساره83128

المنوفيةاألدبىمبصراالقطش عطيه محمد مصطفى سحر83129

المنوفيةاألدبىمبصرسويفى رفعت محمد سيده83130

المنوفيةاألدبىمبصرزعيمه السيد احمد محمد شروق83131

المنوفيةاألدبىمبصرجالل العظيم عبد محمد احمد شيماء83132

المنوفيةاألدبىمبصرعماره البارى عبد عماره شيماء83133

المنوفيةاألدبىمبصرالحاجه العزيز عبد عادل غاده83134

المنوفيةاألدبىمبصرعمرو محمد السالم عبد فاطمه83135

المنوفيةاألدبىمبصرالحسن ابو محمد هانى فاطمه83136

المنوفيةاألدبىمبصرالجرف رجب وجدى فاطمه83137

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل الفتاح عبد مختار فايزه83138

المنوفيةاألدبىمبصررمضان عكاشه السيد فتحيه83139

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم على سلطان المرضى عبد مريم83140

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد سعيد جمال هللا منه83141

المنوفيةاألدبىمبصرفضيله سليمان خالد هللا منه83142

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل الفتاح عبد طاهر هللا منه83143

المنوفيةاألدبىمبصرعامر الحميد عبد عالم ندى83144

المنوفيةاألدبىمبصرجمعه هللا عبد الناصر عبد نورا83145

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد راشد فرحات ناصر نورا83146

المنوفيةاألدبىمبصرراضى النبى عبد احمد هاجر83147

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد مصطفى حسنى هاجر83148

المنوفيةاألدبىمبصرعبده الرحمن عبد محمد منصور هاجر83149

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد المحسن عبد عصام يارا83150

المنوفيةاألدبىمبصرعمر الدايم عبد الدايم عبد على ياسمين83151

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود الفضل ابو محمد محمود امانى83152
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ثانالناعورة زاوية/ ف

ن373الناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

راسبالناعورة زاوية/ ف

ثانالباجور/ ف

ن429الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن478الباجور/ ف

ن481الباجور/ ف

ن541الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن401الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن445الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن413الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن413الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن515الباجور/ ف

ن501الباجور/ ف

ن460الباجور/ ف

ن417الباجور/ ف

ن521الباجور/ ف

ن475الباجور/ ف

ن502الباجور/ ف

ن507الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن553الباجور/ ف

ن418الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن567الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن385الباجور/ ف

ن466الباجور/ ف

ن351الباجور/ ف

ن486الضحاك سبك/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد صبحى امل83153

المنوفيةاألدبىمبصرعامر السيد محمد ايمان83154

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد كامل محمد ايمان83155

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل الصباحى السيد جميله83156

المنوفيةاألدبىمبصرنجم محمد محمد جهاد83157

المنوفيةاألدبىمبصرهللا فتح العزيز عبد جميل دعاء83158

المنوفيةاألدبىمبصربيومى الخالق عبد مصطفى سلمى83159

المنوفيةاألدبىمبصرعلى صالح الدين حسام شروق83160

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد يوسف حمدى مروه83161

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد صبحى نهى83162

المنوفيةاألدبىمبصرعلى يوسف ابراهيم هاجر83163

المنوفيةاألدبىمبصرعلى الرازق عبد عزت اميره83164

المنوفيةاألدبىمبصرحجاج على ابراهيم اشرف اسراء83165

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى الستار عبد رمضان مدحت جهاد83166

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان محمود احمد سمر83167

المنوفيةاألدبىمبصرالصواف منصور ابراهيم فاطمه83168

المنوفيةاألدبىمبصرراشد حمدى محمود فاطمه83169

المنوفيةاألدبىمبصرامين المنعم عبد حمدى مريم83170

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد محمود محمد خالد ندا83171

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد الوهاب عبد محمود نورا83172

المنوفيةاألدبىمبصرشعبان قطب جمال هاجر83173

المنوفيةاألدبىمبصربيصار ابراهيم حسن هاجر83174

المنوفيةاألدبىمبصرندى محمود احمد محمد ايه83175

المنوفيةاألدبىمبصراالزهرى المحسن عبد محمد ايه83176

المنوفيةاألدبىمبصرعزب الحكيم عبد محمود ايه83177

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى الحديد ابو احمد امنيه83178

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى معوض عطيه اسماء83179

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سعيد خيرى الشيماء83180

المنوفيةاألدبىمبصرالساكت عفيفى محمد امانى83181

المنوفيةاألدبىمبصراحمد حسانين عباس عبده اسراء83182

المنوفيةاألدبىمبصرالسعدنى سليمان ابراهيم محمود ايمان83183

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه السيد فؤاد سمير حفصه83184

المنوفيةاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد حنان83185

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه السيد فؤاد سامى رحمه83186

المنوفيةاألدبىمبصرياسين زكريا محمد رحمه83187

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود انور عصام ريم83188

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان هللا عطا عماد زينب83189

المنوفيةاألدبىمبصرالساكت السيد رفيق ساره83190

المنوفيةاألدبىمبصرنصر الستار عبد سعيد ساره83191

المنوفيةاألدبىمبصرالسميع عبد محمد ابراهيم سعاد83192

المنوفيةاألدبىمبصرغنيم ابراهيم محمد غانم سامى سعاد83193

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد معوض بشير سندس83194
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ثانالضحاك سبك/ ف

ثانالضحاك سبك/ ف

راسبالضحاك سبك/ ف

راسبالضحاك سبك/ ف

ن435الضحاك سبك/ ف

ثانالضحاك سبك/ ف

ن492الضحاك سبك/ ف

ن418الضحاك سبك/ ف

ن384الضحاك سبك/ ف

راسبالضحاك سبك/ ف

راسبالضحاك سبك/ ف

ن435الصغرى فيشا/ ف

ثانالصغرى فيشا/ ف

ن380الصغرى فيشا/ ف

ن370الصغرى فيشا/ ف

ثانالصغرى فيشا/ ف

ثانالصغرى فيشا/ ف

راسبالصغرى فيشا/ ف

راسبالصغرى فيشا/ ف

ن383الصغرى فيشا/ ف

ن373الصغرى فيشا/ ف

ن389الصغرى فيشا/ ف

راسببهناى/ ف

راسببهناى/ ف

ن462بهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

راسببهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ن500بهناى/ ف

ن582بهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ن551بهناى/ ف

راسببهناى/ ف

ن477بهناى/ ف

ن429بهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ن449بهناى/ ف

ن510بهناى/ ف

ن515بهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ن582بهناى/ ف

ن452بهناى/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3159

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنوفيةاألدبىمبصرعمر محمد السيد شروق83195

المنوفيةاألدبىمبصرتهامى الوهاب عبد البديع عبد شروق83196

المنوفيةاألدبىمبصرسالم احمد الدين عالء فتحيه83197

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد المعبود عبد الوهاب عبد مروه83198

المنوفيةاألدبىمبصرحجاج صبرى محمد مفيده83199

المنوفيةاألدبىمبصرالصياد الحميد عبد الناصر عبد نانسى83200

المنوفيةاألدبىمبصرايوب امين سامى نهال83201

المنوفيةاألدبىمبصرشعبان الخالق عبد طارق هاجر83202

المنوفيةاألدبىمبصرعزب الحكيم عبد محمد ياسمين83203

المنوفيةاألدبىمبصرحافظ محمود محمد سميره83204

المنوفيةاألدبىمبصرعلى ربيع شاكر اسراء83205

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد بيومى اشرف اسماء83206

المنوفيةاألدبىمبصربيومى هللا عبد اشرف اسماء83207

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل احمد السيد اسماء83208

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد التواب عبد طلعت اسماء83209

المنوفيةاألدبىمبصريوسف صبحى عزت اسماء83210

المنوفيةاألدبىمبصريوسف امين على اسماء83211

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد السيد مجدى اسماء83212

المنوفيةاألدبىمبصرعوض محمود القادر عبد محمود اسماء83213

المنوفيةاألدبىمبصرالدمرداش السيد يوسف اسماء83214

المنوفيةاألدبىمبصرعفيفى الرحيم عبد الحى عبد المحسن عبد االء83215

المنوفيةاألدبىمبصرالنبوى محمد حامد امانى83216

المنوفيةاألدبىمبصرمرداش محمد فوزى امانى83217

المنوفيةاألدبىمبصرحرب المهدى محمد احمد امنيه83218

المنوفيةاألدبىمبصرغنيمى يوسف سمير اميره83219

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمد فوزى اميره83220

المنوفيةاألدبىمبصريوسف السيد احمد ايمان83221

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد شحات ايمان83222

المنوفيةاألدبىمبصرحبيب محمد السالم عبد هللا عبد ايمان83223

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم الغنى عبد اشرف ايه83224

المنوفيةاألدبىمبصرحسن على جمال ايه83225

المنوفيةاألدبىمبصريوسف رشاد سعيد ايه83226

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم السيد وحيد ايه83227

المنوفيةاألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم فتحى بثينه83228

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته محمد الفتاح عبد مجدى براء83229

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل اسامه بسمه83230

المنوفيةاألدبىمبصربدوى العليم عبد العليم عبد جهاد83231

المنوفيةاألدبىمبصراحمد عبده المنعم عبد محمد جهاد83232

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه محمد على فوزى حبيبه83233

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى محمد هللا عبد دعاء83234

المنوفيةاألدبىمبصراحمد رياض محمد محمدى دينا83235

المنوفيةاألدبىمبصرذكى حسنى صابر اسالم محمد رقيه83236
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ن462بهناى/ ف

ن372بهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

راسببهناى/ ف

ن535بهناى/ ف

ن540بهناى/ ف

ن442بهناى/ ف

راسببهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ن395بهناى/ ف

ن358مشيرف/ ف

ن496مشيرف/ ف

ن376مشيرف/ ف

ن466مشيرف/ ف

راسبمشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

ن424مشيرف/ ف

ن514مشيرف/ ف

ن433مشيرف/ ف

راسبمشيرف/ ف

ن582.5مشيرف/ ف

ن524مشيرف/ ف

راسبمشيرف/ ف

ن500مشيرف/ ف

ن432مشيرف/ ف

راسبمشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

راسبمشيرف/ ف

ن573مشيرف/ ف

ن594مشيرف/ ف

راسبمشيرف/ ف

ن488مشيرف/ ف

ن473مشيرف/ ف

ن433مشيرف/ ف

ن522مشيرف/ ف

ن439مشيرف/ ف

ن549مشيرف/ ف

ن470مشيرف/ ف

ن516مشيرف/ ف

ن450مشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

ن439مشيرف/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد ابراهيم زينب83237

المنوفيةاألدبىمبصرسريع ابو ابراهيم سريع ابو شروق83238

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد مكرم محمد السيد شروق83239

المنوفيةاألدبىمبصرالسعيد محمد مصطفى شروق83240

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى فهيم صبحى شيماء83241

المنوفيةاألدبىمبصرعلى محمد محمود شيماء83242

المنوفيةاألدبىمبصرعطا محمدى ناجى شيماء83243

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد امام على عائشه83244

المنوفيةاألدبىمبصربيومى محمد السيد عبير83245

المنوفيةاألدبىمبصرالتهامى على التهامى احمد عزه83246

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد رجب الحليم عبد غاده83247

المنوفيةاألدبىمبصرالباقى عبد على محمد غاده83248

المنوفيةاألدبىمبصرهيبه محمد احمد السالم عبد فاطمه83249

المنوفيةاألدبىمبصرحجاج العزيز عبد فتحى فاطمه83250

المنوفيةاألدبىمبصرالسبكى محمد هاشم كريمه83251

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم مجدى مروه83252

المنوفيةاألدبىمبصرحسن ربيع الوهاب عبد مروه83253

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد على جمال محمد منى83254

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الهادى عبد ياسر منى83255

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد السيد مجدى مياده83256

المنوفيةاألدبىمبصرحسين محمد حمدى ندى83257

المنوفيةاألدبىمبصرعلى السيد رضا نهى83258

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد ياسر نوال83259

المنوفيةاألدبىمبصرالمحسن عبد لطفى المحسن عبد نورا83260

المنوفيةاألدبىمبصرحجاج العزيز عبد حمدى نورهان83261

المنوفيةاألدبىمبصرعلى كمال سعيد نيره83262

المنوفيةاألدبىمبصردهشان محمود القادر عبد هاجر83263

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم هللا عبد هاجر83264

المنوفيةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد عزت هاجر83265

المنوفيةاألدبىمبصروهيبى محمد وهيبى هانم83266

المنوفيةاألدبىمبصرالحق جاد عثمان الدسوقى ماهر هبه83267

المنوفيةاألدبىمبصربيومى رشاد ناصر همت83268

المنوفيةاألدبىمبصرمصيلحى صديق ابراهيم هند83269

المنوفيةاألدبىمبصرخليل محمد عاطف هند83270

المنوفيةاألدبىمبصرعلى محمد الحليم عبد اسراء83271

المنوفيةاألدبىمبصرالنصر سيف بيومى نصر اسراء83272

المنوفيةاألدبىمبصرمرسى الرازق عبد الباقى عبد الشيماء83273

المنوفيةاألدبىمبصرالبكرى محمد احمد رضا ايمان83274

المنوفيةاألدبىمبصرامين احمد محمود حسنى محمد سها83275

المنوفيةاألدبىمبصرالبرعى على هللا عبد السميع عبد فاطمه83276

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد هللا عبد محمود فاطمه83277

المنوفيةاألدبىمبصرالمندور ابو احمد محمدى ماريه83278
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ثانمشيرف/ ف

ن462مشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

ن558مشيرف/ ف

ن545مشيرف/ ف

ن484مشيرف/ ف

راسبمشيرف/ ف

راسبمشيرف/ ف

راسبمشيرف/ ف

ن426مشيرف/ ف

ن503مشيرف/ ف

ن451مشيرف/ ف

ن346مشيرف/ ف

ن388مشيرف/ ف

راسبمشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

ن493.5مشيرف/ ف

راسبمشيرف/ ف

ن386مشيرف/ ف

ن434مشيرف/ ف

ن445مشيرف/ ف

ن541مشيرف/ ف

ن520مشيرف/ ف

ن451مشيرف/ ف

ن389مشيرف/ ف

راسبمشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

ن381مشيرف/ ف

ن502مشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

ن459اسطنها/ ف

ثاناسطنها/ ف

ن445اسطنها/ ف

ن523اسطنها/ ف

ثاناسطنها/ ف

ثاناسطنها/ ف

ن495اسطنها/ ف

ن469اسطنها/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد لطفى محمد منار83279

المنوفيةاألدبىمبصرناشى ابو مهدى على ابتسام83280

المنوفيةاألدبىمبصرالشرشابى صالح امجد اسراء83281

المنوفيةاألدبىمبصرغربيه ابو متولى قطب اسراء83282

المنوفيةاألدبىمبصراحمد السيد الناصف عبد اسراء83283

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل ابو محمود الفتاح عبد االء83284

المنوفيةاألدبىمبصرالشيمى سعيد محمد االء83285

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى الجبالى امين مصطفى ايمان83286

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود حنفى سعيد ايه83287

المنوفيةاألدبىمبصرالسواق محمد صالح ايه83288

المنوفيةاألدبىمبصرشلبى احمد محمد ايه83289

المنوفيةاألدبىمبصرحجو الحليم عبد رمضان بسمله83290

المنوفيةاألدبىمبصرشبانه مبروك سعيد بسمه83291

المنوفيةاألدبىمبصرحسان رشاد عيد جهاد83292

المنوفيةاألدبىمبصرشانه العزيز عبد مدحت جهاد83293

المنوفيةاألدبىمبصرحماد محمد السيد رحمه83294

المنوفيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد احمد روضه83295

المنوفيةاألدبىمبصرشريف الغنى عبد خالد روضه83296

المنوفيةاألدبىمبصرعالم فتحى مراد زينب83297

المنوفيةاألدبىمبصرالبغدادى الرحمن عبد الباسط عبد ساره83298

المنوفيةاألدبىمبصرالقنارى على سعيد محمد مدحت فاطمه83299

المنوفيةاألدبىمبصرعتيم محمد مصطفى فاطمه83300

المنوفيةاألدبىمبصررزق فتحى جمال ليلى83301

المنوفيةاألدبىمبصرالجزاره محمد خالد مريم83302

المنوفيةاألدبىمبصربحيرى منصور المنعم عبد محمد مريم83303

المنوفيةاألدبىمبصرالكفراوى المنصف عبد سعد منى83304

المنوفيةاألدبىمبصرالقللى كمال هانى نورهان83305

المنوفيةاألدبىمبصرسرحان محمد ماهر هاله83306

المنوفيةاألدبىمبصرغربيه ابو متولى سعيد هدى83307

المنوفيةاألدبىمبصرالشنوانى مشحوت اشرف ياسمين83308

المنوفيةاألدبىمبصرعاشور حلمى احمد اسراء83309

المنوفيةاألدبىمبصرعماره هللا عبد امين اسراء83310

المنوفيةاألدبىمبصرالفرماوى محمود سعيد اسراء83311

المنوفيةاألدبىمبصرعجيله ابو السميع عبد محمد اسماء83312

المنوفيةاألدبىمبصرياسين محمد خالد االء83313

المنوفيةاألدبىمبصرالكردى احمد محمد صابر اميره83314

المنوفيةاألدبىمبصرخليل الحديد ابو جمال ايمان83315

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخ ماهر ناصر ايه83316

المنوفيةاألدبىمبصرراشد رفاعى هللا عبد بهجه83317

المنوفيةاألدبىمبصرقطب جابر ناصر تقى83318

المنوفيةاألدبىمبصرالمطلب عبد عاشور اشرف خديجه83319

المنوفيةاألدبىمبصرايوب العظيم عبد محمد خلود83320
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ن437اسطنها/ ف

ن522منوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ن435منوف/ ف

ن412منوف/ ف

ن412منوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ن561منوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ن494منوف/ ف

ن488منوف/ ف

ن382منوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ن417منوف/ ف

ن472منوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ن463منوف/ ف

ن610منوف/ ف

ن461منوف/ ف

ن430منوف/ ف

ن504منوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ن437منوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ن407منوف/ ف

ن441منوف/ ف

ن471الكبرى فيشا/ ف

ثانالكبرى فيشا/ ف

ثانالكبرى فيشا/ ف

ن440الكبرى فيشا/ ف

ن501الكبرى فيشا/ ف

ن421الكبرى فيشا/ ف

ثانالكبرى فيشا/ ف

ثانالكبرى فيشا/ ف

ن369الكبرى فيشا/ ف

ن558الكبرى فيشا/ ف

ن417الكبرى فيشا/ ف

راسبالكبرى فيشا/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرمحاريق المجيد عبد ناصر دينا83321

المنوفيةاألدبىمبصرالجيد عبد النبى عبد مجدى رقيه83322

المنوفيةاألدبىمبصرالبهنسى السيد فوزى صباح83323

المنوفيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم محمد ندى83324

المنوفيةاألدبىمبصرجربيده العزيز عبد السيد اسماء83325

المنوفيةاألدبىمبصرحماده ابراهيم حسن اسراء83326

المنوفيةاألدبىمبصرالعربى سليمان محمد اسراء83327

المنوفيةاألدبىمبصرفراج سعيد معوض اسراء83328

المنوفيةاألدبىمبصرالعكل محمد الرؤف عبد السالم عبد ايه83329

المنوفيةاألدبىمبصرالزيات التواب عبد قطب على ايه83330

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى اللطيف عبد محمود تقى83331

المنوفيةاألدبىمبصرشرف سعيد ابراهيم دنيا83332

المنوفيةاألدبىمبصرعروض محمد رجب ساره83333

المنوفيةاألدبىمبصرالقادر عبد يوسف محمد ساره83334

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد محمد خالد ساميه83335

المنوفيةاألدبىمبصرزايد الحليم عبد العزيز عبد سهيله83336

المنوفيةاألدبىمبصرشعالن احمد صالح علياء83337

المنوفيةاألدبىمبصرجربيده مصطفى محمد فاطمه83338

المنوفيةاألدبىمبصرالفرماوى احمد محروس كريمه83339

المنوفيةاألدبىمبصرعرفه موسى جالل ناديه83340

المنوفيةاألدبىمبصرالزغبى بكر جابر هاجر83341

المنوفيةاألدبىمبصررجب السيد خليل حسنى هبه83342

المنوفيةاألدبىمبصريوسف القادر عبد يوسف هبه83343

المنوفيةاألدبىمبصرالعدل مرزوق خطاب هدى83344

المنوفيةاألدبىمبصرشرف ذكى جمال ياسمين83345

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى محمد الستار عبد ياسمين83346

المنوفيةاألدبىمبصرخسكيه الحديد ابو نصر اسراء83347

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد اسماء83348

المنوفيةاألدبىمبصرالسقا رمضان العاطى عبد اسماء83349

المنوفيةاألدبىمبصرعلى ابو الهادى عبد رأفت اسماء83350

المنوفيةاألدبىمبصرسويدان حفنى جمال ايمان83351

المنوفيةاألدبىمبصرالمقصود عبد الحميد عبد فوزى ايمان83352

المنوفيةاألدبىمبصرالكالوتى محمد شعبان ايمان83353

المنوفيةاألدبىمبصرناصف المعبود عبد صبرى امنه83354

المنوفيةاألدبىمبصرالعزباوى اللطيف عبد على فايز زينب83355

المنوفيةاألدبىمبصرطالب ابو العظيم عبد احمد ساره83356

المنوفيةاألدبىمبصرجمعه محمد احمد سميره83357

المنوفيةاألدبىمبصرالمجدوب العزيز عبد فايز شيماء83358

المنوفيةاألدبىمبصرالمشد محمد ابراهيم ضحى83359

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود شريف محمود فاطمه83360

المنوفيةاألدبىمبصرزغلول محمد محمود فاطمه83361

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود هللا عطا طارق فاطمه83362
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ن499الكبرى فيشا/ ف

ثانالكبرى فيشا/ ف

ثانالكبرى فيشا/ ف

ن440الكبرى فيشا/ ف

ثانبهواش/ ف

ثانبهواش/ ف

ثانبهواش/ ف

ن426بهواش/ ف

ن543بهواش/ ف

ن486بهواش/ ف

ن492بهواش/ ف

ن345بهواش/ ف

ن361بهواش/ ف

ن398بهواش/ ف

ن422بهواش/ ف

ثانبهواش/ ف

ن466بهواش/ ف

ن372بهواش/ ف

ثانبهواش/ ف

ثانبهواش/ ف

ثانبهواش/ ف

ن505بهواش/ ف

ثانبهواش/ ف

ن519بهواش/ ف

ثانبهواش/ ف

ثانبهواش/ ف

ن493سلطان منشأة/ ف

ن580سلطان منشأة/ ف

ن541سلطان منشأة/ ف

ثانسلطان منشأة/ ف

ثانسلطان منشأة/ ف

ن526سلطان منشأة/ ف

راسبسلطان منشأة/ ف

ن415سلطان منشأة/ ف

ن517سلطان منشأة/ ف

ن470سلطان منشأة/ ف

ثانسلطان منشأة/ ف

ثانسلطان منشأة/ ف

ن476سلطان منشأة/ ف

ن575سلطان منشأة/ ف

ثانسلطان منشأة/ ف

ثانسلطان منشأة/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرزايد الفتوح ابو سعد منار83363

المنوفيةاألدبىمبصرمرعى عواد احمد مريم83364

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى عبد رمضان هشام نيره83365

المنوفيةاألدبىمبصرزايد الحميد عبد المرضى عبد هبه83366

المنوفيةاألدبىمبصرخسكيه على مصطفى وفاء83367

المنوفيةاألدبىمبصراالحمر سيف سيف ايات83368

المنوفيةاألدبىمبصرالسيسى الستار عبد مختار ايه83369

المنوفيةاألدبىمبصرالنور ابو مهتدى الدين جمال دينا83370

المنوفيةاألدبىمبصرالسطوحى فوزى فاروق رانيا83371

المنوفيةاألدبىمبصراالمبابى شوقى عيد رحاب83372

المنوفيةاألدبىمبصرعلى فتحى هللا خير شيماء83373

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد الغفور عبد على شيماء83374

المنوفيةاألدبىمبصرعابد ابو حسين طه كوثر83375

المنوفيةاألدبىمبصراحمد العظيم عبد لطفى اسماء83376

المنوفيةاألدبىمبصرحافظ سليمان محمد اسماء83377

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد االء83378

المنوفيةاألدبىمبصرالطمالوى الهادى عبد جابر اميره83379

المنوفيةاألدبىمبصرالجزيرى مهدى على ايمان83380

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم مختار ايمان83381

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى محمد سعيد ساره83382

المنوفيةاألدبىمبصرخليفه على العظيم عبد شرين83383

المنوفيةاألدبىمبصرحسانين محمد عبده رجب غاده83384

المنوفيةاألدبىمبصرغيطاس هللا عوض كرم فتحيه83385

المنوفيةاألدبىمبصرحمد صالح احمد منار83386

المنوفيةاألدبىمبصرالبيومى مشحوت سعيد ندى83387

المنوفيةاألدبىمبصرعلى العظيم عبد على نوح نسمه83388

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل الغفار عبد سعيد نهال83389

المنوفيةاألدبىمبصرالزعليك على محمد احمد اروى83390

المنوفيةاألدبىمبصرعرفات شاكر محمود اسماء83391

المنوفيةاألدبىمبصرزايد رمضان محمد االء83392

المنوفيةاألدبىمبصرسمره ابو الرحيم عبد اشرف امنيه83393

المنوفيةاألدبىمبصرحسن الوهاب عبد محمد ايه83394

المنوفيةاألدبىمبصرالجمال ابراهيم مصطفى محمد رضا83395

المنوفيةاألدبىمبصرسعديه ابو محمد هللا فتح محمد روان83396

المنوفيةاألدبىمبصرماضى الرحمن عبد شحاته ياسر ريم83397

المنوفيةاألدبىمبصرزايد المنعم عبد اسامه ساره83398

المنوفيةاألدبىمبصرمنتصر الغفار عبد جميل رزق ساره83399

المنوفيةاألدبىمبصرحبيب مصطفى احمد حسين سميه83400

المنوفيةاألدبىمبصرالشافى عبد محمد ياسر سهيله83401

المنوفيةاألدبىمبصرغريب الغنى عبد كمال زكى ضحى83402

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الحليم عبد محمد نبوى فداء83403

المنوفيةاألدبىمبصرشكر على ابراهيم على مروه83404
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ن432سلطان منشأة/ ف

ن605سلطان منشأة/ ف

ن476سلطان منشأة/ ف

ن395سلطان منشأة/ ف

ن509سلطان منشأة/ ف

راسببالمشط/ ف

ثانبالمشط/ ف

ثانبالمشط/ ف

ن524بالمشط/ ف

ن469بالمشط/ ف

ن405بالمشط/ ف

ن437بالمشط/ ف

ن485بالمشط/ ف

ن536رزين زاوية/ ف

ن508رزين زاوية/ ف

ثانرزين زاوية/ ف

ثانرزين زاوية/ ف

ن472رزين زاوية/ ف

ن482رزين زاوية/ ف

ن474رزين زاوية/ ف

ن566رزين زاوية/ ف

راسبرزين زاوية/ ف

ن550رزين زاوية/ ف

ثانرزين زاوية/ ف

ن425رزين زاوية/ ف

ن517رزين زاوية/ ف

ن471رزين زاوية/ ف

ثانالسادات/ ف

ن541السادات/ ف

ن444السادات/ ف

ن535السادات/ ف

ن531السادات/ ف

راسبالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن551السادات/ ف

ن459السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن441السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

راسبالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود ابراهيم مريم83405

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد تحسين محمد مريم83406

المنوفيةاألدبىمبصرعامر المقصود عبد مختار ماهر منار83407

المنوفيةاألدبىمبصرالدين حسام المنعم عبد جمال منى83408

المنوفيةاألدبىمبصرخليل هللا عبد ابراهيم ناهد83409

المنوفيةاألدبىمبصرشهبه ابو محمد عماد ندى83410

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان محمود صديق سعيد هاجر83411

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود الستار عبد المنعم عبد ياسمين83412

المنوفيةاألدبىمبصراحمد فرغلى عثمان يسرا83413

المنوفيةاألدبىمبصرالباجورى العليم عبد حمدى اسراء83414

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد العظيم عبد عاشور اسراء83415

المنوفيةاألدبىمبصروهيدى مكاوى محمد خميس اسالم83416

المنوفيةاألدبىمبصرفايد هللا عبد احمد هللا عبد احالم83417

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد محمد سعيد السيد اسماء83418

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الزين عبد هللا عبد اسماء83419

المنوفيةاألدبىمبصرمناع محمد على محمد اسماء83420

المنوفيةاألدبىمبصرصقر محمد الحسينى خالد امل83421

المنوفيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد حسين حسن اميره83422

المنوفيةاألدبىمبصرالمالك عبد محمود المالك عبد محمد االء83423

المنوفيةاألدبىمبصرالزناتى ابراهيم محمد السيده83424

المنوفيةاألدبىمبصرشيت محمد محمد ابراهيم ايه83425

المنوفيةاألدبىمبصرالبلتاجى زيدان جمعه راضى ايه83426

المنوفيةاألدبىمبصرالغفار عبد زيد ابو سعيد ايه83427

المنوفيةاألدبىمبصرعلى محمود صالح خالد ايمان83428

المنوفيةاألدبىمبصرشرخ احمد حسن الستار عبد رشديه83429

المنوفيةاألدبىمبصرخضر ابراهيم اسماعيل محمد ساره83430

المنوفيةاألدبىمبصرالحكم عبد كمال سامى سلمى83431

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر رحيل ابو محمد ممدوح سهيله83432

المنوفيةاألدبىمبصرالليثى محمود المنعم عبد شيماء83433

المنوفيةاألدبىمبصرالبيومى محمد احمد صبرين83434

المنوفيةاألدبىمبصرالجمال هاشم السيد فاطمه83435

المنوفيةاألدبىمبصرالمجيد عبد حمدى عاشور فاطمه83436

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر العادلى رحيل ابو مريم83437

المنوفيةاألدبىمبصردياب محمد محمد مريم83438

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد محمود هللا عبد منار83439

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى ابو محمد احمد هللا منه83440

المنوفيةاألدبىمبصرنوفل زكى على احمد منى83441

المنوفيةاألدبىمبصرعمران الرؤف عبد رشاد الهدى نور83442

المنوفيةاألدبىمبصرعيد ابراهيم اسماعيل جمال نورهان83443

المنوفيةاألدبىمبصرشرخ هللا عبد محمود مرسى نوره83444

المنوفيةاألدبىمبصرمشاحيت اللطيف عبد على هاجر83445

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى الغنى عبد ابراهيم عادل هند83446
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ن452السادات/ ف

راسبالسادات/ ف

ن579السادات/ ف

ن442السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن409السادات/ ف

ن478السادات/ ف

راسبالسادات/ ف

ن361السادات/ ف

ن394داود كفر/ ف

ن576داود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ن485داود كفر/ ف

ن443داود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ن456داود كفر/ ف

ن520داود كفر/ ف

ن422داود كفر/ ف

ن387داود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ن449داود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ن375داود كفر/ ف

ن436داود كفر/ ف

ن366داود كفر/ ف

ن539داود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ن429داود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ن468داود كفر/ ف

ن458داود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ن398داود كفر/ ف

ن552داود كفر/ ف

ن369داود كفر/ ف

ن541داود كفر/ ف

ن537داود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرعصى محمد محمد ياسمين83447

المنوفيةاألدبىمبصرسرحان على طه هشام هبه83448

المنوفيةاألدبىمبصرعيسى يوسف يسرى محمد اسماء83449

المنوفيةاألدبىمبصرالمناوى على ابراهيم سمير ايمان83450

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى الحليم عبد ابراهيم عادل رحمه83451

المنوفيةاألدبىمبصرمرزوق احمد سيد امين مصطفى رضوى83452

المنوفيةاألدبىمبصرمخلوف احمد محمد عادل سعديه83453

المنوفيةاألدبىمبصرمشاحيت طه اللطيف عبد فوزى سلسبيل83454

المنوفيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد السيد محمد سمر83455

المنوفيةاألدبىمبصرحسنين سليمان محمد محمد شرين83456

المنوفيةاألدبىمبصرعمران على عوض انور فاطمه83457

المنوفيةاألدبىمبصرهالل اسماعيل العظيم عبد احمد ناديه83458

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد عمران ابراهيم محسن ياسمين83459

المنوفيةاألدبىمبصراالعرج سليمان محمد صابر ياسمين83460

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم اسماعيل احالم83461

المنوفيةاألدبىمبصرغزال محمد وليد اسماء83462

المنوفيةاألدبىمبصرعبيد هللا عبد حسن امانى83463

المنوفيةاألدبىمبصرالفخرانى العزيز عبد نبيل اميره83464

المنوفيةاألدبىمبصريوسف ابو احمد حامد امينه83465

المنوفيةاألدبىمبصرسالمه محمود رضا امينه83466

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد وائل االء83467

المنوفيةاألدبىمبصرشليبى ابراهيم الجليل عبد محمد اسراء83468

المنوفيةاألدبىمبصرالنبى عبد محمد محمود اسراء83469

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم اسماعيل الهام83470

المنوفيةاألدبىمبصرالنحاس السالم عبد سعيد تقى83471

المنوفيةاألدبىمبصرالفوال الفتاح عبد محمود رفيده83472

المنوفيةاألدبىمبصرخالف احمد كرم زينب83473

المنوفيةاألدبىمبصرزيد على فتحى سحر83474

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد احمد ربيع سعاد83475

المنوفيةاألدبىمبصرزيد على فتحى سلمى83476

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم فايد ناصر سمر83477

المنوفيةاألدبىمبصرالواحد عبد حبيب الواحد عبد سهيله83478

المنوفيةاألدبىمبصرعوض الرحمن عبد محمد وليد شيماء83479

المنوفيةاألدبىمبصرالسكرمى محمد السالم عبد الحميد عبد مروه83480

المنوفيةاألدبىمبصرزهران محمد محمود مريم83481

المنوفيةاألدبىمبصرحسن احمد المحسن عبد عاطف منار83482

المنوفيةاألدبىمبصرالستار عبد الدين محيى عماد نجاه83483

المنوفيةاألدبىمبصرعطا السالم عبد رفاعى ندى83484

المنوفيةاألدبىمبصروهدان احمد رمضان ندى83485

المنوفيةاألدبىمبصرالمهدى العزيز عبد عمرو ندا83486

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد على ياسر ندا83487

المنوفيةاألدبىمبصرحمزه الرازق عبد حلمى امل83488
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ن371داود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

راسبالجيار/ ف

ثانالجيار/ ف

راسبالجيار/ ف

ن372الجيار/ ف

ثانالجيار/ ف

ن479الجيار/ ف

راسبالجيار/ ف

راسبالجيار/ ف

ثانالجيار/ ف

ن450الجيار/ ف

راسبالجيار/ ف

راسبالجيار/ ف

ثاناشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ن380اشمون/ ف

ن540اشمون/ ف

ن565اشمون/ ف

ن503اشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

راسباشمون/ ف

ن452اشمون/ ف

ن410اشمون/ ف

ن446اشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ن528اشمون/ ف

ن483اشمون/ ف

ن402اشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ن434اشمون/ ف

ن399اشمون/ ف

ن396.5اشمون/ ف

ن405اشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ن469اشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ن492.5سنتريس/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل مصلح عصام امينه83489

المنوفيةاألدبىمبصرالعظيم عبد الحفيظ عبد ابراهيم دعاء83490

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد ساره83491

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل محمد حمدى محمد فاطمه83492

المنوفيةاألدبىمبصربسيونى محمد الدين نصر فاطمه83493

المنوفيةاألدبىمبصرالجنزورى الحكيم عبد فتحى سامى فتحيه83494

المنوفيةاألدبىمبصرالرسول عبد محمد محمد يسرى نورا83495

المنوفيةاألدبىمبصرحمور محمد عاشور فاروق احمد االء83496

المنوفيةاألدبىمبصرعفيفى احمد محمد مصطفى اميره83497

المنوفيةاألدبىمبصرالنقيب الحميد عبد محمد ايات83498

المنوفيةاألدبىمبصرالجنيدى محمد شريف ايمان83499

المنوفيةاألدبىمبصرالدقونى جمعه رمضان ايه83500

المنوفيةاألدبىمبصرالنوبى محمود عاطف ايه83501

المنوفيةاألدبىمبصرالميهى الفضيل عبد نجاح خلود83502

المنوفيةاألدبىمبصرالميهى الحميد عبد حاتم رضوى83503

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد حمدى ايمن زينب83504

المنوفيةاألدبىمبصرحداد فهيم عامر سندس83505

المنوفيةاألدبىمبصرسالم السيد عاطف نشأت شمس83506

المنوفيةاألدبىمبصرالعز ابو فرحات عماد شيماء83507

المنوفيةاألدبىمبصرالدقونى جالل العال عبد عبير83508

المنوفيةاألدبىمبصرالقطان فريد ابراهيم فاطمه83509

المنوفيةاألدبىمبصرخطاب محمد الفتاح عبد فؤاد فاطمه83510

المنوفيةاألدبىمبصرالشيشينى رأفت نجاح فاطمه83511

المنوفيةاألدبىمبصرعبده محمود محمد ليلى83512

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد السيد خالد منار83513

المنوفيةاألدبىمبصرالدقونى حمدى محمد مى83514

المنوفيةاألدبىمبصرالميهى الرازق عبد زكى محمد ندا83515

المنوفيةاألدبىمبصرالبكل حداد اسامه ندى83516

المنوفيةاألدبىمبصرالقطان نظيف هانى نسرين83517

المنوفيةاألدبىمبصرحشاد لبيب عالء نوال83518

المنوفيةاألدبىمبصرالبكل المقصود عبد شعبان نورا83519

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى صابر اسامه هاجر83520

المنوفيةاألدبىمبصرالبكل كرم سامى هند83521

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود محمدى المجيد عبد اسماء83522

المنوفيةاألدبىمبصرشاكر جالل شاكر امنيه83523

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى احمد رشاد دعاء83524

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى السيد سعد دعاء83525

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد محمد النبى عبد راندا83526

المنوفيةاألدبىمبصراحمد العربى ابراهيم رمضان سهيله83527

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود جاد محمود شرين83528

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد رشاد مجدى شيماء83529

المنوفيةاألدبىمبصرفراج محمد عصام صفاء83530
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ن402سنتريس/ ف

ن449.5سنتريس/ ف

ن554.5سنتريس/ ف

ثانسنتريس/ ف

ن518.5سنتريس/ ف

ن553سنتريس/ ف

ن393سنتريس/ ف

ثانشنشور/ ف

راسبشنشور/ ف

ثانشنشور/ ف

راسبشنشور/ ف

ن382.5شنشور/ ف

ثانشنشور/ ف

راسبشنشور/ ف

ثانشنشور/ ف

ن386شنشور/ ف

ن435شنشور/ ف

ن519شنشور/ ف

ن463شنشور/ ف

راسبشنشور/ ف

ثانشنشور/ ف

ن407.5شنشور/ ف

ن386.5شنشور/ ف

ن386شنشور/ ف

ن366شنشور/ ف

ن386.5شنشور/ ف

راسبشنشور/ ف

ثانشنشور/ ف

ثانشنشور/ ف

راسبشنشور/ ف

ن388شنشور/ ف

ن497شنشور/ ف

ثانشنشور/ ف

ن397.5ابوشعرة ساقية/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

ن369ابوشعرة ساقية/ ف

ن434ابوشعرة ساقية/ ف

راسبابوشعرة ساقية/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرفرج المنعم عبد صبرى عبير83531

المنوفيةاألدبىمبصراحمد ذكى احمد مروه83532

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الباسط عبد مجدى مها83533

المنوفيةاألدبىمبصرامين هللا عبد امين نسمه83534

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد كامل الحى عبد نعمت83535

المنوفيةاألدبىمبصرالمقصود عبد كامل محمد هاجر83536

المنوفيةاألدبىمبصريسن عاشور وجيه هند83537

المنوفيةاألدبىمبصراحمد الهادى عبد احمد ياسمين83538

المنوفيةاألدبىمبصرعلى سعد شعبان اسماء83539

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم السيد اميره83540

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه زكى امين االء83541

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد السيد كرم ايه83542

المنوفيةاألدبىمبصرخضر بدر احمد اسراء83543

المنوفيةاألدبىمبصرخضير سليمان كمال الهام83544

المنوفيةاألدبىمبصرالصمد عبد مأمون السيد بسنت83545

المنوفيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد حسين جهاد83546

المنوفيةاألدبىمبصرعباس محمد عادل دعاء83547

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد جميل رجب دنيا83548

المنوفيةاألدبىمبصرالنور فج عبده عطيه شعبان دنيا83549

المنوفيةاألدبىمبصرعباس محمد امين روضه83550

المنوفيةاألدبىمبصرمطر النبى عبد احمد ساره83551

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد محمد جمال ساميه83552

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد ربه عبد الشرقاوى سيده83553

المنوفيةاألدبىمبصرزكى كرم رأفت فاطمه83554

المنوفيةاألدبىمبصرعبود صالح اللطيف عبد فريده83555

المنوفيةاألدبىمبصرخزام ابو محجوب العاطى عبد كامليا83556

المنوفيةاألدبىمبصراحمد لبيب شحات ندى83557

المنوفيةاألدبىمبصرشحات فتحى محمد ندى83558

المنوفيةاألدبىمبصرامام اسماعيل جمال هاجر83559

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمود شريف هاجر83560

المنوفيةاألدبىمبصريوسف احمد حمدى اسراء83561

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد محمد خالد اسراء83562

المنوفيةاألدبىمبصرعلى الحكيم عبد معوض الشيماء83563

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد سعيد امانى83564

المنوفيةاألدبىمبصرالنمر يوسف محمد النمر امينه83565

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد السيد صالح دعاء83566

المنوفيةاألدبىمبصرخضرجى الفتاح عبد العليم عبد ريهام83567

المنوفيةاألدبىمبصرنصار مصطفى العاطى عبد فاطمه83568

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد كريمه83569

المنوفيةاألدبىمبصرغنيم احمد ياسين فوزى نجالء83570

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى احمد محمد طه نورهان83571

المنوفيةاألدبىمبصرعمر العزيز عبد احمد هاجر83572
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ن493.5ابوشعرة ساقية/ ف

ن481.5ابوشعرة ساقية/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

ن461ابوشعرة ساقية/ ف

ن410شطانوف/ ف

ثانشطانوف/ ف

ثانشطانوف/ ف

ثانشطانوف/ ف

ن487شطانوف/ ف

ثانشطانوف/ ف

ثانشطانوف/ ف

ثانشطانوف/ ف

ن542شطانوف/ ف

ن531شطانوف/ ف

ثانشطانوف/ ف

ن578شطانوف/ ف

ن424.5شطانوف/ ف

ن470شطانوف/ ف

ثانشطانوف/ ف

ن427شطانوف/ ف

ثانشطانوف/ ف

ثانشطانوف/ ف

ن509شطانوف/ ف

ثانشطانوف/ ف

ثانشطانوف/ ف

ن535شطانوف/ ف

ثاندويب منيل/ ف

ن441دويب منيل/ ف

ن474دويب منيل/ ف

ن560دويب منيل/ ف

ن413دويب منيل/ ف

ثاندويب منيل/ ف

ثاندويب منيل/ ف

ن426دويب منيل/ ف

ن443دويب منيل/ ف

ن541دويب منيل/ ف

ن484دويب منيل/ ف

ن431دويب منيل/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرحسان الرسول عبد محمود هاجر83573

المنوفيةاألدبىمبصرالوهاب عبد سليمان عالء يارا83574

المنوفيةاألدبىمبصرعلى زيد ابو سالمه ياسمين83575

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد رشاد وليد ايه83576

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد السيد اسماء83577

المنوفيةاألدبىمبصرعزب الدين عز حسن اسماء83578

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد يسرى محمد الشيماء83579

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين مصطفى شاهين اسراء83580

المنوفيةاألدبىمبصراحمد الونيس عبد طه اسراء83581

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود صابر محمد اسراء83582

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان محمد عصام ايمان83583

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد موسى العزيز عبد بسنت83584

المنوفيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد السيد جهاد83585

المنوفيةاألدبىمبصرالرازق عبد رجب ابراهيم دعاء83586

المنوفيةاألدبىمبصرالغنى عبد زغلول هشام رانيا83587

المنوفيةاألدبىمبصرالمقصود عبد اسماعيل جمعه رحمه83588

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد النبى عبد عصام رحمه83589

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد فاروق محمد رفيده83590

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود نصر محمد ساره83591

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم احمد سميره83592

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد النبى عبد صابر شيماء83593

المنوفيةاألدبىمبصردسوقى دسوقى ماهر عال83594

المنوفيةاألدبىمبصرالجواد عبد حسن اشرف غاده83595

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل حسانين محمد فايزه83596

المنوفيةاألدبىمبصرالعال عبد كمال شعبان مريم83597

المنوفيةاألدبىمبصرالغنى عبد رجب اشرف مها83598

المنوفيةاألدبىمبصرالقادر عبد رفاعى سيد مياده83599

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم دسوقى حمدى هبه83600

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمد النبى عبد اشرف هناء83601

المنوفيةاألدبىمبصردياب الحكيم عبد ايمن والء83602

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود الرسول عبد محمد ياسمين83603

المنوفيةاألدبىمبصرالمحسن عبد هنداوى المحسن عبد امانى83604

المنوفيةاألدبىمبصرالخامى محمد سعيد ايات83605

المنوفيةاألدبىمبصرمبارك سعيد محمد اسراء83606

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد احمد رجب رحمه83607

المنوفيةاألدبىمبصرالحليم عبد الدين جمال محمد الحليم عبد رقيه83608

المنوفيةاألدبىمبصرالحنفى جابر جمال ساره83609

المنوفيةاألدبىمبصرحجازى السالم عبد الجواد عبد فايز ساره83610

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد الحفيظ عبد جميل ندا83611

المنوفيةاألدبىمبصرالسميع عبد رزق محمد منار83612

المنوفيةاألدبىمبصرمحليس محمد رمضان ربيع هاجر83613

المنوفيةاألدبىمبصرالحبشى سعيد حارس هللا هبه83614
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ثاندويب منيل/ ف

ثاندويب منيل/ ف

ثاندويب منيل/ ف

راسبصراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

ن439صراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

ن516صراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

ن404صراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

ن533صراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

ن529.5صراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

ن397شوشاى/ ف

راسبشوشاى/ ف

ثانشوشاى/ ف

ثانشوشاى/ ف

ثانشوشاى/ ف

ن386شوشاى/ ف

ثانشوشاى/ ف

ن387شوشاى/ ف

ن418شوشاى/ ف

ن376شوشاى/ ف

ن443شوشاى/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرشرف حواش انور ايه83615

المنوفيةاألدبىمبصرحسن عوض ايمن ايه83616

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود ابراهيم ايه83617

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته جميل رضا ايه83618

المنوفيةاألدبىمبصرالدايم عبد احمد الدايم عبد ايه83619

المنوفيةاألدبىمبصرراضى هللا عبد راضى ايمان83620

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد نجيب محمد هانى ايه83621

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد سعد وهبه ايه83622

المنوفيةاألدبىمبصرعلى زغلول يحى خالد اسماء83623

المنوفيةاألدبىمبصربيومى اسماعيل شريف ايمان83624

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم شعبان السيد اسراء83625

المنوفيةاألدبىمبصربيومى اسماعيل شريف اسراء83626

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد سعد رزق اسراء83627

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد سعيد صالح ايمان83628

المنوفيةاألدبىمبصرعلى زغلول يحى خالد الشيماء83629

المنوفيةاألدبىمبصرعشماوى محمد سعيد جهاد83630

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد منسى فتحى جهاد83631

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل محمود وجيه حنان83632

المنوفيةاألدبىمبصراحمد جالل محمد دينا83633

المنوفيةاألدبىمبصركرم احمد محمد محمد رحمه83634

المنوفيةاألدبىمبصرالغزولى محمد رجب رقيه83635

المنوفيةاألدبىمبصرموسى الرحمن عبد عاطف روحيه83636

المنوفيةاألدبىمبصرموسى محمد حسن زينب83637

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته على سعيد زينب83638

المنوفيةاألدبىمبصرعيد العزيز عبد ياسر سلمى83639

المنوفيةاألدبىمبصرالقادر عبد جمعه سعيد سميره83640

المنوفيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد ناصر شيماء83641

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد عامر صبرى فاطمه83642

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الخير ابو بكر مريم83643

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل محمود شعبان مريم83644

المنوفيةاألدبىمبصرالمعبود عبد المحسن عبد المعبود عبد ندى83645

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين العزيز عبد احمد نور83646

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد اسامه نورا83647

المنوفيةاألدبىمبصرعيد ناجى مجدى نورا83648

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد نرمين83649

المنوفيةاألدبىمبصرحسن برعى فؤاد هانم83650

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود عاشور هدير83651

المنوفيةاألدبىمبصرزمزم الرؤوف عبد الحكيم عبد عالم هيام83652

المنوفيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد اسماعيل وفاء83653

المنوفيةاألدبىمبصرشعبان سعيد احمد ياسمين83654

المنوفيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد حلمى ايه83655

المنوفيةاألدبىمبصرعمر الجيد عبد صابر ايه83656
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ن386ابورقبة/ ف

ن563ابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ن389ابورقبة/ ف

راسبابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

راسبابورقبة/ ف

راسبابورقبة/ ف

ن465ابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ن383.5ابورقبة/ ف

ن485.5ابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ن477ابورقبة/ ف

ن361ابورقبة/ ف

ن455.5ابورقبة/ ف

راسبابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ن422ابورقبة/ ف

ن398ابورقبة/ ف

ن465ابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ن392.5ابورقبة/ ف

راسبابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

راسبابورقبة/ ف

ن436.5ابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

راسبابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ن437قورص/ ف

ثانقورص/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3181

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه رجب حمدى اسراء83657

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه النبى عبد فتحى اسراء83658

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود خالد محمد اسراء83659

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه حامد سامى اسماء83660

المنوفيةاألدبىمبصرمحروس محمد سميح اسماء83661

المنوفيةاألدبىمبصردرويش حامد محمد اسماء83662

المنوفيةاألدبىمبصرمبروك يوسف احمد ايمان83663

المنوفيةاألدبىمبصرشلبى محمد شلبى ايمان83664

المنوفيةاألدبىمبصرراضى هللا عبد مهدى زينب83665

المنوفيةاألدبىمبصراحمد مرسى رشدى سماح83666

المنوفيةاألدبىمبصرالواحد عبد الجواد عبد محمد سماح83667

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد المنعم عبد حمدى سهيله83668

المنوفيةاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد الرحمن عبد سوسن83669

المنوفيةاألدبىمبصرمجاهد على فايز شروق83670

المنوفيةاألدبىمبصرحامد محمد اسامه شيماء83671

المنوفيةاألدبىمبصرحامد فهمى حمدى شيماء83672

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد جابر محمد شيماء83673

المنوفيةاألدبىمبصرجميل ابراهيم حلمى مجدى غاده83674

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد حسنى شوقى فاطمه83675

المنوفيةاألدبىمبصرالغنى عبد البيومى محمد الغنى عبد فاطمه83676

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد محمد فاطمه83677

المنوفيةاألدبىمبصرمسعود طنطاوى مسعود منار83678

المنوفيةاألدبىمبصرالسعود ابو على السعود ابو مى83679

المنوفيةاألدبىمبصراحمد مرسى احمد ندا83680

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان حمدى ياسر نسمه83681

المنوفيةاألدبىمبصرنبيه عاشور وليد هدى83682

المنوفيةاألدبىمبصركامل مصطفى هانى هند83683

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان حمدى ياسر ياسمين83684

المنوفيةاألدبىمبصربيومى على ابراهيم اسراء83685

المنوفيةاألدبىمبصرالمجيد عبد ابراهيم رضا اسراء83686

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد رضا اسراء83687

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى عبد سعيد نشأت اسراء83688

المنوفيةاألدبىمبصرعمران على يوسف اسماء83689

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد سالمه العزيز عبد اشواق83690

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم فتحى اكرامى االء83691

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمود سمير اميره83692

المنوفيةاألدبىمبصراحمد الظاهر عبد الناصر عبد ايه83693

المنوفيةاألدبىمبصرمعوض طارق شريف ايمان83694

المنوفيةاألدبىمبصرالقادر عبد سميح صابر ايمان83695

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم فوزى مجدى ايمان83696

المنوفيةاألدبىمبصرالفضيل عبد العزيز عبد عيد بسمه83697

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد صالح مجدى تقى83698
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ثانقورص/ ف

ن395قورص/ ف

ثانقورص/ ف

راسبقورص/ ف

ن460قورص/ ف

ن427.5قورص/ ف

ن481قورص/ ف

ثانقورص/ ف

ن391.5قورص/ ف

ن557قورص/ ف

ن411.5قورص/ ف

ن532.5قورص/ ف

ثانقورص/ ف

ن507.5قورص/ ف

ثانقورص/ ف

ن503قورص/ ف

ثانقورص/ ف

ثانقورص/ ف

ن477قورص/ ف

ثانقورص/ ف

ن455قورص/ ف

راسبقورص/ ف

ن468قورص/ ف

ثانقورص/ ف

ثانقورص/ ف

ثانقورص/ ف

ثانقورص/ ف

ثانقورص/ ف

ن539.5الكوادى/ ف

ن482الكوادى/ ف

ن534الكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ن404الكوادى/ ف

ن472الكوادى/ ف

ن364الكوادى/ ف

ن432الكوادى/ ف

ن353الكوادى/ ف

ن439الكوادى/ ف

راسبالكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

راسبالكوادى/ ف

ن558الكوادى/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3183

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنوفيةاألدبىمبصرحميده عيد حميده حسناء83699

المنوفيةاألدبىمبصرخليفه شعبان الغنى عبد دعاء83700

المنوفيةاألدبىمبصرمأمون احمد جمال زينب83701

المنوفيةاألدبىمبصرالمنصف عبد حافظ سمير ساره83702

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد محمد النبى عبد ساره83703

المنوفيةاألدبىمبصربدران احمد محمد سامى سلوى83704

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود السيد سمير سمر83705

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود السيد شرف شروق83706

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور الحليم عبد سعيد شيماء83707

المنوفيةاألدبىمبصرالعظيم عبد عيد محمد فاطمه83708

المنوفيةاألدبىمبصراحمد الظاهر عبد الفتاح عبد مريم83709

المنوفيةاألدبىمبصرالمقصود عبد السالم عبد المجيد عبد هاجر83710

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل احمد اللطيف عبد هاجر83711

المنوفيةاألدبىمبصرحمزه السيد محمد هاجر83712

المنوفيةاألدبىمبصرعلى فرج نادى هاجر83713

المنوفيةاألدبىمبصرالمقصود عبد سعيد خالد هبه83714

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود السيد محمد هدى83715

المنوفيةاألدبىمبصرالبر عبد حجازى ايهاب هند83716

المنوفيةاألدبىمبصرفرحات على شعبان وداد83717

المنوفيةاألدبىمبصراحمد الظاهر عبد مصطفى ياسمين83718

المنوفيةاألدبىمبصرهاشم الغفار عبد ابراهيم اسماء83719

المنوفيةاألدبىمبصرهللا جاب الونيس عبد رضا اسماء83720

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد صابر ياسر االء83721

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد العال عبد حماده ايه83722

المنوفيةاألدبىمبصرزايد الرحمن عبد محمد ايه83723

المنوفيةاألدبىمبصراحمد على الرازق عبد فتحى حنان83724

المنوفيةاألدبىمبصردرار فؤاد انور دينا83725

المنوفيةاألدبىمبصرالمعطى عبد حداد شحاته سميه83726

المنوفيةاألدبىمبصرعمار احمد مهتدى محمد نورا83727

المنوفيةاألدبىمبصرجبر رشاد سامى هبه83728

المنوفيةاألدبىمبصرالنور عبد سعيد الفتوح ابو والء83729

المنوفيةاألدبىمبصرحاتى شامخ معتمد ازهار83730

المنوفيةاألدبىمبصرالقطب منصور جميل اسماء83731

المنوفيةاألدبىمبصرناب ابو الفتاح عبد كمال اسماء83732

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود محمد السعيد عبد اسماء83733

المنوفيةاألدبىمبصرسالم ابو الحديد ابو محمد اسماء83734

المنوفيةاألدبىمبصرغزاله السيد العظيم عبد االء83735

المنوفيةاألدبىمبصررمضان الغنى عبد محمد االء83736

المنوفيةاألدبىمبصرالسودانى الفتاح عبد انور انعام83737

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد مشحوت ايمن ايمان83738

المنوفيةاألدبىمبصرالجندى محمود الحكيم عبد ايمان83739

المنوفيةاألدبىمبصرغزاله محمد العزيز عبد ايمان83740
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ن433الكوادى/ ف

راسبالكوادى/ ف

راسبالكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ن411الكوادى/ ف

ن577الكوادى/ ف

ن473الكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ن415الكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ن475الكوادى/ ف

ن451الكوادى/ ف

ن460الكوادى/ ف

ن390الكوادى/ ف

راسبالكوادى/ ف

ن428الكوادى/ ف

ن443الكوادى/ ف

ن385شما/ ف

ن436شما/ ف

ن447شما/ ف

ن472شما/ ف

ثانشما/ ف

ثانشما/ ف

ثانشما/ ف

ن477شما/ ف

ثانشما/ ف

ثانشما/ ف

ن456شما/ ف

ن442دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن440دلهمو/ ف

ن401دلهمو/ ف

ن521دلهمو/ ف

ن490دلهمو/ ف

ن538دلهمو/ ف

ن543.5دلهمو/ ف

ن415دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن443دلهمو/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرعجينه الرحمن عبد المنعم عبد ايمان83741

المنوفيةاألدبىمبصربكر مبروك على ايمان83742

المنوفيةاألدبىمبصربسيونى احمد كمال اسراء83743

المنوفيةاألدبىمبصرالونيس عبد المنعم عبد الونيس عبد ايه83744

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى محمد على ايه83745

المنوفيةاألدبىمبصرصالح فؤاد جمال بسمه83746

المنوفيةاألدبىمبصرالباسط عبد محمد عصام بسمه83747

المنوفيةاألدبىمبصرعلى المقصود عبد سيد تسنيم83748

المنوفيةاألدبىمبصرحافظ الفتاح عبد عادل جهاد83749

المنوفيةاألدبىمبصرعثمان االله عبد صالح حسناء83750

المنوفيةاألدبىمبصرفايد على حامد حكمت83751

المنوفيةاألدبىمبصرالشافى عبد الصبور عبد السيد حنان83752

المنوفيةاألدبىمبصرصابح خالد محمد خلود83753

المنوفيةاألدبىمبصرالموجود عبد السعود ابو عاطف دعاء83754

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد كمال عربى دعاء83755

المنوفيةاألدبىمبصرالشامى احمد فوزى رحمه83756

المنوفيةاألدبىمبصرالمجد ابو الحفيظ عبد كمال روضه83757

المنوفيةاألدبىمبصرالرحيم عبد خليل المنعم عبد رفيده83758

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد المجيد عبد ابراهيم ريهام83759

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم على حسن ريهام83760

المنوفيةاألدبىمبصرغزاله هللا عبد سامى زهراء83761

المنوفيةاألدبىمبصرالجزيرى مبروك سامى ساره83762

المنوفيةاألدبىمبصرالموجود عبد السعود ابو عاطف سمر83763

المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمد جميل شيماء83764

المنوفيةاألدبىمبصربرغوت على رمضان شيماء83765

المنوفيةاألدبىمبصرغزاله كامل العزيز عبد شيماء83766

المنوفيةاألدبىمبصرالجوهرى الظاهر عبد الدين وحيد شيماء83767

المنوفيةاألدبىمبصرالنجار مصطفى سالمه صفاء83768

المنوفيةاألدبىمبصررياض الغنى عبد امام فاطمه83769

المنوفيةاألدبىمبصرالعليم عبد حامد العليم عبد فتحيه83770

المنوفيةاألدبىمبصرشلتوت السند عبد محمد مرفت83771

المنوفيةاألدبىمبصرالمقصود عبد احمد زكريا مريم83772

المنوفيةاألدبىمبصرغزاله هللا عبد محمد منى83773

المنوفيةاألدبىمبصرشلتوت محمد حسام نورا83774

المنوفيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد عصام نورهان83775

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود على محمد نورهان83776

المنوفيةاألدبىمبصرعبده اللطيف عبد هللا عبد هبه83777

المنوفيةاألدبىمبصراالسدودى الحليم عبد اشرف هند83778

المنوفيةاألدبىمبصرالرسول عبد هللا فتح العظيم عبد ياسمين83779

المنوفيةاألدبىمبصرالدسوقى محمد هللا عبد ياسمين83780

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم احمد ناصر اسراء83781

المنوفيةاألدبىمبصرحسن عطا حسن اسماء83782
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ن490.5دلهمو/ ف

ن495دلهمو/ ف

ن550دلهمو/ ف

ن464دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن526دلهمو/ ف

ن523دلهمو/ ف

ن416دلهمو/ ف

ن411دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن507دلهمو/ ف

ن467دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن437دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن455دلهمو/ ف

ن616دلهمو/ ف

ن411دلهمو/ ف

ن372دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن463دلهمو/ ف

ن467دلهمو/ ف

ن480دلهمو/ ف

ن486دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن412دلهمو/ ف

ن596دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن460دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن455دلهمو/ ف

ن565.5دلهمو/ ف

ن466دلهمو/ ف

ن599دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن446دلهمو/ ف

ن400دلهمو/ ف

ن429دلهمو/ ف

ثانطليا/ ف

ن381طليا/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرالسالم عبد جاد محمد انعام83783

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد سعد رشاد تهانى83784

المنوفيةاألدبىمبصرالجزيرى السيد احمد تيسير83785

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم فوزى ساره83786

المنوفيةاألدبىمبصرخليل عمران محمد سهيله83787

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد طلعت ندى83788

المنوفيةاألدبىمبصرعتلم الكريم عبد محمد ندى83789

المنوفيةاألدبىمبصرمغازى الحق عبد محمود نهله83790

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم فوزى هاجر83791

المنوفيةاألدبىمبصرموسى فتحى مرزوق هدى83792

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد عوض السيد هدير83793

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد ذكى نبيل امنيه83794

المنوفيةاألدبىمبصرطالب ابو فتوح اسماعيل دينا83795

المنوفيةاألدبىمبصرنصر العليم عبد الحميد عبد ماهر رضوى83796

المنوفيةاألدبىمبصرالعشرى محمد محمود رقيه83797

المنوفيةاألدبىمبصرمحجوب العليم عبد عادل سلمى83798

المنوفيةاألدبىمبصرعمر محمد العزيز عبد احمد صفا83799

المنوفيةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد محمود فاطمه83800

المنوفيةاألدبىمبصرمغنين الفتاح عبد محمد مريم83801

المنوفيةاألدبىمبصرالخطيب الحليم عبد احمد محمود مروه83802

المنوفيةاألدبىمبصرجبر محمود محمد كرم هاله83803

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمد اسماعيل اسراء83804

المنوفيةاألدبىمبصرعامر الحليم عبد السيد اسراء83805

المنوفيةاألدبىمبصرزكى هللا عبد عادل اسراء83806

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد نعيم اسراء83807

المنوفيةاألدبىمبصرعلى احمد حسن اسماء83808

المنوفيةاألدبىمبصرالونيس عبد حسن محمد امل83809

المنوفيةاألدبىمبصرطه محمد ابراهيم حنان83810

المنوفيةاألدبىمبصرمرزوق ابراهيم اسماعيل ساره83811

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد ابراهيم سهيله83812

المنوفيةاألدبىمبصرالكفراوى احمد سامى شروق83813

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد غاده83814

المنوفيةاألدبىمبصرزكريا كمال محمد فاطمه83815

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد انور ميار83816

المنوفيةاألدبىمبصرالمنعم عبد حامد محمود ندا83817

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد عصر على نورا83818

المنوفيةاألدبىمبصريوسف امين يوسف هدير83819

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد منصور محمد ايه83820

المنوفيةاألدبىمبصرامين الشافى عبد جمال اسماء83821

المنوفيةاألدبىمبصررجب شعبان صابر اسراء83822

المنوفيةاألدبىمبصرالمحسن عبد حفناوى المحسن عبد اسراء83823

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد حافظ يوسف اسراء83824
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ثانطليا/ ف

ثانطليا/ ف

ن465طليا/ ف

ثانطليا/ ف

ن502طليا/ ف

راسبطليا/ ف

راسبطليا/ ف

ثانطليا/ ف

ن428طليا/ ف

ثانطليا/ ف

ن419طليا/ ف

ن383االحد سبك/ ف

ن398االحد سبك/ ف

ثاناالحد سبك/ ف

ن471االحد سبك/ ف

ن412االحد سبك/ ف

ن411االحد سبك/ ف

ثاناالحد سبك/ ف

ثاناالحد سبك/ ف

ن485االحد سبك/ ف

ثاناالحد سبك/ ف

ن453جويدة منيل/ ف

ن487.5جويدة منيل/ ف

ن461جويدة منيل/ ف

ن395جويدة منيل/ ف

ثانجويدة منيل/ ف

ن484جويدة منيل/ ف

ن466.5جويدة منيل/ ف

ن551جويدة منيل/ ف

ن600جويدة منيل/ ف

ن499جويدة منيل/ ف

ن453.5جويدة منيل/ ف

ن496.5جويدة منيل/ ف

ن408جويدة منيل/ ف

ثانجويدة منيل/ ف

راسبجويدة منيل/ ف

ثانجويدة منيل/ ف

ن450بالمنوفية دروة/ ف

ثانبالمنوفية دروة/ ف

ن543بالمنوفية دروة/ ف

ن439بالمنوفية دروة/ ف

ن439بالمنوفية دروة/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد عفيفى الفتاح عبد ايمان83825

المنوفيةاألدبىمبصرالعال عبد بيومى العال عبد دنيا83826

المنوفيةاألدبىمبصرعلى الحليم عبد كمال رانيا83827

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود سيد ناصر ساره83828

المنوفيةاألدبىمبصرالعنين ابو المعبود عبد محمد شروق83829

المنوفيةاألدبىمبصرالعنين ابو المعبود عبد محمد شيماء83830

المنوفيةاألدبىمبصرعلى فهمى انيس عفاف83831

المنوفيةاألدبىمبصراحمد فاروق على علياء83832

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل احمد حامد منار83833

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد خالد محمد ندا83834

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم احمد هند83835

المنوفيةاألدبىمبصرالطباخ محمد السعيد محمود اميره83836

المنوفيةاألدبىمبصرسالم احمد ابراهيم فتحى الشيماء83837

المنوفيةاألدبىمبصرلبيب احمد عماد اسراء83838

المنوفيةاألدبىمبصرعصفور العزيز عبد ربيع اسراء83839

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد غنيم ايمن ايمان83840

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود صبحى محمد زينب83841

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان نصر عمر ساره83842

المنوفيةاألدبىمبصرحجازى محمد محمد المقصود عبد شوقيه83843

المنوفيةاألدبىمبصرمراد محمد احمد فاطمه83844

المنوفيةاألدبىمبصرفرج على كمال فاتن83845

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان نصر هللا عبد منار83846

المنوفيةاألدبىمبصرخاطر محمد عالم محمد نجوى83847

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد على محمد هدى83848

الغربيةاألدبىمبصرالعدوى اللطيف عبد على وحيد اسراء83849

الغربيةاألدبىمبصريوسف ابراهيم بكر ابو اسماء83850

الغربيةاألدبىمبصرعالم احمد على السيد اسماء83851

الغربيةاألدبىمبصرجمعه ابراهيم احمد محمد اسماء83852

الغربيةاألدبىمبصرفهمى على محمود العزيز عبد وائل االء83853

الغربيةاألدبىمبصرمحرم العشرى محمد على امل83854

الغربيةاألدبىمبصرفرج احمد المقصود عبد بدر محمد امل83855

الغربيةاألدبىمبصرالنجار عطيه الرحمن عبد سامى امينه83856

الغربيةاألدبىمبصرمرسال محمد الرحيم عبد طارق امينه83857

الغربيةاألدبىمبصرجاد عفيفى محمد هللا امه83858

الغربيةاألدبىمبصرموسى هللا عبد محمد اشرف ايمان83859

الغربيةاألدبىمبصرفوده ابراهيم امين ابراهيم تقى83860

الغربيةاألدبىمبصرفريج المقصود عبد مصطفى خالد حبيبه83861

الغربيةاألدبىمبصرالسمالوطى محمد فرج مرسى حبيبه83862

الغربيةاألدبىمبصرمحمد عبده مرزوق مسعد حبيبه83863

الغربيةاألدبىمبصرالدبركى الصاوى خالد خلود83864

الغربيةاألدبىمبصرمحمد احمد رضا محمد احمد رحمه83865

الغربيةاألدبىمبصرجاهين امين محمود محمد رضوى83866
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ثانبالمنوفية دروة/ ف

ن403بالمنوفية دروة/ ف

ن455بالمنوفية دروة/ ف

ن426بالمنوفية دروة/ ف

ن373بالمنوفية دروة/ ف

ثانبالمنوفية دروة/ ف

ثانبالمنوفية دروة/ ف

ن470بالمنوفية دروة/ ف

ثانبالمنوفية دروة/ ف

ثانبالمنوفية دروة/ ف

ن378بالمنوفية دروة/ ف

ن537شنواى/ ف

ثانشنواى/ ف

ن479شنواى/ ف

ن415شنواى/ ف

ثانشنواى/ ف

راسبشنواى/ ف

ن541شنواى/ ف

ن431شنواى/ ف

ن449شنواى/ ف

ن496شنواى/ ف

ن581شنواى/ ف

ن358شنواى/ ف

ثانشنواى/ ف

ن440طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن453طنطا/ ف

راسبطنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن575طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن499طنطا/ ف

ن448طنطا/ ف

ن488طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن463طنطا/ ف

ن468طنطا/ ف

ن372طنطا/ ف

ن400طنطا/ ف

ن463طنطا/ ف

ن419طنطا/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرحسنه عيد رجب روضه83867

الغربيةاألدبىمبصرعوض مبروك الغنى عبد السيد رقيه83868

الغربيةاألدبىمبصرالهادى عبد صبحى محمد زينب83869

الغربيةاألدبىمبصرالنشار احمد سيد الفتاح عبد محمد زينب83870

الغربيةاألدبىمبصرشلبى السيد احمد ساره83871

الغربيةاألدبىمبصرمحمد احمد سيد سماح83872

الغربيةاألدبىمبصرالجندى احمد السيد احمد سميه83873

الغربيةاألدبىمبصرالمرسى السيد اشرف سهيله83874

الغربيةاألدبىمبصرعثمان المجد ابو هللا عبد محمد شروق83875

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد فتحى خالد صفا83876

الغربيةاألدبىمبصرشريف احمد طالل ضحى83877

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد جابر الزهراء فاطمه83878

الغربيةاألدبىمبصرمحفوظ محمود احمد عادل فاطمه83879

الغربيةاألدبىمبصرالشبينى احمد الدين جمال ابراهيم مريم83880

الغربيةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن احمد صالح احمد مريم83881

الغربيةاألدبىمبصرالبديوى محمد زكى عاطف مريم83882

الغربيةاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد محمد مريم83883

الغربيةاألدبىمبصرعماره احمد محمد مريم83884

الغربيةاألدبىمبصرالجمل حسين رمضان عادل هللا منه83885

الغربيةاألدبىمبصرالشاطر حسنين هللا عبد الوهاب عبد ايهاب ندى83886

الغربيةاألدبىمبصرالدين حسام على منتصر ندى83887

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم السيد فؤاد شريف نيره83888

الغربيةاألدبىمبصرالعبد احمد عطيه حسين هاجر83889

الغربيةاألدبىمبصرالحميد عبد فاروق شريف هاجر83890

الغربيةاألدبىمبصرجويله ابو حسن على مجدى هاجر83891

الغربيةاألدبىمبصربدوى محمد الحليم عبد هايدى83892

الغربيةاألدبىمبصرتعيلب محمد جالل احمد هبه83893

الغربيةاألدبىمبصرشاهين احمد حسن همسه83894

الغربيةاألدبىمبصرخضر محمد ذكى ابراهيم احمد وفاء83895

الغربيةاألدبىمبصرمحمد حامد سيد ياسمين83896

الغربيةاألدبىمبصرصالح محمد صالح العال عبد فضل ياسمين83897

الغربيةاألدبىمبصرمرسى محمد فتحى محمد يمنى83898

الغربيةاألدبىمبصرمشعل امين محمود يمنى83899

الغربيةاألدبىمبصربدر ابراهيم ابراهيم محمد احالم83900

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد حسن طه احمد فاطمه83901

الغربيةاألدبىمبصربدر العنين ابو العنين ابو السيد فاطمه83902

الغربيةاألدبىمبصرخروب محمد سامى فاطمه83903

الغربيةاألدبىمبصربدر ابراهيم ابراهيم محمد كريمه83904

الغربيةاألدبىمبصرجادو جادو القطب صابر نانسى83905

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد هللا عبد نورا83906

الغربيةاألدبىمبصرصباح حامد محمد ورود83907

الغربيةاألدبىمبصرالنجار سالمه العنين ابو احمد اسماء83908
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ن489طنطا/ ف

ن444طنطا/ ف

ن463طنطا/ ف

ن409طنطا/ ف

ن414طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن395طنطا/ ف

ن521طنطا/ ف

ن521طنطا/ ف

ن428طنطا/ ف

ن405طنطا/ ف

ن555طنطا/ ف

ن492طنطا/ ف

ن509طنطا/ ف

ن463طنطا/ ف

ن382طنطا/ ف

ن437طنطا/ ف

ن382طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن399طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن527طنطا/ ف

ن491طنطا/ ف

ن463طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن404طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن524طنطا/ ف

ن394طنطا/ ف

ن483طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن449طنطا/ ف

ن454طنطا/ ف

ن422القبلى المنشى كفر/ ف

ن441القبلى المنشى كفر/ ف

ن502القبلى المنشى كفر/ ف

ثانالقبلى المنشى كفر/ ف

ن509القبلى المنشى كفر/ ف

ن452القبلى المنشى كفر/ ف

ن402القبلى المنشى كفر/ ف

ن383القبلى المنشى كفر/ ف

ن568الرجدية/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالشيخ محروس اليزيد ابو ايه83909

الغربيةاألدبىمبصرعيده ابو المجيد عبد الغفار عبد ابراهيم ايمان83910

الغربيةاألدبىمبصرغنيم على محمد زين ايمان83911

الغربيةاألدبىمبصرجاد احمد الدين صالح عالء زينب83912

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل الدسوقى بسيونى ياسر سلمى83913

الغربيةاألدبىمبصرالدين شرف ابراهيم احمد نصر شمس83914

الغربيةاألدبىمبصرالعزم ابو متولى طه خميس فاطمه83915

الغربيةاألدبىمبصرداود الفتاح عبد عطيه الفتاح عبد فريده83916

الغربيةاألدبىمبصرالعزم ابو ابراهيم ابراهيم السعيد منار83917

الغربيةاألدبىمبصربدره على احمد محمد منار83918

الغربيةاألدبىمبصرالزلفى محمود الفتاح عبد محمود يمنى83919

الغربيةاألدبىمبصرالجمال سعد محمد احالم83920

الغربيةاألدبىمبصرحمد ابو الحسينى ابراهيم اسراء83921

الغربيةاألدبىمبصرالجناينى السيد الخالق عبد اسراء83922

الغربيةاألدبىمبصرمحمود رياض خالد اسماء83923

الغربيةاألدبىمبصرتركى هاللى حسن االء83924

الغربيةاألدبىمبصرمنى ابو عطيه احمد ايمان83925

الغربيةاألدبىمبصرحسن صفوت السيد ايمان83926

الغربيةاألدبىمبصرراشد الحميد عبد السميع عبد ايمان83927

الغربيةاألدبىمبصرالدح الحميد عبد ابراهيم ايه83928

الغربيةاألدبىمبصركريم المنعم عبد امين ايه83929

الغربيةاألدبىمبصرعطا عطيه مرزوق رانيا83930

الغربيةاألدبىمبصرحسن حسين محمد محمدى رحاب83931

الغربيةاألدبىمبصرالفخرانى كمال اشرف روان83932

الغربيةاألدبىمبصرعالم الوهاب عبد احمد زهراء83933

الغربيةاألدبىمبصرالمصرى محى محمد سميره83934

الغربيةاألدبىمبصرمختار حمد احمد سومه83935

الغربيةاألدبىمبصرخليفه ابراهيم سمير شيرين83936

الغربيةاألدبىمبصررشدى محمد حسين فاطمه83937

الغربيةاألدبىمبصرالتطاوى السيد سعيد فاطمه83938

الغربيةاألدبىمبصركريم المنعم عبد امين عبير83939

الغربيةاألدبىمبصرهدور ابو محمد ابراهيم مفرح مروه83940

الغربيةاألدبىمبصرالقال محمد خيرى مى83941

الغربيةاألدبىمبصرالقال مصطفى فرماوى مياده83942

الغربيةاألدبىمبصرموسى الفتوح ابو عوض هاجر83943

الغربيةاألدبىمبصرعفصه احمد حسن ايه83944

الغربيةاألدبىمبصربدر الحكيم عبد الحكيم عبد ايه83945

الغربيةاألدبىمبصرموسى حامد احمد حامد اسراء83946

الغربيةاألدبىمبصراالسعاد ابو صبحى محمد محمود اسراء83947

الغربيةاألدبىمبصرغانم مصطفى مصطفى اسماء83948

الغربيةاألدبىمبصرراشد ابو على حسين اميمه83949

الغربيةاألدبىمبصريوسف محمد الحفيظ عبد صالح ايالف83950
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ن384الرجدية/ ف

ن530الرجدية/ ف

ن401الرجدية/ ف

ن371الرجدية/ ف

ن470الرجدية/ ف

ثانالرجدية/ ف

ن478الرجدية/ ف

ن511الرجدية/ ف

ن498الرجدية/ ف

ن494الرجدية/ ف

ن416الرجدية/ ف

ن443منوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ن459منوف محلة/ ف

ن466منوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ن370منوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ن548.5منوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ن492منوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ن397منوف محلة/ ف

ن506منوف محلة/ ف

ن405منوف محلة/ ف

ن392منوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ن407منوف محلة/ ف

ن492منوف محلة/ ف

ن449منوف محلة/ ف

ن473روح محلة/ ف

ثانروح محلة/ ف

ن486روح محلة/ ف

ن541روح محلة/ ف

ن516روح محلة/ ف

ن511روح محلة/ ف

ن458روح محلة/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرموسى احمد محمد رقيه83951

الغربيةاألدبىمبصرخميس خليل السيد خليل زينب83952

الغربيةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم محمد سهيله83953

الغربيةاألدبىمبصرنعيم كامل خيرى شيماء83954

الغربيةاألدبىمبصرالموينى احمد سيد محمد شيماء83955

الغربيةاألدبىمبصرالشنراوى الفتاح عبد ربيع فاطمه83956

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى محمد ابراهيم نجوى83957

الغربيةاألدبىمبصرحجازى الشناوى حمدى نورهان83958

الغربيةاألدبىمبصرالشونى الفتاح عبد ابراهيم هاجر83959

الغربيةاألدبىمبصرالدين شهاب احمد محمد صبحى هدى83960

الغربيةاألدبىمبصرالهادى عبد ابراهيم طارق ورده83961

الغربيةاألدبىمبصرطلبه حموده شعبان وفاء83962

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى محمد رجب اسماء83963

الغربيةاألدبىمبصرالحطينى الحميد عبد على الشيماء83964

الغربيةاألدبىمبصرحبيب المنعم عبد احمد ايه83965

الغربيةاألدبىمبصرالديب الوهاب عبد عاطف ايه83966

الغربيةاألدبىمبصرالجوهرى حامد الغريب دنيا83967

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ الغنى عبد محمد رانيا83968

الغربيةاألدبىمبصرالسعودى عرفه نبيل زينب83969

الغربيةاألدبىمبصرعمر محمد خالد سماح83970

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى الحميد عبد الشحات شيماء83971

الغربيةاألدبىمبصرالزيات على على شيماء83972

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم محمد عال83973

الغربيةاألدبىمبصرالدمنهورى المحسن عبد سعد فاطمه83974

الغربيةاألدبىمبصرالحواله صادق وليد فاطمه83975

الغربيةاألدبىمبصرغنيم عباس راغب لمياء83976

الغربيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد هللا عبد هللا منه83977

الغربيةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد محمد هايدى83978

الغربيةاألدبىمبصررياض احمد عونى يارا83979

الغربيةاألدبىمبصرالسطيحه اليزيد ابو محمد كامل ايه83980

الغربيةاألدبىمبصرالدين شهاب اليزيد ابو محمد حبيبه83981

الغربيةاألدبىمبصردرويش ابراهيم محمد ابراهيم مريم83982

الغربيةاألدبىمبصرتجار ابو محمد جمال ندا83983

الغربيةاألدبىمبصرشتيه محمد السيد محمد هاجر83984

الغربيةاألدبىمبصرعيسى السيد محمد وفاء83985

الغربيةاألدبىمبصراللطيف عبد سليمان الحميد عبد رضا االء83986

الغربيةاألدبىمبصرالمشد محمد ابراهيم صالح امنيه83987

الغربيةاألدبىمبصرجعفر الغريب المجيد عبد الفتاح عبد اميره83988

الغربيةاألدبىمبصرشعبان الجواد عبد الرؤف عبد اهله83989

الغربيةاألدبىمبصرعياد خليل محمد احمد محمد ايمان83990

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد احمد محمد احمد ايه83991

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى حسين جمعه حسين ايه83992
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ن482روح محلة/ ف

ن487روح محلة/ ف

ن517روح محلة/ ف

ن524روح محلة/ ف

ن444روح محلة/ ف

ن566روح محلة/ ف

ثانروح محلة/ ف

ن534روح محلة/ ف

ن375روح محلة/ ف

ن373روح محلة/ ف

ن569روح محلة/ ف

ثانروح محلة/ ف

ثانشقرف/ ف

ن480شقرف/ ف

ثانشقرف/ ف

ن546شقرف/ ف

ثانشقرف/ ف

ن490شقرف/ ف

ن539شقرف/ ف

ن529شقرف/ ف

ن574شقرف/ ف

ن477شقرف/ ف

ن464شقرف/ ف

ن601شقرف/ ف

ن543شقرف/ ف

ن461شقرف/ ف

ن531شقرف/ ف

ن565شقرف/ ف

ثانشقرف/ ف

ن442مرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ن448مرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ن363مرحوم محلة/ ف

ن477مرحوم محلة/ ف

ثانشوبر/ ف

ثانشوبر/ ف

ن443شوبر/ ف

ثانشوبر/ ف

ثانشوبر/ ف

ثانشوبر/ ف

ن391شوبر/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرسالمه ابو مصطفى السيد محمد ايه83993

الغربيةاألدبىمبصرداود الفضل ابو ظريف عصام دينا83994

الغربيةاألدبىمبصرقنبر السيد على الفتاح عبد سماح83995

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل محمود الوهاب عبد يسرى هللا منه83996

الغربيةاألدبىمبصرعاشور البيومى حجازى محمد منار83997

الغربيةاألدبىمبصرالجران على احمد مها83998

الغربيةاألدبىمبصرعبله ابو محمد سعد محمد ندى83999

الغربيةاألدبىمبصرشعبان محمد نصر هاجر84000

الغربيةاألدبىمبصرالشرشابى احمد محمد اسراء84001

الغربيةاألدبىمبصرالخولى مصطفى ابراهيم اسماء84002

الغربيةاألدبىمبصرخفاجى الشناوى اشرف ايمان84003

الغربيةاألدبىمبصرالشويحى محمد محمود جهاد84004

الغربيةاألدبىمبصرحسن عطيه صابر محمد حبيبه84005

الغربيةاألدبىمبصرباشا فتوح هللا عبد دينا84006

الغربيةاألدبىمبصرعويس عطيه الغنى عبد رحاب84007

الغربيةاألدبىمبصرالشافى عبد القادر عبد محمد روان84008

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى الفتاح عبد ابراهيم سهام84009

الغربيةاألدبىمبصربدوى محمد ايمن شروق84010

الغربيةاألدبىمبصرالحيله حامد رأفت شروق84011

الغربيةاألدبىمبصرخميس محمد حسن فاطمه84012

الغربيةاألدبىمبصرعوض الفتاح عبد الكيالنى مى84013

الغربيةاألدبىمبصرالسباخى محمد محمد مى84014

الغربيةاألدبىمبصرالشويحى حامد على حامد نعمه84015

الغربيةاألدبىمبصرنجم احمد حمدى نورهان84016

الغربيةاألدبىمبصرالمراكبى محمد احمد شبل نورهان84017

الغربيةاألدبىمبصرالسجان على بركات راغب ياسمينا84018

الغربيةاألدبىمبصرطايل فريد اشرف اسراء84019

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاب احمد هللا جاب اسراء84020

الغربيةاألدبىمبصراليزيد ابو على عادل اسماء84021

الغربيةاألدبىمبصردسوقى القوى عبد محمد الشيماء84022

الغربيةاألدبىمبصرماريه القطب محمد االء84023

الغربيةاألدبىمبصرزايد احمد سعد محمود جهاد84024

الغربيةاألدبىمبصرماريه السالم عبد السيد ساره84025

الغربيةاألدبىمبصرغلوش العينين ابو الحميد عبد شيماء84026

الغربيةاألدبىمبصرصيام محمد احمد مريم84027

الغربيةاألدبىمبصرعفصه المعطى عبد احمد مى84028

الغربيةاألدبىمبصرنصار احمد المنعم عبد ايه84029

الغربيةاألدبىمبصردياب الحميد عبد ماهر ايه84030

الغربيةاألدبىمبصرالطناحى نافع جمال جهاد84031

الغربيةاألدبىمبصرالطناحى على الدايم عبد روضه84032

الغربيةاألدبىمبصرعثمان اسماعيل عصام روضه84033

الغربيةاألدبىمبصرفايد على السيد سهيله84034
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راسبشوبر/ ف

ثانشوبر/ ف

ثانشوبر/ ف

راسبشوبر/ ف

راسبشوبر/ ف

ن448شوبر/ ف

ن388شوبر/ ف

ن402شوبر/ ف

ن542اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن541اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن462اخناواى/ ف

ن489اخناواى/ ف

راسباخناواى/ ف

ن474اخناواى/ ف

ن473اخناواى/ ف

ن554اخناواى/ ف

ن508اخناواى/ ف

ن533اخناواى/ ف

ن466اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن407اخناواى/ ف

ن409اخناواى/ ف

ن466اخناواى/ ف

ن465اخناواى/ ف

ن541برما/ ف

ثانبرما/ ف

ثانبرما/ ف

ن484برما/ ف

ن422برما/ ف

ن523برما/ ف

ثانبرما/ ف

ن410برما/ ف

ن520برما/ ف

ن455برما/ ف

ن393شبشير حصة/ ف

ن453شبشير حصة/ ف

ن509شبشير حصة/ ف

ن482شبشير حصة/ ف

ن491شبشير حصة/ ف

ن461شبشير حصة/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرفايد محمد ابراهيم محى عبير84035

الغربيةاألدبىمبصرعثمان محمد رفعت صبرى الزهراء فاطمه84036

الغربيةاألدبىمبصرقاسم طلبه رجب فاطمه84037

الغربيةاألدبىمبصربدران احمد احمد احمد فايزه84038

الغربيةاألدبىمبصرشاهين مرسى احمد محمد فايزه84039

الغربيةاألدبىمبصرالشندالتى احمد محمد مختار فوزيه84040

الغربيةاألدبىمبصرسلكها القادر عبد محمد ايمن مريم84041

الغربيةاألدبىمبصرقنديل العزيز عبد سعد مى84042

الغربيةاألدبىمبصرعصر الفتاح عبد الحافظ عبد مى84043

الغربيةاألدبىمبصربعيص قاسم هللا عبد مكايد الصباح نور84044

الغربيةاألدبىمبصربدران الفتاح عبد نجاح الصباح نور84045

الغربيةاألدبىمبصرالخولى محمد الحميد عبد نورا84046

الغربيةاألدبىمبصرشاهين الخير ابو السيد هدى84047

الغربيةاألدبىمبصرالدين نور على الفتاح عبد وفاء84048

الغربيةاألدبىمبصرعليم الحسينى احمد اسراء84049

الغربيةاألدبىمبصرالعطار عثمان فتحى اسراء84050

الغربيةاألدبىمبصرالبطل الستار عبد محمود اسراء84051

الغربيةاألدبىمبصرمرق ابو زكريا محروس اسماء84052

الغربيةاألدبىمبصربيصار سليمان محمود محمود اسماء84053

الغربيةاألدبىمبصرمصباح هللا عبد نبيل اسماء84054

الغربيةاألدبىمبصرشريف ابو على احمد النبوى االء84055

الغربيةاألدبىمبصره دابو صالح جابر االء84056

الغربيةاألدبىمبصرالشيشى فتحى محمد رمضان االء84057

الغربيةاألدبىمبصرالسمان محمود احمد امانى84058

الغربيةاألدبىمبصردوابه محمد جابر امانى84059

الغربيةاألدبىمبصرالبدرى الرؤف عبد اسماعيل امل84060

الغربيةاألدبىمبصرجزه ابو هللا عبد اشرف امنيه84061

الغربيةاألدبىمبصرالصيفى فتحى صبحى امنيه84062

الغربيةاألدبىمبصرسرحان محمد جمال اميره84063

الغربيةاألدبىمبصرالسحيمى العظيم عبد حمدى اميره84064

الغربيةاألدبىمبصرنوح سعيد سمير اميره84065

الغربيةاألدبىمبصرجبل ابو حسين شعبان اميره84066

الغربيةاألدبىمبصرنوفل الفتاح عبد المجيد عبد اميره84067

الغربيةاألدبىمبصرالمى ابو الجواد عبد القوى عبد صابر انتصار84068

الغربيةاألدبىمبصرالمغربى حمدى ايمن ايمان84069

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم السيد فاروق جمال ايمان84070

الغربيةاألدبىمبصرسليمان ابو الحميد عبد محمد ايمان84071

الغربيةاألدبىمبصرسرحان رمضان جمال ايه84072

الغربيةاألدبىمبصرهديه سعيد رجب ايه84073

الغربيةاألدبىمبصرعمار جاد عباس رمضان ايه84074

الغربيةاألدبىمبصرقحيف بخاطره سعيد ايه84075

الغربيةاألدبىمبصرطالب ابو السيد الرحيم عبد ايه84076
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ن440شبشير حصة/ ف

ن597شبشير حصة/ ف

ن398شبشير حصة/ ف

ن430شبشير حصة/ ف

ن450شبشير حصة/ ف

ن397شبشير حصة/ ف

ن505شبشير حصة/ ف

ن440شبشير حصة/ ف

ن490شبشير حصة/ ف

ن545شبشير حصة/ ف

ن468شبشير حصة/ ف

ن573شبشير حصة/ ف

ن466شبشير حصة/ ف

ن425شبشير حصة/ ف

ن448الغربية الشرفا كفر/ ف

ن413الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ن404الغربية الشرفا كفر/ ف

ن471الغربية الشرفا كفر/ ف

ن516الغربية الشرفا كفر/ ف

ن476الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

راسبالغربية الشرفا كفر/ ف

ن372الغربية الشرفا كفر/ ف

ن559الغربية الشرفا كفر/ ف

ن554الغربية الشرفا كفر/ ف

ن578الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ن501الغربية الشرفا كفر/ ف

ن479الغربية الشرفا كفر/ ف

ن458الغربية الشرفا كفر/ ف

ن374الغربية الشرفا كفر/ ف

ن461الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ن499الغربية الشرفا كفر/ ف

ن502الغربية الشرفا كفر/ ف

ن523الغربية الشرفا كفر/ ف

ن448الغربية الشرفا كفر/ ف

ن422الغربية الشرفا كفر/ ف

ن399الغربية الشرفا كفر/ ف

ن507الغربية الشرفا كفر/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالمهندس السيد رمضان تغريد84077

الغربيةاألدبىمبصرالسمان فتحى سامى تغريد84078

الغربيةاألدبىمبصرفليفل احمد سيد الناصر عبد جيهاد84079

الغربيةاألدبىمبصرالجمل البهى رجب حبيبه84080

الغربيةاألدبىمبصرعواد سعيد رجب حبيبه84081

الغربيةاألدبىمبصرالمقلى الصاوى محمد محمد حبيبه84082

الغربيةاألدبىمبصرشحاته محمد رمضان رانا84083

الغربيةاألدبىمبصرالبدرى محمد القوى عبد القادر عبد رقيه84084

الغربيةاألدبىمبصرعيد ابو السيد عصام رندا84085

الغربيةاألدبىمبصرسرحان السالم عبد رضا ريهام84086

الغربيةاألدبىمبصرفليفل هللا عبد ابراهيم سلوى84087

الغربيةاألدبىمبصرهديه ابراهيم المولى عبد سميحه84088

الغربيةاألدبىمبصررداد العظيم عبد مصطفى شروق84089

الغربيةاألدبىمبصرالدفراوى شحاته السيد شرين84090

الغربيةاألدبىمبصرالحويرى النبى عبد زين شيماء84091

الغربيةاألدبىمبصرطالب ابو جاد سمير شيماء84092

الغربيةاألدبىمبصرصيام ابراهيم عرفه شيماء84093

الغربيةاألدبىمبصرصيام بخاطره ناصر شيماء84094

الغربيةاألدبىمبصرحسن ابو الحسنين جمعه عبير84095

الغربيةاألدبىمبصرالمى ابو السيد حمدى غاده84096

الغربيةاألدبىمبصرعتعوت رضوان العزيز عبد لبنى84097

الغربيةاألدبىمبصرسرحان مصطفى محمود مريم84098

الغربيةاألدبىمبصرالكريم عبد مختار سليمان ملكه84099

الغربيةاألدبىمبصرمحمد راشد محمد منار84100

الغربيةاألدبىمبصرالجندى احمد صبحى نجالء84101

الغربيةاألدبىمبصرمنصور على هللا عبد نوران84102

الغربيةاألدبىمبصرالجبالى انور انور نورهان84103

الغربيةاألدبىمبصرالبهنجاوى احمد مصطفى نفين84104

الغربيةاألدبىمبصرغيث السميع عبد السيد هاجر84105

الغربيةاألدبىمبصرجبل ابو هللا عبد سامى هاله84106

الغربيةاألدبىمبصرقحيف امين حمدى هبه84107

الغربيةاألدبىمبصرالديب محمد العز ابو هدير84108

الغربيةاألدبىمبصرحواش الستار عبد كرم هدير84109

الغربيةاألدبىمبصردرويش الحميد عبد ياسر يارا84110

الغربيةاألدبىمبصرالبحيرى احمد السميع عبد اسراء84111

الغربيةاألدبىمبصرحسين الفتاح عبد اشرف ايه84112

الغربيةاألدبىمبصرالفقى العزيز عبد حامد ايه84113

الغربيةاألدبىمبصرالشاعر فهيم المنعم عبد ايه84114

الغربيةاألدبىمبصرجوده مرزوق العزيز عبد محمد بسنت84115

الغربيةاألدبىمبصرالجبالى محمد نصر محمد حبيبه84116

الغربيةاألدبىمبصرميدان محمد محمود جهاد84117

الغربيةاألدبىمبصرالمنسى السيد مسعد زينب84118
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ن471الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

راسبالغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ن553الغربية الشرفا كفر/ ف

ن487الغربية الشرفا كفر/ ف

ن408الغربية الشرفا كفر/ ف

ن555الغربية الشرفا كفر/ ف

ن379الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ن383الغربية الشرفا كفر/ ف

ن382الغربية الشرفا كفر/ ف

ن490الغربية الشرفا كفر/ ف

ن350الغربية الشرفا كفر/ ف

ن409الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ن428الغربية الشرفا كفر/ ف

ن595الغربية الشرفا كفر/ ف

ن551الغربية الشرفا كفر/ ف

ن374الغربية الشرفا كفر/ ف

ن388الغربية الشرفا كفر/ ف

ن379الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ن453الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ن483الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ن356الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ثاننواج/ ف

ن465نواج/ ف

ن495نواج/ ف

ن485نواج/ ف

ن547نواج/ ف

ن453نواج/ ف

ثاننواج/ ف

ن474نواج/ ف
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الغربيةاألدبىمبصريونس محمد العزيز عبد حسنين ساره84119

الغربيةاألدبىمبصرداود ابو احمد على حسين ساره84120

الغربيةاألدبىمبصرالخطيب المقصود عبد احمد فتحى ساره84121

الغربيةاألدبىمبصرالسواحلى رزق محمد رزق سماء84122

الغربيةاألدبىمبصرحماد محمد رأفت الزهراء فاطمه84123

الغربيةاألدبىمبصرالشهاوى الفتاح عبد حسن منى84124

الغربيةاألدبىمبصرموسى ابو صالح طارق مياده84125

الغربيةاألدبىمبصرحجاج محمد ايمن ندا84126

الغربيةاألدبىمبصرسافوح حسن احمد هاجر84127

الغربيةاألدبىمبصرعمار محمد محمد احمد يارا84128

الغربيةاألدبىمبصرالبهنسى الحليم عبد العزيز عبد السيد يارا84129

الغربيةاألدبىمبصرالطباخ الفتاح عبد محمد ياسمين84130

الغربيةاألدبىمبصرشواره احمد مصطفى اسراء84131

الغربيةاألدبىمبصرنصير احمد نصير امانى84132

الغربيةاألدبىمبصرالقليبى السالم عبد سعد السالم عبد اميره84133

الغربيةاألدبىمبصرالديب باشا احمد احمد امينه84134

الغربيةاألدبىمبصرعيد محمد ابراهيم ايمان84135

الغربيةاألدبىمبصركامل ابو احمد محمود ايه84136

الغربيةاألدبىمبصرعيسى الرحمن عبد احمد هللا عبد بسمه84137

الغربيةاألدبىمبصرالبعالوى المحسن عبد احمد حنان84138

الغربيةاألدبىمبصرسليم احمد السميع عبد حنان84139

الغربيةاألدبىمبصرغريب احمد طارق سلمى84140

الغربيةاألدبىمبصرالعنانى السيد اشرف شمس84141

الغربيةاألدبىمبصرنصير الفتاح عبد القادر عبد شيماء84142

الغربيةاألدبىمبصرجمعه سالم مندور ابو محمد شيماء84143

الغربيةاألدبىمبصرالزيات مصباح احمد محمد فاطمه84144

الغربيةاألدبىمبصرربيع الفتاح عبد القادر عبد محمد منى84145

الغربيةاألدبىمبصرهالل محمد الرازق عبد مى84146

الغربيةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد ابراهيم اسراء84147

الغربيةاألدبىمبصرعيد محمود محمد ابراهيم اسراء84148

الغربيةاألدبىمبصرسلطان على سلطان السيد ايمان84149

الغربيةاألدبىمبصربدير اسماعيل بدوى محمد ايمان84150

الغربيةاألدبىمبصرالعكل سالم محمد هللا عبد مطيع تهانى84151

الغربيةاألدبىمبصرالصفطى سليمان رشاد محمد سليمان خديجه84152

الغربيةاألدبىمبصرخفاجى االحمدى اليزيد ابو رانيا84153

الغربيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمود السيد رحمه84154

الغربيةاألدبىمبصرالحامولى المنعم عبد احمد ريماس84155

الغربيةاألدبىمبصرعالم امين على ابراهيم زينب84156

الغربيةاألدبىمبصريونس يونس المنعم عبد مسعد زينب84157

الغربيةاألدبىمبصرحسانين عيوطى رشاد ساميه84158

الغربيةاألدبىمبصرسنبل محمد ابراهيم محمد سميه84159

الغربيةاألدبىمبصرالمراكبى محمد يونس محمد سميه84160
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ن492نواج/ ف

راسبنواج/ ف

ن466نواج/ ف

ن540نواج/ ف

ن419نواج/ ف

ن399نواج/ ف

ثاننواج/ ف

ن460نواج/ ف

ثاننواج/ ف

ن521نواج/ ف

راسبنواج/ ف

ن427نواج/ ف

راسبابوشامية احمد/ ف

راسبابوشامية احمد/ ف

ثانابوشامية احمد/ ف

راسبابوشامية احمد/ ف

ن479ابوشامية احمد/ ف

ن518ابوشامية احمد/ ف

ن416ابوشامية احمد/ ف

ن446ابوشامية احمد/ ف

ن538ابوشامية احمد/ ف

ن537ابوشامية احمد/ ف

ن523ابوشامية احمد/ ف

ن577ابوشامية احمد/ ف

ن414ابوشامية احمد/ ف

ثانابوشامية احمد/ ف

ن444ابوشامية احمد/ ف

ن452ابوشامية احمد/ ف

ن368نفيا/ ف

ن442نفيا/ ف

ثاننفيا/ ف

ن472نفيا/ ف

ن445نفيا/ ف

ن412نفيا/ ف

ن509نفيا/ ف

ن495نفيا/ ف

ن430نفيا/ ف

ن564نفيا/ ف

ن406نفيا/ ف

ن407نفيا/ ف

ن544نفيا/ ف

ن359نفيا/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرهللا جاب الستار عبد السميع عبد شروق84161

الغربيةاألدبىمبصرجوده الدوله قمر محمد شروق84162

الغربيةاألدبىمبصرعرب ابو المعطى عبد على محمود منجى عزيزه84163

الغربيةاألدبىمبصرعماره الحى عبد السيد عالء علياء84164

الغربيةاألدبىمبصرالملوانى المنعم عبد محمد المنعم عبد مايسه84165

الغربيةاألدبىمبصرعلوان محمد ابراهيم هشام مريم84166

الغربيةاألدبىمبصرشريدم مختار محمد منار84167

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ العال عبد سليمان حامد منى84168

الغربيةاألدبىمبصرخطاب البيومى عبده رياض عبده نبيله84169

الغربيةاألدبىمبصرالجندى العليم عبد ابراهيم نورهان84170

الغربيةاألدبىمبصرالمزين احمد سيد محمد فارس هاله84171

الغربيةاألدبىمبصرالبدوى توفيق خالد ياسمين84172

الغربيةاألدبىمبصرالفقى محمد شعبان االء84173

الغربيةاألدبىمبصرجوهر ابو محمد مصطفى شريف اسراء84174

الغربيةاألدبىمبصرالدين زين ابراهيم كامل اسراء84175

الغربيةاألدبىمبصرالجعبيرى امين سعد فرج اسالم84176

الغربيةاألدبىمبصرعطيه على ابراهيم اسماء84177

الغربيةاألدبىمبصرمنوفى عوض على محمد اسماء84178

الغربيةاألدبىمبصرطالب ابو مصطفى ابراهيم امنيه84179

الغربيةاألدبىمبصرالشين الشين صبحى امنيه84180

الغربيةاألدبىمبصرعجوره الدين محى حازم اميره84181

الغربيةاألدبىمبصرفوده العابدين زين رضا امنيه84182

الغربيةاألدبىمبصرجعفر الجليل عبد رضا اميره84183

الغربيةاألدبىمبصرراشد الخالق عبد اسامه ايه84184

الغربيةاألدبىمبصرالخولى الفتاح عبد سمير ايه84185

الغربيةاألدبىمبصرعيد المعطى عبد الحميد عبد ايه84186

الغربيةاألدبىمبصرالشوره على شعبان تهانى84187

الغربيةاألدبىمبصرفرج ابو سعد اسماعيل اسامه حسناء84188

الغربيةاألدبىمبصرالشوره حسن محمد حسن حسناء84189

الغربيةاألدبىمبصرشنب ابو محمد زكريا حسناء84190

الغربيةاألدبىمبصرالغزالى البكرى فوزى داليا84191

الغربيةاألدبىمبصرحموده الشحات محمد رمضان دعاء84192

الغربيةاألدبىمبصرحموده على الناصر عبد دعاء84193

الغربيةاألدبىمبصرالزيات الدسوقى محمد ابراهيم رفيده84194

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو العزيز عبد امام فرج زهره84195

الغربيةاألدبىمبصرالجروانى محمد طاهر زكريا ساره84196

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو الخير ابو عاطف ساره84197

الغربيةاألدبىمبصرالبرى اليزيد ابو ابراهيم شيماء84198

الغربيةاألدبىمبصرالوكيل على محمد لطفى عواطف84199

الغربيةاألدبىمبصرجاد هللا عبد سامى فردوس84200

الغربيةاألدبىمبصرزايد الاله عبد احمد فوقيه84201

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاد محمد جابر هللا جاد لمياء84202
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ن460نفيا/ ف

ثاننفيا/ ف

ن435نفيا/ ف

ن401نفيا/ ف

ن548نفيا/ ف

ن468نفيا/ ف

ن456نفيا/ ف

ثاننفيا/ ف

ن525نفيا/ ف

ن476نفيا/ ف

ثاننفيا/ ف

ن493نفيا/ ف

ن412سليم الشيخ كفر/ ف

ن485سليم الشيخ كفر/ ف

ن463سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن482سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن353سليم الشيخ كفر/ ف

ن433سليم الشيخ كفر/ ف

ن550سليم الشيخ كفر/ ف

ن464سليم الشيخ كفر/ ف

ن499سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن424سليم الشيخ كفر/ ف

ن382سليم الشيخ كفر/ ف

ن403سليم الشيخ كفر/ ف

ن414سليم الشيخ كفر/ ف

ن518سليم الشيخ كفر/ ف

ن529سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن425سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن436سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالشيخ عبده فهمى لمياء84203

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى ابراهيم فرج ابراهيم مروه84204

الغربيةاألدبىمبصرزيدان الونيس عبد اشرف مروه84205

الغربيةاألدبىمبصرالعباسى السعود ابو محمد محمد مروه84206

الغربيةاألدبىمبصرشحاته السيد الغفار عبد ابراهيم منى84207

الغربيةاألدبىمبصرالجعبيرى سعد هللا عبد منى84208

الغربيةاألدبىمبصرعماره الفتاح عبد مصطفى ابراهيم ندا84209

الغربيةاألدبىمبصرجوده محمود سعيد سمير ندا84210

الغربيةاألدبىمبصرعاشور ابراهيم على ندى84211

الغربيةاألدبىمبصرعريضه ابو الفتاح عبد هللا عبد نورا84212

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاد السيد ابراهيم نورهان84213

الغربيةاألدبىمبصرزايد الحليم عبد سمير نورهان84214

الغربيةاألدبىمبصرحمد محمد هللا عبد ماهر نورهان84215

الغربيةاألدبىمبصرالزيات ذكى السالم عبد احمد هبه84216

الغربيةاألدبىمبصرالشورى القطب محمد هبه84217

الغربيةاألدبىمبصرالدفراوى سعيد محمد هدى84218

الغربيةاألدبىمبصرالعمروسى محمد عثمان حمدى ياسمين84219

الغربيةاألدبىمبصرالنفاض سعد هللا عبد ياسمين84220

الغربيةاألدبىمبصربسيونى العزيز عبد جميل اسراء84221

الغربيةاألدبىمبصرخفاجى الرحمن عبد خليل اسراء84222

الغربيةاألدبىمبصرعطيه محمد ابراهيم العال عبد اسراء84223

الغربيةاألدبىمبصرعزه الغفار عبد فتحى اسراء84224

الغربيةاألدبىمبصرسميه يوسف عصام اسالم84225

الغربيةاألدبىمبصرسليمان حسن غريب هللا عبد اسماء84226

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد يونس المعطى عبد اسماء84227

الغربيةاألدبىمبصرخفاجى محمد الفتاح عبد امانى84228

الغربيةاألدبىمبصرعزه الغفار عبد محمد امانى84229

الغربيةاألدبىمبصرعبده هللا عبد على امل84230

الغربيةاألدبىمبصرعيد على مصطفى سرى اميره84231

الغربيةاألدبىمبصرذهب ابو محمد محمد سعد جهاد84232

الغربيةاألدبىمبصرشمر ابو عبده على محمد خديجه84233

الغربيةاألدبىمبصرخلف ابراهيم محمد احمد خلود84234

الغربيةاألدبىمبصرطبل ابو زكريا محمد خالد خلود84235

الغربيةاألدبىمبصرالبريدى فرج محمد محمود خلود84236

الغربيةاألدبىمبصرمرزوق السيد محمد شريف دينا84237

الغربيةاألدبىمبصرالنجار يوسف ابراهيم يوسف رانيا84238

الغربيةاألدبىمبصرمصباح محمد محمد على زهراء84239

الغربيةاألدبىمبصرقابيل محمد هللا عبد رمضان زينب84240

الغربيةاألدبىمبصرخاطر رياض دومه ايمن ساره84241

الغربيةاألدبىمبصرعوض احمد احمد حسين ساره84242

الغربيةاألدبىمبصرالرحيم عبد على محمد ساره84243

الغربيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد طلعت سلمى84244
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ن433سليم الشيخ كفر/ ف

ن381سليم الشيخ كفر/ ف

ن548سليم الشيخ كفر/ ف

راسبسليم الشيخ كفر/ ف

ن498سليم الشيخ كفر/ ف

ن410سليم الشيخ كفر/ ف

ن418سليم الشيخ كفر/ ف

ن367سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن425سليم الشيخ كفر/ ف

ن473سليم الشيخ كفر/ ف

ن445سليم الشيخ كفر/ ف

ن386سليم الشيخ كفر/ ف

ن491سليم الشيخ كفر/ ف

ن532سليم الشيخ كفر/ ف

ن366سليم الشيخ كفر/ ف

ن397سليم الشيخ كفر/ ف

ن433سليم الشيخ كفر/ ف

ن420قطور/ ف

ن422قطور/ ف

ثانقطور/ ف

ن485قطور/ ف

ن403قطور/ ف

ن404قطور/ ف

ن390قطور/ ف

ثانقطور/ ف

ن565قطور/ ف

ثانقطور/ ف

ثانقطور/ ف

ن490قطور/ ف

ن408قطور/ ف

ن476قطور/ ف

ن374قطور/ ف

ن405قطور/ ف

ثانقطور/ ف

ثانقطور/ ف

ن385قطور/ ف

ن507قطور/ ف

ن429قطور/ ف

ن477قطور/ ف

ن483قطور/ ف

ن370قطور/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالحفناوى السالم عبد محمد احمد شيماء84245

الغربيةاألدبىمبصرجبل ابو على احمد علياء84246

الغربيةاألدبىمبصرفوده هللا عبد عصام مروه84247

الغربيةاألدبىمبصرالضنين الفتاح عبد مصطفى ناديه84248

الغربيةاألدبىمبصرمنصور محمد مصطفى المنعم عبد نسمه84249

الغربيةاألدبىمبصرخليل رمضان عبده مدحت نورهان84250

الغربيةاألدبىمبصراحمد عبده احمد حامد هاجر84251

الغربيةاألدبىمبصرالحافظ عبد الباسط عبد خالد هاجر84252

الغربيةاألدبىمبصرغانم عوض جميل ممدوح هاجر84253

الغربيةاألدبىمبصرالقاسم ابو القادر عبد عزت كامل هدى84254

الغربيةاألدبىمبصرداود قطب الجليل عبد ياسر هدى84255

الغربيةاألدبىمبصرالعطار على حسن محمد هناء84256

الغربيةاألدبىمبصرربيع رياض السعيد اسراء84257

الغربيةاألدبىمبصرعطا منصور حامد اسراء84258

الغربيةاألدبىمبصررمضان السيد على ايمن اسماء84259

الغربيةاألدبىمبصررخا الواحد عبد رمضان طارق اسماء84260

الغربيةاألدبىمبصرقطيط محمد المعز عبد الرحمن عبد امل84261

الغربيةاألدبىمبصرشهاب الحميد عبد فوزى فايز اميره84262

الغربيةاألدبىمبصرالخياط عرفه محمد احمد ايمان84263

الغربيةاألدبىمبصرالشاعر هارون انور ايمان84264

الغربيةاألدبىمبصررسالن السيد الفتاح عبد مجدى ايمان84265

الغربيةاألدبىمبصرشلبى قنديل الشحات رضا ايه84266

الغربيةاألدبىمبصرحجازى الوهاب عبد محمد الوهاب عبد ايه84267

الغربيةاألدبىمبصرنصار رمضان عثمان عزيز جهاد84268

الغربيةاألدبىمبصرشرف احمد سيد طه الجواد عبد حسناء84269

الغربيةاألدبىمبصرالشاعر الفتاح عبد محمد خلود84270

الغربيةاألدبىمبصربلتاجى حسن السعيد حسن داليا84271

الغربيةاألدبىمبصرالشقفى مرزوق ماجد السيد دينا84272

الغربيةاألدبىمبصرسالمه السيد رفاعى دينا84273

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم السيد خالد زهراء84274

الغربيةاألدبىمبصرموسى محمود عبده احمد ساره84275

الغربيةاألدبىمبصرنصار عثمان صالح عثمان سلوى84276

الغربيةاألدبىمبصرعرابين احمد محمد اشرف سمر84277

الغربيةاألدبىمبصرعطيه محمد عطيه السيد شهيره84278

الغربيةاألدبىمبصرالداودى مصطفى محمد اسامه شيماء84279

الغربيةاألدبىمبصرداود احمد سيد رمضان اشرف شيماء84280

الغربيةاألدبىمبصرشمس الشافعى محمد يسرى عايده84281

الغربيةاألدبىمبصرالخياط محمود زكريا سامى علياء84282

الغربيةاألدبىمبصرسعدون محمد احمد سيد فاطمه84283

الغربيةاألدبىمبصرسعدون محمد احمد محمد فايزه84284

الغربيةاألدبىمبصربلح حسن هللا عبد السميع عبد فوزيه84285

الغربيةاألدبىمبصرمخلص بشير محمد مريم84286
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ن553قطور/ ف

ن446قطور/ ف

ن444قطور/ ف

ن533قطور/ ف

ثانقطور/ ف

ثانقطور/ ف

ثانقطور/ ف

ثانقطور/ ف

ثانقطور/ ف

ثانقطور/ ف

ثانقطور/ ف

ن599قطور/ ف

ن437البكرى عزبة/ ف

ن583البكرى عزبة/ ف

ن563البكرى عزبة/ ف

ن547البكرى عزبة/ ف

ن400البكرى عزبة/ ف

ن459البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ن451البكرى عزبة/ ف

ن421البكرى عزبة/ ف

ن448البكرى عزبة/ ف

ن434البكرى عزبة/ ف

ن521البكرى عزبة/ ف

ن475البكرى عزبة/ ف

ن443البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ن551البكرى عزبة/ ف

ن456البكرى عزبة/ ف

ن434البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ن575البكرى عزبة/ ف

ن357البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ن418البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ن532البكرى عزبة/ ف

ن409البكرى عزبة/ ف

ن542البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالقناوى الرحمن عبد السيد القناوى منار84287

الغربيةاألدبىمبصرالجخو محمود فيصل محمد منار84288

الغربيةاألدبىمبصرغياتى محمد حامد نجالء84289

الغربيةاألدبىمبصرالدمياطى السعيد محمد السعيد نفيسه84290

الغربيةاألدبىمبصرعسكر بدوى رجب نهاد84291

الغربيةاألدبىمبصرالزفتاوى حسن رشدى رشدى نورهان84292

الغربيةاألدبىمبصرشمس محمود سامى نورهان84293

الغربيةاألدبىمبصرشلبى المنعم عبد سمير هاجر84294

الغربيةاألدبىمبصرالقويضى هللا عبد السيد هللا عبد هبه84295

الغربيةاألدبىمبصرالجواد عبد امين البارى عبد حامد هدى84296

الغربيةاألدبىمبصررسالن حامد حمدى حامد هند84297

الغربيةاألدبىمبصرعطيه محمد عطيه محمد وفاء84298

الغربيةاألدبىمبصرزياده ابراهيم متولى محمد ايه84299

الغربيةاألدبىمبصرجبر السالم عبد ابراهيم ايمان84300

الغربيةاألدبىمبصرالخواجه محمود احمد ايمان84301

الغربيةاألدبىمبصرفرو ابو احمد سيد عيد ايمان84302

الغربيةاألدبىمبصرالعربى محمد محسن ايمان84303

الغربيةاألدبىمبصرمحمد كشك اليزيد ابو بسمه84304

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم محمود الغيط ابو دينا84305

الغربيةاألدبىمبصرصيام معوض موسى هللا عبد دينا84306

الغربيةاألدبىمبصرفرو ابو احمد سيد السالم عبد رحمه84307

الغربيةاألدبىمبصرعتيس امام رأفت روضه84308

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى زكريا عماد سماح84309

الغربيةاألدبىمبصردياب زكريا فكرى سمر84310

الغربيةاألدبىمبصرالسكرى محمود اشرف شيرين84311

الغربيةاألدبىمبصرالرخاوى حسن ابراهيم علياء84312

الغربيةاألدبىمبصرالمهر احمد محمد فاطمه84313

الغربيةاألدبىمبصرالدين تاج احمد هللا عبد رمضان لبنى84314

الغربيةاألدبىمبصرالسعودى المتولى الغفار عبد منار84315

الغربيةاألدبىمبصراالبيض المنعم عبد على مى84316

الغربيةاألدبىمبصرالقناوى اسماعيل شفيق نجاه84317

الغربيةاألدبىمبصرزياده ابو رسالن على الحى عبد ندى84318

الغربيةاألدبىمبصرصيام معوض موسى هللا عبد ندى84319

الغربيةاألدبىمبصرلعج ابراهيم احمد حمزه نور84320

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محفوظ حسن السعداوى نورا84321

الغربيةاألدبىمبصرالقطورى طلعت موسى نورا84322

الغربيةاألدبىمبصرالرخاوى الرؤوف عبد حسن نورهان84323

الغربيةاألدبىمبصرالشعراوى ابراهيم محمد نورهان84324

الغربيةاألدبىمبصرجاد عنتر الرسول عبد هاله84325

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى ربه عبد عادل هناء84326

الغربيةاألدبىمبصرالشربينى ماضى احمد هيام84327

الغربيةاألدبىمبصرغلوش خميس ابو محمد احمد ايه84328
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ن413البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

راسبالبكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ن429البكرى عزبة/ ف

ن462البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ن445البكرى عزبة/ ف

ن424البكرى عزبة/ ف

ن516البكرى عزبة/ ف

ن560البكرى عزبة/ ف

ن536بسجين رجب محمد/ ف

ن432بسجين رجب محمد/ ف

ن417بسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ن403بسجين رجب محمد/ ف

ن395بسجين رجب محمد/ ف

ن372بسجين رجب محمد/ ف

ن565بسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ن428بسجين رجب محمد/ ف

ن384بسجين رجب محمد/ ف

ن467بسجين رجب محمد/ ف

ن469بسجين رجب محمد/ ف

ن433بسجين رجب محمد/ ف

ن491بسجين رجب محمد/ ف

راسببسجين رجب محمد/ ف

ن434بسجين رجب محمد/ ف

ن504بسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ن455بسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ن420بسجين رجب محمد/ ف

ن439بسجين رجب محمد/ ف

ن392بسجين رجب محمد/ ف

ن487بسجين رجب محمد/ ف

ن464بسجين رجب محمد/ ف

ن525سمال/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرجبر الرازق عبد جبر ايه84329

الغربيةاألدبىمبصرلبن محمد محمود طاهر ايه84330

الغربيةاألدبىمبصرهللا عطا محمود المجيد عبد ايه84331

الغربيةاألدبىمبصرسعودى احمد احمد محمد اروى84332

الغربيةاألدبىمبصرالكيالنى اليزيد ابو محمد الهام84333

الغربيةاألدبىمبصرحجازى عطيه السيد ايمان84334

الغربيةاألدبىمبصرالغزالى محمود انور طلعت ايمان84335

الغربيةاألدبىمبصرماضى محمود محمد ثناء84336

الغربيةاألدبىمبصرالسيد المقصود عبد فتحى محمد شمس84337

الغربيةاألدبىمبصرمزروع محمد مرسى محمد شمس84338

الغربيةاألدبىمبصرصالح يحيى نبيل عال84339

الغربيةاألدبىمبصرصفيه ابو فراج محمد مريم84340

الغربيةاألدبىمبصررمضان ابراهيم عونى نهال84341

الغربيةاألدبىمبصررمضان ابراهيم عونى نهله84342

الغربيةاألدبىمبصرزهران الرحمن عبد حسين على هدير84343

الغربيةاألدبىمبصرالشين الفتاح عبد ايهاب االء84344

الغربيةاألدبىمبصرمعجوز السيد كمال اروى84345

الغربيةاألدبىمبصرعامر ابراهيم محمد محمد اسراء84346

الغربيةاألدبىمبصرالحو محمد احمد اسماء84347

الغربيةاألدبىمبصرالشين فهيم السيد اسماء84348

الغربيةاألدبىمبصراالودن مصطفى العال عبد امينه84349

الغربيةاألدبىمبصررزق الدين نصر سامى ايه84350

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو العزيز عبد عادل ايمان84351

الغربيةاألدبىمبصرندا محمد عادل بسنت84352

الغربيةاألدبىمبصرالعيسوى احمد العيسوى الوهاب عبد جهاد84353

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد بسيونى الفتاح عبد شيماء84354

الغربيةاألدبىمبصرالكومى عطيه هللا عبد شوقى ندا84355

الغربيةاألدبىمبصرعماره محمد حسن نرمين84356

الغربيةاألدبىمبصرحسن المصرى رمضان نور84357

الغربيةاألدبىمبصرشلبى احمد احمد السعيد امل84358

الغربيةاألدبىمبصرشوشه ابو محمد محمد شوشه ابو اميره84359

الغربيةاألدبىمبصرالحليسى محمد حسن ابراهيم ايمان84360

الغربيةاألدبىمبصررشدان على انور ثابت امينه84361

الغربيةاألدبىمبصرالجندى احمد سليمان رجب ايمان84362

الغربيةاألدبىمبصرالقطورى قطب احمد محمد ايمان84363

الغربيةاألدبىمبصرعطا ابراهيم فؤاد محمد ايمان84364

الغربيةاألدبىمبصرالجزار البهى يوسف الفتاح عبد ايه84365

الغربيةاألدبىمبصرهيكل على شحاته محمد اميره84366

الغربيةاألدبىمبصرسعيد احمد ابراهيم احمد حسناء84367

الغربيةاألدبىمبصرالهوارى زينهم السيد لبيب حسناء84368

الغربيةاألدبىمبصرالهوارى ابراهيم محى ابراهيم سمر84369

الغربيةاألدبىمبصرعامر بسطويسى بدر سوزان84370



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3214

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن534.5سمال/ ف

ثانسمال/ ف

ن391.5سمال/ ف

ن480.5سمال/ ف

ن447.5سمال/ ف

ثانسمال/ ف

ن425سمال/ ف

ثانسمال/ ف

ن388سمال/ ف

ثانسمال/ ف

ن429سمال/ ف

ثانسمال/ ف

ن504.5سمال/ ف

ن461.5سمال/ ف

ن476سمال/ ف

ن413صرد/ ف

ن456.5صرد/ ف

ثانصرد/ ف

ثانصرد/ ف

ن534صرد/ ف

ن528.5صرد/ ف

ن394صرد/ ف

ن389.5صرد/ ف

ن380صرد/ ف

ن406صرد/ ف

ثانصرد/ ف

ثانصرد/ ف

ن522.5صرد/ ف

ثانصرد/ ف

ن392.5بدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ن567.5بدماط الزهراء/ ف

ن531بدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ن434بدماط الزهراء/ ف

ن442بدماط الزهراء/ ف

ن515بدماط الزهراء/ ف

ن471بدماط الزهراء/ ف

ن541بدماط الزهراء/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالكاشف محمد فتحى احمد شيماء84371

الغربيةاألدبىمبصرالزفتاوى على محمد المنعم عبد شرين84372

الغربيةاألدبىمبصرصقر مصطفى حموده فرج غاده84373

الغربيةاألدبىمبصرالحليسى احمد سيد البارى عبد احمد سيد صابرين84374

الغربيةاألدبىمبصرغيطان على حامد ابراهيم صبيحه84375

الغربيةاألدبىمبصرعابدين على السيد سامح ميمه84376

الغربيةاألدبىمبصرجاموس ابو حسين الحسينى اشرف نجوى84377

الغربيةاألدبىمبصرالدخاخنى على حماده على هاجر84378

الغربيةاألدبىمبصرالزفتاوى ابراهيم على خليل هدى84379

الغربيةاألدبىمبصرالزمر الحميد عبد اسماعيل اسراء84380

الغربيةاألدبىمبصركليله على الحميد عبد عزمى اسراء84381

الغربيةاألدبىمبصرحبيب الغنى عبد احمد الغنى عبد اسراء84382

الغربيةاألدبىمبصرالهمشرى ابراهيم سليمان اسماء84383

الغربيةاألدبىمبصرخلف الحميد عبد اسماعيل فايز اسماء84384

الغربيةاألدبىمبصرعيسى على محمد السيد االء84385

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى حسنين رمضان حسن امنيه84386

الغربيةاألدبىمبصرالعزب التواب عبد محمد ايمان84387

الغربيةاألدبىمبصرشاويش ابراهيم لطفى جمال ايمان84388

الغربيةاألدبىمبصربدوى اليزيد ابو كمال مدحت ايمان84389

الغربيةاألدبىمبصرالشاعر محمد فؤاد احمد ايه84390

الغربيةاألدبىمبصرالسالم عبد الدسوقى سالمه ايه84391

الغربيةاألدبىمبصرخضر حسنين ابراهيم عاصم ايه84392

الغربيةاألدبىمبصرغمرى العال عبد غمرى مصطفى ايه84393

الغربيةاألدبىمبصرعماره محمد سعد السيد بسيونيه84394

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد اكرامى حبيبه84395

الغربيةاألدبىمبصرالطنطاوى المعبود عبد محمود جهاد84396

الغربيةاألدبىمبصرداود العزم ابو محمد خديجه84397

الغربيةاألدبىمبصرالجمل سعد محمد محمد دعاء84398

الغربيةاألدبىمبصرخضير بسيونى الفتاح عبد دعاء84399

الغربيةاألدبىمبصروالى محمد مجاهد محمد زينب84400

الغربيةاألدبىمبصرالبلتاجى الرؤوف عبد احمد سومه84401

الغربيةاألدبىمبصرداود احمد عصام سميه84402

الغربيةاألدبىمبصرخليل بسيونى فتحى ياسر سميه84403

الغربيةاألدبىمبصركليله الحميد عبد حمدى مروه84404

الغربيةاألدبىمبصرمهديه احمد السيد ندا84405

الغربيةاألدبىمبصرالنجار فوزى الشاملى السيد ندى84406

الغربيةاألدبىمبصرزيد ابو سالمه حسن سالمه نوال84407

الغربيةاألدبىمبصرشاهين الحليم عبد محمد نورهان84408

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد اشرف هاجر84409

الغربيةاألدبىمبصرجبر على الحميد عبد سعيد هاجر84410

الغربيةاألدبىمبصرالجندى حسن بسيونى هاله84411

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى عيد عنتر رمضان وسام84412
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ثانبدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ن464بدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ن433بدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ن418بدماط الزهراء/ ف

ن450بدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ن401البحرية العتوة/ ف

ن423.5البحرية العتوة/ ف

ن445البحرية العتوة/ ف

ن442البحرية العتوة/ ف

ن401.5البحرية العتوة/ ف

ن391.5البحرية العتوة/ ف

ن416البحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ن497البحرية العتوة/ ف

ن467البحرية العتوة/ ف

ن397البحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ن504البحرية العتوة/ ف

ن345.5البحرية العتوة/ ف

ن461البحرية العتوة/ ف

ن398البحرية العتوة/ ف

ن453البحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

راسبالبحرية العتوة/ ف

ن401البحرية العتوة/ ف

ن421البحرية العتوة/ ف

ن508البحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ن567البحرية العتوة/ ف

راسبالبحرية العتوة/ ف

راسبالبحرية العتوة/ ف

ن486البحرية العتوة/ ف

ن527البحرية العتوة/ ف

ن450البحرية العتوة/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرمنير النبى عبد تامر نرمين84413

الغربيةاألدبىمبصرسنه ابو بيومى شلبى يسرى اروى84414

الغربيةاألدبىمبصرفوده المعطى عبد الشوادفى فتحى امنيه84415

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى اليزيد ابو على حسن ايناس84416

الغربيةاألدبىمبصرالحلبى ابراهيم السعيد ايمان84417

الغربيةاألدبىمبصرالمريونى عطيه على مجدى ايمان84418

الغربيةاألدبىمبصرغراره المجيد عبد المجد ابو وليد دنيا84419

الغربيةاألدبىمبصرحسين محمود سعيد فهيم ساره84420

الغربيةاألدبىمبصرالنبراوى الباسط عبد على علياء84421

الغربيةاألدبىمبصرمجاهد العال عبد محمد احمد هللا منه84422

الغربيةاألدبىمبصرمحمود حسين شوقى نشوى84423

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى على شعبان السيد نورهان84424

الغربيةاألدبىمبصرغراره المجيد عبد المجد ابو اسامه ياسمين84425

الغربيةاألدبىمبصرالدين جمال ابراهيم محمد احمد االء84426

الغربيةاألدبىمبصرسبيع محمد احمد ايه84427

الغربيةاألدبىمبصرشرف محمد الغفار عبد محمد ايه84428

الغربيةاألدبىمبصرسلمان اليمانى السيد اليمانى اسراء84429

الغربيةاألدبىمبصرمحمد عيسى جوده سالم اسراء84430

الغربيةاألدبىمبصرالسعيد محمد سامى اسراء84431

الغربيةاألدبىمبصرشعيب متولى السيد رشاد اسماء84432

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد العربى محمد اسماء84433

الغربيةاألدبىمبصرالجمال بركات محمود نجاح اشرقت84434

الغربيةاألدبىمبصرحسنى محمد حامد حسام اميره84435

الغربيةاألدبىمبصرقاسم المجد ابو على عالء ايمان84436

الغربيةاألدبىمبصرالعشرى ابراهيم الدسوقى الدين نصر ايمان84437

الغربيةاألدبىمبصرعيسى محمد يحيى ايمان84438

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد هللا عبد جمال تسنيم84439

الغربيةاألدبىمبصرالجناينى السيد ابراهيم محمد جهاد84440

الغربيةاألدبىمبصرالعفيفى المهدى على مصطفى عزت حبيبه84441

الغربيةاألدبىمبصرالسويدى مسعد الفتاح عبد مصطفى حبيبه84442

الغربيةاألدبىمبصرصالح العال عبد محمد جمال حنان84443

الغربيةاألدبىمبصرالحسينى عثمان الحسينى رحمه84444

الغربيةاألدبىمبصرعطا حمزه ابراهيم رقيه84445

الغربيةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد السيد عادل رقيه84446

الغربيةاألدبىمبصرمحرز فتحى ماجد رميساء84447

الغربيةاألدبىمبصرالبشار شحاته بدير مختار روميساء84448

الغربيةاألدبىمبصرالمهدى محمد الجوهرى السعيد سعد روان84449

الغربيةاألدبىمبصرسعد السيد حسن السيد روضه84450

الغربيةاألدبىمبصرمقلد مصطفى محمد اشرف زينب84451

الغربيةاألدبىمبصررفاعى ابو ابراهيم السيد طارق ساره84452

الغربيةاألدبىمبصرالرازق عبد شوقى عطيه ساره84453

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى بدير مسعد عنتر ساره84454
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راسبالبحرية العتوة/ ف

ثانابوجندى كفر/ ف

ن465ابوجندى كفر/ ف

ن485ابوجندى كفر/ ف

ن431.5ابوجندى كفر/ ف

ثانابوجندى كفر/ ف

راسبابوجندى كفر/ ف

راسبابوجندى كفر/ ف

ن411ابوجندى كفر/ ف

ن415.5ابوجندى كفر/ ف

راسبابوجندى كفر/ ف

ن403ابوجندى كفر/ ف

ن397ابوجندى كفر/ ف

راسبالكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن406الكبرى المحلة/ ف

ن571الكبرى المحلة/ ف

ن486الكبرى المحلة/ ف

راسبالكبرى المحلة/ ف

ن500الكبرى المحلة/ ف

ن416الكبرى المحلة/ ف

ن365الكبرى المحلة/ ف

ن453الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن488الكبرى المحلة/ ف

ن469الكبرى المحلة/ ف

ن439الكبرى المحلة/ ف

ن522الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن494الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن557الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن425الكبرى المحلة/ ف

ن498الكبرى المحلة/ ف

ن534الكبرى المحلة/ ف

ن557الكبرى المحلة/ ف

ن553الكبرى المحلة/ ف

ن584الكبرى المحلة/ ف

ن534الكبرى المحلة/ ف

ن471الكبرى المحلة/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرمصطفى بدير مسعد عنتر سحر84455

الغربيةاألدبىمبصرعلى محسوب السعيد ناجح سحر84456

الغربيةاألدبىمبصربالى محمد صالح طايع سميه84457

الغربيةاألدبىمبصرالباقى عبد محمد محمد صالح صفا84458

الغربيةاألدبىمبصرعطيه محمد فتحى محمد ضحى84459

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم ابو محمد احمد على ضحى84460

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى مصطفى محمد محمود غاده84461

الغربيةاألدبىمبصرالسجينى محمد احمد جمال فاطمه84462

الغربيةاألدبىمبصرالخشن المعطى عبد احمد خالد فاطمه84463

الغربيةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد فاروق خالد فاطمه84464

الغربيةاألدبىمبصرمنصور يوسف العزيز عبد مجاهد فاطمه84465

الغربيةاألدبىمبصراحمد هاشم محمد محمد فاطمه84466

الغربيةاألدبىمبصرجوده ابراهيم مصطفى مروه84467

الغربيةاألدبىمبصرالعزب احمد مصطفى مروه84468

الغربيةاألدبىمبصرهالل الفتاح عبد محمد سامح مريم84469

الغربيةاألدبىمبصرشراقى عطيه اليزيد ابو فايز مريم84470

الغربيةاألدبىمبصرالنمورى توفيق المنعم عبد محمد مريم84471

الغربيةاألدبىمبصرمحمد حسين حسين نصر مريم84472

الغربيةاألدبىمبصرشعبان على محمد اسامه هللا منه84473

الغربيةاألدبىمبصرالقمرى ابراهيم رمضان ايهاب هللا منه84474

الغربيةاألدبىمبصرالمسيرى محمد رشاد احمد منى84475

الغربيةاألدبىمبصرشاهين عثمان سعد محمد مها84476

الغربيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد احمد محمد ماهيتاب84477

الغربيةاألدبىمبصرالرفاعى مسعد جالل محمد ناديه84478

الغربيةاألدبىمبصروفا محمد البديع عبد احمد ندى84479

الغربيةاألدبىمبصرطباجه محمد البسطويسى احمد الفتاح عبد نرمين84480

الغربيةاألدبىمبصرالكوش نعمان احمد احمد نورا84481

الغربيةاألدبىمبصراحمد الخضرى محمد احمد نورهان84482

الغربيةاألدبىمبصرالقونى محمد غازى هللا عبد نورهان84483

الغربيةاألدبىمبصرعثمان سالم عاشور محمد هاجر84484

الغربيةاألدبىمبصرطاحون محمد زكريا خالد ياسمين84485

الغربيةاألدبىمبصرالعزب العنانى الحليم عبد محمد ياسمينا84486

الغربيةاألدبىمبصرالجوهرى على على محمد يمنى84487

الغربيةاألدبىمبصرالنوسانى محمود رضا االء84488

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى عطيه احمد ايمان84489

الغربيةاألدبىمبصرغازى احمد فرحات ايمان84490

الغربيةاألدبىمبصرفوزى محمد مبروك ايمان84491

الغربيةاألدبىمبصرهندى احمد سيد هللا عبد جهاد84492

الغربيةاألدبىمبصرغربيه ابو هللا عبد سعد حكمت84493

الغربيةاألدبىمبصرالجليل عبد الغفار عبد جميل زينب84494

الغربيةاألدبىمبصرالشبراوى محمد سالم ساره84495

الغربيةاألدبىمبصرصقر المغازى محمد ايمن شمس84496
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ن442الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن507الكبرى المحلة/ ف

ن464الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن435الكبرى المحلة/ ف

ن477الكبرى المحلة/ ف

ن524الكبرى المحلة/ ف

ن428الكبرى المحلة/ ف

ن470الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن494الكبرى المحلة/ ف

ن432الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن411الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن411الكبرى المحلة/ ف

ن384الكبرى المحلة/ ف

ن452الكبرى المحلة/ ف

ن509الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن522الكبرى المحلة/ ف

ن430الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن425الكبرى المحلة/ ف

ن529الكبرى المحلة/ ف

ن513الكبرى المحلة/ ف

ن479الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن480الكبرى المحلة/ ف

ن460الجابرية/ ف

ن432الجابرية/ ف

ن469الجابرية/ ف

ثانالجابرية/ ف

ثانالجابرية/ ف

ن383الجابرية/ ف

ن532الجابرية/ ف

ن431الجابرية/ ف

ن430الجابرية/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرعميره السيد احمد كريمان84497

الغربيةاألدبىمبصراالميرى احمد سيد رجب مروه84498

الغربيةاألدبىمبصرنده توفيق منير هايه84499

الغربيةاألدبىمبصربيومى الحميد عبد محمد ياسمين84500

الغربيةاألدبىمبصرالديب احمد عبده محسن االء84501

الغربيةاألدبىمبصرالبقرى محمد نصر ايمان84502

الغربيةاألدبىمبصرالمنسى يوسف يوسف طارق بثينه84503

الغربيةاألدبىمبصرالحريرى السيد اشرف حنان84504

الغربيةاألدبىمبصرالبقرى عباس الرحمن عبد دعاء84505

الغربيةاألدبىمبصرالعدس ابراهيم هللا عبد دينا84506

الغربيةاألدبىمبصرمرعى ابراهيم ابراهيم رغده84507

الغربيةاألدبىمبصرالبقرى عباس محمد رؤيا84508

الغربيةاألدبىمبصرحسن فؤاد المنعم عبد سماء84509

الغربيةاألدبىمبصرالجندى محمد السميع عبد شيماء84510

الغربيةاألدبىمبصرالسالم عبد شوكت محمد علياء84511

الغربيةاألدبىمبصرالعجمى ابراهيم مصطفى فاطمه84512

الغربيةاألدبىمبصرالنجار حسين السيد وائل منال84513

الغربيةاألدبىمبصرالمنسى اسماعيل محمد هدى84514

الغربيةاألدبىمبصرالغريب محمد ابراهيم وداد84515

الغربيةاألدبىمبصرخليف على اكرم وسام84516

الغربيةاألدبىمبصرغزالى محمد مصطفى وفاء84517

الغربيةاألدبىمبصرحشيش اسماعيل يوسف منصور اسراء84518

الغربيةاألدبىمبصريوسف ابو بسيونى عطيه ايمان84519

الغربيةاألدبىمبصرطلخان محمد موسى الناصر عبد االء84520

الغربيةاألدبىمبصرالمعاطى ابو السعيد الباسط عبد ايناس84521

الغربيةاألدبىمبصرالمعاطى ابو السعيد منصور بسيمه84522

الغربيةاألدبىمبصرالقادر عبد ابراهيم عالء خلود84523

الغربيةاألدبىمبصرفرج محمد عطيه العزيز عبد شروق84524

الغربيةاألدبىمبصرمكى احمد محمد يسن فاطمه84525

الغربيةاألدبىمبصرمكى احمد الجواد عبد توكل نرمين84526

الغربيةاألدبىمبصرزيدان هللا عبد بدر نورهان84527

الغربيةاألدبىمبصرالشامى السيد محمود االء84528

الغربيةاألدبىمبصرالملهود السعيد الفتاح عبد ايه84529

الغربيةاألدبىمبصرجبل ابو حافظ حافظ داليا84530

الغربيةاألدبىمبصرراشد احمد رزق رضوه84531

الغربيةاألدبىمبصرالبدوى محب البسيونى روان84532

الغربيةاألدبىمبصرغنيم الفتاح عبد الحسيب عبد سماء84533

الغربيةاألدبىمبصرسالم فرج سامح شرين84534

الغربيةاألدبىمبصرالحفناوى فرج ممدوح شرين84535

الغربيةاألدبىمبصره حابو جبر عطا صفاء84536

الغربيةاألدبىمبصرالديب السيد وائل فاطمه84537

الغربيةاألدبىمبصرالعنترى الحميد عبد الجنينى مريم84538
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ن525الجابرية/ ف

ن526الجابرية/ ف

ن502الجابرية/ ف

ن383الجابرية/ ف

ن473العامرية/ ف

ن420العامرية/ ف

ن413العامرية/ ف

ن482العامرية/ ف

ن519العامرية/ ف

ن411العامرية/ ف

ن428العامرية/ ف

ن498العامرية/ ف

ن348العامرية/ ف

ن437العامرية/ ف

ن510العامرية/ ف

ن544العامرية/ ف

ن438العامرية/ ف

ن509العامرية/ ف

ن513العامرية/ ف

ن400العامرية/ ف

ن447العامرية/ ف

ن425دنوشر/ ف

ثاندنوشر/ ف

ن518دنوشر/ ف

ن405دنوشر/ ف

ن402دنوشر/ ف

ن502دنوشر/ ف

ثاندنوشر/ ف

ثاندنوشر/ ف

ثاندنوشر/ ف

ن444دنوشر/ ف

ن417بابل شبرا/ ف

ن452بابل شبرا/ ف

ن450بابل شبرا/ ف

ن485بابل شبرا/ ف

ن420بابل شبرا/ ف

ن567بابل شبرا/ ف

راسببابل شبرا/ ف

ن538بابل شبرا/ ف

ن444بابل شبرا/ ف

ن459بابل شبرا/ ف

ن491بابل شبرا/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3223

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الغربيةاألدبىمبصرالملهود السعيد محمد مياده84539

الغربيةاألدبىمبصرحسين فرج معزوم ندا84540

الغربيةاألدبىمبصرالمتولى الحميد عبد رضا نهاد84541

الغربيةاألدبىمبصرالغيط ابو فتحى جمال نورا84542

الغربيةاألدبىمبصرالبشبيشى رمضان السيد هبه84543

الغربيةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم عادل امل84544

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد بدوى نصر حنان84545

الغربيةاألدبىمبصرالخولى على صالح رحاب84546

الغربيةاألدبىمبصرالسقا محمد عطاء رحمه84547

الغربيةاألدبىمبصراللطيف عبد احمد صالح فاتن84548

الغربيةاألدبىمبصرعيد عيد اشرف فاطمه84549

الغربيةاألدبىمبصراالكشر الحميد عبد شاكر مروه84550

الغربيةاألدبىمبصرالقفاش الدين نور سعد طارق مريم84551

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو السالم عبد حازم مريم84552

الغربيةاألدبىمبصرعلى ابو محمد عطيه اسراء84553

الغربيةاألدبىمبصررزق النجا ابو الششتاوى احمد ايمان84554

الغربيةاألدبىمبصرورده عباس محمد فايز اميره84555

الغربيةاألدبىمبصرالبربرى محمد سليمان روناء84556

الغربيةاألدبىمبصرالصياد المجيب عبد احمد زينب84557

الغربيةاألدبىمبصرخضر محمد محمد سعاد84558

الغربيةاألدبىمبصرمحجوب محمد الرحمن عبد شيماء84559

الغربيةاألدبىمبصرالغزاوى عباس اسامه مريم84560

الغربيةاألدبىمبصرالدين جمال على محمد بكر ابو نورا84561

الغربيةاألدبىمبصرنجم المجيد عبد المجيد عبد مجدى هاجر84562

الغربيةاألدبىمبصرالبقرى طمان محمد محمد هاجر84563

الغربيةاألدبىمبصرالعزب بدوى مصباح هانم84564

الغربيةاألدبىمبصراالبيارى السيد احمد ياسر هند84565

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى العال ابو محمود امل84566

الغربيةاألدبىمبصرزكى السيد حماده ايمان84567

الغربيةاألدبىمبصرزغطه ابو السيد السيد رانيا84568

الغربيةاألدبىمبصرجننو المعبود عبد هشام زينب84569

الغربيةاألدبىمبصرالفخرانى الخالق عبد الخالق عبد عادل ساره84570

الغربيةاألدبىمبصرهللا حيا ابو المرسى عماد ساره84571

الغربيةاألدبىمبصرالبلتاجى احمد صابر سالى84572

الغربيةاألدبىمبصرامنه ابو حمدين حماده سناء84573

الغربيةاألدبىمبصرالفحل بدوى حمدى شرين84574

الغربيةاألدبىمبصرالعزونى ابراهيم الشريف علياء84575

الغربيةاألدبىمبصرالدقادوسى السالم عبد محمد فاطمه84576

الغربيةاألدبىمبصرمازن مسعد احمد فتحيه84577

الغربيةاألدبىمبصرالعويسى رزق عدلى والء84578

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد فؤاد سعد اسراء84579

الغربيةاألدبىمبصرعبيد الوهاب عبد حسن اسماء84580
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ن464بابل شبرا/ ف

ثانبابل شبرا/ ف

ن396بابل شبرا/ ف

ن478بابل شبرا/ ف

ن449بابل شبرا/ ف

ن555الهياتم/ ف

ن523الهياتم/ ف

ن566الهياتم/ ف

ن560الهياتم/ ف

ن583الهياتم/ ف

ن537الهياتم/ ف

ن582الهياتم/ ف

ن536الهياتم/ ف

ن457الهياتم/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ن500بالعلو الحسين/ ف

ن381بالعلو الحسين/ ف

ن380بالعلو الحسين/ ف

ن495بالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ن437بالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ن440بالعلو الحسين/ ف

ن496بالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ن441تراب صفط/ ف

ن491تراب صفط/ ف

ثانتراب صفط/ ف

ن400تراب صفط/ ف

ن462تراب صفط/ ف

ن373تراب صفط/ ف

ن419تراب صفط/ ف

ن509تراب صفط/ ف

ن425تراب صفط/ ف

ن396تراب صفط/ ف

ن470تراب صفط/ ف

ن454تراب صفط/ ف

ن394تراب صفط/ ف

ن386بالغربية حجازى كفر/ ف

ثانبالغربية حجازى كفر/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3225

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الغربيةاألدبىمبصرعشرين العال ابو ماجد اسالم84581

الغربيةاألدبىمبصردرويش احمد احمد االء84582

الغربيةاألدبىمبصرعبيد شاكر محمد ايمان84583

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى احمد على محروس ايه84584

الغربيةاألدبىمبصرامين احمد ناصر دعاء84585

الغربيةاألدبىمبصريسن احمد اليزيد ابو ابراهيم رحاب84586

الغربيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد على ريم84587

الغربيةاألدبىمبصرالنواوى زيد ابو اشرف عبير84588

الغربيةاألدبىمبصرالهيتمى يوسف محمد غاده84589

الغربيةاألدبىمبصرزهره بسيونى عمر فاطمه84590

الغربيةاألدبىمبصرالسيد الرؤف عبد رمضان فوزيه84591

الغربيةاألدبىمبصرعيسى عمر عيسى الرحيم عبد مريم84592

الغربيةاألدبىمبصرالنجار نعمان محمد هللا منه84593

الغربيةاألدبىمبصرالششتاوى محمد عوض محمد هاله84594

الغربيةاألدبىمبصرالعطار محمود محمد ياسمين84595

الغربيةاألدبىمبصرعلى احمد موسى ابراهيم ايه84596

الغربيةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم محمد احمد هللا هبه84597

الغربيةاألدبىمبصرفرج حسين رياض خالد اسماء84598

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم طلب سامى امال84599

الغربيةاألدبىمبصريونس اسماعيل مصطفى اميره84600

الغربيةاألدبىمبصردبور على المرسى على ايه84601

الغربيةاألدبىمبصرالنجار احمد محمود رضا رانيا84602

الغربيةاألدبىمبصرعمر ابراهيم مصطفى رحمه84603

الغربيةاألدبىمبصرعلى محمد مصباح احالم84604

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى المنعم عبد محمد احمد اميره84605

الغربيةاألدبىمبصرمحمد جمعه الشافى عبد جمعه ايمان84606

الغربيةاألدبىمبصرشتا نبيه سمير محمد ايمان84607

الغربيةاألدبىمبصرالنجار ابراهيم سعد يسرى خلود84608

الغربيةاألدبىمبصرالصفتى ابراهيم حسن حمدى دينا84609

الغربيةاألدبىمبصرالمليجى الرازق عبد محمد منير رقيه84610

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى حواش مصطفى ريهام84611

الغربيةاألدبىمبصرفرج محمد الباقى عبد صالح عبير84612

الغربيةاألدبىمبصرموسى زيد ابو محمد محمود مروه84613

الغربيةاألدبىمبصرعباس فضل ابراهيم اسماء84614

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم السيد الريات ابو اميره84615

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى الحميد عبد صبحى ساره84616

الغربيةاألدبىمبصرخطاب صابر رضا غاده84617

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم نبيل مريم84618

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم بدير يوسف مريم84619

الغربيةاألدبىمبصرغازى العاطى عبد السيد نسرين84620

الغربيةاألدبىمبصرالسيد سعد السيد هاجر84621

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد العزيز عبد ايه84622



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3226

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانبالغربية حجازى كفر/ ف

ثانبالغربية حجازى كفر/ ف

ن377بالغربية حجازى كفر/ ف

ن402بالغربية حجازى كفر/ ف

راسببالغربية حجازى كفر/ ف

ثانبالغربية حجازى كفر/ ف

راسببالغربية حجازى كفر/ ف

ثانبالغربية حجازى كفر/ ف

ثانبالغربية حجازى كفر/ ف

ثانبالغربية حجازى كفر/ ف

ثانبالغربية حجازى كفر/ ف

ن558بالغربية حجازى كفر/ ف

ن567بالغربية حجازى كفر/ ف

ن451بالغربية حجازى كفر/ ف

ثانبالغربية حجازى كفر/ ف

ن451عطاف/ ف

ن492عطاف/ ف

ن436بالغربية دمرو/ ف

ن453بالغربية دمرو/ ف

ن374بالغربية دمرو/ ف

ن467بالغربية دمرو/ ف

ن467بالغربية دمرو/ ف

ن432بالغربية دمرو/ ف

ن487بشبيش/ ف

ن455بشبيش/ ف

ن457بشبيش/ ف

ن482بشبيش/ ف

ن443بشبيش/ ف

ن454بشبيش/ ف

ن440بشبيش/ ف

ن504بشبيش/ ف

ن455بشبيش/ ف

ن477بشبيش/ ف

ن359الشهيدى/ ف

ن504الشهيدى/ ف

ثانالشهيدى/ ف

ن482الشهيدى/ ف

ن437الشهيدى/ ف

ن373الشهيدى/ ف

ن437الشهيدى/ ف

ن384الشهيدى/ ف

ن456المعتمدية/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرهللا فرج الجواد عبد المحمدى المحمدى ابتسام84623

الغربيةاألدبىمبصرالشهاوى رزق عماد االء84624

الغربيةاألدبىمبصرحنطور الحميد عبد احمد اسماء84625

الغربيةاألدبىمبصرعلى محمد احمد اميره84626

الغربيةاألدبىمبصرعلى فرج على امينه84627

الغربيةاألدبىمبصرعويس احمد محمد محمد ايمان84628

الغربيةاألدبىمبصرالسيد محمود عيد السيد حبيبه84629

الغربيةاألدبىمبصرعلى احمد بكر خضره84630

الغربيةاألدبىمبصراحمد احمد حسن صالح رحاب84631

الغربيةاألدبىمبصرخليفه رمضان رشدى رشديه84632

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل صديق عالء روان84633

الغربيةاألدبىمبصرمحمد محمد شعبان ريهام84634

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم محمد سعد ابراهيم شيماء84635

الغربيةاألدبىمبصرالحسنين ابراهيم حسين شيماء84636

الغربيةاألدبىمبصرغزال ربيع مسعد شيماء84637

الغربيةاألدبىمبصرشعيشع ابو ابراهيم احمد محمد فاطمه84638

الغربيةاألدبىمبصرالغيط ابو محمد صابر مجدى فاطمه84639

الغربيةاألدبىمبصرمحمد سعد محمد الدين جمال فتحيه84640

الغربيةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد كوثر84641

الغربيةاألدبىمبصرالسعودى طاهر محمد فوزى ايمن منار84642

الغربيةاألدبىمبصرالمعطى عبد شعبان رجب منار84643

الغربيةاألدبىمبصرمتولى كمال طارق مروه84644

الغربيةاألدبىمبصرالمرسى محمد محمود مريم84645

الغربيةاألدبىمبصرالقطب مصطفى مصطفى السيد منى84646

الغربيةاألدبىمبصرشعبان اسماعيل محمد ندى84647

الغربيةاألدبىمبصرالهوارى على حسن حسن هاجر84648

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى الحسينى محمد كامل والء84649

الغربيةاألدبىمبصرالسرجانى ابراهيم السيد اسراء84650

الغربيةاألدبىمبصرالسرجانى السيد مسعد ايمان84651

الغربيةاألدبىمبصرحسن ابو منصور معوض محمود جهاد84652

الغربيةاألدبىمبصررشوان السعيد احمد خالد خلود84653

الغربيةاألدبىمبصرالعشرى الرحمن عبد مصطفى ضحى84654

الغربيةاألدبىمبصرعيسى على محمد علياء84655

الغربيةاألدبىمبصرخضر احمد هللا عبد احمد منار84656

الغربيةاألدبىمبصرالدهنه محمد مسعد مسعد موده84657

الغربيةاألدبىمبصربالى محمد صالح طارق اسراء84658

الغربيةاألدبىمبصرناصف محمد محمد اسراء84659

الغربيةاألدبىمبصرشراريبو احمد ابراهيم اسماء84660

الغربيةاألدبىمبصرالدين محى رأفت وليد اسماء84661

الغربيةاألدبىمبصرالبرعى محمد محمود انجى84662

الغربيةاألدبىمبصرصيام احمد محمد السالم عبد ايه84663

الغربيةاألدبىمبصرالغنيمى حامد فوزى حنان84664
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ن399المعتمدية/ ف

ن437المعتمدية/ ف

ن401المعتمدية/ ف

ن533المعتمدية/ ف

ن531المعتمدية/ ف

ن373المعتمدية/ ف

ن385المعتمدية/ ف

ن506المعتمدية/ ف

ثانالمعتمدية/ ف

ثانالمعتمدية/ ف

ن382المعتمدية/ ف

ثانالمعتمدية/ ف

ن348المعتمدية/ ف

ن349المعتمدية/ ف

ن390المعتمدية/ ف

ن453المعتمدية/ ف

ثانالمعتمدية/ ف

ن433المعتمدية/ ف

ن366المعتمدية/ ف

ن406المعتمدية/ ف

ن520المعتمدية/ ف

ن383المعتمدية/ ف

ن383المعتمدية/ ف

ن422المعتمدية/ ف

ن516المعتمدية/ ف

ن547المعتمدية/ ف

ن440المعتمدية/ ف

ن439حسن محلة/ ف

ن468حسن محلة/ ف

ن481حسن محلة/ ف

ن400حسن محلة/ ف

ن406حسن محلة/ ف

ن421حسن محلة/ ف

ن542حسن محلة/ ف

ن442حسن محلة/ ف

ن401سمنود/ ف

ن399سمنود/ ف

ن475سمنود/ ف

ن378سمنود/ ف

ن514سمنود/ ف

ن523سمنود/ ف

ن484سمنود/ ف
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الغربيةاألدبىمبصريس ابو فتحى مجدى رحمه84665

الغربيةاألدبىمبصرطه اللطيف عبد احمد ساره84666

الغربيةاألدبىمبصردالل ابو محمد رمضان صابرين84667

الغربيةاألدبىمبصرحسين محمد حسن ضحى84668

الغربيةاألدبىمبصرسراج محمد احمد عبير84669

الغربيةاألدبىمبصرالبسطويسى حسنى محمد بالل عفاف84670

الغربيةاألدبىمبصرعوض مسعد رمضان غاده84671

الغربيةاألدبىمبصرشلبى جبر السيد مريم84672

الغربيةاألدبىمبصرالدمشيتى محمد على مريم84673

الغربيةاألدبىمبصرمنصور حامد منصور ابراهيم منى84674

الغربيةاألدبىمبصرغنيم سعد السيد ايمن ندا84675

الغربيةاألدبىمبصرعمار يوسف وجيه ندى84676

الغربيةاألدبىمبصرالفالل النبوى احمد هاجر84677

الغربيةاألدبىمبصردره على السعيد هدى84678

الغربيةاألدبىمبصرالموجى فتحى محمد هناء84679

الغربيةاألدبىمبصرجعفر على محمد طارق اسراء84680

الغربيةاألدبىمبصرسالم سعد خليل ابو محمد اسراء84681

الغربيةاألدبىمبصرالبهجى على المطلب عبد االء84682

الغربيةاألدبىمبصرمحمد االمام السيد هللا عبد ايه84683

الغربيةاألدبىمبصرغباشى العزب محمود عصام تغريد84684

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى محمد احمد محمد جهاد84685

الغربيةاألدبىمبصرحميد محمد العزيز عبد فاروق مروه84686

الغربيةاألدبىمبصرقابيل بدوى هللا عبد مريم84687

الغربيةاألدبىمبصرالصفطى محمد محمود وائل مريم84688

الغربيةاألدبىمبصرزايد راغب محمد فايز ندى84689

الغربيةاألدبىمبصرالضوينى محمد محمد اسراء84690

الغربيةاألدبىمبصرالخولى محمد اشرف امانى84691

الغربيةاألدبىمبصرالجوهرى محمد محمود امانى84692

الغربيةاألدبىمبصرالسامولى محمود اشرف اميره84693

الغربيةاألدبىمبصرحواس منصور خالد اميره84694

الغربيةاألدبىمبصرندا احمد السيد ايه84695

الغربيةاألدبىمبصرناصف محمد السيد حسناء84696

الغربيةاألدبىمبصرالبسطويسى طاهر ابراهيم سحر84697

الغربيةاألدبىمبصرمحجوب محمود طلعت ساره84698

الغربيةاألدبىمبصرالعال عبد على السيد سعاد84699

الغربيةاألدبىمبصرجحا الرازق عبد رمضان ضحى84700

الغربيةاألدبىمبصرفرحات احمد صبرى ضحى84701

الغربيةاألدبىمبصرالوزه فاروق رضا ميرنا84702

الغربيةاألدبىمبصرالجمال السيد السيد نرمين84703

الغربيةاألدبىمبصرالديار ابو فرج مجاهد نورا84704

الغربيةاألدبىمبصرالفقى رمزى منير نورا84705

الغربيةاألدبىمبصرالبطحيش حسين احمد هاجر84706
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ن432سمنود/ ف

ن440سمنود/ ف

ثانسمنود/ ف

ن376سمنود/ ف

ن368سمنود/ ف

ن467سمنود/ ف

ن545سمنود/ ف

ن417سمنود/ ف

ن519سمنود/ ف

ن440سمنود/ ف

ن437سمنود/ ف

ن452سمنود/ ف

ن504سمنود/ ف

ن431سمنود/ ف

ثانسمنود/ ف

ن500عساس ميت/ ف

ن523عساس ميت/ ف

ن504عساس ميت/ ف

ن502عساس ميت/ ف

ن410عساس ميت/ ف

ن400عساس ميت/ ف

ن539عساس ميت/ ف

ن433عساس ميت/ ف

ن423عساس ميت/ ف

ن461عساس ميت/ ف

ن337زياد محلة/ ف

ن457زياد محلة/ ف

ن375زياد محلة/ ف

ن602زياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ن431زياد محلة/ ف

ن348زياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ن359زياد محلة/ ف

ن378زياد محلة/ ف

ن378زياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ن364زياد محلة/ ف

ن383زياد محلة/ ف

ن401زياد محلة/ ف

ن372زياد محلة/ ف

ن416زياد محلة/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالدقن ابراهيم منير هاجر84707

الغربيةاألدبىمبصرشاهين ابو السعيد السالم عبد هدير84708

الغربيةاألدبىمبصرالبلتاجى اليمانى محمد موسى هدير84709

الغربيةاألدبىمبصرعزه محمد عمر ياسمين84710

الغربيةاألدبىمبصرالبلتاجى منصور سعد امال84711

الغربيةاألدبىمبصرالحلوجى ابراهيم صالح ايه84712

الغربيةاألدبىمبصرالحساب السيد سعيد ثريا84713

الغربيةاألدبىمبصرالدهمه حسن على ريهام84714

الغربيةاألدبىمبصرالشيوى محمد امين سماح84715

الغربيةاألدبىمبصرالحساب السيد الفتاح عبد سكينه84716

الغربيةاألدبىمبصرسليم الودود عبد هللا عبد عبير84717

الغربيةاألدبىمبصرشتا المرغنى المجيد عبد فاطمه84718

الغربيةاألدبىمبصرعطيه شحاته نجدى فاطمه84719

الغربيةاألدبىمبصرالتنابيرى الشافى عبد الرسول عبد لطافه84720

الغربيةاألدبىمبصرالبغدادى على طاهر مالك84721

الغربيةاألدبىمبصرسرور محمد هشام مريم84722

الغربيةاألدبىمبصرالدايم عبد فتحى وليد ناديه84723

الغربيةاألدبىمبصرخويصات محمد احمد امل84724

الغربيةاألدبىمبصرسمره ابو مصطفى هللا عبد هانى اميره84725

الغربيةاألدبىمبصرالهالوى محمد عادل ساره84726

الغربيةاألدبىمبصرالهوارى المرسى شكرى طارق رباب84727

الغربيةاألدبىمبصرالبيلى السعيد محمد ساره84728

الغربيةاألدبىمبصرالمرسى هللا عبد هللا عوض هللا عبد مروه84729

الغربيةاألدبىمبصرسالم الغفار عبد محمد عماد مريم84730

الغربيةاألدبىمبصرخليفه العزيز عبد العزيز عبد اشرف ندا84731

الغربيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد السيد اسراء84732

الغربيةاألدبىمبصرمحمد حامد محمد ايه84733

الغربيةاألدبىمبصراحمد متولى النبى عبد نورهان84734

الغربيةاألدبىمبصرعامر محمد سالمه اسراء84735

الغربيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد محمد اسماء84736

الغربيةاألدبىمبصرمحمود المحمدى محمد االء84737

الغربيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد العزيز عبد ايه84738

الغربيةاألدبىمبصرالدمرداش ابراهيم الدمرداش ساره84739

الغربيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم السيد غاليه84740

الغربيةاألدبىمبصرشاهين كمال خالد فاطمه84741

الغربيةاألدبىمبصرحسين السيد محمد فاطمه84742

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى احمد رأفت فريده84743

الغربيةاألدبىمبصرعلى السيد انور فايزه84744

الغربيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد مروه84745

الغربيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سالمه عطيه منى84746

الغربيةاألدبىمبصرمحمد حسين ابراهيم نور84747

الغربيةاألدبىمبصراللطيف عبد فتوح ابراهيم هاجر84748



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3232

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن485زياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ن442زياد محلة/ ف

ن447زياد محلة/ ف

راسبحالوة بدر ميت/ ف

ن473حالوة بدر ميت/ ف

ثانحالوة بدر ميت/ ف

ن421حالوة بدر ميت/ ف

ثانحالوة بدر ميت/ ف

ن564حالوة بدر ميت/ ف

ن469حالوة بدر ميت/ ف

ن562حالوة بدر ميت/ ف

ثانحالوة بدر ميت/ ف

ن476حالوة بدر ميت/ ف

ن512حالوة بدر ميت/ ف

ثانحالوة بدر ميت/ ف

ن488حالوة بدر ميت/ ف

ن410بالغربية الناصرية/ ف

ن346بالغربية الناصرية/ ف

ن416بالغربية الناصرية/ ف

ن550الحجارة بهبيت/ ف

ن396الحجارة بهبيت/ ف

ن563الحجارة بهبيت/ ف

ن385الحجارة بهبيت/ ف

ن425الحجارة بهبيت/ ف

ن382زفتى/ ف

ن571زفتى/ ف

ن442زفتى/ ف

ن492زفتى/ ف

ن431زفتى/ ف

ن367زفتى/ ف

ن558زفتى/ ف

ن402زفتى/ ف

ن515زفتى/ ف

ن536زفتى/ ف

ن350زفتى/ ف

ن374زفتى/ ف

ثانزفتى/ ف

ن398زفتى/ ف

ن447زفتى/ ف

ن440زفتى/ ف

ن410زفتى/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرزايد مسعود السيد هاجر84749

الغربيةاألدبىمبصرعوض ابراهيم السيد ايمان84750

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد القادر عبد عادل ايمان84751

الغربيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد على محمد الهام84752

الغربيةاألدبىمبصرغنيم عبده سعد اسماعيل امينه84753

الغربيةاألدبىمبصرغنيم عبده سعد القادر عبد امنيه84754

الغربيةاألدبىمبصرالشوربجى الجيد عبد عادل اسماء84755

الغربيةاألدبىمبصرسليمان العال عبد احمد محمد امانى84756

الغربيةاألدبىمبصرالدايم عبد السيد محمد على االء84757

الغربيةاألدبىمبصرالضمر الجواد عبد الحليم عبد محمد تغريد84758

الغربيةاألدبىمبصرحليمه ابو محمد عطيه يحيى خلود84759

الغربيةاألدبىمبصرعابدين السيد محمد سامى رشا84760

الغربيةاألدبىمبصرفياض السيد العظيم عبد ابراهيم سميه84761

الغربيةاألدبىمبصرالسيد السيد الوهاب عبد خالد سميه84762

الغربيةاألدبىمبصرزعير مصيلحى العظيم عبد طلعت سندس84763

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى امام حسن عاصم ساره84764

الغربيةاألدبىمبصرهيكل محمود احمد محمود شروق84765

الغربيةاألدبىمبصرعزام محمود احمد اشرف كريمان84766

الغربيةاألدبىمبصروهدان القادر عبد الخالق عبد سمير ماجده84767

الغربيةاألدبىمبصرطاحون السالم عبد هللا عطا الدين سعد ندا84768

الغربيةاألدبىمبصرالنجار مصطفى الحى عبد سيد هند84769

الغربيةاألدبىمبصرعيش العزيز عبد محمد الرحيم عبد هدى84770

الغربيةاألدبىمبصرالفال محمود فارس محمد هدى84771

الغربيةاألدبىمبصررضوان اسماعيل الحليم عبد عبده هبه84772

الغربيةاألدبىمبصرهيكل المنعم عبد سعيد عادل هاجر84773

الغربيةاألدبىمبصرمصلحى محمد احمد ياسمين84774

الغربيةاألدبىمبصرالعكل القادر عبد ابراهيم محمد ياسمين84775

الغربيةاألدبىمبصررمضان على يحيى رضا ايه84776

الغربيةاألدبىمبصرليله على السيد عادل ايه84777

الغربيةاألدبىمبصرالراعى الحميد عبد محمود الحميد عبد اسماء84778

الغربيةاألدبىمبصرالجمل احمد سيد سالمه محمد اسماء84779

الغربيةاألدبىمبصررمضان عطيه الجيد عبد محمد اسماء84780

الغربيةاألدبىمبصرحسن على حسن جمال خلود84781

الغربيةاألدبىمبصرحسن على السيد خالد رقيه84782

الغربيةاألدبىمبصرالفراش سعد عطيه عادل رقيه84783

الغربيةاألدبىمبصرمنشيه عثمان عوض مصطفى عصماء84784

الغربيةاألدبىمبصريوسف حامد محمد كريمان84785

الغربيةاألدبىمبصرربيع نصر على نبيل مريم84786

الغربيةاألدبىمبصرالعويل هللا عبد جابر هللا عبد نوران84787

الغربيةاألدبىمبصرامام محمد العزب احمد هاجر84788

الغربيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد الاله عبد فوزى هاجر84789

الغربيةاألدبىمبصرطعيمه المعطى عبد محمد هدى84790
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ن385زفتى/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ن484العزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ن518العزب تفهنا/ ف

ن375العزب تفهنا/ ف

ن393العزب تفهنا/ ف

ن448العزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ن473العزب تفهنا/ ف

راسبالعزب تفهنا/ ف

ن451العزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

راسبالعزب تفهنا/ ف

ن530العزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ن446العزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ن393العزب تفهنا/ ف

ن465العزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ن429عنان كفر/ ف

ن548عنان كفر/ ف

ثانعنان كفر/ ف

ثانعنان كفر/ ف

ثانعنان كفر/ ف

ن446عنان كفر/ ف

ن454عنان كفر/ ف

ن420عنان كفر/ ف

ن503عنان كفر/ ف

راسبعنان كفر/ ف

ن481عنان كفر/ ف

ن440عنان كفر/ ف

ن463عنان كفر/ ف

ثانعنان كفر/ ف

ن374عنان كفر/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالبرى مصطفى محمد عمر هناء84791

الغربيةاألدبىمبصرعالم شوقى طارق افنان84792

الغربيةاألدبىمبصرالرفاعى على السيد رضا االء84793

الغربيةاألدبىمبصرعبده على السيد ابراهيم ايه84794

الغربيةاألدبىمبصرالزلبانى ابراهيم محمد على ايه84795

الغربيةاألدبىمبصرعالم الغنى عبد رضا ايمان84796

الغربيةاألدبىمبصركرش الفتاح عبد هللا عبد المنصف عبد ايمان84797

الغربيةاألدبىمبصرسليم على الصاوى طارق ساره84798

الغربيةاألدبىمبصرالشهابى الحميد عبد المطلب عبد الحميد عبد سميه84799

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى راغب يحيى راغب صفيه84800

الغربيةاألدبىمبصرمراد السيد الحميد عبد محمود ضحى84801

الغربيةاألدبىمبصرربيع عرفه العزيز عبد عزت فاطمه84802

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى راغب يحيى وليد فاطمه84803

الغربيةاألدبىمبصرشاهين عثمان على طارق مريم84804

الغربيةاألدبىمبصردبوره السيد الدسوقى مسعد منار84805

الغربيةاألدبىمبصرالمزين حسن الحليم عبد سامى مى84806

الغربيةاألدبىمبصرهندى القادر عبد السيد ابراهيم نورا84807

الغربيةاألدبىمبصرعبيد السيد رياض نورهان84808

الغربيةاألدبىمبصرالجندى السيد جالل نادر نورهان84809

الغربيةاألدبىمبصرشطا على متولى وليد نورهان84810

الغربيةاألدبىمبصرالشربينى الحسينى السيد الحسينى هبه84811

الغربيةاألدبىمبصرالمزين العال عبد احمد عزت هايدى84812

الغربيةاألدبىمبصرحسن السيد فايزسند اسماء84813

الغربيةاألدبىمبصرالعماوى محمد الحليم عبد طلعت اسراء84814

الغربيةاألدبىمبصرالصياد ابراهيم محمود رضا اميره84815

الغربيةاألدبىمبصرمحمود موسى جالل محمد اميره84816

الغربيةاألدبىمبصرنغمش هللا عبد فؤاد فوزى رحاب84817

الغربيةاألدبىمبصرالشافعى محمد العال عبد ايمن عزيزه84818

الغربيةاألدبىمبصرحسن على محمد الحكيم عبد فاطمه84819

الغربيةاألدبىمبصرعكاشه سليمان فوزى حمدى فوزيه84820

الغربيةاألدبىمبصرالعزم ابو محمد الحميد عبد السيد مها84821

الغربيةاألدبىمبصرالدسوقى احمد الدسوقى نجالء84822

الغربيةاألدبىمبصرنغمش احمد صالح نرمين84823

الغربيةاألدبىمبصرالعزم ابو احمد محمد العزيز عبد نورا84824

الغربيةاألدبىمبصرالعازب العزيز عبد العليم عبد هناء84825

الغربيةاألدبىمبصردنيا هللا عبد هللا عبد اميره84826

الغربيةاألدبىمبصرالفقى المنعم عبد السيد اسماء84827

الغربيةاألدبىمبصرحماد محمد محمد بثينه84828

الغربيةاألدبىمبصرعبده محمد فايز جهاد84829

الغربيةاألدبىمبصرشوشه هللا عبد احمد حسناء84830

الغربيةاألدبىمبصرالجدع هللا عبد ابراهيم ريم84831

الغربيةاألدبىمبصرالدسوقى محمد المنعم عبد ريم84832
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ثانعنان كفر/ ف

ثانالسمالوية/ ف

ثانالسمالوية/ ف

ن379السمالوية/ ف

ن438السمالوية/ ف

ن550السمالوية/ ف

ن397السمالوية/ ف

ن372السمالوية/ ف

ن440السمالوية/ ف

ن445السمالوية/ ف

ثانالسمالوية/ ف

ثانالسمالوية/ ف

ن541السمالوية/ ف

ن490السمالوية/ ف

ثانالسمالوية/ ف

ن358السمالوية/ ف

ثانالسمالوية/ ف

ن412السمالوية/ ف

ن449السمالوية/ ف

ن436السمالوية/ ف

ثانالسمالوية/ ف

ثانالسمالوية/ ف

ن428نواى كفر/ ف

ثاننواى كفر/ ف

ثاننواى كفر/ ف

ن378نواى كفر/ ف

ثاننواى كفر/ ف

ن500نواى كفر/ ف

ن366نواى كفر/ ف

ثاننواى كفر/ ف

ن414نواى كفر/ ف

ن600نواى كفر/ ف

راسبنواى كفر/ ف

ن426نواى كفر/ ف

ن420نواى كفر/ ف

ثانملس شبرا/ ف

ن510ملس شبرا/ ف

ن404ملس شبرا/ ف

ثانملس شبرا/ ف

ن528ملس شبرا/ ف

راسبملس شبرا/ ف

ن398ملس شبرا/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرسرحان الحكيم عبد ماهر سهير84833

الغربيةاألدبىمبصرمحمد ذكى القادر عبد شيماء84834

الغربيةاألدبىمبصرالحليم عبد السيد العزيز عبد علياء84835

الغربيةاألدبىمبصرخميس حسن رضا فاديه84836

الغربيةاألدبىمبصرسعد حسن احمد المحمدى فاطمه84837

الغربيةاألدبىمبصردياب سليمان ربيع فاطمه84838

الغربيةاألدبىمبصريوسف ابو على ابراهيم ناهد84839

الغربيةاألدبىمبصرالحليم عبد الحليم عبد صالح ناهد84840

الغربيةاألدبىمبصرالفقى محمد الحافظ عبد نرمين84841

الغربيةاألدبىمبصرعيسى احمد سيد هللا عبد سمير نورا84842

الغربيةاألدبىمبصرداود سليمان محمد هاجر84843

الغربيةاألدبىمبصرسالم متولى السيد هبه84844

الغربيةاألدبىمبصردسوقى ابو مختار فريد عصام هدى84845

الغربيةاألدبىمبصرسعد احمد احمد هند84846

الغربيةاألدبىمبصرمحمد احمد سيد الحكيم عبد احالم84847

الغربيةاألدبىمبصرعلى المنعم عبد محمد ابراهيم اسراء84848

الغربيةاألدبىمبصرنصار ابراهيم المهيمن عبد رضا اسراء84849

الغربيةاألدبىمبصراحمد المعبود عبد احمد اسالم84850

الغربيةاألدبىمبصرهللا شاء ما حسن موسى موسى اسالم84851

الغربيةاألدبىمبصرالنجار على حسن شعبان امل84852

الغربيةاألدبىمبصربدر الوهاب عبد الرحمن عبد اميمه84853

الغربيةاألدبىمبصرحسين السعيد احمد امينه84854

الغربيةاألدبىمبصرحالوه احمد محمود جمال ايه84855

الغربيةاألدبىمبصرالمشد البندارى عزت ايه84856

الغربيةاألدبىمبصرزهره محمد محمد السعيد ايمان84857

الغربيةاألدبىمبصرالدين جمال السيد محمد السيد ايمان84858

الغربيةاألدبىمبصرالوحش الوهاب عبد محمود ايمان84859

الغربيةاألدبىمبصرحجازى الفتاح عبد اشرف جهاد84860

الغربيةاألدبىمبصرخفاجى الجيوشى هانى جهاد84861

الغربيةاألدبىمبصرالصياد محمد احمد محمد خضره84862

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى العظيم عبد جمال دولت84863

الغربيةاألدبىمبصرشعالن محمد الحليم عبد طارق راضيه84864

الغربيةاألدبىمبصرالزغبى الفضيل عبد حسن سعاد84865

الغربيةاألدبىمبصرزعير ابراهيم سالم سلمى84866

الغربيةاألدبىمبصرفايد منصور الرجال عز جمال سلمى84867

الغربيةاألدبىمبصرنصار سعد المنهراوى سميره84868

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى ابراهيم العظيم عبد محمد سناء84869

الغربيةاألدبىمبصرحسين ابراهيم محمد احمد سهام84870

الغربيةاألدبىمبصركمال ابراهيم السيد سهام84871

الغربيةاألدبىمبصرمختار مسعد مجدى صباح84872

الغربيةاألدبىمبصرالحارتى العظيم عبد محمد عزه84873

الغربيةاألدبىمبصرخليف محمد الحميد عبد عال84874
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ثانملس شبرا/ ف

ثانملس شبرا/ ف

ن420ملس شبرا/ ف

ن528ملس شبرا/ ف

ثانملس شبرا/ ف

ن488ملس شبرا/ ف

ن455ملس شبرا/ ف

ن468ملس شبرا/ ف

ثانملس شبرا/ ف

ن577ملس شبرا/ ف

ن429ملس شبرا/ ف

ن439ملس شبرا/ ف

ن468ملس شبرا/ ف

ثانملس شبرا/ ف

ن419سنباط/ ف

ن371سنباط/ ف

ن519سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن438سنباط/ ف

ن509سنباط/ ف

ن416سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن421سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن376سنباط/ ف

ن462سنباط/ ف

ن348سنباط/ ف

ن389سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن374سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن512سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن357سنباط/ ف

راسبسنباط/ ف

راسبسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن425سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف
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الغربيةاألدبىمبصردياب الجواد عبد راغب اشرف فاطمه84875

الغربيةاألدبىمبصرحسين محمد احمد محمد فاطمه84876

الغربيةاألدبىمبصرالبربرى محمد الشحات مختار فاطمه84877

الغربيةاألدبىمبصرالوحش الملك عبد محمد ابراهيم فدوه84878

الغربيةاألدبىمبصرالدسوقى فتحى محمد منير مريم84879

الغربيةاألدبىمبصرهللا عطا محمد رضا نجالء84880

الغربيةاألدبىمبصرالمصباحى شحاته عطا السعيد ندى84881

الغربيةاألدبىمبصرالشربينى محمود سامى نهى84882

الغربيةاألدبىمبصردراز الخالق عبد هللا عبد نورا84883

الغربيةاألدبىمبصرالبيه حسن عصام نورهان84884

الغربيةاألدبىمبصرحسين السعيد السيد طارق هاجر84885

الغربيةاألدبىمبصرعباس الموجود عبد الفتاح عبد وسام84886

الغربيةاألدبىمبصرالوحش توفيق احمد احمد يارا84887

الغربيةاألدبىمبصرالدسوقى عطيه مصطفى اشرف ياسمين84888

الغربيةاألدبىمبصرزعير ابراهيم طه ياسمين84889

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى بيومى حسن احمد االء84890

الغربيةاألدبىمبصرسالم محمد محمد سالم امنيه84891

الغربيةاألدبىمبصرالدين شرف السيد الفاروق عمر سعاد84892

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد حافظ توفيق اسامه سلمى84893

الغربيةاألدبىمبصرعجوه الغمرى الغمرى فتحى سلمى84894

الغربيةاألدبىمبصرقنديل محمد حامد سامى سها84895

الغربيةاألدبىمبصرشحاته السيد محمد السيد ندى84896

الغربيةاألدبىمبصرعساكر على على عطيه امينه84897

الغربيةاألدبىمبصررحمه عبده عادل الزهراء84898

الغربيةاألدبىمبصرخزبك موسى الفتوح ابو محمد دنيا84899

الغربيةاألدبىمبصرعثمان موسى السالم عبد موسى فاطمه84900

الغربيةاألدبىمبصرالبشبيشى رمضان العزيز عبد عمر ندا84901

الغربيةاألدبىمبصرشاهين العال عبد على سعد هاجر84902

الغربيةاألدبىمبصربدير حامد رأفت االء84903

الغربيةاألدبىمبصرالعال عبد فوده جاد حامد ايه84904

الغربيةاألدبىمبصرموسى حميده احمد سعيد اسراء84905

الغربيةاألدبىمبصرالبلتاجى محمد وائل اسراء84906

الغربيةاألدبىمبصرناجى ابراهيم عاصم اسماء84907

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم السيد الرفاعى امل84908

الغربيةاألدبىمبصرالحاج الوهاب عبد احمد امنيه84909

الغربيةاألدبىمبصرزهره السيد احمد اسامه امنيه84910

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم على الوهاب عبد امنيه84911

الغربيةاألدبىمبصردره سليمان على حامد امينه84912

الغربيةاألدبىمبصراللمعى محمد المجيد عبد محمد امينه84913

الغربيةاألدبىمبصرداود على حامد احمد ايمان84914

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم المهدى محمد الكومى ايمان84915

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم حسين السيد عادل تغريد84916
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ثانسنباط/ ف

ن435سنباط/ ف

ن411سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

راسبسنباط/ ف

راسبسنباط/ ف

ن418سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن454سنباط/ ف

راسبسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن392سنباط/ ف

راسبسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

راسبسنباط/ ف

ن433فرسيس/ ف

ثانفرسيس/ ف

ن446فرسيس/ ف

ن473فرسيس/ ف

ثانفرسيس/ ف

ن466فرسيس/ ف

ن389فرسيس/ ف

ثانوصيف مسجد/ ف

ن507وصيف مسجد/ ف

ثانوصيف مسجد/ ف

راسبوصيف مسجد/ ف

ن528وصيف مسجد/ ف

ن405وصيف مسجد/ ف

راسبالجميزة/ ف

ن389الجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ن436الجميزة/ ف

ن383الجميزة/ ف

ن376الجميزة/ ف

ن427الجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ن521الجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ن503الجميزة/ ف

ن483الجميزة/ ف
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الغربيةاألدبىمبصراسماعيل احمد محمد محمد جهاد84917

الغربيةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم هللا عبد رضا روضه84918

الغربيةاألدبىمبصرجلبى ذكى السيد رنا84919

الغربيةاألدبىمبصررمضان محمود وائل زينب84920

الغربيةاألدبىمبصرعمر عبده حسين محمد سعاد84921

الغربيةاألدبىمبصرحماد مصطفى على المجد ابو سماح84922

الغربيةاألدبىمبصرحسين السيد حمدى سميحه84923

الغربيةاألدبىمبصرمحمود محمد رفعت احمد جمال صفاء84924

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم ناجح ضحى84925

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاد العزيز عبد فوزى عاطف غاده84926

الغربيةاألدبىمبصرداود على حامد عاطف فاطمه84927

الغربيةاألدبىمبصرمتولى احمد محمد مريم84928

الغربيةاألدبىمبصرشاهين احمد العظيم عبد وجدى مى84929

الغربيةاألدبىمبصرعامر محمود ابراهيم محمد ندى84930

الغربيةاألدبىمبصرخليل الستار عبد جمال هاجر84931

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحليبى مبروك هاجر84932

الغربيةاألدبىمبصرحموده فتحى رأفت هدير84933

الغربيةاألدبىمبصرسالمه عطيه محمد صالح ورده84934

الغربيةاألدبىمبصرالجوهرى السيد محمود اسراء84935

الغربيةاألدبىمبصرسرحان الفتاح عبد محمد عمر الشيماء84936

الغربيةاألدبىمبصربركات هللا عبد السيد ايمان84937

الغربيةاألدبىمبصرالعزرى فتوح نجاح محمد ايه84938

الغربيةاألدبىمبصروالى السباعى ابراهيم دنيا84939

الغربيةاألدبىمبصرالميدانى العزب ابراهيم رضوه84940

الغربيةاألدبىمبصرالخولى الجليل عبد احمد ريم84941

الغربيةاألدبىمبصرعوض سعد احمد سيد ريهام84942

الغربيةاألدبىمبصرالمنعم عبد على السيد يوسف ساره84943

الغربيةاألدبىمبصرعطيه ابو محمد صبرى صافى84944

الغربيةاألدبىمبصرقاسم ابراهيم محمد احمد فاطمه84945

الغربيةاألدبىمبصرمنصور محمد معوض جالل فتحيه84946

الغربيةاألدبىمبصرالجحش الفتاح عبد نجاح فريده84947

الغربيةاألدبىمبصررزق محمد الشوادفى مريم84948

الغربيةاألدبىمبصرزعفان ابراهيم العربى مريم84949

الغربيةاألدبىمبصروهبه احمد المحسن عبد محمد مريم84950

الغربيةاألدبىمبصرعبيد محمد صبحى هللا منه84951

الغربيةاألدبىمبصرالسحيتى محمود محمد مى84952

الغربيةاألدبىمبصرحسين ابو احمد ابراهيم هاجر84953

الغربيةاألدبىمبصربدر مصطفى محمود همت84954

الغربيةاألدبىمبصرالقرضاوى حسين ابراهيم حسين ياسمين84955

الغربيةاألدبىمبصرعوض السيد السيد يمنى84956

الغربيةاألدبىمبصرالخويت محمد محمد احمد االء84957

الغربيةاألدبىمبصرربيع الفتوح ابو هانى ايه84958
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ن363الجميزة/ ف

ن514الجميزة/ ف

ن434الجميزة/ ف

ن355الجميزة/ ف

ن415الجميزة/ ف

ن444الجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ن387الجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ن399الجميزة/ ف

ن411الجميزة/ ف

ن379الجميزة/ ف

ن368الجميزة/ ف

ن474الجميزة/ ف

ن346الجميزة/ ف

ن536يزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ن559يزيد ميت/ ف

ن425يزيد ميت/ ف

ن420يزيد ميت/ ف

ن384يزيد ميت/ ف

ن527يزيد ميت/ ف

ن533يزيد ميت/ ف

ن487يزيد ميت/ ف

ن561يزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ن493يزيد ميت/ ف

ن500يزيد ميت/ ف

ن551يزيد ميت/ ف

ن610يزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ن504يزيد ميت/ ف

ن408يزيد ميت/ ف

ن462يزيد ميت/ ف

ن459يزيد ميت/ ف

ن406يزيد ميت/ ف

ن428يزيد ميت/ ف

ن382بالغربية الجعفرية/ ف

ن415بالغربية الجعفرية/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرسالم حافظ القادر عبد حافظ ايمان84959

الغربيةاألدبىمبصرخليل سالم محفوظ السيد حبيبه84960

الغربيةاألدبىمبصريونس على الرحمن عبد على خلود84961

الغربيةاألدبىمبصرفرج على فرج محفوظ دنيا84962

الغربيةاألدبىمبصرهللا خلف سعيد محمد محمد روان84963

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد عبده العظيم عبد احمد سعاد84964

الغربيةاألدبىمبصرزوين الشحات رشدى سعاد84965

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد السباعى مجدى سلمى84966

الغربيةاألدبىمبصرعامر مصطفى سعد اسامه سماء84967

الغربيةاألدبىمبصرهللا خير الرحمن عبد محمد مريم84968

الغربيةاألدبىمبصرالكومى معوض وهبه وصال مريم84969

الغربيةاألدبىمبصراالمام محمد الجيد عبد محمدى هدير84970

الغربيةاألدبىمبصرالجندى محمد اليزيد ابو منار84971

الغربيةاألدبىمبصرزيد ابو كامل جمال ندا84972

الغربيةاألدبىمبصرالخالع يوسف محمد يوسف اسراء84973

الغربيةاألدبىمبصرويس اللطيف عبد العزيز عبد اسماء84974

الغربيةاألدبىمبصرالغنام محمد عايش عادل االء84975

الغربيةاألدبىمبصرخليل محمد ابراهيم صالح امانى84976

الغربيةاألدبىمبصرالمنوفى احمد سيد على رضا اميره84977

الغربيةاألدبىمبصراحمد الرؤف عبد الحكيم عبد اميره84978

الغربيةاألدبىمبصرالمحروق مصطفى فتحى فاضل اميره84979

الغربيةاألدبىمبصرالشافعى الرازق عبد سعيد ايمن ايمان84980

الغربيةاألدبىمبصرالفضل ابو محمد مصطفى ايمان84981

الغربيةاألدبىمبصرزغلول ذكى الحميد عبد اسامه ايه84982

الغربيةاألدبىمبصرسليم الوارث عبد مصطفى محمد بثينه84983

الغربيةاألدبىمبصردرويش السيد السيد حسن جهاد84984

الغربيةاألدبىمبصرالنور ابو العزم ابو احمد اشرف حنين84985

الغربيةاألدبىمبصربدوى محمد ابراهيم محمد خلود84986

الغربيةاألدبىمبصرالبطاوى محمد السيد منصور رحمه84987

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد الفتاح عبد صالح زينب84988

الغربيةاألدبىمبصرحشيش البهنسى محمد زينب84989

الغربيةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد احمد ساره84990

الغربيةاألدبىمبصرالسيد الصفتى محمود ايمن ساره84991

الغربيةاألدبىمبصرالليثى سالم العزيز عبد حاتم ساره84992

الغربيةاألدبىمبصرالزعبالوى محمود العظيم عبد سعيد ساره84993

الغربيةاألدبىمبصررمضان متولى الرحمن عبد عماد سهيله84994

الغربيةاألدبىمبصرالحصرى البندارى السيد شروق84995

الغربيةاألدبىمبصرعيانه القطب سعد سامى شروق84996

الغربيةاألدبىمبصرعبيد نبيه احمد عصام صفاء84997

الغربيةاألدبىمبصرالشال محمد هللا عبد محمد عال84998

الغربيةاألدبىمبصرحبيشى احمد سيد عزت ايمن غاده84999

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل احمد احمد عادل فاطمه85000
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ن377بالغربية الجعفرية/ ف

ن371بالغربية الجعفرية/ ف

ن451بالغربية الجعفرية/ ف

ن491بالغربية الجعفرية/ ف

ن417بالغربية الجعفرية/ ف

ن388بالغربية الجعفرية/ ف

ن495بالغربية الجعفرية/ ف

ن449بالغربية الجعفرية/ ف

ن450بالغربية الجعفرية/ ف

ن429بالغربية الجعفرية/ ف

ن396بالغربية الجعفرية/ ف

ن445بالغربية الجعفرية/ ف

ثانمزيد طوخ/ ف

ن474مزيد طوخ/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ن491مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن508مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن477مفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ن427مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن561مفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ن521مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن501مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن419مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن420مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن482مفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ن559مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن450مفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

راسبمفتاح الشيخ كفر/ ف

راسبمفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ن496مفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ن442مفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ن454مفتاح الشيخ كفر/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالجرشه عطيه الحسينى هللا منه85001

الغربيةاألدبىمبصرقشطه شريف خالد مى85002

الغربيةاألدبىمبصرالباقى عبد الرسول عبد عماد نسمه85003

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد امين سامى هاجر85004

الغربيةاألدبىمبصرالعزيز صابرعبد وائل هدير85005

الغربيةاألدبىمبصرسالم المغاورى ربيع هيام85006

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاد احمد فرج محمود وسام85007

الغربيةاألدبىمبصرالدسوقى على الدسوقى ياسمين85008

الغربيةاألدبىمبصرالواحد عبد اليزيد ابو عبده اليزيد ابو اسماء85009

الغربيةاألدبىمبصرقنديل الدين صالح الوكيل عبد محمد اسماء85010

الغربيةاألدبىمبصرالواحد عبد العزيز عبد الدسوقى الست85011

الغربيةاألدبىمبصرالعنين ابو الفتاح عبد هللا عبد امارات85012

الغربيةاألدبىمبصرالحليم عبد هللا عبد فتحى هللا عبد امانى85013

الغربيةاألدبىمبصرجاد احمد سيد حمدان السيد اسراء85014

الغربيةاألدبىمبصرسعفان على محمد فاروق فتحى ايمان85015

الغربيةاألدبىمبصرسعيد الغنى عبد الفضيل عبد جابر ايناس85016

الغربيةاألدبىمبصرحسن سليمان محمد الخالق عبد محمد ايه85017

الغربيةاألدبىمبصرسليمان مصطفى محمود صبحى دعاء85018

الغربيةاألدبىمبصريوسف محمد حامد رفيق رانيا85019

الغربيةاألدبىمبصرسالم مصطفى العزيز عبد ابراهيم سحر85020

الغربيةاألدبىمبصرالواحد عبد العزيز عبد الدسوقى شيماء85021

الغربيةاألدبىمبصرالحسنين امين الواحد عبد حمدى شيماء85022

الغربيةاألدبىمبصرنصر محمود نصر محمود صابرين85023

الغربيةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد السيد ابراهيم ضحى85024

الغربيةاألدبىمبصرسعفان الوهاب عبد فتحى جمال فاطمه85025

الغربيةاألدبىمبصرمحمد سند على فاطمه85026

الغربيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود مروه85027

الغربيةاألدبىمبصرالسيد احمد الحليم عبد محمد هدى85028

الغربيةاألدبىمبصرفرج سعيد العاطى عبد محمد ياسمين85029

الغربيةاألدبىمبصرعبده ابراهيم الرحمن عبد رجب اسراء85030

الغربيةاألدبىمبصرزياده مصطفى صبحى جمعه اسماء85031

الغربيةاألدبىمبصرالقرط خطاب هللا عبد سامى اسماء85032

الغربيةاألدبىمبصررخا صالح الشافعى الزهراء85033

الغربيةاألدبىمبصرغنيم محمد السيد عاطف اميره85034

الغربيةاألدبىمبصرمسلم الرياشى محمد عادل ايمان85035

الغربيةاألدبىمبصرزلط ابو احمد محمد على تسنيم85036

الغربيةاألدبىمبصرنعيم محمد محمد اسامه حنان85037

الغربيةاألدبىمبصرالشال محمد محمد حمدى دنيا85038

الغربيةاألدبىمبصرعيد الدسوقى ابراهيم ابراهيم ريهام85039

الغربيةاألدبىمبصرليله الوهاب عبد الراضى عبد زينب85040

الغربيةاألدبىمبصرزلط ابو العزيز عبد احمد الوهاب عبد سهيله85041

الغربيةاألدبىمبصراحمد امام الرازق عبد محمد ضحى85042
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ن375مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن458مفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ن465مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن582مفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ن413مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن581بلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

راسببلكيم/ ف

ن403بلكيم/ ف

راسببلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

ن554بلكيم/ ف

ن363بلكيم/ ف

ن409بلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

ن423بلكيم/ ف

ن429بلكيم/ ف

ن386بلكيم/ ف

ن481بلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

ن521حواى ميت/ ف

ن579حواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ن543حواى ميت/ ف

ن453حواى ميت/ ف

ن367حواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ن490حواى ميت/ ف

ن398حواى ميت/ ف

ن556حواى ميت/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرمسلم محمد فتحى محمد ضحى85043

الغربيةاألدبىمبصرعيشه ابو الششتاوى محمد مريم85044

الغربيةاألدبىمبصرالنويهى ابراهيم الرحمن عبد محمد منار85045

الغربيةاألدبىمبصرصباح محمد ابراهيم احمد نورا85046

الغربيةاألدبىمبصربدوى السيد البديع عبد ياسر نورهان85047

الغربيةاألدبىمبصرزلط احمد محمد ربيع هاجر85048

الغربيةاألدبىمبصرعلى محمد العزيز عبد عوده هاجر85049

الغربيةاألدبىمبصرتفاحه محمد ماهر هاجر85050

الغربيةاألدبىمبصرعبده الغنى عبد ابراهيم احمد يمنى85051

الغربيةاألدبىمبصررمضان الغفور عبد رمضان اسراء85052

الغربيةاألدبىمبصرطبيخ ابو ابراهيم محمد صبرى اسماء85053

الغربيةاألدبىمبصرالفقى ابراهيم محمود جمال اميره85054

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم فوزى محمد حسن انجى85055

الغربيةاألدبىمبصرحسين رجب السيد جمال ايمان85056

الغربيةاألدبىمبصرالفقى القادر عبد العزيز عبد جمال ايمان85057

الغربيةاألدبىمبصرالجبالى الحكيم عبد المقصود عبد ايمان85058

الغربيةاألدبىمبصرمرعى السيد احمد خالد بسمله85059

الغربيةاألدبىمبصرقطب على الرازق عبد رمضان دنيا85060

الغربيةاألدبىمبصرالزقه مرعى السيد محمد دينا85061

الغربيةاألدبىمبصرالمجيد عبد الحميد عبد محمود رانيا85062

الغربيةاألدبىمبصرهللا فتح محمد القوى عبد احمد روان85063

الغربيةاألدبىمبصرالصاوى مؤمن الناصر عبد شيماء85064

الغربيةاألدبىمبصرالشوره العاطى عبد محمد العاطى عبد منار85065

الغربيةاألدبىمبصرالعبد امام بسيونى رمضان منى85066

الغربيةاألدبىمبصرعمار عطيه يوسف عطيه منى85067

الغربيةاألدبىمبصرالشوره ابراهيم محمد اسامه مى85068

الغربيةاألدبىمبصرطبيخ ابو على محمد فوزى مى85069

الغربيةاألدبىمبصرعبده الرحمن عبد محمد مصطفى مريم85070

الغربيةاألدبىمبصرعثمان حماد محمود السيد ناريمان85071

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى القادر عبد السيد فؤاد نوال85072

الغربيةاألدبىمبصرالحوشى فوزى محمد عيد نور85073

الغربيةاألدبىمبصرمحمد محمود البحراوى السيد نيره85074

الغربيةاألدبىمبصرالرؤف عبد محمد الجليل عبد وسام85075

الغربيةاألدبىمبصرالفار زكى العزيز عبد اشرف ياسمين85076

الغربيةاألدبىمبصرعاشور العزيز عبد صبرى اسراء85077

الغربيةاألدبىمبصركسبر شعبان مبروك االء85078

الغربيةاألدبىمبصرجازيه ابو المتجلى عبد صبحى ايه85079

الغربيةاألدبىمبصرمدكور رشاد محمد صبحى ايمان85080

الغربيةاألدبىمبصرالفتاح عبد العزيز عبد رجب ساره85081

الغربيةاألدبىمبصرزنار ابو سليمان احمد فاطمه85082

الغربيةاألدبىمبصرالكشكى باهى وحيد هاجر85083

الغربيةاألدبىمبصرالكاشف هللا فتح محمد اشرف اسراء85084
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ن484حواى ميت/ ف

ن537حواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ن392حواى ميت/ ف

ن430حواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ن395حواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ن563حواى ميت/ ف

ن354الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن537الدلجمون/ ف

ن492.5الدلجمون/ ف

ن384الدلجمون/ ف

ن391الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن482الدلجمون/ ف

ن459الدلجمون/ ف

ن435الدلجمون/ ف

ن433الدلجمون/ ف

ن475الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن466الدلجمون/ ف

ن456الدلجمون/ ف

ن443الدلجمون/ ف

ن489الدلجمون/ ف

ن460الدلجمون/ ف

ن439الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن392الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن397الدلجمون/ ف

ثانسليمان منشأة/ ف

ن466سليمان منشأة/ ف

ن571سليمان منشأة/ ف

ثانسليمان منشأة/ ف

ن368.5سليمان منشأة/ ف

ن482سليمان منشأة/ ف

ن396سليمان منشأة/ ف

ن584الحصة اكوة/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرهاشم القادر عبد المجيد عبد اسراء85085

الغربيةاألدبىمبصرخير الهادى عبد اشرف اسماء85086

الغربيةاألدبىمبصرعجيله ابو محمد كمال رضا اسماء85087

الغربيةاألدبىمبصرلفعه الجواد عبد كمال محمد اسماء85088

الغربيةاألدبىمبصرالوكيل محمد على مصطفى اسماء85089

الغربيةاألدبىمبصرالقلينى هللا عبد محمد رضا امانى85090

الغربيةاألدبىمبصرسالم عامر محمد اشرف امنيه85091

الغربيةاألدبىمبصرغالب محمد القوى عبد احمد اميره85092

الغربيةاألدبىمبصرالنجار سالم محمد محمد اميره85093

الغربيةاألدبىمبصرالدويك السيد عبد طلبه اشرف ايات85094

الغربيةاألدبىمبصرلفعه الجواد عبد كمال محمد ايمان85095

الغربيةاألدبىمبصرقنديل احمد ابراهيم احمد ايه85096

الغربيةاألدبىمبصرالكاشف الرؤف عبد حمد رمضان ايه85097

الغربيةاألدبىمبصرنجم ابو كامل البدرى حواش دنيا85098

الغربيةاألدبىمبصرالردينى العزيز عبد الشهاوى احمد دينا85099

الغربيةاألدبىمبصرمنصور محمد الشحات دينا85100

الغربيةاألدبىمبصرالجليل عبد سعيد حسين خميس دينا85101

الغربيةاألدبىمبصررضوان عيسى المنعم عبد سامى رودينه85102

الغربيةاألدبىمبصرسليم ابو محمد رشاد محمد زينب85103

الغربيةاألدبىمبصرالعبد صالح محمد جالل شاهنده85104

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى محمد رضا صابرين85105

الغربيةاألدبىمبصرطالب ابو الجليل عبد فرج صباح85106

الغربيةاألدبىمبصرغباشى محمد احمد السيد فاتن85107

الغربيةاألدبىمبصرالكاشف هللا فتح محمد اسامه منار85108

الغربيةاألدبىمبصربكر خنيزى هللا عبد الغفار عبد مى85109

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل سليمان عاطف نورهان85110

الغربيةاألدبىمبصرمدكور محفوظ محفوظ عمر هبه85111

الغربيةاألدبىمبصربكر ابراهيم الجليل عبد محمد والء85112

الغربيةاألدبىمبصرشحاته النبى عبد عاشور ياسمين85113

الغربيةاألدبىمبصرالزغبى العليم عبد جمعه محمد ياسمين85114

الغربيةاألدبىمبصرمشاقه محمد بيومى بيومى اسماء85115

الغربيةاألدبىمبصرالعريان محمد الغفور عبد ايمن ايه85116

الغربيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد محمد العزيز عبد ايه85117

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد الغفور عبد احمد الغفور عبد ايمان85118

الغربيةاألدبىمبصراالبيارى محمد ابراهيم حبيبه85119

الغربيةاألدبىمبصرقتيله ابو عامر المنعم عبد خالد خلود85120

الغربيةاألدبىمبصرالفقى الفتح ابو احمد فرج دينا85121

الغربيةاألدبىمبصرالغرينى محمد حسن رضا رحاب85122

الغربيةاألدبىمبصرعواد السالم عبد محمد ريهام85123

الغربيةاألدبىمبصرخميس معروف شعبان معروف سنيه85124

الغربيةاألدبىمبصرحسين مصطفى محمد ندى85125

الغربيةاألدبىمبصردرباله محمود نبيل ندى85126
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ثانالحصة اكوة/ ف

ن445الحصة اكوة/ ف

ن464الحصة اكوة/ ف

ن375الحصة اكوة/ ف

ن452الحصة اكوة/ ف

ن409الحصة اكوة/ ف

ن456الحصة اكوة/ ف

ن501الحصة اكوة/ ف

ن574الحصة اكوة/ ف

ن502الحصة اكوة/ ف

ثانالحصة اكوة/ ف

راسبالحصة اكوة/ ف

ثانالحصة اكوة/ ف

ن507الحصة اكوة/ ف

ن549الحصة اكوة/ ف

ن560الحصة اكوة/ ف

ن446الحصة اكوة/ ف

ثانالحصة اكوة/ ف

ن399الحصة اكوة/ ف

ن521الحصة اكوة/ ف

ن471الحصة اكوة/ ف

ن553الحصة اكوة/ ف

ن385الحصة اكوة/ ف

ن529الحصة اكوة/ ف

ثانالحصة اكوة/ ف

راسبالحصة اكوة/ ف

ن409الحصة اكوة/ ف

راسبالحصة اكوة/ ف

راسبالحصة اكوة/ ف

ن565الحصة اكوة/ ف

ثانالكردى منشأة/ ف

ن378الكردى منشأة/ ف

ن502الكردى منشأة/ ف

ن515الكردى منشأة/ ف

ثانالكردى منشأة/ ف

ن385الكردى منشأة/ ف

ثانالكردى منشأة/ ف

ن408الكردى منشأة/ ف

ن413الكردى منشأة/ ف

ن442الكردى منشأة/ ف

ثانالكردى منشأة/ ف

ن443الكردى منشأة/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالنجار طلعت محمد االء85127

الغربيةاألدبىمبصرحشاد السميع عبد محمد االء85128

الغربيةاألدبىمبصرحشاد السميع عبد محمد ابتهال85129

الغربيةاألدبىمبصراحمد الهادى عبد حامد عصام اسراء85130

الغربيةاألدبىمبصرحطب ابو محمود محمد ايمن اسماء85131

الغربيةاألدبىمبصرحامد اسماعيل مبروك اسماء85132

الغربيةاألدبىمبصرسنجر محمد سعيد شعبان امنيه85133

الغربيةاألدبىمبصرحمزه محمد محمد سعيد اميره85134

الغربيةاألدبىمبصرالعباسى احمد شكرى صبرى اميره85135

الغربيةاألدبىمبصرالعجان محمد الحميد عبد محمد اميره85136

الغربيةاألدبىمبصرالفقى القادر عبد يوسف القادر عبد ايمان85137

الغربيةاألدبىمبصراحمد الهادى عبد حامد عصام ايمان85138

الغربيةاألدبىمبصرالصاوى رياض محمود دعاء85139

الغربيةاألدبىمبصرحماد رجب محمد سعيد دينا85140

الغربيةاألدبىمبصرالزمرانى احمد البهى محمود رحاب85141

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى عطيه سمير ريهام85142

الغربيةاألدبىمبصرمكى احمد المنعم عبد ناصر ساره85143

الغربيةاألدبىمبصرحمزه محمد الفتاح عبد حسنى سلمى85144

الغربيةاألدبىمبصريونس محمد ابراهيم محمود شفاء85145

الغربيةاألدبىمبصرحسان محمد يوسف محمد فاطمه85146

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ حافظ محمد كامليا85147

الغربيةاألدبىمبصرحمره ابو هللا عبد مصطفى هللا منه85148

الغربيةاألدبىمبصرالبديوى اسماعيل محمود اشرف منى85149

الغربيةاألدبىمبصررمضان السيد عبد عطيه محمد نجالء85150

الغربيةاألدبىمبصرسالمه الرؤف عبد محمود محمد ندا85151

الغربيةاألدبىمبصرحسن احمد سيد حسن نعمه85152

الغربيةاألدبىمبصرالصاوى سعيد الباقى عبد سعيد نورهان85153

الغربيةاألدبىمبصرالقزاز غنيم الحكيم عبد خالد ايه85154

الغربيةاألدبىمبصرنوار ابراهيم محمد رضا ايه85155

الغربيةاألدبىمبصرالعادلى احمد عبده ايه85156

الغربيةاألدبىمبصرخضير محمد حسن على ايه85157

الغربيةاألدبىمبصرالمهدى على الرسول عبد على ايه85158

الغربيةاألدبىمبصرالبيبانى الحكيم عبد احمد قدرى ايه85159

الغربيةاألدبىمبصرحجازى هللا فتح السيد محمد ايه85160

الغربيةاألدبىمبصرالبيبانى السيد محمد خالد اسماء85161

الغربيةاألدبىمبصرالبيبانى فرج احمد محمد اسماء85162

الغربيةاألدبىمبصرشبكه ابراهيم عامر ابراهيم اسراء85163

الغربيةاألدبىمبصرالصفتى ابراهيم محمد شحاته اسراء85164

الغربيةاألدبىمبصرشلبى محمد عثمان هللا عبد اسراء85165

الغربيةاألدبىمبصرنجله محمد احمد محمد اسراء85166

الغربيةاألدبىمبصرمحجوب على حسن العزيز عبد اميره85167

الغربيةاألدبىمبصرالعادلى احمد عبده اميره85168
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ثانالناصرية كفر/ ف

ن538الناصرية كفر/ ف

ن563الناصرية كفر/ ف

ن506الناصرية كفر/ ف

ن389.5الناصرية كفر/ ف

ن528الناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

راسبالناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

راسبالناصرية كفر/ ف

ن517الناصرية كفر/ ف

ن487الناصرية كفر/ ف

راسبالناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

راسبالناصرية كفر/ ف

ن373الناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

ن496الناصرية كفر/ ف

راسبالناصرية كفر/ ف

ن342الناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

ن424الناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

راسبالناصرية كفر/ ف

راسبالناصرية كفر/ ف

ن420يعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ن472يعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ن347يعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالبديوى محمد جالل محمد ايمان85169

الغربيةاألدبىمبصرقطوش على العظيم عبد محمود ايمان85170

الغربيةاألدبىمبصرعامر الشيخ ابراهيم اسماعيل سعيد دنيا85171

الغربيةاألدبىمبصرالعدلى عبده محمد عبده رانيا85172

الغربيةاألدبىمبصرنصر ابو محمد على اسامه رشا85173

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد احمد سيد سمر85174

الغربيةاألدبىمبصرالقزاز غنيم الحكيم عبد محمود ضحى85175

الغربيةاألدبىمبصرفضل العظيم عبد النبى عبد فاطمه85176

الغربيةاألدبىمبصرقته ابراهيم الرؤف عبد صبحى فرح85177

الغربيةاألدبىمبصرالحميد عبد ابراهيم عصام مروه85178

الغربيةاألدبىمبصرالجمال احمد سعيد ابراهيم ناديه85179

الغربيةاألدبىمبصرالنجار احمد محمود حمدى نادين85180

الغربيةاألدبىمبصرقته القادر عبد محمد اسامه نبيله85181

الغربيةاألدبىمبصرالنبى عبد هللا عبد كمال خالد هاجر85182

الغربيةاألدبىمبصرالفار الحى عبد العزيز عبد الحى عبد والء85183

الغربيةاألدبىمبصرخبير المطلب عبد السيد المطلب عبد ياسمين85184

الغربيةاألدبىمبصرالوهاب عبد الدين تاج محمد محمد امال85185

الغربيةاألدبىمبصرالنحاس حسن القادر عبد جميله85186

الغربيةاألدبىمبصرمحمود ربه عبد مصطفى الرحيم عبد خديجه85187

الغربيةاألدبىمبصرصيره ابو حسين وجيه عبير85188

الغربيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد الجواد عبد خميس فاطمه85189

الغربيةاألدبىمبصرالفقى احمد سيد الحافظ عبد محمد اسماء85190

الغربيةاألدبىمبصرعدس اسماعيل محمد هللا عبد االء85191

الغربيةاألدبىمبصرغنيم صالح الخير عبد رفيق امل85192

الغربيةاألدبىمبصرعماره مصطفى محمد محمود انجى85193

الغربيةاألدبىمبصرالنبى حسب رياض محمد الناصر عبد ايه85194

الغربيةاألدبىمبصرفايد اسماعيل المجيد عبد ناصر حميده85195

الغربيةاألدبىمبصرعيسى السيد محمد حسن داليا85196

الغربيةاألدبىمبصرحموده السيد احمد الهادى عبد دعاء85197

الغربيةاألدبىمبصرالنبى حسب رياض محمد الناصر عبد دينا85198

الغربيةاألدبىمبصركامل المنعم عبد هللا عبد هللا كرم روان85199

الغربيةاألدبىمبصرالديب شعبان عيد سعد سناء85200

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد فتحى محمد شيماء85201

الغربيةاألدبىمبصرعلى ابو العليم عبد يوسف على عال85202

الغربيةاألدبىمبصرالبحيرى ابراهيم رمضان محمد عال85203

الغربيةاألدبىمبصرعلى ابو العليم عبد يوسف على علياء85204

الغربيةاألدبىمبصرالوشاحى ابراهيم العزيز عبد رمضان فاطمه85205

الغربيةاألدبىمبصرهللا حسب فؤاد احمد فرحه85206

الغربيةاألدبىمبصرالدين صالح احمد بسيونى اسماعيل فرحه85207

الغربيةاألدبىمبصرالجد ابراهيم السيد ابراهيم مبروكه85208

الغربيةاألدبىمبصررمضان المنعم عبد اسماعيل المنعم عبد مديحه85209

الغربيةاألدبىمبصرخيطر مصطفى الشافى عبد متولى مى85210
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ن426يعقوب كفر/ ف

ن528يعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ن418يعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ن479يعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

ن419يعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

ن474يعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

ثانابيار/ ف

ن534ابيار/ ف

ن541ابيار/ ف

ن492ابيار/ ف

ن552ابيار/ ف

ن470قسطا/ ف

ن461قسطا/ ف

ن397قسطا/ ف

ن518قسطا/ ف

ن528قسطا/ ف

راسبقسطا/ ف

ن518قسطا/ ف

ن498قسطا/ ف

ن548قسطا/ ف

ن501قسطا/ ف

ن433قسطا/ ف

ن485قسطا/ ف

ن472قسطا/ ف

راسبقسطا/ ف

ن489قسطا/ ف

ثانقسطا/ ف

راسبقسطا/ ف

ثانقسطا/ ف

راسبقسطا/ ف

ثانقسطا/ ف

ن443قسطا/ ف
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الغربيةاألدبىمبصررحيم عبيد المقصود عبد عبيد نبيله85211

الغربيةاألدبىمبصربيومى مصطفى حلمى منصور ندى85212

الغربيةاألدبىمبصرقمبر حامد شعبان سمير نرمين85213

الغربيةاألدبىمبصرحجاح مندور ابو يوسف محمد نورهان85214

الغربيةاألدبىمبصرفياض احمد سيد السيد محمد هايدى85215

الغربيةاألدبىمبصرحسن محمد هللا عبد عماد هدير85216

الغربيةاألدبىمبصرطاحون محمد زكريا سعيد اسراء85217

الغربيةاألدبىمبصرطاحون ابو محمود محمود الستار عبد ايمان85218

الغربيةاألدبىمبصرالسودانى هللا فضل شعبان هللا فضل رحمه85219

الغربيةاألدبىمبصرزعيه السيد عيد ابراهيم ريهام85220

الغربيةاألدبىمبصرالنحراوى خليل محمد ابراهيم سهيله85221

الغربيةاألدبىمبصرطاحون اسماعيل ابراهيم اسماعيل منار85222

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى قطب رزق النبى عبد ميار85223

الغربيةاألدبىمبصرعبوده على محمد على هدير85224

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاد احمد غنيم سليمان والء85225

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم اميره85226

الغربيةاألدبىمبصرقاطون رياض سليمان زيد ابو اسماء85227

الغربيةاألدبىمبصراحمد احمد محمد جمال ايه85228

الغربيةاألدبىمبصرلبوب احمد سيد النبى عبد رمضان ايمان85229

الغربيةاألدبىمبصرعيد احمد محمد سمير اسماء85230

الغربيةاألدبىمبصرهللا عوض محمد محمود عادل اسماء85231

الغربيةاألدبىمبصرهللا نعمه احمد ابراهيم على اسماء85232

الغربيةاألدبىمبصرعيد احمد محمد مرسى ايه85233

الغربيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم محمد محمد امل85234

الغربيةاألدبىمبصرالصياد ابراهيم يوسف سليمان خلود85235

الغربيةاألدبىمبصرالصباغ اللطيف عبد السيد محمد دينا85236

الغربيةاألدبىمبصرعجيله السيد السيد محمود ساره85237

الغربيةاألدبىمبصرالعبد ابراهيم محمد حسن سعاد85238

الغربيةاألدبىمبصرمطر حسن على ناصر شمس85239

الغربيةاألدبىمبصرشرشيره ابو محمد الفتاح عبد العزيز عبد عزه85240

الغربيةاألدبىمبصرالجلمدى اللطيف عبد مصطفى عالء علياء85241

الغربيةاألدبىمبصرمطر حسن على محمد فاطمه85242

الغربيةاألدبىمبصرناصر محمد الرازق عبد عماد ليلى85243

الغربيةاألدبىمبصرالزغبى عفيفى احمد هللا عبد مديحه85244

الغربيةاألدبىمبصراحمد هللا عبد احمد مى85245

الغربيةاألدبىمبصرالزينى محمود رجب محمد ميار85246

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد احمد الدين عالء نفين85247

الغربيةاألدبىمبصرمحمود الغنى عبد العال ابو الغنى عبد نورهان85248

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد احمد هاله85249

الغربيةاألدبىمبصرالحليم عبد احمد محمد احمد هبه85250

الغربيةاألدبىمبصرالصاوى محمد احمد محمد هدى85251

الغربيةاألدبىمبصرعجبه ابراهيم شوقى اسراء85252
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ن435قسطا/ ف

ن503قسطا/ ف

راسبقسطا/ ف

ن455قسطا/ ف

راسبقسطا/ ف

راسبقسطا/ ف

ن375ابيار قليب/ ف

ن477ابيار قليب/ ف

ن491ابيار قليب/ ف

ن417ابيار قليب/ ف

ثانابيار قليب/ ف

ن499ابيار قليب/ ف

ن400ابيار قليب/ ف

ثانابيار قليب/ ف

ثانابيار قليب/ ف

ن404بلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

ن395بلشاى كفور/ ف

ن416بلشاى كفور/ ف

ن402بلشاى كفور/ ف

ن559بلشاى كفور/ ف

ن556بلشاى كفور/ ف

راسببلشاى كفور/ ف

ن392بلشاى كفور/ ف

ن363بلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

ن547بلشاى كفور/ ف

ن394بلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

ن355بلشاى كفور/ ف

ن425بلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

ن354بلشاى كفور/ ف

ن439بلشاى كفور/ ف

ن401بلشاى كفور/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرعبده بسيونى محمد اسماء85253

الغربيةاألدبىمبصرنوفل الرحمن عبد محمود اسماء85254

الغربيةاألدبىمبصرالنحاس احمد يوسف محمود اسماء85255

الغربيةاألدبىمبصرجبر ابراهيم محمد سعيد امنيه85256

الغربيةاألدبىمبصرعبيد ابراهيم ابراهيم سعيد اميره85257

الغربيةاألدبىمبصرسالم ابو احمد اسماعيل محمود اميره85258

الغربيةاألدبىمبصرشويح قطب محمد ايمان85259

الغربيةاألدبىمبصرالفالل اليزيد ابو السيد ايه85260

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى السيد على تقى85261

الغربيةاألدبىمبصرالطريجى المعاطى ابو محمد حبيبه85262

الغربيةاألدبىمبصرخليل السعيد محمد خلود85263

الغربيةاألدبىمبصرحطب ابو الفتاح عبد حموده دعاء85264

الغربيةاألدبىمبصرالرصاصى حامد السيد محمد دعاء85265

الغربيةاألدبىمبصرالغنام محمد ابراهيم دينا85266

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل فتحى عادل دنيا85267

الغربيةاألدبىمبصرالجواد عبد سامى عادل رانيا85268

الغربيةاألدبىمبصرالطباخ احمد محمد عماد رحاب85269

الغربيةاألدبىمبصرغازى السيد كمال ايمن رحمه85270

الغربيةاألدبىمبصرعمر السيد قطب اشرف روضه85271

الغربيةاألدبىمبصرالمسيرى محمد حماده ربيع روضه85272

الغربيةاألدبىمبصرخيره محمد مصطفى محمد روضه85273

الغربيةاألدبىمبصرغازى السيد كمال ايمن ريم85274

الغربيةاألدبىمبصرالزمرانى محمود السيد زينب85275

الغربيةاألدبىمبصرالقاضى الفتاح عبد صالح ساره85276

الغربيةاألدبىمبصربركات بسيونى الفتوح ابو احمد سعاد85277

الغربيةاألدبىمبصرصيره ابو حسن احمد مسعود سمر85278

الغربيةاألدبىمبصرالفالل بسيونى حماده ماهر سهام85279

الغربيةاألدبىمبصرالسالم عبد اسماعيل احمد شروق85280

الغربيةاألدبىمبصربيبرس الفتاح عبد الستار عبد شهد85281

الغربيةاألدبىمبصرغباشى الغنى عبد محمد شيرين85282

الغربيةاألدبىمبصراالشمونى البارى عبد ابراهيم شيماء85283

الغربيةاألدبىمبصرفريج الفتاح عبد محمود شيماء85284

الغربيةاألدبىمبصرالنجار محمد احمد محمد ضحى85285

الغربيةاألدبىمبصرالجده احمد سيد محمد ضحى85286

الغربيةاألدبىمبصرالنحاس يوسف احمد عائشه85287

الغربيةاألدبىمبصرغالب القادر عبد الرحمن عبد عبير85288

الغربيةاألدبىمبصرالشنديدى الحميد عبد محمد خالد علياء85289

الغربيةاألدبىمبصرالغنام العليم عبد حامد غاده85290

الغربيةاألدبىمبصرالعطفى الجواد عبد محمد ربيع فاطمه85291

الغربيةاألدبىمبصرالسقا محمود الحسينى خالد فاطمه85292

الغربيةاألدبىمبصرالكنفانى محمد درويش عونى فاطمه85293

الغربيةاألدبىمبصرالرفاعى على حماده ليلى85294



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3258

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن417الغابة كتامة/ ف

ن465الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن445.5الغابة كتامة/ ف

ن493الغابة كتامة/ ف

ن425الغابة كتامة/ ف

ن545الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن537الغابة كتامة/ ف

ن471الغابة كتامة/ ف

ن523الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن458الغابة كتامة/ ف

ن572الغابة كتامة/ ف

ن474.5الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن380.5الغابة كتامة/ ف

ن378.5الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن454الغابة كتامة/ ف

ن497.5الغابة كتامة/ ف

ن513الغابة كتامة/ ف

ن606.5الغابة كتامة/ ف

ن595.5الغابة كتامة/ ف

ن546.5الغابة كتامة/ ف

ن498الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن455الغابة كتامة/ ف

ن505الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن474.5الغابة كتامة/ ف

ن439الغابة كتامة/ ف

راسبالغابة كتامة/ ف

ن427الغابة كتامة/ ف

ن509.5الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن481الغابة كتامة/ ف

ن495.5الغابة كتامة/ ف

ن387.5الغابة كتامة/ ف

ن524الغابة كتامة/ ف

ن514.5الغابة كتامة/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرشرباش السيد مؤمن مروه85295

الغربيةاألدبىمبصرالعشماوى عثمان ربيع مريم85296

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ حسن احمد محمد منار85297

الغربيةاألدبىمبصربكر بسيونى محمود مها85298

الغربيةاألدبىمبصرزيد محمد محمد محمد مى85299

الغربيةاألدبىمبصرجبريل محمد مصطفى ناديه85300

الغربيةاألدبىمبصرقاسم محمود المنعم عبد عالء ناهد85301

الغربيةاألدبىمبصرالفخرانى محمد حماده نعمه85302

الغربيةاألدبىمبصرغنيم مصطفى احمد هاجر85303

الغربيةاألدبىمبصرربيع السيد محمد السيد هاجر85304

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمود حماده هاجر85305

الغربيةاألدبىمبصرالضبيعى ابراهيم الرسول عبد هاجر85306

الغربيةاألدبىمبصرهنو عاطف محمد هللا هبه85307

الغربيةاألدبىمبصرالمسيرى احمد اسماعيل مصطفى اسراء85308

الغربيةاألدبىمبصرالشيخ يوسف محمد محمد اسماء85309

الغربيةاألدبىمبصرشواطه محمد السيد ناجى اسماء85310

الغربيةاألدبىمبصرماضى ابراهيم السيد الرافع عبد االء85311

الغربيةاألدبىمبصرالعبد محمد سعد عبده االء85312

الغربيةاألدبىمبصرجحرود محمد انور اميره85313

الغربيةاألدبىمبصرالشامى ابراهيم محمد مجدى ايات85314

الغربيةاألدبىمبصرالجمال على حسن على ايمان85315

الغربيةاألدبىمبصرجنيدى مصطفى العال عبد محمد ايمان85316

الغربيةاألدبىمبصرزمزم محمد فيصل محمد حنين85317

الغربيةاألدبىمبصرسالم اللطيف عبد هانى محمد خلود85318

الغربيةاألدبىمبصرشنيشن عبده ممدوح محسن رحمه85319

الغربيةاألدبىمبصرالمراسى النبى عبد النبى عبد صبحى زينب85320

الغربيةاألدبىمبصربليح احمد عقاد محمد ساره85321

الغربيةاألدبىمبصرحسن اسماعيل اسماعيل سعيده85322

الغربيةاألدبىمبصرالحفنى رمضان الخضرى السيد سهر85323

الغربيةاألدبىمبصرفايد مرسى السيد محمد عزه85324

الغربيةاألدبىمبصررمضان احمد سيد محمد مخلوف فاطمه85325

الغربيةاألدبىمبصرجاد احمد اليزيد ابو محمد فرحه85326

الغربيةاألدبىمبصرصحصاح محمد ابراهيم رجب ندا85327

الغربيةاألدبىمبصرالتومى احمد احمد فوزى ندى85328

الغربيةاألدبىمبصرعيسى زين احمد اسامه هاجر85329

الغربيةاألدبىمبصرفرج هللا عبد سبع ابو مكرم هاجر85330

الغربيةاألدبىمبصربعيلو ابراهيم حسين طه هبه85331

الغربيةاألدبىمبصرالعسكرى محمد مصطفى محمد يارا85332

الغربيةاألدبىمبصرخضر عزيزسعد محمد ابتسام85333

الغربيةاألدبىمبصرعاصى ابو محمد محمد ياسر اروى85334

الغربيةاألدبىمبصرالبكاتوشى حسن على حمدى اسراء85335

الغربيةاألدبىمبصرخضر محمد سالم احمد اسماء85336



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3260

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالغابة كتامة/ ف

ن403.5الغابة كتامة/ ف

راسبالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن464الغابة كتامة/ ف

ن568الغابة كتامة/ ف

ن392الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن553الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن455الغابة كتامة/ ف

ن408القضابة/ ف

ن401القضابة/ ف

ن504القضابة/ ف

ن512القضابة/ ف

ن571القضابة/ ف

ن593القضابة/ ف

ن436.5القضابة/ ف

ن533القضابة/ ف

ن395.5القضابة/ ف

ن565.5القضابة/ ف

ن378القضابة/ ف

ن401.5القضابة/ ف

ن387القضابة/ ف

ن549القضابة/ ف

ن542القضابة/ ف

ن340القضابة/ ف

ن376.5القضابة/ ف

ن507.5القضابة/ ف

ن524القضابة/ ف

ن383القضابة/ ف

ن379القضابة/ ف

ن538القضابة/ ف

ن545القضابة/ ف

ن594القضابة/ ف

ن385القضابة/ ف

ن528الحمام كفر/ ف

ن354الحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ن474الحمام كفر/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى اسماعيل محمد سعيد اسامه اسماء85337

الغربيةاألدبىمبصرطهبل احمد محروس شعبان اسماء85338

الغربيةاألدبىمبصرالشرنوبى محمد محمد حمدى االء85339

الغربيةاألدبىمبصرطايل حسن محمد حماده الزهراء85340

الغربيةاألدبىمبصرهجرس محمد محمود الشيماء85341

الغربيةاألدبىمبصرطه محمد ذكى اشرف امانى85342

الغربيةاألدبىمبصرالمراسى رفاعى الفتاح عبد فوزى امانى85343

الغربيةاألدبىمبصرهللا عطا ابراهيم محمد ابراهيم اهداء85344

الغربيةاألدبىمبصرالعالم الرحمن عبد الحميد عبد كمال ايات85345

الغربيةاألدبىمبصرهواش السيد يوسف ابراهيم ايثار85346

الغربيةاألدبىمبصرخليل ابو حسن يسرى ايثار85347

الغربيةاألدبىمبصرطه ابو على محمد خالد ايمان85348

الغربيةاألدبىمبصرخالد العزيز عبد خالد محمد ايمان85349

الغربيةاألدبىمبصرالقليوبى على حسين وليد ايمان85350

الغربيةاألدبىمبصرداود الحميد عبد محمد وليد ايمان85351

الغربيةاألدبىمبصرالمراسى احمد حسانين السيد بسنت85352

الغربيةاألدبىمبصرعمر احمد محمد محمد حسناء85353

الغربيةاألدبىمبصرشاهين يونس ابراهيم عماد حنان85354

الغربيةاألدبىمبصرطايل مختار سعيد حنين85355

الغربيةاألدبىمبصرالجزار بسيونى احمد خالد دعاء85356

الغربيةاألدبىمبصرشاهين محمود حماده رحمه85357

الغربيةاألدبىمبصرالنصارى الشناوى محمد مجدى روان85358

الغربيةاألدبىمبصرمناع سعد سعد سالم زينب85359

الغربيةاألدبىمبصرطه ابو محمد شحاته ابراهيم ساره85360

الغربيةاألدبىمبصرطه ابراهيم محمد ابراهيم سعيده85361

الغربيةاألدبىمبصرالمغينى احمد احمد سعيد سمر85362

الغربيةاألدبىمبصربركات كمال فارس كمال سميره85363

الغربيةاألدبىمبصرالشافعى حسانين حسين محمد سهيله85364

الغربيةاألدبىمبصرالخواجه الحميد عبد سعد اسامه شاهنده85365

الغربيةاألدبىمبصرعوض نايل نايل عيسى اشرف شيماء85366

الغربيةاألدبىمبصرهواش السالم عبد رجب السالم عبد شيماء85367

الغربيةاألدبىمبصرسيدهم مصطفى محمد مصطفى شيماء85368

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاد اسماعيل السيد صباح85369

الغربيةاألدبىمبصرطه صالح حسن مصطفى عزه85370

الغربيةاألدبىمبصربسيونى السيد خميس فاطمه85371

الغربيةاألدبىمبصرهللا عطا راشد مصطفى رمضان فاطمه85372

الغربيةاألدبىمبصرالشين الصمد عبد زكريا فاطمه85373

الغربيةاألدبىمبصرزغلول محمد سعد ابراهيم لميس85374

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى فريد محمد الحسين مريم85375

الغربيةاألدبىمبصرهيبه مبروك محمد مبروك منار85376

الغربيةاألدبىمبصرسالم محمد محمد السعيد هللا منه85377

الغربيةاألدبىمبصرزغلول بدر بسيونى سعد مى85378
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راسبالحمام كفر/ ف

ن428الحمام كفر/ ف

ن445الحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ن372الحمام كفر/ ف

ن433الحمام كفر/ ف

ن438.5الحمام كفر/ ف

ن489الحمام كفر/ ف

ن566الحمام كفر/ ف

ن432الحمام كفر/ ف

ن518الحمام كفر/ ف

ن542الحمام كفر/ ف

ن454الحمام كفر/ ف

ن562الحمام كفر/ ف

ن453الحمام كفر/ ف

ن430الحمام كفر/ ف

ن465الحمام كفر/ ف

ن436الحمام كفر/ ف

ن399الحمام كفر/ ف

ن461الحمام كفر/ ف

ن507الحمام كفر/ ف

ن496الحمام كفر/ ف

ن534الحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ن455الحمام كفر/ ف

راسبالحمام كفر/ ف

راسبالحمام كفر/ ف

ن512الحمام كفر/ ف

ن455الحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ن581الحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ن468الحمام كفر/ ف

راسبالحمام كفر/ ف

ن436الحمام كفر/ ف

ن493الحمام كفر/ ف

ن523الحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ن494الحمام كفر/ ف

ن453الحمام كفر/ ف

ن457الحمام كفر/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرهواش محمد محمد شعبان نتاج85379

الغربيةاألدبىمبصرخضر سعد عزيز ابراهيم نجوى85380

الغربيةاألدبىمبصرخضر سعد محمد حربى ندا85381

الغربيةاألدبىمبصرالشرنوبى مجاهد السيد ابراهيم ندى85382

الغربيةاألدبىمبصرطه ابو محمد محمد المعطى عبد ندى85383

الغربيةاألدبىمبصرخالد العزيز عبد محمد محمد نرمين85384

الغربيةاألدبىمبصرالقصاص عطيه حسن محمد نورا85385

الغربيةاألدبىمبصرالشرنوبى محمد احمد رجائى نورهان85386

الغربيةاألدبىمبصرالمجد ابو محمد ايوب هاجر85387

الغربيةاألدبىمبصرالجمسى على حسن خميس هاجر85388

الغربيةاألدبىمبصرزغلول محمد سعد مصطفى هبه85389

الغربيةاألدبىمبصرالحتاتى الحى عبد ماهر والء85390

الغربيةاألدبىمبصرنصر احمد نصر الشيماء85391

الغربيةاألدبىمبصراالبيارى ابراهيم ابراهيم محمد امنيه85392

الغربيةاألدبىمبصرسرحان ابراهيم محمود ابراهيم ايه85393

الغربيةاألدبىمبصرموسى محمد احمد المجد ابو ايه85394

الغربيةاألدبىمبصرحسن محمد هللا عبد مبروك ايه85395

الغربيةاألدبىمبصرروبى على احمد النبى عبد حماس85396

الغربيةاألدبىمبصرموسى محمد رمضان النبى عبد حميده85397

الغربيةاألدبىمبصرالبربرى هللا عبد مصطفى خلود85398

الغربيةاألدبىمبصردومه محمد العزيز عبد محمد روضه85399

الغربيةاألدبىمبصرسليم ابراهيم ضاحى ابو محمد ساره85400

الغربيةاألدبىمبصردومه سعد هللا جاد سعد شروق85401

الغربيةاألدبىمبصربدر درويش مصطفى امين مريم85402

الغربيةاألدبىمبصرالبربرى على على حمدى مريم85403

الغربيةاألدبىمبصرعزب على محمد القادر عبد ملك85404

الغربيةاألدبىمبصرالمراسى الحميد عبد الحميد عبد هللا منه85405

الغربيةاألدبىمبصرعيد الرحمن عبد كامل كمال مى85406

الغربيةاألدبىمبصرالزيات على الغنى عبد محمود نورهان85407

الغربيةاألدبىمبصرالبربرى محمد حنفى هاجر85408

الغربيةاألدبىمبصرالبربرى ابراهيم محمد رضا هاجر85409

الغربيةاألدبىمبصرالصعيدى محمد ابراهيم بدوى والء85410

الغربيةاألدبىمبصرغيضان على غيضان محمد اسراء85411

الغربيةاألدبىمبصرجوهر محمد فوزى اسالم85412

الغربيةاألدبىمبصرشعيشع ابو محمد ماهر امنيه85413

الغربيةاألدبىمبصرزيدان محمد زكى محمد اميره85414

الغربيةاألدبىمبصرحموده اللطيف عبد مصطفى رمضان اميره85415

الغربيةاألدبىمبصرالقشالن احمد فهمى ايه85416

الغربيةاألدبىمبصرالقادر عبد رجب بسيونى ايه85417

الغربيةاألدبىمبصرالخولى ابراهيم محسن ايه85418

الغربيةاألدبىمبصرالجماله مصطفى محمد تهانى85419

الغربيةاألدبىمبصرقنابر حلمى حسان ساره85420
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ن397الحمام كفر/ ف

ن522الحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ن360الحمام كفر/ ف

ن537الحمام كفر/ ف

ن421الحمام كفر/ ف

ن474الحمام كفر/ ف

ن503الحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ن445الحمام كفر/ ف

ن449.5الحمام كفر/ ف

راسبالحمام كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ن536جعفر كفر/ ف

ن414جعفر كفر/ ف

راسبجعفر كفر/ ف

ن544جعفر كفر/ ف

ن369جعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ن474جعفر كفر/ ف

ن493جعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ن413جعفر كفر/ ف

ن396جعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ن547جعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ن419النجار كوم/ ف

ن420النجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

راسبالنجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

راسبالنجار كوم/ ف

ن438النجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرصقر عشرى رضا ساره85421

الغربيةاألدبىمبصرزيدان محمد رزق شاكر سحر85422

الغربيةاألدبىمبصرصقر محمد البدراوى ايمن سعاد85423

الغربيةاألدبىمبصرالقشالن احمد محمد سعاد85424

الغربيةاألدبىمبصرالبنا محمد رمضان سماح85425

الغربيةاألدبىمبصرناصف الدين تاج سالم سونه85426

الغربيةاألدبىمبصرجوهر الرحمن عبد محمد شرين85427

الغربيةاألدبىمبصريوسف ابو اليزيد ابو اسماعيل منار85428

الغربيةاألدبىمبصرحسن مرسى ماهر منال85429

الغربيةاألدبىمبصرقنابر فوزى احمد نجالء85430

الغربيةاألدبىمبصردنش محمد صبحى نرمين85431

الغربيةاألدبىمبصرالشيخه السيد رمضان نورا85432

الغربيةاألدبىمبصرمرجونه دسوقى الدين علم نورا85433

الغربيةاألدبىمبصربيصار السميع عبد محمد هاجر85434

الغربيةاألدبىمبصرالجداوى حسنين السيد هدير85435

الغربيةاألدبىمبصربليكع على كامل على االء85436

الغربيةاألدبىمبصرغباشى حسن ايمن اسماء85437

الغربيةاألدبىمبصرالفخرانى السيد الرحمن عبد الشيماء85438

الغربيةاألدبىمبصرالديهى بسيونى سليمان احمد السعد ام85439

الغربيةاألدبىمبصرحماد محمد قطب محمد امانى85440

الغربيةاألدبىمبصرحافظ محمود حافظ الشحات ايمان85441

الغربيةاألدبىمبصربليكع على كامل على ايه85442

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد الرحمن عبد محمود فتحى ايه85443

الغربيةاألدبىمبصركامل السيد كامل مصطفى تقى85444

الغربيةاألدبىمبصربعيلو محمد محمد ناجى جهاد85445

الغربيةاألدبىمبصرالعطار قطب مسعد رانيا85446

الغربيةاألدبىمبصرالقبراوى على النبى عبد على رحمه85447

الغربيةاألدبىمبصرنوفل محمد محمد فريد رحمه85448

الغربيةاألدبىمبصرمحمد محمود السيد روفيدا85449

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم بسيونى الدين نصر ريهام85450

الغربيةاألدبىمبصرالفقى سيد ابراهيم سهام85451

الغربيةاألدبىمبصرمحمد السيد خميس شيماء85452

الغربيةاألدبىمبصرالسيد محمد ياسر شيماء85453

الغربيةاألدبىمبصرحسين خليل شعبان صباح85454

الغربيةاألدبىمبصرالسيد عرفه السيد عزه85455

الغربيةاألدبىمبصرزايد حسن محمد علياء85456

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى مختار محمود مادلين85457

الغربيةاألدبىمبصرسيد محمود العزيز عبد مروه85458

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد مروه85459

الغربيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد مريم85460

الغربيةاألدبىمبصرحصان ابراهيم محمد عليوه مريم85461

الغربيةاألدبىمبصرالقصبى ابراهيم محمد السيد ملك85462
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ثانالنجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ن458النجار كوم/ ف

ن403النجار كوم/ ف

راسبالنجار كوم/ ف

ن404النجار كوم/ ف

ن469النجار كوم/ ف

ن422النجار كوم/ ف

ن508النجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ن487النجار كوم/ ف

ن515النجار كوم/ ف

ن500النجار كوم/ ف

ن466النجار كوم/ ف

ن552النجار كوم/ ف

ن484الفرستق/ ف

ن448الفرستق/ ف

ثانالفرستق/ ف

راسبالفرستق/ ف

ثانالفرستق/ ف

ن389الفرستق/ ف

ن401الفرستق/ ف

ن370الفرستق/ ف

ن420الفرستق/ ف

ن554الفرستق/ ف

ن417الفرستق/ ف

ن391الفرستق/ ف

ثانالفرستق/ ف

راسبالفرستق/ ف

ن426الفرستق/ ف

ن414الفرستق/ ف

ن567الفرستق/ ف

ثانالفرستق/ ف

ن438الفرستق/ ف

ن392الفرستق/ ف

ن531.5الفرستق/ ف

ن501.5الفرستق/ ف

ن385الفرستق/ ف

ن456الفرستق/ ف

ن561الفرستق/ ف

ن398الفرستق/ ف

ن568الفرستق/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالعينين ابو السيد عرفه السيد مها85463

الغربيةاألدبىمبصرعيسى محمد السيد رمضان ندى85464

الغربيةاألدبىمبصررحيم الغفار عبد عادل ندى85465

الغربيةاألدبىمبصرعيسى مصطفى رمضان نورهان85466

الغربيةاألدبىمبصرشمه ابو مصطفى السيد على هاجر85467

الغربيةاألدبىمبصربركات احمد محمد احمد هايدى85468

الغربيةاألدبىمبصرعلى سيد ابراهيم سعيد وفاء85469

الغربيةاألدبىمبصرالمزين احمد الفتاح عبد اسماء85470

الغربيةاألدبىمبصرشهاب شعبان هللا عبد جهاد85471

الغربيةاألدبىمبصرنصير الفتوح ابو اسماعيل شهد85472

الغربيةاألدبىمبصرحضيرى هللا عبد جمال ضحى85473

الغربيةاألدبىمبصرحماد على حمدى مريم85474

الغربيةاألدبىمبصردرويش حسن ابراهيم منار85475

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص حسن خليل حسن اروى85476

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف شعيشع ابو احمد حسنى اسراء85477

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنين ابو السيد حامد ابراهيم اسماء85478

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار محمد ابراهيم سعد اسماء85479

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان محمد ابراهيم محمد اسماء85480

الشيخ كفراألدبىمبصرشعالن محمود احمد محمود اسماء85481

الشيخ كفراألدبىمبصرعقل يوسف احمد محمد افنان85482

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته فرج شحاته احمد االء85483

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن ابراهيم محمد طاهر االء85484

الشيخ كفراألدبىمبصرالشهاوى المنعم عبد عادل االء85485

الشيخ كفراألدبىمبصرنطيف النبى عبد مبروك االء85486

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم نوح حمدين الزهراء85487

الشيخ كفراألدبىمبصرشريف صالح رمضان وحيد امل85488

الشيخ كفراألدبىمبصرفيوض عوض ابراهيم عاصم اميره85489

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد محمد صالح مصطفى ايمان85490

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد هللا عبد احمد ايه85491

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه يوسف المنعم عبد رضا ايه85492

الشيخ كفراألدبىمبصرمنيسى محمد فوزى محمد عامر ايه85493

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيشينى ابراهيم على عالء بسمه85494

الشيخ كفراألدبىمبصرالعسيلى القوى عبد يوسف محمد تسنيم85495

الشيخ كفراألدبىمبصرمحارب محمد مندور محمد حبيبه85496

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد احمد النبى عبد يوسف حنين85497

الشيخ كفراألدبىمبصرالغمرى محمد جالل حسناء85498

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد خميس السعيد خالد دينا85499

الشيخ كفراألدبىمبصرمصباح السيد جوده ماهر دينا85500

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويله العزيز عبد الناصر عبد رانيا85501

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الرحمن عبد على رضوى85502

الشيخ كفراألدبىمبصرشريف يوسف محمد حجازى رقيه85503

الشيخ كفراألدبىمبصرفلفل اسماعيل محمد كرم روان85504
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راسبالفرستق/ ف

ن457الفرستق/ ف

ن477الفرستق/ ف

راسبالفرستق/ ف

ثانالفرستق/ ف

ن372الفرستق/ ف

ثانالفرستق/ ف

ن530قرانشو/ ف

ن507قرانشو/ ف

ثانقرانشو/ ف

ن383قرانشو/ ف

ن443قرانشو/ ف

ن351قرانشو/ ف

ن395كفرالشيخ/ ف

ن459كفرالشيخ/ ف

ن381كفرالشيخ/ ف

ن465كفرالشيخ/ ف

ن445كفرالشيخ/ ف

ن441كفرالشيخ/ ف

ن455كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن371كفرالشيخ/ ف

ن434كفرالشيخ/ ف

ن435كفرالشيخ/ ف

ن477كفرالشيخ/ ف

ن607كفرالشيخ/ ف

ن399كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن457كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن400كفرالشيخ/ ف

ن474كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن459كفرالشيخ/ ف

ن383كفرالشيخ/ ف

ن450كفرالشيخ/ ف

ن388كفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى محمود الفتاح عبد مسعد روان85505

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد جوده محمد ريم85506

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار يوسف مرسى جمال زهور85507

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد حسن المغنى عبد جمال زينب85508

الشيخ كفراألدبىمبصرالروس ابو جمعه على اليزيد ابو ساره85509

الشيخ كفراألدبىمبصرمرشدى محمد الرحمن عبد السيد ساره85510

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاد اللطيف عبد حلمى ابراهيم سلمى85511

الشيخ كفراألدبىمبصرعالم عطيه البدوى السيد اشرف سلمى85512

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج يوسف الفتاح عبد احمد سميه85513

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاعر دسوقى احمد حسنى فتحى سميه85514

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد مصطفى المنعم عبد احمد سناء85515

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى اسماعيل ابراهيم خالد سهير85516

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد المنعم عبد احمد سهيله85517

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى احمد درويش سوميه85518

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد سعيد احمد سمير شروق85519

الشيخ كفراألدبىمبصرزيتون السيد محمد المنعم عبد شروق85520

الشيخ كفراألدبىمبصرجزر ابراهيم محمد السعيد شيماء85521

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود السيد الشوادفى السيد شيماء85522

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم امين اسامه فاطمه85523

الشيخ كفراألدبىمبصربركه هللا عبد احمد على احمد فتحيه85524

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد جمعه ماهر لمياء85525

الشيخ كفراألدبىمبصرالعوضى محمد كيالنى ابراهيم على مريم85526

الشيخ كفراألدبىمبصرالسايس على عبده على مريم85527

الشيخ كفراألدبىمبصرالمزين شحاته شكرى وليد مريم85528

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابراهيم على مى85529

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ذكى محمد ابراهيم نجاه85530

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى السيد احمد محمد ندا85531

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد اللطيف عبد رمضان ندى85532

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى محمود عمرو ندى85533

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان السيد محمود نرمين85534

الشيخ كفراألدبىمبصرالخشن محمد فريج محمد نضال85535

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن الغنى عبد اسماعيل ياسر نعمه85536

الشيخ كفراألدبىمبصرخلف احمد سيد احمد سيد عادل نهال85537

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى محمود عمرو نورهان85538

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان السيد محمود نورهان85539

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد يوسف محسن واصف نورهان85540

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى قطب النبى عبد محمد هاجر85541

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض السالم عبد يحى هاجر85542

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل السالم عبد خليل رؤف هللا هبه85543

الشيخ كفراألدبىمبصردنيا ابو يوسف شعيشع ابو عاصم هدير85544

الشيخ كفراألدبىمبصرالماريه محمد الرحمن عبد الدين عالء هند85545

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى على الحميد عبد محمد وفاء85546
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ن378كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن455كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ن407كفرالشيخ/ ف

ن425كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن399كفرالشيخ/ ف

ن451كفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ن438كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن469.5كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن455كفرالشيخ/ ف

ن396كفرالشيخ/ ف

ن391كفرالشيخ/ ف

ن458كفرالشيخ/ ف

ن406كفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ن454.5كفرالشيخ/ ف

ن420.5كفرالشيخ/ ف

ن471كفرالشيخ/ ف

ن540كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن525كفرالشيخ/ ف

ن401كفرالشيخ/ ف

ن368كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن343كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن509كفرالشيخ/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته محمد على محمد والء85547

الشيخ كفراألدبىمبصرالجبالى محمود محمد يمنى85548

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد امين ذكريا العال عبد ايه85549

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد هللا فتح هانى حبيبه85550

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد سيدى ولد التراد على حنان85551

الشيخ كفراألدبىمبصرقابل احمد الستار عبد محمد سماح85552

الشيخ كفراألدبىمبصررشوان على محمود محمود سميه85553

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد البسيونى محمد ايمن هدير85554

الشيخ كفراألدبىمبصركواسه على محمد على اسراء85555

الشيخ كفراألدبىمبصرالعدوى احمد محمد عبده امانى85556

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى حسن عباس امل85557

الشيخ كفراألدبىمبصرالجوهرى القادر عبد محمود ابراهيم اميره85558

الشيخ كفراألدبىمبصرغزى جوهر محمود جوهر امينه85559

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد الفتوح ابو ابراهيم ايمان85560

الشيخ كفراألدبىمبصرمرجان مخيمر مصطفى حماده ايه85561

الشيخ كفراألدبىمبصرالعتربى الحميد عبد جوهر فرج ايه85562

الشيخ كفراألدبىمبصرالعتربى يوسف محمد ابراهيم بسمه85563

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان ابراهيم مصطفى جهاد85564

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السيد احمد عماد حنين85565

الشيخ كفراألدبىمبصرشتا متولى الفتوح ابو متولى حنين85566

الشيخ كفراألدبىمبصرطه الرحمن عبد محمود محمد خلود85567

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد جوهر السعيد جوهر رحاب85568

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره شعيشع ابو درغام ياسر ساره85569

الشيخ كفراألدبىمبصرالغيتاوى الدين شمس ابراهيم احمد سعيده85570

الشيخ كفراألدبىمبصراالصنج محمود ضيف ابو ماهر سهيله85571

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعدنى ابراهيم الحميد عبد عبير85572

الشيخ كفراألدبىمبصرفؤاد بسيونى السعيد عزه85573

الشيخ كفراألدبىمبصرالعدوى المرسى فتحى مجدى مريم85574

الشيخ كفراألدبىمبصركلبوش غازى نجاتى ناديه85575

الشيخ كفراألدبىمبصرمخلوف الواحد عبد حامد شريف نانسى85576

الشيخ كفراألدبىمبصرزليطه عزات الرازق عبد ابراهيم نجوى85577

الشيخ كفراألدبىمبصرزهره على الفتاح عبد مجدى نهال85578

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد محمد سالم وفاء85579

الشيخ كفراألدبىمبصروهدان اليزيد ابو هللا عبد اليزيد ابو اسماء85580

الشيخ كفراألدبىمبصرعتلم احمد خفاجى جمعه االء85581

الشيخ كفراألدبىمبصرفوده على ابراهيم محمد االء85582

الشيخ كفراألدبىمبصرالفخرانى احمد العزيز عبد جمال الشيماء85583

الشيخ كفراألدبىمبصرعطا ابراهيم محمد اسامه اميمه85584

الشيخ كفراألدبىمبصرشعير ابو احمد جاد ابراهيم ايه85585

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر الحميد عبد فتحى فؤاد اميره85586

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعود ابو حسان محمد اميره85587

الشيخ كفراألدبىمبصرثابت سعد محمد ايمان85588
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راسبكفرالشيخ/ ف

ن420كفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ن381كفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن369كفرالشيخ/ ف

ن431كفرالشيخ/ ف

ن394مسير/ ف

راسبمسير/ ف

ن530مسير/ ف

ن397مسير/ ف

راسبمسير/ ف

راسبمسير/ ف

راسبمسير/ ف

ثانمسير/ ف

راسبمسير/ ف

ن429مسير/ ف

راسبمسير/ ف

ن402مسير/ ف

ثانمسير/ ف

ن418مسير/ ف

ثانمسير/ ف

راسبمسير/ ف

راسبمسير/ ف

راسبمسير/ ف

ن453مسير/ ف

ن320.5مسير/ ف

راسبمسير/ ف

راسبمسير/ ف

راسبمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ن442.5مسير/ ف

راسبشنو/ ف

راسبشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ن396شنو/ ف

راسبشنو/ ف

ن466شنو/ ف

ثانشنو/ ف

راسبشنو/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرسالم غازى السيد عنتر بسمه85589

الشيخ كفراألدبىمبصربركات اسماعيل طارق داليا85590

الشيخ كفراألدبىمبصرناصف احمد ابراهيم محمد دينا85591

الشيخ كفراألدبىمبصرناجى على ابراهيم بسيونى رحمه85592

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجى احمد على روان85593

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين جمال محمد كمال على رويدا85594

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى ابو العال عبد شعبان صالح ريهام85595

الشيخ كفراألدبىمبصريونس الوهاب عبد فوزى سجى85596

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص السيد عنتر محمد شيماء85597

الشيخ كفراألدبىمبصرالفخرانى الدسوقى الحميد عبد جمال صباح85598

الشيخ كفراألدبىمبصرالبزاوى سالم هالل عبير85599

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجى على احمد احمد مريم85600

الشيخ كفراألدبىمبصرالشوبرى غازى المجيد عبد المرضى عبد هللا منه85601

الشيخ كفراألدبىمبصرشيحه فرج السالم عبد فتحى منى85602

الشيخ كفراألدبىمبصرالقزاز ابراهيم السيد مصطفى مها85603

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين جمال محمد كمال مصطفى مى85604

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى محمود الروءف عبد عثمان هاجر85605

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر الوهاب عبد على محمد هاجر85606

الشيخ كفراألدبىمبصرالعكل محمد هللا عبد محمود هدى85607

الشيخ كفراألدبىمبصرالجزار الحميد عبد صبحى طارق هيام85608

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى محمد كرم جمال اسراء85609

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل ابو السيد الستار عبد اسراء85610

الشيخ كفراألدبىمبصرسرور ابراهيم عزام اسراء85611

الشيخ كفراألدبىمبصرعماه ابو جاد سعيد قاسم اسراء85612

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى السالم عبد محمد اسراء85613

الشيخ كفراألدبىمبصرالوكيل الجواد عبد ابراهيم اسماء85614

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى النصر ابو عيد اسماعيل اسماء85615

الشيخ كفراألدبىمبصرشرف محمد محمد اسماء85616

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فضل الكريم عبد العال ابو مساعد اسماء85617

الشيخ كفراألدبىمبصرالكنانى محمد على هللا عبد االء85618

الشيخ كفراألدبىمبصرالجزار على محمد االء85619

الشيخ كفراألدبىمبصرعيده ابو الحميد عبد مصطفى جمال امال85620

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد عطيه حسن اميره85621

الشيخ كفراألدبىمبصرالدريكلى دياب محمد محمود اميره85622

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار الواحد عبد السيد ايمان85623

الشيخ كفراألدبىمبصرريه ابو الحميد عبد رمضان ايمان85624

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار حسنى عادل ايمان85625

الشيخ كفراألدبىمبصرالوكيل سالمه الجواد عبد ايمان85626

الشيخ كفراألدبىمبصرسعيد كيالنى ابراهيم محمد ايمان85627

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو محمد محمد ايمان85628

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى محمد جمال ايه85629

الشيخ كفراألدبىمبصرالصردى محمد واصف بشرى85630



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3274

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانشنو/ ف

راسبشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

راسبشنو/ ف

راسبشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

راسبشنو/ ف

ثانشنو/ ف

راسبشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ن451.5شنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن476.5الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن443الشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن446الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن441الشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن539الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن366الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن380الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن441الشيخ بكفر الروضة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرعيد الحميد عبد على حماده خلود85631

الشيخ كفراألدبىمبصرعياد متولى العزيز عبد فؤاد خلود85632

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى هللا عبد محمد دعاء85633

الشيخ كفراألدبىمبصرنصر ابراهيم الحى عبد هنداوى ديانا85634

الشيخ كفراألدبىمبصرريه ابو الحميد عبد ابراهيم دينا85635

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد محمود الفتاح عبد دينا85636

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان سليمان سعد محمد رغده85637

الشيخ كفراألدبىمبصرالسوسانى ابراهيم محمد زينب85638

الشيخ كفراألدبىمبصرمره احمد محمود زينب85639

الشيخ كفراألدبىمبصرحنبل يوسف احمد سعاد85640

الشيخ كفراألدبىمبصربهنسى السعود ابو السيد سماح85641

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد يوسف محمد رمضان ابراهيم سميره85642

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين خليل الرازق عبد حماده سميره85643

الشيخ كفراألدبىمبصرالغايش السالم عبد ابراهيم شيرين85644

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته محمد محمد بسيونى شيماء85645

الشيخ كفراألدبىمبصرشرف ابراهيم محمود شيماء85646

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح حسيب احمد حسيب صفاء85647

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد محمد العزيز عبد محمد ضويه85648

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعروف حسن محمد عزيزه85649

الشيخ كفراألدبىمبصرالطباخ يوسف هشام غفران85650

الشيخ كفراألدبىمبصربخيت ابراهيم ابراهيم فاطمه85651

الشيخ كفراألدبىمبصرطلحه الحميد عبد مبروك منار85652

الشيخ كفراألدبىمبصربهنسى السيد السعود ابو اسماعيل هللا منه85653

الشيخ كفراألدبىمبصرعبيد الوهاب عبد زكريا موسى منه85654

الشيخ كفراألدبىمبصرريه ابو ربه عبد محمود منى85655

الشيخ كفراألدبىمبصرحويح ابو عباس محمد اشرف مى85656

الشيخ كفراألدبىمبصريونس ابراهيم سامى محمد مى85657

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار هللا عوض الحليم عبد مياده85658

الشيخ كفراألدبىمبصرعابده السيد ممدوح محمد مياده85659

الشيخ كفراألدبىمبصرالجنزورى الرحمن عبد جالل حلمى ميار85660

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام ممدوح سمير ناهد85661

الشيخ كفراألدبىمبصرالوكيل الواحد عبد حامد نجوى85662

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل احمد هللا عبد ابراهيم ندى85663

الشيخ كفراألدبىمبصراالبشيهى المعطى عبد سعد ندى85664

الشيخ كفراألدبىمبصرفضل الكريم عبد ابراهيم الكريم عبد ندى85665

الشيخ كفراألدبىمبصرالطناحى غازى ماهر نهاد85666

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى محمد مرسى ابراهيم نهله85667

الشيخ كفراألدبىمبصردريس السيد على نوره85668

الشيخ كفراألدبىمبصرالسحلى السيد على محمد نورهان85669

الشيخ كفراألدبىمبصرخضر الفتاح عبد على نيره85670

الشيخ كفراألدبىمبصرحافظ على اسماعيل محمد نيره85671

الشيخ كفراألدبىمبصرالبهواشى الرحمن عبد احمد احمد هاجر85672
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ن358الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن465الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن521الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن377الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن399الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن407.5الشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن367.5الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن477الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن446.5الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن366الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن430.5الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن371الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن423الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن384الشيخ بكفر الروضة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصريونس ابو محمد يسرى هاجر85673

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد محمود حمدى هاجر85674

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان المعطى عبد المعطى عبد محمدين هانم85675

الشيخ كفراألدبىمبصرشاويش منصور عادل هدى85676

الشيخ كفراألدبىمبصرالهلباوى توفيق المعبود عبد شفيق هدير85677

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام منصور محمود ورده85678

الشيخ كفراألدبىمبصرقاسم عثمان احمد والء85679

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ محمد الحميد عبد والء85680

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل محمد عطا والء85681

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى الباسط عبد ابراهيم يمنى85682

الشيخ كفراألدبىمبصرالبطاط مغازى على احمد خيرى اسراء85683

الشيخ كفراألدبىمبصرالسواق ابراهيم المحسن عبد عيد اسراء85684

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيونى غازى المنعم عبد محمد اسراء85685

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الخالق عبد الدين محى ذكريا اسماء85686

الشيخ كفراألدبىمبصرالسواق متولى سعد عبده اسماء85687

الشيخ كفراألدبىمبصرسلوع على احمد على اسماء85688

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد عبده سعيد احمد االء85689

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويل سالم سعد اسامه اميره85690

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى الذكير على عزت ايه85691

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد جمعه هللا عبد سمير ايمان85692

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيونى غازى المنعم عبد هللا عبد ايمان85693

الشيخ كفراألدبىمبصرالسواق متولى المنصف عبد رضا حسناء85694

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم على القوى عبد بسيونى حنان85695

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن ابراهيم السيد الشوادفى خلود85696

الشيخ كفراألدبىمبصرسرحان احمد سالم الحميد عبد دعاء85697

الشيخ كفراألدبىمبصرالعيسوى احمد نصر عماد دعاء85698

الشيخ كفراألدبىمبصرالسوا الحميد عبد المطلب عبد منير دنيا85699

الشيخ كفراألدبىمبصريسن ابراهيم عرندس عنتر دينا85700

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد حلمى محمد ايمن سمر85701

الشيخ كفراألدبىمبصرالبتانونى بدوى على سليمان سمر85702

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف السيد بسيونى يوسف سوميه85703

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل محمد محمد السيد شيماء85704

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد صالح العزيز عبد جمال شيماء85705

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد حسن الكريم عبد سامى شيماء85706

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيونى على محمد على محمد شيماء85707

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد محمد السعيد محمد عزه85708

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى حسن مصطفى عادل فاطمه85709

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم بدوى السيد بشير لمياء85710

الشيخ كفراألدبىمبصرالنطاط يوسف الشوادفى سعيد مروه85711

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم على الوهاب عبد محمد مريم85712

الشيخ كفراألدبىمبصرعاشور احمد سيد العزيز عبد هللا عبد مهيتاب85713

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار محمد ابراهيم محمد مى85714
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ن402الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن424الشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن382الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثاناريمون/ ف

ن430اريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

راسباريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ن506اريمون/ ف

راسباريمون/ ف

ن448اريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ن430اريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

راسباريمون/ ف

راسباريمون/ ف

ن553اريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

راسباريمون/ ف

راسباريمون/ ف

راسباريمون/ ف

ن414اريمون/ ف

راسباريمون/ ف

راسباريمون/ ف

راسباريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ن508اريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ن503اريمون/ ف

ن497اريمون/ ف

ن472اريمون/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالسواق بسيونى على رضا مياده85715

الشيخ كفراألدبىمبصرسرحان اليزيد ابو عطيه يوسف مياده85716

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى زكى محمد جمعه ندا85717

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى حسن الفتاح عبد اشرف نرمين85718

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى احمد على احمد هاجر85719

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ابراهيم ذكرى عيد هاجر85720

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيونى عابدين محمد هاجر85721

الشيخ كفراألدبىمبصرالقوى عبد السيد عبد مهدى هدير85722

الشيخ كفراألدبىمبصرالعوضى سليمان احمد الرحمن عبد السيد هند85723

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد احمد محمد هند85724

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيونى غازى الفتاح عبد ابراهيم وفاء85725

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان حسن فتحى سليمان اسراء85726

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعبود عبد فوزى على اسراء85727

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعطى عبد العزيز عبد محمد اسماء85728

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى السيد حسن صبرى امانى85729

الشيخ كفراألدبىمبصرهيبه الرازق عبد رجب محمد اميره85730

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم على محمد السيد ايمان85731

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد على رمضان بسيونى ايمان85732

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى محمد محمد طايل ايمان85733

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى ربه عبد محمد الفتاح عبد ايمان85734

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى السالم عبد محمود الناصر عبد ايه85735

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد محمد شوقى ناصر داليا85736

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح احمد عرابى السيد دنيا85737

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين جمال حسن ابراهيم جمال دنيا85738

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن المعطى عبد توفيق مصطفى دنيا85739

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن المعطى عبد توفيق احمد رحاب85740

الشيخ كفراألدبىمبصرالشوادفى خليل حسن محمد جالل رضا85741

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج محمد غريب عصام ساره85742

الشيخ كفراألدبىمبصرشرمنت الدسوقى عطيه رمضان سمر85743

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى حسن فهمى محمود سهام85744

الشيخ كفراألدبىمبصرالشهاوى ابراهيم عزت رمضان سوميه85745

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود الستار عبد النبى عبد سعد شريهان85746

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد اللطيف عبد ابراهيم شيماء85747

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانين احمد سيد الواحد عبد جمعه شيماء85748

الشيخ كفراألدبىمبصرالكريم عبد ابراهيم القوى عبد نسيم صابرين85749

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين جمال بسيونى الفتاح عبد السالم عبد عزه85750

الشيخ كفراألدبىمبصرعاصى محمد نصر نصر علياء85751

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده القادر عبد شعبان فايزه85752

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا خلف غازى السالم عبد اشرف مريم85753

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى احمد العزيز عبد الشحات هللا منه85754

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السيد فكيه السيد ندا85755

الشيخ كفراألدبىمبصرحجاج ابراهيم محمود فتحى نرمين85756
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راسباريمون/ ف

راسباريمون/ ف

ن535اريمون/ ف

ن379اريمون/ ف

ن466اريمون/ ف

ن528اريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

راسباريمون/ ف

راسباريمون/ ف

راسباريمون/ ف

ن392اريمون/ ف

ن351صندال/ ف

ثانصندال/ ف

راسبصندال/ ف

ن521صندال/ ف

راسبصندال/ ف

ن380صندال/ ف

ن550صندال/ ف

ن440صندال/ ف

راسبصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ن474صندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ن512صندال/ ف

ن491صندال/ ف

راسبصندال/ ف

ن357صندال/ ف

راسبصندال/ ف

راسبصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ن482.5صندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ن418.5صندال/ ف

ثانصندال/ ف

راسبصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرعسل موسى محمد موسى نسمه85757

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين جمال مصباح يحى يحى نوره85758

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد العطا ابو ابراهيم هاله85759

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد ابراهيم فتحى صبحى هاله85760

الشيخ كفراألدبىمبصرعلوانى الشفيع عبد شريف هدير85761

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد محمد ابراهيم سعد هند85762

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى الجيد عبد محمد سعد ياسمين85763

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد احمد ممدوح عرفات اسراء85764

الشيخ كفراألدبىمبصرعقل سعد انور خالد اسماء85765

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد محمد المولى عبد اسماء85766

الشيخ كفراألدبىمبصرالمقصود عبد محمد ابراهيم محمد اسماء85767

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد فهمى عصام امال85768

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فتح الرؤف عبد السعيد امنيه85769

الشيخ كفراألدبىمبصرالششتاوى المجيد عبد شعبان اميره85770

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد ابراهيم مسعد اميره85771

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف الخالق عبد السعيد الخالق عبد ايه85772

الشيخ كفراألدبىمبصرالوكيل جاد جاد محمد ايه85773

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور العاطى عبد محمد تسنيم85774

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد محمود حسناء85775

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد محمود محمد الجواد عبد وليد خلود85776

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى السيد اسماعيل محمد دنيا85777

الشيخ كفراألدبىمبصرتوفيق سمير توفيق ساره85778

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد موسى السالم عبد محمد ساره85779

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد الدين كمال محمد احمد سلمى85780

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد السالم عبد سماره85781

الشيخ كفراألدبىمبصرالبربرى محمد توفيق صالح سمر85782

الشيخ كفراألدبىمبصرالطنطاوى العال عبد ابراهيم شيماء85783

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد محمد عماد شيماء85784

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى السيد اليزيد ابو كرم شيماء85785

الشيخ كفراألدبىمبصرالمقصود عبد محمد السعيد شفيق صابرين85786

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد السعيد صباح85787

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد امين محمد احمد مروه85788

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان الونيس عبد السعيد نجالء85789

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل يوسف عادل ندا85790

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى حسن الهادى عبد محمود ندا85791

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض احمد عوض نزيهه85792

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد محمد احمد نعمه85793

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد راشد محمد نورهان85794

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته اسماعيل صبرى اسماعيل هللا هبه85795

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى سليم المحسن عبد متولى هبه85796

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود زيدان خالد هدى85797

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه سالمه خالد اسراء85798
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ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ن396صندال/ ف

راسبصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ن481.5صندال/ ف

ثانالخادمية/ ف

ن531الخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

ن473.5الخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ن514.5الخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

ن375الخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

ن374الخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ن466الخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ن424الخادمية/ ف

ن435الخادمية/ ف

راسبالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ن469.5الخادمية/ ف

ن507الخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ن534.5الشمارقة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد الخالق عبد الحميد عبد اسراء85799

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد فؤاد اشرف اسماء85800

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم المعطى عبد سامى اسماء85801

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى المقصود عبد ابراهيم محمد اسماء85802

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار سالم ذكريا الحميد عبد االء85803

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود شعيشع ابو خطاب امانى85804

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم محمد الجواد عبد السيد اميره85805

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى هللا عطا السيد ايمان85806

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد انور السعيد سامى ايمان85807

الشيخ كفراألدبىمبصرالمقصود عبد ابراهيم محمد ايمان85808

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم على زايد ايه85809

الشيخ كفراألدبىمبصرالصاوى حافظ حمدى بسمه85810

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب رشدى صبحى تحيه85811

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد عوض العزيز عبد خالد دينا85812

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى ابراهيم متولى ابراهيم ساره85813

الشيخ كفراألدبىمبصربكر حامد السالم عبد سلمى85814

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد محمد ابراهيم سلوى85815

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار الحميد عبد رمزى احمد عايده85816

الشيخ كفراألدبىمبصرالنوسانى ابراهيم حمدى عبير85817

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد عنتر ابراهيم عزه85818

الشيخ كفراألدبىمبصررزق هللا عبد مسعود عزيزه85819

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى غاده85820

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الشحات رمضان فاطمه85821

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد محمد سعيد فاطمه85822

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد الحميد عبد محمد مريم85823

الشيخ كفراألدبىمبصرعباس فراج محمد هللا منه85824

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده محمد محمد على نورهان85825

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا حسب حسين محمد نورهان85826

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعداوى الرجال عز محمد وسام85827

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم حسن غازى خالد والء85828

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعدى محمود صبحى بهاء يمنى85829

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابراهيم فؤاد اسماء85830

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى فرج محمد امنيه85831

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن الرؤف عبد الحميد عبد ايه85832

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد كمال محمد تغريد85833

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن احمد عبده احمد خلود85834

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم بسيونى ابراهيم فرج زينب85835

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى الحميد عبد صبحى يوسف سلمى85836

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم بسيونى ابراهيم فرج سميه85837

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد السيد سميحه85838

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود حامد محمود بكر ابو سهيله85839

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد احمد احمد شمس85840
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ن490الشمارقة/ ف

ن354الشمارقة/ ف

ن512الشمارقة/ ف

ن544الشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ن544الشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ن468الشمارقة/ ف

ن525الشمارقة/ ف

ن470الشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ن461الشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ن490الشمارقة/ ف

ن442الشمارقة/ ف

ن405الشمارقة/ ف

ن383الشمارقة/ ف

ن481الشمارقة/ ف

ن427الشمارقة/ ف

ن363الشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ن492الشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

راسبالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

راسبالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ن584الشمارقة/ ف

ن490المرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ن490المرابعين/ ف

ن427المرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ن404المرابعين/ ف

ن374المرابعين/ ف

ن474المرابعين/ ف

راسبالمرابعين/ ف

ن452المرابعين/ ف

ن455المرابعين/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الحميد عبد فتوح عصام شيماء85841

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا نعمه احمد على محمد عفاف85842

الشيخ كفراألدبىمبصرالواحد عبد احمد السيد احمد غاده85843

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد على الزهراء فاطمه85844

الشيخ كفراألدبىمبصرالجوهرى سالمه على مريم85845

الشيخ كفراألدبىمبصرالعينين ابو محمد المحسن عبد متولى منار85846

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود الديب على نوره85847

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف احمد محمد هانى نورهان85848

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد على هاجر85849

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره محمد محمد متولى هاجر85850

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد بسيونى محمد اسماء85851

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد شعبان السيد محمد امانى85852

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور بسيونى منصور الوهاب عبد ايمان85853

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد النبى عبد اشرف ايه85854

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد بدير هللا عبد بدير خلود85855

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور على احمد مصطفى دعاء85856

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى القادر عبد مصطفى ايمن رانيا85857

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد محمد الخالق عبد ابراهيم ساره85858

الشيخ كفراألدبىمبصرشريف الحليم عبد الحليم عبد احمد ساره85859

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر السيد الواحد عبد سامى ساره85860

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم المعبود عبد صبرى سعاد85861

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الجواد عبد محمد الجواد عبد سميره85862

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى شوقى عالء عبير85863

الشيخ كفراألدبىمبصربدير هللا عبد ابراهيم منار85864

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى بسيونى فؤاد اشرف ندى85865

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم بسيونى عيد بسيونى ندى85866

الشيخ كفراألدبىمبصرفرحات اللطيف عبد سامح نورهان85867

الشيخ كفراألدبىمبصرالعيسوى على اسماعيل ابراهيم احمد هبه85868

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان عطيه ايمن هبه85869

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو الغفار عبد حسن احمد االء85870

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد السيد رضا ايه85871

الشيخ كفراألدبىمبصرنجا الحفيظ عبد المعبود عبد جمال ايمان85872

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد المكارم ابو ابراهيم ايه85873

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام يوسف احمد ايه85874

الشيخ كفراألدبىمبصرالشريف محمد فؤاد الرسول عبد مرام85875

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام الرازق عبد ابراهيم الكريم عبد هللا منه85876

الشيخ كفراألدبىمبصراليزيد ابو خليفه اليزيد ابو مى85877

الشيخ كفراألدبىمبصرالسروجى على محمد خيرى ابتسام85878

الشيخ كفراألدبىمبصرالحناوى ابراهيم محمد ابراهيم اسراء85879

الشيخ كفراألدبىمبصرشتا محمد احمد السعيد اسراء85880

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنتبلى سعد المنعم عبد السعيد اسراء85881

الشيخ كفراألدبىمبصرالجناينى محمد محمد ماجد اسراء85882
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ثانالمرابعين/ ف

ن508المرابعين/ ف

راسبالمرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ن439المرابعين/ ف

راسبالمرابعين/ ف

ن410المرابعين/ ف

راسبالمرابعين/ ف

ن530المرابعين/ ف

ثاندقلت/ ف

راسبدقلت/ ف

راسبدقلت/ ف

ن454دقلت/ ف

راسبدقلت/ ف

ن523دقلت/ ف

راسبدقلت/ ف

ن448دقلت/ ف

ن429دقلت/ ف

راسبدقلت/ ف

ن481دقلت/ ف

ن419دقلت/ ف

ن439دقلت/ ف

راسبدقلت/ ف

ن373دقلت/ ف

ن424دقلت/ ف

راسبدقلت/ ف

ن499دقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ثانمتبول/ ف

ثانمتبول/ ف

ن480متبول/ ف

ثانمتبول/ ف

ن454متبول/ ف

ثانمتبول/ ف

ثانمتبول/ ف

ثانمتبول/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن438دسوق/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرسعيد الباقى عبد الغنى عبد امين اسماء85883

الشيخ كفراألدبىمبصرالداودى اللطيف عبد حسنى حمدى اسماء85884

الشيخ كفراألدبىمبصرعليبه ابراهيم فهمى عادل اسماء85885

الشيخ كفراألدبىمبصردحروج مصطفى محمد السيد محمد اسماء85886

الشيخ كفراألدبىمبصرالكردى محمود احمد اشرف االء85887

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص محمد احمد صالح االء85888

الشيخ كفراألدبىمبصرالفضالى محمد نصر فكرى االء85889

الشيخ كفراألدبىمبصرزمره محمد السيد ابراهيم اميره85890

الشيخ كفراألدبىمبصراالنه الرحمن عبد السيد احمد اميره85891

الشيخ كفراألدبىمبصرعليبه الوفا ابو السعيد سامى اميره85892

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى الحميد عبد ابراهيم سعد اميره85893

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين عز الجليل عبد محمد سعد اميره85894

الشيخ كفراألدبىمبصرعليبه الوهاب عبد ممدوح سعيد اميره85895

الشيخ كفراألدبىمبصردومه محمد على فؤاد اميره85896

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعزاوى محمد محمد رمضان اميمه85897

الشيخ كفراألدبىمبصرسعدون محمد صابر محمد امينه85898

الشيخ كفراألدبىمبصردالله عبده اللطيف عبد محمد انهار85899

الشيخ كفراألدبىمبصرالزبيرى كمال الشافعى ايمان85900

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيتانى كامل محمد كامل ايمان85901

الشيخ كفراألدبىمبصرتركى محمد احمد السيد ياسر ايمان85902

الشيخ كفراألدبىمبصرمرعى رجب احمد يوسف ايمان85903

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان بسيونى رمضان ابراهيم ايه85904

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى هاشم ابراهيم ايمن ايه85905

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاعر الكيالنى احمد محمد ايه85906

الشيخ كفراألدبىمبصرسعيد محمد على محمد ايه85907

الشيخ كفراألدبىمبصراالعرج احمد محمد صبحى حاتم بسمه85908

الشيخ كفراألدبىمبصرعرفه محمد بسيونى محمد بسيمه85909

الشيخ كفراألدبىمبصرجندى ابو اليزيد ابو العاطى عبد صالح تغريد85910

الشيخ كفراألدبىمبصرالال عبد السيد محمد السيد ابراهيم جهاد85911

الشيخ كفراألدبىمبصرالقيم المغربى نصر محمد حسناء85912

الشيخ كفراألدبىمبصربركات عمر على على محمد خلود85913

الشيخ كفراألدبىمبصربوشى ابراهيم بدير الصافى بدير خلود85914

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم داليا85915

الشيخ كفراألدبىمبصرالعدوى الرحمن عبد على محمود دعاء85916

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل محمود العجمى جمال دنيا85917

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى ابراهيم محمد ابراهيم دينا85918

الشيخ كفراألدبىمبصرالهلباوى حامد الحميد عبد صالح رانيا85919

الشيخ كفراألدبىمبصرعزقول خليل السيد عرفه راويه85920

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان الغنى عبد ابراهيم محمد رحاب85921

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف ابو ابراهيم جمعه محمد مصطفى رحاب85922

الشيخ كفراألدبىمبصرالشريف مندور السيد رضا رحمه85923

الشيخ كفراألدبىمبصرزبيده محمد مصطفى ابراهيم روضه85924
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ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ن445.5دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن458دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ن429دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن431دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ن443.5دسوق/ ف

ن384دسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن476دسوق/ ف

ن481دسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالصباغ محمد الرحمن عبد زينب85925

الشيخ كفراألدبىمبصربخيت بسيونى بخيت رافيق ساره85926

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه ابراهيم عوض الحميد عبد ساره85927

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان عبده العزيز عبد عبده ساره85928

الشيخ كفراألدبىمبصرعيانه ابو محمد محمد عبده ساره85929

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد محمد محمد ابراهيم ساميه85930

الشيخ كفراألدبىمبصربوشى ابراهيم بدير الصافى بدير سمر85931

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى الرحمن عبد بسيونى حماد سميحه85932

الشيخ كفراألدبىمبصرالعريان حسن محمد الحميد عبد سميره85933

الشيخ كفراألدبىمبصرالدهشورى محمد محمد عرفان شمس85934

الشيخ كفراألدبىمبصرعطوان محمود احمد على شمس85935

الشيخ كفراألدبىمبصرحسنين بدوى المنعم عبد محمد شيماء85936

الشيخ كفراألدبىمبصرورد مصطفى ابراهيم محمد عفاف85937

الشيخ كفراألدبىمبصررسالن جاد الفتاح عبد عوض عهود85938

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم محمد محمد السيد غاده85939

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين على السيد رمضان فاطمه85940

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاعر السيد السيد كمال فلاير85941

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض الرازق عبد محمد صبح مريم85942

الشيخ كفراألدبىمبصرعرفه حسن ابراهيم عرفه ميار85943

الشيخ كفراألدبىمبصرالزواوى العزيز عبد محمد العزيز عبد ميرنا85944

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى محمد كمال جمعه مى85945

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان عبده هللا عبد محيى مى85946

الشيخ كفراألدبىمبصرسعدون محمد عباس شوقى نانسى85947

الشيخ كفراألدبىمبصرعطوان ابراهيم الرحمن عبد الرحمن عبد محمد نانسى85948

الشيخ كفراألدبىمبصرالقروى احمد القطب مفرح ندا85949

الشيخ كفراألدبىمبصرفرحات الفتاح عبد فهمى الفتاح عبد ندى85950

الشيخ كفراألدبىمبصرراس ابو محمد اسماعيل اسماعيل نعمه85951

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه ابراهيم عادل نهله85952

الشيخ كفراألدبىمبصرخالف مصطفى محمد ايمن نورهان85953

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض ابراهيم العظيم عبد عطيه نورهان85954

الشيخ كفراألدبىمبصردومه محمد حسن محمد نورهان85955

الشيخ كفراألدبىمبصرغراره ابو رمضان بسيونى صالح نيره85956

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان محمود محمد طلعت نيره85957

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر العظيم عبد رزق محمد نيره85958

الشيخ كفراألدبىمبصرنصره ابو محمد ابراهيم محمد هاجر85959

الشيخ كفراألدبىمبصرسحالى محمد كمال محمد هاجر85960

الشيخ كفراألدبىمبصرجامع ابراهيم فوزى محمد هاجر85961

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم محمد محمد مسعود هاجر85962

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الشناوى مصطفى خميس هبه85963

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى الكريم عبد محمد رضا هناء85964

الشيخ كفراألدبىمبصرمعبد ابو الرحمن عبد ابراهيم المجيد عبد ياسمين85965

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد محمد محمود ياسمين85966
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ن452دسوق/ ف

ن446دسوق/ ف

ن413دسوق/ ف

ن406دسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ن484دسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ن346دسوق/ ف

ن361دسوق/ ف

ن446.5دسوق/ ف

ن369دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن376دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن425دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن452.5دسوق/ ف

ن368.5دسوق/ ف

ن418.5دسوق/ ف

ن560دسوق/ ف

ن338دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن425دسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3291

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصرحكيرش محمد شحاته هللا عبد اميره85967

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره على شحاته عصام ندى85968

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد عامر محمد خالد ايه85969

الشيخ كفراألدبىمبصرالبيسى مصطفى جمعه االباصيرى مى85970

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد ابو قطب محمد فوزى محمد سميه85971

الشيخ كفراألدبىمبصرنويجى محمد ابراهيم احمد اسراء85972

الشيخ كفراألدبىمبصريدك ابو ابراهيم منصور محمد اسالم85973

الشيخ كفراألدبىمبصرالجليل عبد ربه عبد عطيه على اسماء85974

الشيخ كفراألدبىمبصردرويش حجازى رجب محمد اسماء85975

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو محمد محمد اشرف االء85976

الشيخ كفراألدبىمبصربازينه محمد محمد ربيع امانى85977

الشيخ كفراألدبىمبصرنصر محمد احمد سعد امانى85978

الشيخ كفراألدبىمبصريقطين السيد سعد المعطى عبد اميره85979

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو الجواد عبد ابراهيم ايه85980

الشيخ كفراألدبىمبصرناجى جابر احمد جابر ايه85981

الشيخ كفراألدبىمبصررويحى محمد على سامى ايه85982

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الغفار عبد السميع عبد محمد تغريد85983

الشيخ كفراألدبىمبصرنويجى محمد ابراهيم محمود تغريد85984

الشيخ كفراألدبىمبصرباز محمد الستار عبد محمد حسناء85985

الشيخ كفراألدبىمبصرندا بسيونى الدين شمس رابح حنان85986

الشيخ كفراألدبىمبصرباز سليمان يوسف ابراهيم محمد حنين85987

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد الطنطاوى رفاعى النفوس حياه85988

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى ابراهيم السيد سعد خلود85989

الشيخ كفراألدبىمبصرباشا الصمد عبد احمد سعد داليا85990

الشيخ كفراألدبىمبصرالصمد عبد عطا حسن على دعاء85991

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان مرشدى محمد ابراهيم دينا85992

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى ابراهيم محمد السيد دنيا85993

الشيخ كفراألدبىمبصرناصر محمد ابراهيم ابراهيم رانيا85994

الشيخ كفراألدبىمبصرنويجى ابراهيم الفتاح عبد سعد رانيا85995

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد عباس مصباح محمد رانيا85996

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص محمد خليل احمد رحمه85997

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد يوسف السيد محمد رحمه85998

الشيخ كفراألدبىمبصرباشا على على روان85999

الشيخ كفراألدبىمبصرالبارى عبد اسماعيل عطيه اسماعيل زكيه86000

الشيخ كفراألدبىمبصرالشبراوى محمد محمد كرم ساره86001

الشيخ كفراألدبىمبصرالصاوى على العاطى عبد محمد ساره86002

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو العزيز عبد عرفه الدين محى سميعه86003

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح محمد صالح كمال عزه86004

الشيخ كفراألدبىمبصررويحى محمد على محمد فاطمه86005

الشيخ كفراألدبىمبصرباز يوسف محمد حسن مريم86006

الشيخ كفراألدبىمبصرعباس محمد ابراهيم محمد منار86007

الشيخ كفراألدبىمبصرندا محمد الرافع عبد احمد منى86008
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ن460دسوق/ ف

ن463دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن415دسوق/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ن411.5النوايجة/ ف

ن427.5النوايجة/ ف

ن456النوايجة/ ف

ن411النوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ن410النوايجة/ ف

ن573النوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ن519.5النوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ن523النوايجة/ ف

ن467.5النوايجة/ ف

ن342النوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ن535النوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ن399النوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ن476النوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ن422النوايجة/ ف

ن390النوايجة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد فوزى صابر مياده86009

الشيخ كفراألدبىمبصريدك ابو محمد فؤاد اشرف ندى86010

الشيخ كفراألدبىمبصرعطا ابراهيم محمد محمد ندا86011

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار على السيد محمد نرمين86012

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل توفيق محمد نعيمه86013

الشيخ كفراألدبىمبصرمندور محمد فتحى ياسر نورهان86014

الشيخ كفراألدبىمبصرعون احمد كمال السيد ياسمين86015

الشيخ كفراألدبىمبصرالنخالوى يوسف سعد ناصر اروى86016

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين هللا فتح السعيد بالل اسماء86017

الشيخ كفراألدبىمبصرحليمه ابو عطيه هنداوى خليل امل86018

الشيخ كفراألدبىمبصرشنقار السالم عبد لبيب اشرف امينه86019

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار احمد السيد سيف انتصار86020

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده يونس فهمى ابراهيم ايمان86021

الشيخ كفراألدبىمبصركريم زايد محمود ايمن ايمان86022

الشيخ كفراألدبىمبصرزياده مبروك الرحيم عبد ايمان86023

الشيخ كفراألدبىمبصرالصياد محمد ابراهيم احمد ايه86024

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن ابراهيم السالم عبد بسيونى ايه86025

الشيخ كفراألدبىمبصريحى الحميد عبد ابراهيم محمد ايه86026

الشيخ كفراألدبىمبصرنعيم عثمان الشاملى محمد ايه86027

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين رزق احمد يسرى بسيمه86028

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى اسماعيل اسماعيل صبحى جهاد86029

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ احمد سيد محمد محمد عاطف رانيا86030

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر على محمد على رباب86031

الشيخ كفراألدبىمبصرالصالحى القادر عبد عباس فايز رحمه86032

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم حجازى على حجازى روان86033

الشيخ كفراألدبىمبصرفوده امام احمد امام محمد زينب86034

الشيخ كفراألدبىمبصرخضره ابو العزيز عبد محمد شريف سعاد86035

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل نصر صالح سميحه86036

الشيخ كفراألدبىمبصرقالشه محمد العزيز عبد ابراهيم سهام86037

الشيخ كفراألدبىمبصرداود محمد رزق السيد شروق86038

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح مرشدى محمد نشأت شروق86039

الشيخ كفراألدبىمبصرعاصى حسن ابراهيم فتحى رمضان شيرين86040

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد محمد فوزى شيماء86041

الشيخ كفراألدبىمبصرعون مصطفى عطيه عادل ضحى86042

الشيخ كفراألدبىمبصرهويدى احمد محمد امين مرفت86043

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى السالم عبد مرزوق محمد مروه86044

الشيخ كفراألدبىمبصرعفيفى محمد السيد محمد مروه86045

الشيخ كفراألدبىمبصرالديب احمد سيد مصطفى يوسف وليد منار86046

الشيخ كفراألدبىمبصرجابر محمد محمد ابراهيم مها86047

الشيخ كفراألدبىمبصرالكالوى ابراهيم محمد حسن مى86048

الشيخ كفراألدبىمبصرالحفناوى محمد احمد محمد مياده86049

الشيخ كفراألدبىمبصررجب الجواد عبد ابراهيم رضا ناهد86050
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ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ن569ابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ن458ابوزيادة/ ف

ن388ابوزيادة/ ف

ن435ابوزيادة/ ف

ن464ابوزيادة/ ف

ن419ابوزيادة/ ف

ن441ابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ن411ابوزيادة/ ف

ن430ابوزيادة/ ف

ن408ابوزيادة/ ف

ن469ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن461ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن427ابوزيادة/ ف

ن475ابوزيادة/ ف

ن391ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن366ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن401ابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ن434ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالمدبولى مصطفى حسين سالمه نبيه86051

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف ابراهيم محمود احمد ندا86052

الشيخ كفراألدبىمبصرالقزاز موسى زكى بهاء ندا86053

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو الواحد عبد خليل رفيق ندى86054

الشيخ كفراألدبىمبصرالطبالوى المجيد عبد محمد صالح ندى86055

الشيخ كفراألدبىمبصرالصباغ محمد مبروك محمد ندى86056

الشيخ كفراألدبىمبصرالكالوى احمد سيد موسى السيد نوبى ندا86057

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافى عبد احمد الفتاح عبد الدين حسام نرمين86058

الشيخ كفراألدبىمبصراالحول ابراهيم حلمى ابراهيم نهله86059

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب محمد صبحى ابراهيم نورا86060

الشيخ كفراألدبىمبصرقالشه محمد العزيز عبد توفيق نورا86061

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو على الجليل عبد محمد نورا86062

الشيخ كفراألدبىمبصرحليمه ابو على رشاد السعيد نورهان86063

الشيخ كفراألدبىمبصراالحول على رزق احمد هاجر86064

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى حمد محمود صبحى هاجر86065

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ خليل الحسن ابو مهدى هاله86066

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه القوى عبد عطيه شعبان هانم86067

الشيخ كفراألدبىمبصرالزغبى يعقوب احمد وجيه هدى86068

الشيخ كفراألدبىمبصرعجور ابو عبده محمد عزت هدير86069

الشيخ كفراألدبىمبصرعون السعيد محمد القوى عبد هناء86070

الشيخ كفراألدبىمبصربالل حسن هللا فتح صبرى ياسمين86071

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابو الحسينى طلحه ياسمين86072

الشيخ كفراألدبىمبصرنصير محمود محمد ابراهيم على ياسمين86073

الشيخ كفراألدبىمبصرجوهر ابراهيم اسماعيل على ياسمين86074

الشيخ كفراألدبىمبصرعون القادر عبد محمد اللطيف عبد فتحى ياسمين86075

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو على على صبرى اسماء86076

الشيخ كفراألدبىمبصرالصالحى محمد السعيد محمد اسماء86077

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف ابو محمد احمد سعد االء86078

الشيخ كفراألدبىمبصرهيبه ابو السيد الرحمن عبد محمد االء86079

الشيخ كفراألدبىمبصرالطباخ المجيد عبد طلعت جمعه امل86080

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو بركات محمد محمد حمدى امل86081

الشيخ كفراألدبىمبصرحجاج محمود احمد احمد اميره86082

الشيخ كفراألدبىمبصرنافع عرفه محمد احمد اميره86083

الشيخ كفراألدبىمبصرالمطلب عبد السيد بهجات اشرف اميره86084

الشيخ كفراألدبىمبصرهيبه ابو السيد جمعه اشرف اميره86085

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم خليل محمد دياب اميره86086

الشيخ كفراألدبىمبصرالعايشه مصطفى بسيونى رمضان اميره86087

الشيخ كفراألدبىمبصرعطا المجيد عبد قطب هانى اميره86088

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو السيد محمود رضا ايناس86089

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو باشا ابراهيم عطيه ابراهيم ايه86090

الشيخ كفراألدبىمبصرخزيمى ابراهيم محمد ابراهيم ايه86091

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى احمد سيد احمد سيد ربيع ايه86092



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3296

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ن450ابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ن520.5ابوزيادة/ ف

ن422.5ابوزيادة/ ف

ن545.5ابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ن465ابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن497ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن416ابوزيادة/ ف

ن406ابوزيادة/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن454المدينة سنهور/ ف

ن495المدينة سنهور/ ف

ن546المدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن471المدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرباشا محمد سعد رشاد ايه86093

الشيخ كفراألدبىمبصرندا محمود الجواد عبد سمير ايه86094

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى على اسماعيل محمد ايه86095

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى التميمى محمد مرشدى ايه86096

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار مصطفى محمد مصطفى ايه86097

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو الرحمن عبد عطيه نبيل ايه86098

الشيخ كفراألدبىمبصرشراره محمد محمد محمد اسراء86099

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى فرحات ابراهيم عيد تسنيم86100

الشيخ كفراألدبىمبصرباظه قطب ابراهيم شعبان حنان86101

الشيخ كفراألدبىمبصرخزيمى احمد سيد السيد ابراهيم دينا86102

الشيخ كفراألدبىمبصربدر السيد حامد جمال رباب86103

الشيخ كفراألدبىمبصرجعفر السباعى على محمد رباب86104

الشيخ كفراألدبىمبصرالشريف السيد جمعه السيد روحيه86105

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ المجيد عبد الدين بهى وجيه ريهام86106

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعدنى الرحمن عبد الباسط عبد السعيد ساره86107

الشيخ كفراألدبىمبصرخزيمى حيطاوى على محمد ساره86108

الشيخ كفراألدبىمبصرالقرضاوى الجليل عبد الحليم عبد رضا سلمى86109

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى يوسف شعبان عبده سمر86110

الشيخ كفراألدبىمبصرالقال حسين السالم عبد شعبان شيماء86111

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم محمد رمضان نبيل شيماء86112

الشيخ كفراألدبىمبصرشمه محمد زكريا زكريا صابرين86113

الشيخ كفراألدبىمبصرالكوش محمد الستار عبد المعطى عبد صابرين86114

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده على كامل محمد عبير86115

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم عبده محمود عبده غاده86116

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانين محمد النبى عبد جمال فاطمه86117

الشيخ كفراألدبىمبصربرغوث السيد حامد البرنس حامد مروه86118

الشيخ كفراألدبىمبصرالريس على العزيز عبد كامل مروه86119

الشيخ كفراألدبىمبصرداود احمد سيد الحميد عبد احمد سيد منار86120

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو محمود حسن مها86121

الشيخ كفراألدبىمبصرهيبه ابو السيد جمعه جمال مى86122

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى المجيد عبد محمد محمود نها86123

الشيخ كفراألدبىمبصرخنصوره الرحمن عبد محمد جمعه نورا86124

الشيخ كفراألدبىمبصرضلع ابو السيد فتحى رمضان نوره86125

الشيخ كفراألدبىمبصرالعليمى السيد محمد محمد نورهان86126

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد محمد محمود محمد نورهان86127

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى خليل رزق خليل هاجر86128

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد احمد ربيع هاجر86129

الشيخ كفراألدبىمبصرزقزوق محمد على محمد هاجر86130

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان احمد الجواد عبد السيد هانم86131

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد ابراهيم محمد هبه86132

الشيخ كفراألدبىمبصرالقداف السيد عطيه ابراهيم هند86133

الشيخ كفراألدبىمبصراللقانى حامد محمد مسعود هويدا86134
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ن549المدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن491المدينة سنهور/ ف

ن561المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن527المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ن393المدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن563المدينة سنهور/ ف

ن442المدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن540.5المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ن559المدينة سنهور/ ف

ن383المدينة سنهور/ ف

ن484المدينة سنهور/ ف

ن516المدينة سنهور/ ف

ن429المدينة سنهور/ ف

ن429المدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن445المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرسلطان حامد محمد شوقى وفاء86135

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود السيد عيد عطيه وفاء86136

الشيخ كفراألدبىمبصرداود هللا عبد محمد اشرف والء86137

الشيخ كفراألدبىمبصرفضليه العزيز عبد مصطفى احمد اروى86138

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى محمد مصطفى احمد اسماء86139

الشيخ كفراألدبىمبصرالمليجى محمد السعيد ابراهيم اسماء86140

الشيخ كفراألدبىمبصرشعير محمد احمد احمد اسماء86141

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى احمد ادريس ادريس اسراء86142

الشيخ كفراألدبىمبصرقاسم الحليم عبد محمد جمعه اسماء86143

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر على قطب هللا عبد اسماء86144

الشيخ كفراألدبىمبصرالنعيرى الدسوقى على على اسماء86145

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره الحى عبد محمود اللطيف عبد اسماء86146

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم خليل المجيد عبد محمد الفتاح عبد اسماء86147

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد محمد السيد محمد اسماء86148

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد مصطفى محمد الرحمن عبد اسراء86149

الشيخ كفراألدبىمبصرنجا احمد الفتوح ابو احمد امانى86150

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد توفيق السيد سالمه اميره86151

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد على احمد االء86152

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار مصطفى محمد احمد االء86153

الشيخ كفراألدبىمبصرالحناوى احمد مختار خالد االء86154

الشيخ كفراألدبىمبصرحبيب الحليم عبد رسمى محمود االء86155

الشيخ كفراألدبىمبصرالصردى محمد محمد مصطفى االء86156

الشيخ كفراألدبىمبصرقتب ابو مصطفى السيد محمد االء86157

الشيخ كفراألدبىمبصرالسبعاوى محمد محمود حسام امل86158

الشيخ كفراألدبىمبصرفراويله ابراهيم رشاد محمد سامى ايمان86159

الشيخ كفراألدبىمبصرالكيال السالم عبد محمد ايمان86160

الشيخ كفراألدبىمبصرالناقه على الفتوح ابو على ايه86161

الشيخ كفراألدبىمبصرالصردى محمد ابراهيم الشحات ايه86162

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحر محمد الهادى عبد محمد ايه86163

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم احمد محمود محمد ايه86164

الشيخ كفراألدبىمبصرغباشى لبيب السيد لبيب بسمه86165

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى حسن ابراهيم ابراهيم تقى86166

الشيخ كفراألدبىمبصرشهبه ابو العزيز عبد السيد فتحى خلود86167

الشيخ كفراألدبىمبصرالدهنه مصطفى محمد جمعه داليا86168

الشيخ كفراألدبىمبصرعنيصر محمد احمد سيد محروس داليا86169

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى الرؤف عبد غريب رضا دعاء86170

الشيخ كفراألدبىمبصرالطنوبى محمد العزيز عبد محمد دعاء86171

الشيخ كفراألدبىمبصرالعباسى الرحيم عبد هللا عبد جمعه دعاء86172

الشيخ كفراألدبىمبصربركات محمود محمد ناصر دنيا86173

الشيخ كفراألدبىمبصردياب الشنهوبى فتحى الدين حسام دينا86174

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين محمد فتحى جابر مصطفى دينا86175

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحر مصطفى محمود محمود رحاب86176



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3300

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن498المدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن440ابوعلى محلة/ ف

ن407ابوعلى محلة/ ف

ن420ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن429ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن497ابوعلى محلة/ ف

ن400ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ن429ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن392ابوعلى محلة/ ف

ن371ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن522ابوعلى محلة/ ف

ن411ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرحموده الغفار عبد الحليم عبد سمير رحمه86177

الشيخ كفراألدبىمبصرالفخرانى السالم عبد وهبه السالم عبد رحمه86178

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا محمد محمد حسان روضه86179

الشيخ كفراألدبىمبصرالغرباوى الرحمن عبد محمد الرحمن عبد زينب86180

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى بسيونى الحبشى بسيونى سالى86181

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر المجيد عبد محمد حامد سالى86182

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى الرحمن عبد عوض عبده ساره86183

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد العزيز عبد محمد السعيد ساره86184

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصبى شعبان محمود شعبان سعاد86185

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد محمد محمد محمد سعيده86186

الشيخ كفراألدبىمبصرالواحد عبد احمد الناصر عبد سمر86187

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالمى السباعى بسيونى مختار سوسن86188

الشيخ كفراألدبىمبصردومه اسماعيل عيد اسماعيل شيماء86189

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى العزيز عبد محمد مسعد شيماء86190

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص ابراهيم محمد محمد شيماء86191

الشيخ كفراألدبىمبصرالفضل ابو محمد على ياسر شيماء86192

الشيخ كفراألدبىمبصرشهبه ابو فرحات فتحى فتحى شرين86193

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص عبده على العزيز عبد صابرين86194

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فرج محمد هللا عبد زكى عبير86195

الشيخ كفراألدبىمبصرالنعيرى محمد حسين الدسوقى عطيات86196

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى ابو محمد محمد حاتم عليه86197

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده المجيد عبد الحميد عبد نشأت عطيات86198

الشيخ كفراألدبىمبصرالصباغ محمد على غاده86199

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص محمد محمد بسيونى فاطمه86200

الشيخ كفراألدبىمبصرعصفور ابراهيم هللا عبد عرفه فاطمه86201

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى محمد الدين نور الدين صفاء فيفى86202

الشيخ كفراألدبىمبصرالناقه على بسيونى الدسوقى ليلى86203

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده محمد محروس احمد لمياء86204

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى محمد احمد السيد ناديه86205

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى احمد سيد محمد بسيونى ندى86206

الشيخ كفراألدبىمبصرالحاوى الغنى عبد محمود محمود ندى86207

الشيخ كفراألدبىمبصرصبح محمد احمد محمد خالد ندى86208

الشيخ كفراألدبىمبصرالطحان محمد محمد محمد نسمه86209

الشيخ كفراألدبىمبصرخطاب محمد مصطفى احمد نرمين86210

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده الصغير الرحمن عبد اشرف نسمه86211

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى محمد المجيد عبد احمد نورهان86212

الشيخ كفراألدبىمبصرامين الرحمن عبد محمد نورا86213

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد حسن هللا عبد حسن مرفت86214

الشيخ كفراألدبىمبصركشك على محمد محمود منار86215

الشيخ كفراألدبىمبصرشنكار درويش عبده عبده هاجر86216

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد السيد ابراهيم السيد هاجر86217

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن سعد السيد السيد هايدى86218
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ن516ابوعلى محلة/ ف

ن353ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ن383ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ن398ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ن464ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ن374ابوعلى محلة/ ف

ن373ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن373ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ن502ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ن538ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن538ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ن385ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن507ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن527ابوعلى محلة/ ف

ن544ابوعلى محلة/ ف

ن461ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ن425ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصردياب السالم عبد محمود خالد هاجر86219

الشيخ كفراألدبىمبصرالحناوى محمد نصر الرحيم عبد هبه86220

الشيخ كفراألدبىمبصرالسبعاوى الحليم عبد الفتاح عبد ممدوح هدير86221

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو طه محمد محروس هدير86222

الشيخ كفراألدبىمبصرالشوربجى احمد كامل محمد هدايا86223

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم عمر محمد الرحمن عبد هللا عطا الرحمن عبد هناء86224

الشيخ كفراألدبىمبصرسلمان المعطى عبد محمد وفاء86225

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم الحميد عبد هللا عبد محمد ايمان86226

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد الجليل عبد فوزى الجليل عبد اسماء86227

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد السالم عبد ابراهيم قطب اسماء86228

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل محمد حلمى كامل اسماء86229

الشيخ كفراألدبىمبصرنوايه احمد سعد محمد االء86230

الشيخ كفراألدبىمبصرنوايه محمد رضوان صالح اميره86231

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجيد عبد هللا عبد محمد رجب ايه86232

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم النبى عبد مختار ايه86233

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم حسن بيلى نبيل ايه86234

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش الرحمن عبد على الفتح ابو محمد ايمان86235

الشيخ كفراألدبىمبصرنوايه احمد فتحى محمد ايمان86236

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد محمود احمد محمد بثينه86237

الشيخ كفراألدبىمبصرالدهمه احمد احمد وليد بسنت86238

الشيخ كفراألدبىمبصرالقزعه سعد على كامل جازيه86239

الشيخ كفراألدبىمبصرالطراوى ابراهيم فؤاد سعد دينا86240

الشيخ كفراألدبىمبصرمكاوى حامد الوهاب عبد مجدى رشا86241

الشيخ كفراألدبىمبصرالقط اللطيف عبد المحسن عبد محمد ساره86242

الشيخ كفراألدبىمبصرنوايه احمد الصمد عبد سمير سمر86243

الشيخ كفراألدبىمبصركسبه مصطفى المكارم ابو محمد سمر86244

الشيخ كفراألدبىمبصرسرور عيسى اسماعيل رزق شيماء86245

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد فوزى محمد شيماء86246

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل محمد المقصود عبد على صباح86247

الشيخ كفراألدبىمبصرزهران مصطفى عزت اشرف فاتن86248

الشيخ كفراألدبىمبصرالرشيدى القادر عبد السيد محمود فيروز86249

الشيخ كفراألدبىمبصرالحجار اليزيد ابو صالح كمال مروه86250

الشيخ كفراألدبىمبصروزيل على احمد السيد مريم86251

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر محمد ابراهيم حمدى مالك86252

الشيخ كفراألدبىمبصرنوايه على هللا عبد محمد مى86253

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى محمد ابراهيم محمد ندا86254

الشيخ كفراألدبىمبصرالروينى محمد المجيد عبد محمد نرمين86255

الشيخ كفراألدبىمبصرالطراوى هللا عبد محمد هللا عبد نور86256

الشيخ كفراألدبىمبصرالمطلب عبد المطلب عبد الفتاح عبد عبده نورهان86257

الشيخ كفراألدبىمبصركسبه مصطفى المكارم ابو الشحات هاجر86258

الشيخ كفراألدبىمبصرسرور عيسى الدين صالح عبده هبه86259

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه محمد سعد جمعه هانى هبه86260
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ن450ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن406ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

راسبالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

راسبالبياض/ ف

راسبالبياض/ ف

راسبالبياض/ ف

ن357البياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ن376البياض/ ف

ثانالبياض/ ف

راسبالبياض/ ف

ن425البياض/ ف

ن503البياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

راسبالبياض/ ف

راسبالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

راسبالبياض/ ف

راسبالبياض/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد فوزى انور هناء86261

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش محمد ابراهيم هنداوى هند86262

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص متولى متولى سامى وفاء86263

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش سعد احمد سيد نصحى يارا86264

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد على السيد محمد ايه86265

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد السيد ابراهيم محمود ايه86266

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر السيد احمد السيد اسماء86267

الشيخ كفراألدبىمبصرودن سعد عمر جمعه محمد اسماء86268

الشيخ كفراألدبىمبصرجوهر محمد محمد احمد السيد امانى86269

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى بسيونى على محمد فتحى الدين عماد امانى86270

الشيخ كفراألدبىمبصرشتله خضرجى محمد محسن امانى86271

الشيخ كفراألدبىمبصرالصياد بسيونى محمد السيد محمد اميره86272

الشيخ كفراألدبىمبصرالليف ابو الرازق عبد محمد اللطيف عبد امينه86273

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد حسن السالم عبد ابراهيم اسراء86274

الشيخ كفراألدبىمبصرالسنهورى سليمان حسن ياسر اسراء86275

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى ابراهيم خليل السيد ايمان86276

الشيخ كفراألدبىمبصرالغمرى السالم عبد ابراهيم اسامه ايمان86277

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم مصباح محمد خالد ايمان86278

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد ابو ابراهيم ابراهيم عمر ايمان86279

الشيخ كفراألدبىمبصرالحالج قطب حسن ابراهيم محمد ايمان86280

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم محروس محمد محمد ايمان86281

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيمه ابو يوسف عوض يوسف ايمان86282

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد السالم عبد احمد مبروك جيهان86283

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم مجاهد مجاهد عطيه خميس دينا86284

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد الحسينى محمد السعيد رشا86285

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمد محمد جمعه ساره86286

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج القادر عبد محمود عنتر رمضان شروق86287

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح عرفه حسن عرفه شيماء86288

الشيخ كفراألدبىمبصرراضى حسن حسن على غاده86289

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف عامر احمد يوسف مروه86290

الشيخ كفراألدبىمبصرراضى الحليم عبد السيد رمضان مياده86291

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج مرسى ابراهيم السيد نرمين86292

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى الحليم عبد على السعيد نيره86293

الشيخ كفراألدبىمبصرودن ابراهيم الجواد عبد حسن هاجر86294

الشيخ كفراألدبىمبصرالوكيل العزيز عبد المنعم عبد محمد هاجر86295

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح حمود فتحى السيد هبه86296

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم العنين ابو محمد احمد هناء86297

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج بريك على محمد نبيل ياسمين86298

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى حمد احمد ابراهيم ابرار86299

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى الفتاح عبد ابراهيم على احالم86300

الشيخ كفراألدبىمبصرالحمراوى عطيه محمد عنتر اسراء86301

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال محمد على حسن محمد اسماء86302
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راسبالبياض/ ف

راسبالبياض/ ف

ن452البياض/ ف

ن480البياض/ ف

ثانالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ن446.5المندورة/ ف

ن493المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن417المندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن485المندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ن419.5المندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن451المندورة/ ف

ن439المندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ن341المندورة/ ف

ن454المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ن497الملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرفايد نصر الجواد عبد نصر امل86303

الشيخ كفراألدبىمبصرجازيه ابو محمد محمد السيد ايمان86304

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن العبد االء86305

الشيخ كفراألدبىمبصرمبارك خليل ابراهيم العال عبد السيده86306

الشيخ كفراألدبىمبصرحمور جابر السيد بهجات السيد اميره86307

الشيخ كفراألدبىمبصرالطوخى يوسف السيد ابراهيم محمد بسنت86308

الشيخ كفراألدبىمبصرخلعه ابو محمد محمد ابراهيم داليا86309

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى عطيه المنعم عبد التواب عبد دعاء86310

الشيخ كفراألدبىمبصرجازيه ابو محمد الفتاح عبد اشرف ساره86311

الشيخ كفراألدبىمبصرمعز فراج سعد السيد ساره86312

الشيخ كفراألدبىمبصرعليان محمد على العال عبد ساره86313

الشيخ كفراألدبىمبصرجنادى محمد العزيز عبد محمود ساره86314

الشيخ كفراألدبىمبصرعياد محمد على محمد سالى86315

الشيخ كفراألدبىمبصرالحسينى محمد الغفار عبد هالل سمر86316

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن عبده القادر عبد السالم عبد سميه86317

الشيخ كفراألدبىمبصرطباله الرحمن عبد محمد محمد سهيله86318

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد ابو المقصود عبد احمد محمد شيرين86319

الشيخ كفراألدبىمبصردحروج النجا ابو حسن محمود شيماء86320

الشيخ كفراألدبىمبصرالمصرى السيد عبده السعيد صفاء86321

الشيخ كفراألدبىمبصرعجيب محمد محمد رجب علياء86322

الشيخ كفراألدبىمبصرربيع الكريم عبد الدين فخر الكريم عبد مروه86323

الشيخ كفراألدبىمبصرالزمرانى عطيه على عطا على موده86324

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى على غازى نسمه86325

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد رزق محمد الدين عز ندى86326

الشيخ كفراألدبىمبصرمرشدى محمد محمد عماد نغم86327

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا خلف ابراهيم محمد السيد مسعد نورا86328

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو حامد السيد عوض نورهان86329

الشيخ كفراألدبىمبصرالبقرى محمد حسن ابراهيم هاجر86330

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد محمد السيد العال عبد هاجر86331

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى السعيد المجيد عبد السعيد هبه86332

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى عامر معوض توفيق هبه86333

الشيخ كفراألدبىمبصرطايل برهامى سعد اشرف هدير86334

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد هللا عبد محمد المالك عبد محمد هيام86335

الشيخ كفراألدبىمبصرداود على محمد احمد محمد احمد وسام86336

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين الفتاح عبد شرف خالد والء86337

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصبى مصطفى محمود رضا يارا86338

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ الفاضلى فهيم الجليل عبد مسعد ياسمين86339

الشيخ كفراألدبىمبصرعيشه ابو اسماعيل موسى ابراهيم اسراء86340

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد استفتاح احمد اسراء86341

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد السيد اسراء86342

الشيخ كفراألدبىمبصرعيطه ابو القادر عبد احمد القادر عبد اسراء86343

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان محمد السيد هللا عبد اسراء86344
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راسبالملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن388.5الملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

ن500الملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن484الملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

ن486الملح شباس/ ف

ن576الملح شباس/ ف

ن420الملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

ن522الملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن435الملح شباس/ ف

ن520الملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن527الملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن377الملح شباس/ ف

ن493.5الملح شباس/ ف

ن496الملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

ن430الملح شباس/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ن399سالم سيدى/ ف

ن580سالم سيدى/ ف

ن450سالم سيدى/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرفضل محمد الرحمن عبد على اسراء86345

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين يوسف هللا حسب محمد اسراء86346

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد محمد شفيق محمد اسراء86347

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان موسى هللا عبد وائل اسراء86348

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد العنين ابو احمد اسماء86349

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد محمد احمد اسماء86350

الشيخ كفراألدبىمبصرمبروك محمد احمد اسامه اسماء86351

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين احمد فهمى اسامه اسماء86352

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل رمضان محمد الشناوى اسماء86353

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد منسى حافظ اسماء86354

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد السيد حماده اسماء86355

الشيخ كفراألدبىمبصرالصاوى سعد عطا سمير اسماء86356

الشيخ كفراألدبىمبصرالمالح مصطفى ابراهيم على اسماء86357

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد خضر المنعم عبد على اسماء86358

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم بيومى حسين فرج اسماء86359

الشيخ كفراألدبىمبصرسرحان عمر محمد كمال اسماء86360

الشيخ كفراألدبىمبصرالشورى ابراهيم خليفه محمد اسماء86361

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج الرحيم عبد سالم محمد اسماء86362

الشيخ كفراألدبىمبصرالسودانى بخيت ابراهيم منجد اسماء86363

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى محمد جالل موسى اسماء86364

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان الطاهر محمد جمال االء86365

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل لطفى عماد الزهراء86366

الشيخ كفراألدبىمبصرالجوهرى محمد مهدى الشيماء86367

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى العطا ابو مصطفى عطيه امانى86368

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابراهيم مبروك حماده امل86369

الشيخ كفراألدبىمبصرعلوانى مغربى سيد شحاته امل86370

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار اسماعيل السالم عبد اسماعيل اميره86371

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان سالم خالنى رجب اميره86372

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى العطا ابو مصطفى عطيه اميره86373

الشيخ كفراألدبىمبصرغالى السيد محمد ايات86374

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد محمد العزيز عبد ابراهيم ايمان86375

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره حسن على محمد طاهر ايمان86376

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج عيسى فتحى عيسى ايمان86377

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد محمد فوزى فتحى ايمان86378

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل موسى محرم العزيز عبد فكرى ايمان86379

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الحميد عبد سليمان سالمه ايه86380

الشيخ كفراألدبىمبصرالماوى ابراهيم احمد صبحى ايه86381

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيب عيد زكى محمد ايه86382

الشيخ كفراألدبىمبصرعمار ابراهيم رجب محمود ايه86383

الشيخ كفراألدبىمبصرغزال فرج محمد الدين نور ايه86384

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى حسن المحسن عبد حسن بسمه86385

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى ابراهيم ابراهيم عماد تغريد86386
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ثانسالم سيدى/ ف

ن379سالم سيدى/ ف

ن570سالم سيدى/ ف

ن410سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن381سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن488سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ن460سالم سيدى/ ف

ن576سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن466سالم سيدى/ ف

ن446سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن465سالم سيدى/ ف

ن417سالم سيدى/ ف

ن428سالم سيدى/ ف

ن344سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن533سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن430سالم سيدى/ ف

ن392سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن391سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن423سالم سيدى/ ف

ن439سالم سيدى/ ف

ن386سالم سيدى/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرعسل محمد عوض ابراهيم جهاد86387

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى على فوزى على جهاد86388

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد السعيد جيهاد86389

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمود احمد سعد حبيبه86390

الشيخ كفراألدبىمبصرالعيسوى على السيد رضا حسناء86391

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى رمضان فرحات حفصه86392

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد عقل محمد عقل خديجه86393

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى الدايم عبد فرحات خلود86394

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم السالم عبد خالد داليا86395

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه محمد سالمه دعاء86396

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى ابراهيم ابراهيم محمود دينا86397

الشيخ كفراألدبىمبصرالحضرى محمد يوسف دينا86398

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد المعطى عبد محمد ذينب86399

الشيخ كفراألدبىمبصربلتاجى سالم فهيم الشحات راندا86400

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض ابراهيم اسماعيل عزت رحمه86401

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الواحد عبد الشوادفى ريهام86402

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد على الحميد عبد ريهام86403

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السيد العزيز عبد جمعه ساره86404

الشيخ كفراألدبىمبصرالسواق ابراهيم محمد سامح ساره86405

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين احمد سيد التبع محمد ساره86406

الشيخ كفراألدبىمبصرالنعمانى محمد اليمانى محمد ساره86407

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد كمال فوزى سحر86408

الشيخ كفراألدبىمبصرالجداوى محمد سالمه ثابت سما86409

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال مصطفى صالح محمد سناء86410

الشيخ كفراألدبىمبصرعوضين محمد اللطيف عبد منصور شاهندا86411

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى عبده بهجات محمد شروق86412

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد التونى احمد شيماء86413

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد اسماعيل رزق عال86414

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبد محمد ابراهيم صبحى عال86415

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود شامخ ابراهيم شامخ عليه86416

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عوض عصام غاده86417

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمدين نسيم عالء فلاير86418

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو على الصمد عبد سمير لبنى86419

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى احمد فهمى عماد لمياء86420

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتوح ابو اسماعيل جمال ليلى86421

الشيخ كفراألدبىمبصرعباس مبروك جالل مديحه86422

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد محمد هللا عبد محمد مديحه86423

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد جابر ناجى مريم86424

الشيخ كفراألدبىمبصرالقزاز هللا عبد جمعه هللا عبد منار86425

الشيخ كفراألدبىمبصررزق احمد هللا عبد احمد الرحمن منه86426

الشيخ كفراألدبىمبصرالعريان سالم السعيد منى86427

الشيخ كفراألدبىمبصربهجات عوض محمد منى86428
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ن421سالم سيدى/ ف

ن470سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن388سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن373سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن462سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ن352سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ن472سالم سيدى/ ف

ن430سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن487سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

متخلفسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن424سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ن560سالم سيدى/ ف

ن382سالم سيدى/ ف

ن472سالم سيدى/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرمندور ابو هللا جاب مصطفى ناديه86429

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه محمد ابراهيم نجوى86430

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد خيرى ندى86431

الشيخ كفراألدبىمبصرالبغدادى محمد سعد محمد ندى86432

الشيخ كفراألدبىمبصرشتا بدوى على على نهال86433

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى مصطفى فتحى محمد نهال86434

الشيخ كفراألدبىمبصرعصر الفتاح عبد السالم عبد نوال86435

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى محمد احمد سعد نورهان86436

الشيخ كفراألدبىمبصرالعيسوى على على صالح نورهان86437

الشيخ كفراألدبىمبصرالاله عبد اسماعيل محمد نورهان86438

الشيخ كفراألدبىمبصرموميه محمد سالم سمير هاجر86439

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد بهجات السالم عبد هاله86440

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب عيسوى هللا عطا يوسف هاله86441

الشيخ كفراألدبىمبصرعماش العاطى عبد ابراهيم هدير86442

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد النبى عبد احمد هند86443

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى خليل ابراهيم خميس وفاء86444

الشيخ كفراألدبىمبصرشرف على كمال هللا عبد وفيه86445

الشيخ كفراألدبىمبصرالعوضى العال عبد فؤاد سميح والء86446

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل عوض محمد عوض والء86447

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى هللا عبد محمد ابراهيم ياسمين86448

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى الحليم عبد شعبان يسرا86449

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمود احمد اسراء86450

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد العزيز عبد خالد اسراء86451

الشيخ كفراألدبىمبصرالعوضى عوض عرفات ابراهيم اسماء86452

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد صابر اسماء86453

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن طه العزيز عبد الفتاح عبد اسماء86454

الشيخ كفراألدبىمبصرعرب الدين عز ممدوح على اسماء86455

الشيخ كفراألدبىمبصرمشعل محمد الرازق عبد محمد اسماء86456

الشيخ كفراألدبىمبصرمشعل احمد ابراهيم السيد االء86457

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد المعطى عبد الحكيم عبد الزهراء86458

الشيخ كفراألدبىمبصردرويش طلبه درويش احمد امانى86459

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى العزيز عبد السالم عبد محمد امانى86460

الشيخ كفراألدبىمبصربكر على رمضان الرازق عبد امانى86461

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى السيد محمد اسامه اميره86462

الشيخ كفراألدبىمبصرمشعل الرازق عبد راضى اميره86463

الشيخ كفراألدبىمبصرالجحش احمد محمود صالح اميره86464

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين هللا عبد حسين امنيه86465

الشيخ كفراألدبىمبصرالمهدى ابراهيم محمد ايه86466

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابراهيم على ابراهيم ايمان86467

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد اسماعيل ممدوح ايمان86468

الشيخ كفراألدبىمبصرالسباعى خليفه محمد محمود براءه86469

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم علوان سعد خميس جهاد86470
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راسبسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ن446سالم سيدى/ ف

ن411سالم سيدى/ ف

ن423سالم سيدى/ ف

ن434سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ن379سالم سيدى/ ف

ن550سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن410سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن454سالم سيدى/ ف

ن428.5سالم سيدى/ ف

ن406سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن482عباس منشأة/ ف

ن394عباس منشأة/ ف

ن379عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن513عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن547عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن354عباس منشأة/ ف

ن423عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن452عباس منشأة/ ف

ن506عباس منشأة/ ف

ن549عباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ن555عباس منشأة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين الرحمن عبد احمد فتحى حبيبه86471

الشيخ كفراألدبىمبصرالشريف هاشم حسنى حسين حسناء86472

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد فهمى هانى حسناء86473

الشيخ كفراألدبىمبصرريه ابو عيسوى محمد احمد حنان86474

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض عرفات على خالد خلود86475

الشيخ كفراألدبىمبصريونس حسين يسرى خلود86476

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض عرفات فريد الفتاح عبد دينا86477

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن على شفيق رانيا86478

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى محروس فريد رانيا86479

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو حسن السيد صبحى رحمه86480

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود حسن امين حسن ريهام86481

الشيخ كفراألدبىمبصرالرازق عبد هللا فتح الرازق عبد زينب86482

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم محمد محمود محمد ابراهيم ساره86483

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد فتوح الفتاح عبد سحر86484

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانين عبده حسين محمد شيماء86485

الشيخ كفراألدبىمبصرصابر فهيم شحاته محمد شيماء86486

الشيخ كفراألدبىمبصرالشريف هاشم حسنى حلمى عائشه86487

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد هللا عبد عبله86488

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على عادل عزه86489

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابراهيم محمد شكرى غاده86490

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد محمد عيسى فاطمه86491

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان على دمرداش حسن فوزيه86492

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو ابراهيم رزق قمر86493

الشيخ كفراألدبىمبصرالرازق عبد على طه محمد لمياء86494

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد شحاته احمد العزيز عبد مروه86495

الشيخ كفراألدبىمبصرخزيمى ابراهيم السيد محمد مروه86496

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم السباعى سعد هللا منه86497

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى غازى ابراهيم منى86498

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد ناهد86499

الشيخ كفراألدبىمبصرالمهدى حسنى على ندى86500

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه شرنوبى محمد عبده نرمين86501

الشيخ كفراألدبىمبصرجنيدى ابراهيم محمد سعد نورا86502

الشيخ كفراألدبىمبصرحطب الحميد عبد هللا عبد على نورا86503

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم جمعه اشرف نورهان86504

الشيخ كفراألدبىمبصركليب احمد السالم عبد رأفت نورهان86505

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى مصطفى الحميد عبد رشاد نورهان86506

الشيخ كفراألدبىمبصرالباقى عبد محمد يوسف السيد نيره86507

الشيخ كفراألدبىمبصركرشه الرحمن عبد على انور هاجر86508

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجد ابو محمد موسى عصام هاجر86509

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد سالم مصطفى هاجر86510

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد سعد الشوادفى هاله86511

الشيخ كفراألدبىمبصربكر محمد الشوادفى هانم86512
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ن425عباس منشأة/ ف

ن581عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ن428عباس منشأة/ ف

ن402عباس منشأة/ ف

ن381عباس منشأة/ ف

ن562عباس منشأة/ ف

ن508عباس منشأة/ ف

ن491.5عباس منشأة/ ف

ن535عباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ن440عباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ن461عباس منشأة/ ف

ن587عباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ن417عباس منشأة/ ف

ن404عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ن499عباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ن477عباس منشأة/ ف

ن502عباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن455عباس منشأة/ ف

ن434عباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ن418عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرمباركه ابو محمد الحميد عبد فرحات هانم86513

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى الصمد عبد ابراهيم هبه86514

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده العزيز عبد وائل هبه86515

الشيخ كفراألدبىمبصرجنادى غنيم مصطفى محمد هدير86516

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه هللا عبد حسن نشأت هند86517

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان على احمد صبحى والء86518

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم قطب اسماعيل ياسمين86519

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين شرف محمد صالح ياسمين86520

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان الهادى عبد حلمى عرفات ياسمين86521

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد رجب خليل اسراء86522

الشيخ كفراألدبىمبصرالقرضاوى على احمد اسامه اسماء86523

الشيخ كفراألدبىمبصرالكريم عبد احمد فتحى الونيس عبد اسماء86524

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الوردانى محمود اسماء86525

الشيخ كفراألدبىمبصرربه عبد ابراهيم منجود اسماء86526

الشيخ كفراألدبىمبصرطاجن محمد فؤاد محمود االء86527

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان السيد رضا الهام86528

الشيخ كفراألدبىمبصرالمولى عبد نبوى ابراهيم امال86529

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد هللا عبد المحسن عبد هانى امال86530

الشيخ كفراألدبىمبصرعدوى السيد ابراهيم على امينه86531

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد محمود العزيز عبد ايمان86532

الشيخ كفراألدبىمبصرالرازق عبد محمد على ابراهيم ايه86533

الشيخ كفراألدبىمبصرسرحان احمد سيد حلمى ايه86534

الشيخ كفراألدبىمبصرالدخاخنى سعد سعد محمد ايه86535

الشيخ كفراألدبىمبصربدر احمد السيد حسين بدر86536

الشيخ كفراألدبىمبصرالمقصود عبد فوزى المقصود عبد حسناء86537

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الرؤف عبد السميع عبد محمد حنان86538

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد العزيز عبد ابراهيم رانيا86539

الشيخ كفراألدبىمبصرالغفار عبد سعد الوهاب عبد ساره86540

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى السيد عبده الشحات سماح86541

الشيخ كفراألدبىمبصرالطحان السيد ابراهيم رمضان سماح86542

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه السعداوى العاطى عبد صابر سمر86543

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابراهيم حسن سميره86544

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد بدير سالمه سمير سهام86545

الشيخ كفراألدبىمبصركمون اليزيد ابو محمد عنتر شيماء86546

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد الحميد عبد محمد صبرى شيماء86547

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد محمد مبروك محمد فاتن86548

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد الغفار عبد سعد الوهاب عبد فريده86549

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد العزيز عبد ابراهيم مروه86550

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل محمد محمد زكريا اشرف مروه86551

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد جمعه مروه86552

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه السالم عبد هللا عبد ماهر مها86553

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه رضوان العزيز عبد رضا مى86554
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راسبعباس منشأة/ ف

ن517عباس منشأة/ ف

ن405عباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ن559عباس منشأة/ ف

ن570عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن507عباس منشأة/ ف

راسبالشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن433الشيخ بكفر دمرو/ ف

ن475الشيخ بكفر دمرو/ ف

ن521الشيخ بكفر دمرو/ ف

ن446الشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن390الشيخ بكفر دمرو/ ف

ن365الشيخ بكفر دمرو/ ف

ن413.5الشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

راسبالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن506الشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن353الشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

راسبالشيخ بكفر دمرو/ ف

راسبالشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

راسبالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن433الشيخ بكفر دمرو/ ف

ن536الشيخ بكفر دمرو/ ف

راسبالشيخ بكفر دمرو/ ف

راسبالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن445الشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

راسبالشيخ بكفر دمرو/ ف

راسبالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن456الشيخ بكفر دمرو/ ف

ن480الشيخ بكفر دمرو/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يوسف اللطيف عبد سعد نرمين86555

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن سعداوى على نورهان86556

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين محمد محمد سعد هاجر86557

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يوسف متولى عماد هاجر86558

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف مطاوع محمد هناء86559

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود احمد البيلى هدير86560

الشيخ كفراألدبىمبصرهاشم محمد على اسامه هديه86561

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام قطب الرؤف عبد الباسط عبد يارا86562

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل محسن عطيه ياسمين86563

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو محمد محمد ياسمين86564

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمد محمود الفتاح عبد ابتسام86565

الشيخ كفراألدبىمبصرالزهيرى النبى عبد رمضان جميل اسراء86566

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانين محمد حسين هللا فتح اسراء86567

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد محمد اللطيف عبد لطفى اسراء86568

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده على محمد عوض اسالم86569

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود محمد هللا عبد الجارحى ايمن اسماء86570

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى السيد محمد على الدين جمال اسماء86571

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى الحميد عبد مرسى سمير اسماء86572

الشيخ كفراألدبىمبصررزق سعد حامد محمد اسماء86573

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى على الكريم عبد محمد اسماء86574

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد حسن خيرى بديع االء86575

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى مسعود علىسعد سعد االء86576

الشيخ كفراألدبىمبصرناصر ابراهيم الصمد عبد محمد االء86577

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار بهجات اللطيف عبد محمد االء86578

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى الغفار عبد عيسى محمد االء86579

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر عبده محمد محمد حمدين الزهراء86580

الشيخ كفراألدبىمبصرمسعود مصطفى الرازق عبد السعيد الشيماء86581

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى مسعود منصور الهام86582

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد حسن شوقى محمد فريد امال86583

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى على رجب السعيد امل86584

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزقه على حسن هللا عبد امل86585

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين على المغازى هللا عبد محمود امنيه86586

الشيخ كفراألدبىمبصردرويش مصطفى احمد اميره86587

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى على على جمال اميره86588

الشيخ كفراألدبىمبصرالمحصى السيد ابراهيم كمال اميره86589

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى محمد محمد الرحمن عبد اميمه86590

الشيخ كفراألدبىمبصرالمرادنى محمد السيد السيد انغام86591

الشيخ كفراألدبىمبصرالمالح محمد بدير على اهداء86592

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويله محمد على محمد السعيد محمد اهداء86593

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى هللا عبد طنطاوى اشرف ايه86594

الشيخ كفراألدبىمبصرعيطه ابراهيم الرفاعى ابراهيم هللا ايه86595

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل عبده مغاورى ايه86596



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3320

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

راسبالشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن490الشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن473الشيخ بكفر دمرو/ ف

ن395الشيخ بكفر دمرو/ ف

ن475الشيخ بكفر دمرو/ ف

ن480الشيخ بكفر دمرو/ ف

راسبالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن361الفقى نزية/ ف

ن489الفقى نزية/ ف

ن420الفقى نزية/ ف

ن482الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن573الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن483الفقى نزية/ ف

ن445الفقى نزية/ ف

ن401الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن401الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن539الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن461الفقى نزية/ ف

ن455الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن484الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن424الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن357الفقى نزية/ ف

ن348الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرخضر سليمان امين حسن ايمان86597

الشيخ كفراألدبىمبصريونس الحميد عبد يحيى صبحى ايمان86598

الشيخ كفراألدبىمبصراخوات ابو احمد جميل عادل ايمان86599

الشيخ كفراألدبىمبصرالحق جاد محمد عوض عطيه ايمان86600

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فتح محمد سعد محمد ايمان86601

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزقه ابراهيم محمد محمد ايمان86602

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش رزق محمد نبيل ايمان86603

الشيخ كفراألدبىمبصرالبستاوى محمد محمد احمد بسمه86604

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى ابراهيم القادر عبد رشدى جهاد86605

الشيخ كفراألدبىمبصرعباس رزق العباس ابو مرسى جهاد86606

الشيخ كفراألدبىمبصررضوان العال عبد هللا عبد العال عبد جيهان86607

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو الواحد عبد السميع عبد مصطفى جيهان86608

الشيخ كفراألدبىمبصرالغالى حسن السعيد الغالى حنان86609

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار محمد محمد سعد حنان86610

الشيخ كفراألدبىمبصريونس رمضان القادر عبد المنصف عبد حنان86611

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش محمد العال عبد فتحى حنين86612

الشيخ كفراألدبىمبصرالبنا رزق محمود بالل خلود86613

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السعيد رضا خلود86614

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين على محمد رجب جابر داليا86615

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده احمد محمد داليا86616

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد مهنى زغلول دعاء86617

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى محمد النصر ابو الدين عز دينا86618

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنانى الرحمن عبد النبى عبد محمد دنيا86619

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى صالح محمد احمد رانيا86620

الشيخ كفراألدبىمبصرالمكاوى الحى عبد اسماعيل محمد اسماعيل رانيا86621

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمد مغازى حسن رفيده86622

الشيخ كفراألدبىمبصرالعساس ابراهيم هللا عبد هللا عبد روحيه86623

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذل العال عبد هللا عبد احمد ريحانه86624

الشيخ كفراألدبىمبصرالعدل حسن حسن ابراهيم ريهام86625

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد على ابراهيم احمد ريهام86626

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن سعد محمد احمد ريهام86627

الشيخ كفراألدبىمبصرالناعم هللا عبد ابراهيم فريد ريهام86628

الشيخ كفراألدبىمبصرياسين هللا عبد ياسين محمد محمد زهراء86629

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش احمد محمد ابراهيم هللا عبد ساره86630

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد احمد مغازى يحى فاروق ساره86631

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد صالح السعيد رمضان ساميه86632

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانين محمد حسين محمود ساميه86633

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى السيد عبده خليل ابراهيم سحر86634

الشيخ كفراألدبىمبصرمهدى برهامى محمد ناصر سعده86635

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى السيد الباسط عبد سمير سلمى86636

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد العاطى عبد نزيه السيد سلوى86637

الشيخ كفراألدبىمبصرالغالى حسن السعيد الغالى سناء86638
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ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن378الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن374الفقى نزية/ ف

ن397الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن426الفقى نزية/ ف

ن354الفقى نزية/ ف

ن384الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن431الفقى نزية/ ف

ن433الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن525الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن392الفقى نزية/ ف

ن464الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن551الفقى نزية/ ف

ن459الفقى نزية/ ف

ن454الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن486الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن440الفقى نزية/ ف

ن339الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن462الفقى نزية/ ف

ن421الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن472الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن422الفقى نزية/ ف

ن426الفقى نزية/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمد حسن السعود ابو سهيله86639

الشيخ كفراألدبىمبصرالزهيرى محمود محمد على سهيله86640

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى السعيد الغنى عبد فؤاد سهيله86641

الشيخ كفراألدبىمبصرمطاوع يوسف على يوسف سهيله86642

الشيخ كفراألدبىمبصرالحى عبد بدرى محمد احمد شيماء86643

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى يوسف سعد سعد شيماء86644

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى جبر ابراهيم محمد شيماء86645

الشيخ كفراألدبىمبصرعاشور الهادى عبد احمد محمد شيماء86646

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى حسن السعيد محمود شيماء86647

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى ابراهيم هللا عبد هللا عطا صفيه86648

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاعر ابراهيم حسن السعيد عايده86649

الشيخ كفراألدبىمبصرشادى ابو محمد الباعث عبد حمدى عبله86650

الشيخ كفراألدبىمبصرالمالح بدير مبروك احمد عزه86651

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمسى بدر حسن محمد فاتن86652

الشيخ كفراألدبىمبصررضوان محمد الدايم عبد ابراهيم فاطمه86653

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد على فاطمه86654

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف الغنى عبد كمال على فاطمه86655

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى على على الفتاح عبد فايزه86656

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو باشا الشربينى المجيد عبد لبنى86657

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد احمد جوده مروه86658

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى السعود ابو محمود حامد منار86659

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمد مسعود محمد اشرف منى86660

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى حسن دسوقى جميل منى86661

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح محمد محمد رمضان منى86662

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو محمد مرسى ابراهيم مرسى منى86663

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف جاهين محمد جاهين مها86664

الشيخ كفراألدبىمبصريسن هللا عبد محمد مصطفى ميمونه86665

الشيخ كفراألدبىمبصرشراكى محمد هللا عبد محمد ناديه86666

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين السالم عبد سعد عطيه نانسى86667

الشيخ كفراألدبىمبصرالزهيرى محمود محمد محمود ناهد86668

الشيخ كفراألدبىمبصرحسنين محمد محمد عوض نجاه86669

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين محمد محمد ابراهيم نجوى86670

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى السعيد الغنى عبد فؤاد نجوى86671

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد هللا عبد فتحى احمد ندا86672

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده محمد السعيد ندا86673

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده محمد المجيد عبد خميس ندا86674

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد زيد ابو على محمد ندا86675

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزقه محمد على محمد ندا86676

الشيخ كفراألدبىمبصرحشيش على على عصام ندى86677

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد احمد يوسف محمد ندى86678

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد النجاه ابو محمد فؤاد نسمه86679

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد رزق محمد مروان نسيمه86680
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ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن495الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن466الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن425الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن551الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن385الفقى نزية/ ف

ن407الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن433الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن491الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن511الفقى نزية/ ف

ن428الفقى نزية/ ف

ن428الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن501الفقى نزية/ ف

ن596الفقى نزية/ ف

ن539الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى يوسف محمد يوسف نظله86681

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد احمد على عوض نهر86682

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد على نشأت نورا86683

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده احمد محمد السيد احمد نوره86684

الشيخ كفراألدبىمبصرالناعم ابراهيم محمد ايمن نورهان86685

الشيخ كفراألدبىمبصراالحول احمد فوزى جمعه نورهان86686

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره السيد ابراهيم محمد نورهان86687

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل احمد سلطان محمد نورهان86688

الشيخ كفراألدبىمبصرمسعود سعد محمد مسعود هاله86689

الشيخ كفراألدبىمبصرالزهيرى ابراهيم كمال هايدى86690

الشيخ كفراألدبىمبصرجالل محمد محمد هللا فتح رضا هدير86691

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم المغازى حموده محمد ورد86692

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف احمد سيد ابراهيم ياسمين86693

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمد المعطى عبد جمال ياسمين86694

الشيخ كفراألدبىمبصررزق محمد هللا فتح ياسمين86695

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويله المعطى عبد نبيل ياسمين86696

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف احمد سيد ابراهيم يمنى86697

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابراهيم على ابراهيم اسراء86698

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعيد حلمى السعيد اسراء86699

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه السيد السالم عبد محمد اسراء86700

الشيخ كفراألدبىمبصرالشفافى السيد محمد السيد اسماء86701

الشيخ كفراألدبىمبصرندير مصطفى على الشحات اسماء86702

الشيخ كفراألدبىمبصرالمحيص محمد العليم عبد فؤاد اسماء86703

الشيخ كفراألدبىمبصرفرحان ابراهيم السيد السعيد االء86704

الشيخ كفراألدبىمبصرجبر ابراهيم على فيصل االء86705

الشيخ كفراألدبىمبصرالرشيدى مصطفى محمد الشيماء86706

الشيخ كفراألدبىمبصرشوشان محمود محمود فتحى امانى86707

الشيخ كفراألدبىمبصرمطاوع محمد سعيد اميره86708

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين محمد محمد اميره86709

الشيخ كفراألدبىمبصرالقطورى الوكيل عبد حسن السيد ايمان86710

الشيخ كفراألدبىمبصرسحلول احمد سيد يوسف حمدى ايمان86711

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد عرفه المجيد عبد على ايمان86712

الشيخ كفراألدبىمبصرعرفه عطيه محمود محمد ايمان86713

الشيخ كفراألدبىمبصربريكه ابو مرشدى الونيس عبد كامل جيهان86714

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه على زيد ابو عماد حبيبه86715

الشيخ كفراألدبىمبصرخشبه ابو المكارم ابو منصور محمد حسناء86716

الشيخ كفراألدبىمبصرشوشان محمود ملهم حنان86717

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان هاشم حسن حنين86718

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمد عرفه محمد دينا86719

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيمه ابو محمود احمد ابراهيم رحاب86720

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم سالمه احمد رحيل86721

الشيخ كفراألدبىمبصرالحالج الحى عبد جابر جمال روميساء86722



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3326

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبالفقى نزية/ ف

ن402الفقى نزية/ ف

ن444الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن487الفقى نزية/ ف

ن369الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن422الفقى نزية/ ف

ن411الفقى نزية/ ف

ن397الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن356الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن469الفقى نزية/ ف

ن403الفقى نزية/ ف

ن497الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن455القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن488القصابى/ ف

ن508القصابى/ ف

ن522القصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ن472القصابى/ ف

ن474القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى بالل محفوظ حبشى رنا86723

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى بالل محفوظ حبشى ريهام86724

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد عبد سعد سامى ساره86725

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى حسن محمد حسن سلوى86726

الشيخ كفراألدبىمبصرجحا حسن هللا فتح عطيه سهيله86727

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان ابراهيم حسن السيد محمد سماح86728

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاب يوسف صبرى سمر86729

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه على السعيد على شاديه86730

الشيخ كفراألدبىمبصرالفاضلى حسن زكى ابراهيم شاهيناز86731

الشيخ كفراألدبىمبصرشجر ابراهيم كمال اسامه شمس86732

الشيخ كفراألدبىمبصرالطحان السيد السالم عبد مسعد شيماء86733

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال شلبى فريد صابرين86734

الشيخ كفراألدبىمبصرخشبه ابو المكارم ابو منصور محمد علياء86735

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى احمد محمد رشدى عيشه86736

الشيخ كفراألدبىمبصرشجر ابراهيم الحليم عبد فاطمه86737

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد عبد حسن حسن مريم86738

الشيخ كفراألدبىمبصرقنعر سليمان حموده على مريم86739

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد السيد ياسر مالك86740

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه الرحمن عبد احمد الرحمن عبد منال86741

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى احمد رشاد محمد منى86742

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان النجاه ابو صبرى مى86743

الشيخ كفراألدبىمبصرخشبه ابو ابراهيم هاشم محمد نجالء86744

الشيخ كفراألدبىمبصراللقانى مرسى فؤاد السيد ندى86745

الشيخ كفراألدبىمبصرعريضه ابو بسيونى فاروق بسيونى ندى86746

الشيخ كفراألدبىمبصرنوح محمد اسماعيل نهى86747

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السيد السيد نورا86748

الشيخ كفراألدبىمبصرالال عبد محمد ابراهيم الحليم عبد نورهان86749

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد احمد مبروك نزيه نورهان86750

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا السالم عبد سعد هاجر86751

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل السيد العليم عبد هاجر86752

الشيخ كفراألدبىمبصرالمناخلى عثمان على عصام هايدى86753

الشيخ كفراألدبىمبصرمغازى شعبان محمد والء86754

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين قطب السعيد ياسمين86755

الشيخ كفراألدبىمبصرالبصال السعيد حسين محمد شروق86756

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى على رأفت الزهراء86757

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى مرسى الحميد عبد صفوان اسراء86758

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم مبروك الناصر عبد اسراء86759

الشيخ كفراألدبىمبصرالحى عبد العاطى عبد مصطفى اسراء86760

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو محمد ابراهيم ايمان86761

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى ابراهيم السالم عبد بدوى ايمان86762

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا خير خليفه الدين خير توفيق ايمان86763

الشيخ كفراألدبىمبصراحمدين محمد مخلوف حمدى ايمان86764
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ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن384القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن384القصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ن401ابومتولى/ ف

ن588ابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن401ابومتولى/ ف

ن370ابومتولى/ ف

ن484ابومتولى/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرمطر ابو خليل صالح محروس ايمان86765

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد محمد فتحى محمد ايمان86766

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد محمود ايوب اسماء86767

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر الستار عبد السيد محمود اسماء86768

الشيخ كفراألدبىمبصرالرازق عبد الاله عبد خيرى امال86769

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش العال عبد رزق محمد امال86770

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد دسوقى الحى عبد ربيع امانى86771

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى مصطفى الدين محى عبده امنيه86772

الشيخ كفراألدبىمبصرليله ابو احمد خليل هللا عبد اميره86773

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى محمد الجواد عبد عزت اميره86774

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد منشاوى محمد اميره86775

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم طلبه محمد ايه86776

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى حسن على محمد ايه86777

الشيخ كفراألدبىمبصرالتواب عبد محمد محمد بسمه86778

الشيخ كفراألدبىمبصرسويلم النجا ابو حافظ رجب تسنيم86779

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد عطيه على دينا86780

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الجواد عبد صالح محمود رحاب86781

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد محمد العبد ساره86782

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى مصطفى المنعم عبد محمد سالى86783

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى هنداوى المؤمن عبد سهيله86784

الشيخ كفراألدبىمبصراللطيف عبد راشد احمد مسعود سوزان86785

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض محمد محمد احمد سوسن86786

الشيخ كفراألدبىمبصرالمكاوى المنصف عبد صالح اسماعيل شروق86787

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو محمد محمد فؤاد شروق86788

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد محمد على شيماء86789

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فتح محمد سعد صابرين86790

الشيخ كفراألدبىمبصرقداده محمد محمد زكريا صباح86791

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى محمد فتحى عزيزه86792

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد محمد السعود ابو السيد عفاف86793

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى فتحى محمد محمد فاتن86794

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاد التواب عبد حسن ايوب فاطمه86795

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف احمد الرازق عبد فاطمه86796

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد ابراهيم النصر ابو فرحه86797

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى المقصود عبد محمد المقصود عبد فلاير86798

الشيخ كفراألدبىمبصركمون على حجازى المطلب عبد عزت لطيفه86799

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى حفنى محمد شعبان مروه86800

الشيخ كفراألدبىمبصردهيم كامل الحكيم عبد منار86801

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش على فتحى محمد منار86802

الشيخ كفراألدبىمبصرالمنصف عبد اسماعيل امين ميرفت86803

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد محمد بسيونى محمد نجاه86804

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى احمد ابراهيم حمدين ندى86805

الشيخ كفراألدبىمبصرالرازق عبد السيد مجدى ندى86806
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راسبابومتولى/ ف

ن374ابومتولى/ ف

ن569ابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن613ابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ن482ابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن431ابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ن472ابومتولى/ ف

ن482ابومتولى/ ف

ن380ابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ن390ابومتولى/ ف

ن357ابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ن367ابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن399ابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ن392ابومتولى/ ف

ن456ابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ن486.5ابومتولى/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى هنداوى مرشدى ندى86807

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد منشاوى سعد نرمين86808

الشيخ كفراألدبىمبصرمصرى هللا عبد محمد منصور نها86809

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح محمد يونس محمد نورا86810

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد شتا كمال هنداوى هاجر86811

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو هنداوى الفتاح عبد هاديه86812

الشيخ كفراألدبىمبصرحربى السعيد الجواد عبد محمد هدى86813

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى هللا عبد محمد هللا جاب محمد هديه86814

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح محمد على فتحى والء86815

الشيخ كفراألدبىمبصركسر عتربى عتربى عتربى يارا86816

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد ابراهيم محمود يارا86817

الشيخ كفراألدبىمبصرحميد حسن السيد حميد ياسمين86818

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو عرجاوى حلمى رجب ياسمين86819

الشيخ كفراألدبىمبصرزينهم هللا عوض بيومى اسراء86820

الشيخ كفراألدبىمبصربدران الرحيم عبد جالل محمد اسراء86821

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض محمد محمد اسراء86822

الشيخ كفراألدبىمبصرعتمان السميع عبد مهنى اسراء86823

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد الدين سعد جوده اسماء86824

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد محمود اللطيف عبد اسماء86825

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى على محمد فوزى اسماء86826

الشيخ كفراألدبىمبصرالسلماوى عبده على يسرى اسماء86827

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه حسين يوسف اسماء86828

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الستار عبد الشناوى االء86829

الشيخ كفراألدبىمبصربكر ابو الفتاح عبد السعيد عزت الزهراء86830

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمود محمد الزهراء86831

الشيخ كفراألدبىمبصررداد ابراهيم بسيونى محمد الشيماء86832

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج عنتر وليد اميره86833

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد احمد ايمان86834

الشيخ كفراألدبىمبصرالخبى خيرى اشرف ايمان86835

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين مرسى عامر ايمان86836

الشيخ كفراألدبىمبصرسن ابو اسماعيل الدين عز ايمان86837

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده فرج عطيه ايمان86838

الشيخ كفراألدبىمبصرالبهلول المعطى عبد محمد ايمان86839

الشيخ كفراألدبىمبصرنوار بسيونى محمود ايمان86840

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل طه احمد ايناس86841

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيوى بسيونى ممدوح رضا ايه86842

الشيخ كفراألدبىمبصرشرشر قطب بيومى محمد ايه86843

الشيخ كفراألدبىمبصرمرجان اسماعيل محمد جهاد86844

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد محمد وليد جهاد86845

الشيخ كفراألدبىمبصرهيكل قطب ابراهيم حسناء86846

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاملى عاطف هشام حنين86847

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد السيد خلود86848
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ن474ابومتولى/ ف

ن455ابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن518.5ابومتولى/ ف

ن375ابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ن447ابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ن480ابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ن450قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن390قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن398قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن414قلين/ ف

ن509قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن465قلين/ ف

ن417قلين/ ف

ن382قلين/ ف

ن407قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن402.5قلين/ ف

ن458قلين/ ف

ن425قلين/ ف

راسبقلين/ ف

راسبقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

راسبقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن438قلين/ ف

ن457قلين/ ف

ن438قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى بسيونى سامى خلود86849

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد بسيونى منصور خلود86850

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الشناوى نصر دعاء86851

الشيخ كفراألدبىمبصرعرفه محمد المنعم عبد السيد دنيا86852

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض محمد جابر رحاب86853

الشيخ كفراألدبىمبصرالصاوى كمال رمضان رحمه86854

الشيخ كفراألدبىمبصرالطبجى السيد محمد صالح رحمه86855

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمود بسيونى طه رحمه86856

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان صبحى مسعود ريم86857

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد رزق السيد ريهام86858

الشيخ كفراألدبىمبصرالطبالوى نبيه عصام ريهام86859

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده ممدوح محمد ريهام86860

الشيخ كفراألدبىمبصرالبرماوى خلف الحى عبد السيد ساره86861

الشيخ كفراألدبىمبصرالجوهرى الجيد عبد سعد الجيد عبد ساره86862

الشيخ كفراألدبىمبصرالجالجل ابو السيد ممدوح السيد سالى86863

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد مصطفى ابراهيم سمر86864

الشيخ كفراألدبىمبصرالصفانى اللطيف عبد محمد سندس86865

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر ابو الغنى عبد النبى عبد نصر سها86866

الشيخ كفراألدبىمبصرسن ابو صالح محمد احمد سهيله86867

الشيخ كفراألدبىمبصرحتاته منصور عصام عبير86868

الشيخ كفراألدبىمبصرالزينى جمعه فكرى عبير86869

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد جمال فاطمه86870

الشيخ كفراألدبىمبصرمرجان محمد خالد فاطمه86871

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد الرؤف عبد اشرف مروه86872

الشيخ كفراألدبىمبصرالكريم عبد محمد محمد عوض منار86873

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى اسماعيل السعيد عطا مها86874

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد عثمان العزيز عبد نجاه86875

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد محمد السالم عبد محمد ندى86876

الشيخ كفراألدبىمبصرمرجان صابر الدميرى نعمه86877

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن الحميد عبد حسن نورهان86878

الشيخ كفراألدبىمبصربركات محمد صابر نورهان86879

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحيم عبد جالل الرحيم عبد نورهان86880

الشيخ كفراألدبىمبصرربيع على محمود نورهان86881

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد احمد هبه86882

الشيخ كفراألدبىمبصرالقط نصر اسماعيل محمود هبه86883

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم رضوان هيام86884

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم وسام86885

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى محمود هالل وفاء86886

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان محمد السيد رمضان والء86887

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى رزق عمر عطا والء86888

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه المجيد عبد مصطفى محمد اسماء86889

الشيخ كفراألدبىمبصرعوف ابو على رمضان االء86890
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ن394قلين/ ف

ن417قلين/ ف

ن526قلين/ ف

ن435قلين/ ف

ن515قلين/ ف

ن464قلين/ ف

ن471قلين/ ف

ن449قلين/ ف

ن417.5قلين/ ف

ن416قلين/ ف

ن451قلين/ ف

ن491قلين/ ف

ن535قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن422.5قلين/ ف

ن391.5قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن464قلين/ ف

ن480قلين/ ف

ن554قلين/ ف

راسبقلين/ ف

ن499قلين/ ف

ن376قلين/ ف

ن411قلين/ ف

ن393قلين/ ف

ن475قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن504قلين/ ف

ن353.5قلين/ ف

ن443قلين/ ف

ن552قلين/ ف

ن425.5قلين/ ف

ن400.5قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن407قلين/ ف

ن482قلين/ ف

ن429قلين/ ف

ن424قلين/ ف

راسبصروه/ ف

ن506.5صروه/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3335

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصرالتواب عبد احمد هانى اميره86891

الشيخ كفراألدبىمبصرالسروجى محمود رضوان احمد امينه86892

الشيخ كفراألدبىمبصرعشوش السيد ايمن ايمان86893

الشيخ كفراألدبىمبصرداود الفتاح عبد محمد الحليم عبد ايمان86894

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد مبروك على مبروك ايمان86895

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى حسن شعبان اشرف ايه86896

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابو محمد السيد ايه86897

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الشوادفى محمد ايه86898

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد فوزى سمير خلود86899

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الرجال عز الرجال عز الرميساء86900

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى محمد الرحمن عبد رفيده86901

الشيخ كفراألدبىمبصربكرى ابراهيم العزيز عبد ساره86902

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد رشاد ساره86903

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى الفتاح عبد متولى شرين86904

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد احمد كمال الشيماء86905

الشيخ كفراألدبىمبصرالزعويلى حسن على صفيه86906

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى محمد السعيد مروه86907

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجيد عبد بدر عالم مروه86908

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد حسن محمود منار86909

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم بسيونى منى86910

الشيخ كفراألدبىمبصربكرى محمد الباسط عبد ميمونه86911

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد حامد مصطفى ندا86912

الشيخ كفراألدبىمبصرالعينين ابو رفيق نعمان ندا86913

الشيخ كفراألدبىمبصرالجدايل ابو محمد سعيد جبر هاجر86914

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم اسماعيل شبل هاجر86915

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد قطب عادل هدير86916

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر متولى الفتاح عبد ياسمين86917

الشيخ كفراألدبىمبصربكر ابو محمود شعيشع ابو السيد اسراء86918

الشيخ كفراألدبىمبصربقوش محمد عماد اسالم86919

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابراهيم السيد اسماء86920

الشيخ كفراألدبىمبصرسمك محمد مصطفى خالد اسماء86921

الشيخ كفراألدبىمبصرالحيطاوى الفتاح عبد عطيه اسماء86922

الشيخ كفراألدبىمبصرالحشاش القادر عبد مساعد اسماء86923

الشيخ كفراألدبىمبصربقوش الدين شمس صبرى االء86924

الشيخ كفراألدبىمبصربكر ابو السعيد محمد درويش امل86925

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد عاطف حمدى ايمان86926

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد ابراهيم المنعم عبد طارق ايمان86927

الشيخ كفراألدبىمبصرالقط الفتاح عبد احمد نصر بسمه86928

الشيخ كفراألدبىمبصرالصياد كمال كمال جهاد86929

الشيخ كفراألدبىمبصرضاهر عبده محمد جوده جيهان86930

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد هللا عبد مصطفى حنان86931

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الناصر عبد ايمن داليا86932
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ثانصروه/ ف

ن471صروه/ ف

راسبصروه/ ف

ن405صروه/ ف

راسبصروه/ ف

راسبصروه/ ف

ن465.5صروه/ ف

ن399صروه/ ف

ثانصروه/ ف

ثانصروه/ ف

ن430صروه/ ف

ثانصروه/ ف

ن394صروه/ ف

ن426صروه/ ف

ن472صروه/ ف

ثانصروه/ ف

ثانصروه/ ف

ن429صروه/ ف

ثانصروه/ ف

ن398صروه/ ف

ثانصروه/ ف

ثانصروه/ ف

راسبصروه/ ف

ن333صروه/ ف

ن517صروه/ ف

ثانصروه/ ف

ن451صروه/ ف

ن332.5عمير شباس/ ف

ن408عمير شباس/ ف

ن466عمير شباس/ ف

ن488عمير شباس/ ف

ن500عمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ن396عمير شباس/ ف

ن400.5عمير شباس/ ف

ن391عمير شباس/ ف

ن455عمير شباس/ ف

ن476عمير شباس/ ف

ن503.5عمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ن400عمير شباس/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرحجاج مصطفى حسن دعاء86933

الشيخ كفراألدبىمبصرالحصاوى على نبيه محمد دالل86934

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الناصر عبد ايمن دينا86935

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد المجيد عبد محمود حامد رحاب86936

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى قاسم عادل رضا86937

الشيخ كفراألدبىمبصردوير ابراهيم حامد ابراهيم روان86938

الشيخ كفراألدبىمبصرمخلوف محمد درغام رئيسه86939

الشيخ كفراألدبىمبصرعباده عاطف محمد زينب86940

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد احمد سانتى86941

الشيخ كفراألدبىمبصرالتواب عبد محمد اشرف شروق86942

الشيخ كفراألدبىمبصرالنشرتاوى الفتاح عبد كمال فاتن86943

الشيخ كفراألدبىمبصربكر ابو عزت اشرف فاطمه86944

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد مرسى بدير فاطمه86945

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد محمود سعد فاطمه86946

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد السعيد ناهد86947

الشيخ كفراألدبىمبصرالقطان محمد محمود ندا86948

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجيد عبد مصطفى عصام ندى86949

الشيخ كفراألدبىمبصردرويش زيدان السعيد نورهان86950

الشيخ كفراألدبىمبصرعباده مصطفى اشرف هدير86951

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم زيد ابو محمد احمد اسراء86952

الشيخ كفراألدبىمبصرمحيسن سالم شندى محمد اسراء86953

الشيخ كفراألدبىمبصرال شرف القوى عبد الحميد عبد ياسر اسراء86954

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين شمس الوهاب عبد الحميد عبد عادل اسماء86955

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد ياسين الحميد عبد على اسماء86956

الشيخ كفراألدبىمبصرعجيل حامد محمد محمد االء86957

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد بدر بدر السيد الشيماء86958

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد المعاطى ابو بدر ايمان86959

الشيخ كفراألدبىمبصرسمك رضوان المحسن عبد رضا ايمان86960

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد محمد ياسر ايمان86961

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد محمد صابر اشرف حليمه86962

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد هاشم حسن عيد دينا86963

الشيخ كفراألدبىمبصرالشحات الصمد عبد محمود دينا86964

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى قطب العظيم عبد الغيط ابو رانيا86965

الشيخ كفراألدبىمبصرمنسى هللا عطا الونيس عبد ماهر رانيا86966

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم ابراهيم سالم غمرى رحمه86967

الشيخ كفراألدبىمبصريونس على متولى منجى زهراء86968

الشيخ كفراألدبىمبصرنوفل محمد الغنى عبد عادل زينب86969

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه السالم عبد احمد ساره86970

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان محمد الدين كمال نجاح ساره86971

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن هللا عبد بسيونى سحر86972

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو زيد ابو السيد محمد عايده86973

الشيخ كفراألدبىمبصرنوفل محمد الغنى عبد احمد فايزه86974
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ثانعمير شباس/ ف

ن474.5عمير شباس/ ف

ن466عمير شباس/ ف

ن454.5عمير شباس/ ف

ن439عمير شباس/ ف

ن475عمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ن469.5عمير شباس/ ف

ن421عمير شباس/ ف

ن410عمير شباس/ ف

ن462عمير شباس/ ف

ن448عمير شباس/ ف

ن445عمير شباس/ ف

ن425عمير شباس/ ف

ن454.5عمير شباس/ ف

ن357.5عمير شباس/ ف

ن364.5عمير شباس/ ف

ن419عمير شباس/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ن558الرصيف/ ف

ن375الرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ن500الرصيف/ ف

راسبالرصيف/ ف

ن494الرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

راسبالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ن519الرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ن399الرصيف/ ف

راسبالرصيف/ ف

راسبالرصيف/ ف

راسبالرصيف/ ف

ن410الرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصربيلى محمد اللطيف عبد بيلى مروه86975

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد التواب عبد رضا مريم86976

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان محمد سليمان رضا مى86977

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد احمد سيد الحميد عبد عصام مياده86978

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن على محمد سامى نجالء86979

الشيخ كفراألدبىمبصرمرشدى اسماعيل سليمان سمير ندا86980

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار يوسف احمد هالل هاله86981

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الدين جمال ابراهيم هدير86982

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه حواش يوسف محمد هيام86983

الشيخ كفراألدبىمبصريونس محمد شعبان ورده86984

الشيخ كفراألدبىمبصرلبن ابراهيم احمد محمد وفاء86985

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم سليمان محمد ابراهيم والء86986

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد خفاجى هادى اسراء86987

الشيخ كفراألدبىمبصرالشوربجى حسن محمد حربى االء86988

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد محمد العزيز عبد مكرم امنيه86989

الشيخ كفراألدبىمبصرواصل محمد حسن ايمان86990

الشيخ كفراألدبىمبصرالبقرى محمد عباس محمد ايمان86991

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى حسين هللا عبد خالد ايه86992

الشيخ كفراألدبىمبصرربيع على الشحات قدرى حسناء86993

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد الشوادفى عادل دعاء86994

الشيخ كفراألدبىمبصرحسنين محمد السيد شعبان رباب86995

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد على الخالق عبد على رباب86996

الشيخ كفراألدبىمبصركرات عطيه الشوادفى رضا شاهيناز86997

الشيخ كفراألدبىمبصرواصل محمد عطيه ابراهيم عادل شرين86998

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد مصطفى احمد الشحات شيماء86999

الشيخ كفراألدبىمبصركمال محمد احمد منال87000

الشيخ كفراألدبىمبصرالشوربجى احمد محمد محمد ندا87001

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى محمد سامى نيرمين87002

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد العزيز عبد صبحى جمعه هاجر87003

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه الستار عبد محمود السعيد اسراء87004

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى السالم عبد رجب عادل اسراء87005

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد فتحى عاطف اسراء87006

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن حسين الحميد عبد فرحات اسراء87007

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد الدين عزيز ياسر اسراء87008

الشيخ كفراألدبىمبصرفرحات محمد عماد اسالم87009

الشيخ كفراألدبىمبصرعرجاوى العال ابو ابراهيم اسماء87010

الشيخ كفراألدبىمبصرمتولى الحميد عبد على جمعه اسماء87011

الشيخ كفراألدبىمبصرالسميع عبد بدر محمد حسن اسماء87012

الشيخ كفراألدبىمبصرسند ابراهيم مصطفى رمضان اسماء87013

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو على ابراهيم صالح اسماء87014

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد محمد الدين صالح اسماء87015

الشيخ كفراألدبىمبصرهاشم العزيز عبد فهمى فكرى اسماء87016
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ن542الرصيف/ ف

ن489الرصيف/ ف

ن403الرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ن407الرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ن482الرصيف/ ف

راسبالرصيف/ ف

ن482الرصيف/ ف

ن553الرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ن432الرصيف/ ف

ن432الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن414الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن417الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن495الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن439الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن389الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن393الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن408الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن370الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن403الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن527الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن464الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن497الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن346الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن418الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن486الشيخ بكفر بقلولة/ ف

راسبالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ن371المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن354المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن357المثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد العليم عبد محمد االء87017

الشيخ كفراألدبىمبصرخميس محمود السيد الشيماء87018

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى مصباح الغفار عبد جمال الشيماء87019

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمود محمد عاطف الهام87020

الشيخ كفراألدبىمبصرمناع محمود سعد ابراهيم امانى87021

الشيخ كفراألدبىمبصرمجاهد محمد مصطفى محمد ياسر امنيه87022

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد خلف اميره87023

الشيخ كفراألدبىمبصرالطناحى ابراهيم ندا وفيق انوار87024

الشيخ كفراألدبىمبصرداغر محمد خيرى محمد ايمان87025

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى السالم عبد رجب ابراهيم ايه87026

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه على ابراهيم ايه87027

الشيخ كفراألدبىمبصرالزهيرى قطب اللطيف عبد ايه87028

الشيخ كفراألدبىمبصرعرفه العزيز عبد رشدى العزيز عبد بسمه87029

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين الستار عبد السيد توحيده87030

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحيم عبد ابراهيم محمد جهاد87031

الشيخ كفراألدبىمبصرعسكر السيد محمد الظريف حنان87032

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد السيد محمد خلود87033

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى اسماعيل مدحت رفيده87034

الشيخ كفراألدبىمبصربديوى مصطفى الواحد عبد فتحى روضه87035

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى متولى بدير محمود زينب87036

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى القادر عبد الدسوقى ساره87037

الشيخ كفراألدبىمبصرهاشم على ممدوح على ساره87038

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل محمود مصباح سناء87039

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد حمدى طاهر شروق87040

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه العزيز عبد زكريا كامل شروق87041

الشيخ كفراألدبىمبصرالحايس غازى عيد اسماعيل شيماء87042

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد السيد السيد شيماء87043

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد كامل محمد عصام صابرين87044

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى عبده على عاليه87045

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان محمد فكرى فاطمه87046

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم يحيى مجدى فاطمه87047

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم عبده محمد جمال فوقيه87048

الشيخ كفراألدبىمبصربسطويسى بيومى خالد مرفت87049

الشيخ كفراألدبىمبصرمليكه محمد جمال مريم87050

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد طه متولى منار87051

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد محمد محمود محمد منار87052

الشيخ كفراألدبىمبصرصادق السيد حاتم هللا منه87053

الشيخ كفراألدبىمبصرالزيات عيد محمد احمد السيد نجالء87054

الشيخ كفراألدبىمبصرهاشم ابراهيم اسماعيل محمود ندا87055

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد حماد ناصر ندا87056

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد العزيز عبد ربه عبد السيد ندى87057

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد السيد محمد السيد ندى87058
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ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن345المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن408المثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ن502المثلث/ ف

ن410المثلث/ ف

ن363المثلث/ ف

ن392المثلث/ ف

ن480المثلث/ ف

ن366المثلث/ ف

ن476المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن479المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن415المثلث/ ف

ن405المثلث/ ف

ن361المثلث/ ف

ن379المثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن383المثلث/ ف

ن421المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن552المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن505المثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ن394المثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ن342المثلث/ ف

ن517المثلث/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرصالح ربه عبد الحليم عبد نرمين87059

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى ابراهيم الفتاح عبد محمد نسمه87060

الشيخ كفراألدبىمبصرالعليم عبد الحميد عبد الحليم عبد نهال87061

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار الفتاح عبد محمد محمد نهال87062

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد فكرى محمد نهله87063

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد احمد محمد نورا87064

الشيخ كفراألدبىمبصرالشربينى القادر عبد ابراهيم نورهان87065

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد هللا جاب وليد نورهان87066

الشيخ كفراألدبىمبصرالرفاعى مصطفى رفعت مصطفى هاجر87067

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان المنعم عبد ربيع هدير87068

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى ابراهيم محمد عصام وسام87069

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام بركات ابراهيم حسنى والء87070

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد يونس الدسوقى ياسمين87071

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده اللطيف عبد عوض محمد ياسمين87072

الشيخ كفراألدبىمبصرخميس العظيم عبد صالح هانى ياسمين87073

الشيخ كفراألدبىمبصرالغرباوى السيد شعيب اشرف اسراء87074

الشيخ كفراألدبىمبصرالحانوتى النصر ابو حامد محمد اسراء87075

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى خميس سالم جمعه حامد ايمان87076

الشيخ كفراألدبىمبصرالعجل اللطيف عبد سعد سعد ايمان87077

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود على عباس سعيد ايمان87078

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى حامد السيد محمد ايمان87079

الشيخ كفراألدبىمبصرالشربينى محمد محمد جابر امنيه87080

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه عاطف احمد اسماء87081

الشيخ كفراألدبىمبصررزق محمد دسوقى اسماء87082

الشيخ كفراألدبىمبصرالنقيب احمد الفتاح عبد اسماء87083

الشيخ كفراألدبىمبصرالصاوى محمود منصور اسماء87084

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا احمد فكرى امانى87085

الشيخ كفراألدبىمبصرالحانوتى النصر ابو المنعم عبد حلمى امل87086

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا على محمد اميره87087

الشيخ كفراألدبىمبصرقوره ابو رمضان حسين امال87088

الشيخ كفراألدبىمبصرحشيش ابراهيم منصور ابراهيم ايه87089

الشيخ كفراألدبىمبصرالحفيظ عبد اسماعيل اشرف ايه87090

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ احمد هللا فتح حفصه87091

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه محمد القادر عبد حسن دنيا87092

الشيخ كفراألدبىمبصردخيل فوزى محمد دنيا87093

الشيخ كفراألدبىمبصرمطاوع مبروك مجدى دينا87094

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل زكى عطيه رحمه87095

الشيخ كفراألدبىمبصرعشش محمود احمد محمد رحمه87096

الشيخ كفراألدبىمبصركحيلو هللا عبد الدين بهى ريهام87097

الشيخ كفراألدبىمبصرحنفى محمد محمد ياسر سلمى87098

الشيخ كفراألدبىمبصرالفطرانى حسن احمد سعد شيماء87099

الشيخ كفراألدبىمبصرمجلى انور الونيس عبد عبير87100
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ثانالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ن390المثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ن395المثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن373المثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

راسبفوه/ ف

ن562فوه/ ف

ن394فوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ن441فوه/ ف

ن416فوه/ ف

ثانفوه/ ف

ن450فوه/ ف

ثانفوه/ ف

راسبفوه/ ف

ن520.5فوه/ ف

راسبفوه/ ف

ن527فوه/ ف

راسبفوه/ ف

ن467فوه/ ف

ن355فوه/ ف

ن373فوه/ ف

ن556فوه/ ف

ن377فوه/ ف

ن356فوه/ ف

ن379فوه/ ف

ن412فوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ن570فوه/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرصالح حسن صباح مصطفى عزه87101

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى ابراهيم صالح غاده87102

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمانى على جابر على غاده87103

الشيخ كفراألدبىمبصرعلوان محمد محمود فاطمه87104

الشيخ كفراألدبىمبصرراشد عبده على منصور كاميليا87105

الشيخ كفراألدبىمبصرهديه ابراهيم الغنى عبد حسن مريم87106

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور الحليم عبد محمد سعيد مريم87107

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان محمد مفرح عمرو مريم87108

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى حامد السيد محمد مريم87109

الشيخ كفراألدبىمبصرالقمشانى زهران صالح مى87110

الشيخ كفراألدبىمبصرالسرجانى احمد السيد سالمه ناديه87111

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد حامد فتحى ناديه87112

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر الشرنوبى محمد رفعت ندا87113

الشيخ كفراألدبىمبصرالحانوتى منصور محمد ندى87114

الشيخ كفراألدبىمبصرعاشور يوسف المقصود عبد منير نور87115

الشيخ كفراألدبىمبصرجالل باشا احمد اسماعيل اشرف نورهان87116

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين ابو حسين حمدى نورهان87117

الشيخ كفراألدبىمبصرصبره مصطفى خليل نورهان87118

الشيخ كفراألدبىمبصرشنيت محمد النبى عبد صالح نورهان87119

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى هللا عبد حامد هاجر87120

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج اسماعيل مجدى هاله87121

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو حسن عصام هدى87122

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل محمد على الشافى عبد هدير87123

الشيخ كفراألدبىمبصرريشو رزق الدين زين هند87124

الشيخ كفراألدبىمبصرالديهى رزق السيد هيام87125

الشيخ كفراألدبىمبصررشوان خليفه سمير وسام87126

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالل السيد رجب سعيد ياسمين87127

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى ابراهيم المقصود عبد محمد اسماء87128

الشيخ كفراألدبىمبصرواصل على محمد مصطفى اسماء87129

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم احمد محمد محمد االء87130

الشيخ كفراألدبىمبصرملوخيه حسن ابراهيم فؤاد امال87131

الشيخ كفراألدبىمبصرهاويس محمد حسنى احمد امل87132

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه الرحمن عبد صابر محمد ايمان87133

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه اسماعيل اسماعيل اسماعيل حنين87134

الشيخ كفراألدبىمبصرعوده احمد على الدين حسام دعاء87135

الشيخ كفراألدبىمبصرزقدان محمد نعيم ايمن دينا87136

الشيخ كفراألدبىمبصرالعظيم عبد محمود صابر محمد دينا87137

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم حمزه احمد احمد رحمه87138

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار مصطفى مصطفى احمد رهف87139

الشيخ كفراألدبىمبصردسوقى اليزيد ابو نبيل ساميه87140

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه المعز عبد محمد شوقى عيد سميحه87141

الشيخ كفراألدبىمبصرالرشيدى حسن محمد حسن سهيله87142
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ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

راسبفوه/ ف

ن424فوه/ ف

ن380فوه/ ف

راسبفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

راسبفوه/ ف

ن445فوه/ ف

ثانفوه/ ف

ن498فوه/ ف

راسبفوه/ ف

ن413فوه/ ف

راسبفوه/ ف

ن419فوه/ ف

ن406فوه/ ف

راسبفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ن408فوه/ ف

راسبفوه/ ف

راسبفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ن385السالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن381السالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن550السالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن445السالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن338السالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرحسن بلتاجى محمد شعبان شروق87143

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد السيد مصطفى جمال شيماء87144

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار عطيه قطب صبحى صفاء87145

الشيخ كفراألدبىمبصرالنصر سيف مرسى النصر سيف جمال عفاف87146

الشيخ كفراألدبىمبصرحطب ابو مصطفى هراس السيد غيداء87147

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد ابراهيم الغفار عبد رشدى فاطمه87148

الشيخ كفراألدبىمبصرالدناصورى محمد الحميد عبد هللا عبد مريم87149

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه ابراهيم على محمد منار87150

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم مندور هارون محمد نبيله87151

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل السالم عبد بسيونى ندى87152

الشيخ كفراألدبىمبصرهاشم بدوى السيد صالح ندى87153

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد السيد نصر السيد نورهان87154

الشيخ كفراألدبىمبصرالعسال على محمد ماهر نورهان87155

الشيخ كفراألدبىمبصرعباده ياقوت فكرى محمود نورهان87156

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبد خليل محمد العبد هاجر87157

الشيخ كفراألدبىمبصرالسنهورى محمد محمد مشرف هاجر87158

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد محمد ابراهيم محمد هديه87159

الشيخ كفراألدبىمبصرمرشدى الغفار عبد حسن هند87160

الشيخ كفراألدبىمبصربحبح سعد محمد طه ياسمين87161

الشيخ كفراألدبىمبصرمرزوق احمد حازم اسماء87162

الشيخ كفراألدبىمبصرجويد بدراوى حازم اسماء87163

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى الواحد عبد حمام اسماء87164

الشيخ كفراألدبىمبصرالعباسى المنعم عبد سعد سامى اسماء87165

الشيخ كفراألدبىمبصرالعباسى احمد عزام اسماء87166

الشيخ كفراألدبىمبصرنعيم محمد فكيه اسماء87167

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار محمد محمد شريف االء87168

الشيخ كفراألدبىمبصرالنضر ابو محمد مصطفى امانى87169

الشيخ كفراألدبىمبصرالنضر ابو محمد مصطفى اميره87170

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد فوزى محمد ايه87171

الشيخ كفراألدبىمبصرالمصرى مصطفى اسامه امنيه87172

الشيخ كفراألدبىمبصرالبمبى على على انجى87173

الشيخ كفراألدبىمبصرعباسى توفيق السعيد ايمان87174

الشيخ كفراألدبىمبصرعون احمد محمد رضا ايمان87175

الشيخ كفراألدبىمبصرجنيدى الفتاح عبد سعد ايمان87176

الشيخ كفراألدبىمبصرحسان حسن محمد محمد بسنت87177

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد راشد محمد جهاد87178

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين سالم حسين على عبيد حنان87179

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو احمد احمد عيد خلود87180

الشيخ كفراألدبىمبصرزهره باهى حموده دعاء87181

الشيخ كفراألدبىمبصربركات احمد سعيد دعاء87182

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين حسام هنداوى احمد الحسينى ساره87183

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل ابو محمد الفتاح عبد هالل سماء87184
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راسبالسالمية/ ف

ن418السالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

ن521السالمية/ ف

متخلفالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن462السالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن373السالمية/ ف

ن377السالمية/ ف

ن368السالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

ن427السالمية/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن389مطوبس/ ف

ن380.5مطوبس/ ف

ن450.5مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن414.5مطوبس/ ف

ن403مطوبس/ ف

ن382مطوبس/ ف

ن389مطوبس/ ف

ن376مطوبس/ ف

ن377مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن391مطوبس/ ف

ن374مطوبس/ ف

ن388مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن422.5مطوبس/ ف

ن423مطوبس/ ف

ن450.5مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن418مطوبس/ ف

ن387مطوبس/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالدين تاج المنعم عبد طالل سهيله87185

الشيخ كفراألدبىمبصررخا محمد فتحى سوسن87186

الشيخ كفراألدبىمبصرالعسكرى احمد ابراهيم صابرين87187

الشيخ كفراألدبىمبصرزهره الحميد عبد خيرى عزيزه87188

الشيخ كفراألدبىمبصرالسودانى زيدان محمد غاده87189

الشيخ كفراألدبىمبصرالهنداوى على راسم لمياء87190

الشيخ كفراألدبىمبصرالدناصورى عقل عادل مروه87191

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنى عبد اليمنى الشافى عبد منار87192

الشيخ كفراألدبىمبصرقنديل عبده مبروك ميرهان87193

الشيخ كفراألدبىمبصرالعجمى السالم عبد خميس مجاهد نورهان87194

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر حافظ مجدى هدير87195

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار محمود احمد ياسمين87196

الشيخ كفراألدبىمبصرالضببى رجب اسامه ياسمين87197

الشيخ كفراألدبىمبصرناصف السيد سعيد ياسمين87198

الشيخ كفراألدبىمبصرالحافظ عبد الهادى عبد ياسر ابرار87199

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى احمد محمد الجيد عبد اسماء87200

الشيخ كفراألدبىمبصرنعيم اللطيف عبد المحسن عبد اسماء87201

الشيخ كفراألدبىمبصرشكر حسنى صبرى اسماء87202

الشيخ كفراألدبىمبصربدر اللطيف عبد محفوظ مجدى اسماء87203

الشيخ كفراألدبىمبصرشكر مصصطفى الدين نور اسماء87204

الشيخ كفراألدبىمبصرالمشد المعطى عبد احمد االء87205

الشيخ كفراألدبىمبصرالقلشانى بدوى محمد االء87206

الشيخ كفراألدبىمبصرالشال احمد سعد مختار امانى87207

الشيخ كفراألدبىمبصرباشه يوسف محمد امل87208

الشيخ كفراألدبىمبصرغيث محمد جمال اسراء87209

الشيخ كفراألدبىمبصرندا السيد صالح اسراء87210

الشيخ كفراألدبىمبصرايوب عبده يوسف اسراء87211

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد هللا حسب عبده حمد ايمان87212

الشيخ كفراألدبىمبصرعباسى محمد سمير ايمان87213

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ذكى الفتاح عبد فؤاد ايمان87214

الشيخ كفراألدبىمبصرالعتربى محمد عوض محمد ايمان87215

الشيخ كفراألدبىمبصرالقلشانى الحميد عبد شعيب امنيه87216

الشيخ كفراألدبىمبصرعمران محمد شحاته تغريد87217

الشيخ كفراألدبىمبصرريان على فرج جهاد87218

الشيخ كفراألدبىمبصرحشيش ابو احمد مصطفى مسعود حمديه87219

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض راشد سعيد دعاء87220

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده محمد اشرف دنيا87221

الشيخ كفراألدبىمبصرحمدون السالم عبد ابراهيم ناصف زغلوله87222

الشيخ كفراألدبىمبصرجويلى وجيه عابدين زهراء87223

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد الواحد عبد السيد زينب87224

الشيخ كفراألدبىمبصرعون جبر مختار سمير ساره87225

الشيخ كفراألدبىمبصرجازيه ابو سعيد الاله عبد ساره87226
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ن367مطوبس/ ف

ن527.5مطوبس/ ف

ن490مطوبس/ ف

راسبمطوبس/ ف

ن443.5مطوبس/ ف

ن565.5مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن396مطوبس/ ف

ن348مطوبس/ ف

ن455مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن396.5مطوبس/ ف

ن339.5مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن524عمرو عزبة/ ف

ن397عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن489عمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن361عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ن392عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن351عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن392عمرو عزبة/ ف

ن398.5عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن374عمرو عزبة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى يوسف يوسف ساره87227

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده ابو هللا عبد المنعم عبد سعاده87228

الشيخ كفراألدبىمبصرجازيه ابو محمد محمد سلمى87229

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل على احمد محمد سلمى87230

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار محمد محمد فوزى سمر87231

الشيخ كفراألدبىمبصرحراز قطب المنعم عبد سميحه87232

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين سعد السالم عبد السعود ابو سندس87233

الشيخ كفراألدبىمبصرقايد ابو محمد سمير سونه87234

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى بسيونى محمد بسيونى شيماء87235

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى احمد سعد فاطمه87236

الشيخ كفراألدبىمبصرالشال مرشدى احمد السالم عبد فاطمه87237

الشيخ كفراألدبىمبصرعطا عطوان يونس عطوان فاطمه87238

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمدين ابراهيم المؤمن عبد فرحه87239

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار محمد الغيط ابو جمال لمياء87240

الشيخ كفراألدبىمبصرالفار مسعد الوردانى لوزه87241

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنى عبد العظيم عبد نصر منار87242

الشيخ كفراألدبىمبصرحمام السالم عبد العال عبد محمد ندا87243

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده ابو صبره رزق نرمين87244

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشرى شوقى شوقى نرمين87245

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد محمد حسن احمد نهله87246

الشيخ كفراألدبىمبصرالحصرى سعد الحى عبد احمد نورهان87247

الشيخ كفراألدبىمبصرالبطران مسعود احمد نورهان87248

الشيخ كفراألدبىمبصرقاقه محمد كرم نورهان87249

الشيخ كفراألدبىمبصررحيم رجب محمد نورهان87250

الشيخ كفراألدبىمبصرشكر احمد سيد سعد محمد نورهان87251

الشيخ كفراألدبىمبصرعمران النصر سيف نصر نورهان87252

الشيخ كفراألدبىمبصراالشعل محمد هانى نورهان87253

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا حب محمد سامى نيره87254

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى بسيونى محمد سعد هاجر87255

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنين ابو مصطفى احمد سيد هاجر87256

الشيخ كفراألدبىمبصرالشال سعد محمد المالك عبد هاجر87257

الشيخ كفراألدبىمبصرالوفا ابو محمد محمد هاجر87258

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى محمد محفوظ محمود هاجر87259

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى سليمان موسى هايدى87260

الشيخ كفراألدبىمبصرالعادلى غازى حسن سمير هبه87261

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج حسن احمد هند87262

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار السيد فتحى احمد هند87263

الشيخ كفراألدبىمبصرالعلوانى فؤاد باسم هند87264

الشيخ كفراألدبىمبصرعيانه ابو بدران فهمى وفاء87265

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه هللا فتح احمد مهدى وفاء87266

الشيخ كفراألدبىمبصربدر محمد على محمد اسراء87267

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن النادى هللا عطا محمد اسراء87268
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ثانعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ن531عمرو عزبة/ ف

ن420.5عمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن441عمرو عزبة/ ف

ن489.5عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن382.5عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن389.5عمرو عزبة/ ف

ن422عمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ن521عمرو عزبة/ ف

ن443عمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ن509.5عمرو عزبة/ ف

ن493.5عمرو عزبة/ ف

ن463عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ن406عمرو عزبة/ ف

راسبالعظمة/ ف

ن399العظمة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرشرشير حسين محمد الباسط عبد اسماء87269

الشيخ كفراألدبىمبصرالسبعاوى محمد مصطفى محمد امل87270

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده سعد محمد احمد امانى87271

الشيخ كفراألدبىمبصرسلمان خليفه احمد ماجد امانى87272

الشيخ كفراألدبىمبصردنيا او ابراهيم محمد محمد امانى87273

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد احمد على محمد اميره87274

الشيخ كفراألدبىمبصردنيا ابو ابراهيم محمد السعيد امنه87275

الشيخ كفراألدبىمبصرالحب على شعبان على انجى87276

الشيخ كفراألدبىمبصربدر بيلى عطيه فهيم اهداء87277

الشيخ كفراألدبىمبصربدوى حسن مصطفى ابراهيم حنان87278

الشيخ كفراألدبىمبصرالمحصى العنين ابو على رأفت دعاء87279

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر محمد السيد محمد دنيا87280

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم محمد عرفه جمال رانيا87281

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور على على محمد رانيا87282

الشيخ كفراألدبىمبصرناصر زيد ابو ابراهيم محمد راويه87283

الشيخ كفراألدبىمبصرالحب على شعبان رمضان رضا87284

الشيخ كفراألدبىمبصرالفار ابراهيم القوى عبد الحكيم عبد سعيده87285

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور احمد سيد منصور محمد سلوى87286

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد ابو حسن محروس حسن سوزان87287

الشيخ كفراألدبىمبصرالطنايحى محمود احمد الناصر عبد عايده87288

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل ابو الدين بهى سمير صفوت فرحه87289

الشيخ كفراألدبىمبصرالسمرور ابراهيم القوى عبد فاطمه87290

الشيخ كفراألدبىمبصرالزهيرى محمد كامل محمد مى87291

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد محمد سالمه عبده نسمه87292

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان محمد السيد السيد هاجر87293

الشيخ كفراألدبىمبصربدر حسن على سعد هاجر87294

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره الفتاح عبد محمد جميل هانم87295

الشيخ كفراألدبىمبصرسلمان على خليفه محمد هدى87296

الشيخ كفراألدبىمبصرزعلوك على حلمى على هديل87297

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى سليمان بركات وفاء87298

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم عطيه امام ناصف لمياء87299

الشيخ كفراألدبىمبصربكر الرؤف عبد ابراهيم ياسمين87300

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الحليم عبد اللطيف عبد ياسر اسراء87301

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد السيد الحميد عبد حسن اسماء87302

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد فتوح عيد المتولى الشيماء87303

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد احمد الموجود عبد جمال امنيه87304

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد محمد انشراح87305

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا حسب مصطفى احمد وجدى ايه87306

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد على صالح محمد الفتاح عبد بثينه87307

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد البيلى احمد دينا87308

الشيخ كفراألدبىمبصرخشوعى ابراهيم الغفور عبد اسماعيل دينا87309

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان ابراهيم معوض محمد دينا87310
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ن371العظمة/ ف

ن394العظمة/ ف

ن416العظمة/ ف

ن364العظمة/ ف

ن428العظمة/ ف

ن448العظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ن481.5العظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

ن333العظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

ن423العظمة/ ف

ن480.5العظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

ن480بيال/ ف

ن397بيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن441بيال/ ف

راسببيال/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد منصور رمضان رانيا87311

الشيخ كفراألدبىمبصرداوود الحمادى على رجب رحمه87312

الشيخ كفراألدبىمبصرنعيم ابراهيم محمد هللا عبد ريهام87313

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم حامد السيد محمد ريهام87314

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن على حسن هانى روميساء87315

الشيخ كفراألدبىمبصرخضر عثمان الغفار عبد خضر ساره87316

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد عزت سماء87317

الشيخ كفراألدبىمبصرعاصى عمر ابراهيم الكريم عبد شرين87318

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الجواد عبد احمد شيماء87319

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى حسن حسن حسن شيماء87320

الشيخ كفراألدبىمبصرالعشماوى عطيه فكرى نبيل شيماء87321

الشيخ كفراألدبىمبصرالحمادى احمد سالم احمد صفيه87322

الشيخ كفراألدبىمبصرالشحات احمد الصباحى فاطمه87323

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الفتوح ابو الفتاح عبد كمال فاطمه87324

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد يوسف يحى فاطمه87325

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد حسن احمد كريمه87326

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى حسن البيلى غانم الخطيب مريم87327

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى حسن حسن محمد السعيد مريم87328

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم زيدان السيد مريم87329

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجا ابو حسن محمد محمد رضا ندى87330

الشيخ كفراألدبىمبصرنعيم ابراهيم محمد محمد نهاد87331

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم الحميد عبد توفيق حسين نورهان87332

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسطويسى القطب لطفى رؤف نيره87333

الشيخ كفراألدبىمبصردرويش محمد السيد هاجر87334

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعاطى ابو صبرى محمد المعاطى ابو هايدى87335

الشيخ كفراألدبىمبصرعرفات السيد ذكى لطفى هبه87336

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد احمد محمد طارق هنا87337

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه ابراهيم احمد خيرى هيام87338

الشيخ كفراألدبىمبصرالبيلى رزق على هانى خلود87339

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى احمد الدسوقى محمد االء87340

الشيخ كفراألدبىمبصرالشربينى محمد كمال رضا ايه87341

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبد مصطفى احمد محمد اسماء87342

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم محمود سالم محمود اميره87343

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى احمد الشامى جمال اسالم87344

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين شمس ابراهيم ابراهيم بسمه87345

الشيخ كفراألدبىمبصرالواحد عبد على رزق يسمه87346

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد يونس ابراهيم حكيمه87347

الشيخ كفراألدبىمبصربدر قطب بدر محمد خلود87348

الشيخ كفراألدبىمبصرزرد الدسوقى الفتاح عبد عاطف دينا87349

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد العزيز عبد السالم عبد دينا87350

الشيخ كفراألدبىمبصرالطحاوى مصطفى محمد رحاب87351

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى محمد على ريهام87352
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راسببيال/ ف

ن555بيال/ ف

راسببيال/ ف

راسببيال/ ف

ثانبيال/ ف

راسببيال/ ف

ثانبيال/ ف

راسببيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن365بيال/ ف

ن553بيال/ ف

ن379بيال/ ف

راسببيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن354بيال/ ف

راسببيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن508بيال/ ف

ن502بيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن360بيال/ ف

ن479بيال/ ف

ن417بيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن422بيال/ ف

ن524بيال/ ف

راسببيال/ ف

ن412الطويل الكوم/ ف

ن379الطويل الكوم/ ف

ن450الطويل الكوم/ ف

ن516الطويل الكوم/ ف

ن380الطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ن521الطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ن504الطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

راسبالطويل الكوم/ ف

ن414الطويل الكوم/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ابراهيم السعيد سعاد87353

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد اللبيشى الحميد عبد الحميد عبد سلمى87354

الشيخ كفراألدبىمبصرالسماحى الشافعى يوسف فتحى سمر87355

الشيخ كفراألدبىمبصرالطحاوى مصطفى محمد صباح87356

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبد مصطفى احمد محمد عائشه87357

الشيخ كفراألدبىمبصرالدياسطى محمد عطيه عبير87358

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان غازى مصطفى يونس عبير87359

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعيد محمد حامد عفاف87360

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم على مصطفى الدين عالء علياء87361

الشيخ كفراألدبىمبصرشريف عوض محمد الحميد عبد لمياء87362

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى احمد محمد مصطفى ليلى87363

الشيخ كفراألدبىمبصرعجيله السيد ابراهيم محمد ناديه87364

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد فهمى بسيونى ندى87365

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد الباسط عبد سعد نداء87366

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى احمد مصطفى الشافعى نورا87367

الشيخ كفراألدبىمبصررزق محمد رزق فرج نورهان87368

الشيخ كفراألدبىمبصرندا الغنى عبد ذكى السيد هاجر87369

الشيخ كفراألدبىمبصربيومى محمد السيد محمد هاجر87370

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبد يوسف ابراهيم مصطفى هويدا87371

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد الوهاب عبد يوسف ياسمين87372

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد العزيز عبد بسيونى اسراء87373

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد رمضان ماذن اسراء87374

الشيخ كفراألدبىمبصرفرحات السيد الصمد عبد السيد اسالم87375

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا خير محمد على ابراهيم اسماء87376

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر احمد السميع عبد اشرف اسماء87377

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد العال عبد السيد اسماء87378

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته ابراهيم شحاته اسماء87379

الشيخ كفراألدبىمبصرالمغازى ابراهيم ابراهيم امينه87380

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد كامل احمد امينه87381

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد السيد رمضان امنيه87382

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه عطيه السعيد اميره87383

الشيخ كفراألدبىمبصرالعرفى يحيى الرفاعى انتصار87384

الشيخ كفراألدبىمبصرالعرابى السيد مصطفى ايات87385

الشيخ كفراألدبىمبصرالطنطاوى البدراوى فتحى وجيه ايمان87386

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى على احمد طه سامى طه ايه87387

الشيخ كفراألدبىمبصرالعيسوى محمد عوض عباس ايه87388

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد سالم محمد ايه87389

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى السيد الحميد عبد توكل حسناء87390

الشيخ كفراألدبىمبصرالعيادى فهيم فهمى احمد خديجه87391

الشيخ كفراألدبىمبصرالعيسوى هللا عبد العيسوى هللا عبد خديجه87392

الشيخ كفراألدبىمبصرمجاهد عرفات محمد سعيد دعاء87393

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم السعيد دنيا87394
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ثانالطويل الكوم/ ف

ن518الطويل الكوم/ ف

ن398الطويل الكوم/ ف

راسبالطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ن378الطويل الكوم/ ف

ن385الطويل الكوم/ ف

ن422الطويل الكوم/ ف

ن355الطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ن399الطويل الكوم/ ف

ن418الطويل الكوم/ ف

ن373الطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ن496الطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

راسبالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ن413الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ن455الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن355الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن416الحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن432الحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الفتوح ابو العاطى عبد محمد دنيا87395

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو محمد الستار عبد محمد دينا87396

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد فوده عواد محمد دينا87397

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى محمود احمد القادر عبد زهراء87398

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيونى محمد شعبان ساره87399

الشيخ كفراألدبىمبصرالشربينى شحاته على صابر ساره87400

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد احمد وائل ساره87401

الشيخ كفراألدبىمبصرالبارى عبد البارى عبد يوسف سميه87402

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى السالم عبد محمد مصطفى سهير87403

الشيخ كفراألدبىمبصرسمك المقصود عبد احمد محمود احمد سهيله87404

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد محمد السيد هللا عبد عائشه87405

الشيخ كفراألدبىمبصرنجم محمد احمد صبرى عال87406

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم على العاطى عبد ابراهيم غاده87407

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم المرسى المرسى المرسى الزهراء فاطمه87408

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى محمد الرحمن عبد السيد فاطمه87409

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد محمد احمد السيد رضا فاطمه87410

الشيخ كفراألدبىمبصرطه مروان رضا فاطمه87411

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد السيد رمضان فاطمه87412

الشيخ كفراألدبىمبصرالبقا ابو مصطفى خليفه محمد فوز87413

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان محمد على بدير بدير مريم87414

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى زيد ابو على مصطفى منال87415

الشيخ كفراألدبىمبصرالبابلى على السيد الوهاب عبد نانسى87416

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج احمد العزيز عبد احمد ندى87417

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى على فتحى صالح نهى87418

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عطا محمد السيد محمد هاجر87419

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى على موسى هايدى87420

الشيخ كفراألدبىمبصرلولح المنعم عبد مصطفى محروس هدى87421

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم محمد اللطيف عبد زاهر ابتسام87422

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سليمان الرازق عبد جمال اسراء87423

الشيخ كفراألدبىمبصرمصيلحى محمد احمد اسماء87424

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى رمضان الفتاح عبد رمضان اسماء87425

الشيخ كفراألدبىمبصرحميدان ابراهيم الفتوح ابو فتحى اسماء87426

الشيخ كفراألدبىمبصرالبلتاجى الحميد عبد القادر عبد القادر عبد االء87427

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل محمد على بشير الزهراء87428

الشيخ كفراألدبىمبصرالنبى عبد احمد الحديدى احمد ام87429

الشيخ كفراألدبىمبصراصيل احمد سعد محمد امال87430

الشيخ كفراألدبىمبصرالبنى عبد احمد الحديدى انهار87431

الشيخ كفراألدبىمبصرالتواب عبد توفيق بالل ايه87432

الشيخ كفراألدبىمبصرتركى محمد محمد عقل تحيه87433

الشيخ كفراألدبىمبصرمصباح ابراهيم حسن عماد جهاد87434

الشيخ كفراألدبىمبصرخضر محمد ايمن حنان87435

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد المنعم عبد مصطفى حنان87436
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راسبالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ن394الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ن381الحامول/ ف

ن392الحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ن420الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن443الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن465الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ن393الحامول/ ف

ن369الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن418الحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ن449الحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

راسببلطيم/ ف

راسببلطيم/ ف

راسببلطيم/ ف

ن480بلطيم/ ف

راسببلطيم/ ف

ن438بلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

راسببلطيم/ ف

راسببلطيم/ ف

راسببلطيم/ ف

ن341بلطيم/ ف

ن387بلطيم/ ف

ن519بلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرحمامو محمد رزق الدين نور حنين87437

الشيخ كفراألدبىمبصرجلو عباس هللا فتح عباس ريهام87438

الشيخ كفراألدبىمبصرالتواب عبد يوسف محمد زينب87439

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض الشحات محمد عاطف ساره87440

الشيخ كفراألدبىمبصرالمصرى صديق احمد سهير87441

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور احمد محمد احمد عايده87442

الشيخ كفراألدبىمبصررزق محمد سعد اشرف عزه87443

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى ابراهيم العظيم عبد محمد فاطمه87444

الشيخ كفراألدبىمبصرعزام محمد الحميد عبد محمد مصطفى فاطمه87445

الشيخ كفراألدبىمبصرحتحوت حسن العزيز عبد سعيد فوزيه87446

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد محمد شعبان سالمه مريم87447

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد نشأت عصام مريم87448

الشيخ كفراألدبىمبصرشرف السيد السيد المنعم عبد مناى87449

الشيخ كفراألدبىمبصربليله راغب العليم عبد الغنى عبد هللا منه87450

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى احمد سالم محمد نورا87451

الشيخ كفراألدبىمبصرجلو عباس هللا فتح خالد نورهان87452

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد المرسى محمد محفوظ نورهان87453

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر احمد حسن حسن هبه87454

الشيخ كفراألدبىمبصرطه الرازق عبد مسعد مصطفى هنوات87455

الشيخ كفراألدبىمبصرفضيل المجد ابو حجازى حامد االء87456

الشيخ كفراألدبىمبصرحمدان سالمه السيد هللا عبد اسماء87457

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد مختار مصطفى اسراء87458

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد مختار مختار اسماء87459

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه محمد مبروك مجدى اسراء87460

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى السيد عوض عطفى اسراء87461

الشيخ كفراألدبىمبصرالبربريه محمود مصطفى احمد اسراء87462

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم السالم عبد محمد السالم عبد اميره87463

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد عبده صبرى السيد امانى87464

الشيخ كفراألدبىمبصرالمزين احمد احمد احمد ايمان87465

الشيخ كفراألدبىمبصرسعيد كامل الشحات كامل ايمان87466

الشيخ كفراألدبىمبصراليمنى حسن حجازى على اسعد ايه87467

الشيخ كفراألدبىمبصرالمكاوى هللا عبد محمد سمير ايه87468

الشيخ كفراألدبىمبصركمون ابو ابراهيم لطفى هيبه ايه87469

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى حسن السعيد شعبان اكرام87470

الشيخ كفراألدبىمبصرخفاجى الجليل عبد محمد عوض جهاد87471

الشيخ كفراألدبىمبصرشوشه محمد ادريس محمد جهاد87472

الشيخ كفراألدبىمبصرالنيل حسن منصور محمد جهاد87473

الشيخ كفراألدبىمبصرالمزين على العزيز عبد على العزيز عبد دينا87474

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين جمعه على وجيه دنيا87475

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد رجاء87476

الشيخ كفراألدبىمبصرشرابى سعد حسنى اشرف ساره87477

الشيخ كفراألدبىمبصركمون على مسعد رزق سميره87478
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ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ن407بلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

راسببلطيم/ ف

ن459بلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ن474بلطيم/ ف

راسببلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ن492بلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ن499بلطيم/ ف

ن367بلطيم/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ن403البرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ن472البرلس برج/ ف

ن532البرلس برج/ ف

ن529البرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فتح محمد الجواد عبد محمد سماء87479

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن فرحات كامل هشام شاميه87480

الشيخ كفراألدبىمبصرشرابى محمد على محمود شيماء87481

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى الرازق عبد محمد اشرف صباح87482

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد مختار الرحمن عبد صفاء87483

الشيخ كفراألدبىمبصرالبربرى محمود مصطفى على عبير87484

الشيخ كفراألدبىمبصرالغرباو اسماعيل على العزيز عبد سعد عزه87485

الشيخ كفراألدبىمبصرالخضرجى ابراهيم ابراهيم السيد عزيزه87486

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح حسن الحليم عبد الحليم عبد غاده87487

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان المقصود عبد جمال فاطمه87488

الشيخ كفراألدبىمبصرالمزين احمد احمد الفتاح عبد فاطمه87489

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل احمد مسعد اسماعيل فريده87490

الشيخ كفراألدبىمبصرالدكرورى محمد الدكرورى محمد ليلى87491

الشيخ كفراألدبىمبصرعتمان شبل محمد السيد مريم87492

الشيخ كفراألدبىمبصركمون محمد عيسى حموده مريم87493

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاد احمد سيد السعيد بركات مى87494

الشيخ كفراألدبىمبصرالبربرى احمد احمد ندى87495

الشيخ كفراألدبىمبصرطوبار محمد هللا عبد محمد نورهان87496

الشيخ كفراألدبىمبصرالمسدى ابراهيم السيد رمضان هاجر87497

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى حسن السعيد شعبان هاله87498

الشيخ كفراألدبىمبصررخا هللا عبد على صابر هبه87499

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود رمضان الجواد عبد هبه87500

الشيخ كفراألدبىمبصركمون حجازى حسن رجب هدير87501

الشيخ كفراألدبىمبصراليمنى مسعد محمد محمد هدير87502

الشيخ كفراألدبىمبصرعبيد على محمد سعد وداد87503

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد رمضان عصام وفاء87504

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى التواب عبد محمود ياسمين87505

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنين ابو عبيد العزيز عبد محمد ياسمين87506

الدقهليةاألدبىمبصرالحديدى حسنين الموجود عبد فؤاد اسراء87507

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد محسن اسراء87508

الدقهليةاألدبىمبصرعلفه سند محمد اسراء87509

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد المقصود عبد جمال اسماء87510

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى المتولى الطنطاوى ايمان87511

الدقهليةاألدبىمبصرالنعيم عبد السيد صالح ايه87512

الدقهليةاألدبىمبصرسرور احمد رشاد مدحت ايه87513

الدقهليةاألدبىمبصراحمد انور هانى رانيا87514

الدقهليةاألدبىمبصرمرسى احمد حلمى محمد رحمه87515

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى على محمد رغده87516

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه حسن السيد رقيه87517

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد الحميد عبد محمد رنا87518

الدقهليةاألدبىمبصرالاله عبد سيد سمير الزهراء87519

الدقهليةاألدبىمبصرتوحيد حسن رزق شريف سحر87520



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3364

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ن380البرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ن551البرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ن425البرلس برج/ ف

ن490البرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ن593البرلس برج/ ف

ن472البرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ن577البرلس برج/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ن397المنصورة/ ف

ن407المنصورة/ ف

ن408المنصورة/ ف

ن494المنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ن477المنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ن432المنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ن514المنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالعشرى محمد محمد حسين سعاد87521

الدقهليةاألدبىمبصرطه توفيق زيدان سلمى87522

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حسن احمد هشام سميه87523

الدقهليةاألدبىمبصرالمدنى محمد العليم عبد عادل سميه87524

الدقهليةاألدبىمبصرالويشى نصر على رفعت رفعت سهيله87525

الدقهليةاألدبىمبصرنوفل اسماعيل محمد شعبان عائشه87526

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد محمد احمد فاطمه87527

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى كمال محمد كمال الزهراء فاطمه87528

الدقهليةاألدبىمبصرعرابى عباس عرابى السيد فاطمه87529

الدقهليةاألدبىمبصرجاد محمد محمد احمد مروه87530

الدقهليةاألدبىمبصرموسى الحميد عبد موسى الحميد عبد مريم87531

الدقهليةاألدبىمبصراللوت السيد السيد فكرى مريم87532

الدقهليةاألدبىمبصرعوض ابراهيم السيد عزت هللا منه87533

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سليمان المنعم عبد على نرمين87534

الدقهليةاألدبىمبصرعلى العشرى محمد على هاجر87535

الدقهليةاألدبىمبصرسرحان حسن محمد حسن هانم87536

الدقهليةاألدبىمبصررمضان مصباح السيد هدير87537

الدقهليةاألدبىمبصرهالل على على الغريب ياسمين87538

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد عالء ياسمين87539

الدقهليةاألدبىمبصرماضى على على عاطف ابتسام87540

الدقهليةاألدبىمبصرعالم الحسنين حامد حامد اسراء87541

الدقهليةاألدبىمبصرخليل ابراهيم ابراهيم محمد اسراء87542

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى احمد محمد محمد اسراء87543

الدقهليةاألدبىمبصرقرمد محمد هللا عبد هللا عبد اسماء87544

الدقهليةاألدبىمبصرخيال خليل الهادى عبد فايز اسماء87545

الدقهليةاألدبىمبصرسليم السيد نصر محمود اسماء87546

الدقهليةاألدبىمبصرالبسطويسى محمود محى محمود االء87547

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل محمد هالل جمال الطاهره87548

الدقهليةاألدبىمبصربشار محمد احمد السيد عزت امانى87549

الدقهليةاألدبىمبصرالجليل عبد فكرى محمد امانى87550

الدقهليةاألدبىمبصربشار محمود السعيد اسماعيل امينه87551

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد سامح امنيه87552

الدقهليةاألدبىمبصربشار فوده محمد فوده اميره87553

الدقهليةاألدبىمبصربهلول احمد سيد السيد السيد ايمان87554

الدقهليةاألدبىمبصربشار محمد عمر ابراهيم ايه87555

الدقهليةاألدبىمبصرالبهوى المحاسن ابو محمد احمد ايه87556

الدقهليةاألدبىمبصرسليم زيدان محمد محمد ايه87557

الدقهليةاألدبىمبصرقرقش الشربينى يونس محمد ايه87558

الدقهليةاألدبىمبصرسليم احمد محمود نبوى ايه87559

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى محمد العيسوى بسمه87560

الدقهليةاألدبىمبصرالعمران ابو احمد احمد محمد بشرى87561

الدقهليةاألدبىمبصربدر محمد على اسامه حسناء87562
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ن575المنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ن408المنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ن471المنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ن437المنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ن436المنصورة/ ف

ن543المنصورة/ ف

ن373المنصورة/ ف

ن360المنصورة/ ف

ن421المنصورة/ ف

ن368المنصورة/ ف

ن395المنصورة/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ن547الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن569الحجر اويش/ ف

ن496الحجر اويش/ ف

ن527الحجر اويش/ ف

ن518الحجر اويش/ ف

ن366الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن568الحجر اويش/ ف

ن601الحجر اويش/ ف

ن496الحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن574الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ن537الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن527الحجر اويش/ ف

ن565الحجر اويش/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصربشار احمد محمد احمد حنان87563

الدقهليةاألدبىمبصرماضى على محمد رضا حنان87564

الدقهليةاألدبىمبصربشار العدوى ابراهيم احمد دعاء87565

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل امبابى امبابى بلبل دنيا87566

الدقهليةاألدبىمبصرالمحسن عبد بركات احمد دينا87567

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمد محمد حمدى دينا87568

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سعد محمد محمد نفاد رانيا87569

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى المعطى عبد يوسف رانيا87570

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم على فهمى حماده رحاب87571

الدقهليةاألدبىمبصردياب دياب كامل دياب رحاب87572

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور احمد احمد اسالم رحمه87573

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى احمد احمد زكريا ريم87574

الدقهليةاألدبىمبصربدوى على على محمود على ريهام87575

الدقهليةاألدبىمبصرغنيم الشحات السيد احمد زهراء87576

الدقهليةاألدبىمبصرسليم محمد الرجال عز محمد سعاد87577

الدقهليةاألدبىمبصرزغبير محمد احمد سيد احمد السيد سميه87578

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم على فهمى رضا سوسن87579

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل امبابى امبابى بلبل شروق87580

الدقهليةاألدبىمبصرسليم الحسينى فريد رفعت شروق87581

الدقهليةاألدبىمبصرالشينى محمد محمد الدين عالء شروق87582

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل الهادى عبد فريد محمد شروق87583

الدقهليةاألدبىمبصرعشرى الغنى عبد عمر محمود شروق87584

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو المجيب عبد اسالم شيماء87585

الدقهليةاألدبىمبصرعلى حامد حمدى خالد شيماء87586

الدقهليةاألدبىمبصرالطوخى محمد محمد محمود شيماء87587

الدقهليةاألدبىمبصرعيطه محمد احمد احمد عائشه87588

الدقهليةاألدبىمبصربشار المتولى الرحيم عبد سعد عبير87589

الدقهليةاألدبىمبصرمشالى محمد يحيى يحيى غاده87590

الدقهليةاألدبىمبصرمطر ابراهيم ابراهيم السيد فاطمه87591

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد صبرى احمد فاطمه87592

الدقهليةاألدبىمبصرالخطيب يوسف زكى محمد فاطمه87593

الدقهليةاألدبىمبصرالغلبان ابراهيم فرج ياسر فاطمه87594

الدقهليةاألدبىمبصرجبر طه السعيد مجدى فطيمه87595

الدقهليةاألدبىمبصرالبهوى المحاسن ابو العزيز عبد عمر لميس87596

الدقهليةاألدبىمبصرالبحيرى على احمد مصطفى مروه87597

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى جبر جبر صالح مريم87598

الدقهليةاألدبىمبصرالحويدى العزيز عبد محمود على منار87599

الدقهليةاألدبىمبصربدوى هللا عبد محمد يوسف منار87600

الدقهليةاألدبىمبصرماضى الشكور عبد المطلب عبد عماد هللا منه87601

الدقهليةاألدبىمبصرالنادى محمد المعطى عبد محمد منى87602

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى الغنى عبد المعطى عبد طارق ندا87603

الدقهليةاألدبىمبصرعزام عرفات محمد حماده ندى87604
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ثانالحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ن491الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن525الحجر اويش/ ف

ن351الحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ن421الحجر اويش/ ف

ن538الحجر اويش/ ف

ن360الحجر اويش/ ف

ن389الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن469الحجر اويش/ ف

ن425الحجر اويش/ ف

ن459الحجر اويش/ ف

ن338الحجر اويش/ ف

ن407الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن365الحجر اويش/ ف

ن539الحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ن427الحجر اويش/ ف

ن355الحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ن474الحجر اويش/ ف

ن374الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن457الحجر اويش/ ف

ن605الحجر اويش/ ف

ن414الحجر اويش/ ف

ن502الحجر اويش/ ف

ن576الحجر اويش/ ف

ن526الحجر اويش/ ف

ن491الحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ن408الحجر اويش/ ف

ن577الحجر اويش/ ف

ن427الحجر اويش/ ف

ن553الحجر اويش/ ف

ن430الحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ن503الحجر اويش/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرزغبى الرحيم عبد الرحيم عبد ندى87605

الدقهليةاألدبىمبصرعمر ابو محمود طه محمود ندى87606

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان الدين سعد جمال نعيمه87607

الدقهليةاألدبىمبصرعيطه السيد على على نوال87608

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل الحميد عبد الحميد عبد حماده نور87609

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى الجواد عبد شكرى نورا87610

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد سامح نورهان87611

الدقهليةاألدبىمبصربشار على محمد راضى هاجر87612

الدقهليةاألدبىمبصرخفاجى هللا عبد احمد رضا هاجر87613

الدقهليةاألدبىمبصربشار محمد السعيد عادل هاجر87614

الدقهليةاألدبىمبصرسليم الحسبنى فريد محمد هاجر87615

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد السيد السيد محمد هاله87616

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخ احمد الحكيم عبد اشرف هناء87617

الدقهليةاألدبىمبصردقليجه اللطيف عبد محمد اللطيف عبد هناء87618

الدقهليةاألدبىمبصرخيال الدرينى محمد عمر هناء87619

الدقهليةاألدبىمبصرسهيل يوسف يوسف سامح ورده87620

الدقهليةاألدبىمبصرعيطه السيد على على ورده87621

الدقهليةاألدبىمبصرغنيم زيد ابو محمد احمد وسام87622

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار احمد على الشحات محمد طه وسام87623

الدقهليةاألدبىمبصرقنديل عارف ابراهيم والء87624

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين السيد الحسن ابو السالم عبد اسراء87625

الدقهليةاألدبىمبصرجاد محمد محمود محمد اسراء87626

الدقهليةاألدبىمبصرعبده احمد محمد محمود اسراء87627

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى على احمد السالم عبد اسماء87628

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد القطب نصر اسماء87629

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن ادم حسن اميره87630

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد حمدى ايمان87631

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود احمد ممدوح ضياء ايه87632

الدقهليةاألدبىمبصرامبابى عبده محمد عبده ايه87633

الدقهليةاألدبىمبصرزايد زيد ابو الفتاح عبد عابد روضه87634

الدقهليةاألدبىمبصرحسن المرسى الشربينى فتحى سلمى87635

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على عيد سهيله87636

الدقهليةاألدبىمبصرالعدروسى شريف محمد الرفاعى شمس87637

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى خليفه احمد على امام شيماء87638

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد المطلب عبد حسن شيماء87639

الدقهليةاألدبىمبصرالمجد ابو عمر الحسن محمد عمر صفاء87640

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد فوزى محمود ضحى87641

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السعيد الحربى ابراهيم عال87642

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه السيد فؤاد محمد فكريه87643

الدقهليةاألدبىمبصررزق على محمد احمد مريم87644

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى جمعه احمد منار87645

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد المجيد عبد السالم عبد رضا منار87646
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ن422الحجر اويش/ ف

ن389الحجر اويش/ ف

ن459الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن453الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن513الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن490الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن456الحجر اويش/ ف

ن429الحجر اويش/ ف

ن570الحجر اويش/ ف

ثانطناح/ ف

ن520طناح/ ف

ثانطناح/ ف

ن389طناح/ ف

ن384طناح/ ف

راسبطناح/ ف

ن490طناح/ ف

ن554طناح/ ف

ن503طناح/ ف

ثانطناح/ ف

ن433طناح/ ف

راسبطناح/ ف

ثانطناح/ ف

ن396طناح/ ف

ن390طناح/ ف

ن560طناح/ ف

راسبطناح/ ف

ن416طناح/ ف

ثانطناح/ ف

ن427طناح/ ف

ن439طناح/ ف

راسبطناح/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3371

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةاألدبىمبصرالمسلمى حامد احمد محمد االسالم منار87647

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد شحاته ابراهيم نشأت منى87648

الدقهليةاألدبىمبصرفاضل السالم عبد عيد حسان مى87649

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد الستار عبد سالمه نهى87650

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد جمعه السيد نورا87651

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد محمود رضا هاجر87652

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب احمد العزب جمعه هبه87653

الدقهليةاألدبىمبصربربر حسن شعبان الحكيم عبد اثار87654

الدقهليةاألدبىمبصرزقزوق السيد العزيز عبد العزيز عبد اسراء87655

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى السعيد محمد احمد اميره87656

الدقهليةاألدبىمبصريوسف الدسوقى الشربينى شوقى االء87657

الدقهليةاألدبىمبصرشونه محمد محمد رمضان محمد االء87658

الدقهليةاألدبىمبصرعمر السعيد على ناجى ايمان87659

الدقهليةاألدبىمبصرالطحان المتولى شعبان محمد الدين صالح عائشه87660

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ابراهيم فرج ايمن فاطمه87661

الدقهليةاألدبىمبصرعلى المتولى محمود فاطمه87662

الدقهليةاألدبىمبصرالبلقينى العدل حامد مصباح فيحاء87663

الدقهليةاألدبىمبصرشعالن الباز صبرى الباز مريم87664

الدقهليةاألدبىمبصرالقصبى شعبان عثمان المنعم عبد مريم87665

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان راشد ناصر مريم87666

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى رجب العدل محمود مياده87667

الدقهليةاألدبىمبصرمعوض العاطى عبد صبرى ميار87668

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ابراهيم فاروق السيد ناهد87669

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد ربه عبد السيد نورهان87670

الدقهليةاألدبىمبصراالزمازى راجح عيد ايمان87671

الدقهليةاألدبىمبصرسعد محمد السيد محمد ابتسام87672

الدقهليةاألدبىمبصرشبل احمد الحميد عبد طارق ساره87673

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد الفتوح ابو عاطف شيماء87674

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى على ابراهيم ابراهيم اميره87675

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عمر محمود محمد امل87676

الدقهليةاألدبىمبصرطرباى حموده الغندور حسين امانى87677

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد البسيونى البسيونى نبيه امانى87678

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم محمد ايه87679

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على حامد محمد االء87680

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد المتولى محمد خلود87681

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمود هللا فتح الحلوانى دنيا87682

الدقهليةاألدبىمبصرالزناتى السيد محمد ساره87683

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد العزيز عبد محمد على ساره87684

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات ابراهيم يونس ابراهيم ماهر سهير87685

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد عبده الحمد شيبه شيماء87686

الدقهليةاألدبىمبصرسليم محمود المحمدى محمود فاطمه87687

الدقهليةاألدبىمبصربصيلى السيد عطيه محمد فاطمه87688
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ن536طناح/ ف

ثانطناح/ ف

ثانطناح/ ف

ن447طناح/ ف

ثانطناح/ ف

ثانطناح/ ف

راسبطناح/ ف

ن429شها/ ف

ثانشها/ ف

ن501شها/ ف

ن454شها/ ف

ن410شها/ ف

ن421شها/ ف

ن564شها/ ف

راسبشها/ ف

ن411شها/ ف

ثانشها/ ف

ثانشها/ ف

ثانشها/ ف

ن377شها/ ف

ن451شها/ ف

ن524شها/ ف

ن510شها/ ف

ن433شها/ ف

ن538االعجر كفر/ ف

ن515االعجر كفر/ ف

ن382االعجر كفر/ ف

ن424االعجر كفر/ ف

راسبتلبانة/ ف

ن475تلبانة/ ف

ثانتلبانة/ ف

ن536تلبانة/ ف

ن416تلبانة/ ف

ن533تلبانة/ ف

ثانتلبانة/ ف

راسبتلبانة/ ف

ن422تلبانة/ ف

راسبتلبانة/ ف

ن346تلبانة/ ف

ثانتلبانة/ ف

ثانتلبانة/ ف

ن431تلبانة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرعارف جمعه ناصر لينا87689

الدقهليةاألدبىمبصرالعربى طه عرفات طه منى87690

الدقهليةاألدبىمبصرقوره محمد حسين محمود مى87691

الدقهليةاألدبىمبصرالحلباوى المقصود عبد سمير محمد هللا منه87692

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد جمعه الدين سعد محمد نورهان87693

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه متولى عيد محمد نورهان87694

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى عطيه محمد االمام هاجر87695

الدقهليةاألدبىمبصراحمد عبده الحميد عبد المتولى االء87696

الدقهليةاألدبىمبصرعبده الباز اسماعيل اسماء87697

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين السيد السيد خالد اسماء87698

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد انور صالح اسماء87699

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سعد صبرى ايه87700

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى محمد وفيق ايه87701

الدقهليةاألدبىمبصراحمد عبده الحميد عبد المتولى دعاء87702

الدقهليةاألدبىمبصرخفاجى على الحى عبد احمد رميساء87703

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبده السيد الحكيم عبد ساره87704

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى رجب مجدى مى87705

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى مختار صالح الهدى نور87706

الدقهليةاألدبىمبصرخيال مصطفى الرازق عبد احمد نورهان87707

الدقهليةاألدبىمبصرالغندور احمد ابراهيم منصور نيره87708

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد اشرف هدير87709

الدقهليةاألدبىمبصرخيال المتولى حسن محمود اسماء87710

الدقهليةاألدبىمبصرحامد محمد رجب ماهر ايه87711

الدقهليةاألدبىمبصراحمد احمد السيد السيد بدور87712

الدقهليةاألدبىمبصرالخميسى القادر عبد مصطفى سامح حنين87713

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد المتجلى عبد المتجلى عبد خديجه87714

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى المتولى السيد وجدى زينب87715

الدقهليةاألدبىمبصرحامد العرب عز سمير عبير87716

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عمر صابر محمد الزهراء فاطمه87717

الدقهليةاألدبىمبصرالشرقاوى نجا الشرقاوى فدوى87718

الدقهليةاألدبىمبصرطمان السيد وهبه السيد ماهيتاب87719

الدقهليةاألدبىمبصرمهران محمد سالمه مروه87720

الدقهليةاألدبىمبصرالمعصراوى الدين محى على محب مريم87721

الدقهليةاألدبىمبصرالمعصراوى الدين محى على محب منار87722

الدقهليةاألدبىمبصرالعشرى محمد محمد سامى ندى87723

الدقهليةاألدبىمبصرالغنيمى محمد الباز حافظ نورهان87724

الدقهليةاألدبىمبصرشادى شعبان بدير اسراء87725

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى الحميد عبد السيد جمال اسراء87726

الدقهليةاألدبىمبصرسرحان مصطفى الرحيم عبد عصام اسراء87727

الدقهليةاألدبىمبصرالسواح حسن الرحيم عبد محمد اسراء87728

الدقهليةاألدبىمبصرالرؤف عبد حامد محمد رضا اسماء87729

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد ابراهيم على مصطفى اسماء87730
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ن501تلبانة/ ف

ثانتلبانة/ ف

ن529تلبانة/ ف

ثانتلبانة/ ف

ن478تلبانة/ ف

ثانتلبانة/ ف

ثانتلبانة/ ف

ن449على ميت/ ف

ن539على ميت/ ف

ن527على ميت/ ف

ن531على ميت/ ف

ن371على ميت/ ف

ثانعلى ميت/ ف

ن429على ميت/ ف

راسبعلى ميت/ ف

ن455على ميت/ ف

ثانعلى ميت/ ف

ن481على ميت/ ف

ن423على ميت/ ف

ثانعلى ميت/ ف

راسبعلى ميت/ ف

ن510بدواى كفر/ ف

ن383بدواى كفر/ ف

ثانبدواى كفر/ ف

ثانبدواى كفر/ ف

ثانبدواى كفر/ ف

ثانبدواى كفر/ ف

راسببدواى كفر/ ف

ن366بدواى كفر/ ف

ن497بدواى كفر/ ف

ن391بدواى كفر/ ف

ن460بدواى كفر/ ف

ن402بدواى كفر/ ف

ن415بدواى كفر/ ف

ن446بدواى كفر/ ف

ن427بدواى كفر/ ف

ن556سندوب منية/ ف

راسبسندوب منية/ ف

راسبسندوب منية/ ف

ن409سندوب منية/ ف

ن385سندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرعلى ابو احمد محمد سعد االء87731

الدقهليةاألدبىمبصرعلى يوسف محمد يوسف االء87732

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات السيد محمود الزهراء87733

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابراهيم الرزاق عبد نجاح على اميره87734

الدقهليةاألدبىمبصرمطاوع احمد حلمى السيد اشرف ايمان87735

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار الغنى عبد السيد محمد خالد ايمان87736

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الدسوقى الغنى عبد محمد ايمان87737

الدقهليةاألدبىمبصرجبر الفتاح عبد الموافى الفتاح عبد ايه87738

الدقهليةاألدبىمبصرالمحمودى السيد نبيه محمد ايه87739

الدقهليةاألدبىمبصرالمليجى على جوده مصطفى ايه87740

الدقهليةاألدبىمبصرالغندور محمد فتحى العزيز عبد بسنت87741

الدقهليةاألدبىمبصرنوفل هللا عبد المتولى محمد محمد تيسير87742

الدقهليةاألدبىمبصرفارس حسن فهمى مصطفى دعاء87743

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى العزيز عبد محمد ياسين دنيا87744

الدقهليةاألدبىمبصرمطاوع زيد ابو محمود محمد رحمه87745

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى مصطفى الشحات محمد روان87746

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى شعبان فوزى ايمن ريهام87747

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى غزى الموافى عرفات زينب87748

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد على اسامه ساره87749

الدقهليةاألدبىمبصرزغامير السيد محمود الباز ساره87750

الدقهليةاألدبىمبصرهشام محمد محمد على ساره87751

الدقهليةاألدبىمبصرحواس السيد السيد هشام سعده87752

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى الفتاح عبد سعد محمد سماء87753

الدقهليةاألدبىمبصراالمام االمام محب حلمى سماح87754

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات حسين حسين محمد خالد سماح87755

الدقهليةاألدبىمبصرفضل حسن المجيد عبد شريف سماح87756

الدقهليةاألدبىمبصرااللفى السيد السيد فايز سميه87757

الدقهليةاألدبىمبصرسرحان حسين ابراهيم سعد سهيله87758

الدقهليةاألدبىمبصرعمرو الحميد عبد احمد محمد شاهيناز87759

الدقهليةاألدبىمبصرالبطه العال عبد السيد مصبح شيماء87760

الدقهليةاألدبىمبصرجاد احمد محمد احمد عبير87761

الدقهليةاألدبىمبصررزق مصطفى كامل مصطفى علياء87762

الدقهليةاألدبىمبصرالسعود ابو احمد محمد المهدى وليد الزهراء فاطمه87763

الدقهليةاألدبىمبصرمدكور على وفقى على فاطمه87764

الدقهليةاألدبىمبصرالوصيف محمد الهادى عبد محمد فاطمه87765

الدقهليةاألدبىمبصرخليل محمد الفتاح عبد محمود فاطمه87766

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد السيد ابراهيم امجد لبنى87767

الدقهليةاألدبىمبصرالمليجى جمعه اللطيف عبد صالح ليلى87768

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السيد السيد رضا مريم87769

الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد النمر محمد مريم87770

الدقهليةاألدبىمبصرمبروك السيد محمود محمد مكارم87771

الدقهليةاألدبىمبصرحوايج متولى السيد ايمن منار87772
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ثانسندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن350سندوب منية/ ف

ن465سندوب منية/ ف

ن467سندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

راسبسندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن445سندوب منية/ ف

راسبسندوب منية/ ف

ن412سندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن385سندوب منية/ ف

ن489سندوب منية/ ف

ن377سندوب منية/ ف

راسبسندوب منية/ ف

ن468سندوب منية/ ف

ن441سندوب منية/ ف

ن467سندوب منية/ ف

ن387سندوب منية/ ف

ن389سندوب منية/ ف

ن396سندوب منية/ ف

ن501سندوب منية/ ف

ن373سندوب منية/ ف

ن423سندوب منية/ ف

ن407سندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن467سندوب منية/ ف

ن499سندوب منية/ ف

ن484سندوب منية/ ف

راسبسندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن387سندوب منية/ ف

ن516سندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن466سندوب منية/ ف

ن464سندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن401سندوب منية/ ف

ن482سندوب منية/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد مستور الرازق عبد منى87773

الدقهليةاألدبىمبصرمحسن عبده فراج السيد محمد ميمونه87774

الدقهليةاألدبىمبصرشبانه السيد شبانه محمد نبيله87775

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى محمد عمر محمد طارق نجالء87776

الدقهليةاألدبىمبصرجابر ابراهيم رمضان عادل الهدى نور87777

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات هللا فتح مصطفى مصطفى نرمين87778

الدقهليةاألدبىمبصرشادى شعبان بدير هاجر87779

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو سليمان مصطفى سليمان هاجر87780

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد السيد ناصر هاجر87781

الدقهليةاألدبىمبصراالزمازى محمد محمد فرج هاجر87782

الدقهليةاألدبىمبصرنصار السيد محمد السيد محمد هاجر87783

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو صابر محمود هاجر87784

الدقهليةاألدبىمبصرربيع احمد سيد احمد محمد مؤمن هاجر87785

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى المجيد عبد الفتاح عبد مصطفى هبه87786

الدقهليةاألدبىمبصرسليم السيد حسن سليم السيد ورده87787

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين محمود المطلب عبد محمد وفاء87788

الدقهليةاألدبىمبصرالحى عبد السعيد فتحى السيد ياسمين87789

الدقهليةاألدبىمبصرخليل ابراهيم اللطيف عبد محمود ياسمين87790

الدقهليةاألدبىمبصرهان احمد سيد نجاح احمد احالم87791

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد المنعم عبد ابراهيم اسراء87792

الدقهليةاألدبىمبصرصادق البارى عبد صادق محمد اسراء87793

الدقهليةاألدبىمبصرالشناوى محمد السعيد السيد اسماء87794

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه حبيب الكريم عبد محمد اسماء87795

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد المنعم عبد ابراهيم افنان87796

الدقهليةاألدبىمبصرصديق احمد محمود اميره87797

الدقهليةاألدبىمبصراحمد العال عبد حسنين عبده ايمان87798

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب محمد احمد ابراهيم ايه87799

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد مسعد السيد السيد ايه87800

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السعيد محمد فاضل خلود87801

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد المنعم عبد المنعم عبد رحمه87802

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على شوقى شوقى ساره87803

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب بدر المنعم عبد العال عبد ساره87804

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد المنعم عبد فايد فايد ساره87805

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد حسن الفتاح عبد سمر87806

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم ياسر سهيله87807

الدقهليةاألدبىمبصرعقيله محمد عقيله ابراهيم شيماء87808

الدقهليةاألدبىمبصرالصباغ محمد السيد ابراهيم غاده87809

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى احمد احمد عادل فوقيه87810

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه سالمه محمود لبنى87811

الدقهليةاألدبىمبصرحامد احمد المنعم عبد السعيد مريم87812

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد المصرى محمد محمد ممتازه87813

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد محمد صبحى سعد منار87814
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ن467سندوب منية/ ف

ن520سندوب منية/ ف

ن602سندوب منية/ ف

ن464سندوب منية/ ف

ن484سندوب منية/ ف

ن415سندوب منية/ ف

ن440سندوب منية/ ف

ن406سندوب منية/ ف

ن439سندوب منية/ ف

راسبسندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن480سندوب منية/ ف

ن442سندوب منية/ ف

ن386سندوب منية/ ف

ن424سندوب منية/ ف

راسبسندوب منية/ ف

ن404سندوب منية/ ف

راسبالدربى كوم/ ف

ن393الدربى كوم/ ف

ن377الدربى كوم/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

راسبالدربى كوم/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

ن385الدربى كوم/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

راسبالدربى كوم/ ف

ن415الدربى كوم/ ف

ن481الدربى كوم/ ف

ن439الدربى كوم/ ف

ن470الدربى كوم/ ف

ن546الدربى كوم/ ف

ن457الدربى كوم/ ف

ن457الدربى كوم/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

ن402الدربى كوم/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

ن477الدربى كوم/ ف

ن528الدربى كوم/ ف

ن416الدربى كوم/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد اسماعيل اسماعيل ندى87815

الدقهليةاألدبىمبصرصديق حسين خالد نجالء87816

الدقهليةاألدبىمبصرهان احمد سيد نجاح احمد نزاهه87817

الدقهليةاألدبىمبصرحامد سالمه سالمه احمد هايدى87818

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور رمضان معوض ابراهيم ايه87819

الدقهليةاألدبىمبصراحمد المندوه الغريب خيرى نهال87820

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المهدى المجيد عبد الدين عالء ياسمين87821

الدقهليةاألدبىمبصرشراره على حسنى ناصر االء87822

الدقهليةاألدبىمبصرعوض الفتوح ابو عوض السيد ايه87823

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حسين فكرى محمد ايه87824

الدقهليةاألدبىمبصرنجيب المهدى محمد رضا اسماء87825

الدقهليةاألدبىمبصرمظلوم شعبان رمضان ايمان87826

الدقهليةاألدبىمبصرملطه ابراهيم المنعم عبد محمد ايمان87827

الدقهليةاألدبىمبصرالبربرى ابراهيم اللطيف عبد خالد خلود87828

الدقهليةاألدبىمبصرنصار احمد صبرى شوقى ساره87829

الدقهليةاألدبىمبصرعويس محمد محمد فهيم ساره87830

الدقهليةاألدبىمبصرسعد احمد محمد محمد ساره87831

الدقهليةاألدبىمبصرالبحراوى محمد ابراهيم ايمن سلمى87832

الدقهليةاألدبىمبصرخطاب احمد محمد محمد سميه87833

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شهاب محمد احمد محمود سميه87834

الدقهليةاألدبىمبصرالسبع الكريم عبد وليد شروق87835

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الجليل عبد الغريب رمضان شيماء87836

الدقهليةاألدبىمبصريوسف على قاسم حسن عائشه87837

الدقهليةاألدبىمبصرالسرجانى ياسين اشرف مريم87838

الدقهليةاألدبىمبصراحمد احمد الدسوقى ابراهيم مريم87839

الدقهليةاألدبىمبصرشراره على حسنى اسماعيل مريم87840

الدقهليةاألدبىمبصررجب اللطيف عبد لبيب محمد مريم87841

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد محمد مريم87842

الدقهليةاألدبىمبصرالصباغ ابراهيم بسيونى محمد منار87843

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الجمل عباس احمد نورهان87844

الدقهليةاألدبىمبصرالصبور عبد محمد السيد وفاء87845

الدقهليةاألدبىمبصرالنبوى العزيز عبد ابراهيم جمال وفاء87846

الدقهليةاألدبىمبصرخالد محمد فتحى محمد يارا87847

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى الدين صالح احمد ياسمين87848

الدقهليةاألدبىمبصرحامد الغفار عبد كمال اسراء87849

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى السيد مصطفى اسماء87850

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد هللا عبد امل87851

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد المعاطى ابو الدين نور امل87852

الدقهليةاألدبىمبصرصالح محمود صالح ايمان87853

الدقهليةاألدبىمبصرزرد اسماعيل مصطفى ايمان87854

الدقهليةاألدبىمبصركامل حامد طه ايه87855

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى السيد عادل ايه87856
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ن539الدربى كوم/ ف

ن402الدربى كوم/ ف

ن482الدربى كوم/ ف

ن488الدربى كوم/ ف

ن472دمنة محلة منية/ ف

ثاندمنة محلة منية/ ف

ن355دمنة محلة منية/ ف

ن502االعظم االمام/ ف

ن365االعظم االمام/ ف

ن443االعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

راسباالعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

ن475االعظم االمام/ ف

ن436االعظم االمام/ ف

ن374االعظم االمام/ ف

ن568االعظم االمام/ ف

ن386االعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

ن439االعظم االمام/ ف

ن426االعظم االمام/ ف

ن409االعظم االمام/ ف

ن505االعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

راسباالعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

ن367االعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

راسباالعظم االمام/ ف

ن410االعظم االمام/ ف

ن385العز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ن420العز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

راسبالعز برق/ ف

ن419العز برق/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرجبر محمد جمعه محمد خديجه87857

الدقهليةاألدبىمبصرعوض عمر مصطفى رمضان خلود87858

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد سيد العزيز عبد خلود87859

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد مصطفى دعاء87860

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد احمد محمد دنيا87861

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو على محمود دنيا87862

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد المعاطى ابو السيد رانيا87863

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد عطيه السيد رانيا87864

الدقهليةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد وحيد رجاء87865

الدقهليةاألدبىمبصرالباقى عبد العدوى الباقى عبد رحمه87866

الدقهليةاألدبىمبصراحمد منصور احمد ريهام87867

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السيد رمضان ريهام87868

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل على احمد زينب87869

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد اشرف زينب87870

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد نبيل نادر ساره87871

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود عيد الباز شيماء87872

الدقهليةاألدبىمبصررزق محمد السيد عابد شيماء87873

الدقهليةاألدبىمبصرعيد السعيد اللطيف عبد شيماء87874

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد حسنى رجب غاده87875

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد الشربينى المنعم عبد فاطمه87876

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد عصام فاطمه87877

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد رمضان محمد فاطمه87878

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى محمد صالح الرحيم عبد رضا مايزه87879

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد طه فتحى منال87880

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد لطفى سمير منى87881

الدقهليةاألدبىمبصرعوض عاطف صبرى مها87882

الدقهليةاألدبىمبصرالشرقاوى السيد ايهاب ميرنا87883

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد محمود ناريمان87884

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمد حمدى حسن ندى87885

الدقهليةاألدبىمبصرعيد على السيد نرمين87886

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على رمضان محمد نورا87887

الدقهليةاألدبىمبصرعرفه عرفه محمود احمد والء87888

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد صادق محمد منير والء87889

الدقهليةاألدبىمبصرهيكل محمد على ابراهيم محمد هبه87890

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد غازى محمد محمد يارا87891

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الدسوقى جمال اسراء87892

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو فوزى جمال اسراء87893

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الباز سامى اسراء87894

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العنانى السيد ابراهيم اسماء87895

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم شعبان احمد الشيماء87896

الدقهليةاألدبىمبصرعبده مشرف محمد ياسر الهام87897

الدقهليةاألدبىمبصرالباز هللا عبد مسعد اميره87898
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ن399العز برق/ ف

راسبالعز برق/ ف

راسبالعز برق/ ف

ن456العز برق/ ف

ن446العز برق/ ف

راسبالعز برق/ ف

ن491العز برق/ ف

ن372العز برق/ ف

ن443العز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ن410العز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ن389العز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ن523العز برق/ ف

ن390العز برق/ ف

ن520العز برق/ ف

ن385العز برق/ ف

ن372العز برق/ ف

ن401العز برق/ ف

ن391العز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ن543العز برق/ ف

ن380العز برق/ ف

ن391العز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ن474العز برق/ ف

ن401العز برق/ ف

ن506العز برق/ ف

ن492العز برق/ ف

ن502العز برق/ ف

راسبالعز برق/ ف

ن356العز برق/ ف

ن356مراس بنى كوم/ ف

راسبمراس بنى كوم/ ف

راسبمراس بنى كوم/ ف

راسبمراس بنى كوم/ ف

ن445مراس بنى كوم/ ف

ثانمراس بنى كوم/ ف

ثانمراس بنى كوم/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرسعد حجازى الشحات احمد ايمان87899

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد الدين عماد حسين هللا ايه87900

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المتولى الكريم عبد محمد ساره87901

الدقهليةاألدبىمبصرموافى محمد فكرى سمر87902

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات حسن هللا عبد مجدى شيماء87903

الدقهليةاألدبىمبصرعطوه ناصف حامد عاطف عنبر87904

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى عبده محمد عصام غاده87905

الدقهليةاألدبىمبصرالجوهرى العزيز عبد حسين احمد مريم87906

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمد زكريا محمد مريم87907

الدقهليةاألدبىمبصرالعجمى محمد فتحى محمد منى87908

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السيد مصباح القصبى نبويه87909

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم ياقوت على رضا هيام87910

الدقهليةاألدبىمبصرشبانه حسن شبانه وفاء87911

الدقهليةاألدبىمبصرعطا محمد رمضان حماده اسراء87912

الدقهليةاألدبىمبصررشاد محمد رأفت راضى انتصار87913

الدقهليةاألدبىمبصرفرج رضوان الرفاعى ربيع ايمان87914

الدقهليةاألدبىمبصرحشيش مصطفى مصطفى احمد امنيه87915

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد السيد محمد ايه87916

الدقهليةاألدبىمبصرعلى خليفه ابراهيم على تسبيح87917

الدقهليةاألدبىمبصرعامر احمد مجدى ديانا87918

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود رجب وسيم دعاء87919

الدقهليةاألدبىمبصرزيدان مصطفى امين هشام ساره87920

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسانين المنشاوى مصطفى شمس87921

الدقهليةاألدبىمبصراحمد المتولى محمد راضى شفاء87922

الدقهليةاألدبىمبصرالمطلب عبد ابراهيم المطلب عبد عبير87923

الدقهليةاألدبىمبصرفوده المتولى الحميد عبد حماده عال87924

الدقهليةاألدبىمبصرعمران محمد الغنى عبد شعبان مروه87925

الدقهليةاألدبىمبصرعمران مصطفى محمود رمضان مريم87926

الدقهليةاألدبىمبصرطه القادر عبد مسعد رمضان نانسى87927

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الباز على جمعه ندى87928

الدقهليةاألدبىمبصرعوده احمد عوده احمد نورا87929

الدقهليةاألدبىمبصرطه المعطى عبد ابراهيم المعطى عبد نورا87930

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود رجب وحيد هدى87931

الدقهليةاألدبىمبصرلبيب العربى محمد محمد هيام87932

الدقهليةاألدبىمبصرالبكرى محمد السالم عبد عرفات وعد87933

الدقهليةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد محمود ايمن ياسمين87934

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على الصاوى رضا ياسمين87935

الدقهليةاألدبىمبصرغانم هللا عبد موسى اشرف اسراء87936

الدقهليةاألدبىمبصرعيطه الدكرورى محمود الرزاق عبد اسراء87937

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد عطيه ياسر اسماء87938

الدقهليةاألدبىمبصرالعايدى محمود محمود احمد ايمان87939

الدقهليةاألدبىمبصربدران المتولى العابدين زين محمد تسنيم87940
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ن479مراس بنى كوم/ ف

ن456مراس بنى كوم/ ف

ن364مراس بنى كوم/ ف

ثانمراس بنى كوم/ ف

ثانمراس بنى كوم/ ف

ن373مراس بنى كوم/ ف

ن433مراس بنى كوم/ ف

ثانمراس بنى كوم/ ف

ن468مراس بنى كوم/ ف

ن382مراس بنى كوم/ ف

راسبمراس بنى كوم/ ف

راسبمراس بنى كوم/ ف

ن374مراس بنى كوم/ ف

راسببلجاى/ ف

ن460بلجاى/ ف

ثانبلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

ثانبلجاى/ ف

ن399بلجاى/ ف

ثانبلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

ن405بلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

ثانبلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

ثانبلجاى/ ف

ن585بلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

ثانبلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

ثانبلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

ن489النموذجى المنصورة/ ف

ن576النموذجى المنصورة/ ف

ن360النموذجى المنصورة/ ف

ثانالنموذجى المنصورة/ ف

ن447النموذجى المنصورة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد المتجلى عبد لطفى عادل حبيبه87941

الدقهليةاألدبىمبصرفرج المقصود عبد محمد محمد خديجه87942

الدقهليةاألدبىمبصرصالح محمد الباب فتح نبيل روان87943

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد الغنى عبد السعيد محمد الزهراء87944

الدقهليةاألدبىمبصرسعيد عمر جمال ساره87945

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل الغنى عبد حسين ساره87946

الدقهليةاألدبىمبصرشريف طاهر محمد طارق سلمى87947

الدقهليةاألدبىمبصرراشد الباقى عبد عابد سلمى87948

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان احمد البدوى السيد الكريم عبد سميه87949

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى محمد حسن فداء مريم87950

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد البدوى هللا منه87951

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمود حسن محمود ميرنا87952

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد جوده متولى ندى87953

الدقهليةاألدبىمبصرعبده العزب يحيى احمد هاجر87954

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد السيد هبه87955

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى الكريم عبد الشربينى الكريم عبد اسراء87956

الدقهليةاألدبىمبصرحماد ابراهيم سالم حماد اسماء87957

الدقهليةاألدبىمبصرليله محمد الشكور عبد طلعت اسماء87958

الدقهليةاألدبىمبصرالكريم عبد الشربينى اسامه ايه87959

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد يوسف هشام ايمان87960

الدقهليةاألدبىمبصرطه محمد احمد خديجه87961

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى الدسوقى وديع عماد ساره87962

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى محمد ابراهيم هللا فرج الحى عبد ميار87963

الدقهليةاألدبىمبصركسبيه على محمد المندوه ندى87964

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد على محمد ندى87965

الدقهليةاألدبىمبصربرى محمد عطيه محمد هاجر87966

الدقهليةاألدبىمبصرالفرحاتى محمود جاسر محمد يارا87967

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد سالم محمد عاطف ياسمين87968

الدقهليةاألدبىمبصربدوى عطيه حسين محمد السيد اسراء87969

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد السيد اسراء87970

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى هللا عبد هديوى طارق اسراء87971

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد معوض مصطفى محمد اسراء87972

الدقهليةاألدبىمبصرالغندور حافظ مصطفى يونس حسين اسماء87973

الدقهليةاألدبىمبصرالسقطى السيد محمد احمد االء87974

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد ابراهيم المرسى محمود االء87975

الدقهليةاألدبىمبصرالزعبالوى محمد محمد محمد محمود االء87976

الدقهليةاألدبىمبصرالحسانين محمد السيد محمد الشيماء87977

الدقهليةاألدبىمبصرسويلم ابو خضر احمد هللا جاب امل87978

الدقهليةاألدبىمبصرمشه الفتاح عبد امين انور امنيه87979

الدقهليةاألدبىمبصرالدين عز محمود محمد سمير امينه87980

الدقهليةاألدبىمبصرالشينى محمد السيد احمد ايمان87981

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته سند محمد حسن ايمان87982
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ن413النموذجى المنصورة/ ف

ن423النموذجى المنصورة/ ف

ن381النموذجى المنصورة/ ف

ن408النموذجى المنصورة/ ف

راسبالنموذجى المنصورة/ ف

ن409النموذجى المنصورة/ ف

ن536النموذجى المنصورة/ ف

ثانالنموذجى المنصورة/ ف

ن560النموذجى المنصورة/ ف

ن435النموذجى المنصورة/ ف

ثانالنموذجى المنصورة/ ف

ن573النموذجى المنصورة/ ف

متخلفالنموذجى المنصورة/ ف

ن501النموذجى المنصورة/ ف

ثانالنموذجى المنصورة/ ف

ثانالدنابيق/ ف

ن435الدنابيق/ ف

ن489الدنابيق/ ف

ن426الدنابيق/ ف

ثانالدنابيق/ ف

ثانالدنابيق/ ف

ن471الدنابيق/ ف

ثانالدنابيق/ ف

ن537الدنابيق/ ف

ثانالدنابيق/ ف

ن519الدنابيق/ ف

ن420الدنابيق/ ف

ثانالدنابيق/ ف

ثانغمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ن406غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ن365غمر ميت/ ف

ن479غمر ميت/ ف

ن508غمر ميت/ ف

ن427غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن384غمر ميت/ ف

ن463غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصراصيله على المقصود عبد عادل ايمان87983

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى الشافى عبد البيومى عطيه ايمان87984

الدقهليةاألدبىمبصرخفاجه احمد السيد محمد مصطفى ايه87985

الدقهليةاألدبىمبصرمطر العنين ابو حسين سعد السيد تحيه87986

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا ابو البارى عبد البارى عبد النبى نور تسابيح87987

الدقهليةاألدبىمبصرالعجمى المنعم عبد السالم عبد اشرف تسبيح87988

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى الحميد عبد محمد طلعت تسبيح87989

الدقهليةاألدبىمبصرحسين شبل الغنى عبد ناصر تقوى87990

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو عمر محمود عصام جهاد87991

الدقهليةاألدبىمبصرمختار احمد حامد احمد خلود87992

الدقهليةاألدبىمبصرخليل نبيه طارق خلود87993

الدقهليةاألدبىمبصرعمر ابو محمد الشافى عبد محسن خلود87994

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد مصطفى هانى داليا87995

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد حسين عصام دينا87996

الدقهليةاألدبىمبصرالمصرى العزيز عبد السالم عبد محمد دينا87997

الدقهليةاألدبىمبصرعوض البسيونى محمد محمد دنيا87998

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمود المتولى جمال راندا87999

الدقهليةاألدبىمبصرماجور هللا فرج ابراهيم محمد رانيا88000

الدقهليةاألدبىمبصرالجوهرى العال عبد الرحمن عبد احمد رحمه88001

الدقهليةاألدبىمبصرالموافى زكى محمد زكى رفيده88002

الدقهليةاألدبىمبصرطلخان على احمد محمد زهوه88003

الدقهليةاألدبىمبصرمشعل ابراهيم مصطفى عادل زينب88004

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد الفتاح عبد نبيه الفتاح عبد ساره88005

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد جاد محمد ياسر ساره88006

الدقهليةاألدبىمبصرسرور الجليل عبد محمد ابراهيم سحر88007

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد السيد جمال سلمى88008

الدقهليةاألدبىمبصرالبارى عبد محمد مصطفى محمد سمر88009

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد الحليم عبد السيد شروق88010

الدقهليةاألدبىمبصرسند عطيه ابراهيم متولى جالل شروق88011

الدقهليةاألدبىمبصرحبيب البديع عبد عادل شيماء88012

الدقهليةاألدبىمبصرحموده نصير احمد نصير رمضان عائشه88013

الدقهليةاألدبىمبصرالبقرى السيد جوده خالد علياء88014

الدقهليةاألدبىمبصرزكيبه احمد الوهاب عبد رضا الزهراء فاطمه88015

الدقهليةاألدبىمبصرالحنفى احمد عرفه عادل فاطمه88016

الدقهليةاألدبىمبصرالصفطى عطيه ابراهيم محمد فاطمه88017

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى شرف لبيب مسعد فاطمه88018

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور اللطيف عبد محمد مسعد فاطمه88019

الدقهليةاألدبىمبصروهدان محمد محمد مصطفى فاطمه88020

الدقهليةاألدبىمبصرالغمراوى محمود ربيع احمد مروه88021

الدقهليةاألدبىمبصرالقصاص على السيد صبحى مريم88022

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد القناوى محمد مريم88023

الدقهليةاألدبىمبصرحجاره عوض هالل احمد رأفت هللا منه88024
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ن431غمر ميت/ ف

ن548غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن360غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن544غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن434.5غمر ميت/ ف

ن491.5غمر ميت/ ف

ن469غمر ميت/ ف

ن422غمر ميت/ ف

ن588غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن360غمر ميت/ ف

ن488غمر ميت/ ف

ن426غمر ميت/ ف

ن534غمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ن324غمر ميت/ ف

ن439غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن466غمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ن554غمر ميت/ ف

ن488غمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ن348غمر ميت/ ف

ن429غمر ميت/ ف

ن391.5غمر ميت/ ف

ن420غمر ميت/ ف

ن404غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن405غمر ميت/ ف

ن564.5غمر ميت/ ف

ن526غمر ميت/ ف

ن580.5غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن476غمر ميت/ ف

ن577غمر ميت/ ف

ن409غمر ميت/ ف

ن456غمر ميت/ ف

ن519غمر ميت/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالغبارى حامد ابراهيم رضا هللا منه88025

الدقهليةاألدبىمبصرحرب ابراهيم محمد العليم عبد زينهم هللا منه88026

الدقهليةاألدبىمبصرحرب ابراهيم محمد العليم عبد خالد مياده88027

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الدسوقى السيد ابراهيم ندى88028

الدقهليةاألدبىمبصرهللا فرج السيد هللا عبد محمد رضا ندى88029

الدقهليةاألدبىمبصربسيونى المطلب عبد المنعم عبد صالح ندى88030

الدقهليةاألدبىمبصرحموده الفتاح عبد محمد وليد نغم88031

الدقهليةاألدبىمبصرالسحرتى ابراهيم احمد ابراهيم نوران88032

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد فتحى محمد الرحيم عبد نور88033

الدقهليةاألدبىمبصرالمحالوى العال عبد النور عبد العال عبد نور88034

الدقهليةاألدبىمبصرالسحرتى ابراهيم احمد ابراهيم نورهان88035

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم الدسوقى نيره88036

الدقهليةاألدبىمبصرحطبه الخير ابو العظيم عبد احمد خالد هاجر88037

الدقهليةاألدبىمبصرسيف ابو اللطيف عبد محمود اللطيف عبد هاجر88038

الدقهليةاألدبىمبصرخضر احمد سيد احمد سيد ايوب السيد هاله88039

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمد مصطفى نبيل هند88040

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد محمد صابر حامد وسام88041

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد محمد محمود محمد وفاء88042

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل اسماعيل عطيه عطيه سمير والء88043

الدقهليةاألدبىمبصرشلش احمد ابراهيم محمد يارا88044

الدقهليةاألدبىمبصررضوان محمد محمود المنعم عبد يمنى88045

الدقهليةاألدبىمبصرمحمدى محمد السيد السعيد ايه88046

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد ايمن هللا ايه88047

الدقهليةاألدبىمبصرطه محمد محمد ايمن ايه88048

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات العزيز عبد ابراهيم العزيز عبد ايه88049

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه محمد محمد هللا عبد ايه88050

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات محمد ناصر ايه88051

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد اسراء88052

الدقهليةاألدبىمبصرالشهابى العزيز عبد الفتاح عبد احمد اسماء88053

الدقهليةاألدبىمبصرمحمدى الفتاح عبد اشرف السيده88054

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم بكر ابراهيم الشيماء88055

الدقهليةاألدبىمبصرالتهامى سعد محمد خالد امنيه88056

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد محمد ياسر امينه88057

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات ابراهيم العزيز عبد ايمان88058

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد الدين سعد صبرى خديجه88059

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد طوسون احمد دعاء88060

الدقهليةاألدبىمبصرزوبع طه محمد طالل دنيا88061

الدقهليةاألدبىمبصرالصروى محمد توفيق خالد دينا88062

الدقهليةاألدبىمبصرحامد ابراهيم محمد رنا88063

الدقهليةاألدبىمبصربسطويسى طاهر سعد احمد ساره88064

الدقهليةاألدبىمبصرالفتوح ابو السيد محمد الزهراء فاطمه88065

الدقهليةاألدبىمبصرالقديم محمد محمد حسين فاطمه88066
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راسبغمر ميت/ ف

ن444غمر ميت/ ف

ن436غمر ميت/ ف

ن435غمر ميت/ ف

ن579غمر ميت/ ف

ن488غمر ميت/ ف

ن421غمر ميت/ ف

ن410غمر ميت/ ف

ن476غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن352غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ن389غمر ميت/ ف

ن559غمر ميت/ ف

ن511غمر ميت/ ف

ثانيعيش ميت/ ف

ن511يعيش ميت/ ف

راسبيعيش ميت/ ف

ن445يعيش ميت/ ف

ن480يعيش ميت/ ف

ن432.5يعيش ميت/ ف

ن430يعيش ميت/ ف

ن477يعيش ميت/ ف

ثانيعيش ميت/ ف

ن412يعيش ميت/ ف

ن516يعيش ميت/ ف

ن473يعيش ميت/ ف

ن371يعيش ميت/ ف

ن454يعيش ميت/ ف

ثانيعيش ميت/ ف

ن386يعيش ميت/ ف

ثانيعيش ميت/ ف

ثانيعيش ميت/ ف

ن364يعيش ميت/ ف

ن500يعيش ميت/ ف

ثانيعيش ميت/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد هالل مدكور منى88067

الدقهليةاألدبىمبصرالشين على السيد احمد السيد ندا88068

الدقهليةاألدبىمبصرمصلحى عباس عالء ندى88069

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى صادق خالد نورا88070

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان الصبور عبد سليمان نورا88071

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى العظيم عبد خالد هاجر88072

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد الخالق عبد مسعد هاجر88073

الدقهليةاألدبىمبصرالحاج ابو محمود على محمود هبه88074

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى احمد عيسى ممدوح ياسمين88075

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى عطيه عطيه طارق اسراء88076

الدقهليةاألدبىمبصرنوار الحنفى الحنفى الرحمن عبد اسراء88077

الدقهليةاألدبىمبصرسعد عطيه محمد عطيه اسراء88078

الدقهليةاألدبىمبصرزناتى احمد حامد محمود على اسراء88079

الدقهليةاألدبىمبصرهالل مصطفى السيد جمال محمود اسراء88080

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى محمد محمد هالل اسراء88081

الدقهليةاألدبىمبصراللقه امين محمد محمود االء88082

الدقهليةاألدبىمبصربيبرس نصر اسماعيل نصر االء88083

الدقهليةاألدبىمبصرشاميه العظيم عبد احمد امل88084

الدقهليةاألدبىمبصرفوده احمد محمد الحميد عبد امنيه88085

الدقهليةاألدبىمبصرقموزه احمد مجدى اميره88086

الدقهليةاألدبىمبصربدير احمد عصام ايمان88087

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد امين محمد الحميد عبد ايناس88088

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه السيد ابراهيم احمد ايه88089

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته زيد ابو السعيد عادل ايه88090

الدقهليةاألدبىمبصرهللا ضيف احمد محمود ابراهيم جهاد88091

الدقهليةاألدبىمبصرخليل عمر على خليل محمد جهاد88092

الدقهليةاألدبىمبصروصال الستار عبد على خلود88093

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى السيد السعيد صبحى دينا88094

الدقهليةاألدبىمبصرالحنجور الحسينى على عاطف رباب88095

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى هللا عبد محمود السعيد رحمه88096

الدقهليةاألدبىمبصربيبرس محمد ابراهيم السيد خالد رحمه88097

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد المتولى فتحى محمد رحمه88098

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد المتولى فتحى محمد زينب88099

الدقهليةاألدبىمبصرسليم محمد فتوح محمد زينب88100

الدقهليةاألدبىمبصرعرفه محمد نصر ياسر زينب88101

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم احمد اسعد ساره88102

الدقهليةاألدبىمبصرالحسانين محمد الحسانين صالح ساره88103

الدقهليةاألدبىمبصرخضر المتولى محمود على ساره88104

الدقهليةاألدبىمبصريحى على محمد محمود ساره88105

الدقهليةاألدبىمبصرفوده المقصود عبد الوهاب عبد سلمى88106

الدقهليةاألدبىمبصرالبحراوى ابراهيم محمد احمد سلوى88107

الدقهليةاألدبىمبصرليله احمد الغنى عبد مصطفى سميره88108
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ن352يعيش ميت/ ف

ن379يعيش ميت/ ف

ثانيعيش ميت/ ف

ن456يعيش ميت/ ف

ثانيعيش ميت/ ف

ثانيعيش ميت/ ف

ن426يعيش ميت/ ف

ن417يعيش ميت/ ف

ن470يعيش ميت/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن573اتميدة/ ف

ن436اتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن381اتميدة/ ف

راسباتميدة/ ف

ن411اتميدة/ ف

ن434اتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن342اتميدة/ ف

ن387اتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن449اتميدة/ ف

ن514اتميدة/ ف

راسباتميدة/ ف

ن401اتميدة/ ف

ن511اتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن502اتميدة/ ف

ن396اتميدة/ ف

ن458اتميدة/ ف

ن397اتميدة/ ف

ن345اتميدة/ ف

راسباتميدة/ ف

ن338اتميدة/ ف

ن347اتميدة/ ف

راسباتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن450اتميدة/ ف

ن437اتميدة/ ف

ن463اتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسانين كمال رأفت شيراز88109

الدقهليةاألدبىمبصرالعزاوى السيد محمود السيد شيماء88110

الدقهليةاألدبىمبصرالهوارى محمد السعيد صبحى شيماء88111

الدقهليةاألدبىمبصرشريفه ابو احمد على احمد عاطف شيماء88112

الدقهليةاألدبىمبصرصبيحه ابو حسن شوقى حسن عبير88113

الدقهليةاألدبىمبصرالشرقاوى عباس طه الفتاح عبد عبير88114

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى على محمد محمد عليه88115

الدقهليةاألدبىمبصرفرج ابراهيم ابراهيم مصطفى محمد فاديه88116

الدقهليةاألدبىمبصرالمكاوى حسن محمد محمود محمود الزهراء فاطمه88117

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى محمود محمد مصطفى الزهراء فاطمه88118

الدقهليةاألدبىمبصرعلى هللا عبد حلمى رضا فاطمه88119

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد شعيشع ابو السعيد ياسر فاطمه88120

الدقهليةاألدبىمبصرالزينى على محمد حسن السيد لطيفه88121

الدقهليةاألدبىمبصرحماد القادر عبد محمد القادر عبد مروه88122

الدقهليةاألدبىمبصرالنبى عبد النبى عبد ابراهيم حلمى مريم88123

الدقهليةاألدبىمبصرحسن امين صادق محمود مريم88124

الدقهليةاألدبىمبصرزهره محمد محمد محمود مريم88125

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن البارى عبد عماد هللا منه88126

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد محمد السعيد محمد هللا منه88127

الدقهليةاألدبىمبصردياب مصطفى السيد محمد هللا منه88128

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد الباز السيد حمدى نادره88129

الدقهليةاألدبىمبصرفرج السعيد محمد لطفى ناهد88130

الدقهليةاألدبىمبصربيبرس احمد محمد حسام ندى88131

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد الهادى عبد ابراهيم الهادى عبد ندى88132

الدقهليةاألدبىمبصرالديب احمد المحمدى نجيب ندى88133

الدقهليةاألدبىمبصرالحلبى حسين العزيز عبد منصور نصر ندى88134

الدقهليةاألدبىمبصرالبحراوى المصلحى محمد الجواد عبد نعمه88135

الدقهليةاألدبىمبصرالحلوانى محمود السيد النبوى نورا88136

الدقهليةاألدبىمبصرفايد محمد السيد فهمى صالح نورا88137

الدقهليةاألدبىمبصرقنديل السالم عبد سالم محمد نورهان88138

الدقهليةاألدبىمبصرالقرو عطيه طه محمد نورهان88139

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد امين محمد هانى نورهان88140

الدقهليةاألدبىمبصرموسى على محمود محمد هاجر88141

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى السباعى عطيه عبده عطيه هناء88142

الدقهليةاألدبىمبصربركات سعد الشافى عبد على هناء88143

الدقهليةاألدبىمبصرشوشه على محمود محمد هناء88144

الدقهليةاألدبىمبصرمحسوب هالل هللا نحمد هناء88145

الدقهليةاألدبىمبصربشر على على محمد اسراء88146

الدقهليةاألدبىمبصرقلقيله محمد سالمه محمد ايه88148

الدقهليةاألدبىمبصراالدغم العنين ابو حسن ايهاب بسنت88149

الدقهليةاألدبىمبصرعيش ابو احمد سيد فهمى مجدى تسنيم88150

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو محمد محمد مجدى جهاد88151
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ثاناتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن550اتميدة/ ف

ن474اتميدة/ ف

راسباتميدة/ ف

ن433اتميدة/ ف

ن444اتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن576اتميدة/ ف

ن460اتميدة/ ف

ن380اتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن575اتميدة/ ف

ن408اتميدة/ ف

ن407اتميدة/ ف

ن409اتميدة/ ف

راسباتميدة/ ف

ن556اتميدة/ ف

ن391اتميدة/ ف

ن460اتميدة/ ف

ن549اتميدة/ ف

راسباتميدة/ ف

ن371اتميدة/ ف

ن476اتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

راسباتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن380اتميدة/ ف

ن576اتميدة/ ف

ن542اتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن504اتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن404اتميدة/ ف

ن356اتميدة/ ف

ن484النور كوم/ ف

ثانالنور كوم/ ف

ن405النور كوم/ ف

ثانالنور كوم/ ف

ثانالنور كوم/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمتولى ابراهيم صابر محمد دينا88152

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمد الجواد عبد بكر ابو رفيده88153

الدقهليةاألدبىمبصرالقصيرى هللا عبد محمد احمد رقيه88154

الدقهليةاألدبىمبصراالدغم سليمان المرزوقى محمد ساره88155

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محيى عزت شيرين88156

الدقهليةاألدبىمبصرالبدرى المهدى محمد محمود مجدى ضحى88157

الدقهليةاألدبىمبصرالشرقاوى هللا عبد الخالق عبد اسماعيل فاطمه88158

الدقهليةاألدبىمبصرسرور ابو على سيد سعد فاطمه88159

الدقهليةاألدبىمبصرسليم محمود محمد محمد مريم88160

الدقهليةاألدبىمبصربدير مختار محمد مختار منى88161

الدقهليةاألدبىمبصرسرحان على سالمه على هنيا88162

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل احمد حطب ابو اميره88163

الدقهليةاألدبىمبصرالعشرى متولى هللا عبد رضا ايمان88164

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد اكمل ايه88165

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه الحكيم عبد عطيه ايه88166

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على سمير طلعت خلود88167

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حنفى اللطيف عبد محمد دينا88168

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد الفتاح عبد صالح زينب88169

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد العال عبد عادل ساره88170

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على الوهاب عبد رضا شيماء88171

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد محمد هانى شيماء88172

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى عيسى امين اسامه فاطمه88173

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى متولى حسين السيد فاطمه88174

الدقهليةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد الشحات محمود منار88175

الدقهليةاألدبىمبصرشريف عمر رضوان محمد ندى88176

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم الرحمن عبد رضا نورهان88177

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى الرحمن عبد سعيد هللا عبد هاجر88178

الدقهليةاألدبىمبصرحسن عطيه جمعه جميل يارا88179

الدقهليةاألدبىمبصرعلى هللا عبد عطوه عماد ياسمين88180

الدقهليةاألدبىمبصرمشرف الرحمن عبد عبده محمد سامح اسراء88181

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان حسن اسماعيل السيد اسماء88182

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عوض سليمان محمد اميره88183

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد الدين نور العزيز عبد امينه88184

الدقهليةاألدبىمبصرزايد سالم ابراهيم عاطف ايمان88185

الدقهليةاألدبىمبصرالقطقاط السيد سعد بسنت88186

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد سالم سالمه سالم دعاء88187

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه الشحات محمد عماد دنيا88188

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى الوهاب عبد ابراهيم منتصر رحمه88189

الدقهليةاألدبىمبصرعلى موسى محمد احمد رنا88190

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد صبرى يسرى رنا88191

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى احمد السيد الحميد عبد محمد رميصاء88192

الدقهليةاألدبىمبصرشعالن عنانى محمد جمال زينب88193
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ثانالنور كوم/ ف

ن476النور كوم/ ف

ن551النور كوم/ ف

ن485النور كوم/ ف

ن558النور كوم/ ف

ن324النور كوم/ ف

ن429النور كوم/ ف

ثانالنور كوم/ ف

ن439النور كوم/ ف

ثانالنور كوم/ ف

ن395النور كوم/ ف

ن524بالدقهلية الرحمانية/ ف

راسببالدقهلية الرحمانية/ ف

ثانبالدقهلية الرحمانية/ ف

ثانبالدقهلية الرحمانية/ ف

ثانبالدقهلية الرحمانية/ ف

ن388بالدقهلية الرحمانية/ ف

ثانبالدقهلية الرحمانية/ ف

ن386بالدقهلية الرحمانية/ ف

ثانبالدقهلية الرحمانية/ ف

ن358بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن609بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن504بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن531بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن471بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن446بالدقهلية الرحمانية/ ف

راسببالدقهلية الرحمانية/ ف

ن413بالدقهلية الرحمانية/ ف

ثانبالدقهلية الرحمانية/ ف

ن420االشراف تفهنا/ ف

ن445االشراف تفهنا/ ف

ن425االشراف تفهنا/ ف

ن498االشراف تفهنا/ ف

ن486االشراف تفهنا/ ف

ن481االشراف تفهنا/ ف

ثاناالشراف تفهنا/ ف

ن501االشراف تفهنا/ ف

ن411االشراف تفهنا/ ف

ن384االشراف تفهنا/ ف

ن455االشراف تفهنا/ ف

ن445االشراف تفهنا/ ف

ن518االشراف تفهنا/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالمالح الرحمن عبد ابراهيم السيد ساره88194

الدقهليةاألدبىمبصرمهدى على محمد احمد سناء88195

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الغنى عبد الفتاح عبد سهيله88196

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد حموده الحميد عبد شوقى شيماء88197

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود النبوى محمود اشرف فاطمه88198

الدقهليةاألدبىمبصرمأمون الحميد عبد السعيد جمعه فاطمه88199

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عوض سليمان محمد فاطمه88200

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه مصطفى مسعد فاطمه88201

الدقهليةاألدبىمبصرمشرف سليمان محمد مريم88202

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد امين العزيز عبد مسعد مريم88203

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الشافعى عبده وليد مى88204

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى احمد السعيد ندى88205

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد على ندى88206

الدقهليةاألدبىمبصرسالم ابراهيم حسن محمد مصطفى نوران88207

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد مصطفى فوزى نورهان88208

الدقهليةاألدبىمبصرالقرموطى العزيز عبد رأفت ايهاب هاجر88209

الدقهليةاألدبىمبصراحمد شاهين بومدين هاجر88210

الدقهليةاألدبىمبصرعساكر على فاروق طارق هند88211

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد عطيه السيد ياسمين88212

الدقهليةاألدبىمبصرالبطش محمد العزب عطا اسراء88213

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى الغريب احمد متولى اسماء88214

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل قاسم مختار اشرف اميره88215

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى ابراهيم محمود طاهر ايه88216

الدقهليةاألدبىمبصراحمد هللا عبد احمد دينا88217

الدقهليةاألدبىمبصرعتاب ابو محمد الباز زينب88218

الدقهليةاألدبىمبصريونس احمد محمد الناصر عبد ساره88219

الدقهليةاألدبىمبصرالدين بدر محمد على النعيم عبد مصطفى ساره88220

الدقهليةاألدبىمبصرخاطر سليمان السيد مصطفى سناء88221

الدقهليةاألدبىمبصرعماره محمود احمد هللا عبد المحسن عبد شمس88222

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى محمد البيومى محمود شيماء88223

الدقهليةاألدبىمبصرالعمريطى المحسن عبد السيد جمال صفيه88224

الدقهليةاألدبىمبصرمصباح مجاهد على ناجى عائشه88225

الدقهليةاألدبىمبصرالشامى حسن السيد فوزى محمد عزه88226

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم سعد خالد فاطمه88227

الدقهليةاألدبىمبصرعمران عبده احمد صالح فاطمه88228

الدقهليةاألدبىمبصربشناق السيد محمد مصطفى مريم88229

الدقهليةاألدبىمبصرحمود شتا حمود محمد مها88230

الدقهليةاألدبىمبصرحمود شتا حمود محمد مى88231

الدقهليةاألدبىمبصرالبطش محمد المقصود عبد اكمل ندا88232

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد المجيد عبد عطيه احمد سيد ياسمين88233

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد المعطى عبد احمد ابراهيم اسماء88234

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان محمد السيد صالح اسماء88235



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3398

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن579االشراف تفهنا/ ف

ن366االشراف تفهنا/ ف

ثاناالشراف تفهنا/ ف

ثاناالشراف تفهنا/ ف

ن372االشراف تفهنا/ ف

ثاناالشراف تفهنا/ ف

ن425االشراف تفهنا/ ف

ن498االشراف تفهنا/ ف

ن463االشراف تفهنا/ ف

ن521االشراف تفهنا/ ف

ثاناالشراف تفهنا/ ف

ثاناالشراف تفهنا/ ف

ن487االشراف تفهنا/ ف

ن377االشراف تفهنا/ ف

راسباالشراف تفهنا/ ف

ثاناالشراف تفهنا/ ف

ن542االشراف تفهنا/ ف

ن512االشراف تفهنا/ ف

ن377االشراف تفهنا/ ف

ن499اوليلة/ ف

ن478اوليلة/ ف

ن583اوليلة/ ف

ن540اوليلة/ ف

ن394اوليلة/ ف

ن491اوليلة/ ف

ن535اوليلة/ ف

ثاناوليلة/ ف

راسباوليلة/ ف

ثاناوليلة/ ف

ثاناوليلة/ ف

ن443اوليلة/ ف

ن434اوليلة/ ف

راسباوليلة/ ف

ن435اوليلة/ ف

راسباوليلة/ ف

ن484اوليلة/ ف

ن479اوليلة/ ف

ن484اوليلة/ ف

ن390اوليلة/ ف

ثاناوليلة/ ف

ن571جصفا/ ف

ثانجصفا/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3399

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد مصطفى الفتاح عبد اسماء88236

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور رمضان ايمن اسراء88237

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان محمد السيد صالح الشيماء88238

الدقهليةاألدبىمبصرسعيد بركات هللا عبد احمد االء88239

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم هاشم ابو حماده انجى88240

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد سالمه ابراهيم دنيا88241

الدقهليةاألدبىمبصريوسف السيد على رحمه88242

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ابراهيم الدايم عبد ابراهيم زينب88243

الدقهليةاألدبىمبصرفياض محمد محمود صابر السيد شيماء88244

الدقهليةاألدبىمبصرالدحلب شريف محمد شريف شيماء88245

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان احمد محمد احمد شوقى علياء88246

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى محمد المعطى عبد طه فاطمه88247

الدقهليةاألدبىمبصرامام طه طلبه محمد مريم88248

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم الشهابى مريم88249

الدقهليةاألدبىمبصرعرفه العظيم عبد مختار وليد ميار88250

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد سليمان محمد رضا نهى88251

الدقهليةاألدبىمبصرالعظيم عبد فؤاد عزت هشام ندا88252

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد هاجر88253

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين محمد العزيز عبد العزيز عبد ايه88254

الدقهليةاألدبىمبصرفرج العوضى ابراهيم ياسر الشيماء88255

الدقهليةاألدبىمبصرالشال محمود محمد محمد ابراهيم اسراء88256

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى العزيز عبد محمود رضا ايمان88257

الدقهليةاألدبىمبصرالعال ابو الهلباوى محمد صالح ايمان88258

الدقهليةاألدبىمبصرالبنوى منصور البنوى السيد ايناس88259

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين محمد العزيز عبد العزيز عبد امانى88260

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد الرحمن عبد هللا عبد جهاد88261

الدقهليةاألدبىمبصرعيطه المطلب عبد السعيد الرازق عبد حنان88262

الدقهليةاألدبىمبصردياب محمد فرج محمد دينا88263

الدقهليةاألدبىمبصرخيال حسن ابراهيم صبح شيماء88264

الدقهليةاألدبىمبصردياب احمد محمود الهادى فاطمه88265

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى عمر محمد الرحيم عبد فوزيه88266

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمد السيد ندى88267

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى احمد السيد السعدنى ياسمين88268

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى العال عبد الحسينى احمد ياسمين88269

الدقهليةاألدبىمبصرسراج السيد يوسف السيد ايه88270

الدقهليةاألدبىمبصرعطايا محمد الفتوح ابو محمد اسراء88271

الدقهليةاألدبىمبصربطاوى هالل الحميد عبد هللا عبد اسماء88272

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه رمضان رمضان محمود اسماء88273

الدقهليةاألدبىمبصرحسن على محمود على امل88274

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد ابراهيم ايمان88275

الدقهليةاألدبىمبصربرغش احمد عبده السيد هيثم ايمان88276

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار سعيد الحميد عبد سمير دنيا88277
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ن454جصفا/ ف

ثانجصفا/ ف

ثانجصفا/ ف

ن453جصفا/ ف

راسبجصفا/ ف

ن364جصفا/ ف

ن433جصفا/ ف

ن521جصفا/ ف

ن428جصفا/ ف

ثانجصفا/ ف

ن495جصفا/ ف

ن519جصفا/ ف

راسبجصفا/ ف

ن538جصفا/ ف

ثانجصفا/ ف

ثانجصفا/ ف

ن522جصفا/ ف

ثانجصفا/ ف

ن425دماص/ ف

ثاندماص/ ف

ن569دماص/ ف

ثاندماص/ ف

ن388دماص/ ف

ن387دماص/ ف

ثاندماص/ ف

ن444دماص/ ف

ن442دماص/ ف

ن360.5دماص/ ف

ن496دماص/ ف

ن338دماص/ ف

ثاندماص/ ف

ن560دماص/ ف

ن489دماص/ ف

ن434دماص/ ف

ثانسنفا/ ف

ثانسنفا/ ف

ن378سنفا/ ف

ن423سنفا/ ف

ثانسنفا/ ف

ن433سنفا/ ف

ثانسنفا/ ف

ن377سنفا/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرعلى المجيد عبد ششتاوى محمد دينا88278

الدقهليةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد محمد على زينب88279

الدقهليةاألدبىمبصرخويصه يوسف يوسف الوهاب عبد ساره88280

الدقهليةاألدبىمبصروادى ابو محمد ابراهيم احمد شاهنده88281

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه رمضان رمضان بكر الزهراء فاطمه88282

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان زارع احمد الحميد عبد مريم88283

الدقهليةاألدبىمبصرخليل المجيد عبد منصور محسن منال88284

الدقهليةاألدبىمبصرزارع المجيد عبد محمد احمد هللا منه88285

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود خطاب سليم سامح ندا88286

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان محمد المتولى الستار عبد نيره88287

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات عبده النبوى محمود يارا88288

الدقهليةاألدبىمبصرالجد احمد السيد السيد ايه88289

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد على جوده المنعم عبد ايه88290

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين محمد محمد احمد االء88291

الدقهليةاألدبىمبصرحجاب هللا عبد محمد حسن حسناء88292

الدقهليةاألدبىمبصرالعشماوى على زغلول على الزهراء فاطمه88293

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد فهمى على عادل فاطمه88294

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى محمد القادر عبد السيد خالد فتحيه88295

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود السيد يوسف ناصر مروه88296

الدقهليةاألدبىمبصرغراب على عوض احمد عادل مريم88297

الدقهليةاألدبىمبصرعامر حسن محمد عزب مريم88298

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه حسن احمد على مريم88299

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد عطيه محمد ايمن منار88300

الدقهليةاألدبىمبصرالطيبى العزيز عبد حامد فكرى منار88301

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار عوض محمد رمضان ابتسام88302

الدقهليةاألدبىمبصرعزازى ابراهيم اسماعيل احمد اسراء88303

الدقهليةاألدبىمبصرفرغلى محمود محمد حسين اسراء88304

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد طلبه حامد انور اسماء88305

الدقهليةاألدبىمبصرعلى عباس على مصطفى اسماء88306

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم المحسن عبد محمد االء88307

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه المحفوظ عبد ابراهيم امنيه88308

الدقهليةاألدبىمبصرقرشى محمد عاطف اسامه ايمان88309

الدقهليةاألدبىمبصرقرشى محمد عاطف حماده ايمان88310

الدقهليةاألدبىمبصرالبرهامى محمود ابراهيم مسعود ايمان88311

الدقهليةاألدبىمبصرنافع السيد انور خالد ايه88312

الدقهليةاألدبىمبصرصبره على صبحى ايه88313

الدقهليةاألدبىمبصرحسين سليمان السيد عالء ايه88314

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الديدامونى سليمان وجيه ايه88315

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الشافعى المقصود عبد ياسر دينا88316

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى رمزى صبحى روضه88317

الدقهليةاألدبىمبصرفوده ابراهيم محمد ساره88318

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد مصطفى رفاعى سميحه88319
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ن357سنفا/ ف

ثانسنفا/ ف

ن459سنفا/ ف

ن536سنفا/ ف

ن402سنفا/ ف

ن446سنفا/ ف

ن376سنفا/ ف

ثانسنفا/ ف

راسبسنفا/ ف

ن424سنفا/ ف

ثانسنفا/ ف

ن376دنديط/ ف

ن392دنديط/ ف

ن377دنديط/ ف

ثاندنديط/ ف

ن357دنديط/ ف

راسبدنديط/ ف

ثاندنديط/ ف

ن433دنديط/ ف

ن527دنديط/ ف

ثاندنديط/ ف

ثاندنديط/ ف

راسبدنديط/ ف

ثاندنديط/ ف

ن366المقدام كفر/ ف

ثانالمقدام كفر/ ف

ثانالمقدام كفر/ ف

راسبالمقدام كفر/ ف

ن527المقدام كفر/ ف

ن411المقدام كفر/ ف

ثانالمقدام كفر/ ف

ن581المقدام كفر/ ف

ن396المقدام كفر/ ف

ن474المقدام كفر/ ف

راسبالمقدام كفر/ ف

ن452المقدام كفر/ ف

ن434المقدام كفر/ ف

ن380المقدام كفر/ ف

ثانالمقدام كفر/ ف

ن364المقدام كفر/ ف

ثانالمقدام كفر/ ف

ن463المقدام كفر/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3403

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مختار وجيه سراج سميره88320

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد السيد محمود عايده88321

الدقهليةاألدبىمبصرهيكل متولى الزمزمى محمود اشرف الزهراء فاطمه88322

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحاكم عبد احمد اسامه فاطمه88323

الدقهليةاألدبىمبصرداود ابراهيم السيد السعيد زكريا الزهراء فاطمه88324

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد جوده حماده فاطمه88325

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السعيد صبرى ياسر فوزيه88326

الدقهليةاألدبىمبصرعرابى متولى السيد وجيه هاجر88327

الدقهليةاألدبىمبصرالعجيرى محمدى محمد وليد هدى88328

الدقهليةاألدبىمبصرعباده التهامى محمد يوسف هانى وسام88329

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود فؤاد امانى88330

الدقهليةاألدبىمبصرالفتوح ابو محمد رمضان ياسر امينه88331

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى محمد الفتاح عبد محمد ايمان88332

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عدروس اشرف ايه88333

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمد الدسوقى السعيد حال88334

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السميع عبد الكريم عبد على خلود88335

الدقهليةاألدبىمبصرزيدان حافظ السيد جمال دعاء88336

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شمس ابراهيم السعيد الحميد عبد زهو88337

الدقهليةاألدبىمبصرالدحدح السيد سليمان محمد سماح88338

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور النبى عبد السيد جوده شيماء88339

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه هللا عبد صبرى سعد صابرين88340

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى شعبان الكريم عبد ابراهيم فاطمه88341

الدقهليةاألدبىمبصرالفتوح ابو محمد رمضان محمد مريم88342

الدقهليةاألدبىمبصرعليوه سبع عليوه محمود هللا منه88343

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى هللا عبد احمد ابرار88344

الدقهليةاألدبىمبصرالغرباوى الرفاعى محمد عصام اسماء88345

الدقهليةاألدبىمبصرالناظر رضوان الفتاح عبد فتحى اميره88346

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد ابراهيم المعطى عبد ابراهيم امينه88347

الدقهليةاألدبىمبصرخميس محمد امين رضا االء88348

الدقهليةاألدبىمبصرجيره عمر ابراهيم السعيد طارق داليا88349

الدقهليةاألدبىمبصرخطاب مرغنى جوده اسامه دينا88350

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد ابراهيم الحميد عبد سعاد88351

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخه محمد احمد السيد ضحى88352

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد انور سمير السيد عبله88353

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى السيد فتحى السيد غاده88354

الدقهليةاألدبىمبصرالوتيدى ابراهيم محمد محمد سمير ليلى88355

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمد احمد مريم88356

الدقهليةاألدبىمبصرجيره بدر عبده احمد ندى88357

الدقهليةاألدبىمبصرهالل خضر النبى عبد نبيل ندى88358

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد الجواد عبد احمد نرمين88359

الدقهليةاألدبىمبصرعامر احمد الهادى عبد رضا هدى88360

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان متولى ابراهيم محمود هدير88361
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ثانالمقدام كفر/ ف

ن489المقدام كفر/ ف

ن437المقدام كفر/ ف

ن597المقدام كفر/ ف

ن606المقدام كفر/ ف

راسبالمقدام كفر/ ف

ثانالمقدام كفر/ ف

ثانالمقدام كفر/ ف

ثانالمقدام كفر/ ف

ن609المقدام كفر/ ف

راسبهالل الشيخ كفر/ ف

ن415هالل الشيخ كفر/ ف

ثانهالل الشيخ كفر/ ف

ثانهالل الشيخ كفر/ ف

ن339هالل الشيخ كفر/ ف

ن562هالل الشيخ كفر/ ف

ن400هالل الشيخ كفر/ ف

ن497هالل الشيخ كفر/ ف

ن434هالل الشيخ كفر/ ف

ن399هالل الشيخ كفر/ ف

ثانهالل الشيخ كفر/ ف

ن397هالل الشيخ كفر/ ف

ن407هالل الشيخ كفر/ ف

ن410هالل الشيخ كفر/ ف

ثانبشال/ ف

ن521بشال/ ف

ثانبشال/ ف

ن386بشال/ ف

ن576بشال/ ف

ثانبشال/ ف

ن552بشال/ ف

ن399بشال/ ف

ثانبشال/ ف

راسببشال/ ف

ثانبشال/ ف

ن539بشال/ ف

ن414بشال/ ف

ثانبشال/ ف

راسببشال/ ف

ثانبشال/ ف

راسببشال/ ف

ثانبشال/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالحنفى الهادى عبد السعيد محمد اسراء88362

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى عطوه السعيد نابغ اسالم88363

الدقهليةاألدبىمبصرطلبه احمد العزب رضا اميره88364

الدقهليةاألدبىمبصرالفقى مصطفى هللا عبد محمد ايه88365

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد اسماعيل جمال سعد دنيا88366

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمد سعد محمود سلسبيال88367

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد محمد احمد مريم88368

الدقهليةاألدبىمبصرالرزاز كامل محمد كامل ايمان88369

الدقهليةاألدبىمبصروهبه محمود كمال محمود ايمان88370

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم فرج فوزى فرج رجاء88371

الدقهليةاألدبىمبصرزيد امين هللا عبد امين فريده88372

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو سليمان محمد ابراهيم مريم88373

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى عمر سليمان جوده محمد هللا منه88374

الدقهليةاألدبىمبصرموسى محمد فتحى مختار هللا منه88375

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى العطا ابو متولى خالد هناء88376

الدقهليةاألدبىمبصرعامر الموافى السيد صبرى هند88377

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين فتوح رجب اسراء88378

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى محمود عصام اسراء88379

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد رضا اسماء88380

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى رمضان شاكر اسماء88381

الدقهليةاألدبىمبصرعرفه محمد الهادى عبد محمد اسماء88382

الدقهليةاألدبىمبصرجبر السيد رشاد محمد محمود اسماء88383

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد االء88384

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حامد خميس مصطفى االء88385

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد المنعم عبد محمد الشيماء88386

الدقهليةاألدبىمبصرموسى توفيق محمد امل88387

الدقهليةاألدبىمبصرعاشور موسى محمود عماد امنيه88388

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد العزيز عبد جمال اميره88389

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السيد احمد رضا اميره88390

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد على اميره88391

الدقهليةاألدبىمبصرعمر محمد محمود ياسر اميره88392

الدقهليةاألدبىمبصرحسنين على حسنين اشرف ايه88393

الدقهليةاألدبىمبصرسلمان حسن شعبان معوض ايمان88394

الدقهليةاألدبىمبصراحمد صادق السيد ايناس88395

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم صالح الحسينى خديجه88396

الدقهليةاألدبىمبصرعلى فرج محمد جمال روان88397

الدقهليةاألدبىمبصرعلى جابر محمد على روان88398

الدقهليةاألدبىمبصرعمر محمد سعد هشام زينب88399

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد توفيق احمد ساره88400

الدقهليةاألدبىمبصرهالل نصر محمد نصر ساره88401

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه صدقى السيد شيماء88402

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد السيد محمد شيماء88403
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ن574ناجى ميت/ ف

ن485ناجى ميت/ ف

ن511ناجى ميت/ ف

ن492ناجى ميت/ ف

ن511ناجى ميت/ ف

ن550ناجى ميت/ ف

ن448ناجى ميت/ ف

ن547سرنجا كفر/ ف

ثانسرنجا كفر/ ف

ثانسرنجا كفر/ ف

ثانسرنجا كفر/ ف

ن381سرنجا كفر/ ف

ن473سرنجا كفر/ ف

ن531سرنجا كفر/ ف

ن370سرنجا كفر/ ف

ثانسرنجا كفر/ ف

ن465السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن410السنبالوين/ ف

ن458السنبالوين/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

ن384السنبالوين/ ف

ن484السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن378السنبالوين/ ف

ن359السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن408السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن404السنبالوين/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

ن446.5السنبالوين/ ف

ن467السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن380.5السنبالوين/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن439السنبالوين/ ف

ن514السنبالوين/ ف

ن410السنبالوين/ ف

ن398السنبالوين/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمود صفوه88404

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد الرحمن عبد صفيه88405

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد مصطفى عبير88406

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد حسن محمد شريف فاطمه88407

الدقهليةاألدبىمبصرعرفه على المجيد عبد امين فايزه88408

الدقهليةاألدبىمبصريونس السيد عبده لقاء88409

الدقهليةاألدبىمبصرالصياد عطوه ابراهيم على ماجده88410

الدقهليةاألدبىمبصرالعسيلى بهلول العسيلى مروه88411

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد سامى محمد مروه88412

الدقهليةاألدبىمبصرمحجوب معوض العظيم عبد السيد مريم88413

الدقهليةاألدبىمبصرالعظيم عبد العزيز عبد العزيز عبد مريم88414

الدقهليةاألدبىمبصرعلى حسن على مريم88415

الدقهليةاألدبىمبصرسراج محمد الفتاح عبد محمد مريم88416

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى فتوح مصطفى منال88417

الدقهليةاألدبىمبصرالغريب محمد المنعم عبد محمد ناديه88418

الدقهليةاألدبىمبصرحسين احمد حسين ندا88419

الدقهليةاألدبىمبصرحسين النبوى نبيل حشمت ندى88420

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد محمد ندا88421

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد رشدى محسن وائل نرمين88422

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الوهاب عبد رمضان نورهان88423

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الوهاب عبد جابر هاجر88424

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان المحمدى محمد هاجر88425

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمود السيد هناء88426

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد الحافظ عبد وفاء88427

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الهادى ياسر ياسمين88428

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد السعيد جمال اسماء88429

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السيد خالد اسماء88430

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى عوض رمضان اسراء88431

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد مصطفى اسراء88432

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد حسن السعيد اسماء88433

الدقهليةاألدبىمبصرعلى عزت على االء88434

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد السيد رحمه88435

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عوض صالح رحمه88436

الدقهليةاألدبىمبصرعبده ابراهيم محمود رحمه88437

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السعيد احمد ايهاب شهد88438

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود سعد وفدى الزيات شيماء88439

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد مصطفى فاطمه88440

الدقهليةاألدبىمبصراحمد بدران محمد هيام88441

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى الحسينى مصطفى ياسمين88442

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد سليمان اسراء88443

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الحاكم عبد محمد اسماء88444

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد طلبه محمد السعيد ايمان88445
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ن423السنبالوين/ ف

ن474السنبالوين/ ف

ن460السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن547السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن428السنبالوين/ ف

ن404السنبالوين/ ف

ن378السنبالوين/ ف

ن483السنبالوين/ ف

ن397السنبالوين/ ف

ن514السنبالوين/ ف

ن394السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن540السنبالوين/ ف

ن387السنبالوين/ ف

ن385السنبالوين/ ف

ن513السنبالوين/ ف

ن492السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

راسبالزهايرة/ ف

ن425الزهايرة/ ف

ثانالزهايرة/ ف

راسبالزهايرة/ ف

ثانالزهايرة/ ف

ن432الزهايرة/ ف

راسبالزهايرة/ ف

ثانالزهايرة/ ف

ن372الزهايرة/ ف

ثانالزهايرة/ ف

راسبالزهايرة/ ف

ثانالزهايرة/ ف

راسبالزهايرة/ ف

راسبالزهايرة/ ف

ن437شبراسندى/ ف

ن468شبراسندى/ ف

ن440شبراسندى/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمد السيد رتيبه88446

الدقهليةاألدبىمبصرمأمون متولى مأمون رحاب88447

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات هللا عبد فرج احمد منى88448

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حسانين محب مى88449

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى بدران محمد طارق اسماء88450

الدقهليةاألدبىمبصرسليم ربه عبد ابراهيم شريف امال88451

الدقهليةاألدبىمبصرالمجد ابو الحسينى مصطفى احمد امانى88452

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو احمد فوزى محفوظ اسراء88453

الدقهليةاألدبىمبصرالحنفى حسن السيد محمد اسراء88454

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى عباس حسن محمود اسراء88455

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمد الحليم عبد ابراهيم ايمان88456

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عباس محمد عباس ايمان88457

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات محمد احمد حسن ايه88458

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى العزيز عبد احمد رمضان حنان88459

الدقهليةاألدبىمبصرنصر السيد نصر محمد دالل88460

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود موسى المهدى طلعت دينا88461

الدقهليةاألدبىمبصرموسى طه محمد طه دينا88462

الدقهليةاألدبىمبصرسالم ابراهيم متولى فخرى زينب88463

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود العال عبد محمد زينب88464

الدقهليةاألدبىمبصرسليم السيد هللا عبد سماره88465

الدقهليةاألدبىمبصرغنيم عباس احمد رضا سهير88466

الدقهليةاألدبىمبصرالعشماوى نجا حسن الزهراء فاطمه88467

الدقهليةاألدبىمبصرالغرباوى الشحات سليمان احمد فاطمه88468

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد محمد خالد فاطمه88469

الدقهليةاألدبىمبصرفرج حسن السيد خميس فاطمه88470

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد محمد وليد مروه88471

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى محمد ابراهيم ياسر مروه88472

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الحسينى السيد عادل مريم88473

الدقهليةاألدبىمبصرناصف على محمد ناصر مريم88474

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد موسى مسعد محمود مريم88475

الدقهليةاألدبىمبصرحامد مصطفى حامد هللا منه88476

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى مصطفى محمود ناديه88477

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه محمود منير نورهان88478

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم سعد يسرى هدير88479

الدقهليةاألدبىمبصرحسين محمود حسين محمد وسام88480

الدقهليةاألدبىمبصرحسن المقصود عبد السيد رمضان والء88481

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات هللا عبد محمد المنعم عبد ياسمين88482

الدقهليةاألدبىمبصرحامد عيسى فتحى اسراء88483

الدقهليةاألدبىمبصرالباقى عبد محمد طلعت محمد اسماء88484

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد فهمى احمد لطفى اميره88485

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمود الدين نور رجاء88486

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمود احمد سحر88487
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ن360شبراسندى/ ف

راسبشبراسندى/ ف

ن425شبراسندى/ ف

ثانشبراسندى/ ف

ن414شبراهور/ ف

ن406شبراهور/ ف

ن436شبراهور/ ف

ثانشبراهور/ ف

ثانشبراهور/ ف

راسبشبراهور/ ف

ثانشبراهور/ ف

راسبشبراهور/ ف

ن431شبراهور/ ف

ن350شبراهور/ ف

ن477شبراهور/ ف

ن383شبراهور/ ف

راسبشبراهور/ ف

راسبشبراهور/ ف

ثانشبراهور/ ف

ن353شبراهور/ ف

ن483شبراهور/ ف

راسبشبراهور/ ف

ن515شبراهور/ ف

ن441شبراهور/ ف

ثانشبراهور/ ف

ن335شبراهور/ ف

ن461شبراهور/ ف

ن444شبراهور/ ف

ن414شبراهور/ ف

ثانشبراهور/ ف

ن364شبراهور/ ف

ن485شبراهور/ ف

ن401شبراهور/ ف

ن362شبراهور/ ف

ن546شبراهور/ ف

ن337شبراهور/ ف

ثانشبراهور/ ف

ثانالبالمون/ ف

راسبالبالمون/ ف

راسبالبالمون/ ف

راسبالبالمون/ ف

ثانالبالمون/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد الهادى عبد سمير سهير88488

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود امين عبده صفيه88489

الدقهليةاألدبىمبصرنافع الباسط عبد حمدى غاده88490

الدقهليةاألدبىمبصرالدين محى حسن السيد فهيمه88491

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود ايوب على ناهد88492

الدقهليةاألدبىمبصرالشافى عبد محمد اسماعيل عطيه اسماء88493

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود رمضان الشحات دينا88494

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمد حسن زغلول دنيا88495

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور البسطويسى منصور محمد سهام88496

الدقهليةاألدبىمبصراحمد فتحى سمير فاطمه88497

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور السيد هالل رضا نور88498

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود الصاوى رضا نورا88499

الدقهليةاألدبىمبصرطلبه شعبان رمضان نورا88500

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود هللا عبد اشرف ياسمين88501

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو ابراهيم محمود ايه88502

الدقهليةاألدبىمبصرموسى ابراهيم كامل ابراهيم اميره88503

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان احمد سامى امانى88504

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الهادى عبد شحاته احالم88505

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فاروق عالء اسماء88506

الدقهليةاألدبىمبصرالباز السيد محمد امال88507

الدقهليةاألدبىمبصرالفتوح ابو مصباح حمدى ايمان88508

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه احمد الشبراوى بسمه88509

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مختار جمعه بشرى88510

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد احمد محمود رمضان رانيا88511

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى محمد حسن كامل ساره88512

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد عماد ضحى88513

الدقهليةاألدبىمبصرصادق السيد صالح فاطمه88514

الدقهليةاألدبىمبصرالمنجى محمد السيد المنجى لبنى88515

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سعيد محمود احمد مروه88516

الدقهليةاألدبىمبصرالبرعى محمود المتولى محمود منى88517

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الشبراوى شاكر نيره88518

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السعيد طارق نهال88519

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد يونس ندى88520

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد حمدى محمد االء88521

الدقهليةاألدبىمبصرالحى عبد جمال محمد محمد اسماء88522

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد ابراهيم اميره88523

الدقهليةاألدبىمبصرحسين احمد محمد اميره88524

الدقهليةاألدبىمبصرحسين سليمان محمد ايه88525

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حمدى عالء دعاء88526

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته جابر شحاته رحمه88527

الدقهليةاألدبىمبصربدر محمود شعبان ساره88528

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد مصطفى محمود سنيه88529
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ن391البالمون/ ف

ثانالبالمون/ ف

ثانالبالمون/ ف

ثانالبالمون/ ف

ثانالبالمون/ ف

راسبالحصاينة/ ف

راسبالحصاينة/ ف

راسبالحصاينة/ ف

راسبالحصاينة/ ف

راسبالحصاينة/ ف

راسبالحصاينة/ ف

راسبالحصاينة/ ف

راسبالحصاينة/ ف

راسبالحصاينة/ ف

ثانالوسطى ديو/ ف

ثانالوسطى ديو/ ف

راسبالوسطى ديو/ ف

راسبالوسطى ديو/ ف

راسبالوسطى ديو/ ف

راسبالوسطى ديو/ ف

ثانالوسطى ديو/ ف

راسبالوسطى ديو/ ف

راسبالوسطى ديو/ ف

ن494الوسطى ديو/ ف

ن463الوسطى ديو/ ف

ن385الوسطى ديو/ ف

ثانالوسطى ديو/ ف

ن436الوسطى ديو/ ف

راسبالوسطى ديو/ ف

ثانالوسطى ديو/ ف

راسبالوسطى ديو/ ف

ن325الوسطى ديو/ ف

ثانالوسطى ديو/ ف

ن456الكبرى طنبول/ ف

ن320الكبرى طنبول/ ف

راسبالكبرى طنبول/ ف

ن424الكبرى طنبول/ ف

ن356الكبرى طنبول/ ف

ن477الكبرى طنبول/ ف

ن429الكبرى طنبول/ ف

ن427الكبرى طنبول/ ف

راسبالكبرى طنبول/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3413

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم العوضى هللا عبد عفاف88530

الدقهليةاألدبىمبصرعقل السالم عبد رمضان فتحيه88531

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى محمد فؤاد قمر88532

الدقهليةاألدبىمبصراالمام السيد اشرف ماجده88533

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان هللا عوض المعطى عبد مروه88534

الدقهليةاألدبىمبصرحسن احمد العوضى احمد مريم88535

الدقهليةاألدبىمبصرطه حسين فتحى احمد منى88536

الدقهليةاألدبىمبصرحسن السعيد احمد ندى88537

الدقهليةاألدبىمبصرحمزه حسن محمود ندى88538

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد جبر الحميد عبد نورا88539

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد جمعه محمد نورهان88540

الدقهليةاألدبىمبصرفؤاد محمد ناصر هاجر88541

الدقهليةاألدبىمبصرسالم حسن الحميد عبد احمد ايه88542

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سليم الحليم عبد دعاء88543

الدقهليةاألدبىمبصرالبكرى محمد احمد رحاب88544

الدقهليةاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد وليد شرين88545

الدقهليةاألدبىمبصرفريد محمد وليد عفاف88546

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم مصبح باهلل المعتز كريمه88547

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمود السيد منار88548

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سعد شريف نسمه88549

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم العدروسى عالم نورا88550

الدقهليةاألدبىمبصرسعد ابراهيم الشوادفى هانم88551

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد منصور محمد محمد هدير88552

الدقهليةاألدبىمبصرداود حافظ سعد سعد امانى88553

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى السميع عبد فتوح رضا االء88554

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم جبر شاكر حسن امنيه88555

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود على محمد اسراء88556

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد ذكى سعد رضا جميله88557

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد متولى السيد زينب88558

الدقهليةاألدبىمبصرحسن فؤاد عماد سميحه88559

الدقهليةاألدبىمبصرالعشرى محمد محمود محمد سلمى88560

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد المعاطى ابو خاطر شيماء88561

الدقهليةاألدبىمبصرعلى عبده شامل عايده88562

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم رمضان سعد النبى عبد مريم88563

الدقهليةاألدبىمبصرحسن فوزى محمود تسنيم88564

الدقهليةاألدبىمبصرسباعى محمد محمد رمضان خلود88565

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد زينب88566

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى محمد نبيل رؤيه88567

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم القادر عبد عائشه88568

الدقهليةاألدبىمبصرتوفيق سمير احمد عال88569

الدقهليةاألدبىمبصرجابر محمد انيس محمود فاطمه88570

الدقهليةاألدبىمبصرالزناتى بخيت احمد منى88571
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ثانالكبرى طنبول/ ف

ن459الكبرى طنبول/ ف

ن390الكبرى طنبول/ ف

ثانالكبرى طنبول/ ف

ثانالكبرى طنبول/ ف

راسبالكبرى طنبول/ ف

ن359الكبرى طنبول/ ف

ثانالكبرى طنبول/ ف

راسبالكبرى طنبول/ ف

ثانالكبرى طنبول/ ف

ثانالكبرى طنبول/ ف

ن398الكبرى طنبول/ ف

ن417الحجايزة/ ف

ن365الحجايزة/ ف

ن414الحجايزة/ ف

ن467الحجايزة/ ف

ن444الحجايزة/ ف

ثانالحجايزة/ ف

ن511الحجايزة/ ف

ثانالحجايزة/ ف

ن411الحجايزة/ ف

راسبالحجايزة/ ف

ن452الحجايزة/ ف

ن418االرومان/ ف

ن398االرومان/ ف

راسباالرومان/ ف

ن409االرومان/ ف

ثاناالرومان/ ف

ثاناالرومان/ ف

راسباالرومان/ ف

ثاناالرومان/ ف

راسباالرومان/ ف

راسباالرومان/ ف

ن382االرومان/ ف

ثانالمخزن/ ف

راسبالمخزن/ ف

ن458المخزن/ ف

ثانالمخزن/ ف

ثانالمخزن/ ف

ن353المخزن/ ف

ن491المخزن/ ف

ن457المخزن/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد سرحان هاله88572

الدقهليةاألدبىمبصرالتابعى عوض صفوت اسراء88573

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد الواحد عبد عيد اسماء88574

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد زكى سمير االء88575

الدقهليةاألدبىمبصراحمد رمضان عاطف االء88576

الدقهليةاألدبىمبصريونس محمد السعيد امال88577

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد عوض امل88578

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم الشحات تسنيم88579

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد اسماعيل جهاد88580

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان يوسف ابراهيم زينب88581

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد زينهم اسماعيل سعاد88582

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم سلمى88583

الدقهليةاألدبىمبصرمصباح عطيه رجب شيماء88584

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الفتوح ابو شعبان فاطمه88585

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الهادى مصطفى ليلى88586

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد محمد رمضان ندا88587

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد فتحى اللطيف عبد هاجر88588

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الوهاب عبد جوده وسام88589

الدقهليةاألدبىمبصراصالن رمضان اصالن اسراء88590

الدقهليةاألدبىمبصردياب الشافى عبد زكريا احمد اسماء88591

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمود اسماء88592

الدقهليةاألدبىمبصرزيدان حسن على زكريا الهام88593

الدقهليةاألدبىمبصرالسميع عبد لطفى عطيه امينه88594

الدقهليةاألدبىمبصرسند مرزوق سعد اميره88595

الدقهليةاألدبىمبصرياقوت محمد محسن ايمان88596

الدقهليةاألدبىمبصرحسن على السعيد دعاء88597

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته ابراهيم محمود رحمه88598

الدقهليةاألدبىمبصرصبح محمد ابراهيم رشا88599

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه طلبه على محمد رقيه88600

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد السيد رانيا88601

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عثمان ابراهيم زهراء88602

الدقهليةاألدبىمبصرالهوارى نصر هللا عبد زينب88603

الدقهليةاألدبىمبصرهالل الحميد عبد سعد سحر88604

الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد فتحى الغفار عبد شربات88605

الدقهليةاألدبىمبصرالكيالنى ابراهيم احمد احمد شمس88606

الدقهليةاألدبىمبصرحسن عزيز حسن فاطمه88607

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد عطيه نصر وحيد فاطمه88608

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد رضا مروه88609

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد الرحمن عبد مروه88610

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد السيد منار88611

الدقهليةاألدبىمبصرعلى فتحى محمد ندا88612

الدقهليةاألدبىمبصرياقوت محمد مسعود ندا88613
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ثانالمخزن/ ف

راسبالعزاوى/ ف

ثانالعزاوى/ ف

راسبالعزاوى/ ف

ن385العزاوى/ ف

راسبالعزاوى/ ف

ثانالعزاوى/ ف

ن448العزاوى/ ف

ثانالعزاوى/ ف

ن387العزاوى/ ف

ثانالعزاوى/ ف

ن439العزاوى/ ف

ثانالعزاوى/ ف

ثانالعزاوى/ ف

ثانالعزاوى/ ف

ن358العزاوى/ ف

ن399العزاوى/ ف

ن578العزاوى/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ن430االمين عبد كفر/ ف

ن575االمين عبد كفر/ ف

ن448االمين عبد كفر/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ن515االمين عبد كفر/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ن394االمين عبد كفر/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ن470االمين عبد كفر/ ف

راسباالمين عبد كفر/ ف

راسباالمين عبد كفر/ ف

راسباالمين عبد كفر/ ف

ن435االمين عبد كفر/ ف

راسباالمين عبد كفر/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ن358االمين عبد كفر/ ف

راسباالمين عبد كفر/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصراحمد فرحات العز ابو نورهان88614

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد الكريم عبد هانم88615

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات محمد محمد هدى88616

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد العوضى سامى هناء88617

الدقهليةاألدبىمبصرفياض السعيد محمد صالح وفاء88618

الدقهليةاألدبىمبصرفضل ابراهيم تاج فتحى وفاء88619

الدقهليةاألدبىمبصركاعوه الفتاح عبد عيد محمد اسراء88620

الدقهليةاألدبىمبصرهالل كامل مصطفى اسراء88621

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى المطلب عبد البكرى حسن اسماء88622

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى العليم عبد شحته امينه88623

الدقهليةاألدبىمبصرالشيوى محمد الفتاح عبد ابراهيم امنيه88624

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حسن وائل االء88625

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد مدحت حنان88626

الدقهليةاألدبىمبصرالبحراوى محمد رمضان القطب رحاب88627

الدقهليةاألدبىمبصرالموجى سالم محمد مصطفى احمد روان88628

الدقهليةاألدبىمبصرالحنفى محمد الشحات ابراهيم فاطمه88629

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الجوهرى سعد ناصر فلاير88630

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى السيد مريم88631

الدقهليةاألدبىمبصرالمنسى القادر عبد جوده القادر عبد مريم88632

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى ابراهيم محمد مريم88633

الدقهليةاألدبىمبصرعمر محمد الوهاب عبد محمد الدين ضياء محمد مريم88634

الدقهليةاألدبىمبصرالمنسى ابراهيم الغفار عبد مختار ناديه88635

الدقهليةاألدبىمبصرغضنفر هالل عزيز الشحات نداء88636

الدقهليةاألدبىمبصرشعير عطيه ابراهيم محمد ندا88637

الدقهليةاألدبىمبصرقته عبده مسعد رجب نهال88638

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد احمد ياسمين88639

الدقهليةاألدبىمبصرمحجوب المجيد عبد اسماعيل السيد امنيه88640

الدقهليةاألدبىمبصروهيب محفوظ خميس بسمه88641

الدقهليةاألدبىمبصرعوض هللا عبد حسن مريم88642

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى حموده البيومى ناديه88643

الدقهليةاألدبىمبصرشوشه محمد محمد محمد اسراء88644

الدقهليةاألدبىمبصربركات على جابر عماد اسماء88645

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمد جمال الشيماء88646

الدقهليةاألدبىمبصرسليم عبده احمد محمد حامد االء88647

الدقهليةاألدبىمبصرشرف حسن ابراهيم كمال امال88648

الدقهليةاألدبىمبصرالطيب عطيه فاروق محمود امل88649

الدقهليةاألدبىمبصرسعد موافى عرفان السعود ابو اميره88650

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى المرسى ابراهيم رضا اميره88651

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الرازق عبد محمد ياسر ايه88652

الدقهليةاألدبىمبصرحميده محمود مجيب محمود بسنت88653

الدقهليةاألدبىمبصرسعد الموافى عرفان محمد رحمه88654

الدقهليةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد طارق ريهام88655
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ن495االمين عبد كفر/ ف

راسباالمين عبد كفر/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ن503االمين عبد كفر/ ف

ن416االمين عبد كفر/ ف

راسباالمين عبد كفر/ ف

ن428طهواى/ ف

ثانطهواى/ ف

ثانطهواى/ ف

راسبطهواى/ ف

راسبطهواى/ ف

ثانطهواى/ ف

ثانطهواى/ ف

ثانطهواى/ ف

ن414طهواى/ ف

ن415طهواى/ ف

ثانطهواى/ ف

ن444طهواى/ ف

ثانطهواى/ ف

ثانطهواى/ ف

راسبطهواى/ ف

ن437طهواى/ ف

راسبطهواى/ ف

ن397طهواى/ ف

ن526طهواى/ ف

ن367طهواى/ ف

ن569المقاطعة/ ف

ن447المقاطعة/ ف

ن376المقاطعة/ ف

راسبالمقاطعة/ ف

ثاناجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن515اجا/ ف

ن513اجا/ ف

ن402اجا/ ف

ن353اجا/ ف

ن529اجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن477اجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن531اجا/ ف

ن341اجا/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرحبيب احمد محمد عزت رقيه88656

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد بكر خالد ساره88657

الدقهليةاألدبىمبصراالسنوى البسيونى محمد ساره88658

الدقهليةاألدبىمبصرعيطه مصطفى محمد ساره88659

الدقهليةاألدبىمبصرقابيل الهاللى مصطفى محمد ساره88660

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى المرسى المعبود عبد السيد سعاد88661

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد عصام سمر88662

الدقهليةاألدبىمبصرالسودانى مرجان فرحات فرحات شروق88663

الدقهليةاألدبىمبصرحافظ الجواد عبد محمد عزه88664

الدقهليةاألدبىمبصريوسف البيومى حسن رضا عفاف88665

الدقهليةاألدبىمبصرالبحيرى مصطفى احمد السيد مريم88666

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد حمد صالح محمد فرج مريم88667

الدقهليةاألدبىمبصرالشويمى القادر عبد فتحى مريم88668

الدقهليةاألدبىمبصرهمدان العنانى محمد خالد منار88669

الدقهليةاألدبىمبصرالاله عبد يوسف ابراهيم محمد منار88670

الدقهليةاألدبىمبصرالحايس على حسن كمال منال88671

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد مصطفى محمد ميار88672

الدقهليةاألدبىمبصرماضى الحميد عبد محب ميرنا88673

الدقهليةاألدبىمبصرسعيد عبده محمد ابراهيم ندى88674

الدقهليةاألدبىمبصرخليل ربه عبد رضا ناصر نغم88675

الدقهليةاألدبىمبصرعبده محمد الشحات شعبان نورا88676

الدقهليةاألدبىمبصرالجيد عبد محمد ياسر نيره88677

الدقهليةاألدبىمبصرخشب محمد محمد جمال هاجر88678

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو محمد صبحى هدى88679

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الرازق عبد احمد محمد هناء88680

الدقهليةاألدبىمبصرداود احمد سند احمد وفاء88681

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد صالح احمد ياسمين88682

الدقهليةاألدبىمبصرعمر عيسى حسن عيسى ياسمين88683

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد طه اسراء88684

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو مروان فتحى اسراء88685

الدقهليةاألدبىمبصرزاهر حلمى محمود اسراء88686

الدقهليةاألدبىمبصرموسى احمد حمدين السعيد اسماء88687

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد جهاد اسماء88688

الدقهليةاألدبىمبصرالنصر ابو السيد هللا عبد اسماء88689

الدقهليةاألدبىمبصرعامر المعبود عبد محمود اسماء88690

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد مصطفى الحميد عبد ناجى افنان88691

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل حامد محمد حامد امنيه88692

الدقهليةاألدبىمبصرعباس العظيم عبد الفتاح عبد اهله88693

الدقهليةاألدبىمبصرالغريب محمد الغريب ايه88694

الدقهليةاألدبىمبصرالدهشان فاروق صالح ايه88695

الدقهليةاألدبىمبصرعواد الشحات هللا عبد كامل ايه88696

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الهادى عبد النبى عبد محمد ايه88697
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ن371اجا/ ف

ن489اجا/ ف

ن414اجا/ ف

ن535اجا/ ف

ن500اجا/ ف

ن360اجا/ ف

ن395اجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن561اجا/ ف

ن423اجا/ ف

ن454اجا/ ف

ن471اجا/ ف

ن435اجا/ ف

ن437اجا/ ف

ن387اجا/ ف

ن372اجا/ ف

ن412اجا/ ف

ن409اجا/ ف

ن445اجا/ ف

ن464اجا/ ف

ن434اجا/ ف

ثاناجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن360اجا/ ف

ن497اجا/ ف

ن380اجا/ ف

ن429اجا/ ف

ن399اجا/ ف

ن473ابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ن466ابوالحسين ميت/ ف

ن449ابوالحسين ميت/ ف

ن518ابوالحسين ميت/ ف

ن430ابوالحسين ميت/ ف

ن458ابوالحسين ميت/ ف

ن374ابوالحسين ميت/ ف

ن461ابوالحسين ميت/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالمولى عبد الششتاوى مسعد ايه88698

الدقهليةاألدبىمبصرالبدراوى حسن على ايمان88699

الدقهليةاألدبىمبصرادم عبده مجدى ايمان88700

الدقهليةاألدبىمبصرسجاع محمد حامد حسناء88701

الدقهليةاألدبىمبصرسجاع رمضان حسين حسناء88702

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار محمد شحاته معوض حسناء88703

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد اصالن حمدى ثروت خديجه88704

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد سالم السيد خلود88705

الدقهليةاألدبىمبصرادم عبده وليد دعاء88706

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى عزت ابراهيم دينا88707

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان البارى عبد رمزى دينا88708

الدقهليةاألدبىمبصرجالل ابراهيم شعبان رحاب88709

الدقهليةاألدبىمبصرعلى يوسف مجدى رحاب88710

الدقهليةاألدبىمبصرالجمال لطفى محمد رحاب88711

الدقهليةاألدبىمبصراحمد عباس عزيز عباس رضوى88712

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل الجواد عبد مصطفى رنين88713

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى الشربينى المتولى طالل روضه88714

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد المتولى جمال ريهام88715

الدقهليةاألدبىمبصررواش على محمد على ساره88716

الدقهليةاألدبىمبصرفتى شوقى الدين حسام سحر88717

الدقهليةاألدبىمبصرجاد المتولى جابر راضى سماح88718

الدقهليةاألدبىمبصرالزغبى اسماعيل ابراهيم سميره88719

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان اللطيف عبد نزيه سناء88720

الدقهليةاألدبىمبصرالديب السيد مجدى شيرين88721

الدقهليةاألدبىمبصرادريس البكرى ابراهيم شيماء88722

الدقهليةاألدبىمبصرموسى محمد هللا عبد احمد شيماء88723

الدقهليةاألدبىمبصرخطاب الحق عبد الدين عالء عفاف88724

الدقهليةاألدبىمبصرسماحه احمد السيد غاده88725

الدقهليةاألدبىمبصرالشنيطى فتحى محمد غاده88726

الدقهليةاألدبىمبصرمشرف محمد احمد فاطمه88727

الدقهليةاألدبىمبصرخضر محمد دردير على لوزه88728

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد االمام مروه88729

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد طه مريم88730

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد صالح فوزى مريم88731

الدقهليةاألدبىمبصرزاهر السيد بدير منار88732

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل مجاهد اسماعيل ابراهيم منى88733

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى عباس محمد عادل ناديه88734

الدقهليةاألدبىمبصرقزامل على اسماعيل السيد ناريمان88735

الدقهليةاألدبىمبصرمحمدى محمد وليد نجاه88736

الدقهليةاألدبىمبصررزق حسن محمد ندى88737

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عامر احمد السيد نورهان88738

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار هللا عبد الشحات خالد نورهان88739
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ن536ابوالحسين ميت/ ف

ن453ابوالحسين ميت/ ف

ن397ابوالحسين ميت/ ف

ن429ابوالحسين ميت/ ف

ن471ابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

ن405ابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ن414ابوالحسين ميت/ ف

ن456ابوالحسين ميت/ ف

ن389ابوالحسين ميت/ ف

ن546ابوالحسين ميت/ ف

ن445ابوالحسين ميت/ ف

ن383ابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ن444ابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ن476ابوالحسين ميت/ ف

ن429ابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ن434ابوالحسين ميت/ ف

ن418ابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

ن522ابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصررمضان على شاكر نورهان88740

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد سعد السيد هايدى88741

الدقهليةاألدبىمبصرالوهيدى محمد عبده هبه88742

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل السيد ابراهيم السيد هند88743

الدقهليةاألدبىمبصرالعريان محمد على زغلول ياسمين88744

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاندى السعيد فكرى اسالم يمنى88745

الدقهليةاألدبىمبصرهمام مصطفى شوقى الحميد عبد االء88746

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل محمد امال88747

الدقهليةاألدبىمبصرالوكيل الرحمن عبد عبده الفتوح ابو اميره88748

الدقهليةاألدبىمبصريوسف يوسف حمزه فتوح اميره88749

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى احمد سيد احمد سيد حمدان ايه88750

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد قطب الوهاب عبد اسراء88751

الدقهليةاألدبىمبصرالغنام نصر ابراهيم نصر اسراء88752

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى الحافظ عبد محمد ايمان88753

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى محمد السيد نصر زينب88754

الدقهليةاألدبىمبصرالعدوى السيد العوضى العوضى سحر88755

الدقهليةاألدبىمبصرعوض سعد حماده سوسو88756

الدقهليةاألدبىمبصربشير عطيه مصطفى محمد شرين88757

الدقهليةاألدبىمبصرالحبشى السيد امين المقصود عبد فاطمه88758

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد محى ياسر فايزه88759

الدقهليةاألدبىمبصرالسنباطى الخير ابو مصطفى الخير ابو نرمين88760

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل احمد اسماعيل نورهان88761

الدقهليةاألدبىمبصرجبريل محمد عباس محمود هاجر88762

الدقهليةاألدبىمبصرالسنباطى مصطفى مصطفى الدين نصر هاجر88763

الدقهليةاألدبىمبصرالزفتاوى حسن السعيد حسن يسرا88764

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار النبى عبد محمد احمد ابتسام88765

الدقهليةاألدبىمبصربركات امين رضا محمد اسراء88766

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد البسمى مصطفى ناصر الهام88767

الدقهليةاألدبىمبصرنوار محمد الشحات صالح ايمان88768

الدقهليةاألدبىمبصرحسن هللا عوض القادر عبد قدرى اسماء88769

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار النبى عبد محمد سامى امانى88770

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى احمد البديع عبد مصطفى امنيه88771

الدقهليةاألدبىمبصريونس السعيد على السعيد ايه88772

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد محمد ايه88773

الدقهليةاألدبىمبصرالبحيرى رمضان الدين سعد صالح تغريد88774

الدقهليةاألدبىمبصرالشرقاوى رمضان ابراهيم العظيم عبد حسناء88775

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم القادر عبد الدين محى محمد حميده88776

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد الغفار عبد على الغفار عبد سحر88777

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محمد عطيه محمود سحر88778

الدقهليةاألدبىمبصرعلى حسن مسعد السيد شمس88779

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد ابراهيم شيرين88780

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد عطيه شكرى شرين88781
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ن457ابوالحسين ميت/ ف

ن415ابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ن414ابوالحسين ميت/ ف

ن496ابوالحسين ميت/ ف

ن471مسعود ميت/ ف

ثانمسعود ميت/ ف

ن436مسعود ميت/ ف

ثانمسعود ميت/ ف

ن474مسعود ميت/ ف

ثانمسعود ميت/ ف

ن444مسعود ميت/ ف

راسبمسعود ميت/ ف

ن465مسعود ميت/ ف

ن476مسعود ميت/ ف

ثانمسعود ميت/ ف

ثانمسعود ميت/ ف

ثانمسعود ميت/ ف

راسبمسعود ميت/ ف

ن483مسعود ميت/ ف

ثانمسعود ميت/ ف

راسبمسعود ميت/ ف

ثانمسعود ميت/ ف

راسبمسعود ميت/ ف

راسبالعنب ابوداود/ ف

راسبالعنب ابوداود/ ف

ن497العنب ابوداود/ ف

راسبالعنب ابوداود/ ف

ن380العنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

راسبالعنب ابوداود/ ف

ن395العنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

ن364العنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

راسبالعنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

ن564العنب ابوداود/ ف

راسبالعنب ابوداود/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرحسين المنعم عبد صالح علياء88782

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى احمد البديع عبد محمد علياء88783

الدقهليةاألدبىمبصرالبحيرى رمضان الدين سعد صالح غاده88784

الدقهليةاألدبىمبصرامين احمد اليزيد ابو طارق منار88785

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى حسين المنعم عبد حسين منى88786

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو الشحات احمد مصطفى منى88787

الدقهليةاألدبىمبصرمدينه عطيه الحميد عبد صبرى مروه88788

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الدين سعد منير عمرو ندى88789

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عبده حمزه مجدى نجالء88790

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الحى عبد الرحيم عبد نسمه88791

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى شعبان المتولى محمد نورهان88792

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد محمد على عبوده نيره88793

الدقهليةاألدبىمبصرالنفيلى على الفتوح ابو مصطفى نيره88794

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى الحى عبد عرفات صالح وفاء88795

الدقهليةاألدبىمبصرسعفان محمد ذكى يوسف والء88796

الدقهليةاألدبىمبصرعقل البيومى هللا فرج رضا الزهراء88797

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم طه الحسينى طه تسنيم88798

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان البندارى السيد احمد خلود88799

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخ احمد اللطيف عبد محمد دينا88800

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى محمد فتحى محمد ساره88801

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى العنين ابو الحميد عبد انور سربناس88802

الدقهليةاألدبىمبصردرويش اسماعيل عثمان السيد سميره88803

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد السيد الفتوح ابو فاطمه88804

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم يونس اسالم فاطمه88805

الدقهليةاألدبىمبصرمسلم محمد حسين الحسنين فاطمه88806

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى بركات اللطيف عبد اللطيف عبد فاطمه88807

الدقهليةاألدبىمبصردرويش اسماعيل عثمان مصطفى مروه88808

الدقهليةاألدبىمبصريسن عماره محمد عماره منار88809

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى المغاورى المهدى المغاورى ندى88810

الدقهليةاألدبىمبصرمسعود مصطفى جابر فايز ندى88811

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه مصطفى حامدين مصطفى نرمين88812

الدقهليةاألدبىمبصرالفتوح ابو مختار محمد ربيع نورهان88813

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه العوضى بدير رضا هبه88814

الدقهليةاألدبىمبصرجاد الحميد عبد محمد السيد هدير88815

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد السيد احمد يارا88816

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى احمد السيد احمد احالم88817

الدقهليةاألدبىمبصرحرب المتولى زكى ابراهيم امنيه88818

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الدسوقى ابراهيم ابراهيم اشجان88819

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد الشحات احمد سيد العربى خلود88820

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود احمد احمد سيف سلمى88821

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد الرحيم عبد السيد سميه88822

الدقهليةاألدبىمبصرزينه السيد على خالد نورا88823
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ثانالعنب ابوداود/ ف

ن448العنب ابوداود/ ف

ن460العنب ابوداود/ ف

ن427العنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

ن513العنب ابوداود/ ف

ن440العنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

راسبالعنب ابوداود/ ف

ن345العنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

ن388العنب ابوداود/ ف

ن369العنب ابوداود/ ف

ن371شبراويش/ ف

ن363شبراويش/ ف

ثانشبراويش/ ف

ن438شبراويش/ ف

ن412شبراويش/ ف

ثانشبراويش/ ف

ثانشبراويش/ ف

ن410شبراويش/ ف

ن487شبراويش/ ف

ن417شبراويش/ ف

ن421شبراويش/ ف

ن356شبراويش/ ف

ن477شبراويش/ ف

ن458شبراويش/ ف

ن376شبراويش/ ف

ثانشبراويش/ ف

ثانشبراويش/ ف

ن477شبراويش/ ف

ن349شبراويش/ ف

ن440شبراويش/ ف

ن479الغيط نوسا/ ف

ن509الغيط نوسا/ ف

ن426الغيط نوسا/ ف

ن423الغيط نوسا/ ف

ن510الغيط نوسا/ ف

ن474الغيط نوسا/ ف

ن558الغيط نوسا/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرندا على على اشرف هاجر88824

الدقهليةاألدبىمبصرزينه ابو محمد محمود ايمن يمنى88825

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد على ياسمين88826

الدقهليةاألدبىمبصرالنمراوى احمد مصطفى ايمن اسماء88827

الدقهليةاألدبىمبصرالبالط احمد سيد حماده شفيق اسماء88828

الدقهليةاألدبىمبصرعامر محمد احمد محمد اسماء88829

الدقهليةاألدبىمبصرالخميسى محمود مصطفى طه صالح اسراء88830

الدقهليةاألدبىمبصرراشد على الفتوح ابو الباسط عبد اشجان88831

الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد ناجى احمد اميره88832

الدقهليةاألدبىمبصرحبيبه ابو على محمد الدسوقى اميره88833

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه الستار عبد مصطفى اميره88834

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى حسين محمود احمد ايمان88835

الدقهليةاألدبىمبصررمضان المرسى احمد مجدى ايمان88836

الدقهليةاألدبىمبصرالشهيدى ابراهيم احمد المتولى ايه88837

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى لبيب السيد لبيب بسنت88838

الدقهليةاألدبىمبصرالبلتاجى شعبان السيد محمود بسنت88839

الدقهليةاألدبىمبصرالبرماوى احمد منير وليد خلود88840

الدقهليةاألدبىمبصرربيع مصطفى سعد تسنيم88841

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى ابراهيم رضوان اسامه دينا88842

الدقهليةاألدبىمبصرالناقر السيد محمد محمود رانيا88843

الدقهليةاألدبىمبصرقزامل رجب هانى محمود رحمه88844

الدقهليةاألدبىمبصرالهاللى محمد زيد ابو االحمدى زهراء88845

الدقهليةاألدبىمبصرجريده محمد محمد على زينب88846

الدقهليةاألدبىمبصرالشهيدى الحسانين محمد عصام ساره88847

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد ابراهيم اسامه سعاد88848

الدقهليةاألدبىمبصرالعسلى منصور محمود عطيه الحميد عبد سلمى88849

الدقهليةاألدبىمبصرالعيسوى عطيه ابراهيم عطيه سماره88850

الدقهليةاألدبىمبصرراشد المتولى العدوى احمد سميره88851

الدقهليةاألدبىمبصرالناقر محمد محمد الدسوقى فاطمه88852

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمود عطيه الحميد عبد مريم88853

الدقهليةاألدبىمبصرالضبيعى الرحيم عبد رمضان عماد منال88854

الدقهليةاألدبىمبصررمضان محمد فاروق كمال نهال88855

الدقهليةاألدبىمبصرعبده العفيفى حسين رضا نورهان88856

الدقهليةاألدبىمبصرالخواجه حسانين الفتاح عبد الفتاح عبد هاجر88857

الدقهليةاألدبىمبصرعمر العز ابو السيد العز ابو ياسمين88858

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عطيه زكريا محمد ايات88859

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد عوض ابراهيم ايه88860

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى محمد شلبى الواحد عبد ايه88861

الدقهليةاألدبىمبصرالبلتاجى محمد السيد احمد احسان88862

الدقهليةاألدبىمبصرشمسه المتولى المتولى جوده اسراء88863

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى البسطويسى البسطويسى وليد اسراء88864

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اليزيد ابو الصمد عبد اليزيد ابو اسماء88865
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ن346الغيط نوسا/ ف

ن452الغيط نوسا/ ف

ن525الغيط نوسا/ ف

ن335العامل ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ن496العامل ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ن440العامل ميت/ ف

ن463العامل ميت/ ف

ن451العامل ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ن432العامل ميت/ ف

راسبالعامل ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ن352العامل ميت/ ف

ن379العامل ميت/ ف

ن377العامل ميت/ ف

ن391العامل ميت/ ف

ن534العامل ميت/ ف

ن404العامل ميت/ ف

ن428العامل ميت/ ف

ن464العامل ميت/ ف

راسبالعامل ميت/ ف

ن341العامل ميت/ ف

ن409العامل ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ن464العامل ميت/ ف

ن387العامل ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ن419العامل ميت/ ف

ن413العامل ميت/ ف

ن391العامل ميت/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن424فيشابنا/ ف

ن372فيشابنا/ ف

ن557فيشابنا/ ف

ن540فيشابنا/ ف

ن550فيشابنا/ ف

ن560فيشابنا/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرجاد خليل محمد اشرف اسماء88866

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات فهمى السيد اسماء88867

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد حسن سمير اسماء88868

الدقهليةاألدبىمبصرالدايم عبد شلبى محمد مصطفى الشيماء88869

الدقهليةاألدبىمبصرجالله ابو احمد الموجود عبد ماهر اميره88870

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد عوض ابراهيم ايمان88871

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حافظ العوضى محمد ايمان88872

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى محمد شلبى حسين بسمه88873

الدقهليةاألدبىمبصرالهجرسى الوهاب عبد احمد محمود جهاد88874

الدقهليةاألدبىمبصرزهران احمد المطلب عبد حنان88875

الدقهليةاألدبىمبصرحمد العزيز عبد البسيونى محمد حنين88876

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان احمد سيد محمد خلود88877

الدقهليةاألدبىمبصرالغريب عطيه محمد محمود خلود88878

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه احمد محمود السيد دعاء88879

الدقهليةاألدبىمبصرصالح الرازق عبد محمد محمد رحاب88880

الدقهليةاألدبىمبصرالقوام احمد السعيد احمد رقيه88881

الدقهليةاألدبىمبصرالنمر محمد عطيه العربى رقيه88882

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى احمد الدين صالح محمود رقيه88883

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود حسن حسنى سالمه روان88884

الدقهليةاألدبىمبصربنه محمد ابراهيم السعيد زينب88885

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد ابراهيم زينب88886

الدقهليةاألدبىمبصرشلتوت احمد المنعم عبد عزت ساره88887

الدقهليةاألدبىمبصرالطناحى حافظ محمد هللا فتح ساره88888

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم صالح محمد ساره88889

الدقهليةاألدبىمبصربكير السيد الباسط عبد محمد ساره88890

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم البديع عبد محمد ساره88891

الدقهليةاألدبىمبصرربع ابو سالم محمود عزت ساميه88892

الدقهليةاألدبىمبصرفوده ابراهيم حلمى طارق سعاد88893

الدقهليةاألدبىمبصرالطحان احمد الشحات سلمى88894

الدقهليةاألدبىمبصرالتطاوى احمد الحى عبد اشرف شروق88895

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى السيد فرحات الدسوقى شروق88896

الدقهليةاألدبىمبصرخليل ناصف المولى عبد شروق88897

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد متولى احمد شيماء88898

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على اسماعيل بليغ شيماء88899

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو حسن المتولى سامى شيماء88900

الدقهليةاألدبىمبصرطالب ابو اسماعيل طالب ابو ضحى88901

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل عبده محمد رضا الزهراء فاطمه88902

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم محمد رفعت فاطمه88903

الدقهليةاألدبىمبصرحجاج احمد توفيق احمد لطيفه88904

الدقهليةاألدبىمبصرمنصف رأفت اشرف مروه88905

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد القادر عبد محمد مروه88906

الدقهليةاألدبىمبصرسليم محمد محمد يحيى مروه88907
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ثانفيشابنا/ ف

ن456فيشابنا/ ف

ن461فيشابنا/ ف

ن432فيشابنا/ ف

ن376فيشابنا/ ف

ن452فيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن542فيشابنا/ ف

ن463فيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن519فيشابنا/ ف

ن378فيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

راسبفيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

راسبفيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

راسبفيشابنا/ ف

ن519فيشابنا/ ف

راسبفيشابنا/ ف

ن537فيشابنا/ ف

ن388فيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن401فيشابنا/ ف

ن396فيشابنا/ ف

راسبفيشابنا/ ف

ن367فيشابنا/ ف

ن517فيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن480فيشابنا/ ف

ن414فيشابنا/ ف

ن547فيشابنا/ ف

ن405فيشابنا/ ف

ن371فيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن503فيشابنا/ ف

ن416فيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن516فيشابنا/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالحالج احمد محمد فتحى مريم88908

الدقهليةاألدبىمبصرالحفناوى فرحات فتحى مجدى مى88909

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد مصطفى محمد مياده88910

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان الحميد عبد محمد ناديه88911

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين عمر بكر ابو احمد ندا88912

الدقهليةاألدبىمبصرهدهود احمد محمود ندا88913

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى على على احمد شلبى ندى88914

الدقهليةاألدبىمبصرهدهود ابراهيم احمد محمد نعمه88915

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى الدسوقى التواب عبد ابراهيم نورهان88916

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم حسن احمد نورهان88917

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان محمود عباس ظريف هاجر88918

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى المتولى احمد محمد هاجر88919

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد انور السيد هاله88920

الدقهليةاألدبىمبصرمحجوب احمد محمد الناصر عبد هدى88921

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا حسنين نبيه مجدى وفاء88922

الدقهليةاألدبىمبصرنوفل محمد السيد مجدى ياسمين88923

الدقهليةاألدبىمبصرحسنين السيد مسعد اسماعيل يسرا88924

الدقهليةاألدبىمبصرالبرعى السعيد محمود محمد ايه88925

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ثروت محمود ابراهيم اسراء88926

الدقهليةاألدبىمبصرالعطشجى يوسف محمود طارق اسراء88927

الدقهليةاألدبىمبصرالغندور السيد السيد خالد افيده88928

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد حسن عادل امل88929

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم محمد ايمان88930

الدقهليةاألدبىمبصرعلوان محمود السعيد محمد دينا88931

الدقهليةاألدبىمبصرالرجال ابو محمد الدين صالح رحمه88932

الدقهليةاألدبىمبصرمرزوق الحميد عبد احمد مروه88933

الدقهليةاألدبىمبصرحسين الباز الدسوقى عطيه مروه88934

الدقهليةاألدبىمبصرفياض حسن ابراهيم يحيى ندى88935

الدقهليةاألدبىمبصرالسباخى على السيد ابراهيم هبه88936

الدقهليةاألدبىمبصرالسواح بدوى المولى عبد هشام هدير88937

الدقهليةاألدبىمبصرقزامل حسين السيد السعيد والء88938

الدقهليةاألدبىمبصرالعفيفى الحميد عبد احمد اسراء88939

الدقهليةاألدبىمبصرالرمادى سعيد على االء88940

الدقهليةاألدبىمبصرعباس فوزى محمد امنيه88941

الدقهليةاألدبىمبصرزاهر الحميد عبد عزت مسعد ايه88942

الدقهليةاألدبىمبصرشلبايه العدوى احمد رفيده88943

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى المهدى محمد شروق88944

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على مصطفى محمد صفيه88945

الدقهليةاألدبىمبصرقطب هللا عبد العابدين زين عائشه88946

الدقهليةاألدبىمبصرهاشم ابو حميدو محمد عزه88947

الدقهليةاألدبىمبصرالشناوى محمود سائر ندا88948

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاملى فتوح وائل نورا88949
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ن504فيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن529فيشابنا/ ف

ن458فيشابنا/ ف

ن460فيشابنا/ ف

ن461فيشابنا/ ف

ن451فيشابنا/ ف

ن383فيشابنا/ ف

ن445فيشابنا/ ف

ن448فيشابنا/ ف

ن408فيشابنا/ ف

ن483فيشابنا/ ف

ن353فيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن365فيشابنا/ ف

ن514الحمص النور برج/ ف

ن356الحمص النور برج/ ف

راسبالحمص النور برج/ ف

ن408الحمص النور برج/ ف

ن422الحمص النور برج/ ف

ن520الحمص النور برج/ ف

ن430الحمص النور برج/ ف

ن362الحمص النور برج/ ف

ثانالحمص النور برج/ ف

ن379الحمص النور برج/ ف

ن347الحمص النور برج/ ف

ن323الحمص النور برج/ ف

ن457الحمص النور برج/ ف

ن509الحمص النور برج/ ف

ن510سمنود منية/ ف

ن463سمنود منية/ ف

ن485سمنود منية/ ف

ن542سمنود منية/ ف

ن482سمنود منية/ ف

ن393سمنود منية/ ف

ن438سمنود منية/ ف

ن518سمنود منية/ ف

ثانسمنود منية/ ف

ن405سمنود منية/ ف

ن417سمنود منية/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالشناوى حامد محمد هاجر88950

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على مصطفى محمد هاجر88951

الدقهليةاألدبىمبصرشلبايه ابو العدوى مصطفى يمنى88952

الدقهليةاألدبىمبصرعرب ابراهيم محمد ابراهيم اسراء88953

الدقهليةاألدبىمبصرخطاب مصطفى عبده ياسر اسالم88954

الدقهليةاألدبىمبصرالفقى شندى الرحمن عبد الحكيم عبد محمد االء88955

الدقهليةاألدبىمبصرعلى طلبه الخالق عبد احمد ايه88956

الدقهليةاألدبىمبصرعرب ابراهيم محمد سمير ايه88957

الدقهليةاألدبىمبصرالبدراوى حسن محمد تسنيم88958

الدقهليةاألدبىمبصرحسين خضر محمد فؤاد جيهان88959

الدقهليةاألدبىمبصرالبهنساوى سعد صابر محمد دعاء88960

الدقهليةاألدبىمبصرغزالن السيد محمد المتولى دنيا88961

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد وائل محمد ريهام88962

الدقهليةاألدبىمبصرمهنا السيد ابراهيم السيد عزه88963

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان محمد محمد الهادى عبد عال88964

الدقهليةاألدبىمبصرالمغربى العال عبد شندى ابراهيم فاطمه88965

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان نصر محمد صبرى فاطمه88966

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد ابو محمد صابر فرحه88967

الدقهليةاألدبىمبصرالراعى اصالن الحسينى عبده لبيبه88968

الدقهليةاألدبىمبصرحسان السعيد حسان الفتاح عبد لمياء88969

الدقهليةاألدبىمبصرصالح المجد ابو السالم عبد احمد مريم88970

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد فتحى اشرف مريم88971

الدقهليةاألدبىمبصرالخولى هللا عبد محمد مى88972

الدقهليةاألدبىمبصرالعشرى الفتاح عبد السيد محمد نشوى88973

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى محمد محمد عماد نورهان88974

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد الرؤف عبد جمال هانم88975

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد الرؤف عبد السيد والء88976

الدقهليةاألدبىمبصرمهنا محمد الحليم عبد السيد يمنى88977

الدقهليةاألدبىمبصرالمنسى موسى موسى ناصر دنيا88978

الدقهليةاألدبىمبصرجاد حسنى محمد الدين حسام زينب88979

الدقهليةاألدبىمبصرعيد احمد السعيد حسن ساره88980

الدقهليةاألدبىمبصرعجيله احمد مصطفى شيماء88981

الدقهليةاألدبىمبصرالبر احمد السيد السيد لمياء88982

الدقهليةاألدبىمبصرغنيم جاد الباقى عبد بدير مرفت88983

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد مصبح محمد منى88984

الدقهليةاألدبىمبصرالموافى رخا الموافى محمد مى88985

الدقهليةاألدبىمبصرزهانه المنعم عبد المنعم عبد المنعم عبد نهال88986

الدقهليةاألدبىمبصرالنبى عبد الشافعى احمد مصطفى نورا88987

الدقهليةاألدبىمبصرالحنفى العوضى الحنفى محمد هايدى88988

الدقهليةاألدبىمبصرالميه اسماعيل اسماعيل احمد هدى88989

الدقهليةاألدبىمبصرحربه المرسى امين حسن هدى88990

الدقهليةاألدبىمبصراحمد طه ابراهيم محمود وفاء88991
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ن508سمنود منية/ ف

ن429سمنود منية/ ف

ن519سمنود منية/ ف

ن494دمسيس ميت/ ف

ثاندمسيس ميت/ ف

ثاندمسيس ميت/ ف

ن400دمسيس ميت/ ف

ن410دمسيس ميت/ ف

ن396دمسيس ميت/ ف

ن502دمسيس ميت/ ف

ن501دمسيس ميت/ ف

ن465دمسيس ميت/ ف

ثاندمسيس ميت/ ف

ن469دمسيس ميت/ ف

ن517دمسيس ميت/ ف

ن555دمسيس ميت/ ف

ن517دمسيس ميت/ ف

ن327دمسيس ميت/ ف

ثاندمسيس ميت/ ف

ن369دمسيس ميت/ ف

ن430دمسيس ميت/ ف

ن427دمسيس ميت/ ف

ثاندمسيس ميت/ ف

ثاندمسيس ميت/ ف

ن330دمسيس ميت/ ف

ن351دمسيس ميت/ ف

ن471دمسيس ميت/ ف

ن485دمسيس ميت/ ف

ن411البحر نوسا/ ف

ن513البحر نوسا/ ف

ن475البحر نوسا/ ف

ثانالبحر نوسا/ ف

ن456البحر نوسا/ ف

ثانالبحر نوسا/ ف

ن497البحر نوسا/ ف

ن466البحر نوسا/ ف

ن368البحر نوسا/ ف

ن547البحر نوسا/ ف

ثانالبحر نوسا/ ف

ثانالبحر نوسا/ ف

ثانالبحر نوسا/ ف

ن471البحر نوسا/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالحنفى الحنفى محمد السعيد والء88992

الدقهليةاألدبىمبصرجوده سليمان احمد السيد ياسمين88993

الدقهليةاألدبىمبصرعمرو المتولى محمد اسامه امانى88994

الدقهليةاألدبىمبصراحمد احمد امين سعد اميره88995

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد الدسوقى احمد محمد بدر88996

الدقهليةاألدبىمبصررزق صابر محمد الباتع حنان88997

الدقهليةاألدبىمبصرعمرو المتولى محمد خالد دينا88998

الدقهليةاألدبىمبصرغصيب ابراهيم البارى عبد فكرى زينب88999

الدقهليةاألدبىمبصرشطا مصطفى محمد سعد ساره89000

الدقهليةاألدبىمبصررزق صابر محمد محمد ساره89001

الدقهليةاألدبىمبصرالخزرجى لبيب المجيد عبد رضا سوميه89002

الدقهليةاألدبىمبصررزق صابر النبى عبد عيد الزهراء فاطمه89003

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد عابد منى89004

الدقهليةاألدبىمبصرناصف المتولى زاهر عبوده ناديه89005

الدقهليةاألدبىمبصرغصيب ابراهيم البارى عبد نافع نرمين89006

الدقهليةاألدبىمبصرالجرداوى بدران ابراهيم الهادى عبد نورهان89007

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى محمد شعبان حازم نيره89008

الدقهليةاألدبىمبصرناصف المتولى زاهر عبوده نيره89009

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد عزيز ايه89010

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه سليم شوقى اسراء89011

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى العوضى السيد الشيماء89012

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد الدسوقى احمد تغريد89013

الدقهليةاألدبىمبصرحسن السيد حسن حنان89014

الدقهليةاألدبىمبصرالعدوى خضر خالد خلود89015

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد ساره89016

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان كامل السيد سعده89017

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد سالمه سعد صفا89018

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد نور هللا عبد عبير89019

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الدسوقى الدسوقى الزهراء فاطمه89020

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد طلبه سامى هللا منه89021

الدقهليةاألدبىمبصرالجيزاوى احمد محمد احمد نانسى89022

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد صابر عادل نيره89023

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود سليمان عالء هايدى89024

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد هند89025

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على ابراهيم محمد يارا89026

الدقهليةاألدبىمبصرالمطلب عبد الفتوح ابو محمد اسعد الشيماء89027

الدقهليةاألدبىمبصرشعيب محمد اسالم الدين نصر جهاد89028

الدقهليةاألدبىمبصرزغروت الهادى عبد طه محسن شيرين89029

الدقهليةاألدبىمبصرالغنام محمد ابراهيم الباسط عبد لينه89030

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان صادق شوقى محمد ندى89031

الدقهليةاألدبىمبصرجاد الرحمن عبد شكرى الرحمن عبد ابرار89032

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم الفتاح عبد خيرى شروق89033
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ثانالبحر نوسا/ ف

ثانالبحر نوسا/ ف

ثانسنجيد/ ف

ثانسنجيد/ ف

ن421سنجيد/ ف

ن466سنجيد/ ف

ن382سنجيد/ ف

ن461سنجيد/ ف

ن424سنجيد/ ف

ن372سنجيد/ ف

ن365سنجيد/ ف

ن374سنجيد/ ف

ن432سنجيد/ ف

ن462سنجيد/ ف

ن512سنجيد/ ف

ن504سنجيد/ ف

ن456سنجيد/ ف

ن467سنجيد/ ف

ن381االخالص تبارك/ ف

ن553االخالص تبارك/ ف

ن545االخالص تبارك/ ف

ن447االخالص تبارك/ ف

ن427االخالص تبارك/ ف

ثاناالخالص تبارك/ ف

ثاناالخالص تبارك/ ف

ن533االخالص تبارك/ ف

ثاناالخالص تبارك/ ف

ن468االخالص تبارك/ ف

ن415االخالص تبارك/ ف

ن515االخالص تبارك/ ف

ن526االخالص تبارك/ ف

ن484االخالص تبارك/ ف

ن492االخالص تبارك/ ف

ثاناالخالص تبارك/ ف

ن407االخالص تبارك/ ف

ن555طلخا/ ف

ن379طلخا/ ف

ن448طلخا/ ف

ن378طلخا/ ف

ن364طلخا/ ف

ن461طلخا/ ف

ن397طلخا/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالحواوشى محمود محمد عالء هاجر89034

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى احمد سيد ابراهيم محمد خلود89035

الدقهليةاألدبىمبصريوسف حامد السيد متولى اسراء89036

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى الهادى عبد محمد محمد امنيه89037

الدقهليةاألدبىمبصرالكفافى سليمان سليمان شريف حنين89038

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن محمود شيماء89039

الدقهليةاألدبىمبصررمضان مصطفى المنعم عبد العزيز عبد لبنى89040

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السالم عبد سامح هند89041

الدقهليةاألدبىمبصرالتواب عبد محمد خيرى محمود ورد89042

الدقهليةاألدبىمبصرشعيب محمد احمد منى89043

الدقهليةاألدبىمبصرالفايش عطا محمد السيد سلمى89044

الدقهليةاألدبىمبصرالخطيب على العزيز عبد احمد ندى89045

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد سالم ايمن ايه89046

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى محفوظ الجواد عبد منى89047

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان طه منصور عاطف هاجر89048

الدقهليةاألدبىمبصرالبشير البدوى السيد دعبس اسماء89049

الدقهليةاألدبىمبصرالعتبانى الخالق عبد زكريا عصام اسماء89050

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد شعبان محمد شعبان اسماء89051

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى الحافظ عبد اللطيف عبد حسن اميره89052

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان سلطان ابراهيم هللا عبد اميره89053

الدقهليةاألدبىمبصرعلى العطا ابو محمود السيد اسراء89054

الدقهليةاألدبىمبصرالدكرورى العزب رشاد ممدوح اسراء89055

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد توفيق سعد بسمه89056

الدقهليةاألدبىمبصرشالطه الحسينى السيد على بسمه89057

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان السيد جمعه عوض حنان89058

الدقهليةاألدبىمبصرالدميرى العال عبد المجيد عبد مجدى دينا89059

الدقهليةاألدبىمبصرالباسط عبد على االمام محمد رانا89060

الدقهليةاألدبىمبصرالجليل عبد زيدان السيد رنا89061

الدقهليةاألدبىمبصرالعربى السيد حامد احمد رقيه89062

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الفتوح ابو محمد محمد رقيه89063

الدقهليةاألدبىمبصرالقناوى السيد صابر ربيع رانيا89064

الدقهليةاألدبىمبصرالقرشاوى محمد الشربينى رجب ساره89065

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد الجواد عبد محمود حسن ساره89066

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد القادر عبد ربيع ساره89067

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى الرازق عبد القادر عبد علياء89068

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو الحميد عبد رمضان فاطمه89069

الدقهليةاألدبىمبصرالعتبانى على عوض مصطفى فرزينا89070

الدقهليةاألدبىمبصريوسف شحاته البرعى حسام منى89071

الدقهليةاألدبىمبصراحمد مصباح رجب شعبان مياده89072

الدقهليةاألدبىمبصرعويضه احمد سيد متولى محمود هللا منه89073

الدقهليةاألدبىمبصررمضان الحسانين محمد منار89074

الدقهليةاألدبىمبصرالحديدى السيد فتحى يسرى ندا89075
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ن415طلخا/ ف

ن436طلخا/ ف

ن371طلخا/ ف

ن359طلخا/ ف

ن362طلخا/ ف

ن376طلخا/ ف

ثانطلخا/ ف

ثانطلخا/ ف

ثانطلخا/ ف

ثانطلخا/ ف

ثانطلخا/ ف

ن431طلخا/ ف

ن486طلخا/ ف

ثانطلخا/ ف

ن517طلخا/ ف

ن389بطرة/ ف

ن405بطرة/ ف

ثانبطرة/ ف

ثانبطرة/ ف

ثانبطرة/ ف

راسببطرة/ ف

راسببطرة/ ف

ثانبطرة/ ف

ثانبطرة/ ف

راسببطرة/ ف

راسببطرة/ ف

ثانبطرة/ ف

راسببطرة/ ف

ثانبطرة/ ف

راسببطرة/ ف

ن420بطرة/ ف

راسببطرة/ ف

راسببطرة/ ف

ثانبطرة/ ف

راسببطرة/ ف

راسببطرة/ ف

ثانبطرة/ ف

ن374بطرة/ ف

ثانبطرة/ ف

راسببطرة/ ف

راسببطرة/ ف

ثانبطرة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالمنصورى السيد محمود مصطفى ندى89076

الدقهليةاألدبىمبصرالبالسى السعيد سعد هاجر89077

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد الدسوقى جبريل ابتسام89078

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور السيد زيد ابو احالهم89079

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى ابراهيم كمال زكى ارزاق89080

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السعيد علوان ابراهيم اسماء89081

الدقهليةاألدبىمبصرالشافى عبد طه القادر عبد السيد اسماء89082

الدقهليةاألدبىمبصرريحان على محمد محب امال89083

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو طه الجليل عبد زين االء89084

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد سعد عطيه االء89085

الدقهليةاألدبىمبصرحامد محمد السيد محمد امال89086

الدقهليةاألدبىمبصرنصر جوده فهمى ابراهيم امل89087

الدقهليةاألدبىمبصرالفقى احمد محمد ابراهيم اميره89088

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد كامل فرج محمد اميره89089

الدقهليةاألدبىمبصرالمراسى على طه نصر اميره89090

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد سعد ضياء هانى اميره89091

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد السعيد السيد ايات89092

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد علوان زهدى ايمان89093

الدقهليةاألدبىمبصرداود المنعم عبد الرازق عبد المنعم عبد ايمان89094

الدقهليةاألدبىمبصرالمرشدى ابراهيم فرج فرج ايمان89095

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد خليل عادل عاطف ايه89096

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد طه ناجى الجليل عبد ايه89097

الدقهليةاألدبىمبصرعواد محمد هللا عبد ايه89098

الدقهليةاألدبىمبصرحسن سعد خليل ابو خديجه89099

الدقهليةاألدبىمبصرشمس رمضان رزق سامى خديجه89100

الدقهليةاألدبىمبصرحميده ياقوت محمود فؤاد خلود89101

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد ربه عبد المنعم عبد دعاء89102

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد معوض هللا عبد سامح دينا89103

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى الفتاح عبد شوقى احمد رباب89104

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد سليمان السيد رحمه89105

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على بكر رحمه89106

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو طه صبرى منير رنا89107

الدقهليةاألدبىمبصربرهام البسطويسى برهام رضا ريهام89108

الدقهليةاألدبىمبصرداود محمد احمد فتوح زينب89109

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى محمد البادى محمود زينب89110

الدقهليةاألدبىمبصرالمرشدى ابراهيم ابراهيم جمعه ساره89111

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان الشربينى محمود فؤاد ساره89112

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد محمد عابد سهام89113

الدقهليةاألدبىمبصرالجليل عبد الحى عبد الحى عبد احمد الشيماء89114

الدقهليةاألدبىمبصرعوض البصير عبد رمضان سعد عزه89115

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى ابراهيم كمال محمد الزهراء فاطمه89116

الدقهليةاألدبىمبصرالشريف المرسى محمد سعد فاطمه89117
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راسببطرة/ ف

راسببطرة/ ف

ن336البدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ن348البدوى منشأة/ ف

ن374البدوى منشأة/ ف

ن402البدوى منشأة/ ف

ن362البدوى منشأة/ ف

ن441البدوى منشأة/ ف

راسبالبدوى منشأة/ ف

ن484البدوى منشأة/ ف

ن531البدوى منشأة/ ف

ن462البدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

راسبالبدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ن390البدوى منشأة/ ف

ن381البدوى منشأة/ ف

ن401البدوى منشأة/ ف

ن389البدوى منشأة/ ف

ن366البدوى منشأة/ ف

ن538البدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ن472البدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ن522البدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ن410البدوى منشأة/ ف

ن499البدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ن361البدوى منشأة/ ف

ن379البدوى منشأة/ ف

ن394البدوى منشأة/ ف

ن393البدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ن575البدوى منشأة/ ف

راسبالبدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ن406البدوى منشأة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو طه صبرى منير ليلى89118

الدقهليةاألدبىمبصرعبيد على يوسف على مشير مروه89119

الدقهليةاألدبىمبصرالقزاز محمد السيد السيد اسماعيل مريم89120

الدقهليةاألدبىمبصرالحسانين يوسف الغيط ابو محمد منار89121

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عباده مصطفى ابراهيم هللا منه89122

الدقهليةاألدبىمبصرهدهود محمد بكر ابو رضا ندى89123

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو طه الجليل عبد زين ندى89124

الدقهليةاألدبىمبصرالحمد ابو ابراهيم خليل ابو ابراهيم نهال89125

الدقهليةاألدبىمبصرسالم سليمان شعبان عطيه نورا89126

الدقهليةاألدبىمبصرداود ابراهيم الحنفى مسعد نورا89127

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى السيد اللطيف عبد الفتاح عبد هاجر89128

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على الكريم عبد يحى هدى89129

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم هاشم وفاء89130

الدقهليةاألدبىمبصراحمد القطب احمد رفيق والء89131

الدقهليةاألدبىمبصرليله اسماعيل محمد محمد ياسمين89132

الدقهليةاألدبىمبصرالشوبكى محمد الحميد عبد جمال اسراء89133

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه حسن الحليم عبد محمد اسماء89134

الدقهليةاألدبىمبصرالشوبكى الشحات شحاته احمد االء89135

الدقهليةاألدبىمبصرعلى حافظ على امانى89136

الدقهليةاألدبىمبصرالحلو المرسى محمد خالد امنيه89137

الدقهليةاألدبىمبصرالرفاعى زغلول عماد امنيه89138

الدقهليةاألدبىمبصرالحناوى على عوض محمد امنيه89139

الدقهليةاألدبىمبصرالدين شمس محمد جمال على اميره89140

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد رزق السيد السيد ايه89141

الدقهليةاألدبىمبصرراغب مصطفى عابد ايه89142

الدقهليةاألدبىمبصرخضر القادر عبد العزيز عبد احمد رحمه89143

الدقهليةاألدبىمبصرالقناوى القادر عبد السيد اسامه سمر89144

الدقهليةاألدبىمبصرالحناوى المقصود عبد الغنى عبد القادر عبد عفاف89145

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه عطيه ماهر محمد فاطمه89146

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد رشدى الدسوقى مريم89147

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى خطاب محمد السيد مريم89148

الدقهليةاألدبىمبصرالعراقى السيد العسكرى مريم89149

الدقهليةاألدبىمبصرصالح محمد الرازق عبد عصام مريم89150

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور سند منصور محمد هللا منه89151

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى بدوى المرسى محمد نورهان89152

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب على الذكى محمد نيره89153

الدقهليةاألدبىمبصرالحوفى حسن السيد هاجر89154

الدقهليةاألدبىمبصربدران السيد محمد السيد هاجر89155

الدقهليةاألدبىمبصرفوده محمد سعد محمود يارا89156

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد الواحد عبد الجواد عبد سعيد ياسمين89157

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد على اسراء89158

الدقهليةاألدبىمبصرااللفى على محمد على اسراء89159
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ن392البدوى منشأة/ ف

ن386البدوى منشأة/ ف

ن522البدوى منشأة/ ف

ن459البدوى منشأة/ ف

ن498البدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ن451البدوى منشأة/ ف

ن392البدوى منشأة/ ف

ن592البدوى منشأة/ ف

ن467البدوى منشأة/ ف

ن432البدوى منشأة/ ف

ن443البدوى منشأة/ ف

ن406البدوى منشأة/ ف

ن523البدوى منشأة/ ف

ن412البدوى منشأة/ ف

ن476الكرما ميت/ ف

ن451الكرما ميت/ ف

ن492الكرما ميت/ ف

ن478الكرما ميت/ ف

ن473الكرما ميت/ ف

ن443الكرما ميت/ ف

ن458الكرما ميت/ ف

ن538الكرما ميت/ ف

ثانالكرما ميت/ ف

ثانالكرما ميت/ ف

ثانالكرما ميت/ ف

ثانالكرما ميت/ ف

ن540الكرما ميت/ ف

ن511الكرما ميت/ ف

ن459الكرما ميت/ ف

ن356الكرما ميت/ ف

ثانالكرما ميت/ ف

ثانالكرما ميت/ ف

ن436الكرما ميت/ ف

ن412الكرما ميت/ ف

ن423الكرما ميت/ ف

ن514الكرما ميت/ ف

ن410الكرما ميت/ ف

ن358الكرما ميت/ ف

ن427الكرما ميت/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

ن366القديم دميرة كفر/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرعمر محمد سعد محمد اسراء89160

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد المهدى اسراء89161

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد ابراهيم اسماء89162

الدقهليةاألدبىمبصرعمر محمود ابراهيم جمال اسماء89163

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد الرازق عبد الناصر عبد امل89164

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو الحافظ عبد نعمان امنيه89165

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد اسامه ايمان89166

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد العزيز عبد محمد ايمان89167

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم وجدى ايمان89168

الدقهليةاألدبىمبصرالبرعى عوض محمد براءه89169

الدقهليةاألدبىمبصربدوى الحميد عبد محمد ثريا89170

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد محمد ساره89171

الدقهليةاألدبىمبصرالباز صبحى عوض سماء89172

الدقهليةاألدبىمبصربهرام الحميد عبد الهادى عبد سماح89173

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى هللا عبد ممدوح سمر89174

الدقهليةاألدبىمبصرااللفى العنين ابو العزيز عبد اللطيف عبد سميه89175

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى مصطفى احمد شيماء89176

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد محمد السعيد فاطمه89177

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حامد مسعد فاطمه89178

الدقهليةاألدبىمبصرالبرعى عوض العزيز عبد لبنى89179

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم احمد مريم89180

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل عوض اسماعيل منه89181

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد احمد نادين89182

الدقهليةاألدبىمبصرعباده المنعم عبد يونس المنعم عبد ناديه89183

الدقهليةاألدبىمبصرالبدوى محمد ابراهيم نجالء89184

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى رمضان المرسى ندا89185

الدقهليةاألدبىمبصرموسى محمد موسى نضال89186

الدقهليةاألدبىمبصرالحى عبد احمد الحى عبد هاجر89187

الدقهليةاألدبىمبصرتوفيق محمود عماد هانم89188

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد المهدى والء89189

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى يوسف السيد اسراء89190

الدقهليةاألدبىمبصراحمد عثمان منصور اسماء89191

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد على احمد االء89192

الدقهليةاألدبىمبصرالبغدادى محمد ابراهيم حماس89193

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد عطيه رحمه89194

الدقهليةاألدبىمبصرالقصبى محمد صبحى ساره89195

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المعطى عبد بدر سميه89196

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد الدين نصر خالد ضحى89197

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حامد عبده مريم89198

الدقهليةاألدبىمبصرعبده حسن عطيه مريم89199

الدقهليةاألدبىمبصررزق المنعم عبد سالمه نيره89200

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد حسن اسماعيل محمد ايات89201
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ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ن474القديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ن439القديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

ن510القديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ن380القديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

ن485القديم دميرة كفر/ ف

ن416القديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ن349القديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ن368القديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

ن437القديم دميرة كفر/ ف

ن384القديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ن411القديم دميرة كفر/ ف

ن404القديم دميرة كفر/ ف

ثانعنتر ميت/ ف

ثانعنتر ميت/ ف

ن435عنتر ميت/ ف

ثانعنتر ميت/ ف

ن428عنتر ميت/ ف

راسبعنتر ميت/ ف

ثانعنتر ميت/ ف

ثانعنتر ميت/ ف

ن361عنتر ميت/ ف

ثانعنتر ميت/ ف

ثانعنتر ميت/ ف

ن418دميرة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عبده محمد عبده اسراء89202

الدقهليةاألدبىمبصرندا غنام محمد البيلى اسماء89203

الدقهليةاألدبىمبصرحسنى يوسف صبرى سمير الهام89204

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد برهام الباسط عبد امانى89205

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السعيد جمال امل89206

الدقهليةاألدبىمبصرصابر السيد محمد الغفار عبد تقى89207

الدقهليةاألدبىمبصرلطفى السعيد محمد حماس89208

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو محمد محمد راندا89209

الدقهليةاألدبىمبصرالصاوى محمد محمد سعد رانيا89210

الدقهليةاألدبىمبصرصالح عطيه حامد صالح رحمه89211

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد طه موسى الغفار عبد رحمه89212

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى توفيق جمعه العابدين زين زينب89213

الدقهليةاألدبىمبصرالباز القادر عبد وائل زينب89214

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه حسين العزيز عبد اشرف ساره89215

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على المولى عبد ابراهيم شروق89216

الدقهليةاألدبىمبصرالمغازى بدير فاروق شعبان شروق89217

الدقهليةاألدبىمبصررمضان ابراهيم محمد ابراهيم عائشه89218

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد حسين فاطمه89219

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحافظ عبد شعبان حافظ ليلى89220

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد على الحكيم عبد مريم89221

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمود طارق منار89222

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى محمود الشربينى محمود مياده89223

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد نعمان الوهاب عبد شاكر نوران89224

الدقهليةاألدبىمبصرعامر خفاجه فؤاد الملك عبد هدير89225

الدقهليةاألدبىمبصرحسن احمد شعبان انور هنيات89226

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد على جمعه والء89227

الدقهليةاألدبىمبصرعوض البدوى اسامه اسراء89228

الدقهليةاألدبىمبصرالرؤف عبد محمد ابراهيم اسراء89229

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد شوقى السيد اسراء89230

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد محمد الشيماء89231

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حسين سمير امانى89232

الدقهليةاألدبىمبصرنعمانى محمد السيد ايه89233

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد جميل السعيد ايناس89234

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد رشدى محمد جنه89235

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد الفتاح عبد دعاء89236

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد طارق رحاب89237

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد الغفار عبد راجح ريهام89238

الدقهليةاألدبىمبصرالمطلب عبد رشاد صبرى ريهام89239

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد بخيت محمود زهراء89240

الدقهليةاألدبىمبصرالعرب عز خليل محمد سنيوره89241

الدقهليةاألدبىمبصرالدرس معين احمد الحكيم عبد سهيله89242

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى زغلول احمد شاديه89243
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ن540دميرة/ ف

راسبدميرة/ ف

ن444دميرة/ ف

ن469دميرة/ ف

ن371دميرة/ ف

ن478دميرة/ ف

ن493دميرة/ ف

راسبدميرة/ ف

راسبدميرة/ ف

ن459دميرة/ ف

ن448دميرة/ ف

ن465دميرة/ ف

ن526دميرة/ ف

ن532دميرة/ ف

ن447دميرة/ ف

ن439دميرة/ ف

ن555دميرة/ ف

ن435دميرة/ ف

راسبدميرة/ ف

ثاندميرة/ ف

ن502دميرة/ ف

راسبدميرة/ ف

ن359دميرة/ ف

ن390دميرة/ ف

ثاندميرة/ ف

ن380دميرة/ ف

ن554الجديد دميرة كفر/ ف

راسبالجديد دميرة كفر/ ف

راسبالجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

ن375الجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

راسبالجديد دميرة كفر/ ف

ن451الجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

ن509الجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود محمد اشرف شروق89244

الدقهليةاألدبىمبصررمضان عثمان شريف عصمت89245

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد الستار عبد فاطمه89246

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم جمال فوزيه89247

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد محمد مروه89248

الدقهليةاألدبىمبصراحمد االمير سعد منى89249

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد احمد جمال مريم89250

الدقهليةاألدبىمبصرحسين محمد اسماعيل محمد ميرفت89251

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد السيد هللا عبد نجوى89252

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد راشد السعيد نورهان89253

الدقهليةاألدبىمبصرالحديدى محمد محمد مجدى هاجر89254

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى النبى عبد خليل هانم89255

الدقهليةاألدبىمبصرصادق السيد توفيق اسراء89256

الدقهليةاألدبىمبصرالغريب المعتصم عبد ناجى اسراء89257

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمد حسين احمد اسماء89258

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد فتحى الوهاب عبد اسماء89259

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد ابراهيم محمد اسماء89260

الدقهليةاألدبىمبصررمضان الشحات وليد امانى89261

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عيد امنيه89262

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار احمد ابراهيم تامر اميره89263

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد على محمود على انتصار89264

الدقهليةاألدبىمبصرخليل محمد خليل عاطف ايه89265

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الوهاب عبد فتحى سمير تسنيم89266

الدقهليةاألدبىمبصرالبديع عبد السعيد رمضان محسن ثريا89267

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين محمد محمد محسن حسناء89268

الدقهليةاألدبىمبصرعويس محمد العزيز عبد حمدى حنان89269

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو كامل العزيز عبد يحى دينا89270

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السيد زيد ابو رجب رحمه89271

الدقهليةاألدبىمبصرالحنفى احمد عبده محمود رنا89272

الدقهليةاألدبىمبصرالديسطى حافظ الديسطى امين روان89273

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد عوض ابراهيم ساره89274

الدقهليةاألدبىمبصرعوض رمضان الهادى عبد طارق ساره89275

الدقهليةاألدبىمبصرشوكه الشربينى السيد ممدوح ساره89276

الدقهليةاألدبىمبصرسعد معوض احمد شوقى سمر89277

الدقهليةاألدبىمبصرشعيشع على احمد مجدى سهام89278

الدقهليةاألدبىمبصرسليم حسين ابراهيم السيد شروق89279

الدقهليةاألدبىمبصرالزينى الغنى عبد حسن شيماء89280

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ذكى الشحات جمعه عبير89281

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد اشرف عزيه89282

الدقهليةاألدبىمبصرالديسطى عبده محمد فوزى فاطمه89283

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد منصور خالد ماجده89284

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه العزيز عبد حامد عوض منى89285
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ثانالجديد دميرة كفر/ ف

راسبالجديد دميرة كفر/ ف

ن564الجديد دميرة كفر/ ف

ن424الجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

ن384الجديد دميرة كفر/ ف

راسبالجديد دميرة كفر/ ف

راسبالجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

ن439الجديد دميرة كفر/ ف

راسبالجديد دميرة كفر/ ف

ن386طلخا بساط/ ف

ن350طلخا بساط/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

ن431طلخا بساط/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

ن377طلخا بساط/ ف

ن377طلخا بساط/ ف

ن439طلخا بساط/ ف

ن416طلخا بساط/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

ن362طلخا بساط/ ف

ن487طلخا بساط/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

ن477طلخا بساط/ ف

ن491طلخا بساط/ ف

ن475طلخا بساط/ ف

ن442طلخا بساط/ ف

ن528طلخا بساط/ ف

ن598طلخا بساط/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

ن433طلخا بساط/ ف

ن486طلخا بساط/ ف

ن425طلخا بساط/ ف

ن368طلخا بساط/ ف

ن536طلخا بساط/ ف

ن415طلخا بساط/ ف

ن392طلخا بساط/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

ن332طلخا بساط/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرحسانين محمد حامد احمد نوران89286

الدقهليةاألدبىمبصرالبحيرى على على طارق نيره89287

الدقهليةاألدبىمبصرالسالمونى السعيد محمد نيره89288

الدقهليةاألدبىمبصربسيونى مصطفى البسيونى عطيه هدير89289

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى ابراهيم على الحربى ياسمين89290

الدقهليةاألدبىمبصرراشد محمد صالح ياسمين89291

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم العليم عبد الناصر عبد اسراء89292

الدقهليةاألدبىمبصرالمصرى محمد عزت حسن اسماء89293

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد احمد مجدى اسماء89294

الدقهليةاألدبىمبصريوسف ابراهيم محمد اسماء89295

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم فوده عمر محمد اسماء89296

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد محمد االء89297

الدقهليةاألدبىمبصرسلومه حسن عدلى خيرى امنيه89298

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو الرحمن عبد الحميد عبد امينه89299

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد حامد زكريا ايمان89300

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل احمد سمير ايمان89301

الدقهليةاألدبىمبصرحسن اللطيف عبد عزت ايمان89302

الدقهليةاألدبىمبصرصالح محمد الدين كمال ايمان89303

الدقهليةاألدبىمبصرصالح محمد على بسمه89304

الدقهليةاألدبىمبصرغازى الفتاح عبد محمد اشرف تسنيم89305

الدقهليةاألدبىمبصرموسى الهادى عبد السعيد رشدى جهاد89306

الدقهليةاألدبىمبصرالحمادى السعيد محمود حبيبه89307

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى محمد حسن خلود89308

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمد نوفل رفعت خلود89309

الدقهليةاألدبىمبصرالمنطلب عبد احمد سعد رانا89310

الدقهليةاألدبىمبصرالعربى الدسوقى ابراهيم مجاهد رحاب89311

الدقهليةاألدبىمبصرزهران عنتر احمد زينهم ريهام89312

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد ساره89313

الدقهليةاألدبىمبصرحسن ابراهيم احمد السيد ساره89314

الدقهليةاألدبىمبصرالفضالى على نجاح على ساره89315

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد على محمد ساره89316

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد سلمى89317

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم شيماء89318

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد محمد صباح89319

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حسن احمد صفيه89320

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الباهى اشرف عزه89321

الدقهليةاألدبىمبصرالباز محمد محمد خالد عزه89322

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى عاطف عزه89323

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد اللطيف عبد محمد عزيزه89324

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد حامد امين اسماعيل عفاف89325

الدقهليةاألدبىمبصرخليل السيد اسامه محاسن89326

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد الحق عبد غازى مريم89327
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ن509طلخا بساط/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

ن490طلخا بساط/ ف

ن413طلخا بساط/ ف

ن503طلخا بساط/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

ن495نبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ن328.5نبروه/ ف

ن378نبروه/ ف

ن394نبروه/ ف

راسبنبروه/ ف

راسبنبروه/ ف

ن404نبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ن389نبروه/ ف

ن404نبروه/ ف

ن416نبروه/ ف

ن513نبروه/ ف

ن508نبروه/ ف

ن606نبروه/ ف

راسبنبروه/ ف

راسبنبروه/ ف

ن388نبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ن341نبروه/ ف

ن522نبروه/ ف

راسبنبروه/ ف

ن466نبروه/ ف

ن362نبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ن395نبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ن497نبروه/ ف

ن510نبروه/ ف

ن360نبروه/ ف

راسبنبروه/ ف

ن354نبروه/ ف

ن347نبروه/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد الهادى عبد محمد مريم89328

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمود مريم89329

الدقهليةاألدبىمبصرالمصرى الحميد عبد سعد الحميد عبد منار89330

الدقهليةاألدبىمبصرالعربى الدسوقى اسماعيل منى89331

الدقهليةاألدبىمبصرالغيط ابو السيد ابراهيم عزت منى89332

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد العابدين زين محمد ميرفت89333

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد عطيه محمد ميرهان89334

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد محمد السيد نادين89335

الدقهليةاألدبىمبصرحسن الحليم عبد عوض ناهد89336

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد الرحمن عبد الرحمن عبد نداء89337

الدقهليةاألدبىمبصرالمكارم ابو الفتاح عبد السيد الشحات ندى89338

الدقهليةاألدبىمبصرمبروك على الحماقى طارق نرفانا89339

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد الغنى عبد محمود هاله89340

الدقهليةاألدبىمبصرسراج اللطيف عبد انور الدسوقى هللا هبه89341

الدقهليةاألدبىمبصرالعراقى عوض السيد هناء89342

الدقهليةاألدبىمبصرالغريب على محمد على هند89343

الدقهليةاألدبىمبصرالزقم محمد المنعم عبد عادل وفاء89344

الدقهليةاألدبىمبصرصيام المتولى على محمد ياسمين89345

الدقهليةاألدبىمبصرحسين ابراهيم حسين ابتسام89346

الدقهليةاألدبىمبصرخليل محمد موسى العال عبد اسراء89347

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد ابراهيم عطيه االء89348

الدقهليةاألدبىمبصراحمد المعطى عبد عالم عادل اميره89349

الدقهليةاألدبىمبصرالمندور ابو ابراهيم محمد فادى اميره89350

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب يوسف محمد ايمان89351

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد سامى جهاد ايه89352

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد الحسينى عادل ايه89353

الدقهليةاألدبىمبصرالنبى عبد احمد عطيه على ايه89354

الدقهليةاألدبىمبصرالغيط ابو عباس الغيط ابو احمد جهاد89355

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار حامد السالم عبد ايمن جهاد89356

الدقهليةاألدبىمبصرالبشير محمد سليمان خلود89357

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد توفيق محمد توفيق دعاء89358

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد على ابراهيم سامى روان89359

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الشحات محمد ريهام89360

الدقهليةاألدبىمبصرالدين صالح محمد محمد ريهام89361

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم زينب89362

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد ابراهيم عماد زينب89363

الدقهليةاألدبىمبصرفهيم محمد فهيم محمد ساره89364

الدقهليةاألدبىمبصرشادى محمد محمد السيد رضا سحر89365

الدقهليةاألدبىمبصربدر بدر فرج احمد سماء89366

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد الشوادفى عوض سماح89367

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى المعاطى ابو عاطف سهيله89368

الدقهليةاألدبىمبصرسلمان احمد ابراهيم محمد شيماء89369
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ن382نبروه/ ف

ن417نبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ن402نبروه/ ف

ن369نبروه/ ف

ن538نبروه/ ف

ن542نبروه/ ف

راسبنبروه/ ف

ن389نبروه/ ف

ن500نبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ن453نبروه/ ف

ن392نبروه/ ف

ن462نبروه/ ف

ن428نبروه/ ف

ن399نبروه/ ف

ن384نبروه/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن397بهوت كفر/ ف

ن481بهوت كفر/ ف

راسببهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن410بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

راسببهوت كفر/ ف

ن441بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن415بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن425بهوت كفر/ ف

ن521بهوت كفر/ ف

ن355بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن390بهوت كفر/ ف

ن421بهوت كفر/ ف

ن379بهوت كفر/ ف

ن460بهوت كفر/ ف

ن569بهوت كفر/ ف

ن540بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالحافظ عبد ابراهيم البديع عبد عفاف89370

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الرازق عبد احمد عاطف عال89371

الدقهليةاألدبىمبصرعامر محمد عامر عماد فاطمه89372

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمود محمد الغفار عبد ليالى89373

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد الحميد عبد عوض مروه89374

الدقهليةاألدبىمبصرهللا جاد ابراهيم صبرى ابراهيم مريم89375

الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد العظيم عبد توكل مريم89376

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على العزيز عبد رضا مريم89377

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد المتولى السيد المتولى منار89378

الدقهليةاألدبىمبصرحامد محمد السيد ناصر منى89379

الدقهليةاألدبىمبصرخلف محمد محمد ميان89380

الدقهليةاألدبىمبصرحسنين الشربينى محمد محمود ميرنا89381

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان السيد الشحات رضا ناديه89382

الدقهليةاألدبىمبصرالشناوى السيد الطاهر شعبان ندى89383

الدقهليةاألدبىمبصرالبرعى جاد البرعى جاد نعمه89384

الدقهليةاألدبىمبصرعلى غانم عطيه ابراهيم نورهان89385

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فاضل ماهر سمير نيرمين89386

الدقهليةاألدبىمبصرعباده محمد زكريا يحى هاجر89387

الدقهليةاألدبىمبصرالعدوى محمد احمد صالح هناء89388

الدقهليةاألدبىمبصرقوره محمد محمد عابد احالم89389

الدقهليةاألدبىمبصرالبراز حسن يحى محمد اسراء89390

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد الشافعى فتحى نبيل اسماء89391

الدقهليةاألدبىمبصرالجوهرى رمضان رزق شعبان االء89392

الدقهليةاألدبىمبصرمهديه على المحسن عبد احمد امانى89393

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى حامد محمد رضا امل89394

الدقهليةاألدبىمبصرمحار محمد الفتاح عبد شعيشع ابو ايه89395

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمود مصطفى خلود89396

الدقهليةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد الرازق عبد هللا عبد دينا89397

الدقهليةاألدبىمبصرمهديه السيد عيد السيد زينب89398

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخ احمد الرحيم عبد محمود زينب89399

الدقهليةاألدبىمبصرحسن السيد رجب احمد فاطمه89400

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمد التواب عبد الفتاح عبد فاطمه89401

الدقهليةاألدبىمبصرالعجمى شعبان الحق عبد جابر منار89402

الدقهليةاألدبىمبصرسيد محمد الصباحى ايمن مواهب89403

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى على الهادى عبد حسن نورهان89404

الدقهليةاألدبىمبصرزكى محمد عيد مراد هاله89405

الدقهليةاألدبىمبصرقوره الفتاح عبد الشحات شريف هبه89406

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد راجح محمود هدى89407

الدقهليةاألدبىمبصرعلى المرسى مسعد المرسى وفاء89408

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد راجح محمد ياسمين89409

الدقهليةاألدبىمبصرخفاجه محمد محمد محمد االء89410

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى محمد خطاب وفيق السيده89411
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ثانبهوت كفر/ ف

ن538بهوت كفر/ ف

ن388بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن366بهوت كفر/ ف

ن420بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن459بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن530بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن446بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن505بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن363بهوت كفر/ ف

ن339بهوت كفر/ ف

ن414درين/ ف

ن356درين/ ف

ن379.5درين/ ف

ثاندرين/ ف

ثاندرين/ ف

ن379درين/ ف

ن352درين/ ف

ن346.5درين/ ف

ثاندرين/ ف

ن388درين/ ف

ثاندرين/ ف

ثاندرين/ ف

ثاندرين/ ف

ثاندرين/ ف

ثاندرين/ ف

راسبدرين/ ف

ثاندرين/ ف

ثاندرين/ ف

راسبدرين/ ف

ثاندرين/ ف

راسبدرين/ ف

ن379تـيرة/ ف

ن366تـيرة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالدين زين على السالم عبد هارون النبويه89412

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد امل89413

الدقهليةاألدبىمبصرموسى على الفتوح ابو ربيع اميره89414

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد عماد انتصار89415

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى السالم عبد محمد محمود ايمان89416

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه الغفار عبد الدسوقى ايه89417

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد محمود ايه89418

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد سامى محمود بسنت89419

الدقهليةاألدبىمبصرغازى محمد نجاح احمد دعاء89420

الدقهليةاألدبىمبصرالقناوى ابراهيم الهادى عبد زينب89421

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمد اسماعيل جمعه سوزان89422

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد احمد المجد ابو شيماء89423

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد شعبان محمد احمد صفاء89424

الدقهليةاألدبىمبصرالدرينى الشحات حامد محمد عطيات89425

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد احمد حسن رجب غاده89426

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد صبرى وليد ميرفت89427

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد محمد نجاه89428

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد اسماعيل محمد ندى89429

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد على محمد نشوى89430

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد وهيب ميمى نورا89431

الدقهليةاألدبىمبصرالدين نصر على السيد القادر عبد نورهان89432

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات احمد محمد عمران هاجر89433

الدقهليةاألدبىمبصرعلى عيسى عيسى انيس ياسمين89434

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى محمد البسيونى زكريا ياسمين89435

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى موسى احمد ايمن اسماء89436

الدقهليةاألدبىمبصريوسف العزيز عبد الحميد عبد صبرى امال89437

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد شعبان صالح امانى89438

الدقهليةاألدبىمبصرالباز برهام الغنى عبد المنعم عبد امل89439

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد العليم عبد امينه89440

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد المعطى عبد محمد السيد ايمان89441

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد رزق السيد محمود ايه89442

الدقهليةاألدبىمبصريوسف العزيز عبد الحميد عبد محمود ايه89443

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد شعبان فرج الصباحى حنان89444

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العليم عبد عادل حوريه89445

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد السيد سمير سهير89446

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب المتولى على محمود شيماء89447

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم فاروق عاطف صابرين89448

الدقهليةاألدبىمبصرحامد احمد ابراهيم محمد فاطمه89449

الدقهليةاألدبىمبصرالسماحى جمعه السيد جمعه فتحيه89450

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد عباس محمد حسن مريم89451

الدقهليةاألدبىمبصربدر عبده السعيد منتصر هللا منه89452

الدقهليةاألدبىمبصرالمنصورى ابراهيم محمد مصطفى منى89453
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ن415تـيرة/ ف

ن443تـيرة/ ف

ن433تـيرة/ ف

ن408تـيرة/ ف

ن439تـيرة/ ف

ن361تـيرة/ ف

ن482تـيرة/ ف

ن471تـيرة/ ف

ن463تـيرة/ ف

ن470تـيرة/ ف

ن502تـيرة/ ف

ن389تـيرة/ ف

ن404تـيرة/ ف

ثانتـيرة/ ف

راسبتـيرة/ ف

راسبتـيرة/ ف

ثانتـيرة/ ف

ثانتـيرة/ ف

ثانتـيرة/ ف

راسبتـيرة/ ف

راسبتـيرة/ ف

ثانتـيرة/ ف

راسبتـيرة/ ف

راسبتـيرة/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

راسبالجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

راسبالجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ن356الجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

راسبالجنينة كفر/ ف

ن446الجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ن456الجنينة كفر/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمد منصور محمد مى89454

الدقهليةاألدبىمبصررضوان محمد المعطى عبد حسن نجالء89455

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم شعبان محمد هاجر89456

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عباس محمد السيد ياسمين89457

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد السعيد على ياسمين89458

الدقهليةاألدبىمبصرحامد المتولى رشوان روان89459

الدقهليةاألدبىمبصرالظاهر عبد على محمد ريهام89460

الدقهليةاألدبىمبصراحمد المعداوى محمد زينب89461

الدقهليةاألدبىمبصرالحلو محمد محمد عزت عائشه89462

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد رزق سعد عزه89463

الدقهليةاألدبىمبصرالبربرى احمد محمد ميار89464

الدقهليةاألدبىمبصرالصاوى محمد العزيز عبد رزق مى89465

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد امجد ندى89466

الدقهليةاألدبىمبصرنحله موسى طه مجدى ندى89467

الدقهليةاألدبىمبصراالباصيرى حامد محمد نورا89468

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد عبده احمد اسراء89469

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد بكر ابو اسماء89470

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الرفاعى هللا عبد السيد انس89471

الدقهليةاألدبىمبصرحسين امين حسين امين ايمان89472

الدقهليةاألدبىمبصرجبر المطلب عبد الحسانين طلبه ايه89473

الدقهليةاألدبىمبصرحسن حامد صابر محمد براء89474

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد السميع عبد الحليم عبد دعاء89475

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد عوض سالم سماح89476

الدقهليةاألدبىمبصرالشحات ابراهيم سعد ناصر سماح89477

الدقهليةاألدبىمبصرزيد احمد الفتاح عبد السيد فاطمه89478

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد الرحمن عبد زاكى لمياء89479

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد محمد نجاح مريم89480

الدقهليةاألدبىمبصرعلى صالح سعد يوسف منار89481

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم صدقى ابراهيم نجاه89482

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد منير محمد ندى89483

الدقهليةاألدبىمبصررمضان محمد ابراهيم رضا نورا89484

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد فتوح لطفى محمد نورا89485

الدقهليةاألدبىمبصرمعوض الغنى عبد عادل نورهان89486

الدقهليةاألدبىمبصرالتهامى محمد التهامى هبه89487

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد منير محمد هناء89488

الدقهليةاألدبىمبصرعبيد محمد انور عبيد اسماء89489

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل الجيد عبد السعيد اسراء89490

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى عوض احمد جمال اسراء89491

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد على محمد اسراء89492

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد السيد محمد ايثار89493

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد السيد المرسى محمود الزهراء89494

الدقهليةاألدبىمبصررضوان على الوهاب عبد سمير تقى89495
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ن527الجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ن384الجنينة كفر/ ف

راسبالجنينة كفر/ ف

ن437طنيخ/ ف

ن432طنيخ/ ف

ن411طنيخ/ ف

ن481طنيخ/ ف

ثانطنيخ/ ف

ن421طنيخ/ ف

ن464طنيخ/ ف

ن487طنيخ/ ف

ثانطنيخ/ ف

ثانطنيخ/ ف

ن486بالدقهلية الطيبة/ ف

ن322بالدقهلية الطيبة/ ف

ثانبالدقهلية الطيبة/ ف

ثانبالدقهلية الطيبة/ ف

ثانبالدقهلية الطيبة/ ف

ثانبالدقهلية الطيبة/ ف

ن339بالدقهلية الطيبة/ ف

ثانبالدقهلية الطيبة/ ف

ثانبالدقهلية الطيبة/ ف

راسببالدقهلية الطيبة/ ف

ن431بالدقهلية الطيبة/ ف

ن358بالدقهلية الطيبة/ ف

ن392بالدقهلية الطيبة/ ف

ثانبالدقهلية الطيبة/ ف

ثانبالدقهلية الطيبة/ ف

راسببالدقهلية الطيبة/ ف

راسببالدقهلية الطيبة/ ف

راسببالدقهلية الطيبة/ ف

ن362بالدقهلية الطيبة/ ف

راسببالدقهلية الطيبة/ ف

ثاندكرنس/ ف

ن534دكرنس/ ف

ن396دكرنس/ ف

ن424دكرنس/ ف

ن429دكرنس/ ف

ن446دكرنس/ ف

ن489دكرنس/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالبلتاجى الغنى عبد احمد السيد جهاد89496

الدقهليةاألدبىمبصرالحافظ عبد محمود ابراهيم الزهراء فاطمه89497

الدقهليةاألدبىمبصرفهمى محمد وائل مريم89498

الدقهليةاألدبىمبصرجبرمحمد الغنى عبد هاجر89499

الدقهليةاألدبىمبصرفرج ابراهيم يونس السيد هدير89500

الدقهليةاألدبىمبصرعوض الشبراوى عمر اسالم اسماء89501

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد الرحمن عبد ايهاب امانى89502

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمود ابراهيم ممدوح خلود89503

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى سليمان الشبراوى ناجى دعاء89504

الدقهليةاألدبىمبصراحمد البدرى احمد على ساره89505

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل المتولى محمد احمد شيماء89506

الدقهليةاألدبىمبصرالعباسى السيد الستار عبد منى89507

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد السيد صالح ندى89508

الدقهليةاألدبىمبصريوسف ابراهيم سليمان ابراهيم هاجر89509

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه حامد عثمان اسامه هاجر89510

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو عوض عوض عادل ايه89511

الدقهليةاألدبىمبصرالشال عوض السيد السيد عاطف اسراء89512

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات غازى فتحى ياسر اسراء89513

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد المهدى محمد السيد اسماء89514

الدقهليةاألدبىمبصرحسن سيد طلعت امانى89515

الدقهليةاألدبىمبصرحسيب احمد اسماعيل امل89516

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو حمزه الساداتى محمد اشرف امل89517

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السعيد محمد عالء الشيماء89518

الدقهليةاألدبىمبصرصدقه عطيه السيد الهام89519

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى ابراهيم ابراهيم ايمان89520

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد ايمان89521

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى احمد محمد ايمان89522

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السعيد شحاته محمد هشام ايمان89523

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد مسعد دينا89524

الدقهليةاألدبىمبصرعيد وجدى فريد رانيا89525

الدقهليةاألدبىمبصرالباز محمد الموجود عبد الباز ساره89526

الدقهليةاألدبىمبصرخفاجه عوض السيد محمود ساره89527

الدقهليةاألدبىمبصرالجليل عبد الرفاعى رجب غاده89528

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد القادر عبد صبرى محمد غفران89529

الدقهليةاألدبىمبصرعبده محمد عوض محمد لمياء89530

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود منال89531

الدقهليةاألدبىمبصرعوض رياض المؤمن عبد هاجر89532

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد نبيه سعد هايدى89533

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد شعبان ابراهيم هبه89534

الدقهليةاألدبىمبصرزهران العزيز عبد العزيز عبد هبه89535

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد عطيه احمد وفاء89536

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى الوهاب عبد سامى والء89537
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ن599دكرنس/ ف

ن463دكرنس/ ف

ثاندكرنس/ ف

ن511دكرنس/ ف

ثاندكرنس/ ف

ن526طريف ميت/ ف

ن495طريف ميت/ ف

ثانطريف ميت/ ف

ثانطريف ميت/ ف

ثانطريف ميت/ ف

ثانطريف ميت/ ف

ثانطريف ميت/ ف

ن443طريف ميت/ ف

ن362طريف ميت/ ف

ن387طريف ميت/ ف

ثانالنحال ميت/ ف

ثانالنحال ميت/ ف

ن407النحال ميت/ ف

ثانالنحال ميت/ ف

ن415النحال ميت/ ف

ثانالنحال ميت/ ف

ن408النحال ميت/ ف

ثانالنحال ميت/ ف

ثانالنحال ميت/ ف

راسبالنحال ميت/ ف

ن409النحال ميت/ ف

ثانالنحال ميت/ ف

ثانالنحال ميت/ ف

ثانالنحال ميت/ ف

ثانالنحال ميت/ ف

ن598النحال ميت/ ف

ن379النحال ميت/ ف

ن500النحال ميت/ ف

ثانالنحال ميت/ ف

ثانالنحال ميت/ ف

ن507النحال ميت/ ف

ن395النحال ميت/ ف

ن372النحال ميت/ ف

ن551النحال ميت/ ف

ن546النحال ميت/ ف

ن592النحال ميت/ ف

ن566النحال ميت/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد ابراهيم الغفار عبد ياسمين89538

الدقهليةاألدبىمبصرنافع الرحمن عبد العزيز عبد الدين علم اسماء89539

الدقهليةاألدبىمبصررجب احمد عادل اسماء89540

الدقهليةاألدبىمبصرعمر عبده صالح ابو محمد اميره89541

الدقهليةاألدبىمبصرسالم الحميد عبد السالم عبد ابراهيم داليا89542

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى السعيد فاروق راضى دنيا89543

الدقهليةاألدبىمبصرالنجا ابو الرازق عبد الرازق عبد الباز ريهام89544

الدقهليةاألدبىمبصرصالح ابراهيم عثمان ابراهيم سماح89545

الدقهليةاألدبىمبصررضوان المتولى طلبه السيد سمر89546

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد احمد توفيق سعد ساره89547

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد محمود شروق89548

الدقهليةاألدبىمبصريوسف المعاطى ابو السيد محمد عائشه89549

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الشحات محمد خالد فاطمه89550

الدقهليةاألدبىمبصراحمد احمد ايمن مريم89551

الدقهليةاألدبىمبصرزهران عبده محمد عطيه جمال هللا منه89552

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد صديق محمد هللا منه89553

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد الفتوح ابو محمد جمال مى89554

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العليم عبد محمد راشد مى89555

الدقهليةاألدبىمبصرندا عبده محمد احمد هاجر89556

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العليم عبد محمد مجدى هاجر89557

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى كامل شوقى السيد اسراء89558

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد السيد اسراء89559

الدقهليةاألدبىمبصربدوى عبده خالد اسراء89560

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد فوزى محمد اسماء89561

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى عوض عبده صبرى امل89562

الدقهليةاألدبىمبصرنعمان هالل مختار الرفاعى ايمان89563

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد حلمى محمد تسنيم89564

الدقهليةاألدبىمبصرالغيط ابو عوض الخالق عبد دعاء89565

الدقهليةاألدبىمبصرالشريف محمد السيد محمد دينا89566

الدقهليةاألدبىمبصرزقرد على عثمان محمود دينا89567

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد حامد رقيه89568

الدقهليةاألدبىمبصرالرجال عز الرؤف عبد جمال رؤى89569

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود المنعم عبد حامد هانى زينب89570

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى حسن احمد حسين ساره89571

الدقهليةاألدبىمبصرالقال العزيز عبد حسين ساره89572

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد العليم عبد العزب سهيله89573

الدقهليةاألدبىمبصرشرشيره عبده محمد محمود محمد سهيله89574

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد شروق89575

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد بهجات شعبان شيماء89576

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى احمد وفقى عزه89577

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو الوهاب عبد السيد فيفى89578

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد السيد العظيم عبد مريم89579
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ثانالنحال ميت/ ف

ن506نجير/ ف

ثاننجير/ ف

ثاننجير/ ف

ثاننجير/ ف

ن452نجير/ ف

ن442نجير/ ف

متخلفنجير/ ف

ن454نجير/ ف

ثاننجير/ ف

راسبنجير/ ف

ثاننجير/ ف

ثاننجير/ ف

ثاننجير/ ف

ن351نجير/ ف

ن473نجير/ ف

ن418نجير/ ف

ن493نجير/ ف

ن488نجير/ ف

ن486نجير/ ف

ن365مؤمن الخولى ميت/ ف

ن495مؤمن الخولى ميت/ ف

ن510مؤمن الخولى ميت/ ف

ن426مؤمن الخولى ميت/ ف

ن577مؤمن الخولى ميت/ ف

ن525مؤمن الخولى ميت/ ف

ن408مؤمن الخولى ميت/ ف

ثانمؤمن الخولى ميت/ ف

ن573مؤمن الخولى ميت/ ف

ن486مؤمن الخولى ميت/ ف

ن511مؤمن الخولى ميت/ ف

ن459مؤمن الخولى ميت/ ف

ن365مؤمن الخولى ميت/ ف

ن488مؤمن الخولى ميت/ ف

ن377مؤمن الخولى ميت/ ف

ن498مؤمن الخولى ميت/ ف

ن433مؤمن الخولى ميت/ ف

ن502مؤمن الخولى ميت/ ف

ن364مؤمن الخولى ميت/ ف

ثانمؤمن الخولى ميت/ ف

ن363مؤمن الخولى ميت/ ف

ن369مؤمن الخولى ميت/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرخليل ابو ابراهيم محمد مى89580

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد الواحد عبد ياسر ياسمين89581

الدقهليةاألدبىمبصراحمد المرسى المرسى المرسى اسراء89582

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه عبده محمد اسراء89583

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد محمد اسراء89584

الدقهليةاألدبىمبصرعميره على محمد بال ابن اسيل89585

الدقهليةاألدبىمبصرمطاوع ابراهيم المنعم عبد احمد االء89586

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد السالوى احمد اميره89587

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مجاهد محمد على اميره89588

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد احمد ايه89589

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد السعيد ايمان89590

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العوضى جمعه محمد ايمان89591

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الفتوح ابو محمد محمد ياسر جهاد89592

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل على الحميد عبد ابراهيم حنان89593

الدقهليةاألدبىمبصرباغه احمد احمد رضا دعاء89594

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى يونس احمد محمد دعاء89595

الدقهليةاألدبىمبصرعطا عطا ابراهيم السعيد دينا89596

الدقهليةاألدبىمبصربدران محمد رزق رزق ياسر زهراء89597

الدقهليةاألدبىمبصرالليثى محمد ابراهيم حمدى سمر89598

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المعاطى ابو ابراهيم محمود سلمى89599

الدقهليةاألدبىمبصرالسقا ابراهيم ابراهيم متولى السعيد سميره89600

الدقهليةاألدبىمبصرالهوارى المتولى السعيد احمد محمد شيماء89601

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد عبده عائشه89602

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد محمد السعيد محمود عائشه89603

الدقهليةاألدبىمبصرالمنصورى حسن محمد ابراهيم عزه89604

الدقهليةاألدبىمبصرالعجيرى الحليم عبد السباعى جمال فاطمه89605

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى محمد الدين صالح طارق فاطمه89606

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمود احمد هللا عبد مريم89607

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد كامل مريم89608

الدقهليةاألدبىمبصرموافى محمد احمد رالحسين منا89609

الدقهليةاألدبىمبصرخلف محمد طه احمد مريم89610

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى عرابى مصطفى احمد نرمين89611

الدقهليةاألدبىمبصرعوض عبده عبده محمد نورهان89612

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى احمد ابراهيم على نيره89613

الدقهليةاألدبىمبصرموافى محمد احمد احمد هاجر89614

الدقهليةاألدبىمبصرمطاوع مطاوع محمد ياسر هللا هبه89615

الدقهليةاألدبىمبصرخفاجى حسن على ابراهيم ابراهيم هدير89616

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى السعيد احمد على هبه89617

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الدسوقى ابراهيم الدسوقى ايه89618

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمود محمد الحسينى اسماء89619

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حسن العاطى عبد محمد الشيماء89620

الدقهليةاألدبىمبصرغبارى محمد صابر ربيع جمال اسماء89621
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ثانمؤمن الخولى ميت/ ف

ن536مؤمن الخولى ميت/ ف

ن451الكردى/ ف

راسبالكردى/ ف

ن350الكردى/ ف

ن423الكردى/ ف

ن409الكردى/ ف

ن502الكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ن492الكردى/ ف

ن421الكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ن428الكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

راسبالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ن432الكردى/ ف

راسبالكردى/ ف

ن425الكردى/ ف

ن362الكردى/ ف

ن385الكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ن382الكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ن376الكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

راسبالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ن425عاصم ميت/ ف

ن404عاصم ميت/ ف

ن458عاصم ميت/ ف

ن554عاصم ميت/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عثمان فاضل خليل اسراء89622

الدقهليةاألدبىمبصرالشناوى محمد الفتاح عبد فؤاد اميره89623

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمد فاطمه89624

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد ابراهيم ابراهيم منار89625

الدقهليةاألدبىمبصرغالى عبده السيد فاضل السيد هللا منه89626

الدقهليةاألدبىمبصرالمتعال عبد محمد حلمى حسن منى89627

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى على محمد على منار89628

الدقهليةاألدبىمبصربدوى السيد احمد رشاد مروه89629

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد السعيد محمد محمد نورهان89630

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم حسن عطا على وليد والء89631

الدقهليةاألدبىمبصرشرف المتولى محمود اسراء89632

الدقهليةاألدبىمبصرالموجى عوض فهمى السيد الزهراء89633

الدقهليةاألدبىمبصرعياد المعطى عبد القطب خالد الشيماء89634

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل يسن محمد العدل اميره89635

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد المتولى ابراهيم ايه89636

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى حامد محمد حامد ايه89637

الدقهليةاألدبىمبصرالوصيف عثمان المحسن عبد ايمان89638

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى خيرى عبده خلود89639

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد فهمى محمد احمد دنيا89640

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم صالح محمد وائل رانا89641

الدقهليةاألدبىمبصرسالم احمد محمد على سمر89642

الدقهليةاألدبىمبصرشداد حافظ رضا شيماء89643

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على حمدى على عفاف89644

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد صالح خالد مريم89645

الدقهليةاألدبىمبصررزق محمد ربيع ابراهيم ربيع مريم89646

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود على منار89647

الدقهليةاألدبىمبصررمضان محمد سمير منى89648

الدقهليةاألدبىمبصرالدياسطى المحمدى طارق مياده89649

الدقهليةاألدبىمبصرناصف حمزه يسرى نورا89650

الدقهليةاألدبىمبصرالمولى عبد محمد عرفات نورهان89651

الدقهليةاألدبىمبصرالصديق السيد محمد نورهان89652

الدقهليةاألدبىمبصرمرهف المتولى السيد هبه89653

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى جمعه هشام وسام89654

الدقهليةاألدبىمبصررزق السيد السيد حماده ياسمين89655

الدقهليةاألدبىمبصرالقزاز احمد مصطفى السيد حسن اسماء89656

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد الحى عبد حبيب االء89657

الدقهليةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد الشحات زينهم امانى89658

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على فتحى محمد ايمان89659

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى محمد السالم عبد خالد خلود89660

الدقهليةاألدبىمبصرطه العزيز عبد محمد هللا عبد ساره89661

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى احمد محمد احمد سهير89662

الدقهليةاألدبىمبصرالمطلب عبد شوكت محمد شوكت شروق89663
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ن495عاصم ميت/ ف

ن371عاصم ميت/ ف

ن447عاصم ميت/ ف

ثانعاصم ميت/ ف

ن395عاصم ميت/ ف

ن429عاصم ميت/ ف

ثانعاصم ميت/ ف

ن365عاصم ميت/ ف

ن391عاصم ميت/ ف

ن482عاصم ميت/ ف

ن590البجالت/ ف

ن439البجالت/ ف

ن414البجالت/ ف

ن487البجالت/ ف

ن395البجالت/ ف

ن362البجالت/ ف

ثانالبجالت/ ف

ثانالبجالت/ ف

ن443البجالت/ ف

ن415البجالت/ ف

راسبالبجالت/ ف

ن373البجالت/ ف

ن467البجالت/ ف

ن493البجالت/ ف

ن500البجالت/ ف

ثانالبجالت/ ف

ن407البجالت/ ف

ثانالبجالت/ ف

ن500البجالت/ ف

ن482البجالت/ ف

ن451البجالت/ ف

ثانالبجالت/ ف

ن390البجالت/ ف

ن359البجالت/ ف

ن342بالدقهلية النزل/ ف

ن353بالدقهلية النزل/ ف

ثانبالدقهلية النزل/ ف

ن465بالدقهلية النزل/ ف

ن386بالدقهلية النزل/ ف

ثانبالدقهلية النزل/ ف

ن345بالدقهلية النزل/ ف

ن381بالدقهلية النزل/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرسالم السعيد بدر عصام عزه89664

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان عمر فتحى ابراهيم ميرال89665

الدقهليةاألدبىمبصرحسن جبر حسن فتيح ميرنا89666

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد الرؤف عبد لطفى ناديه89667

الدقهليةاألدبىمبصرالصايغ سعيد محمود محمود نادين89668

الدقهليةاألدبىمبصرالكريم عبد جاد حسين هاجر89669

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد محمد على هاجر89670

الدقهليةاألدبىمبصرجاد الشربينى محمد محمد والء89671

الدقهليةاألدبىمبصرعمر زيد ابو حماده محمود ابرار89672

الدقهليةاألدبىمبصرالبهدلى محمد على محمود على اسماء89673

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى الشربينى كمال طارق لبنى89674

الدقهليةاألدبىمبصرالعشماوى محمد على فوزى على ابتهال89675

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمود ابراهيم ايمن اسراء89676

الدقهليةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد رضا اسراء89677

الدقهليةاألدبىمبصرالشاذلى عطوه محمد عطوه اسراء89678

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل مصطفى على السالم عبد محمد اسراء89679

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان عطيه محمد صبرى اسماء89680

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد احمد سيد على محمد اسماء89681

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الغفار عبد محمود اسماء89682

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى محمد الهادى عبد الحسينى االء89683

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد السيد محمود االء89684

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المطلب عبد حسن امانى89685

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد ايمن ايمان89686

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان على محمد على ايمان89687

الدقهليةاألدبىمبصرحامد زيد ابو العزيز عبد ايناس89688

الدقهليةاألدبىمبصرخليل فريد محمد المتولى اشرف ايه89689

الدقهليةاألدبىمبصرغازى محمد السيد الجميل ايه89690

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم محمد ايه89691

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود حسن احمد حال89692

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عوض السعيد حنان89693

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد السيد حنان89694

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على البدرى على محمد خلود89695

الدقهليةاألدبىمبصرعوض عيد السيد عماد دينا89696

الدقهليةاألدبىمبصرالبلتاجى محمد الفتوح ابو محمد رانيا89697

الدقهليةاألدبىمبصرصقر محمد حسن فتحى السعيد رنا89698

الدقهليةاألدبىمبصرالدمرداش محمد اشرف ريم89699

الدقهليةاألدبىمبصرالغنى عبد السيد ابراهيم محمد ريم89700

الدقهليةاألدبىمبصرشعيشع فريد المغازى عنتر رينال89701

الدقهليةاألدبىمبصرالسيدحسن المندوه محمد احمد زينب89702

الدقهليةاألدبىمبصربدراوى القادر عبد البدراوى زينب89703

الدقهليةاألدبىمبصرصالح الوهاب عبد عطا السعودى زينب89704

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد رجب حسن زينب89705
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ن448بالدقهلية النزل/ ف

ن375بالدقهلية النزل/ ف

ن504بالدقهلية النزل/ ف

ن346بالدقهلية النزل/ ف

ن344بالدقهلية النزل/ ف

ن365بالدقهلية النزل/ ف

ن434بالدقهلية النزل/ ف

ثانبالدقهلية النزل/ ف

ن394الدراكسة/ ف

راسبالدراكسة/ ف

ثانالدراكسة/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن401بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن374بلقاس/ ف

ن347بلقاس/ ف

ن548بلقاس/ ف

ن461بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن498بلقاس/ ف

ن544بلقاس/ ف

ن380بلقاس/ ف

ن369بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن488بلقاس/ ف

ن577بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن460بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن489بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن352بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن543بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن458بلقاس/ ف

ن511بلقاس/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالسيد طه احمد صالح زينب89706

الدقهليةاألدبىمبصرعلى العنين ابو زيد ابو طاهر ساره89707

الدقهليةاألدبىمبصرحسن البسطويسى فاروق ايمن سميه89708

الدقهليةاألدبىمبصرصبرى شحاته السيد سوميه89709

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العطا ابو السيد شحاته شيماء89710

الدقهليةاألدبىمبصرعطوه محمد عيسى شريف شيماء89711

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد خالد فتحى شيماء89712

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى الصادق البسيونى جميل عزيزه89713

الدقهليةاألدبىمبصرعماره الحافظ عبد الغفار عبد السعيد عال89714

الدقهليةاألدبىمبصرشومان العشرى محمد الغفار عبد فاطمه89715

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد شعالن السيد الزهراء فاطمه89716

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد العليم عبد المنعم عبد فاطمه89717

الدقهليةاألدبىمبصرالحافظ عبد فتحى شعبان الرا89718

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى محمود يسرى ليلى89719

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عبده مسعود حماده ليندا89720

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على احمد فرج مريم89721

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الشربينى محمود محمد مريم89722

الدقهليةاألدبىمبصريونس محمد يونس هللا منه89723

الدقهليةاألدبىمبصراحمد متولى عباس محمد منى89724

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد الحسينى محمد العظيم عبد محمد مى89725

الدقهليةاألدبىمبصرحسن شوقى اشرف مياده89726

الدقهليةاألدبىمبصرنصر على احمد ناديه89727

الدقهليةاألدبىمبصرعلى العنين ابو ابراهيم العنين ابو نانسى89728

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد فرحات السيد نانسى89729

الدقهليةاألدبىمبصربدوى محمد راجحى محمد ندى89730

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد مصطفى السالم عبد نرمين89731

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد حافظ الباقى عبد فرحات نورا89732

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد فتوح محمد نورهان89733

الدقهليةاألدبىمبصرحسن ابراهيم سعد محمود نورهان89734

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد احمد جمعه هاجر89735

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد زكى مختار هاجر89736

الدقهليةاألدبىمبصرالهاللى هللا عبد محمد احمد هاله89737

الدقهليةاألدبىمبصرالنيعم عبد عطيه رضا اسراء89738

الدقهليةاألدبىمبصرالعراقى السعود ابو عنتر المنعم عبد اسراء89739

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد الشحات اميره89740

الدقهليةاألدبىمبصرعبده ابراهيم محمد الباقى عبد ايمان89741

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد ايمان89742

الدقهليةاألدبىمبصرعزازى الموجود عبد اشرف ايه89743

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عوض سامح ايه89744

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد شحاته محمد ايه89745

الدقهليةاألدبىمبصرعنتر المنعم عبد ربيع دعاء89746

الدقهليةاألدبىمبصرالبر عبد ابراهيم السيد ساره89747
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ن408بلقاس/ ف

ن426بلقاس/ ف

ن390بلقاس/ ف

ن534بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن428بلقاس/ ف

ن520بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

راسببلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

راسببلقاس/ ف

راسببلقاس/ ف

ن508بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

راسببلقاس/ ف

ن541بلقاس/ ف

ن486بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

راسببلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن402بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

راسببلقاس/ ف

راسببلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

راسبخامس بلقاس/ ف

راسبخامس بلقاس/ ف

ن377خامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

راسبخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرعلى حسن سمير سمر89748

الدقهليةاألدبىمبصرالخميسى شعبان اسامه سهيله89749

الدقهليةاألدبىمبصرحسن فرحات ابراهيم ضحى89750

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد احمد صالح عزه89751

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمود الهادى عبد عفاف89752

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المطلب عبد حسين فرحه89753

الدقهليةاألدبىمبصرالعشماوى محمد عالء فوزيه89754

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى المنعم عبد جمال ماجده89755

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمود الهادى عبد منى89756

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على عقل مها89757

الدقهليةاألدبىمبصرالبيومى فرحات نبيل نجوان89758

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو طه ياسر نورهان89759

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد سامى هبه89760

الدقهليةاألدبىمبصرسعيد مصطفى احمد السيد هدير89761

الدقهليةاألدبىمبصرالحسانين على عماد ورد89762

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو رمضان رمضان اسراء89763

الدقهليةاألدبىمبصرالمولى عبد محمد عز اسراء89764

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السعيد احمد اسماء89765

الدقهليةاألدبىمبصرالديسطى رشاد اشرف اسماء89766

الدقهليةاألدبىمبصركنانى على محمد رزق عادل اسماء89767

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الخالق عبد محمد اسماء89768

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد فرج اسماء89769

الدقهليةاألدبىمبصرعجينه على السيد على االء89770

الدقهليةاألدبىمبصرحسن السيد البديع عبد امانى89771

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد محمود محمد اميره89772

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى هللا عبد عوض امنيه89773

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى فؤاد محرم ايمان89774

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى محمد منصور ابراهيم ايناس89775

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد البدوى محمد ايه89776

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد الباز مصباح ايه89777

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمود نصر ايه89778

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور احمد السيد على السيد بسنت89779

الدقهليةاألدبىمبصرنبيه مصباح سمير جودت89780

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد ابراهيم خلود89781

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد احمد هللا عبد خلود89782

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى احمد الحى عبد وائل دعاء89783

الدقهليةاألدبىمبصرصالح محمد ابراهيم صبرى دنيا89784

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد حمايه على دنيا89785

الدقهليةاألدبىمبصرحسن سليمان نجيب دنيا89786

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم طلبه ناصر ريهام89787

الدقهليةاألدبىمبصرعوضين محمد الدين شهاب زينب89788

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد العنين ابو نصر زينب89789



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3472

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

راسبخامس بلقاس/ ف

راسبخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ن451خامس بلقاس/ ف

ن382خامس بلقاس/ ف

ن399خامس بلقاس/ ف

ن394خامس بلقاس/ ف

ن366خامس بلقاس/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ن446ابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن382ابودشيشة/ ف

ن371ابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ن367ابودشيشة/ ف

ن463ابودشيشة/ ف

ن388ابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ن365ابودشيشة/ ف

ن368ابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن508ابودشيشة/ ف

ن453ابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن460ابودشيشة/ ف

ن398ابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد الرازق عبد حسن ساره89790

الدقهليةاألدبىمبصرهللا جاب احمد محمد محمود ساره89791

الدقهليةاألدبىمبصرصالح محمد رشدى السيد سحر89792

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد مبارك سحر89793

الدقهليةاألدبىمبصراليزيد ابو الغريب السيد سعاد89794

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد محمد العال عبد سلسبيل89795

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد اللطيف عبد الناصر عبد شروق89796

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد موسى حمدى شمس89797

الدقهليةاألدبىمبصرالاله عبد مأمون السيد الشيماء89798

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم البيومى شيماء89799

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد نبيل شيماء89800

الدقهليةاألدبىمبصرالحافظ عبد حلمى هاشم شيماء89801

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود محمد البدراوى فريوز شيرين89802

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد سعيد محمد عائشه89803

الدقهليةاألدبىمبصرالطويل حسين حسن عاليه89804

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد احمد عايده89805

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد الغفار عبد عبير89806

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان مصطفى محمود عبير89807

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد عزه89808

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد اسماعيل احمد غاده89809

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد مصباح ابراهيم فاطمه89810

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمود عثمان احمد فاطمه89811

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد زكريا السيد فاطمه89812

الدقهليةاألدبىمبصرعبده صالح عوض الزهراء فاطمه89813

الدقهليةاألدبىمبصرصابر احمد محمد الزهراء فاطمه89814

الدقهليةاألدبىمبصرموسى على محروس مديحه89815

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد ماجدى مريم89816

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد سعد منار89817

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد المنعم عبد منار89818

الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد الدسوقى يوسف منار89819

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم انور هللا منه89820

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد ناصر نداء89821

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود نجيب حماده نسرين89822

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السالم عبد محمد نسرين89823

الدقهليةاألدبىمبصردهيم محمد عاطف نفين89824

الدقهليةاألدبىمبصررياض محمود محمد نورهان89825

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد لطفى بدير هاله89826

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى السعيد صبحى هند89827

الدقهليةاألدبىمبصرعوض محمد حمزه نعيم هبه89828

الدقهليةاألدبىمبصرنسيم رشاد نسيم ياسمين89829

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على ممدوح يسريه89830

الدقهليةاألدبىمبصرالقصابى احمد على مصطفى ايه89831
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راسبابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ن427ابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن360ابودشيشة/ ف

ن363ابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن466ابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ن365ابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ن395ابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن401ابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن427ابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانالمعصرة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصربدير المتولى اشرف اسراء89832

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد المنعم عبد صبرى اسراء89833

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد العال عبد السيد اسماء89834

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد معوض عادل امانى89835

الدقهليةاألدبىمبصرالبدوى الحمادى صالح امل89836

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد نبيل حبيبه89837

الدقهليةاألدبىمبصرالحاكم عبد اللطيف عبد السيد عايده89838

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد فرحات هللا عبد صالح فاطمه89839

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السميع عبد حمدى نورهان89840

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود ربه عبد رمضان نورهان89841

الدقهليةاألدبىمبصرسعد الشافى عبد الدين شمس هبه89842

الدقهليةاألدبىمبصرالسيدين احمد احمد محمد ياسمين89843

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المجد ابو عالء اسراء89844

الدقهليةاألدبىمبصرالكريم عبد سليم فتحى عماد اسراء89845

الدقهليةاألدبىمبصرعنتر السيد ياسر اسراء89846

الدقهليةاألدبىمبصرالعرفى محمد العرفى اسماء89847

الدقهليةاألدبىمبصريونس حامد جهاد اسماء89848

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى ماضى خالد اسماء89849

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد محمود اسماء89850

الدقهليةاألدبىمبصرالبارى عبد المجيد عبد الحكيم عبد الهام89851

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الشربينى السيد امل89852

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد حمدى امنيه89853

الدقهليةاألدبىمبصرغازى سعد الخالق عبد امنيه89854

الدقهليةاألدبىمبصرحامد مصباح حماده اميره89855

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الرازق عبد البديع عبد اميره89856

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم يوسف ياسر اميره89857

الدقهليةاألدبىمبصرعطوه محمد الشحات ايمان89858

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه المغازى عوض ايمان89859

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد احمد ايه89860

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عوض الدسوقى بدور89861

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد ياسر حنان89862

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد الخالق عبد محمد دعاء89863

الدقهليةاألدبىمبصرسالم احمد السعيد رانيا89864

الدقهليةاألدبىمبصرعمرو المطلب عبد سامح ساره89865

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى فهمى جمعه شيماء89866

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم طه شيماء89867

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد مصباح محمد شيماء89868

الدقهليةاألدبىمبصرالمغازى جمعه صبرى عبير89869

الدقهليةاألدبىمبصرغازى المجيد عبد زكريا على علياء89870

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على محمد على علياء89871

الدقهليةاألدبىمبصرفراج مصطفى حسن الحكيم عبد فاطمه89872

الدقهليةاألدبىمبصربغدادى السعد ابو محمد فؤاد فاطمه89873
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ثانالمعصرة/ ف

ثانالمعصرة/ ف

ن441.5المعصرة/ ف

ن486المعصرة/ ف

راسبالمعصرة/ ف

ثانالمعصرة/ ف

ن540المعصرة/ ف

ن546المعصرة/ ف

ن571المعصرة/ ف

ن475المعصرة/ ف

راسبالمعصرة/ ف

ن509المعصرة/ ف

ثانالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

راسبالستامونى/ ف

راسبالستامونى/ ف

ن384الستامونى/ ف

راسبالستامونى/ ف

ن370الستامونى/ ف

راسبالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ن467الستامونى/ ف

ن499الستامونى/ ف

ن546الستامونى/ ف

ن520الستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ن458الستامونى/ ف

ن530الستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ن514الستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ن500الستامونى/ ف

ن551الستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ن513الستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ن575الستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد طه محمد طه فلاير89874

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العليم عبد محمد كريمه89875

الدقهليةاألدبىمبصريوسف احمد الشربينى محمود مريم89876

الدقهليةاألدبىمبصرالسعد ابو السيد الشربينى منار89877

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد عوض عادل منار89878

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم مصطفى منار89879

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد محمود احمد مى89880

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم يوسف المنعم عبد نجاه89881

الدقهليةاألدبىمبصرحافظ النعيم عبد مسعد نجوان89882

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الهادى عبد السعد ابو ندى89883

الدقهليةاألدبىمبصرالدين علم الباسط عبد حلمى ندى89884

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد التواب عبد التواب عبد نسمه89885

الدقهليةاألدبىمبصرحسن احمد هاشم عادل نهى89886

الدقهليةاألدبىمبصرالباقى عبد احمد السعيد نورهان89887

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل مصطفى نورهان89888

الدقهليةاألدبىمبصرعلى على محمد خالد هانم89889

الدقهليةاألدبىمبصراحمد المعاطى ابو مصطفى هبه89890

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد حماده هدى89891

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم سالم يحى اسراء89892

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحسينى مصطفى اسماء89893

الدقهليةاألدبىمبصرحسن البكرى على ايناس89894

الدقهليةاألدبىمبصرالسعود ابو البديع عبد محمد االء89895

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد حامد حنين89896

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى على ثابت الواحد عبد دنيا89897

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد حسن حاتم رشا89898

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى الحى عبد حمايه رويدا89899

الدقهليةاألدبىمبصرجاد السيد سليمان رانيا89900

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابو على السيد محمد ساره89901

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابو على السيد محمد سمر89902

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد سيف شروق89903

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد محمد السعيد غاده89904

الدقهليةاألدبىمبصرالعطا ابو الحميد عبد عطيه فاتن89905

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو احمد المجيد عبد لمياء89906

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد عوض لندا89907

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد ليلى89908

الدقهليةاألدبىمبصرجاد محمد السيد السيد مروه89909

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد الحميد عبد السيد مروه89910

الدقهليةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد حسين مروه89911

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد ابراهيم ندى89912

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود فتحى محمود نداء89913

الدقهليةاألدبىمبصرالسميع عبد محمد السيد هاجر89914

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد حسن الحسينى هدير89915
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ن379الستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ن548الستامونى/ ف

ن396الستامونى/ ف

راسبالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

راسبالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ن591الستامونى/ ف

راسبالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

راسبالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

راسبالستامونى/ ف

ن607الستامونى/ ف

ن425الشوامى/ ف

ن506الشوامى/ ف

ن420الشوامى/ ف

ثانالشوامى/ ف

ن463الشوامى/ ف

ن429الشوامى/ ف

ن379الشوامى/ ف

ن447الشوامى/ ف

ثانالشوامى/ ف

ن367الشوامى/ ف

ن378الشوامى/ ف

ن387الشوامى/ ف

ن407الشوامى/ ف

ن479الشوامى/ ف

ن399الشوامى/ ف

ن339الشوامى/ ف

ثانالشوامى/ ف

ثانالشوامى/ ف

ن392الشوامى/ ف

ن432الشوامى/ ف

ن393الشوامى/ ف

ن335الشوامى/ ف

ن360الشوامى/ ف

ثانالشوامى/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمود حسن وفاء89916

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد يسرى رأفت ياسمين89917

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على محمد ياسمين89918

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد شكرى السيد االء89919

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد خضر جابر اميره89920

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد يونس حسن ايه89921

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد كامل ناجح دينا89922

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الجليل عبد خيرى عفاف89923

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو احمد خالد مريم89924

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات البدراوى نبهان ابو نهال89925

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل شعبان نورهان89926

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الخبير عبد الدين نصر هناء89927

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المنشاوى الشربينى وفاء89928

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على السيد اسراء89929

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العطافى ابراهيم اسماء89930

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على صالح اسماء89931

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن الرحمن عبد ايه89932

الدقهليةاألدبىمبصرالمجد ابو العاطى عبد طارق دعاء89933

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على محمد دنيا89934

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد جمال ذكرى89935

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم خالد روان89936

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد السيد زهراء89937

الدقهليةاألدبىمبصرالباقى عبد محمد الباقى عبد زهراء89938

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد ابراهيم ساره89939

الدقهليةاألدبىمبصراحمد اسماعيل حماده سانتى89940

الدقهليةاألدبىمبصرالنبى عبد محمد ابراهيم سماء89941

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد السيد سهام89942

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد على شروق89943

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين صابر رضا فاطمه89944

الدقهليةاألدبىمبصرحمزه رمزى مظهر فاطمه89945

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد توفيق عوض منى89946

الدقهليةاألدبىمبصرالمجد ابو ابراهيم السيد هانم89947

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد مصطفى مصطفى اسراء89948

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد احمد المنطلب عبد اسراء89949

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الشربينى وائل اميره89950

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد رضا ايه89951

الدقهليةاألدبىمبصرخضره هللا عبد حامد مجدى ايمان89952

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم بهجات محمد على ايمان89953

الدقهليةاألدبىمبصرالشقورى غريب احمد دنيا89954

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو حسنى العنين ابو دنيا89955

الدقهليةاألدبىمبصرمبروك العزيز عبد مبروك ساره89956

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود صبحى السيد شمس89957
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ن531الشوامى/ ف

ن412الشوامى/ ف

ن458الشوامى/ ف

ن344البغدادى/ ف

راسبالبغدادى/ ف

راسبالبغدادى/ ف

ثانالبغدادى/ ف

ثانالبغدادى/ ف

راسبالبغدادى/ ف

راسبالبغدادى/ ف

ثانالبغدادى/ ف

راسبالبغدادى/ ف

راسبالبغدادى/ ف

ثانالمعصرة شرقية/ ف

ثانالمعصرة شرقية/ ف

ثانالمعصرة شرقية/ ف

ن451المعصرة شرقية/ ف

راسبالمعصرة شرقية/ ف

راسبالمعصرة شرقية/ ف

راسبالمعصرة شرقية/ ف

ن394المعصرة شرقية/ ف

راسبالمعصرة شرقية/ ف

راسبالمعصرة شرقية/ ف

ن464المعصرة شرقية/ ف

راسبالمعصرة شرقية/ ف

ن385المعصرة شرقية/ ف

ن385المعصرة شرقية/ ف

ثانالمعصرة شرقية/ ف

راسبالمعصرة شرقية/ ف

ن486المعصرة شرقية/ ف

راسبالمعصرة شرقية/ ف

ن448المعصرة شرقية/ ف

ثانالغربية المستعمرة/ ف

راسبالغربية المستعمرة/ ف

راسبالغربية المستعمرة/ ف

ن492الغربية المستعمرة/ ف

ثانالغربية المستعمرة/ ف

راسبالغربية المستعمرة/ ف

راسبالغربية المستعمرة/ ف

ن386الغربية المستعمرة/ ف

ثانالغربية المستعمرة/ ف

ن500الغربية المستعمرة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم مسلم ابو ابراهيم عبير89958

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى مبروك مصطفى غاده89959

الدقهليةاألدبىمبصراحمد غريب ابراهيم مى89960

الدقهليةاألدبىمبصرعصر جميل محمد عبده مى89961

الدقهليةاألدبىمبصرخطاب محمد الفتاح عبد شعبان مياده89962

الدقهليةاألدبىمبصرالقطب احمد اشرف ندى89963

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد سمير نورا89964

الدقهليةاألدبىمبصرعلى نافع حمدون والء89965

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد غازى صبحى الهام89966

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد احمد السيد محمد الهام89967

الدقهليةاألدبىمبصرالعطا ابو الشحات رمضان امل89968

الدقهليةاألدبىمبصرحامد زيدان ايهاب اميره89969

الدقهليةاألدبىمبصرعلى مصطفى فهمى هللا عطا اميره89970

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى المجيد عبد جمال انتصار89971

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد ربيع ايه89972

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد السالم عبد ايه89973

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد العال عبد القادر عبد حفصه89974

الدقهليةاألدبىمبصرالسعدنى محمد حسنى زينب89975

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى محمد نصر حسنى سعاد89976

الدقهليةاألدبىمبصراالمام يوسف حسين سماح89977

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد موسى ابراهيم شيماء89978

الدقهليةاألدبىمبصرداود فهمى سعد شيماء89979

الدقهليةاألدبىمبصرحامد هللا عبد نصر عال89980

الدقهليةاألدبىمبصراالمام احمد ابراهيم فاطمه89981

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم هللا عبد فاطمه89982

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد هدى89983

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد غازى يسرى ورده89984

الدقهليةاألدبىمبصرالمجد ابو احمد كمال كمال االء89985

الدقهليةاألدبىمبصرشبانه السيد عزت اميره89986

الدقهليةاألدبىمبصرالعدل على حسن حمدى ايمان89987

الدقهليةاألدبىمبصرسعد العدل المجيد عبد احمد ثروت رباب89988

الدقهليةاألدبىمبصرالباقى عبد الكريم عبد الشربينى احمد مجدى ساره89989

الدقهليةاألدبىمبصرالبغدادى طلعت البغدادى شهد89990

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود السيد الغفار عبد شيماء89991

الدقهليةاألدبىمبصرعباده احمد جمال مريم89992

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على محمد حمدى هاجر89993

الدقهليةاألدبىمبصرالغازى محمد رمضان يسرى هاجر89994

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الحفيظ عبد رمضان هند89995

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد على متولى عادل هند89996

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل حسن احمد ياسمين89997

الدقهليةاألدبىمبصرغانم المتولى الحليم عبد عماد الشيماء89998

الدقهليةاألدبىمبصرالباز احمد السعيد ابراهيم اسراء89999
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ن459الغربية المستعمرة/ ف

راسبالغربية المستعمرة/ ف

راسبالغربية المستعمرة/ ف

ن428الغربية المستعمرة/ ف

ثانالغربية المستعمرة/ ف

ثانالغربية المستعمرة/ ف

ن403الغربية المستعمرة/ ف

راسبالغربية المستعمرة/ ف

راسبابوماضى55/ ف

راسبابوماضى55/ ف

ثانابوماضى55/ ف

ثانابوماضى55/ ف

ثانابوماضى55/ ف

ن466ابوماضى55/ ف

ن341ابوماضى55/ ف

راسبابوماضى55/ ف

ن444ابوماضى55/ ف

ثانابوماضى55/ ف

ثانابوماضى55/ ف

ن369ابوماضى55/ ف

راسبابوماضى55/ ف

راسبابوماضى55/ ف

ن400ابوماضى55/ ف

راسبابوماضى55/ ف

راسبابوماضى55/ ف

ثانابوماضى55/ ف

راسبابوماضى55/ ف

ن398شربين/ ف

ثانشربين/ ف

ن389شربين/ ف

ثانشربين/ ف

ن415شربين/ ف

راسبشربين/ ف

ن399شربين/ ف

ثانشربين/ ف

ن407شربين/ ف

ن420شربين/ ف

ثانشربين/ ف

ن380شربين/ ف

ن405شربين/ ف

ن512الضهرية/ ف

ن335الضهرية/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالشناوى محمود احمد سيد ابراهيم اسراء90000

الدقهليةاألدبىمبصردرويش يوسف الحكيم عبد حسن اسراء90001

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى وهب الهادى عبد السميع عبد اسراء90002

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد حسنين ايمان90003

الدقهليةاألدبىمبصرمطاوع الغفار عبد محمد محمد ايمان90004

الدقهليةاألدبىمبصرالباز احمد السعيد ابراهيم اسماء90005

الدقهليةاألدبىمبصربدر البدراوى ابراهيم محمد امانى90006

الدقهليةاألدبىمبصرالنشاقى توفيق احمد احمد امل90007

الدقهليةاألدبىمبصرعنانى مسعد فخرى عاشور اميره90008

الدقهليةاألدبىمبصرحرب يوسف العز ابو العز ابو ايه90009

الدقهليةاألدبىمبصرياسين الشحات جابر محمد ايه90010

الدقهليةاألدبىمبصرالصعيدى محمد احمد عالء جهاد90011

الدقهليةاألدبىمبصرالنجا ابو جاد صابر فراج شروق90012

الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد الفتوح ابو فتحى تامر ضحا90013

الدقهليةاألدبىمبصرنافع المعاطى ابو بالل شعبان عائشه90014

الدقهليةاألدبىمبصرفرج احمد رزق ماجد فاطمه90015

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد السعيد السعيد محمود مريم90016

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه فهمى احمد ناديه90017

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن البدوى ندا90018

الدقهليةاألدبىمبصرالمؤذن جبر محمود احمد ندا90019

الدقهليةاألدبىمبصرالصريدى محمد العزيز عبد شعبان ندا90020

الدقهليةاألدبىمبصركرم عثمان ابراهيم حمدى نورهان90021

الدقهليةاألدبىمبصرعنانى مسعد محمود رضا هاجر90022

الدقهليةاألدبىمبصررئيسه المجيد عبد العظيم عبد المجيد عبد هاجر90023

الدقهليةاألدبىمبصرعامر احمد احمد ربيع هاله90024

الدقهليةاألدبىمبصرالليثى الليثى محمود ياسر ياسمين90025

الدقهليةاألدبىمبصرالجوهرى غازى صبرى غازى اجالل90026

الدقهليةاألدبىمبصرالمنشى الحميد عبد الرؤف عبد محمد اسماء90027

الدقهليةاألدبىمبصربركات احمد طه محمد امانى90028

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد طه مصطفى امل90029

الدقهليةاألدبىمبصرالدكرورى محمد عبده ايمان90030

الدقهليةاألدبىمبصرالمحسن عبد احمد اسامه ايه90031

الدقهليةاألدبىمبصرعطوه محمد السيد السعيد ايه90032

الدقهليةاألدبىمبصرشبكه ابراهيم ابراهيم مجدى بسمله90033

الدقهليةاألدبىمبصرالعتبانى الفتاح عبد ابراهيم السعيد تسنيم90034

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم سالم محمد سالم تسنيم90035

الدقهليةاألدبىمبصرالعتبانى ابراهيم الحميد عبد السعيد حنان90036

الدقهليةاألدبىمبصرعباده محمد طلبه ماهر دعاء90037

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد رضا رنا90038

الدقهليةاألدبىمبصرعيطه على محمد محمد شروق90039

الدقهليةاألدبىمبصربركات محمد محمود احمد فاطمه90040

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد الحميد عبد السيد هاجر90041
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ن419الضهرية/ ف

ثانالضهرية/ ف

ن456الضهرية/ ف

ن442الضهرية/ ف

ن437الضهرية/ ف

ن388الضهرية/ ف

ن385الضهرية/ ف

ن512الضهرية/ ف

ن449الضهرية/ ف

راسبالضهرية/ ف

ن345الضهرية/ ف

ثانالضهرية/ ف

ن523الضهرية/ ف

ن417الضهرية/ ف

ن452الضهرية/ ف

ن467الضهرية/ ف

راسبالضهرية/ ف

راسبالضهرية/ ف

راسبالضهرية/ ف

ن495الضهرية/ ف

ن408الضهرية/ ف

ن434الضهرية/ ف

ن509الضهرية/ ف

ن421الضهرية/ ف

ن501الضهرية/ ف

راسبالضهرية/ ف

راسبدنجواى/ ف

ن409دنجواى/ ف

ن526دنجواى/ ف

ن466دنجواى/ ف

ن424دنجواى/ ف

ن403دنجواى/ ف

ن444دنجواى/ ف

ثاندنجواى/ ف

ن539دنجواى/ ف

ن500دنجواى/ ف

ثاندنجواى/ ف

ثاندنجواى/ ف

ثاندنجواى/ ف

ن440دنجواى/ ف

ن512دنجواى/ ف

ن512دنجواى/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصركشكه الفتاح عبد اليمانى محمد ربيع هاجر90042

الدقهليةاألدبىمبصرالعجوز محمد احمد سليمان هدى90043

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد فهمى الخالق عبد امانى90044

الدقهليةاألدبىمبصربكر ابو صديق محمد ايمان90045

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد فهمى الخالق عبد ايمان90046

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان ابراهيم الفتاح عبد ثروت الشيماء90047

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى السيد عباس احمد حنان90048

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السميع عبد الشحات سعاد90049

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الموافى الموافى السعيد سمر90050

الدقهليةاألدبىمبصرفهمى هللا عبد فتحى محمد سهام90051

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد محمود شاديه90052

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد محمد هللا عبد شرين90053

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى السيد فتحى محمد عائشه90054

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد صابر عادل فاطمه90055

الدقهليةاألدبىمبصرعلوان الوهاب عبد محمد هللا عبد فاطمه90056

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد الباز الرحمن عبد فاطمه90057

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم الدسوقى موسى مروه90058

الدقهليةاألدبىمبصراحمد العظيم عبد احمد مريم90059

الدقهليةاألدبىمبصرخليل السيد محمود ميرنا90060

الدقهليةاألدبىمبصرالسادات السيد عادل منى90061

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على الشحات نورا90062

الدقهليةاألدبىمبصرالحسانين هاشم جالل ابراهيم نورا90063

الدقهليةاألدبىمبصرالقصبى محمد السيد محمد هديات90064

الدقهليةاألدبىمبصرنوفل المقصود عبد محمد محمد اسماء90065

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد فوزى احمد حسناء90066

الدقهليةاألدبىمبصرهاشم السيد عادل دينا90067

الدقهليةاألدبىمبصرهويدى المعطى عبد احمد احمد روان90068

الدقهليةاألدبىمبصرسالم على عبده على ماجد دينا90069

الدقهليةاألدبىمبصرداود العزيز عبد امين خالد سميحه90070

الدقهليةاألدبىمبصرقمر احمد سيد محمود ود سميره90071

الدقهليةاألدبىمبصرالبكرى احمد ناصف شعبان فاطمه90072

الدقهليةاألدبىمبصرحمده محمد على عدالن منى90073

الدقهليةاألدبىمبصريوسف احمد السيد عثمان ماجد منى90074

الدقهليةاألدبىمبصرقزامل السيد راغب الشربينى ناديه90075

الدقهليةاألدبىمبصرالبحراوى الدين عز محمد احمد نفين90076

الدقهليةاألدبىمبصرعوض السعيد هالل الخالق عبد هاجر90077

الدقهليةاألدبىمبصرالبكرى احمد الفتاح عبد الدين حسام هاله90078

الدقهليةاألدبىمبصرالباز احمد مصطفى ابراهيم اسراء90079

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد اللطيف عبد عوض ايه90080

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حسن ابراهيم رمزى رنا90081

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الشربينى فتوح عالء ساره90082

الدقهليةاألدبىمبصرالزعترى محمد الجليل عبد محمد سلمى90083
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ثاندنجواى/ ف

ن509دنجواى/ ف

ن394االطرش كفر/ ف

ثاناالطرش كفر/ ف

ن451االطرش كفر/ ف

ن398االطرش كفر/ ف

ن490االطرش كفر/ ف

ثاناالطرش كفر/ ف

ن392االطرش كفر/ ف

ثاناالطرش كفر/ ف

ن462االطرش كفر/ ف

ن462االطرش كفر/ ف

ن497االطرش كفر/ ف

ن396االطرش كفر/ ف

ن472االطرش كفر/ ف

ن392االطرش كفر/ ف

ثاناالطرش كفر/ ف

ن479االطرش كفر/ ف

راسباالطرش كفر/ ف

ن387االطرش كفر/ ف

ثاناالطرش كفر/ ف

ن436االطرش كفر/ ف

ن391االطرش كفر/ ف

ثانالدين كريم بساط/ ف

ثانالدين كريم بساط/ ف

راسبالدين كريم بساط/ ف

ثانالدين كريم بساط/ ف

ثانالدين كريم بساط/ ف

ن444الدين كريم بساط/ ف

راسبالدين كريم بساط/ ف

ن447الدين كريم بساط/ ف

ثانالدين كريم بساط/ ف

راسبالدين كريم بساط/ ف

راسبالدين كريم بساط/ ف

ثانالدين كريم بساط/ ف

ن470الدين كريم بساط/ ف

ن489الدين كريم بساط/ ف

ن533الخليج رأس/ ف

ن351الخليج رأس/ ف

راسبالخليج رأس/ ف

ثانالخليج رأس/ ف

ن360الخليج رأس/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرعنتر الشحات السالم عبد محمد عائشه90084

الدقهليةاألدبىمبصرالعيشى محمدين محمدين جابر مريم90085

الدقهليةاألدبىمبصرعسكر طاهر سميح طاهر مريم90086

الدقهليةاألدبىمبصرالدين عز محمد نبيل نور90087

الدقهليةاألدبىمبصرالحسيينى محمد على اشرف نفين90088

الدقهليةاألدبىمبصردسوقى الجواد عبد منصور ابراهيم هاجر90089

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى السيد محمد الغنى عبد ايمن وفاء90090

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل احمد الفتاح عبد الزهراء90091

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد صالح رمضان خلود90092

الدقهليةاألدبىمبصرطلبه السيد اشرف زينب90093

الدقهليةاألدبىمبصرتوفيق محمد فتحى احمد شيماء90094

الدقهليةاألدبىمبصرحسن البارى عبد السيد شيماء90095

الدقهليةاألدبىمبصرحسن البارى عبد السيد عزيزه90096

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى جبر السيد منار90097

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد شعبان انور اسماء90098

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد مصطفى اسراء90099

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود السيد هللا عبد االء90100

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد عزت االء90101

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى على صديق ايناس90102

الدقهليةاألدبىمبصرذكى فهيم محسن ايناس90103

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السعيد عادل ايمان90104

الدقهليةاألدبىمبصرالحفيظ عبد هللا عبد خالد ايه90105

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد زغلول حسين حنان90106

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فوزى جمال خلود90107

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد رميثاء90108

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد زينب90109

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد السعيد سعديه90110

الدقهليةاألدبىمبصرمحفوظ سليمان رجب غاده90111

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد جمال كوثر90112

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد طه لطيفه90113

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على هشام مروه90114

الدقهليةاألدبىمبصرالمالك عبد معوض محمود مروى90115

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان عيد محرم مريم90116

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الصاوى العوضى ميار90117

الدقهليةاألدبىمبصراحمد بالل محمود نجوى90118

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد الحسينى هاجر90119

الدقهليةاألدبىمبصروالى القادر عبد محمد هاديه90120

الدقهليةاألدبىمبصرهالل المتولى رمضان هاديه90121

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد عادل ورد90122

الدقهليةاألدبىمبصرعلى سعد الفتاح عبد وفاء90123

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى عبده صادق ابراهيم والء90124

الدقهليةاألدبىمبصرحسن المنعم عبد رجب ياسمين90125
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ن498الخليج رأس/ ف

ن495الخليج رأس/ ف

ن351الخليج رأس/ ف

ثانالخليج رأس/ ف

راسبالخليج رأس/ ف

ثانالخليج رأس/ ف

راسبالخليج رأس/ ف

ن411الربع/ ف

ن457الربع/ ف

ن445الربع/ ف

ثانالربع/ ف

ن481الربع/ ف

ن467الربع/ ف

ن399الربع/ ف

ن418ظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ن409ظفر/ ف

ن523ظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

راسبظفر/ ف

راسبظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ن399ظفر/ ف

ن520ظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

راسبظفر/ ف

راسبظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ن399ظفر/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم شحاته صالح اسماء90126

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد طارق الشيماء90127

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد احمد مصطفى احمد براءه90128

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد عبير90129

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم شحاته القادر عبد سحر90130

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان حجى عادل لطيفه90131

الدقهليةاألدبىمبصرعبده المرسى نصر ندى90132

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب احمد ابراهيم احمد هناء90133

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان عكاشه حمدى وفاء90134

الدقهليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم المنعم عبد اسراء90135

الدقهليةاألدبىمبصرعباس محمد السعيد فتحى ايه90136

الدقهليةاألدبىمبصرالطاهر محمد مصطفى محمود رحمه90137

الدقهليةاألدبىمبصرعماره احمد يسرى رجب سعاد90138

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمود السيد شمس90139

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود النجى مصباح عفاف90140

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد السيد السعيد الزهراء فاطمه90141

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين عادل ايمن مريم90142

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود الستار عبد جابر مريم90143

الدقهليةاألدبىمبصرشكرى محمد عنانى ثروت مياده90144

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد سالم الرحمن عبد منى90145

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد بكرى ياسمين90146

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم عوض محمد ايمان90147

الدقهليةاألدبىمبصراحمد كامل الدين عالء امنيه90148

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم عبده سعد الوهاب عبد عائشه90149

الدقهليةاألدبىمبصراحمد االحمدى محمد فلاير90150

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى محجوب منصور فوزيه90151

الدقهليةاألدبىمبصرحسن السالم عبد محمود نرمين90152

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم سليمان عزت نورا90153

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد السيد محمد هبه90154

الدقهليةاألدبىمبصرالسميع عبد عرفه مصطفى عرفه والء90155

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى الرايات ابو احمد اسماء90156

الدقهليةاألدبىمبصرصالح محمود محمد اسماء90157

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان عطوه جمعه خديجه90158

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى نجاح طارق ريم90159

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد مصطفى احمد يسريه90160

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار محمد محمد محمد جمال اروى90161

الدقهليةاألدبىمبصرفياض المرسى المرسى قدرى اسراء90162

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل حسن الجرايحى حسن محمد اسراء90163

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان على احمد محمد اسماء90164

الدقهليةاألدبىمبصرعساسه الوصيف المنعم عبد ماهر اسماء90165

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى السيد الدسوقى ابراهيم محمد اسماء90166

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد المعاطى ابو محمد هاشم اسماء90167
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ثانالبيضاء/ ف

ن421البيضاء/ ف

ن466البيضاء/ ف

ثانالبيضاء/ ف

ن458البيضاء/ ف

ن472البيضاء/ ف

ن472البيضاء/ ف

ن430البيضاء/ ف

ثانالبيضاء/ ف

ثانصدقا/ ف

ثانصدقا/ ف

راسبصدقا/ ف

ثانصدقا/ ف

ثانصدقا/ ف

ثانصدقا/ ف

ن510صدقا/ ف

ثانصدقا/ ف

راسبصدقا/ ف

ن410صدقا/ ف

ن435صدقا/ ف

ثانصدقا/ ف

راسبالسباخ ابوداود/ ف

ثانالسباخ ابوداود/ ف

ثانالسباخ ابوداود/ ف

ثانالسباخ ابوداود/ ف

ثانالسباخ ابوداود/ ف

ن489السباخ ابوداود/ ف

ن439السباخ ابوداود/ ف

ن503السباخ ابوداود/ ف

ن505السباخ ابوداود/ ف

ن431الخمسة/ ف

ن426الخمسة/ ف

ن450الخمسة/ ف

ن467الخمسة/ ف

ن539الخمسة/ ف

ن379المنزلة/ ف

ن409المنزلة/ ف

ن523المنزلة/ ف

ن439المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن351المنزلة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالسرى يوسف احمد ماهر مسعد الشيماء90168

الدقهليةاألدبىمبصرالعشرى المهدى محمد المهدى هاشم ام90169

الدقهليةاألدبىمبصرورده ابو منصور السعيد محمد امنيه90170

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى المرسى الرفاعى احمد اميره90171

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى محمد ابراهيم محمد هللا ايه90172

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد على ايمان90173

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد فوزى كمال ايمان90174

الدقهليةاألدبىمبصرفطير السعيد السعيد محمد ايمان90175

الدقهليةاألدبىمبصرالسوده محمد سعد السيد ايه90176

الدقهليةاألدبىمبصرطالب ابو عبده احمد امين سعد دنيا90177

الدقهليةاألدبىمبصرالعريان على على عبده رقيه90178

الدقهليةاألدبىمبصربلله احمد محمد احمد رنا90179

الدقهليةاألدبىمبصرحسن فخرى محمد الدين فخر روان90180

الدقهليةاألدبىمبصرشطا السعود ابو احمد رميساء90181

الدقهليةاألدبىمبصرالسرى عبده زكى زكى زينب90182

الدقهليةاألدبىمبصرشطا محمد عبده فايد ايمن ساره90183

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على السيد محمد ساره90184

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد السالم عبد السالم عبد نبيل ساره90185

الدقهليةاألدبىمبصررمضان احمد النور ابو عماد سلمى90186

الدقهليةاألدبىمبصرعوف عبده فؤاد محمود محمود سلمى90187

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى الخير ابو العبيدى العبيدى سماح90188

الدقهليةاألدبىمبصرالبدايه ابراهيم مجاهد ربيع سمر90189

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان هللا عبد احمد محمد سميه90190

الدقهليةاألدبىمبصرعبده عبده محمد السيد شروق90191

الدقهليةاألدبىمبصرالبربرى على محمود ممدوح شروق90192

الدقهليةاألدبىمبصرالوصيف احمد سيد احمد سيد ابراهيم شيماء90193

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الدين نور الحميد عبد فراج طيبه90194

الدقهليةاألدبىمبصرالعتبانى محمد سعد سعد عال90195

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود حسن شلبى محمد احمد فاطمه90196

الدقهليةاألدبىمبصرالسالمونى السالمونى السالمونى فاطمه90197

الدقهليةاألدبىمبصرفهيد حسن على ابراهيم مسعد فاطمه90198

الدقهليةاألدبىمبصرالسرى فاروق فاروق مريم90199

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عطا احمد سعد جمال هللا منه90200

الدقهليةاألدبىمبصرالسالمونى شلبى المحمودى جمال منى90201

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى زكى مصطفى عالء ميرنا90202

الدقهليةاألدبىمبصرالعطا ابو محمد ذكى محمد ميرهان90203

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد احمد الحميد عبد ناديه90204

الدقهليةاألدبىمبصرعساسه مسعد ابراهيم االسمر ندى90205

الدقهليةاألدبىمبصررمضان مصطفى ابراهيم سعد سعد ندى90206

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان حسن الحليم عبد محمد هبه90207

الدقهليةاألدبىمبصرالعلمى ابراهيم محمد محمد هدى90208

الدقهليةاألدبىمبصرالدين زين محمد الرحمن عبد اسماعيل هناء90209
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ثانالمنزلة/ ف

ن484المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

راسبالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

راسبالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن367المنزلة/ ف

ن465المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن438المنزلة/ ف

ن447المنزلة/ ف

ن452المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن432المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

راسبالمنزلة/ ف

ن416المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن400المنزلة/ ف

ن542المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن418المنزلة/ ف

ن405المنزلة/ ف

ن380المنزلة/ ف

ن383المنزلة/ ف

راسبالمنزلة/ ف

ن498المنزلة/ ف

ن495المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالنبى عبد العزيز عبد حبيب السيد هند90210

الدقهليةاألدبىمبصرالشين احمد محمد سمير والء90211

الدقهليةاألدبىمبصرطه الدين سعد محمود محمد وسام90212

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى حسنين منصور انيس اروى90213

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان الصديق السعيد الصديق اسماء90214

الدقهليةاألدبىمبصرعقاب الرحمن عبد على على اشرف االء90215

الدقهليةاألدبىمبصردعدور السيد حسن محمد السيد ايات90216

الدقهليةاألدبىمبصرحجاج محمد محمد احمد ايمان90217

الدقهليةاألدبىمبصرالحمايل ابو مسعد السيد السعيد ايمان90218

الدقهليةاألدبىمبصرفاضل رزق محمد محمد ايه90219

الدقهليةاألدبىمبصرالعشرى المتولى ابراهيم محمود ابراهيم سهيله90220

الدقهليةاألدبىمبصرموسى على على محمود احمد منى90221

الدقهليةاألدبىمبصربالل عبده مغربى شعبان منى90222

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد جلبى محمود شحاته مها90223

الدقهليةاألدبىمبصرالعطوى السيد السيد اشرف نسيبه90224

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين العزيز عبد السيد احمد نورهان90225

الدقهليةاألدبىمبصررمضان محمد السيد شوقى هناء90226

الدقهليةاألدبىمبصرنبهان احمد احمد محمد اسماء90227

الدقهليةاألدبىمبصركراويه هللا عبد احمد زكريا محمد اسماء90228

الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو احمد ابراهيم مسعد امانى90229

الدقهليةاألدبىمبصرسليم محمد محمد ايمان90230

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه محمد محمد معتمد ايمان90231

الدقهليةاألدبىمبصرجعفر السيد السيد احمد ايه90232

الدقهليةاألدبىمبصرصالح محمد انور محمد ياسر ايه90233

الدقهليةاألدبىمبصرمعوض السيد محمد محمد بسمه90234

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان السيد الفتوح ابو السيد حياه90235

الدقهليةاألدبىمبصررواج محمد حامد محمد رنا90236

الدقهليةاألدبىمبصرالعزبى عبده عبده حمدى ساره90237

الدقهليةاألدبىمبصرنجم شلبى على احمد سلمى90238

الدقهليةاألدبىمبصريونس المعطى عبد محمد عادل عفاف90239

الدقهليةاألدبىمبصرالمعاطى ابو محمد احمد مروه90240

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد حمدينو مريم90241

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد البرلسى شريف مريم90242

الدقهليةاألدبىمبصرحليمه العطا ابو النور ابو يوسف مريم90243

الدقهليةاألدبىمبصرحليمه العطا ابو النور ابو طاهر نيرمين90244

الدقهليةاألدبىمبصرالسحلول حسن محمد محمود هدير90245

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد محمد ياسمينا90246

الدقهليةاألدبىمبصررزق العزبى العزبى يوسف يمنى90247

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه احمد القطب القطب اسماء90248

الدقهليةاألدبىمبصرفرج السالم عبد الملك عبد حسن اسماء90249

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى حسن الحى عبد عيسى امل90250

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار حسن ابراهيم سامى خلود90251
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ن359المنزلة/ ف

ن443المنزلة/ ف

ن512المنزلة/ ف

ثانالبصراط/ ف

ن412البصراط/ ف

ن475البصراط/ ف

ثانالبصراط/ ف

ن543البصراط/ ف

ن441البصراط/ ف

ن489البصراط/ ف

ثانالبصراط/ ف

ثانالبصراط/ ف

ثانالبصراط/ ف

ن478البصراط/ ف

ثانالبصراط/ ف

ن502البصراط/ ف

ن550البصراط/ ف

ن448العزيزة/ ف

ن424العزيزة/ ف

ن444العزيزة/ ف

ن458العزيزة/ ف

ن474العزيزة/ ف

ن499العزيزة/ ف

ن446العزيزة/ ف

ن495العزيزة/ ف

ن497العزيزة/ ف

ن443العزيزة/ ف

ن447العزيزة/ ف

ن384العزيزة/ ف

ن439العزيزة/ ف

ن411العزيزة/ ف

ثانالعزيزة/ ف

ثانالعزيزة/ ف

ثانالعزيزة/ ف

ن426العزيزة/ ف

ثانالعزيزة/ ف

راسبالعزيزة/ ف

ثانالعزيزة/ ف

ن478النسايمة/ ف

ن433النسايمة/ ف

ن440النسايمة/ ف

ن447النسايمة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى اللطيف عبد مصطفى ابراهيم دينا90252

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد السعود ابو عبده دينا90253

الدقهليةاألدبىمبصرالشحنه سليمان السيد محمد ابراهيم رشا90254

الدقهليةاألدبىمبصرجالل السيد سعد اشرف رشا90255

الدقهليةاألدبىمبصرشبار ابراهيم الرحمن عبد الرحمن عبد الزهراء فاطمه90256

الدقهليةاألدبىمبصرالمعز سليمان السعود ابو السعود ابو فتحيه90257

الدقهليةاألدبىمبصرالبدوى طه خليفه على محمد مريم90258

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار حسن جاد ابراهيم نور90259

الدقهليةاألدبىمبصرصبح محمد صبح شعبان هاجر90260

الدقهليةاألدبىمبصرشتيوى الغندور الداودى محمد الداودى اسراء90261

الدقهليةاألدبىمبصرسلطان مقبل محمد مقبل الهام90262

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد مسعد منير اميره90263

الدقهليةاألدبىمبصررمضان محمد محمد محمد جهاد90264

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى المعاطى ابو عبده محمد دعاء90265

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى هللا نعمه كامل السعيد رضا90266

الدقهليةاألدبىمبصرزرنبه على محمد محمد محمد رضا90267

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى عبده عبده عبده السميع عبد رقيه90268

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى المعاطى ابو محمود محمد رقيه90269

الدقهليةاألدبىمبصرداود على على سالمه زينب90270

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى المعاطى ابو محمد محمود زينب90271

الدقهليةاألدبىمبصرعيد ابراهيم محمود محمود زينب90272

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى عبده التميمى ابراهيم ساره90273

الدقهليةاألدبىمبصرهالل مسعد مسعد ايمن ساره90274

الدقهليةاألدبىمبصرالنقيب هللا عبد محمود محمود ياسر ساره90275

الدقهليةاألدبىمبصرشتيوى الغندور عبده محمد الحسن فاطمه90276

الدقهليةاألدبىمبصررمضان عبده رمضان احمد الزهراء فاطمه90277

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد بكر انيس محمد الزهراء فاطمه90278

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور على السيد الرازق عبد حسن فاطمه90279

الدقهليةاألدبىمبصرزرمبه على شلبى احمد عادل فاطمه90280

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور على على يوسف فاطمه90281

الدقهليةاألدبىمبصرالجوهرى احمد فهيم محمد وليد ليلى90282

الدقهليةاألدبىمبصرالصبيحى الطنطاوى محمود محمود مريم90283

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه محمد محمد التميمى نفين90284

الدقهليةاألدبىمبصرحماد الوهاب عبد سعد سعد نورا90285

الدقهليةاألدبىمبصرورد الخضرى ابراهيم السعيد اسراء90286

الدقهليةاألدبىمبصرالدين نور محمد عاطف االء90287

الدقهليةاألدبىمبصرغانم اسماعيل اسماعيل عبده ايمان90288

الدقهليةاألدبىمبصرالقعقاع محمد محمد ناصر ايمان90289

الدقهليةاألدبىمبصرالنبى مدح فهمى النبى مدح بدر90290

الدقهليةاألدبىمبصرالحماحمى هللا عبد هللا عبد حنان90291

الدقهليةاألدبىمبصرحسين على محمد السيد رضوى90292

الدقهليةاألدبىمبصربرايه المغاورى على عبده رضوى90293
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ن470النسايمة/ ف

ن417النسايمة/ ف

ن507النسايمة/ ف

راسبالنسايمة/ ف

ن410النسايمة/ ف

ن369النسايمة/ ف

ن363النسايمة/ ف

ن494النسايمة/ ف

ن484النسايمة/ ف

ن519الشبول/ ف

ن460الشبول/ ف

ثانالشبول/ ف

ن367الشبول/ ف

ن366الشبول/ ف

ن527الشبول/ ف

ن393الشبول/ ف

ن404الشبول/ ف

ن475الشبول/ ف

ن361الشبول/ ف

ن520الشبول/ ف

ن355الشبول/ ف

ن397الشبول/ ف

ن498الشبول/ ف

ن545الشبول/ ف

ن432الشبول/ ف

ن494الشبول/ ف

ن375الشبول/ ف

ن464الشبول/ ف

ثانالشبول/ ف

ن439الشبول/ ف

ثانالشبول/ ف

ن397الشبول/ ف

ثانالشبول/ ف

ثانالشبول/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ن373بالدقهلية المطرية/ ف

راسببالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالخولى على فهيم محمد سلمى90294

الدقهليةاألدبىمبصرالجنيدى محمد محمد احمد سميه90295

الدقهليةاألدبىمبصرسمره ابو السيد محمد محمد فاطمه90296

الدقهليةاألدبىمبصربرايه محمد العال عبد محمود كريمان90297

الدقهليةاألدبىمبصرعزام سليمان محمد السيد مريم90298

الدقهليةاألدبىمبصروهبه محمد السيد الرحمن عبد مريم90299

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه السيد محمد مريم90300

الدقهليةاألدبىمبصربيصار الباز حمزه محمد منار90301

الدقهليةاألدبىمبصراليمانى عوض محمد ابراهيم هللا منه90302

الدقهليةاألدبىمبصرالجوادى العشرى السيد محمد هللا منه90303

الدقهليةاألدبىمبصرالسايح ابراهيم الغريب محمد الغريب مى90304

الدقهليةاألدبىمبصرالعريان على عزت محمد محمد ندى90305

الدقهليةاألدبىمبصرالحماحمى على ابراهيم سليمان نورهان90306

الدقهليةاألدبىمبصربعيله الهنيدى اسماعيل محمد اسماعيل وفاء90307

الدقهليةاألدبىمبصرالسادات الحميد عبد صالح وفاء90308

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد عبده يوسف احمد ياسمين90309

الدقهليةاألدبىمبصرحسن على محمد الدين عماد اسراء90310

الدقهليةاألدبىمبصرغنيم محمد نجيب نبهان اسراء90311

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد على احمد اسماء90312

الدقهليةاألدبىمبصرشطا السيد عبده محمد العزيز عبد اسماء90313

الدقهليةاألدبىمبصرحسان محمد حسان محمد اكرام90314

الدقهليةاألدبىمبصرندا محمد محمد احمد االء90315

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد محمد امال90316

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات السيد السعيد امل90317

الدقهليةاألدبىمبصرسالم احمد سعد محمد امل90318

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد القطب محمد اميره90319

الدقهليةاألدبىمبصروالى محمود شطا محمود انجى90320

الدقهليةاألدبىمبصرالجيزى عمر زيد ابو ابراهيم ايه90321

الدقهليةاألدبىمبصرسالم جابر احمد محمود ايمان90322

الدقهليةاألدبىمبصرحسان على رضوان جهاد90323

الدقهليةاألدبىمبصرالبر عبد محمد محمد حنان90324

الدقهليةاألدبىمبصرالدايم عبد السيد حامد طه طه حنين90325

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد احمد ابراهيم احمد روناء90326

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد رمضان ابراهيم ابراهيم رويدا90327

الدقهليةاألدبىمبصرشطا المرسى السيد احمد على زهراء90328

الدقهليةاألدبىمبصرافراج اسماعيل محمد ساره90329

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات السيد الخالق عبد محروس سلوان90330

الدقهليةاألدبىمبصرالزالط الحسن ابو الحسن ابو سميه90331

الدقهليةاألدبىمبصرسالم الغنى عبد محمد احمد شروق90332

الدقهليةاألدبىمبصرفرج محمد السميع عبد محمد شيماء90333

الدقهليةاألدبىمبصرخليل سالم احمد محمد يحى الزهراء فاطمه90334

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد مقبل محمد جاد مروه90335
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ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ن395بالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ن389بالدقهلية المطرية/ ف

ن557بالدقهلية المطرية/ ف

ن471بالدقهلية المطرية/ ف

ن492.5بالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ن429بالدقهلية المطرية/ ف

ن450بالدقهلية المطرية/ ف

ن393بالدقهلية المطرية/ ف

ن342.5بالدقهلية المطرية/ ف

ن373بالدقهلية المطرية/ ف

ن548بالدقهلية المطرية/ ف

ن349بالدقهلية المطرية/ ف

ن350بالدقهلية المطرية/ ف

ن348العصافرة/ ف

ن546العصافرة/ ف

ثانالعصافرة/ ف

ثانالعصافرة/ ف

ن447العصافرة/ ف

ن357العصافرة/ ف

ثانالعصافرة/ ف

ثانالعصافرة/ ف

ن369العصافرة/ ف

ن438العصافرة/ ف

ن436العصافرة/ ف

ن486العصافرة/ ف

ن408العصافرة/ ف

ن423العصافرة/ ف

ن394العصافرة/ ف

ن434العصافرة/ ف

ثانالعصافرة/ ف

ن417العصافرة/ ف

ن494العصافرة/ ف

ن492العصافرة/ ف

ن505العصافرة/ ف

ن504العصافرة/ ف

ثانالعصافرة/ ف

ن391العصافرة/ ف

ن446العصافرة/ ف

ن433العصافرة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالخير ابو عبده ابراهيم ابراهيم نجوى90336

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى محمد محمد فيصل ندى90337

الدقهليةاألدبىمبصرالشرباصى محمد محمود محمد ندى90338

الدقهليةاألدبىمبصربحيرى احمد احمد عيد احمد نورا90339

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد حسن هدى90340

الدقهليةاألدبىمبصرسالم محمد سالم سالم هدى90341

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات العزيز عبد حامد عزت يمنى90342

الدقهليةاألدبىمبصرعويد السيد على عطيه االء90343

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى النبوى محسن امال90344

الدقهليةاألدبىمبصرالاليح جاد محمد اسمر ايه90345

الدقهليةاألدبىمبصرالحق عبد العال عبد الحليم عبد اشرف اسيا90346

الدقهليةاألدبىمبصرعويد المعاطى ابو فريز السيد اسراء90347

الدقهليةاألدبىمبصرقنديل البسيونى محمد السيد اسراء90348

الدقهليةاألدبىمبصرشجر ابراهيم على محمد اشرف اسماء90349

الدقهليةاألدبىمبصرالشامى محمد الكريم عبد ايهاب اسماء90350

الدقهليةاألدبىمبصرراشد العز ابو محمد صابر اسماء90351

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود سليمان محمود فتحى اسماء90352

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى محمد المنعم عبد محمد اسماء90353

الدقهليةاألدبىمبصرنجم السيد ذكى محمد الشيماء90354

الدقهليةاألدبىمبصرشاميه الرفاعى منصور اشرف اميره90355

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار الدسوقى احمد ربيع اميره90356

الدقهليةاألدبىمبصرحبيش ابراهيم ابراهيم محمد اميره90357

الدقهليةاألدبىمبصرالقزاز مسعد منصور منصور انصاف90358

الدقهليةاألدبىمبصرعويد عالم محمد محمد جميله90359

الدقهليةاألدبىمبصرنجم محمد مصطفى عاطف حنان90360

الدقهليةاألدبىمبصرفوده الشربينى مختار الحسينى خلود90361

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد محمد حسن خلود90362

الدقهليةاألدبىمبصرشمه المتولى مجاهد مجاهد خلود90363

الدقهليةاألدبىمبصرالوصيف العوضى فريد عبده دينا90364

الدقهليةاألدبىمبصراالمام محمد حسب محمد سعيد رانيا90365

الدقهليةاألدبىمبصرعلى المتولى صابر جمعه سهير90366

الدقهليةاألدبىمبصرالال عبد حسن مسعد سمير شروق90367

الدقهليةاألدبىمبصرنوار ابراهيم محمد محمد ضى90368

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد على محمد محمد غاده90369

الدقهليةاألدبىمبصرفرج ابراهيم على ابراهيم فاطمه90370

الدقهليةاألدبىمبصرعويد على على السيد ابراهيم فاطمه90371

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد اشرف الزهراء فاطمه90372

الدقهليةاألدبىمبصرسالم الدسوقى الحميد عبد محمد حامد فاطمه90373

الدقهليةاألدبىمبصرالنجار معاطى محمد محمد فاطمه90374

الدقهليةاألدبىمبصرزاحم محمد على الحميد عبد ناصر مروه90375

الدقهليةاألدبىمبصرعلى المنسى حسين السيد مريم90376

الدقهليةاألدبىمبصرالقزاز الدسوقى فوزى فوزى نورا90377
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ن391العصافرة/ ف

ن391العصافرة/ ف

ن439العصافرة/ ف

ن479العصافرة/ ف

ن357العصافرة/ ف

ن473العصافرة/ ف

ن492العصافرة/ ف

ن530الجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

ن483الجمالية/ ف

ن381الجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

ن387الجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن487الجمالية/ ف

ن369الجمالية/ ف

ن457الجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن512الجمالية/ ف

ن411الجمالية/ ف

ن528الجمالية/ ف

ن573الجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

ن413الجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن334الجمالية/ ف

ن350الجمالية/ ف

ن421الجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن510الجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالشربجى الرحمن عبد على كامل نيره90378

الدقهليةاألدبىمبصرالمرجاوى مصطفى كامل مصطفى هانم90379

الدقهليةاألدبىمبصركراويه المتولى المتولى محمد هدى90380

الدقهليةاألدبىمبصروالى المجد ابو مصطفى عصام هناء90381

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى عرابى محمد محمد ياسمين90382

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى عرابى محمد محمد يمنى90383

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه ابراهيم محمد احمد اسراء90384

الدقهليةاألدبىمبصرعيد محمد انيس اشرف اسراء90385

الدقهليةاألدبىمبصرمحفوظ المرسى العزازى جمال ايه90386

الدقهليةاألدبىمبصرمجاهد احمد محمد محمد رحمه90387

الدقهليةاألدبىمبصرجعطيط محمد ابراهيم محمد انيس روان90388

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخه محمد هللا ضيف باسم سلمى90389

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه محمد السعيد اشرف نيره90390

الدقهليةاألدبىمبصرعوض احمد االحمدى ماهر ياسمين90391

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد عبده ياسر اسماء90392

الدقهليةاألدبىمبصرالقاضى القاضى احمد محمد امانى90393

الدقهليةاألدبىمبصرمرسى صابر السيد اشرف ايه90394

الدقهليةاألدبىمبصرالكفافى القادر عبد جالل محمد سالمه ايه90395

الدقهليةاألدبىمبصرالبيلى مسعد الشحات السيد ايمان90396

الدقهليةاألدبىمبصرعطا محمد ابراهيم محمد محمد على ايمان90397

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد على محمد دينا90398

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى ابراهيم محمد حسن رزق رحمه90399

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المعاطى ابو محمد المعاطى ابو رميساء90400

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الشربينى خالد جمال سمر90401

الدقهليةاألدبىمبصررمضان ابراهيم محمد محمد عهود90402

الدقهليةاألدبىمبصرالمرسى السميع عبد الفتوح ابو فتوح فتحيه90403

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الطنطاوى فهيم جابر مريم90404

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه السيد احمد الغريب السيد احمد ندى90405

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد محمد سمير نسمه90406

الدقهليةاألدبىمبصرالمحروق جمعه على محمد نورا90407

الدقهليةاألدبىمبصرالخميسى محمد السيد السيد السيد شريف هاجر90408

الدقهليةاألدبىمبصرعبده السيد عبده باسم هاله90409

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى على نجاح محمد هبه90410

الدقهليةاألدبىمبصرالصباغ محمد على عرفات ياسمين90411

الدقهليةاألدبىمبصرسمره صالح على اسراء90412

الدقهليةاألدبىمبصرالسعود ابو محمد محمد اسراء90413

الدقهليةاألدبىمبصرالفضل ابو السيد عوضين سليم اسماء90414

الدقهليةاألدبىمبصرزرع على الدمرداش محمد كمال امنيه90415

الدقهليةاألدبىمبصرفوده حسانين محمد مصطفى محمود خلود90416

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الجليل عبد حسن صالح دعاء90417

الدقهليةاألدبىمبصرسالم المنشاوى محمد على دنيا90418

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم محمد فوزيه90419



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3502

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالجمالية/ ف

ن348الجمالية/ ف

ن389الجمالية/ ف

ن383الجمالية/ ف

ن398الجمالية/ ف

ن389الجمالية/ ف

ن465سلسيـل ميت/ ف

راسبسلسيـل ميت/ ف

ن492سلسيـل ميت/ ف

راسبسلسيـل ميت/ ف

ثانسلسيـل ميت/ ف

ثانسلسيـل ميت/ ف

ثانسلسيـل ميت/ ف

ن459سلسيـل ميت/ ف

ثانالجديد الكفر/ ف

راسبالجديد الكفر/ ف

ن487الجديد الكفر/ ف

ن432الجديد الكفر/ ف

راسبالجديد الكفر/ ف

ن428الجديد الكفر/ ف

ثانالجديد الكفر/ ف

ن430الجديد الكفر/ ف

راسبالجديد الكفر/ ف

ن445الجديد الكفر/ ف

ن399الجديد الكفر/ ف

ن422الجديد الكفر/ ف

ن418الجديد الكفر/ ف

ثانالجديد الكفر/ ف

راسبالجديد الكفر/ ف

راسبالجديد الكفر/ ف

ن455الجديد الكفر/ ف

ثانالجديد الكفر/ ف

ن418الجديد الكفر/ ف

ثانالجديد الكفر/ ف

ثانالجوابر/ ف

ثانالجوابر/ ف

راسبالجوابر/ ف

ن371الجوابر/ ف

ن358الجوابر/ ف

ن414الجوابر/ ف

راسبالجوابر/ ف

ن493الجوابر/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرحسن الصانت ابراهيم نادين90420

الدقهليةاألدبىمبصرمعن السيد عابد نادين90421

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن خليل على ندى90422

الدقهليةاألدبىمبصرخليل بركات محمد بركات نيره90423

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى محمد الحسينى محمد حسن نيره90424

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته عارف الهادى عبد صابر هللا هبه90425

الدقهليةاألدبىمبصريوسف رزق احمد محمد ايات90426

الدقهليةاألدبىمبصرحجاج عبده النجدى ايه90427

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السعيد احمد ماجد امل90428

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد رياض احمد اسراء90429

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمد الجرايحى ابراهيم دنيا90430

الدقهليةاألدبىمبصرالبراوى محمد السيد على محمد رباب90431

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد عثمان منير ريم90432

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السعود ابو محمد سعاد90433

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد على محمد عبير90434

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على محمود عائشه90435

الدقهليةاألدبىمبصريوسف التميمى كمال فاطمه90436

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد السيد على محمود فاطمه90437

الدقهليةاألدبىمبصراحمد بدوى احمد رضا منار90438

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى عبده عوض عماد نورهان90439

الدقهليةاألدبىمبصرعلى على كمال السيد هاجر90440

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فهمى حامد محمد والء90441

دمياطاألدبىمبصراللبان خالد محمد عزيز اسراء90442

دمياطاألدبىمبصررخا محمود الحميد عبد محمد اسماء90443

دمياطاألدبىمبصرعثمان محمود احمد مسعد االء90444

دمياطاألدبىمبصرزقزوق احمد سعد سامى ايه90445

دمياطاألدبىمبصرفقوسه امين امين ايه90446

دمياطاألدبىمبصرسعد المعاطى ابو السيد جميله90447

دمياطاألدبىمبصرالموجى احمد هانى حال90448

دمياطاألدبىمبصرحسانين فوزى محمود خلود90449

دمياطاألدبىمبصرجبه حسنى ابراهيم رحمه90450

دمياطاألدبىمبصرالشعراوى السيد رضا عبير90451

دمياطاألدبىمبصرجبل العاطى عبد محمد هللا عبد محمد فاطمه90452

دمياطاألدبىمبصرالمالح القناديلى محمد خليل مغفره90453

دمياطاألدبىمبصرترك السيد محمد هللا منه90454

دمياطاألدبىمبصرشعبان احمد محمد هللا منه90455

دمياطاألدبىمبصرقاسم الغنى عبد امين ابراهيم ندى90456

دمياطاألدبىمبصرطوبار السعيد السعيد هاجر90457

دمياطاألدبىمبصرالعلمى خليل فوزى االء90458

دمياطاألدبىمبصرالبرلسى محمد محمد اسراء90459

دمياطاألدبىمبصرالسروى عباس يسرى اسراء90460

دمياطاألدبىمبصرعماشه ابو عباس الدين نور امل90461
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ثانالجوابر/ ف

ثانالجوابر/ ف

ثانالجوابر/ ف

ثانالجوابر/ ف

ن433الجوابر/ ف

ثانالجوابر/ ف

ن373االتحاد/ ف

ثاناالتحاد/ ف

ثاناالتحاد/ ف

ثاناالتحاد/ ف

راسباالتحاد/ ف

راسباالتحاد/ ف

ن413االتحاد/ ف

راسباالتحاد/ ف

راسباالتحاد/ ف

ثاناالتحاد/ ف

ثاناالتحاد/ ف

ثاناالتحاد/ ف

ثاناالتحاد/ ف

ثاناالتحاد/ ف

راسباالتحاد/ ف

ن343االتحاد/ ف

ن582النموذجى دمياط/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ن568النموذجى دمياط/ ف

ن453النموذجى دمياط/ ف

ن414النموذجى دمياط/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ن497النموذجى دمياط/ ف

ن370النموذجى دمياط/ ف

ن372النموذجى دمياط/ ف

ن467النموذجى دمياط/ ف

ن460النموذجى دمياط/ ف

ن527النموذجى دمياط/ ف

ن475النموذجى دمياط/ ف

ن535النموذجى دمياط/ ف

ن545النموذجى دمياط/ ف

ن422النموذجى البرج عزبة/ ف

ن359النموذجى البرج عزبة/ ف

ن391النموذجى البرج عزبة/ ف

ن463النموذجى البرج عزبة/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3505

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

دمياطاألدبىمبصرزياده السيد ابراهيم امنيه90462

دمياطاألدبىمبصرالبانى احمد طه امنيه90463

دمياطاألدبىمبصررجب مسعد خليل تقى90464

دمياطاألدبىمبصرشتيوى مسعد مسعد دينا90465

دمياطاألدبىمبصرطرابيه محمد محمود رحمه90466

دمياطاألدبىمبصرخليل رؤوف ايمن ريحانه90467

دمياطاألدبىمبصرالديب محمد على ساره90468

دمياطاألدبىمبصرالالوندى حسن فتحى شيماء90469

دمياطاألدبىمبصرالغنى عبد محمد الدين نصر الزهراء فاطمه90470

دمياطاألدبىمبصرشبار ابراهيم محمد لقى90471

دمياطاألدبىمبصراالسطى محمد عامر ندى90472

دمياطاألدبىمبصرشوارب ابو حسين سمير اسراء90473

دمياطاألدبىمبصرطرابيه محمد عادل اسراء90474

دمياطاألدبىمبصرفهيد فاروق نعيم اسراء90475

دمياطاألدبىمبصرالشناوى عبده سليمان اسماء90476

دمياطاألدبىمبصرالطنطاوى محمد عادل اسماء90477

دمياطاألدبىمبصرشيحه طه محمد اسماء90478

دمياطاألدبىمبصرالكيالنى محمد عزت اشرف اشرقت90479

دمياطاألدبىمبصرالشهابى محمد عاصم اميره90480

دمياطاألدبىمبصرالغياتى فاروق محمد اميره90481

دمياطاألدبىمبصرالفتوح ابو سليمان مسعد اميره90482

دمياطاألدبىمبصرشبانه ابراهيم السيد هللا ايه90483

دمياطاألدبىمبصرالقصبى ذكى ذكى ايه90484

دمياطاألدبىمبصرالجزار السعيد سعيد خالد براءه90485

دمياطاألدبىمبصرالغزل عوض السيد السيد بسمله90486

دمياطاألدبىمبصرشمعه محمد صادق سامح تسنيم90487

دمياطاألدبىمبصرالمغربى عرفه مسعد تسنيم90488

دمياطاألدبىمبصرعشعش ابراهيم لبيب ياسر جنه90489

دمياطاألدبىمبصرسمره ابو رزق محمد داليا90490

دمياطاألدبىمبصررخا احمد اشرف دعاء90491

دمياطاألدبىمبصرالمساوى احمد محمد دينا90492

دمياطاألدبىمبصرالتابعى الفتاح عبد الدين نصر محمد رانيا90493

دمياطاألدبىمبصرشومان احمد عوض حشمت رحمه90494

دمياطاألدبىمبصرالغنى عبد على عادل رحمه90495

دمياطاألدبىمبصرسمره ابو حسن محمد رضوان رضوى90496

دمياطاألدبىمبصرعوض على ايمن رقيه90497

دمياطاألدبىمبصرخليفه فؤاد احمد وليد رقيه90498

دمياطاألدبىمبصرالباز حسن رزق محمد روضه90499

دمياطاألدبىمبصرعسل محمود السيد رويدا90500

دمياطاألدبىمبصرغنيم محمد ايمن ساره90501

دمياطاألدبىمبصرالسيد احمد حسن كمال ساره90502

دمياطاألدبىمبصرالعلمى يوسف محمد ساره90503
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ن401النموذجى البرج عزبة/ ف

ن407النموذجى البرج عزبة/ ف

راسبالنموذجى البرج عزبة/ ف

ن422النموذجى البرج عزبة/ ف

ن413النموذجى البرج عزبة/ ف

ن467النموذجى البرج عزبة/ ف

ن422النموذجى البرج عزبة/ ف

ثانالنموذجى البرج عزبة/ ف

ن377النموذجى البرج عزبة/ ف

ن391النموذجى البرج عزبة/ ف

ن377النموذجى البرج عزبة/ ف

ن460دمياط/ ف

ن405دمياط/ ف

ن503دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن567دمياط/ ف

ن398دمياط/ ف

راسبدمياط/ ف

ن456دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن601دمياط/ ف

ن356دمياط/ ف

ن445دمياط/ ف

ن486دمياط/ ف

ن494دمياط/ ف

ن495دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن513دمياط/ ف

ن340دمياط/ ف

ن524دمياط/ ف

راسبدمياط/ ف

ن514دمياط/ ف

ن458دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن464دمياط/ ف

ن452دمياط/ ف

ن449دمياط/ ف

ن539دمياط/ ف

ن491دمياط/ ف

ن414دمياط/ ف
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دمياطاألدبىمبصرالهندى محمد سالم سلوى90504

دمياطاألدبىمبصرالبهلول السيد احمد عيسى سندس90505

دمياطاألدبىمبصرخروبه احمد نبيل سندس90506

دمياطاألدبىمبصرمحمد سعد على عادل شيماء90507

دمياطاألدبىمبصرالخضرى حسن حسن صفيه90508

دمياطاألدبىمبصرطعيمه محمود سمير الزهراء فاطمه90509

دمياطاألدبىمبصرزهران محمد العزيز عبد رضا مريم90510

دمياطاألدبىمبصرموسى طه محمد مريم90511

دمياطاألدبىمبصرالمرساوى الدسوقى القادر عبد توفيق منار90512

دمياطاألدبىمبصرالباز رشاد هشام منار90513

دمياطاألدبىمبصرالشعراوى ابراهيم نعيم عالء هللا منه90514

دمياطاألدبىمبصرالغباشى محمد عيد هللا منه90515

دمياطاألدبىمبصرخليل طه الحسينى منى90516

دمياطاألدبىمبصرعثمان ابو السيد ايمن ناديه90517

دمياطاألدبىمبصرعيسى حمد لطفى ناديه90518

دمياطاألدبىمبصرمحمد احمد اسماعيل نجاه90519

دمياطاألدبىمبصرحجازى ابو السعيد رمضان ندى90520

دمياطاألدبىمبصرالزفتاوى ابراهيم محمد محمد نورا90521

دمياطاألدبىمبصرمرسى السالم عبد طاهر هاجر90522

دمياطاألدبىمبصرمحمد عبيد فتحى فتحى هاجر90523

دمياطاألدبىمبصرالجنيدى يوسف مجدى هاجر90524

دمياطاألدبىمبصرالمولى عبد محمد نبيل هاجر90525

دمياطاألدبىمبصراللبان اسماعيل السيد موسى هاله90526

دمياطاألدبىمبصررزق محمد الحسينى المنعم عبد هايدى90527

دمياطاألدبىمبصرشرديه ابو السيد السيد هبه90528

دمياطاألدبىمبصرفايد التابعى حسن يارا90529

دمياطاألدبىمبصرفرج محمد مسعد ياسمين90530

دمياطاألدبىمبصريوسف السعيد امام اسراء90531

دمياطاألدبىمبصرالشهابى احمد على اسراء90532

دمياطاألدبىمبصرالمندى محمود اشرف امل90533

دمياطاألدبىمبصرهنيدى مسعد صبرى اميره90534

دمياطاألدبىمبصرعرابى احمد احمد ايه90535

دمياطاألدبىمبصرخليفه السيد ثروت ايه90536

دمياطاألدبىمبصرسعد ابراهيم سمير جنه90537

دمياطاألدبىمبصرالضوينى طه طه داليا90538

دمياطاألدبىمبصرالحلبى على محمود دنيا90539

دمياطاألدبىمبصرالباز فهمى اشرف رحمه90540

دمياطاألدبىمبصرالسجان ابراهيم اشرف رحمه90541

دمياطاألدبىمبصرالباز عبده خالد ريهام90542

دمياطاألدبىمبصرخليفه طلبه خليفه ساره90543

دمياطاألدبىمبصرالمهدى الغنى عبد محمود رضا سلمى90544

دمياطاألدبىمبصراالتربى على مجدى سلمى90545
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ن409دمياط/ ف

ن473دمياط/ ف

ن523دمياط/ ف

ن420دمياط/ ف

ن410دمياط/ ف

ن453دمياط/ ف

ن420دمياط/ ف

ن536دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن432دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن381دمياط/ ف

ن489دمياط/ ف

ن390دمياط/ ف

ن532دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن591دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن434دمياط/ ف

ن363دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن422دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن375دمياط/ ف

ثانالشعراء/ ف

ن537الشعراء/ ف

ن470الشعراء/ ف

ن363الشعراء/ ف

ن382الشعراء/ ف

ن416الشعراء/ ف

ن508الشعراء/ ف

ن389الشعراء/ ف

ن559الشعراء/ ف

ن353الشعراء/ ف

ن562الشعراء/ ف

ن388الشعراء/ ف

ن405الشعراء/ ف

ن414الشعراء/ ف

ن515الشعراء/ ف
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دمياطاألدبىمبصرالزميتى زكريا ابراهيم شمس90546

دمياطاألدبىمبصرالسالم عبد السيد رشاد صفا90547

دمياطاألدبىمبصرابراهيم سعد عليوه علياء90548

دمياطاألدبىمبصرمحمد رشاد الهاللى فؤاد لمياء90549

دمياطاألدبىمبصرعسيلى عثمان الناصر عبد مريم90550

دمياطاألدبىمبصراالسمر طاهر مؤمن مريم90551

دمياطاألدبىمبصرالحلو صالح ناجح منار90552

دمياطاألدبىمبصرسالم المنعم عبد ماهر هللا منه90553

دمياطاألدبىمبصرالسبع احمد وجدى هللا منه90554

دمياطاألدبىمبصرالسالم عبد السيد احمد موده90555

دمياطاألدبىمبصرسليمان ابو محمود اسماعيل نورهان90556

دمياطاألدبىمبصرهليل ابراهيم محمد نورهان90557

دمياطاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد شلبى هاجر90558

دمياطاألدبىمبصرعمر ابو السيد هللا عبد هاجر90559

دمياطاألدبىمبصرالحجرى مختار احمد هدى90560

دمياطاألدبىمبصربركات على احمد ياسمين90561

دمياطاألدبىمبصرالحديدى السيد حامد ايه90562

دمياطاألدبىمبصرعيسى مصطفى هللا عبد االء90563

دمياطاألدبىمبصرالعطوى ماهر على اسماء90564

دمياطاألدبىمبصرالهادى عبد يوسف محمد دينا90565

دمياطاألدبىمبصرالغنى عبد محسن احمد روميساء90566

دمياطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد جمعه سعاد90567

دمياطاألدبىمبصربلبوله محمود حسن فاطمه90568

دمياطاألدبىمبصرسليمان البيومى محمد كمال مريم90569

دمياطاألدبىمبصراحمد محمد سالمه نورهان90570

دمياطاألدبىمبصرعيسى مصطفى نعيم منى90571

دمياطاألدبىمبصربحيرى عوض محمد هدى90572

دمياطاألدبىمبصرمحمود السيد السيد طلعت محمد اسراء90573

دمياطاألدبىمبصرالحديدى محمد على مصطفى محمود امل90574

دمياطاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم ايمان90575

دمياطاألدبىمبصرفتوح يوسف مسعد مصطفى ايمان90576

دمياطاألدبىمبصرزهران احمد ناصف السيد ايه90577

دمياطاألدبىمبصرخضر الوهاب عبد الرحمن عبد محمد عصام زينب90578

دمياطاألدبىمبصرشطا احمد الموجود عبد مجدى سلمى90579

دمياطاألدبىمبصررزق الهادى محمد رزق منال90580

دمياطاألدبىمبصرالعال عبد مصطفى مصطفى ياسر هللا منه90581

دمياطاألدبىمبصرالشامى رزق عاطف اسراء90582

دمياطاألدبىمبصرحرز انسى احمد الهامى ايه90583

دمياطاألدبىمبصرالسؤالى الغفار عبد الحسينى كامل ايه90584

دمياطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد عوض ايمان90585

دمياطاألدبىمبصرالوفا ابو على محمد السالم عبد تسنيم90586

دمياطاألدبىمبصرنوار محمد محمد خديجه90587
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ن402الشعراء/ ف

ن514الشعراء/ ف

ن469الشعراء/ ف

ن368الشعراء/ ف

ن443الشعراء/ ف

ن415الشعراء/ ف

ن448الشعراء/ ف

ن457الشعراء/ ف

ن375الشعراء/ ف

ن505الشعراء/ ف

ن393الشعراء/ ف

ن381الشعراء/ ف

ن405الشعراء/ ف

ثانالشعراء/ ف

ن467الشعراء/ ف

ثانالشعراء/ ف

ن500البصارطة/ ف

ن361البصارطة/ ف

ن478البصارطة/ ف

ن360البصارطة/ ف

ن391البصارطة/ ف

ن406البصارطة/ ف

ن353البصارطة/ ف

ن483البصارطة/ ف

ن450البصارطة/ ف

ن336البصارطة/ ف

ن428البصارطة/ ف

ن460فارسكور/ ف

ثانفارسكور/ ف

ن463فارسكور/ ف

ن377فارسكور/ ف

ن509فارسكور/ ف

ن565فارسكور/ ف

ن398فارسكور/ ف

ثانفارسكور/ ف

ن362فارسكور/ ف

ن415بدمياط الروضة/ ف

ن559بدمياط الروضة/ ف

ن448بدمياط الروضة/ ف

ن411بدمياط الروضة/ ف

ن470بدمياط الروضة/ ف

ن365بدمياط الروضة/ ف
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دمياطاألدبىمبصرمصطفى المتولى مشعل الدين سراج دينا90588

دمياطاألدبىمبصرعامر عمر رجاء رحمه90589

دمياطاألدبىمبصرصابر محمود محمد رحمه90590

دمياطاألدبىمبصرحسنين اسعد عزيز رميساء90591

دمياطاألدبىمبصرفرح الشافعى صالح صالح زينب90592

دمياطاألدبىمبصرحمزه الشربينى بدر سعد سحر90593

دمياطاألدبىمبصرالعيله ابو اللطيف عبد محمد فاطمه90594

دمياطاألدبىمبصرالموافى المتولى محمد وائل فاطمه90595

دمياطاألدبىمبصرالفار ابراهيم ابراهيم مريم90596

دمياطاألدبىمبصرسليم احمد السيد نورهان90597

دمياطاألدبىمبصرحسن محمد الغفار عبد ابراهيم هيام90598

دمياطاألدبىمبصرقبيه ابراهيم سعود محمد ابرار90599

دمياطاألدبىمبصرقبيه ابراهيم محمد محمد ثروت االء90600

دمياطاألدبىمبصرريحاب محمد محمد احمد الهام90601

دمياطاألدبىمبصرلبن محمد احمد الحميد عبد امل90602

دمياطاألدبىمبصراالمير السيد الغريب محمد اميره90603

دمياطاألدبىمبصرعلى يوسف ابراهيم ياسر اميره90604

دمياطاألدبىمبصرالنجار محمد احمد فكرى ايه90605

دمياطاألدبىمبصرالريس مصطفى لطفى جمعه ايمان90606

دمياطاألدبىمبصرزياده محمد نبيل عصام بسمه90607

دمياطاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد شوقى اشرف ساره90608

دمياطاألدبىمبصرعبيدو عثمان بكر عبده شيماء90609

دمياطاألدبىمبصرالعزونى حلمى القادر عبد علياء90610

دمياطاألدبىمبصرمجاهد حامد السيد اشرف غاده90611

دمياطاألدبىمبصراحمد عباس المنعم عبد محمد مريم90612

دمياطاألدبىمبصرمحمود الحليم عبد احمد هاجر90613

دمياطاألدبىمبصرعوض حبيب حبيب رزق هايدى90614

دمياطاألدبىمبصرسالم محمد سعد عادل اسماء90615

دمياطاألدبىمبصرعلى حسن احمد هشام ايه90616

دمياطاألدبىمبصرجاهين احمد احمد زهراء90617

دمياطاألدبىمبصرعيد محمد منير محمد شروق90618

دمياطاألدبىمبصرخليف محمد محمد شيماء90619

دمياطاألدبىمبصرشحاته الفتاح عبد اسماعيل الزهراء فاطمه90620

دمياطاألدبىمبصرسليم شحاته امين امين مريم90621

دمياطاألدبىمبصرالعشماوى محمد محمد الرحمن عبد ندا90622

دمياطاألدبىمبصرالعشماوى ابراهيم رمضان ابراهيم يمنى90623

دمياطاألدبىمبصرجبر نصر عبده محمد اميره90624

دمياطاألدبىمبصرشرف يوسف محمود يوسف اسماء90625

دمياطاألدبىمبصرفرح المعطى عبد بالل محمد اسراء90626

دمياطاألدبىمبصرشرف يوسف محمود عيد ايمان90627

دمياطاألدبىمبصرالشرباصى محمود طه ايه90628

دمياطاألدبىمبصرالشرباصى محمد صبرى دينا90629
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ن356بدمياط الروضة/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف

ن368بدمياط الروضة/ ف

ن419بدمياط الروضة/ ف

ن457بدمياط الروضة/ ف

ن370بدمياط الروضة/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف

ن382بدمياط الروضة/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف

ن461الجامع عزبة/ ف

ن466الجامع عزبة/ ف

ثانالجامع عزبة/ ف

ثانالجامع عزبة/ ف

ثانالجامع عزبة/ ف

ن455الجامع عزبة/ ف

ثانالجامع عزبة/ ف

ثانالجامع عزبة/ ف

ثانالجامع عزبة/ ف

ن446الجامع عزبة/ ف

ثانالجامع عزبة/ ف

ن479الجامع عزبة/ ف

ن439الجامع عزبة/ ف

ن510الجامع عزبة/ ف

ن426الجامع عزبة/ ف

ثانالجامع عزبة/ ف

ن368بدمياط الغنيمية/ ف

ن528بدمياط الغنيمية/ ف

ن547بدمياط الغنيمية/ ف

ثانبدمياط الغنيمية/ ف

ثانبدمياط الغنيمية/ ف

ثانبدمياط الغنيمية/ ف

ن442بدمياط الغنيمية/ ف

ثانبدمياط الغنيمية/ ف

ثانبدمياط الغنيمية/ ف

ثانبدمياط الناصرية/ ف

ثانبدمياط الناصرية/ ف

ثانبدمياط الناصرية/ ف

ثانبدمياط الناصرية/ ف

ثانبدمياط الناصرية/ ف

ن410بدمياط الناصرية/ ف
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دمياطاألدبىمبصرهللا عبد الهجرسى صالح وجدى دعاء90630

دمياطاألدبىمبصرعمر السعيد السعيد ذكاء90631

دمياطاألدبىمبصرالزينى مصطفى احمد محمد رضا رحمه90632

دمياطاألدبىمبصرالمتولى محمود المتولى محمود رباب90633

دمياطاألدبىمبصرعلى ابو عبده االمام ساره90634

دمياطاألدبىمبصرشرف صادق فتحى شرف ساره90635

دمياطاألدبىمبصرالدين عز بدران محمد محمود ساره90636

دمياطاألدبىمبصرمتولى محمود متولى مجدى فاطمه90637

دمياطاألدبىمبصرالخميسى احمد سالمه مريم90638

دمياطاألدبىمبصرالكفراوى الشرباصى حسنى محمد مريم90639

دمياطاألدبىمبصربدوى سليمان البدوى كارم ماجده90640

دمياطاألدبىمبصرالسالم عبد نبيه محمد ناصر مياده90641

دمياطاألدبىمبصرعصر سمير اشرف نورا90642

دمياطاألدبىمبصرعجم الرازق عبد سعد محمد نورهان90643

دمياطاألدبىمبصرالخميسى السالم عبد السعيد مسعد هاجر90644

دمياطاألدبىمبصراحمد ابراهيم عزام محمد هاجر90645

دمياطاألدبىمبصرالكيال على فتحى رضا اسماء90646

دمياطاألدبىمبصرالحق عبد السيد رجب مجدى اموره90647

دمياطاألدبىمبصرطلبه السعيد رفيق اميره90648

دمياطاألدبىمبصرشحتو السيد رضوان اشرف دينا90649

دمياطاألدبىمبصريوسف المغربى محمد العربى دينا90650

دمياطاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى زينب90651

دمياطاألدبىمبصرضيف الوردانى مجدى ساره90652

دمياطاألدبىمبصرالبهوتى عيد جالل نبيل ساره90653

دمياطاألدبىمبصرشرف محمد محمد اشرف سلمى90654

دمياطاألدبىمبصرابراهيم محمد هللا عبد اسعد سميه90655

دمياطاألدبىمبصرعمر محمد عرفات محمود عائشه90656

دمياطاألدبىمبصرفرج السيد الخالق عبد سليم عزه90657

دمياطاألدبىمبصرمحمد عثمان سليم اسماعيل االء90658

دمياطاألدبىمبصرحسنين ابراهيم ابراهيم محمود الشيماء90659

دمياطاألدبىمبصرالدين سراج على محمد خالد اسراء90660

دمياطاألدبىمبصرفوده يوسف الرؤف عبد الرؤف عبد عزت اسراء90661

دمياطاألدبىمبصرالتمامى محمد محمد جمال بسمه90662

دمياطاألدبىمبصرتوفيق محمد البدوى السيد خديجه90663

دمياطاألدبىمبصرالحمايل ابو سراج طاهر مجدى خديجه90664

دمياطاألدبىمبصرالبنا الغفار عبد محمد عاطف روضه90665

دمياطاألدبىمبصرالفحله يوسف رشاد رشاد ريم90666

دمياطاألدبىمبصرسرحان عثمان محمد ايمن سماح90667

دمياطاألدبىمبصرشبانه احمد احمد الرؤوف عبد سماح90668

دمياطاألدبىمبصرمحمد احمد احمد على سهام90669

دمياطاألدبىمبصربدوى محمد ابراهيم السعيد شيماء90670

دمياطاألدبىمبصرعيد المتولى محمد اشرف عائشه90671
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ثانبدمياط الناصرية/ ف

ن378بدمياط الناصرية/ ف

ثانبدمياط الناصرية/ ف

ن390بدمياط الناصرية/ ف

ن402بدمياط الناصرية/ ف

راسببدمياط الناصرية/ ف

ن557بدمياط الناصرية/ ف

ن452بدمياط الناصرية/ ف

ثانبدمياط الناصرية/ ف

راسببدمياط الناصرية/ ف

ن432بدمياط الناصرية/ ف

ن482بدمياط الناصرية/ ف

ن461بدمياط الناصرية/ ف

ن379بدمياط الناصرية/ ف

ن405بدمياط الناصرية/ ف

ثانبدمياط الناصرية/ ف

ن351شرمساح/ ف

ن438شرمساح/ ف

ن429شرمساح/ ف

ن404شرمساح/ ف

ن401شرمساح/ ف

ن395شرمساح/ ف

ن385شرمساح/ ف

ثانشرمساح/ ف

ن402شرمساح/ ف

ن429شرمساح/ ف

ن385شرمساح/ ف

ثانشرمساح/ ف

ن429السرو/ ف

ن412السرو/ ف

ن404السرو/ ف

ن457السرو/ ف

ن396السرو/ ف

ن381السرو/ ف

ن368السرو/ ف

ن390السرو/ ف

ن470السرو/ ف

ن430السرو/ ف

ن377السرو/ ف

ن378السرو/ ف

ن357السرو/ ف

ن465السرو/ ف
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دمياطاألدبىمبصرتوفيق محمد البدوى السيد عائشه90672

دمياطاألدبىمبصرخليل السالم عبد محمد رضا لبنى90673

دمياطاألدبىمبصرالعاصمى المندوه محمد الرؤف عبد مروه90674

دمياطاألدبىمبصرقنديل احمد احمد ابراهيم مريم90675

دمياطاألدبىمبصرنصر السيد زكى السيد مريم90676

دمياطاألدبىمبصرالفحله يوسف رشاد رشاد مريم90677

دمياطاألدبىمبصرحسنين ابراهيم ابراهيم محمود مريم90678

دمياطاألدبىمبصرالشربينى هللا نعمه وهبه محمود مريم90679

دمياطاألدبىمبصرعربان سادات محمد عادل نفين90680

دمياطاألدبىمبصرشبانه احمد احمد محمود نورا90681

دمياطاألدبىمبصردرويش احمد الدين سيف محمد نورهان90682

دمياطاألدبىمبصرالبهنساوى ابراهيم محمد حسين هاجر90683

دمياطاألدبىمبصرالعساس السميع عبد عادل هاجر90684

دمياطاألدبىمبصرهللا عبد السيد على هللا عبد على هدير90685

دمياطاألدبىمبصرالشامى احمد فوزى زغلول هند90686

دمياطاألدبىمبصرشبانه احمد احمد اشرف وفاء90687

دمياطاألدبىمبصربالل محمد سادات محمد ياسمين90688

دمياطاألدبىمبصرالباز العزيز عبد ابراهيم حازم اسراء90689

دمياطاألدبىمبصرعطيه حسن السيد حسن اسماء90690

دمياطاألدبىمبصرعيسى المجيد عبد المجيد عبد على اسماء90691

دمياطاألدبىمبصرالبرعى عنتر نجيب اسماء90692

دمياطاألدبىمبصرالمتولى ربيع محمد عماد امانى90693

دمياطاألدبىمبصرمحمد جاد محمد نجاح امل90694

دمياطاألدبىمبصرالهادى عبد مسعد رأفت امنيه90695

دمياطاألدبىمبصرهللا عبد الرازق عبد الرازق عبد محمد حنان90696

دمياطاألدبىمبصرخضير ابراهيم ذكى السيد روان90697

دمياطاألدبىمبصرصبح الحسينى احمد محمد سميه90698

دمياطاألدبىمبصرالمرساوى هللا عبد السيد حسنى سهيله90699

دمياطاألدبىمبصرفوده الرؤف عبد احمد اسامه شروق90700

دمياطاألدبىمبصرحماد الشحات احمد صفيه90701

دمياطاألدبىمبصرحسنين مصطفى محمد ثابت ندى90702

دمياطاألدبىمبصرعيد الفتوح ابو العنين ابو نبيل ندى90703

دمياطاألدبىمبصرجوده محمود يوسف يوسف ندى90704

دمياطاألدبىمبصرالرحيم عبد غازى فاضل حسنى هاجر90705

دمياطاألدبىمبصرنجم رزق رزق محمد هاجر90706

دمياطاألدبىمبصرالسروى ابراهيم احمد مصطفى هاجر90707

دمياطاألدبىمبصرعلى حسن حسن سميح هاله90708

دمياطاألدبىمبصراالديب عبده سالمه هانى ياسمين90709

دمياطاألدبىمبصرعيد عطيه على جالل اسراء90710

دمياطاألدبىمبصرابراهيم الباز محمد اسراء90711

دمياطاألدبىمبصررمان ماضى رزق وليد اسراء90712

دمياطاألدبىمبصررضوان محمود المنعم عبد محمود اسالم90713
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ن356السرو/ ف

ن334.5السرو/ ف

ن355السرو/ ف

ثانالسرو/ ف

ن396السرو/ ف

ن453السرو/ ف

ن426السرو/ ف

ن377السرو/ ف

ثانالسرو/ ف

ن494السرو/ ف

ن403السرو/ ف

ن423السرو/ ف

ن379السرو/ ف

ن399السرو/ ف

ن373السرو/ ف

ن375السرو/ ف

ثانالسرو/ ف

ن532الزرقا/ ف

ن507الزرقا/ ف

ن576الزرقا/ ف

ن444الزرقا/ ف

ن432الزرقا/ ف

ن438الزرقا/ ف

ن448الزرقا/ ف

ن392الزرقا/ ف

ن513الزرقا/ ف

ن584الزرقا/ ف

ن389الزرقا/ ف

ن516الزرقا/ ف

ن563الزرقا/ ف

ن582الزرقا/ ف

ن388الزرقا/ ف

ن532الزرقا/ ف

ن393الزرقا/ ف

ن337الزرقا/ ف

ن510الزرقا/ ف

ثانالزرقا/ ف

ثانالزرقا/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن481سعد كفر مدينة/ ف

ن436سعد كفر مدينة/ ف

ن412سعد كفر مدينة/ ف
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دمياطاألدبىمبصرالجليل عبد محمد الباز اسماء90714

دمياطاألدبىمبصرالحافظ عبد عفيفى رمضان صالح اسماء90715

دمياطاألدبىمبصرالسعود ابو حسن محمد عادل اسماء90716

دمياطاألدبىمبصرعطوه مبروك وحيد اسماء90717

دمياطاألدبىمبصرحسن الشحات حسن االء90718

دمياطاألدبىمبصرسليم هللا عبد محمود هللا عبد امال90719

دمياطاألدبىمبصرالقادر عبد الخضر السيد اميره90720

دمياطاألدبىمبصرالعجيرى على السعيد السعيد ايه90721

دمياطاألدبىمبصرالسيد محمد احمد ربيع ايه90722

دمياطاألدبىمبصرعيد محمد احمد محمد ايه90723

دمياطاألدبىمبصرالرفاعى السيد السيد ياسر ايه90724

دمياطاألدبىمبصرهويدى ابراهيم يسرى ايه90725

دمياطاألدبىمبصرعزام على محمد رضا ايمان90726

دمياطاألدبىمبصرالصمد عبد المتولى محمد رزق جيهان90727

دمياطاألدبىمبصرالحميد عبد جوده عادل دعاء90728

دمياطاألدبىمبصرعلى السيد مسعد دنيا90729

دمياطاألدبىمبصرسالمه السيد هللا عبد وليد دنيا90730

دمياطاألدبىمبصرالكريم عبد العزيز عبد العزيز عبد بكر ابو رحمه90731

دمياطاألدبىمبصرعوف مصطفى محمد سعد رحمه90732

دمياطاألدبىمبصرنصر السيد على صبرى رحمه90733

دمياطاألدبىمبصرعلى ابو على ابراهيم هللا عبد عصام رحمه90734

دمياطاألدبىمبصررضوان الفتاح عبد احمد رميساء90735

دمياطاألدبىمبصرسليمان احمد على جمال رويدا90736

دمياطاألدبىمبصرموسى على المنعم عبد المنعم عبد ريهام90737

دمياطاألدبىمبصرالفقى الحليم عبد محمد زينب90738

دمياطاألدبىمبصرشويقه ابراهيم عادل نبيل ساره90739

دمياطاألدبىمبصرعطوه السالم عبد هشام ساميه90740

دمياطاألدبىمبصرنواره العدوى محمود السيد سلمى90741

دمياطاألدبىمبصرغازى على احمد محمد رضا سمر90742

دمياطاألدبىمبصرالرحمن عبد خليل ابو محمد سهام90743

دمياطاألدبىمبصرهللا عبد محمد الحميد عبد احمد شمس90744

دمياطاألدبىمبصرعيد التهامى نجيب الناصر عبد شمس90745

دمياطاألدبىمبصرعمر المتولى ظريف السيد فاطمه90746

دمياطاألدبىمبصرقنديل الغفار عبد الحكيم عبد صبحى فاطمه90747

دمياطاألدبىمبصرسالمه مختار الحسن مريم90748

دمياطاألدبىمبصرسالم ابو محمد هللا عبد محمد مريم90749

دمياطاألدبىمبصرالحديدى عبده عربان رضا هللا منه90750

دمياطاألدبىمبصرالريفى محمد المغازى فرج هللا منه90751

دمياطاألدبىمبصرموسى القادر عبد المنعم عبد موسى هللا منه90752

دمياطاألدبىمبصردويدار محمد الفتاح عبد رضا منى90753

دمياطاألدبىمبصررمضان جبر توفيق وائل نجالء90754

دمياطاألدبىمبصرابراهيم غازى محمد عز ندا90755
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ن438سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن418سعد كفر مدينة/ ف

ن383سعد كفر مدينة/ ف

ن424سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن442سعد كفر مدينة/ ف

ن467سعد كفر مدينة/ ف

ن563سعد كفر مدينة/ ف

ن374سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن434سعد كفر مدينة/ ف

ن452سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن450سعد كفر مدينة/ ف

ن506سعد كفر مدينة/ ف

ن531سعد كفر مدينة/ ف

ن551سعد كفر مدينة/ ف

ن438سعد كفر مدينة/ ف

ن387سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن517سعد كفر مدينة/ ف

ن409سعد كفر مدينة/ ف

ن403سعد كفر مدينة/ ف

ن477سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن503سعد كفر مدينة/ ف

ن519سعد كفر مدينة/ ف

ن517سعد كفر مدينة/ ف

ن416سعد كفر مدينة/ ف

ن457سعد كفر مدينة/ ف

ن491سعد كفر مدينة/ ف

ن535سعد كفر مدينة/ ف

ن407سعد كفر مدينة/ ف

ن426سعد كفر مدينة/ ف

ن401سعد كفر مدينة/ ف
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دمياطاألدبىمبصرالزرقاوى المتولى محمد المتولى ندى90756

دمياطاألدبىمبصرالسقا على عوض محمود ندى90757

دمياطاألدبىمبصرعبده السيد ابراهيم نورا90758

دمياطاألدبىمبصرهوى القادر عبد شاكر هانى نورهان90759

دمياطاألدبىمبصرالسيسى محمود طه ابراهيم نيره90760

دمياطاألدبىمبصرالقناوى عثمان حامد عثمان نيره90761

دمياطاألدبىمبصرحسن الجليل عبد عثمان الجليل عبد هاجر90762

دمياطاألدبىمبصرشلبى على على عماد هايدى90763

دمياطاألدبىمبصرالدين شرف السيد الدين شرف هبه90764

دمياطاألدبىمبصرالهوال الخير ابو ادم محمد هبه90765

دمياطاألدبىمبصرشبيب حسن الواحد عبد طه هدى90766

دمياطاألدبىمبصررخا الحميد عبد هللا عبد سعيد وفاء90767

دمياطاألدبىمبصرحسن الجليل عبد عثمان السيد ياسمين90768

دمياطاألدبىمبصرالسالم عبد القادر عبد شاكر خالد ياسمين90769

دمياطاألدبىمبصرحسن مصطفى محمد عصام ياسمين90770

دمياطاألدبىمبصرابراهيم الحسينى الحسينى اسماء90771

دمياطاألدبىمبصرالصمد عبد ابراهيم ابراهيم احمد اسماء90772

دمياطاألدبىمبصرابراهيم محمد فتحى جمال اسماء90773

دمياطاألدبىمبصرعمر جالل احمد احمد ايه90774

دمياطاألدبىمبصرالبساطى ابراهيم السيد صالح رجاء90775

دمياطاألدبىمبصرالحسينى محمد جابر جابر شيماء90776

دمياطاألدبىمبصرالبادى المتولى محمد حسين خالد مريم90777

دمياطاألدبىمبصرالخالق عبد محمد السيد المجيد عبد نرمين90778

دمياطاألدبىمبصرشعيب عثمان العظيم عبد محمد هاجر90779

دمياطاألدبىمبصرريه محمد عبده طارق هاجر90780

دمياطاألدبىمبصرحسنين احمد ابراهيم احمد ياسمين90781

دمياطاألدبىمبصرحجاز محمد محمد الغريب اسراء90782

دمياطاألدبىمبصرمطاوع السيد حامد منذر اسراء90783

دمياطاألدبىمبصرالديب احمد احمد احمد اسماء90784

دمياطاألدبىمبصراالشعط العدوى احمد رأفت امانى90785

دمياطاألدبىمبصرحسانين جمعه حامد محسن جهاد90786

دمياطاألدبىمبصرمحمد ابو محمد محمد محمد وليد رحمه90787

دمياطاألدبىمبصرالبرعى محمود طه مجدى حسام فاطمه90788

دمياطاألدبىمبصرالبشبيشى مصطفى عطيه هللا منه90789

دمياطاألدبىمبصرعامر الشرباصى السيد خليل نهى90790

دمياطاألدبىمبصرالنصارى حسن احمد الفتوح ابو هاجر90791

دمياطاألدبىمبصرالعيسوى محمد ابراهيم ورده90792

دمياطاألدبىمبصرالطحان صابر محمد خالد ياسمين90793

دمياطاألدبىمبصرحجاز عطوه سعد محمد ياسمين90794

دمياطاألدبىمبصرغزى محمد الشافعى عزت يمنى90795

دمياطاألدبىمبصرالعش سليمان محمد صالح ايه90796

دمياطاألدبىمبصرالبطوط شحاته ريحان السعيد تسنيم90797



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3520

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن487سعد كفر مدينة/ ف

ن361سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن429سعد كفر مدينة/ ف

ن453سعد كفر مدينة/ ف

ن463سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن406سعد كفر مدينة/ ف

ن450سعد كفر مدينة/ ف

ن494سعد كفر مدينة/ ف

ن410سعد كفر مدينة/ ف

ن519سعد كفر مدينة/ ف

ن400سعد كفر مدينة/ ف

ن385البلد سعد كفر/ ف

ن427البلد سعد كفر/ ف

ثانالبلد سعد كفر/ ف

ن368البلد سعد كفر/ ف

ن501البلد سعد كفر/ ف

ن443البلد سعد كفر/ ف

ن472البلد سعد كفر/ ف

ن368البلد سعد كفر/ ف

ثانالبلد سعد كفر/ ف

ثانالبلد سعد كفر/ ف

ثانالبلد سعد كفر/ ف

ن442ابوغالب ميت/ ف

ن467ابوغالب ميت/ ف

ن464ابوغالب ميت/ ف

ثانابوغالب ميت/ ف

ن356ابوغالب ميت/ ف

ن380ابوغالب ميت/ ف

ن498ابوغالب ميت/ ف

ثانابوغالب ميت/ ف

ن457ابوغالب ميت/ ف

ن406ابوغالب ميت/ ف

ثانابوغالب ميت/ ف

ن470ابوغالب ميت/ ف

ثانابوغالب ميت/ ف

ثانابوغالب ميت/ ف

ن411سليمان كفر/ ف

ثانسليمان كفر/ ف
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دمياطاألدبىمبصرالوهاب عبد انيس حامد خالد خلود90798

دمياطاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد خالد دنيا90799

دمياطاألدبىمبصرشامه العدوى السعيد ساره90800

دمياطاألدبىمبصراحمد سيد محمد احمد الموجود عبد فاطمه90801

دمياطاألدبىمبصرشريف احمد منير احمد هللا منه90802

دمياطاألدبىمبصرخلف ابراهيم محمد حمدى هللا منه90803

دمياطاألدبىمبصرالسميع عبد عبده وليد ميرنا90804

دمياطاألدبىمبصراالعصر محمد رضا ندى90805

دمياطاألدبىمبصرالمنجى جابر راغب محمد اسعد نهى90806

دمياطاألدبىمبصرغانم محمد فتحى سامى هدى90807

دمياطاألدبىمبصرسليمان العليم عبد السيد والء90808

دمياطاألدبىمبصرالشيخ محمد السعيد محمود اسماء90809

دمياطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد عوض الزهراء90810

دمياطاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم اميره90811

دمياطاألدبىمبصرسالم الشربينى محمد وائل ايناس90812

دمياطاألدبىمبصرشريف مصطفى مبروك مصطفى دنيا90813

دمياطاألدبىمبصرالرازق عبد فتحى كمال دينا90814

دمياطاألدبىمبصرالسيد المتولى المتولى محمد زهراء90815

دمياطاألدبىمبصرمصطفى العزيز عبد السعيد سمير غاده90816

دمياطاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم الشحات عادل مرام90817

دمياطاألدبىمبصرالعنين ابو السيد محمد احمد مريم90818

دمياطاألدبىمبصرالسيد محمد تامر مريم90819

دمياطاألدبىمبصرابراهيم الشحات سعد مريم90820

دمياطاألدبىمبصرمتولى المجيد عبد الرازق عبد محمود مريم90821

دمياطاألدبىمبصرمصباح محمد محمد مظهر مريم90822

دمياطاألدبىمبصرالصاوى السيد حمدى نجاه90823

دمياطاألدبىمبصرالمتولى الحميد عبد جالل نسرين90824

دمياطاألدبىمبصرمحمد السيد ابراهيم صالح هبه90825

دمياطاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد احمد ياسمين90826

دمياطاألدبىمبصرحسن محمد حسن رضا اسراء90827

دمياطاألدبىمبصرعطيه زيد ابو السيد محمد النجالء90828

دمياطاألدبىمبصررخا ابراهيم محمد فتحى داليا90829

دمياطاألدبىمبصرموسى ابراهيم محمد احمد رحمه90830

دمياطاألدبىمبصرمحمد الشهاوى حامد رشا90831

دمياطاألدبىمبصرمحمود احمد محمد ابراهيم شيماء90832

دمياطاألدبىمبصرهالل قاسم نشأت يسرى عبير90833

دمياطاألدبىمبصرالسيد الشحات محمد غريب غرام90834

دمياطاألدبىمبصرسعد حسن المتولى مصطفى فرح90835

دمياطاألدبىمبصرالبيومى شبانه محمد عثمان ملك90836

دمياطاألدبىمبصرالشكور عبد محمود فرج ناديه90837

دمياطاألدبىمبصرالقادر عبد محمد منجد فتحى نجالء90838

دمياطاألدبىمبصرعلى احمد السيد السيد نيره90839
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ن398سليمان كفر/ ف

ن345سليمان كفر/ ف

ن414سليمان كفر/ ف

ن473سليمان كفر/ ف

ن483سليمان كفر/ ف

ن425سليمان كفر/ ف

ن354سليمان كفر/ ف

ثانسليمان كفر/ ف

ن452سليمان كفر/ ف

ن374سليمان كفر/ ف

ثانسليمان كفر/ ف

ن457الغاب كفر/ ف

ن564الغاب كفر/ ف

ن393الغاب كفر/ ف

ن489الغاب كفر/ ف

ن317الغاب كفر/ ف

ن437الغاب كفر/ ف

ن408الغاب كفر/ ف

ن414الغاب كفر/ ف

ن395الغاب كفر/ ف

ثانالغاب كفر/ ف

ثانالغاب كفر/ ف

ن362الغاب كفر/ ف

ن539الغاب كفر/ ف

ن403الغاب كفر/ ف

ن531الغاب كفر/ ف

راسبالغاب كفر/ ف

ن449الغاب كفر/ ف

ثانالغاب كفر/ ف

ن425الركابية/ ف

ن414الركابية/ ف

ن396الركابية/ ف

ن388الركابية/ ف

ثانالركابية/ ف

ن380الركابية/ ف

ثانالركابية/ ف

ن505الركابية/ ف

ن429الركابية/ ف

ن405الركابية/ ف

ن350الركابية/ ف

ثانالركابية/ ف

ن390الركابية/ ف
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دمياطاألدبىمبصرداود محمد احمد احمد االء90840

دمياطاألدبىمبصرعبيد المجد ابو خطاب حسن اسماء90841

دمياطاألدبىمبصرحراز السيد يوسف السيد الشيماء90842

دمياطاألدبىمبصرقنديل على محمد ايمن امانى90843

دمياطاألدبىمبصرمخيمر البكرى محمد احمد انجى90844

دمياطاألدبىمبصرالشافعى احمد الغنى عبد عماد جهاد90845

دمياطاألدبىمبصرصلى محمد سمير خلود90846

دمياطاألدبىمبصرحماد ابراهيم السيد السيد رقيه90847

دمياطاألدبىمبصرباز ابو فرح فرح وديع رقيه90848

دمياطاألدبىمبصرالقوى عبد الوهاب عبد ابراهيم ابراهيم زينب90849

دمياطاألدبىمبصراماره السيد الخالق عبد احمد ساره90850

دمياطاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد مصطفى سميه90851

دمياطاألدبىمبصربحبح احمد محمد محسن سهيله90852

دمياطاألدبىمبصرفايد السيد عبده محسن عالء شروق90853

دمياطاألدبىمبصرعبده عطيه محمد عال90854

دمياطاألدبىمبصرعوف فتحى محمود مريم90855

دمياطاألدبىمبصرسالمه محمد محمد صبرى مغفره90856

دمياطاألدبىمبصرالبسيونى هللا عبد السيد عالء منال90857

دمياطاألدبىمبصرحواس السيد محمد منه90858

دمياطاألدبىمبصرشاميه الحليم عبد محمود محمود منى90859

دمياطاألدبىمبصراحمد محمود احمد عصام ندى90860

دمياطاألدبىمبصرالعال عبد الحميد عبد العال عبد نورهان90861

دمياطاألدبىمبصرالشويحى الفتاح عبد احمد عالء هاجر90862

دمياطاألدبىمبصرعلوان محمد محمد هاجر90863

دمياطاألدبىمبصرهالل الجليل عبد صبره حجازى هاله90864

دمياطاألدبىمبصرالدين على وجيه الدين شمس انيس هبه90865

دمياطاألدبىمبصرطه فهمى السيد فهمى هبه90866

دمياطاألدبىمبصرجمعه يسن جمعه طاهر هند90867

دمياطاألدبىمبصراحمد السيد محمد امير يارا90868

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى دسوقى ابراهيم السيد اسراء90869

الشرقيةاألدبىمبصرمرجان الرحمن عبد رجب السيد اسراء90870

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على السيد اسراء90871

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد السيد اسماء90872

الشرقيةاألدبىمبصرالغندور احمد سيد محمد محمد اسماء90873

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمدى شحاته محمدى اسماء90874

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم على محمد احمد االء90875

الشرقيةاألدبىمبصرمخيرز هللا عبد الحميد عبد محمد االء90876

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سعد فتحى محمود االء90877

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سالم سمير امانى90878

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه على مجاهد محمد ايه90879

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى عزب السيد ايمان90880

الشرقيةاألدبىمبصرعوده محمد رمضان تسنيم90881
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ثانالمنورة المدينة/ ف

ن605المنورة المدينة/ ف

ن447المنورة المدينة/ ف

ن377المنورة المدينة/ ف

ن375المنورة المدينة/ ف

ن448المنورة المدينة/ ف

ثانالمنورة المدينة/ ف

ن357المنورة المدينة/ ف

ن379المنورة المدينة/ ف

ثانالمنورة المدينة/ ف

ن435المنورة المدينة/ ف

ن434المنورة المدينة/ ف

ثانالمنورة المدينة/ ف

ن352المنورة المدينة/ ف

ن357المنورة المدينة/ ف

ن445المنورة المدينة/ ف

ن393المنورة المدينة/ ف

ن407المنورة المدينة/ ف

ن454المنورة المدينة/ ف

ن410المنورة المدينة/ ف

ثانالمنورة المدينة/ ف

ن405المنورة المدينة/ ف

راسبالمنورة المدينة/ ف

ن461المنورة المدينة/ ف

ن421المنورة المدينة/ ف

ن500المنورة المدينة/ ف

ن387المنورة المدينة/ ف

ن422المنورة المدينة/ ف

ن527المنورة المدينة/ ف

ن376الزقازيق/ ف

ن417الزقازيق/ ف

ن507الزقازيق/ ف

ن470الزقازيق/ ف

ن495الزقازيق/ ف

ن422الزقازيق/ ف

ن508الزقازيق/ ف

ن478الزقازيق/ ف

ن424الزقازيق/ ف

ثانالزقازيق/ ف

ن482الزقازيق/ ف

ن383الزقازيق/ ف

ثانالزقازيق/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد محمد داليا90882

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعيد حمدى عماد دنيا90883

الشرقيةاألدبىمبصرعقيلى محمد احمد رحاب90884

الشرقيةاألدبىمبصرسعدون عباس الدين صالح طارق رقيه90885

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سيد البديع عبد طارق ريحانه90886

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عاشور جمال ريهام90887

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه محمد حسنى اشرف زهره90888

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد عزازى زينب90889

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد لطفى سلمى90890

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى مصطفى طارق سميره90891

الشرقيةاألدبىمبصرسليم امين صالح امين شاهنده90892

الشرقيةاألدبىمبصرتمام حسن صبرى اسامه عائشه90893

الشرقيةاألدبىمبصرالنبى حسب على النبى حسب كرم علياء90894

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمد فاطمه90895

الشرقيةاألدبىمبصرخليفه على حسن على لبنى90896

الشرقيةاألدبىمبصرالقلش خليل خليل ناصر محمد مريم90897

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم خليل محمود مريم90898

الشرقيةاألدبىمبصرعزب نجاح محمود مريم90899

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الصادق امين منى90900

الشرقيةاألدبىمبصرالدمرداش محمد المنعم عبد عالء هللا منه90901

الشرقيةاألدبىمبصرسلطان احمد محمد هللا منه90902

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد سامح ناديه90903

الشرقيةاألدبىمبصررمضان اللطيف عبد محمود سعيد هاجر90904

الشرقيةاألدبىمبصرالعزم ابو الحميد عبد صبرى هاجر90905

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد يحيى هدى90906

الشرقيةاألدبىمبصرعراقى السيد الحى عبد صابر يارا90907

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين هللا عبد حسانين اسراء90908

الشرقيةاألدبىمبصرنصر محمد رضا اسراء90909

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد هدايا عالء اسراء90910

الشرقيةاألدبىمبصررمضان السيد محمود اسراء90911

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد اشرف اسماء90912

الشرقيةاألدبىمبصرعلى صبرى جمال اسماء90913

الشرقيةاألدبىمبصرهالل زغلول سعد اسماء90914

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد العزيز عبد سعيد اسماء90915

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى الجليل عبد العزيز عبد اسماء90916

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رجب عيسى اسماء90917

الشرقيةاألدبىمبصررشاد السيد محمد اسماء90918

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد الفتاح عبد محمد اسماء90919

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان غانم محمد محمد االء90920

الشرقيةاألدبىمبصرالرشيد عبد البارى عبد اكرم الشيماء90921

الشرقيةاألدبىمبصررشاد احمد ياسر الشيماء90922

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حامد محمد محمود امال90923
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ن444الزقازيق/ ف

ن446الزقازيق/ ف

ن407الزقازيق/ ف

ن404الزقازيق/ ف

ن426الزقازيق/ ف

ن470الزقازيق/ ف

ن387الزقازيق/ ف

ن354الزقازيق/ ف

ن433الزقازيق/ ف

ثانالزقازيق/ ف

ثانالزقازيق/ ف

ن534الزقازيق/ ف

ن494الزقازيق/ ف

ن486الزقازيق/ ف

ثانالزقازيق/ ف

ن463الزقازيق/ ف

ن452الزقازيق/ ف

ن418الزقازيق/ ف

ن462الزقازيق/ ف

ن474الزقازيق/ ف

ن473الزقازيق/ ف

ن470الزقازيق/ ف

ن455الزقازيق/ ف

ن416الزقازيق/ ف

ن404الزقازيق/ ف

ن504الزقازيق/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن466الميمونة شنبارة/ ف

ن503الميمونة شنبارة/ ف

ن400الميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

ن438الميمونة شنبارة/ ف

ن465الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن428الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن492الميمونة شنبارة/ ف

ن444الميمونة شنبارة/ ف

ن393الميمونة شنبارة/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرغالى جالل حمدى امانى90924

الشرقيةاألدبىمبصرالغيبى طه الصمد عبد مجدى امانى90925

الشرقيةاألدبىمبصرالعنين ابو الرحمن عبد السالم عبد نصحى امانى90926

الشرقيةاألدبىمبصرحسين عطيه محمد امنيه90927

الشرقيةاألدبىمبصرحافظ كمال احمد اميره90928

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حامد حمدى اميره90929

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد اشرف امل90930

الشرقيةاألدبىمبصرالفتوح ابو فتحى احمد ايمان90931

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمود السيد ايمان90932

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود السيد ايمان90933

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد فهمى ايمن ايمان90934

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه محمد رمضان ايمان90935

الشرقيةاألدبىمبصرعرفان رمضان عرفان ايمان90936

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد سليم ايمان90937

الشرقيةاألدبىمبصرعزب مهدى موسى ايمان90938

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه السيد ناصر ايمان90939

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد يوسف سمير ايناس90940

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد ابراهيم ايه90941

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد محمد مهدى ايه90942

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعد ناصر ايه90943

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه عزت عيسى بسنت90944

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد رمضان وائل بسنت90945

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه احمد ايمن تسنيم90946

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل سليمان محمود تهانى90947

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد عطيه هللا عبد جواهر90948

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عطيه سعيد سمير حسناء90949

الشرقيةاألدبىمبصرجاد السيد شوقى حنان90950

الشرقيةاألدبىمبصرغمرى نبوى محمد حنان90951

الشرقيةاألدبىمبصرزردق عزب السيد رضا خديجه90952

الشرقيةاألدبىمبصرالمحسن عبد الحسينى محمود دعاء90953

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب عرفه اسامه دنيا90954

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد احمد السيد هللا عبد دنيا90955

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد عطيه سعيد دينا90956

الشرقيةاألدبىمبصرخضر خضر ايمن دينا90957

الشرقيةاألدبىمبصرعواد محمد فوزى عاطف رانيا90958

الشرقيةاألدبىمبصرالسايس السيد حامد محمد رضوى90959

الشرقيةاألدبىمبصرشلبى رضا السيد رغده90960

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المولى عبد خيرى رندا90961

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد صديق الفتاح عبد زينب90962

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سعيد السعيد ساره90963

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب ابراهيم سعيد ساره90964

الشرقيةاألدبىمبصرعمر السميع عبد عادل ساره90965
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ن480الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن496الميمونة شنبارة/ ف

ن490الميمونة شنبارة/ ف

ن532الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن455الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن388الميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

ن406الميمونة شنبارة/ ف

ن407الميمونة شنبارة/ ف

ن357الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

ن407الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن381الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن378الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن444الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن386الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن452الميمونة شنبارة/ ف

ن530الميمونة شنبارة/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى حافظ عيسى مسعد سحر90966

الشرقيةاألدبىمبصرمحسوب محمد مسعد سلوى90967

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد على سمير سمر90968

الشرقيةاألدبىمبصرخلف حسين الفتاح عبد سمر90969

الشرقيةاألدبىمبصرموسى السيد عرفات سها90970

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مهدى رضا شيماء90971

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد رشدى عاطف شيماء90972

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد مغاورى الفتاح عبد شيماء90973

الشرقيةاألدبىمبصرسليم سعيد هانى صبرين90974

الشرقيةاألدبىمبصرالمحسن عبد العزيز عبد السيد صفيه90975

الشرقيةاألدبىمبصرغالى جالل حمدى عزه90976

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد رشاد الواحد عبد عزه90977

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم جمال محمد ايمن فاطمه90978

الشرقيةاألدبىمبصربدر رفاعى العزيز عبد جمال فاطمه90979

الشرقيةاألدبىمبصرحامد المولى عبد حامد فتحيه90980

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد حلمى ليلى90981

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد سعيد مجدى مديحه90982

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد عباس ندا سامح مريم90983

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه الحليم عبد اللطيف عبد فتوح مريم90984

الشرقيةاألدبىمبصرالعليم عبد مسعد محمد مريم90985

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد ايمن منار90986

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى محمد محمد احمد هللا منه90987

الشرقيةاألدبىمبصروهدان السميع عبد محمود محمد مها90988

الشرقيةاألدبىمبصرعزب مصطفى اشرف مى90989

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فاروق ايمن نجالء90990

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود رجب نجالء90991

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد كمال نجالء90992

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد على عصام نجوى90993

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد عادل ندا90994

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد سليم ندى90995

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد عطيه سالمه نعيمه90996

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عرفات عيد نعيمه90997

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد احمد نورا90998

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه صبرى ايمن نورا90999

الشرقيةاألدبىمبصرعنانى جالل محمد نوال91000

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد جابر نورهان91001

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رسالن خالد نورهان91002

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى عيد طلعت نورهان91003

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى العظيم عبد السيد هاجر91004

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم مصطفى حسن هاجر91005

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد اللطيف عبد منير هاجر91006

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى يونس مصلحى هاجر91007
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ن547الميمونة شنبارة/ ف

ن384الميمونة شنبارة/ ف

ن496الميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

ن551الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن499الميمونة شنبارة/ ف

ن472الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن509الميمونة شنبارة/ ف

ن442الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن421الميمونة شنبارة/ ف

ن395الميمونة شنبارة/ ف

ن370الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن448الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن384الميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

ن367الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن423الميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

ن445الميمونة شنبارة/ ف

ن397الميمونة شنبارة/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرجاد الشحات وليد هاجر91008

الشرقيةاألدبىمبصرحمد على حامد محمد هاله91009

الشرقيةاألدبىمبصررشيد السيد العزيز عبد الدين بهاء هبه91010

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الجليل عبد شوقى هبه91011

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمود احمد جمال هدى91012

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فوزى رضا هناء91013

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد موسى السيد موسى هند91014

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض مصطفى هللا عوض والء91015

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن حسين اروى91016

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد ابراهيم طلعت اسراء91017

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد مصطفى امانى91018

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود عطيه المنعم عبد امنيه91019

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد طلبه صالح امينه91020

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسين الخطيب اميره91021

الشرقيةاألدبىمبصرواعر عطيه سليم احمد اميره91022

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد حسينى رضا رضوى91023

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن محمد رويدا91024

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد النبى عبد ناصر ساره91025

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد صبرى ايمن سماء91026

الشرقيةاألدبىمبصرنصر امين نصر عالء عائشه91027

الشرقيةاألدبىمبصرسليم السيد احمد مريم91028

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمدى صالح مريم91029

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد نبيل مريم91030

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد هاشم نشات ندى91031

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عطيه رضا نرمين91032

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى احمد نورا91033

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد محمدى سعيد نورهان91034

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد امين النبى عبد هاجر91035

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور حسين محسن هاجر91036

الشرقيةاألدبىمبصرعباس السيد عباس اسماء91037

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته على الرحمن عبد ناصر اسماء91038

الشرقيةاألدبىمبصرحسن انور احمد االء91039

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى غريب محمد مختار ايه91040

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد حسن رمضان هشام ايناس91041

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد السيد جهاد91042

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد صالح دنيا91043

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد ابراهيم السيد اشرف ساره91044

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد مسلم سعيد صبيره91045

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد المعطى عبد السيد عبير91046

الشرقيةاألدبىمبصرجنديه عطوه محمود خالد مروه91047

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم شفيق فوزى محمد هللا منه91048

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه المقصود عبد الحميد عبد فتحى مى91049
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ن442الميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

ن392الميمونة شنبارة/ ف

ن420الميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن540الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن481بالشرقية الطيبة/ ف

ن385بالشرقية الطيبة/ ف

ن397بالشرقية الطيبة/ ف

ن388بالشرقية الطيبة/ ف

ن433بالشرقية الطيبة/ ف

ن399بالشرقية الطيبة/ ف

ن481بالشرقية الطيبة/ ف

ن429بالشرقية الطيبة/ ف

ن461بالشرقية الطيبة/ ف

ن471بالشرقية الطيبة/ ف

ن411بالشرقية الطيبة/ ف

ن419بالشرقية الطيبة/ ف

ن396بالشرقية الطيبة/ ف

ن483بالشرقية الطيبة/ ف

ن486بالشرقية الطيبة/ ف

ثانبالشرقية الطيبة/ ف

راسببالشرقية الطيبة/ ف

ثانبالشرقية الطيبة/ ف

ثانبالشرقية الطيبة/ ف

ثانبالشرقية الطيبة/ ف

ن512بالشرقية الطيبة/ ف

راسبالقنايات/ ف

ن422القنايات/ ف

ن410القنايات/ ف

ثانالقنايات/ ف

ن396القنايات/ ف

راسبالقنايات/ ف

ثانالقنايات/ ف

ثانالقنايات/ ف

ثانالقنايات/ ف

ن368القنايات/ ف

ثانالقنايات/ ف

ن397القنايات/ ف

ن402القنايات/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد المنعم عبد حاتم ميناس91050

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الحميد عبد حسن نورا91051

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد وصفى صالح نورا91052

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد توفيق هاجر91053

الشرقيةاألدبىمبصربيومى السيد عباس السيد هانم91054

الشرقيةاألدبىمبصرالخضراوى محمود محمد محمود هبه91055

الشرقيةاألدبىمبصركيالنى القادر عبد كيالنى على يارا91056

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سليمان سليمان صبحى ياسمين91057

الشرقيةاألدبىمبصررضوان حسن ابراهيم محمد صالح اسراء91058

الشرقيةاألدبىمبصرفوده السيد ابراهيم طارق اسراء91059

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد السيد سمير اسماء91060

الشرقيةاألدبىمبصرموسى على احمد على محمد اسماء91061

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد السيد محمود اسماء91062

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم محمد السيد االء91063

الشرقيةاألدبىمبصرموسى على احمد على محمد االء91064

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم محمد فكرى محمد االء91065

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد غريب بيومى مصطفى االء91066

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد بيومى احمد ايه91067

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد المنسى محمد صالح ايه91068

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد العظيم عبد احمد ايمان91069

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم رمضان ابراهيم حنان91070

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته عطيه محمد سالم زينب91071

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه طلبه ايمن ساره91072

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمدى محمد محمد ساره91073

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد احمد محمد سعيد فاطمه91074

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جبر محمد منار91075

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد فرج محمد على هللا منه91076

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد متولى الهادى محمد خالد ناريمان91077

الشرقيةاألدبىمبصرمباشر محمد حمدى امين السيد هاجر91078

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى فكرى خالد هاجر91079

الشرقيةاألدبىمبصرخليل طه خليل الدين سعد هاجر91080

الشرقيةاألدبىمبصرحماد محمد حماد ايهاب هبه91081

الشرقيةاألدبىمبصرفوده حسن محمد ياسمين91082

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد الزهراء91083

الشرقيةاألدبىمبصرالظاهر محمد محمد الزهراء91084

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد النبى عبد رضا الشيماء91085

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الغنى عبد سماره امنيه91086

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد بدوى هللا عبد اميره91087

الشرقيةاألدبىمبصرالعزم ابو رمضان محمد ايمان91088

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمود ايمان91089

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود ايمان91090

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد سعد ايه91091
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ن446القنايات/ ف

ن435القنايات/ ف

ثانالقنايات/ ف

ثانالقنايات/ ف

ثانالقنايات/ ف

ثانالقنايات/ ف

ن434القنايات/ ف

ن401القنايات/ ف

ثانبهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ن453بهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ن418بهنباى/ ف

ن442بهنباى/ ف

ن409بهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ن442بهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ن387بهنباى/ ف

ن374بهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ن379بهنباى/ ف

ن360بهنباى/ ف

ن446بهنباى/ ف

ن409بهنباى/ ف

ن517بهنباى/ ف

ن419بهنباى/ ف

ن394بهنباى/ ف

ن409بهنباى/ ف

ن388عامر بنى/ ف

ن435عامر بنى/ ف

ن478عامر بنى/ ف

ثانعامر بنى/ ف

ثانعامر بنى/ ف

ن477عامر بنى/ ف

ن472عامر بنى/ ف

ن463عامر بنى/ ف

ن470عامر بنى/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرشعبان السيد شعبان ايه91092

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعيد صابر ايه91093

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه محمد محمد محمد دنيا91094

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه هللا عبد بشير رقيه91095

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد جمال زينب91096

الشرقيةاألدبىمبصرامين السيد حماده زينب91097

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد السالم عبد ساره91098

الشرقيةاألدبىمبصرامين السيد محمد فاطمه91099

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد صبحى مريم91100

الشرقيةاألدبىمبصرذكى سمير اشرف منار91101

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد رمضان نورا91102

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه محمد وجيه نورهان91103

الشرقيةاألدبىمبصرذكى العزيز عبد حسن هاجر91104

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد محمد هللا هبه91105

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى ممدوح هناء91106

الشرقيةاألدبىمبصرفتحى محمد النبى عبد ورود91107

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد شاكر الشوادفى يارا91108

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد رجب سامى الزهراء91109

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على السالم عبد حامد االء91110

الشرقيةاألدبىمبصرمطاوع الباز على ايمان91111

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد احمد انور حفصه91112

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ذكى ناصر داليا91113

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد خالد روفيدا91114

الشرقيةاألدبىمبصرغمرى هللا عبد احمد هللا عبد زينه91115

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد حسين محمد زينب91116

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم محمود سهر91117

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد ابراهيم محمد ماهر علياء91118

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سالمه محمد ابراهيم علياء91119

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى ابراهيم حنونى ابراهيم هللا منه91120

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عاطف نرمين91121

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد الغنى عبد ابراهيم نورهان91122

الشرقيةاألدبىمبصرخليل غمرى غريب نورا91123

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عبده محسن هبه91124

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على مصطفى على ياسمين91125

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد السيد احمد ياسمين91126

الشرقيةاألدبىمبصرعباس محمد هللا عبد سمير نورا91127

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الحميد عبد السيد اسراء91128

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محروس اشرف اسماء91129

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى محمد السيد االء91130

الشرقيةاألدبىمبصرباشا الحميد عبد هللا عبد الحميد عبد الشيماء91131

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمود محمد محمود امل91132

الشرقيةاألدبىمبصرعيش العتر مصطفى العزيز عبد السيد خالد اميره91133
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ن536عامر بنى/ ف

ن423عامر بنى/ ف

ثانعامر بنى/ ف

ثانعامر بنى/ ف

ن498عامر بنى/ ف

ن416عامر بنى/ ف

ن499عامر بنى/ ف

ن378عامر بنى/ ف

ن402عامر بنى/ ف

ن485عامر بنى/ ف

ن401عامر بنى/ ف

ن516عامر بنى/ ف

ن481عامر بنى/ ف

ن548عامر بنى/ ف

ن356عامر بنى/ ف

ن529عامر بنى/ ف

ن403عامر بنى/ ف

ن495المسلمية/ ف

ثانالمسلمية/ ف

ن347المسلمية/ ف

ن518المسلمية/ ف

ن416المسلمية/ ف

ن493المسلمية/ ف

ن353المسلمية/ ف

ن421المسلمية/ ف

ن390المسلمية/ ف

ن503المسلمية/ ف

ن419المسلمية/ ف

ن431المسلمية/ ف

ن498المسلمية/ ف

ن531المسلمية/ ف

ثانالمسلمية/ ف

ن384المسلمية/ ف

ن454المسلمية/ ف

ن430المسلمية/ ف

راسبالمسلمية/ ف

راسباباظة دسوقى/ ف

ن553اباظة دسوقى/ ف

ن485اباظة دسوقى/ ف

ن497اباظة دسوقى/ ف

ن465اباظة دسوقى/ ف

ثاناباظة دسوقى/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العابدين زين ناصر ايمان91134

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد السميع عبد القادر عبد ايه91135

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد السيد تسنيم91136

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الباقى عبد محمد عليوه دينا91137

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد عزت امير رويدا91138

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد محمد فريد مجاهد رضوى91139

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ممدوح سهيله91140

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمود مصطفى هللا عبد عزه91141

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الحميد عبد على عفاف91142

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد ابراهيم محمد فاطمه91143

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته العظيم عبد الهادى احمد ندى91144

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد صبحى نجاه91145

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد رمضان محمد سامح نورهان91146

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سليم غريب محمد نورا91147

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد احمد السيد احمد هاجر91148

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى محمد العظيم عبد سعيد هناء91149

الشرقيةاألدبىمبصرفرج على الحميد عبد محمد فرج هدير91150

الشرقيةاألدبىمبصرالموجود عبد على نبوى محمود هاله91151

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا الرحمن عبد الحميد عبد مدحت هايدى91152

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم احمد اسماء91153

الشرقيةاألدبىمبصردرباله حسانين السيد سعيد اسماء91154

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ناصر ايمان91155

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جمال محمد اسراء91156

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى الهادى محمود انعام91157

الشرقيةاألدبىمبصرصالح عبده فهمى حامد محمد جهاد91158

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد اللطيف عبد اشرف الزهراء فاطمه91159

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد احمد مريم91160

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السيد احمد ندى91161

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد فكرى الحميد عبد نورا91162

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد القادر عبد احمد نورهان91163

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل طلعت اسماعيل هدير91164

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه حسن هانى هدير91165

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن محمد سعيد والء91166

الشرقيةاألدبىمبصربيومى الغفار عبد النبى عبد االء91167

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد االء91168

الشرقيةاألدبىمبصرسند السيد السيد احمد ايه91169

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى محمد عادل ايه91170

الشرقيةاألدبىمبصربكر السميع عبد مسلم ايه91171

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعيد السيد اسراء91172

الشرقيةاألدبىمبصرشلبى ابراهيم الفتاح عبد اسراء91173

الشرقيةاألدبىمبصربيومى الغفار عبد النبى عبد اسماء91174

الشرقيةاألدبىمبصرقطب محمد نبيل اسماء91175
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ن484اباظة دسوقى/ ف

ثاناباظة دسوقى/ ف

ن437اباظة دسوقى/ ف

ن394اباظة دسوقى/ ف

ن562اباظة دسوقى/ ف

ن521اباظة دسوقى/ ف

ن583اباظة دسوقى/ ف

ن502اباظة دسوقى/ ف

ثاناباظة دسوقى/ ف

ن545اباظة دسوقى/ ف

ن491اباظة دسوقى/ ف

ن458اباظة دسوقى/ ف

ن404اباظة دسوقى/ ف

ن470اباظة دسوقى/ ف

ن441اباظة دسوقى/ ف

ن416اباظة دسوقى/ ف

ن381اباظة دسوقى/ ف

ن452اباظة دسوقى/ ف

ن440اباظة دسوقى/ ف

ن504الغار/ ف

ن521الغار/ ف

ن368الغار/ ف

ن415الغار/ ف

ثانالغار/ ف

ن441الغار/ ف

ن518الغار/ ف

ن463الغار/ ف

ن492الغار/ ف

ن479الغار/ ف

ن399الغار/ ف

ن457الغار/ ف

ن500الغار/ ف

ن366الغار/ ف

ن397العصلوجى/ ف

ن470العصلوجى/ ف

ن396العصلوجى/ ف

ن412العصلوجى/ ف

ن457العصلوجى/ ف

ن426العصلوجى/ ف

ن440العصلوجى/ ف

ن415العصلوجى/ ف

ن370العصلوجى/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد محمود محمد اصاله91176

الشرقيةاألدبىمبصرشبايك على عطوه خالد امنيه91177

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين محمد محمد امنيه91178

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جوده سعيد اميره91179

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان مسلم احمد ايمان91180

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد مجدى اهله91181

الشرقيةاألدبىمبصركمال ابراهيم محمود جيهان91182

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد محمد دعاء91183

الشرقيةاألدبىمبصراحمد صالح احمد رنا91184

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد سمير وجدى رنا91185

الشرقيةاألدبىمبصرمنير صبحى محمد سالى91186

الشرقيةاألدبىمبصرالمغربى صالح القادر عبد سحر91187

الشرقيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم السيد شهيره91188

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد كامل محمد شيماء91189

الشرقيةاألدبىمبصرسعيده فتحى محمد غاده91190

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد صبرى محمد فاطمه91191

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ناصر فاطمه91192

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد موسى اسماعيل عادل مروه91193

الشرقيةاألدبىمبصرعراقى محمد محمود هللا منه91194

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم ابراهيم مياده91195

الشرقيةاألدبىمبصرعلوانى محمد عاطف ميار91196

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الجليل عبد محمد مى91197

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق الحميد عبد بشير نجالء91198

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مصطفى صالح ندى91199

الشرقيةاألدبىمبصردعبس احمد عطيه نورا91200

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد المنعم عبد غريب نورا91201

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق السيد محمود نورهان91202

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين محمد يحى نيره91203

الشرقيةاألدبىمبصررزق السيد احمد هاجر91204

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد هاجر91205

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود هاجر91206

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد رشاد هند91207

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد رشاد خيرى ياسمين91208

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد ايه91209

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد شعبان محمد دنيا91210

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد شعبان روضه91211

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد منير ساره91212

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد منير سماح91213

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد احمد محمد سحر91214

الشرقيةاألدبىمبصرسليم احمد جمال سلوى91215

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد عالء عبير91216

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد عفيفى علياء91217
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ثانالعصلوجى/ ف

ن455العصلوجى/ ف

ن461العصلوجى/ ف

ن426العصلوجى/ ف

ن413العصلوجى/ ف

ن426العصلوجى/ ف

ن510العصلوجى/ ف

ن359العصلوجى/ ف

ن458العصلوجى/ ف

ن401العصلوجى/ ف

ن365العصلوجى/ ف

ن360العصلوجى/ ف

ن388العصلوجى/ ف

ن388العصلوجى/ ف

ن387العصلوجى/ ف

ن358العصلوجى/ ف

ن398العصلوجى/ ف

ن396العصلوجى/ ف

ن380العصلوجى/ ف

ن485العصلوجى/ ف

ن465العصلوجى/ ف

ن379العصلوجى/ ف

ن351العصلوجى/ ف

ن428العصلوجى/ ف

ن428العصلوجى/ ف

ن418العصلوجى/ ف

ن422العصلوجى/ ف

ن538العصلوجى/ ف

ن463العصلوجى/ ف

ن433العصلوجى/ ف

ن423العصلوجى/ ف

ن516العصلوجى/ ف

ن447العصلوجى/ ف

ن385اباظة كفر/ ف

ن445اباظة كفر/ ف

ن478اباظة كفر/ ف

ن477اباظة كفر/ ف

ن451اباظة كفر/ ف

ن501اباظة كفر/ ف

ن496اباظة كفر/ ف

ثاناباظة كفر/ ف

ثاناباظة كفر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد الرحمن عبد احمد فاتن91218

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه هللا عبد محمد اسراء91219

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين على اسما91220

الشرقيةاألدبىمبصرنصر محمد سعيد االء91221

الشرقيةاألدبىمبصررزق شفيق سامح الزهراء91222

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الدين ضياء الزهراء91223

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود عمر امال91224

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين سامى امل91225

الشرقيةاألدبىمبصرحامد ابراهيم رأفت اميمه91226

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه هللا عبد العزيز عبد ايه91227

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ذكى ناصر ايمان91228

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الهادى عبد جميل حنان91229

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شحاته ربيع داليا91230

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد شحاته جمعه رانيا91231

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه محمد الشوادفى ساره91232

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد خليل محمد ساره91233

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد ساره91234

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سعيد سهيله91235

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق سعودى فؤاد شرين91236

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العظيم عبد خضر شيماء91237

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق سعودى فؤاد شيماء91238

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد صالح فاطمه91239

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد سند منار91240

الشرقيةاألدبىمبصرسليم هللا عبد طلعت نهال91241

الشرقيةاألدبىمبصرناجى محمد هانى افنان91242

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رمضان محمد امنيه91243

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد سامى ايمان91244

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه السيد بشير ايناس91245

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه نجيب هللا عبد دعاء91246

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد سعيد رحمه91247

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان اسماعيل سليمان سماح91248

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد الشحات شيماء91249

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الحافظ عبد محمد شيماء91250

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد فاطمه91251

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمود محمد فاطمه91252

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه السيد باسم فداء91253

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل سليمان محمد نورا91254

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه لطفى صالح ياسمين91255

الشرقيةاألدبىمبصرخليل العزيز عبد ابراهيم اسراء91256

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى عطيه محمود السيد اسماء91257

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الدين فخر السيد االء91258

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى احمد ايهاب االء91259
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ثاناباظة كفر/ ف

ن419عمران موسى كفر/ ف

ثانعمران موسى كفر/ ف

ن354عمران موسى كفر/ ف

ن442عمران موسى كفر/ ف

ن558عمران موسى كفر/ ف

ن508عمران موسى كفر/ ف

ن419عمران موسى كفر/ ف

ن407عمران موسى كفر/ ف

ن455عمران موسى كفر/ ف

ن359عمران موسى كفر/ ف

ن346عمران موسى كفر/ ف

راسبعمران موسى كفر/ ف

ثانعمران موسى كفر/ ف

ثانعمران موسى كفر/ ف

ن464عمران موسى كفر/ ف

ن431عمران موسى كفر/ ف

ن409عمران موسى كفر/ ف

ن411عمران موسى كفر/ ف

ن458عمران موسى كفر/ ف

ن438عمران موسى كفر/ ف

ن518عمران موسى كفر/ ف

ن425عمران موسى كفر/ ف

ن439عمران موسى كفر/ ف

ن410عمران موسى كفر/ ف

ن378كشيك/ ف

ن429كشيك/ ف

ن496كشيك/ ف

ثانكشيك/ ف

ن414كشيك/ ف

ن373كشيك/ ف

ن420كشيك/ ف

ثانكشيك/ ف

ن548كشيك/ ف

ثانكشيك/ ف

ن376كشيك/ ف

ن389كشيك/ ف

ن344كشيك/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ن381مكاوى كفر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرصالح السيد العظيم عبد الهام91260

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد حامد امانى91261

الشرقيةاألدبىمبصرحجاب عطيه ابراهيم اشرف امينه91262

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد اميره91263

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات سعيد السيد محمد اميره91264

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد ايه91265

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد العزيز عبد محمد ايه91266

الشرقيةاألدبىمبصرحامد مصطفى احمد حنان91267

الشرقيةاألدبىمبصرسيد عثمان شعبان سعد حنان91268

الشرقيةاألدبىمبصرقاسم محمد محمد امام السيد دعاء91269

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد طارق دهب91270

الشرقيةاألدبىمبصرحماد العزيز عبد رشدى هللا عبد دينا91271

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل سعيد وائل دينا91272

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد غريب احمد محمد روناء91273

الشرقيةاألدبىمبصرالشوادفى عطيه الكريم عبد زينب91274

الشرقيةاألدبىمبصرعطا احمد لطفى الرحمن عبد سيد سلوى91275

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد الرازق عبد محمد سميه91276

الشرقيةاألدبىمبصرجابر كامل كمال مصطفى سهيله91277

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد محمد يوسف شرين91278

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جوهرى محمد صفيه91279

الشرقيةاألدبىمبصركفافى محمد السيد النعيم عبد عظيمه91280

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سعد سمير محمد فاطمه91281

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد يوسف فاطمه91282

الشرقيةاألدبىمبصرنجيب احمد محمد مروه91283

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد محمد مريم91284

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود جمال هللا منه91285

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن ابراهيم مى91286

الشرقيةاألدبىمبصرفايد زيد ابو احمد السيد ندى91287

الشرقيةاألدبىمبصرالجندى الشبراوى خالد ندى91288

الشرقيةاألدبىمبصراغا احمد السيد رشاد ندى91289

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين سالمه احمد هاجر91290

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على الدين على اسماعيل هاجر91291

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الشحات حماده احالم91292

الشرقيةاألدبىمبصرحماده على رمضان سامى بسنت91293

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد زينب91294

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد الرؤف عبد السيد شيماء91295

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى ربيع فاطمه91296

الشرقيةاألدبىمبصرحسين ابراهيم عزيز فاطمه91297

الشرقيةاألدبىمبصرحسين ربيع هانى فاطمه91298

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد جميل فتحيه91299

الشرقيةاألدبىمبصرشرخ ابو شحته اشرف كريمه91300

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمدى جمال ندا91301
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ثانمكاوى كفر/ ف

راسبمكاوى كفر/ ف

ن344مكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ن364مكاوى كفر/ ف

ن379مكاوى كفر/ ف

ن517مكاوى كفر/ ف

راسبمكاوى كفر/ ف

ن388مكاوى كفر/ ف

ن338مكاوى كفر/ ف

ن392مكاوى كفر/ ف

ن558مكاوى كفر/ ف

ن379مكاوى كفر/ ف

ن403مكاوى كفر/ ف

ن425مكاوى كفر/ ف

ن533مكاوى كفر/ ف

ن367مكاوى كفر/ ف

ن367مكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ن393مكاوى كفر/ ف

ن384مكاوى كفر/ ف

ن448مكاوى كفر/ ف

ن438مكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ن581مكاوى كفر/ ف

ن429مكاوى كفر/ ف

ن468مكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ثانالزنكلون/ ف

ن549الزنكلون/ ف

ثانالزنكلون/ ف

ثانالزنكلون/ ف

ثانالزنكلون/ ف

ثانالزنكلون/ ف

ثانالزنكلون/ ف

ثانالزنكلون/ ف

ن480الزنكلون/ ف

ثانالزنكلون/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمود عيد نعيمه91302

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحليم عبد سامى هاجر91303

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد زيد ابو ياسمين91304

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى احمدى بكر ابو اسماء91305

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم سالمه اسماء91306

الشرقيةاألدبىمبصرفرحات على ابراهيم المنعم عبد اسراء91307

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ربيع السيد االء91308

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم السيد ايات91309

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور الحميد عبد فايز اميره91310

الشرقيةاألدبىمبصرزيد مصطفى عوض ايه91311

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الصادق ابراهيم البديع عبد ايه91312

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حامد عصام حنان91313

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد احمد محمد رزان91314

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو محمد احمد ندى91315

الشرقيةاألدبىمبصرالعوضى محمد السيد هاجر91316

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد فوزى هيام91317

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الشحات محمد هبه91318

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الصاوى احمد عادل يارا91319

الشرقيةاألدبىمبصرخضر على الحميد عبد مرسى اسراء91320

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سليمان احمد اسماء91321

الشرقيةاألدبىمبصرحسن المنعم عبد حسن حسن اسماء91322

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد محمود اسماء91323

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد حمدى السيده91324

الشرقيةاألدبىمبصرسالم منصور محمد محمد امانى91325

الشرقيةاألدبىمبصرحجاج ابو عيد عادل اميره91326

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فتحى عصام اميره91327

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى مصلحى انتصار91328

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد محمد ابراهيم ايه91329

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد راضى ايه91330

الشرقيةاألدبىمبصرعدلى محمد السيد عدلى ايه91331

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى هنداوى مصطفى ايه91332

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الخير ابو ياسر ايه91333

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد عزب رمزى ايمان91334

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه سليمان ايمان91335

الشرقيةاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد عادل ايمان91336

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد السيد هانى ايمان91337

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى محمد خالد خلود91338

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد منصور خيريه91339

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى هللا عبد اشرف دعاء91340

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الخير ابو محمد صبرى رجاء91341

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد عاطف روان91342

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الصادق عبد ابراهيم ساره91343
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ثانالزنكلون/ ف

ن387الزنكلون/ ف

ن507الزنكلون/ ف

ثانالظواهرى/ ف

ن412الظواهرى/ ف

ن457الظواهرى/ ف

ن414الظواهرى/ ف

ن439الظواهرى/ ف

ن407الظواهرى/ ف

ن397الظواهرى/ ف

ن468الظواهرى/ ف

ن475الظواهرى/ ف

ن440الظواهرى/ ف

ن443الظواهرى/ ف

ن406الظواهرى/ ف

ثانالظواهرى/ ف

راسبالظواهرى/ ف

ن461الظواهرى/ ف

ن403النخاس/ ف

ن468النخاس/ ف

ن479النخاس/ ف

ن494النخاس/ ف

ن472النخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ن350النخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

راسبالنخاس/ ف

ن470النخاس/ ف

ن515النخاس/ ف

ن451النخاس/ ف

ن431النخاس/ ف

ن411النخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ن460النخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد النجا ابو ساره91344

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد محمد محمود سلوى91345

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد طلعت سماح91346

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد ابراهيم سميه91347

الشرقيةاألدبىمبصرعجوه ابو محمد عاطف شيماء91348

الشرقيةاألدبىمبصرجاد السيد فتحى شيماء91349

الشرقيةاألدبىمبصرالحى عبد محمد الحى عبد عبير91350

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على طه سعيد فاطمه91351

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد الحميد عبد صبرى فاطمه91352

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد جميل عادل فاطمه91353

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد محمد فاطمه91354

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حامد صالح مريم91355

الشرقيةاألدبىمبصرغريب محمد محمد عالء مريم91356

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الشافى عبد هانى مريهان91357

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو على العال ابو هللا منه91358

الشرقيةاألدبىمبصروفا محمود احمد محمد نجالء91359

الشرقيةاألدبىمبصرحسن غريب صبحى نورهان91360

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد متولى احمد هاجر91361

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى حسن متولى حسن هاجر91362

الشرقيةاألدبىمبصرجوده هنداوى خالد هاجر91363

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم فؤاد هدى91364

الشرقيةاألدبىمبصرحسن المنعم عبد محمد هدى91365

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على طه محمد ياسمين91366

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد بكر ابو محمد يسرا91367

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد حامد الهادى عبد يمنى91368

الشرقيةاألدبىمبصرنوار احمد فاروق احمد اسماء91369

الشرقيةاألدبىمبصرطه على احمد اراء اسماء91370

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل مصطفى محمد مصطفى اسماء91371

الشرقيةاألدبىمبصربهنساوى احمد السيد صبرى االء91372

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد مختار الرحمن عبد االء91373

الشرقيةاألدبىمبصرجاد احمد على صبرى انشراح91374

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد السعيد عرفات ايه91375

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الرؤف عبد سمير ساره91376

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن السيد السعيد شيماء91377

الشرقيةاألدبىمبصرامام على احمد على فاطمه91378

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى نجم مرسى فاطمه91379

الشرقيةاألدبىمبصرعباس حامد القادر عبد مروه91380

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هاشم فكرى حسام ندا91381

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد رضا ندا91382

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد سامى نرمين91383

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض ابراهيم عالء نورهان91384

الشرقيةاألدبىمبصررشاد حسن احمد هبه91385
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ثانالنخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ن440النخاس/ ف

ن405النخاس/ ف

ن470النخاس/ ف

ن425النخاس/ ف

ن431النخاس/ ف

ن412النخاس/ ف

ن382النخاس/ ف

ن413النخاس/ ف

ن439النخاس/ ف

ن393النخاس/ ف

ن397النخاس/ ف

ن459النخاس/ ف

ن464النخاس/ ف

ن506النخاس/ ف

ن512النخاس/ ف

ن498النخاس/ ف

ن393النخاس/ ف

ن369النخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ن441النخاس/ ف

ن380النخاس/ ف

ن462ابوعربى ميت/ ف

ن488ابوعربى ميت/ ف

ثانابوعربى ميت/ ف

ن476ابوعربى ميت/ ف

ن457ابوعربى ميت/ ف

ثانابوعربى ميت/ ف

ثانابوعربى ميت/ ف

ن376ابوعربى ميت/ ف

ن585ابوعربى ميت/ ف

ثانابوعربى ميت/ ف

ن407ابوعربى ميت/ ف

ن493ابوعربى ميت/ ف

ثانابوعربى ميت/ ف

ن405ابوعربى ميت/ ف

ثانابوعربى ميت/ ف

ن445ابوعربى ميت/ ف

ثانابوعربى ميت/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرقنديل محمد امبابى على اشرف هللا هبه91386

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى السيد صالح عماد يارا91387

الشرقيةاألدبىمبصرعزب اسماعيل طه اسراء91388

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد موسى عطيه ناجى الشيماء91389

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى السيد حسين اميره91390

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه فتحى محمد ساره91391

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد القوى عبد مجدى شروق91392

الشرقيةاألدبىمبصرعامر عيسى محمد فتحى فاطمه91393

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد اسماعيل محاسن91394

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد مروه91395

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الستار عبد شحته مروه91396

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد الصادق محمد محمد مروه91397

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد ناجى مروه91398

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الجيد عبد محمد منار91399

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم لطفى شحته نورا91400

الشرقيةاألدبىمبصرموسى موسى هللا عبد نورهان91401

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الدين نور المولى عبد هاجر91402

الشرقيةاألدبىمبصربيومى محمد بيومى محمود هاجر91403

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الشافى عبد السالم عبد هدير91404

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الصبور عبد محمد هناء91405

الشرقيةاألدبىمبصرمعروف على على مجدى وسام91406

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سالمه محمد ياسمين91407

الشرقيةاألدبىمبصرالحى عبد سيد هالل اسراء91408

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد امين عالء اشرقت91409

الشرقيةاألدبىمبصرعبدون محمد احمد اعتدال91410

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد اميره91411

الشرقيةاألدبىمبصرنجاتى احمد محمد اميره91412

الشرقيةاألدبىمبصرالهربيطى السيد محمد وصفى ايمان91413

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الصادق محمد اروه91414

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود الحميد عبد تهانى91415

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه منير كامل رانيا91416

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد ملكى محمود زهراء91417

الشرقيةاألدبىمبصرطه عبده محمد شمس91418

الشرقيةاألدبىمبصرالعوضى المنعم عبد ابراهيم شيماء91419

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد محمد فاطمه91420

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد صابر جمال مريم91421

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الحميد عبد هللا حمد مريم91422

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد على امين منار91423

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه محمد عطيه نورهان91424

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد نورهان91425

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد السيد على ورده91426

الشرقيةاألدبىمبصررمضان احمد فرج مصباح ابرار91427
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ن432ابوعربى ميت/ ف

ن509ابوعربى ميت/ ف

ن455الزين ام/ ف

ن360الزين ام/ ف

ن456الزين ام/ ف

ن392الزين ام/ ف

ثانالزين ام/ ف

ثانالزين ام/ ف

ن370الزين ام/ ف

ن363الزين ام/ ف

ثانالزين ام/ ف

ن403الزين ام/ ف

ن411الزين ام/ ف

ن431الزين ام/ ف

ثانالزين ام/ ف

راسبالزين ام/ ف

ثانالزين ام/ ف

ثانالزين ام/ ف

ن388الزين ام/ ف

ثانالزين ام/ ف

ثانالزين ام/ ف

ثانالزين ام/ ف

ثانالحلوات/ ف

ن409الحلوات/ ف

ن432الحلوات/ ف

ن381الحلوات/ ف

ن393الحلوات/ ف

ن465الحلوات/ ف

ن528الحلوات/ ف

ن467الحلوات/ ف

ن403الحلوات/ ف

ن383الحلوات/ ف

ن395الحلوات/ ف

ن473الحلوات/ ف

ن469الحلوات/ ف

ن441الحلوات/ ف

ن444الحلوات/ ف

ن483الحلوات/ ف

ن380الحلوات/ ف

ثانالحلوات/ ف

ن477الحلوات/ ف

راسبنجم بكفور زايد  اوالد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ربيع اسراء91428

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد محمد اسراء91429

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود بهجات احمد اسماء91430

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد سعيد اسماء91431

الشرقيةاألدبىمبصرواكد محمد ابراهيم رمضان اعتماد91432

الشرقيةاألدبىمبصرسالم احمد عمر محمد اميره91433

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد امينه91434

الشرقيةاألدبىمبصرسالم يوسف محمد جمال ايمان91435

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم محمد بوسى91436

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الستار عبد ابراهيم جيهان91437

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد صبرى امين خلود91438

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد زينهم جمال خلود91439

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد الحبشى دعاء91440

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد دنيا91441

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم يوسف الحميد عبد محمد رانيا91442

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد نجم رانا91443

الشرقيةاألدبىمبصرسالم فرج احمد صالح زهراء91444

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد رشدى ساره91445

الشرقيةاألدبىمبصرمرتضى محمد محمود محمد محمود ساره91446

الشرقيةاألدبىمبصررمضان احمد فرج لطفى سعاد91447

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمد سماح91448

الشرقيةاألدبىمبصرخليل السيد محمد اشرف سهيله91449

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على حسن شحته شروق91450

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد احمد شرين91451

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمد شمس91452

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد ربيع شيماء91453

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم شحاته سعيد شيماء91454

الشرقيةاألدبىمبصرالديدامونى عثمان محمد شيماء91455

الشرقيةاألدبىمبصرالزير على ابراهيم منصور عايده91456

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد سالمه محمد عبير91457

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد رمضان فاطمه91458

الشرقيةاألدبىمبصررمضان احمد فرج مصباح فاطمه91459

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عثمان اشرف اميره91460

الشرقيةاألدبىمبصرالصغير محمد محمود محمد فداء91461

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد محمد احمد مريم91462

الشرقيةاألدبىمبصربندارى محمد مسلم محمد منى91463

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد السيد مياده91464

الشرقيةاألدبىمبصرالصغير محمد شعبان حلمى ميار91465

الشرقيةاألدبىمبصرخليل طلبه ابراهيم يسرى نسمه91466

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم محمد نورهان91467

الشرقيةاألدبىمبصرالصغير محمد شعبان عاطف نيره91468

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم الباسط عبد هاجر91469
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ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن385نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن412نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

راسبنجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

راسبنجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن510نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن365نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن363نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن444نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

راسبنجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن535نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن415نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

راسبنجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن500نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن418نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

راسبنجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن495نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن363نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن412نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

راسبنجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

راسبنجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن523نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن502نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

راسبنجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن361نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن512نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد ابراهيم ناصر هاجر91470

الشرقيةاألدبىمبصرخلف محمود عباس محمود ورده91471

الشرقيةاألدبىمبصردهمش السيد احمد سيد محمد وسام91472

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد جمال والء91473

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد احمد ياسمين91474

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد سالمه السيد ابتسام91475

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى فؤاد مجدى اسراء91476

الشرقيةاألدبىمبصرالغيط ابو محمد السيد سعيد اسماء91477

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد مصطفى صالح اسماء91478

الشرقيةاألدبىمبصرجبر حسينى محمد اسماء91479

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد الزهراء91480

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد السيد حسن امانى91481

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد العظيم عبد هللا عطا امنيه91482

الشرقيةاألدبىمبصرمطاوع الهادى محمد ربيع امل91483

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد السيد االء91484

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق العال عبد هللا عبد طارق االء91485

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمود على محمد االء91486

الشرقيةاألدبىمبصروصفى محمد وصفى االء91487

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الصاوى محمد اسماعيل ايمان91488

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمود الناصر عبد ايمان91489

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد محمد ايمان91490

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد توفيق رضا بسمه91491

الشرقيةاألدبىمبصرعوض طه محمود السيد حنان91492

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود احمد رضا دنيا91493

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الهادى محمد نصر رحمه91494

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته احمد العزيز عبد السيد رضوى91495

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد على الفتاح عبد رويدا91496

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد شحاته محمد ريهام91497

الشرقيةاألدبىمبصرالستار عبد محمد محسن رهف91498

الشرقيةاألدبىمبصرالديدامونى محمد خالد زينب91499

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد مسعد ساره91500

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سعيد وليد ساره91501

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الحميد عبد السيد محمد سحر91502

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد سعيد سلمى91503

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد احمد شروق91504

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد ايهاب غاده91505

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الهادى عبده غاده91506

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد احمد فاطمه91507

الشرقيةاألدبىمبصربندارى عامر احمد محمد فاطمه91508

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمد فاطمه91509

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على مروه91510

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الهادى عبد محمد مروه91511
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ن425نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن402نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن408نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن368مباشر شرقية/ ف

ن443مباشر شرقية/ ف

ن398مباشر شرقية/ ف

ن541مباشر شرقية/ ف

راسبمباشر شرقية/ ف

ن488مباشر شرقية/ ف

ن502مباشر شرقية/ ف

ن454مباشر شرقية/ ف

ن493مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن424مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن440مباشر شرقية/ ف

ن422مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن472مباشر شرقية/ ف

ن423مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن466مباشر شرقية/ ف

ن515مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن453مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن417مباشر شرقية/ ف

ن515مباشر شرقية/ ف

ن413مباشر شرقية/ ف

ن453مباشر شرقية/ ف

ن519مباشر شرقية/ ف

ن463مباشر شرقية/ ف

ن470مباشر شرقية/ ف

ن460مباشر شرقية/ ف

ن468مباشر شرقية/ ف

ن423مباشر شرقية/ ف

ن441مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن428مباشر شرقية/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم صبرى هللا عبد مى91512

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد احمد منار91513

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى كمال يوسف منى91514

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد السيد مها91515

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد السيد سعيد نجوى91516

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حميده السيد نجالء91517

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد سعيد محمد خالد ندى91518

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد هللا عبد نرمين91519

الشرقيةاألدبىمبصرعايش قنديل محروس نجالء91520

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا اسماعيل ابراهيم نورا91521

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى سطوحى بهاء نورهان91522

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان حسن على حسن نهله91523

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد الرحمن عبد رجب يمنى91524

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على كمال الهادى عبد ياسمين91525

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الفتاح عبد السيد االء91526

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه حسينى على الستار عبد االء91527

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد صبحى محمد االء91528

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد ابراهيم اسراء91529

الشرقيةاألدبىمبصرقلموش ابراهيم عطا ابراهيم اسماء91530

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد عطيه احمد اسماء91531

الشرقيةاألدبىمبصرغزاله هللا عبد محمد محمد امل91532

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى حسن القادر عبد صبرى ايمان91533

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى احمد السيد محمد ايمان91534

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عمر عثمان محمد ايمان91535

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى محمد محمود ايمان91536

الشرقيةاألدبىمبصرعمر احمد زكريا ايه91537

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على محمد على تغريد91538

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد رفعت ثناء91539

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد متولى جهاد91540

الشرقيةاألدبىمبصرعلى امام صبرى محمود عادل داليا91541

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد العليم عبد السيد احمد رحيق91542

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن ابراهيم حسينى رنا91543

الشرقيةاألدبىمبصرطنطاوى الحميد عبد سعد محمد ريهام91544

الشرقيةاألدبىمبصرعمر الهادى محمد العزيز عبد سمر91545

الشرقيةاألدبىمبصرالرؤف عبد رجب محمد سمر91546

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد عطيه احمد الشيماء91547

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العابدين زين على صالح شيماء91548

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد مصطفى محمد شيماء91549

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد رجب ربيع فايزه91550

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد مكاوى على سعيد لبنى91551

الشرقيةاألدبىمبصرخاطر السيد عبده حلمى مريم91552

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حفنى انور محمد مريم91553
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ن476مباشر شرقية/ ف

ن445مباشر شرقية/ ف

ن446مباشر شرقية/ ف

ن394مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن440مباشر شرقية/ ف

ن457مباشر شرقية/ ف

ن542مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن415مباشر شرقية/ ف

ن505مباشر شرقية/ ف

ن455مباشر شرقية/ ف

ن458مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ثانههيا/ ف

ن426ههيا/ ف

ن431ههيا/ ف

ن453ههيا/ ف

ن424ههيا/ ف

ن491ههيا/ ف

ن451ههيا/ ف

ن528ههيا/ ف

ن466ههيا/ ف

ن539ههيا/ ف

ن457ههيا/ ف

ن500ههيا/ ف

ن481ههيا/ ف

ن429ههيا/ ف

ن437ههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ن460ههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ن498ههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ن428ههيا/ ف

ن417ههيا/ ف

ن416ههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ن415ههيا/ ف

ن482ههيا/ ف

ن482ههيا/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى فهمى مصطفى مريم91554

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد الشناوى كمال حمدى هللا منه91555

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد مرسى محمد فكرى منه91556

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد ابراهيم منى91557

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم شعبان السيد ندى91558

الشرقيةاألدبىمبصرخاطر السيد عبده شعبان ندى91559

الشرقيةاألدبىمبصرعشرى على السيد محمد نيره91560

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على الدين نصر محمد منصور هللا هبه91561

الشرقيةاألدبىمبصرطعيمه الحميد عبد ابراهيم ابراهيم هايدى91562

الشرقيةاألدبىمبصرعباس العزيز عبد محمد احمد ياسمين91563

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد توفيق مصطفى اسالم ياسمين91564

الشرقيةاألدبىمبصرعواد محمد صالح محمد محمد ياسمين91565

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد مظهر االء91566

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى حسينى هللا عبد محمد اسماء91567

الشرقيةاألدبىمبصرزقزوق سالم على احمد امنيه91568

الشرقيةاألدبىمبصرسعد على محمد الرحمن عبد ايمن امنيه91569

الشرقيةاألدبىمبصرحسن امام امام انور انجى91570

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الرحمن عبد محمد محمد ابراهيم ايه91571

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم العاطى عبد خالد خلود91572

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم سعيد ريهام91573

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد الرحمن عبد رضا سهام91574

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم شحاته الرحمن عبد ابراهيم عطيات91575

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد محمد منصور فاطمه91576

الشرقيةاألدبىمبصرالشهيدى السيد صبرى رمضان مياده91577

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد هللا عبد عماد نورهان91578

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد رشاد ابراهيم هاجر91579

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن السيد محمد طلعت هاجر91580

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد العاطى عبد هاجر91581

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد الرحمن عبد رضا والء91582

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد محمود والء91583

الشرقيةاألدبىمبصرعبده داؤد الحميد عبد اسراء91584

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سليمان محمد اسراء91585

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد بيومى احمد سيد محمود اسماء91586

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد محمد حموده عزه91587

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الدين صالح محمد مريم91588

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى سالمه محمود الحميد عبد نورا91589

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل حسن الشرقاوى حسن نعيمه91590

الشرقيةاألدبىمبصررمضان حبيب السيد السيد نورهان91591

الشرقيةاألدبىمبصرحاج احمد محمد احمد محمد ياسمين91592

الشرقيةاألدبىمبصرصالح السيد صابر محمد اسماء91593

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد ابراهيم الدايم عبد خيرى االء91594

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسينى محمود خيرى الزهراء91595
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ن490ههيا/ ف

ن420ههيا/ ف

ن404ههيا/ ف

ن487ههيا/ ف

ن452ههيا/ ف

ن488ههيا/ ف

ن480ههيا/ ف

ن454ههيا/ ف

ن510ههيا/ ف

ن398ههيا/ ف

ن476ههيا/ ف

ن512ههيا/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

ثانالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

ن366المطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

ن414المطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

ثانالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

راسبالمهدية/ ف

راسبالمهدية/ ف

راسبالمهدية/ ف

ثانالمهدية/ ف

ن412المهدية/ ف

ن430المهدية/ ف

راسبالمهدية/ ف

ثانالمهدية/ ف

ن436المهدية/ ف

راسبالعواسجة/ ف

ثانالعواسجة/ ف

ن477العواسجة/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصريوسف العزيز عبد حسن نابع حنان91596

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد شوقى دنيا91597

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد القادر عبد السيد ساره91598

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد احمد الفتاح عبد محمود ساره91599

الشرقيةاألدبىمبصردهشان ابراهيم هللا عبد محمد سهام91600

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد ابراهيم العظيم عبد شيماء91601

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد سعد محمد فاطمه91602

الشرقيةاألدبىمبصرصقر الدين صالح محمد محمد مريم91603

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد الحفيظ عبد محمد مى91604

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد السيد محمد نيره91605

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد هاجر91606

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد احمد محمد هبه91607

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد صابر محمد اسماء91608

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمد سالمه ايمان91609

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عيد محمد ايه91610

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه شعبان رحاب91611

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امين على محمد رحاب91612

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد كمال محمد فاطمه91613

الشرقيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم هللا عبد السيد منى91614

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد محمد نورا91615

الشرقيةاألدبىمبصرخميس احمد القادر عبد محمد نورا91616

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عطيه النبى عبد يارا91617

الشرقيةاألدبىمبصربركات السيد رضا االء91618

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد ابراهيم محمد امل91619

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حماده اقبال91620

الشرقيةاألدبىمبصرالستار عبد محمد امين زينب91621

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على عامر عبير91622

الشرقيةاألدبىمبصرحموده محمد سعيد ساره91623

الشرقيةاألدبىمبصرعلى رجب محمد محمد سحر91624

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عمر السيد فاطمه91625

الشرقيةاألدبىمبصرسليم الفتاح عبد خالد فاطمه91626

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد فاطمه91627

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سعد رضا مياده91628

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سعد خيرى نرمين91629

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن محمد ياره91630

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد عطيه محمد اروى91631

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد اسماعيل اسراء91632

الشرقيةاألدبىمبصرعلى موسى الحميد عبد السيد اشجان91633

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد المجيد عبد وجيه االء91634

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عمر حسينى سند امنيه91635

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود شاكر محمود احمد ايه91636

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد المجيد عبد وجيه ايه91637
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ن518العواسجة/ ف

ثانالعواسجة/ ف

ن474العواسجة/ ف

ن449العواسجة/ ف

ن507العواسجة/ ف

ن514العواسجة/ ف

ثانالعواسجة/ ف

ن356العواسجة/ ف

ثانالعواسجة/ ف

ثانالعواسجة/ ف

ن577العواسجة/ ف

ن487العواسجة/ ف

ثانحمودة كفر/ ف

راسبحمودة كفر/ ف

ثانحمودة كفر/ ف

ثانحمودة كفر/ ف

ثانحمودة كفر/ ف

ثانحمودة كفر/ ف

راسبحمودة كفر/ ف

ثانحمودة كفر/ ف

ثانحمودة كفر/ ف

ن372حمودة كفر/ ف

ثانعجيبة كفر/ ف

ثانعجيبة كفر/ ف

ثانعجيبة كفر/ ف

ن411عجيبة كفر/ ف

ثانعجيبة كفر/ ف

ثانعجيبة كفر/ ف

ثانعجيبة كفر/ ف

ن382عجيبة كفر/ ف

ثانعجيبة كفر/ ف

راسبعجيبة كفر/ ف

ن425عجيبة كفر/ ف

ثانعجيبة كفر/ ف

راسبعجيبة كفر/ ف

ثانالزرزمون/ ف

ن435الزرزمون/ ف

ثانالزرزمون/ ف

ثانالزرزمون/ ف

ثانالزرزمون/ ف

ثانالزرزمون/ ف

ثانالزرزمون/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالطاهر احمد الهادى على احمد روفيده91638

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود حامد شروق91639

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق محمد الحسينى محمد احمد عبير91640

الشرقيةاألدبىمبصرايوب احمد محمد عزيزه91641

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل على اسماعيل فاطمه91642

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد صبرى سمير مها91643

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى ياسين ابراهيم احمد مى91644

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد على السيد رجب هاجر91645

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد الهادى العزيز عبد الهادى هايدى91646

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى محمد البديع عبد اسامه اثار91647

الشرقيةاألدبىمبصربدران الرحمن عبد محسن اروى91648

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان محمد محمود هللا عبد اريج91649

الشرقيةاألدبىمبصررجب الدين سعد السيد خالد اسراء91650

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد ماهر محمد طارق اسراء91651

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد اسراء91652

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المؤمن عبد احمد اسماء91653

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مرسى محمد احمد اسماء91654

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عدلى محمد خالد اسماء91655

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد المنعم عبد اسالم91656

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد عطيه احمد اشرقت91657

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد العاطى عبد محمد العاطى عبد االء91658

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد المنعم عبد االء91659

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد محمد الناصر عبد االء91660

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد ابراهيم محمد االء91661

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الغنى عبد موسى الصفا91662

الشرقيةاألدبىمبصرالنصر ابو احمد مغاورى امين الهام91663

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الديدامونى عبده احمد امانى91664

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الديدامونى عبده احمد امل91665

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد محمد العزيز عبد محمود امل91666

الشرقيةاألدبىمبصرالمرضى عبد ابراهيم محمد امنيه91667

الشرقيةاألدبىمبصرفرج ابراهيم محمد السيد اميره91668

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد السيد محمد اميره91669

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد زيد ابو زيد ابو ايمان91670

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد احمد ايمان91671

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد الديدامونى صالح ايمان91672

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى سليم اسماعيل عادل ايمان91673

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل اسماعيل البديع عبد ايمان91674

الشرقيةاألدبىمبصررمضان محمد محمد عبده ايمان91675

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عاطف محمد براءه91676

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد حسينى صالح بسمه91677

الشرقيةاألدبىمبصررضوان محمد محمد امين بسمله91678

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد ابراهيم احمد تغريد91679
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ثانالزرزمون/ ف

ن406الزرزمون/ ف

ن427الزرزمون/ ف

ثانالزرزمون/ ف

ن410الزرزمون/ ف

ن427الزرزمون/ ف

ثانالزرزمون/ ف

ثانالزرزمون/ ف

ثانالزرزمون/ ف

ن423ابوكبير/ ف

ن412ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن378ابوكبير/ ف

ن372ابوكبير/ ف

ن364ابوكبير/ ف

ن476ابوكبير/ ف

ن419ابوكبير/ ف

ن416ابوكبير/ ف

ن556ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن432ابوكبير/ ف

ن529ابوكبير/ ف

ن413ابوكبير/ ف

ن434ابوكبير/ ف

ن407ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن460ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن463ابوكبير/ ف

ن420ابوكبير/ ف

ن460ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن397ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3563

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصراحمد راغب رشاد محمد داليا91680

الشرقيةاألدبىمبصرعمر على السيد ابراهيم دعاء91681

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد محمد اشرف دعاء91682

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد هللا عبد السيد دعاء91683

الشرقيةاألدبىمبصرخليل حسن على وليد رانيا91684

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد محمد خالد رغده91685

الشرقيةاألدبىمبصرالشناوى محمد صبرى رمضان رنا91686

الشرقيةاألدبىمبصرالنصيرى محمد الرحمن عبد احمد روان91687

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد موسى محمدى الخضرى رؤى91688

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الدمرداش المعطى عبد ريم91689

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد محمد محمد زينب91690

الشرقيةاألدبىمبصرغريب احمد السيد احمد ساره91691

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على جمال ساره91692

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عثمان صالح ساره91693

الشرقيةاألدبىمبصرالغمرى هللا عبد فايد صالح ساره91694

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المنعم عبد الناصر عبد ساره91695

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد على ساره91696

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الديدامونى محمود محمد شيماء91697

الشرقيةاألدبىمبصرحسين عبده رمضان اسامه عزه91698

الشرقيةاألدبىمبصرعوض السيد العليم عبد صالح عزه91699

الشرقيةاألدبىمبصرقنديل السيد محمد ابراهيم علياء91700

الشرقيةاألدبىمبصرصيام السيد محمد السيد علياء91701

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد محمد الغنى عبد فاديه91702

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد المنعم عبد مجدى فاطمه91703

الشرقيةاألدبىمبصرعشرى ابراهيم السيد محمد فاطمه91704

الشرقيةاألدبىمبصرناصر عطيه ناصر فاطمه91705

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم السيد فريده91706

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد مريم91707

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل جوده محمد السيد مريم91708

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد السيد محمد مروه91709

الشرقيةاألدبىمبصراحمد جالل السيد ملك91710

الشرقيةاألدبىمبصرنصر احمد امين محمد منار91711

الشرقيةاألدبىمبصرزكى محمد محمد محمود هللا منه91712

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد احمد ثروت ميار91713

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن محمد ناديه91714

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم السيد نانسى91715

الشرقيةاألدبىمبصرسباعى على السيد ندا91716

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد السيد خالد ندى91717

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه السيد احمد سمير ندى91718

الشرقيةاألدبىمبصرالغيط ابو ابراهيم احمد عاطف ندى91719

الشرقيةاألدبىمبصرالبحراوى على ابراهيم محمد ندى91720

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد محمد ندى91721
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ثانابوكبير/ ف

ن433ابوكبير/ ف

ن433ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن402ابوكبير/ ف

ن489ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ن371ابوكبير/ ف

ن446ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن465ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن447ابوكبير/ ف

ن526ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن460ابوكبير/ ف

ن390ابوكبير/ ف

ن474ابوكبير/ ف

ن365ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن347ابوكبير/ ف

ن413ابوكبير/ ف

ن488ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن474ابوكبير/ ف

ن346ابوكبير/ ف

ن462ابوكبير/ ف

ن526ابوكبير/ ف

ن450ابوكبير/ ف

ن325ابوكبير/ ف

ن349ابوكبير/ ف

ن363ابوكبير/ ف

ن378ابوكبير/ ف

ن500ابوكبير/ ف

ن457ابوكبير/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد يوسف ندى91722

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد ثروت نرمين91723

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد صالح نرمين91724

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد ياسر نورا91725

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مرسى ابراهيم مى91726

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود محمد محمد نهى91727

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسينى محمود حسينى نيره91728

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود هاجر91729

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على السيد على هايدى91730

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد محمد اشرف هبه91731

الشرقيةاألدبىمبصرعوض الصاوى السيد هبه91732

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور خالد عوض هبه91733

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود هبه91734

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمود الناصر عبد هدى91735

الشرقيةاألدبىمبصرموسى الشحات محمد محمد هند91736

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد حسن يارا91737

الشرقيةاألدبىمبصرراضى محمد محمد طه محمد باسل يمنى91738

الشرقيةاألدبىمبصرغازى على حسن محمد اروى91739

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد صابر القادر عبد اسراء91740

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رمضان النبى عبد محمد اسراء91741

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على السيد ابراهيم اسماء91742

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد على سليم اسماء91743

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد محمد اسماء91744

الشرقيةاألدبىمبصرالطيب محمد المنعم عبد الزهراء91745

الشرقيةاألدبىمبصرحسين عطيه محمد جمال امال91746

الشرقيةاألدبىمبصرحسين حامد زكريا امانى91747

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود محمد امانى91748

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى غريب سمير ايمان91749

الشرقيةاألدبىمبصرحسنين الشبراوى هشام ايمان91750

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم البديع عبد ايهاب ايه91751

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هاشم ابو الشحات داليا91752

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى على محمد اسماعيل ساره91753

الشرقيةاألدبىمبصرسعد حسن العزيز عبد محمد ساره91754

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم وجيه سلمى91755

الشرقيةاألدبىمبصرامين عاشور صابر سهيله91756

الشرقيةاألدبىمبصرغازى سليم تهامى على شرين91757

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شحاته الصغير هانى صفا91758

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد محمد عال91759

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على يوسف فاطمه91760

الشرقيةاألدبىمبصرحسن غنيم العزيز عبد عادل فوزيه91761

الشرقيةاألدبىمبصرسعد حسن العزيز عبد السيد مروه91762

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته السيد شحاته مريم91763



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3566

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن496ابوكبير/ ف

ن445ابوكبير/ ف

ن463ابوكبير/ ف

ن464ابوكبير/ ف

ن452ابوكبير/ ف

ن459ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن392ابوكبير/ ف

ن548ابوكبير/ ف

ن401ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن420ابوكبير/ ف

ن495ابوكبير/ ف

ن496ابوكبير/ ف

ن404ابوكبير/ ف

ن474القراموص/ ف

ن511القراموص/ ف

ن510القراموص/ ف

ن412القراموص/ ف

ن507القراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ن457القراموص/ ف

ن506القراموص/ ف

ن394القراموص/ ف

ن543القراموص/ ف

ن484القراموص/ ف

راسبالقراموص/ ف

ن404القراموص/ ف

ن374القراموص/ ف

ن543القراموص/ ف

ن491القراموص/ ف

ن517القراموص/ ف

ن527القراموص/ ف

ن475القراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ن576القراموص/ ف

ن397القراموص/ ف

ن485القراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد على نورا91764

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد حلمى نيره91765

الشرقيةاألدبىمبصرالطيب المنعم عبد نزيه هاجر91766

الشرقيةاألدبىمبصرالسواح محمد سليم محمد هللا هبه91767

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى ابراهيم هانى وداد91768

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد خليل فتحى اسراء91769

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمود الناصر عبد اسماء91770

الشرقيةاألدبىمبصرصبح الحميد عبد زكى فتحى االء91771

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد الرحمن عبد محمد السيد الهام91772

الشرقيةاألدبىمبصرصبح الحميد عبد زكى صبحى امانى91773

الشرقيةاألدبىمبصرالبتنداوى محمد احمد فؤاد ايمان91774

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد بدور91775

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد هللا عبد السيد خلود91776

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد محمد دينا91777

الشرقيةاألدبىمبصرالمالكى الوهاب عبد فتحى عصام روضه91778

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد العزيز عبد اسماعيل مريم91779

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد محمد نجوى91780

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد على ايه91781

الشرقيةاألدبىمبصرااللفى حسن عزيز الباسط عبد ايه91782

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد صابر محمد االء91783

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السالم عبد نجيب اسماء91784

الشرقيةاألدبىمبصرسالم احمد عادل االء91785

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحفيظ عبد فتوح االء91786

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد توفيق نادى خلود91787

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى محمد على محمد فداء91788

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الصادق عماد رحمه91789

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد عاطف لمياء91790

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فهمى الحميد عبد منى91791

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد خيرى نور مروه91792

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد منصور السيد منى91793

الشرقيةاألدبىمبصرياسين على صالح نورهان91794

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على حماده اسراء91795

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود اسماعيل محمد اسراء91796

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على السيد اسماء91797

الشرقيةاألدبىمبصرسريع ابو محمد احمد االء91798

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل السيد اميره91799

الشرقيةاألدبىمبصراحمد امين السيد اميره91800

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سليمان السيد ايمان91801

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فتحى احمد بشرى91802

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السالم عبد محمد زهراء91803

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد هانى زينب91804

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد السيد ساره91805
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ثانالقراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ن464القراموص/ ف

ن406القراموص/ ف

ثانبالشرقية الرحمانية/ ف

ثانبالشرقية الرحمانية/ ف

راسببالشرقية الرحمانية/ ف

راسببالشرقية الرحمانية/ ف

راسببالشرقية الرحمانية/ ف

ثانبالشرقية الرحمانية/ ف

ثانبالشرقية الرحمانية/ ف

ثانبالشرقية الرحمانية/ ف

راسببالشرقية الرحمانية/ ف

متخلفبالشرقية الرحمانية/ ف

راسببالشرقية الرحمانية/ ف

راسببالشرقية الرحمانية/ ف

ن364فراشة/ ف

ن473فراشة/ ف

ن488فراشة/ ف

ن422فراشة/ ف

ن451فراشة/ ف

ن474فراشة/ ف

ن470فراشة/ ف

ن344فراشة/ ف

ن385فراشة/ ف

ن387فراشة/ ف

ن370فراشة/ ف

ن482فراشة/ ف

ن448فراشة/ ف

ن388فراشة/ ف

ن471موسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

راسبموسى اوالد/ ف

ن512موسى اوالد/ ف

ن462موسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ن451موسى اوالد/ ف

ن542موسى اوالد/ ف

ن440موسى اوالد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد مصطفى سعاد91806

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم متولى ثروت عبير91807

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد رمضان فايزه91808

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى الصادق احمد فتحيه91809

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد وليد منى91810

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محسوب محمد مى91811

الشرقيةاألدبىمبصرصالح السيد صالح نورهان91812

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمود عثمان نورهان91813

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد سعيد نيرمين91814

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد محمد صالح اسراء91815

الشرقيةاألدبىمبصرالسعداوى حسين محمد اسماء91816

الشرقيةاألدبىمبصرامبابى جوده الرحمن عبد سمر91817

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المنعم عبد عصام ندى91818

الشرقيةاألدبىمبصررمضان سالم السيد نور91819

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليم محمد هاله91820

الشرقيةاألدبىمبصراحمد اسماعيل محمد هللا هبه91821

الشرقيةاألدبىمبصرعلى المحسن عبد خيرى ياسمين91822

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود اسالم91823

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الفتاح عبد اسماء91824

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود رمضان محمد اسماء91825

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد ابراهيم كامل اميره91826

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى سالم محمد ايات91827

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمود ايمان91828

الشرقيةاألدبىمبصرعرفان محمد احمد السيد ايه91829

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى سالم محمد روضه91830

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عتريس السيد سهام91831

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق ابراهيم محمود غاده91832

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود حامد محمد مروه91833

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد مصطفى منار91834

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المعطى عبد السيد نورا91835

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد الوهاب عبد هانم91836

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه كامل احمد هبه91837

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم السيد ياسمين91838

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد الدسوقى ابراهيم الحكيم عبد اروى91839

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد المجيد عبد اشرف اسراء91840

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد محمد هللا عبد اسراء91841

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد عثمان اسماء91842

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سليمان سمير االء91843

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد عبده االء91844

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الهادى سعيد امنيه91845

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عباس حلمى ايه91846

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد السيد محمد ايه91847
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ن515موسى اوالد/ ف

ن398موسى اوالد/ ف

ن488موسى اوالد/ ف

ن488موسى اوالد/ ف

ن387موسى اوالد/ ف

ن385موسى اوالد/ ف

ن519موسى اوالد/ ف

ن485موسى اوالد/ ف

ن524موسى اوالد/ ف

ثانالمشاعلة/ ف

ثانالمشاعلة/ ف

ن566المشاعلة/ ف

ن480المشاعلة/ ف

ثانالمشاعلة/ ف

ثانالمشاعلة/ ف

ثانالمشاعلة/ ف

ن430المشاعلة/ ف

ن420النصيرى كفر/ ف

ن452النصيرى كفر/ ف

ن451النصيرى كفر/ ف

ن447النصيرى كفر/ ف

ن503النصيرى كفر/ ف

ن430النصيرى كفر/ ف

ن460النصيرى كفر/ ف

ن484النصيرى كفر/ ف

راسبالنصيرى كفر/ ف

ن447النصيرى كفر/ ف

ن463النصيرى كفر/ ف

ن426النصيرى كفر/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

ن436النصيرى كفر/ ف

ن425النصيرى كفر/ ف

راسبالنصيرى كفر/ ف

ن499فاقوس/ ف

ن468فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن499فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن420فاقوس/ ف

ن377فاقوس/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرسويلم ابراهيم على محمد ايه91848

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فريد محمد ايه91849

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد عطا امانى91850

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحفيظ عبد سالم بسمه91851

الشرقيةاألدبىمبصرتمراز طنطاوى ابراهيم التاجى خديجه91852

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد عدوى ابراهيم جهاد91853

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد محمد دعاء91854

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على عبده محمد دنيا91855

الشرقيةاألدبىمبصرصالح احمد الشحات سليمان هشام دنيا91856

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عسكر االمين محمد رانيا91857

الشرقيةاألدبىمبصركليب السيد محمد عمر رحمه91858

الشرقيةاألدبىمبصرالسباعى احمد محمد القادر عبد رزان91859

الشرقيةاألدبىمبصرالعريشى حسين محمد محمود ريهام91860

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد الستار عبد زينب91861

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد حسين العربى ساره91862

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد يوسف حسن سحر91863

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السعداوى السعيد شيرين91864

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حبيب السيد شيماء91865

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد شيماء91866

الشرقيةاألدبىمبصرعمار سليم حسينى محمد فاطمه91867

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان فؤاد حمدى مروه91868

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد محمد منار91869

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل العزيز عبد مصطفى هللا منه91870

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد حسينى الواحد عبد منى91871

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمد مى91872

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد العال عبد السيد نجاه91873

الشرقيةاألدبىمبصرخضر محمد محمد اشرف ندى91874

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته الواحد عبد الدين بهاء ندى91875

الشرقيةاألدبىمبصرالبالسى على امام على محمود ندى91876

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد نسرين91877

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم نافع ابراهيم الطاهر نفين91878

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سليمان السيد احمد نورهان91879

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد السيد نورهان91880

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق سعد محمد حسن هاجر91881

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد سالم سباعى كمال احمد هايدى91882

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على باهر محمد عزاز ياسمين91883

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن محمد هناء91884

الشرقيةاألدبىمبصرنجدى ابراهيم االنور محمد هند91885

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الوهاب عبد انيس وفاء91886

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود بالل هميس91887

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى رجب احمد اسراء91888

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مختار احمد اسراء91889
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ن572فاقوس/ ف

ن553فاقوس/ ف

ن444فاقوس/ ف

ن557فاقوس/ ف

ن399فاقوس/ ف

ن429فاقوس/ ف

ن405فاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن436فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن385.5فاقوس/ ف

ن382فاقوس/ ف

ن492فاقوس/ ف

ن489فاقوس/ ف

ن515فاقوس/ ف

ن375فاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن376فاقوس/ ف

ن414فاقوس/ ف

ن426فاقوس/ ف

ن370فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن440فاقوس/ ف

ن399فاقوس/ ف

ن406فاقوس/ ف

ن366فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن531فاقوس/ ف

ن445فاقوس/ ف

ن505فاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن517فاقوس/ ف

ن515فاقوس/ ف

ن528فاقوس/ ف

ن413فاقوس/ ف

ن425فاقوس/ ف

ن443فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن558فاقوس/ ف

ن436فاقوس/ ف

ن414النمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمنصور منصور ثروت اسماء91890

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد هللا عبد اسماء91891

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على اسماء91892

الشرقيةاألدبىمبصرصالح القادر عبد ابراهيم محمد اسماء91893

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هاشم ابو عطيه االء91894

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد السيد الزهراء91895

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم هللا عبد الشيماء91896

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد كمال امانى91897

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد السيد اميره91898

الشرقيةاألدبىمبصراحمد صبرى حسن اميره91899

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد صبرى محمد اميره91900

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمود شوقى ايثار91901

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الرحمن عبد ايمان91902

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد هللا عبد ايمان91903

الشرقيةاألدبىمبصريوسف الفتاح عبد موسى ايمان91904

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مصطفى السيد ايناس91905

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد ايه91906

الشرقيةاألدبىمبصرحسين هللا فتح العزيز عبد ايه91907

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد الحميد عبد على ايه91908

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مصطفى محمد ايه91909

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح محمد بوسى91910

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد ثروت حنان91911

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد رمضان دعاء91912

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد الرحمن عبد دينا91913

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد اسامه رحمه91914

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مصطفى على رحمه91915

الشرقيةاألدبىمبصرالمعز عبد ابراهيم صالح رفيده91916

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد روفيده91917

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد مصباح زهراء91918

الشرقيةاألدبىمبصرعويضه محمود محمد زينب91919

الشرقيةاألدبىمبصرعلى خليل احمد شروق91920

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حلمى رمضان شيماء91921

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم صباح91922

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد الهادى عبد مصطفى صفاء91923

الشرقيةاألدبىمبصرفرحان التهامى صالح عبير91924

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد المجيد عبد فاطمه91925

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد فريده91926

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسين شكرى لبنى91927

الشرقيةاألدبىمبصرعلى القادر عبد حسن لمياء91928

الشرقيةاألدبىمبصرجبر العزيز عبد سمير ليلى91929

الشرقيةاألدبىمبصرالقوى عبد محمد عمران مروه91930

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد عزوز مروه91931
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ثانالنمروط/ ف

ن508النمروط/ ف

ن399النمروط/ ف

راسبالنمروط/ ف

راسبالنمروط/ ف

ن386النمروط/ ف

ن572النمروط/ ف

ن409النمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ن384النمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ن451النمروط/ ف

ن564النمروط/ ف

راسبالنمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ن522النمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ن479النمروط/ ف

ن468النمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ن435النمروط/ ف

ن519النمروط/ ف

ن521النمروط/ ف

ن484النمروط/ ف

ن454النمروط/ ف

ن438النمروط/ ف

ن385النمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

راسبالنمروط/ ف

ن501النمروط/ ف

ن535النمروط/ ف

راسبالنمروط/ ف

ن456النمروط/ ف

راسبالنمروط/ ف

ن507النمروط/ ف

ن379النمروط/ ف

ن423النمروط/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعطيه المجيد عبد فكرى ندا91932

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سليم على ندى91933

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى محمد محمد نسمه91934

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد الفتاح عبد نورهان91935

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد العزيز عبد ياسر نورهان91936

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على حواس نيره91937

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى طلبه هاله91938

الشرقيةاألدبىمبصرحسين القادر عبد السيد هبه91939

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد هبه91940

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل وجيه هبه91941

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد هدير91942

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد ابراهيم هناء91943

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد هند91944

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد مصطفى هيام91945

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد العظيم عبد والء91946

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد مصباح يارا91947

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الرحمن عبد محمد ياسمين91948

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد وجيه ياسمين91949

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد حسن اسراء91950

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم اسماء91951

الشرقيةاألدبىمبصرعلى وصفى سعيد محمد اسماء91952

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد محمد الفتاح عبد امال91953

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا فتح السيد امانى91954

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد فراج ابو امل91955

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد احمد حسن امل91956

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحق عبد حسن اميره91957

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد السيد انسام91958

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم اسماعيل حنان91959

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى الشبراوى محمود رحاب91960

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين محمد الزهراء91961

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ابراهيم ساره91962

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد نبيل ساره91963

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عطيه قطب ساره91964

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مصطفى ابراهيم سلمى91965

الشرقيةاألدبىمبصرنصار محمد محمد سمر91966

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد السيد سهيله91967

الشرقيةاألدبىمبصرنصار محمد السيد عال91968

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على سليمان مريم91969

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد محمود منى91970

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد محمد مى91971

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد نورا91972

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محروس السميع عبد نورا91973
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ن349النمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ن501النمروط/ ف

ن459النمروط/ ف

ن519النمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

راسبالنمروط/ ف

ن517النمروط/ ف

ن425النمروط/ ف

ن500النمروط/ ف

ن438النمروط/ ف

ن555النمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ن507النمروط/ ف

ن401النمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ن504الحجاجية/ ف

ن483الحجاجية/ ف

ن494الحجاجية/ ف

ن499الحجاجية/ ف

ن487الحجاجية/ ف

ن477الحجاجية/ ف

ن464الحجاجية/ ف

ثانالحجاجية/ ف

ن554الحجاجية/ ف

ن478الحجاجية/ ف

ثانالحجاجية/ ف

ن496الحجاجية/ ف

ن544الحجاجية/ ف

ن484الحجاجية/ ف

ن506الحجاجية/ ف

ن539الحجاجية/ ف

ن498الحجاجية/ ف

ن420الحجاجية/ ف

ن444الحجاجية/ ف

ن497الحجاجية/ ف

ثانالحجاجية/ ف

ن455الحجاجية/ ف

ثانالحجاجية/ ف

ن426الحجاجية/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد باهلل المعتز محمد هبه91974

الشرقيةاألدبىمبصرجاد محمد محمد هدير91975

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد صابر وسام91976

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على السيد ياسمين91977

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم قرع ابو محمود اسماء91978

الشرقيةاألدبىمبصرعلى اسماعيل محمد اسراء91979

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد رضا محمد اسراء91980

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد مجدى اسماء91981

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على سعيد االء91982

الشرقيةاألدبىمبصرعتريس حسن امام الشيماء91983

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امام محمد اميره91984

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رمضان محمد ايمان91985

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد هانى تسنيم91986

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود خالد ساره91987

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد ساره91988

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى الدين زين رمضان محمد سماح91989

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود خالد سها91990

الشرقيةاألدبىمبصرالعيسوى محمود صادق محمود مى91991

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الفتاح عبد محمد ندى91992

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد مصطفى نهال91993

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد التهامى محمد محمود هاجر91994

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد اللطيف عبد هانى هاجر91995

الشرقيةاألدبىمبصريونس هللا عبد هللا عبد وفاء91996

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على الدين جمال محمود وفاء91997

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على عزت اسراء91998

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد السيد اسماء91999

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم موسى محمد اسماء92000

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد يحى اسماء92001

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد احمد االء92002

الشرقيةاألدبىمبصرغريب عبده رضا امل92003

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل الحميد عبد اميره92004

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد رجب ايمان92005

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد عطيه ايه92006

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى سعيد السيد ثريا92007

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد محمد ثناء92008

الشرقيةاألدبىمبصرخلف رمضان امير رحمه92009

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى اسماعيل ابراهيم ساره92010

الشرقيةاألدبىمبصرصالح العظيم عبد ابراهيم سهيله92011

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد هللا فتح سهيله92012

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم القادر عبد احمد سوزان92013

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد ماجد سحر92014

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على الكريم عبد صباح92015
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ن481الحجاجية/ ف

ن427الحجاجية/ ف

ن412الحجاجية/ ف

ن402الحجاجية/ ف

ن461الصوالح/ ف

ثانالصوالح/ ف

ن520الصوالح/ ف

ن545الصوالح/ ف

ن484الصوالح/ ف

ن420الصوالح/ ف

راسبالصوالح/ ف

ن473الصوالح/ ف

ن388الصوالح/ ف

ن374الصوالح/ ف

راسبالصوالح/ ف

ن542الصوالح/ ف

ن358الصوالح/ ف

راسبالصوالح/ ف

ن474الصوالح/ ف

راسبالصوالح/ ف

ثانالصوالح/ ف

ن367الصوالح/ ف

ثانالصوالح/ ف

ن366الصوالح/ ف

ثانالطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ن417الطويله/ ف

ن437الطويله/ ف

ن505الطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ن479الطويله/ ف

ن476الطويله/ ف

ن491الطويله/ ف

ن402الطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ن458الطويله/ ف

ثانالطويله/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى مصطفى عادل غاده92016

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد عزه92017

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الواحد عبد الحسيب عبد فرح92018

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على العظيم عبد كوثر92019

الشرقيةاألدبىمبصرالزهيرى حسن السيد ممدوح هللا منه92020

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم السيد محمد منار92021

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عمر محمود منار92022

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد هالل منار92023

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد نصر احمد ندى92024

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد سليم احمد نوسيبه92025

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ابراهيم نورهان92026

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عاشور السيد نورهان92027

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد هانى هاجر92028

الشرقيةاألدبىمبصرغريب العال عبد خيرى هدير92029

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم اسماعيل وفاء92030

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد العاطى عبد المقصود عبد والء92031

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى سالم محمد محمد اسماء92032

الشرقيةاألدبىمبصرالزغيبى الحليم عبد الحميد عبد احمد دنيا92033

الشرقيةاألدبىمبصرالديدامونى محمد محمد ابراهيم رحمه92034

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد محمد رضا92035

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم الحليم عبد رويدا92036

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على السيد محمد شيماء92037

الشرقيةاألدبىمبصرشلغم احمد محمد احمد علياء92038

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد اسماعيل محمد غاده92039

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الرؤف عبد مطاوع غدير92040

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد سليمان مروه92041

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سالم محمد محمود حامد مريم92042

الشرقيةاألدبىمبصرمجاور العزيز عبد العاطى عبد قاسم منى92043

الشرقيةاألدبىمبصرعماره احمد محمد حسن منيره92044

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن محمود حسن مهيتاب92045

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد ابراهيم احمد نرمين92046

الشرقيةاألدبىمبصرالحوت صالح ابراهيم محمد على نغم92047

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد احمد دسوقى نيره92048

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشحات محمد احمد ابرار92049

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد عطيه عوض محمد اسراء92050

الشرقيةاألدبىمبصرسعد السيد ايهاب اسالم92051

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو احمد السيد رمضان اسماء92052

الشرقيةاألدبىمبصرصالح ابراهيم السيد صابر اسماء92053

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد اسماء92054

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم احمد االء92055

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد على االء92056

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم اللطيف عبد محمود الزهراء92057
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ثانالطويله/ ف

ن360الطويله/ ف

ن509الطويله/ ف

ن486الطويله/ ف

ن448الطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ن449الطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ن436الطويله/ ف

ن453الطويله/ ف

ن556الطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ن514الطويله/ ف

ن422القديمة الصالحية/ ف

ن422القديمة الصالحية/ ف

ن422القديمة الصالحية/ ف

ن465القديمة الصالحية/ ف

ن462القديمة الصالحية/ ف

ن423القديمة الصالحية/ ف

ثانالقديمة الصالحية/ ف

ثانالقديمة الصالحية/ ف

ن410القديمة الصالحية/ ف

راسبالقديمة الصالحية/ ف

ن428القديمة الصالحية/ ف

ن400القديمة الصالحية/ ف

ثانالقديمة الصالحية/ ف

ن390القديمة الصالحية/ ف

ن418القديمة الصالحية/ ف

ن417القديمة الصالحية/ ف

ن497القديمة الصالحية/ ف

ن384العز ميت/ ف

ن565العز ميت/ ف

ن538العز ميت/ ف

ن561العز ميت/ ف

ن499العز ميت/ ف

ن497العز ميت/ ف

ن482العز ميت/ ف

ن578العز ميت/ ف

ن473العز ميت/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرسعد السيد ايهاب ايمان92058

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد كامل محمد ايناس92059

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات محمد هللا عبد عماد رحاب92060

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه عوض صالح ساره92061

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد عزيز محمد سهر92062

الشرقيةاألدبىمبصرحافظ السالم عبد محمد شروق92063

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد رمضان شمس92064

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه احمد محمد احمد فاطمه92065

الشرقيةاألدبىمبصرشلبى حامد حلمى محمود فاطمه92066

الشرقيةاألدبىمبصرمكاوى على جمعه توفيق مرام92067

الشرقيةاألدبىمبصرعويضه على السيد عبده مريم92068

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق محمد احمد منى92069

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سالم سباعى عزيز منار92070

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد شهاب مى92071

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على فاروق نسمه92072

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد صالح نيره92073

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الحميد عبد السيد هدى92074

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه اسماعيل شكرى ايمن هدى92075

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد الدين كرم محمد هناء92076

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسين محمد محمد دينا92077

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد السيد اسماء92078

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمد اسماء92079

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد حازم االء92080

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد السيد ايمان92081

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد ايناس92082

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد محمود الفتاح عبد دعاء92083

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمود محمد عاطف ريهام92084

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فتحى محمد ساره92085

الشرقيةاألدبىمبصرحسن اسماعيل حسن محمد عزه92086

الشرقيةاألدبىمبصرعزب محمد وجيه فاطمه92087

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد حسام كريمه92088

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد سامى محمد مريم92089

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين اشرف منه92090

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد نرمين92091

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى محمد الناصر عبد نورهان92092

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه هللا عبد عطيه نورهان92093

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد على نيره92094

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم محمد اسماعيل صبرى هانم92095

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد سعيد هايدى92096

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم امام اسراء92097

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم محمد على اسماء92098

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد شحته محمد اسماء92099
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ن521العز ميت/ ف

ن451العز ميت/ ف

ن461العز ميت/ ف

ن428العز ميت/ ف

ن374العز ميت/ ف

ثانالعز ميت/ ف

ن500العز ميت/ ف

ن485العز ميت/ ف

ن534العز ميت/ ف

ن390العز ميت/ ف

ن543العز ميت/ ف

ن544العز ميت/ ف

ن546العز ميت/ ف

ثانالعز ميت/ ف

ن516العز ميت/ ف

ن410العز ميت/ ف

ثانالعز ميت/ ف

ن475العز ميت/ ف

ن366العز ميت/ ف

ن378العز ميت/ ف

ثانالسواقى كفر/ ف

ن467السواقى كفر/ ف

ن471السواقى كفر/ ف

ن507السواقى كفر/ ف

ن460السواقى كفر/ ف

ثانالسواقى كفر/ ف

ن535السواقى كفر/ ف

ن476السواقى كفر/ ف

ن366السواقى كفر/ ف

ن403السواقى كفر/ ف

ن442السواقى كفر/ ف

ن536السواقى كفر/ ف

ن527السواقى كفر/ ف

ن414السواقى كفر/ ف

ثانالسواقى كفر/ ف

ن536السواقى كفر/ ف

ن463السواقى كفر/ ف

ثانالسواقى كفر/ ف

ن465السواقى كفر/ ف

ن522اكياد/ ف

ن518اكياد/ ف

ثاناكياد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسن الجليل عبد اسالم92100

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سليم مصطفى افنان92101

الشرقيةاألدبىمبصرزايد سالمه فهمى االء92102

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد احمد السيد الزهراء92103

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سمير امانى92104

الشرقيةاألدبىمبصرناصف حسن على احمد ايمان92105

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد محمد ايمان92106

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد سامى ايه92107

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان الرحمن عبد ايه92108

الشرقيةاألدبىمبصرحماد الحميد عبد السيد جهاد92109

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد ربه عبد حنان92110

الشرقيةاألدبىمبصرمعاطى احمد عاشور محمد دعاء92111

الشرقيةاألدبىمبصرمختار ابراهيم محمد زهراء92112

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عمر سمير زينب92113

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد الستار عبد صباح92114

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد رفعت محمد الجليل عبد فداء92115

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بدر اسماعيل فرحه92116

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل الصبور عبد مروه92117

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على محمد مريم92118

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الوفا ابو ابراهيم هللا منه92119

الشرقيةاألدبىمبصرباز محمد مجاهد هللا نعمه92120

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد الباسط عبد نعمه92121

الشرقيةاألدبىمبصرسليم على محمد اسماء92122

الشرقيةاألدبىمبصرتميم عثمان حسام اسراء92123

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على احمد محمود ايمان92124

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على يوسف رضا االء92125

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سليم الديدامونى حنان92126

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد ابراهيم شيماء92127

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد منصور عال92128

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الهادى العزيز عبد عال92129

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن الرحمن عبد محمود فاطمه92130

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد اسماعيل عثمان مريم92131

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه عثمان وليد منار92132

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد السيد منال92133

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عزازى هدى92134

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على يوسف على وفاء92135

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد الحق عبد انور اسراء92136

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد عطوه اسراء92137

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد العال عبد اسراء92138

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد عمر بكرى اسماء92139

الشرقيةاألدبىمبصرحامد محمد بركات صابر اسماء92140

الشرقيةاألدبىمبصرحسان محمد صفوت اسماء92141
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ثاناكياد/ ف

ن531اكياد/ ف

ن430اكياد/ ف

ن523اكياد/ ف

ن426اكياد/ ف

ثاناكياد/ ف

ثاناكياد/ ف

ن502اكياد/ ف

ن537اكياد/ ف

ثاناكياد/ ف

ن418اكياد/ ف

ن454اكياد/ ف

ن504اكياد/ ف

ن555اكياد/ ف

ن473اكياد/ ف

ن501اكياد/ ف

ن451اكياد/ ف

ن555اكياد/ ف

ن486اكياد/ ف

ن435اكياد/ ف

ن563اكياد/ ف

ن409اكياد/ ف

ن516صريد بنى/ ف

ثانصريد بنى/ ف

ن464صريد بنى/ ف

ن495صريد بنى/ ف

ن481صريد بنى/ ف

ن393صريد بنى/ ف

ثانصريد بنى/ ف

راسبصريد بنى/ ف

ثانصريد بنى/ ف

ن408صريد بنى/ ف

ن408صريد بنى/ ف

ن419صريد بنى/ ف

ثانصريد بنى/ ف

ن391صريد بنى/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن381عجرم ام/ ف

ن423عجرم ام/ ف

ن409عجرم ام/ ف

ن419عجرم ام/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمود اسماء92142

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد حسن محمود اسماء92143

الشرقيةاألدبىمبصرحامد محمد بركات شحاته امانى92144

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين صالح محمد شحته امانى92145

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد عاطف امانى92146

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد حسين امال92147

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد اميره92148

الشرقيةاألدبىمبصرسليم احمد غريب احمد ايمان92149

الشرقيةاألدبىمبصرعوض حسن سالم فايز ايمان92150

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد احمد محمد ايمان92151

الشرقيةاألدبىمبصرصميده احمد فايز السيد الزهراء92152

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد ياسر الزهراء92153

الشرقيةاألدبىمبصرالعشرى جاد ابراهيم محمود الشيماء92154

الشرقيةاألدبىمبصرجاد الحليم عبد محمد صالح امنيه92155

الشرقيةاألدبىمبصرنعيم حسين الفتاح عبد نعيم االء92156

الشرقيةاألدبىمبصرربيع محمد على ربيع ايه92157

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد صالح انوار92158

الشرقيةاألدبىمبصرسليم جمعه حمدى جهاد92159

الشرقيةاألدبىمبصرعبده السيد الحميد عبد جنات92160

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم السيد الشحات دينا92161

الشرقيةاألدبىمبصرشلتوت محمد محيسن ابراهيم زينب92162

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى مصطفى صبرى زهراء92163

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم منصور محمود ساره92164

الشرقيةاألدبىمبصرفريد السالم عبد السيد سحر92165

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فرج محمد سحر92166

الشرقيةاألدبىمبصرالشين ابراهيم السيد احمد سونيا92167

الشرقيةاألدبىمبصرسليم احمد غريب الشبراوى سهام92168

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشحات السيد خالد سهيله92169

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه سالم السيد حسين شروق92170

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد طه ابراهيم شيماء92171

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد باز شيماء92172

الشرقيةاألدبىمبصرخليل حسن خليل حسن شيماء92173

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عمر خالد شيماء92174

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد حسين العزيز عبد صفاء92175

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان محمد احمد عبير92176

الشرقيةاألدبىمبصرالقوى عبد ذكى محمود عبير92177

الشرقيةاألدبىمبصرشرويده سليمان سليم محمد غاده92178

الشرقيةاألدبىمبصرمغنم محمد شريف ابراهيم فاطمه92179

الشرقيةاألدبىمبصرعوض حسن محمد اسماعيل لمياء92180

الشرقيةاألدبىمبصرنعيم حسين الفتاح عبد حسين منار92181

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد حسين منار92182

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد سعيد منار92183
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ن494عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن422عجرم ام/ ف

ن415عجرم ام/ ف

ن458عجرم ام/ ف

ن476عجرم ام/ ف

راسبعجرم ام/ ف

ن426عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن450عجرم ام/ ف

ن403عجرم ام/ ف

ن454عجرم ام/ ف

ن481عجرم ام/ ف

ن461عجرم ام/ ف

ن494عجرم ام/ ف

ن378عجرم ام/ ف

ن379عجرم ام/ ف

راسبعجرم ام/ ف

ن413عجرم ام/ ف

ن386عجرم ام/ ف

ن435عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن474عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن406عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن470عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن515عجرم ام/ ف

ن410عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن558عجرم ام/ ف

ن495عجرم ام/ ف

ن506عجرم ام/ ف

ن425عجرم ام/ ف

ن487عجرم ام/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن احمد عبده منار92184

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الحميد عبد الوهاب عبد منار92185

الشرقيةاألدبىمبصرصباح حامد حامد مها92186

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد مصلحى االمير محمد مها92187

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد احمد مياده92188

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد الوهاب عبد مى92189

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد زيد ابو جرير ابو ندى92190

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى محمد احمد محمد ندا92191

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد زيد ابو السيد نسرين92192

الشرقيةاألدبىمبصرحسونه سليم حسن نورا92193

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب محمد صالح نهى92194

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن ابراهيم احمد نورهان92195

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الغفار عبد احمد نورهان92196

الشرقيةاألدبىمبصرسليم احمد كمال محمد نورهان92197

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد صميده محمد هاجر92198

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد رضا هبه92199

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الستار عبد محمد هبه92200

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى ابراهيم نمر هبه92201

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سليم السيد هدير92202

الشرقيةاألدبىمبصرنعيم حسين الفتاح عبد محمد هدير92203

الشرقيةاألدبىمبصرحسين حسن حسن هناء92204

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد احمد كامل محمد هناء92205

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان حسن محمد محمد هناء92206

الشرقيةاألدبىمبصروهبه ابراهيم السيد والء92207

الشرقيةاألدبىمبصرعواد الرحمن عبد الرازق عبد احمد ابتسام92208

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسن سليمان االء92209

الشرقيةاألدبىمبصرعوض الرفاعى ايمن امل92210

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد ابراهيم امنيه92211

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد حسن محمود حسن ايمان92212

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد السيد ايه92213

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود السيد ايه92214

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد صالح على ايه92215

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سليمان احمد سعد بثينه92216

الشرقيةاألدبىمبصرمحسن على هللا عبد المقصود عبد خلود92217

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد اسماعيل محمد دعاء92218

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن سعد رشا92219

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سليمان ابراهيم رفيده92220

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد ايوب رنا92221

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل صالح اسماعيل صالح روميساء92222

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد الرحمن عبد زهراء92223

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خيرى السادات زينب92224

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمد سمر92225
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ن474عجرم ام/ ف

ن475عجرم ام/ ف

ن483عجرم ام/ ف

ن519عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن454عجرم ام/ ف

ن475عجرم ام/ ف

ن466عجرم ام/ ف

ن524عجرم ام/ ف

ن515عجرم ام/ ف

ن472عجرم ام/ ف

ن433عجرم ام/ ف

ن537عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن490عجرم ام/ ف

ن422عجرم ام/ ف

ن418عجرم ام/ ف

ن394عجرم ام/ ف

ن473عجرم ام/ ف

ن455عجرم ام/ ف

ن546عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن418عجرم ام/ ف

ن500السماعنة/ ف

ن398السماعنة/ ف

ن372السماعنة/ ف

ن485السماعنة/ ف

ن586السماعنة/ ف

ن529السماعنة/ ف

ثانالسماعنة/ ف

ن537السماعنة/ ف

ن392السماعنة/ ف

ن423السماعنة/ ف

ن359السماعنة/ ف

ن392السماعنة/ ف

ن477السماعنة/ ف

ن492السماعنة/ ف

ن512السماعنة/ ف

ثانالسماعنة/ ف

ن378السماعنة/ ف

ثانالسماعنة/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد عبير92226

الشرقيةاألدبىمبصرراس سالم احمد حسن عال92227

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد اشرف منال92228

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على السيد ندا92229

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه منصور العزيز عبد هاله92230

الشرقيةاألدبىمبصرخليل احمد محمود هدير92231

الشرقيةاألدبىمبصرصديق اسماعيل امل اروى92232

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد سيد عطيه فهيم اروى92233

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على محمود اسراء92234

الشرقيةاألدبىمبصرمحروس محمد ابراهيم ايه92235

الشرقيةاألدبىمبصرادريس محمد جرير ابو بدريه92236

الشرقيةاألدبىمبصريوسف احمد العظيم عبد رانيا92237

الشرقيةاألدبىمبصرعسكر الجوهرى على حمدى ساره92238

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الشبراوى السيد شيماء92239

الشرقيةاألدبىمبصريوسف رجب محمد فوزيه92240

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد باهلل المعتز ندى92241

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحليم عبد على السيد نورهان92242

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد محمد الدين جمال نور92243

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الرحمن عبد محمد طالل االء92244

الشرقيةاألدبىمبصراحمد كمال مصطفى صالح اسراء92245

الشرقيةاألدبىمبصرعشماوى الباز محمد فندور ابو ايمان92246

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد محمد علمى ايناس92247

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد محمد براء92248

الشرقيةاألدبىمبصرخليل الرحمن عبد خليل السيد تسنيم92249

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السالم عبد السيد حفصه92250

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد عثمان السيد دنيا92251

الشرقيةاألدبىمبصرعسكر محمد السباعى محمد رقيه92252

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور مصطفى العظيم عبد الشحات ريناد92253

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد محمد جمال ريهام92254

الشرقيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم حسن السيد سحر92255

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم صالح جوده الفتاح عبد فاطمه92256

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد صبرى فايزه92257

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد سليم فتحى نورهان92258

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد فتحى عادل نورهان92259

الشرقيةاألدبىمبصرعشرى السيد حسين محمد هاجر92260

الشرقيةاألدبىمبصرعليل يوسف السيد يوسف يارا92261

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد الباز كامل ياسمين92262

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم احمد السيد اسماء92263

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليم الرحمن عبد السيد اسماء92264

الشرقيةاألدبىمبصرحفناوى احمد صالح اسماء92265

الشرقيةاألدبىمبصرجلهوم السيد مصطفى السيد على افنان92266

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد الرؤف عبد جمال الزهراء92267
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ثانالسماعنة/ ف

ثانالسماعنة/ ف

ن348السماعنة/ ف

ثانالسماعنة/ ف

ن488السماعنة/ ف

ن458السماعنة/ ف

ثانالجديدة الصالحية/ ف

ن417الجديدة الصالحية/ ف

ن459الجديدة الصالحية/ ف

ن457الجديدة الصالحية/ ف

ن451الجديدة الصالحية/ ف

ن480الجديدة الصالحية/ ف

ن525الجديدة الصالحية/ ف

ثانالجديدة الصالحية/ ف

ثانالجديدة الصالحية/ ف

ن469الجديدة الصالحية/ ف

ن501الجديدة الصالحية/ ف

ن434الجديدة الصالحية/ ف

ن367الديدامون/ ف

ن450الديدامون/ ف

ن403الديدامون/ ف

ن413الديدامون/ ف

ن435الديدامون/ ف

ن387الديدامون/ ف

ن549الديدامون/ ف

ثانالديدامون/ ف

ثانالديدامون/ ف

ن512الديدامون/ ف

ن410الديدامون/ ف

ن397الديدامون/ ف

ن506الديدامون/ ف

ن437الديدامون/ ف

ن460الديدامون/ ف

ن455الديدامون/ ف

ن464الديدامون/ ف

ن443الديدامون/ ف

ن411الديدامون/ ف

ن501العارين/ ف

ثانالعارين/ ف

ن485العارين/ ف

ن492العارين/ ف

ن461العارين/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الكريم عبد احمد االء92268

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد الناصر عبد ايمان92269

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد حلمى حنين92270

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمد رنا92271

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الهادى عبد صالح شيماء92272

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد ابراهيم نورا92273

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد هللا عبد محمد ايمن منار92274

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد سعيد عادل مى92275

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان احمد محمد نيره92276

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم السيد هبه92277

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم الرحمن عبد وائل هند92278

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد الدايم عبد عصام اسراء92279

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد اللطيف عبد اسماء92280

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد هللا عبد افنان92281

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم االمير الزهراء92282

الشرقيةاألدبىمبصرمحجوب سليم حلمى احمد السيد االء92283

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد صابر محمد حماده االء92284

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الفتاح عبد شكرى االء92285

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد السيد اميره92286

الشرقيةاألدبىمبصرسالم حسن سالم على ايات92287

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد ثروت جهاد92288

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد صالح زينب92289

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حلمى محمد حسن رندا92290

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد كمال محمد عادل ساره92291

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد المحسن عبد سامى سلمى92292

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمود سلوى92293

الشرقيةاألدبىمبصرالباجورى السيد حسين السيد وائل سندس92294

الشرقيةاألدبىمبصرالغفار عبد هللا عبد محمد سهيله92295

الشرقيةاألدبىمبصردهشان محمود ثروت شيماء92296

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الحى عبد سامى فتحيه92297

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد خالد مروه92298

الشرقيةاألدبىمبصرمرزوق احمد احمد هللا عبد مروه92299

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد السيد منار92300

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان جبر الستار عبد منار92301

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى المنعم عبد مختار منار92302

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى محمد هللا منه92303

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق محمد الحق ود عادل منى92304

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد علوى نجالء92305

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على احمد ندا92306

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى ابراهيم محمد على ندا92307

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سليمان مصطفى ندا92308

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد الدين صالح جمال نرمين92309
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ن469العارين/ ف

ثانالعارين/ ف

ن494العارين/ ف

ن415العارين/ ف

ثانالعارين/ ف

ن442العارين/ ف

ن456العارين/ ف

ن399العارين/ ف

ثانالعارين/ ف

ن387العارين/ ف

ن480العارين/ ف

ن451البيروم/ ف

ن485البيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

راسبالبيروم/ ف

ن437البيروم/ ف

ن452البيروم/ ف

ن491البيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ن534البيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ن478البيروم/ ف

ن469البيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ن387البيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ن403البيروم/ ف

ن377البيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ن438البيروم/ ف

ن524البيروم/ ف

ن406البيروم/ ف

ن409البيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

راسبالبيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

راسبالبيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ن390البيروم/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرسالم توفيق حماده محمد نغم92310

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد العظيم عبد خليل نانسى92311

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم اسماعيل اشرف نورا92312

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد حسينى نورهان92313

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد فاروق النبى عبد نورهان92314

الشرقيةاألدبىمبصرمصيلحى محمد صابر محمد هناء92315

الشرقيةاألدبىمبصرسعد السيد عيسوى خالد هند92316

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم الرحيم عبد هانم92317

الشرقيةاألدبىمبصرحسين رباح حسين اريج92318

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد هللا عبد اشرف اسراء92319

الشرقيةاألدبىمبصرجويفل محمد محمد ابراهيم االء92320

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان احمد حسنى احمد الزهراء92321

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمد الهادى محمد جمال ايه92322

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سليمان محمد ابراهيم ايمان92323

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد العال عبد احمد الرحمن عبد ايه92324

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد على على ايه92325

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات محمد هاشم خليل رحاب92326

الشرقيةاألدبىمبصرحسين على حسين محمد رحمه92327

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه هللا عبد الحليم عبد الفتاح عبد رحمه92328

الشرقيةاألدبىمبصروالى ابراهيم العال عبد خالد رحمه92329

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد عبده زينب92330

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد صالح السيد ساره92331

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمود محمد السيد سحر92332

الشرقيةاألدبىمبصرنصر احمد الوهاب عبد كمال سماح92333

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد العزيز عبد محمد سماح92334

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سالم محمد اشرف شيماء92335

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم شحاته احمد المعطى عبد شيماء92336

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد فاروق الزهراء فاطمه92337

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مبارك االمام عبد فاطمه92338

الشرقيةاألدبىمبصرعلى القادر عبد العاطى عبد مها92339

الشرقيةاألدبىمبصرقينص ابو الحليم عبد المنعم عبد هانى ميار92340

الشرقيةاألدبىمبصرحرموش قطب محمد رضا ناديه92341

الشرقيةاألدبىمبصرحبيب محمد محمد السيد ندى92342

الشرقيةاألدبىمبصرمحيسن حسن حسن البديع عبد ندى92343

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد حسن سمير نور92344

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمود محمد السيد نورهان92345

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه تريه ابو على السيد نيره92346

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محيسن شوقى محمود وفاء92347

الشرقيةاألدبىمبصرالفتوح ابو الشرقاوى عماد ياسمين92348

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد يوسف ايمان92349

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد الجواد عبد السيد اسراء92350

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد اسماء92351
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ن382البيروم/ ف

ن380البيروم/ ف

ن380البيروم/ ف

ن374البيروم/ ف

ن372البيروم/ ف

ن337البيروم/ ف

ن558البيروم/ ف

راسبالبيروم/ ف

ن481بلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ن470بلشرقية الروضة/ ف

راسببلشرقية الروضة/ ف

راسببلشرقية الروضة/ ف

ن485بلشرقية الروضة/ ف

راسببلشرقية الروضة/ ف

ن467بلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ن449بلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

راسببلشرقية الروضة/ ف

ن457بلشرقية الروضة/ ف

راسببلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ن434بلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

راسببلشرقية الروضة/ ف

راسببلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

راسببلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ن518بلشرقية الروضة/ ف

ن379بلشرقية الروضة/ ف

ن360بلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ن392الهيصمية/ ف

ن414الهيصمية/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعواد مصطفى محمد مصطفى امال92352

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد ايمن امانى92353

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود امينه92354

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد هللا عبد عيد امينه92355

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المنعم عبد حمدى ايمان92356

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عواد السيد رضوان ايمان92357

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل على محمد محمد ايمان92358

الشرقيةاألدبىمبصرالطاهر بدران حسين ايه92359

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد محمد ثروت ايه92360

الشرقيةاألدبىمبصرحفنى محمد عمر محمد جهاد92361

الشرقيةاألدبىمبصروادى محمد محمود شحته دنيا92362

الشرقيةاألدبىمبصرهللا حسب مصطفى مصطفى محمد زينب92363

الشرقيةاألدبىمبصرموسى على ابراهيم محمد ساره92364

الشرقيةاألدبىمبصرامين طلبه محمد محمد فاطمه92365

الشرقيةاألدبىمبصرغياض سطوحى محمد غياض فايزه92366

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صابر احمد محمد لمياء92367

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسين السيد ياسر مروه92368

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد سليمان السيد منار92369

الشرقيةاألدبىمبصرحسين فاروق حسين ميار92370

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان العزيز عبد السيد نرمين92371

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد رضا نعمه92372

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى محمد السيد نورهان92373

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد ناصر هاجر92374

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو محمد الصادق وداد92375

الشرقيةاألدبىمبصرالشين سالم محمد محمود حسينى ياسمين92376

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد هللا عبد احمد اسراء92377

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان شوقى اسراء92378

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود فتحى اسراء92379

الشرقيةاألدبىمبصرالعزب سيف محمد محمود اسراء92380

الشرقيةاألدبىمبصرالغفار عبد المعطى عبد النقراشى اسماء92381

الشرقيةاألدبىمبصرالباب فتح احمد السيد العزيز عبد اسماء92382

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الودود عبد مظهر اسماء92383

الشرقيةاألدبىمبصريونس السميع عبد مقبل اسماء92384

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد اشرف الشيماء92385

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم ابراهيم امل92386

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على امام امنيه92387

الشرقيةاألدبىمبصرالستار عبد محمد صالح امنيه92388

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم محمد امنيه92389

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد يونس حماده اميره92390

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على محمود اميره92391

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود رفعت ايمان92392

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد محمد ايمان92393
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ثانالهيصمية/ ف

ن424الهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ن356الهيصمية/ ف

ن430الهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ن408الهيصمية/ ف

راسبالهيصمية/ ف

ن355الهيصمية/ ف

راسبالهيصمية/ ف

ن524الهيصمية/ ف

ن384الهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ن414الهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ن427الهيصمية/ ف

ن490الهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ن441الهيصمية/ ف

راسبالهيصمية/ ف

راسبالهيصمية/ ف

ن452الحسينية/ ف

ن489الحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ن404الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن384الحسينية/ ف

ن351الحسينية/ ف

ن404الحسينية/ ف

ن337الحسينية/ ف

ن403الحسينية/ ف

ن378الحسينية/ ف

ن400الحسينية/ ف

ن418الحسينية/ ف

ن392الحسينية/ ف

ن501الحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد الخالق عبد احمد ايه92394

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ايه92395

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد محمد ايه92396

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد خلود92397

الشرقيةاألدبىمبصرعوض توفيق السيد دنيا92398

الشرقيةاألدبىمبصرعبده محمد السيد دينا92399

الشرقيةاألدبىمبصرسعد هللا عبد جمال دينا92400

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد وجيه دنيا92401

الشرقيةاألدبىمبصرعمران العظيم عبد صبرى ديانا92402

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم الرحمن عبد ديانا92403

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الفتاح عبد محمد رحمه92404

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم احمد على محمد رحمه92405

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد عوض محمد رشا92406

الشرقيةاألدبىمبصرعلى نصر السيد محمد رضا92407

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم رقيه92408

الشرقيةاألدبىمبصررشاد احمد الدين عصام ريم92409

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد ريهام92410

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ساره92411

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد جرير سناء92412

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد متولى سهيله92413

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السيد محمود سهيله92414

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد الرازق عبد شروق92415

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السالم عبد العال عبد شهده92416

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد مزحلى احمد محمد شيماء92417

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الرحمن عبد عفاف92418

الشرقيةاألدبىمبصرمشرف محمود الرحمن عبد غاده92419

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم سالم فاطمه92420

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد حسن السميع عبد فاطمه92421

الشرقيةاألدبىمبصرعمر الرحيم عبد على فاطمه92422

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عباس فتحى لمياء92423

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد هليل التهامى محمد لندا92424

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد المعبود عبد نبيل منار92425

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم هللا منه92426

الشرقيةاألدبىمبصربرعى هللا عبد هانى هللا منه92427

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد حسن منى92428

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم فرج جوده مى92429

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد يونس الهادى عبد مى92430

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد موسى مى92431

الشرقيةاألدبىمبصرخليل احمد السيد احمد ناهد92432

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسين احمد ندى92433

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد اشرف ندا92434

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد تامر ندى92435
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ثانالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن482الحسينية/ ف

ن461الحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ن484الحسينية/ ف

ن471الحسينية/ ف

ن418الحسينية/ ف

ن453الحسينية/ ف

ن453الحسينية/ ف

ن409الحسينية/ ف

ن440الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن511الحسينية/ ف

ن525الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن393الحسينية/ ف

ن394الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن405الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن465الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن377الحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

متخلفالحسينية/ ف

ن389الحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن476الحسينية/ ف

ن479الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن458الحسينية/ ف

ن372الحسينية/ ف

ن379الحسينية/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعماره احمد يونس ندا92436

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد عطيه نسرين92437

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود العظيم عبد على نصره92438

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد محمد على نهال92439

الشرقيةاألدبىمبصرزيدان العزيز عبد جمعه نورا92440

الشرقيةاألدبىمبصرعزب اليزل سيف محمود نورا92441

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد حسن نورهان92442

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم الرحمن عبد نورهان92443

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى محمد محمد نورهان92444

الشرقيةاألدبىمبصرعلى غريب على نيره92445

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد محمد هاجر92446

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد الرحمن عبد حسن هبه92447

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد مدحت هبه92448

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم ورده92449

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمود وفاء92450

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد ياسمين92451

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد سهيله92452

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السالم عبد يوسف ندا92453

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على العال عبد ابرار92454

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد الوهاب عبد ابرار92455

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على احمد اسراء92456

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد حسن اسراء92457

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد موسى حمد اسراء92458

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد حمدى اسراء92459

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد العابدين زين اسراء92460

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد سمير اسراء92461

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم ابراهيم اسماء92462

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد السيد اسماء92463

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سالم صابر اسماء92464

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد الستار عبد الحليم عبد اسماء92465

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسين احمد اموره92466

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحيم عبد سالمه اميره92467

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على العال عبد ايثار92468

الشرقيةاألدبىمبصرجرير سليم عيد االمين احمد ايه92469

الشرقيةاألدبىمبصرفرجانى محمد محمود احمد ايه92470

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد الحق عبد بسمه92471

الشرقيةاألدبىمبصردياب زيد ابو محمد حسناء92472

الشرقيةاألدبىمبصرحامد احمد الخالق عبد خلود92473

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد دينا92474

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه عمر سليمان حسن رباب92475

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمود محمد رندا92476

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم شحاته السيد شيماء92477
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ن498الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ن389الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ن453الحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ن404الحسينية/ ف

ن507الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن386الحسينية/ ف

ن430الحسينية/ ف

ن545سعود جزيرة/ ف

ن531سعود جزيرة/ ف

ن497سعود جزيرة/ ف

ن488سعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

ن439سعود جزيرة/ ف

ن475سعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ن550سعود جزيرة/ ف

ن450سعود جزيرة/ ف

ن378سعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ن412سعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد العزيز عبد عبير92478

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد عطيه احمد علياء92479

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عوض رزق غاده92480

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد احمد هللا عبد فاطمه92481

الشرقيةاألدبىمبصريحى مرسى عيد فاطمه92482

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الحميد عبد لبنى92483

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد يحى مروه92484

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد طه مريم92485

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد السيد محمد منار92486

الشرقيةاألدبىمبصرمرشدى محمد باز الحميد عبد منار92487

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد قطب احمد منى92488

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد مى92489

الشرقيةاألدبىمبصرموسى هللا عبد احمد نانسى92490

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد الرحمن عبد حسن نرمين92491

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد صبحى نورهان92492

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد عيد نهى92493

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق محمد صالح نورهان92494

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد ناصر نورهان92495

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المبدى عبد نبيل نورهان92496

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سباعى هللا عبد محمود نيره92497

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى محمد حمدى هايدى92498

الشرقيةاألدبىمبصرباز القادر عبد العزيز عبد هدى92499

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد هشام وفاء92500

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السميع عبد رضا ياسمين92501

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحليم عبد اشرف ياسمين92502

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد اشرف سهير92503

الشرقيةاألدبىمبصرعبده ذكى عاطف اسراء92504

الشرقيةاألدبىمبصرسليم على محمد ماهر اكرام92505

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على ذكى احمد امال92506

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد توفيق عصام اميره92507

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد عالء ايمان92508

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد حسن محمد ايه92509

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الغفار عبد االء92510

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى ابراهيم محمد جيهان92511

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب احمد مرسى رنيا92512

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الهادى محمد مصباح رنيا92513

الشرقيةاألدبىمبصررزق حسن محمد زينب92514

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد توفيق انور سحر92515

الشرقيةاألدبىمبصربركات محمد عاطف سماء92516

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الهادى عبد رمضان عال92517

الشرقيةاألدبىمبصرمشرف ابراهيم عطيه فاطمه92518

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الستار عبد حسين مى92519
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راسبسعود جزيرة/ ف

ن514سعود جزيرة/ ف

ن403سعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

ن442سعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ن350سعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ن581سعود جزيرة/ ف

ن443سعود جزيرة/ ف

ن460سعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

ن385سعود جزيرة/ ف

ن428سعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ن413سعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

ثانابوصرار/ ف

راسبابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

راسبابوصرار/ ف

راسبابوصرار/ ف

راسبابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

راسبابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

راسبابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

راسبابوصرار/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالصادق جوده نبيل مى92520

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد صالح سعيد مياده92521

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد الفتاح عبد محمد نجوان92522

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد السيد نيره92523

الشرقيةاألدبىمبصرحامد الواحد عبد عبده هاله92524

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد على ياسمين92525

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد موسى اسماء92526

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد على اسراء92527

الشرقيةاألدبىمبصراالنور احمد المنعم عبد ابرار92528

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن اسماء92529

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد العظيم عبد اسماء92530

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد اسماعيل لطفى اشرقت92531

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد االء92532

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد الشبراوى االء92533

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود السيد امل92534

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سامى على امل92535

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد ابراهيم ايمان92536

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد ابراهيم ايه92537

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور السيد ابراهيم جهاد92538

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى السيد محمد حسناء92539

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم على حنان92540

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد حنان92541

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عصام دنيا92542

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد الكريم عبد محمد رانيه92543

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد شعبان رباب92544

الشرقيةاألدبىمبصراحمد يوسف عادل رباب92545

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد المنعم عبد ريهام92546

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد الدين عالء رويدا92547

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن ساره92548

الشرقيةاألدبىمبصرحسين مصطفى الرحمن عبد سالى92549

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد سمر92550

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو كرم محمد سهيله92551

الشرقيةاألدبىمبصرسالم اللطيف عبد محمد شيرين92552

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد صالح شيماء92553

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد شيماء92554

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين على محمد على فاطمه92555

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد فاطمه92556

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ماهر احمد لمياء92557

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد لمياء92558

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بركات عادل ماجده92559

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم منار92560

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد حسن محمد مى92561
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راسبابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

راسبابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

ن425ابوصرار/ ف

متخلفابوصرار/ ف

راسبالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

ن523الحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

ن432الحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

ن412الحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

ن448الحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

ن454الحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

ن415الحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

ن407الحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

ن451الحجازية/ ف

ن434الحجازية/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد الخضر ندا92562

الشرقيةاألدبىمبصرعبده محمد صبحى نهى92563

الشرقيةاألدبىمبصرالششتاوى فؤاد ذكريا نيفين92564

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد فرج السبع هاله92565

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الحميد عبد عويضه هايدى92566

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد المقصود عبد حسينى وسام92567

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد السيد ياسمين92568

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد ياسر شيماء92569

الشرقيةاألدبىمبصرالحق جاد محمد على صالح اسماء92570

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الشبراوى محمد اسماء92571

الشرقيةاألدبىمبصرالطنبداوى احمد احمد محمد ايمان92572

الشرقيةاألدبىمبصرحسين حسن حسينى السيد امانى92573

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الحميد عبد اميره92574

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الشربينى احمد الرحمن عبد افنان92575

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن القادر عبد منصور الشيماء92576

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى ابراهيم شاكر السيد جيهان92577

الشرقيةاألدبىمبصرالمسيدى حسين محمد محمد المنعم عبد حنان92578

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمود وائل دنيا92579

الشرقيةاألدبىمبصرحامد الغنى عبد صالح ريم92580

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد ايهاب روهندا92581

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على العزيز عبد جمال رحاب92582

الشرقيةاألدبىمبصرفريد محمد سعد محمد سهير92583

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد احمد العزيز عبد سهيله92584

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سالم الهادى محمد سهيله92585

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد احمد محمد سها92586

الشرقيةاألدبىمبصرمقبل حسن العال عبد شيماء92587

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على حسن بكر ابو صفاء92588

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد محمد فاطمه92589

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد رياض ندى92590

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ايمن نفين92591

الشرقيةاألدبىمبصردهشان السيد محمد عماد ياسمين92592

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الحسينى محمد ياسمين92593

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن احمد نورهان92594

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على العزيز عبد محمد نورا92595

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد احمد الناصر عبد نهى92596

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد سليمان اشتيوى نداء92597

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان محمد محمد السيد نرمين92598

الشرقيةاألدبىمبصرعمار محمد احمد جابر السيد اسراء92599

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عمر محمد العال عبد اسراء92600

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد صبرى احمد اسماء92601

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى الفتاح عبد اسماء92602

الشرقيةاألدبىمبصرخلف احمد سيد ابراهيم احمد سيد االء92603
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ثانالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

ن439الحجازية/ ف

ن372الحجازية/ ف

ن399الحجازية/ ف

ثانالبحرية الملكين/ ف

ن407البحرية الملكين/ ف

راسبالبحرية الملكين/ ف

ثانالبحرية الملكين/ ف

ن439البحرية الملكين/ ف

ن471البحرية الملكين/ ف

ن372البحرية الملكين/ ف

راسبالبحرية الملكين/ ف

راسبالبحرية الملكين/ ف

ن511البحرية الملكين/ ف

ن484البحرية الملكين/ ف

ثانالبحرية الملكين/ ف

ن500البحرية الملكين/ ف

راسبالبحرية الملكين/ ف

راسبالبحرية الملكين/ ف

راسبالبحرية الملكين/ ف

ثانالبحرية الملكين/ ف

ثانالبحرية الملكين/ ف

ثانالبحرية الملكين/ ف

ثانالبحرية الملكين/ ف

راسبالبحرية الملكين/ ف

ن520البحرية الملكين/ ف

ن396البحرية الملكين/ ف

ثانالبحرية الملكين/ ف

ن387البحرية الملكين/ ف

ن432البحرية الملكين/ ف

راسبالبحرية الملكين/ ف

راسبالبحرية الملكين/ ف

راسبالبحرية الملكين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

ثانالشرق قصاصين/ ف

ثانالشرق قصاصين/ ف

ن456الشرق قصاصين/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد السيد ايه92604

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد على ايه92605

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد مصطفى ادريس اسماء92606

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد هللا عبد الرحمن عبد بسمه92607

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور على محمد على محمد رنيا92608

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مصطفى الفتاح عبد سميه92609

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد جابر احمد سهيله92610

الشرقيةاألدبىمبصرعالم محمد محمد محمد شمس92611

الشرقيةاألدبىمبصرعالم محمد محمد محمد ضحى92612

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على العظيم عبد الميس92613

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عبده احمد الحق عبد لمياء92614

الشرقيةاألدبىمبصرنصر السالم عبد محمد مى92615

الشرقيةاألدبىمبصرعالوى عبده احمد الحق عبد ناهد92616

الشرقيةاألدبىمبصربدر عمر احمد محمد نفيسه92617

الشرقيةاألدبىمبصربالسى احمد محمد حسن نيره92618

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود مجاهد محمد هايدى92619

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد محمد ابراهيم هدى92620

الشرقيةاألدبىمبصرسالم المعز عبد العزيز عبد هاجر92621

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد شحاته اسماعيل االء92622

الشرقيةاألدبىمبصرالدين نور احمد السيد احمد محمد االء92623

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى محمد محمد االء92624

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم محمد الزهراء92625

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم اسراء92626

الشرقيةاألدبىمبصرغريب مسلم ابو بركات اسراء92627

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم احمد محمد اسراء92628

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى محمود السيد اسماء92629

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد سالمه اسماء92630

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود الناصر عبد اسماء92631

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد يوسف السيد اميره92632

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان سليم سليمان اميره92633

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد فرج رضا امانى92634

الشرقيةاألدبىمبصرحماد على ابراهيم احمد امينه92635

الشرقيةاألدبىمبصرغازى احمد اشرف امنيه92636

الشرقيةاألدبىمبصررمضان رمضان المنعم عبد ايمان92637

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد ايمان92638

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمود ابراهيم ايه92639

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد صالح احمد ايه92640

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد سليمان سعيد ايه92641

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد سليمان ايه92642

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد العزيز عبد فتحى بسمه92643

الشرقيةاألدبىمبصرمنشاوى سالم محروس بسمه92644

الشرقيةاألدبىمبصرالعزونى حسن حسن نعيم حسناء92645
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ن497الشرق قصاصين/ ف

ن505الشرق قصاصين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

ن425الشرق قصاصين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

ثانالشرق قصاصين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

ثانالشرق قصاصين/ ف

ثانالشرق قصاصين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

ثانالشرق قصاصين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

ثانالشرق قصاصين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

ن501(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن409(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن389(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن438(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن527(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد السعيد المنعم عبد حفصه92646

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد البديع عبد العزيز عبد حنان92647

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل اسماعيل شحاته خلود92648

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد هللا عبد صالح خلود92649

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد خلود92650

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد محمد دعاء92651

الشرقيةاألدبىمبصرالمنجى احمد السيد احمد دينا92652

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد دينا92653

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد السيد رانيا92654

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد السميع عبد حسين رانيا92655

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان حسنى عماد رانيا92656

الشرقيةاألدبىمبصريوسف اللطيف عبد حسن رحاب92657

الشرقيةاألدبىمبصرغريب فتحى صابر رحاب92658

الشرقيةاألدبىمبصرسعد الفتاح عبد الحميد عبد رشا92659

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد سالم سامى رضا92660

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى كامل ثروت رغده92661

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل المنعم عبد محمد ريحاب92662

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحليم عبد ابراهيم ريهام92663

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد زهره92664

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد زهراء92665

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى احمد احمد ساره92666

الشرقيةاألدبىمبصرسلمى محمد انور سماح92667

الشرقيةاألدبىمبصرسعد ابراهيم سعد سماح92668

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو كامل محمد سماح92669

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد صالح هللا جاد حسنى سمر92670

الشرقيةاألدبىمبصرعنانى عادل عاطف سمر92671

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحفيظ عبد الفتاح عبد سنيه92672

الشرقيةاألدبىمبصرحسان محمد احمد سهيله92673

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته ابراهيم السيد سهيله92674

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد محمد السيد شروق92675

الشرقيةاألدبىمبصرعطوان سالمه صالح شروق92676

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على السيد احمد شيماء92677

الشرقيةاألدبىمبصرعلى يوسف محمد شيماء92678

الشرقيةاألدبىمبصرموسى الحق جاد احمد عال92679

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد ابراهيم عبير92680

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان عصام عبير92681

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد العاطى عبد ابراهيم غاده92682

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الحسينى متولى غاده92683

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى احمد محمد غاده92684

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان احمد الستار عبد فرح92685

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه محمد سعيد فاطمه92686

الشرقيةاألدبىمبصرغانم السيد ابراهيم السالم عبد فاطمه92687
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ن433(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن448(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن557(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن462(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن362(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن395(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن568(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن482(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن535(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن462(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن398(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن410(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن409(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن418(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد الرحيم عبد فاطمه92688

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ربه عبد محمد فاطمه92689

الشرقيةاألدبىمبصرمبروك محمد الرؤف عبد لمياء92690

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد السيد ماريا92691

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد جرير ابو مرفت92692

الشرقيةاألدبىمبصراصغيرى اعمير عمار مريم92693

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد على مروه92694

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سعد بركات مشيره92695

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الوهاب عبد عبده منى92696

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد محمد منى92697

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد منى92698

الشرقيةاألدبىمبصرسالم على السيد موزه92699

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سالم السيد مها92700

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد صالح مياده92701

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد السالم عبد نبيله92702

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد بركات ندا92703

الشرقيةاألدبىمبصرسليم سمير اشرف نورهان92704

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد الغنى عبد عرفه نيره92705

الشرقيةاألدبىمبصرالبالط حسن محمد حسن محمد هاله92706

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الهادى اشرف هبه92707

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود ثابت هبه92708

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد سالم سامى هدى92709

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد الدين صالح عالء هدير92710

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد على الرحمن عبد هدير92711

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد احمد محمد والء92712

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد محمد ورده92713

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد صالح ياسمين92714

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمد ياسمين92715

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد المنعم عبد ابراهيم اسراء92716

الشرقيةاألدبىمبصرفكرى محمد العزيز عبد اسراء92717

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد خليل القادر عبد اسراء92718

الشرقيةاألدبىمبصررجب هللا عبد عالء اسماء92719

الشرقيةاألدبىمبصرعيشه احمد جاد احمد اعتماد92720

الشرقيةاألدبىمبصرحبيب ابراهيم حسن االء92721

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد العزم ابو الفتوح ابو امنيه92722

الشرقيةاألدبىمبصررجب على هللا عبد امنيه92723

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد محمد ايمان92724

الشرقيةاألدبىمبصرالقصير ابراهيم السيد حسن تمنى92725

الشرقيةاألدبىمبصراحمد غريب احمد جيهان92726

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شكرى السيد خلود92727

الشرقيةاألدبىمبصرالقصير حسن محمد العزيز عبد خالد خلود92728

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد خالد خلود92729
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راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن497(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن479(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن474(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن489(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن416(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن425(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن396(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن613(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثاناالخيوة/ ف

راسباالخيوة/ ف

ثاناالخيوة/ ف

ثاناالخيوة/ ف

راسباالخيوة/ ف

ن485االخيوة/ ف

ثاناالخيوة/ ف

ثاناالخيوة/ ف

ثاناالخيوة/ ف

ن453االخيوة/ ف

راسباالخيوة/ ف

ثاناالخيوة/ ف

ثاناالخيوة/ ف

راسباالخيوة/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد سباعى خلود92730

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن ابراهيم مجدى رانيا92731

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد ابراهيم الكريم عبد ريم92732

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى الفتاح عبد ممدوح سحر92733

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد احمد سليم سليمان سماح92734

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد زكى سمير سيمون92735

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى امام محمد عال92736

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد محمد فاديه92737

الشرقيةاألدبىمبصراحمد غريب احمد فاطمه92738

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود احمد سعد فاطمه92739

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العليم عبد حسينى منار92740

الشرقيةاألدبىمبصرالعوضى السيد محمد ندا92741

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم ابراهيم نها92742

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن على نهوند92743

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم سلمى الرحمن هبه92744

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمود رضوان ابرار92745

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الوهاب عبد حافظ اريج92746

الشرقيةاألدبىمبصرالعيد ابو على عيد ازهار92747

الشرقيةاألدبىمبصرالمرسى مطر السيد السيد اسراء92748

الشرقيةاألدبىمبصرالدين خير على الرحمن عبد مصباح اسراء92749

الشرقيةاألدبىمبصرعلى القادر عبد شحاته اسماء92750

الشرقيةاألدبىمبصرفرحات الرحيم عبد احمد عاطف االء92751

الشرقيةاألدبىمبصربيلى محمد الباسط عبد االء92752

الشرقيةاألدبىمبصرالشين السيد اسماعيل احمد محمود االء92753

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد زكى احمد السالم عبد امل92754

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد فهمى جالل امنيه92755

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الرحمن عبد الفتوح ابو اميره92756

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد جاد ابراهيم ايمان92757

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد السيد محمد ايمان92758

الشرقيةاألدبىمبصرحماده الرحمن عبد احمد ايه92759

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد مفتاح الحميد عبد ايه92760

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد منصور حسن جيهان92761

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان ابراهيم محمد دنيا92762

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد الحسين رانيا92763

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد احمد رحمه92764

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد هللا عبد خيرى رضا92765

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جايل احمد سلوى92766

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد حسين رياض شيماء92767

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد العظيم عبد سعيد شيماء92768

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور الرحمن عبد محمد شيماء92769

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشبراوى سليمان عال92770

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عايش السيد عال92771
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راسباالخيوة/ ف

ثاناالخيوة/ ف

ن526االخيوة/ ف

ن504االخيوة/ ف

ن499االخيوة/ ف

ن509االخيوة/ ف

ن530االخيوة/ ف

ن549االخيوة/ ف

راسباالخيوة/ ف

ثاناالخيوة/ ف

ن538االخيوة/ ف

ثاناالخيوة/ ف

ن464االخيوة/ ف

ثاناالخيوة/ ف

ثاناالخيوة/ ف

ن502ابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ن357ابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ن384ابوعمر منشأة/ ف

ن454ابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

ن393ابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ن408ابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

ن423ابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3615

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرخلف خليفه رمضان فاطمه92772

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته حسن محمد فاطمه92773

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد فوزى مرفت92774

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم احمد منار92775

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد على محمد منار92776

الشرقيةاألدبىمبصرالبارى عبد احمد حسن هللا منه92777

الشرقيةاألدبىمبصرعبده السيد محمود نجاه92778

الشرقيةاألدبىمبصرجاد مصيلحى العظيم عبد رضا نجفه92779

الشرقيةاألدبىمبصرالكيالنى محمد احمد نورا92780

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان احمد الودود عبد محمود نيره92781

الشرقيةاألدبىمبصراالنور محمد خليل نيفين92782

الشرقيةاألدبىمبصرالمتعال عبد العظيم عبد الودود عبد نورهان92783

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد فوزى ابراهيم هايدى92784

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد مصباح هند92785

الشرقيةاألدبىمبصربيلى محمد الفتاح عبد ورده92786

الشرقيةاألدبىمبصرعبده السيد الرحمن عبد ورده92787

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى العزيز عبد متولى ورده92788

الشرقيةاألدبىمبصرالمرسى مطر السيد السيد ياسمين92789

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الدين صالح اسامه ياسمين92790

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد الوهاب عبد يمنى92791

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد زكريا محمد مى92792

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد الباز محمد السيد اسراء92793

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد العال عبد محمد اسراء92794

الشرقيةاألدبىمبصرزايد عمران محمد اسماء92795

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد سعد محمود اسماء92796

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمود عصام امل92797

الشرقيةاألدبىمبصرالنور ابو فرج فكرى امنيه92798

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد شحاته اميره92799

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد محمد حمدى ايمان92800

الشرقيةاألدبىمبصرحمد عطيه السيد ايه92801

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد جوده محمود ايه92802

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد رجب حنان92803

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد صالح خلود92804

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد محمد خلود92805

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن ابراهيم دعاء92806

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد نجيب سامى دنيا92807

الشرقيةاألدبىمبصرمنشاوى هللا عبد عماد رانيا92808

الشرقيةاألدبىمبصرالطاهر هللا عبد سامى رشا92809

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه صالح ريهام92810

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى حسن محمد زينب92811

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد سامى ساميه92812

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد عادل سماح92813
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راسبابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

ن357ابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

ن511ابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

راسبابوعمر منشأة/ ف

ن342ابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ن398ابوعمر منشأة/ ف

ن528ابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ن459ابوعمر منشأة/ ف

ن445ابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ثانابوايوب/ ف

راسبابوايوب/ ف

ن376ابوايوب/ ف

ن424ابوايوب/ ف

راسبابوايوب/ ف

ثانابوايوب/ ف

ن402ابوايوب/ ف

ن534ابوايوب/ ف

ثانابوايوب/ ف

ثانابوايوب/ ف

راسبابوايوب/ ف

ثانابوايوب/ ف

راسبابوايوب/ ف

ثانابوايوب/ ف

ثانابوايوب/ ف

راسبابوايوب/ ف

ن358ابوايوب/ ف

ن500ابوايوب/ ف

ثانابوايوب/ ف

ثانابوايوب/ ف

ثانابوايوب/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد احمد السيد سمر92814

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد هللا عبد السيد عفاف92815

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد السيد مروه92816

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم عبده مروه92817

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين سامى مريم92818

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد مفتاح ابراهيم منار92819

الشرقيةاألدبىمبصرزايد على الحميد عبد محمد مى92820

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار احمد الشوادفى جالل ميرال92821

الشرقيةاألدبىمبصرعبده النور ابو محمد ناديه92822

الشرقيةاألدبىمبصرعمران زايد عمرو السالم عبد نهله92823

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم والء92824

الشرقيةاألدبىمبصرعبده النور ابو محمد ياسمين92825

الشرقيةاألدبىمبصرزايد على السيد منصور ياسمين92826

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود السعيد اسراء92827

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى هللا عبد السيد اسماء92828

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد فتحى عوض اسماء92829

الشرقيةاألدبىمبصرعبده ابراهيم محمد اسماء92830

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم ياسين اسماء92831

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد على محمد االء92832

الشرقيةاألدبىمبصرسليم السالم عبد محمد امال92833

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد امنيه92834

الشرقيةاألدبىمبصرسماحه السيد ابراهيم محمود امنيه92835

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عصام اميره92836

الشرقيةاألدبىمبصربالسى على محمد اميره92837

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم السيد ايمان92838

الشرقيةاألدبىمبصرعبده محمد مصباح ايمان92839

الشرقيةاألدبىمبصرعماره السعيد الشربينى السعيد ايه92840

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد ابراهيم الصادق ايه92841

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد العزيز عبد رضوان بسمه92842

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل المصلحى محمود بشرى92843

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد جميل دعاء92844

الشرقيةاألدبىمبصرالسعيد الشربينى السعيد دينا92845

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد ياسين على دنيا92846

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سليمان النبى عبد ريهام92847

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد سعيد زينب92848

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد على سمير ساره92849

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد شحاته مسلم ساره92850

الشرقيةاألدبىمبصرنوفل حسانين العال عبد على سحر92851

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد صالح شرين92852

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد احمد مصطفى شيماء92853

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود ابراهيم عزه92854

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم محمد دياب الرحمن عبد فاتن92855
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ن429ابوايوب/ ف

راسبابوايوب/ ف

راسبابوايوب/ ف

راسبابوايوب/ ف

ن444ابوايوب/ ف

ن450ابوايوب/ ف

ن488ابوايوب/ ف

ن410ابوايوب/ ف

راسبابوايوب/ ف

ن530ابوايوب/ ف

ن428ابوايوب/ ف

ن426ابوايوب/ ف

ن450ابوايوب/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ن431الحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ن443الحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف

ن384الحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالبهنساوى محمود محمد فداء92856

الشرقيةاألدبىمبصريوسف الهادى عبد محمد منى92857

الشرقيةاألدبىمبصرسعده احمد محمد محمد مياده92858

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد كامل السيد ندى92859

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد محمد محمد رجب ندى92860

الشرقيةاألدبىمبصرالشامى سليمان الدسوقى محمود نورا92861

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد السيد محمود نورهان92862

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن احمد على هدى92863

الشرقيةاألدبىمبصرعيد ابراهيم وجيه ياسمين92864

الشرقيةاألدبىمبصرالحسينى عارف حسن محمد ساره92865

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحى عبد منصور اسماء92866

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد الهادى امنيه92867

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن محمد امنيه92868

الشرقيةاألدبىمبصرالطاهر المنعم عبد محمد امنيه92869

الشرقيةاألدبىمبصرخضر السيد العظيم عبد حسن االء92870

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد هللا عبد ايه92871

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد جمال ايه92872

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى حمدى يحى ايه92873

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد المحمدى خالد خلود92874

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد السعيد الجواد عبد رحمه92875

الشرقيةاألدبىمبصرالودود عبد سعيد محمد رغداء92876

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد المقصود عبد السيد ريهام92877

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد ريهام92878

الشرقيةاألدبىمبصرالتهامى االنور محمد هانى ساره92879

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد ساميه92880

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مقيبل اسماعيل سماح92881

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد احمد سهيله92882

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد عيد سهيله92883

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الديدامونى محمد سهيله92884

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمدى الحميد عبد سوزان92885

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الغفار عبد مفرح سومه92886

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود فوزى محمد شرين92887

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى حمدى محمد شيماء92888

الشرقيةاألدبىمبصرهمام حسن الوهاب عبد فاطمه92889

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد صالح لبنى92890

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل لطفى عادل نرمين92891

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان احمد محمد نرمين92892

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد فتحى نورهان92893

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فتحى رشدى نورهان92894

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد حاتم نيره92895

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد طلبه مصطفى وداد92896

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد السيد يارا92897
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راسبالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ن334بالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ن428بالشرقية الناصرية/ ف

ن528بالشرقية الناصرية/ ف

ن511بالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

راسببالشرقية الناصرية/ ف

ن481بالشرقية الناصرية/ ف

ن436بالشرقية الناصرية/ ف

ن425بالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ن551بالشرقية الناصرية/ ف

راسببالشرقية الناصرية/ ف

ن421بالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ن450بالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ن547بالشرقية الناصرية/ ف

راسببالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ن426بالشرقية الناصرية/ ف

راسببالشرقية الناصرية/ ف

ن383بالشرقية الناصرية/ ف

راسببالشرقية الناصرية/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على حسن ياسمين92898

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد عال92899

الشرقيةاألدبىمبصراحمد باز صالح منال92900

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد حسين ورده92901

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسن ابراهيم االء92902

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد العزيز عبد محمد امانى92903

الشرقيةاألدبىمبصرعلى بيومى صالح امنيه92904

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين صميده ايات92905

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه عيد سالمه صالح ايه92906

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين حمدى بوسى92907

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى ابراهيم احمد تغريد92908

الشرقيةاألدبىمبصرمختار السيد احمد خلود92909

الشرقيةاألدبىمبصرهليل محمد منصور محمد خلود92910

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى عطيه محمد دنيا92911

الشرقيةاألدبىمبصرفرج البديع عبد الناصر عبد رحاب92912

الشرقيةاألدبىمبصرحسين عميره محمود رحاب92913

الشرقيةاألدبىمبصرفرحان ابراهيم حسن سمر92914

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ربيع صابرين92915

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جبر محمد صباح92916

الشرقيةاألدبىمبصرنويجع نويجع محمد صباح92917

الشرقيةاألدبىمبصرحويمد على سويلم محمد فاطمه92918

الشرقيةاألدبىمبصرالفولى حسن محمد السيد محمد فيروز92919

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد العزيز عبد ناديه92920

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد ابراهيم نسرين92921

الشرقيةاألدبىمبصرالفولى الغنى عبد محمد هللا عبد نورهان92922

الشرقيةاألدبىمبصرعقل حسين محمد والء92923

الشرقيةاألدبىمبصرالعيدروس جمعه احمد اسراء92924

الشرقيةاألدبىمبصرالشوربجى محمد السميع عبد محمود االء92925

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الجواد عبد منصور انوار92926

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد السيد ايه92927

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خليل محمد ايه92928

الشرقيةاألدبىمبصرعبيد منصور الشحات هيثم دينا92929

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الجواد عبد محمد شروق92930

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد السيد شرين92931

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى الحسينى صالح شيماء92932

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الباز حامد محمد منى92933

الشرقيةاألدبىمبصرالمحمودى محمد محمد ميرنا92934

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد سعد السيد ناهد92935

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو القادر عبد الهادى عبد ناهد92936

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد ندا92937

الشرقيةاألدبىمبصربركات محمد المعاطى ابو عادل نورهان92938

الشرقيةاألدبىمبصرحامول محمد احمد السيد ابراهيم هدى92939
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راسببالشرقية الناصرية/ ف

راسببالشرقية الناصرية/ ف

راسببالشرقية الناصرية/ ف

راسببالشرقية الناصرية/ ف

راسبتانيس/ ف

ن475تانيس/ ف

ثانتانيس/ ف

ثانتانيس/ ف

ثانتانيس/ ف

راسبتانيس/ ف

راسبتانيس/ ف

راسبتانيس/ ف

راسبتانيس/ ف

راسبتانيس/ ف

ن512تانيس/ ف

ثانتانيس/ ف

ثانتانيس/ ف

ثانتانيس/ ف

راسبتانيس/ ف

ثانتانيس/ ف

ثانتانيس/ ف

ثانتانيس/ ف

ن456تانيس/ ف

ن453تانيس/ ف

راسبتانيس/ ف

ن474تانيس/ ف

ثانشرق القصبى/ ف

ثانشرق القصبى/ ف

ثانشرق القصبى/ ف

راسبشرق القصبى/ ف

راسبشرق القصبى/ ف

ن469شرق القصبى/ ف

راسبشرق القصبى/ ف

ثانشرق القصبى/ ف

ثانشرق القصبى/ ف

ثانشرق القصبى/ ف

ن431شرق القصبى/ ف

ن452شرق القصبى/ ف

ثانشرق القصبى/ ف

ثانشرق القصبى/ ف

راسبشرق القصبى/ ف

ثانشرق القصبى/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرباشا مصطفى محمود اشرف هويدا92940

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته عاطف محمد طه ياسمين92941

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود نظمى الباز احالم92942

الشرقيةاألدبىمبصرالشربينى الحليم عبد ابراهيم فتحى اسراء92943

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد المجيد عبد الكريم عبد مجدى االء92944

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عطيه السيد يوسف االء92945

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض المعز عبد محمد الناصر عبد ايه92946

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد انور محمد ايمان92947

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد السعيد ياسر ايه92948

الشرقيةاألدبىمبصرشرف محمد هالل محمد محمد ايناس92949

الشرقيةاألدبىمبصرعامر عطيه محمد محمد عطيه اميره92950

الشرقيةاألدبىمبصرالدين سعد رضوان فريد جيهان92951

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد محمد حسان حكمت92952

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم خالد داليا92953

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه عاطف دينا92954

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عيد الفتاح عبد حسن رحمه92955

الشرقيةاألدبىمبصرسليم بدران جمال رحمه92956

الشرقيةاألدبىمبصرالزيات السيد المنعم عبد احمد رزان92957

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عطيه حسن عطيه رويدا92958

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد عطيه حمدى سلسبيل92959

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد على محروس سميه92960

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم السيد سهيله92961

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السعيد السيد عبير92962

الشرقيةاألدبىمبصرحلبى جاد الحميد عبد السيد فاتن92963

الشرقيةاألدبىمبصرالسعيد جمال محمد فاطمه92964

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عباده فايد ابراهيم منار92965

الشرقيةاألدبىمبصررمضان عطيه زكى رمضان منار92966

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد منار92967

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العال عبد عماد ميرفت92968

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد لطفى جمال ميرنا92969

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى احمد ايمن ندى92970

الشرقيةاألدبىمبصرالسعيد فوزى احمد نورا92971

الشرقيةاألدبىمبصربسيونى ابراهيم مبروك نورهان92972

الشرقيةاألدبىمبصرالباقى عبد الوهاب عبد عطيه الغفار عبد وفاء92973

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد اللطيف عبد وفاء92974

الشرقيةاألدبىمبصرصبرى حسن حسنى السيد حسن يارا92975

الشرقيةاألدبىمبصرسعد ابراهيم موسى رضا اسراء92976

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه السالم عبد رمضان الشيماء92977

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته على سعيد ايناس92978

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد فتوح ايمن ايمان92979

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السميع عبد الدين حسام ايمان92980

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الغنى عبد الرؤوف عبد هللا عبد ايمان92981
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راسبشرق القصبى/ ف

ثانشرق القصبى/ ف

ن432نجم ديرب/ ف

ن538نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن465نجم ديرب/ ف

ن441نجم ديرب/ ف

ن482نجم ديرب/ ف

ن350نجم ديرب/ ف

ن526نجم ديرب/ ف

ن468نجم ديرب/ ف

ن529نجم ديرب/ ف

ن463نجم ديرب/ ف

ن430نجم ديرب/ ف

ن385نجم ديرب/ ف

ن390نجم ديرب/ ف

ن417نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن442نجم ديرب/ ف

ن427نجم ديرب/ ف

ن545نجم ديرب/ ف

ن466نجم ديرب/ ف

ن422نجم ديرب/ ف

ن433نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن425نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن533نجم ديرب/ ف

ن534نجم ديرب/ ف

ن386نجم ديرب/ ف

ن497نجم ديرب/ ف

ن483نجم ديرب/ ف

ن489نجم ديرب/ ف

ن452نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

راسباكوه/ ف

ن460اكوه/ ف

ن424اكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

راسباكوه/ ف

ن391اكوه/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الوهاب عبد راضى اسماء92982

الشرقيةاألدبىمبصرعزام هللا عبد زكى هللا عبد اسماء92983

الشرقيةاألدبىمبصرسيف محمد جمعه النبى عبد اسماء92984

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد فتحى مجدى اسماء92985

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد عطيه محمد االء92986

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد على عطيه محمد امنيه92987

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد اسماعيل اسراء92988

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم جوده ايه92989

الشرقيةاألدبىمبصرالعزب السيد حسانين سعيد ايه92990

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد عماد خلود92991

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد سعد هللا عبد دينا92992

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد حامد الرحمن عبد رحمه92993

الشرقيةاألدبىمبصرسعد ابراهيم السيد سعد ساميه92994

الشرقيةاألدبىمبصرحسن هللا عبد الغنى عبد عطيه عزه92995

الشرقيةاألدبىمبصربدوى محمد متولى عادل مريم92996

الشرقيةاألدبىمبصرسمره احمد مصطفى رضا منار92997

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الرحمن عبد محمد منار92998

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد سعيد منه92999

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد رضا مها93000

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد على حامد مى93001

الشرقيةاألدبىمبصرزينهم الغفور عبد الدسوقى نجاح93002

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد السيد عصام ندى93003

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد لطفى عادل نرمين93004

الشرقيةاألدبىمبصرالدليل محمد مصطفى محمد نرمين93005

الشرقيةاألدبىمبصرخليل رضوان محمد رضوان نورا93006

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد النور عبد محمد نورهان93007

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور السيد عاطف هاجر93008

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد لطفى هاجر93009

الشرقيةاألدبىمبصرغريب حسن هللا عبد محمد هاجر93010

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على محمد خالد ورده93012

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه هللا عبد العطا ابو على ورده93013

الشرقيةاألدبىمبصرحمد العزيز عبد اسماعيل خيرى وفاء93014

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى سليمان السيد محمود ياسمين93015

الشرقيةاألدبىمبصراالشقر طنطاوى ابراهيم محمد الحسينى سهيله93016

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد اسماعيل اسراء93017

الشرقيةاألدبىمبصرصديق اللطيف عبد سعيد اسراء93018

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد احمد الكريم عبد االء93019

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الرحيم عبد هشام االء93020

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد سامى ايه93021

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد ايمان93022

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى احمد سيد اسماعيل الشيماء93023

الشرقيةاألدبىمبصرالسباعى سعيد ابراهيم بسمه93024
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ن436اكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

ن395اكوه/ ف

ن397اكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

ن402اكوه/ ف

ن477اكوه/ ف

ن334اكوه/ ف

ن390اكوه/ ف

ن380اكوه/ ف

ن389اكوه/ ف

ن370اكوه/ ف

ن364اكوه/ ف

ن392اكوه/ ف

راسباكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

ن373اكوه/ ف

ن526اكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

ن377اكوه/ ف

ن447اكوه/ ف

ن425اكوه/ ف

ن382اكوه/ ف

ن532اكوه/ ف

ن456اكوه/ ف

ن444اكوه/ ف

ن390اكوه/ ف

راسباكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

راسباكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

ن509العصايد/ ف

ن398العصايد/ ف

ن429العصايد/ ف

ن549العصايد/ ف

ن448العصايد/ ف

ن529العصايد/ ف

ن423العصايد/ ف

ن382العصايد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد متولى سعيد دنيا93025

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى محمد هللا عبد محمد دينا93026

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد محمود رتيبه93027

الشرقيةاألدبىمبصرالحق عبد خليل محمود ساره93028

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد ماجد سحر93029

الشرقيةاألدبىمبصرالبرى احمد محمود اشرف شيماء93030

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ممدوح شيماء93031

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد عبده صالح فاطمه93032

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد النبى عبد محمد فاطمه93033

الشرقيةاألدبىمبصرالسباعى توفيق سمير ماجده93034

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض محمد محمد هدايه وسام93035

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد ياسمين93036

الشرقيةاألدبىمبصرالطويل على محمد حامد اسراء93037

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه سعيد محمد حسام اسماء93038

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عفيفى سامح اسماء93039

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد محمد عصام امال93040

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى السيد محمد امانى93041

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو احمد التهامى الرحيم عبد اميره93042

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شعبان باسم ايه93043

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على محمد عادل حنان93044

الشرقيةاألدبىمبصرطه محمد طه خلود93045

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد عالء سندس93046

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد حسن ابراهيم شمس93047

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد مصطفى مصطفى شيماء93048

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد صبرى محمد محمد مريم93049

الشرقيةاألدبىمبصرعوض عسكر احمد محمد ندا93050

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود عبده محمد عبده ورده93051

الشرقيةاألدبىمبصرالسعيد احمد السيد ايمان93052

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السالم عبد محمد دعاء93053

الشرقيةاألدبىمبصرشبانه المجيد عبد السيد طلعت دينا93054

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد نور محمد حسام زينب93055

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته احمد احمد سماح93056

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته احمد شحته فاطمه93057

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد االمام على مريم93058

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى احمد نورهان93059

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد نبيل ناريمان93060

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد احمد ياسمين93061

الشرقيةاألدبىمبصرالجندى ابراهيم اسماعيل مسعد اسراء93062

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السعيد احمد ايه93063

الشرقيةاألدبىمبصرامبابى المجيد عبد مصطفى ايه93064

الشرقيةاألدبىمبصربشير ابراهيم محمد خلود93065

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد الرحيم عبد دعاء93066
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ن404العصايد/ ف

ن436العصايد/ ف

ن467العصايد/ ف

ن435العصايد/ ف

ن421العصايد/ ف

ن457العصايد/ ف

ن462العصايد/ ف

ن460العصايد/ ف

ن518العصايد/ ف

ثانالعصايد/ ف

ن421العصايد/ ف

ن491العصايد/ ف

ثانالمجفف/ ف

ن562المجفف/ ف

ن407المجفف/ ف

ثانالمجفف/ ف

ثانالمجفف/ ف

ثانالمجفف/ ف

ن470المجفف/ ف

ن461المجفف/ ف

ثانالمجفف/ ف

ن466المجفف/ ف

ن536المجفف/ ف

ن498المجفف/ ف

ن441المجفف/ ف

ثانالمجفف/ ف

ثانالمجفف/ ف

ن541عمرو بنى جميزة/ ف

ن504عمرو بنى جميزة/ ف

ن465عمرو بنى جميزة/ ف

ثانعمرو بنى جميزة/ ف

ن394عمرو بنى جميزة/ ف

ن457عمرو بنى جميزة/ ف

ن407عمرو بنى جميزة/ ف

ن388عمرو بنى جميزة/ ف

ن380عمرو بنى جميزة/ ف

ن498عمرو بنى جميزة/ ف

ن429صافور/ ف

ن522صافور/ ف

ن419صافور/ ف

ن412صافور/ ف

ن558صافور/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3629

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى ابراهيم عثمان دينا93067

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد حسن السعيد زينب93068

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محروس صفطه سجى93069

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد خالد شاديه93070

الشرقيةاألدبىمبصرغزالى المقصود عبد سيد شريف شاهنده93071

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد العظيم عبد محمد عزت عائشه93072

الشرقيةاألدبىمبصرعبده احمد صديق الشافعى فاطمه93073

الشرقيةاألدبىمبصرخليل خضر اكرامى هللا منه93074

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد القناوى مصطفى عطا نبيله93075

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد الرحمن عبد صبرى ندا93076

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الجواد عبد الجواد عبد محمد نسمه93077

الشرقيةاألدبىمبصرهالل حماد محمد مصطفى نعمه93078

الشرقيةاألدبىمبصرحسب صادق ابراهيم صادق نوران93079

الشرقيةاألدبىمبصرشامه عبده الحى عبد الرازق عبد نورهان93080

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار حسن صديق نجاح خالد هاجر93081

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا سليمان احمد عماد هاجر93082

الشرقيةاألدبىمبصرالجيد عبد محمد عادل هدى93083

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عزب الرحيم عبد احمد هدير93084

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل مصطفى اشرف همت93085

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد اليزيد ابو اشرف ياسمين93086

الشرقيةاألدبىمبصرفرج الحافظ عبد رجب مصطفى ياسمين93087

الشرقيةاألدبىمبصرالمنطلب عبد احمد احمد امينه93088

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد رمضان امين امل93089

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد حمدى ايمان93090

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد مهدى ايمان93091

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عطيه احمد عماد جهاد93092

الشرقيةاألدبىمبصرالعزب محمد العزب ساره93093

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الهادى محمد العزيز عبد ساره93094

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عبده القادر عبد شيماء93095

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد محمد شيماء93096

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عبده القادر عبد صفيه93097

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الرازق عبد الواحد عبد غاده93098

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عبده صبحى فاطمه93099

الشرقيةاألدبىمبصرغالى احمد عصام كوثر93100

الشرقيةاألدبىمبصرحسن كامل صالح هاجر93101

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عزب مختار ابراهيم ايه93102

الشرقيةاألدبىمبصررزق ابراهيم عزت ايه93103

الشرقيةاألدبىمبصرزيدان احمد السيد مجدى ايه93104

الشرقيةاألدبىمبصرمنتصر سعد اسامه اسماء93105

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عوض ياسر امنيه93106

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه متولى عيد احمد ايمان93107

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سالمه محمود تسنيم93108
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ن514صافور/ ف

ن352صافور/ ف

ثانصافور/ ف

ثانصافور/ ف

ن388صافور/ ف

ن495صافور/ ف

ن548صافور/ ف

ن501صافور/ ف

ن515صافور/ ف

ن476صافور/ ف

ثانصافور/ ف

ن519صافور/ ف

ن583صافور/ ف

ن444صافور/ ف

ن442صافور/ ف

ن493صافور/ ف

ن448صافور/ ف

ن480صافور/ ف

ن414صافور/ ف

ثانصافور/ ف

ثانصافور/ ف

راسببرمكيم/ ف

ن489برمكيم/ ف

ن456برمكيم/ ف

ن416برمكيم/ ف

ن505برمكيم/ ف

ن382برمكيم/ ف

ن374برمكيم/ ف

ن457برمكيم/ ف

ن396برمكيم/ ف

ن472برمكيم/ ف

ن449برمكيم/ ف

ثانبرمكيم/ ف

ن439برمكيم/ ف

ن488برمكيم/ ف

ثانكراديس/ ف

ن428كراديس/ ف

ن402كراديس/ ف

ثانكراديس/ ف

ن465كراديس/ ف

ن431كراديس/ ف

ثانكراديس/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعد الحكيم عبد حفيظه93109

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب احمد طه سامى خلود93110

الشرقيةاألدبىمبصرفوده فاتح محمد هانى شمس93111

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم هللا عبد محمد شيماء93112

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد العزيز عبد احمد عزه93113

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العليم عبد جميل غاده93114

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الغنى عبد زغلول السيد فاطمه93115

الشرقيةاألدبىمبصرسعد محمد عيد محمد فاطمه93116

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض محمد محمد رضا منار93117

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد هللا عبد الحميد عبد مياده93118

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد صادق السيد وائل نسرين93119

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد البديع عبد السيد هاجر93120

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على خليفه هاجر93121

الشرقيةاألدبىمبصرعوض هللا عوض جمعه هبه93122

الشرقيةاألدبىمبصرمنتصر فتحى عادل هدير93123

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد محمد ورده93124

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم منصور السيد وفاء93125

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد قطب سامى رضا اسراء93126

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السعيد اسراء93127

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سالم جوده اسراء93128

الشرقيةاألدبىمبصرعباس صديق حمدى اسامه اسماء93129

الشرقيةاألدبىمبصرعلى متولى فتحى ناجى اسماء93130

الشرقيةاألدبىمبصرفرحات محمد ضرار هللا عبد اقبال93131

الشرقيةاألدبىمبصرموسى احمد سمير انصاف93132

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ايمن جهاد93133

الشرقيةاألدبىمبصرالخواص على ابراهيم على عاطف خلود93134

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد على محمود دعاء93135

الشرقيةاألدبىمبصرعزب جمعه السيد العال عبد دعاء93136

الشرقيةاألدبىمبصرزياده محمد صبيح ابو عالء ساره93137

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد نبيل سحر93138

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد احمد شيماء93139

الشرقيةاألدبىمبصرالصيرفى على السيد محمود عاطف شيماء93140

الشرقيةاألدبىمبصرالشهابى حسين حسن حسين صبرى فوزيه93141

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد نبيل مريم93142

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد محمد عيسى هاجر93143

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه على مصطفى هاجر93144

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه السيد ايمن هبه93145

الشرقيةاألدبىمبصرصبرى محمد فتحى هنا93146

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود على ياسمين93147

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد امين اسماء93148

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان مكى حسن اسماء93149

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد لطفى اسماء93150
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ن487كراديس/ ف

راسبكراديس/ ف

ثانكراديس/ ف

ن558كراديس/ ف

ن548كراديس/ ف

ن502كراديس/ ف

ثانكراديس/ ف

ثانكراديس/ ف

ثانكراديس/ ف

ن393كراديس/ ف

راسبكراديس/ ف

ن557كراديس/ ف

ن538كراديس/ ف

ن554كراديس/ ف

ن514كراديس/ ف

راسبكراديس/ ف

ن581كراديس/ ف

ثانبهنيا/ ف

ن501بهنيا/ ف

ن431بهنيا/ ف

ن531بهنيا/ ف

ن483بهنيا/ ف

ثانبهنيا/ ف

ثانبهنيا/ ف

ن540بهنيا/ ف

ن539بهنيا/ ف

ن543بهنيا/ ف

ن463بهنيا/ ف

ن483بهنيا/ ف

ثانبهنيا/ ف

راسببهنيا/ ف

ن495بهنيا/ ف

ن368بهنيا/ ف

ن451بهنيا/ ف

راسببهنيا/ ف

ن495بهنيا/ ف

ن517بهنيا/ ف

ن351بهنيا/ ف

ن362بهنيا/ ف

ن389المناحريت/ ف

ن402المناحريت/ ف

ن470المناحريت/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم جمال حماده اميره93151

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد مصطفى ايمان93152

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الودود عبد عطيه سماح93153

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الحميد عبد سوميه93154

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد كمال فاطمه93155

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد مجدى فكريه93156

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد صبرى محمد ايمن منار93157

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد على حماده نفيسه93158

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد على السالم عبد نورا93159

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمود محمد نورهان93160

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد نهله93161

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد العزيز عبد اروى93162

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سليمان النبى عبد محمد اريج93163

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد فاتح ايمان93164

الشرقيةاألدبىمبصررمضان بدوى المنعم عبد احمد جهاد93165

الشرقيةاألدبىمبصرسالم عمر يوسف محمد حنان93166

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد هانى حنان93167

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد احمد الحفيظ عبد احمد خلود93168

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمود محمد محمد دعاء93169

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد دنيا93170

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد الهنداوى محمد محمد رحمه93171

الشرقيةاألدبىمبصرادريس الحى عبد محمد طه رضوى93172

الشرقيةاألدبىمبصراحمد كمال احمد فتحى ساره93173

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عطوه السيد محمد ساره93174

الشرقيةاألدبىمبصرالعطا ابو هللا عوض حسن سميره93175

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد ابراهيم عبير93176

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد الرحمن عبد العزيز عبد علياء93177

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الغنى عبد حامد فاطمه93178

الشرقيةاألدبىمبصرشرف العال عبد محمد السيد هللا عبد مى93179

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حمد كامل خليل هبه93180

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد ابراهيم اميره93181

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الفتاح عبد جمال اميره93182

الشرقيةاألدبىمبصرورده ابو توفيق صبحى ايمان93183

الشرقيةاألدبىمبصرالباز سالم السعيد ايه93184

الشرقيةاألدبىمبصرورده ابو توفيق ايمن ايه93185

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد اشرف بسمه93186

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد راضى دينا93187

الشرقيةاألدبىمبصرالنبى عبد نبيه السيد اشرف شرين93188

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الصمد عبد السيد شيماء93189

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد المولى عبد السيد صفاء93190

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حامد هشام علياء93191

الشرقيةاألدبىمبصرعيد محمد احمد مروه93192
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ن465المناحريت/ ف

ن532المناحريت/ ف

ن470المناحريت/ ف

ن395المناحريت/ ف

ن371المناحريت/ ف

ن413المناحريت/ ف

ن454المناحريت/ ف

ن499المناحريت/ ف

ن446المناحريت/ ف

ن398المناحريت/ ف

راسبالمناحريت/ ف

ثانالقطايع/ ف

ن514القطايع/ ف

ن525القطايع/ ف

ن456القطايع/ ف

ثانالقطايع/ ف

ن394القطايع/ ف

ن562القطايع/ ف

ن425القطايع/ ف

ثانالقطايع/ ف

ن477القطايع/ ف

ن437القطايع/ ف

ن509القطايع/ ف

ثانالقطايع/ ف

ن446القطايع/ ف

ثانالقطايع/ ف

ثانالقطايع/ ف

ثانالقطايع/ ف

ن344القطايع/ ف

ثانالقطايع/ ف

ن417الهوابر/ ف

ن529الهوابر/ ف

ن542الهوابر/ ف

ثانالهوابر/ ف

ن528الهوابر/ ف

ن515الهوابر/ ف

ن420الهوابر/ ف

ن532الهوابر/ ف

ن566الهوابر/ ف

ثانالهوابر/ ف

ن467الهوابر/ ف

ن435الهوابر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد شحاته صبحى منار93193

الشرقيةاألدبىمبصرالحديد حسن العظيم عبد منار93194

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد احمد نورهان93195

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم موسى اسماء93196

الشرقيةاألدبىمبصررمضان المنعم عبد رضا االء93197

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمد ايه93198

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد احمد حنان93199

الشرقيةاألدبىمبصرامام السيد ياسر رشا93200

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد صبحى ساره93201

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد محمد علياء93202

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد الصادق عبد اسامه ناديه93203

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد ياسر ابتسام93204

الشرقيةاألدبىمبصرغالى عيد محمد الحميد عبد ابرار93205

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود جمال اسماء93206

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد العزيز عبد محمد اسماء93207

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد هللا جاب عطيه اميره93208

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم صابر محمد اميره93209

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد محمد كمال اميره93210

الشرقيةاألدبىمبصرغريب العربى الطاهر محمد صالح ايمان93211

الشرقيةاألدبىمبصرعزب رمضان محمد ايمان93212

الشرقيةاألدبىمبصرحوايج حفنى حسين جمال ايه93213

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد ايه93214

الشرقيةاألدبىمبصررضوان محمود على محمود جهاد93215

الشرقيةاألدبىمبصرالزهيرى الرازق عبد فرج دنيا93216

الشرقيةاألدبىمبصرالزغاوى محمد العظيم عبد حامد رانيا93217

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد ناصر رحمه93218

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد المنعم عبد رفعت رغده93219

الشرقيةاألدبىمبصرغيث محمد السيد على رفيده93220

الشرقيةاألدبىمبصرالهاللى العزيز عبد احمد رقيه93221

الشرقيةاألدبىمبصرشعالن خيرى حماده ريهام93222

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى اليزيد ابو محمد ساره93223

الشرقيةاألدبىمبصربدر خالد محمدى محمود سماء93224

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد سمر93225

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته بيومى وليد سهيله93226

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على صبحى صفا93227

الشرقيةاألدبىمبصرحموده احمد محمد عطيه عبير93228

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الفتوح ابو عادل غاده93229

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سعيد محمد سعيد فاتن93230

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى متولى صبرى فاطمه93231

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد عادل فاطمه93232

الشرقيةاألدبىمبصرحزقيل عفيفى فتحى فاطمه93233

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات الرؤف عبد محمود فاطمه93234
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ن545الهوابر/ ف

راسبالهوابر/ ف

ثانالهوابر/ ف

ن393ابوعساكر/ ف

ثانابوعساكر/ ف

ن532ابوعساكر/ ف

راسبابوعساكر/ ف

راسبابوعساكر/ ف

ثانابوعساكر/ ف

ثانابوعساكر/ ف

ثانابوعساكر/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن458القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن378القمح منيا/ ف

ن450القمح منيا/ ف

ن404القمح منيا/ ف

ن538القمح منيا/ ف

ن521القمح منيا/ ف

راسبالقمح منيا/ ف

ن533القمح منيا/ ف

ن405القمح منيا/ ف

ن360القمح منيا/ ف

ن397القمح منيا/ ف

ن474القمح منيا/ ف

ن359القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن377القمح منيا/ ف

ن456القمح منيا/ ف

ن542القمح منيا/ ف

ن378القمح منيا/ ف

ن459القمح منيا/ ف

ن413القمح منيا/ ف

ن478القمح منيا/ ف

ن445القمح منيا/ ف

ن432القمح منيا/ ف

ن439القمح منيا/ ف

ن390القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن535القمح منيا/ ف

ن390القمح منيا/ ف

ن533القمح منيا/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد شحته محسن فاطمه93235

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد فرح93236

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد فتحى محمد قمر93237

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد سعيد محمد لبنى93238

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد ياسر منار93239

الشرقيةاألدبىمبصردياب سليمان ابراهيم مى93240

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد فؤاد هللا منه93241

الشرقيةاألدبىمبصرعمران محمد نبيل نبيله93242

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الخالق عبد الرحمن عبد نرمين93243

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد هللا عبد خالد نيره93244

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد متولى احمد جابر هاجر93245

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد القادر عبد مصطفى هدى93246

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب عيسى احمد هند93247

الشرقيةاألدبىمبصربدر ابراهيم محمد ناصر هند93248

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد محمد ياسر االء93249

الشرقيةاألدبىمبصرعايدى محمد زكريا ياسمين93250

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم توفيق محمد االء93251

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد احمد محمد ايات93252

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان كمال هشام ايه93253

الشرقيةاألدبىمبصرجوهرى ابراهيم محمد ايه93254

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد يوسف الفتاح عبد اسراء93255

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد هللا عبد عوض اسراء93256

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم هللا عبد امنيه93257

الشرقيةاألدبىمبصرجوهرى ابراهيم حسام الزهراء93258

الشرقيةاألدبىمبصرغنيمى الفتوح ابو غنيمى رحمه93259

الشرقيةاألدبىمبصربيومى محمد احمد محمد روان93260

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد اسماعيل ساره93261

الشرقيةاألدبىمبصرحسين كامل محمد عاليه93262

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد الطاهر احمد ايمن فايقه93263

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم جوده سعيد مرام93264

الشرقيةاألدبىمبصرحسين صابر الفتوح ابو هللا منه93265

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الهادى محمد رمضان نرمين93266

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد الهادى محمد عيسى هاجر93267

الشرقيةاألدبىمبصرنادى الغنى عبد احمد هدى93268

الشرقيةاألدبىمبصرسلطان العزيز عبد حاتم هناء93269

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسانين امين ياسمين93270

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد الحق عبد عزت ياسمين93271

الشرقيةاألدبىمبصرحامد المنعم عبد ماهر اسماء93272

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد حماده اسراء93273

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عطا محمد امانى93274

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن رجب االء93275

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على مغاورى رجب ايه93276
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ن583القمح منيا/ ف

ن364القمح منيا/ ف

ن432القمح منيا/ ف

ن359القمح منيا/ ف

ن374القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن461القمح منيا/ ف

ن446القمح منيا/ ف

ن446القمح منيا/ ف

ن487القمح منيا/ ف

ن412القمح منيا/ ف

ن575القمح منيا/ ف

ن507القمح منيا/ ف

ن496القمح منيا/ ف

ن356القمح منيا/ ف

ن341القمح منيا/ ف

ن462حلين كوم/ ف

ن380حلين كوم/ ف

ن416حلين كوم/ ف

ن485حلين كوم/ ف

ن464حلين كوم/ ف

ن515حلين كوم/ ف

ن546حلين كوم/ ف

ثانحلين كوم/ ف

ن530حلين كوم/ ف

ثانحلين كوم/ ف

ن379حلين كوم/ ف

ن488حلين كوم/ ف

ن522حلين كوم/ ف

ن497حلين كوم/ ف

ن492حلين كوم/ ف

ن540حلين كوم/ ف

ن452حلين كوم/ ف

ن483حلين كوم/ ف

ن504حلين كوم/ ف

ن409حلين كوم/ ف

ن531حلين كوم/ ف

ثانابوطواله/ ف

ثانابوطواله/ ف

ثانابوطواله/ ف

ثانابوطواله/ ف

ن495ابوطواله/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالحسن ابو عبده محمد هللا عبد ايه93277

الشرقيةاألدبىمبصرالزلزلى محمود فؤاد جيالن93278

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان المجيد عبد حمدى خديجه93279

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى اسماعيل محمد المنعم عبد خلود93280

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حامد المنعم عبد ماهر سماح93281

الشرقيةاألدبىمبصرالشوربجى محمد مصطفى مراكبى ضحى93282

الشرقيةاألدبىمبصرمكى محمد السميع عبد حمدى فاطمه93283

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى السيد فرج ناصر ليلى93284

الشرقيةاألدبىمبصرحسين السيد حسين ندا93285

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد محمد ناصر ندا93286

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الوهاب عبد امانى93287

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى السيد متولى اسراء93288

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم اشرف جهاد93289

الشرقيةاألدبىمبصرجوده محمد خالد جهاد93290

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد جمال حبيبه93291

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد احمد ريهام93292

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد عاطف سميه93293

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد محمد فاطمه93294

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم حسنى محمود هاشم لمياء93295

الشرقيةاألدبىمبصرالفتوح ابو المنعم عبد الفتوح ابو مى93296

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد شعبان السيد محمود ماجده93297

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد رضا هاجر93298

الشرقيةاألدبىمبصرسحيت ابراهيم فوزى محمد ناصر ابتسام93299

الشرقيةاألدبىمبصرطريح اسماعيل فتحى محمد اروى93300

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد البارى عبد ايمان93301

الشرقيةاألدبىمبصرخضره العال عبد جوده سعيد ايه93302

الشرقيةاألدبىمبصرالسداوى احمد محمود لطفى سحر93303

الشرقيةاألدبىمبصربركات نصر الفتاح عبد عاطف سماح93304

الشرقيةاألدبىمبصرالصبروط حسن المنعم عبد حسن مروه93305

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد العزيز عبد مروه93306

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الدين عز صبحى اسالم مها93307

الشرقيةاألدبىمبصرحموده محمد حموده مريم93308

الشرقيةاألدبىمبصرخضرى السيد مدحت وفاء93309

الشرقيةاألدبىمبصرعجيله مصطفى الدسوقى ابراهيم محمد يارا93310

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السميع عبد محمد اسراء93311

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمود اسراء93312

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد الناصر عبد اسماء93313

الشرقيةاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد الحافظ عبد ايه93314

الشرقيةاألدبىمبصرنبوى محمد مجدى ايه93315

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد العظيم عبد محمد ايه93316

الشرقيةاألدبىمبصررشاد محمد نبيل ايه93317

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد خالد ايمان93318
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ن606ابوطواله/ ف

ثانابوطواله/ ف

ن373ابوطواله/ ف

ثانابوطواله/ ف

راسبابوطواله/ ف

ن378ابوطواله/ ف

ن578ابوطواله/ ف

ن542ابوطواله/ ف

ن500ابوطواله/ ف

ن527ابوطواله/ ف

ثانالمحمدية/ ف

ن423المحمدية/ ف

ن369المحمدية/ ف

ثانالمحمدية/ ف

ن406المحمدية/ ف

ن489المحمدية/ ف

ن486المحمدية/ ف

ن428المحمدية/ ف

ن389المحمدية/ ف

ن377المحمدية/ ف

ثانالمحمدية/ ف

ثانالمحمدية/ ف

ن383العزيزية/ ف

ن506العزيزية/ ف

ن396العزيزية/ ف

ن424العزيزية/ ف

ثانالعزيزية/ ف

ن394العزيزية/ ف

ن375العزيزية/ ف

ن348العزيزية/ ف

ن356العزيزية/ ف

ن556العزيزية/ ف

ن496العزيزية/ ف

ن556العزيزية/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن434القبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن409القبلى الزقازيق كفر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد ايمان93319

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود يسرى ايه93320

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد عادل اميره93321

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحكيم عبد وجيه اميره93322

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد احمد ايه93323

الشرقيةاألدبىمبصرالزلبانى محمد زكى صبرى ايه93324

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد القادر عبد العظيم عبد ايه93325

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الظاهر عبد محمود بسمه93326

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد العظيم عبد بسنت93327

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمود خالد خلود93328

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المعوض عبد الناصر عبد دعاء93329

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد دسوقى خالد دينا93330

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السيد ياسين رباب93331

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ياسين وجيه رحمه93332

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد هانى رنا93333

الشرقيةاألدبىمبصرسالم بيومى عصام روضه93334

الشرقيةاألدبىمبصرعلى شوقى احمد ساره93335

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين عثمان السيد ساره93336

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود السيد ساره93337

الشرقيةاألدبىمبصرعلى فهمى سامى ساره93338

الشرقيةاألدبىمبصرغانم ابراهيم محمود ساره93339

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه هللا عبد محمد سهير93340

الشرقيةاألدبىمبصريوسف حسن جوده سهيله93341

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد سعيد سهيله93342

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى فتحى السيد شيماء93343

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد العزيز عبد الناصر عبد شيماء93344

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان يوسف حسن صبرى صباح93345

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد محمد صباح93346

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد البهلولى محمد السيد ضحى93347

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مرسى الناصر عبد ضحى93348

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان يوسف يونس سعيد عزيزه93349

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السعيد احمد علياء93350

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المعبود عبد محمد علياء93351

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد فاطمه93352

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد دياب فرحه93353

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمدى اشرف منار93354

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المعبود عبد الناصر عبد منار93355

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المعبود عبد محمد هللا منه93356

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى رشاد وائل مى93357

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم هللا عبد ندى93358

الشرقيةاألدبىمبصرنجم كامل محمد محمد ندى93359

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على حمدين على نرمين93360
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راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن417القبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن349القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن346القبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن378القبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن539القبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن574القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن512القبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن468القبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد سعيد نورا93361

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد محمد نورا93362

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد الفتاح عبد محمد نيره93363

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد ابراهيم مرعى ابراهيم هاجر93364

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه هللا عبد محمد هاجر93365

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى السيد حميد هانى هاجر93366

الشرقيةاألدبىمبصرالستار عبد الفتاح عبد ايمن هدى93367

الشرقيةاألدبىمبصرالشين احمد فايز ياسمين93368

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السعيد محمد ياسمين93369

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد انور محمد محمد ياسمين93370

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود سعيد عاطف ياسمين93371

الشرقيةاألدبىمبصرزواده سليم حسين محمد اسراء93372

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن ابراهيم سليم اسماء93373

الشرقيةاألدبىمبصرفراج ابراهيم خالد امل93374

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد الفتاح عبد خالد ايه93375

الشرقيةاألدبىمبصرصالح حسين كمال سعيد ايه93376

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد مصطفى الهادى عبد على ايه93377

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد العزيز عبد خلود93378

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد خليل عادل دعاء93379

الشرقيةاألدبىمبصرخاطر حسن الواحد عبد طاهر رحاب93380

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الشافى عبد وحيد زينب93381

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم فرج هللا عبد سارا93382

الشرقيةاألدبىمبصرفايد محمود عثمان محمود ساره93383

الشرقيةاألدبىمبصرحسبو سالم توفيق سعيد ساميه93384

الشرقيةاألدبىمبصرزواده الحليم عبد مسلم وحيد سميره93385

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد حسن محمد شريهان93386

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن العظيم عبد سامى شمس93387

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار سعيد عيد محمد شيماء93388

الشرقيةاألدبىمبصررمضان يونس حسين عبير93389

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد السيد عيد فاطمه93390

الشرقيةاألدبىمبصرعوده مكاوى محمد السيد فوزيه93391

الشرقيةاألدبىمبصربدر طه محمد طه مروه93392

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد الفتاح عبد الفتاح عبد مريم93393

الشرقيةاألدبىمبصرالبشارى ابراهيم رضا محمد منار93394

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الفتاح عبد صابر حسن نرمين93395

الشرقيةاألدبىمبصرسيد رزق زغبى رضا نعمه93396

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار عطيه النبى عبد محمد نفين93397

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد محمود الهادى عبد احمد نهى93398

الشرقيةاألدبىمبصرالبط محمد على رجب نورا93399

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد عطيه شحته نورا93400

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد عرابى نورا93401

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد السيد محمد نورا93402
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ن457القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن467القبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن504القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن456القبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن419القبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن434عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن397عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن412عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

راسبعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن494عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

راسبعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

راسبعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

راسبعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن487عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

راسبعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

راسبعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن369عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

راسبعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد طه احمد نورهان93403

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد جمعه هاجر93404

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم حفنى الدين سعد هاجر93405

الشرقيةاألدبىمبصرالصباغ محمد هللا عبد محمود هدى93406

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مصطفى مصطفى هدى93407

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السيد امين ابراهيم وفاء93408

الشرقيةاألدبىمبصرالوفا ابو جبر حسن رضا والء93409

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العال ابو ابراهيم محمد والء93410

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الحليم عبد هشام احالم93411

الشرقيةاألدبىمبصرسالمان محمد رأفت اسراء93412

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحفيظ عبد هللا عبد اسراء93413

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد مجدى اسماء93414

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمود الوهاب عبد ابراهيم اميره93415

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى يوسف المنعم عبد اميره93416

الشرقيةاألدبىمبصرخضرى ابراهيم المنعم عبد اميره93417

الشرقيةاألدبىمبصرعزب السيد محمود السيد ايمان93418

الشرقيةاألدبىمبصروالى الستار عبد الناصر عبد ايناس93419

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى يوسف المنعم عبد امينه93420

الشرقيةاألدبىمبصرطه الفتاح عبد جميل ايه93421

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحسينى رضا ايه93422

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى العال عبد محمد تقى93423

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى حسن محمد السيد جهاد93424

الشرقيةاألدبىمبصرالوزير موسى محمد جهاد93425

الشرقيةاألدبىمبصرالسماحى ربه عبد رضوان اشرف دينا93426

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خليفه حسن رحمه93427

الشرقيةاألدبىمبصرحسن جوده حسن رفيده93428

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الفتاح عبد محمد رقيه93429

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم خالد ريهام93430

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد سامى ريهام93431

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد سمير ساره93432

الشرقيةاألدبىمبصرمزروع عثمان سعيد سوميه93433

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد سعيد سهيله93434

الشرقيةاألدبىمبصرصابر محمد يحيى سهيله93435

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عبد احمد عايده93436

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور عواد محمد عبير93437

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سالم السيد فاطمه93438

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الحافظ عبد الدين عالء فاطمه93439

الشرقيةاألدبىمبصرسبع سعيد سعيد فلاير93440

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب المنعم عبد صبحى كريمه93441

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الشافى عبد الوكيل عبد سعيد مريم93442

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد محمد فتحى مريم93443

الشرقيةاألدبىمبصرالموجود عبد يوسف ابراهيم منى93444
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راسبعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

راسبعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

راسبعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن381عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن564السعديين/ ف

ن399السعديين/ ف

ن422السعديين/ ف

ن449السعديين/ ف

ن542السعديين/ ف

ن524السعديين/ ف

ن553السعديين/ ف

راسبالسعديين/ ف

ن563السعديين/ ف

ن462السعديين/ ف

ن578السعديين/ ف

ن392السعديين/ ف

ن498السعديين/ ف

ثانالسعديين/ ف

ن577السعديين/ ف

راسبالسعديين/ ف

راسبالسعديين/ ف

ن589السعديين/ ف

ن391السعديين/ ف

راسبالسعديين/ ف

ن423السعديين/ ف

ن441السعديين/ ف

ن565السعديين/ ف

ن553السعديين/ ف

ن372السعديين/ ف

ثانالسعديين/ ف

ن399السعديين/ ف

ثانالسعديين/ ف

ن429السعديين/ ف

ن408السعديين/ ف

ن384السعديين/ ف

ن524السعديين/ ف

ن524السعديين/ ف

ن488السعديين/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3647

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد على منار93445

الشرقيةاألدبىمبصرحامد العزيز عبد نبيل وائل منار93446

الشرقيةاألدبىمبصرطوبار الدين محى صالح هللا منه93447

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم غنيم الرؤف عبد محمود مروه93448

الشرقيةاألدبىمبصرمشترى فهمى كمال محمود ندى93449

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد خيرى السيد نسمه93450

الشرقيةاألدبىمبصرحجاب سليمان السيد صالح نورا93451

الشرقيةاألدبىمبصرهللا سعد العزيز عبد محمد نورا93452

الشرقيةاألدبىمبصرسلطان السيد ابراهيم جمعه هاجر93453

الشرقيةاألدبىمبصرعواد بيومى عماد هاجر93454

الشرقيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد الحميد عبد المنعم عبد هاله93455

الشرقيةاألدبىمبصررضوان ربه عبد رضوان السيد هدى93456

الشرقيةاألدبىمبصرالغفار عبد محمد ايمن ياسمين93457

الشرقيةاألدبىمبصرياسين جمال هانى ياسمين93458

الشرقيةاألدبىمبصرشريف احمد الرحمن عبد احمد اسماء93459

الشرقيةاألدبىمبصرمالك حسن نبوى ياسر اسماء93460

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الناصر عبد االء93461

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العظيم عبد محمد العظيم عبد امانى93462

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد سعد العزيز عبد ايه93463

الشرقيةاألدبىمبصرالشوربجى حسين هللا عبد محمد ايه93464

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمود فتحى محمود ايه93465

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الهادى عبد السيد عماد امنيه93466

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العظيم عبد محمد العظيم عبد اسراء93467

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد شعبان عيد اسراء93468

الشرقيةاألدبىمبصرالضبر محمد حامد محمد اسراء93469

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد المنعم عبد اشرف ايمان93470

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد صبيح بيومى حامد ايمان93471

الشرقيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم عايد سليمان ايمان93472

الشرقيةاألدبىمبصرمقلد السالم عبد نبوى مجدى تغريد93473

الشرقيةاألدبىمبصرندرين السيد عطيه محمد احمد تيسير93474

الشرقيةاألدبىمبصرسالم المقصود عبد سالم طارق جهاد93475

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد خضرى خلود93476

الشرقيةاألدبىمبصرزيدان الشحات المنعم عبد السيد رحمه93477

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على على جمال زهراء93478

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى السميع عبد طارق سعديه93479

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد سليم صالح سلوى93480

الشرقيةاألدبىمبصرشوق طه سعد حمدى سميه93481

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد النبى عبد ماهر سهيله93482

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الدين بدر حامد شروق93483

الشرقيةاألدبىمبصرالبحلوص الجبلى محمد شهاب شرين93484

الشرقيةاألدبىمبصرنعمه ابو محمود هللا عبد محمد شيماء93485

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى متولى فتحى عاطف صفاء93486
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ثانالسعديين/ ف

ثانالسعديين/ ف

ن496السعديين/ ف

ن477السعديين/ ف

ن353السعديين/ ف

راسبالسعديين/ ف

ن426السعديين/ ف

راسبالسعديين/ ف

ن499السعديين/ ف

ن408السعديين/ ف

ن460السعديين/ ف

ثانالسعديين/ ف

ثانالسعديين/ ف

ن466السعديين/ ف

ن421الصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ن517الصنافين/ ف

راسبالصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ن448الصنافين/ ف

ن451الصنافين/ ف

ن448الصنافين/ ف

ن467الصنافين/ ف

راسبالصنافين/ ف

ن512الصنافين/ ف

ن378الصنافين/ ف

راسبالصنافين/ ف

ن529الصنافين/ ف

ن467الصنافين/ ف

ن383الصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ن382الصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ن392الصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرجاد غنيم العليم عبد عصام فاطمه93487

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد العظيم عبد رضا فداء93488

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد عطيه خالد ليلى93489

الشرقيةاألدبىمبصرحافظ محمد السيد محمود مريم93490

الشرقيةاألدبىمبصرموسى احمد موسى احمد نورا93491

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد المنعم عبد شرف نورا93492

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه الرؤف عبد مصطفى نورا93493

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى محمد عفيفى محمد نهى93494

الشرقيةاألدبىمبصرسيد احمد نبوى عادل نفين93495

الشرقيةاألدبىمبصرعمر المولى عبد فتحى محمد الباسط عبد هاجر93496

الشرقيةاألدبىمبصرعويضه حسين هللا عبد على هدير93497

الشرقيةاألدبىمبصرندرين عطيه محمد عمرو هدى93498

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى ابراهيم محمد عصام ابتسام93499

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد السيد اسراء93500

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته نصر على الفتاح عبد ايمان93501

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق عبد امين محروس ايمان93502

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد الصادق عبد اسامه ايه93503

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد الزمان بديع سمير ايه93504

الشرقيةاألدبىمبصرامام محمد امام ايه93505

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عيسوى رضا اسماء93506

الشرقيةاألدبىمبصرالباقى عبد ابراهيم الباقى عبد الشيماء93507

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الهادى سامى امنيه93508

الشرقيةاألدبىمبصرالشامى على عفيفى محمد بسمه93509

الشرقيةاألدبىمبصرسليم بيومى محمد فرج دعاء93510

الشرقيةاألدبىمبصرجبر مهدى محمود خالد دينا93511

الشرقيةاألدبىمبصرفضل حسن سعيد دينا93512

الشرقيةاألدبىمبصرالنورى سالم احمد مصطفى دينا93513

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الحميد عبد متولى روان93514

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد احمد ساره93515

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسن رمضان ساره93516

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد عيد رأفت سعاد93517

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل على محمد سعد سلمى93518

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جيره تهامى المنعم عبد شحات شيماء93519

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حبش محمود صفاء93520

الشرقيةاألدبىمبصرصوابى السيد محمد جمال عبير93521

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خضرى على خضرى غاده93522

الشرقيةاألدبىمبصرجبر مهدى جمال محمد غاده93523

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد عواد ابراهيم عواد فاطمه93524

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد عواد محمد ناصر فاتن93525

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد وجيه فاطمه93526

الشرقيةاألدبىمبصرنافع محمد طارق كوثر93527

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمود عاطف مروه93528
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ثانالصنافين/ ف

ن458الصنافين/ ف

ن470الصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ن502الصنافين/ ف

ن441الصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ن433الصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ن443الصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ن431الصنافين/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ن424سالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ن419سالمه كفر/ ف

راسبسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ن408سالمه كفر/ ف

ن398سالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ن389سالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

راسبسالمه كفر/ ف

ن501سالمه كفر/ ف

ن555سالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ن492سالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

راسبسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

راسبسالمه كفر/ ف

ن479سالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ن485سالمه كفر/ ف

ن512سالمه كفر/ ف

ن513سالمه كفر/ ف

ن477سالمه كفر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد نوح خالد مريم93529

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد حجازى محمد مريم93530

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السالم عبد ياسر هللا منه93531

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد سالم سعيد مى93532

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الرؤف عبد الناصر عبد مياده93533

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى نبوى شحته ندا93534

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه السيد السيد عالء ندى93535

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الغنى عبد الفتاح عبد نرمين93536

الشرقيةاألدبىمبصرقطب الغفار عبد السيد نعمات93537

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى فهمى شحته نورا93538

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد شحات الفتاح عبد نورا93539

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد جوده فتحى نورا93540

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد الحميد عبد محمد نيره93541

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المقصود عبد محمد هاجر93542

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد ممدوح هللا هبه93543

الشرقيةاألدبىمبصرنصار محمود اللطيف عبد سعيد اسراء93544

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد اسراء93545

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الهادى عبد ياسر اسراء93546

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد يحى اسراء93547

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الوهاب عبد اشرف اسالم93548

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم احمد اسماء93549

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جالل محمد اشرف اسماء93550

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سعيد بكر اسماء93551

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد جمال اسماء93552

الشرقيةاألدبىمبصرعواد الرشيد عبد محمد اسماء93553

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد منصور محمود اسماء93554

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات ذكى الشحات االء93555

الشرقيةاألدبىمبصريوسف رمضان محمد االء93556

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مصطفى شاكر االء93557

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الرحمن عبد محمد االء93558

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان تهامى احمد امال93559

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد خاطر ابراهيم زكريا امنيه93560

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد النبى عبد امنيه93561

الشرقيةاألدبىمبصرعزب محمد الرازق عبد امانى93562

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد شعبان ياسر امال93563

الشرقيةاألدبىمبصرعواد العاطى عبد احمد ايمان93564

الشرقيةاألدبىمبصرخليل يوسف جمال ايمان93565

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود رجب صبحى ايمان93566

الشرقيةاألدبىمبصرعيد علوان المجيد عبد ايمان93567

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد ايمان93568

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد اللطيف عبد الرازق عبد اميره93569

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم صابر ابراهيم ايه93570
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ن355سالمه كفر/ ف

ن327سالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ن384سالمه كفر/ ف

راسبسالمه كفر/ ف

ن460سالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

راسبسالمه كفر/ ف

راسبسالمه كفر/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن487بشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن558بشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن401بشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن549بشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن408بشار ميت/ ف

ن481بشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن505بشار ميت/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد السميع عبد عماد ايه93571

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه احمد خليفه مجدى ايه93572

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمود فتحى بسمه93573

الشرقيةاألدبىمبصرالنبوى محمد حسن تقى93574

الشرقيةاألدبىمبصربالسى فكرى الهادى عبد حنان93575

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رمضان محمد حنان93576

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه السيد دعاء93577

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد هانى دينا93578

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد خالد رحاب93579

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على رويده93580

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ناصر رؤى93581

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم الفتاح عبد ساره93582

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد سعيد جمعه سحر93583

الشرقيةاألدبىمبصرحسن علوان محمود سعاد93584

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم الهادى عبد سمر93585

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد فتحى سمير سماح93586

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جالل محمد احمد سهيله93587

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه السيد احمد شروق93588

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرشيد عبد رضا شيماء93589

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على محمود شيماء93590

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد رضا شيماء93591

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد اسماعيل احمد غاده93592

الشرقيةاألدبىمبصرحسين فهمى سعيد غاده93593

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد هللا عبد غاده93594

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد عيسى السيد فاطمه93595

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرشيد عبد عاطف فاطمه93596

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عراقى ابراهيم عالء كوثر93597

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد محمد عماد مروه93598

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد هللا عبد صبرى منى93599

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد مى93600

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم النبى عبد فتحى ناديه93601

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عاطف نجالء93602

الشرقيةاألدبىمبصرعطا احمد محمد ندى93603

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد حسانين محمود ندى93604

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد رضا نرمين93605

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الوهاب عبد اشرف نورا93606

الشرقيةاألدبىمبصرعلى التواب عبد رمضان نورا93607

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد ممدوح نوره93608

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق محمد ابراهيم ايمن نورهان93609

الشرقيةاألدبىمبصردياب محمد ابراهيم نيره93610

الشرقيةاألدبىمبصرحسين صبحى محمد هاجر93611

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى محمود محمد هاجر93612
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ن528بشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ن407بشار ميت/ ف

ن502بشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن532بشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن485بشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ن491بشار ميت/ ف

ن483بشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ن513بشار ميت/ ف

ن465بشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن377بشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن398بشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن505بشار ميت/ ف

ن417بشار ميت/ ف

ن416بشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن421بشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن370بشار ميت/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد فتحى هانى هاجر93613

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسانين هانى هاله93614

الشرقيةاألدبىمبصرعامر غريب كامل هدير93615

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد وفاء93616

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عزب فدائى والء93617

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد حسن ياسمين93618

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سعيد خالد ياسمين93619

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السعيد صالح ياسمين93620

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد حسن عالء ياسمين93621

الشرقيةاألدبىمبصرالسواح محمد فوزى الدين عالء اروى93622

الشرقيةاألدبىمبصرعزازى احمد هللا عبد جوده اسراء93623

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد عاطف اسراء93624

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد عواد قاسم اسراء93625

الشرقيةاألدبىمبصرالخشن عطيه ابراهيم محمد اسراء93626

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد محمد االء93627

الشرقيةاألدبىمبصرالقصاص السيد محمد السيد الهام93628

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد صبحى ايه93629

الشرقيةاألدبىمبصرمرغنى ابراهيم شعبان ايه93630

الشرقيةاألدبىمبصربيومى مصطفى ياسر ايه93631

الشرقيةاألدبىمبصرامام محمد هللا عبد السيد احالم93632

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم القادر عبد محمد اسماء93633

الشرقيةاألدبىمبصركليب متولى محمد احمد اسماء93634

الشرقيةاألدبىمبصرالنبراوى مصطفى هللا عبد خالد اسماء93635

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد على على حفصه93636

الشرقيةاألدبىمبصرالشوربجى احمد محمد خالد خلود93637

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود صفوت خلود93638

الشرقيةاألدبىمبصريوسف الرحمن عبد محمد دعاء93639

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد دنيا93640

الشرقيةاألدبىمبصرالرب جاد محمد جاد رحاب93641

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد صالح السيد رضوى93642

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد عيد السيد ساره93643

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود سامى سميه93644

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد عماد سميه93645

الشرقيةاألدبىمبصرخطاب دسوقى احمد صبرى سناء93646

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد سعيد سندس93647

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمود سنيه93648

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عرفه نصحى اسامه سهيله93649

الشرقيةاألدبىمبصرقناوى حسين محمد سهيله93650

الشرقيةاألدبىمبصرالدشو عبده السميع عبد هللا عبد شروق93651

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد سعيد شيماء93652

الشرقيةاألدبىمبصرالفرماوى احمد الرحمن عبد محمد عزه93653

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم غاده93654
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ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن506بشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن390بالشرقية الجديدة/ ف

ن416بالشرقية الجديدة/ ف

ن521بالشرقية الجديدة/ ف

ن489بالشرقية الجديدة/ ف

ن325بالشرقية الجديدة/ ف

راسببالشرقية الجديدة/ ف

ن366بالشرقية الجديدة/ ف

ن446بالشرقية الجديدة/ ف

راسببالشرقية الجديدة/ ف

راسببالشرقية الجديدة/ ف

راسببالشرقية الجديدة/ ف

ن517بالشرقية الجديدة/ ف

راسببالشرقية الجديدة/ ف

ن443بالشرقية الجديدة/ ف

ن371بالشرقية الجديدة/ ف

ن381بالشرقية الجديدة/ ف

ن450بالشرقية الجديدة/ ف

ن569بالشرقية الجديدة/ ف

ن451بالشرقية الجديدة/ ف

ن405بالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ن467بالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

راسببالشرقية الجديدة/ ف

ن412بالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ن480بالشرقية الجديدة/ ف

ن484بالشرقية الجديدة/ ف

ن495بالشرقية الجديدة/ ف

راسببالشرقية الجديدة/ ف

ن465بالشرقية الجديدة/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرنصار السيد اللطيف عبد خالد فاطمه93655

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد سعيد مروه93656

الشرقيةاألدبىمبصراالكيابى محمود لطفى محمد مريم93657

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد محمد ملك93658

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمود احمد منار93659

الشرقيةاألدبىمبصرنصار الهادى عبد فاروق الفتاح عبد هللا منه93660

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمود محسن مها93661

الشرقيةاألدبىمبصرشلتوت السيد مصطفى مى93662

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد حموده مياده93663

الشرقيةاألدبىمبصرالغفار عبد الهادى عبد الرازق عبد ندى93664

الشرقيةاألدبىمبصرمغاورى احمد محمد ندى93665

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عادل نورا93666

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ناصر محمد ماهر نورا93667

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عبد العزيز عبد نورهان93668

الشرقيةاألدبىمبصررزق محمد خالد هاجر93669

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد الستار عبد محمد هانم93670

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى اسماعيل فوزى ناصر هديه93671

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم نصر ابراهيم اسماء93672

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد فاروق رأفت اسماء93673

الشرقيةاألدبىمبصرخضرى السيد وائل اسماء93674

الشرقيةاألدبىمبصرسعد الفاضل عبد رجب االء93675

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السميع عبد السيد امنيه93676

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحسينى رجب اميره93677

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد الحميد عبد السيد ايمان93678

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عيسى العربى ديانا93679

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد العظيم عبد محمد روال93680

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمود زينب93681

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد سعيد سعيده93682

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد سعيد عربى سلمى93683

الشرقيةاألدبىمبصربيومى كمال محمد سهيله93684

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جوده بكر ابو فاطمه93685

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد حسين مريم93686

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد سامى منى93687

الشرقيةاألدبىمبصرغريب ابراهيم غريب منى93688

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه الستار عبد الحسينى نجالء93689

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى رأفت دسوقى ندا93690

الشرقيةاألدبىمبصرحسن شكرى حسين نورهان93691

الشرقيةاألدبىمبصرموسى كمال السيد هاجر93692

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه جوده ماهر هاجر93693

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الخالق عبد محمد هبه93694

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم صبحى هند93695

الشرقيةاألدبىمبصرالرشيد عبد يونس محمد ياسمين93696
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ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ن501بالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ن445بالشرقية الجديدة/ ف

ن431بالشرقية الجديدة/ ف

ن587بالشرقية الجديدة/ ف

راسببالشرقية الجديدة/ ف

ن400بالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ن518بالشرقية الجديدة/ ف

ن466بالشرقية الجديدة/ ف

ن424بالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ن398بالشرقية الجديدة/ ف

راسببشلشلمون ابوبكر/ ف

ن404بشلشلمون ابوبكر/ ف

ثانبشلشلمون ابوبكر/ ف

ن467بشلشلمون ابوبكر/ ف

راسببشلشلمون ابوبكر/ ف

راسببشلشلمون ابوبكر/ ف

ن499بشلشلمون ابوبكر/ ف

ن457بشلشلمون ابوبكر/ ف

ثانبشلشلمون ابوبكر/ ف

ن370بشلشلمون ابوبكر/ ف

راسببشلشلمون ابوبكر/ ف

ن438بشلشلمون ابوبكر/ ف

راسببشلشلمون ابوبكر/ ف

ثانبشلشلمون ابوبكر/ ف

ن511بشلشلمون ابوبكر/ ف

ثانبشلشلمون ابوبكر/ ف

ن506بشلشلمون ابوبكر/ ف

ن421بشلشلمون ابوبكر/ ف

ن465بشلشلمون ابوبكر/ ف

راسببشلشلمون ابوبكر/ ف

راسببشلشلمون ابوبكر/ ف

ن530بشلشلمون ابوبكر/ ف

راسببشلشلمون ابوبكر/ ف

ثانبشلشلمون ابوبكر/ ف

ن542بشلشلمون ابوبكر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمود عزت محمد اميره93697

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود فتحى رمضان االء93698

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد رضا حسناء93699

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم صبحى سعيد دينا93700

الشرقيةاألدبىمبصرالقوى عبد الجيد عبد فايز سحر93701

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد طه محمد فاطمه93702

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد طلعت الحميد عبد ندا93703

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد الحميد عبد ندى93704

الشرقيةاألدبىمبصرياسين محمود محسن نورا93705

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد محمد نورهان93706

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان الصادق عبد ابراهيم اسراء93707

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد فؤاد السيد اسراء93708

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد عاطف اسراء93709

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل شحاته لطفى اسراء93710

الشرقيةاألدبىمبصرعزب السيد احمد اسماء93711

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شحات احمد اسماء93712

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود شحاته احمد اسماء93713

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا محمد جمال اسماء93714

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد حسين اسماء93715

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه حامد غانم اسماء93716

الشرقيةاألدبىمبصرصالح ابراهيم السيد االء93717

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد ايمن االء93718

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد شعبان االء93719

الشرقيةاألدبىمبصرشعيب محمد عادل االء93720

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المنعم عبد محمد االء93721

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رشاد محمد رضا اميره93722

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل حفنى سعيد اميره93723

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان على عادل ايه93724

الشرقيةاألدبىمبصروجدى سعيد عصام ايه93725

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الفتوح ابو محمود ايه93726

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رمضان السيد ايمان93727

الشرقيةاألدبىمبصرالعزم ابو لطفى السيد ايمان93728

الشرقيةاألدبىمبصربطاح محمد عيسى حمدى ايمان93729

الشرقيةاألدبىمبصرالربع الحميد عبد سعيد ايمان93730

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد عيسى العزيز عبد ايمان93731

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد سعيد بسمه93732

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد احمد تسنيم93733

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد حسام تسنيم93734

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد احمد جهاد93735

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد حسنه93736

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد حنان93737

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان فكرى رضا دعاء93738
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ن420سهيل ميت/ ف

ن454سهيل ميت/ ف

ثانسهيل ميت/ ف

ثانسهيل ميت/ ف

ثانسهيل ميت/ ف

ثانسهيل ميت/ ف

راسبسهيل ميت/ ف

ثانسهيل ميت/ ف

ن422سهيل ميت/ ف

ن465سهيل ميت/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن390بلبيس/ ف

ن439بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن562بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

راسببلبيس/ ف

ن435بلبيس/ ف

ن484بلبيس/ ف

ن484بلبيس/ ف

ن573بلبيس/ ف

ن531بلبيس/ ف

ن399بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن395بلبيس/ ف

ن540بلبيس/ ف

ن578بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن533بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

راسببلبيس/ ف

ن509بلبيس/ ف

ن518بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن415بلبيس/ ف

ن489بلبيس/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرنجدى مسعود جابر دينا93739

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الحليم عبد رحمه93740

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان مصطفى حسن رغده93741

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان احمد رقيه93742

الشرقيةاألدبىمبصرصبرى محمد عماد زهراء93743

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد حسن زينب93744

الشرقيةاألدبىمبصرالصهبى حلمى محمد سلمى93745

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد محمد سماح93746

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن رجب سميه93747

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد السيد الهادى عبد سميه93748

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود احمد سناء93749

الشرقيةاألدبىمبصرالشاذلى محمود يسرى سندس93750

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود يوسف يوسف سندس93751

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى موسى عامر شروق93752

الشرقيةاألدبىمبصرالعطا ابو محمد مصطفى شروق93753

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمود محمد محمود علياء93754

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الخالق عبد احمد الزهراء فاطمه93755

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن رجب فاطمه93756

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حامد الحميد عبد فاطمه93757

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى عطوه محمد فاطمه93758

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد امام مروان فاطمه93759

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ابراهيم ايمن فلاير93760

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ممدوح عاطف مروه93761

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد محمد ايهاب مريم93762

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سعيد حسين مريم93763

الشرقيةاألدبىمبصرحسن بكر سامح مريم93764

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد العزيز عبد مريم93765

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مصطفى نبيل منار93766

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصيلحى مهتدى مؤمنه93767

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمود الحميد عبد نجاه93768

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد لطفى احمد نجات93769

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد قاسم العزيز عبد نجالء93770

الشرقيةاألدبىمبصرجاد الوهاب عبد محمد نرمين93771

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد محمد نوران93772

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى محمد محمد عالء هاجر93773

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات الوهاب عبد ابراهيم هاجر93774

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل شحاته احمد هاجر93775

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل رمضان هاجر93776

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد احمد سعيد هاجر93777

الشرقيةاألدبىمبصربدر محمد عالء هاجر93778

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسنى محمد هاجر93779

الشرقيةاألدبىمبصرحسن اللطيف عبد محمود هاجر93780
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ن474بلبيس/ ف

ن435بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن478بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن396بلبيس/ ف

ن409بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن511بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن484بلبيس/ ف

ن529بلبيس/ ف

ن480بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن458بلبيس/ ف

ن487بلبيس/ ف

ن492بلبيس/ ف

ن507بلبيس/ ف

ن441بلبيس/ ف

ن444بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن441بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن421بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن403بلبيس/ ف

ن406بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن420بلبيس/ ف

راسببلبيس/ ف

ن406بلبيس/ ف

ن403بلبيس/ ف

ن388بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن487بلبيس/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد نبوى هاجر93781

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد جوده السيد هاله93782

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد محمد محمد هاله93783

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حماده هبه93784

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل هللا عبد خالد هدى93785

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد هالل نصر هناء93786

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الدايم عبد سعيد وفاء93787

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم منجى صالح ياسمين93788

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود الحميد عبد ياسمين93789

الشرقيةاألدبىمبصرالحسينى محمد ناصر ياسمين93790

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على محمد محمد اسراء93791

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد انسى اسماء93792

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد سعيد اسماء93793

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد رضا االء93794

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى فهمى محمد ايمان93795

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات متولى احمد رانيا93796

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد الناصر عبد سهيله93797

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد الرازق عبد شيماء93798

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى محمد كرم فاطمه93799

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مهدى محمد احمد منى93800

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد الحكيم عبد منار93801

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد سمير منه93802

الشرقيةاألدبىمبصرعزازى على عثمان ربيع ندا93803

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم اثار93804

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد ايمن احالم93805

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه هللا عبد محمد احمد اسراء93806

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد جمال اسراء93807

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه السيد عليوه هللا عبد اسراء93808

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد مسلم سامح اسماء93809

الشرقيةاألدبىمبصرالرماح احمد احمد محمود اسماء93810

الشرقيةاألدبىمبصرمغاورى محمد محمد محمود اسماء93811

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد فتحى احمد اميره93812

الشرقيةاألدبىمبصربندارى محمد اشرف اميره93813

الشرقيةاألدبىمبصرحسين مصرى مصرى محمود اميره93814

الشرقيةاألدبىمبصرسلمى امام حسن يحيى امنيه93815

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الدين جالل محمود امنيه93816

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد السميع عبد اشرف ايمان93817

الشرقيةاألدبىمبصرشبيب سليمان بركات ايمان93818

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على محمود ايمان93819

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على خالد انجى93820

الشرقيةاألدبىمبصرهلول سالم نبتيتى ابراهيم انصاف93821

الشرقيةاألدبىمبصرامبابى محمد محمد رزق ايه93822
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ن417بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن472بلبيس/ ف

راسببلبيس/ ف

ن425بلبيس/ ف

ن400بلبيس/ ف

ن475بلبيس/ ف

ن571بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن429مهنا اوالد/ ف

ن468مهنا اوالد/ ف

ن514مهنا اوالد/ ف

ن512مهنا اوالد/ ف

ن512مهنا اوالد/ ف

ن505مهنا اوالد/ ف

ن548مهنا اوالد/ ف

ن505مهنا اوالد/ ف

ن514مهنا اوالد/ ف

ن516مهنا اوالد/ ف

ن495مهنا اوالد/ ف

ن529مهنا اوالد/ ف

ن550مهنا اوالد/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن391الرمل انشاص/ ف

ن371الرمل انشاص/ ف

ن411الرمل انشاص/ ف

ن429الرمل انشاص/ ف

راسبالرمل انشاص/ ف

راسبالرمل انشاص/ ف

ن483الرمل انشاص/ ف

ن428الرمل انشاص/ ف

ن398الرمل انشاص/ ف

ن426الرمل انشاص/ ف

ن382الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن378الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن420الرمل انشاص/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد على هللا عبد ايه93823

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سعيد ايه93824

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد قاسم شحاته ايه93825

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود صبحى محمود ايه93826

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود شعبان محمود محمد ايه93827

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد رفاعى االء93828

الشرقيةاألدبىمبصرعباس ابراهيم عباس االء93829

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود لبيب محمد محمد االء93830

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الشحات خالد بسمه93831

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عليوه شعبان تسنيم93832

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود القادر عبد محمد تغريد93833

الشرقيةاألدبىمبصرخالد منيب عادل جهاد93834

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى على مهدى السيد حبيبه93835

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد صبحى اشرف حسناء93836

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد سالمه فرحان حسناء93837

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد فتحى حسناء93838

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليم محمد عيد دينا93839

الشرقيةاألدبىمبصرعبده حسن على دنيا93840

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد العزيز عبد السيد دينا93841

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد العزيز عبد محمد دنيا93842

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد العزيز عبد محمد دينا93843

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسين محمد محمد دنيا93844

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد صبرى رقيه93845

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب احمد جمال سعيد رندا93846

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صابر محمد رانيا93847

الشرقيةاألدبىمبصرهلول السيد النور ابو سالم روناء93848

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد الوهاب عبد طلعت زينب93849

الشرقيةاألدبىمبصرموسى عيد موسى محمد سحر93850

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه السيد عليوه شعبان سندس93851

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد احمد سعديه93852

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد عبده الحميد عبد سعاد93853

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد احمد سماح93854

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد سالمه فرحان سالمه93855

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى السيد هانى ساره93856

الشرقيةاألدبىمبصرمبروك ابراهيم محمد ساره93857

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد محمود شروق93858

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد رمضان شيماء93859

الشرقيةاألدبىمبصرالباقى عبد محمد سامى شيماء93860

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعد عطيه شيماء93861

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد شحته شيماء93862

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمد محمد شيماء93863

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد جالل شمس93864
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ن389الرمل انشاص/ ف

ن423الرمل انشاص/ ف

ن417الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن408الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن427الرمل انشاص/ ف

ن444الرمل انشاص/ ف

ن407الرمل انشاص/ ف

ن405الرمل انشاص/ ف

ن380الرمل انشاص/ ف

ن457الرمل انشاص/ ف

ن409الرمل انشاص/ ف

ن433الرمل انشاص/ ف

ن399الرمل انشاص/ ف

ن396الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن453الرمل انشاص/ ف

ن450الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن393الرمل انشاص/ ف

ن410الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن431الرمل انشاص/ ف

ن416الرمل انشاص/ ف

ن403الرمل انشاص/ ف

ن394الرمل انشاص/ ف

ن435الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن553الرمل انشاص/ ف

ن426الرمل انشاص/ ف

راسبالرمل انشاص/ ف

ن433الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن544الرمل انشاص/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جمال عياد صفا93865

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد مصطفى صابرين93866

الشرقيةاألدبىمبصرالدين سعد محمد تامر عبير93867

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم صالح سعيد فايزه93868

الشرقيةاألدبىمبصربيومى احمد سعيد فاطمه93869

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد سعد فاطمه93870

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد سمير فاطمه93871

الشرقيةاألدبىمبصروهبه محمد عادل فاطمه93872

الشرقيةاألدبىمبصرعالم احمد فرج فاطمه93873

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد حمدى كريمه93874

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق عوده رضى مريم93875

الشرقيةاألدبىمبصرالحسينى محمد صبحى مريم93876

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاد سعد نبوى عاطف مريم93877

الشرقيةاألدبىمبصرمهران حسن حسن مريم93878

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد مجدى مريم93879

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد السيد محمد مريم93880

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد الحافظ عبد احمد مروه93881

الشرقيةاألدبىمبصرمبروك ابراهيم حمدى مروه93882

الشرقيةاألدبىمبصرعياد محمد جمال عياد مروه93883

الشرقيةاألدبىمبصرمبروك ابراهيم حمدى مرفت93884

الشرقيةاألدبىمبصربيومى محمد صبحى منى93885

الشرقيةاألدبىمبصرعياده احمد مجدى منار93886

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى حسين منصور ملكه93887

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد اسامه نسمه93888

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد السالم عبد المجيد عبد ندا93889

الشرقيةاألدبىمبصرسالم مصطفى عالء ندى93890

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد امين خالد ندا93891

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد عوف هللا عبد محمد ندى93892

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد احمد نورا93893

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خيرى خالد نورا93894

الشرقيةاألدبىمبصرحبشى محمود هللا عبد نورا93895

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد اشرف نرمين93896

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد منصور فتحى نرمين93897

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد العزيز عبد اشرف نورهان93898

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد صالح خالد نورهان93899

الشرقيةاألدبىمبصرعباس ابراهيم محمد نورهان93900

الشرقيةاألدبىمبصرالغندور محمد محمد سعيد هاجر93901

الشرقيةاألدبىمبصرحسين شحاته حسين هاجر93902

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل محمد هدير93903

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد طلبه عادل هناء93904

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد السيد هند93905

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد سمير والء93906
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ن389الرمل انشاص/ ف

ن453الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن437الرمل انشاص/ ف

ن504الرمل انشاص/ ف

ن549الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن411الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن486الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن408الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن409الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

راسبالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن498الرمل انشاص/ ف

راسبالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن479الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن461الرمل انشاص/ ف

ن441الرمل انشاص/ ف

ن470الرمل انشاص/ ف

ن408الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

راسبالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

راسبالرمل انشاص/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد النبى عبد ياسمين93907

الشرقيةاألدبىمبصرعباس الوهاب عبد صبرى اسراء93908

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمود اسراء93909

الشرقيةاألدبىمبصروتد العزيز عبد محمد اسماء93910

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشحات اشرف امل93911

الشرقيةاألدبىمبصرغمرى مصطفى محمد امانى93912

الشرقيةاألدبىمبصرالشاعر محمد محمد ابراهيم ايمان93913

الشرقيةاألدبىمبصرالخير ابو محمد صالح ايمان93914

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه سعيد مسعد ايمان93915

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد عوض المنعم عبد االء93916

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل احمد تسنيم93917

الشرقيةاألدبىمبصرراضى الحميد عبد رمضان رضا حنان93918

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد نبوى بدر رقيه93919

الشرقيةاألدبىمبصرالشوادفى حسين محمود رقيه93920

الشرقيةاألدبىمبصركالوى سالمه فرج دعاء93921

الشرقيةاألدبىمبصرهجرس محمد طارق دينا93922

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد معروف رانيا93923

الشرقيةاألدبىمبصرالخصوصى حسن حسن السيد رويدا93924

الشرقيةاألدبىمبصرخضره محمد محمد ساره93925

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد السميع عبد سعيد ساميه93926

الشرقيةاألدبىمبصريونس محمد المنعم عبد محمد سعاد93927

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد عمر سماح93928

الشرقيةاألدبىمبصرنصار صبرى سعيد سهيله93929

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو عطيه ابراهيم محمد شاهنده93930

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد مصطفى صفا93931

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد عادل فتحيه93932

الشرقيةاألدبىمبصرجاد على صالح احمد منار93933

الشرقيةاألدبىمبصروهيب محمد محمد السيد نبيله93934

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن حسن نعمه93935

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عيسى اشرف نهى93936

الشرقيةاألدبىمبصرالديب حمدى رضا نوال93937

الشرقيةاألدبىمبصرجاد على صالح احمد نورا93938

الشرقيةاألدبىمبصرالعشرى نصر صالح اشرف هاجر93939

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى هللا عبد هاجر93940

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السميع عبد محمود هدى93941

الشرقيةاألدبىمبصرالشاعر حسن عادل وفاء93942

الشرقيةاألدبىمبصرالصياد محمد عيسى بدر ياسمين93943

الشرقيةاألدبىمبصرمسعد مصطفى العزيز عبد سعد ياسمين93944

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد المنعم عبد ياسمين93945

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق عبد الشحات احمد احالم93946

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد سعيد اسراء93947

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد احمد اسماء93948
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راسبالرمل انشاص/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ن468النخلة شبرا/ ف

ن521النخلة شبرا/ ف

ن439النخلة شبرا/ ف

ن471النخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ن461النخلة شبرا/ ف

راسبالنخلة شبرا/ ف

ن384النخلة شبرا/ ف

ن442النخلة شبرا/ ف

ن543النخلة شبرا/ ف

ن342النخلة شبرا/ ف

ن355النخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ن368النخلة شبرا/ ف

راسبالنخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ن395النخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

راسبالنخلة شبرا/ ف

ن403النخلة شبرا/ ف

ن475النخلة شبرا/ ف

راسبالنخلة شبرا/ ف

ن468النخلة شبرا/ ف

راسبالنخلة شبرا/ ف

راسبالنخلة شبرا/ ف

ن495النخلة شبرا/ ف

ن402النخلة شبرا/ ف

ن389النخلة شبرا/ ف

راسبالنخلة شبرا/ ف

ن543النخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

راسبالنخلة شبرا/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن421جابر ميت/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمود محمد سعيد اسماء93949

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد عيسى على اسماء93950

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد مسعد اسماء93951

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد محمود السيد ايه93952

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السالم عبد حسن شوكت ايه93953

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى فتحى فتحى الشيماء93954

الشرقيةاألدبىمبصرقنديل الجواد عبد وحيد االء93955

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد نبيل امانى93956

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السالم عبد المنعم عبد امنيه93957

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المولى عبد سعيد ايمان93958

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد محمد ايمان93959

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد محمد ايناس93960

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد ياسر بسمه93961

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد طارق حسناء93962

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد حسين طارق حنان93963

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد سليمان عادل حنان93964

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى هللا عبد محمدى خديجه93965

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود شعبان دينا93966

الشرقيةاألدبىمبصرالدين نور سعداوى سعيد روميثاء93967

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى الشفيع عبد جمال زينب93968

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد امين سامى سارا93969

الشرقيةاألدبىمبصرالعقب عمر محمد محمد ساره93970

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد مسعد سعديه93971

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رجب محمد شيماء93972

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد السيد فاتن93973

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الشحات سعيد فاديه93974

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد حسين احمد فاطمه93975

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رمضان صبرى فاطمه93976

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد رمضان فاطمه93977

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه لطفى عامر فاطمه93978

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الباسط عبد العليم عبد فاطمه93979

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المحسن عبد محمد فاطمه93980

الشرقيةاألدبىمبصرمسعود الحميد عبد محمد فاطمه93981

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد الرحمن عبد محمد فاطمه93982

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمود محمد كريمه93983

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسين جمعه كوثر93984

الشرقيةاألدبىمبصرجوده الفتاح عبد اشرف مريم93985

الشرقيةاألدبىمبصرعدلى السيد الحكيم عبد مريم93986

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد فتحى اسامه منار93987

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد جوده ناصر منى93988

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد عيسى محمود منى93989

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد شعبان هانى ندى93990
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ن429جابر ميت/ ف

ن449جابر ميت/ ف

ن532جابر ميت/ ف

ن424جابر ميت/ ف

ن418جابر ميت/ ف

ن423جابر ميت/ ف

ن555جابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن506جابر ميت/ ف

ن464جابر ميت/ ف

ن567جابر ميت/ ف

ن589جابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن580جابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن590جابر ميت/ ف

راسبجابر ميت/ ف

ن486جابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن431جابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

راسبجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن435جابر ميت/ ف

ن399جابر ميت/ ف

ن458جابر ميت/ ف

ن413جابر ميت/ ف

راسبجابر ميت/ ف

ن464جابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن549جابر ميت/ ف

ن536جابر ميت/ ف

ن441جابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن481جابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمود محمد نوران93991

الشرقيةاألدبىمبصردرويش مصطفى محمد نورهان93992

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى يوسف مهدى نورهان93993

الشرقيةاألدبىمبصردياب على ابراهيم نفين93994

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد احمد ذكريا هبه93995

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود صالح هبه93996

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد سعيد رزق هاجر93997

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين الفتاح عبد محمد هدى93998

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود فرج خالد هدير93999

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه جمال خالد هند94000

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسن المطلب عبد بدران ياسمين94001

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى اسماعيل الرحمن عبد ياسمين94002

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان مصلحى العزيز عبد يارا94003

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السيد على حافظ اسماء94004

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد سعيد اسماء94005

الشرقيةاألدبىمبصررمضان محمد المنعم عبد اسماء94006

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد فكرى اسماء94007

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد على هشام اسراء94008

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات احمد محمد امانى94009

الشرقيةاألدبىمبصرخاطر حمدى احمد امنيه94010

الشرقيةاألدبىمبصرخليل احمد الرحمن عبد فكرى اميره94011

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مسلمى السيد الهام94012

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الشحات مصطفى ايه94013

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد سليمان ايمان94014

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الستار عبد ايمان94015

الشرقيةاألدبىمبصررمضان مصطفى حماده رانيا94016

الشرقيةاألدبىمبصررضوان محمد تامر ساره94017

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن رضا ساره94018

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق محمد محمد سندس94019

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد العزيز عبد شيماء94020

الشرقيةاألدبىمبصرطلخان محمد طلخان الفتاح عبد شيماء94021

الشرقيةاألدبىمبصرداؤد محمد غنيم رضا عبير94022

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد على السيد مروه94023

الشرقيةاألدبىمبصررباح السيد سعيد ناديه94024

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد بكر ابو ناهد94025

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد ندى94026

الشرقيةاألدبىمبصرنجم شكرى احمد نرمين94027

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد سليم هاجر94028

الشرقيةاألدبىمبصرنجم على شعبان هند94029

الشرقيةاألدبىمبصرحفنى سالمه عيد جابر االء94030

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد المحسن عبد المنعم عبد ايه94031

الشرقيةاألدبىمبصرالقربى على محمد على عمر ايه94032
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ن470جابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن416جابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن567جابر ميت/ ف

ن560جابر ميت/ ف

راسبجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن592جابر ميت/ ف

ن571جابر ميت/ ف

ن559جابر ميت/ ف

ن415جابر ميت/ ف

ن553القديم الكفر/ ف

ن479القديم الكفر/ ف

ن549القديم الكفر/ ف

ن460القديم الكفر/ ف

ن469القديم الكفر/ ف

ن587القديم الكفر/ ف

ن451القديم الكفر/ ف

ن474القديم الكفر/ ف

ن501القديم الكفر/ ف

ن493القديم الكفر/ ف

ثانالقديم الكفر/ ف

ن466القديم الكفر/ ف

ن463القديم الكفر/ ف

ن521القديم الكفر/ ف

ن485القديم الكفر/ ف

ن521القديم الكفر/ ف

ن512القديم الكفر/ ف

ن503القديم الكفر/ ف

ن428القديم الكفر/ ف

ن441القديم الكفر/ ف

ن480القديم الكفر/ ف

ن530القديم الكفر/ ف

ن426القديم الكفر/ ف

راسبالقديم الكفر/ ف

ن400القديم الكفر/ ف

ن553القديم الكفر/ ف

ن347البالشون/ ف

ن398البالشون/ ف

ن396البالشون/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد ابتسام94033

الشرقيةاألدبىمبصراالخرس ابراهيم محمد ابراهيم احالم94034

الشرقيةاألدبىمبصرالوردانى محمد غريب احالم94035

الشرقيةاألدبىمبصرحسين سعيد محمد محمد الرحيم عبد اسراء94036

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود العزيز عبد اسراء94037

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد العزيز عبد اسماء94038

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد المقصود عبد القادر عبد اسماء94039

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم الحميد عبد حلمى عاطف امنيه94040

الشرقيةاألدبىمبصرالغمرى محمد حسن سمير حسن امينه94041

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد عدلى سمير امينه94042

الشرقيةاألدبىمبصرنجدى محمد سعيد شادى بسمله94043

الشرقيةاألدبىمبصرغريب منصور الشحات منصور حنان94044

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد لطفى العزيز عبد دعاء94045

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم الحميد عبد رحاب94046

الشرقيةاألدبىمبصرنجدى العزيز عبد مصطفى ريم94047

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه السيد الوهاب عبد احمد ساره94048

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود مصطفى محمود سمير سنيه94049

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حسن اشرف سهيله94050

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد سعيد ايمن صباح94051

الشرقيةاألدبىمبصرحسنين مدبولى محمد ابراهيم عبير94052

الشرقيةاألدبىمبصرصالح الكريم عبد ناصر كريمه94053

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عطيه العزيز عبد حسين مياده94054

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد محمدى طارق ميار94055

الشرقيةاألدبىمبصرهزاع حسن رجب محمد هللا مينا94056

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد محمد عماد مريم94057

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العريان محمد حسام نورهان94058

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن الحميد عبد حسن هاجر94059

الشرقيةاألدبىمبصرالغمرى محمد حسن عادل هاجر94060

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد مهنى احمد وسام94061

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد لطفى طارق وسام94062

الشرقيةاألدبىمبصرجاد مصطفى السيد عزت ياسمين94063

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد عطوه الفتاح عبد اسراء94064

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد موسى محمد خالد ايمان94065

الشرقيةاألدبىمبصرالبغدادى يوسف العابدين زين ايمان94066

الشرقيةاألدبىمبصرسعد محمد حسانين صبرى ايمان94067

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسين الرحمن عبد العزيز عبد ايمان94068

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود العاطى عبد محمود ايمان94069

الشرقيةاألدبىمبصرعمرغريب غريب احالم94070

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد طاهر اسامه اسماء94071

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم محمد امل94072

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد طاهر سمير اميره94073

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد محمد امام انعام94074
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ن395البالشون/ ف

ثانالبالشون/ ف

ثانالبالشون/ ف

ن420البالشون/ ف

ن338البالشون/ ف

ن360البالشون/ ف

ن470البالشون/ ف

ن418البالشون/ ف

ثانالبالشون/ ف

ن427البالشون/ ف

ن429البالشون/ ف

ن446البالشون/ ف

ن400البالشون/ ف

ن506البالشون/ ف

ن445البالشون/ ف

ن432البالشون/ ف

ن425البالشون/ ف

ن463البالشون/ ف

ن382البالشون/ ف

ثانالبالشون/ ف

ثانالبالشون/ ف

راسبالبالشون/ ف

ن512البالشون/ ف

ثانالبالشون/ ف

راسبالبالشون/ ف

ن506البالشون/ ف

ن556البالشون/ ف

ن455البالشون/ ف

ن570البالشون/ ف

ثانالبالشون/ ف

ن387البالشون/ ف

ن495سندنهور/ ف

ن440سندنهور/ ف

ثانسندنهور/ ف

ثانسندنهور/ ف

ثانسندنهور/ ف

ثانسندنهور/ ف

ن445سندنهور/ ف

ثانسندنهور/ ف

ن445سندنهور/ ف

ن421سندنهور/ ف

ثانسندنهور/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمهدى على جمال ايه94075

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد طاهر طارق ايه94076

الشرقيةاألدبىمبصرالعوضى جالل الوهاب عبد ايه94077

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد مسلم ايه94078

الشرقيةاألدبىمبصرمرزوق العزيز عبد السيد ابراهيم ثريا94079

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد محمد جوده دنيا94080

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد الدايم عبد محمد رشا94081

الشرقيةاألدبىمبصريوسف فكرى نجيب ساميه94082

الشرقيةاألدبىمبصرالسعداوى العاطى عبد عصام سعاد94083

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هاشم ابو محمد السيد سمر94084

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم جوده نبوى شيماء94085

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عزت رضا عبير94086

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد خالد فاطمه94087

الشرقيةاألدبىمبصرشهاب المتعال عبد محمد فاطمه94088

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود العاطى عبد محمود فاطمه94089

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد الواحد عبد احمد فايزه94090

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ابراهيم ليلى94091

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد جمعه طارق منه94092

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد الستار عبد رمضان منى94093

الشرقيةاألدبىمبصرامين محمد عماد وليد مى94094

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود العزيز عبد نريمان94095

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد ابراهيم نعيمه94096

الشرقيةاألدبىمبصرحسن رمضان اشرف نهال94097

الشرقيةاألدبىمبصرعاطى هاشم ابو احمد نورهان94098

الشرقيةاألدبىمبصرغريب سعد ابراهيم خالد نورهان94099

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح محمود نورهان94100

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد معوض جمال هاجر94101

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد رفعت محمد هاجر94102

الشرقيةاألدبىمبصرايوب محمد الصمد عبد محمد هاجر94103

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد محمد وهبه هاجر94104

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صالح محمد نيبل هاجر94105

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد رجب حامد هناء94106

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ابراهيم اسامه ياسمين94107

الشرقيةاألدبىمبصرعبده محمد حسن ياسمين94108

الشرقيةاألدبىمبصرسالم نبوى سالم ياسمين94109

الشرقيةاألدبىمبصرصبح الصغير محمد السالم عبد ياسمين94110

الشرقيةاألدبىمبصرمحروس رمضان الرحمن عبد ياسمين94111

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسين عرفه عصام ياسمين94112

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان على محمد ياسمين94113

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل عطيه الحميد عبد محمود ابرار94114

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان سعيد محمد سعيد اسراء94115

الشرقيةاألدبىمبصرهانى محمد الرازق عبد محمد اسراء94116
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ن462سندنهور/ ف

ن508سندنهور/ ف

ن450سندنهور/ ف

ن469سندنهور/ ف

ن586سندنهور/ ف

ن557سندنهور/ ف

ن541سندنهور/ ف

ثانسندنهور/ ف

ن482سندنهور/ ف

ن467سندنهور/ ف

ن436سندنهور/ ف

ن496سندنهور/ ف

ثانسندنهور/ ف

ن559سندنهور/ ف

راسبسندنهور/ ف

ن521سندنهور/ ف

ن515سندنهور/ ف

ن523سندنهور/ ف

ثانسندنهور/ ف

ن416سندنهور/ ف

ن532سندنهور/ ف

ن361سندنهور/ ف

ن559سندنهور/ ف

ن483سندنهور/ ف

ن454سندنهور/ ف

ثانسندنهور/ ف

ن494سندنهور/ ف

ن586سندنهور/ ف

ن556سندنهور/ ف

ن530سندنهور/ ف

ثانسندنهور/ ف

ن604سندنهور/ ف

ن515سندنهور/ ف

ن513سندنهور/ ف

ثانسندنهور/ ف

ن577سندنهور/ ف

ثانسندنهور/ ف

ن379سندنهور/ ف

ن387سندنهور/ ف

ثانالخراخشة/ ف

ثانالخراخشة/ ف

ثانالخراخشة/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالحناوى الحميد عبد عطيه يحيى اسماء94117

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه على جوده نجيب االء94118

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى حسن صالح اشرف امال94119

الشرقيةاألدبىمبصرسليم حسن احمد امنيه94120

الشرقيةاألدبىمبصرسالم ادريس محمد سليم اميره94121

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الرحمن عبد محمد رضا ايمان94122

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد شوقى ابراهيم ايناس94123

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى السالم عبد على اسامه ايه94124

الشرقيةاألدبىمبصربيومى حسن فتحى جهاد94125

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الكريم عبد الغنى عبد داليا94126

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد محمد داليا94127

الشرقيةاألدبىمبصرامين امين محمد هشام رغده94128

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار محمد محمد حسين رويدا94129

الشرقيةاألدبىمبصرسعد على حسن صابر ساره94130

الشرقيةاألدبىمبصرخليل العاطى عبد محمد عمر سميه94131

الشرقيةاألدبىمبصراحمد مهدى السيد كمال سهيله94132

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم على احمد محمد فاطمه94133

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه الحميد عبد منصور فاطمه94134

الشرقيةاألدبىمبصرحسن موسى الرحمن عبد ياسر فاطمه94135

الشرقيةاألدبىمبصرموسى على موسى يونس مروه94136

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد الحميد عبد مها94137

الشرقيةاألدبىمبصردهشان السيد على دهشان ندى94138

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على جميل نسمه94139

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود سند محمد احمد نورهان94140

الشرقيةاألدبىمبصردرويش محمد العزيز عبد عيد نورهان94141

الشرقيةاألدبىمبصرعاشور مهدى موسى القادر عبد هناء94142

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد على محمد وعد94143

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه صالح الجمل جالل عاطف اسراء94144

الشرقيةاألدبىمبصرزايد حفنى احمد احمد اسماء94145

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خليل الفتاح عبد عطيه اسماء94146

الشرقيةاألدبىمبصرحسين على محمد سالم نبيل ايمان94147

الشرقيةاألدبىمبصرظريفه احمد سيد محمود احمد سيد ايه94148

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود مصطفى محمد كامل ايه94149

الشرقيةاألدبىمبصرسالم مصطفى على عماد حسناء94150

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على سند على دعاء94151

الشرقيةاألدبىمبصرخليفه محمد ابراهيم جمال رباب94152

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سباعى الحميد عبد عماد ساره94153

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب محمد توفيق رفعت صبحى سمر94154

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سالم محمد رضا شيماء94155

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مهدى محمد مهدى شيماء94156

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سليم سعيد خالد صابرين94157

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان محمد احمد رضا منار94158
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ثانالخراخشة/ ف

ثانالخراخشة/ ف

ن513الخراخشة/ ف

ن522الخراخشة/ ف

ن515الخراخشة/ ف

ثانالخراخشة/ ف

ثانالخراخشة/ ف

ثانالخراخشة/ ف

ن369الخراخشة/ ف

ثانالخراخشة/ ف

ثانالخراخشة/ ف

ثانالخراخشة/ ف

ن449الخراخشة/ ف

ن401الخراخشة/ ف

ن436الخراخشة/ ف

ن473الخراخشة/ ف

ن496الخراخشة/ ف

راسبالخراخشة/ ف

راسبالخراخشة/ ف

راسبالخراخشة/ ف

ن364الخراخشة/ ف

ن388الخراخشة/ ف

راسبالخراخشة/ ف

ن465الخراخشة/ ف

ن445الخراخشة/ ف

ثانالخراخشة/ ف

راسبالخراخشة/ ف

ثانحفنا/ ف

ن497حفنا/ ف

ن413حفنا/ ف

ثانحفنا/ ف

ن420حفنا/ ف

ثانحفنا/ ف

ن429حفنا/ ف

ن380حفنا/ ف

ثانحفنا/ ف

ن433حفنا/ ف

راسبحفنا/ ف

ن387حفنا/ ف

ن438حفنا/ ف

ن466حفنا/ ف

ثانحفنا/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسين محمود ماجد منار94159

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسين محمود ماجد مى94160

الشرقيةاألدبىمبصرسالم احمد ابراهيم الوهاب عبد نورهان94161

الشرقيةاألدبىمبصرحشيش على حسين على اسراء94162

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد محمد ايمان94163

الشرقيةاألدبىمبصرالفداوى حسن عامر محمد حسين اسماء94164

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد السيد صابر اسماء94165

الشرقيةاألدبىمبصرعوض عطيه السيد عيد اسماء94166

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد ابراهيم هللا عبد ابراهيم امانى94167

الشرقيةاألدبىمبصرنصر السيد السيد السيد امنيه94168

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد السيد محمد امنيه94169

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى محمد الفتاح عبد كمال اميره94170

الشرقيةاألدبىمبصرعوض على محمد اميره94171

الشرقيةاألدبىمبصرناصر صالح سالم عوده االء94172

الشرقيةاألدبىمبصرالمغربل على محمد محمود ايمن ايه94173

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الباسط عبد الفتاح عبد الباسط عبد ايه94174

الشرقيةاألدبىمبصرسعد سليمان محمد محمود جمال حسناء94175

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد ابراهيم محمد محمود حماس94176

الشرقيةاألدبىمبصرمبارك محمد محمد زكريا خالد خلود94177

الشرقيةاألدبىمبصرالرمل متولى الفتاح بشيرعبد دعاء94178

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحليم عبد على محمد ساره94179

الشرقيةاألدبىمبصرعلى التواب عبد كليب نصر سعاد94180

الشرقيةاألدبىمبصرالبدوى محمد يمانى ابراهيم صابر سمر94181

الشرقيةاألدبىمبصردمرداش حسين الحميد عبد حسين سهيله94182

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد ابراهيم غريب شيماء94183

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحليم عبد على مجدى صباح94184

الشرقيةاألدبىمبصرموسى الصادق عبد الوهاب عبد السيد صفاء94185

الشرقيةاألدبىمبصريوسف سعيد محمد على امام عبير94186

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو مرسى احمد السيد عزيزه94187

الشرقيةاألدبىمبصربركات احمد السيد احمد غاده94188

الشرقيةاألدبىمبصربدران محمد السيد زكريا حسين فاطمه94189

الشرقيةاألدبىمبصراحمد درويش مختار محمود فاطمه94190

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العظيم عبد احمد محمد فرحه94191

الشرقيةاألدبىمبصرالباقى عبد ابراهيم سمير مريم94192

الشرقيةاألدبىمبصرشراقى محمد السيد محمد مريم94193

الشرقيةاألدبىمبصرالحسينى محمد محمد مريم94194

الشرقيةاألدبىمبصرسبتان احمد السيد منال94195

الشرقيةاألدبىمبصررفاعى حسين رفيق منال94196

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم عباس محمد عمر نرمين94197

الشرقيةاألدبىمبصرطه عباس محمد حسن نسرين94198

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد عمر محمد السيد نيرا94199

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه عواد محمد اشرف هبه94200
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ثانحفنا/ ف

ثانحفنا/ ف

ثانحفنا/ ف

راسبالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ن359الزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ن448الزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ن377الزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ن477الزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ن384الزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ن387الزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ن458الزوامل/ ف

ن425الزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ن496الزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

ن376الزوامل/ ف

ن353الزوامل/ ف

ن437الزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ن462الزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد محمد محمود هنا94201

الشرقيةاألدبىمبصرالقليوبى محمد السيد صبحى ورده94202

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على سعيد محمد السيد اسراء94203

الشرقيةاألدبىمبصرالقادراحمد عبد محمد السيد اسراء94204

الشرقيةاألدبىمبصرشيحه محمود محمد محمد اشرف اسراء94205

الشرقيةاألدبىمبصرمأمون محمد حسين اسراء94206

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد مرسى محمد حسين اسراء94207

الشرقيةاألدبىمبصرسعد حسين الحكيم عبد اسراء94208

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد هللا عبد السيد امل94209

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد محمد اميره94210

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد يوسف ايمان94211

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود صبرى حسن السيد احالم94212

الشرقيةاألدبىمبصرعوده سليم هويمل سالم اسماء94213

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد بدر محمد العزيز عبد اسماء94214

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمد الناصر عبد اسماء94215

الشرقيةاألدبىمبصرفايز مبارك فايز اسماء94216

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان شحاته محمد اسماء94217

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مصطفى محمد محمود اسماء94218

الشرقيةاألدبىمبصرعواد سليم عواد محمد امجاد94219

الشرقيةاألدبىمبصرالحق جاد يوسف صبرى طارق اسيا94220

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم محمود ابراهيم االء94221

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد نجيب اشرف االء94222

الشرقيةاألدبىمبصرحسين فرج محمد حمدى امال94223

الشرقيةاألدبىمبصرحبيشى يوسف محمد رضا ايه94224

الشرقيةاألدبىمبصردياب محمد ابراهيم الفتاح عبد ايه94225

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد مزينى المعبود عبد ايه94226

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد محمد ايه94227

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد اسماعيل اسماعيل خلود94228

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد ياسر دعاء94229

الشرقيةاألدبىمبصرحرب محمد فريد ابراهيم رباب94230

الشرقيةاألدبىمبصرعوده مرزوق فريج رحاب94231

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد احمد محمد زينب94232

الشرقيةاألدبىمبصرشرف محمد امين مصطفى ساره94233

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان راشد محمد سراء94234

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه مصطفى عطيه نبيل سماء94235

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد كريم سناء94236

الشرقيةاألدبىمبصرالمتبولى محمد فهمى سعد سهيله94237

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد صبرى العزيز عبد سهيله94238

الشرقيةاألدبىمبصرهللا دخيل محمد هشام سهيله94239

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمود احمد شرين94240

الشرقيةاألدبىمبصرسند الحميد عبد صبيح شيماء94241

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد مزينى مصطفى شيماء94242
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راسبالزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ن565بالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ن590بالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ن430بالشرقية السالم/ ف

ن506بالشرقية السالم/ ف

ن554بالشرقية السالم/ ف

ن359بالشرقية السالم/ ف

ن503بالشرقية السالم/ ف

ن521بالشرقية السالم/ ف

ن475بالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ن511بالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

ن567بالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ن550بالشرقية السالم/ ف

ن373بالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ن454بالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

ن502بالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ن602بالشرقية السالم/ ف

ن573بالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد راجح حسين عبير94243

الشرقيةاألدبىمبصرعوده سليم عيد محمد عال94244

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد حامد عامر فاطمه94245

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سليمان محمد فاطمه94246

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد فرحان محمد فاطمه94247

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد احمد مبارك عيد مروه94248

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد موسى الزناتى مريم94249

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن السيد احمد مريم94250

الشرقيةاألدبىمبصرزامل صالح احمد مريم94251

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار محمد عرفه محمد حسن مريم94252

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد سعد مريم94253

الشرقيةاألدبىمبصررأفت محمد سالمه مريم94254

الشرقيةاألدبىمبصردحيه محمد عفت مريم94255

الشرقيةاألدبىمبصرالفقى محمد حسين محمد مريم94256

الشرقيةاألدبىمبصرحتحوت محمد المنعم عبد محمد مريم94257

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسين فتحى محمد منار94258

الشرقيةاألدبىمبصرنافع خليل محمد حمدى ابراهيم منى94259

الشرقيةاألدبىمبصرمرعى الحميد عبد السيد حسين منى94260

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو عز محمد احمد مها94261

الشرقيةاألدبىمبصردجيه على حسن محمد محمود مصطفى مى94262

الشرقيةاألدبىمبصرحتحوت محمد مسعد ايهاب ناديه94263

الشرقيةاألدبىمبصرالمعبود عبد مزينى محمد نجاه94264

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رايد احمد محمود ندى94265

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ربه عبد محمد محمد نسمه94266

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد سامى نورا94267

الشرقيةاألدبىمبصرالليثى السيد عراقى فهمى نورهان94268

الشرقيةاألدبىمبصربغدادى الرحمن عبد هانى هايدى94269

الشرقيةاألدبىمبصرحتحوت الحميد عبد المولى عبد الحميد عبد هدير94270

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مصطفى محمد فهمى هند94271

الشرقيةاألدبىمبصردحيه محمد محمود اشرف ياسمين94272

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على احمد سامى ياسمين94273

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد المنعم عبد محمد السيده94274

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد سعيد اسراء94275

الشرقيةاألدبىمبصرزيد قاسم فتحى الفتاح عبد اسراء94276

الشرقيةاألدبىمبصرقاسم غنيم بيومى قاسم اسراء94277

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد نبوى محمد اسراء94278

الشرقيةاألدبىمبصرحمد محمد السيد ايمان94279

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد شعبان احمد ايمان94280

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد فكرى محمد اسماء94281

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم مصطفى الحميد عبد على محمد اشجان94282

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امين هللا عبد يوسف امانى94283

الشرقيةاألدبىمبصرحسن المنعم عبد حسن سعيد امنيه94284
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ثانبالشرقية السالم/ ف

ن361بالشرقية السالم/ ف

ن569بالشرقية السالم/ ف

ن478بالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ن514بالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ن403بالشرقية السالم/ ف

ن432بالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

ن495بالشرقية السالم/ ف

ن384بالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ن541بالشرقية السالم/ ف

ن478بالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

ن556بالشرقية السالم/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ن535الجوسق/ ف

ن512الجوسق/ ف

ن443الجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ن459الجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ن432الجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم على ماهر امنيه94285

الشرقيةاألدبىمبصرزحافه سالم على مهدى امنيه94286

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم السيد محمد اميره94287

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم على متولى على اومنيه94288

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الفتاح عبد حسام ايه94289

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم على ماهر ايه94290

الشرقيةاألدبىمبصراالهوانى الصادق مصطفى صباح بسمه94291

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد النبى عبد احمد خلود94292

الشرقيةاألدبىمبصرسالم اليمانى محمد الحليم عبد خلود94293

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد الفتاح عبد المنعم عبد دعاء94294

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد هللا عطا دعاء94295

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى الفتاح عبد النبى عبد رحاب94296

الشرقيةاألدبىمبصريونس العظيم عبد المنعم عبد هشام رضا94297

الشرقيةاألدبىمبصرعوده محمد ابراهيم هللا عبد خالد زينب94298

الشرقيةاألدبىمبصرالجوسقى هللا عبد السميع عبد جمال ساره94299

الشرقيةاألدبىمبصررجب اسماعيل هللا عبد محمد ساره94300

الشرقيةاألدبىمبصرزيد احمد العزيز عبد عماد عال94301

الشرقيةاألدبىمبصرعمرى علوان مصطفى على فاطمه94302

الشرقيةاألدبىمبصرنيده ابراهيم محمد محمد فاطمه94303

الشرقيةاألدبىمبصرزيد قاسم فتحى مصطفى فاطمه94304

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان العزيز عبد محمد السيد ليلى94305

الشرقيةاألدبىمبصراالهونى مصطفى محمد محمد سعد ليلى94306

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد محمود مروه94307

الشرقيةاألدبىمبصرالشيخ مصطفى العزيز عبد يوسف مروه94308

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد العظيم عبد هللا عبد غريب مريم94309

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل حسن السيد السيد صباح منار94310

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم البصير عبد محمد يوسف منار94311

الشرقيةاألدبىمبصرعلى صبيح احمد عاطف مياده94312

الشرقيةاألدبىمبصرمكى احمد احمد حسن ناديه94313

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد زيد ابو محمد زيد ابو نبيله94314

الشرقيةاألدبىمبصرحاتم ابراهيم السيد السيد عادل ندا94315

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد حافظ عماد ندا94316

الشرقيةاألدبىمبصرعيد احمد العزيز عبد ايمن نورهان94317

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان القادر عبد محمد القادر عبد نيره94318

الشرقيةاألدبىمبصردهيس محمد حسن صالح هاجر94319

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سريع ابو محمود هاجر94320

الشرقيةاألدبىمبصرزيد احمد العزيز عبد احمد ياسمين94321

الشرقيةاألدبىمبصرقطب عطيه قطب احمد ياسمين94322

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد سعيد صابر ياسمين94323

الشرقيةاألدبىمبصرالعبد على محمد تامر االء94324

الشرقيةاألدبىمبصرمبارك محمد صالح محمد ابتهال94325

الشرقيةاألدبىمبصربدوى احمد سيد محمود العال عبد ابرار94326
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ن497الجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ن431الجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ن454الجوسق/ ف

ن480الجوسق/ ف

ن392الجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

راسبالجوسق/ ف

ن405الجوسق/ ف

ن371الجوسق/ ف

راسبالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ن409الجوسق/ ف

ن435الجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ن545الجوسق/ ف

ن525الجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ن447الجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ن558الجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ن557الجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ن358الجوسق/ ف

ن377الجوسق/ ف

ن519الجوسق/ ف

ن494الجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ن460النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن508النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن537النموذجى خميس فؤاد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جوده احمد جوده اروى94327

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد صالح رفعت اسماء94328

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم رمضان محمد الشيماء94329

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد شكرى اشرف الهام94330

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد عبده احمد امل94331

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد على حسن امنيه94332

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمود رمضان اسراء94333

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمود ابراهيم ايه94334

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد مصطفى الرحيم عبد الحميد عبد بسنت94335

الشرقيةاألدبىمبصرعرب ابو طه المنعم عبد محمد ايوب تقى94336

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان احمد نصر محمد خلود94337

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ناجى زيد ابو دعاء94338

الشرقيةاألدبىمبصرتركى محمد الرحمن عبد ياسر محمد عائشه94339

الشرقيةاألدبىمبصرمعتوق السيد محمد صالح رحمه94340

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوينى الرحمن عبد احمد ناصر رقيه94341

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار احمد عليوه الدين جمال روان94342

الشرقيةاألدبىمبصرراشد حمدان محمد هانى ريم94343

الشرقيةاألدبىمبصرنجم حسن محمد زيدان محمد ابراهيم ساره94344

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود عابدين سيد منصور ساره94345

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد متولى حامد النبى حسب سناء94346

الشرقيةاألدبىمبصربركات الجليل عبد حسين سيف سهيله94347

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه صابر مغاورى مسعد شروق94348

الشرقيةاألدبىمبصرحسن رؤف حسن فاطمه94349

الشرقيةاألدبىمبصرقنديل محمد الرازق عبد نبيل مريم94350

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على حسن محمد هللا منه94351

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود منى94352

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الجليل عبد رضا مى94353

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد شكرى اشرف نورهان94354

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد السيد محمود نيره94355

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود السيد هاجر94356

الشرقيةاألدبىمبصرالبالط السيد اسماعيل الشافعى هاجر94357

الشرقيةاألدبىمبصريونس السيد ابراهيم ايمن هاجر94358

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى الحسانين عاطف هاجر94359

الشرقيةاألدبىمبصربهايه فهد محمد هدى94360

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان حلمى ياسر هند94361

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد ايمن وفاء94362

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الرحمن عبد صبرى اسماء94363

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد الغنى عبد محمد اسماء94364

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد فتحى يوسف اسماء94365

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد نجيب االء94366

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمود محمود امل94367

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد ايه94368
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ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن553النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن538النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن489النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن433النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن458النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن481النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن533النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن401النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن483النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن391النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن377النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن392النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن450النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن458النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن525النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن451النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

راسبالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن450النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن474النموذجى خميس فؤاد/ ف

راسبالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن444النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن500النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن522النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن474النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن351النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد سعيد ايه94369

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد طالل ايه94370

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ايه94371

الشرقيةاألدبىمبصرقاسم عطيه نتعى ايمان94372

الشرقيةاألدبىمبصرفهمى سعيد ياسر ايمان94373

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد صالح ايه94374

الشرقيةاألدبىمبصرالنبى عبد محمد الدين نور تقى94375

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعيد حمدان جهاد94376

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فوزى كامل جهاد94377

الشرقيةاألدبىمبصرالحافظ عبد زكى محمد جهاد94378

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العنين ابو على داليا94379

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد مصطفى اسامه هللا رحمه94380

الشرقيةاألدبىمبصرالسعيد محمد السعيد روفيده94381

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن هانى زينب94382

الشرقيةاألدبىمبصرالدين صالح محمد عمرو سلسبيل94383

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الدين صالح الحاج ابراهيم سلمى94384

الشرقيةاألدبىمبصرسلطان حامد محمود سلمى94385

الشرقيةاألدبىمبصراليزيد ابو محمد ياسر سلمى94386

الشرقيةاألدبىمبصرالدين صالح محمد عمرو سندس94387

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد مصطفى غريب سندس94388

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد المنعم عبد فاضل سهيله94389

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن عويس شيماء94390

الشرقيةاألدبىمبصرسليم فؤاد محمد عائشه94391

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد علياء94392

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد علياء94393

الشرقيةاألدبىمبصرسالم نصر سالم فاطمه94394

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الحميد عبد احمد مريم94395

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على احمد مريم94396

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد احمد مريم94397

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد حسين مريم94398

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد عطيه مريم94399

الشرقيةاألدبىمبصربدران على محمد عالء مريم94400

الشرقيةاألدبىمبصربدير فتحى مجدى منار94401

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد هللا منه94402

الشرقيةاألدبىمبصرمدبولى سليمان عاطف هللا منه94403

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى محمود احمد نورهان94404

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد حسام نورهان94405

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الموجود عبد حسن نيره94406

الشرقيةاألدبىمبصردرويش الحافظ عبد سالمه نيره94407

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن جمال هاجر94408

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم عقاد هاجر94409

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على محمد محمود هبه94410
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ن357النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن418النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن413النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن526النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن376النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن469النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن424النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن478النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن488النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن484النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن449النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن469النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن589النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن431النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

راسبالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن428النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن569النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن479النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

راسبالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن520النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن493النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن495النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

راسبالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن476النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن571النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن403النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن472النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

راسبالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن365النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن408النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد سعيد وسام94411

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود حمدى وفاء94412

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد جمال ياسمين94413

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود المتولى شحاته ياسمين94414

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد الحليم عبد ياسمين94415

الشرقيةاألدبىمبصررحمون حاج محمد سدره94416

الشرقيةاألدبىمبصرويسى حيدر محمد رند94417

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد متولى محمد محمد ابتهال94418

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد خالد اسماء94419

الشرقيةاألدبىمبصرمقلد محمد شوقى عنتر اسماء94420

الشرقيةاألدبىمبصرحفنى الموجود عبد الديب اسماء94421

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على محمد اسماء94422

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد اسماء94423

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد حامد افنان94424

الشرقيةاألدبىمبصرهلباوى حامد خالد الشيماء94425

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد حمدى االء94426

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صبحى عزت اسراء94427

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم شحاته احمد سعيد اسراء94428

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد مسعد اسراء94429

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد كامل احمد امنيه94430

الشرقيةاألدبىمبصراحمد امحمد ادريس امنيه94431

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى حجازى محمود امنيه94432

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العال عبد حسن مصطفى امنيه94433

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد الخالق عبد وجيه امنيه94434

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد ايه94435

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد انور ابراهيم ايه94436

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد ابراهيم محمود ايه94437

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد صالح ايمان94438

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد جيهان94439

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد بركات خلود94440

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد مبروك رضا دعاء94441

الشرقيةاألدبىمبصرالجوهرى الفتاح عبد جمال دينا94442

الشرقيةاألدبىمبصرصالحى احمد محمد رحاب94443

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على حسن ريهام94444

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى راغب الغريب رضا ريهام94445

الشرقيةاألدبىمبصرسعدون احمد السيد عماد زهراء94446

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على زينب94447

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم الرازق عبد نصر احمد ساره94448

الشرقيةاألدبىمبصرحسونه الدين نور جمال ساره94449

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد عشرى الحميد عبد سماح94450

الشرقيةاألدبىمبصرنوفل على زيد ابو محمد سهيله94451

الشرقيةاألدبىمبصرحسونه الدين نور جمال سندس94452
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ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن415النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

راسبالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن336النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن373العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن397العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن410العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن602العاشر/ ف

ن391العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن481العاشر/ ف

ن569العاشر/ ف

ن449العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن411العاشر/ ف

ن413العاشر/ ف

ن388العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

راسبالعاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن542العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن436العاشر/ ف

ن374العاشر/ ف

ن433العاشر/ ف

ن395العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن448العاشر/ ف

ن440العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن375العاشر/ ف

ن445العاشر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو محروس اشرف شروق94453

الشرقيةاألدبىمبصرمشرف مجاهد مختار ايمن عائشه94454

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد حسن فاطمه94455

الشرقيةاألدبىمبصرامين صادق فرج هشام فاطمه94456

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد اجبالى احمد منار94457

الشرقيةاألدبىمبصرشعيشع ابو المنعم عبد حمدان منار94458

الشرقيةاألدبىمبصرعامر العزيز عبد هللا عبد العزيز عبد هللا منه94459

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان حسين جمال محمد منى94460

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد ناهد94461

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد نجوى94462

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد مهدى المقصود عبد ندى94463

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد سيد اشرف نورا94464

الشرقيةاألدبىمبصرحامد الحميد عبد عمر نوره94465

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم امين الفتاح عبد نور94466

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ايوب على محمود نورهان94467

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد التواب عبد جمال هللا هدايه94468

الشرقيةاألدبىمبصرالجناينى حسن محمد محمد هدى94469

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد ادهم يارا94470

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سالمه محمد اللطيف عبد وسام94471

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد هند94472

الشرقيةاألدبىمبصرحنضل العزيز عبد مخيمر محمد اخالص94473

الشرقيةاألدبىمبصرالبالط السيد السيد محمود اروى94474

الشرقيةاألدبىمبصرحمد بركات رمضان اسراء94475

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد اسماء94476

الشرقيةاألدبىمبصرسالم البدرى محمد جابر اسماء94477

الشرقيةاألدبىمبصرفهمى محمد حسن اسماء94478

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد الحميد عبد محمد العزيز عبد اسماء94479

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد اسماء94480

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد الرحمن عبد محمد اسالم94481

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم محمد الزهراء94482

الشرقيةاألدبىمبصرسليم الحميد عبد محمد الشيماء94483

الشرقيةاألدبىمبصرحرب خليل السيد السيد امل94484

الشرقيةاألدبىمبصرموسى احمد خيرى عاطف امل94485

الشرقيةاألدبىمبصرحسن كامل محمد امل94486

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين عواد حلمى سالمه امنيه94487

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد امام محمود عماد اميره94488

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عبيد السيد جمال انجى94489

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعد ايمن ايمان94490

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد عنتبلى ايمان94491

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى حميده محمد محمد ايمان94492

الشرقيةاألدبىمبصرحسن سعد اسماعيل ايه94493

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد السيد حلمى محمد ايه94494
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ثانالعاشر/ ف

ن485العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

راسبالعاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن423العاشر/ ف

ن439العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

راسبالعاشر/ ف

ن374العاشر/ ف

راسبالعاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن540العاشر/ ف

ن404العاشر/ ف

ن358العاشر/ ف

ن536العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن476العاشر/ ف

ن490العاشر/ ف

ن448ابوحماد/ ف

ن597ابوحماد/ ف

ن426ابوحماد/ ف

راسبابوحماد/ ف

راسبابوحماد/ ف

ن451ابوحماد/ ف

راسبابوحماد/ ف

ن416ابوحماد/ ف

ن455ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن519ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

راسبابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

راسبابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

راسبابوحماد/ ف

راسبابوحماد/ ف

راسبابوحماد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمقبل هللا عبد اسعد االء94495

الشرقيةاألدبىمبصرجزر مهدى محمد حسن االء94496

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين السيد محمد االء94497

الشرقيةاألدبىمبصرحسين واصف ربيع تسنيم94498

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد صبحى الرازق عبد رحاب94499

الشرقيةاألدبىمبصرامين احمد سامح ساره94500

الشرقيةاألدبىمبصرحسن اسماعيل صالح ساره94501

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد محمد شمس94502

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ابراهيم شيماء94503

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد ربيع شهيناز94504

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد طارق عزه94505

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد ايمن علياء94506

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن خليل حسن قمر94507

الشرقيةاألدبىمبصرعواد عواد ممدوح مريم94508

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد فتحى هللا منه94509

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمود محمد موزه94510

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد ماهر ميرنا94511

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الستار عبد السيد نبيله94512

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو نجيب هللا خلف محمد ندى94513

الشرقيةاألدبىمبصرحسين فتحى محمد نريمان94514

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد بالسى زكريا نهال94515

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان محمد عصام نورا94516

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود هدى94517

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد عصام هدى94518

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين المنعم عبد صبحى هند94519

الشرقيةاألدبىمبصربغدادى محمد رمضان هاجر94520

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل امبابى الناصر عبد هاله94521

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد محمد اسراء94522

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد سيد محمد اسماء94523

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على حسام االء94524

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد عثمان محمد االء94525

الشرقيةاألدبىمبصرفؤاد يوسف تامر الزهراء94526

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مختار فوزى ايمان94527

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان عثمان عادل دعاء94528

الشرقيةاألدبىمبصرموسى حسن عيسى رقيه94529

الشرقيةاألدبىمبصرالدهشان عطيه فرج رقيه94530

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى محمد عالء زهراء94531

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم كامل محمود سمر94532

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد سيد على شروق94533

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد رضا فاطمه94534

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود احمد ندى94535

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن محمد ندا94536
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ثانابوحماد/ ف

ن450ابوحماد/ ف

ن456ابوحماد/ ف

ن448ابوحماد/ ف

راسبابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن407ابوحماد/ ف

ن375ابوحماد/ ف

ن563ابوحماد/ ف

ن565ابوحماد/ ف

ن372ابوحماد/ ف

ن566ابوحماد/ ف

ن464ابوحماد/ ف

ن446ابوحماد/ ف

ن421ابوحماد/ ف

ن390ابوحماد/ ف

ن532ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن476ابوحماد/ ف

ن466ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن568ابوحماد/ ف

ن433ابوحماد/ ف

ن488ابوحماد/ ف

راسبابوحماد/ ف

ن515الحلمية/ ف

ن425الحلمية/ ف

ثانالحلمية/ ف

ن405الحلمية/ ف

ن483الحلمية/ ف

ن458الحلمية/ ف

ن482الحلمية/ ف

ن574الحلمية/ ف

ن552الحلمية/ ف

ن552الحلمية/ ف

ن562الحلمية/ ف

ن479الحلمية/ ف

ثانالحلمية/ ف

ن471الحلمية/ ف

ثانالحلمية/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد احمد نهله94537

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد سمير نيره94538

الشرقيةاألدبىمبصرالبحراوى حسين محمد رضا هاله94539

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد محمد حمدى ازهار94540

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد رمضان اسماء94541

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد المنعم عبد محمد اسماء94542

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على محمود اسماء94543

الشرقيةاألدبىمبصرجوده على حمد رضا اميره94544

الشرقيةاألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم شريف اميره94545

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم جمال ايمان94546

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد عيد محمد ايمان94547

الشرقيةاألدبىمبصرداؤد محمد يحيى ابو محمد ايه94548

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد حسن محمد بسمله94549

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن ابراهيم حسناء94550

الشرقيةاألدبىمبصرحفناوى حفناوى رضا دعاء94551

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم رضا دنيا94552

الشرقيةاألدبىمبصرسليم حسن الدين صالح محمد دنيا94553

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد محمد رحمه94554

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه محمد محسن ساره94555

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد مروان الحميد عبد سندس94556

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابو العزيز عبد الشحات صابرين94557

الشرقيةاألدبىمبصرسليم حسين القادر عبد صافيناز94558

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على السيد مروه94559

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد مريم94560

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور احمد جمعه منار94561

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد على فوزى منى94562

الشرقيةاألدبىمبصرعمر محمد ياسر نانسى94563

الشرقيةاألدبىمبصرزيدان جمعان صابر ندى94564

الشرقيةاألدبىمبصرفريح محمد ناصر ندى94565

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد السيد هيثم ندى94566

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد خالد نورا94567

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد هاله94568

الشرقيةاألدبىمبصرنصر منصور الحميد عبد هدير94569

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد ابراهيم هند94570

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد سليمان عطيه ياسمين94571

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خليل الصادق السيد شيماء94572

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى العظيم عبد محمد الزهراء94573

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على السيد اسماء94574

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد سامى الشيماء94575

الشرقيةاألدبىمبصرمنسى محمد الحميد عبد امنيه94576

الشرقيةاألدبىمبصرزقزوق هللا عبد عطيه امنيه94577

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد ماهر احمد اميره94578



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3700

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن406الحلمية/ ف

ن403الحلمية/ ف

ثانالحلمية/ ف

ن484الصوة/ ف

ن463الصوة/ ف

ن542الصوة/ ف

ن495الصوة/ ف

ن522الصوة/ ف

ثانالصوة/ ف

ن435الصوة/ ف

ن531الصوة/ ف

ن499الصوة/ ف

ن468الصوة/ ف

ن499الصوة/ ف

ن489الصوة/ ف

ن483الصوة/ ف

ن496الصوة/ ف

ن506الصوة/ ف

ن493الصوة/ ف

ن534الصوة/ ف

ثانالصوة/ ف

ن543الصوة/ ف

ن416الصوة/ ف

ن548الصوة/ ف

ن405الصوة/ ف

ن416الصوة/ ف

ن551الصوة/ ف

ن519الصوة/ ف

ن484الصوة/ ف

ن535الصوة/ ف

ن499الصوة/ ف

ن503الصوة/ ف

ن544الصوة/ ف

ن489الصوة/ ف

ثانالصوة/ ف

ن450الصوة/ ف

ن524عمريط/ ف

ن492عمريط/ ف

ن514عمريط/ ف

ثانعمريط/ ف

ن518عمريط/ ف

ن421عمريط/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عليوه صالح اميره94579

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد السيد دعاء94580

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد محمد ساره94581

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالمه احمد فرح94582

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد صباح كريمه94583

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد كامل احمد مريم94584

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فتحى السيد نورهان94585

الشرقيةاألدبىمبصربغدادى الوهاب عبد جمال هاله94586

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات موسى محمد هبه94587

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد محمد هاجر94588

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد عيد مصطفى ابتسام94589

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد السيد اسراء94590

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد احمد السالم عبد اسراء94591

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات حفنى الشحات اسراء94592

الشرقيةاألدبىمبصرسليم على زكريا اسراء94593

الشرقيةاألدبىمبصرسليم على زكريا اسماء94594

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد عبده الحميد عبد اسماء94595

الشرقيةاألدبىمبصرسليم منصور عماد اسماء94596

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عيسى السيد االء94597

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد عماد الزهراء94598

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان ابراهيم سليمان امل94599

الشرقيةاألدبىمبصرشوقى احمد اسامه اميره94600

الشرقيةاألدبىمبصرساطى ابو محمد سعد ناصر اميره94601

الشرقيةاألدبىمبصررمضان احمد السيد امنيه94602

الشرقيةاألدبىمبصررضوان السيد مجدى ايمان94603

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد ايمن ايات94604

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمود ايات94605

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم المقصود عبد جمعه ايه94606

الشرقيةاألدبىمبصرالحافظ عبد سعيد الحافظ عبد ايه94607

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل منصور محمد ايه94608

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شعبان السيد بسمه94609

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد حماده تيسير94610

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد محمد خلود94611

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد خلود94612

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى كامل كمال داليا94613

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد الحافظ عبد طلعت رانيا94614

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد النبى عبد رنا94615

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد اسماعيل السيد رحمه94616

الشرقيةاألدبىمبصرفرجانى سعود رمضان روجينا94617

الشرقيةاألدبىمبصرحسين عطوه رجب ريهام94618

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فرج السيد ساره94619

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الرؤف عبد الحميد عبد ساره94620
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ن407عمريط/ ف

ن429عمريط/ ف

ن481عمريط/ ف

ن549عمريط/ ف

ثانعمريط/ ف

ن447عمريط/ ف

ن501عمريط/ ف

ن440عمريط/ ف

ن517عمريط/ ف

ن499عمريط/ ف

ن532بالشرقية الجعفرية/ ف

ن458بالشرقية الجعفرية/ ف

ن547بالشرقية الجعفرية/ ف

ن399بالشرقية الجعفرية/ ف

ن586بالشرقية الجعفرية/ ف

ن514بالشرقية الجعفرية/ ف

ن421بالشرقية الجعفرية/ ف

ن490بالشرقية الجعفرية/ ف

ن544بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن426بالشرقية الجعفرية/ ف

ن567بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن468بالشرقية الجعفرية/ ف

ن478بالشرقية الجعفرية/ ف

ن490بالشرقية الجعفرية/ ف

ن432بالشرقية الجعفرية/ ف

ن453بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن440بالشرقية الجعفرية/ ف

راسببالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن463بالشرقية الجعفرية/ ف

راسببالشرقية الجعفرية/ ف

ن397بالشرقية الجعفرية/ ف

ن532بالشرقية الجعفرية/ ف

ن391بالشرقية الجعفرية/ ف

ن373بالشرقية الجعفرية/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد طلعت سماح94621

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد نصر سماح94622

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه صبرى محروس سهيله94623

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسينى محمود سهيله94624

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد عيد سميره94625

الشرقيةاألدبىمبصراحمد اسماعيل محمد شروق94626

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم مصباح شرين94627

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد حسن صباح94628

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد الرحمن عبد سامى عبير94629

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد زكى عيسى عزيزه94630

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد زكريا عال94631

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عبد على فاطمه94632

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على صالح محمد فايزه94633

الشرقيةاألدبىمبصررضوان السيد ذكريا مريم94634

الشرقيةاألدبىمبصررضوان الاله عبد محمد مريم94635

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الهادى عبد محمد ميار94636

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد سمير ندى94637

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد منصور كمال نسمه94638

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد صالح نورهان94639

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد محمد نورهان94640

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد عياد احمد هدير94641

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد احمد امنيه94642

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد الواحد عبد قاسم امنيه94643

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد السيد اميره94644

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد ياسر اميمه94645

الشرقيةاألدبىمبصرعطايا محمد محمد اهداء94646

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد ايمان94647

الشرقيةاألدبىمبصرعوض هللا عبد عوض حميده94648

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل عدلى اسماعيل رحمه94649

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد حسن رحمه94650

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد غمرى صبرى حسناء94651

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم هانى زهره94652

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد وصفى زهيره94653

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد جوده ابراهيم شيماء94654

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد عفاف94655

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حموده محمد غاده94656

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد كوثر94657

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى عادل منار94658

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى محمد ندى94659

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد عبده المحسن عبد نورهان94660

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد محمد هاجر94661

الشرقيةاألدبىمبصرحسنين اروس عيد بربرى والء94662
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ن351بالشرقية الجعفرية/ ف

ن396بالشرقية الجعفرية/ ف

ن448بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن455بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن489بالشرقية الجعفرية/ ف

ن351بالشرقية الجعفرية/ ف

ن448بالشرقية الجعفرية/ ف

ن519بالشرقية الجعفرية/ ف

ن419بالشرقية الجعفرية/ ف

ن422بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن400بالشرقية الجعفرية/ ف

ن446بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن386بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

راسبالخيس/ ف

ن441الخيس/ ف

ثانالخيس/ ف

ثانالخيس/ ف

ن506الخيس/ ف

ن531الخيس/ ف

ن447الخيس/ ف

ثانالخيس/ ف

ن470الخيس/ ف

ن474الخيس/ ف

ثانالخيس/ ف

ن527الخيس/ ف

ن514الخيس/ ف

ثانالخيس/ ف

ن498الخيس/ ف

ن395الخيس/ ف

ثانالخيس/ ف

ن451الخيس/ ف

ثانالخيس/ ف

ثانالخيس/ ف

ن407الخيس/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد منصور احمد االء94663

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود حسن االء94664

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خليل عبده الزهراء94665

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد الحليم عبد محمد ايه94666

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم تسنيم94667

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم سندس94668

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد ابراهيم فاطمه94669

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الدين صالح حسينى منه94670

الشرقيةاألدبىمبصرخليل الهادى محمد سمير نهله94671

الشرقيةاألدبىمبصرحسن خليل محمد نورهان94672

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد احمد االء94673

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم جمال ايه94674

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد احالم94675

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد اسماء94676

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد السيد محمد اميره94677

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد المقصود عبد سعيد ابتسام94678

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد الحميد عبد بسمه94679

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد حمدى اسماء94680

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم صبحى دنيا94681

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الرحمن عبد اسامه دينا94682

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد طاهر رحمه94683

الشرقيةاألدبىمبصرمحسوب ابراهيم صالح رقيه94684

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد على روقيه94685

الشرقيةاألدبىمبصرمحسوب محمود صبحى ريهام94686

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد شيماء94687

الشرقيةاألدبىمبصرمنتصر متولى ساطى ابو فرحه94688

الشرقيةاألدبىمبصرسليم زايد فرج فرحه94689

الشرقيةاألدبىمبصرفريد السيد فتحى منال94690

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد حسن اسامه ندى94691

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد الغفار عبد صابر نورا94692

الشرقيةاألدبىمبصرحسن هللا عبد محمد نورا94693

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد غريب عادل نورهان94694

الشرقيةاألدبىمبصربسام بركات حمد والء94695

الشرقيةاألدبىمبصرسالم حسن محمد حسن ياسمين94696

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم بيومى رمضان ياسمين94697

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم سالم طلبه ياسمين94698

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد فؤاد ابرار94699

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد احمد اسماء94700

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد صالح اسماء94701

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا عبد محسن اسماء94702

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم االء94703

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم جمعه ايه94704
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ثانجبيل الشيخ/ ف

ن420جبيل الشيخ/ ف

ن415جبيل الشيخ/ ف

ن408جبيل الشيخ/ ف

ن548جبيل الشيخ/ ف

ن540جبيل الشيخ/ ف

ن464جبيل الشيخ/ ف

ن363جبيل الشيخ/ ف

ن470جبيل الشيخ/ ف

راسبجبيل الشيخ/ ف

ن399المالك/ ف

ثانالمالك/ ف

ن420المالك/ ف

ن551المالك/ ف

ثانالمالك/ ف

ن489المالك/ ف

ن442المالك/ ف

ن570المالك/ ف

ن521المالك/ ف

ثانالمالك/ ف

ثانالمالك/ ف

ن402المالك/ ف

ن473المالك/ ف

ثانالمالك/ ف

ن418المالك/ ف

ن388المالك/ ف

ن472المالك/ ف

ثانالمالك/ ف

ن590المالك/ ف

ن392المالك/ ف

راسبالمالك/ ف

ن529المالك/ ف

ن485المالك/ ف

ن487المالك/ ف

ثانالمالك/ ف

ن394المالك/ ف

ن500العزازى الشهيد/ ف

ن505العزازى الشهيد/ ف

ن537العزازى الشهيد/ ف

ن545العزازى الشهيد/ ف

ن449العزازى الشهيد/ ف

ثانالعزازى الشهيد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصررمضان فتحى محمود زهره94705

الشرقيةاألدبىمبصراحمد هللا عبد حسن شيماء94706

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مرسى حسين صفاء94707

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى عزازى ممدوح مشيره94708

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الصديق محمد شبانه نهال94709

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد الحكيم عبد فرج نورهان94710

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد شعبان هاجر94711

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد احمد هبه94712

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد راضى ءاالء94713

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعيد خالد اسراء94714

الشرقيةاألدبىمبصرالعساسى الرحمن عبد محمد اسراء94715

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمد اسراء94716

الشرقيةاألدبىمبصرالسهيلى محمد اشرف اسماء94717

الشرقيةاألدبىمبصرطعيمه محمد ابراهيم محمد اسماء94718

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد حسين اسماء94719

الشرقيةاألدبىمبصرعمر محمد الفتاح عبد مرجان اسماء94720

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن جمال كلثوم ام94721

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الجليل عبد محمد الشيماء94722

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد الباسط عبد ايه94723

الشرقيةاألدبىمبصراالسنكاوى قطب محمد ايمن دعاء94724

الشرقيةاألدبىمبصرالجرف عشرى محمد زكريا شيماء94725

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد حسناء94726

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى عطيه كامل عطيه فايده94727

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد فتحى نسمه94728

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسن الدين جمال محمد نورهان94729

الشرقيةاألدبىمبصرالعساس حسن ابراهيم مريم94730

الشرقيةاألدبىمبصرغالب شريف ابراهيم اسماء94731

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه محمد امال94732

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد السيد امل94733

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه محمد امانى94734

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمود اميره94735

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد صبرى ايناس94736

الشرقيةاألدبىمبصرمصيلحى محمد سليمان ايه94737

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن صبحى بسنت94738

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد السميع عبد حسناء94739

الشرقيةاألدبىمبصرحفنى محمد اشرف خلود94740

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الدايم عبد محمد داليا94741

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد الحميد عبد زينب94742

الشرقيةاألدبىمبصرحميده السيد حميده زينب94743

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد توفيق اسماعيل سميه94744

الشرقيةاألدبىمبصرموسى حسن محمد ماهيتاب94745

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جالل حسام حنين94746
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ثانالعزازى الشهيد/ ف

ن432العزازى الشهيد/ ف

راسبالعزازى الشهيد/ ف

ن535العزازى الشهيد/ ف

ثانالعزازى الشهيد/ ف

ثانالعزازى الشهيد/ ف

ن497العزازى الشهيد/ ف

ن354العزازى الشهيد/ ف

ن448بحطيط/ ف

ن469بحطيط/ ف

ن520بحطيط/ ف

ن520بحطيط/ ف

ن432بحطيط/ ف

ن430بحطيط/ ف

ن564بحطيط/ ف

ن545بحطيط/ ف

ثانبحطيط/ ف

ثانبحطيط/ ف

ن486بحطيط/ ف

ن595بحطيط/ ف

ن453بحطيط/ ف

ن415بحطيط/ ف

ثانبحطيط/ ف

ثانبحطيط/ ف

ن543بحطيط/ ف

ن455بحطيط/ ف

ن507الحنا صفط/ ف

ن509الحنا صفط/ ف

ن473الحنا صفط/ ف

ن475الحنا صفط/ ف

ن466الحنا صفط/ ف

ن486الحنا صفط/ ف

ن467الحنا صفط/ ف

ثانالحنا صفط/ ف

ثانالحنا صفط/ ف

ثانالحنا صفط/ ف

ثانالحنا صفط/ ف

ثانالحنا صفط/ ف

ثانالحنا صفط/ ف

ثانالحنا صفط/ ف

ثانالحنا صفط/ ف

ثانالحنا صفط/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3709

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد حسن محمد نهال94747

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم القادر عبد السيد نسمه94748

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد سعيد ندى94749

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه ابراهيم سعيد نورا94750

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد العال عبد ياسمين94751

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد جوده سماح94752

الشرقيةاألدبىمبصربيومى محمود السيد مناع ابتسام94753

الشرقيةاألدبىمبصرحجر السيد محمد محمد ابرار94754

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد السالم عبد احمد اروى94755

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد وهيب اروى94756

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل على احمد حمدى اسراء94757

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض مهدى يوسف صالح اسراء94758

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عاشور على اسراء94759

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان محمود بركات محمد اسراء94760

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الرحمن عبد احمد ابراهيم اسماء94761

الشرقيةاألدبىمبصرالعباس على هاشم محمد ابراهيم اسماء94762

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد الصادق عبد احمد اسماء94763

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته عوض عبده جالل اسماء94764

الشرقيةاألدبىمبصرالصفطى عمران على على شحاته اسماء94765

الشرقيةاألدبىمبصرحسين على محروس مصطفى اسماء94766

الشرقيةاألدبىمبصرزهره احمد العزيز عبد احمد افنان94767

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد محمد عثمان احمد االء94768

الشرقيةاألدبىمبصربدرى حسين السيد االء94769

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد صالح اسماعيل عطيه االء94770

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد على السيد محمد االء94771

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته لطفى يحيى االء94772

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عطيه محمود رجب الشيماء94773

الشرقيةاألدبىمبصرالصيرفى ادريس محمود الدين صالح الصفا94774

الشرقيةاألدبىمبصرالصيرفى ادريس محمود الدين صالح المروه94775

الشرقيةاألدبىمبصرالشعراوى السيد محمد صالح امانى94776

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد حميدى اسماعيل امل94777

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور حسين على صالح امل94778

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السيد هللا عبد مجدى امنيه94779

الشرقيةاألدبىمبصرخشبه حسن محمد ابراهيم اميره94780

الشرقيةاألدبىمبصردرغام محمد على احمد امينه94781

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عمران ابراهيم حسام ايمان94782

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم على محمد العزيز عبد ايمان94783

الشرقيةاألدبىمبصرصبح بركات محمد ابراهيم محمد ايمان94784

الشرقيةاألدبىمبصرالنجا ابو محمد النجا ابو محمد ايمان94785

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد سالمه احمد محمد ايمان94786

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد اللطيف عبد ثروت ايناس94787

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد محمد رأفت ايه94788
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ثانالحنا صفط/ ف

ثانالحنا صفط/ ف

ن536الحنا صفط/ ف

ن474الحنا صفط/ ف

ن479الحنا صفط/ ف

ثانالحنا صفط/ ف

راسبالقرين/ ف

ن414القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن402القرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ن453القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن579القرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن420القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن353القرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ن558القرين/ ف

ن411القرين/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالحلوانى درويش حسن شحته ايه94789

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى السالم عبد محمد شحته ايه94790

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عبده محمود بثينه94791

الشرقيةاألدبىمبصرطالب محمد مصطفى محمد بسمه94792

الشرقيةاألدبىمبصررميح موسى محمد على ابراهيم داليا94793

الشرقيةاألدبىمبصرعبيد عطيه محمود الحكيم عبد دعاء94794

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الصادق سعد عبده وليد دنيا94795

الشرقيةاألدبىمبصررميح عامر حسن حسنى دينا94796

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد عطيه ابراهيم عطيه رانيا94797

الشرقيةاألدبىمبصرالبغدادى الحى عبد الدمرداش اسامه رحاب94798

الشرقيةاألدبىمبصرالمعظمى سليمان على الرحمن عبد احمد رحمه94799

الشرقيةاألدبىمبصرالفقى محمد احمد الشحات رحمه94800

الشرقيةاألدبىمبصرالرفاعى مصطفى محمد احمد وليد رحمه94801

الشرقيةاألدبىمبصرحسن المعبود عبد حسن السيد رغده94802

الشرقيةاألدبىمبصرعيد احمد حسن حامد روان94803

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم ابراهيم هاشم ابو ابراهيم زهراء94804

الشرقيةاألدبىمبصرخطابى محمد احمد محمد ساره94805

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى موسى مصطفى سحر94806

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم على حسن سلوى94807

الشرقيةاألدبىمبصرعمران محمد ابراهيم الرحمن عبد سهيله94808

الشرقيةاألدبىمبصراحمد اسماعيل محمد الناصر عبد شروق94809

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى اسماعيل هللا عبد محمد شرين94810

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمد صالح شيماء94811

الشرقيةاألدبىمبصرليسى عالم قاسم عالم شيماء94812

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ذكى محمد عايده94813

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى حسين مصطفى السيد عال94814

الشرقيةاألدبىمبصرصديق فواز عمر علياء94815

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مصطفى على فاطمه94816

الشرقيةاألدبىمبصرسقاوى احمد محمد مروه94817

الشرقيةاألدبىمبصرغتورى محمود هللا عبد محمد مروه94818

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن الحميد عبد مصطفى مروه94819

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد اسامه مريم94820

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هنداوى الرحيم عبد اسماعيل مريم94821

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد الرحمن عبد محمد رأفت مريم94822

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد السيد شلتوت مريم94823

الشرقيةاألدبىمبصرالدين نور محمد محمد محمد مريم94824

الشرقيةاألدبىمبصرسليم سالم حسنى منار94825

الشرقيةاألدبىمبصرغريب محمود محمد محمود منار94826

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى محمد السيد صبحى هللا منه94827

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد السالم عبد سمير منى94828

الشرقيةاألدبىمبصرالريطى محمد محمد مصطفى منى94829

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد كرم ندا94830
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ثانالقرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن445القرين/ ف

ن426القرين/ ف

ن394القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن383القرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن424القرين/ ف

ن423القرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ن354القرين/ ف

ن554القرين/ ف

ن528القرين/ ف

ن347القرين/ ف

ن491القرين/ ف

ن533القرين/ ف

ن410القرين/ ف

ن448القرين/ ف

ن407القرين/ ف

ن486القرين/ ف

ن370القرين/ ف

ن485القرين/ ف

ن446القرين/ ف

ن395القرين/ ف

ن421القرين/ ف

ن422القرين/ ف

ن495القرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن480القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن367القرين/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرقطب محمد محمد مجدى ندى94831

الشرقيةاألدبىمبصرزياده على محمد مصطفى ندى94832

الشرقيةاألدبىمبصرزهران احمد الخالق عبد محمد احمد نرمين94833

الشرقيةاألدبىمبصرجوهر محمود احمد اشرف نورا94834

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى محمد محمد احمد نوره94835

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد حسن على السيد نورهان94836

الشرقيةاألدبىمبصرموسى شعبان محمد نورهان94837

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه جمعه احمد نيره94838

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود عزت نيره94839

الشرقيةاألدبىمبصرغريب محمود الهادى عبد محمود نيره94840

الشرقيةاألدبىمبصرالزهيرى احمد حسن رمضان هاجر94841

الشرقيةاألدبىمبصرعلى مصطفى العظيم عبد حامد هاله94842

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد خالد هبه94843

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد فتحى يسرى هبه94844

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد حامد محمد هدير94845

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد على محمد هناء94846

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد محمد السيد ياسمين94847

الشرقيةاألدبىمبصرالعليم عبد الرحيم عبد العظيم عبد الجواد عبد ياسمين94848

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الصادق العظيم عبد صالح نورا94849

الشرقيةاألدبىمبصرغريب محمود محمد غريب عبير94850

الشرقيةاألدبىمبصرالطاهر محمد الفتاح عبد محمد نرمين94851

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم فتحى دعاء94852

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على ابراهيم محمد عصام رشا94853

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فؤاد محمد فؤاد رضا94854

الشرقيةاألدبىمبصريونس سليمان يونس الطاهر سلسبيل94855

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رزق محمد شروق94856

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الكريم عبد منصور صفيه94857

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمد محمود محمد ليلى94858

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمود رضا مريم94859

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سعيد محمد ندا94860

الشرقيةاألدبىمبصرجوده محمد شحاته محمد نرمين94861

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد نسمه94862

الشرقيةاألدبىمبصرالشيخ على محمد اسماعيل نورهان94863

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى المجيد عبد على المنعم عبد نورهان94864

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عطيه السيد مسعد هاجر94865

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد المقصود عبد محمد هبه94866

الشرقيةاألدبىمبصرالحماره رجب نسيم عمر محمد ياسمين94867

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل فهمى محمد محمد اسراء94868

الشرقيةاألدبىمبصريحى محمد حسن محمد اروى94869

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد على زكريا اميره94870

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد زكى السيد امنيه94871

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته ابراهيم شحاته الدين محى ايناس94872
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ن407القرين/ ف

ن590القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن521القرين/ ف

ن477القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن527القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن427القرين/ ف

ن416القرين/ ف

ن472القرين/ ف

ن539القرين/ ف

ن397القرين/ ف

ن447القرين/ ف

ن403القرين/ ف

ن405القرين/ ف

ن497القرين/ ف

ن504القرين/ ف

راسبالقرين/ ف

راسبالقرين/ ف

راسبالقرين/ ف

راسبابونصار مفارق/ ف

ثانابونصار مفارق/ ف

ن433ابونصار مفارق/ ف

راسبابونصار مفارق/ ف

ثانابونصار مفارق/ ف

ثانابونصار مفارق/ ف

راسبابونصار مفارق/ ف

راسبابونصار مفارق/ ف

ثانابونصار مفارق/ ف

راسبابونصار مفارق/ ف

راسبابونصار مفارق/ ف

راسبابونصار مفارق/ ف

ثانابونصار مفارق/ ف

راسبابونصار مفارق/ ف

راسبابونصار مفارق/ ف

راسبابونصار مفارق/ ف

ن482الكردود/ ف

ن472الكردود/ ف

ثانالكردود/ ف

ن508الكردود/ ف

ثانالكردود/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعثمان محمد محمد شعبان ايه94873

الشرقيةاألدبىمبصرعمران محمد ابراهيم ابراهيم خلود94874

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد محمد محمد خلود94875

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هاشم ابو محمد ابراهيم رحمه94876

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه شحاته محمد جمال رشا94877

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عبده الفتاح عبد عاطف رندا94878

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد ناصر ساره94879

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عطيه السيد عالء سهيله94880

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل محمد سهيله94881

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الرحيم عبد حسن محمد سهيله94882

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بغدادى فتحى ناصر نجالء94883

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مغنم احمد عبسى لمياء94884

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسينى حسن منى94885

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد هشام ياسمين94886

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد كمال محمد محمد احالم94887

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد محمود الشحات اسماء94888

الشرقيةاألدبىمبصرعمر عمران موسى السيد اسماء94889

الشرقيةاألدبىمبصرعمر عطيه عطيه عالء اسماء94890

الشرقيةاألدبىمبصراليزيد ابو السيد فتحى محمد اسماء94891

الشرقيةاألدبىمبصرالزهيرى السيد محمد محمد اسماء94892

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد محمد اسماء94893

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حفنى العزيز عبد سعيد اسراء94894

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عطيه هللا عبد اسراء94895

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد حسن الزهراء94896

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد احمد صالح الشيماء94897

الشرقيةاألدبىمبصرالزهيرى عطيه عوض صالح الماظ94898

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد محمد اسامه اميره94899

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد المقصود عبد صالح اميره94900

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد منصور محمد اميره94901

الشرقيةاألدبىمبصرموسى حسن محمد السيد ايمان94902

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الحميد عبد مصطفى محمد ايمان94903

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود امين فتحى محمود االء94904

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد وحيد محمد االء94905

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بيومى عيسى ابراهيم بسمه94906

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحكيم عبد محمد السيد خلود94907

الشرقيةاألدبىمبصرخليل ابراهيم محمد خليل دعاء94908

الشرقيةاألدبىمبصرامين عوض فوزى محمد دينا94909

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حفنى محمد رمضان رباب94910

الشرقيةاألدبىمبصرالصورى حسين على محمود رحمه94911

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد منصور محمد منصور رانيا94912

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد معالى محمد السيد زوبه94913

الشرقيةاألدبىمبصرحسن اسماعيل العزيز عبد هانى زهراء94914
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ثانالكردود/ ف

راسبالكردود/ ف

ن417الكردود/ ف

ثانالكردود/ ف

ثانالكردود/ ف

ثانالكردود/ ف

ثانالكردود/ ف

ن461الكردود/ ف

ن430الكردود/ ف

ثانالكردود/ ف

ثانالكردود/ ف

راسبالكردود/ ف

راسبالكردود/ ف

راسبالكردود/ ف

ثاناالسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ن397االسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ن440االسدية/ ف

راسباالسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ن418االسدية/ ف

ن467االسدية/ ف

راسباالسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ن447االسدية/ ف

ن466االسدية/ ف

ن465االسدية/ ف

ن454االسدية/ ف

راسباالسدية/ ف

ن404االسدية/ ف

ن395االسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ن461االسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ن521االسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد بيومى عيسى محمد زهراء94915

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد منصور العاطى عبد منصور زهور94916

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه على محمد سعيد سهيله94917

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد الرحمن عبد محمد سلوى94918

الشرقيةاألدبىمبصرحسن موسى الرحمن عبد حسين عبير94919

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد هللا عبد عيد عبير94920

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسن السيد فاطمه94921

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد المعطى عبد شعبان مريم94922

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود عثمان حسنى احمد عاطف مروه94923

الشرقيةاألدبىمبصراليزيد ابو السيد فتحى سيد نجاه94924

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حفنى العزيز عبد سعيد نسمه94925

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد محمد نورهان94926

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد السيد مجدى هبه94927

الشرقيةاألدبىمبصرجعفر محمد محمود محمد هدوء94928

الشرقيةاألدبىمبصراليزيد ابو السيد محمد هشام هاله94929

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد ابراهيم خالد والء94930

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد احمد محمد وفاء94931

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد محمود حسن يمنى94932

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد السيد على ياسمين94933

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد الهادى عاطف اريج94934

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشافعى احمد السيد اسراء94935

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد الحق عبد اسراء94936

الشرقيةاألدبىمبصربدران محمد احمد اسماء94937

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السميع عبد حامد اسماء94938

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد سليم سعد اسماء94939

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على محمد الحليم عبد اسماء94940

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد محمود اسماء94941

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد العزيز عبد عماد االء94942

الشرقيةاألدبىمبصرحسين حسن الشبراوى محمد االء94943

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد السيد ابراهيم امانى94944

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عثمان يوسف اميره94945

الشرقيةاألدبىمبصرفوده محمد محمد فتحى ايمان94946

الشرقيةاألدبىمبصرالسكران السيد محمد سمير ايه94947

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد على السيد محمد ايه94948

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد مدين ايه94949

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد عوض ممدوح ايه94950

الشرقيةاألدبىمبصرالديدامونى رمضان احمد حسناء94951

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد على المعطى عبد دعاء94952

الشرقيةاألدبىمبصرامين محمود سامى رحمه94953

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم فؤاد العربى رغده94954

الشرقيةاألدبىمبصرفؤاد محمد احمد رنا94955

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان محمد محمد رنا94956
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ن387االسدية/ ف

ن485االسدية/ ف

ن515االسدية/ ف

راسباالسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ن379االسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ن391االسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ن392االسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

راسباالسدية/ ف

ن489االسدية/ ف

ن427االسدية/ ف

ن471االسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ن445صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

راسبصقر كفر/ ف

ن459صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن533صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن501صقر كفر/ ف

ن416صقر كفر/ ف

ن438صقر كفر/ ف

ن535صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن492صقر كفر/ ف

ن399صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن528صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن495صقر كفر/ ف

ن423صقر كفر/ ف

ن438صقر كفر/ ف

ن458صقر كفر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل حسن اسماعيل ريم94957

الشرقيةاألدبىمبصرالزيات اسماعيل حسن اسماعيل ريهام94958

الشرقيةاألدبىمبصرسالم بدران هللا عبد بهاء ساره94959

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد الحميد عبد سعيد ساره94960

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الوهاب عبد سمير ساره94961

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد رأفت سالى94962

الشرقيةاألدبىمبصربحيرى محمد محمد محمد جمال سماح94963

الشرقيةاألدبىمبصرحسين عيد احمد محمد سندس94964

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد مصطفى سهيله94965

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عثمان محمد شروق94966

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد عادل شيرين94967

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد مجاهد محمد شرين94968

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد محمود ابراهيم صابرين94969

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد مهدى عصام صفاء94970

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل ابراهيم عبير94971

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد محمد المعطى عبد عال94972

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد رمضان محمد عزازى علياء94973

الشرقيةاألدبىمبصرصالح احمد صالح المنعم عبد فتحيه94974

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمد منار94975

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود نفيسه94976

الشرقيةاألدبىمبصرحسن القادر عبد على احمد نهى94977

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل مصطفى على السيد نورهان94978

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود فتحى عاطف نورهان94979

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل محمد نورهان94980

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد وردانى صبحى محمد نورهان94981

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السيد هاجر94982

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق حسن محمد هاجر94983

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حامد الموجود عبد هانم94984

الشرقيةاألدبىمبصرعمر عطيه شحاته الفتاح عبد هبه94985

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عصام هبه94986

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد خالد هند94987

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد جمال هويدا94988

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حامد السيد والء94989

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد البدرى على ابراهيم ياسمين94990

الشرقيةاألدبىمبصرالسويركى مطاوع حمدى شحاته ياسمين94991

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى المولى عبد الدين عماد ياسمين94992

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل مرسى يحى السيد اسراء94993

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن عيد اسماء94994

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد اسماء94995

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه محمد ابراهيم االء94996

الشرقيةاألدبىمبصريوسف احمد على االء94997

الشرقيةاألدبىمبصررمضان متولى السيد امانى94998
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ن458صقر كفر/ ف

ن411صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن382صقر كفر/ ف

ن468صقر كفر/ ف

ن393صقر كفر/ ف

ن544صقر كفر/ ف

ن515صقر كفر/ ف

ن419صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن408صقر كفر/ ف

ن501صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن486صقر كفر/ ف

ن499صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن439صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن418صقر كفر/ ف

ن413صقر كفر/ ف

ن435صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

راسبصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن412صقر كفر/ ف

ن377صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن365صقر كفر/ ف

ن439صقر كفر/ ف

ن403صقر كفر/ ف

راسبالصورة/ ف

ن408الصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

ن390الصورة/ ف

ن459الصورة/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد جمعه امرات94999

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد صالح ايمان95000

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه محمد الغنى عبد ايه95001

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مكاوى على خلود95002

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن احمد دعاء95003

الشرقيةاألدبىمبصرغريب محمد الشبراوى دنيا95004

الشرقيةاألدبىمبصرالسعود ابو ابوبكر محمود سلوى95005

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد سماح95006

الشرقيةاألدبىمبصرعمر محمد محمود سميه95007

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد عماد سهيله95008

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عرفه احمد شروق95009

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السعود ابو بكر صفاء95010

الشرقيةاألدبىمبصرالمالك عبد ابراهيم محمد عواطف95011

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد على فاطمه95012

الشرقيةاألدبىمبصربدر محمد العظيم عبد شاكر مروه95013

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الدين حسام منى95014

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عبده السيد ندا95015

الشرقيةاألدبىمبصراحمد اسماعيل احمد ندى95016

الشرقيةاألدبىمبصرعابد سليمان صالح ندى95017

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد موسى صالح نسمه95018

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمد نورا95019

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الغنى عبد تامر نورهان95020

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى على نورهان95021

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد على محمد نورهان95022

الشرقيةاألدبىمبصرصبحى الحفيظ عبد محمد نهى95023

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمدى نهله95024

الشرقيةاألدبىمبصربدوى الرحيم عبد احمد هاجر95025

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على السالم عبد هناء95026

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سالم بدراوى ابراهيم ياسمين95027

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنطلب عبد مجدى اسراء95028

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد محسن حمدى االء95029

الشرقيةاألدبىمبصرالشاذلى منصور الشاذلى امانى95030

الشرقيةاألدبىمبصرسليم االحمدى محمد اميره95031

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحافظ عبد سالم ايناس95032

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عطيه السيد رابحه95033

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد محمد زهراء95034

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الرزاق عبد فتحى زينب95035

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان متولى سعاد95036

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد محمد سلمى95037

الشرقيةاألدبىمبصرالشاذلى منصور الشاذلى شاهندا95038

الشرقيةاألدبىمبصرقنديل قنديل المولى عبد منار95039

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى احمد عثمان منار95040
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ن403الصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

راسبالصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

ن348الصورة/ ف

ن494الصورة/ ف

ن387الصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

ن396الصورة/ ف

ن428الصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

ن593الصورة/ ف

ن558الصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

ن410الصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

ن472الصورة/ ف

ن527الصورة/ ف

راسبالصورة/ ف

ن522الصورة/ ف

ن449الصورة/ ف

راسبالصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

ن419الصورة/ ف

ن440الصورة/ ف

ن408ابوحريز/ ف

راسبابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

راسبابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

راسبابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

ن501ابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

ن399ابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشبراوى محمود منى95041

الشرقيةاألدبىمبصربيومى مصطفى صالح نسمه95042

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد محمد ورده95043

الشرقيةاألدبىمبصربندارى عثمان صالح ياسمين95044

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى امين محمد الزهراء95045

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد عبده حمدى اسراء95046

الشرقيةاألدبىمبصريحيى على محمد محمد امنيه95047

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد مصباح عبده رشا95048

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد فتحى على شيماء95049

الشرقيةاألدبىمبصرخليل الرحيم عبد محمد احمد فاطمه95050

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على النبى عبد احمد مياده95051

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الرؤف عبد محمد هاجر95052

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد على وفاء95053

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد السيد محمد يمنى95054

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم نشأت ياسمين95055

الشرقيةاألدبىمبصرالمتولى جمعه السيد اسراء95056

الشرقيةاألدبىمبصراحمد يوسف الشاذلى اسراء95057

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد طلعت عصمت امنيه95058

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هاشم محمد اميره95059

الشرقيةاألدبىمبصرسالم حلمى محمود رنيم95060

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى السيد محمد ساره95061

الشرقيةاألدبىمبصرصالح احمد فتحى احمد شيماء95062

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه منصور سليمان عزه95063

الشرقيةاألدبىمبصرعوض احمد السيد محمد منار95064

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد السيد محمد منى95065

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد صبرى ندى95066

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد نورهان95067

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد السالم عبد السيد هدى95068

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد اسراء95069

الشرقيةاألدبىمبصرطه عثمان اشرف اسراء95070

الشرقيةاألدبىمبصرعلى تايه دسوقى اسراء95071

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الهادى عبد اسراء95072

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد ماهر حسينى اسماء95073

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى ابراهيم امنيه95074

الشرقيةاألدبىمبصركمال محمد حالوه ابو ايات95075

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد كمال يحى رحمه95076

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم ثروت رنا95077

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شحاته اشرف شيماء95078

الشرقيةاألدبىمبصرهالل الوهاب عبد محمد سهيله95079

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد رمضان ليلى95080

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خيرى محمود مهجه95081

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد النبى عبد ابراهيم نجوى95082



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3724

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانابوحريز/ ف

راسبابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

ثانالهجارسة/ ف

ن458الهجارسة/ ف

ن477الهجارسة/ ف

ثانالهجارسة/ ف

ن430الهجارسة/ ف

ن411الهجارسة/ ف

ن464الهجارسة/ ف

ثانالهجارسة/ ف

ثانالهجارسة/ ف

ن414الهجارسة/ ف

ن429الهجارسة/ ف

ن469االزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ن510االزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ن416االزهار قصاصين/ ف

ن334الصوفية/ ف

ن467الصوفية/ ف

ن403الصوفية/ ف

ن414الصوفية/ ف

ثانالصوفية/ ف

راسبالصوفية/ ف

ن408الصوفية/ ف

ن351الصوفية/ ف

ن547الصوفية/ ف

راسبالصوفية/ ف

راسبالصوفية/ ف

ثانالصوفية/ ف

ن385الصوفية/ ف

راسبالصوفية/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد كمال ايهاب نرمين95083

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الرحمن عبد الدين صالح والء95084

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى العابدين زين مصطفى امل95085

الشرقيةاألدبىمبصرمحجوب السيد الرؤف عبد خالد اميره95086

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد محمد محمود ايه95087

الشرقيةاألدبىمبصرربيعى حسين ممدوح ايمان95088

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد عرفه رانيا95089

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم محمد سماح95090

الشرقيةاألدبىمبصرشالل على الرحمن عبد محمد شيماء95091

الشرقيةاألدبىمبصرعباس نبيل السيد الزهراء فاطمه95092

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى احمد جوده ياسر اسراء95093

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد على احمد اسماء95094

الشرقيةاألدبىمبصرراشد السعيد محمدى نبيل اسماء95095

الشرقيةاألدبىمبصرالحافظ عبد هللا عبد الحميد عبد احمد امل95096

الشرقيةاألدبىمبصرالسعيد العال عبد محمد محمد على امل95097

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم زكريا ابراهيم ايمان95098

الشرقيةاألدبىمبصرعطا محمد هاشم ابو الظاهر عبد ايمان95099

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد نجيب شحته اميره95100

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد الرازق عبد محمد اميره95101

الشرقيةاألدبىمبصرالبر عبد على هاشم احمد ايه95102

الشرقيةاألدبىمبصرهالل عامر على عيد سعيد ايه95103

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه عطيه عزت شكرى ايه95104

الشرقيةاألدبىمبصردفيه الحليم عبد الرازق عبد هيثم ايه95105

الشرقيةاألدبىمبصرشلبى مسلم محمد احمد دعاء95106

الشرقيةاألدبىمبصرالبرى احمد السيد السيد رحمه95107

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار محمد محمد الباسط عبد زينب95108

الشرقيةاألدبىمبصرالشين بيومى الحكيم عبد السيد سلمى95109

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد محمد عادل سماء95110

الشرقيةاألدبىمبصربالل حسانين الحميد عبد سمر95111

الشرقيةاألدبىمبصرهالل مصطفى مصطفى محمد سهيله95112

الشرقيةاألدبىمبصرضيف على حسن محمود شروق95113

الشرقيةاألدبىمبصراحمد نجيب السيد عمر شيماء95114

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته الحميد عبد عطوه شحاته عفاف95115

الشرقيةاألدبىمبصرهيكل حفنى حويطى جابر عنان95116

الشرقيةاألدبىمبصربيومى محمد مصطفى فاطمه95117

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه بركات الصمد عبد مدحت فاطمه95118

الشرقيةاألدبىمبصرعقل حسن الدين صالح السيد فجر95119

الشرقيةاألدبىمبصرالدين علم الرحمن عبد احمد محمود فرحه95120

الشرقيةاألدبىمبصررمضان محمود محمود محمد مريم95121

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان على محمد المنعم عبد سعيد منار95122

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد العظيم عبد ماهر نجاه95123

الشرقيةاألدبىمبصرعجالن احمد احمد نجيه95124
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ثانالصوفية/ ف

ثانالصوفية/ ف

راسبتلراك/ ف

راسبتلراك/ ف

راسبتلراك/ ف

ثانتلراك/ ف

راسبتلراك/ ف

راسبتلراك/ ف

راسبتلراك/ ف

راسبتلراك/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

ن376السوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ن538السوق مشتول/ ف

ن407السوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

ن374السوق مشتول/ ف

ن362السوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ن434السوق مشتول/ ف

ن382السوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

ن389السوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ن444السوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد هاشم ابو على عاطف ندى95125

الشرقيةاألدبىمبصرموسى السعيد ابراهيم رضا هاجر95126

الشرقيةاألدبىمبصرنصار احمد محمود شوقى هاجر95127

الشرقيةاألدبىمبصرالقادرى احمد محمد السيد هدير95128

الشرقيةاألدبىمبصربيومى الحميد عبد حافظ ايهاب هند95129

الشرقيةاألدبىمبصراحمد مسلمى المنعم عبد صبحى هند95130

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السيد محمد السيد ياسمين95131

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمود زكى اشرف اسراء95132

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى النبى عبد الكريم عبد يحيى اسراء95133

الشرقيةاألدبىمبصرسعودى خليل محمد السيد اسماء95134

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يوسف محمد صالح اسماء95135

الشرقيةاألدبىمبصرهيبه محمد طه محمد اسماء95136

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار محمد مصطفى الدين عز امل95137

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم الشيمى طه محمد اميره95138

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد على احمد عصام ايه95139

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد سعيد بدور95140

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فرماوى محمد انور جهاد95141

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو السيد محمد السيد دينا95142

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد سامى رحاب95143

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمود محمد هادى سعاد95144

الشرقيةاألدبىمبصرعامر السيد الحميد عبد فؤاد سهيله95145

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد امام السيد شروق95146

الشرقيةاألدبىمبصرالطحاوى ابراهيم محروس محمد فاطمه95147

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى مصلح محمد محمد فاطمه95148

الشرقيةاألدبىمبصربركات شاكر حسنين شاكر مروه95149

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد امام ممدوح مروه95150

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على زكى احمد نورهان95151

الشرقيةاألدبىمبصررمضان الفتاح عبد السيد محمود نورهان95152

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسين محمد عطيه هاجر95153

الشرقيةاألدبىمبصررمضان الفتاح عبد السيد محمود هاجر95154

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عيد حسن وحيد ياسمين95155

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى محمد هاشم شريف اسراء95156

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم هللا عوض ربه عبد عبده اسراء95157

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض ربه عبد ناصر اسراء95158

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد عطيه محمد اسماء95159

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه مختار العظيم عبد محسن امانى95160

الشرقيةاألدبىمبصرالنقيطى مصطفى محمد حسين اميره95161

الشرقيةاألدبىمبصرجعفر محمد السيد عاطف اميره95162

الشرقيةاألدبىمبصرحفنى رشاد محمد يوسف ايمان95163

الشرقيةاألدبىمبصريوسف ابراهيم محمود احمد ايه95164

الشرقيةاألدبىمبصرسعده محمد مرسى صابر جنات95165

الشرقيةاألدبىمبصرسبع عطيه حسانين هاشم زهراء95166
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ثانالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

ن420السوق مشتول/ ف

ن469الصحافة/ ف

ن460الصحافة/ ف

ثانالصحافة/ ف

ثانالصحافة/ ف

ثانالصحافة/ ف

ثانالصحافة/ ف

ن456الصحافة/ ف

ن375الصحافة/ ف

ثانالصحافة/ ف

ن361الصحافة/ ف

ن357الصحافة/ ف

ن487الصحافة/ ف

ثانالصحافة/ ف

ثانالصحافة/ ف

ثانالصحافة/ ف

ثانالصحافة/ ف

ن502الصحافة/ ف

ثانالصحافة/ ف

ن490الصحافة/ ف

ن530الصحافة/ ف

ثانالصحافة/ ف

راسبالصحافة/ ف

راسبالصحافة/ ف

ثانالصحافة/ ف

راسبالمنير/ ف

ن451المنير/ ف

ن395المنير/ ف

ثانالمنير/ ف

ن417المنير/ ف

ن447المنير/ ف

ن416المنير/ ف

راسبالمنير/ ف

ن461المنير/ ف

راسبالمنير/ ف

ن507المنير/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم على زينب95167

الشرقيةاألدبىمبصرالصباغ محمد العزيز عبد سعيد سالى95168

الشرقيةاألدبىمبصرخليفه مهدى غنيم حسان حسين ساميه95169

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امين حامد السيد سندس95170

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم الشافى عبد محمد سهيله95171

الشرقيةاألدبىمبصرالنقيطى السيد كامل السيد شروق95172

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الفتوح ابو محمد طلعت شمس95173

الشرقيةاألدبىمبصريوسف امين حامد محمد شيماء95174

الشرقيةاألدبىمبصرداود اسماعيل امام سعيد صفا95175

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى عبده زكريا السيد مريم95176

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم الشافى عبد السيد مريم95177

الشرقيةاألدبىمبصرشملول الغالى سليمان عواد سليمان مريم95178

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد السيد عالء مريم95179

الشرقيةاألدبىمبصرالشامى مرسى محمد جمعه منى95180

الشرقيةاألدبىمبصرالشامى المجيد عبد محمد المجيد عبد مى95181

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى الحليم عبد رضا محمد اشرف نرمين95182

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل مختار العظيم عبد احمد هاجر95183

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد بيومى هاجر95184

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن هللا عبد حسن اسراء95185

الشرقيةاألدبىمبصرالزفله مختار الخالق عبد حسن اسراء95186

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد محمد حسن اسراء95187

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سليمان العليم عبد سمير اسراء95188

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود عواد محمد طه اسماء95189

الشرقيةاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد السيد هشام اسماء95190

الشرقيةاألدبىمبصرالطويل احمد احمد سيد محمد اسماء95191

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى صابر الحميد عبد اسماء95192

الشرقيةاألدبىمبصرحداد محمود محمد محمود اسمهان95193

الشرقيةاألدبىمبصرالقشاط على احمد رمزى احمد اميره95194

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد احمد السيد ايمان95195

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد محمد رضا ايمان95196

الشرقيةاألدبىمبصرالفيومى محمود احمد محمود سعيد ايمان95197

الشرقيةاألدبىمبصرحبيب على جوده ياسر ايمان95198

الشرقيةاألدبىمبصربكر محمد محمد جمال ايه95199

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العسيرى الرحمن عبد االء95200

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد عادل االء95201

الشرقيةاألدبىمبصرالزقله عزب عبده حسن االء95202

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد محمد حسن االء95203

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السيد فتحى رضا االء95204

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين امين العليم عبد ناصر اسراء95205

الشرقيةاألدبىمبصرالنجار العزيز عبد الخالق عبد العزيز عبد جهاد95206

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد سعيد الفتاح عبد حسناء95207

الشرقيةاألدبىمبصربندارى محمد السيد ياسر حسناء95208
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راسبالمنير/ ف

ن426المنير/ ف

ثانالمنير/ ف

ثانالمنير/ ف

ن463المنير/ ف

ن387المنير/ ف

ثانالمنير/ ف

ثانالمنير/ ف

ن516المنير/ ف

ن517المنير/ ف

ن391المنير/ ف

ثانالمنير/ ف

ثانالمنير/ ف

ن487المنير/ ف

ثانالمنير/ ف

راسبالمنير/ ف

راسبالمنير/ ف

ثانالمنير/ ف

ن417ابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ن474ابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ن431ابراش كفر/ ف

ن431ابراش كفر/ ف

ن469ابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ن349ابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ن486ابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ن355ابراش كفر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرطه عبده اشرف دعاء95209

الشرقيةاألدبىمبصرعجوه الصادق عبد السيد محمود دنيا95210

الشرقيةاألدبىمبصركفافى على على فايز دنيا95211

الشرقيةاألدبىمبصرغزال محمد احمد عزت رانيا95212

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمود حسين محمد رحمه95213

الشرقيةاألدبىمبصررضوان احمد محمد احمد زبيده95214

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد عراقى محمود عراقى زينب95215

الشرقيةاألدبىمبصرالهضيبى سليمان محمد سعيد حامد ساره95216

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد محمد محمود ساره95217

الشرقيةاألدبىمبصرشهبه حسن حسن السيد عزت سحر95218

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد دسوقى ناصر سمر95219

الشرقيةاألدبىمبصرخفاجه مسلم احمد شاكر شروق95220

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد السيد محمد شروق95221

الشرقيةاألدبىمبصرعكر ابراهيم سليمان احمد شيماء95222

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم خليل محمود احمد شيماء95223

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد صابر شيماء95224

الشرقيةاألدبىمبصرالقشاط احمد الشحات محمد شيماء95225

الشرقيةاألدبىمبصرالجمال حسن محمد محمود محمد شيماء95226

الشرقيةاألدبىمبصرالشاعر على محمد احمد اشرف صباح95227

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه ابو محمد سليمان وليد صابرين95228

الشرقيةاألدبىمبصرشاهين محمد مهدى عاطف عال95229

الشرقيةاألدبىمبصرعامر منصور حسن محمود عال95230

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى طه حسن محمد علياء95231

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سعيد وليد علياء95232

الشرقيةاألدبىمبصرمطاوع الشافى عبد محمد محمود عبير95233

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى السيد حسن غاده95234

الشرقيةاألدبىمبصرحسن المنعم عبد احمد طلعت فاطمه95235

الشرقيةاألدبىمبصرشورب حسينى عجيب محمد فاطمه95236

الشرقيةاألدبىمبصرحسن متولى محمد كريمه95237

الشرقيةاألدبىمبصرعامر على احمد سامى ماجده95238

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد دسوقى صالح مروه95239

الشرقيةاألدبىمبصرالوفا ابو حسن فاروق ياسر مريم95240

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد على حسن احمد منار95241

الشرقيةاألدبىمبصرعامر حسانين محمد حسن منار95242

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى الوهاب عبد فتحى منار95243

الشرقيةاألدبىمبصرعشيرى محمد سعيد محمد منار95244

الشرقيةاألدبىمبصرالشيمى محمد سعيد رضا نبيله95245

الشرقيةاألدبىمبصربركات يوسف طلعت ندى95246

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد الخالق عبد محمود ندى95247

الشرقيةاألدبىمبصرعامر حسانين محمد حسن نرمين95248

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد حسنى سعيد نورا95249

الشرقيةاألدبىمبصرباطا عفيفى حسين عفيفى نورا95250
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ن396ابراش كفر/ ف

ن335ابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ن404ابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ن470ابراش كفر/ ف

ن476ابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ن445ابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ن410ابراش كفر/ ف

ن506ابراش كفر/ ف

ن445ابراش كفر/ ف

ن461ابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ن444ابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ن405ابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ن386ابراش كفر/ ف

ن415ابراش كفر/ ف

ن403ابراش كفر/ ف

ن565ابراش كفر/ ف

ن409ابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ن381ابراش كفر/ ف

ن383ابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ن440ابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرهضيبى حسن محمد احمد محمد نورهان95251

الشرقيةاألدبىمبصرفرج عليوه رضا السيد نيره95252

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عزب محمد مجدى نيره95253

الشرقيةاألدبىمبصرقشطه عامر محمد عامر شحته هاجر95254

الشرقيةاألدبىمبصرعفيفى طه عبده محمد هاجر95255

الشرقيةاألدبىمبصرالجزار ابراهيم محمد السيد هاجر95256

الشرقيةاألدبىمبصرعنبه محمد محمد محمد هاجر95257

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد خليل ابراهيم هايدى95258

الشرقيةاألدبىمبصرالعليم عبد الحميد عبد محمد هناء95259

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السيد محمود حسين والء95260

الشرقيةاألدبىمبصرالبرماوى ابراهيم حسن ابراهيم ياسمين95261

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد سعيد ايه95262

الشرقيةاألدبىمبصرعمر احمد محمد سعيد رأفت اسماء95263

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى مجدى اسماء95264

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد رضا اسراء95265

الشرقيةاألدبىمبصرمصيلحى يوسف هللا عبد اسراء95266

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السالم عبد عنتر اسراء95267

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه عابدين عطيه بوسى95268

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد سعيد رسميه95269

الشرقيةاألدبىمبصرفايز فرج الونيس عبد روحيه95270

الشرقيةاألدبىمبصررضوان سمير رضا ساره95271

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد ياسين خالد سناء95272

الشرقيةاألدبىمبصرمحمدى متبولى سليم شمس95273

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد فتحى ناصر شيماء95274

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى محمد يحى عفاف95275

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمدى حسنى غاده95276

الشرقيةاألدبىمبصرغانم محمد غانم غاده95277

الشرقيةاألدبىمبصرخليل بدوى احمد فاطمه95278

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السعيد فاروق فاطمه95279

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود فرحات محمود فوزيه95280

الشرقيةاألدبىمبصرسالم هاشم ابو عاطف ملكه95281

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الخالق عبد حاتم منى95282

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محى حامد منى95283

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود سالم منى95284

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود العزيز عبد ناديه95285

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد الظاهر عبد مصطفى ناديه95286

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ياسين جمال نورهان95287

الشرقيةاألدبىمبصرسعد متولى محمد عالء هاجر95288

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد العال عبد العزيز عبد لطفى شيماء95289

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد جمال اسماء95290

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد احمد محمد السيد سميه95291

الشرقيةاألدبىمبصرحسن هللا عبد على محمود شهد95292
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راسبابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ن487ابراش كفر/ ف

ن368ابراش كفر/ ف

ن369ابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ن432ابراش كفر/ ف

ن412ابراش كفر/ ف

ن407ابراش كفر/ ف

ن502دهمشا/ ف

ن346دهمشا/ ف

راسبدهمشا/ ف

ثاندهمشا/ ف

ن501دهمشا/ ف

راسبدهمشا/ ف

ن366دهمشا/ ف

ن502دهمشا/ ف

ثاندهمشا/ ف

ن411دهمشا/ ف

راسبدهمشا/ ف

راسبدهمشا/ ف

راسبدهمشا/ ف

راسبدهمشا/ ف

راسبدهمشا/ ف

ثاندهمشا/ ف

راسبدهمشا/ ف

راسبدهمشا/ ف

راسبدهمشا/ ف

ن490دهمشا/ ف

ن528دهمشا/ ف

راسبدهمشا/ ف

ن538دهمشا/ ف

ن377دهمشا/ ف

ن481دهمشا/ ف

راسبدهمشا/ ف

ثاندهمشا/ ف

راسبدهمشا/ ف

راسبزافر بميت عبادة/ ف

ن484زافر بميت عبادة/ ف

ثانزافر بميت عبادة/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد السيد ياسر شيماء95293

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد حسين رأفت منار95294

الشرقيةاألدبىمبصربندارى على محمد بشير نورهان95295

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على اسراء95296

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد اسراء95297

الشرقيةاألدبىمبصرعلى متولى سعيد اسماء95298

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد الحميد عبد محمد اسماء95299

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد صالح ايمان95300

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سليم محمد خلود95301

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد حسن السيد ساره95302

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فتحى محمد سحر95303

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد العزيز عبد السيد سهيله95304

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود علياء95305

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد السيد غاده95306

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد ابراهيم فاطمه95307

الشرقيةاألدبىمبصريوسف ابراهيم ايمن فاطمه95308

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد الناصر عبد مروه95309

الشرقيةاألدبىمبصرهللا حسب على حسن منه95310

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل العاطى عبد الهادى عبد نهال95311

الشرقيةاألدبىمبصرغياتى ابراهيم على هبه95312

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد محمد ياسمين95313

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب زكى محمد ازهار95314

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسين محمد اسماء95315

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود اسماء95316

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد السيد انجى95317

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى منصور الشحات انهار95318

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد موسى حسنى ايمان95319

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد رمضان دسوقى ايه95320

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم رقيه95321

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى المنعم عبد وجيه ساره95322

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد العزيز عبد سميه95323

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد خالد صفيه95324

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد امين هاجر95325

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم خيرى هبه95326

الشرقيةاألدبىمبصررمضان محمود محمد يمنى95327

الشرقيةاألدبىمبصربندارى محمد الجابر عبد المجيد عبد امنيه95328

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى النعيم عبد الفضل ابو الرحمن عبد اسراء95329

الشرقيةاألدبىمبصرشبانه ابراهيم السيد محمد اسراء95330

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد فتحى اسماء95331

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد الغنى عبد محمد رغده95332

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد متولى احمد اسماعيل ساره95333

الشرقيةاألدبىمبصرعتمان على منصور مروه95334
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ن452زافر بميت عبادة/ ف

ن502زافر بميت عبادة/ ف

ن449زافر بميت عبادة/ ف

ن507السالمون/ ف

ن493السالمون/ ف

ن474السالمون/ ف

ن437السالمون/ ف

ن443السالمون/ ف

راسبالسالمون/ ف

ن472السالمون/ ف

ثانالسالمون/ ف

ن443السالمون/ ف

ن439السالمون/ ف

ن434السالمون/ ف

ثانالسالمون/ ف

ن531السالمون/ ف

ن469السالمون/ ف

ن545السالمون/ ف

ن428السالمون/ ف

ن393السالمون/ ف

ن417السالمون/ ف

ثانابونجم كفر/ ف

ثانابونجم كفر/ ف

ن478ابونجم كفر/ ف

ن463ابونجم كفر/ ف

ن462ابونجم كفر/ ف

ن423ابونجم كفر/ ف

ن372ابونجم كفر/ ف

ثانابونجم كفر/ ف

ثانابونجم كفر/ ف

ن454ابونجم كفر/ ف

ثانابونجم كفر/ ف

ن484ابونجم كفر/ ف

ن512ابونجم كفر/ ف

ن466ابونجم كفر/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

ن401صقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

راسبصقر اوالد/ ف

ن389صقر اوالد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمكاوى مروان الدين محى مريم95335

الشرقيةاألدبىمبصريوسف احمد سعد السيد نفيسه95336

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد الرؤف عبد السيد نيره95337

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الفتاح عبد السيد نسرين95338

الشرقيةاألدبىمبصرحجازى الشبراوى السيد طلعت هويدا95339

الشرقيةاألدبىمبصرحجاب محمد السيد سمير وفاء95340

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم خليل ابراهيم اريج95341

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم اسراء95342

االسماعيليةاألدبىمبصرحماد مسعود احمد اسراء95343

االسماعيليةاألدبىمبصرشحاته حسنين خضر اسراء95344

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد حافظ احمد اسماء95345

االسماعيليةاألدبىمبصرحماد مسعود احمد اسماء95346

االسماعيليةاألدبىمبصرامين محمد بهاء اسماء95347

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد سيد اسماء95348

االسماعيليةاألدبىمبصرزيدان محمود الدين عز اسماء95349

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود على ياسر اسماء95350

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى كريم جابر االء95351

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد عبده حسين االء95352

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف ابراهيم رمضان االء95353

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود ماهر محمود امل95354

االسماعيليةاألدبىمبصررزق محمد غريب اميره95355

االسماعيليةاألدبىمبصرفرج احمد محمد ايمان95356

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى محمد سامى بسمه95357

االسماعيليةاألدبىمبصرالشرقاوى حسين السيد تقى95358

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن عبده محمود حليمه95359

االسماعيليةاألدبىمبصربغدادى سليمان السيد خلود95360

االسماعيليةاألدبىمبصرعبده فاروق عيد خلود95361

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمد وليد خلود95362

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد ابراهيم رحاب95363

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد حسين رحمه95364

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمد سيد رحمه95365

االسماعيليةاألدبىمبصرالدين شرف احمد محمود رحمه95366

االسماعيليةاألدبىمبصرالمعز عبد نبيه رشدى ساره95367

االسماعيليةاألدبىمبصرالدين نور الدين سعد الفتاح عبد ساره95368

االسماعيليةاألدبىمبصرفرج احمد محمد ساره95369

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ساره95370

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن سلمى95371

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم دسوقى سيد سلمى95372

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم عيد محمد سلمى95373

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد صبحى اشرف سمر95374

االسماعيليةاألدبىمبصرزكى عفيفى خالد سمر95375

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح فوزى محمد سميه95376
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ن454صقر اوالد/ ف

راسبصقر اوالد/ ف

راسبصقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ن398االسماعيلية/ ف

ن485االسماعيلية/ ف

ن533االسماعيلية/ ف

ن428االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن375االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن420االسماعيلية/ ف

ن446االسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن442االسماعيلية/ ف

ن357االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن501االسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ن371االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن374االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن436االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن397االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن463االسماعيلية/ ف

ن467االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن359االسماعيلية/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد شوقى محمد سميره95377

االسماعيليةاألدبىمبصرغريب وجدى محمد سهيله95378

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى سليمان على شروق95379

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود حسن الاله عبد ضحى95380

االسماعيليةاألدبىمبصرمتولى الهادى عبد محمد عفاف95381

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد سعد ابراهيم علياء95382

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم بهاء فاطمه95383

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد حمزه فاطمه95384

االسماعيليةاألدبىمبصرجاد الوهاب عبد طلعت فاطمه95385

االسماعيليةاألدبىمبصرحميدى يوسف العليم عبد فاطمه95386

االسماعيليةاألدبىمبصرزايد ابراهيم فرج فاطمه95387

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد فرح95388

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد شوقى محمد ليلى95389

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم على مديحه95390

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى المنعم عبد على مريم95391

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين احمد عاشور منار95392

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سعيد محمد منار95393

االسماعيليةاألدبىمبصرخليل الرحمن عبد سليم هللا منه95394

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد شحاته سمير هللا منه95395

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد طه هللا منه95396

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد صبحى اشرف منى95397

االسماعيليةاألدبىمبصرامام السيد امام مى95398

االسماعيليةاألدبىمبصرالجواد عبد ابراهيم الرازق عبد نجالء95399

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم ندا95400

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم خليل ابراهيم ندى95401

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد حسين حسن ندى95402

االسماعيليةاألدبىمبصرشحاته العظيم عبد وليد ندى95403

االسماعيليةاألدبىمبصرحماد مسعود عادل نسمه95404

االسماعيليةاألدبىمبصرحماد شجيع الفتاح عبد نورهان95405

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد غريب محمد نورهان95406

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه هللا عبد سليمان هند95407

االسماعيليةاألدبىمبصرخطاب رمضان محمد وسام95408

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد يارا95409

االسماعيليةاألدبىمبصرعليوه الدين سعد محمد يارا95410

االسماعيليةاألدبىمبصردياب حلمى رضا ياسمين95411

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى ايمن يمنى95412

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين على محمد الزهراء95413

االسماعيليةاألدبىمبصرعفيفى سالمه عفيفى اميره95414

االسماعيليةاألدبىمبصرالمبدى عبد انور محمد وليد امنيه95415

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد سعيد محمد ماجد ايه95416

االسماعيليةاألدبىمبصرامين محمد امين ايمان95417

االسماعيليةاألدبىمبصرالسروجى محمد محمد احمد تسنيم95418
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ن463االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن392االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن389االسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ن454االسماعيلية/ ف

ن434االسماعيلية/ ف

ن380االسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن410االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن402االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن445النموذجى عمر/ ف

ن389النموذجى عمر/ ف

ن414النموذجى عمر/ ف

ن432النموذجى عمر/ ف

ن507النموذجى عمر/ ف

ن458النموذجى عمر/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصراالباصيرى الدين محى محمد رأفت تسنيم95419

االسماعيليةاألدبىمبصرعاشور محمد السيد محمد روان95420

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على اسماعيل سلمى95421

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى محمد سليمان عايده95422

االسماعيليةاألدبىمبصرجعلوص محمد مصطفى فاطمه95423

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود الهادى عبد محمد بهاء مريم95424

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد على حسن مريم95425

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى هللا عبد محمد مريم95426

االسماعيليةاألدبىمبصرالمنعم عبد العاطى عبد يوسف محمد ابرار95427

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل عبده عرفه محمد ايمان95428

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود مهدى محمود تسنيم95429

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد هشام تقى95430

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين رفاعى حسين رفاعى دعاء95431

االسماعيليةاألدبىمبصرالعطا ابو على صبرى على مريم95432

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد اسماعيل احمد منار95433

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم على احمد محمود منار95434

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد منه95435

االسماعيليةاألدبىمبصرزكى محمود عماد نجاه95436

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد محمد هدير95437

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد صابر السيد اسراء95438

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محسن اسراء95439

االسماعيليةاألدبىمبصرصابرمحمد السيد اسماء95440

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد بخيت الغريب اسماء95441

االسماعيليةاألدبىمبصرجالل مصرى على اسماء95442

االسماعيليةاألدبىمبصرجبريل عبده سليمان امال95443

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد على سيد اميره95444

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد محمود اميره95445

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد احمد جهاد95446

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد الباقى عبد ماهر حبيبه95447

االسماعيليةاألدبىمبصرعرفات عمر محمد دنيا95448

االسماعيليةاألدبىمبصرمرسى سيد احمد ريهام95449

االسماعيليةاألدبىمبصرمعتوق محمد غريب ساره95450

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمود محمد ساره95451

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على احمد سهيله95452

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمود فتحى سونه95453

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد حسين شاهندا95454

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد محمد احمد عال95455

االسماعيليةاألدبىمبصرالمولى جاد محمد كمال فاطمه95456

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد صبحى احمد فلاير95457

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود السالم عبد محمد مريم95458

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمود محمد مريم95459

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن هللا عبد محمد هللا منه95460
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ن451النموذجى عمر/ ف

ن473النموذجى عمر/ ف

ن366النموذجى عمر/ ف

ن507النموذجى عمر/ ف

ن552النموذجى عمر/ ف

ن458النموذجى عمر/ ف

ن417.5النموذجى عمر/ ف

ثانالنموذجى عمر/ ف

ثانسهمود ال/ ف

ثانسهمود ال/ ف

ن402سهمود ال/ ف

ثانسهمود ال/ ف

ن475سهمود ال/ ف

ن412سهمود ال/ ف

ن465سهمود ال/ ف

ن449سهمود ال/ ف

ن374سهمود ال/ ف

ثانسهمود ال/ ف

ثانسهمود ال/ ف

ن573السحارة/ ف

راسبالسحارة/ ف

ن549السحارة/ ف

راسبالسحارة/ ف

راسبالسحارة/ ف

ن513السحارة/ ف

ثانالسحارة/ ف

ن506السحارة/ ف

ثانالسحارة/ ف

ثانالسحارة/ ف

ثانالسحارة/ ف

راسبالسحارة/ ف

راسبالسحارة/ ف

ثانالسحارة/ ف

راسبالسحارة/ ف

راسبالسحارة/ ف

راسبالسحارة/ ف

ثانالسحارة/ ف

راسبالسحارة/ ف

راسبالسحارة/ ف

ن476السحارة/ ف

ثانالسحارة/ ف

ثانالسحارة/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود احمد حسين ندا95461

االسماعيليةاألدبىمبصرالحليم عبد حسن نبيل هاجر95462

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد فوزى محمد وفاء95463

االسماعيليةاألدبىمبصرعليان محمد ابراهيم ايه95464

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد الهادى عبد احمد ايه95465

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد سعد محمد ايه95466

االسماعيليةاألدبىمبصرالغنى عبد الناصر عبد محمود ايه95467

االسماعيليةاألدبىمبصرالدين نجم محمد مصطفى البادى احسان95468

االسماعيليةاألدبىمبصرمنيفى عمرو عيد اسراء95469

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم عايش صالح سليمان اسماء95470

االسماعيليةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد عيد اسماء95471

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم محمد محمود محمد اسماء95472

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود احمد العابدين زين الشيماء95473

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور الفتاح عبد منصور امنه95474

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد رزق محمود اميره95475

االسماعيليةاألدبىمبصردهيش غانم الرحمن عبد سليمان ايمان95476

االسماعيليةاألدبىمبصرالحليم عبد الحليم عبد محمد ايمان95477

االسماعيليةاألدبىمبصرمليك عثمان محمد ايمان95478

االسماعيليةاألدبىمبصرخليل احمد خليل حسين جهاد95479

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد على جيهان95480

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد سليمان الناجى محمد دعاء95481

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم سليمان عواد دنيا95482

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد عيد دينا95483

االسماعيليةاألدبىمبصرعياد مصطفى ممدوح دينا95484

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم السيد صالح دينه95485

االسماعيليةاألدبىمبصرحسنين الخالق عبد توفيق حمدى رحمه95486

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد صالح ريهام95487

االسماعيليةاألدبىمبصرالشافعى محمد ابراهيم صافى زمزم95488

االسماعيليةاألدبىمبصرجمعه زايد عوده زينا95489

االسماعيليةاألدبىمبصرجمعه زايد عوده زينب95490

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى محمد هاشم ابو سالمه95491

االسماعيليةاألدبىمبصرراضى السيد الحليم عبد سهيله95492

االسماعيليةاألدبىمبصرالحفيظ عبد الجواد عبد محمود سهيله95493

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى سالم مجلى شروق95494

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبيد سالم حسين شيماء95495

االسماعيليةاألدبىمبصرخلف عارف محمد صباح95496

االسماعيليةاألدبىمبصرزيد ابو حسين محمد عائشه95497

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى يوسف عفيفى حامد علياء95498

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين عياد حسين ابراهيم فاطمه95499

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود السيد عاطف فاطمه95500

االسماعيليةاألدبىمبصرعواد السيد محمد فاطمه95501

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد كريم محمد مختار كريمان95502
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ثانالسحارة/ ف

راسبالسحارة/ ف

ثانالسحارة/ ف

ثانغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

ن521غصين عين/ ف

ن430غصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

ن452غصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ن516غصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرصبيح سالم المحسن عبد مروه95503

االسماعيليةاألدبىمبصرعليان داود محمد سالم مروه95504

االسماعيليةاألدبىمبصرداود على محمد منال95505

االسماعيليةاألدبىمبصرجمعه محمد عيد مؤنسه95506

االسماعيليةاألدبىمبصرداود عليان سليمان ابراهيم ناديه95507

االسماعيليةاألدبىمبصرالفجال حسن حسن احمد ندى95508

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد عيد نعمه95509

االسماعيليةاألدبىمبصرداود عليان داود نورا95510

االسماعيليةاألدبىمبصرالبدرى ابراهيم سمير هانم95511

االسماعيليةاألدبىمبصرصبيح خضر صالح هناء95512

االسماعيليةاألدبىمبصرالكريم عبد الحكيم عبد محمد جمال ورده95513

االسماعيليةاألدبىمبصرجمعه زايد عيد مها95514

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى مصطفى احمد اسراء95515

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد صالح اسراء95516

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على فتحى محمد امانى95517

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى يحيى امينه95518

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد عواد محمد ايات95519

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد احمد السيد بسمه95520

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد غزالى مصطفى حبيبه95521

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الوفا ابو هللا عبد داليا95522

االسماعيليةاألدبىمبصراسكندر احمد على دعاء95523

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد النبى عبد احمد رحمه95524

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود على محمد ايهاب رقيه95525

االسماعيليةاألدبىمبصرالحفيظ عبد الجواد عبد رجب روميساء95526

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف المجد ابو مصطفى ساميه95527

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم خالد شيماء95528

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد شيماء95529

االسماعيليةاألدبىمبصرفريد الحميد عبد محمد شيماء95530

االسماعيليةاألدبىمبصرفرحات محمد خالد صابرين95531

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد بدرى صباح95532

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه رمضان غريب السيد غاده95533

االسماعيليةاألدبىمبصرعتيق سلمى سليمان فاطمه95534

االسماعيليةاألدبىمبصرعلوان الحميد عبد علوان فاطمه95535

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمد سعيد مريم95536

االسماعيليةاألدبىمبصرفليفل محمد على محمد منار95537

االسماعيليةاألدبىمبصرالمطلب عبد فتحى محمد احمد موده95538

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد الرحمن عبد احمد هاجر95539

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم حسين صابر هاجر95540

االسماعيليةاألدبىمبصرجمعه حسن غريب هاجر95541

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد وهبه محمد هاجر95542

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد اكرم هبه95543

االسماعيليةاألدبىمبصرعثمان محفوظ جابر وسام95544
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مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

ثانفايد/ ف

راسبفايد/ ف

ن401فايد/ ف

ثانفايد/ ف

ثانفايد/ ف

ثانفايد/ ف

ثانفايد/ ف

ثانفايد/ ف

ثانفايد/ ف

ثانفايد/ ف

ن382فايد/ ف

راسبفايد/ ف

راسبفايد/ ف

راسبفايد/ ف

ثانفايد/ ف

ن536فايد/ ف

راسبفايد/ ف

راسبفايد/ ف

راسبفايد/ ف

ثانفايد/ ف

راسبفايد/ ف

ثانفايد/ ف

ثانفايد/ ف

ثانفايد/ ف

راسبفايد/ ف

ثانفايد/ ف

ن600فايد/ ف

ثانفايد/ ف

ثانفايد/ ف

راسبفايد/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد الدين عالء والء95545

االسماعيليةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد سامى ياسمين95546

االسماعيليةاألدبىمبصرالراضى عبد احمد على السيد اسماء95547

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد العزيز عبد الرازق عبد ايثار95548

االسماعيليةاألدبىمبصرعوض جمعه نور ابراهيم زينب95549

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى محمد ابراهيم ناصر ساميه95550

االسماعيليةاألدبىمبصرمتولى الرحمن عبد طارق سماره95551

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد رضا هللا منه95552

االسماعيليةاألدبىمبصرالجواد عبد مصطفى غريب محسن منى95553

االسماعيليةاألدبىمبصرحامد الوهاب عبد سيد نجاه95554

االسماعيليةاألدبىمبصرسالمه سليم مسلم هدير95555

االسماعيليةاألدبىمبصرطنطاوى حسن هللا عبد اسراء95556

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد توفيق محمد اسراء95557

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد اسراء95558

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزازى محمد محمود اسماء95559

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمود محمد االء95560

االسماعيليةاألدبىمبصرطنطاوى هللا عبد حسن طارق الشيماء95561

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد مصطفى الحميد عبد حاتم اميمه95562

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عطيه موسى السيد انجى95563

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى كامل محمد ايات95564

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد ايمان95565

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى حسين الغريب محمد رمضان ايه95566

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى سعود فرج بسمه95567

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن هللا عبد خالد تغريد95568

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد احمد دنيا95569

االسماعيليةاألدبىمبصرالجواد عبد سليمان احمد زهراء95570

االسماعيليةاألدبىمبصرحسنى عثمان محمد ساره95571

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم صالح سلمى95572

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد شاكر هانى شمس95573

االسماعيليةاألدبىمبصرحفنى بدوى محمد شيماء95574

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد منصور شيماء95575

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى اسماعيل العظيم عبد سمير عال95576

االسماعيليةاألدبىمبصرالغذاوى عامر محمد الناصر عبد فاطمه95577

االسماعيليةاألدبىمبصرحفنى بدوى احمد نجالء95578

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان الرحيم عبد عصام نورا95579

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد احمد احمد جالل هدى95580

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم قطب محمد السيد احمد اسراء95581

االسماعيليةاألدبىمبصرالستار عبد الرحمن عبد السيد اسراء95582

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد اسراء95583

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن العظيم عبد هانى اسراء95584

االسماعيليةاألدبىمبصرعيد سليمان جمعه السيد اسماء95585

االسماعيليةاألدبىمبصربدوى ياسين نبيل اسماء95586
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ثانفايد/ ف

راسبفايد/ ف

ثانابوسلطان/ ف

ثانابوسلطان/ ف

راسبابوسلطان/ ف

راسبابوسلطان/ ف

ثانابوسلطان/ ف

ثانابوسلطان/ ف

راسبابوسلطان/ ف

ثانابوسلطان/ ف

راسبابوسلطان/ ف

راسباالبطال/ ف

ن463االبطال/ ف

ن392االبطال/ ف

ن486االبطال/ ف

ن358االبطال/ ف

ثاناالبطال/ ف

ن423االبطال/ ف

راسباالبطال/ ف

ن405االبطال/ ف

ن351االبطال/ ف

ن395االبطال/ ف

ن403االبطال/ ف

ن413االبطال/ ف

ن477االبطال/ ف

ن484االبطال/ ف

ن559االبطال/ ف

ثاناالبطال/ ف

ن564االبطال/ ف

راسباالبطال/ ف

ثاناالبطال/ ف

راسباالبطال/ ف

ثاناالبطال/ ف

راسباالبطال/ ف

راسباالبطال/ ف

ن408االبطال/ ف

ثانابوخروع/ ف

ن377ابوخروع/ ف

ن452ابوخروع/ ف

ن436ابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ن544ابوخروع/ ف
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المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

االسماعيليةاألدبىمبصرسعد القوى عبد سليمان اشرف امانى95587

االسماعيليةاألدبىمبصرالحليم عبد مغربى محمد امنيه95588

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد احمد االء95589

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد كامل ايمان95590

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد غوينم شحاته تغريد95591

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد الجليل عبد احمد خلود95592

االسماعيليةاألدبىمبصرالشوربجى السيد حامد السعيد دنيا95593

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد احمد رحمه95594

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم السيد سالم رحمه95595

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد الشحات تامر روان95596

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حمزه هشام روضه95597

االسماعيليةاألدبىمبصرسالمه فرج سالم ريم95598

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد زينب95599

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان جمعه السيد ساره95600

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد حسين حسن سميره95601

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد على عصام شمس95602

االسماعيليةاألدبىمبصرمؤمن هللا عبد السيد عبير95603

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد فاطمه95604

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى مصطفى عبده فاطمه95605

االسماعيليةاألدبىمبصرسيد ثابت العاطى عبد على فاطمه95606

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى يوسف محمد فاطمه95607

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم سليم فرحان محمد كريمه95608

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه محمد مجدى مريم95609

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم النبى عبد منار95610

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين محمد هللا عبد محمد هللا منه95611

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم محمود مها95612

االسماعيليةاألدبىمبصربسيونى توفيق وحيد ميسون95613

االسماعيليةاألدبىمبصرالمقصود عبد رجب محمود ناديه95614

االسماعيليةاألدبىمبصرسالمه على محمد ناهد95615

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد الوهاب عبد حسن ندى95616

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمود محمد ندى95617

االسماعيليةاألدبىمبصرمدبولى محمود يحيى نسرين95618

االسماعيليةاألدبىمبصرسيد احمد رمضان نوال95619

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى دسوقى نورهان95620

االسماعيليةاألدبىمبصرالعاطى عبد السيد رضا نيره95621

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مرسى سعد هاجر95622

االسماعيليةاألدبىمبصرراجح عطيه على الدين صالح هدى95623

االسماعيليةاألدبىمبصرسالمه فرج الدين صالح عبير95624

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد وائل ابرار95625

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم السيد كرم احالم95626

االسماعيليةاألدبىمبصرحمزه الودود عبد السيد اسماء95627

االسماعيليةاألدبىمبصرالقرموطى متولى الحميد عبد عاطف اسماء95628
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ن445ابوخروع/ ف

ن342ابوخروع/ ف

راسبابوخروع/ ف

ن399ابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ن384ابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ن479ابوخروع/ ف

ن439ابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ن434ابوخروع/ ف

ن387ابوخروع/ ف

ن440ابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ن462ابوخروع/ ف

ن440ابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ن391ابوخروع/ ف

راسبابوخروع/ ف

راسبابوخروع/ ف

ن402ابوخروع/ ف

راسبابوخروع/ ف

ن481ابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ن444ابوخروع/ ف

راسبابوخروع/ ف

ن407ابوخروع/ ف

ن433ابوخروع/ ف

راسبابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

راسبابوخروع/ ف

راسبابوخروع/ ف

ن375ابوخروع/ ف

راسبابوخروع/ ف

ن385ابوخروع/ ف

راسبابوخروع/ ف

ثانابار السبع/ ف

راسبابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ن416ابار السبع/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد الحميد عبد اسماء95629

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد شحاته ابراهيم االء95630

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن السيد فايز االء95631

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن الفتاح عبد سعد الشيماء95632

االسماعيليةاألدبىمبصرفراج سليمان عيد اميره95633

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف عطيه الكريم عبد العزيز عبد ايمان95634

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح احمد مصطفى ايمان95635

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور محمد العزيز عبد سارا95636

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن ابراهيم السيد سامى ساره95637

االسماعيليةاألدبىمبصرغنيم محمود ابراهيم سعيد ساره95638

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد ساره95639

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد الحفيظ عبد محمد شيماء95640

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد الرحمن عبد محمد شيماء95641

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم السيد سعيد عائشه95642

االسماعيليةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد عصام عائشه95643

االسماعيليةاألدبىمبصرالحليم عبد على عادل عزه95644

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود احمد عيد هللا منه95645

االسماعيليةاألدبىمبصرالمنعم عبد زين صبرى مها95646

االسماعيليةاألدبىمبصرشعبان محمد صفوت ميار95647

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد طارق مياده95648

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم على ندا95649

االسماعيليةاألدبىمبصرغريب حامد سامى نورهان95650

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن غريب خالد هدى95651

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد محمد يوسف ياره95652

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن حسن فايز االء95653

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى السيد صابر ايه95654

االسماعيليةاألدبىمبصرمقبل سليمان سعد اسماء95655

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمود محمد اسماء95656

االسماعيليةاألدبىمبصرفضل محمد السيد ايمان95657

االسماعيليةاألدبىمبصرقطب الرازق عبد جالل ايمان95658

االسماعيليةاألدبىمبصرعليان على عليان ايمان95659

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد السيد فوزى بدريه95660

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد العال عبد طارق حسناء95661

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سيد سند الحميد عبد عصام حنان95662

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد فهيم محمد رحاب95663

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح العزيز عبد عالء رشا95664

االسماعيليةاألدبىمبصرشحاته محمد محمد رويدا95665

االسماعيليةاألدبىمبصرشحاته العاطى عبد ابراهيم زهراء95666

االسماعيليةاألدبىمبصرحسان الفتاح عبد صالح زينب95667

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد حسن ممدوح شفاء95668

االسماعيليةاألدبىمبصرحافظ السيد على شيماء95669

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن الحمد ابو عطيه عبير95670
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ثانابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ن501ابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ن443ابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ن469ابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ن377ابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ن456ابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ن397ابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ن486ابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ن418ابار السبع/ ف

ن360ابار السبع/ ف

ن397حمزة صالح/ ف

ن513.5حمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

ن467حمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

ن420حمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

ن406حمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

ن408حمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرسالم سالمان شحاته فاطمه95671

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود فاطمه95672

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم على الجواد عبد فايزه95673

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد السيد احمد فرحه95674

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد كريمه95675

االسماعيليةاألدبىمبصرصقر حسينى محمد مريم95676

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم ناصر سالمه منال95677

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد هللا منه95678

االسماعيليةاألدبىمبصرحسان الفتاح عبد صالح منى95679

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد السيد العزيز عبد نرمين95680

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد حسين محمد السيد نيره95681

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سالمه محمد هاجر95682

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم السيد مصطفى هاجر95683

االسماعيليةاألدبىمبصرراحيل سليمان محمد هاله95684

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح الفى احمد هدير95685

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد صادق محمد وسام95686

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين حسن حسين وفاء95687

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم مجدى والء95688

االسماعيليةاألدبىمبصرحسانين النبى عبد محمد ابراهيم هيا95689

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى السميع عبد محمد حامد اسراء95690

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم مصباح اسراء95691

االسماعيليةاألدبىمبصربغدادى خليل اسماعيل حسن خليل اسماء95692

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين سليمان الدين ذكى محمد ايمان95693

االسماعيليةاألدبىمبصرعطوه السيد سليمان حسن ايه95694

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود احمد محمد سعد ايه95695

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على الرحمن عبد شحته ايه95696

االسماعيليةاألدبىمبصرالقريناوى احمد محمد محمد ايه95697

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم احمد تبارك95698

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى احمد سليمان احمد حنين95699

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى على موسى السيد دعاء95700

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى سالم جابر ايمن روان95701

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود مسعود ساره95702

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين حسن سليمان صبرى سهيله95703

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم احمد شمس95704

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين زيد ابو محمد محمد مريم95705

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد الحى عبد على منار95706

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف محمد مصطفى منى95707

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد حسن محمد مياده95708

االسماعيليةاألدبىمبصرالمعبود عبد سليمان فتحى ناديه95709

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود على احمد عفيفى نورا95710

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى فتحى سعيد جابر نورهان95711

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد احمد محمود نيره95712
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راسبحمزة صالح/ ف

ن448حمزة صالح/ ف

ن558حمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

ن406حمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

ن354حمزة صالح/ ف

ن504حمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

راسبالعوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

ثانالعوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

ثانالعوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

ثانالعوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

ثانالعوايضة/ ف

ن530العوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

ن475العوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

ن593العوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

ن510العوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرحسين احمد سليمان حسن وسام95713

االسماعيليةاألدبىمبصرسالمه محمد خليل احمد والء95714

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه محمد احمد السيد االء95715

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان احمد صقر اسراء95716

االسماعيليةاألدبىمبصرالقادر عبد احمد على اسماء95717

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل السيد العال عبد امل95718

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد ربيع اميره95719

االسماعيليةاألدبىمبصرعطوه رزق الحميد عبد شحاته ايمان95720

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح نصر مصلح ايمان95721

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف السيد الشفيع عبد وليد ايمان95722

االسماعيليةاألدبىمبصرالكريم عبد حسن محمد ايه95723

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل محمد حسن محمد ايه95724

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى محمد محمد السيد بدور95725

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى احمد سامى خلود95726

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد يوسف خلود95727

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل على فتحى رضا95728

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد على زهراء95729

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان المحسن عبد عادل سهيله95730

االسماعيليةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد سالم حسن سومه95731

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد يوسف شروق95732

االسماعيليةاألدبىمبصرعامر ابراهيم السالم عبد ابراهيم شيماء95733

االسماعيليةاألدبىمبصرنجم محمد ذكى فهمى سمير عزه95734

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد الشفيع عبد السيد غاده95735

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم محمد عبده ماجده95736

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل قطب احمد عاطف مرفت95737

االسماعيليةاألدبىمبصرالبارى عبد حلمى البارى عبد مروه95738

االسماعيليةاألدبىمبصرامين محمد محمود مروه95739

االسماعيليةاألدبىمبصرقاسم عيد موسى مروه95740

االسماعيليةاألدبىمبصرسنوسى احمد بدرى منار95741

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى محمد خالد مياده95742

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم وجيه مى95743

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد محمد اشرف ندى95744

االسماعيليةاألدبىمبصرالمحمدى السيد رزق ندى95745

االسماعيليةاألدبىمبصرالنبى عبد جمعه سمير ندى95746

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد السيد هللا عبد محمود ندى95747

االسماعيليةاألدبىمبصرقاسم عيد فرج نسمه95748

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد الحميد عبد هانى نهال95749

االسماعيليةاألدبىمبصرالجليل عبد الدين عز محمد نورا95750

االسماعيليةاألدبىمبصرسرحان احمد ابراهيم سمير نورهان95751

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين فتحى صابر نورهان95752

االسماعيليةاألدبىمبصرمسلم محمد حسن غريب نورهان95753

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحيم عبد عبده احمد محمد هاله95754
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ثانالعوايضة/ ف

ن469العوايضة/ ف

ن485االسالم نور/ ف

ن520االسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

ن506االسالم نور/ ف

ن480االسالم نور/ ف

ن469االسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

ن465االسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

ن500االسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

ن470االسالم نور/ ف

ن500االسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

ن441االسالم نور/ ف

ن399االسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

ن501االسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرسالم هللا عبد مجدى هدير95755

االسماعيليةاألدبىمبصرالهاللى حسين السيد حسين االء95756

االسماعيليةاألدبىمبصرجوده محمود هانى ابرار95757

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم السيد شحته احالم95758

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمود رمضان ازهار95759

االسماعيليةاألدبىمبصرسعد احمد محمد الرحمن عبد احمد اسراء95760

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسين الكريم عبد اسماعيل اسراء95761

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد حافظ الظاهر عبد سالم اسراء95762

االسماعيليةاألدبىمبصرعبيد الرحمن عبد على عزت اسراء95763

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد محمد اسراء95764

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد غمرى محمد اسراء95765

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين حسن عصمت نبيل اسراء95766

االسماعيليةاألدبىمبصرعباده محمد السيد ابراهيم اسماء95767

االسماعيليةاألدبىمبصرالسعيد البارى عبد السيد اسماء95768

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور عبده السيد اسماء95769

االسماعيليةاألدبىمبصرخليل محمد خليل اسماء95770

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم على هللا عبد اسماء95771

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد حمد جمعه محمد اسماء95772

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد حسن سعيد محمد اسماء95773

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد جمال محمد اسماء95774

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمود احمد رمضان امانى95775

االسماعيليةاألدبىمبصرالرسول عبد جمعه سمير امنيه95776

االسماعيليةاألدبىمبصركامل ابراهيم احمد اميره95777

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد محمد العزيز عبد اميره95778

االسماعيليةاألدبىمبصرالتواب عبد السيد الدين عماد اميره95779

االسماعيليةاألدبىمبصريحيى خضر اللطيف عبد محمد ايه95780

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد عطيه المنعم عبد ايمان95781

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم الغنى عبد على ايمان95782

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحيم عبد رضوان محمد ايمان95783

االسماعيليةاألدبىمبصرفرج ابراهيم فتحى شريف ايه95784

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد شحته تهانى95785

االسماعيليةاألدبىمبصرخليفه احمد محمد صالح ثناء95786

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد ادم فتحى زكريا جهاد95787

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد غمرى جمعه خلود95788

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد على محمد احمد خلود95789

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم برعى لطفى خالد خلود95790

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم فيصل السيد محمد خلود95791

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم صالح الناصر عبد دعاء95792

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد غازى احمد دنيا95793

االسماعيليةاألدبىمبصرجمعه صالح محمد احمد دنيا95794

االسماعيليةاألدبىمبصرفراج جمعه فراج دنيا95795

االسماعيليةاألدبىمبصرقنديل محمد احمد محمد دنيا95796
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راسباالسالم نور/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ن520الكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ن402الكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن465الكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ن416الكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ن561الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن538الكبير التل/ ف

ن432الكبير التل/ ف

ن385الكبير التل/ ف

ن471الكبير التل/ ف

ن506الكبير التل/ ف

ن549الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن481الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن386الكبير التل/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم فتحى ابراهيم رحمه95797

االسماعيليةاألدبىمبصرسعد خليل جمعه محمد رحمه95798

االسماعيليةاألدبىمبصرعايد موسى عبيد محمد رحمه95799

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد غمرى محمد الباسط عبد رضا95800

االسماعيليةاألدبىمبصرعياده محمد السيد محمد رضا95801

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين السيد حسين رغده95802

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد محمد ساره95803

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمد صالح محمد ساره95804

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى طه الرحمن عبد ياسر سميره95805

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على عطا رفعت شيماء95806

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد سمير الشيماء95807

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم محمد محمد الشيماء95808

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد اشرف عائشه95809

االسماعيليةاألدبىمبصرالفتاح عبد ثروت محمد فاطمه95810

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم مرسى السيد اسماء95811

االسماعيليةاألدبىمبصرعفيفى ابراهيم محمد محمد ليلى95812

االسماعيليةاألدبىمبصرمرسى العزيز عبد طلعت مروه95813

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد اسماعيل حسين مريم95814

االسماعيليةاألدبىمبصرسرور محمد الصادق عادل منال95815

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد شوقى هللا منه95816

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل السيد صبرى داؤد منى95817

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد مصطفى احمد مى95818

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم سليمان مياده95819

االسماعيليةاألدبىمبصرالجليل عبد مصطفى محمد ناريمان95820

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد حسن فتحى نجالء95821

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم فاروق صبحى ندا95822

االسماعيليةاألدبىمبصرغالى احمد محمد صفوت ندى95823

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم موسى الدين سيف الدين نصر ندى95824

االسماعيليةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد اميرو ندى95825

االسماعيليةاألدبىمبصرعياد سالم السيد جمال ندى95826

االسماعيليةاألدبىمبصرالدين سيف احمد حسين ندى95827

االسماعيليةاألدبىمبصردرويش محمد الحميد عبد صالح نشوى95828

االسماعيليةاألدبىمبصرهاشم ابراهيم على مصطفى نعمه95829

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان حمد هللا عوض نورا95830

االسماعيليةاألدبىمبصررمضان حافظ حسين نورهان95831

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد سعد عصام نورهان95832

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد رزق يحيى نورهان95833

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد سامى هاجر95834

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد منصور هاجر95835

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم نبيل هاجر95836

االسماعيليةاألدبىمبصرنور محمد محمد احمد موسى هاله95837

االسماعيليةاألدبىمبصرالستار عبد الرحمن عبد العال ابو هاله95838
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ن428الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن370الكبير التل/ ف

ن475الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن509الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ن433الكبير التل/ ف

ن513الكبير التل/ ف

ن431الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن414الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ن544الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ن433الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن519الكبير التل/ ف

ن434الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ن509الكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ن485الكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن394الكبير التل/ ف

ن477الكبير التل/ ف

ن497الكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد حامد عرفه هبه95839

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد اسماعيل احمد هدى95840

االسماعيليةاألدبىمبصرالمعطى عبد المحسن عبد محمود محمد هدى95841

االسماعيليةاألدبىمبصرصقر محمد هللا عبد على صقر هدير95842

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود هند95843

االسماعيليةاألدبىمبصرندا محمد محمد عاطف والء95844

االسماعيليةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمود عمرو والء95845

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمود على جمعه يارا95846

االسماعيليةاألدبىمبصرالمعطى عبد الشحات محمد يارا95847

االسماعيليةاألدبىمبصرجاد محمد محمد السيد ياسمين95848

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود عطيه محمد رمضان ياسمين95849

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان حمد هللا عوض ياسمين95850

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حفنى السالم عبد اشرف االء95851

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد السيد امنه95852

االسماعيليةاألدبىمبصرنمر على خالد ابتسام95853

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى عوده محمد حموده اسراء95854

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد دهب ابو طارق اسراء95855

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سالم ابريك محمد اسراء95856

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن على محمد اسراء95857

االسماعيليةاألدبىمبصرشحات حسين التواب عبد ناصر اسراء95858

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد يونس محمد السيد اسعاد95859

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور احمد حسين ايمن اسماء95860

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد مهدى عابد محمد اسماء95861

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم احمد سيد محمود االء95862

االسماعيليةاألدبىمبصرحمدان محمد خالد الشيماء95863

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال ابو حسين عوض السيد امنيه95864

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حمزه سليم اميره95865

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد عمر محمد سالم ايمان95866

االسماعيليةاألدبىمبصرغانم على محمد ايمان95867

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد بخيت فوزى اشرف ايه95868

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان سويلم منصور ايه95869

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد الرحيم عبد بسمله95870

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد اشرف حنان95871

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم سليم محمد حنان95872

االسماعيليةاألدبىمبصرالجليل عبد حسين حسن جهاد95873

االسماعيليةاألدبىمبصرحامد محمود حامد يسرى جهاد95874

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى على محمد داليا95875

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد عطيه الفتاح عبد احمد دينا95876

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد الرازق عبد رفعت رانيا95877

االسماعيليةاألدبىمبصرعابد سليمان الناصر عبد رحمه95878

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد عباس انور رقيه95879

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد بندارى محمد العال عبد روقيه95880
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راسبالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن480الكبير التل/ ف

ن433الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ن386غرب القنطرة/ ف

ن429غرب القنطرة/ ف

ن380غرب القنطرة/ ف

ن375غرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ن350غرب القنطرة/ ف

ن448غرب القنطرة/ ف

ن432غرب القنطرة/ ف

ن467غرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ن409غرب القنطرة/ ف

ن405غرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ن533غرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ن498غرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ن422غرب القنطرة/ ف

ن384غرب القنطرة/ ف

ن455غرب القنطرة/ ف

ن361غرب القنطرة/ ف

ن389.5غرب القنطرة/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان سويلم منصور ساره95881

االسماعيليةاألدبىمبصرالسالم عبد محمود ناجح ساره95882

االسماعيليةاألدبىمبصرزيد ابو حسن محمد يحيى سعاد95883

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل انور سماح95884

االسماعيليةاألدبىمبصرسيد حسين محمود حسين سميه95885

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن شيماء95886

االسماعيليةاألدبىمبصرغانم على صبحى شيماء95887

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى مستور حسن ضحى95888

االسماعيليةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسن سعيد عزيزه95889

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود شمس احمد سعيد فاتن95890

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان الكريم عبد مجاهد فاطمه95891

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم هللا عبد مروه95892

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مرسى محمد مريم95893

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد احمد رشاد حماده نورهان95894

االسماعيليةاألدبىمبصرسعيد غريب محمد هاميس95895

االسماعيليةاألدبىمبصرحمايه الحميد عبد شعبان هبه95896

االسماعيليةاألدبىمبصرالماجد عبد هللا عبد احمد هدى95897

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى فوده الشربينى محمد هدى95898

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم حسن هدير95899

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سالم حسين ياسمين95900

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى احمد على حسن اثار95901

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى الشافعى موسى اسراء95902

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى خليل محمد اسماء95903

االسماعيليةاألدبىمبصرمتولى الوهاب عبد محمد اسماء95904

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد رمضان امانى95905

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد رمضان سليمان امانى95906

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد احمد رمضان اميره95907

االسماعيليةاألدبىمبصرالمجيد عبد على حسن ايه95908

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن رشاد احمد الرحمن عبد ايه95909

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود عمر محمد عطيه ايه95910

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد دنيا95911

االسماعيليةاألدبىمبصريوسف محمد احمد رحمه95912

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد رشاد محمد رشا95913

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى حسن محمد رمضان رقيه95914

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد الكريم عبد ساره95915

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود جوده محمد ساره95916

االسماعيليةاألدبىمبصرحنيدق على السيد سميه95917

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد جمعه وائل شمس95918

االسماعيليةاألدبىمبصرقمر الحسينى الشوادفى سامى شيماء95919

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين محمد محمد رضا صابرين95920

االسماعيليةاألدبىمبصرالحق عبد احمد على صابرين95921

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد احمد مصطفى علياء95922
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ن480غرب القنطرة/ ف

ن439غرب القنطرة/ ف

ن519غرب القنطرة/ ف

ن488غرب القنطرة/ ف

ن435غرب القنطرة/ ف

ن529غرب القنطرة/ ف

ن485غرب القنطرة/ ف

ن497غرب القنطرة/ ف

راسبغرب القنطرة/ ف

ن532غرب القنطرة/ ف

ن453غرب القنطرة/ ف

ن512غرب القنطرة/ ف

ن439غرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ن464غرب القنطرة/ ف

ن395غرب القنطرة/ ف

ن512غرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ن372غرب القنطرة/ ف

ن521ابوخليفة/ ف

ن553ابوخليفة/ ف

ن392ابوخليفة/ ف

ن354ابوخليفة/ ف

ن410.5ابوخليفة/ ف

ن458ابوخليفة/ ف

ن392ابوخليفة/ ف

ن518ابوخليفة/ ف

ن489ابوخليفة/ ف

ثانابوخليفة/ ف

ثانابوخليفة/ ف

ن508ابوخليفة/ ف

ن406ابوخليفة/ ف

ثانابوخليفة/ ف

ن435ابوخليفة/ ف

ن539ابوخليفة/ ف

راسبابوخليفة/ ف

ثانابوخليفة/ ف

ن598ابوخليفة/ ف

ن540ابوخليفة/ ف

ثانابوخليفة/ ف

ن515ابوخليفة/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود فاطمه95923

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى السيد سعيد ماجده95924

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد صالح مروه95925

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح نصار فتوح مروه95926

االسماعيليةاألدبىمبصرحنفى مختار محمد نصر مريم95927

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد السيد مى95928

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد مصطفى سامى ندا95929

االسماعيليةاألدبىمبصرمصبح فتحى احمد ندى95930

االسماعيليةاألدبىمبصرالغفار عبد حسين سليمان ندى95931

االسماعيليةاألدبىمبصرعطا احمد العزيز عبد نورهان95932

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان محروس يحيى نورهان95933

االسماعيليةاألدبىمبصرالهادى عبد حسين السالم عبد هدير95934

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد على هند95935

االسماعيليةاألدبىمبصرالضمرانى محمود محمد يسرا95936

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد المنعم عبد حسن اسراء95937

االسماعيليةاألدبىمبصرعايد بخيت محمد ايه95938

االسماعيليةاألدبىمبصرصديق احمد جمال دعاء95939

االسماعيليةاألدبىمبصرهيكل محمد رمضان حمدى رانيا95940

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد على رجب رحمه95941

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمد احمد حسن رقيه95942

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم شلقامى سامى رويدا95943

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سالمه على ساره95944

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد على محمد محمد ساره95945

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد فتحى الرحمن عبد سحر95946

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد سالم محمد محمود سهيله95947

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود مصطفى بكر شرين95948

االسماعيليةاألدبىمبصرراغب صابر عزت شيماء95949

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى عبده فتحى عايده95950

االسماعيليةاألدبىمبصرخلف سيد خلف فاطمه95951

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد نصار حمدين مروه95952

االسماعيليةاألدبىمبصرالعال عبد احمد عادل مريم95953

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين محمد الشحات هللا منه95954

االسماعيليةاألدبىمبصرالمحمودى مصطفى المحمودى هللا منه95955

االسماعيليةاألدبىمبصرشلتوت محمد محمد رمضان نسرين95956

االسماعيليةاألدبىمبصرصالح محمد سند هانم95957

االسماعيليةاألدبىمبصرحماد حسن سلمان اسراء95958

االسماعيليةاألدبىمبصردرويش محمد السعيد طلعت اسراء95959

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان عيد سامى ايه95960

االسماعيليةاألدبىمبصرسلمان هللا رضا سالمه ايه95961

االسماعيليةاألدبىمبصرعقيل حسين محمد مسلم ايه95962

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد خلف مرتضى بخيته95963

االسماعيليةاألدبىمبصرقاسم الحميد عبد محمد الحميد عبد دنيا95964
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ثانابوخليفة/ ف

ثانابوخليفة/ ف

ثانابوخليفة/ ف

ن393ابوخليفة/ ف

ثانابوخليفة/ ف

ن484ابوخليفة/ ف

ثانابوخليفة/ ف

ن480ابوخليفة/ ف

ثانابوخليفة/ ف

ثانابوخليفة/ ف

ن552ابوخليفة/ ف

راسبابوخليفة/ ف

ثانابوخليفة/ ف

ن414ابوخليفة/ ف

ن462شرق القنطرة/ ف

ثانشرق القنطرة/ ف

راسبشرق القنطرة/ ف

ن417شرق القنطرة/ ف

ثانشرق القنطرة/ ف

ن389شرق القنطرة/ ف

ثانشرق القنطرة/ ف

ن419شرق القنطرة/ ف

ن393شرق القنطرة/ ف

ثانشرق القنطرة/ ف

ثانشرق القنطرة/ ف

ثانشرق القنطرة/ ف

ن452شرق القنطرة/ ف

راسبشرق القنطرة/ ف

ن361شرق القنطرة/ ف

ن399شرق القنطرة/ ف

ثانشرق القنطرة/ ف

ن435شرق القنطرة/ ف

ن392شرق القنطرة/ ف

ن423شرق القنطرة/ ف

ثانشرق القنطرة/ ف

ثانجلبانة/ ف

ثانجلبانة/ ف

ن381جلبانة/ ف

ثانجلبانة/ ف

ثانجلبانة/ ف

راسبجلبانة/ ف

ثانجلبانة/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرالتهامى محمد السيد سالى95965

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى احمد السيد سهام95966

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن مهنا مبارك سوزان95967

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحيم عبد رجب احمد شيماء95968

االسماعيليةاألدبىمبصرشيبه سالم السالم عبد سالم مريم95969

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان اسليم ياسر نانى95970

االسماعيليةاألدبىمبصرالشبراوى السيد محمد ندا95971

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى السيد جعفر ندى95972

بورسعيداألدبىمبصرالرازق عبد محروس طه الرحمن االء95973

بورسعيداألدبىمبصرمتولى محمود ماهر اسماء95974

بورسعيداألدبىمبصربالل محمد الحليم عبد محمد الزهراء95975

بورسعيداألدبىمبصرالسيد يوسف محمد كامل اميره95976

بورسعيداألدبىمبصررشوان الحسينى محمد خالد تقى95977

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم فؤاد احمد اسامه دنيا95978

بورسعيداألدبىمبصرالنقيب هللا عبد يوسف ياسر ساره95979

بورسعيداألدبىمبصرعيسى السيد المعاطى ابو سامى عائشه95980

بورسعيداألدبىمبصرالعاطى عبد السالم عبد محمد الزهراء فاطمه95981

بورسعيداألدبىمبصرمحمد السيد محمد محمد فاطمه95982

بورسعيداألدبىمبصرحموده احمد السيد سمير مروه95983

بورسعيداألدبىمبصرالشرنوبى السيد محمد عمرو مريم95984

بورسعيداألدبىمبصرالسيد مصطفى احمد ايهاب هللا منه95985

بورسعيداألدبىمبصرعوض العربى السيد على االء95986

بورسعيداألدبىمبصرحسن السيد محمد ابراهيم اسراء95987

بورسعيداألدبىمبصرشاكر السيد العربى طه اسماء95988

بورسعيداألدبىمبصرقمر على مسلم جوده السيد تقى95989

بورسعيداألدبىمبصرالعوضى العوضى رجب السيد تقى95990

بورسعيداألدبىمبصرالمقصود عبد سليمان مجدى دنيا95991

بورسعيداألدبىمبصرمنصور ابراهيم محمد دنيا95992

بورسعيداألدبىمبصرالمعاطى ابو مسعد رزق احمد رحمه95993

بورسعيداألدبىمبصرالنقيب احمد ابراهيم ابراهيم رقيه95994

بورسعيداألدبىمبصرعلى فراج امام عبده رنيم95995

بورسعيداألدبىمبصرالعوضى محمود محمود محمد روميساء95996

بورسعيداألدبىمبصرشحته محمود طه محمود ساره95997

بورسعيداألدبىمبصرالطيب طه محمد احمد سجود95998

بورسعيداألدبىمبصرفضالى عبده احمد احمد سلمى95999

بورسعيداألدبىمبصرعمر ابراهيم لطفى احمد سلمى96000

بورسعيداألدبىمبصرعوف ابو عوض محمد عمرو سلمى96001

بورسعيداألدبىمبصرعالوى محمد العزيز عبد محمد سلمى96002

بورسعيداألدبىمبصرصالح الحديدى على مسعد سلمى96003

بورسعيداألدبىمبصرعوض عاشور احمد عوض سهيله96004

بورسعيداألدبىمبصرالنقيب احمد ابراهيم ابراهيم صفيه96005

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم احمد السيد احمد فاطمه96006
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ثانجلبانة/ ف

راسبجلبانة/ ف

ن366جلبانة/ ف

ثانجلبانة/ ف

راسبجلبانة/ ف

ثانجلبانة/ ف

ن346.5جلبانة/ ف

راسبجلبانة/ ف

ن553التجريبى بورفؤاد/ ف

ثانالتجريبى بورفؤاد/ ف

ن434التجريبى بورفؤاد/ ف

ثانالتجريبى بورفؤاد/ ف

ثانالتجريبى بورفؤاد/ ف

ثانالتجريبى بورفؤاد/ ف

ثانالتجريبى بورفؤاد/ ف

ثانالتجريبى بورفؤاد/ ف

راسبالتجريبى بورفؤاد/ ف

ثانالتجريبى بورفؤاد/ ف

ن523التجريبى بورفؤاد/ ف

ن459التجريبى بورفؤاد/ ف

ثانالتجريبى بورفؤاد/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ن364التجريبى الزهور/ ف

ن380التجريبى الزهور/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ن413التجريبى الزهور/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ن433التجريبى الزهور/ ف

ن474التجريبى الزهور/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ن478التجريبى الزهور/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ن410التجريبى الزهور/ ف

ن514التجريبى الزهور/ ف

ن447التجريبى الزهور/ ف

ن560التجريبى الزهور/ ف

ن415التجريبى الزهور/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3769

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

بورسعيداألدبىمبصرخضر السيد السيد السيد الزهراء فاطمه96007

بورسعيداألدبىمبصرالشيخ احمد السيد احمد مريم96008

بورسعيداألدبىمبصرحسن محمد لطفى احمد مريم96009

بورسعيداألدبىمبصرمازن البسطويسى البسطويسى مريم96010

بورسعيداألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد احمد عمرو مريم96011

بورسعيداألدبىمبصرثروت محمود جوده السيد منار96012

بورسعيداألدبىمبصرشلبى محمد ابراهيم السيد هللا منه96013

بورسعيداألدبىمبصرمحمد طاهر محمد ابراهيم هند96014

بورسعيداألدبىمبصرقمر على مسلم جوده السيد يسر96015

بورسعيداألدبىمبصرالعظيم عبد محمد عبده رمضان اسراء96016

بورسعيداألدبىمبصرالبوالقى محمود محمود عادل اسراء96017

بورسعيداألدبىمبصرالجعبرى على احمد سعيد محمد اسراء96018

بورسعيداألدبىمبصرحسن يوسف عبده محمد اسراء96019

بورسعيداألدبىمبصردرغام سعيد الوهاب عبد حسن ايمان96020

بورسعيداألدبىمبصرالبدرانى السيد محمد سمير اسماء96021

بورسعيداألدبىمبصرعوض عويس يوسف محمد اميره96022

بورسعيداألدبىمبصرشحبر محمد السيد السيد االء96023

بورسعيداألدبىمبصرهللا عبد الكريم عبد حسين محمود االء96024

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم احمد السيد بسمه96025

بورسعيداألدبىمبصرعامر محمد محمد محمد بسمه96026

بورسعيداألدبىمبصرحسن احمد حسن طارق تسنيم96027

بورسعيداألدبىمبصرطاووس حسن محمود منير تسنيم96028

بورسعيداألدبىمبصرالغراز حسن احمد محمد رحمه96029

بورسعيداألدبىمبصرسيد خالد الخالق عبد محمد احمد رنيم96030

بورسعيداألدبىمبصراحمد السيد المعبود عبد احمد روان96031

بورسعيداألدبىمبصرالفتاح عبد محمد الفتاح عبد محمد روان96032

بورسعيداألدبىمبصرسيدو ابراهيم كاميران زهره96033

بورسعيداألدبىمبصراحمد محمود محمد حسن ساره96034

بورسعيداألدبىمبصرالزالط النور ابو ابراهيم ابراهيم سلمى96035

بورسعيداألدبىمبصردره مصطفى نصر السيد سهيله96036

بورسعيداألدبىمبصرحسن على السيد صالح سهيله96037

بورسعيداألدبىمبصرفرج الشحات الطاهرى طارق الزهراء فاطمه96038

بورسعيداألدبىمبصرهللا عبد احمد الموجود عبد الموجود عبد فاطمه96039

بورسعيداألدبىمبصرمحمد حميدو على ابراهيم مريم96040

بورسعيداألدبىمبصرصالح محمد على الدين صالح مريم96041

بورسعيداألدبىمبصرالنبع سليمان كامل عاطف مريم96042

بورسعيداألدبىمبصرزيد ابو هاشم العظيم عبد محمود مريم96043

بورسعيداألدبىمبصرمحجوب محمد محمد الشحات هللا منه96044

بورسعيداألدبىمبصرفرج احمد السيد الدين عماد هللا منه96045

بورسعيداألدبىمبصرحامد القادر عبد احمد محمد هللا منه96046

بورسعيداألدبىمبصرعدوى محمد السيد السيد منه96047

بورسعيداألدبىمبصرمحمد المتولى احمد محمد منى96048
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ن499.5التجريبى الزهور/ ف

ن504التجريبى الزهور/ ف

ن481التجريبى الزهور/ ف

ن563التجريبى الزهور/ ف

ن457التجريبى الزهور/ ف

ن426التجريبى الزهور/ ف

ن462التجريبى الزهور/ ف

ن514التجريبى الزهور/ ف

ن432التجريبى الزهور/ ف

ن397بورسعيد/ ف

ن376بورسعيد/ ف

ن415بورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ن357بورسعيد/ ف

ن434بورسعيد/ ف

ن479بورسعيد/ ف

ن449بورسعيد/ ف

ن487بورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ن368بورسعيد/ ف

ن549بورسعيد/ ف

ن374بورسعيد/ ف

ن391بورسعيد/ ف

ن430بورسعيد/ ف

ن514بورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ن369بورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ن430بورسعيد/ ف

ن432.5بورسعيد/ ف

ن416بورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ن444بورسعيد/ ف

ن419بورسعيد/ ف

ن417بورسعيد/ ف

ن345بورسعيد/ ف

ن381بورسعيد/ ف

ن469بورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف
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بورسعيداألدبىمبصرفياض عوض محمد عوض ندى96049

بورسعيداألدبىمبصرمحمد فرج محمود مصطفى ندى96050

بورسعيداألدبىمبصرخليفه السيد محمد يوسف ندى96051

بورسعيداألدبىمبصرعبده سالم محمد السيد هاجر96052

بورسعيداألدبىمبصرالفضيل عبد قاسم الدين محى ياسمين96053

بورسعيداألدبىمبصربخيت محمد بكر ابو السيد االء96054

بورسعيداألدبىمبصرجوده السيد احمد جمال االء96055

بورسعيداألدبىمبصرتوفيق الفتاح عبد هانى االء96056

بورسعيداألدبىمبصرحسانين ناجى الفى احمد اسراء96057

بورسعيداألدبىمبصراحمد محمد حسين محمد حاتم اسراء96058

بورسعيداألدبىمبصرحامد السعيد السعيد عمرو اسراء96059

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم محمد مسعد ياسر اسراء96060

بورسعيداألدبىمبصرعوض مصطفى محمد صبحى اسماء96061

بورسعيداألدبىمبصراحمد على احمد قدرى اسماء96062

بورسعيداألدبىمبصرالقطب سالم انور ممدوح اسماء96063

بورسعيداألدبىمبصربحيرى محمد مرسى على اشرقت96064

بورسعيداألدبىمبصرالخضيرى احمد محمود ياسر امال96065

بورسعيداألدبىمبصرالعطا ابو محمد سليمان السيد امانى96066

بورسعيداألدبىمبصرالدايم عبد محمد رزق موسى امانى96067

بورسعيداألدبىمبصرحسان محمد خلف ايمن امل96068

بورسعيداألدبىمبصرعلى حسين الظريف حسين امل96069

بورسعيداألدبىمبصرعطيه مصطفى مصطفى طارق اميره96070

بورسعيداألدبىمبصرصبح احمد احمد محمد اميره96071

بورسعيداألدبىمبصراحمد سيد السيد ابراهيم ايمان96072

بورسعيداألدبىمبصرالمتولى احمد رمضان احمد ايه96073

بورسعيداألدبىمبصرعطيه مصطفى مصطفى طارق هللا ايه96074

بورسعيداألدبىمبصرمتولى عمر هللا عبد جمال ايه96075

بورسعيداألدبىمبصرفراج محمود السيد محمد ايه96076

بورسعيداألدبىمبصرالرازق عبد زيد ابو عيد محمد ايه96077

بورسعيداألدبىمبصراللطيف عبد عبده محمد محمد ايه96078

بورسعيداألدبىمبصرالزعيترى على حسنين محمد تسنيم96079

بورسعيداألدبىمبصرالشربينى مسعد محمد اشرف هللا جنه96080

بورسعيداألدبىمبصررجب محمد فؤاد احمد جوهره96081

بورسعيداألدبىمبصرالعصفورى السيد محمد محمد داليا96082

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم الجوهرى شعبان ايمن دنيا96083

بورسعيداألدبىمبصرمعيط حسانين رجب احمد رحمه96084

بورسعيداألدبىمبصرحموده العزبى السيد جمال رحمه96085

بورسعيداألدبىمبصرمزروع قروح عبده صالح رحمه96086

بورسعيداألدبىمبصرالدكرونى محمد عادل رحمه96087

بورسعيداألدبىمبصرمحمد برهام احمد عماد رحمه96088

بورسعيداألدبىمبصرالخميس يوسف فتحى السيد رضوى96089

بورسعيداألدبىمبصرالعطله ابراهيم محمد على رغد96090
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ثانبورسعيد/ ف

ن539بورسعيد/ ف

ن498بورسعيد/ ف

ن495بورسعيد/ ف

ن488بورسعيد/ ف

ن371ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن406ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن495ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن376ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن453ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن462ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن423ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن492ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن507ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن469ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن380ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن418ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن557ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن416ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن401ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن379ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن369ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف
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بورسعيداألدبىمبصرعميش محمد خالد رنا96091

بورسعيداألدبىمبصراسماعيل محمد المتولى ياسر رنيم96092

بورسعيداألدبىمبصرالعاطى عبد محمود صالح محمود روان96093

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم مرزوق رأفت معتز روان96094

بورسعيداألدبىمبصرخلف محمد محمد الدين نور روان96095

بورسعيداألدبىمبصرخليل احمد ابراهيم صبحى روميساء96096

بورسعيداألدبىمبصرالعطا ابو محمد سليمان السيد ريهام96097

بورسعيداألدبىمبصرالكردى ابراهيم على ابراهيم ساره96098

بورسعيداألدبىمبصرحدو احمد حسام ساره96099

بورسعيداألدبىمبصرالرحمن عبد هللا عبد الرجال عبد السيد سحر96100

بورسعيداألدبىمبصرعبده محمد على غريب ابراهيم سلمى96101

بورسعيداألدبىمبصرالعاطى عبد محمد العربى سلمى96102

بورسعيداألدبىمبصرالشناوى محمد حسن احمد سهام96103

بورسعيداألدبىمبصرعوض عوض رشدى ياسر سماح96104

بورسعيداألدبىمبصرالعميرى احمد محمد السيد سميره96105

بورسعيداألدبىمبصرالسيد مسعد العطا ابو غندر صابرين96106

بورسعيداألدبىمبصرالجوهرى محمد مسعد نصر صابرين96107

بورسعيداألدبىمبصرالهادى عبد ثابت السيد ثابت عفاف96108

بورسعيداألدبىمبصرالبهائى عبده السعيد احمد فاطمه96109

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم احمد احمد هشام فرح96110

بورسعيداألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمد جمعه مرفت96111

بورسعيداألدبىمبصرمحمد عبده سمير احمد مريم96112

بورسعيداألدبىمبصرحجاب الفتاح عبد زيد ابو اسامه مريم96113

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد مريم96114

بورسعيداألدبىمبصرصبح على يوسف محمد مريم96115

بورسعيداألدبىمبصرمبروك غريب احمد احمد منى96116

بورسعيداألدبىمبصرحسن خليفه محمد منى96117

بورسعيداألدبىمبصرحسن حسان محمد طارق ندى96118

بورسعيداألدبىمبصرالغاوى الطاهر محمد اشرف نيره96119

بورسعيداألدبىمبصرخليفه المليجى عبده محمد هاجر96120

بورسعيداألدبىمبصرمحمد يوسف عيد محمد هاجر96121

بورسعيداألدبىمبصرسعيد السيد السيد محمد هاله96122

بورسعيداألدبىمبصرفرغلى الحميد عبد على هايدى96123

بورسعيداألدبىمبصرعيسى محمد محمد ابراهيم هبه96124

بورسعيداألدبىمبصربخيت هللا خلف الفتاح عبد جمعه هدى96125

بورسعيداألدبىمبصراحمد عمار شعبان عاطف هدير96126

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم النادى وفاء96127

بورسعيداألدبىمبصراحمد سيد احمد سيد وفاء96128

بورسعيداألدبىمبصراحمد محمد احمد ياسمين96129

بورسعيداألدبىمبصربدر الرحيم عبد بدر البدرى ياسمين96130

بورسعيداألدبىمبصرالرحمن فريدعبد احمد السيد ياسمين96131

بورسعيداألدبىمبصرعوف المهدى محمد معتز ياسمين96132
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ن512ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن408ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن384ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن476ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن522ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن484ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن466ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن414ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن444ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن461ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن399ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن458ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن470ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن407ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن414ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن433ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن414ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن459ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن481ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن422ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن463ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن538ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن555ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن517ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف
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بورسعيداألدبىمبصرجعفر درويش احمد محمد يمنى96133

بورسعيداألدبىمبصرخليف محمود محمد الصديق اسماء96134

بورسعيداألدبىمبصراحمد المنعم عبد محمود االء96135

بورسعيداألدبىمبصرعلى المقصود عبد محمد جميل ايمان96136

بورسعيداألدبىمبصرصبح محمود عباس محمود ايه96137

بورسعيداألدبىمبصرسليمان حميدان ابراهيم خلود96138

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم المتولى محمد المتولى خلود96139

بورسعيداألدبىمبصرمصطفى الدسوقى عالء دعاء96140

بورسعيداألدبىمبصرمحمد السيد اسماعيل السيد رانيا96141

بورسعيداألدبىمبصرسليمان احميدان السيد ريهام96142

بورسعيداألدبىمبصرعايش سالم سليمان سهام96143

بورسعيداألدبىمبصرحميد عماره حميد سهيله96144

بورسعيداألدبىمبصرعويمر عمار زيدان سهيله96145

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم هللا عبد احمد عزيزه96146

بورسعيداألدبىمبصرعلى ابراهيم ابراهيم فاطمه96147

بورسعيداألدبىمبصرالمقصود عبد محمد محمود ميرنا96148

بورسعيداألدبىمبصرعلى محمد على ندى96149

بورسعيداألدبىمبصرشحاته احمد محمد نيره96150

بورسعيداألدبىمبصراحمد على البالسى نسيم نورا96151

بورسعيداألدبىمبصرالسالم عبد محمد احمد ياسمين96152

السويساألدبىمبصرمحمود المنعم عبد محمد اسماء96153

السويساألدبىمبصرعلى محمد محمد اسماء96154

السويساألدبىمبصرعطيه احمد زكريا الزهراء96155

السويساألدبىمبصرشاهين محمود على على االء96156

السويساألدبىمبصرصالح فتوح محمد االء96157

السويساألدبىمبصرالرفاعى احمد مدحت االء96158

السويساألدبىمبصرابراهيم الغنى عبد صبرى محمد الشيماء96159

السويساألدبىمبصرزيدان هللا عبد زيدان جمال امانى96160

السويساألدبىمبصرالشحات محمد فتحى امنيه96161

السويساألدبىمبصرخيرى طلعت خيرى اميره96162

السويساألدبىمبصراحمد بخيت رجب اميره96163

السويساألدبىمبصرالنبى عبد حمدان بدرى انوار96164

السويساألدبىمبصراحمد توفيق احمد هللا ايه96165

السويساألدبىمبصرطه عثمان محمود السيد ايه96166

السويساألدبىمبصرمحمود حنفى احمد تقى96167

السويساألدبىمبصرعلى خليل محمد المنعم عبد جهاد96168

السويساألدبىمبصرالموجود عبد حسين مجدى جهاد96169

السويساألدبىمبصريمانى الفتاح عبد شاكر يمانى جهاد96170

السويساألدبىمبصرمحمود كامل مصطفى ابراهيم حبيبه96171

السويساألدبىمبصرعلى رمضان الدين عالء حبيبه96172

السويساألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد حسناء96173

السويساألدبىمبصرمحمد على محمد حماس96174
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ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانالبقر بحر/ ف

ثانالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

ن411البقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

ثانالبقر بحر/ ف

ثانالبقر بحر/ ف

ثانالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

ثانالبقر بحر/ ف

ثانالبقر بحر/ ف

ثانالبقر بحر/ ف

ثانالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

ن442.5السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن554السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن366.5السويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن438السويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ن396السويس/ ف

ن444.5السويس/ ف

ن500السويس/ ف

راسبالسويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن504السويس/ ف

ن389السويس/ ف

ن420السويس/ ف

ن402السويس/ ف

ن402السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن421السويس/ ف
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السويساألدبىمبصرالفتاح عبد محمد عادل دعاء96175

السويساألدبىمبصرعمر احمد محمد رقيه96176

السويساألدبىمبصرابراهيم محمد محمود محمد رقيه96177

السويساألدبىمبصرعيد ابراهيم الرازق عبد رواء96178

السويساألدبىمبصرعلى العال عبد محمد ريم96179

السويساألدبىمبصرعلى امير هللا خلف زينب96180

السويساألدبىمبصرامين النبى عبد طه زينب96181

السويساألدبىمبصرالعمرى ابراهيم السيد محمد عماد زينب96182

السويساألدبىمبصرعلى محمد محمود ساره96183

السويساألدبىمبصراحمد اللطيف عبد احمد سلمى96184

السويساألدبىمبصرمحمد الحميد عبد ياسر سميه96185

السويساألدبىمبصرعلى الغفار عبد على سهيله96186

السويساألدبىمبصراحمد ابراهيم محمود محمد سهيله96187

السويساألدبىمبصراحمد محمد زكى اسماعيل سيرين96188

السويساألدبىمبصرخليفه محمد صالح شيماء96189

السويساألدبىمبصرعلى هللا عبد احمد عائشه96190

السويساألدبىمبصرالمهدى محمد سامى عائشه96191

السويساألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد عائشه96192

السويساألدبىمبصرحسين السيد محمود مصطفى عائشه96193

السويساألدبىمبصرمحمد فاروق ناصر عبير96194

السويساألدبىمبصرحماد احمد سليمان احمد فاطمه96195

السويساألدبىمبصرمحمود احمد طارق فاطمه96196

السويساألدبىمبصراحمد محمد على محمد فاطمه96197

السويساألدبىمبصرالسيد مصطفى محمد فاطمه96198

السويساألدبىمبصرعلى السيد احمد مريم96199

السويساألدبىمبصرحسين سليمان حسين مريم96200

السويساألدبىمبصراسماعيل غريب خالد مريم96201

السويساألدبىمبصرحسنين محمد رأفت مريم96202

السويساألدبىمبصرمحمد متولى مؤمن مريم96203

السويساألدبىمبصرسعودى محمد المجيد عبد اشرف منار96204

السويساألدبىمبصرتهامى لطفى اشرف هللا منه96205

السويساألدبىمبصرعيسى الستار عبد سمير منى96206

السويساألدبىمبصرهللا عبد محمد المعاطى ابو احمد مياده96207

السويساألدبىمبصرحنفى محمد السالم عبد ميرنا96208

السويساألدبىمبصرالفراز مصطفى كمال مصطفى وليد ناديه96209

السويساألدبىمبصرمحمود حسن خالد نادين96210

السويساألدبىمبصراسماعيل حمدتو اسماعيل ندى96211

السويساألدبىمبصرعلى طه صبرى ندا96212

السويساألدبىمبصرمحمود هللا عبد المجيد عبد ياسر نعمه96213

السويساألدبىمبصريوسف محمد طارق نورهان96214

السويساألدبىمبصرابراهيم حسن اشرف هاجر96215

السويساألدبىمبصرمحمد فتحى عاطف هاجر96216
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ن516السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن511السويس/ ف

ن545السويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ن498السويس/ ف

ن455السويس/ ف

ن456.5السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن431السويس/ ف

ن468السويس/ ف

ن409.5السويس/ ف

ن446السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن488السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن522السويس/ ف

ن494السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن500السويس/ ف

ن489السويس/ ف

ن399السويس/ ف

ن441السويس/ ف

ن548السويس/ ف

ن489السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن387السويس/ ف

ن368السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن480السويس/ ف

ن395السويس/ ف

ن493السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن389السويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ن376السويس/ ف
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السويساألدبىمبصرهللا عطا الرحيم عبد احمد هاله96217

السويساألدبىمبصرهاشم ابراهيم سيد هدى96218

السويساألدبىمبصرحسين العزيز عبد السيد يحيى هدير96219

السويساألدبىمبصرالسالم عبد محمد شعبان ياسمين96220

السويساألدبىمبصرالقادر عبد الفتاح عبد القادر عبد ايمان96221

السويساألدبىمبصرالعزيز عبد فؤاد ايمن ايه96222

السويساألدبىمبصرحربى الرحمن عبد محمد جوده جهاد96223

السويساألدبىمبصرمجاهد الواحد عبد محروس عالء دعاء96224

السويساألدبىمبصرابراهيم فهمى ابراهيم ايهاب روان96225

السويساألدبىمبصرحسن غزالى ابراهيم شيماء96226

السويساألدبىمبصرالحميد عبد المجيد عبد محمد فاطمه96227

السويساألدبىمبصرمصطفى محمد غريب مريم96228

السويساألدبىمبصرالفضل ابو محمد سالم هللا منه96229

السويساألدبىمبصرزيد ابو هللا عبد طلبه ناديه96230

السويساألدبىمبصرخليل يوسف على هاجر96231

السويساألدبىمبصرعلى السيد على ورده96232

السويساألدبىمبصرمحمد جالل سيد اسماء96233

السويساألدبىمبصرسالم سالمان عيد اسماء96234

السويساألدبىمبصرالنعيم عبد فؤاد نادى اسماء96235

السويساألدبىمبصرالحميد عبد المقصود عبد محمد دنيا96236

السويساألدبىمبصريوسف حامد محمد شيماء96237

السويساألدبىمبصرالنعيم عبد فؤاد نادى شيماء96238

السويساألدبىمبصرسليمان جمعه حسين فاطمه96239

السويساألدبىمبصرمحمد على سليمان فاطمه96240

السويساألدبىمبصرامام السيد ايمن ليلى96241

السويساألدبىمبصرالشورى مصطفى اسماعيل مصطفى ناديه96242

السويساألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد ندى96243

السويساألدبىمبصرمحمود ابراهيم عادل نورهان96244

السويساألدبىمبصراحمد سليمان حسن هدى96245

السويساألدبىمبصرالجواد عبد على امين اسراء96246

السويساألدبىمبصرابراهيم الاله عبد الناصر عبد اسراء96247

السويساألدبىمبصراحمد زغلول خالد اسراء96248

السويساألدبىمبصرالكريم عبد العال عبد ابراهيم امنيه96249

السويساألدبىمبصرعيد محمد احمد اميره96250

السويساألدبىمبصرحسين على ابراهيم ايمان96251

السويساألدبىمبصرشعبان السيد محمد تسبيح96252

السويساألدبىمبصرحفنى على محمد احمد سلمى96253

السويساألدبىمبصرمهدى محمد عصام سندس96254

السويساألدبىمبصرمحمد حلمى ممدوح سلوان96255

السويساألدبىمبصرجوده مسلم ياسر سلوى96256

السويساألدبىمبصرالمصرى مراد جميل صفاء96257

السويساألدبىمبصراحمد هللا عبد جمال غاده96258
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راسبالسويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ن401السويس/ ف

ن403السويس/ ف

ثانالجناين/ ف

ن508الجناين/ ف

ن537الجناين/ ف

ن552الجناين/ ف

ن520الجناين/ ف

ن543الجناين/ ف

ن362الجناين/ ف

ن511الجناين/ ف

ن545الجناين/ ف

ن419الجناين/ ف

ن504الجناين/ ف

ن524الجناين/ ف

ن421الشلوفة/ ف

ثانالشلوفة/ ف

ن376.5الشلوفة/ ف

راسبالشلوفة/ ف

راسبالشلوفة/ ف

ن371الشلوفة/ ف

ثانالشلوفة/ ف

راسبالشلوفة/ ف

ن379.5الشلوفة/ ف

ن404الشلوفة/ ف

راسبالشلوفة/ ف

ثانالشلوفة/ ف

ثانالشلوفة/ ف

ن402كبريت/ ف

ثانكبريت/ ف

راسبكبريت/ ف

ن377.5كبريت/ ف

راسبكبريت/ ف

راسبكبريت/ ف

ثانكبريت/ ف

ثانكبريت/ ف

ثانكبريت/ ف

ثانكبريت/ ف

راسبكبريت/ ف

راسبكبريت/ ف

راسبكبريت/ ف
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السويساألدبىمبصراسماعيل الدين تاج اسماعيل فاطمه96259

السويساألدبىمبصراللطيف عبد مصطفى وجيه فاطمه96260

السويساألدبىمبصراحمد الخالق عبد عالء منار96261

السويساألدبىمبصرسالم حميد محمود مريم96262

السويساألدبىمبصرابراهيم حسين مصطفى نجوى96263

السويساألدبىمبصرسلمان ابراهيم محمد نورهان96264

السويساألدبىمبصرالعنين ابو راشد احمد هدى96265

السويساألدبىمبصرعيسى محمد محمود احمد والء96266

السويساألدبىمبصراحمد شعبان عمر ياسمين96267

السويساألدبىمبصرمحمود العزيز عبد عمر ياسمين96268

السويساألدبىمبصرمحمد احمد مجدى ياسمين96269

السويساألدبىمبصرعواد عيد حسين اسماء96270

السويساألدبىمبصرالرحمن عبد غريب خالد اسماء96271

السويساألدبىمبصرعواد عيد ابراهيم امنيه96272

السويساألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد محمد امنيه96273

السويساألدبىمبصرحسن الهادى عبد ايمن انصاف96274

السويساألدبىمبصرالظاهر عبد محمد حسن ايمان96275

السويساألدبىمبصرحامد على احمد ايه96276

السويساألدبىمبصرغنيم نويجع ناصر جيهان96277

السويساألدبىمبصريوسف حامد على رحمه96278

السويساألدبىمبصرالبارى عبد محمد السيد روان96279

السويساألدبىمبصرالبارى عبد محمد السيد روال96280

السويساألدبىمبصرقطا السهولى احمد سهام96281

السويساألدبىمبصرالديب على جميل عادل الزهراء فاطمه96282

السويساألدبىمبصرالسيد منصور العربى لبنى96283

السويساألدبىمبصرالشافى عبد غنيمى محمود ندى96284

السويساألدبىمبصرهللا عبد محمود الدين عماد هاجر96285

السويساألدبىمبصرحسن الحميد عبد خالد هبه96286

السويساألدبىمبصرهللا ضيف عوده بكرى هيام96287

السويساألدبىمبصرمحمود فكرى محمد يارا96288

سيناء شمالاألدبىمبصرجبرالطويل مصطفى محمود اروى96289

سيناء شمالاألدبىمبصرنصر محمود خليل محمد اسراء96290

سيناء شمالاألدبىمبصرخليل محمد ناصح محمد اسراء96291

سيناء شمالاألدبىمبصرعطيه محمود على الرحيم عبد اسماء96292

سيناء شمالاألدبىمبصرتوفيق محمود جميل االء96293

سيناء شمالاألدبىمبصرعاشور مصطفى عايش الناصر عبد االء96294

سيناء شمالاألدبىمبصرعطيه متولى محمد االء96295

سيناء شمالاألدبىمبصرعاشور مصطفى عايش محمد تبارك96296

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد احمد خالد تنوير96297

سيناء شمالاألدبىمبصرالجزار العزيز عبد موسى انور ضحى96298

سيناء شمالاألدبىمبصرالقادر عبد محمود العربى فاطمه96299

سيناء شمالاألدبىمبصرعلى السيد المجد ابو العابدين زين مرفت96300
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راسبكبريت/ ف

راسبكبريت/ ف

ثانكبريت/ ف

راسبكبريت/ ف

راسبكبريت/ ف

راسبكبريت/ ف

ثانكبريت/ ف

ن389كبريت/ ف

ثانكبريت/ ف

ثانكبريت/ ف

ثانكبريت/ ف

ن576جنيفة/ ف

راسبجنيفة/ ف

ن406.5جنيفة/ ف

ن384.5جنيفة/ ف

ثانجنيفة/ ف

ن372.5جنيفة/ ف

ثانجنيفة/ ف

راسبجنيفة/ ف

ثانجنيفة/ ف

ن374جنيفة/ ف

ثانجنيفة/ ف

متخلفجنيفة/ ف

ثانجنيفة/ ف

ن378جنيفة/ ف

ثانجنيفة/ ف

ثانجنيفة/ ف

ن417جنيفة/ ف

ثانجنيفة/ ف

ن511جنيفة/ ف

ن445(الصفا) العريش/ ف

ن465(الصفا) العريش/ ف

ن439(الصفا) العريش/ ف

ن381(الصفا) العريش/ ف

ن469(الصفا) العريش/ ف

ثان(الصفا) العريش/ ف

ن375(الصفا) العريش/ ف

ن458(الصفا) العريش/ ف

ن432(الصفا) العريش/ ف

ن403(الصفا) العريش/ ف

ن364(الصفا) العريش/ ف

ن449(الصفا) العريش/ ف
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سيناء شمالاألدبىمبصربدير على على المجيد عبد ندى96301

سيناء شمالاألدبىمبصرباز رمضان حسين نبيل نيره96302

سيناء شمالاألدبىمبصرعاشور مصطفى عايش الناصر عبد هاجر96303

سيناء شمالاألدبىمبصرابراهيم محمد سعيد جمعه ابرار96304

سيناء شمالاألدبىمبصرالخمسى عوض السيد ماضى هللا اسماء96305

سيناء شمالاألدبىمبصرالفتاح عبد حسن محمد اسماء96306

سيناء شمالاألدبىمبصرالفتوح ابو محمد الفتوح ابو حمدى االء96307

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد سرحان عادل سرحان االء96308

سيناء شمالاألدبىمبصرعلى ابراهيم حلمى بهاء الشيماء96309

سيناء شمالاألدبىمبصرعلى مسلم على احمد اسامه اميره96310

سيناء شمالاألدبىمبصرالدين جمال محمد على هللا عبد ايمان96311

سيناء شمالاألدبىمبصريعقوب المجيد عبد مجدى سناء احمد ايه96312

سيناء شمالاألدبىمبصرالرفاعى محمد محمود مصطفى سهيله96313

سيناء شمالاألدبىمبصرحماده عمار محمود حسن شروق96314

سيناء شمالاألدبىمبصرجامع سليمان الكريم عبد مسلم عزيزه96315

سيناء شمالاألدبىمبصرعيد حسين امين محمد مريم96316

سيناء شمالاألدبىمبصرشرف على ذكى يحيى نسمه96317

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد رجب طلبه سامى نهال96318

سيناء شمالاألدبىمبصرابراهيم محمد سعيد جمعه هبه96319

سيناء شمالاألدبىمبصرعبيد مطر احمد سليمان هدايه96320

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد على جمعه على وفاء96321

سيناء شمالاألدبىمبصرعيسى على شوقى على وفاء96322

سيناء شمالاألدبىمبصرالنبى عبد مجاهد الشحات اسماء96323

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان السيد العزيز عبد جمال اسماء96324

سيناء شمالاألدبىمبصرالسيد سالم ابراهيم كرم اسماء96325

سيناء شمالاألدبىمبصراالشرم حسين على محمد على امل96326

سيناء شمالاألدبىمبصرادم احمد ابراهيم احمد اميره96327

سيناء شمالاألدبىمبصرالشناوى محمود محمد محمود ايمان96328

سيناء شمالاألدبىمبصرعيد جمعه حماد بسمه96329

سيناء شمالاألدبىمبصرعطيه العاطى عبد محمد خلود96330

سيناء شمالاألدبىمبصرمنصور سليمان شاذلى رقيه96331

سيناء شمالاألدبىمبصرالعزيز عبد المجيد عبد محمد احمد ساره96332

سيناء شمالاألدبىمبصراالبيض سالم سالم جوده محمد ساره96333

سيناء شمالاألدبىمبصرالقره ابراهيم الرازق عبد فؤاد ضحى96334

سيناء شمالاألدبىمبصرحسانين العاطى عبد مسلم فاطمه96335

سيناء شمالاألدبىمبصرالعظيم عبد الفتاح عبد جمال هللا منه96336

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد السالم عبد المقصود عبد الرازق عبد ميار96337

سيناء شمالاألدبىمبصرمسعد فوده محمود حسن نسمه96338

سيناء شمالاألدبىمبصرحجاب المجيد عبد مصطفى اسامه نهال96339

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد حسن خليل طه نورا96340

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد حسن خليل طه نورهان96341

سيناء شمالاألدبىمبصرالغنى عبد حفنى الكريم عبد هاجر96342
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ن369(الصفا) العريش/ ف

ثان(الصفا) العريش/ ف

ثان(الصفا) العريش/ ف

ن404(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

راسب(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن444(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ثان(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن409(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن457(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ثان(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن436(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن392(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ثان(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن397(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن366(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ثان(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن404(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن510(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن419(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن419(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن430(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن396(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن480(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ثان(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن395(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن453(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن354(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن421(الريسة) السالم ضاحية/ ف

راسب(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن579(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن440(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن553(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن465(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن474(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن396(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن399(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن492(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن503(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن493(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن531(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن530(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن531(الريسة) السالم ضاحية/ ف
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سيناء شمالاألدبىمبصرسالم عيد جمعه هبه96343

سيناء شمالاألدبىمبصرسليم رستم الحميد عبد محمد هدى96344

سيناء شمالاألدبىمبصرالبربرى عرفه سمير تسنيم96345

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان عيد عوده ساره96346

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد حمدى سعداوى نورا96347

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان عيد سليمان والء96348

سيناء شمالاألدبىمبصرجبر عامر سعيد خلود96349

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم عائشه96350

سيناء شمالاألدبىمبصرسالمه سليمان حسين مريم96351

سيناء شمالاألدبىمبصرسلمان حسن جبر منار96352

سيناء شمالاألدبىمبصرعايش محمد مرعى ميرفت96353

سيناء شمالاألدبىمبصرعيد عواد محمد هند96354

سيناء شمالاألدبىمبصربراك رزق مبارك فايز بيسان96355

سيناء شمالاألدبىمبصرسرحان محمد محمد ابراهيم تسنيم96356

سيناء شمالاألدبىمبصرعرفه القادر عبد عرفه زينب96357

سيناء شمالاألدبىمبصرحسن محمد محمد خيرى فايزه96358

سيناء شمالاألدبىمبصرعابد حميدان محمود ايمان96359

سيناء شمالاألدبىمبصرعوده سلمان حسين ريم96360

سيناء شمالاألدبىمبصرعطيه عوده مصطفى ساره96361

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان حسن على بشرا96362

سيناء شمالاألدبىمبصرحسن سليمان حسن على سندس96363

سيناء شمالاألدبىمبصرجمعه محمد سالم اسراء96364

سيناء شمالاألدبىمبصرسالمه محمد احمد افنان96365

سيناء شمالاألدبىمبصردرويش محمد السيد السيد ايمان96366

سيناء شمالاألدبىمبصرفرح الرحمن عبد زكريا ناصر ايمان96367

سيناء شمالاألدبىمبصرمنيع نصار يونس ايمان96368

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد السيد احمد ايه96369

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد سالم محمد ايه96370

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد سليمان جمعه رحاب96371

سيناء شمالاألدبىمبصرعيد موسى عيد روان96372

سيناء شمالاألدبىمبصرقاسم موسى ناجى ساره96373

سيناء شمالاألدبىمبصرغمرى الحليم عبد محمد محمد سما96374

سيناء شمالاألدبىمبصرالشناوى الهادى عبد عماد سماح96375

سيناء شمالاألدبىمبصرهليل ابراهيم المغاورى ياسر شيماء96376

سيناء شمالاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد يوسف فاطمه96377

سيناء شمالاألدبىمبصرالشربينى يوسف طلعت طارق مريم96378

سيناء شمالاألدبىمبصرالفى ابراهيم الفى مريم96379

سيناء شمالاألدبىمبصرقاسم موسى ناجى ندى96380

سيناء شمالاألدبىمبصرحجازى السيد هانى نسمه96381

سيناء شمالاألدبىمبصرمنيع نصار يحيى وفاء96382

سيناء شمالاألدبىمبصراحمد مصلح حسين اسراء96383

سيناء شمالاألدبىمبصرموسى سالمان فايز اسماء96384
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ثان(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن530(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن467زويد الشيخ/ ف

ثانزويد الشيخ/ ف

ن506زويد الشيخ/ ف

ثانزويد الشيخ/ ف

ثانالجورة/ ف

ثانالجورة/ ف

ثانالجورة/ ف

ثانالجورة/ ف

ثانالجورة/ ف

ثانالجورة/ ف

ن489القديم رفح/ ف

ن457القديم رفح/ ف

ن514القديم رفح/ ف

ن486القديم رفح/ ف

ن458الماسورة/ ف

ثانالماسورة/ ف

ثانالماسورة/ ف

ن451شبانة نجع/ ف

ن470شبانة نجع/ ف

ن430العبد بئر/ ف

ن508العبد بئر/ ف

ن511العبد بئر/ ف

ن522العبد بئر/ ف

ن529العبد بئر/ ف

ن540العبد بئر/ ف

ن378العبد بئر/ ف

ن437العبد بئر/ ف

ثانالعبد بئر/ ف

ن366العبد بئر/ ف

ن445العبد بئر/ ف

ن517العبد بئر/ ف

ن563العبد بئر/ ف

ن544العبد بئر/ ف

ن411العبد بئر/ ف

ثانالعبد بئر/ ف

ن384العبد بئر/ ف

ن552العبد بئر/ ف

ن508العبد بئر/ ف

ثانرابعة/ ف

ثانرابعة/ ف
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سيناء شمالاألدبىمبصرمبارك سالم امين افنان96385

سيناء شمالاألدبىمبصرغريب محمد السيد بسمه96386

سيناء شمالاألدبىمبصرسويلم قاسم الفى بسمه96387

سيناء شمالاألدبىمبصرمصبح سالم هللا عبد حنان96388

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد سليمان ابراهيم ممدوح حنين96389

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان مسلم سالم خلود96390

سيناء شمالاألدبىمبصركلوب ابراهيم كليب دعاء96391

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد فرج حسن ساره96392

سيناء شمالاألدبىمبصرصبيح سالمه فرج سحر96393

سيناء شمالاألدبىمبصرحجاج ابراهيم السيد محمد سلمى96394

سيناء شمالاألدبىمبصردهشان نصار احمد سها96395

سيناء شمالاألدبىمبصرعساف حسن محمد محمد سهيله96396

سيناء شمالاألدبىمبصرعوكل قاسم محمد شيماء96397

سيناء شمالاألدبىمبصرعيد نصار صالح عائشه96398

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد السيد السالم عبد خالد هللا منه96399

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان سالمه سالم ندى96400

سيناء شمالاألدبىمبصراصبيح صباح صبيح نوره96401

سيناء شمالاألدبىمبصرشلبى الوهاب عبد ابراهيم نورهان96402

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد عويضه نظمى هويدا96403

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمود عوده نصار هيام96404

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد محمد فرج يسرا96405

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان سالمه الرحمن عبد فاطمه96406

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم جمعه محمد المطلب عبد مريم96407

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد احمد كمال ناديه96408

سيناء شمالاألدبىمبصرحسن احمد محمد احمد نعمه96409

سيناء شمالاألدبىمبصرسلمان سرحان حمدان ايمان96410

سيناء شمالاألدبىمبصرحسان سالم حسان رجاء96411

سيناء شمالاألدبىمبصراحمد سالم سليمان فياض رجاء96412

سيناء شمالاألدبىمبصرعطيه سليمان عطيه صفاء96413

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان عطيه هللا ضيف طيابه96414

سيناء شمالاألدبىمبصرسليم عوده سالم مروه96415

سيناء شمالاألدبىمبصرسليمان حسان سالم مريم96416

سيناء شمالاألدبىمبصردبل حسن على حسن احالم96417

سيناء شمالاألدبىمبصرعلى عليان على حمدان اسماء96418

سيناء شمالاألدبىمبصرصباح سالم اجميعان رحاب96419

سيناء شمالاألدبىمبصرحسن سلمى صباح ريام96420

سيناء شمالاألدبىمبصرلويمى صباح عوده المى رجاء96421

سيناء شمالاألدبىمبصراشريقى رمضان سعيد سوزان96422

سيناء شمالاألدبىمبصرعيد سالمان عيد سعديه96423

سيناء شمالاألدبىمبصرحسن سالمه سالم شيماء96424

سيناء شمالاألدبىمبصرصباح على خليل شيماء96425

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم حسين مسلم شريفه96426
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ن520رابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

ن379رابعة/ ف

ن408رابعة/ ف

ن452رابعة/ ف

ن440رابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

راسبرابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

ن389رابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

ن392رابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

ن411رابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

راسبرابعة/ ف

راسبرابعة/ ف

ن358رابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

ثانبالوظة/ ف

راسببالوظة/ ف

ثانبالوظة/ ف

ثانبالوظة/ ف

ثانشيحان ام/ ف

ثانشيحان ام/ ف

ن378شيحان ام/ ف

ثانشيحان ام/ ف

ثانشيحان ام/ ف

ثانشيحان ام/ ف

ثانشيحان ام/ ف

ثانالمنبطح/ ف

ثانالمنبطح/ ف

ثانالمنبطح/ ف

ثانالمنبطح/ ف

ثانالمنبطح/ ف

ثانالمنبطح/ ف

راسبالمنبطح/ ف

راسبالمنبطح/ ف

ثانالمنبطح/ ف

ثانالمنبطح/ ف
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سيناء شمالاألدبىمبصرحسان حمدى سليم كامله96427

سيناء شمالاألدبىمبصرصبيح احمد جمعه كريمه96428

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم مصبح مسلم جمعه مريم96429

سيناء شمالاألدبىمبصرصباح عوده عيد مريم96430

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم حسين سالمه منال96431

سيناء شمالاألدبىمبصرجمعه حسن سليمان هناء96432

سيناء شمالاألدبىمبصرلويمى اصبيح سليمان ياسمين96433

سيناء شمالاألدبىمبصرعلى عطوه عيد سميه96434

سيناء شمالاألدبىمبصرعوده سالم زارع سالمه شيماء96435

سيناء جنوباألدبىمبصراحمد الحميد عبد شعبان اسراء96436

سيناء جنوباألدبىمبصراحمد مصطفى السيد اسماء96437

سيناء جنوباألدبىمبصرفرحات اسحق راضى االء96438

سيناء جنوباألدبىمبصرحماد البشر جمعه محمود الشيماء96439

سيناء جنوباألدبىمبصربسيونى محمد على محمد امنيه96440

سيناء جنوباألدبىمبصرعطا منصور احمد حبيبه96441

سيناء جنوباألدبىمبصرالعربى حسين انور خميس حبيبه96442

سيناء جنوباألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم هللا عبد رحمه96443

سيناء جنوباألدبىمبصرالصادق عبد يوسف هاشم رنين96444

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد ابراهيم متولى روضه96445

سيناء جنوباألدبىمبصرسليمان منصور عيد سميه96446

سيناء جنوباألدبىمبصرالعاطى عبد فيصل القادر عبد عال96447

سيناء جنوباألدبىمبصرالوهاب عبد العليم عبد حامد فاطمه96448

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد السيد القادر عبد مريم96449

سيناء جنوباألدبىمبصرقطب هللا عبد محمد مريم96450

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد الحميد عبد مصطفى مى96451

سيناء جنوباألدبىمبصرهللا حسب محمد سالمه ناصره96452

سيناء جنوباألدبىمبصرلى الدابو هللا عبد جمال ندى96453

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد على معبد نورا96454

سيناء جنوباألدبىمبصرالخولى جابر صالح نورهان96455

سيناء جنوباألدبىمبصرفرج راضى ماجد نيره96456

سيناء جنوباألدبىمبصرالعراقى مصطفى صابر السيد هاجر96457

سيناء جنوباألدبىمبصرخليل صالح السيد هدير96458

سيناء جنوباألدبىمبصرغانم الحى عبد الدين عماد والء96459

سيناء جنوباألدبىمبصرفتوح الواحد عبد فتوح ياسمين96460

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد محمود عابد اسماء96461

سيناء جنوباألدبىمبصرعوض عطيه هللا عبد اسماء96462

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمود احمد سعيد امل96463

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى صباح محمد امل96464

سيناء جنوباألدبىمبصرالرحمن عبد احمد خضيرى رأفت اميره96465

سيناء جنوباألدبىمبصرالسيد حسن سالمه حسن االء96466

سيناء جنوباألدبىمبصرسيد شحاته الدين بدر ناصر ايه96467

سيناء جنوباألدبىمبصرسلمى محمد سيد احمد خديجه96468
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ثانالمنبطح/ ف

راسبالمنبطح/ ف

ثانالمنبطح/ ف

ثانالمنبطح/ ف

ثانالمنبطح/ ف

ثانالمنبطح/ ف

ثانالمنبطح/ ف

ثانالعمرو وادى/ ف

راسبالعمرو وادى/ ف

ن429الطور/ ف

ن356الطور/ ف

ن430الطور/ ف

ن406الطور/ ف

ن444الطور/ ف

ن454الطور/ ف

ن442الطور/ ف

ن504الطور/ ف

ن412الطور/ ف

ن436الطور/ ف

ثانالطور/ ف

ن447الطور/ ف

ن419الطور/ ف

ن407الطور/ ف

ن518الطور/ ف

ن506الطور/ ف

ثانالطور/ ف

ن449الطور/ ف

ن411الطور/ ف

ن498الطور/ ف

ن495الطور/ ف

ن544الطور/ ف

ن406الطور/ ف

ن489الطور/ ف

ن420الطور/ ف

ن418سدر رأس/ ف

ن372سدر رأس/ ف

ن422سدر رأس/ ف

ثانسدر رأس/ ف

ن368سدر رأس/ ف

ن390سدر رأس/ ف

ن439سدر رأس/ ف

ثانسدر رأس/ ف
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سيناء جنوباألدبىمبصرسلمى محمد سيد احمد خلود96469

سيناء جنوباألدبىمبصرالدمرداش العابدين زين السيد رحمه96470

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم رضوى96471

سيناء جنوباألدبىمبصرالموافى الخميسى ابراهيم محمد زينب96472

سيناء جنوباألدبىمبصرغنيم غانم فريج فاطمه96473

سيناء جنوباألدبىمبصرمسلم زايد محمد نورهان96474

سيناء جنوباألدبىمبصرسالم على احمد محمد احمد هاجر96475

سيناء جنوباألدبىمبصرشباره احمد العزيز عبد محمد هاجر96476

سيناء جنوباألدبىمبصرعالوى عليان مسلم محمود فاطمه96477

سيناء جنوباألدبىمبصرطنطاوى السيد الباقى عبد طنطاوى امانى96478

سيناء جنوباألدبىمبصراالمام االحمدى مسعد دعاء96479

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد حسين محمد رضوى96480

سيناء جنوباألدبىمبصرحمدان مسعود موسى مريم96481

سيناء جنوباألدبىمبصراحمد السيد رزق ندى96482

سيناء جنوباألدبىمبصرسالم حسين ابراهيم شيماء96483

سيناء جنوباألدبىمبصرحسن سالم حسين محسن عال96484

سيناء جنوباألدبىمبصرموسى محمد حسين اميره96485

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى عبيد حرب سحر96486

سيناء جنوباألدبىمبصرالرحمن عبد سيد سالمه اسماء96487

سيناء جنوباألدبىمبصرصالح فرج سليمان احالم96488

سيناء جنوباألدبىمبصرحسين منصور جميل فاطمه96489

سيناء جنوباألدبىمبصرمدروش حسن سالم امنه96490

سيناء جنوباألدبىمبصررمضان المعتمد عبد سعيد امل96491

سيناء جنوباألدبىمبصرالعزيز عبد السيد سعد السيد ايه96492

سيناء جنوباألدبىمبصرابراهيم محمد السيد ايه96493

سيناء جنوباألدبىمبصرسبيل فرج صالح ايه96494

سيناء جنوباألدبىمبصرموسى عوده دياب بسمه96495

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى سالمه على اشرف خلود96496

سيناء جنوباألدبىمبصرموسى عوده صالح رحمه96497

سيناء جنوباألدبىمبصرمصطفى حسين حسين عمر رنا96498

سيناء جنوباألدبىمبصرصبيح مبارك حمدان ريم96499

سيناء جنوباألدبىمبصرمسلم سعد زايد ريم96500

سيناء جنوباألدبىمبصرفرج حسن فرج ريم96501

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى سالم فرج ريم96502

سيناء جنوباألدبىمبصرصالح سالم رضوان سلمى96503

سيناء جنوباألدبىمبصرمسلم كريم زكريا سمر96504

سيناء جنوباألدبىمبصرهللا فرج محمد عوده شاديه96505

سيناء جنوباألدبىمبصراحمد محمود محمد رضا عصماء96506

سيناء جنوباألدبىمبصرسالمه عتيق ربيع عهد96507

سيناء جنوباألدبىمبصرحماد محمد الخالق عبد فاطمه96508

سيناء جنوباألدبىمبصرهللا فرج حمدان حامد فرحه96509

سيناء جنوباألدبىمبصرسبيل فرج محمد فيروز96510
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ن388سدر رأس/ ف

ثانسدر رأس/ ف

ن397سدر رأس/ ف

ن418سدر رأس/ ف

ن385سدر رأس/ ف

ثانسدر رأس/ ف

ن440سدر رأس/ ف

ن552سدر رأس/ ف

ن493ابوزنيمة/ ف

ن435(9) الكيلو/ ف

ن495ابورديس/ ف

ن404ابورديس/ ف

راسبابورديس/ ف

ن529ابورديس/ ف

ثانالحسوة/ ف

راسبالحسوة/ ف

راسبالجوفة/ ف

راسبالجوفة/ ف

ن355سهب وادى/ ف

ثانكاترين سانت/ ف

ثانكاترين سانت/ ف

راسبالسباعية/ ف

ن489دهب/ ف

راسبدهب/ ف

ثاندهب/ ف

راسبدهب/ ف

راسبدهب/ ف

ثاندهب/ ف

ن383.5دهب/ ف

ثاندهب/ ف

ن428دهب/ ف

ثاندهب/ ف

ثاندهب/ ف

راسبدهب/ ف

راسبدهب/ ف

ن426دهب/ ف

ثاندهب/ ف

ن425دهب/ ف

ن409دهب/ ف

ن467دهب/ ف

ن416دهب/ ف

راسبدهب/ ف
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سيناء جنوباألدبىمبصرراشد عليان فرج مريم96511

سيناء جنوباألدبىمبصرشحاته محمود ثروت اسامه مياده96512

سيناء جنوباألدبىمبصرسليم صباح ربيع برايك نسمه96513

سيناء جنوباألدبىمبصرجمعه سالم عيد نورا96514

سيناء جنوباألدبىمبصرحمدان موسى صابر وداد96515

سيناء جنوباألدبىمبصرزيد ابو محمد مختار ورده96516

سيناء جنوباألدبىمبصراحمد محمد ناصر امل96517

سيناء جنوباألدبىمبصرعوده مبارك عيد حبيبه96518

سيناء جنوباألدبىمبصرحميد هللا عبيد زيدان رباب96519

سيناء جنوباألدبىمبصرحميد هللا عبيد حامد رحمه96520

سيناء جنوباألدبىمبصرصالح سليم محمد منال96521

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى زين حمدى هاجر96522

سيناء جنوباألدبىمبصرسليمان عطوه محمد هناء96523

سيناء جنوباألدبىمبصرسالم راشد حمد اسراء96524

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد العابدين زين احمد سهير96525

سيناء جنوباألدبىمبصرسليم مسلم احمد نهال96526

سيناء جنوباألدبىمبصرعثمان صالح زكى يمنى96527

سيناء جنوباألدبىمبصرحسين خضير صالح كريمه96528

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمد حمد جمعه نعمه96529

سيناء جنوباألدبىمبصرحسين محمود جمعه نورا96530

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد عيد عزت اسماء96531

البحيرةاألدبىمبصرعياد السعيد محمد االء96532

البحيرةاألدبىمبصرعوف احمد حامد امل96533

البحيرةاألدبىمبصرحسن االنصارى فرج انصارى ايمان96534

البحيرةاألدبىمبصرعطيه محمد شعبان على ايمان96535

البحيرةاألدبىمبصرعثمان الدايم عبد عوض ايناس96536

البحيرةاألدبىمبصرالصعيدى حسن عبده محمد ياسر ايناس96537

البحيرةاألدبىمبصرحجاج سعد عماد جهاد96538

البحيرةاألدبىمبصراحمد هللا عبد فهمى الفتاح عبد رؤى96539

البحيرةاألدبىمبصرفريج السيد رمضان ساره96540

البحيرةاألدبىمبصرقاسم حميده عوض قاسم ساره96541

البحيرةاألدبىمبصرخليف طنطاوى احمد سناء96542

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد فريد خالد سهيله96543

البحيرةاألدبىمبصرفراج مرسى محمد فراج سهيله96544

البحيرةاألدبىمبصرعلى يونس على محمد سهيله96545

البحيرةاألدبىمبصرالفراوى مبروك مبارك مبروك شيماء96546

البحيرةاألدبىمبصرشيبه الحميد عبد رضا صابرين96547

البحيرةاألدبىمبصرسعد خليفه خليل احمد غاده96548

البحيرةاألدبىمبصرعيسى عوض اشرف فاطمه96549

البحيرةاألدبىمبصرمدين على حمدى فرح96550

البحيرةاألدبىمبصرسليمان الغنى عبد ابراهيم صبرى مريم96551

البحيرةاألدبىمبصرالنكالوى شعبان محمود مريم96552
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ثاندهب/ ف

ن468دهب/ ف

ثاندهب/ ف

راسبدهب/ ف

ثاندهب/ ف

ن449.5دهب/ ف

ن506نويبع/ ف

ن544نويبع/ ف

ثاننويبع/ ف

ن386نويبع/ ف

ن451نويبع/ ف

ن465نويبع/ ف

ن420نويبع/ ف

ن414الترابين/ ف

ن532الترابين/ ف

ن422الترابين/ ف

ن512الترابين/ ف

راسبمجيرح وادى/ ف

راسبمجيرح وادى/ ف

ثانمجيرح وادى/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن432دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن376دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

راسبدمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن369دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن361دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن461دمنهور/ ف

ن430دمنهور/ ف

ن403دمنهور/ ف

راسبدمنهور/ ف

ن421دمنهور/ ف

راسبدمنهور/ ف

ن344دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن424دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالجندى القادر عبد السيد محمد منار96553

البحيرةاألدبىمبصرالجعفراوى الواحد عبد فهمى نبيل منى96554

البحيرةاألدبىمبصرمطاوع القادر عبد عزت نجاح96555

البحيرةاألدبىمبصرالحلبى حسين على شعبان رمضان ندى96556

البحيرةاألدبىمبصرالرسول عبد محمد مصطفى ندى96557

البحيرةاألدبىمبصرحميدان ابراهيم محمد هشام ندى96558

البحيرةاألدبىمبصرحفيضه اللطيف عبد كمال نهال96559

البحيرةاألدبىمبصرادريس محمد محمود نوران96560

البحيرةاألدبىمبصرالتمادى الغنى عبد محمد نورهان96561

البحيرةاألدبىمبصرحامد ابو النبى عبد السيد هاجر96562

البحيرةاألدبىمبصرغالى يوسف محمد رمضان هاجر96563

البحيرةاألدبىمبصرسعيد صديق زكى محمد رفعت احمد هانيا96564

البحيرةاألدبىمبصرشريشره محمد شحاته محمد هدير96565

البحيرةاألدبىمبصرشلبى محمد السعيد الفتاح عبد هند96566

البحيرةاألدبىمبصرجفالن الحليم عبد محسن هنيات96567

البحيرةاألدبىمبصرالمغربى محمد احمد والء96568

البحيرةاألدبىمبصرحسين الغفار عبد رجب شمس ياسمين96569

البحيرةاألدبىمبصرامين محمد ذكى محمد ياسمين96570

البحيرةاألدبىمبصرشرفاد الخالق عبد الرازق عبد حمدى االء96571

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد السالم عبد فتحى محمد ايه96572

البحيرةاألدبىمبصرسعديه ابو حسن الفتاح عبد حسن اسماء96573

البحيرةاألدبىمبصرالبربرى الغفار عبد الصافى محمد اسماء96574

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد محمود مصطفى امانى96575

البحيرةاألدبىمبصرسماحه ابو احمد محمد رشاد اميره96576

البحيرةاألدبىمبصرمنصور العزيز عبد محمد محروس اميره96577

البحيرةاألدبىمبصربدران سعد صبحى الهادى عبد الهام96578

البحيرةاألدبىمبصرتعيلب ابراهيم عوض احمد ايمان96579

البحيرةاألدبىمبصرسالم الجواد عبد محمود محمد ايمان96580

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود محروس محمود بسمه96581

البحيرةاألدبىمبصربريك اللطيف عبد سعد اللطيف عبد حنان96582

البحيرةاألدبىمبصررحمه ابو الرحمن عبد عطيه دعاء96583

البحيرةاألدبىمبصراحمد على قطب طارق دينا96584

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد مصطفى حمدى محمد ساره96585

البحيرةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد ابراهيم جمعه فرحه96586

البحيرةاألدبىمبصررحيم هللا ضيف عطيه عيد فرحه96587

البحيرةاألدبىمبصرغباشى محمد ابراهيم احمد مريم96588

البحيرةاألدبىمبصرعفيفى الفتاح عبد محمد اشرف ندى96589

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد صبحى شعبان نورا96590

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد فتحى شاكر هاله96591

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى اسماعيل عصران انور هدير96592

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى الكريم عبد خليفه هناء96593

البحيرةاألدبىمبصرراس ابو مصطفى محمد صبرى هيدى96594
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ن443دمنهور/ ف

ن433دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

راسبدمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن371دمنهور/ ف

ن467دمنهور/ ف

ن386دمنهور/ ف

ن435دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن546دمنهور/ ف

ن385دمنهور/ ف

ن476دمنهور/ ف

ن479دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن366دمنهور/ ف

راسبدمنهور/ ف

ن500البرنوجى/ ف

ن515البرنوجى/ ف

ن509البرنوجى/ ف

ن454البرنوجى/ ف

ثانالبرنوجى/ ف

ثانالبرنوجى/ ف

ثانالبرنوجى/ ف

ن472البرنوجى/ ف

ثانالبرنوجى/ ف

ن445البرنوجى/ ف

راسبالبرنوجى/ ف

ثانالبرنوجى/ ف

ن466البرنوجى/ ف

ثانالبرنوجى/ ف

راسبالبرنوجى/ ف

ثانالبرنوجى/ ف

ثانالبرنوجى/ ف

ثانالبرنوجى/ ف

ثانالبرنوجى/ ف

ثانالبرنوجى/ ف

راسبالبرنوجى/ ف

راسبالبرنوجى/ ف

ن395البرنوجى/ ف

ثانالبرنوجى/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرعزب اسماعيل محمد وحيد ياسمين96595

البحيرةاألدبىمبصرزهران جالل المقصود عبد الشيماء96596

البحيرةاألدبىمبصرالعليم عبد نصر هانى اسراء96597

البحيرةاألدبىمبصرداود مبروك مبروك ايمان96598

البحيرةاألدبىمبصرداود العليم عبد فؤاد محمود ايمان96599

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد المقصود عبد مهدى ايمان96600

البحيرةاألدبىمبصرخليل محمد الحميد عبد محمد اروه96601

البحيرةاألدبىمبصرسليم المجيد عبد فؤاد بدر اسماء96602

البحيرةاألدبىمبصرهواش على رمضان اسماء96603

البحيرةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد شحاته اسماء96604

البحيرةاألدبىمبصرالجم المطلب عبد محمد طلب اسماء96605

البحيرةاألدبىمبصرداود العليم عبد نصر الصمد عبد االء96606

البحيرةاألدبىمبصرعامر محمد العزيز عبد جمال امانى96607

البحيرةاألدبىمبصرعامر محمد العزيز عبد جمال اميره96608

البحيرةاألدبىمبصرزعيتر زكى محروس هانى ايه96609

البحيرةاألدبىمبصرغنيم هللا جاد ابراهيم هللا جاد بسمه96610

البحيرةاألدبىمبصرمبروك شعبان لطفى خالد بسنت96611

البحيرةاألدبىمبصرعالم خيرى احمد محمد جهاد96612

البحيرةاألدبىمبصرالجندى مبارك سعد محمد دينا96613

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم رحمه96614

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد صبحى راضى رحمه96615

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد عوض الناصر عبد رحمه96616

البحيرةاألدبىمبصرحسن على حسن على رقيه96617

البحيرةاألدبىمبصرالصاوى امين الفتاح عبد المحسن عبد زينب96618

البحيرةاألدبىمبصريوسف محمد كامل كمال زينب96619

البحيرةاألدبىمبصرالغراوى حسن محجوب محمد زينب96620

البحيرةاألدبىمبصرجوهر على محمود سمر96621

البحيرةاألدبىمبصرالشاعت جابر حمدى سهيله96622

البحيرةاألدبىمبصربهنسى السيد احمد محمد سوميه96623

البحيرةاألدبىمبصرموسى بسيونى رفعت شيماء96624

البحيرةاألدبىمبصرسليمان عطيه سعد صفاء96625

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد فؤاد محمد عزه96626

البحيرةاألدبىمبصرعماره محمد رجب مختار عنيات96627

البحيرةاألدبىمبصرعماره محمد مصطفى غاده96628

البحيرةاألدبىمبصرزعيتر حنفى على كمال مريم96629

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد الجواد عبد منار96630

البحيرةاألدبىمبصرقطب محمد صالح محمد نبيله96631

البحيرةاألدبىمبصرالشيشينى احمد فهمى احمد نرمين96632

البحيرةاألدبىمبصرخليل حامد شحات نورهان96633

البحيرةاألدبىمبصرداود محمد محمود هبه96634

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد الحافظ عبد وجيه هدير96635

البحيرةاألدبىمبصرالخولى محمد رجب محمد يارا96636
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ثانالبرنوجى/ ف

راسبالقبلية زهرة/ ف

ثانالقبلية زهرة/ ف

ن368القبلية زهرة/ ف

ن407القبلية زهرة/ ف

ثانالقبلية زهرة/ ف

ثانالقبلية زهرة/ ف

ن472القبلية زهرة/ ف

ن390القبلية زهرة/ ف

راسبالقبلية زهرة/ ف

ن353القبلية زهرة/ ف

ن555القبلية زهرة/ ف

ن426القبلية زهرة/ ف

ن449القبلية زهرة/ ف

ن475القبلية زهرة/ ف

ن569القبلية زهرة/ ف

ثانالقبلية زهرة/ ف

ثانالقبلية زهرة/ ف

راسبالقبلية زهرة/ ف

ثانالقبلية زهرة/ ف

ن413القبلية زهرة/ ف

راسبالقبلية زهرة/ ف

ن401القبلية زهرة/ ف

ن373القبلية زهرة/ ف

ن486القبلية زهرة/ ف

ثانالقبلية زهرة/ ف

ثانالقبلية زهرة/ ف

ثانالقبلية زهرة/ ف

راسبالقبلية زهرة/ ف

راسبالقبلية زهرة/ ف

ن459القبلية زهرة/ ف

ن526القبلية زهرة/ ف

ثانالقبلية زهرة/ ف

ن473القبلية زهرة/ ف

ن488القبلية زهرة/ ف

ن413القبلية زهرة/ ف

ن378القبلية زهرة/ ف

ثانالقبلية زهرة/ ف

ثانالقبلية زهرة/ ف

ن493القبلية زهرة/ ف

ثانالقبلية زهرة/ ف

راسبالقبلية زهرة/ ف
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البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد عيد اللطيف عبد ياسمين96637

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد ثابت محمد االء96638

البحيرةاألدبىمبصربسيونى عبده حسنى حسن ايه96639

البحيرةاألدبىمبصردياب احمد السيد رضا اسراء96640

البحيرةاألدبىمبصرحبيب الفتاح عبد مصطفى اسراء96641

البحيرةاألدبىمبصريوسف السيد محمود اسالم96642

البحيرةاألدبىمبصربكر محمد احمد اسماء96643

البحيرةاألدبىمبصرزعقوق ابراهيم اشرف اسماء96644

البحيرةاألدبىمبصرماجد حميده المجيد عبد حميده اسماء96645

البحيرةاألدبىمبصرمرزوق على محمد على اسماء96646

البحيرةاألدبىمبصرالبنا عوض محمد اسماء96647

البحيرةاألدبىمبصراالبيض شعبان احمد اميره96648

البحيرةاألدبىمبصرشاهين المقصود عبد اسماعيل اميره96649

البحيرةاألدبىمبصرالفقى ابراهيم اشرف اميره96650

البحيرةاألدبىمبصراالسيوطى محمود حسن رمزى ايمان96651

البحيرةاألدبىمبصرمطاريد يوسف محمد ايمان96652

البحيرةاألدبىمبصرريده السيد بسيونى عيد بسنت96653

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد منصور محمد المجيد عبد دينا96654

البحيرةاألدبىمبصرالاله عبد الغنى عبد الحميد عبد زينب96655

البحيرةاألدبىمبصرشمس احمد السيد احمد سحر96656

البحيرةاألدبىمبصرعبادى احمد محمود شيرين96657

البحيرةاألدبىمبصرهللا خير شريف محمد معتمد شيماء96658

البحيرةاألدبىمبصرحبيب حميده الشرنوبى محمد علياء96659

البحيرةاألدبىمبصرنجم محمد جالل كارم مروه96660

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد محمود حمدى مياده96661

البحيرةاألدبىمبصرمرسى شحات صبحى نرمين96662

البحيرةاألدبىمبصرالسقا عيسوى محمد يسرى نسمه96663

البحيرةاألدبىمبصردراز فريج عطيه ياسمين96664

البحيرةاألدبىمبصرناصر القادر عبد المجيد عبد حسام اسراء96665

البحيرةاألدبىمبصرمعازيق الشوبكى عوض زكريا اسراء96666

البحيرةاألدبىمبصربعيزق على اسماعيل شعبان اسراء96667

البحيرةاألدبىمبصرحماده جمال صبرى اسراء96668

البحيرةاألدبىمبصرجاد نصر العزيز عبد اشرف اسراء96669

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد المجيد عبد محمد المجيد عبد اسراء96670

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد هللا حسب عوض اسراء96671

البحيرةاألدبىمبصرالحبشى العزيز عبد محمد اسراء96672

البحيرةاألدبىمبصرالعوامى منصور شحاته زيد ابو اسماء96673

البحيرةاألدبىمبصرتوفيق شعبان اشرف اسماء96674

البحيرةاألدبىمبصرالخضرى السيد على السيد اسماء96675

البحيرةاألدبىمبصرمرعى كامل احمد فايز اسماء96676

البحيرةاألدبىمبصرطه محمد جميل فؤاد اسماء96677

البحيرةاألدبىمبصرالمتناوى على الصافى هشام اسماء96678
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ثانالقبلية زهرة/ ف

ثانقرقر ايهاب/ ف

ن382قرقر ايهاب/ ف

ن485قرقر ايهاب/ ف

ن554قرقر ايهاب/ ف

راسبقرقر ايهاب/ ف

ن506قرقر ايهاب/ ف

ن341قرقر ايهاب/ ف

ثانقرقر ايهاب/ ف

ثانقرقر ايهاب/ ف

ن532قرقر ايهاب/ ف

ن533قرقر ايهاب/ ف

ن454قرقر ايهاب/ ف

ن454قرقر ايهاب/ ف

ن593قرقر ايهاب/ ف

ن444قرقر ايهاب/ ف

ثانقرقر ايهاب/ ف

ثانقرقر ايهاب/ ف

ن465قرقر ايهاب/ ف

ثانقرقر ايهاب/ ف

ن475قرقر ايهاب/ ف

راسبقرقر ايهاب/ ف

ثانقرقر ايهاب/ ف

راسبقرقر ايهاب/ ف

ثانقرقر ايهاب/ ف

ثانقرقر ايهاب/ ف

ثانقرقر ايهاب/ ف

راسبقرقر ايهاب/ ف

ن377ابوحمص/ ف

ن448ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن443ابوحمص/ ف

ن422ابوحمص/ ف

ن372ابوحمص/ ف

ن369ابوحمص/ ف

ن464ابوحمص/ ف

ن400ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن450ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرعلى محمود جمال مجدى امل96679

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاب هللا عوض هللا جاب االء96680

البحيرةاألدبىمبصرالدين شرف صقر العزيز عبد العليم عبد االء96681

البحيرةاألدبىمبصرالنقيب محمد احمد محمد االء96682

البحيرةاألدبىمبصربريك ضيف سعد صبرى كلثوم ام96683

البحيرةاألدبىمبصرشحاته محمد محمد الصافى اماندا96684

البحيرةاألدبىمبصرالسقا الستار عبد اسامه امانى96685

البحيرةاألدبىمبصرمختار رضوان السيد ماهر امانى96686

البحيرةاألدبىمبصرمسلم محمود السيد محمد امنيه96687

البحيرةاألدبىمبصرهنداوى سالم بشير اميره96688

البحيرةاألدبىمبصرالرؤف عبد ضيف سعد اميره96689

البحيرةاألدبىمبصرالعوامى محمد انور عبيد اميره96690

البحيرةاألدبىمبصرالخياط اللطيف عبد محمود ربيع ايمان96691

البحيرةاألدبىمبصرطه طه الفتوح ابو طه ايمان96692

البحيرةاألدبىمبصرسالم الحميد عبد نبوى عادل ايمان96693

البحيرةاألدبىمبصرحسن فرج سعيد صالح ايمان96694

البحيرةاألدبىمبصرالديب على محمد عيد ايمان96695

البحيرةاألدبىمبصربكر ابو عيسى مفتاح ايمان96696

البحيرةاألدبىمبصرصيام الحميد عبد كيالنى الباسط عبد ايمان96697

البحيرةاألدبىمبصرالهوارى احمد محمد محمد ايه96698

البحيرةاألدبىمبصرغانم السيد عبد الدين محى خالد ايه96699

البحيرةاألدبىمبصردياب محمد سعيد ايه96700

البحيرةاألدبىمبصرالعطار ابراهيم محمد سعيد ايه96701

البحيرةاألدبىمبصرهللا نعمه خليل ابراهيم رجب محمد ايه96702

البحيرةاألدبىمبصرصيام السالم عبد الحميد عبد بدريه96703

البحيرةاألدبىمبصرداود السيد كمال خيرى بسمه96704

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاب الوهاب عبد صبحى حسنى جهاد96705

البحيرةاألدبىمبصرشحاته محمد سالم شعبان جيهاد96706

البحيرةاألدبىمبصرحوشه ابو على رجب عادل حسناء96707

البحيرةاألدبىمبصرالغرباوى الحليم عبد فتحى كامل جنى96708

البحيرةاألدبىمبصرالدين نور محمد الدين نور شوقى حنان96709

البحيرةاألدبىمبصرهاشم نبيل محمد حنان96710

البحيرةاألدبىمبصرقطب محمد السيد ابراهيم صبحى خلود96711

البحيرةاألدبىمبصرعوض الحليم عبد عمر الحليم عبد دعاء96712

البحيرةاألدبىمبصرجاد محمود محمد على دعاء96713

البحيرةاألدبىمبصرقمح الجليل عبد كامل محمد دعاء96714

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد كامل الهادى عبد دنيا96715

البحيرةاألدبىمبصرالقمصان ابو مسعود حسنى محمد دينا96716

البحيرةاألدبىمبصرتوفيق سعيد ابراهيم رانيا96717

البحيرةاألدبىمبصرحمد سليمان محمد عاطف رانيا96718

البحيرةاألدبىمبصرعرقوب ابراهيم احمد يوسف ثريا96719

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد سعيد دينا96720
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ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن421ابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ن404ابوحمص/ ف

ن377ابوحمص/ ف

ن482ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن381ابوحمص/ ف

ن381ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن482ابوحمص/ ف

ن459ابوحمص/ ف

ن401ابوحمص/ ف

ن415ابوحمص/ ف

ن387ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن556ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن456ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن399ابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن522ابوحمص/ ف

ن524ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ن483ابوحمص/ ف

ن558ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرصيام محمود رمضان القوى عبد رحاب96721

البحيرةاألدبىمبصرالعبد حسن المعطى عبد سعيد رحمه96722

البحيرةاألدبىمبصرقنديل الصمد عبد كمال رضا96723

البحيرةاألدبىمبصرالشامى رضوان فوزى رانا96724

البحيرةاألدبىمبصرموافى محمود الغنى عبد جمعه روان96725

البحيرةاألدبىمبصرحسين ابو حسن ابراهيم محمد رضا روان96726

البحيرةاألدبىمبصرحرحش هللا عبد ابراهيم محمد ريم96727

البحيرةاألدبىمبصراالتكاوى محمد الحليم عبد حسين ريهام96728

البحيرةاألدبىمبصرعوض محمد ايمن ساره96729

البحيرةاألدبىمبصرصيام الحميد عبد كيالنى الباسط عبد ساره96730

البحيرةاألدبىمبصربكر ابو عيسى سعد الستار عبد ساره96731

البحيرةاألدبىمبصرعلى فتحى عطيه فؤاد سلسبيل96732

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمود على محمود سندس96733

البحيرةاألدبىمبصرهللا عطا السيد هللا عطا سهير96734

البحيرةاألدبىمبصرعثمان جميل محمد حاتم سهيله96735

البحيرةاألدبىمبصرالدين شرف السالم عبد عبده احمد شاهنده96736

البحيرةاألدبىمبصرشحاته سالم سعد السيد شروق96737

البحيرةاألدبىمبصرحراز امين السيد ابراهيم شيماء96738

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد شحاته محمد عواطف96739

البحيرةاألدبىمبصرالسيد فوزى السيد غاده96740

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد السيد حلمى هللا جاد فاطمه96741

البحيرةاألدبىمبصررفاعى اللطيف عبد ياسين فاطمه96742

البحيرةاألدبىمبصرالجبال السالم عبد ابراهيم سالمه فايزه96743

البحيرةاألدبىمبصرالديب مبروك المؤمن عبد فدوه96744

البحيرةاألدبىمبصرليفه ابو عامر محمد رمضان فرحه96745

البحيرةاألدبىمبصرمرزوق حسن محمود سعيد فرحه96746

البحيرةاألدبىمبصرعبده محمد العال عبد عبده فرحه96747

البحيرةاألدبىمبصرقلقيله على المولى عبد رجب كوثر96748

البحيرةاألدبىمبصرعمرو محمد فايز وليد لمياء96749

البحيرةاألدبىمبصرصيام الجالى عباس فرحات مريم96750

البحيرةاألدبىمبصرسليمان مختار ناصر بدران مها96751

البحيرةاألدبىمبصرشرعان الالفى الرحمن عبد محمد مى96752

البحيرةاألدبىمبصرداود السيد توفيق رشدى ناهد96753

البحيرةاألدبىمبصرصيام الحميد عبد عمر سامى ناهد96754

البحيرةاألدبىمبصرالقزاز جاد الحليم عبد نصر ندى96755

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم سعد اشرف نرمين96756

البحيرةاألدبىمبصرسرور محمد الليثى على السيد نعمه96757

البحيرةاألدبىمبصرالسعداوى الحميد عبد سعيد الحميد عبد نعمه96758

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد العال عبد رزق السميع عبد نوره96759

البحيرةاألدبىمبصررفاعى بدر احمد بدر نورهان96760

البحيرةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد على شعبان نورهان96761

البحيرةاألدبىمبصرهللا حسب منصور شعبان عصام نورهان96762
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ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن403ابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن398ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن397ابوحمص/ ف

ن443ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن494ابوحمص/ ف

ن421ابوحمص/ ف

ن530ابوحمص/ ف

ن491ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن405ابوحمص/ ف

ن386ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن352ابوحمص/ ف

ن437ابوحمص/ ف

ن465ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن458ابوحمص/ ف

ن504ابوحمص/ ف

ن599ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرحجازى حسبو احمد سعد نوسه96763

البحيرةاألدبىمبصرعنتر دسوقى سعد محمد هبه96764

البحيرةاألدبىمبصرغانم السيد عبد الدين محى هشام هبه96765

البحيرةاألدبىمبصرالسما العزيز عبد الوهاب عبد محمد هدى96766

البحيرةاألدبىمبصرصيام عمر الحميد عبد هند96767

البحيرةاألدبىمبصرجاد حمدى ابراهيم هويدا96768

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد عيد شحات ورده96769

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل محمد فرج سعيد والء96770

البحيرةاألدبىمبصرشاهين اسماعيل رزق محروس والء96771

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم هاشم امين ياسمين96772

البحيرةاألدبىمبصرخليف سعد احمد صالح عنتره ياسمين96773

البحيرةاألدبىمبصرعمر محمد الحميد عبد عصام يسرا96774

البحيرةاألدبىمبصرمحمد قاسم السيد فرحان اسراء96775

البحيرةاألدبىمبصرالوهاب عبد شعبان محمد اسراء96776

البحيرةاألدبىمبصرغازى محمد خميس صالح اشجان96777

البحيرةاألدبىمبصرعلى مسعود فرحات افنان96778

البحيرةاألدبىمبصرالشرنوبى محمد شوقى الحسناء96779

البحيرةاألدبىمبصرالمنعم عبد الحميد عبد المنعم عبد امانى96780

البحيرةاألدبىمبصرغزى المقصود عبد بشير ايمن امل96781

البحيرةاألدبىمبصرحسن الجيد عبد حسن امل96782

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد طاهر محمد امل96783

البحيرةاألدبىمبصرالماظ على حسن خميس امينه96784

البحيرةاألدبىمبصرمحمد على كامل ايمن اميره96785

البحيرةاألدبىمبصرهويدى غالب ابراهيم سعد انتصار96786

البحيرةاألدبىمبصركيالنى اسماعيل عالء انوار96787

البحيرةاألدبىمبصربركات احمد احمد سمير ايه96788

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد منصور محمود ايه96789

البحيرةاألدبىمبصرالسيد ابو محمد جالل صبرى بسمه96790

البحيرةاألدبىمبصراحمد المعبود عبد نصر بسمه96791

البحيرةاألدبىمبصرالخالق عبد فرج حمدى حنان96792

البحيرةاألدبىمبصرالحفيظ عبد سعيد خالد خلود96793

البحيرةاألدبىمبصرمحمود مرعى مساعد دنيا96794

البحيرةاألدبىمبصرالسميع عبد الفاضل عبد عوض رضا96795

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح سعد كمال رضا96796

البحيرةاألدبىمبصربسيونى يوسف احمد يوسف رغده96797

البحيرةاألدبىمبصرغزاله ابو السيد ضيف عباس رنا96798

البحيرةاألدبىمبصرشتا فوزى حسن روفيده96799

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد الصافى سعد ساميه96800

البحيرةاألدبىمبصرشرف محمود حسن سهيله96801

البحيرةاألدبىمبصرشحاته حميده اسماعيل شيرين96802

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد الشحات شيماء96803

البحيرةاألدبىمبصرعبده محمود محمود شعبان شيماء96804
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راسبابوحمص/ ف

ن471ابوحمص/ ف

ن577ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن360ابوحمص/ ف

ن369ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ن432ابوحمص/ ف

ن527ابوحمص/ ف

ن482ابوحمص/ ف

ن412ابوحمص/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ن418شيرى نعمت/ ف

ن435شيرى نعمت/ ف

ن457شيرى نعمت/ ف

ن495شيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ن417شيرى نعمت/ ف

ن447شيرى نعمت/ ف

ن397شيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ن365شيرى نعمت/ ف

ن367شيرى نعمت/ ف

ن441شيرى نعمت/ ف

ن485شيرى نعمت/ ف

ن407شيرى نعمت/ ف

راسبشيرى نعمت/ ف

ن327شيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ن348شيرى نعمت/ ف

ن503شيرى نعمت/ ف

ن444شيرى نعمت/ ف

ن367شيرى نعمت/ ف

ن465شيرى نعمت/ ف

ن415شيرى نعمت/ ف

ن376شيرى نعمت/ ف

ن368شيرى نعمت/ ف
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البحيرةاألدبىمبصررزق العطا ابو رجب ربه عبد شيماء96805

البحيرةاألدبىمبصرحسين احمد جمعه محمود صفاء96806

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الفضيل عبد الصادق عبد علياء96807

البحيرةاألدبىمبصرغازى الكريم عبد عادل غاده96808

البحيرةاألدبىمبصرعلى شحاته المنعم عبد غاده96809

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد على المنعم عبد محمد فاطمه96810

البحيرةاألدبىمبصرالخالق عبد قاسم محمود ناهد96811

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد موسى فتحى نجالء96812

البحيرةاألدبىمبصرالخالق عبد العزيز عبد اشرف ندى96813

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد زكى حسن خميس ندى96814

البحيرةاألدبىمبصرزيتون ابراهيم السيد محمد نصره96815

البحيرةاألدبىمبصرمنصور نبيه جابر نورهان96816

البحيرةاألدبىمبصرخفاجى العزيز عبد رمضان العزيز عبد هبه96817

البحيرةاألدبىمبصرالسعداوى اسماعيل عزت هدير96818

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم المقصود عبد ماهر سعيد هند96819

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد طه محمد هللا عبد والء96820

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد احمد المولى عبد والء96821

البحيرةاألدبىمبصرطلبه احمد سعيد السيد اسراء96822

البحيرةاألدبىمبصرالحافظ عبد على المنعم عبد شحاته اسراء96823

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد حسن محمد اسراء96824

البحيرةاألدبىمبصرحموده ابراهيم على احمد اسماء96825

البحيرةاألدبىمبصرفاضل السيد محمد خميس اسماء96826

البحيرةاألدبىمبصرمنصور على ناصف محمد اسماء96827

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد محمود محمد محمود اسماء96828

البحيرةاألدبىمبصربقوش العزيز عبد محمد االء96829

البحيرةاألدبىمبصرورده ابو ربه عبد منصور فرج ضياء امل96830

البحيرةاألدبىمبصرحموده الحليم عبد محمد الحليم عبد ايمان96831

البحيرةاألدبىمبصرالنشار الحكيم عبد الحميد عبد مسعود ايمان96832

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد على محمد حسين ايه96833

البحيرةاألدبىمبصرالدين شرف اللطيف عبد محمد شعبان ايه96834

البحيرةاألدبىمبصرمقدم ابو محمد على محمد بسمه96835

البحيرةاألدبىمبصرعطيه شمس محمد الجواد عبد بسنت96836

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ السيد طه ممدوح جهاد96837

البحيرةاألدبىمبصرالمهندس يوسف الحميد عبد خميس خلود96838

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ سعفان سليمان سعفان خالد داليا96839

البحيرةاألدبىمبصرخضر الرحمن عبد سعيد احمد دعاء96840

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد محمود سعيد اسماعيل رحمه96841

البحيرةاألدبىمبصرفرج حامد سعد بشير رحمه96842

البحيرةاألدبىمبصرطلبه حسبو على العاطى عبد ريهام96843

البحيرةاألدبىمبصرالبنا احمد مصباح محروس زهور96844

البحيرةاألدبىمبصرتقيشم محمد على خيرى ساره96845

البحيرةاألدبىمبصرعيد الغفار عبد الفتاح عبد جمال سعاد96846
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ن464شيرى نعمت/ ف

ن379شيرى نعمت/ ف

ن432شيرى نعمت/ ف

ن397شيرى نعمت/ ف

ن476شيرى نعمت/ ف

ن469شيرى نعمت/ ف

ن384شيرى نعمت/ ف

راسبشيرى نعمت/ ف

ن378شيرى نعمت/ ف

ن401شيرى نعمت/ ف

ن381شيرى نعمت/ ف

ن463شيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ن372شيرى نعمت/ ف

ن402شيرى نعمت/ ف

ن394شيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ن433بسنتواى/ ف

ن425بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن446بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن555بسنتواى/ ف

ن442بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن471بسنتواى/ ف

ن528بسنتواى/ ف

ن348بسنتواى/ ف

ن459بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن423بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن471بسنتواى/ ف

ن415بسنتواى/ ف

ن458بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن441بسنتواى/ ف

ن389بسنتواى/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالدرس محمود محمد سلمى96847

البحيرةاألدبىمبصرعطيه شمس محمد احمد سلوى96848

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ العزيز عبد عبيد سعد شاهنده96849

البحيرةاألدبىمبصرقنديل احمد ابراهيم حمدين شيماء96850

البحيرةاألدبىمبصرالدين شرف السيد ابراهيم محمد شيماء96851

البحيرةاألدبىمبصربكر على الدايم عبد محمد احمد صباح96852

البحيرةاألدبىمبصرمحمود فاروق محمد صباح96853

البحيرةاألدبىمبصرداغر محمد ابراهيم خيرى عبير96854

البحيرةاألدبىمبصرالماكن حسين محمد عيد عزه96855

البحيرةاألدبىمبصررحيم الحليم عبد محمد العاطى عبد علياء96856

البحيرةاألدبىمبصرغلوش محمد الحميد عبد الفتاح عبد علياء96857

البحيرةاألدبىمبصرجرامون رمضان على صبرى غاليه96858

البحيرةاألدبىمبصرمقدم على محمد خالد فاطمه96859

البحيرةاألدبىمبصرالمشد الرحمن عبد عامر رمضان فرح96860

البحيرةاألدبىمبصرالخولى المحسن عبد شبل المحسن عبد نسرين96861

البحيرةاألدبىمبصرالعنتبلى الشافى عبد فتحى حماده نيره96862

البحيرةاألدبىمبصرسالم قطب حسن ياسر هاجر96863

البحيرةاألدبىمبصرندا محمد النبى عبد ايمن هناء96864

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد ابراهيم متولى فيصل يارا96865

البحيرةاألدبىمبصرريه ابو حامد يوسف محمد االء96866

البحيرةاألدبىمبصرالنجار مصطفى الرازق عبد مصطفى اسراء96867

البحيرةاألدبىمبصرنمر محمد شعبان احمد اسراء96868

البحيرةاألدبىمبصرالقلينى السيد احمد السيد اسراء96869

البحيرةاألدبىمبصرهيكل حسين حامد حمدان اسراء96870

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد الطاهر شعبان اسراء96871

البحيرةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد رأفت اسماء96872

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمد على صباح اسماء96873

البحيرةاألدبىمبصرحالوه ابو ابراهيم عبده عزت اسماء96874

البحيرةاألدبىمبصرنمر شعبان سعد محمد اسماء96875

البحيرةاألدبىمبصرنعيم محمد محمد محمود اكرام96876

البحيرةاألدبىمبصرشاهين حسين على محمد الهام96877

البحيرةاألدبىمبصرالمنعم عبد الرازق عبد خيرى امانى96878

البحيرةاألدبىمبصرخلف محمد المعطى عبد رأفت امانى96879

البحيرةاألدبىمبصريوسف احمد يوسف يسرى امنيه96880

البحيرةاألدبىمبصرحبشى حبشى السيد اميره96881

البحيرةاألدبىمبصرجعفر احمد احمد سعد اميره96882

البحيرةاألدبىمبصرحسن الحى عبد عيد سعيد اميره96883

البحيرةاألدبىمبصربكر الوهاب عبد خميس محمد اميمه96884

البحيرةاألدبىمبصرمرسى محمد مرسى رجب ايمان96885

البحيرةاألدبىمبصرريه ابو محمود محمود رمضان ايمان96886

البحيرةاألدبىمبصرسعده ابو السيد ابراهيم شعبان ايمان96887

البحيرةاألدبىمبصرخليل اسماعيل محمد شعبان ايمان96888



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3810

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانبسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن361بسنتواى/ ف

راسببسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن471بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

راسببسنتواى/ ف

ن419بسنتواى/ ف

ن388بسنتواى/ ف

ن354بسنتواى/ ف

ن370بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن571بسنتواى/ ف

ن495بسنتواى/ ف

ن485نصرهللا/ ف

ن504نصرهللا/ ف

ن380نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن423نصرهللا/ ف

ن409نصرهللا/ ف

ن427نصرهللا/ ف

ن504نصرهللا/ ف

ن456نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن537نصرهللا/ ف

ن484نصرهللا/ ف

ن386نصرهللا/ ف

ن471نصرهللا/ ف

ن481نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن496نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن494نصرهللا/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرشعبان محمد عبده محمود ايمان96889

البحيرةاألدبىمبصرزلط مرسى عمر سعد ايه96890

البحيرةاألدبىمبصرالعلوانى سعد محمد سعيد ايه96891

البحيرةاألدبىمبصرسالم محمد محمد عثمان محمد ايه96892

البحيرةاألدبىمبصرشحاته محمد سعد خيرى بسمه96893

البحيرةاألدبىمبصرباشا محمود توفيق محمد بسمه96894

البحيرةاألدبىمبصرسالم الهادى عبد محمد مجدى بسنت96895

البحيرةاألدبىمبصرعطيوه العاطى عبد رزق حنان96896

البحيرةاألدبىمبصرعبيده الحميد عبد على صبحى حنان96897

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم رجب هانى حنان96898

البحيرةاألدبىمبصرعبيده الحميد عبد هللا عبد خالد دعاء96899

البحيرةاألدبىمبصررسالن محمد رسالن اشرف دنيا96900

البحيرةاألدبىمبصرطايل اسماعيل عطيه محمود راقيه96901

البحيرةاألدبىمبصرحجازى اسماعيل محمد سعد رانيا96902

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد احمد سعد سالمه رحمه96903

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد رسالن مرسى منصور روضه96904

البحيرةاألدبىمبصرالسقا محمود ربيع بكر ابو رميساء96905

البحيرةاألدبىمبصرالنجار مصطفى الحميد عبد محمد ريهام96906

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد جمعه غازى رشدى زينب96907

البحيرةاألدبىمبصرحبوه محمد جمعه مجدى زينب96908

البحيرةاألدبىمبصرالنشار احمد رجب احمد سماح96909

البحيرةاألدبىمبصرعامر على محمد سعيد سماح96910

البحيرةاألدبىمبصرريه ابو مصطفى ابراهيم رمضان سهيله96911

البحيرةاألدبىمبصرشريف رجب سعيد محمد سهيله96912

البحيرةاألدبىمبصراحمد شعبان الجليل عبد احمد سوسن96913

البحيرةاألدبىمبصرالبسيونى العزيز عبد فؤاد سوسن96914

البحيرةاألدبىمبصرالمزين السيد عطيه اشرف سيناء96915

البحيرةاألدبىمبصرمحمد رمضان محمد الدين صالح شمس96916

البحيرةاألدبىمبصرالبسيونى عثمان ابراهيم محمد شيماء96917

البحيرةاألدبىمبصرعلوانى فرج علوانى فرج عزه96918

البحيرةاألدبىمبصرالبليهى على محمد احمد عال96919

البحيرةاألدبىمبصرخميس الواحد عبد الحفيظ عبد عال96920

البحيرةاألدبىمبصرالجداوى الرحيم عبد محمد مهدى عال96921

البحيرةاألدبىمبصرحجازى محمد على احمد غاده96922

البحيرةاألدبىمبصرالفقى حامد الاله عبد راضى فوزيه96923

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمود سعد يمنى مشيره96924

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد مبروك احمد منار96925

البحيرةاألدبىمبصرداود ربه عبد عبده الصافى منار96926

البحيرةاألدبىمبصرشعبان عوض ابراهيم طارق منار96927

البحيرةاألدبىمبصرالنمر قطب هللا عبد عالء منار96928

البحيرةاألدبىمبصركيالنى الوهاب عبد المالك عبد محمود منى96929

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى داود احمد احمد مى96930
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ن562نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ن438نصرهللا/ ف

ن483نصرهللا/ ف

ن364نصرهللا/ ف

ن528نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن477نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن355نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن375نصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ن417نصرهللا/ ف

ن398نصرهللا/ ف

ن406نصرهللا/ ف

ن413نصرهللا/ ف

ن507نصرهللا/ ف

ن418نصرهللا/ ف

ن421نصرهللا/ ف

ن368نصرهللا/ ف

ن399نصرهللا/ ف

ن377نصرهللا/ ف

ن521نصرهللا/ ف

ن515نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن436نصرهللا/ ف

ن387نصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ن398نصرهللا/ ف

ن534نصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ن397نصرهللا/ ف

ن388نصرهللا/ ف

ن368نصرهللا/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد اسماعيل محمد ندين96931

البحيرةاألدبىمبصرشحاته حسنين ابراهيم السيد نرمين96932

البحيرةاألدبىمبصرشعبان محمد جالل حسن نرمين96933

البحيرةاألدبىمبصرالنور ابو محمد محمد احمد نهله96934

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد محمد المنعم عبد مصطفى نهله96935

البحيرةاألدبىمبصرنمر خليل ابراهيم جمال نورهان96936

البحيرةاألدبىمبصرعثمان محمد ابراهيم صبحى هاجر96937

البحيرةاألدبىمبصرحمدين ابراهيم سعد صباح هاله96938

البحيرةاألدبىمبصرالخالق عبد الرحمن عبد محمد فايز هبه96939

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد سعيد هدى96940

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى راشد رمضان شعبان هدى96941

البحيرةاألدبىمبصرالمعز عبد محمود ياسر هدى96942

البحيرةاألدبىمبصرحمدين سعد احمد هيام96943

البحيرةاألدبىمبصرناجى العزيز عبد محمد ابراهيم والء96944

البحيرةاألدبىمبصرسالمه رزق على احمد ابتسام96945

البحيرةاألدبىمبصرالتركمانى الرحمن عبد ابراهيم ناجى محمد ابتهال96946

البحيرةاألدبىمبصرناصر ابراهيم سعد وصفى احالم96947

البحيرةاألدبىمبصرالزهيرى محمد السيد محمد اسراء96948

البحيرةاألدبىمبصرالخبيرى على محمد محمد اسماء96949

البحيرةاألدبىمبصرح بلتاجى المعطى عبد محمد سامح االء96950

البحيرةاألدبىمبصررزق السيد سعد سعد امال96951

البحيرةاألدبىمبصرالبخشوان على محمد حلمى امانى96952

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد القادر عبد سعيد امانى96953

البحيرةاألدبىمبصرشميله ابو ابراهيم محمد صالح امل96954

البحيرةاألدبىمبصرندا اسماعيل اسماعيل محمود امل96955

البحيرةاألدبىمبصرالمرابط السالم عبد المالك عبد انور ايه96956

البحيرةاألدبىمبصرمبروك سليمان اسماعيل ايه96957

البحيرةاألدبىمبصرفايد ابراهيم ابراهيم حامد ايه96958

البحيرةاألدبىمبصرالعطار محمد عطيه الستار عبد ايه96959

البحيرةاألدبىمبصرجمعه ابراهيم محمد عاطف ايه96960

البحيرةاألدبىمبصرالعربى محمد سعد مبروك محمد جهاد96961

البحيرةاألدبىمبصرالعطار محمد القادر عبد شعبان خلود96962

البحيرةاألدبىمبصرشعيب هللا عبد مرعى جمال رنا96963

البحيرةاألدبىمبصررزق السيد سعد اسماعيل ريم96964

البحيرةاألدبىمبصررزق السيد سعد محمد شروق96965

البحيرةاألدبىمبصرالخبيرى محمد ابراهيم محمد شيماء96966

البحيرةاألدبىمبصررمضان هللا عبد شعبان غاده96967

البحيرةاألدبىمبصرحسن رمضان جمعه فاطمه96968

البحيرةاألدبىمبصررميح الفتاح عبد زكريا يحيى نورهان96969

البحيرةاألدبىمبصررزق على خليل على هبه96970

البحيرةاألدبىمبصررزق محمد ابراهيم سمير والء96971

البحيرةاألدبىمبصرعوض الحليم عبد عمر محمد والء96972
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ن354نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن420نصرهللا/ ف

ن364نصرهللا/ ف

ن408نصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ن513نصرهللا/ ف

ن425نصرهللا/ ف

ن527نصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ن423نصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ن385نصرهللا/ ف

ن445نصرهللا/ ف

ثانسحالى/ ف

ن453سحالى/ ف

ثانسحالى/ ف

ن496سحالى/ ف

ن471سحالى/ ف

ثانسحالى/ ف

ثانسحالى/ ف

ن524سحالى/ ف

راسبسحالى/ ف

ثانسحالى/ ف

ن412سحالى/ ف

ن550سحالى/ ف

ن582سحالى/ ف

ن406سحالى/ ف

ن420سحالى/ ف

ثانسحالى/ ف

ن341سحالى/ ف

ن555سحالى/ ف

ن351سحالى/ ف

ن350سحالى/ ف

ن368سحالى/ ف

راسبسحالى/ ف

راسبسحالى/ ف

ثانسحالى/ ف

ثانسحالى/ ف

ن508سحالى/ ف

ن470سحالى/ ف

ن482سحالى/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالبخشوان القادر عبد سعيد القادر عبد ياسمين96973

البحيرةاألدبىمبصررفاعى محمود هنداوى صالح ابتسام96974

البحيرةاألدبىمبصرمرزوق حسين السيد ابراهيم اسراء96975

البحيرةاألدبىمبصرالعزم ابو حسن شكرى حسن اسراء96976

البحيرةاألدبىمبصرسليمان خميس محمد خالد اسراء96977

البحيرةاألدبىمبصرعسل ابو احمد احمد شعبان اسراء96978

البحيرةاألدبىمبصرعسكر عواد محمد صالح اسراء96979

البحيرةاألدبىمبصرالقفاص ابراهيم محمد رجب عادل اسراء96980

البحيرةاألدبىمبصرالغفار عبد السيد المولى عبد اسراء96981

البحيرةاألدبىمبصرشعيب عطيه محمود عطيه اسراء96982

البحيرةاألدبىمبصرالسمان الصغير خلف اسالم96983

البحيرةاألدبىمبصرالشافى عبد المجيد عبد احمد اسماء96984

البحيرةاألدبىمبصرهلهل اسماعيل حسن محمد احمد اسماء96985

البحيرةاألدبىمبصرالعدلى مصطفى محمد ايمن اسماء96986

البحيرةاألدبىمبصرشعيشع ابو الجواد عبد محمد حسن اسماء96987

البحيرةاألدبىمبصرمحمد احمد سيد رفعت فرحات اسماء96988

البحيرةاألدبىمبصرفرج عبيد فرج محمود اسماء96989

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاب قويس سعد منصور اسماء96990

البحيرةاألدبىمبصرالمنشاوى احمد محمد وليد اسماء96991

البحيرةاألدبىمبصرسالم السيد احمد جابر افنان96992

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد عبده جمال االء96993

البحيرةاألدبىمبصرخطاب السالم عبد الجليل عبد حلمى االء96994

البحيرةاألدبىمبصرالقفاص ابراهيم محمد رجب عادل االء96995

البحيرةاألدبىمبصرالمراسى السيد مبروك مصطفى االء96996

البحيرةاألدبىمبصرنجم احمد سيد الفضيل عبد الشرنوبى امال96997

البحيرةاألدبىمبصرراضى محمد سعيد محمد امل96998

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى اسماعيل مصطفى اباصيرى امنيه96999

البحيرةاألدبىمبصرسالم على العاطى عبد مصطفى اميره97000

البحيرةاألدبىمبصرالصادق عبد جويده فتحى ناصر اميره97001

البحيرةاألدبىمبصرالحلبى عطيه هللا عبد ياسر اميره97002

البحيرةاألدبىمبصرحسنين محمود كارم انجى97003

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد جمعه اشرف ايمان97004

البحيرةاألدبىمبصرشحاته على الوهاب عبد حسن ايمان97005

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد العزيز عبد سعيد ايمان97006

البحيرةاألدبىمبصرالشافعى الحميد عبد العاطى عبد شعبان ايمان97007

البحيرةاألدبىمبصرصغير حميد ذكى صغير ايمان97008

البحيرةاألدبىمبصرالدين فخر ابراهيم محمد ايمان97009

البحيرةاألدبىمبصرعالم القادر عبد مصطفى ممدوح ايمان97010

البحيرةاألدبىمبصرفرج ابراهيم الدين نصر ايمان97011

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد على ايه97012

البحيرةاألدبىمبصرشرف محمد فتحى رزق بدور97013

البحيرةاألدبىمبصرخليل مسعود هنداوى ياسر بسمه97014
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ن458سحالى/ ف

ن471الدوار كفر/ ف

ن394الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن459الدوار كفر/ ف

ن441الدوار كفر/ ف

ن400الدوار كفر/ ف

ن460الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن424الدوار كفر/ ف

ن423الدوار كفر/ ف

ن404الدوار كفر/ ف

ن418الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن458الدوار كفر/ ف

ن422الدوار كفر/ ف

ن400الدوار كفر/ ف

ن520الدوار كفر/ ف

ن431الدوار كفر/ ف

ن424الدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ن401الدوار كفر/ ف

ن407الدوار كفر/ ف

ن550الدوار كفر/ ف

ن390الدوار كفر/ ف

ن408الدوار كفر/ ف

ن412الدوار كفر/ ف

ن372الدوار كفر/ ف

ن416الدوار كفر/ ف

ن402الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن402الدوار كفر/ ف

ن411الدوار كفر/ ف

ن414الدوار كفر/ ف

ن415الدوار كفر/ ف

ن404الدوار كفر/ ف

ن467الدوار كفر/ ف

ن415الدوار كفر/ ف

ن448الدوار كفر/ ف

ن412الدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3817

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد المقصود عبد على حبيبه97015

البحيرةاألدبىمبصرامام رزق محمد ممدوح حبيبه97016

البحيرةاألدبىمبصرالصعيدى احمد كامل السالم عبد حنان97017

البحيرةاألدبىمبصرخليل مسعود محمود ممدوح حنان97018

البحيرةاألدبىمبصراسما العزيز عبد السميع عبد العزيز عبد خديجه97019

البحيرةاألدبىمبصربرجل محمد ربه عبد ابراهيم خلود97020

البحيرةاألدبىمبصرالدين نصر محمد سيد خالد خلود97021

البحيرةاألدبىمبصرمكاوى جمال حامد مكاوى خلود97022

البحيرةاألدبىمبصرالكريم عبد على السيد دعاء97023

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم زكريا ابراهيم دينا97024

البحيرةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود رجب رقيه97025

البحيرةاألدبىمبصرخليل احمد سيد مرزوق حمام روان97026

البحيرةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود رجب رميساء97027

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد البديع عبد عاطف رويدا97028

البحيرةاألدبىمبصرالغراوى متولى هللا عبد السيد زينب97029

البحيرةاألدبىمبصررمضان احمد حامد احمد ساره97030

البحيرةاألدبىمبصرالبرادعى حافظ احمد قدرى ساره97031

البحيرةاألدبىمبصرنجم احمد سيد الفضيل عبد الشرنوبى ساندى97032

البحيرةاألدبىمبصرالجندى عوض حسن محمد حسن سميه97033

البحيرةاألدبىمبصرحموده على النبى عبد على سميه97034

البحيرةاألدبىمبصرحسين على محمد محمد سميه97035

البحيرةاألدبىمبصرالدين شمس الرحمن عبد محمد احمد سناء97036

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد الفتاح عبد اسامه سندس97037

البحيرةاألدبىمبصرالزقم حسن المنعم عبد احمد سنيه97038

البحيرةاألدبىمبصربكر سليمان الدين سيف سليمان سهير97039

البحيرةاألدبىمبصرسليم محمد عوض هللا خير سهيله97040

البحيرةاألدبىمبصرالشاعرى الوهاب عبد على محمد سهيله97041

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد هللا عبد مغازى اسامه شروق97042

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد سعيد شروق97043

البحيرةاألدبىمبصرعلى ابراهيم على منصور شروق97044

البحيرةاألدبىمبصرزيدان بسيونى ابراهيم بسيونى شيماء97045

البحيرةاألدبىمبصرمرسى محمد احمد محمد شيماء97046

البحيرةاألدبىمبصرالسايس عامر قطب محمود صابرين97047

البحيرةاألدبىمبصررجب محمد موسى صابرين97048

البحيرةاألدبىمبصرحجاج ابراهيم سعيد محمود صباح97049

البحيرةاألدبىمبصرعمار محمد بيومى بشير صفاء97050

البحيرةاألدبىمبصرحجر الحميد عبد احمد محمود صفاء97051

البحيرةاألدبىمبصرالجندى عوض حسن محمد حسن عائشه97052

البحيرةاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد الدين عز جويده عبير97053

البحيرةاألدبىمبصرعبادى ابراهيم ابراهيم فكرى عزيزه97054

البحيرةاألدبىمبصرالغرباوى الصافى يوسف جمال عال97055

البحيرةاألدبىمبصرمنصور بشير ابراهيم فاطمه97056
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ن422الدوار كفر/ ف

ن517الدوار كفر/ ف

ن432الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن505الدوار كفر/ ف

ن400الدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ن383الدوار كفر/ ف

ن430الدوار كفر/ ف

ن427الدوار كفر/ ف

ن533الدوار كفر/ ف

ن386الدوار كفر/ ف

ن441الدوار كفر/ ف

ن429الدوار كفر/ ف

ن392الدوار كفر/ ف

ن491الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن415الدوار كفر/ ف

ن517الدوار كفر/ ف

ن556الدوار كفر/ ف

ن495الدوار كفر/ ف

ن422الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن532الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن445الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن401الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن509الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن451الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن493الدوار كفر/ ف

ن480الدوار كفر/ ف

ن438الدوار كفر/ ف

ن425الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن441الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرتركى ابراهيم دسوقى تركى فاطمه97057

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد المجيد عبد احمد الحميد عبد فاطمه97058

البحيرةاألدبىمبصرحسين الحميد عبد السيد القادر عبد فرحه97059

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم محمد فرحه97060

البحيرةاألدبىمبصرشلوع ابو نعيم محمد احمد لبنى97061

البحيرةاألدبىمبصرالنجار ابراهيم حبشى امين لمياء97062

البحيرةاألدبىمبصرحموده مصطفى محمد حامد محمد ليلى97063

البحيرةاألدبىمبصرشهاوى ابو العزيز عبد خميس ايهاب مريم97064

البحيرةاألدبىمبصرالنبى عبد ابراهيم احمد عاطف مريم97065

البحيرةاألدبىمبصرالقلينى سليمان رمضان المنعم عبد منار97066

البحيرةاألدبىمبصرمعوض الهادى عبد احمد فتحى منار97067

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد منار97068

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد مبروك مرعى منار97069

البحيرةاألدبىمبصراحمد رشاد حلمى عادل هللا منه97070

البحيرةاألدبىمبصرخالد محمد المقصود عبد محمد خالد منى97071

البحيرةاألدبىمبصرالعسكرى اسماعيل محمد خميس منى97072

البحيرةاألدبىمبصرعيسى محمد عيسى خالد مها97073

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد سعيد عادل ميرنا97074

البحيرةاألدبىمبصرعوض محمد محمد اشرف ناديه97075

البحيرةاألدبىمبصرالجدى محمود محمد رفيق نصر ناديه97076

البحيرةاألدبىمبصرالمجد ابو البلتاجى المجد ابو ندا97077

البحيرةاألدبىمبصرالبربرى مصطفى محمد سعيد رمضان ندى97078

البحيرةاألدبىمبصرمرعى الجواد عبد محمد ذكى شحات ندى97079

البحيرةاألدبىمبصرالعجمى محمد على الصافى نرمين97080

البحيرةاألدبىمبصرصالح عثمان على محمد نرمين97081

البحيرةاألدبىمبصراالبيارى محمد نعيم صابر نغم97082

البحيرةاألدبىمبصرعطيه الرازق عبد عيسى سالمه نهله97083

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد شحاته على نهى97084

البحيرةاألدبىمبصرسريع ابو محمود شعبان الدين عماد نورهان97085

البحيرةاألدبىمبصرناصر العزيز عبد احمد مصطفى نورهان97086

البحيرةاألدبىمبصرالشيمى جمعه محمد محمد اسماعيل هاجر97087

البحيرةاألدبىمبصرالغفار عبد احمد سيد محمد احمد هبه97088

البحيرةاألدبىمبصرموسى حسن سعد عيد هبه97089

البحيرةاألدبىمبصرمحمد مصطفى على الدين وحيد هند97090

البحيرةاألدبىمبصرالغفار عبد احمد سيد محمد احمد وفاء97091

البحيرةاألدبىمبصرمضاوى ابو الحميد عبد محمد سعد والء97092

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل سعيد بشير ياسمين97093

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم احمد رجب جمعه ياسمين97094

البحيرةاألدبىمبصرالدفراوى ابراهيم احمد المنصف عبد اسراء97095

البحيرةاألدبىمبصرعامر عوض عادل عزت اسماء97096

البحيرةاألدبىمبصرعطيه راغب السيد عزت االء97097

البحيرةاألدبىمبصرحسين الحميد عبد بسيونى الحميد عبد امل97098
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ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن387الدوار كفر/ ف

ن426الدوار كفر/ ف

ن382الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن436الدوار كفر/ ف

ن456الدوار كفر/ ف

ن552الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن396الدوار كفر/ ف

ن545الدوار كفر/ ف

ن387الدوار كفر/ ف

ن406الدوار كفر/ ف

ن349الدوار كفر/ ف

ن410الدوار كفر/ ف

ن414الدوار كفر/ ف

ن391الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن466الدوار كفر/ ف

ن545الدوار كفر/ ف

ن363الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن496الدوار كفر/ ف

ن386الدوار كفر/ ف

ن484الدوار كفر/ ف

ن526الدوار كفر/ ف

ن539الدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ن391الدوار كفر/ ف

ن555الدوار كفر/ ف

ن530الدوار كفر/ ف

ن439الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالبسلقون/ ف

ثانالبسلقون/ ف

ن492البسلقون/ ف

ن390البسلقون/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرخطاب هللا جاد سعد السيد اميره97099

البحيرةاألدبىمبصرالدمنهورى جمعه مسعود ربيع ايه97100

البحيرةاألدبىمبصرمتولى على بخاطره هانى ايه97101

البحيرةاألدبىمبصرحسانين الرفاعى احمد رمضان ايمان97102

البحيرةاألدبىمبصرتمراز محمد محمد سعد ايمان97103

البحيرةاألدبىمبصرموسى محمود فرحات محمود ايمان97104

البحيرةاألدبىمبصرخنيزى حسن عطيه محمد دينا97105

البحيرةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود احمد فايزه97106

البحيرةاألدبىمبصرشعت خليل ابراهيم ميران97107

البحيرةاألدبىمبصربركات المجيد عبد بركات محمد ميرهان97108

البحيرةاألدبىمبصرهنيدى محمود سعد عزت ندى97109

البحيرةاألدبىمبصرالدمنهورى ابراهيم حسين الستار عبد كامل نهال97110

البحيرةاألدبىمبصرسالم السيد ابراهيم البدرى نورهان97111

البحيرةاألدبىمبصرخطاب هللا جاد السميع عبد نصر نورهان97112

البحيرةاألدبىمبصرالفضل ابو شعبان جمعه عماد نورا97113

البحيرةاألدبىمبصرالدمنهورى جمعه مسعود محمد هاجر97114

البحيرةاألدبىمبصرالشنديدى اللطيف عبد شنيوره اسماء97115

البحيرةاألدبىمبصرحموده الالشى محمد ابراهيم نبيل ايناس97116

البحيرةاألدبىمبصرجميعى احمد كامل سعيد رانيا97117

البحيرةاألدبىمبصرالدايم عبد فؤاد سعد سمر97118

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد الهادى عبد الصافى صابره97119

البحيرةاألدبىمبصرزكى لملوم جمعه فهيمه97120

البحيرةاألدبىمبصرجيد ابو السيد الرازق عبد فوزى مريم97121

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد الدين بهى محمد نسمه97122

البحيرةاألدبىمبصركريم ابراهيم الحليم عبد سليم نورا97123

البحيرةاألدبىمبصرقنديل محمد سليمان احمد االء97124

البحيرةاألدبىمبصرغبور مبروك اسماعيل الحليم عبد االء97125

البحيرةاألدبىمبصرالفرخ فريد فريد اللطيف عبد االء97126

البحيرةاألدبىمبصرعيسى احمد الدايم عبد احمد الشيماء97127

البحيرةاألدبىمبصرالصفتى ابراهيم محمود امين اسراء97128

البحيرةاألدبىمبصرالعنين ابو على السيد طلبه اسراء97129

البحيرةاألدبىمبصرالنجار على محمد محمود اسراء97130

البحيرةاألدبىمبصرصالح مصطفى على خالد ايمان97131

البحيرةاألدبىمبصرالسعدواى محمود محمد محمد ايمان97132

البحيرةاألدبىمبصرشحاته مرسى محمد جابر اروى97133

البحيرةاألدبىمبصرخميس محمد حامد اسماء97134

البحيرةاألدبىمبصرسليم المعطى عبد على حمود اسماء97135

البحيرةاألدبىمبصرصميده العزيز عبد محمد شعبان اسماء97136

البحيرةاألدبىمبصرخالد العال عبد الغفار عبد عادل اسماء97137

البحيرةاألدبىمبصرصميده الحميد عبد محمد مبروك اسماء97138

البحيرةاألدبىمبصرالخولى بسيونى محمد السالم عبد محمد اسماء97139

البحيرةاألدبىمبصرالنجار محمد ابراهيم طه اميره97140
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ن448البسلقون/ ف

ن577البسلقون/ ف

ن525البسلقون/ ف

ن488البسلقون/ ف

ثانالبسلقون/ ف

ثانالبسلقون/ ف

ن397البسلقون/ ف

ثانالبسلقون/ ف

ثانالبسلقون/ ف

راسبالبسلقون/ ف

ن439البسلقون/ ف

ثانالبسلقون/ ف

ن419البسلقون/ ف

ن569البسلقون/ ف

ن475البسلقون/ ف

ن576البسلقون/ ف

ثانالصديق ابوبكر/ ف

ن493الصديق ابوبكر/ ف

ن551الصديق ابوبكر/ ف

راسبالصديق ابوبكر/ ف

ن399الصديق ابوبكر/ ف

راسبالصديق ابوبكر/ ف

راسبالصديق ابوبكر/ ف

ن469الصديق ابوبكر/ ف

ثانالصديق ابوبكر/ ف

ن492شبراخيت/ ف

ن490شبراخيت/ ف

ن534شبراخيت/ ف

ن490شبراخيت/ ف

ن438شبراخيت/ ف

ن466شبراخيت/ ف

ن359شبراخيت/ ف

ن356شبراخيت/ ف

ن506شبراخيت/ ف

ن475شبراخيت/ ف

ن423شبراخيت/ ف

ن451شبراخيت/ ف

ن413شبراخيت/ ف

ن395شبراخيت/ ف

ن463شبراخيت/ ف

ن378شبراخيت/ ف

ن492شبراخيت/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرحديفه الدسوقى عبده السالم عبد اميره97141

البحيرةاألدبىمبصررجب مصطفى السيد محمد ايه97142

البحيرةاألدبىمبصرحجر مصطفى احمد مصطفى ايه97143

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى متولى السيد بسيونى بسمه97144

البحيرةاألدبىمبصرالزنقلى ابراهيم فتحى السيد دنيا97145

البحيرةاألدبىمبصرخليفه السيد محمد محمد رقيه97146

البحيرةاألدبىمبصرخليفه محمد السيد العال عبد السيد شيماء97147

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد السيد فتحى شيماء97148

البحيرةاألدبىمبصرحلوسه على العزيز عبد اشرف مديحه97149

البحيرةاألدبىمبصرالزنقلى حسين احمد الغنى عبد فؤاد مروه97150

البحيرةاألدبىمبصرعمران عطا محمد السعيد مريم97151

البحيرةاألدبىمبصردراز حسن هللا عبد حسن مريم97152

البحيرةاألدبىمبصرالخولى احمد الفتاح عبد احمد ميرنا97153

البحيرةاألدبىمبصرالشوربجى مصطفى ابراهيم كامل ندى97154

البحيرةاألدبىمبصرمرزوق محمد على محمد عادل نرمين97155

البحيرةاألدبىمبصرالجماجمونى مصطفى مصطفى عادل نسرين97156

البحيرةاألدبىمبصرالخشاب ابراهيم ناصر نورا97157

البحيرةاألدبىمبصرمحمد صالح محمد رفاعى نوران97158

البحيرةاألدبىمبصرزغلول المجيد عبد زكى مبروك نورهان97159

البحيرةاألدبىمبصرعبده المجيد عبد حمدى وائل نورهان97160

البحيرةاألدبىمبصرحديفه دسوقى على بسيونى نيفين97161

البحيرةاألدبىمبصرالنجار احمد احمد هاجر97162

البحيرةاألدبىمبصرالدمياطى الحليم عبد الحليم عبد هاجر97163

البحيرةاألدبىمبصرالصفتى احمد ابراهيم فوزى هاجر97164

البحيرةاألدبىمبصرالرملى حسن احمد حسن هدى97165

البحيرةاألدبىمبصرالزنقلى ابراهيم محمد مدحت هدى97166

البحيرةاألدبىمبصرالخولى مرعى الحميد عبد سعيد وفاء97167

البحيرةاألدبىمبصرخالد محمود كمال الناصر عبد والء97168

البحيرةاألدبىمبصرالدرشاوى عطيه محمود رفيق ياسمين97169

البحيرةاألدبىمبصرالجندى الغنيمى احمد الغنيمى اسراء97170

البحيرةاألدبىمبصرهميسه ابو المعطى عبد ابراهيم السيد اسماء97171

البحيرةاألدبىمبصرجويلى محمود صالح ايمن اسماء97172

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد محمد عادل اسماء97173

البحيرةاألدبىمبصرالفقى محمد محمد احمد االء97174

البحيرةاألدبىمبصرشاهين محمد محمد السيد االء97175

البحيرةاألدبىمبصرالسكرى محمد العزيز عبد االء97176

البحيرةاألدبىمبصرالسقا محمود السيد حمدى امانى97177

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاب ناجى المقصود عبد محمود امانى97178

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل محمد رياض اميره97179

البحيرةاألدبىمبصرالجناينى عبده محمد السيد ايه97180

البحيرةاألدبىمبصرالال عبد ابراهيم يوسف احمد ايمان97181

البحيرةاألدبىمبصرالجمل محمد احمد محمود ايمان97182
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ن480شبراخيت/ ف

ن474شبراخيت/ ف

ن471شبراخيت/ ف

ن399شبراخيت/ ف

ن480شبراخيت/ ف

ن417شبراخيت/ ف

ن414شبراخيت/ ف

ن508شبراخيت/ ف

ن446شبراخيت/ ف

ن507شبراخيت/ ف

ن448شبراخيت/ ف

ن496شبراخيت/ ف

ن335شبراخيت/ ف

ن368شبراخيت/ ف

ن382شبراخيت/ ف

ن461شبراخيت/ ف

ن359شبراخيت/ ف

ن410شبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن404شبراخيت/ ف

ن430شبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن408شبراخيت/ ف

ن363شبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن380شبراخيت/ ف

ن365شبراخيت/ ف

ن423شبراخيت/ ف

ن505شبراخيت/ ف

ن441بشر محلة/ ف

ن439بشر محلة/ ف

ن407بشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ن359بشر محلة/ ف

ن378بشر محلة/ ف

ن394بشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ن422بشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ن454بشر محلة/ ف
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البحيرةاألدبىمبصراالصالبى محمد محمد السيد خلود97183

البحيرةاألدبىمبصرهنداوى رزق محمد الغنى عبد رانيا97184

البحيرةاألدبىمبصرشعيشع كامل كامل رندا97185

البحيرةاألدبىمبصرشعبان محمود مصطفى مصطفى ساره97186

البحيرةاألدبىمبصرناصر اسماعيل المرشدى عادل ساميه97187

البحيرةاألدبىمبصرسمانه ابراهيم سالم احمد شيرين97188

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ محمد محمد حسن فاطمه97189

البحيرةاألدبىمبصرغباشى احمد هللا فتح محمد ماجده97190

البحيرةاألدبىمبصرهيبه محمد اسماعيل محمد ندى97191

البحيرةاألدبىمبصرناصر على يوسف على نوره97192

البحيرةاألدبىمبصرخضر السالم عبد محمد صالح نورهان97193

البحيرةاألدبىمبصردومه اسماعيل ابراهيم بيومى ابراهيم هناء97194

البحيرةاألدبىمبصرالشامى العال عبد يحيى اشرف اسراء97195

البحيرةاألدبىمبصراالنصارى صالح محمد محمد جمال اسراء97196

البحيرةاألدبىمبصردرويش الرؤف عبد احمد على اسالم97197

البحيرةاألدبىمبصرحميده محمد صبرى النبى عبد اسماء97198

البحيرةاألدبىمبصرطايل حسن طايل حسن االء97199

البحيرةاألدبىمبصرالقزاز محمود على محمد االء97200

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ محمد عاطف رزق امانى97201

البحيرةاألدبىمبصراالنصارى العزيز عبد محمد صبرى امانى97202

البحيرةاألدبىمبصرعطيوى بسيونى شعبان بسيونى امنيه97203

البحيرةاألدبىمبصركلش ابراهيم محمد عاطف اميره97204

البحيرةاألدبىمبصرطه متولى محمد عطيه اميره97205

البحيرةاألدبىمبصرمصباح محمد محمد ياسين انجى97206

البحيرةاألدبىمبصرالسواح على الشفيع عبد شعبان ايمان97207

البحيرةاألدبىمبصركميجه محمد محمد عطيه ايمان97208

البحيرةاألدبىمبصرشريف ابراهيم عطيه ناصر ايمان97209

البحيرةاألدبىمبصراالنصارى الرحمن عبد فتحى العزيز عبد ايه97210

البحيرةاألدبىمبصرالمليجى محمد زيد ابو محمد ايه97211

البحيرةاألدبىمبصراالنصارى سرور احمد محمود تهانى97212

البحيرةاألدبىمبصرحسين عوض الفتاح عبد سامح حسناء97213

البحيرةاألدبىمبصرعيسى الغنى عبد حمد طلعت خلود97214

البحيرةاألدبىمبصرالمعاملى محمد منصور الوهاب عبد خلود97215

البحيرةاألدبىمبصرالقرش محمد ابراهيم توفيق دينا97216

البحيرةاألدبىمبصرالقصاص الحميد عبد سيد الرؤف عبد دينا97217

البحيرةاألدبىمبصرداوود عبده صبحى عبده دينا97218

البحيرةاألدبىمبصراالنصارى العزيز عبد محمد ممدوح رحمه97219

البحيرةاألدبىمبصربيومى الحميد عبد السالم عبد سعيد ريهام97220

البحيرةاألدبىمبصرسعيد دسوقى الحميد عبد السيد ريهام97221

البحيرةاألدبىمبصرغنيم الرحمن عبد المنصف عبد رضا ساره97222

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد محمد محمد محمد سميره97223

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد حسانين المنعم عبد احمد سهير97224
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ن406بشر محلة/ ف

ن374بشر محلة/ ف

ن422بشر محلة/ ف

ن512بشر محلة/ ف

ن421بشر محلة/ ف

ن371بشر محلة/ ف

ن381بشر محلة/ ف

راسببشر محلة/ ف

ن424بشر محلة/ ف

ن396بشر محلة/ ف

ن454بشر محلة/ ف

ن524بشر محلة/ ف

ن444لقانة/ ف

ن452لقانة/ ف

ن460لقانة/ ف

ن448لقانة/ ف

ن415لقانة/ ف

ن414لقانة/ ف

ن501لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن368لقانة/ ف

ن541لقانة/ ف

ن378لقانة/ ف

ن417لقانة/ ف

ن356لقانة/ ف

ن460لقانة/ ف

ن376لقانة/ ف

ن357لقانة/ ف

ن389لقانة/ ف

ن520لقانة/ ف

ن407لقانة/ ف

ن515لقانة/ ف

ن408لقانة/ ف

راسبلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

راسبلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن335لقانة/ ف

راسبلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن388لقانة/ ف

ن425لقانة/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالقرش محمد ابراهيم توفيق شيرين97225

البحيرةاألدبىمبصرعوض سعد رشاد سعد شيماء97226

البحيرةاألدبىمبصرمسعود سعد ابراهيم محمد شيماء97227

البحيرةاألدبىمبصراللمسى موسى مبروك احمد عفاف97228

البحيرةاألدبىمبصرالسواح على محمد ابراهيم عال97229

البحيرةاألدبىمبصرحجاج السيد عبد السيد رضا غاده97230

البحيرةاألدبىمبصرالشريف العزيز عبد المحسن عبد الشرنوبى فرحه97231

البحيرةاألدبىمبصرمندور العزيز عبد محمد رضا منار97232

البحيرةاألدبىمبصربرايب ابراهيم حسنين المقصود عبد منار97233

البحيرةاألدبىمبصربرانيه المجيد عبد محمد مدحت منال97234

البحيرةاألدبىمبصرسعيد دسوقى الفتوح ابو محمد ميرنا97235

البحيرةاألدبىمبصرعثمان محمد احمد نسمه97236

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى على احمد اسماعيل نرمين97237

البحيرةاألدبىمبصرمحمود سعد توفيق نرمين97238

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد انصارى ابراهيم نورهان97239

البحيرةاألدبىمبصرمرسال سالم الشرنوبى الفتاح عبد نورهان97240

البحيرةاألدبىمبصرعثمان المجيد عبد عثمان محمد نورهان97241

البحيرةاألدبىمبصرشلضم احمد مصطفى نصر نيره97242

البحيرةاألدبىمبصرفرج سعد على سعيد هدى97243

البحيرةاألدبىمبصرشحاته حسن خميس هاجر97244

البحيرةاألدبىمبصرالسعودى على حسانين على وفاء97245

البحيرةاألدبىمبصرخميس حافظ على حافظ والء97246

البحيرةاألدبىمبصرالشريف عبده محمد حسن والء97247

البحيرةاألدبىمبصرالشرنوبى احمد حسن والء97248

البحيرةاألدبىمبصرعبده محمد باتع اسماء97249

البحيرةاألدبىمبصربركات خليفه ابراهيم محمد اسماء97250

البحيرةاألدبىمبصرالرؤف عبد محمد مصطفى اسماء97251

البحيرةاألدبىمبصركريم مسعود محمد مصطفى السيده97252

البحيرةاألدبىمبصرصماده ابو المجيد عبد حفنى امانى97253

البحيرةاألدبىمبصرطه عوض صبرى امانى97254

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الجواد عبد محمود امانى97255

البحيرةاألدبىمبصرطعيمه سماحى المجيد عبد على امل97256

البحيرةاألدبىمبصركريم عوض كريم على امل97257

البحيرةاألدبىمبصرصابر احمد محمد امنيه97258

البحيرةاألدبىمبصرحجاج العاطى عبد احمد هللا عبد ايمان97259

البحيرةاألدبىمبصررزق الوهاب عبد المجيد عبد ايمان97260

البحيرةاألدبىمبصربدر احمد الرازق عبد محمد ايمان97261

البحيرةاألدبىمبصرخليف المقصود عبد عوض مصطفى بسنت97262

البحيرةاألدبىمبصرهللا خير محمد الشحات دينا97263

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد الشاملى مهدى رانيا97264

البحيرةاألدبىمبصرالفاضلى سعد رودى رنا97265

البحيرةاألدبىمبصربركات قطب محمد شعبان زينات97266
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ثانلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن424لقانة/ ف

ن341لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن364لقانة/ ف

ن461لقانة/ ف

ن441لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن403لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن462لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن375لقانة/ ف

ن450لقانة/ ف

ن452لقانة/ ف

ن448لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن360ابوالسحما/ ف

ن381ابوالسحما/ ف

ن405ابوالسحما/ ف

ن389ابوالسحما/ ف

ن598ابوالسحما/ ف

ن352ابوالسحما/ ف

ن372ابوالسحما/ ف

ن487ابوالسحما/ ف

ن563ابوالسحما/ ف

ن476ابوالسحما/ ف

ثانابوالسحما/ ف

ن438ابوالسحما/ ف

ن482ابوالسحما/ ف

ن516ابوالسحما/ ف

ن446ابوالسحما/ ف

ن446ابوالسحما/ ف

ثانابوالسحما/ ف

ن405ابوالسحما/ ف
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البحيرةاألدبىمبصربركات خليفه هللا عبد محمد سعده97267

البحيرةاألدبىمبصربركات خليفه محمد القادر عبد سهام97268

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل سعد جمعه شيرين97269

البحيرةاألدبىمبصرشرابيه رزق رمضان شوقيه97270

البحيرةاألدبىمبصرموسى محمد عسران ابراهيم شيماء97271

البحيرةاألدبىمبصرطعيمه فكرى صالح غاده97272

البحيرةاألدبىمبصرالعزقالنى محمد راضى سعيد فرحه97273

البحيرةاألدبىمبصرخليفه اسماعيل رضا مريم97274

البحيرةاألدبىمبصرطعيمه فكرى خالد مياده97275

البحيرةاألدبىمبصرسعد محمد سعد السيد مى97276

البحيرةاألدبىمبصرزقزوق على مظلوم ندى97277

البحيرةاألدبىمبصررزق ابراهيم السيد ورده97278

البحيرةاألدبىمبصرتركى هللا عبد محمود الجليل عبد وسام97279

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد الرحمن عبد محمد رزق والء97280

البحيرةاألدبىمبصرحجازى احمد على محمد يارا97281

البحيرةاألدبىمبصرهللا عطا هللا عبد جميل نبيل اروى97282

البحيرةاألدبىمبصرودن اسماعيل رمضان عادل االء97283

البحيرةاألدبىمبصربحيرى محمد شوقى محمد امنيه97284

البحيرةاألدبىمبصرمسعود الرازق عبد محمد رضا ايمان97285

البحيرةاألدبىمبصرالنجار الحميد عبد مسعود الحميد عبد حنين97286

البحيرةاألدبىمبصرصالح الكريم عبد محمد خيرى رحاب97287

البحيرةاألدبىمبصردقيقه ابو الوهاب عبد الوهاب عبد محمود رنا97288

البحيرةاألدبىمبصرغنيم العزيز عبد السيد احمد سماح97289

البحيرةاألدبىمبصرزبادى محمد اسماعيل بشير شيماء97290

البحيرةاألدبىمبصرقرقر خليل طه الحميد عبد نسرين97291

البحيرةاألدبىمبصرشرف احمد محمد فوزى نورا97292

البحيرةاألدبىمبصرالمزين عوض امين المنعم عبد هاله97293

البحيرةاألدبىمبصرسالم الغنى عبد خليل سليمان وفاء97294

البحيرةاألدبىمبصرشوينه حسن العزيز عبد السالم عبد اسماء97295

البحيرةاألدبىمبصرالنجار المجيد عبد رسالن اسماء97296

البحيرةاألدبىمبصرالكومى الرحمن عبد عماد امل97297

البحيرةاألدبىمبصرزعتر هلل ذكر ابراهيم على امنيه97298

البحيرةاألدبىمبصرالنجار حسين احمد رضا اميره97299

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد زكريا ايمان97300

البحيرةاألدبىمبصرزاهر محمد محمد حامد محمد ايمان97301

البحيرةاألدبىمبصرالبيومى اسماعيل حسن جابر ايه97302

البحيرةاألدبىمبصرحنوره محمود محمد حسين ايه97303

البحيرةاألدبىمبصرباشا السيد العزيز عبد سامى بسمه97304

البحيرةاألدبىمبصرشقيطه الحميد عبد محمد المنعم عبد شروق97305

البحيرةاألدبىمبصرنصار السيد احمد حلمى شيماء97306

البحيرةاألدبىمبصرشراره السيد على مؤمن فاطمه97307

البحيرةاألدبىمبصرغراب حسين السالم عبد اسماعيل مشيره97308
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ثانابوالسحما/ ف

ن411ابوالسحما/ ف

ن393ابوالسحما/ ف

ن416ابوالسحما/ ف

ن472ابوالسحما/ ف

ن490ابوالسحما/ ف

ن412ابوالسحما/ ف

ن517ابوالسحما/ ف

ن471ابوالسحما/ ف

ن449ابوالسحما/ ف

ن499ابوالسحما/ ف

ن426ابوالسحما/ ف

ثانابوالسحما/ ف

ن506ابوالسحما/ ف

ن511ابوالسحما/ ف

ن377اسمانيا/ ف

ن384اسمانيا/ ف

ن372اسمانيا/ ف

ن428اسمانيا/ ف

ن385اسمانيا/ ف

ن405اسمانيا/ ف

ن530اسمانيا/ ف

ن425اسمانيا/ ف

ن455اسمانيا/ ف

ن536اسمانيا/ ف

ن486اسمانيا/ ف

ن504اسمانيا/ ف

ثاناسمانيا/ ف

ن470نكال جزيرة/ ف

ثاننكال جزيرة/ ف

ن329نكال جزيرة/ ف

ن562نكال جزيرة/ ف

ثاننكال جزيرة/ ف

راسبنكال جزيرة/ ف

ن426نكال جزيرة/ ف

راسبنكال جزيرة/ ف

ن352نكال جزيرة/ ف

ن477نكال جزيرة/ ف

ن464نكال جزيرة/ ف

ن420نكال جزيرة/ ف

ثاننكال جزيرة/ ف

ثاننكال جزيرة/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد مبروك على عنتر فايز مى97309

البحيرةاألدبىمبصرالنبى عبد رواق هللا عبد ندى97310

البحيرةاألدبىمبصرالداعر العزيز عبد محمد على العاطى عبد نور97311

البحيرةاألدبىمبصرالتراس الفتاح عبد حسن فتحى نور97312

البحيرةاألدبىمبصرخطاب صالح مصطفى سعيد ياسمين97313

البحيرةاألدبىمبصرالبيبانى بسيونى ابراهيم اسراء97314

البحيرةاألدبىمبصرسعد على قطب اسراء97315

البحيرةاألدبىمبصرالجداوى ابراهيم اللطيف عبد سعد اسماء97316

البحيرةاألدبىمبصرالنجار محمد الستار عبد اسماء97317

البحيرةاألدبىمبصرعبده محمد على مسعود امال97318

البحيرةاألدبىمبصرهيف ابو الجواد عبد احمد انعام97319

البحيرةاألدبىمبصرالصنافيرى ابراهيم احمد ايمان97320

البحيرةاألدبىمبصرالخولى بسيونى محمد احمد احمد ايمان97321

البحيرةاألدبىمبصرشاهين الرؤف عبد محمد ايمان97322

البحيرةاألدبىمبصرشنب ابو محمد محمد ايمان97323

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد السالم عبد ايه97324

البحيرةاألدبىمبصرالعطار احمد ناصر بسمله97325

البحيرةاألدبىمبصرطاحونيه محمد محمد حنان97326

البحيرةاألدبىمبصرهللا عطا هللا عبد جميل محمد رانيا97327

البحيرةاألدبىمبصرالنجار مصطفى امين رحمه97328

البحيرةاألدبىمبصرالنشيلى احمد السعيد رنا97329

البحيرةاألدبىمبصرعماره احمد احمد ساره97330

البحيرةاألدبىمبصرحميده يونس حميده سعادات97331

البحيرةاألدبىمبصرالعطار حسن احمد شرمين97332

البحيرةاألدبىمبصرهندى رمضان الحميد عبد جمعه منار97333

البحيرةاألدبىمبصرخطاب احمد ابراهيم مى97334

البحيرةاألدبىمبصرموسى السيد ابراهيم مى97335

البحيرةاألدبىمبصرالفخرانى ابراهيم بسيونى ندى97336

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى الدسوقى السيد نورا97337

البحيرةاألدبىمبصرفواز الجواد عبد محمود نوران97338

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى السيد الحميد عبد نورهان97339

البحيرةاألدبىمبصربركات ابراهيم احمد نيره97340

البحيرةاألدبىمبصررمضان محمد ابراهيم هانم97341

البحيرةاألدبىمبصرنافعه على حسن هند97342

البحيرةاألدبىمبصرالنباصى على حامد وفاء97343

البحيرةاألدبىمبصرالنجار دسوقى على محمد ياسمين97344

البحيرةاألدبىمبصرالحاجرى السيد امين احمد سمير االء97345

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى على محمد ابراهيم ايه97346

البحيرةاألدبىمبصرمنصور محمد احمد عشرى احمد ايه97347

البحيرةاألدبىمبصرخطوه ابو على فرحات انور جمال ايه97348

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى عرفه رمضان سعيد ايه97349

البحيرةاألدبىمبصربركات الرحمن عبد سعيد الرحمن عبد ايه97350
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ن323نكال جزيرة/ ف

ن440نكال جزيرة/ ف

ثاننكال جزيرة/ ف

راسبنكال جزيرة/ ف

ن415نكال جزيرة/ ف

ن501ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ثانابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن400ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن434ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن391ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن368ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن442ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن532ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ثانابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن429ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن446ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن482ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن434ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن426ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن437ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن445ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ثانابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن531ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن495ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن405ابوشنب الرحمن عبد/ ف

راسبابوشنب الرحمن عبد/ ف

ثانابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن429ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ثانابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن452ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ثانابوشنب الرحمن عبد/ ف

راسبابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن425ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن523ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ثانابوشنب الرحمن عبد/ ف

ثانابوشنب الرحمن عبد/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن552البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن427البارود ايتاى/ ف
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البحيرةاألدبىمبصردرويش الخالق عبد السالم عبد ايه97351

البحيرةاألدبىمبصربدر الفتاح عبد الكريم عبد ايه97352

البحيرةاألدبىمبصرخليل على محمد زكى المجيد عبد ايه97353

البحيرةاألدبىمبصرحجازى حسيب محمد ايه97354

البحيرةاألدبىمبصرخليل محمد الجواد عبد محمد ايه97355

البحيرةاألدبىمبصرالديب احمد محمد فتحى منصور ايه97356

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد عبده محمد الصادق عبد حلمى احالم97357

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد الحميد عبد رمضان اسماء97358

البحيرةاألدبىمبصرقطله محمد الحميد عبد فوزى اسماء97359

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم السيد الحيص حسن محمد اسماء97360

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السيد عوض محمود اسماء97361

البحيرةاألدبىمبصرمحمد احمد العظيم عبد مفرح اسماء97362

البحيرةاألدبىمبصرطه الفتاح عبد محمود عادل اكرام97363

البحيرةاألدبىمبصرالدايم عبد الوهاب عبد محمود خميس الشيماء97364

البحيرةاألدبىمبصرحاتم حسين محمد شبل الشيماء97365

البحيرةاألدبىمبصرحرب علوانى السالم عبد الرازق عبد امانى97366

البحيرةاألدبىمبصروهدان يونس فتحى محمد امانى97367

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم حمد محمد ياسر امانى97368

البحيرةاألدبىمبصرالجزار حسن ابراهيم رمضان امل97369

البحيرةاألدبىمبصرشحاته حسين احمد وحيد اميره97370

البحيرةاألدبىمبصرهندى ابو احمد سيد رضا امنيه97371

البحيرةاألدبىمبصرسالم ابو النبى عبد النبى عبد صبحى امنيه97372

البحيرةاألدبىمبصرسالم احمد رشاد احمد اسراء97373

البحيرةاألدبىمبصرالجندى عيسى محمد الحليم عبد اشرف اسراء97374

البحيرةاألدبىمبصرالعنين ابو السيد جمعه حمدان اسراء97375

البحيرةاألدبىمبصرحلوه ابو العاطى عبد الحكيم عبد رفيق اسراء97376

البحيرةاألدبىمبصرالبيومى مرسى الاله عبد مرسى اسراء97377

البحيرةاألدبىمبصرمحمد حسن حسن ابراهيم هشام اسراء97378

البحيرةاألدبىمبصرالقصاص امام محمد يسرى اسراء97379

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد رمضان محمد اسراء97380

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد السالم عبد حسن ايمان97381

البحيرةاألدبىمبصرجعفر السالم عبد حمدى عادل ايمان97382

البحيرةاألدبىمبصرجوده عطيه محمد السالم عبد ايمان97383

البحيرةاألدبىمبصردومه ابراهيم محمود ابراهيم ايناس97384

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد السميع عبد الهادى عبد رجب بثينه97385

البحيرةاألدبىمبصرنعيم محمد مأمون محمود بسمه97386

البحيرةاألدبىمبصردياب المجيد عبد ربيع تيسير97387

البحيرةاألدبىمبصرالدقله ربه عبد العزيز عبد رفعت جهاد97388

البحيرةاألدبىمبصركيشار الرحمن عبد عدلى الرحمن عبد حسناء97389

البحيرةاألدبىمبصردبور المنعم عبد محمد حسناء97390

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد زكريا الرازق عبد السيد حنان97391

البحيرةاألدبىمبصرخضر سويد سعد عادل خلود97392
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ن475البارود ايتاى/ ف

ن384البارود ايتاى/ ف

ن403البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن444البارود ايتاى/ ف

ن502البارود ايتاى/ ف

ن454البارود ايتاى/ ف

ن349البارود ايتاى/ ف

ن366البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن349البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن391البارود ايتاى/ ف

ن437البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن366البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن344البارود ايتاى/ ف

ن374البارود ايتاى/ ف

ن358البارود ايتاى/ ف

ن377البارود ايتاى/ ف

ن372البارود ايتاى/ ف

ن404البارود ايتاى/ ف

ن401البارود ايتاى/ ف

ن548البارود ايتاى/ ف

ن502البارود ايتاى/ ف

ن500البارود ايتاى/ ف

ن425البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن445البارود ايتاى/ ف

ن383البارود ايتاى/ ف

ن380البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن365البارود ايتاى/ ف

ن389البارود ايتاى/ ف

ن389البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن466البارود ايتاى/ ف

ن429البارود ايتاى/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد منصور خلود97393

البحيرةاألدبىمبصراالشقر منصور هللا عبد احمد داليا97394

البحيرةاألدبىمبصرمسوده محمد جالل طارق داليا97395

البحيرةاألدبىمبصرالوكيل عبد المحسن عبد اشرف دعاء97396

البحيرةاألدبىمبصرحريره عمر محمد ايمن دعاء97397

البحيرةاألدبىمبصرالنقرود عمار الغنى عبد محمد رجب دعاء97398

البحيرةاألدبىمبصرنوفل على الغنى عبد سعد دنيا97399

البحيرةاألدبىمبصربسيونى الغنى عبد بسيونى رفاعى دنيا97400

البحيرةاألدبىمبصرجويلى حسن على حسن رانيا97401

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد شعبان حسنى رانيا97402

البحيرةاألدبىمبصرالدين بهى يوسف السيد مختار رانيا97403

البحيرةاألدبىمبصرراشد احمد عصام رحاب97404

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى قطب محمد نصر رفيده97405

البحيرةاألدبىمبصرالمزين حسين السيد الصاوى رقيه97406

البحيرةاألدبىمبصرصقر خليل على حسين روضه97407

البحيرةاألدبىمبصرالغبيسى درويش حسن محمد روضه97408

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد كامل السعيد خالد ريحاب97409

البحيرةاألدبىمبصروهدان عبده يونس محمود زينب97410

البحيرةاألدبىمبصررى الشابو احمد فؤاد صبرى سماح97411

البحيرةاألدبىمبصرفايد الغنى عبد محمد عيد سمر97412

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد على سمر97413

البحيرةاألدبىمبصرونس العزيز عبد محمود ايمن سهيله97414

البحيرةاألدبىمبصرزقيزق على هللا فتح عبود شمس97415

البحيرةاألدبىمبصراالبراشى الحليم عبد حامد صبحى شيماء97416

البحيرةاألدبىمبصرهلل الغنى عبد كامل محمد شيماء97417

البحيرةاألدبىمبصريوسف على رزق محمد صابرين97418

البحيرةاألدبىمبصرالدايم عبد السالم عبد النبى عبد صفيه97419

البحيرةاألدبىمبصرقنديل محمد قنديل عاطف ضحى97420

البحيرةاألدبىمبصرخضر محمد على رمضان عائشه97421

البحيرةاألدبىمبصرفوده محمد السيد محمود السيد عبير97422

البحيرةاألدبىمبصرحسانين محمد حسانين على صالح عزه97423

البحيرةاألدبىمبصرالحاجرى هللا جاد زيد ابو الدين سيف عزيزه97424

البحيرةاألدبىمبصرودن ابراهيم الحميد عبد صبحى علياء97425

البحيرةاألدبىمبصرونس احمد المنعم عبد الزهراء فاطمه97426

البحيرةاألدبىمبصرخضر دياب الباقى عبد خالد فاطمه97427

البحيرةاألدبىمبصرمسوده طلبه رمضان رمضان فاطمه97428

البحيرةاألدبىمبصرشادى ابو المنعم عبد محمد المنعم عبد فاطمه97429

البحيرةاألدبىمبصرخليفه احمد الغنى عبد احمد ماريه97430

البحيرةاألدبىمبصرالدين بهى ابراهيم المنعم عبد سعيد مبروكه97431

البحيرةاألدبىمبصرالخولى هللا جاد احمد اكرم مروه97432

البحيرةاألدبىمبصرشادى ابو العزيز عبد المعطى عبد مروه97433

البحيرةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم على مروه97434
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ن375البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن462البارود ايتاى/ ف

ن493البارود ايتاى/ ف

ن462البارود ايتاى/ ف

ن487البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن486البارود ايتاى/ ف

ن375البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن527البارود ايتاى/ ف

ن445البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن371البارود ايتاى/ ف

ن337البارود ايتاى/ ف

ن354البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن359البارود ايتاى/ ف

ن390البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن421البارود ايتاى/ ف

ن435البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن400البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن445البارود ايتاى/ ف

ن482البارود ايتاى/ ف

ن455البارود ايتاى/ ف

ن336البارود ايتاى/ ف

ن487البارود ايتاى/ ف

ن371البارود ايتاى/ ف

ن351البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن480البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرشومان الفتاح عبد السيد زكريا مريم97435

البحيرةاألدبىمبصرحماد السيد يسن شعبان مريم97436

البحيرةاألدبىمبصرالقاضى الغنى عبد الحميد عبد مريم97437

البحيرةاألدبىمبصرمحمود المتجلى عبد محمود مريم97438

البحيرةاألدبىمبصرخضر طلب سعد الحكيم عبد منار97439

البحيرةاألدبىمبصرالعشرى محمد العاطى عبد كرم منار97440

البحيرةاألدبىمبصرخضر السيد محمد صفوت هللا منه97441

البحيرةاألدبىمبصررجب رمضان رجب عصام ناريمان97442

البحيرةاألدبىمبصرخالش محمد حسيب جابر ناهد97443

البحيرةاألدبىمبصراحمد الدايم عبد فرج رفيق ندا97444

البحيرةاألدبىمبصرالسنباطى عوض السيد صبرى ندا97445

البحيرةاألدبىمبصرالتلبنتى العزيز عبد احمد ممدوح ندى97446

البحيرةاألدبىمبصرايوب على سعد هالل ندى97447

البحيرةاألدبىمبصرالكشحت مرسى احمد مرسى قطب نورا97448

البحيرةاألدبىمبصرموسى ابراهيم سعيد جمال نوره97449

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد محمد النبى عبد جمعه نهى97450

البحيرةاألدبىمبصرشعالن محمد صبحى رجب نيره97451

البحيرةاألدبىمبصرفرحات ابراهيم احمد ربيع نورهان97452

البحيرةاألدبىمبصرحجازى المقصود عبد محمد السالم عبد محمد نورهان97453

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد محمد الخالق عبد سمير احمد هاجر97454

البحيرةاألدبىمبصرزينه ابو حسن المطلب عبد الحسينى هاجر97455

البحيرةاألدبىمبصرعيشه ابو فرج شفيق بدران هاجر97456

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد حلمى سعيد هاجر97457

البحيرةاألدبىمبصرالرحيم عبد الشامخ محمد هللا عبد هاجر97458

البحيرةاألدبىمبصرفتيانى حسنين احمد محمد هاجر97459

البحيرةاألدبىمبصرغانم الهادى عبد حسن على هايدى97460

البحيرةاألدبىمبصرالرشيدى مصطفى حامد ادهم هدير97461

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد فتحى يوسف هيام97462

البحيرةاألدبىمبصرالبقرى احمد الحميد عبد صبحى وفاء97463

البحيرةاألدبىمبصراالحول احمد جعيفرى عصام والء97464

البحيرةاألدبىمبصرالجمل موسى رمضان محمد وائل والء97465

البحيرةاألدبىمبصرمنور محمد فتحى عالء يارا97466

البحيرةاألدبىمبصرمطر القوى عبد حسين ابراهيم ياسمين97467

البحيرةاألدبىمبصرالشافعى محمد ابراهيم امنيه97468

البحيرةاألدبىمبصرالعال ابو السيد احمد حماده نورا97469

البحيرةاألدبىمبصرالماحى احمد سيد السيد هللا عبد ليلى97470

البحيرةاألدبىمبصريونس محمد اسماعيل علياء97471

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد مراد احمد اسراء97472

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد رضا اسراء97473

البحيرةاألدبىمبصرمحمد رجب محمد اسماء97474

البحيرةاألدبىمبصرفايد محمد حمدى السيد االء97475

البحيرةاألدبىمبصرغزال محمد رضوان االء97476
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ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن378البارود ايتاى/ ف

ن364البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن377البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن376البارود ايتاى/ ف

ن415البارود ايتاى/ ف

ن436البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن423البارود ايتاى/ ف

ن358البارود ايتاى/ ف

ن455البارود ايتاى/ ف

ن498البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن372البارود ايتاى/ ف

ن367البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن408سمك علية/ ف

ن331سمك علية/ ف

ن373سمك علية/ ف

ثانسمك علية/ ف

ن334بالبحيرة بدر/ ف

ن522بالبحيرة بدر/ ف

ن440بالبحيرة بدر/ ف

ن471بالبحيرة بدر/ ف

ن512بالبحيرة بدر/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرمحمد على محمد امل97477

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد اميره97478

البحيرةاألدبىمبصرمحمد احمد ناصر ايمان97479

البحيرةاألدبىمبصرسكر محمد العزيز عبد حنان97480

البحيرةاألدبىمبصرمبروك محمود محمود دينا97481

البحيرةاألدبىمبصرمجاهد ابراهيم هللا عبد سحر97482

البحيرةاألدبىمبصرعفيفى الالمى محمد هشام سلمى97483

البحيرةاألدبىمبصرعدالن السعيد عدالن عاليه97484

البحيرةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود احمد عبير97485

البحيرةاألدبىمبصرعلى احمد اشرف عزه97486

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد عادل علياء97487

البحيرةاألدبىمبصرحسنين الحى عبد عزت لبنى97488

البحيرةاألدبىمبصرالدين خير على حمد خميس لمياء97489

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى السيد ابراهيم ندى97490

البحيرةاألدبىمبصرموسى الحميد عبد احمد ندى97491

البحيرةاألدبىمبصرسليمان اللطيف عبد اللطيف عبد على نهال97492

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد كمال نهال97493

البحيرةاألدبىمبصرمحمد صبرى على هاجر97494

البحيرةاألدبىمبصرالتراس محمد حسن فريد هاجر97495

البحيرةاألدبىمبصرالجمل فوزى كارم هاجر97496

البحيرةاألدبىمبصرموسى على محمد هناء97497

البحيرةاألدبىمبصرمحمد امين محمد امين اسراء97498

البحيرةاألدبىمبصرالسيد الحفيظ عبد مصطفى محمد اسراء97499

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو محمد عمر اسراء97500

البحيرةاألدبىمبصراحمد رفاعى مصطفى اسراء97501

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد مجدى اسماء97502

البحيرةاألدبىمبصرمحمد احمد رفاعى مصطفى اسماء97503

البحيرةاألدبىمبصرحسين ذكى محمود نبيل اسماء97504

البحيرةاألدبىمبصرالخمرى الفتاح عبد قطب خالد ايمان97505

البحيرةاألدبىمبصرالمنشاوى على هللا عبد احمد بسنت97506

البحيرةاألدبىمبصرشلوع ابو ابراهيم هللا عبد تسنيم97507

البحيرةاألدبىمبصرالجعبيرى امين سعد براءه رقيه97508

البحيرةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد رجب روان97509

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو محمد عمر ساره97510

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد محمد عادل شيماء97511

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم عمرو بسيونى عائشه97512

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل الكريم عبد سعيد فاطمه97513

البحيرةاألدبىمبصرفايد الحسن ابو حسام فتحيه97514

البحيرةاألدبىمبصرحاويل على الستار عبد جمعه مى97515

البحيرةاألدبىمبصرمسعود القوى عبد هللا عبد منى97516

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد سعيد نورهان97517

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد احمد نواره97518
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ثانبالبحيرة بدر/ ف

ن365بالبحيرة بدر/ ف

ن439بالبحيرة بدر/ ف

ن401بالبحيرة بدر/ ف

ن507بالبحيرة بدر/ ف

ن559بالبحيرة بدر/ ف

ن533بالبحيرة بدر/ ف

ن389بالبحيرة بدر/ ف

ن564بالبحيرة بدر/ ف

ثانبالبحيرة بدر/ ف

ثانبالبحيرة بدر/ ف

ن491بالبحيرة بدر/ ف

ن529بالبحيرة بدر/ ف

ن454بالبحيرة بدر/ ف

ن528بالبحيرة بدر/ ف

ن461بالبحيرة بدر/ ف

ن449بالبحيرة بدر/ ف

ن499بالبحيرة بدر/ ف

ن558بالبحيرة بدر/ ف

ن399بالبحيرة بدر/ ف

ن424بالبحيرة بدر/ ف

ن396النطرون وادى/ ف

ن409النطرون وادى/ ف

ن553النطرون وادى/ ف

ن497النطرون وادى/ ف

ن524النطرون وادى/ ف

ن503النطرون وادى/ ف

ن452النطرون وادى/ ف

ن477النطرون وادى/ ف

ن431النطرون وادى/ ف

ن509النطرون وادى/ ف

ن506النطرون وادى/ ف

ن419النطرون وادى/ ف

ن475النطرون وادى/ ف

ن442النطرون وادى/ ف

ن589النطرون وادى/ ف

ن376النطرون وادى/ ف

ثانالنطرون وادى/ ف

ن474النطرون وادى/ ف

ن596النطرون وادى/ ف

ن543النطرون وادى/ ف

ن470النطرون وادى/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرحماد محمد الرحمن عبد زينهم هدى97519

البحيرةاألدبىمبصرمبارك حافظ نشأت اسراء97520

البحيرةاألدبىمبصرالسيد عبد امام عادل اسماء97521

البحيرةاألدبىمبصرنجله ابو عبده على يسرى اسماء97522

البحيرةاألدبىمبصرالقرمانى منصور على شريف االء97523

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم فوزى اميره97524

البحيرةاألدبىمبصرمحمد زايد هللا عبد زايد ايه97525

البحيرةاألدبىمبصربركات السيد الدايم عبد ايمان97526

البحيرةاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد الحكيم عبد ايه97527

البحيرةاألدبىمبصررواش على عطيه خميس حنان97528

البحيرةاألدبىمبصرقرقور على الجليل عبد فتحى داليا97529

البحيرةاألدبىمبصرمحمود محمد على سمر97530

البحيرةاألدبىمبصرالقوى عبد العظيم عبد القوى عبد سها97531

البحيرةاألدبىمبصررحومه شحات رجب غاده97532

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الراعى شعبان فرحه97533

البحيرةاألدبىمبصرالخياط السالم عبد ابراهيم مريم97534

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو صادق الرحمن عبد خالد منى97535

البحيرةاألدبىمبصرالعدلى النبى عبد الهادى عبد ندى97536

البحيرةاألدبىمبصركامل عيد جمال نرمين97537

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد العزيز عبد سامى نسرين97538

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الراعى محمد هدى97539

البحيرةاألدبىمبصررزق ابراهيم محمد السيد اسراء97540

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى محمد السيد عبد محمد اسماء97541

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمد سليمان ايه97542

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد على سالم محمد ايه97543

البحيرةاألدبىمبصرطه خليل محمد خليل تسنيم97544

البحيرةاألدبىمبصرحسن على توفيق محمد دعاء97545

البحيرةاألدبىمبصرالديهى خليفه محمد محمد رغده97546

البحيرةاألدبىمبصرعامر محمد متولى رقيه97547

البحيرةاألدبىمبصرالدين سعد احمد ممدوح ساره97548

البحيرةاألدبىمبصرمرسى حسانين ثابت وحيد سرمين97549

البحيرةاألدبىمبصرهمام ابراهيم الرازق عبد علياء97550

البحيرةاألدبىمبصرهالل خليل القوى عبد كمال هللا منه97551

البحيرةاألدبىمبصرشومان سالمه احمد محمد هللا منه97552

البحيرةاألدبىمبصرالشعراوى محمد على رفاعى ناديه97553

البحيرةاألدبىمبصرشومان سالمه فتحى هشام نجالء97554

البحيرةاألدبىمبصرالجمال محمد محمود اسماعيل هاجر97555

البحيرةاألدبىمبصرالنجاه ابو فوزى محمود صابر هاجر97556

البحيرةاألدبىمبصراحمد على محمود طه ياسمين97557

البحيرةاألدبىمبصرعبده قطب رفاعى جابر احالم97558

البحيرةاألدبىمبصركشاف طه محمد طه اسراء97559

البحيرةاألدبىمبصرعوض الحميد عبد مسعود جمال االء97560
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ن372النطرون وادى/ ف

ن471النجاح/ ف

ن445النجاح/ ف

ن463النجاح/ ف

ن382النجاح/ ف

راسبالنجاح/ ف

ن363النجاح/ ف

ن380النجاح/ ف

راسبالنجاح/ ف

ن560النجاح/ ف

ن444النجاح/ ف

ن339النجاح/ ف

ن339النجاح/ ف

ن382النجاح/ ف

راسبالنجاح/ ف

ن416النجاح/ ف

ثانالنجاح/ ف

ن399النجاح/ ف

ن419النجاح/ ف

ن557النجاح/ ف

ثانالنجاح/ ف

ن479شاهين عمر/ ف

ن486شاهين عمر/ ف

ن504شاهين عمر/ ف

ن514شاهين عمر/ ف

ن501شاهين عمر/ ف

ن511شاهين عمر/ ف

ن423شاهين عمر/ ف

ن565شاهين عمر/ ف

ن551شاهين عمر/ ف

ن438شاهين عمر/ ف

ن419شاهين عمر/ ف

ن547شاهين عمر/ ف

ن517شاهين عمر/ ف

ن432شاهين عمر/ ف

ن503شاهين عمر/ ف

ن436شاهين عمر/ ف

ن544شاهين عمر/ ف

ن490شاهين عمر/ ف

ن483بالبحيرة الرحمانية/ ف

ن574بالبحيرة الرحمانية/ ف

ن481بالبحيرة الرحمانية/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرعبده محمد محمد على االء97561

البحيرةاألدبىمبصرحبيب محمد احمد محمد االء97562

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى اسماعيل احمد ابراهيم دالل97563

البحيرةاألدبىمبصرسالم رمضان ابراهيم محمد رتيبه97564

البحيرةاألدبىمبصرالحيوى خليل السالم عبد خليل روان97565

البحيرةاألدبىمبصرفايد الحليم عبد العزيز عبد محمد سعاد97566

البحيرةاألدبىمبصرالمتينى محمد بسيونى اشرف سوزان97567

البحيرةاألدبىمبصركحك محمد مبروك محمد شيماء97568

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو العزيز عبد مصطفى فرحه97569

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ داود منصور الرحمن عبد منار97570

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى الحميد عبد احمد فتحى مياده97571

البحيرةاألدبىمبصرمراد محمد احمد احمد ندى97572

البحيرةاألدبىمبصرالمناخلى محمد الحى عبد محمد ياسمين97573

البحيرةاألدبىمبصرالعسكرى محمد محمود على اروى97574

البحيرةاألدبىمبصرسعد محمد هللا فتح سعد اسماء97575

البحيرةاألدبىمبصرسالم ابراهيم سالم ابراهيم اصاله97576

البحيرةاألدبىمبصرسالمه حسن محمد رفعت ايمان97577

البحيرةاألدبىمبصرالعالم الكريم عبد خضر محمد ايمان97578

البحيرةاألدبىمبصربدر هللا فتح محمد بدر بسيمه97579

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد ناصر حامد احمد دينا97580

البحيرةاألدبىمبصرالسقا محمد فرج سعيد رانيا97581

البحيرةاألدبىمبصرالطويل على رضوان ابراهيم ريم97582

البحيرةاألدبىمبصرالقاضى السيد ابراهيم فؤاد شاهنده97583

البحيرةاألدبىمبصرديغم محمد على محمد صفيه97584

البحيرةاألدبىمبصرالصيحى فراج احمد حمدى احمد منار97585

البحيرةاألدبىمبصرالعالم هللا فتح سعيد على مياده97586

البحيرةاألدبىمبصرالعالم منصور منصور محمد ندى97587

البحيرةاألدبىمبصرعجوه ابو قطب اسماعيل مرسى نورهان97588

البحيرةاألدبىمبصرحماد على كمال رضا هاجر97589

البحيرةاألدبىمبصرخديجه ابو محمد الحميد عبد محمد هاله97590

البحيرةاألدبىمبصرعكاشه السالم عبد ناصر محمد هند97591

البحيرةاألدبىمبصرالخولى محمد هللا عبد سعيد لبنى97592

البحيرةاألدبىمبصرخليل ابو هللا عبد سعيد حسنى ياسمين97593

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم متولى الناصر عبد اسماء97594

البحيرةاألدبىمبصرعبده العزيز عبد محمد اسماء97595

البحيرةاألدبىمبصرصباح السيد محمود محمد اسماء97596

البحيرةاألدبىمبصرعمار العنين ابو احمد العنين ابو االء97597

البحيرةاألدبىمبصرالدفراوى العزيز عبد محمود االء97598

البحيرةاألدبىمبصرعبيد احمد الناصر عبد ايه97599

البحيرةاألدبىمبصرحسبون مسعود محمد عيد ايه97600

البحيرةاألدبىمبصرحبليزه حنفى محمود حنفى اسراء97601

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد على الحليم عبد اسراء97602



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3844

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن470بالبحيرة الرحمانية/ ف

ن505بالبحيرة الرحمانية/ ف

راسببالبحيرة الرحمانية/ ف

ن528بالبحيرة الرحمانية/ ف

ن586بالبحيرة الرحمانية/ ف

راسببالبحيرة الرحمانية/ ف

ن555بالبحيرة الرحمانية/ ف

ن407بالبحيرة الرحمانية/ ف

ثانبالبحيرة الرحمانية/ ف

ن467بالبحيرة الرحمانية/ ف

ن409بالبحيرة الرحمانية/ ف

ن478بالبحيرة الرحمانية/ ف

ن431بالبحيرة الرحمانية/ ف

ن464سمخراط/ ف

ن502سمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ن525سمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ن413سمخراط/ ف

ن470سمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

راسبسمخراط/ ف

ن398سمخراط/ ف

راسبسمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ن471سمخراط/ ف

ن479سمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ن407.5سمخراط/ ف

ن462سمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ن438بالبحيرة سنهور/ ف

ن387بالبحيرة سنهور/ ف

ن423بالبحيرة سنهور/ ف

ن427بالبحيرة سنهور/ ف

ن479بالبحيرة سنهور/ ف

ن368بالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ن433بالبحيرة سنهور/ ف

ن508بالبحيرة سنهور/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد العزيز عبد ابراهيم ايمان97603

البحيرةاألدبىمبصرحسين ابو محمد السيد باهى ايمان97604

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل خليل اسماعيل عادل ايمان97605

البحيرةاألدبىمبصرفراج محمد محمود محمد ايمان97606

البحيرةاألدبىمبصرعابدين حسن يوسف ايمان97607

البحيرةاألدبىمبصرهللا نعمه موسى حمدى المنعم عبد جهاد97608

البحيرةاألدبىمبصرالصردى محمد كمال داليا97609

البحيرةاألدبىمبصرالفقى على محمود تامر دينا97610

البحيرةاألدبىمبصرصهوان محمد حلمى دينا97611

البحيرةاألدبىمبصرراضى السيد راضى شعبان رانيا97612

البحيرةاألدبىمبصرالكمشيشى الرحمن عبد صبرى رانيا97613

البحيرةاألدبىمبصرقلقيله على ناصر رحمه97614

البحيرةاألدبىمبصرالتومى فرج على خميس رشا97615

البحيرةاألدبىمبصردرويش شحاته محمد عالء روال97616

البحيرةاألدبىمبصرزغلول على احمد رويدا97617

البحيرةاألدبىمبصرهللا عطا الرحمن عبد احمد النبى عبد ريهام97618

البحيرةاألدبىمبصرالبص الرحيم عبد محمد النبى عبد ساره97619

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد رجب سالمه97620

البحيرةاألدبىمبصرعبده الحميد عبد محمد الحميد عبد سلمى97621

البحيرةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد انور الشحات سماح97622

البحيرةاألدبىمبصرالمغربى القادر عبد الحميد عبد رياض شيماء97623

البحيرةاألدبىمبصرهدهد جابر رجب غاده97624

البحيرةاألدبىمبصربله السيد على فرحه97625

البحيرةاألدبىمبصرخالف فكرى شريف لمياء97626

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى اسماعيل هللا عبد الحناوى مى97627

البحيرةاألدبىمبصرمحمد خليل محمود محمد شعبان مى97628

البحيرةاألدبىمبصرعساكر ابو محمود ابراهيم محمود مى97629

البحيرةاألدبىمبصرهنه الرحيم عبد احمد ابراهيم مروه97630

البحيرةاألدبىمبصرعبيد المنعم عبد محمد اسالم مروه97631

البحيرةاألدبىمبصرشعبان العزيز عبد على عاطف هللا منه97632

البحيرةاألدبىمبصرمرعى بسيونى رأفت ندى97633

البحيرةاألدبىمبصرسالم يونس سعيد ندى97634

البحيرةاألدبىمبصرجويده الهادى عبد محمد ندى97635

البحيرةاألدبىمبصرجوهر ابراهيم محمد على نورا97636

البحيرةاألدبىمبصرالبسيونى فواد محمد رضا نورهان97637

البحيرةاألدبىمبصرعيد رمضان احمد هند97638

البحيرةاألدبىمبصرعمار العنين ابو احمد هللا عبد والء97639

البحيرةاألدبىمبصرالسنهورى يحيى محمود ايه97640

البحيرةاألدبىمبصرالعونى الحميد عبد ابراهيم منير ايه97641

البحيرةاألدبىمبصررخا النبى عبد احمد حسناء97642

البحيرةاألدبىمبصرمنيسى حسن على جالل خلود97643

البحيرةاألدبىمبصرالسنهورى السيد رمضان رانيا97644
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ن392بالبحيرة سنهور/ ف

ن364بالبحيرة سنهور/ ف

ن520بالبحيرة سنهور/ ف

ن419بالبحيرة سنهور/ ف

ن436بالبحيرة سنهور/ ف

ن386بالبحيرة سنهور/ ف

ن487بالبحيرة سنهور/ ف

ن536بالبحيرة سنهور/ ف

ن468بالبحيرة سنهور/ ف

ن491بالبحيرة سنهور/ ف

ن517بالبحيرة سنهور/ ف

ن436بالبحيرة سنهور/ ف

ن374بالبحيرة سنهور/ ف

ن465بالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ن374بالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ن342بالبحيرة سنهور/ ف

ن506بالبحيرة سنهور/ ف

ن523بالبحيرة سنهور/ ف

ن553بالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ن482.5بالبحيرة سنهور/ ف

ن451بالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ن415بالبحيرة سنهور/ ف

ن469بالبحيرة سنهور/ ف

ن529بالبحيرة سنهور/ ف

ن533بالبحيرة سنهور/ ف

ن424بالبحيرة سنهور/ ف

ن520بالبحيرة سنهور/ ف

ن490بالبحيرة سنهور/ ف

ن481بالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ن365بالبحيرة سنهور/ ف

ثانالمجد/ ف

ثانالمجد/ ف

ن583المجد/ ف

ن385المجد/ ف

ن388المجد/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالشايب ابراهيم ابراهيم حمدى رحمه97645

البحيرةاألدبىمبصرخضير الرؤف عبد فتحى محمود رحمه97646

البحيرةاألدبىمبصرالبرقمانى زغلول محمد روضه97647

البحيرةاألدبىمبصرالجمل على محمد على علياء97648

البحيرةاألدبىمبصرنصر ابراهيم محمود احمد مريم97649

البحيرةاألدبىمبصرالقطرى على حارس هللا منه97650

البحيرةاألدبىمبصرالعونى العزيز عبد اللطيف عبد نورهان97651

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد سعد هانى نيره97652

البحيرةاألدبىمبصرراشد محمد الرحمن عبد محمد هايتى97653

البحيرةاألدبىمبصرمبروك فتحى صبرى فتحى هللا هبه97654

البحيرةاألدبىمبصرالقط محمد مصطفى هللا هبه97655

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد السباعى الحميد عبد ياسمين97656

البحيرةاألدبىمبصرالغالى ابراهيم عطيه ياسمين97657

البحيرةاألدبىمبصرالرؤف عبد محمد رأفت ايه97658

البحيرةاألدبىمبصرزيتحار على احمد عاطف ايه97659

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد هللا عبد الستار عبد ايه97660

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد سعد اللطيف عبد ايه97661

البحيرةاألدبىمبصرزامل محمود عالء ايه97662

البحيرةاألدبىمبصرسليمان راشد سويلم ازهار97663

البحيرةاألدبىمبصربسيونى اسماعيل ربيع اسراء97664

البحيرةاألدبىمبصرموسى سالم سالمه سالم اسراء97665

البحيرةاألدبىمبصرالصمد عبد العزيز عبد سعيد اسراء97666

البحيرةاألدبىمبصرراضى الواحد عبد محمد هللا عبد اسراء97667

البحيرةاألدبىمبصرفوده هللا عبد احمد محمد اسراء97668

البحيرةاألدبىمبصرالجمل يوسف رجب احمد اسماء97669

البحيرةاألدبىمبصرالنعيم عبد كامل اسماعيل اسماء97670

البحيرةاألدبىمبصراحمد فتحى رمضان اسماء97671

البحيرةاألدبىمبصريوسف ابو فتحى الغنى عبد اسماء97672

البحيرةاألدبىمبصرفراج احمد فراج امانى97673

البحيرةاألدبىمبصرعطيه على احمد محمد امنيه97674

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد سعد الرازق عبد اميره97675

البحيرةاألدبىمبصرالصافى كامل الستار عبد انجى97676

البحيرةاألدبىمبصرسعد فتحى سعد ايمان97677

البحيرةاألدبىمبصرمتولى الحميد عبد ابراهيم داليا97678

البحيرةاألدبىمبصرشحاته المالك عبد راقى داليا97679

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد محمد السيد دعاء97680

البحيرةاألدبىمبصرغيث حسين نصر دعاء97681

البحيرةاألدبىمبصرالشبكشى مصطفى على حمدى دينا97682

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد المالك عبد ايمن رانيا97683

البحيرةاألدبىمبصرالجوهرى مرسى محمد عطيه رشا97684

البحيرةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد رضا97685

البحيرةاألدبىمبصرالفضيل عبد الحميد عبد الرازق عبد سمر97686
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ثانالمجد/ ف

ثانالمجد/ ف

ثانالمجد/ ف

ثانالمجد/ ف

ن368المجد/ ف

ن388المجد/ ف

ن427المجد/ ف

ن378المجد/ ف

ثانالمجد/ ف

ن366المجد/ ف

ن422المجد/ ف

ن347المجد/ ف

ن439المجد/ ف

ن423ابوالمطامير/ ف

ن449ابوالمطامير/ ف

ن379ابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

ن426ابوالمطامير/ ف

ن490ابوالمطامير/ ف

ن393ابوالمطامير/ ف

ن403ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن573ابوالمطامير/ ف

ن420ابوالمطامير/ ف

ن406ابوالمطامير/ ف

ن388ابوالمطامير/ ف

ن471ابوالمطامير/ ف

ن538ابوالمطامير/ ف

ن393ابوالمطامير/ ف

ن442ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن372ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن364ابوالمطامير/ ف

ن391ابوالمطامير/ ف

ن471ابوالمطامير/ ف

ن565ابوالمطامير/ ف

ن369ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد الفتاح عبد الهادى عبد ساره97687

البحيرةاألدبىمبصرمحمد سعد الدين عز سهام97688

البحيرةاألدبىمبصرمتولى العزيز عبد سعد رجب سهيله97689

البحيرةاألدبىمبصربدر عمر بدر غاده97690

البحيرةاألدبىمبصرالفار السيد العزيز عبد السيد فاطمه97691

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد هللا عبد خيرت فاطمه97692

البحيرةاألدبىمبصرسلومه الستار عبد شعبان فاطمه97693

البحيرةاألدبىمبصرهللا جيد ناجى الرازق عبد فاطمه97694

البحيرةاألدبىمبصرالصافى جمعه صبرى نانسى97695

البحيرةاألدبىمبصرالمصرى محمود احمد محمد ناهد97696

البحيرةاألدبىمبصرالعبد محمد محمد احمد الهدى نور97697

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى اسماعيل مصطفى نورهان97698

البحيرةاألدبىمبصرالسيد عمر نصر هبه97699

البحيرةاألدبىمبصربسيونى محمد الحميد عبد هناء97700

البحيرةاألدبىمبصرمناع المجيد عبد الغنى عبد اشرف ياسمين97701

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح الوكيل عبد على ياسمين97702

البحيرةاألدبىمبصرراغب فرج جمعه اسماء97703

البحيرةاألدبىمبصرهللا فضل الحكيم عبد ياسر احالم97704

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد كامل الرازق عبد اسراء97705

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد سعد اسماء97706

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم السيد الفتاح عبد محمد اسماء97707

البحيرةاألدبىمبصراحمد حسن احمد اميره97708

البحيرةاألدبىمبصرالقاضى حاتم صالح جمال اميره97709

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى عثمان فرحات جمال ايمان97710

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد المقصود عبد سعيد ايمان97711

البحيرةاألدبىمبصرشتا محمد الشحات عبده ايمان97712

البحيرةاألدبىمبصرعلى الحى عبد شعبان منصور ايمان97713

البحيرةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد طاهر تسنيم97714

البحيرةاألدبىمبصرالشرنوبى السيد محمد احمد محمد جهاد97715

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد خليفه القادر عبد منصور دعاء97716

البحيرةاألدبىمبصرمنصور محمد السالم عبد دنيا97717

البحيرةاألدبىمبصررمضان السيد على دينا97718

البحيرةاألدبىمبصرعمران منصور شلبى هللا عبد رحمه97719

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد رمضان رقيه97720

البحيرةاألدبىمبصرعلى مصطفى حسن سحر97721

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد فوزى احمد سعاد97722

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد المقصود عبد احمد سميه97723

البحيرةاألدبىمبصرالنوحى ابراهيم عوض مصطفى شيرين97724

البحيرةاألدبىمبصرالمصرى احمد السيد ابراهيم شيماء97725

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل حماده السيد جمال شيماء97726

البحيرةاألدبىمبصرعامر الغنى عبد العزيز عبد محمد شيماء97727

البحيرةاألدبىمبصرالنوحى ابراهيم عوض مصطفى شيماء97728
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ن494ابوالمطامير/ ف

ن398ابوالمطامير/ ف

ن368ابوالمطامير/ ف

ن379ابوالمطامير/ ف

ن454ابوالمطامير/ ف

ن401ابوالمطامير/ ف

ن521ابوالمطامير/ ف

ن498ابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن385ابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

ن472الكفاح/ ف

ن494الكفاح/ ف

ن525الكفاح/ ف

ن400الكفاح/ ف

ن475الكفاح/ ف

ن595الكفاح/ ف

ثانالكفاح/ ف

ن433الكفاح/ ف

ن428الكفاح/ ف

ن513الكفاح/ ف

ن453الكفاح/ ف

ن551الكفاح/ ف

ن436الكفاح/ ف

ن484الكفاح/ ف

ن486الكفاح/ ف

ن536الكفاح/ ف

ن467الكفاح/ ف

ن386الكفاح/ ف

ن464الكفاح/ ف

ن458الكفاح/ ف

ن512الكفاح/ ف

ن434الكفاح/ ف

ن500الكفاح/ ف

ن436الكفاح/ ف

ن413الكفاح/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالهريدى على على محمد صابرين97729

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد الباسط عبد عبير97730

البحيرةاألدبىمبصرمصباح سليمان محمد السعيد فاطمه97731

البحيرةاألدبىمبصردومه محمد سعيد شعبان فاطمه97732

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم سعد سالمه مريم97733

البحيرةاألدبىمبصرالدين شرف محمد محمود منار97734

البحيرةاألدبىمبصرالجليل عبد شحاته الزين عبد نورا97735

البحيرةاألدبىمبصرعطيه عطيه احمد هللا نور97736

البحيرةاألدبىمبصرالعال عبد السالم عبد احمد الهدى نور97737

البحيرةاألدبىمبصرالاله عبد محمد محمود ياسمين97738

البحيرةاألدبىمبصرعيسوى اسماعيل سعد محمد يسريه97739

البحيرةاألدبىمبصرسالم ابراهيم صالح هللا االء97740

البحيرةاألدبىمبصرمحمد سالم صالح اسراء97741

البحيرةاألدبىمبصرهالل ابو مرسى محمد السيد اسماء97742

البحيرةاألدبىمبصرالعربى الحميد عبد المنعم عبد اسماعيل افنان97743

البحيرةاألدبىمبصراحمد على الحمد ابو امانى97744

البحيرةاألدبىمبصرسعيد ابراهيم مبروك رضا امانى97745

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد القادر عبد محمد امانى97746

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد على ابراهيم السعيد امل97747

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الغريب حسين الرفاعى ايه97748

البحيرةاألدبىمبصرقمح السالم عبد محمد سعيد جهاد97749

البحيرةاألدبىمبصرعلى السيد احمد السيد رحمه97750

البحيرةاألدبىمبصرالشباسى محفوظ الرحمن عبد المنعم عبد ساره97751

البحيرةاألدبىمبصررزق جمعه اشرف سندس97752

البحيرةاألدبىمبصرخواجه الغفارمحمد عبد محمد سهام97753

البحيرةاألدبىمبصرهنيدى اللطيف عبد محمد راشد عبير97754

البحيرةاألدبىمبصرمبروك السالم عبد عيد غنيه97755

البحيرةاألدبىمبصرمختار محمود شعبان فاطمه97756

البحيرةاألدبىمبصرالمسلمانى حمدى اال عرفه فاطمه97757

البحيرةاألدبىمبصرعلى السيد حماده ندى97758

البحيرةاألدبىمبصرحمامه حنفى محمد ايهاب نورهان97759

البحيرةاألدبىمبصرالسنافيرى العزيز عبد العزيز عبد اسامه هاجر97760

البحيرةاألدبىمبصرقاقه احمد السيد السيد هاجر97761

البحيرةاألدبىمبصرمرسال المطلب عبد سعيد محمد هاجر97762

البحيرةاألدبىمبصرخليل محمد محمد وليد هاجر97763

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو العزيز عبد محمد رمضان هدير97764

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل حسن رضا ياسمين97765

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد رمضان ياسمين97766

البحيرةاألدبىمبصرالموافى السيد صالح اسماء97767

البحيرةاألدبىمبصرالسعداوى المجيد عبد الحكيم عبد فرحان اسماء97768

البحيرةاألدبىمبصرالسعداوى المجيد عبد حمدون نبيل اميره97769

البحيرةاألدبىمبصرالروس ابو سعد محمد ايمن دعاء97770
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ن394الكفاح/ ف

ن590الكفاح/ ف

ن546الكفاح/ ف

ن435الكفاح/ ف

ن431الكفاح/ ف

ن423الكفاح/ ف

ن456الكفاح/ ف

ن523الكفاح/ ف

ن394الكفاح/ ف

ن412الكفاح/ ف

ن520الكفاح/ ف

ن506النوبارية/ ف

ن443النوبارية/ ف

ن511النوبارية/ ف

ن397النوبارية/ ف

ثانالنوبارية/ ف

ن402النوبارية/ ف

ن367النوبارية/ ف

راسبالنوبارية/ ف

ن400النوبارية/ ف

ن471النوبارية/ ف

ن404النوبارية/ ف

ن370النوبارية/ ف

ن474النوبارية/ ف

ن465النوبارية/ ف

ن467النوبارية/ ف

ن500.5النوبارية/ ف

ثانالنوبارية/ ف

ثانالنوبارية/ ف

راسبالنوبارية/ ف

راسبالنوبارية/ ف

ن421النوبارية/ ف

ثانالنوبارية/ ف

ثانالنوبارية/ ف

ن537النوبارية/ ف

ثانالنوبارية/ ف

ن524النوبارية/ ف

ن426النوبارية/ ف

ثانالفرج كوم/ ف

ن468الفرج كوم/ ف

ن487الفرج كوم/ ف

ن500الفرج كوم/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرمرسى محمد مرسى محسن دنيا97771

البحيرةاألدبىمبصرطاهر عمر حسن دينا97772

البحيرةاألدبىمبصررجب القادر عبد رمضان متولى رانيا97773

البحيرةاألدبىمبصرعلوانى عمر محمد سمير رحمه97774

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد فوزى عصام ساره97775

البحيرةاألدبىمبصرسلطان يوسف جابر سلوى97776

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد احمد الصمد عبد عزه97777

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الجاسر ابراهيم منار97778

البحيرةاألدبىمبصرمرسى محمد مرسى محسن منار97779

البحيرةاألدبىمبصرعلى عوض الستار عبد نورهان97780

البحيرةاألدبىمبصرعلى اسماعيل رضا هناء97781

البحيرةاألدبىمبصرمطاوع على محمد عطيه هند97782

البحيرةاألدبىمبصرعبده محمدى سامى ياسمين97783

البحيرةاألدبىمبصرالبيه محمد اسماعيل الباسط عبد ياسمين97784

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد مسعود نصر ابتسام97785

البحيرةاألدبىمبصراللقانى محمد على سعيد احالم97786

البحيرةاألدبىمبصراحمد عمر شعبان احالم97787

البحيرةاألدبىمبصرسته ابو السيد ابراهيم جابر اسراء97788

البحيرةاألدبىمبصرمحمد عطيه ابراهيم هللا عطا اسراء97789

البحيرةاألدبىمبصرخليل السيد مسعود محمد مسعود اسراء97790

البحيرةاألدبىمبصرمبارك عطيه محمد يوسف اسراء97791

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد فرج سالمه اسماء97792

البحيرةاألدبىمبصرمسعود اسماعيل الرازق عبد اسماء97793

البحيرةاألدبىمبصرخليفه محمود هللا جاد فضل اسماء97794

البحيرةاألدبىمبصرحماد يوسف ابراهيم محمد اسماء97795

البحيرةاألدبىمبصرسعد محمد فتحى اسماعيل االء97796

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم عطيه المعطى عبد حسنى االء97797

البحيرةاألدبىمبصرخليل على رمضان رضا االء97798

البحيرةاألدبىمبصرالنحاس محمود المعطى عبد الشيماء97799

البحيرةاألدبىمبصرسعد محمد فتحى اسماعيل اميره97800

البحيرةاألدبىمبصرمحمود عمر جمال اميره97801

البحيرةاألدبىمبصرالزعويلى العاطى عبد محمود اميره97802

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد صابر محمد اميمه97803

البحيرةاألدبىمبصرمحجوب احمد محمد النبى عبد انعام97804

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمد الناصر عبد جمال ايناس97805

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل ابراهيم جاد ابراهيم ايمان97806

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم عباس جمعه ايمان97807

البحيرةاألدبىمبصرحجاج بسيونى سعيد خالد ايمان97808

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد المنعم عبد شعبان ايمان97809

البحيرةاألدبىمبصرالمحاسن ابو محمد المحسن عبد ايمان97810

البحيرةاألدبىمبصرالزعليك هللا عبد انور ايه97811

البحيرةاألدبىمبصرالحوشى حامد عيسى حامد ايه97812
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ن397الفرج كوم/ ف

ن441الفرج كوم/ ف

ثانالفرج كوم/ ف

ن378الفرج كوم/ ف

ثانالفرج كوم/ ف

ن413الفرج كوم/ ف

ن431الفرج كوم/ ف

ن420الفرج كوم/ ف

ن399الفرج كوم/ ف

ن458الفرج كوم/ ف

ن417الفرج كوم/ ف

ن425الفرج كوم/ ف

ن365الفرج كوم/ ف

ن389الفرج كوم/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن429عيسى حوش/ ف

ن344عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن386عيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

ن418عيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

ن459عيسى حوش/ ف

ن469عيسى حوش/ ف

ن513عيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

ن410عيسى حوش/ ف

ن479عيسى حوش/ ف

ن601عيسى حوش/ ف

ن386عيسى حوش/ ف

ن497عيسى حوش/ ف

ن456عيسى حوش/ ف

ن424عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن516عيسى حوش/ ف

ن458عيسى حوش/ ف

ن519عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرعلى طلب جمعه هللا حمد ايه97813

البحيرةاألدبىمبصرالبرلسى محمد السيد صبرى ايه97814

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد القوى عبد حمزه غالب ايه97815

البحيرةاألدبىمبصرعيسى العزيز عبد على محمود ايه97816

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد دسوقى سالمه بسمه97817

البحيرةاألدبىمبصرالسيد سعد فرحات حبيبه97818

البحيرةاألدبىمبصررفاعى على عوض سمير دعاء97819

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد زكى قنعان رانيا97820

البحيرةاألدبىمبصرباكر خليفه مبروك راويه97821

البحيرةاألدبىمبصرهللا عوض حسين احمد الحكيم عبد رحمه97822

البحيرةاألدبىمبصرزامل ابو محمود محمد يونس رحمه97823

البحيرةاألدبىمبصرنصار خليل جابر محمد رقيه97824

البحيرةاألدبىمبصرشرف القادر عبد الهادى عبد رأفت ساره97825

البحيرةاألدبىمبصرحسن على محمد جمعه سلمى97826

البحيرةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم محمد حجازى شمس97827

البحيرةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد شحاته شيماء97828

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد معوض شريف شيماء97829

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد الحى عبد منصور محمد شيماء97830

البحيرةاألدبىمبصرعلى رشوان فؤاد مهدى صابرين97831

البحيرةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم محمد حجازى ضحى97832

البحيرةاألدبىمبصرالمحصى الشريف ناجى عطيه عائشه97833

البحيرةاألدبىمبصرعكاشه العزيز عبد فاروق محمد علياء97834

البحيرةاألدبىمبصردسوقى اللطيف عبد احمد فيفى97835

البحيرةاألدبىمبصرعيسى محمد على المجيد عبد مروه97836

البحيرةاألدبىمبصرغازى الحميد عبد شعبان منار97837

البحيرةاألدبىمبصرالزناتى سعيد محمد منار97838

البحيرةاألدبىمبصرالعاطى عبد الهادى عبد ياسر منار97839

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم كامل حامد هللا منه97840

البحيرةاألدبىمبصرصالح اسماعيل سعد محمد فؤاد منى97841

البحيرةاألدبىمبصرجويلى حواش عزت احمد مى97842

البحيرةاألدبىمبصرحسن محمد صبرى ندى97843

البحيرةاألدبىمبصرمحمود محمد محمد ابراهيم نورا97844

البحيرةاألدبىمبصرعلى يوسف الرحمن عبد كمال هاجر97845

البحيرةاألدبىمبصرجبريل حسن الرازق عبد شاكر والء97846

البحيرةاألدبىمبصرخضرجى المقصود عبد حامد القادر عبد والء97847

البحيرةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد عالء يارا97848

البحيرةاألدبىمبصرحسن ابراهيم كرم ياسمين97849

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد كامل رجب اسراء97850

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمود انور محمود اسراء97851

البحيرةاألدبىمبصرشحاته محمد محمود اسراء97852

البحيرةاألدبىمبصرالتواب عبد الصابر ضيف اسماء97853

البحيرةاألدبىمبصرمحمود رجب على اسماء97854



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3856

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن447عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

ن482عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن354عيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن410عيسى حوش/ ف

ن383عيسى حوش/ ف

ن476عيسى حوش/ ف

ن360عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن352عيسى حوش/ ف

ن411عيسى حوش/ ف

ن450عيسى حوش/ ف

ن505عيسى حوش/ ف

ن342عيسى حوش/ ف

ن357عيسى حوش/ ف

ن419عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن386عيسى حوش/ ف

ن364عيسى حوش/ ف

ن505عيسى حوش/ ف

ن457عيسى حوش/ ف

ن562عيسى حوش/ ف

ن514عيسى حوش/ ف

ن350عيسى حوش/ ف

ن477عيسى حوش/ ف

ن340عيسى حوش/ ف

ن558عيسى حوش/ ف

ن474عيسى حوش/ ف

ن450عيسى حوش/ ف

ن350ابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ن413ابوالشقاف/ ف

ن473ابوالشقاف/ ف

ن389ابوالشقاف/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد رحومه نبيل اسماء97855

البحيرةاألدبىمبصرالصافى محمد احمد امانى97856

البحيرةاألدبىمبصرمحمد جابر رشاد اميمه97857

البحيرةاألدبىمبصرعلى سليمان حماده ايه97858

البحيرةاألدبىمبصرعلى العال عبد شوقى ايه97859

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد عطيه السيد ايمان97860

البحيرةاألدبىمبصرالفقى على رمضان رشدى ايمان97861

البحيرةاألدبىمبصرجبر ابراهيم محمود العزيز عبد ايمان97862

البحيرةاألدبىمبصرعوض شعبان عوض تغريد97863

البحيرةاألدبىمبصردسوقى على حميده خضره97864

البحيرةاألدبىمبصرالصافى رجب على دعاء97865

البحيرةاألدبىمبصرخميس العزيز عبد خميس دينا97866

البحيرةاألدبىمبصرمحمد رمضان العاطى عبد دينا97867

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد الصابر رباب97868

البحيرةاألدبىمبصرشعبان محمد عادل رحمه97869

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السيد الفتاح عبد رحمه97870

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد حسين حسن زينب97871

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الرؤف عبد محمد سعيده97872

البحيرةاألدبىمبصرناجى المجيد عبد ناجى زعبله سهام97873

البحيرةاألدبىمبصرصالح على محمد حسن سهيله97874

البحيرةاألدبىمبصرعوض الحميد عبد الوكيل عبد سعيد سهيله97875

البحيرةاألدبىمبصررضوان حسن محمد سهيله97876

البحيرةاألدبىمبصرخطوه ابو رمضان محمد شيماء97877

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمود صبرى ضحى97878

البحيرةاألدبىمبصرعلى الشافى عبد حمدى عبير97879

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد محمد فاروق فاطمه97880

البحيرةاألدبىمبصرمراجى محمد انصارى مسعود فاطمه97881

البحيرةاألدبىمبصرمسامير عطيه احمد ابراهيم لمياء97882

البحيرةاألدبىمبصرمراجى محمد انصارى مسعود مريم97883

البحيرةاألدبىمبصرالغنى عبد الحميد عبد الغنى عبد منى97884

البحيرةاألدبىمبصررابح حسن هللا عبد السيد نعمه97885

البحيرةاألدبىمبصرالرازق عبد الهادى عبد رمضان نورهان97886

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد الكريم عبد مسعود نورهان97887

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل على عادل نيره97888

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمود اشرف هاجر97889

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد المجيد عبد محمد هدى97890

البحيرةاألدبىمبصرفرج رجب فرج هناء97891

البحيرةاألدبىمبصرعلى شوقى على يارا97892

البحيرةاألدبىمبصرالرشيدى السيد محمد عبده االء97893

البحيرةاألدبىمبصرقنصوه محمود سعد احمد ايه97894

البحيرةاألدبىمبصرهباله الرحمن عبد حموده الرحمن عبد ايه97895

البحيرةاألدبىمبصرالطحان هللا فتح عبده محمد ايه97896
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ن398ابوالشقاف/ ف

ن345ابوالشقاف/ ف

راسبابوالشقاف/ ف

ن378ابوالشقاف/ ف

ن441ابوالشقاف/ ف

ن367ابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ن513ابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ن391ابوالشقاف/ ف

راسبابوالشقاف/ ف

ن440ابوالشقاف/ ف

ن558ابوالشقاف/ ف

ن389ابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ن412ابوالشقاف/ ف

ن403ابوالشقاف/ ف

راسبابوالشقاف/ ف

ن425ابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ن432ابوالشقاف/ ف

ن474ابوالشقاف/ ف

ن445ابوالشقاف/ ف

ن431ابوالشقاف/ ف

ن390ابوالشقاف/ ف

ن458ابوالشقاف/ ف

ن368ابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

راسبابوالشقاف/ ف

راسبابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ن438ابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ن518ابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ن541ادفينا/ ف

ثانادفينا/ ف

راسبادفينا/ ف

ن420ادفينا/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرحلبى احمد على اسراء97897

البحيرةاألدبىمبصررستم العليم عبد حموده اسماء97898

البحيرةاألدبىمبصرزغلول محمد سعيد مجدى امنيه97899

البحيرةاألدبىمبصرهباله عبده محمد صالح اميره97900

البحيرةاألدبىمبصرحموده حسن القادر عبد اكرم انهار97901

البحيرةاألدبىمبصرالحداد الحميد عبد احمد محمد ايمان97902

البحيرةاألدبىمبصرالرشيدى السيد محمد احمد حنين97903

البحيرةاألدبىمبصرالعبد خليل سعد دنيا97904

البحيرةاألدبىمبصرزقيزق الحميد عبد المنعم عبد محمد رانيا97905

البحيرةاألدبىمبصرايوب متولى محمود عاشور رقيه97906

البحيرةاألدبىمبصرالمكى الدايم عبد احمد ريتال97907

البحيرةاألدبىمبصرسليمان ابو احمد محمد ساره97908

البحيرةاألدبىمبصرالشماع سعيد سعد سومه97909

البحيرةاألدبىمبصرالنجار ابراهيم مسعد شروق97910

البحيرةاألدبىمبصرمرجان محمد الرحمن عبد عزت شيماء97911

البحيرةاألدبىمبصرباتع السيد حسن علوت97912

البحيرةاألدبىمبصرزقيزق الحميد عبد المنعم عبد سعد فاطمه97913

البحيرةاألدبىمبصرالقواس ياقوت مصطفى فاطمه97914

البحيرةاألدبىمبصرغانم محمد جابر ماجده97915

البحيرةاألدبىمبصرالدين تاج سعد المنعم عبد عماد مروه97916

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد محمد مشيره97917

البحيرةاألدبىمبصرالحالج محمود احمد مياده97918

البحيرةاألدبىمبصرموافى سالمه الفتاح عبد محمد ندى97919

البحيرةاألدبىمبصرالمزين خليفه خليفه صالح ندى97920

البحيرةاألدبىمبصرقمر ابو محمد محمد محمد ندى97921

البحيرةاألدبىمبصرالرضا ابو محمد سعيد هانم97922

البحيرةاألدبىمبصرالفجال يوسف هللا فتح هند97923

البحيرةاألدبىمبصرسليم على مصطفى ياسمين97924

البحيرةاألدبىمبصرالدالى هللا فتح فرج ابراهيم ايه97925

البحيرةاألدبىمبصرالمسلمانى الحميد عبد سعد ايه97926

البحيرةاألدبىمبصرالمسلمانى احمد محمد محمد االء97927

البحيرةاألدبىمبصرالحلو احمد محمد ابراهيم امل97928

البحيرةاألدبىمبصرسالم سعيد محمد ايمان97929

البحيرةاألدبىمبصريوسف ابو سعد محمد محمد ايمان97930

البحيرةاألدبىمبصرزهو ابو سعد محمد متحت بسمه97931

البحيرةاألدبىمبصرالشريف سعد جمعه بسنت97932

البحيرةاألدبىمبصرالوردانى محمد ابراهيم بركات حسناء97933

البحيرةاألدبىمبصرالصعيدى قطب عمر مهدى خلود97934

البحيرةاألدبىمبصرالدالى حسن الحميد عبد محمد داليا97935

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح محمد فوزى محمد داليا97936

البحيرةاألدبىمبصرزهو ابو محمد محمد احمد دعاء97937

البحيرةاألدبىمبصرسعد احمد الجليل عبد عبده محمد دنيا97938
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ثانادفينا/ ف

ن497ادفينا/ ف

ن352ادفينا/ ف

ن352ادفينا/ ف

ن426ادفينا/ ف

ثانادفينا/ ف

ن450ادفينا/ ف

ن392ادفينا/ ف

ن493ادفينا/ ف

ن369ادفينا/ ف

ن422ادفينا/ ف

ثانادفينا/ ف

ثانادفينا/ ف

ثانادفينا/ ف

ن433ادفينا/ ف

ن433ادفينا/ ف

ن435ادفينا/ ف

ن395ادفينا/ ف

ن365ادفينا/ ف

ن457ادفينا/ ف

ثانادفينا/ ف

ن478ادفينا/ ف

ن509ادفينا/ ف

ن369ادفينا/ ف

ثانادفينا/ ف

ثانادفينا/ ف

ثانادفينا/ ف

ن484ادفينا/ ف

ثانديبى/ ف

راسبديبى/ ف

ن421ديبى/ ف

ثانديبى/ ف

ن372ديبى/ ف

ن533ديبى/ ف

ن421ديبى/ ف

راسبديبى/ ف

ن531ديبى/ ف

ن351ديبى/ ف

ن442ديبى/ ف

ن409ديبى/ ف

ن419ديبى/ ف

ن425ديبى/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرمراد رزق محمد محارم دينا97939

البحيرةاألدبىمبصربدوى ابو محمد شحاته محمد رحمه97940

البحيرةاألدبىمبصرالنحاس محمد سعد محمد ساره97941

البحيرةاألدبىمبصرالزراع المولى عبد وهبى ربيع الشيماء97942

البحيرةاألدبىمبصرعجوه مصطفى سعيد رأفت صفاء97943

البحيرةاألدبىمبصرالوردانى محمد ابراهيم سعيد عزيزه97944

البحيرةاألدبىمبصرسالم ابو الحميد عبد محمد الحميد عبد علياء97945

البحيرةاألدبىمبصرالصعيدى محمد محمد هللا فتح ماريهان97946

البحيرةاألدبىمبصرالوردانى محمد شحاته ابراهيم مروه97947

البحيرةاألدبىمبصرالعنين ابو على محمد احمد منار97948

البحيرةاألدبىمبصرفؤاد محمد احمد سعيد منار97949

البحيرةاألدبىمبصرسالم ابو احمد ابراهيم رمزى هانم97950

البحيرةاألدبىمبصرمقلد محمد حسن رضا هدى97951

البحيرةاألدبىمبصرالبدوى احمد ابراهيم ابتسام97952

البحيرةاألدبىمبصرمحمود منصور محمود اسراء97953

البحيرةاألدبىمبصرصالح ابو محمد صالح محمد اسماء97954

البحيرةاألدبىمبصرشلبى محمد العزيز عبد محمد اسماء97955

البحيرةاألدبىمبصرصالح ابو القادر عبد الفتاح عبد امانى97956

البحيرةاألدبىمبصرالفوال ابراهيم احمد ايه97957

البحيرةاألدبىمبصرخاطر هللا فتح محمد ماهر ايه97958

البحيرةاألدبىمبصرعامر ابو السالم عبد محمود سمير ايمان97959

البحيرةاألدبىمبصرحسن خلف الرسول عبد ياسر جهاد97960

البحيرةاألدبىمبصرالشحرى يوسف باشا خلود97961

البحيرةاألدبىمبصرالحداد احمد احمد ساره97962

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو احمد حمدى ساره97963

البحيرةاألدبىمبصرهاشم عبده عوض عادل ساره97964

البحيرةاألدبىمبصرالسعودى نعيم محمد محمد سعاد97965

البحيرةاألدبىمبصرحصان مصطفى احمد سندس97966

البحيرةاألدبىمبصرالنجار حسنين محمد على عصماء97967

البحيرةاألدبىمبصرحصان مصطفى احمد ليلى97968

البحيرةاألدبىمبصرشلبى اسماعيل احمد احمد مرفت97969

البحيرةاألدبىمبصرقمر المهيمن عبد المنعم عبد نجاه97970

البحيرةاألدبىمبصرجوده الجليل عبد احمد نسرين97971

البحيرةاألدبىمبصرقاسم سعد المجيد عبد سعد نوران97972

البحيرةاألدبىمبصرالبمبى المنعم عبد شحاته هاجر97973

البحيرةاألدبىمبصرالعنين ابو محمد المنعم عبد محمد ياسمين97974

البحيرةاألدبىمبصرشاهين ابو احمد سيد على فضلون اسراء97975

البحيرةاألدبىمبصرالشريف على محمد على ايه97976

البحيرةاألدبىمبصرخطاب خليل محمد خليل جهاد97977

البحيرةاألدبىمبصرموسى امين جابر مصطفى سلوى97978

البحيرةاألدبىمبصرالروينى حسن احمد احمد شيرين97979

البحيرةاألدبىمبصرعيسى على احمد اللطيف عبد ندا97980
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ن332ديبى/ ف

ن433ديبى/ ف

ن372ديبى/ ف

ثانديبى/ ف

ثانديبى/ ف

ثانديبى/ ف

راسبديبى/ ف

ن470ديبى/ ف

ن385ديبى/ ف

ثانديبى/ ف

ن399ديبى/ ف

ثانديبى/ ف

ن340ديبى/ ف

ن390رشيد/ ف

ن463رشيد/ ف

ن549رشيد/ ف

ن436رشيد/ ف

ثانرشيد/ ف

ن564رشيد/ ف

ن413رشيد/ ف

ثانرشيد/ ف

راسبرشيد/ ف

ثانرشيد/ ف

ثانرشيد/ ف

ن562رشيد/ ف

ن435رشيد/ ف

ثانرشيد/ ف

راسبرشيد/ ف

راسبرشيد/ ف

ثانرشيد/ ف

ثانرشيد/ ف

ن564رشيد/ ف

ن472رشيد/ ف

ن509رشيد/ ف

ن469رشيد/ ف

ن351رشيد/ ف

ن389بادكو رجب محمد/ ف

ثانبادكو رجب محمد/ ف

ن419بادكو رجب محمد/ ف

ن515بادكو رجب محمد/ ف

ن463بادكو رجب محمد/ ف

ن490بادكو رجب محمد/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالشريف احمد على سعيد ياسمين97981

البحيرةاألدبىمبصرطالب ابو مرسى محمد مرسى يسرا97982

البحيرةاألدبىمبصرعلى عطيه محمد غانم اسراء97983

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد على محمد اسماء97984

البحيرةاألدبىمبصرس عبا السباعى جمال الشيماء97985

البحيرةاألدبىمبصرقشيوط محمد على كامل بسمله97986

البحيرةاألدبىمبصرالريوى محمد شحاته صالح تسنيم97987

البحيرةاألدبىمبصرصبح الفتاح عبد فتحى الفتاح عبد حسناء97988

البحيرةاألدبىمبصرالوزان زكى محمد عماد حنان97989

البحيرةاألدبىمبصرالبطراويشى رشدى محمد حنان97990

البحيرةاألدبىمبصرشعوير محمد سالم عاطف رفيده97991

البحيرةاألدبىمبصرالغرباوى على الغنى عبد محمد ساره97992

البحيرةاألدبىمبصرالمنوفى جاد فضل على صباح97993

البحيرةاألدبىمبصرالتونى عطيه احمد محمد مريم97994

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد العزيز عبد على محمود نجالء97995

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمود دسوقى ذكى نرمين97996

البحيرةاألدبىمبصرجهل ابو محمد على خميس نورهان97997

البحيرةاألدبىمبصرحجاج محمد سعيد رمضان نورهان97998

البحيرةاألدبىمبصرخنيفر على سالمه محمد نورهان97999

البحيرةاألدبىمبصرحسين السيد الرحمن عبد سعيد هبه98000

البحيرةاألدبىمبصرصالح محمد نصر ابرار98001

البحيرةاألدبىمبصرشتا السيد خالد اسراء98002

البحيرةاألدبىمبصرالبشبيشى معوض ماهر اسراء98003

البحيرةاألدبىمبصرعسل ابو محمود العزيز عبد السيد اسماء98004

البحيرةاألدبىمبصررحاب ابو سيداحمد العزيز عبد احمد افنان98005

البحيرةاألدبىمبصرسليمان ابو السيد مصطفى السيد االء98006

البحيرةاألدبىمبصرالرامخ العظيم عبد البديع عبد انتصار98007

البحيرةاألدبىمبصرمرعى راشد رمضان ايمان98008

البحيرةاألدبىمبصرالسنهورى المجد ابو محمد اشرف دنيا98009

البحيرةاألدبىمبصرمرعى راشد رمضان دنيا98010

البحيرةاألدبىمبصرالفقى حنفى سعد رانيا98011

البحيرةاألدبىمبصرالحملى على جابر رانيا98012

البحيرةاألدبىمبصرعليوه العزيز الهادىعبد عبد ابراهيم ساره98013

البحيرةاألدبىمبصرالشافعى الفتاح عبد العزيز عبد سعيده98014

البحيرةاألدبىمبصرالعمروسى حسن فهمى اسماعيل سهيله98015

البحيرةاألدبىمبصرالششتاوى محمد محمد السيد شروق98016

البحيرةاألدبىمبصرزايد محمد فتحى زايد شيماء98017

البحيرةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد الخالق عبد محمد شيماء98018

البحيرةاألدبىمبصرخير محمود عيد احمد صفيه98019

البحيرةاألدبىمبصرمنصور ابراهيم عطيه منصور عزه98020

البحيرةاألدبىمبصرسالمه ابراهيم على سليمان مها98021

البحيرةاألدبىمبصرطلبه ابراهيم جمال نرمين98022



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3864

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن502بادكو رجب محمد/ ف

ن440بادكو رجب محمد/ ف

ن349ادكو/ ف

ن364ادكو/ ف

ن396ادكو/ ف

ن534ادكو/ ف

ن393ادكو/ ف

ثانادكو/ ف

ن407ادكو/ ف

ن484ادكو/ ف

ن548ادكو/ ف

ن396ادكو/ ف

راسبادكو/ ف

ن378ادكو/ ف

ن486ادكو/ ف

ن452ادكو/ ف

ن364ادكو/ ف

ن528ادكو/ ف

ن487ادكو/ ف

ن414ادكو/ ف

راسبالمحمودية/ ف

ن567المحمودية/ ف

ن477المحمودية/ ف

ن381المحمودية/ ف

ن446المحمودية/ ف

ن496المحمودية/ ف

ن383المحمودية/ ف

ن442المحمودية/ ف

ن445المحمودية/ ف

ن470المحمودية/ ف

ن548المحمودية/ ف

ن442المحمودية/ ف

ن481المحمودية/ ف

ن368المحمودية/ ف

ن566المحمودية/ ف

ن387المحمودية/ ف

ن383المحمودية/ ف

ن528المحمودية/ ف

ن488المحمودية/ ف

ن433المحمودية/ ف

ن424المحمودية/ ف

ن444المحمودية/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالنور ابو احمد احمد على نرمين98023

البحيرةاألدبىمبصرصقر احمد احمد نورهان98024

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد على حامد محمد هاجر98025

البحيرةاألدبىمبصرخليل حسن رجب ايمن هبه98026

البحيرةاألدبىمبصرالسنهورى المقصود عبد محمد ابراهيم هدير98027

البحيرةاألدبىمبصرالرفاعى محمد السيد هند98028

البحيرةاألدبىمبصرخطاب السيد السيد احمد ورده98029

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد على حامد محمد وفاء98030

البحيرةاألدبىمبصرغازى حامد سالمه والء98031

البحيرةاألدبىمبصرعامر حسين محمد جميل عمر ياسمين98032

البحيرةاألدبىمبصرالغفار عبد هللا فتح فؤاد ابراهيم احسان98033

البحيرةاألدبىمبصرالفقى العليم عبد محمود احمد اسراء98034

البحيرةاألدبىمبصرالخطيب احمد حامد اسراء98035

البحيرةاألدبىمبصرعمار هللا عبد شعبان اسراء98036

البحيرةاألدبىمبصرطلب الالفى صبرى اسراء98037

البحيرةاألدبىمبصرالبنا على الاله عبد اسراء98038

البحيرةاألدبىمبصراللبنى محمود بكر االء98039

البحيرةاألدبىمبصرحسين حسن ابراهيم سمير االء98040

البحيرةاألدبىمبصرعياد ابراهيم الصاوى محمد االء98041

البحيرةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد الزهراء98042

البحيرةاألدبىمبصرالبدرى على عباس شعبان الشيماء98043

البحيرةاألدبىمبصرالجمل علوانى العظيم عبد امانى98044

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى احمد خيرى امنيه98045

البحيرةاألدبىمبصرحرحش مصطفى امين سامى امنيه98046

البحيرةاألدبىمبصرالقونى محمد احمد محمود اميره98047

البحيرةاألدبىمبصرخليفه على الجواد عبد محمود اميره98048

البحيرةاألدبىمبصرخليل الرؤف عبد احمد سيد خيرى ايمان98049

البحيرةاألدبىمبصرحسين الصادق عبد محمد رمضان ايمان98050

البحيرةاألدبىمبصرالصعيدى السيد محمد ايمان98051

البحيرةاألدبىمبصرحموده راغب رجوعه سعد ايه98052

البحيرةاألدبىمبصرشالمش الغفار عبد فتحى فرحات ايه98053

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى سليمان محمد محمد ايه98054

البحيرةاألدبىمبصرنصار مرسى محمد شعبان ياسر بسمه98055

البحيرةاألدبىمبصرالعبد محمد حمزه رمضان جهاد98056

البحيرةاألدبىمبصرالصعيدى احمد حسن فتحى منصور جهاد98057

البحيرةاألدبىمبصريعقوب محمد السالم عبد رحمه98058

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح محمد سعيد محمد رحمه98059

البحيرةاألدبىمبصرالعبد ابراهيم عباس اشرف روفيدا98060

البحيرةاألدبىمبصرالبنا امام على على سهام98061

البحيرةاألدبىمبصرطبليه فهمى محمد سهيله98062

البحيرةاألدبىمبصرصالح جمال محمد شمس98063

البحيرةاألدبىمبصرحل ابو العليم عبد المالك عبد محمود شيماء98064
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ن414المحمودية/ ف

ن406المحمودية/ ف

ن435المحمودية/ ف

ن476المحمودية/ ف

راسبالمحمودية/ ف

ن576المحمودية/ ف

ن439المحمودية/ ف

ن449المحمودية/ ف

ن412المحمودية/ ف

ثانالمحمودية/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن385حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن470حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن510حمادة كوم/ ف

ن536حمادة كوم/ ف

راسبحمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن544حمادة كوم/ ف

ن359حمادة كوم/ ف

ن525حمادة كوم/ ف

ن536حمادة كوم/ ف

ن473حمادة كوم/ ف

ن405حمادة كوم/ ف

ن439حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن476حمادة كوم/ ف

ن453حمادة كوم/ ف

ن493حمادة كوم/ ف

ن596حمادة كوم/ ف

ن539حمادة كوم/ ف

ن404حمادة كوم/ ف

ن514حمادة كوم/ ف

ن478حمادة كوم/ ف

ن586حمادة كوم/ ف

ن533حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالمزين هللا عبد على عبير98065

البحيرةاألدبىمبصروهيدى شحاته شحاته علياء98066

البحيرةاألدبىمبصربركات عباس احمد عباس فاطمه98067

البحيرةاألدبىمبصرالفخرانى الصمد عبد لبيب مروه98068

البحيرةاألدبىمبصرالبدوى محمد محمد مريم98069

البحيرةاألدبىمبصرقطب محمد كمال احمد مى98070

البحيرةاألدبىمبصرالجمل السعداوى محمد مى98071

البحيرةاألدبىمبصرالقط مصطفى محمد محمود ميران98072

البحيرةاألدبىمبصرالفيل كمال محمد يسن نورا98073

البحيرةاألدبىمبصرعلى الشيخ شحاته فوزى خلف نورهان98074

البحيرةاألدبىمبصرالعباسى حامد المعطى عبد صبحى نورهان98075

البحيرةاألدبىمبصرالصباغ محمد محمد صبحى هاجر98076

البحيرةاألدبىمبصرالبنوانى محمود الفتاح عبد محمد هدى98077

البحيرةاألدبىمبصرغانم الرحمن عبد احمد يمنى98078

البحيرةاألدبىمبصراالطرش اسماعيل احمد اسماعيل اسراء98079

البحيرةاألدبىمبصرالهوارى احمد فتحى اشرف اسراء98080

البحيرةاألدبىمبصراالطرش حسن الشهيد عبد حسن اسراء98081

البحيرةاألدبىمبصرزايده ابو حسن على اسماء98082

البحيرةاألدبىمبصرزيدان القادر عبد مصطفى محمد اسماء98083

البحيرةاألدبىمبصرحسانين محمود احمد الدين هشام االء98084

البحيرةاألدبىمبصرنصير حسن ابراهيم خيرى الشيماء98085

البحيرةاألدبىمبصرحشيش الجواد عبد سليمان سعيد امانى98086

البحيرةاألدبىمبصرزيدان على ابراهيم محمود امانى98087

البحيرةاألدبىمبصريونس المجيد عبد محمد وجيه امانى98088

البحيرةاألدبىمبصرالمجد ابو سليمان محمد سليمان امل98089

البحيرةاألدبىمبصرالبنا محمود مختار امل98090

البحيرةاألدبىمبصرعلوى اسماعيل العظيم عبد نشأت امنه98091

البحيرةاألدبىمبصرزيدان العليم عبد احمد فتحى رحاب98092

البحيرةاألدبىمبصرحشيش الفتاح عبد سعيد رحمه98093

البحيرةاألدبىمبصراالعصر مجاهد السالم عبد محمد روضه98094

البحيرةاألدبىمبصرالحافظ عبد ابراهيم احمد وجيه روضه98095

البحيرةاألدبىمبصرشرف محمد احمد زهراء98096

البحيرةاألدبىمبصرسالم الحميد عبد غانم سهيله98097

البحيرةاألدبىمبصرالبنا الفتاح عبد الوهاب عبد شهد98098

البحيرةاألدبىمبصرندا عدالن محمد محمود شيماء98099

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد الرؤف عبد على رمزى عال98100

البحيرةاألدبىمبصرريحان الدين محى الدسوقى فاطمه98101

البحيرةاألدبىمبصرزيدان محمود الوهاب عبد محمد فاطمه98102

البحيرةاألدبىمبصرالبسيونى ابراهيم فتحى محمد محمد مريم98103

البحيرةاألدبىمبصرشكر البسيونى فتحى محمد جمال مى98104

البحيرةاألدبىمبصرزيدان محمود محجوب سعيد نورا98105

البحيرةاألدبىمبصرزيدان الخالق عبد احمد زيدان محمد نورا98106
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ن402حمادة كوم/ ف

ن342حمادة كوم/ ف

ن390حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن397حمادة كوم/ ف

ن379حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن455حمادة كوم/ ف

ن456حمادة كوم/ ف

ن398حمادة كوم/ ف

ن445حمادة كوم/ ف

ن373حمادة كوم/ ف

ن345حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن380الحدين/ ف

ن530الحدين/ ف

ن458الحدين/ ف

ن379الحدين/ ف

ن538الحدين/ ف

ن540الحدين/ ف

ن395الحدين/ ف

ن456الحدين/ ف

ثانالحدين/ ف

ن528الحدين/ ف

ن427الحدين/ ف

ثانالحدين/ ف

ن543الحدين/ ف

ن527الحدين/ ف

ن392الحدين/ ف

ن553الحدين/ ف

ن359الحدين/ ف

ن488الحدين/ ف

ن415الحدين/ ف

ن548الحدين/ ف

ن554الحدين/ ف

ن407الحدين/ ف

ن454الحدين/ ف

ثانالحدين/ ف

ن465الحدين/ ف

ن410الحدين/ ف

ثانالحدين/ ف

ن490الحدين/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرهللا خلف السيد على السيد هبه98107

البحيرةاألدبىمبصرصالح محمد لطفى هديه98108

البحيرةاألدبىمبصرغنيم محمد نزير وسيله98109

البحيرةاألدبىمبصرعيسى جويده امين شعبان ياسمين98110

البحيرةاألدبىمبصرالحالج محمد الاله عبد خالد اسماء98111

البحيرةاألدبىمبصرمايله على راشد اسماء98112

البحيرةاألدبىمبصردراز الوهاب عبد صبحى شعبان امانى98113

البحيرةاألدبىمبصرخطاب كمال محمد خالد اسراء98114

البحيرةاألدبىمبصرنصار بركات رضا اسراء98115

البحيرةاألدبىمبصرحموده عدس صبرى اسراء98116

البحيرةاألدبىمبصرعمار رمضان ابراهيم ايمان98117

البحيرةاألدبىمبصرشلبى السيد عادل ايمان98118

البحيرةاألدبىمبصربدير احمد عطيه امنيه98119

البحيرةاألدبىمبصرحموده الحكيم عبد احمد بسنت98120

البحيرةاألدبىمبصرخليل المنعم عبد جمال جهاد98121

البحيرةاألدبىمبصرعباس محمد فاروق هللا عبد حسناء98122

البحيرةاألدبىمبصرهارون سليمان معوض خلود98123

البحيرةاألدبىمبصرالنجار عطيه محمد دنيا98124

البحيرةاألدبىمبصرحموده مبارك رمضان روميساء98125

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد يوسف هانى ريهام98126

البحيرةاألدبىمبصرحرفوش العزيز عبد السيد ساره98127

البحيرةاألدبىمبصرهديمه ابو النبى عبد المجيد عبد ساره98128

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى عيد رجب فاطمه98129

البحيرةاألدبىمبصرالخير ابو هللا عبد ممدوح نرمين98130

البحيرةاألدبىمبصرخليل هللا فتح احمد هايدى98131

البحيرةاألدبىمبصرحموده قطب حامد اشرف هاجر98132

البحيرةاألدبىمبصرالجمليدى محمد كمال هاجر98133

البحيرةاألدبىمبصرالفخرانى طه جمال هند98134

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد محمود حاتم وفاء98135

البحيرةاألدبىمبصرجاد توفيق ابراهيم ياسمين98136

البحيرةاألدبىمبصرفرج عجيله ابو على محمد ياسمين98137

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم على ابراهيم اسراء98138

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد عطيه اسراء98139

البحيرةاألدبىمبصرشلبى االله فتح على اسراء98140

البحيرةاألدبىمبصرالعو السالم عبد عطيه جمعه اسراء98141

البحيرةاألدبىمبصرعطيه بدوى مبارك السيد اسماء98142

البحيرةاألدبىمبصرالعرب عز محمد محمود امانى98143

البحيرةاألدبىمبصرالخير ابو احمد محمد السالم عبد ايمان98144

البحيرةاألدبىمبصرالصبحى الصمد عبد ادريس جمعه ايناس98145

البحيرةاألدبىمبصرمرشد راغب محمد راغب جهاد98146

البحيرةاألدبىمبصرالمنيسى العاطى عبد محمد حسن مروه98147

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد السالم عبد محمد مريم98148
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ن398الحدين/ ف

ن474الحدين/ ف

ثانالحدين/ ف

راسبالحدين/ ف

ن479النشرتى سمير/ ف

ن458النشرتى سمير/ ف

ن432النشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ن527النشرتى سمير/ ف

ن443النشرتى سمير/ ف

ن406النشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ن354النشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ن451النشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ن433النشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ن462النشرتى سمير/ ف

ن399النشرتى سمير/ ف

ن393النشرتى سمير/ ف

ن367النشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ن384النشرتى سمير/ ف

راسبالنشرتى سمير/ ف

ن513النشرتى سمير/ ف

ثانشريك كوم/ ف

ن376شريك كوم/ ف

ن380شريك كوم/ ف

ن403شريك كوم/ ف

ن355شريك كوم/ ف

ن435شريك كوم/ ف

ن417شريك كوم/ ف

ن430شريك كوم/ ف

ن501شريك كوم/ ف

ن344شريك كوم/ ف

ثانشريك كوم/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن اشرف منار98149

البحيرةاألدبىمبصرمرشد الرحمن عبد احمد عادل ندى98150

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد مبروك قطب قطب نرمين98151

البحيرةاألدبىمبصرالسيد محمد اسماعيل نورهان98152

البحيرةاألدبىمبصرالصبحى ذكى محمد السالم عبد نورهان98153

البحيرةاألدبىمبصررجب محمد محمد نورهان98154

البحيرةاألدبىمبصرالصعيدى اللطيف عبد محمد اللطيف عبد نيره98155

البحيرةاألدبىمبصركامل سعد يسرى هدير98156

البحيرةاألدبىمبصرالسعدنى السعدنى محمد ايه98157

البحيرةاألدبىمبصرحماد على كمال عادل اسراء98158

البحيرةاألدبىمبصرفوده خنيزى محمد حنان98159

البحيرةاألدبىمبصرالدمنهورى رزق ربيع دعاء98160

البحيرةاألدبىمبصرصباح المغنى عبد فرج يارا98161

البحيرةاألدبىمبصربدران العاطى عبد سعيد بدران ابتسام98162

البحيرةاألدبىمبصريوسف الونيس عبد على اروى98163

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد اللطيف عبد فارس اسراء98164

البحيرةاألدبىمبصرخليفه محمد ابراهيم محمد اسالم98165

البحيرةاألدبىمبصرمصرى شحات خميس اسماء98166

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد الحميد عبد رجب اسماء98167

البحيرةاألدبىمبصرالوهاب عبد المنعم عبد سعيد اسماء98168

البحيرةاألدبىمبصرالسنهورى السيد محمد شليل اسماء98169

البحيرةاألدبىمبصرالمعطى عبد اسماعيل مصطفى اسماء98170

البحيرةاألدبىمبصرهللا عطا محمد الصادق عبد ابراهيم االء98171

البحيرةاألدبىمبصرمحمد صادق رمضان االء98172

البحيرةاألدبىمبصرشرشر الحميد عبد حمدى محمد االء98173

البحيرةاألدبىمبصرسويد قطب الحميد عبد محمود االء98174

البحيرةاألدبىمبصرمبروك فرج مبروك النبى عبد امانى98175

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل محمد امانى98176

البحيرةاألدبىمبصرصقر محمد العظيم عبد مصطفى امانى98177

البحيرةاألدبىمبصرمرسى احمد السيد احمد امل98178

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل احمد يوسف يوسف محمود امنيه98179

البحيرةاألدبىمبصريوسف محمد يوسف مدحت امنيه98180

البحيرةاألدبىمبصرنصر احمد صبحى احمد اميره98181

البحيرةاألدبىمبصرفهمى محمد لطفى محمد قدرى اميره98182

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد على سعد محمد اميره98183

البحيرةاألدبىمبصرمحمود محمد هللا عبد اناس98184

البحيرةاألدبىمبصرعامر محمود القوى عبد انتصار98185

البحيرةاألدبىمبصرمحمد فريج ابراهيم ربيع انجى98186

البحيرةاألدبىمبصركامل خليل الشافى عبد انعام98187

البحيرةاألدبىمبصريونس اسماعيل اللطيف عبد ايه98188

البحيرةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد المقصود عبد على ايه98189

البحيرةاألدبىمبصرعيسى محمد عيسى على ايه98190
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ثانشريك كوم/ ف

ن388شريك كوم/ ف

ن443شريك كوم/ ف

ن339شريك كوم/ ف

ن417شريك كوم/ ف

ن362شريك كوم/ ف

ن414شريك كوم/ ف

ثانشريك كوم/ ف

ثانشابور/ ف

ثانشابور/ ف

ثانشابور/ ف

راسبشابور/ ف

راسبشابور/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن513الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن388الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن381الدلنجات/ ف

ن509الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن427الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن444الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن391الدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن420الدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن421الدلنجات/ ف

ن395الدلنجات/ ف

ن408الدلنجات/ ف

ن424الدلنجات/ ف

ن450الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن451الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرشويبه ابو بسيونى حسين محمد ايه98191

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد السيد ايمان98192

البحيرةاألدبىمبصرعطيه خليل على جمال ايمان98193

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد على يحيى خميس ايمان98194

البحيرةاألدبىمبصرسرور الحميد عبد على محمد سعيد ايمان98195

البحيرةاألدبىمبصرالبنا محمود السيد التواب عبد ايمان98196

البحيرةاألدبىمبصرسرور محمد محمد الجواد عبد ايمان98197

البحيرةاألدبىمبصربهنس محمود محمد المنعم عبد ايمان98198

البحيرةاألدبىمبصرربه عبودعبد يحيى نزيه ايمان98199

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم صباح فايز فرج جميله98200

البحيرةاألدبىمبصرالحليم عبد المنعم عبد شعبان جيهان98201

البحيرةاألدبىمبصرموسى زيدان فهمى صالح خلود98202

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد فرج جمعه دينا98203

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم رمضان دنيا98204

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل محمد المجيد عبد محمد دنيا98205

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم احمد ابراهيم رانيا98206

البحيرةاألدبىمبصرسالم شعيب محمد خميس رحمه98207

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى الجواد عبد سامى رحمه98208

البحيرةاألدبىمبصرعلى رحومه خميس صبحى رحمه98209

البحيرةاألدبىمبصرخطاب عمر المنعم عبد صبحى رحمه98210

البحيرةاألدبىمبصرسليمان خميس محمد ياسر رحمه98211

البحيرةاألدبىمبصرهللا فتح هللا عبد هللا فتح رضا98212

البحيرةاألدبىمبصرعبده ابراهيم حلمى السيد ساره98213

البحيرةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد سعيد ساره98214

البحيرةاألدبىمبصرالعدلى احمد فوزى ساره98215

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ محمد على خميس ساميه98216

البحيرةاألدبىمبصرفراج احمد فتحى محمد سمر98217

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم فتحى رجب سهام98218

البحيرةاألدبىمبصرربيع قطب ياسين قطب سهام98219

البحيرةاألدبىمبصرغالى يوسف سعد رمضان سهيله98220

البحيرةاألدبىمبصرالبنا محمود السيد التواب عبد شيماء98221

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد رجب محسب على شيماء98222

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد الدايم عبد محمد شيماء98223

البحيرةاألدبىمبصرالرؤف عبد عطيه يحيى شيماء98224

البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد عريف فوزى صفاء98225

البحيرةاألدبىمبصرعبده هللا عبد على هللا عبد صفيه98226

البحيرةاألدبىمبصرسعد ابراهيم ربيع احمد عبير98227

البحيرةاألدبىمبصرالشناوى محمد حمد محمد حافظ عبير98228

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد الونيس عبد محمد عال98229

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد عباده رجب غاده98230

البحيرةاألدبىمبصرحموده رسالن الحكيم عبد الحكيم عبد غاده98231

البحيرةاألدبىمبصرسيف الغنى عبد اللطيف عبد مصطفى غاده98232
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ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن400الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن377الدلنجات/ ف

ن399الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن500الدلنجات/ ف

ن454الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن343الدلنجات/ ف

ن477الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن367الدلنجات/ ف

ن373الدلنجات/ ف

ن450الدلنجات/ ف

ن512الدلنجات/ ف

ن499الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن413الدلنجات/ ف

ن503الدلنجات/ ف

ن489الدلنجات/ ف

ن376الدلنجات/ ف

ن446الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن333الدلنجات/ ف

ن378الدلنجات/ ف

ن396الدلنجات/ ف

ن399الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن454الدلنجات/ ف

ن470الدلنجات/ ف

ن328الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن421الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

متخلفالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف
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البحيرةاألدبىمبصراللطيف عبد توفيق شعبان غاليه98233

البحيرةاألدبىمبصرنمر مطراوى ابراهيم فاطمه98234

البحيرةاألدبىمبصرحويل قاسم جابر جبريل فاطمه98235

البحيرةاألدبىمبصرعبده هللا عبد على هللا عبد فاطمه98236

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد المنعم عبد فاطمه98237

البحيرةاألدبىمبصرحسين محمد حسين محمود فاطمه98238

البحيرةاألدبىمبصردراز الموجود عبد مهدى فاطمه98239

البحيرةاألدبىمبصرالعظيم عبد العاطى عبد العظيم عبد لمياء98240

البحيرةاألدبىمبصرمرسى رجب محمد لمياء98241

البحيرةاألدبىمبصرمبروك على محمد على مروه98242

البحيرةاألدبىمبصربسيونى محمد هللا عبد محمد مريم98243

البحيرةاألدبىمبصرحسين عوض محمد الناصر عبد مفيده98244

البحيرةاألدبىمبصرمحمد حمد شتا احمد منار98245

البحيرةاألدبىمبصرعمار الغنى عبد بسيونى على منار98246

البحيرةاألدبىمبصرالمقصود عبد على شعبان على منار98247

البحيرةاألدبىمبصرالسيد عبد هيبه محمد الجالى هللا منه98248

البحيرةاألدبىمبصرمسعود الرازق عبد محمد هللا منه98249

البحيرةاألدبىمبصرفوده شعبان ايمن مى98250

البحيرةاألدبىمبصرالنجار محمد حسن رجب نانسى98251

البحيرةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد منصور نجاه98252

البحيرةاألدبىمبصرزيدان المطلب عبد سعيد ندا98253

البحيرةاألدبىمبصرالشيخ عبده احمد محمد ندا98254

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمود محمد السيد ندى98255

البحيرةاألدبىمبصرالحميد عبد القادر عبد جابر نسرين98256

البحيرةاألدبىمبصرالكريم جاد محمود على نعمه98257

البحيرةاألدبىمبصرعبده محمود الشافى عبد اسماعيل نورهان98258

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد الحميد عبد سعيد اشرف نيره98259

البحيرةاألدبىمبصرالنويشى سعيد صالح نيره98260

البحيرةاألدبىمبصرعلى انور محمد نيفين98261

البحيرةاألدبىمبصرالمجد ابو محمد ابراهيم محمد هاجر98262

البحيرةاألدبىمبصرطالب ابو احمد محمود جمال هدير98263

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم محمد خميس هدير98264

البحيرةاألدبىمبصرالظ القادر عبد احمد فتحى هدير98265

البحيرةاألدبىمبصركامل خليل الشافى عبد هناء98266

البحيرةاألدبىمبصرطالب ابو احمد محمود جمال هيام98267

البحيرةاألدبىمبصرمبروك ابراهيم السيد سعيد وجيده98268

البحيرةاألدبىمبصرالحكيم اسماعيل محمد مسعود ورده98269

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد فاروق سامى وفاء98270

البحيرةاألدبىمبصرالعباسى ربه عبد الستار عبد محمد وفاء98271

البحيرةاألدبىمبصرالحوشى احمد مبروك صبحى والء98272

البحيرةاألدبىمبصرالحكيم عبد محمد عصام والء98273

البحيرةاألدبىمبصرالقادر عبد العزيز عبد عادل الدين لواء والء98274
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ثانالدلنجات/ ف

ن436الدلنجات/ ف

ن434الدلنجات/ ف

ن378الدلنجات/ ف

ن336الدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن520الدلنجات/ ف

ن503الدلنجات/ ف

ن511الدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن390الدلنجات/ ف

ن437الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن461الدلنجات/ ف

ن451الدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن421الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن386الدلنجات/ ف

ن390الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن429الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن372الدلنجات/ ف

ن458الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن364الدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن383الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن416الدلنجات/ ف

ن358الدلنجات/ ف
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البحيرةاألدبىمبصراحمد السيد محمد العاطى عبد ياسمين98275

البحيرةاألدبىمبصرعطيه الفتاح عبد مجدى اسالم98276

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد السيد اسماء98277

البحيرةاألدبىمبصرالمولى عبد جبريل محمد اميره98278

البحيرةاألدبىمبصردبيان حامد محمد مجدى ايه98279

البحيرةاألدبىمبصرالحفناوى صالح محمد ايمان98280

البحيرةاألدبىمبصرحجازى العزيز عبد رضا ايه98281

البحيرةاألدبىمبصرمحمود المجيد عبد محمود محمد روان98282

البحيرةاألدبىمبصرزايد سليم محسن ريهام98283

البحيرةاألدبىمبصرحمدان محمد احمد زينب98284

البحيرةاألدبىمبصرسالم المجيد عبد المجيد عبد سهام98285

البحيرةاألدبىمبصرالمصرى كامل صبحى شروق98286

البحيرةاألدبىمبصردغيم ابراهيم على نصر عبير98287

البحيرةاألدبىمبصرالجندى مرسى ابراهيم احمد علياء98288

البحيرةاألدبىمبصرخطاب مرسى ثروت فاطمه98289

البحيرةاألدبىمبصردبيان ربيع ربيع احمد فايزه98290

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم احمد جالل ليلى98291

البحيرةاألدبىمبصرالضرير ابراهيم عمر مفيده98292

البحيرةاألدبىمبصرعمار اسماعيل السيد عماد منار98293

البحيرةاألدبىمبصرصيام اسماعيل عزت نورهان98294

البحيرةاألدبىمبصرزايد احمد محمد هاجر98295

البحيرةاألدبىمبصرقاسم مهدى زيدان الدين شمس اسراء98296

البحيرةاألدبىمبصرنصر محمد محمد منشاوى اسماء98297

البحيرةاألدبىمبصراالمبابى محمد الغنى عبد محمد االء98298

البحيرةاألدبىمبصرالسراج المقصود عبد سعيد صبحى امنيه98299

البحيرةاألدبىمبصرراتب السيد عبد الغنى عبد انور اميره98300

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد مصطفى اميره98301

البحيرةاألدبىمبصردرويش المقصود عبد هارون شعبان ايمان98302

البحيرةاألدبىمبصرالرسول عبد الاله عبد التواب عبد ايمان98303

البحيرةاألدبىمبصرراتب قويسى على ناجى هللا ايه98304

البحيرةاألدبىمبصرمحمد عمر سعيد رمضان ايه98305

البحيرةاألدبىمبصرفدان المعطى عبد الحفيظ عبد رضا تيسير98306

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد المجيد عبد ادهم عامر دنيا98307

البحيرةاألدبىمبصرالكافورى محمد الشافى عبد محمد دنيا98308

البحيرةاألدبىمبصرعمر مصطفى على مصطفى محمد رواء98309

البحيرةاألدبىمبصرحسن عبيده محمد ممدوح صباح98310

البحيرةاألدبىمبصرهللا فرج سليمان شحاته سليمان فرحه98311

البحيرةاألدبىمبصرعلى خطوه ابو الوهاب عبد محمد لمياء98312

البحيرةاألدبىمبصرعلى مشرف رجب ربيع منار98313

البحيرةاألدبىمبصرخليل بسيونى المعطى عبد بسيونى ندا98314

البحيرةاألدبىمبصرصبره خضر السعيد عيد ندا98315

البحيرةاألدبىمبصرغازى الونيس عبد محمد غازى نورا98316
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ثانالدلنجات/ ف

ن459الوفائية/ ف

ن478الوفائية/ ف

ن400الوفائية/ ف

ن483الوفائية/ ف

ن475الوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ن351الوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ن427الوفائية/ ف

ن457الوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ن434الوفائية/ ف

ن419الوفائية/ ف

ن379الوفائية/ ف

ن411الوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ن378ابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ن422ابوشوشة زاوية/ ف

ن467ابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ن410ابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ن377ابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ن475ابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ن407ابوشوشة زاوية/ ف

ن419ابوشوشة زاوية/ ف

ن468ابوشوشة زاوية/ ف

راسبابوشوشة زاوية/ ف

ن467ابوشوشة زاوية/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرالعشماوى محمد كمال خالد نورهان98317

البحيرةاألدبىمبصربكر نجيب عزت سامى ياسمين98318

البحيرةاألدبىمبصرالسواح لطفى ابراهيم اسماء98319

البحيرةاألدبىمبصرمحمد العينين ابو تهامى امال98320

البحيرةاألدبىمبصررياض زيد ابو بشير اميره98321

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم راغب ابراهيم شعبان ايمان98322

البحيرةاألدبىمبصرمرسى كامل مصطفى ايمان98323

البحيرةاألدبىمبصرالجمال محمد بركات ايه98324

البحيرةاألدبىمبصرالجالى العليم عبد السيد مجدى ايه98325

البحيرةاألدبىمبصرغالى حسين عطيه محمد بسمه98326

البحيرةاألدبىمبصرفرج العليم عبد سعيد تغريد98327

البحيرةاألدبىمبصرالسعداوى الحميد عبد محمد خلود98328

البحيرةاألدبىمبصرال عبد محمد حسين الشحات حسين دعاء98329

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل هللا فتح محمد دعاء98330

البحيرةاألدبىمبصرمرسى حامد حسن راندا98331

البحيرةاألدبىمبصرباخضره القادر عبد دسوقى رباب98332

البحيرةاألدبىمبصركريم خميس بدران ساره98333

البحيرةاألدبىمبصرالشاذلى اسماعيل صالح ساره98334

البحيرةاألدبىمبصرالطنطاوى محمود العزيز عبد انور سماح98335

البحيرةاألدبىمبصرشعبان على الستار عبد صابر عبير98336

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد محمد احمد عال98337

البحيرةاألدبىمبصرعامر خميس محمد لينه98338

البحيرةاألدبىمبصرعيسى عوض الحميد عبد مريم98339

البحيرةاألدبىمبصرفطيم حامد فتحى السيد منار98340

البحيرةاألدبىمبصرعزام حسين محمد جميل نرمين98341

البحيرةاألدبىمبصرسعد هللا عبد المقصود عبد نهاد98342

البحيرةاألدبىمبصرالدايم عبد فاروق حسن نهله98343

البحيرةاألدبىمبصرمندور محمود رمضان ياسمين98344

االسكندريةاألدبىمبصرطه ابراهيم خليل ابراهيم االء98345

االسكندريةاألدبىمبصرعابد محمود نظيف اسامه االء98346

االسكندريةاألدبىمبصرعلى محمد هاشم السيد االء98347

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد عيد محمد خيرى االء98348

االسكندريةاألدبىمبصرعلى محمد محمد شريف االء98349

االسكندريةاألدبىمبصرالنحال محمد حامد محمد االء98350

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد نصر العاطى عبد محمود االء98351

االسكندريةاألدبىمبصرالقادر عبد احمد رمضان هشام االء98352

االسكندريةاألدبىمبصرودن الرحمن عبد الرحمن عبد طلعت ايه98353

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان قاسم عبده قاسم ايه98354

االسكندريةاألدبىمبصرعلى اسماعيل محمد ايه98355

االسكندريةاألدبىمبصرقبيصى محمد قبيصى السيد اسراء98356

االسكندريةاألدبىمبصرموسى السيد السيد خالد اسراء98357

االسكندريةاألدبىمبصراسماعيل رجب ياسر اسراء98358
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راسبابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ن514ابومسعود/ ف

ثانابومسعود/ ف

راسبابومسعود/ ف

ن384ابومسعود/ ف

ن349ابومسعود/ ف

ثانابومسعود/ ف

ن374ابومسعود/ ف

ثانابومسعود/ ف

ثانابومسعود/ ف

ن421ابومسعود/ ف

ثانابومسعود/ ف

ثانابومسعود/ ف

ثانابومسعود/ ف

راسبابومسعود/ ف

ثانابومسعود/ ف

ن528ابومسعود/ ف

ثانابومسعود/ ف

ثانابومسعود/ ف

ثانابومسعود/ ف

ن574ابومسعود/ ف

ن490ابومسعود/ ف

راسبابومسعود/ ف

راسبابومسعود/ ف

ثانابومسعود/ ف

ثانابومسعود/ ف

راسبابومسعود/ ف

ن398بشر سيدى/ ف

ن389بشر سيدى/ ف

ن448بشر سيدى/ ف

راسببشر سيدى/ ف

ن605.5بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن349بشر سيدى/ ف

ن412.5بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن537بشر سيدى/ ف

ن425.5بشر سيدى/ ف

ن348.5بشر سيدى/ ف

ن560بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرخميس محمد محمد احمد اسماء98359

االسكندريةاألدبىمبصرطه اسماعيل بدرى عالء اسماء98360

االسكندريةاألدبىمبصرحمد شبانه السيد محمد اسماء98361

االسكندريةاألدبىمبصرامام عبده محمد محمد اسماء98362

االسكندريةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد جابر اميمه98363

االسكندريةاألدبىمبصرالغرينى حسين الرحمن عبد صابر ايمان98364

االسكندريةاألدبىمبصرخفاجه ابراهيم محمد محمود ايمان98365

االسكندريةاألدبىمبصرعوض رمضان محمد تسنيم98366

االسكندريةاألدبىمبصرسالم محمود القادر عبد محمد تسنيم98367

االسكندريةاألدبىمبصرالمجيد عبد الشافى عبد الرؤف عبد جهاد98368

االسكندريةاألدبىمبصراسماعيل احمد السيد احمد حبيبه98369

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد احمد محمود احمد حبيبه98370

االسكندريةاألدبىمبصرالرحيم عبد حافظ محمد يسرى خديجه98371

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود محمد محمود دنيا98372

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود المحسن عبد محمد وسام رشا98373

االسكندريةاألدبىمبصرشبانه محمد فؤاد سراج رقيه98374

االسكندريةاألدبىمبصرالفقى مرسى منصور شعبان رنا98375

االسكندريةاألدبىمبصرسيد قنديل السيد اشرف روان98376

االسكندريةاألدبىمبصرالجود ابو الحليم عبد محمد اشرف روان98377

االسكندريةاألدبىمبصرالرحمن عبد االمير محفوظ ايهاب روان98378

االسكندريةاألدبىمبصرالكحك الرازق عبد ابراهيم محمد روان98379

االسكندريةاألدبىمبصربلح الفتوح ابو محمود روان98380

االسكندريةاألدبىمبصرعلى مبروك على محمد ريهام98381

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد اسماعيل محمود شريف ساره98382

االسكندريةاألدبىمبصرعلى حسن انور عصام ساره98383

االسكندريةاألدبىمبصرسالم الهادى عبد قنديل عصام ساره98384

االسكندريةاألدبىمبصرشاهين صابر على مجدى سلمى98385

االسكندريةاألدبىمبصرفراج احمد هللا عبد محمد سميه98386

االسكندريةاألدبىمبصرحسنين احمد حسنين احمد سندس98387

االسكندريةاألدبىمبصرموسى الدايم عبد السيد عبد شعبان سندس98388

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمد على طارق شروق98389

االسكندريةاألدبىمبصرحموده محمد حنفى على ايمن شيماء98390

االسكندريةاألدبىمبصرعالم حسن السعيد هشام صفاء98391

االسكندريةاألدبىمبصريسن محمد ياسين ابراهيم فاطمه98392

االسكندريةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد معوض جالل فاطمه98393

االسكندريةاألدبىمبصرحسن خطاب محمد فاطمه98394

االسكندريةاألدبىمبصرالرحيم عبد حافظ محمد يسرى فاطمه98395

االسكندريةاألدبىمبصرحسنين العزيز عبد عطيه اسامه مريم98396

االسكندريةاألدبىمبصرحسن فيض محمد مدحت مريم98397

االسكندريةاألدبىمبصردياب ابراهيم عامر محمد مريم98398

االسكندريةاألدبىمبصراالزلى عطيه محمد مريم98399

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد الشيخ محمد شريف منار98400
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ن411.5بشر سيدى/ ف

ن472بشر سيدى/ ف

ن568بشر سيدى/ ف

ن455بشر سيدى/ ف

ن407بشر سيدى/ ف

ن472بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن359بشر سيدى/ ف

ن346.5بشر سيدى/ ف

ن517.5بشر سيدى/ ف

ن448بشر سيدى/ ف

ن370بشر سيدى/ ف

ن406بشر سيدى/ ف

ن343.5بشر سيدى/ ف

ن340.5بشر سيدى/ ف

ن398بشر سيدى/ ف

ن454.5بشر سيدى/ ف

ن340بشر سيدى/ ف

ن440.5بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن369بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن328بشر سيدى/ ف

ن368بشر سيدى/ ف

ن414بشر سيدى/ ف

ن438بشر سيدى/ ف

ن478بشر سيدى/ ف

ن427بشر سيدى/ ف

ن357بشر سيدى/ ف

ن430بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن446بشر سيدى/ ف

ن482بشر سيدى/ ف

ن338.5بشر سيدى/ ف

ن546بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن336.5بشر سيدى/ ف

ن336.5بشر سيدى/ ف

ن376بشر سيدى/ ف

ن339بشر سيدى/ ف

ن441بشر سيدى/ ف

ن568بشر سيدى/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرمحمود مصطفى طه احمد هللا منه98401

االسكندريةاألدبىمبصرالجوهرى على محمود محمد وليد هللا منه98402

االسكندريةاألدبىمبصرفؤاد سليمان محمد نورا98403

االسكندريةاألدبىمبصرسالمان على جابر على عمرو الهدى نور98404

االسكندريةاألدبىمبصررمضان الغنى عبد المعطى عبد نيره98405

االسكندريةاألدبىمبصرالكريم عبد فتحى محمد احمد هاجر98406

االسكندريةاألدبىمبصرحسن خطاب محمد هاجر98407

االسكندريةاألدبىمبصرعلى فتحى محمد هاجر98408

االسكندريةاألدبىمبصردرويش فراج الرؤوف عبد سامى هبه98409

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم كامل محمد هبه98410

االسكندريةاألدبىمبصرقاسم السيد الحكيم عبد راشد وفاء98411

االسكندريةاألدبىمبصرالفقى مرسى منصور شعبان يارا98412

االسكندريةاألدبىمبصرحجاب محمود المنعم عبد ياسمين98413

االسكندريةاألدبىمبصرالرحيم عبد بكر جابر السيد ايات98414

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم سليمان على اشرف االء98415

االسكندريةاألدبىمبصرعلى خدام فتحى اشرف االء98416

االسكندريةاألدبىمبصرالجوهرى محمود ابراهيم خالد االء98417

االسكندريةاألدبىمبصرالنصر سيف احمد محمد عادل االء98418

االسكندريةاألدبىمبصرعسكر السيد على منصور ياسين االء98419

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم حسن ابراهيم اسراء98420

االسكندريةاألدبىمبصرالسمالوى احمد محمد محمد اسراء98421

االسكندريةاألدبىمبصرحسن العاطى عبد سيد اسراء98422

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد المعطى عبد رفعت مصطفى اسراء98423

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد اسماء98424

االسكندريةاألدبىمبصرخفاجى ابراهيم حسن السيد اسماء98425

االسكندريةاألدبىمبصرفايد المطلب عبد مرسى رمضان اسماء98426

االسكندريةاألدبىمبصررفاعى محمد العظيم عبد الشيماء98427

االسكندريةاألدبىمبصرعطيه ابراهيم محمد حمدى امنيه98428

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد رمضان محمد امنيه98429

االسكندريةاألدبىمبصرشلبى محمد السيد حسن بثينه98430

االسكندريةاألدبىمبصرزعير سالم يوسف طارىء جهاد98431

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد جمعه على جهاد98432

االسكندريةاألدبىمبصرعلى حافظ نصر طلعت حنين98433

االسكندريةاألدبىمبصرقمصان عامر صالح خديجه98434

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد فايد عمر عادل خلود98435

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حسن العبره ماهر دينا98436

االسكندريةاألدبىمبصرخطاب رزق محمد المنعم عبد رانيا98437

االسكندريةاألدبىمبصرنوح احمد الرازق عبد هللا خير رحاب98438

االسكندريةاألدبىمبصرقنديل محمد ابراهيم محمد رحمه98439

االسكندريةاألدبىمبصرالمحالوى محمد السعيد محمد رحمه98440

االسكندريةاألدبىمبصرالنعيم عبد شمندى محمد عادل روان98441

االسكندريةاألدبىمبصرعباس عثمان صالح اسماعيل زينب98442
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ن564بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن441بشر سيدى/ ف

ن365بشر سيدى/ ف

ن377بشر سيدى/ ف

ن537بشر سيدى/ ف

ن351بشر سيدى/ ف

ن443بشر سيدى/ ف

ن512بشر سيدى/ ف

ن377بشر سيدى/ ف

ن358بشر سيدى/ ف

ن440بشر سيدى/ ف

ن516بشر سيدى/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن558السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن434السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن469السيوف/ ف

ن483السيوف/ ف

ن347السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن449.5السيوف/ ف

ن524السيوف/ ف

ن516السيوف/ ف

ن429السيوف/ ف

ن454السيوف/ ف

ن376السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن356السيوف/ ف

راسبالسيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن466السيوف/ ف

ن553السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن399السيوف/ ف

راسبالسيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن438السيوف/ ف

ن464السيوف/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرادريس على محمود زينب98443

االسكندريةاألدبىمبصراحمد متولى فكرى عاشور ساره98444

االسكندريةاألدبىمبصرنصار محمد الصافى محمود ساره98445

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد السيد القادر عبد ابراهيم سلمى98446

االسكندريةاألدبىمبصرالدايم عبد على محمد خالد سميه98447

االسكندريةاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد المطلب عبد محمد سميه98448

االسكندريةاألدبىمبصرعلى عطيه محروس احمد سندس98449

االسكندريةاألدبىمبصرحسين محمود صالح سهيله98450

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد سعد ابراهيم محى سهيله98451

االسكندريةاألدبىمبصرنصار على السيد سعيد شروق98452

االسكندريةاألدبىمبصرمنصور احمد درويش شيماء98453

االسكندريةاألدبىمبصرالرحمن عبد عطيفى احمد العظيم عبد شيماء98454

االسكندريةاألدبىمبصراحمد حمدى الدين عماد شيماء98455

االسكندريةاألدبىمبصرالفقى مختار سعيد محمد فتحى شيماء98456

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى سالم السعيد سعيد صباح98457

االسكندريةاألدبىمبصربحيرى محمود الشحات صفيه98458

االسكندريةاألدبىمبصرسعد مبروك على مفرح ضحى98459

االسكندريةاألدبىمبصرحسين ابو حسن ابراهيم رمضان فاطمه98460

االسكندريةاألدبىمبصرعلى شوقى فريد فاطمه98461

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمد الحى عبد هاشم فاطمه98462

االسكندريةاألدبىمبصرالسميع عبد الرسول عبد ناصر فرحه98463

االسكندريةاألدبىمبصرالبحرواى احمد العظيم عبد محمد مرام98464

االسكندريةاألدبىمبصريوسف ابراهيم السيد احمد مريم98465

االسكندريةاألدبىمبصرالقط سليمان سليمان سالمه مريم98466

االسكندريةاألدبىمبصراحمد مرسى سيد محمد مريم98467

االسكندريةاألدبىمبصراحمد السيد حامد محمود مريم98468

االسكندريةاألدبىمبصرالنشار سعد محمد اشرف مروه98469

االسكندريةاألدبىمبصرالشاعر مصطفى محمد الدين عالء مروه98470

االسكندريةاألدبىمبصربسيونى عثمان بسيونى محمد مروه98471

االسكندريةاألدبىمبصرعلى فوزى محمود السيد هللا منه98472

االسكندريةاألدبىمبصرصقر العاطى عبد احمد محمد هللا منه98473

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد مصطفى محمد هللا منه98474

االسكندريةاألدبىمبصراحمد عطيه يس صبرى مها98475

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود الفتح ابو محمود ميار98476

االسكندريةاألدبىمبصرشحاته بيومى شحاته محمد ميرام98477

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حسن حسان الدين عالء ندا98478

االسكندريةاألدبىمبصرالمقصود عبد المطلب عبد سامى ندى98479

االسكندريةاألدبىمبصرالحق جاد محمد السيد عادل ندى98480

االسكندريةاألدبىمبصررمضان محمود محمد ندى98481

االسكندريةاألدبىمبصرعفيفى محمد سابق هانىء ندى98482

االسكندريةاألدبىمبصرالفقى احمد المنعم عبد هشام نورسال98483

االسكندريةاألدبىمبصررامل ابراهيم محمد ابراهيم نيره98484
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ثانالسيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

راسبالسيوف/ ف

ن592السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن372السيوف/ ف

ن488السيوف/ ف

ن397السيوف/ ف

ن471السيوف/ ف

ن561السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن385السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن455السيوف/ ف

راسبالسيوف/ ف

ن550السيوف/ ف

ن574السيوف/ ف

ن378السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن342السيوف/ ف

ن500السيوف/ ف

ن371السيوف/ ف

ن497السيوف/ ف

ن592السيوف/ ف

ن421السيوف/ ف

ن594السيوف/ ف

ن390السيوف/ ف

ن414السيوف/ ف

ن452السيوف/ ف

ن404السيوف/ ف

ن427السيوف/ ف

ن392السيوف/ ف

ن364السيوف/ ف

ن503السيوف/ ف

ن481السيوف/ ف

ن492السيوف/ ف

ن369السيوف/ ف

ن559السيوف/ ف

ن455السيوف/ ف

ن566السيوف/ ف

ن391السيوف/ ف

ن369السيوف/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرمنصور نجم غريب محمد نيره98485

االسكندريةاألدبىمبصراالجهورى حسن وجدى خالد هاجر98486

االسكندريةاألدبىمبصراحمد منصور الشرنوبى منصور هاجر98487

االسكندريةاألدبىمبصرحسين يوسف حسن تهامى هدير98488

االسكندريةاألدبىمبصرالدين شرف هللا عبد هللا عبد ياسر ياسمين98489

االسكندريةاألدبىمبصرعلى الجواد عبد فؤاد يحيى يسرا98490

االسكندريةاألدبىمبصرالخير ابو حسن شعبان حسن االء98491

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود الحكيم عبد محمود بسمله98492

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد معتوق على هانىء ثريا98493

االسكندريةاألدبىمبصرعمار العزيز عبد على محمد جهاد98494

االسكندريةاألدبىمبصرانور محمد محمد جهاد98495

االسكندريةاألدبىمبصرالجواد عبد خميس مختار جهاد98496

االسكندريةاألدبىمبصرحسن ابراهيم محمد احمد جويريه98497

االسكندريةاألدبىمبصرموسى العنين ابو محمد احمد خديجه98498

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم العربى خديجه98499

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد على الستار عبد خميس دنيا98500

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد على السيد محمد رضوى98501

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد الفتاح عبد رضوه98502

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد محمد ياسر زهره98503

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى محمد عيسى زهيره98504

االسكندريةاألدبىمبصرفياض الغنى عبد السيد محمد ساره98505

االسكندريةاألدبىمبصرناجى داود العريى داود سلمى98506

االسكندريةاألدبىمبصرالحصرى ابراهيم حسن سعيد سلمى98507

االسكندريةاألدبىمبصراحمد العال عبد محمد سوميه98508

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد رمضان محمد حسن شيماء98509

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم العربى فاطمه98510

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمود السيد اشرف مريم98511

االسكندريةاألدبىمبصرالمنعم عبد جابر مسعد مريم98512

االسكندريةاألدبىمبصرالجليل عبد الرازق عبد محمد خالد منال98513

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد رمضان هللا منه98514

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد سليمان حسن خالد هاجر98515

االسكندريةاألدبىمبصرالزهرى الحليم عبد سيد على هاجر98516

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمد شعبان هدى98517

االسكندريةاألدبىمبصرالبكساوى السيد السيد الحكيم عبد وفاء98518

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمود محمد احمد والء98519

االسكندريةاألدبىمبصرالسعدنى حافظ محمد عادل ياسمين98520

االسكندريةاألدبىمبصرالصادق عبد على محمد ياسمين98521

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمد يونس صالح يمنى98522

االسكندريةاألدبىمبصرالعزيز عبد عمر حسنى وليد بسنت98523

االسكندريةاألدبىمبصرحسين محمد السيد رانيا98524

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد محمد على السيد سلمى98525

االسكندريةاألدبىمبصرنصار على محمد حسن سهيله98526



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3888

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالسيوف/ ف

ن418السيوف/ ف

ن359السيوف/ ف

ن420السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن319المبين الفتح/ ف

ن468المبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ن357المبين الفتح/ ف

ن381المبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

راسبالمبين الفتح/ ف

ن421المبين الفتح/ ف

ن465المبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ن490المبين الفتح/ ف

ن504المبين الفتح/ ف

ن430المبين الفتح/ ف

ن504المبين الفتح/ ف

ن463المبين الفتح/ ف

ن500المبين الفتح/ ف

ن382المبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ن455المبين الفتح/ ف

ن441المبين الفتح/ ف

ن369المبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ن447المبين الفتح/ ف

ن458المبين الفتح/ ف

ن365المبين الفتح/ ف

ن415المبين الفتح/ ف

راسبالمبين الفتح/ ف

ن459المبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ن510المبين الفتح/ ف

ن372باالسكندرية رجب محمد/ ف

ن369باالسكندرية رجب محمد/ ف

ثانباالسكندرية رجب محمد/ ف

ن372باالسكندرية رجب محمد/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرمحمد اسحق احمد عائشه98527

االسكندريةاألدبىمبصرمسلم الرحمن عبد عباس محمد عايده98528

االسكندريةاألدبىمبصرهللا سعد زيد ابو ابراهيم محمد فاطمه98529

االسكندريةاألدبىمبصرخالد معزب السيد خالد مريم98530

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد احمد عباس صالح مريم98531

االسكندريةاألدبىمبصرالرحمن عبد الحافظ عبد محمد الدين ضياء قمر مريم98532

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد محمد جمال عامر نور98533

االسكندريةاألدبىمبصرعلى العال عبد محمد ناصر هاجر98534

االسكندريةاألدبىمبصرالسالم عبد ناجى محمد االء98535

االسكندريةاألدبىمبصرموسى محمد الحسن ابو محمود االء98536

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد العال عبد متولى يحيى االء98537

االسكندريةاألدبىمبصربدر عبده اسماعيل عماد ايه98538

االسكندريةاألدبىمبصرعلى الدادمونى الواحد عبد مجدى ايه98539

االسكندريةاألدبىمبصرغانم سليمان الرجال عز سليمان ابرار98540

االسكندريةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم محمد اسراء98541

االسكندريةاألدبىمبصراحمد فؤاد السعيد اسماء98542

االسكندريةاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد سعيد امل98543

االسكندريةاألدبىمبصررياض ابراهيم احمد اميره98544

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم رامى تسنيم98545

االسكندريةاألدبىمبصرالعال عبد فؤاد محمود سامى جهاد98546

االسكندريةاألدبىمبصرمنصور زكى صابر جهاد98547

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمد العليم عبد مصطفى جهاد98548

االسكندريةاألدبىمبصراحمد العوفى النظير عبد احمد حبيبه98549

االسكندريةاألدبىمبصرمرعى محمد احمد السيد حبيبه98550

االسكندريةاألدبىمبصرعامر السيد ابراهيم ناصر حبيبه98551

االسكندريةاألدبىمبصرالعال عبد محمد سمير رحاب98552

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد القوى عبد محمد مجدى رضوى98553

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد محمد هللا عطا فؤاد رقيه98554

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حنفى جابر حسن رنا98555

االسكندريةاألدبىمبصرالليل ابو سنوسى الستار عبد يحيى رنا98556

االسكندريةاألدبىمبصرصقر احمد الفتاح عبد ساره98557

االسكندريةاألدبىمبصرالفتاح عبد فوزى عصام ساره98558

االسكندريةاألدبىمبصرقاسم احمد الحميد عبد السيد سلمى98559

االسكندريةاألدبىمبصرعثمان عطيه السيد سعيد سلمى98560

االسكندريةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد صالح سلمى98561

االسكندريةاألدبىمبصرايوب محمد الرازق عبد فتحى سمه98562

االسكندريةاألدبىمبصراحمد حسن محمود احمد سميه98563

االسكندريةاألدبىمبصرفوده ابراهيم محمود الدين عالء سميه98564

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد قبارى محمود احمد سهيله98565

االسكندريةاألدبىمبصربغدادى الجابر عبد حسن شروق98566

االسكندريةاألدبىمبصرحسن الهادى عبد السيد رجب شروق98567

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود زغلول الفتاح عبد شوقيه98568
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ن383باالسكندرية رجب محمد/ ف

ن366باالسكندرية رجب محمد/ ف

ثانباالسكندرية رجب محمد/ ف

ن495باالسكندرية رجب محمد/ ف

ن450باالسكندرية رجب محمد/ ف

ثانباالسكندرية رجب محمد/ ف

ن422باالسكندرية رجب محمد/ ف

ثانباالسكندرية رجب محمد/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن437.5القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن373القويرى/ ف

ن355القويرى/ ف

ن515القويرى/ ف

ن497.5القويرى/ ف

ن461القويرى/ ف

ن442.5القويرى/ ف

ن384.5القويرى/ ف

ن529القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن388القويرى/ ف

ن394القويرى/ ف

ن467.5القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ن566القويرى/ ف

ن550القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن446القويرى/ ف

ن548القويرى/ ف

ن482القويرى/ ف

ن495.5القويرى/ ف

ن360القويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ن391القويرى/ ف

ن395.5القويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن423القويرى/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرمحمد احمد سعد شيماء98569

االسكندريةاألدبىمبصراحمد على سليم رجب شيرين98570

االسكندريةاألدبىمبصرسليم الوهاب عبد الحميد عبد سيد ضحى98571

االسكندريةاألدبىمبصرعلى على اشرف علياء98572

االسكندريةاألدبىمبصرالعاطى عبد مهدى اللطيف عبد غاده98573

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حافظ عرابى حافظ فاطمه98574

االسكندريةاألدبىمبصرجاد على عباس اشرف ماجده98575

االسكندريةاألدبىمبصرالشاذلى بدوى محمد هاشم مروه98576

االسكندريةاألدبىمبصراسماعيل محمد سمير الهادى عبد مريم98577

االسكندريةاألدبىمبصركريم بريك جمعه فرج مريم98578

االسكندريةاألدبىمبصرموسى سعد يحيى مريم98579

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد على حسن هللا منه98580

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود سالمه محمد سالمه منى98581

االسكندريةاألدبىمبصراسماعيل الرفاعى الخالق عبد محمد ميار98582

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد المنعم عبد الغنى عبد ياسر الهدى نور98583

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمد ناصر نورا98584

االسكندريةاألدبىمبصراحمد عيسى الحميد عبد يسرى نوران98585

االسكندريةاألدبىمبصرغيضان حلمى الدين عالء محمد نورهان98586

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود السيد محمود ناصر نورهان98587

االسكندريةاألدبىمبصراحمد احمد صفوت هللا عبد هللا هبه98588

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد محمود الرحمن عبد عادل هدير98589

االسكندريةاألدبىمبصرالهادى عبد العزيز عبد يوسف ابرار98590

االسكندريةاألدبىمبصرسفين محمد حفنى فتحى اسماء98591

االسكندريةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد احمد اميره98592

االسكندريةاألدبىمبصرالمجيد عبد ناجى صالح اميره98593

االسكندريةاألدبىمبصرحسن صالح مجدى اميره98594

االسكندريةاألدبىمبصرحافظ احمد خميس اسراء98595

االسكندريةاألدبىمبصرالعال عبد الغنى عبد محمد الغنى عبد اسراء98596

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد الفتوح ابو السيد فهمى اسراء98597

االسكندريةاألدبىمبصرحمص ابو جمعه فوزى اسراء98598

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد صالح الزهراء98599

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد الحافظ عبد العظيم عبد الهام98600

االسكندريةاألدبىمبصرالعزيز عبد قطب حسن شعبان ايمان98601

االسكندريةاألدبىمبصرمغاورى فاروق السيد اميمه98602

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد حسن هللا عبد حبيبه98603

االسكندريةاألدبىمبصريسن محمد الصمد عبد محمد خلود98604

االسكندريةاألدبىمبصرسعيد السيد على السيد دينا98605

االسكندريةاألدبىمبصرحميده على سعيد دنيا98606

االسكندريةاألدبىمبصرالجوهرى احمد جمال رضوى98607

االسكندريةاألدبىمبصرالسعودى محمد مصطفى رقيه98608

االسكندريةاألدبىمبصرالبكرى الصاوى رجب ريهام98609

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد عادل ريهام98610
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ن340القويرى/ ف

ن381القويرى/ ف

ن440القويرى/ ف

ن496القويرى/ ف

ن351القويرى/ ف

ن325القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن606القويرى/ ف

ن392القويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ن408القويرى/ ف

ن594القويرى/ ف

ن390القويرى/ ف

ن456القويرى/ ف

ن400القويرى/ ف

ن536القويرى/ ف

ن429القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن463القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن469القويرى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن414الشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن409الشعراوى/ ف

ن515الشعراوى/ ف

ن418الشعراوى/ ف

ن409الشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن493الشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن503الشعراوى/ ف

ن399الشعراوى/ ف

ن428الشعراوى/ ف

ن364الشعراوى/ ف

ن536الشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرمحمد فوزى محمد ساره98611

االسكندريةاألدبىمبصريوسف محمد السيد سامى سلسبيل98612

االسكندريةاألدبىمبصرعلى السيد احمد سميه98613

االسكندريةاألدبىمبصرالعطار محمد محمد المنعم عبد شيماء98614

االسكندريةاألدبىمبصرعليوه محمود كامل شيماء98615

االسكندريةاألدبىمبصرهللا جاد عبده محمود شيماء98616

االسكندريةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد عطا صابرين98617

االسكندريةاألدبىمبصرخضر الكريم عبد رجب غاده98618

االسكندريةاألدبىمبصرالمالح زيد ابو محمد فتحى الزهراء فاطمه98619

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان سالمه محمد عصام فاطمه98620

االسكندريةاألدبىمبصرالحوفى حسن احمد ممدوح فاطمه98621

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان احمد ابراهيم العليم عبد كوثر98622

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد محمد عارف مروه98623

االسكندريةاألدبىمبصركريشه الرحمن عبد السالم عبد الرحمن عبد مريم98624

االسكندريةاألدبىمبصرسالم محمد على هللا عبد مريم98625

االسكندريةاألدبىمبصرحسين الخالق عبد محمد منار98626

االسكندريةاألدبىمبصرصالح حمد محمود ابراهيم هللا منه98627

االسكندريةاألدبىمبصرزكريا محمد طه منى98628

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد بسيونى السيد مها98629

االسكندريةاألدبىمبصرالحميد عبد حافظ رأفت نفيسه98630

االسكندريةاألدبىمبصرحميده ابراهيم عيد الهدى نور98631

االسكندريةاألدبىمبصرالرحمن عبد السالم عبد الرحمن عبد هاجر98632

االسكندريةاألدبىمبصرالونيس عبد السيد شحاته هدير98633

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حسن اشرف هند98634

االسكندريةاألدبىمبصرعكاشه محمد حامد على هند98635

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد ياسمين98636

االسكندريةاألدبىمبصرشافعى مصطفى محمود ياسمين98637

االسكندريةاألدبىمبصرصقر محمود محمد ياسمين98638

االسكندريةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد هشام ياسمين98639

االسكندريةاألدبىمبصرخليل احمد محمد عادل احسان98640

االسكندريةاألدبىمبصرالواحد عبد سليمان رفعت فتحى اسراء98641

االسكندريةاألدبىمبصرالمنجى على على ابراهيم اسماء98642

االسكندريةاألدبىمبصربدوى محمد المجيد عبد ابراهيم اميره98643

االسكندريةاألدبىمبصرنصار ابراهيم الفتاح عبد ايمن ايمان98644

االسكندريةاألدبىمبصرالعينين ابو محمد محمد السعيد ايه98645

االسكندريةاألدبىمبصرالفتاح عبد مهدى محمد بسمه98646

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل حسن دنيا98647

االسكندريةاألدبىمبصرموسى يوسف سعد دينا98648

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى محمد هللا عبد شيماء98649

االسكندريةاألدبىمبصرشاهين على السيد المنعم عبد هللا منه98650

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى المعطى عبد شعبان هاجر98651

االسكندريةاألدبىمبصرالفتاح عبد اللطيف عبد ياسر ياسمين98652
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ن405الشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

ن606الشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن567الشعراوى/ ف

ن496الشعراوى/ ف

ن420الشعراوى/ ف

ن417الشعراوى/ ف

ن367الشعراوى/ ف

ن385الشعراوى/ ف

ن367الشعراوى/ ف

ن353الشعراوى/ ف

ن558الشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن515الشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

ن534الشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن384الشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن506الشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

ن387الشعراوى/ ف

ثانابوالعزائم االمام/ ف

ن478ابوالعزائم االمام/ ف

ن479ابوالعزائم االمام/ ف

ن555ابوالعزائم االمام/ ف

ن398.5ابوالعزائم االمام/ ف

ن441.5ابوالعزائم االمام/ ف

ثانابوالعزائم االمام/ ف

ن573ابوالعزائم االمام/ ف

ن394ابوالعزائم االمام/ ف

ن385ابوالعزائم االمام/ ف

ن409ابوالعزائم االمام/ ف

ن507ابوالعزائم االمام/ ف

ن414ابوالعزائم االمام/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرمنصور نبيوه بسيس ايه98653

االسكندريةاألدبىمبصرعلى اليزيد ابو عطيه جمعه امنيه98654

االسكندريةاألدبىمبصرالونيس عبد صالح خليفه ايمان98655

االسكندريةاألدبىمبصرناصر الفتح ابو ممدوح تقى98656

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمد احمد السيد رحمه98657

االسكندريةاألدبىمبصرقوطه ابو حسن سعيد احمد ساره98658

االسكندريةاألدبىمبصرالرازق فايزعبد عطيه سماح98659

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد الوهاب عبد محمد جمعه سميه98660

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم السيد شمس98661

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان محمد النبى عبد محمود فاطمه98662

االسكندريةاألدبىمبصراحمد النحاس رفعت مريم98663

االسكندريةاألدبىمبصرالقوى عبد حنفى محمد هللا منه98664

االسكندريةاألدبىمبصرالمنعم عبد حامد جمال خالد نورا98665

االسكندريةاألدبىمبصرالرازق عبد سعد جمال هدى98666

االسكندريةاألدبىمبصرجاد العزيز عبد احمد االء98667

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم مصطفى االء98668

االسكندريةاألدبىمبصروحيده اسماعيل الواحد عبد مدحت اسراء98669

االسكندريةاألدبىمبصرالغنى عبد كمال محمد اسراء98670

االسكندريةاألدبىمبصرنور محمد الماجد عبد محمد اسماء98671

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد رزق ممدوح تسنيم98672

االسكندريةاألدبىمبصرالمصرى العزيز عبد السيد محمد جهاد98673

االسكندريةاألدبىمبصررمضان محمد الدين حسام رضوى98674

االسكندريةاألدبىمبصرجوده السيد مفتاح السيد ساره98675

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد صابر سلسبيل98676

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد محمد عجيب محمد سلمى98677

االسكندريةاألدبىمبصرعوض احمد الرؤف عبد مسلم سلمى98678

االسكندريةاألدبىمبصرالبياع على الحكيم عبد محمد سماح98679

االسكندريةاألدبىمبصرعيسى خليل احمد محمد سهيله98680

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد مهران موسى كمال شيماء98681

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد الحميد عبد العزيز عبد صباح98682

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم السيد هللا عبد محمد صفيه98683

االسكندريةاألدبىمبصرحسن هللا عبد مسعد صفيه98684

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم مريم98685

االسكندريةاألدبىمبصرخليل اسماعيل على اسماعيل مريم98686

االسكندريةاألدبىمبصرالاله عبد اللطيف عبد الصافى مريم98687

االسكندريةاألدبىمبصرحجازى حسن على حسن مريم98688

االسكندريةاألدبىمبصرعويس احمد محمد شوقى مريم98689

االسكندريةاألدبىمبصرشومان على المقصود عبد عصام مريم98690

االسكندريةاألدبىمبصررمضان ابراهيم اسامه هللا منه98691

االسكندريةاألدبىمبصرحسين السيد محمود عادل هللا منه98692

االسكندريةاألدبىمبصرالفتوح ابو المنعم عبد مصطفى هللا منه98693

االسكندريةاألدبىمبصرجويد محمد جويد السيد هاجر98694
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ثانعرابى احمد/ ف

راسبعرابى احمد/ ف

ن422.5عرابى احمد/ ف

ثانعرابى احمد/ ف

ن383عرابى احمد/ ف

ثانعرابى احمد/ ف

ثانعرابى احمد/ ف

ثانعرابى احمد/ ف

ن500عرابى احمد/ ف

ن397عرابى احمد/ ف

ن384عرابى احمد/ ف

ن457عرابى احمد/ ف

ثانعرابى احمد/ ف

ثانعرابى احمد/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

راسبعرجون الصادق/ ف

راسبعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ن376عرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

راسبعرجون الصادق/ ف

ن373عرجون الصادق/ ف

ن419عرجون الصادق/ ف

ن436عرجون الصادق/ ف

ن438عرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ن398.5عرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ن411عرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ن371عرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ن404عرجون الصادق/ ف

ن559عرجون الصادق/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرحمدى عباس فؤاد يسرى هاجر98695

االسكندريةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد العزيز عبد عصام هبه98696

االسكندريةاألدبىمبصرفرج المجد ابو محمد مجدى ياسمين98697

االسكندريةاألدبىمبصررضوان حمد ربه عبد جمعه اسماء98698

االسكندريةاألدبىمبصرحسين حسن محمد اسماء98699

االسكندريةاألدبىمبصرالمجلى عبد رمضان حسن اسراء98700

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد على الجواد عبد حسناء98701

االسكندريةاألدبىمبصرعلى على احمد خلود98702

االسكندريةاألدبىمبصرالحق عبد محمد العال عبد رحاب98703

االسكندريةاألدبىمبصرسعد محمد سامى محمد روان98704

االسكندريةاألدبىمبصرحسن على الدايم عبد على سلسبيل98705

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد عبد احمد خالد سلمى98706

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمد سعيد سهيله98707

االسكندريةاألدبىمبصرعارف محمد على احمد شيماء98708

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم الواحد عبد عصام عائشه98709

االسكندريةاألدبىمبصربسيونى الدين محى الفتاح عبد الدين عماد فاطمه98710

االسكندريةاألدبىمبصرالرحمن عبد سيد محمد فاطمه98711

االسكندريةاألدبىمبصرحسن السيد ابراهيم مصطفى فاطمه98712

االسكندريةاألدبىمبصرخلف اسماعيل كمال عاطف فرح98713

االسكندريةاألدبىمبصرامين اللطيف عبد محمود مريم98714

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم جمعه عوض وليد مريم98715

االسكندريةاألدبىمبصرالموجود عبد العال عبد صالح هللا منه98716

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حسن البارى عبد نجاه98717

االسكندريةاألدبىمبصرالنبى عبد مبروك احمد ندا98718

االسكندريةاألدبىمبصرحسين مفتاح فارس نرمين98719

االسكندريةاألدبىمبصرعثمان الحميد عبد حسن نعيمه98720

االسكندريةاألدبىمبصرسالم ابراهيم الهادى عبد ابراهيم هاجر98721

االسكندريةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود محمد احمد هاجر98722

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم الجيد عبد خميس فتحى هاجر98723

االسكندريةاألدبىمبصرزيد ابو حسن يحيى هاجر98724

االسكندريةاألدبىمبصرهللا خلف محمد هللا خلف هند98725

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود حنفى عادل االء98726

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد السالم عبد امين اسراء98727

االسكندريةاألدبىمبصرسالم محمود جمال اسماء98728

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حسين امين حسين امل98729

االسكندريةاألدبىمبصرحسن على محمد عوض ايه98730

االسكندريةاألدبىمبصرسرحان على عوض محمد ايمان98731

االسكندريةاألدبىمبصرتوفيق عزوز محمد هانى ايمان98732

االسكندريةاألدبىمبصرالسخاوى قطب المنعم عبد ابراهيم بسمه98733

االسكندريةاألدبىمبصرحسن الخالق عبد ابراهيم جهاد98734

االسكندريةاألدبىمبصرمحمدى رجب محمد جهاد98735

االسكندريةاألدبىمبصرباز محمد محمد مجدى حبيبه98736
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ن408عرجون الصادق/ ف

ن426عرجون الصادق/ ف

ن434عرجون الصادق/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ن363المكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ن476المكرمة مكة/ ف

ن454المكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ن447المكرمة مكة/ ف

ن380المكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ن563المكرمة مكة/ ف

ن411المكرمة مكة/ ف

ن351المكرمة مكة/ ف

ن347المكرمة مكة/ ف

ن365المكرمة مكة/ ف

ن360المكرمة مكة/ ف

ن474المكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ن511المكرمة مكة/ ف

ن482المكرمة مكة/ ف

ن456المكرمة مكة/ ف

ن439المكرمة مكة/ ف

راسبالمكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

راسبالمكرمة مكة/ ف

ن395االمين الصادق/ ف

ن444االمين الصادق/ ف

ثاناالمين الصادق/ ف

ن530االمين الصادق/ ف

ن349االمين الصادق/ ف

ثاناالمين الصادق/ ف

ن323االمين الصادق/ ف

راسباالمين الصادق/ ف

راسباالمين الصادق/ ف

ن408االمين الصادق/ ف

ن406االمين الصادق/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرمحمد المطلب عبد بدران خلود98737

االسكندريةاألدبىمبصرربه عبد الرحمن عبد رزق رانيا98738

االسكندريةاألدبىمبصرالسميع عبد رجب هشام رقيه98739

االسكندريةاألدبىمبصرعفيفى السيد محمود زينب98740

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد دسوقى حسن ساره98741

االسكندريةاألدبىمبصرالطواب ابراهيم اسماعيل رزق ساره98742

االسكندريةاألدبىمبصرالغفار عبد صالح فتحى محمود ساره98743

االسكندريةاألدبىمبصرمرسى محمد عباس الشحات سماح98744

االسكندريةاألدبىمبصرمنصور السيد محمد سعيد سوسن98745

االسكندريةاألدبىمبصرعثمان رجب سعيد شيماء98746

االسكندريةاألدبىمبصرالمقصود عبد الصافى شعبان شيماء98747

االسكندريةاألدبىمبصرحسين حامد شوقى عاليه98748

االسكندريةاألدبىمبصرالسالم عبد رمضان محمد فاطمه98749

االسكندريةاألدبىمبصرخضر مرسى سليمان طارق مريم98750

االسكندريةاألدبىمبصرحسان على محمود الناصر عبد مريم98751

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد النهى ابو محمود مريم98752

االسكندريةاألدبىمبصراحمد محمود احمد هللا منه98753

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد عبد محمد محمد هللا منه98754

االسكندريةاألدبىمبصرالرازق عبد جمال الناصر عبد ندى98755

االسكندريةاألدبىمبصراحمد العليم عبد محمد نعيمه98756

االسكندريةاألدبىمبصراسماعيل سليم محمد محفوظ هاجر98757

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان محمد حسين هدى98758

االسكندريةاألدبىمبصرسكينه ابو جاد محمد محمد السيد ياسمين98759

االسكندريةاألدبىمبصرالقللى توفيق ربيع محمد ياسمين98760

االسكندريةاألدبىمبصراحمد رمضان هاشم خميس اسراء98761

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى محمود زكريا مصطفى اسراء98762

االسكندريةاألدبىمبصرطه العزيز عبد شعبان ابراهيم االء98763

االسكندريةاألدبىمبصرجابر العال ابو جابر االء98764

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد رمضان صالح امين ايمان98765

االسكندريةاألدبىمبصرقطب السالم عبد ماهر امنيه98766

االسكندريةاألدبىمبصرقنديل ابراهيم ابراهيم محمد ايه98767

االسكندريةاألدبىمبصرعيد محمد على خميس بسمه98768

االسكندريةاألدبىمبصراحمد المعطى عبد مرزوق اسامه جهاد98769

االسكندريةاألدبىمبصرعوض السيد احمد خالد جهاد98770

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد على عصام حبيبه98771

االسكندريةاألدبىمبصراحمد سيد عطيه فتحى كرم حبيبه98772

االسكندريةاألدبىمبصرمراد محمد محمود محمد حبيبه98773

االسكندريةاألدبىمبصرناصر الحميد عبد احمد سيد اشرف حنين98774

االسكندريةاألدبىمبصرحسين الصغير محمد اكرم داليا98775

االسكندريةاألدبىمبصرحسين حسن على حسن دينا98776

االسكندريةاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد محمود رانيا98777

االسكندريةاألدبىمبصرالزهيرى احمد قاسم حسن روان98778
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ن328االمين الصادق/ ف

ن340االمين الصادق/ ف

ن479االمين الصادق/ ف

ن343االمين الصادق/ ف

ن443االمين الصادق/ ف

ن411االمين الصادق/ ف

ن467االمين الصادق/ ف

ن399االمين الصادق/ ف

ن360االمين الصادق/ ف

ن402االمين الصادق/ ف

ن382االمين الصادق/ ف

ن394االمين الصادق/ ف

ن408االمين الصادق/ ف

ن380االمين الصادق/ ف

ن390االمين الصادق/ ف

ن371االمين الصادق/ ف

ثاناالمين الصادق/ ف

ثاناالمين الصادق/ ف

ن442االمين الصادق/ ف

ن383االمين الصادق/ ف

ن525االمين الصادق/ ف

ن463االمين الصادق/ ف

ن374االمين الصادق/ ف

ن447االمين الصادق/ ف

ن512النموذجى سموحة/ ف

ن473النموذجى سموحة/ ف

ن357النموذجى سموحة/ ف

ن466النموذجى سموحة/ ف

ن426النموذجى سموحة/ ف

ن529النموذجى سموحة/ ف

ن419النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن384النموذجى سموحة/ ف

ن518النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن440النموذجى سموحة/ ف

ن548النموذجى سموحة/ ف

ن330النموذجى سموحة/ ف

ن486النموذجى سموحة/ ف

ن367النموذجى سموحة/ ف

ن390النموذجى سموحة/ ف

ن462النموذجى سموحة/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرطايع احمد رجب روان98779

االسكندريةاألدبىمبصرعثمان محمد عثمان عاصم روان98780

االسكندريةاألدبىمبصرحماد الحى عبد جمال رودين98781

االسكندريةاألدبىمبصرحسن السيد خميس ميسر رودينا98782

االسكندريةاألدبىمبصرخليل السيد حسين الدين سعد زينب98783

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد فؤاد محمد زينب98784

االسكندريةاألدبىمبصرعلى السمان على خالد ساره98785

االسكندريةاألدبىمبصرمبارك العزيز عبد عمرو ساره98786

االسكندريةاألدبىمبصرورده الخالق عبد محمد السيد سلمى98787

االسكندريةاألدبىمبصرعيسى عيسى عيسى عصام سلمى98788

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى دياب مصطفى سلمى98789

االسكندريةاألدبىمبصربخيت طه الغفار عبد ياسر سلمى98790

االسكندريةاألدبىمبصرعلى سليمان محمد رمضان محمد سماء98791

االسكندريةاألدبىمبصرمرسى محمد المنعم عبد احمد سميه98792

االسكندريةاألدبىمبصرالعزيز حامدعبد محمود سهيله98793

االسكندريةاألدبىمبصرالغنى عبد الفتاح عبد السيد شروق98794

االسكندريةاألدبىمبصرالستار عبد صديق احمد شروق98795

االسكندريةاألدبىمبصرالنميرى محمود حمدى احمد شهد98796

االسكندريةاألدبىمبصرجالله ابو مصطفى ابراهيم رجب شيماء98797

االسكندريةاألدبىمبصرالسعود ابو محمود السيد ابراهيم صفيه98798

االسكندريةاألدبىمبصرالسعود ابو على عبده جالل عزيزه98799

االسكندريةاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد السيد فاطمه98800

االسكندريةاألدبىمبصراسماعيل امين الحميد عبد رجب فاطمه98801

االسكندريةاألدبىمبصرعليوه ابراهيم عماد الزهراء فاطمه98802

االسكندريةاألدبىمبصراحمد سيد عبده احمد محمد مروه98803

االسكندريةاألدبىمبصرالفتاح عبد على احمد مريم98804

االسكندريةاألدبىمبصرمؤمن محمد بسيونى سمير مريم98805

االسكندريةاألدبىمبصرعتمان احمد التواب عبد فايز مريم98806

االسكندريةاألدبىمبصرالهالوص السيد حمدى محمد مريم98807

االسكندريةاألدبىمبصرصالح الدين شهاب عمر محمد مريم98808

االسكندريةاألدبىمبصرامام السيد غمرى محمد مريم98809

االسكندريةاألدبىمبصرهنداوى حميده السالم عبد محى مريم98810

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد السيد عاشور مريهان98811

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود محمد سعيد منار98812

االسكندريةاألدبىمبصريوسف عيد حسن ايهاب هللا منه98813

االسكندريةاألدبىمبصرجميع رمضان سعيد محمد هللا منه98814

االسكندريةاألدبىمبصراالمام العزيز عبد فتوح محمود منه98815

االسكندريةاألدبىمبصرالهادى عبد الجليل عبد محمد احمد ميار98816

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمود على على ميار98817

االسكندريةاألدبىمبصرعلى سعد على ابراهيم ندى98818

االسكندريةاألدبىمبصرغنيم على حسن على ندى98819

االسكندريةاألدبىمبصرالمطلب عبد معوض محمد نورا98820



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3902

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن440النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن446النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن469النموذجى سموحة/ ف

ن353النموذجى سموحة/ ف

ن551النموذجى سموحة/ ف

ن421النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

راسبالنموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن388النموذجى سموحة/ ف

ن409النموذجى سموحة/ ف

ن402النموذجى سموحة/ ف

ن419النموذجى سموحة/ ف

ن503النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن488النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن522النموذجى سموحة/ ف

ن540النموذجى سموحة/ ف

ن385النموذجى سموحة/ ف

ن421النموذجى سموحة/ ف

ن509النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن427النموذجى سموحة/ ف

ن414النموذجى سموحة/ ف

ن520النموذجى سموحة/ ف

ن525النموذجى سموحة/ ف

ن509النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن510النموذجى سموحة/ ف

ن484النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن522النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرالسالم عبد محمود طارق نورين98821

االسكندريةاألدبىمبصرالخالق عبد اللطيف عبد رجب سعيد هاجر98822

االسكندريةاألدبىمبصرحسن يوسف محمود يوسف هاجر98823

االسكندريةاألدبىمبصرالفتاح عبد عوض احمد سمير هدير98824

االسكندريةاألدبىمبصروالى اسماعيل محمد نبيل هدير98825

االسكندريةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد العزيز عبد يوسف يمنى98826

االسكندريةاألدبىمبصررضوان السيد سعيد اسمهان98827

االسكندريةاألدبىمبصرمرايف رزق كامل ايه98828

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد محمد غريب محمد ايه98829

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد السميع عبد المولى عبد عالء حبيبه98830

االسكندريةاألدبىمبصرسيد عثمان محمد دينا98831

االسكندريةاألدبىمبصرعباس احمد الدين حسام رانا98832

االسكندريةاألدبىمبصرقطب شحاته سمير صفيه98833

االسكندريةاألدبىمبصراحمد الاله عبد احمد ناصر مروه98834

االسكندريةاألدبىمبصرعلى محمد السالم عبد محمود هللا منه98835

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد خيرى حسن نورهان98836

االسكندريةاألدبىمبصرسعد محمد المنعم عبد محمد نورهان98837

االسكندريةاألدبىمبصرالكريم عبد الصادق عبد ربيع هاجر98838

االسكندريةاألدبىمبصرمحمود شوقى محمود هاجر98839

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد خالد الجواد عبد مدحت فرحه98840

االسكندريةاألدبىمبصرجادو اسماعيل محمد جمال مريم98841

مطروح مرسىاألدبىمبصرهاشم محمد الستار عبد اروى98842

مطروح مرسىاألدبىمبصرزيدان زكى بهجت اسراء98843

مطروح مرسىاألدبىمبصربكر مخلوف فيصل اسماء98844

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد محمود نصيب محمد اسماء98845

مطروح مرسىاألدبىمبصراللطيف عبد محمد عادل اميره98846

مطروح مرسىاألدبىمبصرشاهين محمد الحى عبد مصطفى امينه98847

مطروح مرسىاألدبىمبصريوسف هللا عبد اسامه ايه98848

مطروح مرسىاألدبىمبصرعمر حداد سعد شهاب ايه98849

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسن الشافى عبد حسن بسمه98850

مطروح مرسىاألدبىمبصرالعشرى محمد عادل تسنيم98851

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد خليفه احمد جهاد98852

مطروح مرسىاألدبىمبصرخليل محمد ابراهيم حبيبه98853

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسن سليمان حسن حبيبه98854

مطروح مرسىاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد المطلب عبد الرحيم عبد راندا98855

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد سعد عطيه مؤمن رحمه98856

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمود محمد محمود سهيله98857

مطروح مرسىاألدبىمبصرسيد احمد سيد شمس98858

مطروح مرسىاألدبىمبصرالشيخ ابراهيم المحمدى السيد عائشه98859

مطروح مرسىاألدبىمبصرالاله عبد محمود صديق فاطمه98860

مطروح مرسىاألدبىمبصررسالن محمد عادل فاطمه98861

مطروح مرسىاألدبىمبصرغنيوه صالح على مريم98862
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ن391النموذجى سموحة/ ف

ن499النموذجى سموحة/ ف

ن399النموذجى سموحة/ ف

ن439النموذجى سموحة/ ف

ن405النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى الشعراوى/ ف

ن412النموذجى الشعراوى/ ف

ن450النموذجى الشعراوى/ ف

ن455النموذجى الشعراوى/ ف

راسبالنموذجى الشعراوى/ ف

ن443النموذجى الشعراوى/ ف

ن484النموذجى الشعراوى/ ف

ثانالنموذجى الشعراوى/ ف

ثانالنموذجى الشعراوى/ ف

ن462النموذجى الشعراوى/ ف

ن549النموذجى الشعراوى/ ف

ن470النموذجى الشعراوى/ ف

ن388النموذجى الشعراوى/ ف

ن390النموذجى يحى سيدنا/ ف

ثانالنموذجى يحى سيدنا/ ف

راسبمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ن361مطروح/ ف

ن451مطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ن373مطروح/ ف

ن507مطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ن536مطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ن339مطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

ن501مطروح/ ف

ن396.5مطروح/ ف
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مطروح مرسىاألدبىمبصرحسين الكريم عبد الواحد عبد نعمه98863

مطروح مرسىاألدبىمبصرالجبالى محمد رزق صبحى نهال98864

مطروح مرسىاألدبىمبصرفايز الرحمن عبد جمعه نورهان98865

مطروح مرسىاألدبىمبصرمتولى احمد الرحمن عبد اشرف نوف98866

مطروح مرسىاألدبىمبصرالشوبرى ابراهيم مصطفى صبحى نوال98867

مطروح مرسىاألدبىمبصرعراده هللا عبد محمد بدوى نداء98868

مطروح مرسىاألدبىمبصربدر محارب عجيل اميره98869

مطروح مرسىاألدبىمبصرادريس هيوب الجواد عبد زينب98870

مطروح مرسىاألدبىمبصربكر ابو يادم صبحى ساره98871

مطروح مرسىاألدبىمبصرحمد عمران معيوف هاجر98872

مطروح مرسىاألدبىمبصرالحميد عبد الجليل عبد السيد ايه98873

مطروح مرسىاألدبىمبصرالجواد عبد حميده عطيه حفصه98874

مطروح مرسىاألدبىمبصرامان عشرى احمد داليا98875

مطروح مرسىاألدبىمبصرفرج رجب خميس ساره98876

مطروح مرسىاألدبىمبصريحى ادريس على ساره98877

مطروح مرسىاألدبىمبصراسماعيل الجواد عبد القادر عبد عفاف98878

مطروح مرسىاألدبىمبصريحيى مصطفى زكريا محمد مريم98879

مطروح مرسىاألدبىمبصرفرج رجب خميس هاجر98880

مطروح مرسىاألدبىمبصرهللا عبد ناصف منصور هند98881

مطروح مرسىاألدبىمبصراحمد محمد الغفار عبد محمد اسراء98882

مطروح مرسىاألدبىمبصرجبريل المغنى عبد محمد محمد الزهراء98883

مطروح مرسىاألدبىمبصرالشبراوى البيومى المتولى عربى اسراء98884

مطروح مرسىاألدبىمبصركيالنى السالم عبد احمد اسماء98885

مطروح مرسىاألدبىمبصرعمر بكور عمر شمس98886

مطروح مرسىاألدبىمبصرعمر بكور عمر قمر98887

مطروح مرسىاألدبىمبصرسليمان بشير اسماعيل ياسمين98888

مطروح مرسىاألدبىمبصرهارون مهدى العظيم عبد شيماء98889

مطروح مرسىاألدبىمبصرعلى الوهاب عبد رضا مروه98890

مطروح مرسىاألدبىمبصرصالح محمود الخالق عبد ياسمين98891

مطروح مرسىاألدبىمبصراللطيف عبد حسن ابراهيم ايه98892

مطروح مرسىاألدبىمبصراحمد محمد عثمان جهاد98893

مطروح مرسىاألدبىمبصرمنصور محمد منصور حبيبه98894

مطروح مرسىاألدبىمبصرالسباعى مصطفى الحكيم عبد احمد شيماء98895

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد فوزى محمد فاطمه98896

مطروح مرسىاألدبىمبصريوسف التواب عبد فتحى مريم98897

مطروح مرسىاألدبىمبصراحمد محمد سعد عاطف جيهان نور98898

مطروح مرسىاألدبىمبصرالمقصود عبد محمود اشرف اسراء98899

مطروح مرسىاألدبىمبصرالبهى البهى جمال ايناس98900

مطروح مرسىاألدبىمبصرهللا عطا السيد احمد سوسن98901

مطروح مرسىاألدبىمبصرالسيد محمد عوض صالحه98902

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد مسعود صالح مريم98903

مطروح مرسىاألدبىمبصرالسيد محمد العزيز عبد نهله98904
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ن387مطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ن468مطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ن403مطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

ثانعميرة كشوك/ ف

ثانالنجيلة/ ف

راسبالنجيلة/ ف

ن370برانى/ ف

راسببرانى/ ف

ن365برانى/ ف

ن408برانى/ ف

ن431برانى/ ف

ن423برانى/ ف

ن359برانى/ ف

ن508برانى/ ف

ن342برانى/ ف

راسبالسلوم/  ف

راسبالسلوم/  ف

ن520سيوة/ ف

ن325سيوة/ ف

راسبسيوة/ ف

ن457سيوة/ ف

ثانسيوة/ ف

ن367الضبعة/  ف

ن361الضبعة/  ف

ن496الضبعة/  ف

راسبالرويسات/ ف

ثانالرويسات/ ف

راسبالرويسات/ ف

ثانالرويسات/ ف

ن406الرويسات/ ف

ثانالرويسات/ ف

ن439الرويسات/ ف

ن482الحمام/ ف

ن426الحمام/ ف

ن494الحمام/ ف

ثانالحمام/ ف

ن441الحمام/ ف

ثانالحمام/ ف
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مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد الحمد ابو عزت هاجر98905

مطروح مرسىاألدبىمبصرخضر احمد امين االء98906

مطروح مرسىاألدبىمبصرسعد سعيد عصام امل98907

مطروح مرسىاألدبىمبصرابراهيم عطا حلمى محيى حبيبه98908

مطروح مرسىاألدبىمبصرالمجيد عبد عوض يسرى رنا98909

مطروح مرسىاألدبىمبصرالشيخ محمد مبروك عاطف عزيزه98910

مطروح مرسىاألدبىمبصرشلبى عوض نصر عيد فداء98911

مطروح مرسىاألدبىمبصرالغفار عبد رمضان الناصر عبد مروه98912

مطروح مرسىاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم مريم98913

مطروح مرسىاألدبىمبصرالسحت المقصود عبد حسين ناديه98914

مطروح مرسىاألدبىمبصرالسارى عمر جمعه نورهان98915

مطروح مرسىاألدبىمبصرالفتاح عبد خليل محمد نورهان98916

مطروح مرسىاألدبىمبصرالسالم عبد عيد شعبان اسماء98917

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد حامد محمد الحى عبد حنان98918

مطروح مرسىاألدبىمبصرسعد الونيس عبد ناصف دينا98919

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسين ابراهيم العزيز عبد مروه98920

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم اروى98921

الجيزةاألدبىمبصرمحمد التواب عبد احمد اسراء98922

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد الرحمن عبد اسراء98923

الجيزةاألدبىمبصرصالح على العزيز عبد على اسراء98924

الجيزةاألدبىمبصرحسن احمد محمد على اسراء98925

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم مبروك النبى عبد اسماء98926

الجيزةاألدبىمبصرتمام الدين سعد محمد اسماء98927

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد سيد محمد اسماء98928

الجيزةاألدبىمبصراحمد الوارث عبد اشرف االء98929

الجيزةاألدبىمبصرمحمود سيد صالح االء98930

الجيزةاألدبىمبصرعيد حسن محمد محمد االء98931

الجيزةاألدبىمبصرطه الدين سيف احمد ايهاب االء98932

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود السيد امنيه98933

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حامد شحاته حامد امنيه98934

الجيزةاألدبىمبصرفراج عطيه هلل عطا امنيه98935

الجيزةاألدبىمبصرمحمود جمعه بدوى امينه98936

الجيزةاألدبىمبصرسعيد الستار عبد جالل ايه98937

الجيزةاألدبىمبصراحمد التواب عبد حسين ايه98938

الجيزةاألدبىمبصرحجازى محمد محمد صالح ايه98939

الجيزةاألدبىمبصرالعسيلى مصطفى عيسى الرحمن عبد ايه98940

الجيزةاألدبىمبصراحمد على نبيل على ايه98941

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد عيد ايه98942

الجيزةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمود محمد ايه98943

الجيزةاألدبىمبصرفرج محمد قنديل محمد ايه98944

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود ايه98945

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد فهمى عادل ايمان98946
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ن406الحمام/ ف

ن499(27) قرية السكر بنجر/ ف

ن403(27) قرية السكر بنجر/ ف

ثان(27) قرية السكر بنجر/ ف

ن473(27) قرية السكر بنجر/ ف

ن577(27) قرية السكر بنجر/ ف

ن476(27) قرية السكر بنجر/ ف

ثان(27) قرية السكر بنجر/ ف

ن430(27) قرية السكر بنجر/ ف

ن424(27) قرية السكر بنجر/ ف

ن402(27) قرية السكر بنجر/ ف

ثان(27) قرية السكر بنجر/ ف

ن389(24) قرية السكر بنجر/ ف

ن376(24) قرية السكر بنجر/ ف

ن411(24) قرية السكر بنجر/ ف

ثان(24) قرية السكر بنجر/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن576العمرانية/ ف

ن382العمرانية/ ف

ن588العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن430العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن462العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن416العمرانية/ ف

ن508العمرانية/ ف

ن338العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن361العمرانية/ ف

ن507العمرانية/ ف

ن516العمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ن485العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالطنطاوى رمضان محمد ايمان98947

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد صابر محمد ايمان98948

الجيزةاألدبىمبصرعالم محمد الحميد عبد محمد ايمان98949

الجيزةاألدبىمبصرالدين فتح محمد عبده مصطفى مصطفى ايمان98950

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل حافظ محمد بسمله98951

الجيزةاألدبىمبصرالمعبود عبد الموجود عبد صفوت بسمه98952

الجيزةاألدبىمبصرسالم احمد سعيد ايمن تسنيم98953

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد مصطفى تسنيم98954

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى حسن عمر ابو محمود تقى98955

الجيزةاألدبىمبصرابيض عمر احمد حسين جهاد98956

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد الجابر عبد جهاد98957

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل حنفى اشرف حبيبه98958

الجيزةاألدبىمبصرحسين نجيب حسين حبيبه98959

الجيزةاألدبىمبصرمدكور سليمان حسن محمد حبيبه98960

الجيزةاألدبىمبصرمبروك امين حلمى محمد حبيبه98961

الجيزةاألدبىمبصرمحمد شاكر احمد حسناء98962

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد الحميد عبد محمد حفصه98963

الجيزةاألدبىمبصرمحمود امين ربه عبد حسين حال98964

الجيزةاألدبىمبصرامين ربه عبد حسين حنان98965

الجيزةاألدبىمبصرشراره محمد بكر ابو حازم داليا98966

الجيزةاألدبىمبصرعوض العال عبد محمد دنيا98967

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم رانيا98968

الجيزةاألدبىمبصرهللا جبرعطيه احمد رحمه98969

الجيزةاألدبىمبصرالقوى عبد سيد خالد رحمه98970

الجيزةاألدبىمبصرشعيب شاكر طه رحمه98971

الجيزةاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد محمد رحمه98972

الجيزةاألدبىمبصرصالح خلف هشام رحمه98973

الجيزةاألدبىمبصرمشعل العال عبد ابراهيم رقيه98974

الجيزةاألدبىمبصرصالح على صبرى عقيل رقيه98975

الجيزةاألدبىمبصرتعلب يوسف العظيم عبد فوزى رقيه98976

الجيزةاألدبىمبصرعفيفى محمود مجدى رقيه98977

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صديق محمد رقيه98978

الجيزةاألدبىمبصرالتواب عبد محمد عبيد طه روان98979

الجيزةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد سيد اشرف ريم98980

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسين عزت زينب98981

الجيزةاألدبىمبصراحمد حامد على زينب98982

الجيزةاألدبىمبصرالتواب عبد محمد احمد ساره98983

الجيزةاألدبىمبصرعلى حامد محمد الهادى ساره98984

الجيزةاألدبىمبصرعثمان حسين سيد حسين ساره98985

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم خليل رشدى خليل ساره98986

الجيزةاألدبىمبصررمضان جمعه سعد الرحمن عبد ساره98987

الجيزةاألدبىمبصردسوقى سيد عصام ساره98988
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ثانالعمرانية/ ف

ن491العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن379العمرانية/ ف

ن478العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن508العمرانية/ ف

ن532العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن390العمرانية/ ف

ن495العمرانية/ ف

ن395العمرانية/ ف

ن381العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن442العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ن398العمرانية/ ف

ن404العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن465العمرانية/ ف

ن428العمرانية/ ف

ن517العمرانية/ ف

ن462العمرانية/ ف

ن413العمرانية/ ف

ن542العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن398العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3911

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد هللا عبد سعيد محمد سعاد98989

الجيزةاألدبىمبصرحماد الحميد عبد محمد اسامه سلمى98990

الجيزةاألدبىمبصرالشيخ محمود محمد الدين جمال سلمى98991

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد خليل محمود حسين سلمى98992

الجيزةاألدبىمبصرحسن عمر حسين رشوان سلمى98993

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد النبى عبد عادل سلمى98994

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم سيد عبود سلمى98995

الجيزةاألدبىمبصرمحمد يسرى محمد سلمى98996

الجيزةاألدبىمبصرخليفه صبره محمد ناصر سلمى98997

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل الجابر عبد الدين عالء سماح98998

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى احمد محمد ناصح سمر98999

الجيزةاألدبىمبصرالسيد السيد رجب احمد سميه99000

الجيزةاألدبىمبصرمنسى محمد احمد عرفه رأفت سميه99001

الجيزةاألدبىمبصرسالم الاله عبد شرقاوى سميه99002

الجيزةاألدبىمبصردرويش السيد الحكيم عبد مصطفى سميه99003

الجيزةاألدبىمبصرالشربينى المنعم عبد احمد سندس99004

الجيزةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد هانى سندس99005

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد الوفا ابو حسن سهام99006

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد على شوقى محمد خالد سهيله99007

الجيزةاألدبىمبصرالنبى عبد هللا عبد اسماعيل شروق99008

الجيزةاألدبىمبصربعزق الحميد عبد احمد شهد99009

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمد حمزه شيرين99010

الجيزةاألدبىمبصرالحسينى السيد اشرف شيماء99011

الجيزةاألدبىمبصرمحمود عيد عادل شيماء99012

الجيزةاألدبىمبصرعثمان ذكى صالح صفيه99013

الجيزةاألدبىمبصراحمد رجب احمد عائشه99014

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد خالد عائشه99015

الجيزةاألدبىمبصرامين السيد محمد عائشه99016

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عثمان السيد عزيزه99017

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد على عماد علياء99018

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد جابر هللا عبد غاده99019

الجيزةاألدبىمبصرسليمان محمد العزيز عبد عمر غاده99020

الجيزةاألدبىمبصرذكى سيد احمد فاطمه99021

الجيزةاألدبىمبصرسيد الاله عبد محمد فاطمه99022

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد ماهر فاطمه99023

الجيزةاألدبىمبصرمروان عبده سعيد محمد الزهراء فاطمه99024

الجيزةاألدبىمبصرخليل زكريا يحيى فاطمه99025

الجيزةاألدبىمبصرشبيطه كامل فتحى ماجد فائزه99026

الجيزةاألدبىمبصرحسين الحميد عبد محمد مروه99027

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عباس يسرى مروه99028

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد حسين احمد مريم99029

الجيزةاألدبىمبصرعلى على على احمد مريم99030
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مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالعمرانية/ ف

ن374العمرانية/ ف

ن533العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن446العمرانية/ ف

ن503العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن390العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن580العمرانية/ ف

ن351العمرانية/ ف

ن402العمرانية/ ف

ن407العمرانية/ ف

ن405العمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن450العمرانية/ ف

ن413العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن393العمرانية/ ف

ن410العمرانية/ ف

ن422العمرانية/ ف

ن499العمرانية/ ف

ن476العمرانية/ ف

ن542العمرانية/ ف

ن531العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ن491العمرانية/ ف

ن387العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن363العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن512العمرانية/ ف

ن348العمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرياسين محمد محمود حمدى مريم99031

الجيزةاألدبىمبصرعطيه الواحد عبد سيد مريم99032

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد مصطفى مجدى مريم99033

الجيزةاألدبىمبصرصادق عزمى محمود مريم99034

الجيزةاألدبىمبصرصادق محمد مصطفى مالز99035

الجيزةاألدبىمبصرعجمى بكرى سعيد منار99036

الجيزةاألدبىمبصراحمد رجب سيد منار99037

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم المجيد عبد محمد احمد ميار99038

الجيزةاألدبىمبصرمهدى مصطفى محمد مى99039

الجيزةاألدبىمبصرعطيه عمر محمود ابراهيم ندى99040

الجيزةاألدبىمبصرمحمد خيرى محمد ندى99041

الجيزةاألدبىمبصرالمعبود عبد رجب مصطفى ندى99042

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد السيد فكرى احمد نيرمين99043

الجيزةاألدبىمبصرالولى عبد بكر ابو احمد نورهان99044

الجيزةاألدبىمبصراحمد ابراهيم اشرف هاجر99045

الجيزةاألدبىمبصرعلى االحمدى سيد هاجر99046

الجيزةاألدبىمبصرالفتوح ابو الحق عبد حسنى هاجر99047

الجيزةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد الناصر عبد هبه99048

الجيزةاألدبىمبصرعلى درويش جمال محمد هويدا99049

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رفاعى رفعت ياسمين99050

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد هاشم اسماء99051

الجيزةاألدبىمبصرزعفان احمد على فارس اميره99052

الجيزةاألدبىمبصرالسميع عبد السيد احمد ايمان99053

الجيزةاألدبىمبصرعثمان عمر عادل ايمان99054

الجيزةاألدبىمبصرجمعه محمد شعبان ايه99055

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد سيد محمود حنان99056

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود محسن رحاب99057

الجيزةاألدبىمبصرمحمد جابر عادل رحمه99058

الجيزةاألدبىمبصرسيد حسن سيد ساره99059

الجيزةاألدبىمبصرالسميع عبد محمد حمزه شكرى سميه99060

الجيزةاألدبىمبصرصابر محمد مدحت سهيله99061

الجيزةاألدبىمبصرحسن عطيه عادل عائشه99062

الجيزةاألدبىمبصرحسين قرنى احمد فاطمه99063

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد هللا عبد عادل فاطمه99064

الجيزةاألدبىمبصرغنيم خضر ابراهيم مريم99065

الجيزةاألدبىمبصرالصمد عبد احمد المولى جاد هبه99066

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد ربيع سامى ياسمين99067

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد اسراء99068

الجيزةاألدبىمبصريونس الستار عبد يسرى اسراء99069

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد الكريم عبد سيد اسراء99070

الجيزةاألدبىمبصراحمد المنعم عبد الحليم عبد احمد اسماء99071

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد ثابت اسماء99072
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ن543العمرانية/ ف

ن435العمرانية/ ف

ن390العمرانية/ ف

ن387العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن412العمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ن398العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن374العمرانية/ ف

ن584العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ن502العمرانية/ ف

ن428العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ن389ابوالنمرس/ ف

ن435ابوالنمرس/ ف

ن388ابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ن470ابوالنمرس/ ف

ن363ابوالنمرس/ ف

راسبابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ن355ابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ن377ابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ن437العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن540العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن555العلى عبدالعزيز/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالعدل محمد محمد هللا عبد اسماء99073

الجيزةاألدبىمبصرعطى حسين محمود امانى99074

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عباس سيد اميره99075

الجيزةاألدبىمبصرمحمود خضير الغنى عبد اميره99076

الجيزةاألدبىمبصرشعبان عمر محمد ايه99077

الجيزةاألدبىمبصراحمد رجب محمد بثينه99078

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عمر ممدوح بدور99079

الجيزةاألدبىمبصرالراوى حسن احمد بشرى99080

الجيزةاألدبىمبصراحمد حسن على تسنيم99081

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد عطيه ماهر هللا جنه99082

الجيزةاألدبىمبصرمحمد جمعه العزيز عبد محمد حبيبه99083

الجيزةاألدبىمبصرعرفه ابراهيم امام ناصر حبيبه99084

الجيزةاألدبىمبصرنصار امين مجيد حسناء99085

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى احمد جمال حفصه99086

الجيزةاألدبىمبصرشوقى نجاح محمد خلود99087

الجيزةاألدبىمبصرسيكو ديابى حسن ديابى احمد ديابى زهراء ديابى99088

الجيزةاألدبىمبصررسالن محمد رسالن سيد دنيا99089

الجيزةاألدبىمبصرمحمود شاذلى مصطفى رحاب99090

الجيزةاألدبىمبصرياقوت احمد شعبان احمد رحمه99091

الجيزةاألدبىمبصرخليل بيومى كامل رضوى99092

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود فريد محمود ساره99093

الجيزةاألدبىمبصرمحمود خضير الغنى عبد سلمى99094

الجيزةاألدبىمبصربكرى محمد مصطفى سميه99095

الجيزةاألدبىمبصرالسيد على احمد سهيله99096

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد احمد شروق99097

الجيزةاألدبىمبصرالحفيظ عبد احمد سيد شهد99098

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد خلف محمد عصام شيماء99099

الجيزةاألدبىمبصررحاب ابو احمد ياسر شروق99100

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد عاطف صفيه99101

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن السميع عبد عائشه99102

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد الدين عالء عائشه99103

الجيزةاألدبىمبصرسعيد محمد على عائشه99104

الجيزةاألدبىمبصرانور على محمد عائشه99105

الجيزةاألدبىمبصرفرج السيد خيرى عادل علياء99106

الجيزةاألدبىمبصركامل مفتاح حناوى فاطمه99107

الجيزةاألدبىمبصرقطب هللا عبد كمال فاطمه99108

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد زيد ابو محمد فاطمه99109

الجيزةاألدبىمبصرمحمود خضر محمود فاطمه99110

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد محمود فاطمه99111

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد ياسر فاطمه99112

الجيزةاألدبىمبصرالصبور عبد ابراهيم محمد فوزيه99113

الجيزةاألدبىمبصرحسن عبده حسن ليلى99114



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3916

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن399العلى عبدالعزيز/ ف

ن394العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن404العلى عبدالعزيز/ ف

ن380العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن438العلى عبدالعزيز/ ف

ن409العلى عبدالعزيز/ ف

ن376العلى عبدالعزيز/ ف

ن365العلى عبدالعزيز/ ف

ن444العلى عبدالعزيز/ ف

ن502العلى عبدالعزيز/ ف

ن517العلى عبدالعزيز/ ف

ن434العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

متخلفالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن467العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن419العلى عبدالعزيز/ ف

ن502العلى عبدالعزيز/ ف

ن521العلى عبدالعزيز/ ف

ن502العلى عبدالعزيز/ ف

ن602العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن449العلى عبدالعزيز/ ف

ن388العلى عبدالعزيز/ ف

ن479العلى عبدالعزيز/ ف

ن396العلى عبدالعزيز/ ف

ن407العلى عبدالعزيز/ ف

ن405العلى عبدالعزيز/ ف

ن385العلى عبدالعزيز/ ف

ن453العلى عبدالعزيز/ ف

ن460العلى عبدالعزيز/ ف

ن438العلى عبدالعزيز/ ف

ن460العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن363العلى عبدالعزيز/ ف

ن456العلى عبدالعزيز/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرقطب احمد سيد مروه99115

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد اشرف مريم99116

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على بدوى حمزه مريم99117

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد شمس مريم99118

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمود احمد عادل مريم99119

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمود السيد منار99120

الجيزةاألدبىمبصرسعد يحيى السميع عبد منار99121

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد على ابراهيم محمد هللا منه99122

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الباسط عبد عيد منه99123

الجيزةاألدبىمبصرالقشالن محمد الفتاح عبد محمد منه99124

الجيزةاألدبىمبصريوسف ابو محمد الغنى عبد محمد مياده99125

الجيزةاألدبىمبصرخليل حسن احمد نادين99126

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد ذكى رمضان ندى99127

الجيزةاألدبىمبصردسوقى الحفيظ عبد خالد هاجر99128

الجيزةاألدبىمبصراحمد المنعم عبد رسمى هاجر99129

الجيزةاألدبىمبصرخلف محمد ابراهيم عاصم هاجر99130

الجيزةاألدبىمبصرالشافى عبد محمود الرحمن عبد هاجر99131

الجيزةاألدبىمبصرعباس مبروك اسامه مريم99132

الجيزةاألدبىمبصرخطاب كريم الرحمن عبد الدين عالء اسراء99133

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم ياسر امل99134

الجيزةاألدبىمبصراحمد سعيد احمد الدين نصر امنيه99135

الجيزةاألدبىمبصرالسيد سعد محمود اميره99136

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد ابراهيم ايه99137

الجيزةاألدبىمبصرعلى صديق محمد ايه99138

الجيزةاألدبىمبصرالحسينى بكر ابو هللا عبد محمد ايه99139

الجيزةاألدبىمبصرسالم على محمد ايه99140

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد مصطفى ايه99141

الجيزةاألدبىمبصرخطاب كريم الرحمن عبد الدين عالء ايمان99142

الجيزةاألدبىمبصرمحمود مسعد محمود ايمان99143

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم خليفه عادل تسنيم99144

الجيزةاألدبىمبصرفرحات اسماعيل القادر عبد فوزى تقى99145

الجيزةاألدبىمبصرعباس محمد سليمان محمد تقى99146

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد سمير ممدوح تقى99147

الجيزةاألدبىمبصريوسف مصطفى يوسف ايمن جنه99148

الجيزةاألدبىمبصرالمالك عبد العزيز عبد اشرف حبيبه99149

الجيزةاألدبىمبصرالزهرى يوسف حسام حبيبه99150

الجيزةاألدبىمبصرحامد محمد الناصر عبد حبيبه99151

الجيزةاألدبىمبصرهللا عوض محمد عوض حبيبه99152

الجيزةاألدبىمبصرجالل خليل مدحت حبيبه99153

الجيزةاألدبىمبصراحمد الرؤف عبد خالد خديجه99154

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سرور يحيى تامر دنيا99155

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد سيد يحى سمير دنيا99156
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ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن448العلى عبدالعزيز/ ف

ن348العلى عبدالعزيز/ ف

ن374العلى عبدالعزيز/ ف

ن422العلى عبدالعزيز/ ف

ن487العلى عبدالعزيز/ ف

ن369العلى عبدالعزيز/ ف

ن472العلى عبدالعزيز/ ف

ن428العلى عبدالعزيز/ ف

ن495العلى عبدالعزيز/ ف

ن326العلى عبدالعزيز/ ف

ن433العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن500العلى عبدالعزيز/ ف

ن516العلى عبدالعزيز/ ف

ن517العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

راسبعربى الخاص قرطبه/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن541النموذجى القدس/ ف

ن470النموذجى القدس/ ف

ن403النموذجى القدس/ ف

ن372النموذجى القدس/ ف

ن420النموذجى القدس/ ف

ن422النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن378النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ن438النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن411النموذجى القدس/ ف

ن359النموذجى القدس/ ف

ن427النموذجى القدس/ ف

ن384النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن464النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن412النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن454النموذجى القدس/ ف

ن395النموذجى القدس/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد عادل دنيا99157

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد سيد اسماعيل رحاب99158

الجيزةاألدبىمبصرشلبى سيد شعبان كمال رحمه99159

الجيزةاألدبىمبصراحمد الرؤف عبد خالد رقيه99160

الجيزةاألدبىمبصرمحمد منصور صبحى رقيه99161

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد عثمان احمد بكر ابو روان99162

الجيزةاألدبىمبصرامام احمد صابر روضه99163

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد روضه99164

الجيزةاألدبىمبصرصالح ابراهيم ساره99165

الجيزةاألدبىمبصرمتولى احمد حسن ساره99166

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ميالد عادل ساره99167

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد خليفه عمر ساره99168

الجيزةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد السعدى فايز ساره99169

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هللا ضيف فوزى ساره99170

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى محمد مصطفى ساره99171

الجيزةاألدبىمبصرنور ابراهيم ابراهيم ايمن سلمى99172

الجيزةاألدبىمبصرالباسط عبد خليفه محمود سلمى99173

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمود الدايم عبد سميره99174

الجيزةاألدبىمبصريوسف المقصود عبد اسماعيل محمد سميه99175

الجيزةاألدبىمبصرالبحيرى حسن محمود محمد سميه99176

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على سيد سندس99177

الجيزةاألدبىمبصرسعد محمد خليفه سهيله99178

الجيزةاألدبىمبصرالعينين ابو الرازق عبد حسن الرازق عبد سهيله99179

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل جوده سيد مصطفى سهيله99180

الجيزةاألدبىمبصرعيد محمد سعيد شيماء99181

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد رشاد وحيد صباح99182

الجيزةاألدبىمبصرحمد ابراهيم عدلى ايمن ضحى99183

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحسن ابو فؤاد عائشه99184

الجيزةاألدبىمبصرسليم محمد فتحى محمد عائشه99185

الجيزةاألدبىمبصرزكى محمد الدين صالح وائل عائشه99186

الجيزةاألدبىمبصرمحمد خليفه عمر عبير99187

الجيزةاألدبىمبصرمرسى سليمان مهدى البتول فاطمه99188

الجيزةاألدبىمبصرعرابى حسن احمد باسم فاطمه99189

الجيزةاألدبىمبصرالمالك عبد عباس محمد فاطمه99190

الجيزةاألدبىمبصرالموجود عبد محمد احمد ليلى99191

الجيزةاألدبىمبصرعفيفى محمد خالد ليلى99192

الجيزةاألدبىمبصربدران محمود محمد الدين عالء ليلى99193

الجيزةاألدبىمبصرعيسى احمد محمود احمد مروه99194

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فؤاد اسامه مريم99195

الجيزةاألدبىمبصرمنسى حسين محمد الرءوف عبد مريم99196

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد الناصر عبد مريم99197

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد حموده عصام مريم99198
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ن461النموذجى القدس/ ف

ن369النموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن471النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن434النموذجى القدس/ ف

ن413النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن396النموذجى القدس/ ف

ن556النموذجى القدس/ ف

ن454النموذجى القدس/ ف

ن415النموذجى القدس/ ف

ن434النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن396النموذجى القدس/ ف

ن424النموذجى القدس/ ف

ن374النموذجى القدس/ ف

ن434النموذجى القدس/ ف

ن387النموذجى القدس/ ف

ن518النموذجى القدس/ ف

ن376النموذجى القدس/ ف

ن480النموذجى القدس/ ف

ن417النموذجى القدس/ ف

ن359النموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ن544النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن439النموذجى القدس/ ف

ن557النموذجى القدس/ ف

ن369النموذجى القدس/ ف

ن516النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن349النموذجى القدس/ ف

ن409النموذجى القدس/ ف

ن536النموذجى القدس/ ف

ن533النموذجى القدس/ ف

ن476النموذجى القدس/ ف

ن376النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن409النموذجى القدس/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد المحسن عبد عصام مريم99199

الجيزةاألدبىمبصرحسن على صابر على مريم99200

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى المقصود عبد محمد مريم99201

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى محروس محمد مريم99202

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد السيد محمود مريم99203

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رجب حماده هللا منه99204

الجيزةاألدبىمبصرربه عبد صابر عاشور هللا منه99205

الجيزةاألدبىمبصرعكاشه ابراهيم محمود كارم هللا منه99206

الجيزةاألدبىمبصرالهوارى محمود حسين ماجد هللا منه99207

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد سعد ياسر منه99208

الجيزةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل مهدى منى99209

الجيزةاألدبىمبصرادم كيالنى العاطى عبد نهالء99210

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد الهادى عبد نورا99211

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد محمد ياسر نور99212

الجيزةاألدبىمبصرحنفى محمود سعيد ايمن نوران99213

الجيزةاألدبىمبصرعوض احمد حماده نوران99214

الجيزةاألدبىمبصرشعالن حسن محمد عزت نوران99215

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد الهادى عبد عماد نوران99216

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم سيد محمد نورهان99217

الجيزةاألدبىمبصرالنجار على احمد محمود نورهان99218

الجيزةاألدبىمبصرالمعطى عبد سيد المعطى عبد مصطفى هاجر99219

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى محسن ياسر هاجر99220

الجيزةاألدبىمبصرعويضه حسن محمود محمد هدير99221

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد عادل هند99222

الجيزةاألدبىمبصرالهلوتى رزق حمدى محمد هند99223

الجيزةاألدبىمبصرالسيد رمضان نصر اسراء99224

الجيزةاألدبىمبصرالدين نصر فتحى مجدى اميره99225

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو الرحمن عبد هللا عبد اميمه99226

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد محمود مجدى ايمان99227

الجيزةاألدبىمبصرالدين نصر محمود محمد ايمان99228

الجيزةاألدبىمبصرالشافى عبد جاد المجيد عبد حسن بسمه99229

الجيزةاألدبىمبصرعاشور امام عادل بسنت99230

الجيزةاألدبىمبصرالعليمى الصبور عبد احمد تسنيم99231

الجيزةاألدبىمبصربزيده محمد عمر حمد حبيبه99232

الجيزةاألدبىمبصرالرفاعى محمد ممدوح خلود99233

الجيزةاألدبىمبصرالطايش احمد يحى داليا99234

الجيزةاألدبىمبصرمطره رجب حسين دعاء99235

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد رمضان دعاء99236

الجيزةاألدبىمبصرالباسل محمود محمد دينا99237

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد جابر عصام رحمه99238

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن عيد رحمه99239

الجيزةاألدبىمبصررفاعى الشيمى شريف ريم99240
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ن392النموذجى القدس/ ف

ن492النموذجى القدس/ ف

ن351النموذجى القدس/ ف

ن444النموذجى القدس/ ف

ن424النموذجى القدس/ ف

ن336النموذجى القدس/ ف

ن537النموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ن432النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن375النموذجى القدس/ ف

ن504النموذجى القدس/ ف

ن403النموذجى القدس/ ف

ن380النموذجى القدس/ ف

ن490النموذجى القدس/ ف

ن412النموذجى القدس/ ف

ن508النموذجى القدس/ ف

ن430النموذجى القدس/ ف

ن474النموذجى القدس/ ف

ن366النموذجى القدس/ ف

ن476النموذجى القدس/ ف

ن420النموذجى القدس/ ف

ن490النموذجى القدس/ ف

ن388النموذجى القدس/ ف

ن419النموذجى القدس/ ف

ن350ناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ن429ناهيا/ ف

ن356ناهيا/ ف

ن498ناهيا/ ف

ن436ناهيا/ ف

ن481ناهيا/ ف

ن353ناهيا/ ف

ن362ناهيا/ ف

ن488ناهيا/ ف

راسبناهيا/ ف

ن406ناهيا/ ف

راسبناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ن411ناهيا/ ف

ن470ناهيا/ ف

ن438ناهيا/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالدين سعد على طه ساره99241

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد الكريم عبد الحميد عبد ساره99242

الجيزةاألدبىمبصراحمد انور حمدى سلمى99243

الجيزةاألدبىمبصرادريس محمد احمد سماح99244

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل فريد مدحت شيرين99245

الجيزةاألدبىمبصرالحارتى كرم اشرف علياء99246

الجيزةاألدبىمبصررمضان محمود محمد فايزه99247

الجيزةاألدبىمبصرالسعدنى تامر حمدى مريم99248

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسن فتحى مريم99249

الجيزةاألدبىمبصرعبده محمد اللطيف عبد منار99250

الجيزةاألدبىمبصرطلب السيد ممدوح هللا منه99251

الجيزةاألدبىمبصرالطايش حسين محمد منى99252

الجيزةاألدبىمبصرالبشالوى يحيى محمد منى99253

الجيزةاألدبىمبصرهالليه نعيم عيد ندا99254

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد كمال كمال ندى99255

الجيزةاألدبىمبصرالقصاص فتحى امام نور99256

الجيزةاألدبىمبصربندارى احمد احمد هاجر99257

الجيزةاألدبىمبصرالهم رمضان اسامه ياسمين99258

الجيزةاألدبىمبصرالشافى عبد الشافى عبد ماهر ياسمين99259

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم هالل ابراهيم االء99260

الجيزةاألدبىمبصرمحمد درملى الصابر عبد االء99261

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد احمد اسماء99262

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد اسماعيل خالد اسراء99263

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد سيد شريف اسراء99264

الجيزةاألدبىمبصرصديق الكريم عبد الدين نور اسراء99265

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رضانه اشرف امل99266

الجيزةاألدبىمبصرالفيومى سعيد محمد امل99267

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد محمد حماده امال99268

الجيزةاألدبىمبصرالموجود عبد الحسن ابو حماده امنيه99269

الجيزةاألدبىمبصرسالم محمود سالم ايه99270

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد جوده القادر عبد ايه99271

الجيزةاألدبىمبصريوسف رشاد محمود ايه99272

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل سعد محمد ايمان99273

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد المحسن عبد اسامه بسمه99274

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العال ابو محمد جهاد99275

الجيزةاألدبىمبصرسالم المنعم عبد ناصر حوريه99276

الجيزةاألدبىمبصرالسيد سريع ابو سعيد خلود99277

الجيزةاألدبىمبصربرنس ابراهيم محمد دعاء99278

الجيزةاألدبىمبصرامين محمدين فراج دينا99279

الجيزةاألدبىمبصرحافظ شعبان احمد رحمه99280

الجيزةاألدبىمبصرمحمد زيدان الفتوح ابو روضه99281

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد شحاته مسعد روضه99282
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ن444ناهيا/ ف

ن428ناهيا/ ف

ن346ناهيا/ ف

ن376ناهيا/ ف

ن501ناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

راسبناهيا/ ف

ن486ناهيا/ ف

ن330ناهيا/ ف

ن360ناهيا/ ف

ن489ناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ن382ناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ن353ناهيا/ ف

ن372ناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ن469ناهيا/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن426الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن431الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

ن455الهرم/ ف

ن392الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن567الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن437الهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن428الهرم/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالبحيرى امين اشرف احمد رنا99283

الجيزةاألدبىمبصريسين شعبان الفتوح ابو رندا99284

الجيزةاألدبىمبصرشاكر محمود سعيد رنا99285

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سالم طحاوى رنا99286

الجيزةاألدبىمبصرالدالى نصر حفناوى هشام ريحانه99287

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد مهدى ابراهيم زينب99288

الجيزةاألدبىمبصربشير فاروق محمد زينب99289

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد محمود اشرف سما99290

الجيزةاألدبىمبصراحمد السيد احمد سلمى99291

الجيزةاألدبىمبصرامبابى زيد بو الدين حسام سلسبيل99292

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد اسماعيل خالد سندس99293

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد النصر سيف دياب سلمى99294

الجيزةاألدبىمبصرعثمان على سيد ساره99295

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الوهاب عبد سميره99296

الجيزةاألدبىمبصرالحق عبد محمد احمد شروق99297

الجيزةاألدبىمبصرفاوى رضوان سيد شيماء99298

الجيزةاألدبىمبصرمبروك الرحمن عبد جمال صفيه99299

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الغفار عبد رمضان ضحى99300

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الاله عبد صفوان غاده99301

الجيزةاألدبىمبصرعوض مهران مهران السيد غصون99302

الجيزةاألدبىمبصركامل الضبع خلف فريده99303

الجيزةاألدبىمبصرالباقى عبد سعيد الدين صالح سيد فريده99304

الجيزةاألدبىمبصرحسن مبروك سيد فاطمه99305

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد فؤاد فاطمه99306

الجيزةاألدبىمبصرامين زكى فتحى ممتاز فاطمه99307

الجيزةاألدبىمبصرالليثى حسن توفيق محمد خالد فاطمه99308

الجيزةاألدبىمبصررجب سلطان رجب فاطمه99309

الجيزةاألدبىمبصررشدى حماد طه فاطمه99310

الجيزةاألدبىمبصرمحمود مختار محمود فاطمه99311

الجيزةاألدبىمبصرخضر محمد حسن احمد مريم99312

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد بخيت مروه99313

الجيزةاألدبىمبصرذكى فتحى حمزه مريم99314

الجيزةاألدبىمبصرحسن سيد فؤاد فؤاد منيره99315

الجيزةاألدبىمبصرحسن حامد محمد مريم99316

الجيزةاألدبىمبصرمجاهد محمد مدحت مريم99317

الجيزةاألدبىمبصرعامر حمزه نصر منار99318

الجيزةاألدبىمبصرامين صالح الحجاج ابو نوران99319

الجيزةاألدبىمبصرالموجود عبد الرحيم عبد اشرف نورهان99320

الجيزةاألدبىمبصرخليفى عالم جمال الهدى نور99321

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد سليمان حسن الهدى نور99322

الجيزةاألدبىمبصرشرف ربيعى جالل ندا99323

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد ضاحى محمد نسمه99324
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راسبالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن341الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن368الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن582الهرم/ ف

ن489الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن345الهرم/ ف

ن398الهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

ن479الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن562الهرم/ ف

ن485الهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن443الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن504الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن395الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن368الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن549الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن506الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن463الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3927

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الجيزةاألدبىمبصرسريع ابو حسن سريع ابو هاجر99325

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد صديق بكر هاجر99326

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد هللا هبه99327

الجيزةاألدبىمبصرسالمه ابو هللا عبد محمد وصال99328

الجيزةاألدبىمبصرعلى حسن حماد يمنى99329

الجيزةاألدبىمبصرموسى احمد ربيع ايات99330

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عصام ايه99331

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد محمد ايه99332

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد هللا سعد ناصر ايه99333

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد فخرى حلمى فخرى اسماء99334

الجيزةاألدبىمبصرمحمود اسماعيل سيد اميره99335

الجيزةاألدبىمبصرالدسوقى الصمد عبد محمد مصطفى اميره99336

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد شعبان سعيد ايمان99337

الجيزةاألدبىمبصرحسين سمير صبرى ايمان99338

الجيزةاألدبىمبصرالوليلى على السيد عبده عادل ايمان99339

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد عادل ايمان99340

الجيزةاألدبىمبصريوسف سيد عالء ايمان99341

الجيزةاألدبىمبصردياب فرج سعد ابراهيم حفصه99342

الجيزةاألدبىمبصرسليمان العزب رضا حليمه99343

الجيزةاألدبىمبصرالمولى عبد ابراهيم سعد محمود خديجه99344

الجيزةاألدبىمبصرالحى عبد فرج محمد ربيع دينا99345

الجيزةاألدبىمبصررواش ابو السيد عيد رحاب99346

الجيزةاألدبىمبصرالصمد عبد احمد راشد الهادى عبد رحمه99347

الجيزةاألدبىمبصرجاد على على محمد على رحمه99348

الجيزةاألدبىمبصربيومى حامد ناجى زينب99349

الجيزةاألدبىمبصرمتولى وهبه مرزوق حسين ساره99350

الجيزةاألدبىمبصرمرسى احمد سمير حمدان ساره99351

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حسانين الدين سراج ساره99352

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد مبروك سناء99353

الجيزةاألدبىمبصرحمد ابو محمد شيبوب عصام سندس99354

الجيزةاألدبىمبصرالربيعى ابراهيم القادر عبد سهير99355

الجيزةاألدبىمبصرالحر هللا عبد فتحى مجدى رحمه99356

الجيزةاألدبىمبصرالسيد رواش ابو رمضان شيماء99357

الجيزةاألدبىمبصريوسف زيد ابو يوسف عثمان شيماء99358

الجيزةاألدبىمبصرعطيه السالم عبد عطيه نصر صباح99359

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد حسن مصطفى عائشه99360

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد معوض مصطفى عال99361

الجيزةاألدبىمبصراحمد عوض حسين غاده99362

الجيزةاألدبىمبصرالعبادى العزيز عبد محمود الدين جمال فاطمه99363

الجيزةاألدبىمبصرالقهاوى هللا عبد تامر شريف فاطمه99364

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد عيسى محمد عشرى مروه99365

الجيزةاألدبىمبصرنصر الرحمن عبد ربيع كمال مريم99366
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ن469الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن519الهرم/ ف

ن520الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ن344كومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

راسبكومبرة/ ف

ن432كومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

راسبكومبرة/ ف

راسبكومبرة/ ف

راسبكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ن351كومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ن423كومبرة/ ف

ن383كومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ن357كومبرة/ ف

ن377كومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ن474كومبرة/ ف

ن374كومبرة/ ف

ن369كومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

راسبكومبرة/ ف

راسبكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

راسبكومبرة/ ف

راسبكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

راسبكومبرة/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد احمد محروس مريم99367

الجيزةاألدبىمبصرخليفه هارون رزق مصطفى منار99368

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مصلح محمد منال99369

الجيزةاألدبىمبصربعرور مبروك عبده جمال هللا منه99370

الجيزةاألدبىمبصرالشيمى محمود صالح مصطفى هللا منه99371

الجيزةاألدبىمبصرسعد دسوقى محمد الفتاح عبد منى99372

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم السعود ابو على ابراهيم ندا99373

الجيزةاألدبىمبصرمحمد زيد ابو صافى نورا99374

الجيزةاألدبىمبصرالبرعى على الرازق عبد محمد والء99375

الجيزةاألدبىمبصرحسن الغفار عبد شعبان هاجر99376

الجيزةاألدبىمبصرحسن هللا عبد ذكى حسن هدى99377

الجيزةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد صابر هدى99378

الجيزةاألدبىمبصرشحات مرزوق مصطفى هيام99379

الجيزةاألدبىمبصرالسيد نجاح السيد هاجر99380

الجيزةاألدبىمبصرالقط خميس الحميد عبد خميس االء99381

الجيزةاألدبىمبصرصالح يوسف الفتاح عبد يوسف االء99382

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد محمد اشرف اسراء99383

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد سالمه شعبان اسراء99384

الجيزةاألدبىمبصراالكشر الرازق عبد حامد صابر اسراء99385

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد مجدى اسراء99386

الجيزةاألدبىمبصرشاهين امين السيد نجاح اسماء99387

الجيزةاألدبىمبصرحسين حسن ثابت حسين امنيه99388

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد الفتاح عبد ابراهيم اميره99389

الجيزةاألدبىمبصرالعياط يوسف حامد ياسر ايمان99390

الجيزةاألدبىمبصرالشبراوى ابراهيم احمد دعاء99391

الجيزةاألدبىمبصرعاشور المجيد عبد عاشور احمد رحمه99392

الجيزةاألدبىمبصرالعقباوى بيومى محمد على روميساء99393

الجيزةاألدبىمبصرعيسى على محمد خالد ساره99394

الجيزةاألدبىمبصرالبحيرى سعد رواش سعيد سندس99395

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العال عبد شعبان شيماء99396

الجيزةاألدبىمبصرالنحاس محمد حسن محمد ضحى99397

الجيزةاألدبىمبصررواش على عطيه محمد عائشه99398

الجيزةاألدبىمبصرالغول رجب حسنين مصطفى عائشه99399

الجيزةاألدبىمبصرموسى ابو السيد جالل ناصر غاده99400

الجيزةاألدبىمبصرالسميع عبد كامل عيد فاطمه99401

الجيزةاألدبىمبصرمسلم النبى عبد ابراهيم كمال فاطمه99402

الجيزةاألدبىمبصرالصيفى على محمد على كريمان99403

الجيزةاألدبىمبصرالعياط محمد رجب سعيد كريمه99404

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد النبى عبد صابر مروه99405

الجيزةاألدبىمبصربكر الوهاب عبد فوزى ايمن مريم99406

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد حافظ اسماعيل محمود منار99407

الجيزةاألدبىمبصرفرج نصر حسنى محمد ندى99408
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ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ن527كومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ن438كومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

راسبكومبرة/ ف

راسبمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن445مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن460مجدول بنى/ ف

راسبمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

راسبمجدول بنى/ ف

ن359مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن386مجدول بنى/ ف

ن372مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن441مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

راسبمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

راسبمجدول بنى/ ف

ن465مجدول بنى/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرحسن على بكر ابو نرمين99409

الجيزةاألدبىمبصرسعودى محمود السالم عبد رضا نسمه99410

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد موسى اشرف هاجر99411

الجيزةاألدبىمبصرحجازى اسماعيل محمد عادل هاجر99412

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد الحليم عبد هللا عبد هاجر99413

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد حلمى احمد والء99414

الجيزةاألدبىمبصرسعودى محمود السالم عبد يحى ياسمين99415

الجيزةاألدبىمبصراحمد على هللا عبد ياسر ياسمين99416

الجيزةاألدبىمبصررياض مسعد طه اجالل99417

الجيزةاألدبىمبصررمضان شعبان ثروت اسراء99418

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل بدوى خالد اسراء99419

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم خليل محروس طه اسراء99420

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد فتحى اسراء99421

الجيزةاألدبىمبصرحسانين احمد مختار نادر اسراء99422

الجيزةاألدبىمبصربخيت ياسين ياسر اسراء99423

الجيزةاألدبىمبصرمجاهد سليمان النبى عبد اسماء99424

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد محروس محمود اسماء99425

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على عمران عادل اشجان99426

الجيزةاألدبىمبصرخليل محمد الغنى عبد اشراق99427

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد على اشرف االء99428

الجيزةاألدبىمبصراالمير محمد احمد الصبور عبد االء99429

الجيزةاألدبىمبصرمحجوب هللا عبد محمد فوزى االء99430

الجيزةاألدبىمبصرمحمود العظيم عبد يحيى االء99431

الجيزةاألدبىمبصريوسف على السلينى الشيماء99432

الجيزةاألدبىمبصرطنطاوى على العليم عبد اميره99433

الجيزةاألدبىمبصررمضان احمد هانى اميره99434

الجيزةاألدبىمبصرجاد فهيم حماده امنيه99435

الجيزةاألدبىمبصرحسين النبى عبد محمود امنيه99436

الجيزةاألدبىمبصراحمد الرازق عبد احمد ايمان99437

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل سريع ابو مصطفى ايمان99438

الجيزةاألدبىمبصرحسين العليم عبد وائل ايمان99439

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد احمد محمد ايات99440

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد اسماعيل ايه99441

الجيزةاألدبىمبصرصاوى الحميد عبد فرج ايه99442

الجيزةاألدبىمبصرسمره ابو السيد محمد تسنيم99443

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد على ايهاب حبيبه99444

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد عبده جمعه حبيبه99445

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد رجب عادل حبيبه99446

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد رمضان اشرف دعاء99447

الجيزةاألدبىمبصرحسن حسنى وليد دنيا99448

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد سيد رباب99449

الجيزةاألدبىمبصرمهران عبده احمد رحمه99450
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ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن530مجدول بنى/ ف

راسبمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

راسبمجدول بنى/ ف

ن397مجدول بنى/ ف

ن381مجدول بنى/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن354الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن376الوراق/ ف

ن413الوراق/ ف

ن475الوراق/ ف

ن420الوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن413الوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ن483الوراق/ ف

ن489الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن479الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن451الوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن359الوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ن350الوراق/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرعلى حسنى ممدوح رحمه99451

الجيزةاألدبىمبصرحلمى محفوظ محمد رحمه99452

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صبرى طارق رقيه99453

الجيزةاألدبىمبصرجابر سيد محمد رقيه99454

الجيزةاألدبىمبصرالعال ابو محمد سيد روقيه99455

الجيزةاألدبىمبصربخيت الحميد عبد رمضان رويدا99456

الجيزةاألدبىمبصررواش ابو محمد فرج ريم99457

الجيزةاألدبىمبصرالسايح الرازق عبد عادل زينب99458

الجيزةاألدبىمبصرالدرينى محمد سيد مجدى زينب99459

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد محمود زينب99460

الجيزةاألدبىمبصرهريدى محمد محمود ناصر زينب99461

الجيزةاألدبىمبصرالجنزورى الباقى عبد محمد اشرف ساره99462

الجيزةاألدبىمبصرخليل احمد جمال ساره99463

الجيزةاألدبىمبصراحمد فاروق حلمى ساره99464

الجيزةاألدبىمبصرالدين نور رفاعى محمود ساره99465

الجيزةاألدبىمبصرعلى مصطفى هشام ساره99466

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد سيد سلمى99467

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد تغيان سيد سلمى99468

الجيزةاألدبىمبصرمسلم احمد سالمه سلمى99469

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد الدين صالح سلمى99470

الجيزةاألدبىمبصرخليل الرحيم عبد الناصر عبد سلمى99471

الجيزةاألدبىمبصررضوان المقصود عبد احمد سماء99472

الجيزةاألدبىمبصرجعفر محمود محمد حسام سماء99473

الجيزةاألدبىمبصرجعفر محمود محمد حسام سندس99474

الجيزةاألدبىمبصرالشويخ محمد شحات رأفت سندس99475

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد شوقى طارق شروق99476

الجيزةاألدبىمبصرخليل ابراهيم ايمن شيماء99477

الجيزةاألدبىمبصربدوى دسوقى بكر شيماء99478

الجيزةاألدبىمبصرسعدى الدين تاج سعد شيماء99479

الجيزةاألدبىمبصرسلمان سالمه سلمان سيد شيماء99480

الجيزةاألدبىمبصرمرسى هللا جاد محمد مسعد شيماء99481

الجيزةاألدبىمبصرسعد على عبده اشرف عائشه99482

الجيزةاألدبىمبصرسعيد خليفه سالم عائشه99483

الجيزةاألدبىمبصرمحمود السالم عبد احمد الزهراء فاطمه99484

الجيزةاألدبىمبصرخليفه احمد محمود صالح الزهراء فاطمه99485

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد احمد فاطمه99486

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد هللا عبد بدر فاطمه99487

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد شعبان فاطمه99488

الجيزةاألدبىمبصرعوض اللطيف عبد اللطيف عبد فاطمه99489

الجيزةاألدبىمبصرفرج الكريم عبد محمد فاطمه99490

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد محمود محمد فاطمه99491

الجيزةاألدبىمبصرسويفى فرغلى الصبور عبد لبنه99492
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ن378الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن562الوراق/ ف

ن398الوراق/ ف

ن398الوراق/ ف

ن350الوراق/ ف

ن377الوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ن351الوراق/ ف

ن367الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن474الوراق/ ف

ن424الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن416الوراق/ ف

ن400الوراق/ ف

ن395الوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ن461الوراق/ ف

ن491الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن420الوراق/ ف

ن405الوراق/ ف

ن430الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ن519الوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن532الوراق/ ف

ن438الوراق/ ف

ن373الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن396الوراق/ ف

ن378الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرسلطان سيد قوسته لطيفه99493

الجيزةاألدبىمبصرعلى الصغير محمد سعيد مروه99494

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد مريم99495

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمود خالد مريم99496

الجيزةاألدبىمبصرالعاطى عبد ابراهيم خيرى مريم99497

الجيزةاألدبىمبصرحسن عمر الهادى عبد مريم99498

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم فرج الحسينى محمد مريم99499

الجيزةاألدبىمبصرحسن فتحى محمد مريم99500

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم على وليد مريم99501

الجيزةاألدبىمبصرعمرو المعطى عبد جمال مفيده99502

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد احمد عطا السيد منى99503

الجيزةاألدبىمبصراحمد زيد ابو سيد نورهان99504

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد عماد نورهان99505

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى مرسى عباس هانى نورهان99506

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الودود عبد خالد نهر99507

الجيزةاألدبىمبصرسليمان احمد محمد احمد هاجر99508

الجيزةاألدبىمبصرمحمود فتحى صابر هاجر99509

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد الفتوح ابو الحميد عبد هاجر99510

الجيزةاألدبىمبصرالدرينى محمد سيد مجدى هاجر99511

الجيزةاألدبىمبصرعلى عباس محمد هاجر99512

الجيزةاألدبىمبصرسويفى الحمد ابو نصر هاجر99513

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمود حنفى هبه99514

الجيزةاألدبىمبصرحسونه هللا عبد اشرف هدير99515

الجيزةاألدبىمبصررواش ابو محمد فرج وفاء99516

الجيزةاألدبىمبصرمحسب عيسى رجب ياسمين99517

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سليم سعيد ياسمين99518

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على عمران عادل ياسمين99519

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد عيسى ياسمين99520

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد الدين كمال ياسمين99521

الجيزةاألدبىمبصرسيد حسن ماهر ياسمين99522

الجيزةاألدبىمبصرالحكيم عبد رفعت محمد ابرار99523

الجيزةاألدبىمبصرعلى حمدان عطيه احسان99524

الجيزةاألدبىمبصرالسيد على عادل احالم99525

الجيزةاألدبىمبصرمرغنى محمد صابر اسراء99526

الجيزةاألدبىمبصرحسن ابراهيم عالء اسراء99527

الجيزةاألدبىمبصرسليمان محمود مصطفى اسراء99528

الجيزةاألدبىمبصرمحمود توفيق نزيه اسراء99529

الجيزةاألدبىمبصراحمد عباس احمد اسماء99530

الجيزةاألدبىمبصرغالب محمد احمد اسماء99531

الجيزةاألدبىمبصرلبيب اسماعيل يحيى اسماء99532

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد ايهاب االء99533

الجيزةاألدبىمبصرحسين على احمد االء99534
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ن433الوراق/ ف

ن400الوراق/ ف

ن404الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن396الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن438الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن364الوراق/ ف

ن344الوراق/ ف

ن354الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ن480الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن389الوراق/ ف

ن566الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن382الوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ن365الوراق/ ف

ن418الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن389الوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن598الوراق/ ف

ن400الوراق/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن502محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن464محمد جزيرة/ ف

ن451محمد جزيرة/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد الصمد عبد المجيد عبد االء99535

الجيزةاألدبىمبصررواش ابو العاطى عبد ذكى امل99536

الجيزةاألدبىمبصرالنبى عبد حسن هللا عبد اميره99537

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد حسن هللا ايه99538

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد اشرف ايه99539

الجيزةاألدبىمبصرمحمد يوسف خالد ايه99540

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود هللا عبد ايه99541

الجيزةاألدبىمبصريوسف ابراهيم يوسف افنان99542

الجيزةاألدبىمبصرسعودى حسن البارى عبد الرحيم عبد بثينه99543

الجيزةاألدبىمبصرعلى على حمدى تقى99544

الجيزةاألدبىمبصرمجاهد سليمان النبى عبد جهاد99545

الجيزةاألدبىمبصرشحاته محمد اشرف حبيبه99546

الجيزةاألدبىمبصرفرحات مصطفى خالد حبيبه99547

الجيزةاألدبىمبصرالفضل ابو مطاوع سامى حبيبه99548

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد فكرى شعبان حبيبه99549

الجيزةاألدبىمبصرعثمان الفتاح عبد محمد احمد حسناء99550

الجيزةاألدبىمبصرهالل على سيد احمد حميده99551

الجيزةاألدبىمبصرداود الحليم عبد محمد حنان99552

الجيزةاألدبىمبصرالباسط عبد همام ماهر داليا99553

الجيزةاألدبىمبصراحمد يوسف على جميل دعاء99554

الجيزةاألدبىمبصرسيد حسن محمد دعاء99555

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد دعاء99556

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد الحميد عبد دينا99557

الجيزةاألدبىمبصرتهامى ابراهيم عادل رانيا99558

الجيزةاألدبىمبصرعلى زكريا يحيى رجاء99559

الجيزةاألدبىمبصرالبارى عبد الرحيم عبد اشرف رحاب99560

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد امين فتحى رحاب99561

الجيزةاألدبىمبصررواش ابو امين بدوى رحمه99562

الجيزةاألدبىمبصرمحمد قطب ناصر رغده99563

الجيزةاألدبىمبصرعيسى حسن محمد محمود روميساء99564

الجيزةاألدبىمبصراحمد احمد حسن زينب99565

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد العظيم عبد الحميد عبد زينب99566

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد حميده سيد ساره99567

الجيزةاألدبىمبصرقاسم رمضان محمود ساره99568

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد شوقى ناصر ساره99569

الجيزةاألدبىمبصرشكرى ظريف احمد سلسبيل99570

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد ناصر سلمى99571

الجيزةاألدبىمبصرعمار محمد احمد مصطفى سلمى99572

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد احمد عاطف سماء99573

الجيزةاألدبىمبصرعلى كمال شعبان سماح99574

الجيزةاألدبىمبصراحمد صالح عيد سمر99575

الجيزةاألدبىمبصرحسن مهران حسن شروق99576
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راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن391محمد جزيرة/ ف

ن466محمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن406محمد جزيرة/ ف

ن410محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن452محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن551محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن412محمد جزيرة/ ف

ن455محمد جزيرة/ ف

ن390محمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن358محمد جزيرة/ ف

ن389محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن390محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن472محمد جزيرة/ ف

ن491محمد جزيرة/ ف

ن487محمد جزيرة/ ف

ن379محمد جزيرة/ ف

متخلفمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن421محمد جزيرة/ ف

ن426محمد جزيرة/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد الفتاح عبد عائشه99577

الجيزةاألدبىمبصرالال عبد الحميد عبد محمد عادل عبير99578

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد احمد فاطمه99579

الجيزةاألدبىمبصراحمد السيد رشدى الزهراء فاطمه99580

الجيزةاألدبىمبصرجاد مصطفى بدر فاطمه99581

الجيزةاألدبىمبصرمراد اسماعيل محمد فاطمه99582

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد طه محمد فايزه99583

الجيزةاألدبىمبصرعبود الشافى عبد نزيه محمد الدين شهاب لؤلؤ99584

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد احمد مروه99585

الجيزةاألدبىمبصراحمد على عثمان مروه99586

الجيزةاألدبىمبصرمراد اسماعيل محمد مروه99587

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد طه مصطفى مروه99588

الجيزةاألدبىمبصرعلى حسن ابراهيم احمد مريم99589

الجيزةاألدبىمبصرصادق فضل احمد مريم99590

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى سامر مريم99591

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عويس حسين شريف مريم99592

الجيزةاألدبىمبصرعبده العال ابو عالء مريم99593

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد عماد مريم99594

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محروس محمد مريم99595

الجيزةاألدبىمبصراحمد احمد معوض مريم99596

الجيزةاألدبىمبصرالسيد العال عبد احمد منار99597

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو محمد احمد منار99598

الجيزةاألدبىمبصرمحمد يسن احمد منار99599

الجيزةاألدبىمبصرمحمد التهامى محمد عصام منال99600

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى انسى مجدى منى99601

الجيزةاألدبىمبصرفرج العزيز عبد على ندى99602

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم عطيه ابراهيم نسرين99603

الجيزةاألدبىمبصرحميد حسن على عاشور نعمه99604

الجيزةاألدبىمبصراحمد هللا عبد احمد نغم99605

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سعد ياسر نهر99606

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد احمد نورا99607

الجيزةاألدبىمبصرمراد محمد السيد محمد نورا99608

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد عباس نورهان99609

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد مصطفى اشرف هاجر99610

الجيزةاألدبىمبصرالخالق عبد على بشير هدير99611

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد عفيفى عربى هدير99612

الجيزةاألدبىمبصرالسيد حامد جمعه اسماء99613

الجيزةاألدبىمبصرحسن الكريم عبد محمد اصيله99614

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المحسن عبد صبرى احمد عفت االء99615

الجيزةاألدبىمبصرهللا جاب حلمى عصام الشيماء99616

الجيزةاألدبىمبصرالتهامى المنعم عبد سامح الهام99617

الجيزةاألدبىمبصرعشماوى سيد على امل99618
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ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن421محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن424محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن454محمد جزيرة/ ف

ن444محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن378محمد جزيرة/ ف

ن437محمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ن381محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن429محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن491محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن416محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن423محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ن479محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن450محمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانبشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

ن392بشتيل/ ف

ن497بشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3941

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد محمد اميره99619

الجيزةاألدبىمبصرقطب محمد جمال ايمان99620

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد احمد توفيق كمال ايمان99621

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد سعيد ايه99622

الجيزةاألدبىمبصرعمر محمد محمد ايه99623

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد جابر ناصر ايه99624

الجيزةاألدبىمبصرالعدوى احمد على جمال تسنيم99625

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد العزيز عبد تقى99626

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مصطفى رضا جهاد99627

الجيزةاألدبىمبصراحمد السيد حسين صبرى جيهان99628

الجيزةاألدبىمبصرالنبى عبد ابراهيم اشرف حبيبه99629

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فتحى القادر عبد حبيبه99630

الجيزةاألدبىمبصرفراج صابر محمد حبيبه99631

الجيزةاألدبىمبصرالحكيم عبد دسوقى ياسر حبيبه99632

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد عاطف حنان99633

الجيزةاألدبىمبصرمحمد كامل اشرف خلود99634

الجيزةاألدبىمبصرفهيم عمر على خلود99635

الجيزةاألدبىمبصرمحمود على عيد دينا99636

الجيزةاألدبىمبصرعبده زينهم شريف رانيا99637

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد الهادى عبد حماد رحاب99638

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد محمود رحمه99639

الجيزةاألدبىمبصرحسن على سيد روان99640

الجيزةاألدبىمبصرالرشيدى محمد السعيد قدرى ريم99641

الجيزةاألدبىمبصربدوى الغيط ابو كمال ساره99642

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد هشام سلسبيل99643

الجيزةاألدبىمبصرفايد احمد احمد صالح سماح99644

الجيزةاألدبىمبصرمحمد شعبان جمال سمر99645

الجيزةاألدبىمبصرحسن رمضان الدين صالح سميره99646

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الفتوح ابو الباسط عبد سعيد سميه99647

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد النور عبد سيد سميه99648

الجيزةاألدبىمبصردسوقى كامل دسوقى سندس99649

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد مصطفى سندس99650

الجيزةاألدبىمبصرالباب فتح جمعه محمد شاهنده99651

الجيزةاألدبىمبصركيالنى عراقى محروس عراقى شروق99652

الجيزةاألدبىمبصرالمنعم عبد الفضيل عبد عالء شمس99653

الجيزةاألدبىمبصرالسيد حسين السيد شيماء99654

الجيزةاألدبىمبصرمحمد معنى سيد شيماء99655

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد مجدى شيماء99656

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد الغنى عبد محمود عائشه99657

الجيزةاألدبىمبصرخليل الفتاح عبد احمد فاطمه99658

الجيزةاألدبىمبصرمطاوع مدبولى احمد فاطمه99659

الجيزةاألدبىمبصرمحمد جالل اسعد فاطمه99660
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راسببشتيل/ ف

ن549بشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن390بشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن544بشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن483بشتيل/ ف

ن508بشتيل/ ف

ن501بشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

ن388بشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن412بشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

ن498بشتيل/ ف

ن429بشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن442بشتيل/ ف
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الجيزةاألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد جاد فاطمه99661

الجيزةاألدبىمبصرمحمود سيد طارق فاطمه99662

الجيزةاألدبىمبصرغنيه طه محمد ابراهيم طه فاطمه99663

الجيزةاألدبىمبصرعطيه الدين كمال اكرم مريم99664

الجيزةاألدبىمبصراحمد على حسين مريم99665

الجيزةاألدبىمبصرالمعطى عبد على محمدى مريم99666

الجيزةاألدبىمبصرقطب سيد مصطفى مريم99667

الجيزةاألدبىمبصراحمد عزو احمد هللا منه99668

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد سليمان زكريا هللا منه99669

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رمضان فرج هللا منه99670

الجيزةاألدبىمبصرالنبى عبد اسماعيل يحيى هللا منه99671

الجيزةاألدبىمبصرحماد رمضان حماد مى99672

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد حسن محمد ندا99673

الجيزةاألدبىمبصراحمد على حسن ندى99674

الجيزةاألدبىمبصرحمزه فرج حسنى سعيد نسمه99675

الجيزةاألدبىمبصرالبربرى على محمد عادل نعمه99676

الجيزةاألدبىمبصرزكى محمود هشام نورهان99677

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو احمد هاشم هاجر99678

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد الستار عبد ياسر هاجر99679

الجيزةاألدبىمبصرخليفه محمد عزت هبه99680

الجيزةاألدبىمبصرحسن موسى خالد هناء99681

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد لطفى حسين ورده99682

الجيزةاألدبىمبصرفاضل محمود حجاج ياسمين99683

الجيزةاألدبىمبصرمسعود فتحى فاروق ناجى ياسمين99684

الجيزةاألدبىمبصرمحجوب السيد محمد احمد اسراء99685

الجيزةاألدبىمبصرحرب احمد محمد عثمان الهام99686

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مصطفى الهادى عبد احمد اسماء99687

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد سعد اسماء99688

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمد على محمد اسماء99689

الجيزةاألدبىمبصربكر احمد محمد يحيى امانى99690

الجيزةاألدبىمبصرهارون على شعبان اشرف اميره99691

الجيزةاألدبىمبصرالعطفى النبى عبد رمضان محمد اميره99692

الجيزةاألدبىمبصرسالمه حسن احمد محمود احمد ايه99693

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد محمود حمزه اسامه ايه99694

الجيزةاألدبىمبصرعجوه عتابى الفتاح عبد كرم ايه99695

الجيزةاألدبىمبصريوسف سيد عبده صالح تيسير99696

الجيزةاألدبىمبصرسعد محمد السالم عبد احمد خلود99697

الجيزةاألدبىمبصرخليفه المجيد عبد محمد وحيد خلود99698

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد الحليم عبد المحسن عبد دعاء99699

الجيزةاألدبىمبصرعامر الحميد عبد صابر شعبان رحاب99700

الجيزةاألدبىمبصربدير عتابى احمد حاتم رحمه99701

الجيزةاألدبىمبصرالجبالى محمد احمد محمد رحمه99702
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ثانبشتيل/ ف

ن419بشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

ن526بشتيل/ ف

ن481بشتيل/ ف

ن486بشتيل/ ف

ن422بشتيل/ ف

ن394بشتيل/ ف

ن531بشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن458بشتيل/ ف

ن410بشتيل/ ف

ن356بشتيل/ ف

ن393بشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن410بشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن433بشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن386اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن399اوسيم/ ف

ن432اوسيم/ ف

ن523اوسيم/ ف

ن523اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن424اوسيم/ ف

ن387اوسيم/ ف

راسباوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن533اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرحجازى على ابراهيم سعيد رضوى99703

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد محمد سالمه ساره99704

الجيزةاألدبىمبصرعساكر ابراهيم الخالق عبد ناصر سماء99705

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد الشافى عبد الفتاح عبد سميه99706

الجيزةاألدبىمبصرعمر عطيه السيد احمد سهيله99707

الجيزةاألدبىمبصرالباجورى المحسن عبد العليم عبد سيده99708

الجيزةاألدبىمبصرقنديل احمد الحميد عبد محمد صفا99709

الجيزةاألدبىمبصراحمد امين احمد عائشه99710

الجيزةاألدبىمبصروهبه محمد مندوه محمد المحسن عبد فاطمه99711

الجيزةاألدبىمبصرالصعيدى محمد السيد عزت فاطمه99712

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد المجيد عبد هللا عبد مرفت99713

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مرجاوى المجيد عبد جمال مريم99714

الجيزةاألدبىمبصرشحاته محمد احمد الحكم عبد احمد منار99715

الجيزةاألدبىمبصرعيسى مرسى محمود محمود مياده99716

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد العزيز عبد احمد محمد ندى99717

الجيزةاألدبىمبصرالوراقى قطب مصطفى محمود نواره99718

الجيزةاألدبىمبصراحمد حسين كامل ياسر نوال99719

الجيزةاألدبىمبصرالزينى حسن صالح حسن نورهان99720

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد الفتاح عبد نورهان99721

الجيزةاألدبىمبصرصالح حسان احمد السيد ابراهيم هاجر99722

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد صابر توفيق هدير99723

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمود شعبان فتحى جهاد99724

الجيزةاألدبىمبصرزكى المنعم عبد جمال اسراء99725

الجيزةاألدبىمبصرخلف محمود ربيع اسراء99726

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد سيد الرحمن عبد اسراء99727

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد العال عبد محمد اسماء99728

الجيزةاألدبىمبصرفؤاد القادر عبد فؤاد االء99729

الجيزةاألدبىمبصرالشاويش مرزوق خالد اميره99730

الجيزةاألدبىمبصرعطيه صبحى فتحى اميره99731

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد المنعم عبد انشراح99732

الجيزةاألدبىمبصرشعبان سرحان مجدى تحيه99733

الجيزةاألدبىمبصرالسيد مندوه مندوه جهاد99734

الجيزةاألدبىمبصرسيد على بريك دعاء99735

الجيزةاألدبىمبصرمحمود حسين هللا عبد دينا99736

الجيزةاألدبىمبصرمحمود مصطفى حسين رحاب99737

الجيزةاألدبىمبصرحميده الجليل عبد جمال رقيه99738

الجيزةاألدبىمبصرخليفه محمد محمد زينب99739

الجيزةاألدبىمبصراحمد هيبه سعيد ساره99740

الجيزةاألدبىمبصرعلى هيبه صالح ساره99741

الجيزةاألدبىمبصرمحمد موسى محمد ساره99742

الجيزةاألدبىمبصرالقوى عبد العزيز عبد عبده سماح99743

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد على محمد سلمى99744
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ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن514اوسيم/ ف

ن414اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن404اوسيم/ ف

ن597اوسيم/ ف

ن523اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن505اوسيم/ ف

ن454اوسيم/ ف

راسباوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن452اوسيم/ ف

ن403اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن520اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

ن339صقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ن427صقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف
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الجيزةاألدبىمبصراحمد مصطفى محمود سميه99745

الجيزةاألدبىمبصرعبود محمد عبود عائشه99746

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صبحى رضا فاطمه99747

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد فاطمه99748

الجيزةاألدبىمبصرسعد الفتاح عبد محمد فاطمه99749

الجيزةاألدبىمبصرمحمود عبده محمود فاطمه99750

الجيزةاألدبىمبصركيالنى احمد كيالنى صبرى منار99751

الجيزةاألدبىمبصراحمد على شعبان ناصر منال99752

الجيزةاألدبىمبصرزيدان على محمد حسنى هللا منه99753

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فاروق ياسر مى99754

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فاروق ياسر مياده99755

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل احمد حلمى محمد ندى99756

الجيزةاألدبىمبصرعلى المنعم عبد سالم نوره99757

الجيزةاألدبىمبصرعلى السيد جمال نورهان99758

الجيزةاألدبىمبصرمهدى عمر عماد هاجر99759

الجيزةاألدبىمبصرفؤاد القادر عبد محمد هاجر99760

الجيزةاألدبىمبصرصالح فرج محمود هاجر99761

الجيزةاألدبىمبصرجمعه ابراهيم العزيز عبد حمدى هاله99762

الجيزةاألدبىمبصرحسن رجب على هدير99763

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حمدى عماد ورده99764

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد القادر عبد محمود وفاء99765

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد ياسر ياسمين99766

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد صابر حجاج اسراء99767

الجيزةاألدبىمبصرحسين فتحى منصور اسراء99768

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم رزق ابراهيم اسماء99769

الجيزةاألدبىمبصرالحفيظ عبد احمد اسامه اسماء99770

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد جمال اشرف امنيه99771

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد احمد اميره99772

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد مرزوق عيد االء99773

الجيزةاألدبىمبصرمحروس جمعه وليد ايمان99774

الجيزةاألدبىمبصرمحمود النبى عبد عماد ايثار99775

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد احمد ايه99776

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد حجاج ايه99777

الجيزةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم مرزوق ايه99778

الجيزةاألدبىمبصرحسنين محمد وائل تسبيح99779

الجيزةاألدبىمبصرسيد تامر وليد خلود99780

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم منصور على دعاء99781

الجيزةاألدبىمبصرالخالق عبد رجب وليد دعاء99782

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد حسن ريهام99783

الجيزةاألدبىمبصرحسنين الحسيب عبد رجب ساره99784

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد بكر ابو سميه99785

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد كبير ابو سميه99786
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ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ن525االحمر الكوم/ ف

ن441االحمر الكوم/ ف

ن365االحمر الكوم/ ف

ن432االحمر الكوم/ ف

ن436االحمر الكوم/ ف

ن438االحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

راسباالحمر الكوم/ ف

ن564االحمر الكوم/ ف

ن362االحمر الكوم/ ف

راسباالحمر الكوم/ ف

ن393االحمر الكوم/ ف

ن372االحمر الكوم/ ف

ن434االحمر الكوم/ ف

ن480االحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ن573االحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ن375االحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرابراهيم رزق جمال سميه99787

الجيزةاألدبىمبصربدر محمد محمد سهير99788

الجيزةاألدبىمبصرعلى طلعت عصمت شروق99789

الجيزةاألدبىمبصرمحمود جمعه محمد شروق99790

الجيزةاألدبىمبصرشحاته هللا عبد محمد شروق99791

الجيزةاألدبىمبصرحسين فتحى صالح شيماء99792

الجيزةاألدبىمبصرعلى حسن السميع عبد شيماء99793

الجيزةاألدبىمبصرمرسى شعبان محمد شيماء99794

الجيزةاألدبىمبصرالخالق عبد العزيز عبد محمد شيماء99795

الجيزةاألدبىمبصراالخر عبد محمد انس عائشه99796

الجيزةاألدبىمبصررفاعى اللطيف عبد على عائشه99797

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد ماهر عبير99798

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد صابر على عال99799

الجيزةاألدبىمبصرحسن النبى عبد رجب غاده99800

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد عصام الزهراء فاطمه99801

الجيزةاألدبىمبصرعمر محمد عمر فاطمه99802

الجيزةاألدبىمبصرالمنعم عبد حسين هانى فاطمه99803

الجيزةاألدبىمبصرعلى هللا عبد عاشور مريم99804

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد صالح عالء مريم99805

الجيزةاألدبىمبصرحسن على جمال منار99806

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم فرج صابر منار99807

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود عصام منار99808

الجيزةاألدبىمبصرحماده احمد احمد هللا منه99809

الجيزةاألدبىمبصرالسميع عبد الفتاح عبد جمال ناريمان99810

الجيزةاألدبىمبصرمحمد نصر هللا عبد ندى99811

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صابر نصر نهى99812

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل العظيم عبد جمال هدير99813

الجيزةاألدبىمبصرطلبه الحميد عبد رضا هدير99814

الجيزةاألدبىمبصراحمد قرنى محمد هدير99815

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد عرفه ياسمين99816

الجيزةاألدبىمبصرالطوخى السيد هللا عبد السيد اسراء99817

الجيزةاألدبىمبصرعكاشه الختم سر ايهاب اسراء99818

الجيزةاألدبىمبصررضوان محمد محمد سمير اسماء99819

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد بدر الحميد عبد اسماء99820

الجيزةاألدبىمبصرالنادى عمر رزق اشرف االء99821

الجيزةاألدبىمبصراحمد حسن موسى محمد امال99822

الجيزةاألدبىمبصرالمعطى عبد فاروق يحيى امال99823

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد عماد امانى99824

الجيزةاألدبىمبصرالاله عبد احمد محمود امل99825

الجيزةاألدبىمبصرالسعود ابو محمد احمد اميره99826

الجيزةاألدبىمبصرامام خليل زيد ابو ايمان99827

الجيزةاألدبىمبصرحافظ شعبان طارق ايمان99828
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ن391االحمر الكوم/ ف

ن424االحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

راسباالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ن463االحمر الكوم/ ف

ن466االحمر الكوم/ ف

راسباالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ن399االحمر الكوم/ ف

ن391االحمر الكوم/ ف

ن473االحمر الكوم/ ف

ن423االحمر الكوم/ ف

ن485االحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

راسباالحمر الكوم/ ف

راسباالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ن456االحمر الكوم/ ف

راسباالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

راسباالحمر الكوم/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن499البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

متخلفالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن374البراجيل/ ف

ن536البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن510البراجيل/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرفضل محمد احمد حمدى ايه99829

الجيزةاألدبىمبصرالسيد على سيد ايه99830

الجيزةاألدبىمبصريوسف احمد سيد محمد ايه99831

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد سعيد طارق تغريد99832

الجيزةاألدبىمبصرمرسى كامل جمعه حبيبه99833

الجيزةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد احمد العزيز عبد حبيبه99834

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عربى محمود حبيبه99835

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد المعطى عبد حمدى خديجه99836

الجيزةاألدبىمبصربخيت على عامر دعاء99837

الجيزةاألدبىمبصركمال رزق هانى دنيا99838

الجيزةاألدبىمبصرمرسى ابراهيم محمد سيد رجاء99839

الجيزةاألدبىمبصرصالح سريع ابو صالح رحمه99840

الجيزةاألدبىمبصرسيد الرازق عبد مصطفى الرازق عبد رحمه99841

الجيزةاألدبىمبصرمهران المجيد عبد محمد رحمه99842

الجيزةاألدبىمبصرحسنين عطيه حسنين جمال رضا99843

الجيزةاألدبىمبصرمحمد البصير عبد محمد رقيه99844

الجيزةاألدبىمبصربدوى ابراهيم مصطفى رقيه99845

الجيزةاألدبىمبصريعقوب على سعيد محمد زينب99846

الجيزةاألدبىمبصراليوسفى محمد يوسف صالح ساره99847

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد ساره99848

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد محمد سلسبيل99849

الجيزةاألدبىمبصرمنصور مبارز احمد سلمى99850

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد صابر سلمى99851

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد محمد حامد الدين عز سلمى99852

الجيزةاألدبىمبصرعيد محمد سعد جمال سهيله99853

الجيزةاألدبىمبصرسليمان المنعم عبد عيد سهيله99854

الجيزةاألدبىمبصربركات شعبان اشرف شيماء99855

الجيزةاألدبىمبصرعطا صالح عطا شيماء99856

الجيزةاألدبىمبصراالقرع محمد بيومى الدين نصر شيماء99857

الجيزةاألدبىمبصرمحمود السيد وليد شيماء99858

الجيزةاألدبىمبصرجبريل سعيد بسيونى سعيد صفا99859

الجيزةاألدبىمبصرتمام محمد محمد جميل صفاء99860

الجيزةاألدبىمبصرقناوى العزيز عبد حمدى صفيه99861

الجيزةاألدبىمبصرعفيفى على محمد عادل ضحى99862

الجيزةاألدبىمبصرالشعرى محمد السيد ضحى99863

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد الفتاح عبد الواحد عبد غاده99864

الجيزةاألدبىمبصرعلى ابراهيم يحى احمد الزهراء فاطمه99865

الجيزةاألدبىمبصرالسميع عبد السيد اسامه الزهراء فاطمه99866

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم على سيد محمود الزهراء فاطمه99867

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد فهمى حميدو فاطمه99868

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فرج رفعت فاطمه99869

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد فراج رمضان فاطمه99870
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ن380البراجيل/ ف

ن402البراجيل/ ف

ن390البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن416البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ن427البراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ن358البراجيل/ ف

ن387البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن544البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن403البراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ن518البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن418البراجيل/ ف

ن393البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن386البراجيل/ ف

ن517البراجيل/ ف

ن491البراجيل/ ف

ن387البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرسنوسى داود عصام فاطمه99871

الجيزةاألدبىمبصرعوض الديب محمد فاطمه99872

الجيزةاألدبىمبصرمراد سيد مراد فاطمه99873

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد ابراهيم مريم99874

الجيزةاألدبىمبصرالنجار احمد عثمان حسن مريم99875

الجيزةاألدبىمبصرتامر محمود حمدى مريم99876

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد مصطفى خالد مريم99877

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد صالح محمد رجب مريم99878

الجيزةاألدبىمبصرحمزه مبروك الكريم عبد مريم99879

الجيزةاألدبىمبصرعبده طلبه عصام مريم99880

الجيزةاألدبىمبصرالسيد امام على مريم99881

الجيزةاألدبىمبصرالعال ابو احمد محمد مريم99882

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد محمد مريم99883

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الرسول عبد خليفه مسعد مريم99884

الجيزةاألدبىمبصرحسنين محمد حسنين ملك99885

الجيزةاألدبىمبصرالترساوى محمد احمد طارق منار99886

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد رزق محمد منار99887

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد على رزق محمد منار99888

الجيزةاألدبىمبصرعرابى المحسن عبد يحى المحسن عبد هللا منه99889

الجيزةاألدبىمبصرخليل رمضان محمد منه99890

الجيزةاألدبىمبصرالفقى جاد على منصور منى99891

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محرز الرازق عبد مياده99892

الجيزةاألدبىمبصرامين محمد فاروق وائل نادين99893

الجيزةاألدبىمبصرعلى المقصود عبد الرازق عبد عادلى نداء99894

الجيزةاألدبىمبصرالمغنى عبد ثابت على ندى99895

الجيزةاألدبىمبصرمبروك سنوسى نمر محمد ندى99896

الجيزةاألدبىمبصرعطيه العزيز عبد عطيه نوال99897

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو احمد عباس نورهان99898

الجيزةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل ابراهيم هاجر99899

الجيزةاألدبىمبصرعلى حسين احمد هاجر99900

الجيزةاألدبىمبصرعبده طلبه عصام هاجر99901

الجيزةاألدبىمبصرسعيد ابو شوكت رزق وسام99902

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد صابر الدين بدر ياسمين99903

الجيزةاألدبىمبصرحمدان سالم العزيز عبد محمد ياسمين99904

الجيزةاألدبىمبصرمبروك محمد محمود صبرى يسرا99905

الجيزةاألدبىمبصرسيد العظيم عبد سيد االء99906

الجيزةاألدبىمبصرعبده محمد كامل مصطفى االء99907

الجيزةاألدبىمبصرتمساح القادر عبد حسين ايه99908

الجيزةاألدبىمبصرغانم احمد غانم خالد ايه99909

الجيزةاألدبىمبصرالنباشى ابراهيم نصر محمود ايه99910

الجيزةاألدبىمبصررمضان ابراهيم نصر محمود ايه99911

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد حسين ابرار99912
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ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن442البراجيل/ ف

ن431البراجيل/ ف

متخلفالبراجيل/ ف

ن425البراجيل/ ف

ن365البراجيل/ ف

ن348البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن367البراجيل/ ف

ن410البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن398البراجيل/ ف

ن401البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن349البراجيل/ ف

ن418البراجيل/ ف

ن402البراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ن348البراجيل/ ف

ن485البراجيل/ ف

ن507البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن382البراجيل/ ف

ن386البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن382البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن609المنصورية/ ف

ن602المنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرهلوان على العظيم عبد مصطفى اسراء99913

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد الهادى عبد ناجى اسراء99914

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد سعداوى ياسر اسراء99915

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد سعداوى ياسر اسماء99916

الجيزةاألدبىمبصرمرسى سيد العظيم عبد احمد الزهراء99917

الجيزةاألدبىمبصرالعجوانى مرسى ابراهيم نصر الشيماء99918

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الجواد عبد اشرف امنيه99919

الجيزةاألدبىمبصرهلوان على سيد محروس اميمه99920

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد هللا عبد امينه99921

الجيزةاألدبىمبصرفرحات عليش جالل ايمان99922

الجيزةاألدبىمبصرصالح حسن فتحى حسن ايمان99923

الجيزةاألدبىمبصرالسميع عبد على جمعه اشرف بسمه99924

الجيزةاألدبىمبصرالغزولى محمد احمد حسين حبيبه99925

الجيزةاألدبىمبصرالعطار دسوقى على دنيا99926

الجيزةاألدبىمبصرالصمد عبد فؤاد محمد دنيا99927

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد عادل دينا99928

الجيزةاألدبىمبصرنصر محمد ابراهيم رانيا99929

الجيزةاألدبىمبصربدوى السالم عبد احمد صابر رانيا99930

الجيزةاألدبىمبصرحسين سيد على رحاب99931

الجيزةاألدبىمبصرعلى الهادى عبد ناجح ريهام99932

الجيزةاألدبىمبصررحيم على السيد زينب99933

الجيزةاألدبىمبصرعمار سعد محمود زينب99934

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد سعيد احمد ساره99935

الجيزةاألدبىمبصررضا محمود صالح سما99936

الجيزةاألدبىمبصرالقادر عبد نصر سيد سمر99937

الجيزةاألدبىمبصرمحمود رضوان ممتاز سميه99938

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل على سعيد سندس99939

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمد شرين99940

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد عيد اشرف شيماء99941

الجيزةاألدبىمبصربدوى السالم عبد احمد صابر شيماء99942

الجيزةاألدبىمبصرغطاس ابو حفناوى السيد عيسى شيماء99943

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد مصطفى كرم شيماء99944

الجيزةاألدبىمبصربدوى دسوقى العزيز عبد محمد صفاء99945

الجيزةاألدبىمبصرسيد الصمد عبد جمال عبير99946

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد مصطفى عبير99947

الجيزةاألدبىمبصرسالم حسن رمضان رزق فاطمه99948

الجيزةاألدبىمبصرمبروك خميس عزام فاطمه99949

الجيزةاألدبىمبصرحمزه سعيد فتحى فاطمه99950

الجيزةاألدبىمبصرالشفوق عبد العزيز عبد احمد مروه99951

الجيزةاألدبىمبصراحمد ربيع عيسى مروه99952

الجيزةاألدبىمبصرالبسيونى ابراهيم جمال نعمه99953

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد توفيق نزيه نورا99954
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راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ن423المنصورية/ ف

ن545المنصورية/ ف

ن576المنصورية/ ف

ن331المنصورية/ ف

ن402المنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ن604المنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ن532المنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ن367المنصورية/ ف

ن509المنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ن564المنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد خالد هاجر99955

الجيزةاألدبىمبصرالسعود ابو الرحمن عبد على سعد هاجر99956

الجيزةاألدبىمبصرسليم امام البارى عبد يحيى هايدى99957

الجيزةاألدبىمبصرحريبه السيد احمد عادل هبه99958

الجيزةاألدبىمبصربدوى رزق صاوى الناصر عبد هبه99959

الجيزةاألدبىمبصرشعيله امبابى محمود مصطفى هدى99960

الجيزةاألدبىمبصرناجى صبرى عماد هدير99961

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مرضى مصطفى هند99962

الجيزةاألدبىمبصرحسين حافظ حسين وفاء99963

الجيزةاألدبىمبصرجوده محمد نادر وفاء99964

الجيزةاألدبىمبصرسيد النبى عبد على ياسمين99965

الجيزةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد نبيل ياسمين99966

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد رجب السيد اسراء99967

الجيزةاألدبىمبصرالحق عبد محمد سعد عمرو اسراء99968

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى محمود محمد اسراء99969

الجيزةاألدبىمبصرحسين سيد زكريا اسماء99970

الجيزةاألدبىمبصراحمد رمضان اشرف الشيماء99971

الجيزةاألدبىمبصراحمد حسين الحميد عبد مجدى الهام99972

الجيزةاألدبىمبصركيالنى السيد طه سيد امينه99973

الجيزةاألدبىمبصرحسين عاشور محمد امنيه99974

الجيزةاألدبىمبصرفهمى محمد جمال امينه99975

الجيزةاألدبىمبصرالسيد سيد احمد ايات99976

الجيزةاألدبىمبصرفرماوى ابراهيم حماده ايه99977

الجيزةاألدبىمبصرعيسى جالل سعد ايه99978

الجيزةاألدبىمبصرفهيم نجم عادل ايه99979

الجيزةاألدبىمبصرحسن زهران محارب ايه99980

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم رمضان سعيد حبيبه99981

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل الجليل عبد سعد دنيا99982

الجيزةاألدبىمبصرالقادر عبد كامل رفيق زينب99983

الجيزةاألدبىمبصررمضان مصطفى نبيل سماح99984

الجيزةاألدبىمبصرفهمى المحسن عبد صابر شمس99985

الجيزةاألدبىمبصرمحمود العال عبد صبحى شيماء99986

الجيزةاألدبىمبصرامام كامل حسن ضحى99987

الجيزةاألدبىمبصرالشاهد قطب محمد خالد عائشه99988

الجيزةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد ابراهيم فاطمه99989

الجيزةاألدبىمبصرعيسى سليمان احمد فاطمه99990

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد احمد فاطمه99991

الجيزةاألدبىمبصرحسانين مرسى مسعود فاطمه99992

الجيزةاألدبىمبصراحمد السيد ناصر فاطمه99993

الجيزةاألدبىمبصرمبروك امين يونس محمد فتحيه99994

الجيزةاألدبىمبصرفرج مندوه عيد معالى99995

الجيزةاألدبىمبصربيومى خليفه خميس منار99996
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راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ن523ابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

متخلفابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ن419ابواسماعيل صالح/ ف

ن419ابواسماعيل صالح/ ف

ن509ابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ن479ابواسماعيل صالح/ ف

ن444ابواسماعيل صالح/ ف

ن455ابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ن454ابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرحسين احمد عادل منار99997

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد وجيه منار99998

الجيزةاألدبىمبصرعارف حسن على حسن مى99999

الجيزةاألدبىمبصرناجى السيد رضا مى100000

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد العزيز عبد هللا عبد مى100001

الجيزةاألدبىمبصرناجى السيد رضا مياده100002

الجيزةاألدبىمبصرعلى حسين اسامه ناديه100003

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد السيد خالد ندا100004

الجيزةاألدبىمبصرالموجود عبد فراج احمد نوال100005

الجيزةاألدبىمبصرصابرعلى احمد هللا عبد نورا100006

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد الحليم عبد محمود نورا100007

الجيزةاألدبىمبصرماهر على تامر نورهان100008

الجيزةاألدبىمبصرمغاورى محمود محمد نيره100009

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد انور حاتم هاجر100010

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد محمود هاجر100011

الجيزةاألدبىمبصرمحمود العال عبد مصطفى هاجر100012

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد محمد محمد مصطفى هاجر100013

الجيزةاألدبىمبصرالخالق عبد المنعم عبد عطيه هند100014

الجيزةاألدبىمبصرشفيق محمود وليد ياسمين100015

الجيزةاألدبىمبصرالصمد عبد دسوقى عيد ابتسام100016

الجيزةاألدبىمبصررمضان محمد اشرف احالم100017

الجيزةاألدبىمبصرمدنى هالل رجب اسراء100018

الجيزةاألدبىمبصراحمد الهادى عبد صابر اسراء100019

الجيزةاألدبىمبصرفرج انيس فرج اسراء100020

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حامد مهدى اسراء100021

الجيزةاألدبىمبصراحمد امين ناجح اسراء100022

الجيزةاألدبىمبصرهللا جاب الفضيل عبد جمال اسماء100023

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد احمد اسيا100024

الجيزةاألدبىمبصرمحروس العظيم عبد نبيل امانى100025

الجيزةاألدبىمبصرجمعه شوقى محمد اميره100026

الجيزةاألدبىمبصرمحروس العظيم عبد نبيل اميره100027

الجيزةاألدبىمبصرمبروك هللا فضل حسن انوار100028

الجيزةاألدبىمبصرسعيد مسعود سليمان انوار100029

الجيزةاألدبىمبصركامل جمال الناصر عبد ايمان100030

الجيزةاألدبىمبصرمراد شوقى محمد ايمان100031

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم مبروك محمد ايناس100032

الجيزةاألدبىمبصرسالم الحميد عبد سالم ايه100033

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم مبروك النبى عبد ايه100034

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد رجب احمد جهاد100035

الجيزةاألدبىمبصرالمعبود عبد حمدى محمد حسناء100036

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم دسوقى فراج المنعم عبد دعاء100037

الجيزةاألدبىمبصرالعضامى حسن احمد دينا100038
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ثانابواسماعيل صالح/ ف

ن500ابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ن384ابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ن548ابواسماعيل صالح/ ف

ن411ابواسماعيل صالح/ ف

ن463ابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ن549ابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ن447ابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ن440الرهاوى/ ف

راسبالرهاوى/ ف

ن387الرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ن391الرهاوى/ ف

ن433الرهاوى/ ف

ن434الرهاوى/ ف

ن411الرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ن429الرهاوى/ ف

ن518الرهاوى/ ف

ن491الرهاوى/ ف

ن465الرهاوى/ ف

راسبالرهاوى/ ف

ن520الرهاوى/ ف

راسبالرهاوى/ ف

ن555الرهاوى/ ف

ن521الرهاوى/ ف

ن397الرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد ربه عبد ايمن رحاب100039

الجيزةاألدبىمبصرذكى سعد سعيد رحاب100040

الجيزةاألدبىمبصرالنقيب محمد حامد مهنى روضه100041

الجيزةاألدبىمبصرخميس رجب خميس سمر100042

الجيزةاألدبىمبصرعلى ابراهيم سعد سميه100043

الجيزةاألدبىمبصرحسن رمضان عماد سميه100044

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد سميه100045

الجيزةاألدبىمبصرجوايده جبريل طلعت شرين100046

الجيزةاألدبىمبصرالفضيل عبد محمد ايمن شيماء100047

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد صالح صالح ضحى100048

الجيزةاألدبىمبصرعطيه محمود حامد عايده100049

الجيزةاألدبىمبصرحسن رمضان صابر عزه100050

الجيزةاألدبىمبصرعباس السيد عباس فاطمه100051

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المحسن عبد محمد فاطمه100052

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد رجب مريم100053

الجيزةاألدبىمبصرخليل حامد محمد منار100054

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم مبروك محمد مها100055

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد فوزى محمود نادين100056

الجيزةاألدبىمبصرنصر سعيد ياسر هند100057

الجيزةاألدبىمبصرامام السالم عبد محمد والء100058

الجيزةاألدبىمبصرعلى المندى عبد ابراهيم ياسمين100059

الجيزةاألدبىمبصرالمولى عبد محمود بشرى محمود اسراء100060

الجيزةاألدبىمبصرصابر بيومى محمد اسماء100061

الجيزةاألدبىمبصرالفضيل عبد على نجاح اميره100062

الجيزةاألدبىمبصرنصير ابراهيم ابراهيم احمد ايمان100063

الجيزةاألدبىمبصرهللا جاب ابراهيم سيد ايه100064

الجيزةاألدبىمبصراحمد هالل حسن ايه100065

الجيزةاألدبىمبصرهللا جاب ابراهيم هللا جاب امنيه100066

الجيزةاألدبىمبصرالزغبى ادريس دياب كارم حنان100067

الجيزةاألدبىمبصرمهدى المحسن عبد جمعه داليا100068

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد حامد صابر رحاب100069

الجيزةاألدبىمبصرنصير رأفت ابراهيم فاطمه100070

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد سليمان الدين محى منار100071

الجيزةاألدبىمبصريوسف محمود يوسف نورهان100072

الجيزةاألدبىمبصرمحمود كامل السالم عبد نورهان100073

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد على ربيع هاجر100074

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود مصطفى هاجر100075

الجيزةاألدبىمبصرفرج هاللى الغنى عبد هناء100076

الجيزةاألدبىمبصرفرج حناوى رجب اسماء100077

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد حمدى عماد ايه100078

الجيزةاألدبىمبصربكر الحميد عبد رأفت داليا100079

الجيزةاألدبىمبصرالصمد عبد الصمد عبد السيد دعاء100080
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ن384الرهاوى/ ف

ن384الرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ن464الرهاوى/ ف

راسبالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ن551الرهاوى/ ف

راسبالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

راسبالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ن537الرهاوى/ ف

ن536الرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ن584الرهاوى/ ف

ن561الرهاوى/ ف

راسبعساكر احمد اللواء/ ف

ن381عساكر احمد اللواء/ ف

ن507عساكر احمد اللواء/ ف

ن480عساكر احمد اللواء/ ف

ن512عساكر احمد اللواء/ ف

ثانعساكر احمد اللواء/ ف

ن373عساكر احمد اللواء/ ف

ن507عساكر احمد اللواء/ ف

راسبعساكر احمد اللواء/ ف

ثانعساكر احمد اللواء/ ف

ثانعساكر احمد اللواء/ ف

ن546عساكر احمد اللواء/ ف

ن458عساكر احمد اللواء/ ف

ثانعساكر احمد اللواء/ ف

ثانعساكر احمد اللواء/ ف

ن457عساكر احمد اللواء/ ف

راسبعساكر احمد اللواء/ ف

ثانبالجيزة حجازى كفر/ ف

راسببالجيزة حجازى كفر/ ف

ثانبالجيزة حجازى كفر/ ف

ثانبالجيزة حجازى كفر/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد صبحى يسرى رحاب100081

الجيزةاألدبىمبصرمرسى مجاهد رجب رحمه100082

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى الونيس عبد جمعه رضا100083

الجيزةاألدبىمبصرالمقدم محمد حامد اشرف سهير100084

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حسن خالد شمس100085

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد مصطفى النبى عبد فاطمه100086

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد حسن عيد فاطمه100087

الجيزةاألدبىمبصرعيسى اللطيف عبد شعبان محمد فاطمه100088

الجيزةاألدبىمبصرالسميع عبد سعد شحاته نورا100089

الجيزةاألدبىمبصرحماد على فتحى راضى والء100090

الجيزةاألدبىمبصرقطب الموجود عبد محسن اسراء100091

الجيزةاألدبىمبصرالنجا ابو الفضيل عبد محمد اسراء100092

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد العزيز عبد محمود اسراء100093

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد عمر يسرى اسراء100094

الجيزةاألدبىمبصرصابر زيد ابو اسعد اسماء100095

الجيزةاألدبىمبصرعطوه المهدى عبد محمد اسماء100096

الجيزةاألدبىمبصرراضى هللا عبد صالح اشرقت100097

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود سعيد امانى100098

الجيزةاألدبىمبصرحسانين محمد الهادى عبد امينه100099

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد حلمى رضا امنيه100100

الجيزةاألدبىمبصرصالح زكريا عصام اموره100101

الجيزةاألدبىمبصرفضل القادر عبد اشرف اميره100102

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد على صالح ايمان100103

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حمزه عيد ايمان100104

الجيزةاألدبىمبصرالرمالوى الصمد عبد احمد ايه100105

الجيزةاألدبىمبصرزهران ابراهيم سمير ايه100106

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد الحكيم عبد ايه100107

الجيزةاألدبىمبصراحمد القوى عبد احمد دعاء100108

الجيزةاألدبىمبصرالدين شرف على مرسى دعاء100109

الجيزةاألدبىمبصرالسيد نوح جمال رحمه100110

الجيزةاألدبىمبصرحمد الواحد عبد احمد رضا100111

الجيزةاألدبىمبصرفرج فوزى حمدى روضه100112

الجيزةاألدبىمبصرالسيد خطاب مصطفى ساره100113

الجيزةاألدبىمبصرحسانين سالم السيد سلمى100114

الجيزةاألدبىمبصرخليفه محمود خليفه سماح100115

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد كارم سماح100116

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد وليد شروق100117

الجيزةاألدبىمبصرالونيس عبد العظيم عبد صالح شروق100118

الجيزةاألدبىمبصرعطيه صالح رشدى شيماء100119

الجيزةاألدبىمبصرالرسول عبد ابراهيم سعيد عبير100120

الجيزةاألدبىمبصراحمد الشافى عبد فرحات عبير100121

الجيزةاألدبىمبصرسالم عاشور عادل غاده100122
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ثانبالجيزة حجازى كفر/ ف

راسببالجيزة حجازى كفر/ ف

ثانبالجيزة حجازى كفر/ ف

راسببالجيزة حجازى كفر/ ف

راسببالجيزة حجازى كفر/ ف

راسببالجيزة حجازى كفر/ ف

ن474بالجيزة حجازى كفر/ ف

ثانبالجيزة حجازى كفر/ ف

ن524بالجيزة حجازى كفر/ ف

ثانبالجيزة حجازى كفر/ ف

ن468سميحة الحاجة/ ف

ن485سميحة الحاجة/ ف

ن359سميحة الحاجة/ ف

ن402سميحة الحاجة/ ف

ن455سميحة الحاجة/ ف

ن531سميحة الحاجة/ ف

ن378سميحة الحاجة/ ف

ن401سميحة الحاجة/ ف

ثانسميحة الحاجة/ ف

ن367سميحة الحاجة/ ف

ن362سميحة الحاجة/ ف

ن512سميحة الحاجة/ ف

ن362سميحة الحاجة/ ف

ن377سميحة الحاجة/ ف

ن468سميحة الحاجة/ ف

ن345سميحة الحاجة/ ف

ثانسميحة الحاجة/ ف

ن430سميحة الحاجة/ ف

ن566سميحة الحاجة/ ف

ثانسميحة الحاجة/ ف

ن450سميحة الحاجة/ ف

ن527سميحة الحاجة/ ف

ن384سميحة الحاجة/ ف

ن384سميحة الحاجة/ ف

ثانسميحة الحاجة/ ف

ن401سميحة الحاجة/ ف

ن408سميحة الحاجة/ ف

ن470سميحة الحاجة/ ف

راسبسميحة الحاجة/ ف

ن476سميحة الحاجة/ ف

ن509سميحة الحاجة/ ف

ن473سميحة الحاجة/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرفتيان الجيد عبد محمود مريم100123

الجيزةاألدبىمبصرناجى سيف عادل نجوى100124

الجيزةاألدبىمبصرمبروك محمد ناصر ندى100125

الجيزةاألدبىمبصرصقر الرحمن عبد يوسف نورهان100126

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد صالح هاجر100127

الجيزةاألدبىمبصرالسيد عبد العظيم عبد عصام وسام100128

الجيزةاألدبىمبصرمبروك التواب عبد العزيز عبد ياسمين100129

الجيزةاألدبىمبصرسليمان الحميد عبد محمود ياسمين100130

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد الحى عبد احمد احسان100131

الجيزةاألدبىمبصرعباس على ايهاب اسراء100132

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هريدى على اسراء100133

الجيزةاألدبىمبصررأفت احمد محمود محمد اسراء100134

الجيزةاألدبىمبصرحسن نظير ممدوح اسراء100135

الجيزةاألدبىمبصربدوى شناوى الدين نور اسماء100136

الجيزةاألدبىمبصرالمتولى لطفى احمد ابراهيم االء100137

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمود ياسر امنيه100138

الجيزةاألدبىمبصرعيطه العزب العزيز عبد ايمن اميمه100139

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد فؤاد الرحمن عبد اميره100140

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل محمود احمد ايه100141

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مصطفى باهلل معتز بركه100142

الجيزةاألدبىمبصرصبره حسن اسامه تسنيم100143

الجيزةاألدبىمبصردسوقى محمد عالء تقى100144

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد مبروك نبيل تيسير100145

الجيزةاألدبىمبصرالنوتى المجيد عبد بكر ثناء100146

الجيزةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد ناجى حسناء100147

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الستار عبد محمد دعاء100148

الجيزةاألدبىمبصرهللا عوض طه العزيز عبد مديح رانيا100149

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مصطفى عاشور رباب100150

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الكريم عبد رحمه100151

الجيزةاألدبىمبصرشلبى على احمد زهير محمد رضوى100152

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد المحسن عبد محمد ريحانه100153

الجيزةاألدبىمبصرصادق احمد محمد نصر زمزم100154

الجيزةاألدبىمبصرالعراد خليل منصور زينب100155

الجيزةاألدبىمبصرعثمان محمد الرازق عبد سميره100156

الجيزةاألدبىمبصرمحمود اسماعيل مختار سندس100157

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد احمد شروق100158

الجيزةاألدبىمبصررمضان احمد سيد شروق100159

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد الحكم عبد ناصر شيماء100160

الجيزةاألدبىمبصرراضى ابراهيم السيد اسامه ضحى100161

الجيزةاألدبىمبصرالقاضى ابراهيم محمد الدين محى فاطمه100162

الجيزةاألدبىمبصرالدومه هللا عبد الرحمن عبد فردوس100163

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فاروق هشام منى100164
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ن377سميحة الحاجة/ ف

ن458سميحة الحاجة/ ف

ثانسميحة الحاجة/ ف

ن377سميحة الحاجة/ ف

ن503سميحة الحاجة/ ف

ن431سميحة الحاجة/ ف

ن391سميحة الحاجة/ ف

ن375سميحة الحاجة/ ف

متخلفاكتوبر6/ ف

ن511اكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ن422اكتوبر6/ ف

ن573اكتوبر6/ ف

ن458اكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ن423اكتوبر6/ ف

متخلفاكتوبر6/ ف

ن391اكتوبر6/ ف

ن554اكتوبر6/ ف

ن511اكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ن360اكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ن395اكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ن433اكتوبر6/ ف

ن514اكتوبر6/ ف

ن558اكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ن359اكتوبر6/ ف

ن519اكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ن473اكتوبر6/ ف

ن457اكتوبر6/ ف

ن522اكتوبر6/ ف

ن476اكتوبر6/ ف

ن548اكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد السيد محمد هللا منه100165

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد حسنى محمد نعيمه100166

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد مصطفى نورا100167

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم مجدى نيره100168

الجيزةاألدبىمبصرعواد حسنى ايهاب هاجر100169

الجيزةاألدبىمبصراحمد حسن بكر ابو حسن هاجر100170

الجيزةاألدبىمبصراحمد النبى عبد عاطف هاجر100171

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم احمد الوهاب عبد الهادى عبد هاجر100172

الجيزةاألدبىمبصرهللا خلف سليمان ابراهيم صالح هدير100173

الجيزةاألدبىمبصرالخالق عبد احمد محمد المنعم عبد يمنى100174

الجيزةاألدبىمبصرالعدلى الصاوى سعد خالد ياسمين100175

الجيزةاألدبىمبصرمحمود شهوان محمود ابتسام100176

الجيزةاألدبىمبصرعلى رجب احمد اسراء100177

الجيزةاألدبىمبصرحسين مقبول محمود سمير اسراء100178

الجيزةاألدبىمبصرنصار شفيق محمد ايمان100179

الجيزةاألدبىمبصرالليثى الرحمن عبد مصطفى ايمان100180

الجيزةاألدبىمبصرالديب فتحى اسامه هللا ايه100181

الجيزةاألدبىمبصرالسبكى جالل هللا عبد ايه100182

الجيزةاألدبىمبصرحسين عبده سامى بسنت100183

الجيزةاألدبىمبصرالخولى حافظ احمد مصطفى تسنيم100184

الجيزةاألدبىمبصرمحمد موسى نصر جهاد100185

الجيزةاألدبىمبصرخليل محمد الناصر عبد حبيبه100186

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد خديجه100187

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الجابرى اسماعيل راضوى100188

الجيزةاألدبىمبصرالحكم عبد محمد الجواد عبد رحمه100189

الجيزةاألدبىمبصرالسيد حسن على رحمه100190

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رمضان محمد رحمه100191

الجيزةاألدبىمبصرالليثى سيد جمال رضوى100192

الجيزةاألدبىمبصرالنبى عبد حمدى احمد رقيه100193

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد الدين صالح رقيه100194

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل الحارس عبد عالء روضه100195

الجيزةاألدبىمبصرسالمه المعطى عبد الدين عماد محمد زينب100196

الجيزةاألدبىمبصرحسانين على احمد محمد سلسبيل100197

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الواحد عبد احمد سلمى100198

الجيزةاألدبىمبصرالمنعم عبد على محمد سلمى100199

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على ايهاب سمر100200

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسين خالد سها100201

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى بيومى مصطفى صفوى100202

الجيزةاألدبىمبصرعقل محمد خليل ضحى100203

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل اسماعيل محمد فاطمه100204

الجيزةاألدبىمبصرصادق المجيد عبد فاروق حمدى فريده100205

الجيزةاألدبىمبصرعلى الغنى عبد على صالح مروه100206
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ن457اكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ن597اكتوبر6/ ف

متخلفاكتوبر6/ ف

ن400اكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ن472اكتوبر6/ ف

ن437اكتوبر6/ ف

ن454النموذجى زايد/ ف

راسبالنموذجى زايد/ ف

ن516النموذجى زايد/ ف

ن343النموذجى زايد/ ف

ن489النموذجى زايد/ ف

ن490النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن376النموذجى زايد/ ف

ن433النموذجى زايد/ ف

ن431النموذجى زايد/ ف

ن413النموذجى زايد/ ف

ن442النموذجى زايد/ ف

ن550النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن439النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن467النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن414النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن387النموذجى زايد/ ف

ن393النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن450النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن520النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف
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الجيزةاألدبىمبصررضوان عليمى احمد مريم100207

الجيزةاألدبىمبصرعلى الستار عبد سمير مريم100208

الجيزةاألدبىمبصرفرحات السالم عبد عادل مريم100209

الجيزةاألدبىمبصرمحمود شحاته شكرى حاتم منار100210

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد مصطفى منه100211

الجيزةاألدبىمبصرمنصور محمد هشام محمد ميار100212

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على جمعه نورا100213

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد العليم عبد هاجر100214

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود عاطف يمنى100215

الجيزةاألدبىمبصرناصر ابراهيم حسنى منى100216

الجيزةاألدبىمبصرميهوب رمضان عطيه اسراء100217

الجيزةاألدبىمبصرحميده امين مجدى اسراء100218

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السيد عبد محمد اسراء100219

الجيزةاألدبىمبصرحميده القادر عبد محمد اسراء100220

الجيزةاألدبىمبصرراجح احمد هالل اسراء100221

الجيزةاألدبىمبصرشريف ناجى احمد اسماء100222

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد الرسول عبد سيد اسماء100223

الجيزةاألدبىمبصرنجيم خليفه على اسماء100224

الجيزةاألدبىمبصرهالل محمد احمد االء100225

الجيزةاألدبىمبصريوسف على سيد امل100226

الجيزةاألدبىمبصرحدور على الرسول عبد امنيه100227

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد فهمى احمد اميره100228

الجيزةاألدبىمبصرعلى حامد جمال اميره100229

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد السيد عبد الكريم عبد اميره100230

الجيزةاألدبىمبصرشحاته شعيب مجدى اميمه100231

الجيزةاألدبىمبصرحدور على الرسول عبد ايات100232

الجيزةاألدبىمبصرمحمد بدوى صابر ايه100233

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد محمد ايه100234

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد جالل محمد ايمان100235

الجيزةاألدبىمبصرمحمود مهدى تيسير دعاء100236

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد فهمى الغنى عبد دينا100237

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد هشام رحاب100238

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد عيد محمد رفيده100239

الجيزةاألدبىمبصرحميده امين خالد ريم100240

الجيزةاألدبىمبصرالسيد على سمير زينب100241

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد فهمى جمعه ساره100242

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى صالح عاطف ساره100243

الجيزةاألدبىمبصراحمد المعطى عبد محمد ساره100244

الجيزةاألدبىمبصرموسى كيالنى عفيفى سبأ100245

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد على غنيوه سهام100246

الجيزةاألدبىمبصرشحاته العاطى عبد التواب عبد سهيله100247

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد اسامه فاطمه100248
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ثانالنموذجى زايد/ ف

ن496النموذجى زايد/ ف

ن370النموذجى زايد/ ف

ن472النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن388النموذجى زايد/ ف

ن447النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

راسبالنموذجى زايد/ ف

راسبلغات الخاص الحصرى/ ف

ثانالواحات/ ف

ن427الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ن430الواحات/ ف

ن472الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ن421الواحات/ ف

ن390الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ن559الواحات/ ف

ن376الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ن415الواحات/ ف

ن397الواحات/ ف

ن500الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ن452الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ن437الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد نجيم محمد الزهراء فاطمه100249

الجيزةاألدبىمبصرالقادر عبد احمد صبحى فاطمه100250

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد عصام مروه100251

الجيزةاألدبىمبصراحمد صالح سيد منار100252

الجيزةاألدبىمبصرمحمد زيد ابو طارق هللا منه100253

الجيزةاألدبىمبصرعرابى يونس ممدوح موده100254

الجيزةاألدبىمبصرحموده هالل احمد مى100255

الجيزةاألدبىمبصرشريف المنعم عبد الرسول عبد ناريمان100256

الجيزةاألدبىمبصرالسيد فتحى حاتم ندا100257

الجيزةاألدبىمبصريوسف يوسف حسن ندا100258

الجيزةاألدبىمبصرالعواض عبد على مصطفى نرمين100259

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مهدى هللا عبد هدى100260

الجيزةاألدبىمبصراحمد جبريل اشرف هدير100261

الجيزةاألدبىمبصرالسيد عابدين هللا فرج هدير100262

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد فهمى مرزوق ياسمين100263

الجيزةاألدبىمبصرعلى سيد هللا عبد ابتسام100264

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل سيد ابراهيم اسراء100265

الجيزةاألدبىمبصرسنوسى محمد شعبان اسراء100266

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد سامى اسماء100267

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى احمد سيد اميره100268

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد حسان الحليم عبد اميره100269

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد عشرى نبيل ايه100270

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى فتحى رضا هللا تقوى100271

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد حربى جهاد100272

الجيزةاألدبىمبصراحمد عيد نظيف دنيا100273

الجيزةاألدبىمبصراحمد زكى هانى شيرين100274

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد الغنى عبد خيرى شيماء100275

الجيزةاألدبىمبصرصالح احمد محمد صفاء100276

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد سعاده شرف الزهراء فاطمه100277

الجيزةاألدبىمبصرعثمان فايز محمود فاطمه100278

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى صافى االمين محمد منار100279

الجيزةاألدبىمبصركريم خليفه سامى نسمه100280

الجيزةاألدبىمبصرالعاطى عبد هللا عبد عابد هدى100281

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل الحافظ عبد صفوت وفاء100282

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل مصطفى هللا عبد والء100283

الجيزةاألدبىمبصرعلى الهادى عبد جميل ياسمين100284

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد ياسر ياسمين100285

الجيزةاألدبىمبصرحامد احمد عاطف محمد اروى100286

الجيزةاألدبىمبصرعامر غريب عيد عادل اسراء100287

الجيزةاألدبىمبصرمحمود التواب عبد الغنى عبد اسراء100288

الجيزةاألدبىمبصرحرب المقصود عبد رياض عمر اسراء100289

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد محمد اسراء100290
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ن425الواحات/ ف

ن491الواحات/ ف

ن485الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ن413الواحات/ ف

ن371الواحات/ ف

ن441الواحات/ ف

ن482الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ن531الواحات/ ف

ن403الواحات/ ف

ن393الواحات/ ف

ن482الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

راسبمنديشة/ ف

راسبمنديشة/ ف

ن484منديشة/ ف

راسبمنديشة/ ف

ثانمنديشة/ ف

ثانمنديشة/ ف

ن343منديشة/ ف

ن382منديشة/ ف

ثانمنديشة/ ف

راسبمنديشة/ ف

ثانمنديشة/ ف

راسبمنديشة/ ف

ثانمنديشة/ ف

ثانمنديشة/ ف

ن369منديشة/ ف

راسبمنديشة/ ف

ن453منديشة/ ف

ثانمنديشة/ ف

ن369منديشة/ ف

ن543منديشة/ ف

ثانمنديشة/ ف

ن402منديشة/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن486البدرشين/ ف

ن439البدرشين/ ف

ن397البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمد اسراء100291

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمود محمد اسراء100292

الجيزةاألدبىمبصرالبركاوى عيد سعيد محمد اسالم100293

الجيزةاألدبىمبصربدوى السيد ابراهيم السيد اسماء100294

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد خالد اسماء100295

الجيزةاألدبىمبصرسليمان اسماعيل محمد ربيع اسماء100296

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد ابراهيم سيد اسماء100297

الجيزةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد اسماء100298

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد محمود اسماء100299

الجيزةاألدبىمبصردسوقى محمد احمد اميمه100300

الجيزةاألدبىمبصرحسين حسن توفيق مجدى امنيه100301

الجيزةاألدبىمبصرعرابى محمد جمال اميره100302

الجيزةاألدبىمبصرالجزار حسن مصطفى امينه100303

الجيزةاألدبىمبصرسالم العزيز عبد شعبان ياسر ايه100304

الجيزةاألدبىمبصرامين التواب عبد ابراهيم ايمان100305

الجيزةاألدبىمبصرسيد دسوقى محمد ايمان100306

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد ايمان100307

الجيزةاألدبىمبصرسليمان بيومى مسعود ايمان100308

الجيزةاألدبىمبصرالتركى يوسف هارون صادق تيسير100309

الجيزةاألدبىمبصرحامد يوسف محسن جنه100310

الجيزةاألدبىمبصرمرزوقى حمزه هللا عبد جهاد100311

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن سيد حوريه100312

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد حسن سمير دينا100313

الجيزةاألدبىمبصربدوى خضر محمد راويه100314

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد الغفار عبد ساميه100315

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم عكاشه سيد سحر100316

الجيزةاألدبىمبصركيالنى هندى الرسول عبد سعد سعديه100317

الجيزةاألدبىمبصرعرابى محمد جمال سلمى100318

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الواحد عبد سعيد سميه100319

الجيزةاألدبىمبصرمحمد امين محمد شروق100320

الجيزةاألدبىمبصرحسين الغنى عبد عاشور رمضان فاطمه100321

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد عبده فتحى فاطمه100322

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد حسن وائل فاطمه100323

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد الرازق عبد مريم100324

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد عزت مريم100325

الجيزةاألدبىمبصرحرب مسلم صقر مسلم مريم100326

الجيزةاألدبىمبصرسليمان السيد محمد منى100327

الجيزةاألدبىمبصرالدين كمال محمد عادل مها100328

الجيزةاألدبىمبصرتركى الواحد عبد سعد وليد ناهد100329

الجيزةاألدبىمبصرمحمد خضر محمد ندى100330

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمود محمد نورا100331

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الغنى عبد محمد نيره100332
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ن520البدرشين/ ف

راسبالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن419البدرشين/ ف

ن483البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن477البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن388البدرشين/ ف

ن550البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

راسبالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن495البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن481البدرشين/ ف

راسبالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن462البدرشين/ ف

ن502البدرشين/ ف

راسبالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن517البدرشين/ ف

ن500البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

راسبالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن455البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن572البدرشين/ ف

ن371البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن470البدرشين/ ف

ن514البدرشين/ ف

ن376البدرشين/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرعزيز ماهر احمد هاجر100333

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المغنى عبد احمد هدى100334

الجيزةاألدبىمبصرعباس هاشم عادل االء100335

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد ابراهيم عمار االء100336

الجيزةاألدبىمبصرالمحجوب على يحى سعيد ايه100337

الجيزةاألدبىمبصرسالم محمود سعيد محمود ايه100338

الجيزةاألدبىمبصرموسى سيد حافظ رمضان اسراء100339

الجيزةاألدبىمبصرالتواب عبد عدلى محمود اسراء100340

الجيزةاألدبىمبصرمرزوقى محمد مهران اسراء100341

الجيزةاألدبىمبصرصالح محمد احمد اسماء100342

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد كامل جمال ايمان100343

الجيزةاألدبىمبصرسعيد ربيع حمزه ايمان100344

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد الفتاح عبد على ايمان100345

الجيزةاألدبىمبصرالمنعم عبد ماهر يوسف محمد ايمان100346

الجيزةاألدبىمبصرحفنى احمد احمد يوسف ايمان100347

الجيزةاألدبىمبصراحمد كمال عصام بسمه100348

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد عيد بسمه100349

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو مهدى ياقوت بسمه100350

الجيزةاألدبىمبصرسيد بيومى محمد عماد دعاء100351

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد عباس اشرف سحر100352

الجيزةاألدبىمبصرالدايم عبد مختار فرج شريفه100353

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد بكر ابو هللا منه100354

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم صالح عمر نرمين100355

الجيزةاألدبىمبصرريان العليم عبد الرزاق عبد اريج100356

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد فضل المعز عبد اسراء100357

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسراء100358

الجيزةاألدبىمبصرسويلم محمد ابراهيم جمال اسماء100359

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم كامل ايمن الشيماء100360

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العال ابو محمد تغريد100361

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد الرحمن عبد العال عبد دعاء100362

الجيزةاألدبىمبصرحموده على الفتاح عبد محمود دعاء100363

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد قطب ربيع ساره100364

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عثمان يحى عثمان ساره100365

الجيزةاألدبىمبصرمكاوى حمزه جابر محمد ساره100366

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى حسن محمد الدين عماد سميه100367

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد سيد مريم100368

الجيزةاألدبىمبصرعباس حسن عباس مريم100369

الجيزةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد مريم100370

الجيزةاألدبىمبصرحسن ابو عبده حميدو محمد مريم100371

الجيزةاألدبىمبصرسالمه نجيب محمد حسين هاجر100372

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد فضل الرازق عبد ورده100373

الجيزةاألدبىمبصراالصفر محمد عوض ناصر والء100374
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ثانالبدرشين/ ف

ن570البدرشين/ ف

ثانالشنباب/ ف

ن449الشنباب/ ف

ثانالشنباب/ ف

راسبالشنباب/ ف

راسبالشنباب/ ف

راسبالشنباب/ ف

ن562.5الشنباب/ ف

ن564.5الشنباب/ ف

راسبالشنباب/ ف

ن534الشنباب/ ف

ن494الشنباب/ ف

ن459الشنباب/ ف

ن429الشنباب/ ف

ثانالشنباب/ ف

راسبالشنباب/ ف

ن477الشنباب/ ف

راسبالشنباب/ ف

ن564الشنباب/ ف

ثانالشنباب/ ف

ن442الشنباب/ ف

ن416الشنباب/ ف

ن525الحوامدية/ ف

ثانالحوامدية/ ف

ن442الحوامدية/ ف

ن388الحوامدية/ ف

ن522الحوامدية/ ف

ثانالحوامدية/ ف

ن463الحوامدية/ ف

ن516الحوامدية/ ف

ثانالحوامدية/ ف

ن465الحوامدية/ ف

ن514الحوامدية/ ف

ثانالحوامدية/ ف

ثانالحوامدية/ ف

ثانالحوامدية/ ف

ثانالحوامدية/ ف

راسبالحوامدية/ ف

ثانالحوامدية/ ف

ن391الحوامدية/ ف

ن442الحوامدية/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد التواب عبد خالد ياسمين100375

الجيزةاألدبىمبصرعويس احمد حسن اسراء100376

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الباسط عبد كمال اسراء100377

الجيزةاألدبىمبصرسعيد صالح عادل اسماء100378

الجيزةاألدبىمبصربكر الفتاح عبد كمال الفتاح عبد اسماء100379

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن حفنى الزهراء100380

الجيزةاألدبىمبصرحسن سليم حامد عيد امانى100381

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد نبيل امل100382

الجيزةاألدبىمبصرصقر المنعم عبد الناصر عبد انجى100383

الجيزةاألدبىمبصرسيد الغفار عبد محمد انشراح100384

الجيزةاألدبىمبصرالخالق عبد سليم ابراهيم حمدى ايمان100385

الجيزةاألدبىمبصرالشافى عبد هللا عبد رزق ايه100386

الجيزةاألدبىمبصرعزام صادق محمد سالم ايه100387

الجيزةاألدبىمبصرخطاب فؤاد الحليم عبد محمد ايه100388

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد محمود ايه100389

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل سيد نبيل دعاء100390

الجيزةاألدبىمبصرمحمد موسى جابر رمضان دنيا100391

الجيزةاألدبىمبصرعزام محمود حسن حمدى رحمه100392

الجيزةاألدبىمبصراحمد عليش احمد رضوى100393

الجيزةاألدبىمبصرحسن احمد محفوظ رقيه100394

الجيزةاألدبىمبصراحمد مصطفى ربيع زينب100395

الجيزةاألدبىمبصراحمد حسن حسين شروق100396

الجيزةاألدبىمبصرجاد محمد محمود محمد شيماء100397

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد ممدوح شيماء100398

الجيزةاألدبىمبصرصبره محمود حسن عاليه100399

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد حداد رجب غاده100400

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد العابدين زين محمد مروه100401

الجيزةاألدبىمبصرعزام احمد رشدى محمد مريم100402

الجيزةاألدبىمبصراحمد بالل صبرى مها100403

الجيزةاألدبىمبصراحمد قرنى محمد مها100404

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد ندى100405

الجيزةاألدبىمبصربدوى محمد محمد هللا خير نورهان100406

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم شوقى فريد نورهان100407

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صادق حاتم هاجر100408

الجيزةاألدبىمبصربكر حسن خالد هاجر100409

الجيزةاألدبىمبصرعزام الفتاح عبد هللا عبد على يارا100410

الجيزةاألدبىمبصرعبده محمد جمال اسراء100411

الجيزةاألدبىمبصرحسن مصطفى دسوقى اسماء100412

الجيزةاألدبىمبصردرويش الرسول عبد صابر اسماء100413

الجيزةاألدبىمبصرهنداوى رمضان التواب عبد اسماء100414

الجيزةاألدبىمبصراحمد سعيد عالء اسماء100415

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المطلب عبد عيد اسماء100416
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ن546الحوامدية/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

ن519عزام عبدالرحمن/ ف

ن443عزام عبدالرحمن/ ف

ن393عزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

ن444عزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

ن448عزام عبدالرحمن/ ف

ن410عزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

ن469عزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

ن467عزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

ن550عزام عبدالرحمن/ ف

ن393عزام عبدالرحمن/ ف

ن481عزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

ن404عزام عبدالرحمن/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

ن398عزام عبدالرحمن/ ف

ن432عزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

ثانابوصير/ ف

ن395ابوصير/ ف

ن480ابوصير/ ف

ن495ابوصير/ ف

راسبابوصير/ ف

راسبابوصير/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرطه محمد عيد االء100417

الجيزةاألدبىمبصرمحمود سعودى احمد الهام100418

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المطلب عبد عيد امينه100419

الجيزةاألدبىمبصرعرفه الواحد عبد عادل ايات100420

الجيزةاألدبىمبصراحمد عيسى التواب عبد ايه100421

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الجواد عبد هانى تهانى100422

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عباس عزت جيهان100423

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فكرى عزت دينا100424

الجيزةاألدبىمبصرربه عبد حسن هانى راندا100425

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عزت رحاب100426

الجيزةاألدبىمبصرثابت محمد سريع ابو سالمين100427

الجيزةاألدبىمبصرعقل بيومى المنجى عبد سعاد100428

الجيزةاألدبىمبصرعبده محمد عاطف شيماء100429

الجيزةاألدبىمبصرعبده فهمى التواب عبد شيماء100430

الجيزةاألدبىمبصرجوده حسين على شيماء100431

الجيزةاألدبىمبصرعواد هللا عبد محمد صابرين100432

الجيزةاألدبىمبصرمغاورى حسن عرفان صبريه100433

الجيزةاألدبىمبصرمنظور فرج فرج سعيد ضحى100434

الجيزةاألدبىمبصرعزب امام محمود سامى عفاف100435

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على العال ابو فاطمه100436

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم رمضان الهامى فاطمه100437

الجيزةاألدبىمبصركامل محمد ايمن فاطمه100438

الجيزةاألدبىمبصرثابت محمد سيد فاطمه100439

الجيزةاألدبىمبصرفضل خضير محمود فاطمه100440

الجيزةاألدبىمبصرالشامى عقل نبيل لبنى100441

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد محمد مروه100442

الجيزةاألدبىمبصرحسن عبده حمدى مريم100443

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هنداوى خالد منى100444

الجيزةاألدبىمبصرحسن عبده حمدى ندى100445

الجيزةاألدبىمبصرعلى درويش محمود نهله100446

الجيزةاألدبىمبصرعباس بدر التواب عبد هديه100447

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم طالب ابو ابراهيم هناء100448

الجيزةاألدبىمبصرغرباوى محمد فاروق هند100449

الجيزةاألدبىمبصربلحه محمد الحليم عبد رجب احالم100450

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم عاشور حبشى اشرف اسراء100451

الجيزةاألدبىمبصرسرحان على امام حسين رمضان اسراء100452

الجيزةاألدبىمبصرشنب ابو المقصود عبد محمد محمد اسراء100453

الجيزةاألدبىمبصرخليل فرج سعد النبى عبد سعد اسماء100454

الجيزةاألدبىمبصرمادى محمد على التواب عبد اسماء100455

الجيزةاألدبىمبصرحجر ابو العال عبد احمد الحميد عبد االء100456

الجيزةاألدبىمبصراالسود عوض الحميد عبد عوض امانى100457

الجيزةاألدبىمبصرالبدرشينى سريع ابو جنيدى فوزى امل100458
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راسبابوصير/ ف

ثانابوصير/ ف

راسبابوصير/ ف

ن499ابوصير/ ف

ثانابوصير/ ف

ن362ابوصير/ ف

راسبابوصير/ ف

ن407ابوصير/ ف

ن509ابوصير/ ف

ن418ابوصير/ ف

راسبابوصير/ ف

ثانابوصير/ ف

ن385ابوصير/ ف

راسبابوصير/ ف

ن402ابوصير/ ف

ن467ابوصير/ ف

راسبابوصير/ ف

ن414ابوصير/ ف

ثانابوصير/ ف

راسبابوصير/ ف

ن480ابوصير/ ف

ن485ابوصير/ ف

راسبابوصير/ ف

ثانابوصير/ ف

ثانابوصير/ ف

ن542ابوصير/ ف

ن479ابوصير/ ف

راسبابوصير/ ف

ن512ابوصير/ ف

راسبابوصير/ ف

راسبابوصير/ ف

ثانابوصير/ ف

ثانابوصير/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن402السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن471السبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن397السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن335السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن343السبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرشاهين محمد ابراهيم محمد ناصر امل100459

الجيزةاألدبىمبصرالعسيلى الحليم عبد محمد البدوى احمد اميره100460

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العال ابو العزيز عبد اميره100461

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم احمد هاشم هاشم اميره100462

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود العزيز عبد اسالم ايات100463

الجيزةاألدبىمبصرخليل شافعى العظيم عبد شافعى ايات100464

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد ابراهيم رمضان ايه100465

الجيزةاألدبىمبصرسالم محمد سالم مجدى ايه100466

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمد منصور بسمه100467

الجيزةاألدبىمبصرالعسيلى المنعم عبد عاشور سيد جهاد100468

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الحديد ابو شحاته شعبان جهاد100469

الجيزةاألدبىمبصرصالح عطيه سمعه دعاء100470

الجيزةاألدبىمبصرالعنين ابو حسين محمد التواب عبد دعاء100471

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد ابراهيم محمد ماهر دعاء100472

الجيزةاألدبىمبصرهاشم امين النبى عبد هشام دنيا100473

الجيزةاألدبىمبصرجويد على الحكيم عبد بكر رانيا100474

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد عمر محمد محروس رانيا100475

الجيزةاألدبىمبصرخليل سعيد ماهر ياسر رانيا100476

الجيزةاألدبىمبصرنصار حسانين شرقاوى سعد رحاب100477

الجيزةاألدبىمبصرمحمود مليجى الرحيم عبد الرحيم عبد رحاب100478

الجيزةاألدبىمبصرخليل محمد محمد ابراهيم محمود رحاب100479

الجيزةاألدبىمبصرمرسى ابراهيم مرسى زينب100480

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد احمد رجب سيد سما100481

الجيزةاألدبىمبصراسعد موسى الطاهر محمد على سميه100482

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد عباس فتحى مجدى شروق100483

الجيزةاألدبىمبصرفايد داود جاد بيومى شيماء100484

الجيزةاألدبىمبصرفايد على الرازق عبد عادل شيماء100485

الجيزةاألدبىمبصرايوب على محمد محمد شيماء100486

الجيزةاألدبىمبصرراضى محمود محمود احمد صفاء100487

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد شعبان رأفت صفيه100488

الجيزةاألدبىمبصرسمره ابو عامر عثمان بيومى عبير100489

الجيزةاألدبىمبصرالعوام العزم ابو سعد سعد عبير100490

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد النبى عبد سالم عبير100491

الجيزةاألدبىمبصرهنا ابو طالب ابو سيد طالب ابو عزه100492

الجيزةاألدبىمبصرمرسى فضل التواب عبد رجب غاده100493

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد فهيم عزت عيد غاده100494

الجيزةاألدبىمبصرفايد سيد الرازق عبد خالد فاطمه100495

الجيزةاألدبىمبصرالبدرشينى مرسى مرسى رامز فاطمه100496

الجيزةاألدبىمبصرالشين امام عيد خطاب عاطف فاطمه100497

الجيزةاألدبىمبصرامام القوى عبد الباسط عبد فاطمه100498

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد اسماعيل الحميد عبد فاطمه100499

الجيزةاألدبىمبصرالضبع احمد عثمان النبى عبد فاطمه100500
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ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن426السبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن477السبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن473السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن528السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن343السبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن607السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن417السبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن547السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن435السبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن417السبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن488السبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن408السبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن414السبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن463السبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن397السبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن504السبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن430السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن375السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن554السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن394السبكى خطاب محمد.د/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالباسط عبد هللا عبد عصام فاطمه100501

الجيزةاألدبىمبصربيومى محمود مجدى فاطمه100502

الجيزةاألدبىمبصرالظاهر عبد صديق محمد فاطمه100503

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد ابراهيم مختار كريمه100504

الجيزةاألدبىمبصرالبدرشى هندى سيد رمضان مروه100505

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد على محمد مروه100506

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم احمد النبى عبد منار100507

الجيزةاألدبىمبصركريم الغفار عبد حسن فارس منى100508

الجيزةاألدبىمبصرحمزاوى محمد فوزى اشرف ناديه100509

الجيزةاألدبىمبصرحميده العال ابو رجب شافعى ناريمان100510

الجيزةاألدبىمبصركريم الدايم عبد محمد خالد نورهان100511

الجيزةاألدبىمبصرالعوضى محمود الحليم عبد محمد هناء100512

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى نجيب اشرف هند100513

الجيزةاألدبىمبصرحماد على احمد محمد هند100514

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد مرسى محمد اشرف والء100515

الجيزةاألدبىمبصراالسود خضر سالمه حسين ياسمين100516

الجيزةاألدبىمبصررمضان شعبان خالد ياسمين100517

الجيزةاألدبىمبصرسيد المجيد عبد محمد هللا عبد ياسمين100518

الجيزةاألدبىمبصرونس فضل الوهاب عبد عماد ياسمين100519

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الدايم عبد كمال محسن ياسمين100520

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم عاشور حبيشى محمد ياسمين100521

الجيزةاألدبىمبصرعلى الرؤف عبد عيد اسراء100522

الجيزةاألدبىمبصرمحمود هللا خلف صالح اسماء100523

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سالم العليم عبد امينه100524

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم التواب عبد رجب ايه100525

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد النبى عبد ايه100526

الجيزةاألدبىمبصرالتواب عبد كمال هشام ايه100527

الجيزةاألدبىمبصرامين عابد فرحات جهاد100528

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد محمد ياسين جهاد100529

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد عادل دنيا100530

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد سعداوى صبحى دينا100531

الجيزةاألدبىمبصردرويش كمال سمير رشا100532

الجيزةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد حمدى زينب100533

الجيزةاألدبىمبصراحمد كمال سعد زينب100534

الجيزةاألدبىمبصرقبيصى محمد جمال شيماء100535

الجيزةاألدبىمبصرغانم حسن رمضان شيماء100536

الجيزةاألدبىمبصرسعيد الحى عبد بدوى غاده100537

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رجب عبده مريم100538

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على محمد مريم100539

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد حسنين ناديه100540

الجيزةاألدبىمبصرفرغل جمعه فضل نبيله100541

الجيزةاألدبىمبصرالعال ابو عبده جمال ندا100542
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راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن456السبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن446السبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن386السبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن416السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن457السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن411السبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن423السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن482السبكى خطاب محمد.د/ ف

بقرار ملغىراسبدهشور زاوية/ ف

ن456دهشور زاوية/ ف

ثاندهشور زاوية/ ف

راسبدهشور زاوية/ ف

ثاندهشور زاوية/ ف

ن391دهشور زاوية/ ف

ن434دهشور زاوية/ ف

ن532دهشور زاوية/ ف

ن551دهشور زاوية/ ف

ن569دهشور زاوية/ ف

ن553دهشور زاوية/ ف

ن534دهشور زاوية/ ف

ثاندهشور زاوية/ ف

راسبدهشور زاوية/ ف

راسبدهشور زاوية/ ف

ن458دهشور زاوية/ ف

ن465دهشور زاوية/ ف

راسبدهشور زاوية/ ف

ثاندهشور زاوية/ ف

راسبدهشور زاوية/ ف

ثاندهشور زاوية/ ف
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الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود عطيه ندا100543

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد حسنى نشوى100544

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد مهدى محمد هناء100545

الجيزةاألدبىمبصرمحمود يونس الجواد عبد ياسمين100546

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود حماده ايه100547

الجيزةاألدبىمبصردسوقى احمد دسوقى ايه100548

الجيزةاألدبىمبصرعلى ابراهيم رجب ايه100549

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الفضيل عبد شعبان ايه100550

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود الحكيم عبد ايه100551

الجيزةاألدبىمبصردسوقى محمد هللا عبد ايه100552

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد كامل ايه100553

الجيزةاألدبىمبصرمنصور سيف حسين جمال ابتسام100554

الجيزةاألدبىمبصرعطا محمد رجب ابتسام100555

الجيزةاألدبىمبصرالحكيم عبد حسين السالم عبد ابرار100556

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صابر اشرف اسراء100557

الجيزةاألدبىمبصرمرسى شحاته الرحمن عبد اسراء100558

الجيزةاألدبىمبصرعطا محمد المنعم عبد اسراء100559

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مدبولى ناصر اسراء100560

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حسنى احمد اسماء100561

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عطيه احمد اسماء100562

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد اسماء100563

الجيزةاألدبىمبصرسيد على حسين اسماء100564

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود رضا اسماء100565

الجيزةاألدبىمبصرعلى هللا عبد محمد اسماء100566

الجيزةاألدبىمبصرسيد قاسم محمد اسماء100567

الجيزةاألدبىمبصرمنصور سيف العظيم عبد الدين سيف امانى100568

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل صابر رمضان امل100569

الجيزةاألدبىمبصرصالح هللا عبد صالح امل100570

الجيزةاألدبىمبصرخطاب محمد احمد اميره100571

الجيزةاألدبىمبصربدوى بدوى جبر اميره100572

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد المحسن عبد هللا عبد انصاف100573

الجيزةاألدبىمبصرالظاهر عبد حسن محمد صالح الشيماء100574

الجيزةاألدبىمبصراحمد هاشم حمدى ايمان100575

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد محمد العال عبد ايمان100576

الجيزةاألدبىمبصرسيد موسى محمد ايمان100577

الجيزةاألدبىمبصرهميله احمد امين محمد تبارك100578

الجيزةاألدبىمبصرمصرى احمد محمود تغريد100579

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمود رأفت تقى100580

الجيزةاألدبىمبصريوسف جمال عصام حبيبه100581

الجيزةاألدبىمبصربدوى محمد الرحمن عبد سيد حميده100582

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد توفيق حمدى حنان100583

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود جهاد100584
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راسبدهشور زاوية/ ف

ثاندهشور زاوية/ ف

ن392دهشور زاوية/ ف

ن443دهشور زاوية/ ف

راسبالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن521العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ن485العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ن487العياط/ ف

ن562العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن480العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن416العياط/ ف

ن370العياط/ ف

ن512.5العياط/ ف

ن401العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ن502العياط/ ف

ن397العياط/ ف

ن395العياط/ ف

ن495العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن508العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ن338العياط/ ف

ن420العياط/ ف

ن394العياط/ ف

ن518العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن405العياط/ ف

ن481العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن456العياط/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرفراج هللا عبد على دعاء100585

الجيزةاألدبىمبصرصالح عوض محمد دعاء100586

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد حسين دينا100587

الجيزةاألدبىمبصرخميس عدنان رضا رقيه100588

الجيزةاألدبىمبصربيومى محمد بيومى ريحانه100589

الجيزةاألدبىمبصرجمعه صديق جمعه ريهام100590

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رجب عاطف ريهام100591

الجيزةاألدبىمبصرعباس قرنى محمد زهراء100592

الجيزةاألدبىمبصرجسار حسين بدوى جمعه زينب100593

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عيسى اسماعيل ساره100594

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد سيد رجب ساميه100595

الجيزةاألدبىمبصرفهمى فرج محمد سماح100596

الجيزةاألدبىمبصربدر شعبان صبحى سميه100597

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد حسين محمد سهيله100598

الجيزةاألدبىمبصردسوقى محمد حسين شروق100599

الجيزةاألدبىمبصراحمد حفنى حنفى شيماء100600

الجيزةاألدبىمبصردسوقى على خالد شيماء100601

الجيزةاألدبىمبصرامام سعد سالمه شيماء100602

الجيزةاألدبىمبصرامين محمد عادل شيماء100603

الجيزةاألدبىمبصرحسن هللا عبد خالد صابرين100604

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عطيه فهمى صابرين100605

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد صبرى صفاء100606

الجيزةاألدبىمبصرسريع ابو منصور رجب ضحى100607

الجيزةاألدبىمبصرسلمى على نادى عبير100608

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد فرجانى سعد عصماء100609

الجيزةاألدبىمبصرسيد العال عبد اشرف غاده100610

الجيزةاألدبىمبصرسالم الرازق عبد رجب غاده100611

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد الباقى عبد فاطمه100612

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الظاهر عبد عمر فاطمه100613

الجيزةاألدبىمبصرالصادق عبد سالمه فضل فاطمه100614

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد كامل فاطمه100615

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد محمد فاطمه100616

الجيزةاألدبىمبصرمحمود القياتى مصطفى يوسف فاطمه100617

الجيزةاألدبىمبصرصابر سعيد صابر قمر100618

الجيزةاألدبىمبصرمحمود رياض محمود مروه100619

الجيزةاألدبىمبصرالرؤف عبد عكاشه ابراهيم مريم100620

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد اشرف مريم100621

الجيزةاألدبىمبصرعطيه بدوى ثروت مريم100622

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد سيد يحى مريم100623

الجيزةاألدبىمبصرمحمد معوض محمد منار100624

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم سعد محمود منار100625

الجيزةاألدبىمبصرحسن فتحى بدوى هللا منه100626
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راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ن532العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ن428العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن500العياط/ ف

ن416العياط/ ف

ن503العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن446العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ن435العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ن433العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن386العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن431العياط/ ف

ن370العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن548العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن414العياط/ ف

ن358العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالعنين ابو هللا عبد العنين ابو منى100627

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد قرنى اشرف منى100628

الجيزةاألدبىمبصرعلى فؤاد رضا منى100629

الجيزةاألدبىمبصرسيد قاسم المجيد عبد منى100630

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد المنصف عبد منى100631

الجيزةاألدبىمبصرسعيد هللا عبد محمد منى100632

الجيزةاألدبىمبصرمحمد البارى عبد الحميد عبد مى100633

الجيزةاألدبىمبصرعلى هللا عبد على ناديه100634

الجيزةاألدبىمبصرعلى الهم على نجاح100635

الجيزةاألدبىمبصرصديق ابراهيم صديق نرمين100636

الجيزةاألدبىمبصراحمد فضل عفيفى نيرمين100637

الجيزةاألدبىمبصرمطاريد التواب عبد احمد نسمه100638

الجيزةاألدبىمبصرالظاهر عبد طه العظيم عبد الهدى نور100639

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد السميع عبد حماده نورا100640

الجيزةاألدبىمبصرمحمود جبريل هللا عبد نورا100641

الجيزةاألدبىمبصربيومى محمد بيومى هاجر100642

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمود هاله100643

الجيزةاألدبىمبصرسالم بدر سمير هايدى100644

الجيزةاألدبىمبصريوسف مرعى عيسى هبه100645

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد هبه100646

الجيزةاألدبىمبصرحسن ابراهيم ربيع هدى100647

الجيزةاألدبىمبصرجبريل جمعه محمد هند100648

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد سعيد والء100649

الجيزةاألدبىمبصرقرنى محمد دسوقى اسراء100650

الجيزةاألدبىمبصرمحمد كامل عيد اسراء100651

الجيزةاألدبىمبصرالباقى عبد الدين تاج وحيد اسراء100652

الجيزةاألدبىمبصرسالم الرازق عبد الدين صفاء اسماء100653

الجيزةاألدبىمبصراحمد التواب عبد سيد اسماء100654

الجيزةاألدبىمبصرامين النعيم عبد محمد اسماء100655

الجيزةاألدبىمبصرالمحسن عبد النصر سيف محمود اسماء100656

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد هللا عبد يسرى اسماء100657

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد يحيى محمد امنيه100658

الجيزةاألدبىمبصرلبيب سيد محمود امنيه100659

الجيزةاألدبىمبصرحميده على جمال اميره100660

الجيزةاألدبىمبصرحسن احمد محمد الرحمن ايات100661

الجيزةاألدبىمبصرمرسى فاروق جمال جهاد100662

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد عاطف جهاد100663

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد اسماعيل محمد جيهاد100664

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم احمد مصطفى جهاد100665

الجيزةاألدبىمبصرقرنى محمد احمد دعاء100666

الجيزةاألدبىمبصرمعتمد زيدان اشرف دعاء100667

الجيزةاألدبىمبصرقناوى محمد سعيد دعاء100668
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راسبالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن406العياط/ ف

ن453العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن432العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن373العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ن508العياط/ ف

ن552التوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

راسبالتوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ن399التوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ن447التوبة/ ف

ن464التوبة/ ف

ن414التوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ن494التوبة/ ف

ن482التوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ن606التوبة/ ف

ن465التوبة/ ف

ن509التوبة/ ف

ن525التوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرربيع ابراهيم محمد دعاء100669

الجيزةاألدبىمبصرصاوى سيد صاوى رحاب100670

الجيزةاألدبىمبصرمحمود سعيد عيسى رحمه100671

الجيزةاألدبىمبصراحمد عطيه جمال رضوه100672

الجيزةاألدبىمبصرسيد امام المنعم عبد ساره100673

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد السعود ابو جمال ساميه100674

الجيزةاألدبىمبصرالسميع عبد محمود طه ساميه100675

الجيزةاألدبىمبصرمراد حمزه رجب سعديه100676

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد جمعه ربيع سمر100677

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد عارف شروق100678

الجيزةاألدبىمبصرقاسم محمود سيد طارق شروق100679

الجيزةاألدبىمبصرسيد الحافظ عبد رجب شمس100680

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رمضان احمد شيماء100681

الجيزةاألدبىمبصرعامر صالح محمد شيماء100682

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم دسوقى مروان شيماء100683

الجيزةاألدبىمبصرسيد سيد يحيى عال100684

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم رشدى كامل فاتن100685

الجيزةاألدبىمبصرالصمد عبد على شاكر فاطمه100686

الجيزةاألدبىمبصرسالم المقصود عبد ناصر فاطمه100687

الجيزةاألدبىمبصرسكران محمد حمدى مؤمنه100688

الجيزةاألدبىمبصرمنظور محمود ابراهيم مرفت100689

الجيزةاألدبىمبصرخليفه احمد جمال مروه100690

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد مبروك رمضان مريم100691

الجيزةاألدبىمبصرعلى مرعى محمود مريم100692

الجيزةاألدبىمبصرعلى هللا عبد على منى100693

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فهمى حنفى هللا منه100694

الجيزةاألدبىمبصرسيد على اسماعيل نرمين100695

الجيزةاألدبىمبصربدوى شعبان الدين عالء هاجر100696

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود هاجر100697

الجيزةاألدبىمبصرراعى احمد شعبان والء100698

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد ربه عبد محمد ياسمين100699

الجيزةاألدبىمبصرمعوض السالم عبد فرج يسرا100700

الجيزةاألدبىمبصركامل قاياتى كامل اسماء100701

الجيزةاألدبىمبصراحمد فرج وليد اسماء100702

الجيزةاألدبىمبصرالرفاعى احمد ابراهيم امانى100703

الجيزةاألدبىمبصرمحمد توفيق مصطفى كلثوم ام100704

الجيزةاألدبىمبصرحسين الظاهر عبد سعيد امنيه100705

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد صادق احمد ايمان100706

الجيزةاألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد سمير ايه100707

الجيزةاألدبىمبصرحسان كامل رجب بسمه100708

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد رمضان جهاد100709

الجيزةاألدبىمبصرحسين رفعت محمد حنان100710
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ثانالتوبة/ ف

ن385التوبة/ ف

ن512التوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

راسبالتوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

راسبالتوبة/ ف

ن399التوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ن446التوبة/ ف

ن503التوبة/ ف

ن376التوبة/ ف

راسبالتوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ن344التوبة/ ف

ن517التوبة/ ف

ن489التوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ن513التوبة/ ف

ن438التوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ن417التوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ن404التوبة/ ف

ن448التوبة/ ف

ن445التوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ن419الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن323الصف/ ف

ن383الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

راسبالصف/ ف

ن480الصف/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرسالم كامل حسين دعاء100711

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم فؤاد ياسر رضوه100712

الجيزةاألدبىمبصرحسانين سعيد احمد رويدا100713

الجيزةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم اشرف ساره100714

الجيزةاألدبىمبصرعلى هللا عبد سعيد ساره100715

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمود محمد سميه100716

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود سندس100717

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد خالد سلمى100718

الجيزةاألدبىمبصررسالن مسعود اسالم سهيله100719

الجيزةاألدبىمبصرمحمد زيان احمد شروق100720

الجيزةاألدبىمبصرجميل سعيد جميل شيماء100721

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد سيد صباح100722

الجيزةاألدبىمبصركامل عبود شريف عائشه100723

الجيزةاألدبىمبصرعويس صادق ابراهيم عزه100724

الجيزةاألدبىمبصرمنصور ناصر عواد عال100725

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على اللطيف عبد فاطمه100726

الجيزةاألدبىمبصرالفضيل عبد قاسم حمدى مريم100727

الجيزةاألدبىمبصرشورى اسبتان محمد منار100728

الجيزةاألدبىمبصرالرفاعى احمد المولى جاد منال100729

الجيزةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل عصام نورا100730

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود ابراهيم نجالء100731

الجيزةاألدبىمبصربكر عبده طلعت نعمات100732

الجيزةاألدبىمبصرعزب محمد جمال هاله100733

الجيزةاألدبىمبصرعبده عثمان سيد هدير100734

الجيزةاألدبىمبصرالمنصف عبد كيالنى عماد هند100735

الجيزةاألدبىمبصرحسين حسين صبحى ورده100736

الجيزةاألدبىمبصرالباقى عبد سعد قرنى محمد اسراء100737

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد خليل سيد اميره100738

الجيزةاألدبىمبصرقرنى سعيد محمد حنان100739

الجيزةاألدبىمبصرعزام حسين امين محمد زينب100740

الجيزةاألدبىمبصرامين محمد اسامه ساره100741

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سعيد احمد محمد شيماء100742

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد صباح100743

الجيزةاألدبىمبصرقرنى سعيد كمال منار100744

الجيزةاألدبىمبصرعفيفى لطفى صالح منى100745

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد امين احمد ابراهيم نجوى100746

الجيزةاألدبىمبصرهللا نعمت سيد توفيق رمضان هاله100747

الجيزةاألدبىمبصرعلوان حسن شكرى سيد هدى100748

الجيزةاألدبىمبصرمحمد زكريا محمد هدى100749

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد هللا عبد صالح اسراء100750

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد توفيق محمد اسراء100751

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد سامى اميره100752
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ن349الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن332الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن375الصف/ ف

ن427الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن434الصف/ ف

ن330الصف/ ف

ن327الصف/ ف

ن368الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن362الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن372الصف/ ف

ن529الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن511الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن403الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن443الديسمى/ ف

ثانالديسمى/ ف

ثانالديسمى/ ف

ن409الديسمى/ ف

راسبالديسمى/ ف

ن440الديسمى/ ف

راسبالديسمى/ ف

ن469الديسمى/ ف

ن447الديسمى/ ف

ن432الديسمى/ ف

ن424الديسمى/ ف

ن416الديسمى/ ف

راسبالديسمى/ ف

ثانبشير محمد/ ف

ثانبشير محمد/ ف

ن315بشير محمد/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 3995

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد الرحمن عبد ابراهيم ايه100753

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد مصطفى تقوه100754

الجيزةاألدبىمبصرنادى محمد ياسر خلود100755

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسين محمد رانيا100756

الجيزةاألدبىمبصرمراد زكريا احمد رضا100757

الجيزةاألدبىمبصرحسن كامل صالح زينب100758

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صالح رجب سمر100759

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد العرب عز سهير100760

الجيزةاألدبىمبصرعباس محمود احمد سوسن100761

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد عبده كامل شروق100762

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الدين كمال شروق100763

الجيزةاألدبىمبصرجمعه على رمضان صابرين100764

الجيزةاألدبىمبصرامين انور محمد علياء100765

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد ياسر فاطمه100766

الجيزةاألدبىمبصرالمنصف عبد محروس محمد فاطمه100767

الجيزةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد مروه100768

الجيزةاألدبىمبصرذكى محمد الدين كمال ميار100769

الجيزةاألدبىمبصرعلى سيد عبده مريم100770

الجيزةاألدبىمبصرسليم محمد جالل اسماء100771

الجيزةاألدبىمبصرحميد سليم رضا ايه100772

الجيزةاألدبىمبصرطالب ابو سالمه الباسط عبد جهاد100773

الجيزةاألدبىمبصرحسن فصيح منصور رحاب100774

الجيزةاألدبىمبصرمنصور غانم محمد طيبه100775

الجيزةاألدبىمبصرجمعه حامد مصطفى فاطمه100776

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن جبر اسراء100777

الجيزةاألدبىمبصرحسان محمود حسن محمد اسراء100778

الجيزةاألدبىمبصرحسين بكر عماد اسماء100779

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صبرى وليد اسماء100780

الجيزةاألدبىمبصرامين هاشم محمد امل100781

الجيزةاألدبىمبصرمحمد فتحى محمد ايمان100782

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد المنعم عبد اسماعيل ايه100783

الجيزةاألدبىمبصرهيبه المجيد عبد محمد رضا ايه100784

الجيزةاألدبىمبصرقرنى صبرى حسام ثريا100785

الجيزةاألدبىمبصرعطيه احمد العال ابو حسن جهاد100786

الجيزةاألدبىمبصروهبه محمد طلعت جهاد100787

الجيزةاألدبىمبصرقناوى احمد فؤاد سامى جيهان100788

الجيزةاألدبىمبصرسيف عيد عزوز حنان100789

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد سيد خلود100790

الجيزةاألدبىمبصرالقادر عبد العزيز عبد ميسره داليا100791

الجيزةاألدبىمبصرالمعبود عبد عاشور سيد دعاء100792

الجيزةاألدبىمبصرحسين على محمد على دينا100793

الجيزةاألدبىمبصرهندى عدلى محمد زينب100794
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راسببشير محمد/ ف

ن418بشير محمد/ ف

راسببشير محمد/ ف

راسببشير محمد/ ف

ثانبشير محمد/ ف

ثانبشير محمد/ ف

راسببشير محمد/ ف

ثانبشير محمد/ ف

راسببشير محمد/ ف

راسببشير محمد/ ف

راسببشير محمد/ ف

ن458بشير محمد/ ف

ن530بشير محمد/ ف

راسببشير محمد/ ف

ثانبشير محمد/ ف

راسببشير محمد/ ف

راسببشير محمد/ ف

ثانبشير محمد/ ف

ن369العرب نجوع/ ف

ن378العرب نجوع/ ف

ن383العرب نجوع/ ف

ن394العرب نجوع/ ف

ن464العرب نجوع/ ف

ن502العرب نجوع/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ن467عزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ن348عزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالجليل عبد العزيز عبد رضا ساره100795

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى صدقى سمير ساره100796

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد سيد ساره100797

الجيزةاألدبىمبصرعزوز سيد عاصم ساره100798

الجيزةاألدبىمبصرعمران السميع عبد معوض عاطف ساره100799

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم رزق محمد فوزى سعاد100800

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد محمود عادل سميه100801

الجيزةاألدبىمبصرصادق ابراهيم احمد سهيله100802

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هيكل صبرى شرين100803

الجيزةاألدبىمبصرسليمان فهيم غالب طارق شيماء100804

الجيزةاألدبىمبصرحسن اللطيف عبد التواب عبد عبده شيماء100805

الجيزةاألدبىمبصرفهيم فرج فهيم شيماء100806

الجيزةاألدبىمبصرعبده محمد محمد شيماء100807

الجيزةاألدبىمبصرالقادر عبد منصور يحيى شيماء100808

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد السيد ناصر عال100809

الجيزةاألدبىمبصرمنصور سعد هللا عبد ناصر عال100810

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد رجب غاده100811

الجيزةاألدبىمبصرعلى قناوى ممدوح فاتن100812

الجيزةاألدبىمبصرعمر الرشيد عبد جمال فاطمه100813

الجيزةاألدبىمبصرسعيد التواب عبد حربى فاطمه100814

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ربه عبد سامى فاطمه100815

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد جالل صفوان فاطمه100816

الجيزةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم يونس عزت فاطمه100817

الجيزةاألدبىمبصربدوى محمد سعد محمد فاطمه100818

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد غنيمى محمد فاطمه100819

الجيزةاألدبىمبصرقطب شعبان نزيه فاطمه100820

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى فريد محمد خالد فريده100821

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد صالح صابر كامله100822

الجيزةاألدبىمبصرعامر منصور زهران محمد مروه100823

الجيزةاألدبىمبصرسعد داود عبده احمد مياده100824

الجيزةاألدبىمبصرامام النبى عبد محمود مياده100825

الجيزةاألدبىمبصرسيد فوزى اسامه ندا100826

الجيزةاألدبىمبصرجاد عليش عيد ندا100827

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم عيد محمود نعمه100828

الجيزةاألدبىمبصرمحمد بيومى محمد ماهر نورهان100829

الجيزةاألدبىمبصرنجم حسين جمعه سمير هدير100830

الجيزةاألدبىمبصرمحمد النبى عبد عيد على هدير100831

الجيزةاألدبىمبصرشديد السيد على هناء100832

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد على عقبى فرج هند100833

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد عزام محمد هند100834

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد صالح اسراء100835

الجيزةاألدبىمبصرعبده محمد رمضان اسراء100836
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ن530عزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ن351عزام عبدالفتاح/ ف

ن370عزام عبدالفتاح/ ف

ن371عزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ن552عزام عبدالفتاح/ ف

ن386عزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ن420عزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ن349عزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ن483عزام عبدالفتاح/ ف

ن434عزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ن363عزام عبدالفتاح/ ف

ن405عزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ن464عزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ن583القادسية/ ف

ثانالقادسية/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد وائل اسراء100837

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم اسماء100838

الجيزةاألدبىمبصرالباقى عبد موسى صابر اسماء100839

الجيزةاألدبىمبصرخليل سيد اشرف ايمان100840

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد هللا عبد ايه100841

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود امنه100842

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد على جهاد100843

الجيزةاألدبىمبصرمهدى سليمان وحيد جهاد100844

الجيزةاألدبىمبصرسالم سويلم سالم دعاء100845

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد سيد محمود دعاء100846

الجيزةاألدبىمبصرحسن سعيد عاطف زينب100847

الجيزةاألدبىمبصرحسين القوى عبد محمد احمد سعاد100848

الجيزةاألدبىمبصراحمد كامل احمد شيماء100849

الجيزةاألدبىمبصرحسن سويلم حسن عبير100850

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد الحميد عبد احمد ليلى100851

الجيزةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد مريم100852

الجيزةاألدبىمبصراحمد اسماعيل محمود مروه100853

الجيزةاألدبىمبصرعمار محمد مجدى منى100854

الجيزةاألدبىمبصرمرزوق حسن محمود ندا100855

الجيزةاألدبىمبصرحسانين بكار ماضى احسان100856

الجيزةاألدبىمبصرالحفيظ عبد صالح ايمن اسراء100857

الجيزةاألدبىمبصرفهيم محمود عصام اسراء100858

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود احمد اسماء100859

الجيزةاألدبىمبصراحمد احمد جمال اسماء100860

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود حسين اسماء100861

الجيزةاألدبىمبصروهبه العظيم عبد وهبه اسماء100862

الجيزةاألدبىمبصرشحات كامل رجب امال100863

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد اسماعيل اميره100864

الجيزةاألدبىمبصرعلى اسماعيل حداد اميره100865

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مبروك رجب اميره100866

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد ياسر اميره100867

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن سيد ايمان100868

الجيزةاألدبىمبصرعلى ليثى احمد ايه100869

الجيزةاألدبىمبصرعيد جارحى خالد ايه100870

الجيزةاألدبىمبصراحمد عثمان طه ايه100871

الجيزةاألدبىمبصرمحمود تمام ياسر ايه100872

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم جهاد100873

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الجواد عبد الحكيم عبد جهاد100874

الجيزةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد جهاد100875

الجيزةاألدبىمبصرحسنى احمد محمد حنان100876

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود خديجه100877

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد ايمن دعاء100878
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ن376القادسية/ ف

ن520القادسية/ ف

ن431القادسية/ ف

ن402القادسية/ ف

راسبالقادسية/ ف

راسبالقادسية/ ف

ثانالقادسية/ ف

ثانالقادسية/ ف

ثانالقادسية/ ف

ن489القادسية/ ف

راسبالقادسية/ ف

ثانالقادسية/ ف

ثانالقادسية/ ف

ن516القادسية/ ف

ثانالقادسية/ ف

ن579القادسية/ ف

ن449القادسية/ ف

ن457القادسية/ ف

ثانالقادسية/ ف

ثاناطفيح/ ف

ن485اطفيح/ ف

ن529اطفيح/ ف

ن384اطفيح/ ف

ن408اطفيح/ ف

ن405اطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ن483اطفيح/ ف

ن456اطفيح/ ف

ن467اطفيح/ ف

ن506اطفيح/ ف

ن577اطفيح/ ف

ن403اطفيح/ ف

ن430اطفيح/ ف

ن567اطفيح/ ف

ن523اطفيح/ ف

ن356اطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ن382اطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ن355اطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ن449اطفيح/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد امين رقيه100879

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ساره100880

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد ماهر الهادى عبد سميحه100881

الجيزةاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد طه شيماء100882

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد شيماء100883

الجيزةاألدبىمبصراحمد المجيد عبد الوهاب عبد صباح100884

الجيزةاألدبىمبصرحسن كامل حسن عزه100885

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد ابراهيم مجدى عزه100886

الجيزةاألدبىمبصرعالم محمد سيد فاطمه100887

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد نادى لمياء100888

الجيزةاألدبىمبصرعويس حسين عابدين منار100889

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد فشول منى100890

الجيزةاألدبىمبصرحسن احمد مراد يحى مها100891

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد محمد نرمين100892

الجيزةاألدبىمبصرعويس الرحمن عبد كامل نهله100893

الجيزةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم سليمان نورا100894

الجيزةاألدبىمبصرحميده الفتاح عبد محمد نورا100895

الجيزةاألدبىمبصرحسن سعيد حسن هاجر100896

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن رجب هاجر100897

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد على هاجر100898

الجيزةاألدبىمبصرالهادى عبد حسن محمد هاجر100899

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد خليل هدى100900

الجيزةاألدبىمبصررمضان صالح خليل ورده100901

الجيزةاألدبىمبصرمحروس العظيم عبد بكرى اسراء100902

الجيزةاألدبىمبصرقرنى محمد وحيد اسراء100903

الجيزةاألدبىمبصرمحمد يس ابراهيم اسماء100904

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد سنه ابو خالد اسماء100905

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد سامح اسماء100906

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد الحافظ عبد البديع عبد اسماء100907

الجيزةاألدبىمبصرفارس متولى السيد ايه100908

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد فكرى ايمان100909

الجيزةاألدبىمبصرمحمد امين محمد ايمان100910

الجيزةاألدبىمبصرحسنى صبحى محمد االء100911

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد سعد سعيد ايه100912

الجيزةاألدبىمبصرسيد عبده حسن جواهر100913

الجيزةاألدبىمبصريوسف المحسن عبد مجدى خلود100914

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد محمد دعاء100915

الجيزةاألدبىمبصرمحروس العظيم عبد سليمان ساره100916

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الراضى عبد محمود سميه100917

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى معوض جمعه شيماء100918

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود صالح شيماء100919

الجيزةاألدبىمبصرعلى زيد ابو على صفيه100920



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4002

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن474اطفيح/ ف

ن492اطفيح/ ف

ن416اطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ن381اطفيح/ ف

راسباطفيح/ ف

ن363اطفيح/ ف

ن442اطفيح/ ف

ن497اطفيح/ ف

ن365اطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ن418اطفيح/ ف

ن360اطفيح/ ف

ن342اطفيح/ ف

ن403اطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ن435اطفيح/ ف

ن338اطفيح/ ف

ن357اطفيح/ ف

ن350اطفيح/ ف

ن356اطفيح/ ف

ن346اطفيح/ ف

راسباطفيح/ ف

ن413بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن584بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن513بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن551بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

راسببالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن463بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

راسببالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن456بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

راسببالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن520بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

راسببالجيزة الخطاب بن عمر/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالعال ابو العظيم عبد عاطف عال100921

الجيزةاألدبىمبصرمهران الحميد عبد محمد فاطمه100922

الجيزةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد محاسن100923

الجيزةاألدبىمبصرحسين المحسن عبد سعيد مريم100924

الجيزةاألدبىمبصرمحمود على وحيد مريم100925

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عيد هللا عبد ملكه100926

الجيزةاألدبىمبصرمبروك سالمه فرج منار100927

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سعد محمد منار100928

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد احمد مى100929

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد جمال ميار100930

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد جمال هاجر100931

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد غزالى هاجر100932

الجيزةاألدبىمبصرحسين الحميد عبد رمضان هدى100933

الجيزةاألدبىمبصرمحروس رشدى الودود عبد هدى100934

الجيزةاألدبىمبصرحامد حفنى هليل ياسمين100935

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد الكريم عبد محمد اسراء100936

الجيزةاألدبىمبصريحى محمد عيد يحى اسماء100937

الجيزةاألدبىمبصرعفيفى الغنى عبد حسانين برى رحاب100938

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمد عفيفى صفاء100939

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد على حسام عبير100940

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد سيد احمد فاطمه100941

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد المجيد عبد سالمه فاطمه100942

الجيزةاألدبىمبصرعلى خضير مجدى فاطمه100943

الجيزةاألدبىمبصرعامر فرج محمد فاطمه100944

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد عصام فرح100945

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد صابر مروه100946

الجيزةاألدبىمبصرالجليل عبد العظيم عبد سيد منار100947

الجيزةاألدبىمبصرسيد شعبان احمد ناديه100948

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عيد محمد ناديه100949

الجيزةاألدبىمبصرالتواب عبد قياتى محمد هاله100950

الجيزةاألدبىمبصرقرنى احمد محمد اسماء100951

الجيزةاألدبىمبصرمؤمن رشدى محمد الفت100952

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد انور ناصر اميره100953

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد حماد محمد ايمان100954

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد اللطيف عبد امام دعاء100955

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد بدوى دعاء100956

الجيزةاألدبىمبصرعلى فرغلى خليل دعاء100957

الجيزةاألدبىمبصرالمحسن عبد هللا عبد الرازق عبد دعاء100958

الجيزةاألدبىمبصراحمد عويس قطب رحاب100959

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد طه سماح100960

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمود جمال سمر100961

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد قرنى العظيم عبد سهيله100962
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ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن391بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن419بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن392بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

راسببالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

راسببالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن515بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

راسببالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن402بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن437بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

راسببالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن438بالجيزة طالب ابى بن على/ ف

راسببالجيزة طالب ابى بن على/ ف

راسببالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ن564بالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ن525بالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ن494بالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ن508بالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ن369بالجيزة طالب ابى بن على/ ف

راسببالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ن436بالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ن539بالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ن419بالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ن405البرمبل/ ف

ثانالبرمبل/ ف

ن440البرمبل/ ف

ثانالبرمبل/ ف

راسبالبرمبل/ ف

ن540البرمبل/ ف

ثانالبرمبل/ ف

ثانالبرمبل/ ف

راسبالبرمبل/ ف

ن594البرمبل/ ف

راسبالبرمبل/ ف

ن377البرمبل/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرعلى يونس محمود شيماء100963

الجيزةاألدبىمبصرالحارث ابو محمد سعيد نورا100964

الجيزةاألدبىمبصرالغيط ابو محمد ناصر هاجر100965

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمود الوهاب عبد هبه100966

الجيزةاألدبىمبصرالحفيظ عبد احمد الحفيظ عبد وفاء100967

الجيزةاألدبىمبصرعثمان الحليم عبد خميس احمد االء100968

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد اشرف ايه100969

الجيزةاألدبىمبصرسعيد محمد ابراهيم حسين احسان100970

الجيزةاألدبىمبصرشعبان محمد احمد على اسراء100971

الجيزةاألدبىمبصرسيد المحسن عبد الغنى عبد محمد اسماء100972

الجيزةاألدبىمبصرشلبى على شعبان صالح ايمان100973

الجيزةاألدبىمبصرعثمان محمد العظيم عبد شحات جهاد100974

الجيزةاألدبىمبصرالنصر سيف زكى شعبان على دنيا100975

الجيزةاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد محمد سلوى100976

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حمدين ربيع جمعه سمر100977

الجيزةاألدبىمبصرالبارى عبد حسن محمد حسن شروق100978

الجيزةاألدبىمبصرسالم احمد كامل رجب شروق100979

الجيزةاألدبىمبصرسالم محمد بدران شرين100980

الجيزةاألدبىمبصرحامد سعيد محمد شرين100981

الجيزةاألدبىمبصرمحمد مرسى الحميد عبد رشدى شمس100982

الجيزةاألدبىمبصرجمعه عثمان سليمان سعيد شيماء100983

الجيزةاألدبىمبصرامين ميهوب رجب كوثر100984

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد عويس مصطفى محمد مروه100985

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود احمد محمد حسين مى100986

الجيزةاألدبىمبصرحسن حامد بدوى احمد نيره100987

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد هللا عبد مسعد هدى100988

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد خليفه احمد اسراء100989

الجيزةاألدبىمبصرالمعطى عبد محمد احمد اسماء100990

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد احمد اشرف اسماء100991

الجيزةاألدبىمبصرمحمود سيد عطيه اسماء100992

الجيزةاألدبىمبصرغياض محمد حسن اشجان100993

الجيزةاألدبىمبصرمحمد كامل محمد امانى100994

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد العزيز عبد الحميد عبد اميره100995

الجيزةاألدبىمبصرجنيدى جمعه خالد دعاء100996

الجيزةاألدبىمبصركامل الحميد عبد خيرى سمر100997

الجيزةاألدبىمبصرالقوى عبد القوى عبد ماهر عبير100998

الجيزةاألدبىمبصرعويس الفتاح عبد محمد فاطمه100999

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد سيد نجاه101000

الجيزةاألدبىمبصرمحمد كامل محمد هند101001

الفيوماألدبىمبصرذكى محمود جمال اسراء101002

الفيوماألدبىمبصرمحمد النبى عبد محمد اسراء101003

الفيوماألدبىمبصرمحمد رجب مرزوق اسراء101004
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راسبالبرمبل/ ف

ن469البرمبل/ ف

ثانالبرمبل/ ف

ن433البرمبل/ ف

ن422البرمبل/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ن394القبابات/ ف

ن453القبابات/ ف

ن489القبابات/ ف

ن431القبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

راسبالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ن528القبابات/ ف

ن469القبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ن581القبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ن397القبابات/ ف

ثانرباح بن بالل/ ف

راسبرباح بن بالل/ ف

ن371رباح بن بالل/ ف

ن363رباح بن بالل/ ف

ن480رباح بن بالل/ ف

ن401رباح بن بالل/ ف

ن463رباح بن بالل/ ف

ن531رباح بن بالل/ ف

ن393رباح بن بالل/ ف

ثانرباح بن بالل/ ف

ن494رباح بن بالل/ ف

راسبرباح بن بالل/ ف

ن535رباح بن بالل/ ف

ن397الفيوم/ ف

ن396الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد فتحى محمود اسماء101005

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد صالح اشرف اميره101006

الفيوماألدبىمبصرقطب محمد على اميره101007

الفيوماألدبىمبصرقطب حسن محمد اميره101008

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد محمد التواب عبد امنيه101009

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد ربيع احمد االء101010

الفيوماألدبىمبصرطلب حامد محمد االء101011

الفيوماألدبىمبصرمحمد حمدى ياسر االء101012

الفيوماألدبىمبصرمحمود صادق محمود خالد ايه101013

الفيوماألدبىمبصرالسيد بكر العاطى عبد سيد ايه101014

الفيوماألدبىمبصردسوقى القوى عبد قرنى محمد ايه101015

الفيوماألدبىمبصرالسيد محمود عادل بسمه101016

الفيوماألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد الظاهر عبد جهاد101017

الفيوماألدبىمبصرسعيد رجب محمد حسناء101018

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد محمود حسناء101019

الفيوماألدبىمبصرعلى العاطى عبد على خالد خلود101020

الفيوماألدبىمبصرقرنى اسماعيل حسين دعاء101021

الفيوماألدبىمبصرمحمد رجب محمد دنيا101022

الفيوماألدبىمبصررياض قرنى وجيه رحمه101023

الفيوماألدبىمبصرخلف طه رمضان زينب101024

الفيوماألدبىمبصرسيد محمد محمود سالمين101025

الفيوماألدبىمبصرمحمد الدين جمال نشأت سالى101026

الفيوماألدبىمبصرمحمد النبى عبد سيد شاهندا101027

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد مصطفى السميع عبد شروق101028

الفيوماألدبىمبصرابراهيم سيد شعبان شهد101029

الفيوماألدبىمبصرصابر محمود سعد صفيه101030

الفيوماألدبىمبصرمحمد سيد خالد علياء101031

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد رجب غاده101032

الفيوماألدبىمبصرمحمد كامل رجب احمد فاطمه101033

الفيوماألدبىمبصرحسين على معوض فاطمه101034

الفيوماألدبىمبصرعلى الفتاح عبد حسام مريم101035

الفيوماألدبىمبصرالحفيظ عبد الحميد عبد مصطفى مريم101036

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد عطيه محمد منار101037

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد فاروق عشرى مى101038

الفيوماألدبىمبصردياب محمود اشرف ندا101039

الفيوماألدبىمبصرحسين على عويس على ندا101040

الفيوماألدبىمبصراحمد رمضان سعيد ندى101041

الفيوماألدبىمبصرشعبان طه سيد ندى101042

الفيوماألدبىمبصرقطب هللا عبد سيد ندى101043

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد مصطفى نورهان101044

الفيوماألدبىمبصراحمد على ناصر نورهان101045

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد محمود خالد نضال101046
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ن442الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن497الفيوم/ ف

ن447الفيوم/ ف

ن373الفيوم/ ف

ن549الفيوم/ ف

ن440الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن383الفيوم/ ف

ن403الفيوم/ ف

راسبالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن407الفيوم/ ف

ن512الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن407الفيوم/ ف

ن398الفيوم/ ف

ن515الفيوم/ ف

ن511الفيوم/ ف

متخلفالفيوم/ ف

ن465الفيوم/ ف

ن520الفيوم/ ف

ن393الفيوم/ ف

ن400الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن426الفيوم/ ف

ن456الفيوم/ ف

ن490الفيوم/ ف

ن411الفيوم/ ف

ن434الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

متخلفالفيوم/ ف
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الفيوماألدبىمبصرهللا عبد الحكيم عبد هللا عبد نهى101047

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد السالم عبد حمدى هاجر101048

الفيوماألدبىمبصررجب الفتاح عبد خالد هدير101049

الفيوماألدبىمبصرعثمان السيد كمال هدير101050

الفيوماألدبىمبصرسليمان رمضان احمد هيام101051

الفيوماألدبىمبصرسعيد عويس عيد والء101052

الفيوماألدبىمبصرذكى فتحى حسين ياسمين101053

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد عاشور ياسمين101054

الفيوماألدبىمبصرعيسوى هللا عبد السالم عبد اسماء101055

الفيوماألدبىمبصرميزار محمود احمد مصطفى حسناء101056

الفيوماألدبىمبصرحميده طرخان سيد معوض رحاب101057

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد السيد رحمه101058

الفيوماألدبىمبصرجوده قطب سعيد عطيه سهيله101059

الفيوماألدبىمبصراحمد صادق عوض وجيه شروق101060

الفيوماألدبىمبصراحمد صالح رجب غاده101061

الفيوماألدبىمبصرابراهيم محمد على محمد كريمه101062

الفيوماألدبىمبصرمحمود زكى رمضان مريم101063

الفيوماألدبىمبصرامين الحليم عبد عيد مريم101064

الفيوماألدبىمبصرسيد مصطفى محمد منار101065

الفيوماألدبىمبصرجمعه رمضان دهشان ندا101066

الفيوماألدبىمبصرعلى سلطان العظيم عبد محمود ندا101067

الفيوماألدبىمبصرخطيب على منتصر ندى101068

الفيوماألدبىمبصرطلبه محمود طلبه احمد هاجر101069

الفيوماألدبىمبصرالمحسن عبد صالح بالل هند101070

الفيوماألدبىمبصرمحمد صالح هشام هند101071

الفيوماألدبىمبصرالسيد التواب عبد محمد فرج ازهار101072

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد محمود احمد اسراء101073

الفيوماألدبىمبصراحمد احمد رأفت االء101074

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد فؤاد ناجح اميره101075

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد ربيع ايه101076

الفيوماألدبىمبصرفرج احمد عثمان ايه101077

الفيوماألدبىمبصرمحمود فتحى محمد ايمان101078

الفيوماألدبىمبصرمحمد كمال عصمت احمد ايناس101079

الفيوماألدبىمبصرالبارى عبد التواب عبد ياسر جهاد101080

الفيوماألدبىمبصرالنبى عبد فيصل فيصل حسناء101081

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد محمد التواب عبد حنان101082

الفيوماألدبىمبصرعيسى البصير عبد حمدى ساره101083

الفيوماألدبىمبصرعثمان فرج احمد محمد ساره101084

الفيوماألدبىمبصرمرعى مرعى حسنى محمد ساره101085

الفيوماألدبىمبصريوسف يونس محمد ساره101086

الفيوماألدبىمبصرالعنين ابو محمد ممدوح سماح101087

الفيوماألدبىمبصرسيد احمد سعد شكرى شروق101088
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ن453الفيوم/ ف

ن520الفيوم/ ف

ن405الفيوم/ ف

ن466الفيوم/ ف

ن462الفيوم/ ف

ن380الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن372الفيوم/ ف

ن394العشيرى/ ف

ثانالعشيرى/ ف

ثانالعشيرى/ ف

ثانالعشيرى/ ف

ن475العشيرى/ ف

ثانالعشيرى/ ف

ن529العشيرى/ ف

ن570العشيرى/ ف

ن453العشيرى/ ف

ثانالعشيرى/ ف

ن528العشيرى/ ف

ن488العشيرى/ ف

ثانالعشيرى/ ف

ن397العشيرى/ ف

ن391العشيرى/ ف

راسبالعشيرى/ ف

ن463العشيرى/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ن505عائشة السيدة/ ف

ن446عائشة السيدة/ ف

ن441عائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ن466عائشة السيدة/ ف

ن460عائشة السيدة/ ف

ن407عائشة السيدة/ ف

ن543عائشة السيدة/ ف

ن537عائشة السيدة/ ف

ن440عائشة السيدة/ ف

ن492عائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ن482عائشة السيدة/ ف

ن485.5عائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف
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الفيوماألدبىمبصراحمد محمد طلعت شريهان101089

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد حسين المقصود عبد الشيماء101090

الفيوماألدبىمبصرالمنعم عبد الونيس عبد احمد عال101091

الفيوماألدبىمبصرحسن مخلوف محمد احمد علياء101092

الفيوماألدبىمبصراحمد احمد طه غاده101093

الفيوماألدبىمبصراحمد محمود هللا خير فرحه101094

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد على على مروى101095

الفيوماألدبىمبصرمحمد على عليوه مروه101096

الفيوماألدبىمبصرمحمد على فرحات نجاح مروه101097

الفيوماألدبىمبصرالعباس ابو محمد محمد مريم101098

الفيوماألدبىمبصرالحفيظ عبد محمد مسعود ندى101099

الفيوماألدبىمبصراحمد حافظ حسن نورا101100

الفيوماألدبىمبصرسالمه المنعم عبد محمد صالح هبه101101

الفيوماألدبىمبصرسليمان محمد الحليم عبد ناجى هدير101102

الفيوماألدبىمبصرمحمد السيد احمد حسين ياسمين101103

الفيوماألدبىمبصراحمد حسن رجب اسراء101104

الفيوماألدبىمبصرقطب محمد احمد االء101105

الفيوماألدبىمبصرعباس فتحى جمعه بسمه101106

الفيوماألدبىمبصركامل عيد كامل خديجه101107

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد ربيع محمد ساره101108

الفيوماألدبىمبصرحسن احمد سيد شيماء101109

الفيوماألدبىمبصرمحمد مرسى عباس صابرين101110

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد على رجب غاده101111

الفيوماألدبىمبصرامين محمد اشرف هللا منه101112

الفيوماألدبىمبصرسعد هللا عبد محمد ندا101113

الفيوماألدبىمبصرالنبى عبد محمد ياسر نوران101114

الفيوماألدبىمبصرحلمى سيد منجى هدير101115

الفيوماألدبىمبصرمحمود لبيب محمود اسراء101116

الفيوماألدبىمبصرطلبه ثابت مختار امانى101117

الفيوماألدبىمبصركامل فتحى عاطف انتصار101118

الفيوماألدبىمبصرعلى الفتاح عبد عباس ايه101119

الفيوماألدبىمبصرماضى التواب عبد خميس خديجه101120

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد على خلود101121

الفيوماألدبىمبصرالفضيل عبد سلوم ايمن دعاء101122

الفيوماألدبىمبصرمحمد على رجب دعاء101123

الفيوماألدبىمبصرحسان امين محروس دعاء101124

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد مسعد دعاء101125

الفيوماألدبىمبصرشعبان المجيد عبد محمد رحاب101126

الفيوماألدبىمبصرمحمود سيد شحاته عال101127

الفيوماألدبىمبصرسالم فراج صافى فاطمه101128

الفيوماألدبىمبصرحسين العزيز عبد كامل فاطمه101129

الفيوماألدبىمبصركامل شعبان حمدى لمياء101130
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ن378عائشة السيدة/ ف

ن417عائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ن583.5عائشة السيدة/ ف

ن472عائشة السيدة/ ف

ن474عائشة السيدة/ ف

ن587عائشة السيدة/ ف

ن412عائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ن525عائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ن389عائشة السيدة/ ف

ن474عائشة السيدة/ ف

ن407عائشة السيدة/ ف

ثاناالعالم/ ف

ن486االعالم/ ف

ثاناالعالم/ ف

ثاناالعالم/ ف

ن423االعالم/ ف

ن414االعالم/ ف

ثاناالعالم/ ف

ثاناالعالم/ ف

ن437االعالم/ ف

ن453االعالم/ ف

ثاناالعالم/ ف

ثاناالعالم/ ف

ن441سيال/ ف

راسبسيال/ ف

راسبسيال/ ف

راسبسيال/ ف

ن481سيال/ ف

ثانسيال/ ف

ثانسيال/ ف

راسبسيال/ ف

ثانسيال/ ف

ن423سيال/ ف

راسبسيال/ ف

راسبسيال/ ف

ثانسيال/ ف

ن483سيال/ ف

ثانسيال/ ف
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الفيوماألدبىمبصرحسين العزيز عبد صالح مرفت101131

الفيوماألدبىمبصرتوفيق الغنى عبد ايمن مروه101132

الفيوماألدبىمبصريوسف محمد ربيع منى101133

الفيوماألدبىمبصرعالم محمود سليم مى101134

الفيوماألدبىمبصرحميده منصور حميده نجالء101135

الفيوماألدبىمبصرفهمى جبريل هالل ندا101136

الفيوماألدبىمبصرالمنعم عبد العزيز عبد ريان نعمه101137

الفيوماألدبىمبصرجوده محمد على نعيمه101138

الفيوماألدبىمبصرخليل على رمضان وفاء101139

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد المحسن عبد ياسمين101140

الفيوماألدبىمبصرفرج حافظ احمد اسراء101141

الفيوماألدبىمبصرياسين عبيد احمد اسراء101142

الفيوماألدبىمبصرحسن احمد جمال اسماء101143

الفيوماألدبىمبصرعيسوى احمد محمود اسماء101144

الفيوماألدبىمبصرمحمود رمضان عادل اميره101145

الفيوماألدبىمبصرسعداوى محمد رجب محمد اميره101146

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد اميره101147

الفيوماألدبىمبصراحمد جمعه سلمى ايمان101148

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد جمال ايه101149

الفيوماألدبىمبصرمحمود التواب عبد سعيد ايه101150

الفيوماألدبىمبصرمحمود سيد عزوز ايه101151

الفيوماألدبىمبصرجبالى حامد رمضان بسمه101152

الفيوماألدبىمبصرمحمود على رمضان خلود101153

الفيوماألدبىمبصرعلى العنين ابو محمد دينا101154

الفيوماألدبىمبصررمضان محمد محمود ريهام101155

الفيوماألدبىمبصرمحمود سيد شعبان سحر101156

الفيوماألدبىمبصرامين سيد احمد ندى101157

الفيوماألدبىمبصررجب هاشم حماده نورهان101158

الفيوماألدبىمبصرحسين الرازق عبد سيد على نورهان101159

الفيوماألدبىمبصربيومى رمضان جمعه هاجر101160

الفيوماألدبىمبصرمحمد سيد القادر عبد هاجر101161

الفيوماألدبىمبصرسكران احمد عيد هاجر101162

الفيوماألدبىمبصرمرسى ذكى محمد هاجر101163

الفيوماألدبىمبصرفهمى شعبان خالد هدير101164

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد بدوى والء101165

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد احمد قرنى ياسمين101166

الفيوماألدبىمبصرروبى محمد رمضان اسماء101167

الفيوماألدبىمبصرصبره على محمد بكرى اميره101168

الفيوماألدبىمبصرالمطلب عبد جمعه مصطفى اشرف اميره101169

الفيوماألدبىمبصرزيد ابو يوسف سيد اميره101170

الفيوماألدبىمبصركفافى المقصود عبد بكرى هانى امير101171

الفيوماألدبىمبصرمحمد على محمد اميمه101172
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راسبسيال/ ف

ثانسيال/ ف

راسبسيال/ ف

راسبسيال/ ف

ثانسيال/ ف

ن491سيال/ ف

ثانسيال/ ف

ن454سيال/ ف

راسبسيال/ ف

ن552سيال/ ف

ن451دمشقين/ ف

ن485دمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

ن496دمشقين/ ف

ن349دمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

ن406دمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

ن578.5دمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

ن351دمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

ن578دمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

ن431تالت/ ف

راسبتالت/ ف

ثانتالت/ ف

ن580تالت/ ف

ن410تالت/ ف

ثانتالت/ ف
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الفيوماألدبىمبصرجوده رمضان صالح ايه101173

الفيوماألدبىمبصراحمد التواب عبد جمال ايه101174

الفيوماألدبىمبصرمحمد امين محمد بثينه101175

الفيوماألدبىمبصراحمد صالح رجب محمد جهاد101176

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد على محمد جهاد101177

الفيوماألدبىمبصراحمد هللا عبد نور جهاد101178

الفيوماألدبىمبصرالسيد الباقى عبد عشرى شحات خلود101179

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد ربيع احمد داليا101180

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد يحى رمضان دعاء101181

الفيوماألدبىمبصرمحمد طه احمد دينا101182

الفيوماألدبىمبصرالعظيم عبد التواب عبد سيد دينا101183

الفيوماألدبىمبصركفافى على محمود سامى رشا101184

الفيوماألدبىمبصرنبوى عمر قرنى رشا101185

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد على عماد زهراء101186

الفيوماألدبىمبصرالسميع عبد حامد صالح ساره101187

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد شحات عيد ساره101188

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد قرنى ساره101189

الفيوماألدبىمبصرامين الحكم عبد ابراهيم سماح101190

الفيوماألدبىمبصرعثمان على محمد سهيله101191

الفيوماألدبىمبصرمحمود احمد على شيماء101192

الفيوماألدبىمبصراحمد التواب عبد محمد صفيه101193

الفيوماألدبىمبصررياض مصطفى رجب عال101194

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود رجب علياء101195

الفيوماألدبىمبصراحمد حسان الفضيل عبد على علياء101196

الفيوماألدبىمبصرمحمد حسن محمد فاديه101197

الفيوماألدبىمبصردرويش حسين مصطفى خليل فاطمه101198

الفيوماألدبىمبصرمحمد ذكى على مروه101199

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد حسين الحليم عبد نورا101200

الفيوماألدبىمبصرعلى جوده الظاهر عبد نورا101201

الفيوماألدبىمبصرمحمود احمد محمد نورا101202

الفيوماألدبىمبصريوسف محمد خالد نورهان101203

الفيوماألدبىمبصراحمد هللا عبد احمد هاجر101204

الفيوماألدبىمبصرخليل احمد جمال هاجر101205

الفيوماألدبىمبصرصادق محمود هللا عبد هاجر101206

الفيوماألدبىمبصررمضان الحميد عبد رمضان هللا عبد هبه101207

الفيوماألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد احمد وسام101208

الفيوماألدبىمبصرابراهيم رمضان على ياسمين101209

الفيوماألدبىمبصرالحلبم عبد احمد ياسين اخالص101210

الفيوماألدبىمبصراحمد على جمال اسراء101211

الفيوماألدبىمبصرحسين شعبان حسن اسراء101212

الفيوماألدبىمبصراحمد سيد شعبان اسراء101213

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد محمود اسراء101214
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متخلفتالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

ن502تالت/ ف

ثانتالت/ ف

ن415تالت/ ف

ثانتالت/ ف

راسبتالت/ ف

راسبتالت/ ف

ن355تالت/ ف

راسبتالت/ ف

ن450تالت/ ف

ن524تالت/ ف

ثانتالت/ ف

ن467تالت/ ف

ن560تالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

راسبتالت/ ف

ن535تالت/ ف

ن569تالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

راسبتالت/ ف

راسبتالت/ ف

ن508تالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

ن592تالت/ ف

ن559تالت/ ف

ن435تالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانسنورس/ ف

ن380سنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ن432سنورس/ ف

ثانسنورس/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد انور رجب اسماء101215

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد يوسف اسماء101216

الفيوماألدبىمبصركامل محمود حماده االء101217

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد الحميد عبد مهدى االء101218

الفيوماألدبىمبصررجب السيد عادل امل101219

الفيوماألدبىمبصرالقوى عبد عمر يوسف امل101220

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد حسين اميمه101221

الفيوماألدبىمبصرالعال عبد الحليم عبد شحات ايمان101222

الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد محمد العليم عبد ايمان101223

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد قرنى عاشور ايه101224

الفيوماألدبىمبصرعلى الرجال عز عثمان ايه101225

الفيوماألدبىمبصرعيسوى احمد محمد ايه101226

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد اللطيف عبد محمد ايه101227

الفيوماألدبىمبصرمحمد الواحد عبد محمد ايه101228

الفيوماألدبىمبصرغانم محمد رجب تقوى101229

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد الحميد عبد ممدوح حسنيه101230

الفيوماألدبىمبصرالدايم عبد احمد حمدى خلود101231

الفيوماألدبىمبصرمحمد على شعبان داليا101232

الفيوماألدبىمبصرمحمد قرنى ناصر داليا101233

الفيوماألدبىمبصرجبالى لطفى سيد دعاء101234

الفيوماألدبىمبصرالقادر عبد لطفى شعبان دعاء101235

الفيوماألدبىمبصرعبده رجب هللا عبد دعاء101236

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد محمد ممدوح دعاء101237

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد شعبان الرحمن عبد رحاب101238

الفيوماألدبىمبصرمحمود بدوى هاشم رحاب101239

الفيوماألدبىمبصربركات محمد بركات زينب101240

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد هاشم على ساره101241

الفيوماألدبىمبصرالباب فتح عويس جابر سماح101242

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد رمضان سميه101243

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد محمود سوميه101244

الفيوماألدبىمبصرهليل عيد شعبان شروق101245

الفيوماألدبىمبصرعلى فاضل محمود شرين101246

الفيوماألدبىمبصرمحمد يوسف ربيع شيماء101247

الفيوماألدبىمبصرشحات احمد محمد شيماء101248

الفيوماألدبىمبصرالمعطى عبد حسين القذافى صفاء101249

الفيوماألدبىمبصرالواحد عبد محمد رجب صفيه101250

الفيوماألدبىمبصرالنبى عبد مهدى سيد التواب عبد صفيه101251

الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد بركات رجب غاده101252

الفيوماألدبىمبصرابراهيم محمد رجب غاده101253

الفيوماألدبىمبصرزيدان محمد احمد فاطمه101254

الفيوماألدبىمبصرحسن محمد رمضان فاطمه101255

الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد احمد عيد فاطمه101256
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راسبسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ن355سنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ن392.5سنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ن480سنورس/ ف

ن511سنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

متخلفسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ن529سنورس/ ف

ن450سنورس/ ف

ن354سنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ن394سنورس/ ف

ن471سنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ن519سنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ن453سنورس/ ف

ن405سنورس/ ف

ن382سنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ن460سنورس/ ف

راسبسنورس/ ف
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الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد محمد عيد فاطمه101257

الفيوماألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد محمد فاطمه101258

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد التواب عبد ربيع مريم101259

الفيوماألدبىمبصرحمزاوى محمد احمد منى101260

الفيوماألدبىمبصراحمد محمود محمود مها101261

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد محمد جمال ناديه101262

الفيوماألدبىمبصرفؤاد كمال مصطفى ناديه101263

الفيوماألدبىمبصرمحمد لطفى على ناهد101264

الفيوماألدبىمبصراحمد على ربيع ندى101265

الفيوماألدبىمبصرالسيد شعبان رجب ندى101266

الفيوماألدبىمبصرعزب محمد السيد نورا101267

الفيوماألدبىمبصرمحمود احمد التواب عبد هاجر101268

الفيوماألدبىمبصرمحمد عشرى عويس هاجر101269

الفيوماألدبىمبصرمحمود على فتحى والء101270

الفيوماألدبىمبصرمكاوى الفضيل عبد رمضان سيد اسراء101271

الفيوماألدبىمبصرمحمد التواب عبد ايمن اسماء101272

الفيوماألدبىمبصرصادق حلمى اكرم اسماء101273

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد بكر ابو حجاج اسماء101274

الفيوماألدبىمبصريوسف محمد مصباح حمدى اهداء101275

الفيوماألدبىمبصرجمعه البارى عبد طه ايمان101276

الفيوماألدبىمبصرمحمد عوض هللا عبد ايه101277

الفيوماألدبىمبصرزيدان محمود محمود جهاد101278

الفيوماألدبىمبصركامل محمد جمعه خلود101279

الفيوماألدبىمبصرعويس الحميد عبد صالح سحر101280

الفيوماألدبىمبصرسيد حسن سيد شيماء101281

الفيوماألدبىمبصرسيد رمضان عويس شيماء101282

الفيوماألدبىمبصرمحمود فتحى بيومى صفاء101283

الفيوماألدبىمبصرامين الرحيم عبد عفيفى صابرين101284

الفيوماألدبىمبصرمسعد احمد رمضان فاطمه101285

الفيوماألدبىمبصرخليل ياسين احمد عزت فاطمه101286

الفيوماألدبىمبصرمراد السالم عبد مصطفى لبنى101287

الفيوماألدبىمبصرايوب رجب ياسر نرمين101288

الفيوماألدبىمبصرحسين التواب عبد شعبان عيد هبه101289

الفيوماألدبىمبصرابراهيم محمد احمد اسراء101290

الفيوماألدبىمبصرجمعه سيد امين اسماء101291

الفيوماألدبىمبصرزيد ابو فاضل عزوز سيد امون101292

الفيوماألدبىمبصرفراج عباس صوفى ايمان101293

الفيوماألدبىمبصرامين الحليم عبد امين ايه101294

الفيوماألدبىمبصرمحمد عيد طه ايه101295

الفيوماألدبىمبصرالسيد رمضان امين جهاد101296

الفيوماألدبىمبصرمحفوظ محمد محمود جهاد101297

الفيوماألدبىمبصرميزار رمضان ربيع رانيا101298
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ثانسنورس/ ف

ن400سنورس/ ف

ن445.5سنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ن376سنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ن437سنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ن410سنورس/ ف

ن488سنورس/ ف

ن432مطرطارس/ ف

ن422مطرطارس/ ف

ن488مطرطارس/ ف

راسبمطرطارس/ ف

ن505مطرطارس/ ف

ن497.5مطرطارس/ ف

ن414مطرطارس/ ف

ن445مطرطارس/ ف

ثانمطرطارس/ ف

ن385مطرطارس/ ف

ثانمطرطارس/ ف

راسبمطرطارس/ ف

ن405.5مطرطارس/ ف

ثانمطرطارس/ ف

ن348مطرطارس/ ف

ن407.5مطرطارس/ ف

ن420.5مطرطارس/ ف

ن418مطرطارس/ ف

ن505مطرطارس/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد العزيز عبد سيد رحاب101299

الفيوماألدبىمبصرحسن التواب عبد امين رحمه101300

الفيوماألدبىمبصرالسيد دسوقى شعبان رحمه101301

الفيوماألدبىمبصرحافظ التواب عبد شعبان رحمه101302

الفيوماألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد رحمه101303

الفيوماألدبىمبصرميزار بكرى شعبان رضا101304

الفيوماألدبىمبصرمحمد سعداوى سنهابى رضى101305

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد هاشم عيد ريهام101306

الفيوماألدبىمبصرالغفار عبد محمد حسن زينب101307

الفيوماألدبىمبصرمحمد حموده قرنى زينب101308

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد عيد حماده ساره101309

الفيوماألدبىمبصرحسين احمد هللا جاب عماد ساره101310

الفيوماألدبىمبصرمحمد الحارث ابو محمد سندس101311

الفيوماألدبىمبصرالسيد رجب شعبان شيماء101312

الفيوماألدبىمبصرمغربى اسماعيل عادل شيماء101313

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد فرج شروق101314

الفيوماألدبىمبصرالسيد محمد قرنى صابرين101315

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد فتحى عيد صفاء101316

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد شعبان عائشه101317

الفيوماألدبىمبصرمغربى العزيز عبد كليب رجب غاده101318

الفيوماألدبىمبصرالسيد محمد رجب فاطمه101319

الفيوماألدبىمبصرالجمال احمد عوض الحميد عبد فاطمه101320

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد عيد فاطمه101321

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد على على ملك101322

الفيوماألدبىمبصرمفتاح اسماعيل محمود مريم101323

الفيوماألدبىمبصرجوده الجيد عبد طه منى101324

الفيوماألدبىمبصرالمعز عبد قاسم فرج ندا101325

الفيوماألدبىمبصرمحمود حسين خالد نهال101326

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد محمد حكيم نورا101327

الفيوماألدبىمبصراسماعيل محمد احمد نورهان101328

الفيوماألدبىمبصرالعاطى عبد العظيم عبد رمضان نورهان101329

الفيوماألدبىمبصرشحات محمود الرؤف عبد هاجر101330

الفيوماألدبىمبصرمرسى رمضان لطفى هاجر101331

الفيوماألدبىمبصراحمد احمد محمد هاجر101332

الفيوماألدبىمبصرمحمد رمضان ناصر هند101333

الفيوماألدبىمبصرمحمد طه محمود ناصر ياسمين101334

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد الظاهر عبد عادل اسراء101335

الفيوماألدبىمبصراحمد جيوشى اشرف اسماء101336

الفيوماألدبىمبصرحسب السيد ربيع اسماء101337

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد احمد عطيه اسماء101338

الفيوماألدبىمبصريسن حسين فريد اسماء101339

الفيوماألدبىمبصرجوده قرنى كارم اسماء101340
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متخلفبالفيوم سنهور/ ف

ن541بالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ن379بالفيوم سنهور/ ف

ن409بالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ن440بالفيوم سنهور/ ف

ن493بالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ن493بالفيوم سنهور/ ف

ن396بالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ن412بالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ن378بالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ن392بالفيوم سنهور/ ف

ن411بالفيوم سنهور/ ف

ن493بالفيوم سنهور/ ف

ن366بالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ن449بالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ن475بالفيوم سنهور/ ف

ن411بالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ن435بالفيوم سنهور/ ف

ثانفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن429فيديمين/ ف

ن468فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالسيد على محسن اسماء101341

الفيوماألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد اسماء101342

الفيوماألدبىمبصرسكران احمد على ممدوح اسماء101343

الفيوماألدبىمبصرالسميع عبد قرنى ممدوح اسماء101344

الفيوماألدبىمبصرالعال عبد السيد سيد االء101345

الفيوماألدبىمبصرمرسى محمد سيد قرنى االء101346

الفيوماألدبىمبصرسعد محمود شعبان اميره101347

الفيوماألدبىمبصرالغرباوى سعيد توفيق العظيم عبد اميره101348

الفيوماألدبىمبصرفرج ابراهيم احمد محمد اميره101349

الفيوماألدبىمبصرالقادر عبد محمود محمد انتصار101350

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد ايهاب ايه101351

الفيوماألدبىمبصربركات العزيز عبد بركات ايه101352

الفيوماألدبىمبصراحمد السيد احمد ربيع ايه101353

الفيوماألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محسن ايه101354

الفيوماألدبىمبصررضوان محمد محمد ايه101355

الفيوماألدبىمبصرشلبى مصطفى احمد ايمان101356

الفيوماألدبىمبصراحمد شعبان معوض رجب ايه101357

الفيوماألدبىمبصرعامر الستار عبد عابدين رمضان ايه101358

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد محمود محمد عابدين ايه101359

الفيوماألدبىمبصرمحمد جمعه حسين ربيع بسمه101360

الفيوماألدبىمبصرمحمود الدايم عبد عويس بوسى101361

الفيوماألدبىمبصرمحمد ابراهيم الرحمن عبد جهاد101362

الفيوماألدبىمبصرعطا الوهاب عبد احمد الحارث ابو خديجه101363

الفيوماألدبىمبصرسعد السيد جمعه محمد خديجه101364

الفيوماألدبىمبصرجوده جمعه حسن خلود101365

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد ربيع عادل خلود101366

الفيوماألدبىمبصرنصر النبى عبد سعيد عيد دعاء101367

الفيوماألدبىمبصرحسان محمود رمضان عيد دينا101368

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد عيد عويس ناصر دنيا101369

الفيوماألدبىمبصراحمد احمد عويس رانيا101370

الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد يونس ربيع رباب101371

الفيوماألدبىمبصرفرحات غانم سعد رجاء101372

الفيوماألدبىمبصرالصاوى محمد عشرى الدين حسام رحمه101373

الفيوماألدبىمبصرمحمد حافظ عمر احمد زينب101374

الفيوماألدبىمبصرقطب احمد السيد ساره101375

الفيوماألدبىمبصرالطويل حسان القادر عبد حسان سمر101376

الفيوماألدبىمبصرالسيد محمد على سعد سميه101377

الفيوماألدبىمبصرعلى محمود احمد شروق101378

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد رجب على شروق101379

الفيوماألدبىمبصرمحمد عوض محمد محمود شيماء101380

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد مصطفى بيومى صابرين101381

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد الحارث ابو طارق عبير101382
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راسبفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن490فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن467فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ن513فيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ن449فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن388فيديمين/ ف

ن548فيديمين/ ف

ن518فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن473فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن455فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

متخلففيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالسيد محمود ايوب علياء101383

الفيوماألدبىمبصرربه عبد حسان زايد محمد غاده101384

الفيوماألدبىمبصرمحمد مصطفى عمر فاطمه101385

الفيوماألدبىمبصرعلى السيد ربيع فاطمه101386

الفيوماألدبىمبصراحمد بخيت رمضان فاطمه101387

الفيوماألدبىمبصرالباب فتح محمد محمد فاطمه101388

الفيوماألدبىمبصرحافظ محمد سعد مروه101389

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد رجب سالمه مروه101390

الفيوماألدبىمبصرجاد محمد احمد عطيه منار101391

الفيوماألدبىمبصرالسيد محمود محمد رمضان مى101392

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد ربيع ممدوح نداء101393

الفيوماألدبىمبصرالشافى عبد رمضان الشافى عبد ندى101394

الفيوماألدبىمبصرالسيد المعبود عبد محمد ندا101395

الفيوماألدبىمبصراحمد الرشيد عبد محمود ندى101396

الفيوماألدبىمبصرمعوض الغنى عبد قرنى اشرف نعمه101397

الفيوماألدبىمبصرعويس على رجب سالم نورهان101398

الفيوماألدبىمبصرخلف على حسين هبه101399

الفيوماألدبىمبصرالسيد السيد شعبان هبه101400

الفيوماألدبىمبصرعلى مصطفى حمدى سيد والء101401

الفيوماألدبىمبصرهللا خير طه حمدى ياسمين101402

الفيوماألدبىمبصررمضان رجب راضى اسراء101403

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد كامل سيد اسراء101404

الفيوماألدبىمبصرمحمد فضل محمد اسراء101405

الفيوماألدبىمبصررجب احمد محمد منصور اسراء101406

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد احمد مجدى اسماء101407

الفيوماألدبىمبصرعشرى محمد منصور اسماء101408

الفيوماألدبىمبصرالمولى جاد محمد السالم عبد اسماء101409

الفيوماألدبىمبصرعلى حلمى محمد اشجان101410

الفيوماألدبىمبصرالغفار عبد رمضان شعبان االء101411

الفيوماألدبىمبصرالعاطى عبد احمد فرحات الشيماء101412

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد عماد ايمان101413

الفيوماألدبىمبصرعلى الشفيع عبد محمد ايمان101414

الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد عتريس محمد ايمان101415

الفيوماألدبىمبصرمحمود الحكم عبد عيد ايه101416

الفيوماألدبىمبصرعشرى جمعه مصطفى ايه101417

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد الحفيظ عبد الحكم عبد تقوى101418

الفيوماألدبىمبصرفرج رجب محمد حنان101419

الفيوماألدبىمبصرحماد السيد شلبى عيد ناصر خلود101420

الفيوماألدبىمبصرمحمد المرتضى عبد خلف داليا101421

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد معوض صابر دعاء101422

الفيوماألدبىمبصرامين السيد صفوت دعاء101423

الفيوماألدبىمبصراحمد سعد صالح دينا101424
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راسبفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن521فيديمين/ ف

ن469فيديمين/ ف

ن471فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن409فيديمين/ ف

ن461فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن411فيديمين/ ف

ن495فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ن396فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن371فيديمين/ ف

ن395فيديمين/ ف

ن439هللا جاب حسن/ ف

متخلفهللا جاب حسن/ ف

ن474هللا جاب حسن/ ف

ن505هللا جاب حسن/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ن511هللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ن462.5هللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ن460هللا جاب حسن/ ف

ن549هللا جاب حسن/ ف

ن533هللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ن393هللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ن408هللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف
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الفيوماألدبىمبصراحمد يوسف رمضان رحمه101425

الفيوماألدبىمبصرطه رسمى سامح رحمه101426

الفيوماألدبىمبصرالسيد جمعه طلعت رحمه101427

الفيوماألدبىمبصرمحمد سعد نادى رحمه101428

الفيوماألدبىمبصرمحمد جمعه رمضان ساره101429

الفيوماألدبىمبصرمبروك جوده شريف ساره101430

الفيوماألدبىمبصراحمد باتع محمد طه ساره101431

الفيوماألدبىمبصرمحمد جمعه رمضان شيرين101432

الفيوماألدبىمبصرمنشاوى حامد ادهم عائشه101433

الفيوماألدبىمبصرعابدين حسين امين محمد الزهراء فاطمه101434

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد شعبان روبى فاطمه101435

الفيوماألدبىمبصرالسيد على سيد فاطمه101436

الفيوماألدبىمبصرالفضيل عبد الغفار عبد جمعه فرحه101437

الفيوماألدبىمبصراحمد قطب الفتاح عبد كريمه101438

الفيوماألدبىمبصرربه عبد محمد مجدى مروه101439

الفيوماألدبىمبصرالجليل عبد سالم يحى مريم101440

الفيوماألدبىمبصرالسيد متولى احمد مالك101441

الفيوماألدبىمبصرالسيد جمعه شعبان منى101442

الفيوماألدبىمبصرسليمان معوض محمد موده101443

الفيوماألدبىمبصرالغفار عبد محمد محمد مى101444

الفيوماألدبىمبصرعلى علوانى محمد نرمين101445

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد العظيم عبد ايمن ياسمين101446

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد فتحى اسراء101447

الفيوماألدبىمبصرحمزه راضى حمزه اسماء101448

الفيوماألدبىمبصراحمد ابراهيم عادل اسماء101449

الفيوماألدبىمبصربدر كامل محمد اسماء101450

الفيوماألدبىمبصرصالح عطيه محمود اسماء101451

الفيوماألدبىمبصريونس محمد احمد الشيماء101452

الفيوماألدبىمبصرمنشاوى احمد طارق ايه101453

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد محمود عيد محمد ايه101454

الفيوماألدبىمبصرحسان جمعه السيد عبد تهانى101455

الفيوماألدبىمبصررياض دانيال جمعه جهاد101456

الفيوماألدبىمبصربرديسى ادريس محمود جهاد101457

الفيوماألدبىمبصرعيسى حامد ابو ربيع دعاء101458

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد احمد رنا101459

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد السيد رنيا101460

الفيوماألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد خالد رهف101461

الفيوماألدبىمبصرالسيد الهادى عبد حامد ريم101462

الفيوماألدبىمبصرمحمد الونيس عبد عيد ريهام101463

الفيوماألدبىمبصرابراهيم المولى عبد جمعه ساره101464

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد ساره101465

الفيوماألدبىمبصرمفتاح شعبان محمد سناء101466
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ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ن586هللا جاب حسن/ ف

ن512هللا جاب حسن/ ف

ن357هللا جاب حسن/ ف

ن363هللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

ن491هللا جاب حسن/ ف

ن508.5هللا جاب حسن/ ف

ن481.5هللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ن514هللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ن437الغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

ن405الغرق/ ف

ن444الغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

ن421الغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

ن577الغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

ن407الغرق/ ف

ن375الغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

ن330الغرق/ ف

ن458الغرق/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد محمد جمال صابرين101467

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد محمد محمد صابرين101468

الفيوماألدبىمبصرسالم العاطى عبد محمود عبير101469

الفيوماألدبىمبصرعلى جمعه حمدى فاطمه101470

الفيوماألدبىمبصرطالب ابو حافظ العظيم عبد فرحه101471

الفيوماألدبىمبصرمحمد السميع عبد عادل ماجده101472

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد الستار عبد عطيه منال101473

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد محمد رشاد منى101474

الفيوماألدبىمبصرزيد ابو محمد صالح عادل ندى101475

الفيوماألدبىمبصرحسن مجاهد شريف نورا101476

الفيوماألدبىمبصرالسيد محمود احمد هاجر101477

الفيوماألدبىمبصرالدين سعد العاطى عبد راضى هاجر101478

الفيوماألدبىمبصرالسيد محمود ربيع هاجر101479

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد هاجر101480

الفيوماألدبىمبصربحيرى السيد رمضان هايدى101481

الفيوماألدبىمبصرسليمان الوهاب عبد مواجب هبه101482

الفيوماألدبىمبصرحسن رشيد محمد هدى101483

الفيوماألدبىمبصرحافظ حسين رمضان هدير101484

الفيوماألدبىمبصرالفولى ربيع حسين هيام101485

الفيوماألدبىمبصرفرجانى رسمى حمدى وفاء101486

الفيوماألدبىمبصراحمد الفتاح عبد شعبان وفاء101487

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد الفتاح عبد احمد ياسمين101488

الفيوماألدبىمبصرصابر احمد سعيد ياسمين101489

الفيوماألدبىمبصرخليفه محمود محمد اسراء101490

الفيوماألدبىمبصرالحى عبد محمد الرحمن عبد اسماء101491

الفيوماألدبىمبصرالروبى الموجود عبد احمد الشيماء101492

الفيوماألدبىمبصرالمهيمن عبد محمد الرحمن عبد امانى101493

الفيوماألدبىمبصرمحمد نبوى محمد امانى101494

الفيوماألدبىمبصرموسى الموجود عبد محمود امال101495

الفيوماألدبىمبصرعباس احمد ناصر امل101496

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد محمد مجدى االء101497

الفيوماألدبىمبصرالعظيم عبد السيد محمد بسمه101498

الفيوماألدبىمبصرحميده السيد عبد ابراهيم تقوى101499

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد االعلى عبد مصطفى جهاد101500

الفيوماألدبىمبصرموسى الموجود عبد طه دعاء101501

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد احمد دينا101502

الفيوماألدبىمبصرعمران سيد عصام رحمه101503

الفيوماألدبىمبصرنصر محمد شعبان رنيا101504

الفيوماألدبىمبصرالطيب محمد جوده محمد سعاد101505

الفيوماألدبىمبصراحمد السيد ناجى شروق101506

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد صابرين101507

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد جوده ايمن فاطمه101508
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ثانالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

ن608الغرق/ ف

ن360الغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

ن355الغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

ن562الغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

ن508الغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

ن398الغرق/ ف

متخلفقلمشاه/ ف

ن396قلمشاه/ ف

ن468قلمشاه/ ف

ن583قلمشاه/ ف

متخلفقلمشاه/ ف

ن606قلمشاه/ ف

ثانقلمشاه/ ف

ن481قلمشاه/ ف

ثانقلمشاه/ ف

ن517قلمشاه/ ف

ن401قلمشاه/ ف

ن419قلمشاه/ ف

ن457قلمشاه/ ف

ثانقلمشاه/ ف

ن602.5قلمشاه/ ف

ن408قلمشاه/ ف

ن431قلمشاه/ ف

راسبقلمشاه/ ف

راسبقلمشاه/ ف
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الفيوماألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد ربيع فاطمه101509

الفيوماألدبىمبصرحسن السيد رمضان مريم101510

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد محمد الفتاح عبد مريم101511

الفيوماألدبىمبصرابراهيم رجب طه نعمه101512

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد محمود هاله101513

الفيوماألدبىمبصرالموجود عبد جابر حسن هبه101514

الفيوماألدبىمبصرالمولى عبد سرحان محمد هبه101515

الفيوماألدبىمبصرالمولى عبد طه جمال والء101516

الفيوماألدبىمبصراحمد على محمد يارا101517

الفيوماألدبىمبصرقطب على احمد ياسمين101518

الفيوماألدبىمبصرمحمد ابراهيم سالمه ياسمين101519

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد الدين صالح الدين عز ياسمين101520

الفيوماألدبىمبصردسوقى عثمان دسوقى اسراء101521

الفيوماألدبىمبصرمحمد نادى شعبان اسماء101522

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد احمد صالح اسماء101523

الفيوماألدبىمبصرمفتاح محمود هللا عبد اسماء101524

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد يونس محمد اسماء101525

الفيوماألدبىمبصرعلى جابر عادل الفت101526

الفيوماألدبىمبصرعلى الحميد عبد على امال101527

الفيوماألدبىمبصرابراهيم محمود سيد امل101528

الفيوماألدبىمبصرفرج على مصطفى امل101529

الفيوماألدبىمبصرشعبان جوده معوض اميره101530

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد بكرى جهاد101531

الفيوماألدبىمبصرالعال عبد محمد فتحى دعاء101532

الفيوماألدبىمبصرعباس محمد فتحى رويدا101533

الفيوماألدبىمبصرحسين امين عامر سهيله101534

الفيوماألدبىمبصرمعوض محمد معوض شهندا101535

الفيوماألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد سيد فاطمه101536

الفيوماألدبىمبصرحسن على خالد فرحه101537

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد وليد احمد منار101538

الفيوماألدبىمبصرطه محمود سيد منار101539

الفيوماألدبىمبصركيالنى عمر سالم ندى101540

الفيوماألدبىمبصرمنجود العظيم عبد جمال هاجر101541

الفيوماألدبىمبصروهبه احمد محمد هدى101542

الفيوماألدبىمبصرمحمود النبى عبد يحى هناء101543

الفيوماألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الوهاب عبد هويدا101544

الفيوماألدبىمبصرعوض حسن ربيع ابتسام101545

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد فضل السالم عبد ابتهال101546

الفيوماألدبىمبصرالسيد على ابراهيم اسراء101547

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد احمد اسراء101548

الفيوماألدبىمبصرموسى عيد حماد اسراء101549

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد احمد هللا عبد اسراء101550
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ن576قلمشاه/ ف

ثانقلمشاه/ ف

ن529قلمشاه/ ف

متخلفقلمشاه/ ف

ن496قلمشاه/ ف

ن492قلمشاه/ ف

ن540قلمشاه/ ف

ثانقلمشاه/ ف

ن526قلمشاه/ ف

ثانقلمشاه/ ف

ن461قلمشاه/ ف

ن428قلمشاه/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ن401الباسل قصر/ ف

ن384الباسل قصر/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ن444الباسل قصر/ ف

ن461الباسل قصر/ ف

ن443الباسل قصر/ ف

ن400الباسل قصر/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ن458الباسل قصر/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ن495الباسل قصر/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ن441الباسل قصر/ ف

ن446.5الباسل قصر/ ف

ن450الباسل قصر/ ف

ن473الباسل قصر/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ن488الباسل قصر/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالسيد احمد محمد شعبان اسماء101551

الفيوماألدبىمبصراحمد هللا عبد محمود اسماء101552

الفيوماألدبىمبصرالمحسن عبد محمد خليل اشرقت101553

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد احمد جمال امانى101554

الفيوماألدبىمبصراحمد محمود محمد امانى101555

الفيوماألدبىمبصرالمحسن عبد محمود محسن اميره101556

الفيوماألدبىمبصرمعوض السيد احمد اميمه101557

الفيوماألدبىمبصرقطب ربيع مصطفى انجى101558

الفيوماألدبىمبصرمعروف توفيق رجب ايه101559

الفيوماألدبىمبصرحسن رشاد صالح ايه101560

الفيوماألدبىمبصرالبارى عبد القوى عبد التواب عبد ايه101561

الفيوماألدبىمبصرفرج السيد على ايه101562

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد سيد عيد ايه101563

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد التواب عبد محمد ايه101564

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد رجب ناجح ايه101565

الفيوماألدبىمبصرعلى العظيم عبد نادى ايمان101566

الفيوماألدبىمبصرعوض سعد ابراهيم جهاد101567

الفيوماألدبىمبصرمحمد عجمى محمد جهاد101568

الفيوماألدبىمبصرجوده يوسف محمد حفصه101569

الفيوماألدبىمبصرالمولى عبد العزيز عبد نبيل حنان101570

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد عنتر زكريا خلود101571

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد ابراهيم محمد خلود101572

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد محمد سامى دينا101573

الفيوماألدبىمبصرابراهيم مصطفى هللا عبد دينا101574

الفيوماألدبىمبصرزعفرانى محمد خميس رانيا101575

الفيوماألدبىمبصرصالح احمد طالب ابو رحاب101576

الفيوماألدبىمبصرمحمود عطيه مجدى رحمه101577

الفيوماألدبىمبصرمحمد السيد عادل رغده101578

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد السالم عبد محمد رويدا101579

الفيوماألدبىمبصرنصر حسين رجب ريهام101580

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد شعبان جمال زهوه101581

الفيوماألدبىمبصرقطب يوسف ابراهيم ساره101582

الفيوماألدبىمبصرحسين صابر احمد ساره101583

الفيوماألدبىمبصركيالنى بركات صالح ساره101584

الفيوماألدبىمبصررمضان محمد فرج ساره101585

الفيوماألدبىمبصرالعال عبد محمد حسنى سعاد101586

الفيوماألدبىمبصرمحمد التواب عبد احمد سلسبيل101587

الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد احمد السيد سمر101588

الفيوماألدبىمبصرمحمد التواب عبد احمد سندس101589

الفيوماألدبىمبصررمضان فرج صبحى شروق101590

الفيوماألدبىمبصرجمعه عطيه التواب عبد شروق101591

الفيوماألدبىمبصرحسان احمد عيد شيماء101592
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ثانابشواى/ ف

متخلفابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن383ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ن371ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

متخلفابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ن492ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن482ابشواى/ ف

متخلفابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن374ابشواى/ ف

ن454.5ابشواى/ ف

ن502.5ابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

متخلفابشواى/ ف

ن380ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن386ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن361ابشواى/ ف

ن487ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن436ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن353.5ابشواى/ ف

ن496.5ابشواى/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالعاطى عبد هللا عبد احمد صابرين101593

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد الحليم عبد سيد صابرين101594

الفيوماألدبىمبصرالمولى جاد رضوان ربيع صابرين101595

الفيوماألدبىمبصراحمد اللطيف عبد العاطى عبد صابرين101596

الفيوماألدبىمبصراسماعيل رجب عمر صباح101597

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد السيد العظيم عبد عائشه101598

الفيوماألدبىمبصرزيدان خطاب محمود عائشه101599

الفيوماألدبىمبصرقرنى عويس الدين عز علياء101600

الفيوماألدبىمبصررياض محمد ناصر علياء101601

الفيوماألدبىمبصرعطيه محمد جمال غاده101602

الفيوماألدبىمبصرمحمد التواب عبد رجب غاده101603

الفيوماألدبىمبصراحمد الرازق عبد على غاده101604

الفيوماألدبىمبصرمحمد السيد قرنى مصطفى غاده101605

الفيوماألدبىمبصرمحمد القوى عبد احمد فاتن101606

الفيوماألدبىمبصرمحمد القوى عبد ابراهيم فاطمه101607

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود جمعه فاطمه101608

الفيوماألدبىمبصرالدايم عبد الستار عبد حسن فاطمه101609

الفيوماألدبىمبصرمحمد كامل حسن فاطمه101610

الفيوماألدبىمبصرحسين اسماعيل حمدى فاطمه101611

الفيوماألدبىمبصرحسن امام سعد فاطمه101612

الفيوماألدبىمبصراحمد حسين قطب فاطمه101613

الفيوماألدبىمبصرالوهاب عبد سعد كمال فاطمه101614

الفيوماألدبىمبصرعبود جالل محسن فاطمه101615

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد يوسف مجدى لمياء101616

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد احمد مروه101617

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود رمضان مروه101618

الفيوماألدبىمبصرشعبان السيد احمد مريم101619

الفيوماألدبىمبصرطحاوى سليمان مصطفى مريم101620

الفيوماألدبىمبصرمحمود رمضان السيد منار101621

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد روبى حسين هللا منه101622

الفيوماألدبىمبصركامل الحليم عبد عويس مها101623

الفيوماألدبىمبصرياسين عطيه مجدى مها101624

الفيوماألدبىمبصراحمد سنوسى مخلف مى101625

الفيوماألدبىمبصرحسن محمود محمد ميار101626

الفيوماألدبىمبصررضوان محمود عصام ندى101627

الفيوماألدبىمبصرربه عبد محمد احمد ندى101628

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد حسن هللا عبد نعمه101629

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد ربيع نور101630

الفيوماألدبىمبصرشعبان السيد رمضان نورهان101631

الفيوماألدبىمبصرفهمى عدلى على نورهان101632

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد فتحى نورهان101633

الفيوماألدبىمبصرمعروف توفيق رجب هاجر101634
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ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ن482ابشواى/ ف

ن593ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن491ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ن492.5ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن416.5ابشواى/ ف

ن374ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن483ابشواى/ ف

ن394ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن496ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن464ابشواى/ ف

ن444ابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالنبى عبد امبارك هللا عبد هاجر101635

الفيوماألدبىمبصراحمد على نجدى هاجر101636

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد مصطفى ربيع هاله101637

الفيوماألدبىمبصرعلى شفيق ربيع هبه101638

الفيوماألدبىمبصرمحمد السيد ياسر هدى101639

الفيوماألدبىمبصرالسميع عبد شعبان رمضان هدى101640

الفيوماألدبىمبصركامل حسين احمد هدير101641

الفيوماألدبىمبصرفهمى عدلى احمد هدير101642

الفيوماألدبىمبصرمحمد اسماعيل خالد هدير101643

الفيوماألدبىمبصرعلى علوانى رجب هناء101644

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد احمد رمضان ورده101645

الفيوماألدبىمبصرحماده احمد قرنى وسام101646

الفيوماألدبىمبصراسماعيل السيد كارم وفاء101647

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد على خالد ياسمين101648

الفيوماألدبىمبصرمحمد اسماعيل سيد ياسمين101649

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد محمود ياسمين101650

الفيوماألدبىمبصراحمد احمد خيرى نورهان101651

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد محمد مصطفى اسماء101652

الفيوماألدبىمبصرعلى سريع ابو محمد امل101653

الفيوماألدبىمبصرعلى محمد حمدى اميمه101654

الفيوماألدبىمبصرحمد السيد محمد ايمان101655

الفيوماألدبىمبصرمحمود السيد محمد ايمان101656

الفيوماألدبىمبصرمحمود احمد محمود تسنيم101657

الفيوماألدبىمبصرعلى السيد مصطفى جيهان101658

الفيوماألدبىمبصرعامر احمد عامر دعاء101659

الفيوماألدبىمبصرالمنطلب عبد محمود الفتاح عبد رانيا101660

الفيوماألدبىمبصراحمد عجمى عاطف رحمه101661

الفيوماألدبىمبصرحجازى احمد جمال سمر101662

الفيوماألدبىمبصرعلى السيد على حسين عائشه101663

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد على فاطمه101664

الفيوماألدبىمبصرابراهيم محمد محمود فاطمه101665

الفيوماألدبىمبصرمحمد سعد محمد لبنى101666

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد محمود التواب عبد لمياء101667

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد مروه101668

الفيوماألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد منار101669

الفيوماألدبىمبصرزيد ابو العزيز عبد الغنى عبد منى101670

الفيوماألدبىمبصرقطب التواب عبد قرنى ندا101671

الفيوماألدبىمبصراحمد محمود ابراهيم ندى101672

الفيوماألدبىمبصرميزار قطب احمد نورا101673

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد حمدى نورهان101674

الفيوماألدبىمبصرمصطفى فتحى سيد نورهان101675

الفيوماألدبىمبصرشحاته العظيم عبد ناصر نورهان101676



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4038

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن450.5ابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن396ابشواى/ ف

ن451ابشواى/ ف

ن533ابشواى/ ف

ن489ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ن401العجميين/ ف

ن383العجميين/ ف

ن509.5العجميين/ ف

ن435العجميين/ ف

ن487العجميين/ ف

متخلفالعجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

ن458العجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

ن394العجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

متخلفالعجميين/ ف

راسبالعجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

ن418العجميين/ ف

راسبالعجميين/ ف

ن348العجميين/ ف

ن549العجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

متخلفالعجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

راسبالعجميين/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالسيد محمد حنفى هاجر101677

الفيوماألدبىمبصرمحمد جابر يوسف هبه101678

الفيوماألدبىمبصرمحمد توفيق حمدى هدير101679

الفيوماألدبىمبصرعجمى هاشم عثمان هويدا101680

الفيوماألدبىمبصرمحمود زقزوق محمد جمال والء101681

الفيوماألدبىمبصرعلى سريع ابو حسين والء101682

الفيوماألدبىمبصررياض السيد دسوقى ياسمين101683

الفيوماألدبىمبصراحمد االحول محمد ياسمين101684

الفيوماألدبىمبصراحمد الجواد عبد بدر اسراء101685

الفيوماألدبىمبصراحمد هللا عبد بدوى امل101686

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد كمال المجد ابو امنيه101687

الفيوماألدبىمبصرصادق احمد عالء الهام101688

الفيوماألدبىمبصرعنتر حسن عنتر ايمان101689

الفيوماألدبىمبصريوسف احمد محمد ايمان101690

الفيوماألدبىمبصرقطب صالح عرفه ايه101691

الفيوماألدبىمبصرمحمد هللا عبد شعبان جهاد101692

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد التواب عبد على جهاد101693

الفيوماألدبىمبصرالموجود عبد سعد صايم رانا101694

الفيوماألدبىمبصرهللا جاب محمد ربيع شيماء101695

الفيوماألدبىمبصراحمد رمضان سيد ضحى101696

الفيوماألدبىمبصراحمد على جابر عزه101697

الفيوماألدبىمبصرعلى حسن شعبان عواطف101698

الفيوماألدبىمبصراحمد التواب عبد شعبان مهاد101699

الفيوماألدبىمبصرمحمود السيد نادى نجوى101700

الفيوماألدبىمبصرهللا فرج احمد محمد هاجر101701

الفيوماألدبىمبصراحمد فتحى احمد اسراء101702

الفيوماألدبىمبصرحامد احمد جمال اسراء101703

الفيوماألدبىمبصرصديق طه سيد اسراء101704

الفيوماألدبىمبصرابراهيم خطاب عمر اسراء101705

الفيوماألدبىمبصرمصطفى سيد محمد اسراء101706

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد قرنى جمعه اسالم101707

الفيوماألدبىمبصرعدلى سعيد محسن اسالم101708

الفيوماألدبىمبصرجابر رمضان عيد اسماء101709

الفيوماألدبىمبصرحافظ عيد محمد اسماء101710

الفيوماألدبىمبصرالمولى عبد محمد محمد اسماء101711

الفيوماألدبىمبصرمحمد طه محمود اسماء101712

الفيوماألدبىمبصراحمد الرازق عبد رمضان اشجان101713

الفيوماألدبىمبصرالسميع عبد محمد حسين االء101714

الفيوماألدبىمبصرالواحد عبد على جمال الشيماء101715

الفيوماألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد احمد ايات101716

الفيوماألدبىمبصرعثمان على احمد ايه101717

الفيوماألدبىمبصرمبروك رمضان مصطفى ايه101718
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ن395العجميين/ ف

ن505العجميين/ ف

ن467.5العجميين/ ف

ن402العجميين/ ف

ن480العجميين/ ف

ن538العجميين/ ف

ن451العجميين/ ف

ن459العجميين/ ف

ن401طبهار/ ف

ثانطبهار/ ف

ن615طبهار/ ف

ثانطبهار/ ف

ن391طبهار/ ف

ن530طبهار/ ف

ن405طبهار/ ف

ثانطبهار/ ف

ن458طبهار/ ف

ثانطبهار/ ف

ثانطبهار/ ف

راسبطبهار/ ف

ن432طبهار/ ف

ن481طبهار/ ف

ثانطبهار/ ف

ن452طبهار/ ف

ن613طبهار/ ف

راسبطامية/ ف

ن387طامية/ ف

راسبطامية/ ف

ن415.5طامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف

راسبطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالمولى عبد حسين حسين تقوى101719

الفيوماألدبىمبصرموسى رمضان سعيد خلود101720

الفيوماألدبىمبصرباشا شاكر هانى رانيا101721

الفيوماألدبىمبصرمحمود حسن على رحمه101722

الفيوماألدبىمبصرعويس هللا عبد احمد رضا101723

الفيوماألدبىمبصرقهمى الستار عبد نصر رضوا101724

الفيوماألدبىمبصرحسن رشاد مفرح ريهام101725

الفيوماألدبىمبصرمحمد عويس سيد ساره101726

الفيوماألدبىمبصرسيف ابو سعيد نصر عادل ساره101727

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد سيد هللا فتح ساره101728

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد رمضان جمال ساميه101729

الفيوماألدبىمبصرمحمد شعبان سعيد سميه101730

الفيوماألدبىمبصرعويس محمود شعبان سميه101731

الفيوماألدبىمبصرمحمود جمعه صابر شروق101732

الفيوماألدبىمبصرمحمد عويس على شيماء101733

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود حسن صابرين101734

الفيوماألدبىمبصراحمد رمضان خميس صفا101735

الفيوماألدبىمبصرشافعى محمود الحمد ابو عائشه101736

الفيوماألدبىمبصرسليمان محمد سليمان عال101737

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد حسين فرحات عال101738

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد محمد خالد فاتن101739

الفيوماألدبىمبصردرويش محمود محمد فاطمه101740

الفيوماألدبىمبصرمحمود احمد ايمن مريم101741

الفيوماألدبىمبصرامام مصطفى خميس مياده101742

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد جمعه ناهد101743

الفيوماألدبىمبصرمحمد زغبى احمد نورهان101744

الفيوماألدبىمبصرحميده جابر شحاته نورهان101745

الفيوماألدبىمبصرتوفيق عشرى عيد هدير101746

الفيوماألدبىمبصراسماعيل محمد ربيع هند101747

الفيوماألدبىمبصرعلى سيد محمد يسرا101749

الفيوماألدبىمبصرعلى العليم عبد على يمنى101750

الفيوماألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد جابر اسراء101751

الفيوماألدبىمبصرحسن منجد احمد اسماء101752

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد فتحى جمعه اسماء101753

الفيوماألدبىمبصرحسين شعبان محمد اسماء101754

الفيوماألدبىمبصرسيد الفتاح عبد ايمن اسمهان101755

الفيوماألدبىمبصرصديق خلف عاطف امانى101756

الفيوماألدبىمبصرفرج عيد احمد ايه101757

الفيوماألدبىمبصرمحمد عتريس حسن تقوى101758

الفيوماألدبىمبصرالحفيظ عبد عيد معوض جهاد101759

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد على محمد دعاء101760

الفيوماألدبىمبصرعلى الصالحين عبد يونس دنيا101761
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راسبطامية/ ف

ن470طامية/ ف

ن429طامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ن410طامية/ ف

ن458طامية/ ف

راسبطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ن385طامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ن385طامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ن393طامية/ ف

ن451طامية/ ف

راسبطامية/ ف

راسبطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ن415طامية/ ف

ن494الحيط منية/ ف

ن549الحيط منية/ ف

ثانالحيط منية/ ف

ن439الحيط منية/ ف

ثانالحيط منية/ ف

ن431الحيط منية/ ف

ن540الحيط منية/ ف

ن523الحيط منية/ ف

ن475الحيط منية/ ف

ثانالحيط منية/ ف

ثانالحيط منية/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد محمد الناصر عبد دنيا101762

الفيوماألدبىمبصرعسران الواحد عبد جمال راضيين101763

الفيوماألدبىمبصرمحمد الجليل عبد حسن رانيا101764

الفيوماألدبىمبصرحسن الغنى عبد احمد زينب101765

الفيوماألدبىمبصرهللا عفا متولى محمد ساره101766

الفيوماألدبىمبصرخليفه صابر احمد صابرين101767

الفيوماألدبىمبصرمحمد عطيه راضى ضحى101768

الفيوماألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد غاده101769

الفيوماألدبىمبصرصادق عوض عالء فاطمه101770

الفيوماألدبىمبصرابراهيم محمد سعيد لمياء101771

الفيوماألدبىمبصرمحمد الناصر عبد شحاته مريم101772

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد رمضان محمد ناديه101773

الفيوماألدبىمبصرشعبان ابراهيم سعيد نرمين101774

الفيوماألدبىمبصرمختار الحليم عبد ربيع هدى101775

الفيوماألدبىمبصرحسين رمضان سعيد هند101776

الفيوماألدبىمبصرمحمود عطيه احمد وفاء101777

سويف بنىاألدبىمبصرصالح الدسوقى ابراهيم اسراء101778

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى احمد حسين اسراء101779

سويف بنىاألدبىمبصرعويس سيد خميس اسراء101780

سويف بنىاألدبىمبصرالباسط عبد الناصر عبد ياسر اسراء101781

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمود احمد اسماء101782

سويف بنىاألدبىمبصرحسن ابراهيم محمد افنان101783

سويف بنىاألدبىمبصرعلى رجائى امام االء101784

سويف بنىاألدبىمبصرعطيه سالمه هللا عبد االء101785

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الحكيم عبد محمد االء101786

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد محمود حسين امنيه101787

سويف بنىاألدبىمبصرالكريم عبد محمد خالد جهاد101788

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود الباسط عبد النبى عبد حسناء101789

سويف بنىاألدبىمبصرعيسوى الحميد عبد محمود دينا101790

سويف بنىاألدبىمبصرجمعه قرنى ايمن رحاب101791

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود قرنى اشرف رحمه101792

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد خميس رحمه101793

سويف بنىاألدبىمبصرنجيب حسن محمد روضه101794

سويف بنىاألدبىمبصراحمد العظيم عبد احمد سهيله101795

سويف بنىاألدبىمبصرالسعود ابو محمد الدسوقى ابراهيم احمد شهد101796

سويف بنىاألدبىمبصربيومى عزام رمضان فاطمه101797

سويف بنىاألدبىمبصرالقوى عبد يونس محمد فاطمه101798

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسنى عيد مريم101799

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود على اسامه هللا منه101800

سويف بنىاألدبىمبصرعلى اسماعيل شعبان هللا منه101801

سويف بنىاألدبىمبصرحميده شفيق رمضان منى101802

سويف بنىاألدبىمبصرشعبان رجب حجاج نورهان101803
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ثانالحيط منية/ ف

راسبالحيط منية/ ف

ن401الحيط منية/ ف

ثانالحيط منية/ ف

ثانالحيط منية/ ف

ن419الحيط منية/ ف

ن405الحيط منية/ ف

ثانالحيط منية/ ف

ن444الحيط منية/ ف

ن554الحيط منية/ ف

ن418.5الحيط منية/ ف

ن550الحيط منية/ ف

ن415الحيط منية/ ف

ن425الحيط منية/ ف

ن410الحيط منية/ ف

ن457الحيط منية/ ف

ن404سويف بنى/ ف

ن405سويف بنى/ ف

ن381سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن372سويف بنى/ ف

ن412سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن396سويف بنى/ ف

ن393سويف بنى/ ف

ن421سويف بنى/ ف

ن421سويف بنى/ ف

راسبسويف بنى/ ف

ن455سويف بنى/ ف

ن386سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن486سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن400سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن451سويف بنى/ ف

ن420سويف بنى/ ف

ن362سويف بنى/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصراحمد على مصطفى نورهان101804

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد داود حمدى هاجر101805

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود على محمود هديل101806

سويف بنىاألدبىمبصرعلى الحسينى محمد احمد هند101807

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى هللا عبد شعبان اميره101808

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد فارس اكرم اسراء101809

سويف بنىاألدبىمبصربهلول زايد حسن اسراء101810

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمد النبى عبد اسراء101811

سويف بنىاألدبىمبصربهلول زايد عشرى اسماء101812

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد دسوقى محمد رحاب101813

سويف بنىاألدبىمبصرسليم هللا عبد رمضان رحمه101814

سويف بنىاألدبىمبصراحمد وربى محمد ريهام101815

سويف بنىاألدبىمبصرصالح احمد صالح زمزم101816

سويف بنىاألدبىمبصرحسن عرفه عشرى سومه101817

سويف بنىاألدبىمبصرسليم بدوى محمود صفاء101818

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد نعيم محمد شيماء101819

سويف بنىاألدبىمبصرسيد عرفه عوض عائشه101820

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد احمد الناصر عبد علياء101821

سويف بنىاألدبىمبصرعلى يسن خالد الزهراء فاطمه101822

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمد مكرم الزهراء فاطمه101823

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد انور فاطمه101824

سويف بنىاألدبىمبصرسيد كمال احمد منار101825

سويف بنىاألدبىمبصراحمد منصور جمعه منال101826

سويف بنىاألدبىمبصردياب احمد سعد حاتم هللا منه101827

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد حنفى محمد نجالء101828

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد محمد حامد ندى101829

سويف بنىاألدبىمبصربهلول محمد محمد ياسمين101830

سويف بنىاألدبىمبصرخالد الحميد عبد صفوت يمنى101831

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد الدين عالء هللا منه101832

سويف بنىاألدبىمبصرالنادى محمد اسامه رحاب101833

سويف بنىاألدبىمبصرالنادى محمد اسامه شيماء101834

سويف بنىاألدبىمبصرحسين الدينارى على حسين اسماء101835

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد محمد عباس اسماء101836

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سليم مجدى اسماء101837

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سعيد على االء101838

سويف بنىاألدبىمبصرمحمدين احمد عادل خلود101839

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد امين احمد روضه101840

سويف بنىاألدبىمبصرجمعه رزق رفعت شيماء101841

سويف بنىاألدبىمبصرحسن على محمد مى101842

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد العزيز عبد الناصر عبد نفيسه101843

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد عزيز سيد نورهان101844

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود التواب عبد عصام اسراء101845
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ن552سويف بنى/ ف

ن522سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن457سويف بنى/ ف

ن577سويف بنى/ ف

ن394سويف بنى/ ف

ن398سويف بنى/ ف

ن387سويف بنى/ ف

ن344سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن399سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن456سويف بنى/ ف

ن416سويف بنى/ ف

ن375سويف بنى/ ف

ن408سويف بنى/ ف

ن454سويف بنى/ ف

ن536سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن469سويف بنى/ ف

ن511سويف بنى/ ف

ن482سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن493سويف بنى/ ف

ن593سويف بنى/ ف

ن470الشرقية تزمنت/ ف

ن460الشرقية تزمنت/ ف

ثانالشرقية تزمنت/ ف

ثانالشرقية تزمنت/ ف

ن479الشرقية تزمنت/ ف

ن479الشرقية تزمنت/ ف

ثانالشرقية تزمنت/ ف

ثانالشرقية تزمنت/ ف

ثانالشرقية تزمنت/ ف

ثانالشرقية تزمنت/ ف

ن549الشرقية تزمنت/ ف

ثانالشرقية تزمنت/ ف

ن437باروط/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرمعوض حمدان محمد اميره101846

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد محمد جهاد101847

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الخير ابو دعاء101848

سويف بنىاألدبىمبصربريك عطايه الخير ابو رفيده101849

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد توفيق هللا عبد صفاء101850

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الوهاب عبد فاطمه101851

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد شعبان رفعت فوزيه101852

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد التواب عبد عاشور ماجده101853

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد قرنى حداد منار101854

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن محمد ندى101855

سويف بنىاألدبىمبصربريك مختار على هاجر101856

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم اسماء101857

سويف بنىاألدبىمبصرجوده قرنى رجب اسماء101858

سويف بنىاألدبىمبصرعباس قرنى عباس اسماء101859

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد بكرى محمد اسماء101860

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد احمد محمد امانى101861

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد محمد طارق ايمان101862

سويف بنىاألدبىمبصرعباس على محمد ايه101863

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد كامل مصطفى دنيا101864

سويف بنىاألدبىمبصرعباس على احمد دينا101865

سويف بنىاألدبىمبصرمهران خضر سيد صفاء101866

سويف بنىاألدبىمبصرعلى قرنى احمد مروه101867

سويف بنىاألدبىمبصرالمنعم عبد ابراهيم زينهم مياده101868

سويف بنىاألدبىمبصرمحروس اسماعيل سيد هاجر101869

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد طه فتحى كارم هاجر101870

سويف بنىاألدبىمبصرعلى صالح محمد عصام اسراء101871

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد امانى101872

سويف بنىاألدبىمبصرعطيه رجب ناصر اميره101873

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد شعبان ربيع الشيماء101874

سويف بنىاألدبىمبصراحمد العظيم عبد عوض بسمه101875

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد فتحى جمال بسنت101876

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حميده رجب دعاء101877

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم على سعداوى رحمه101878

سويف بنىاألدبىمبصراحمد سلطان كمال سميه101879

سويف بنىاألدبىمبصرزكريا النبى عبد سيد فاطمه101880

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد مصطفى اشرف نورهان101881

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد سيد محمود هاجر101882

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد الفتاح عبد عماد هدير101883

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد بركات اشرف هويدا101884

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد محمود ابراهيم اسراء101885

سويف بنىاألدبىمبصرسيد ابراهيم احمد اسماء101886

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد حسنى الوهاب عبد اشجان101887
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ن364باروط/ ف

ثانباروط/ ف

ن350باروط/ ف

ن441باروط/ ف

ن357باروط/ ف

ثانباروط/ ف

ثانباروط/ ف

ثانباروط/ ف

ثانباروط/ ف

ن508باروط/ ف

ن438باروط/ ف

ثاناهوه/ ف

ن555اهوه/ ف

ن392اهوه/ ف

ن495اهوه/ ف

ن499اهوه/ ف

ن531اهوه/ ف

ثاناهوه/ ف

ثاناهوه/ ف

ن573اهوه/ ف

ن529اهوه/ ف

ثاناهوه/ ف

ثاناهوه/ ف

ثاناهوه/ ف

ثاناهوه/ ف

ثانعفان بنى/ ف

ثانعفان بنى/ ف

ن452عفان بنى/ ف

ن466عفان بنى/ ف

ن503عفان بنى/ ف

ن391عفان بنى/ ف

ن546عفان بنى/ ف

ن392عفان بنى/ ف

ن420عفان بنى/ ف

ن408عفان بنى/ ف

ن486عفان بنى/ ف

ن477عفان بنى/ ف

ن473عفان بنى/ ف

ن500عفان بنى/ ف

ن391سويف ببنى الواسطى/ ف

ن454سويف ببنى الواسطى/ ف

ن403سويف ببنى الواسطى/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصراحمد رجب خالد امانى101888

سويف بنىاألدبىمبصررباح حامد محمد ايه101889

سويف بنىاألدبىمبصرعلى قرنى حسنى جهاد101890

سويف بنىاألدبىمبصركامل سيد محمد خديجه101891

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حلمى خالد دينا101892

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد بدوى حميده رانيا101893

سويف بنىاألدبىمبصرحامد انور محمد رفيده101894

سويف بنىاألدبىمبصرسعيد التواب عبد احمد زينب101895

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد محمود الرازق عبد زينب101896

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد فريح محمد ساره101897

سويف بنىاألدبىمبصرسيد العظيم عبد عصام سميه101898

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد محمد سميه101899

سويف بنىاألدبىمبصرهاشم فايق عمرو شهد101900

سويف بنىاألدبىمبصرمخلوف الباسط عبد هاشم صابرين101901

سويف بنىاألدبىمبصرحسن حسنى النبى عبد غاده101902

سويف بنىاألدبىمبصرسيد محمد رضا فاطمه101903

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حمدى رمضان فاطمه101904

سويف بنىاألدبىمبصرمسعود المجيد عبد عيد مشيره101905

سويف بنىاألدبىمبصرسيد السالم عبد سيد منه101906

سويف بنىاألدبىمبصريحى محمد احمد منى101907

سويف بنىاألدبىمبصرخليفه محمد رضا ناديه101908

سويف بنىاألدبىمبصراحمد رجب رمضان ندى101909

سويف بنىاألدبىمبصرعلى حسن محمود حسن االء101910

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد فتحى محمد احسان101911

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن احمد اسراء101912

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على عزمى اسراء101913

سويف بنىاألدبىمبصرمعبد فهمى احمد اسماء101914

سويف بنىاألدبىمبصرالباقى عبد فرج طارق اسماء101915

سويف بنىاألدبىمبصرشلبى الرحمن عبد شعبان الهام101916

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل زكى رمضان امانى101917

سويف بنىاألدبىمبصرالباسط عبد هللا عبد هالل امانى101918

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد نادى امل101919

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد هاشم فيصل اميره101920

سويف بنىاألدبىمبصرحافظ محمود سيد ايه101921

سويف بنىاألدبىمبصراحمد ناهض عزت ايه101922

سويف بنىاألدبىمبصرصديق مخلوف دسوقى ايه101923

سويف بنىاألدبىمبصرسيد الدين نور احمد ايمان101924

سويف بنىاألدبىمبصرسيد الحميد عبد رأفت ايمان101925

سويف بنىاألدبىمبصراحمد عيد نادى جهاد101926

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد محمود سيد خديجه101927

سويف بنىاألدبىمبصرسيد رمضان محمد دعاء101928

سويف بنىاألدبىمبصرالجيد عبد الحفيظ عبد محمود دعاء101929
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ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ن382سويف ببنى الواسطى/ ف

ن414سويف ببنى الواسطى/ ف

راسبسويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

راسبسويف ببنى الواسطى/ ف

ن447سويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ن430سويف ببنى الواسطى/ ف

راسبسويف ببنى الواسطى/ ف

ن433سويف ببنى الواسطى/ ف

ن387سويف ببنى الواسطى/ ف

راسبسويف ببنى الواسطى/ ف

راسبسويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ن472سويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ن329سويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

راسبسويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ن359اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن436اطواب/ ف

ن403اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن350اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن384اطواب/ ف

راسباطواب/ ف

ن393اطواب/ ف

ن443اطواب/ ف

ن405اطواب/ ف

ن387اطواب/ ف

ن516اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

راسباطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن424اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرحسن سيد شعبان ذكرى101930

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد حسن محمود رانده101931

سويف بنىاألدبىمبصرامين رجب سامى رانيا101932

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد امين محمد رانيا101933

سويف بنىاألدبىمبصرالجيد عبد يوسف سعد طه رشا101934

سويف بنىاألدبىمبصراحمد جبيلى ميهوب ريهام101935

سويف بنىاألدبىمبصرعيسى صالح راضى ساره101936

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود فتحى الغنى عبد ساره101937

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان المولى عبد حسن سهير101938

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على احمد شيماء101939

سويف بنىاألدبىمبصرصادق محمد اشرف شيماء101940

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد محمد سعيد شيماء101941

سويف بنىاألدبىمبصرسريع ابو صادق صادق شيماء101942

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد السميع عبد محمود شيماء101943

سويف بنىاألدبىمبصرزيد ابو محمد فتحى صابرين101944

سويف بنىاألدبىمبصرعلى احمد محروس عائشه101945

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل سيد صالح عبير101946

سويف بنىاألدبىمبصرسيد محمد خالد عفاف101947

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد السميع عبد سمير فاطمه101948

سويف بنىاألدبىمبصراحمد فتحى طه ليلى101949

سويف بنىاألدبىمبصرتوفيق محمود الدين عالء ماجده101950

سويف بنىاألدبىمبصراحمد سيد جمعه مروه101951

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد سيد ياسر مروه101952

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى صالح قرنى مريم101953

سويف بنىاألدبىمبصرخليل محمد محمد مريم101954

سويف بنىاألدبىمبصرحسين جمعه محمد منار101955

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد مؤمن ثابت هللا منه101956

سويف بنىاألدبىمبصربكر ابو كامل رمضان نجالء101957

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان احمد رجب نسمه101958

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد السميع عبد محمود نوال101959

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود حسن محمود نورا101960

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود الكريم عبد رمضان هاجر101961

سويف بنىاألدبىمبصربشير امين عصام هاجر101962

سويف بنىاألدبىمبصرامام الفتاح عبد محمد هاجر101963

سويف بنىاألدبىمبصريوسف سعد احمد هناء101964

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد خالد هناء101965

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد احمد والء101966

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد جمعه رجب اسماء101967

سويف بنىاألدبىمبصراحمد عيد سيد اسماء101968

سويف بنىاألدبىمبصركالوى احمد عيد ايه101969

سويف بنىاألدبىمبصرمندور شاكر محمد ايه101970

سويف بنىاألدبىمبصرالباسط عبد محمد جمال ايمان101971
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ن398اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن473اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن412اطواب/ ف

راسباطواب/ ف

ن443اطواب/ ف

ن531اطواب/ ف

ن374اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن553اطواب/ ف

ن518اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن527اطواب/ ف

ن369اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن341اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن354اطواب/ ف

ن400اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن529اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن562اطواب/ ف

ن452اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن475اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن528اطواب/ ف

ن417اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

راسباطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ثانمندور محمد/ ف

ن435مندور محمد/ ف

ثانمندور محمد/ ف

ثانمندور محمد/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرالعال عبد الرحمن عبد سيد ايمان101972

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد الرحمن عبد دعاء101973

سويف بنىاألدبىمبصرحسين محمود احمد رانيا101974

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد سمير سمر101975

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد فرج خميس شيماء101976

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد مصطفى شيماء101977

سويف بنىاألدبىمبصرحسين محمد الناصر عبد فاطمه101978

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد هللا عبد شعبان لبنى101979

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود احمد محمود لبنى101980

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد محمد محمود ماجده101981

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد صادق سعيد نورهان101982

سويف بنىاألدبىمبصرغانم على صابر هدى101983

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود محمد سعيد والء101984

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد محمد يسر101985

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد محمد بدوى اسراء101986

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود مصطفى ايهاب محمد ايه101987

سويف بنىاألدبىمبصرلبيب عليان راضى ايمان101988

سويف بنىاألدبىمبصرسلطان احمد صالح ايمان101989

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسين محمد زينب101990

سويف بنىاألدبىمبصرالبارى عبد كامل مصطفى صفيه101991

سويف بنىاألدبىمبصراحمد هللا عبد رجب غاده101992

سويف بنىاألدبىمبصرحماد رشيد خالد فاطمه101993

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد صالح الوهاب عبد فاطمه101994

سويف بنىاألدبىمبصرمسلم محمد حمدى فرحه101995

سويف بنىاألدبىمبصرجنيدى محمد ناصر مروه101996

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد انور هاجر101997

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود رياض سالمه هاجر101998

سويف بنىاألدبىمبصرمتولى الفتاح عبد فتحى هاجر101999

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد شاكر مهدى هاجر102000

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد قرنى محمد ايه102001

سويف بنىاألدبىمبصراحمد وفاء احمد جهاد102002

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم محمد شحاته دعاء102003

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد جداوى محمد دعاء102004

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود حسين رمضان رحاب102005

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد انور حسين زينه102006

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على مختار سهام102007

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد محمد جابر شيماء102008

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد المنعم عبد رمادى شيماء102009

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد جداوى شعبان فاطمه102010

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد قرنى محمد فاطمه102011

سويف بنىاألدبىمبصرعالم الحميد عبد جمال هاجر102012

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد انور ربيع هناء102013
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ثانمندور محمد/ ف

راسبمندور محمد/ ف

ثانمندور محمد/ ف

ن379مندور محمد/ ف

راسبمندور محمد/ ف

ثانمندور محمد/ ف

ثانمندور محمد/ ف

ثانمندور محمد/ ف

ثانمندور محمد/ ف

ن505مندور محمد/ ف

ن382مندور محمد/ ف

ن378مندور محمد/ ف

ن437مندور محمد/ ف

ن424مندور محمد/ ف

ن485النور جزيرة/ ف

ثانالنور جزيرة/ ف

ن440النور جزيرة/ ف

ثانالنور جزيرة/ ف

ن404النور جزيرة/ ف

ن396النور جزيرة/ ف

ن376النور جزيرة/ ف

ن406النور جزيرة/ ف

ن388النور جزيرة/ ف

ثانالنور جزيرة/ ف

ن402النور جزيرة/ ف

ن471النور جزيرة/ ف

ن388النور جزيرة/ ف

ن367النور جزيرة/ ف

ن542النور جزيرة/ ف

ثانالملق ابوصير/ ف

ثانالملق ابوصير/ ف

ثانالملق ابوصير/ ف

ن495الملق ابوصير/ ف

ثانالملق ابوصير/ ف

ثانالملق ابوصير/ ف

راسبالملق ابوصير/ ف

راسبالملق ابوصير/ ف

راسبالملق ابوصير/ ف

ن581الملق ابوصير/ ف

ن393الملق ابوصير/ ف

ن346الملق ابوصير/ ف

راسبالملق ابوصير/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى محمد رمضان اسراء102014

سويف بنىاألدبىمبصرفرحات محروس شعبان اسراء102015

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد صالح اسراء102016

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد جمعه اسماء102017

سويف بنىاألدبىمبصرعواد فتحى سيد اسماء102018

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد حسن راضى ايه102019

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد سيد ايه102020

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود رمضان ايمان102021

سويف بنىاألدبىمبصرمبروك هللا عبد مصطفى ايمان102022

سويف بنىاألدبىمبصرسيد هللا عبد شعبان جهاد102023

سويف بنىاألدبىمبصرسيد حامد محمد حنان102024

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل احمد رفعت رحمه102025

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد التواب عبد سيد سهام102026

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض بيومى محمد شيماء102027

سويف بنىاألدبىمبصرجبر زيان طه فاطمه102028

سويف بنىاألدبىمبصرسيد حامد محمود نورا102029

سويف بنىاألدبىمبصرخضر محمود المجيد عبد هاجر102030

سويف بنىاألدبىمبصرالهادى عبد محمود محمد والء102031

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد الناصر عبد اسماء102032

سويف بنىاألدبىمبصرضالم احمد سيد محمد اسماء102033

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم حامد مصطفى اعتماد102034

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان محمد سيد ايمان102035

سويف بنىاألدبىمبصرجوده سعداوى فتحى ايمان102036

سويف بنىاألدبىمبصرسيد احمد محمود تقوى102037

سويف بنىاألدبىمبصركيالنى سيد عامر جهاد102038

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد هللا خلف اللطيف عبد رحاب102039

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حسن احمد دعاء102040

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد القادر عبد احمد دعاء102041

سويف بنىاألدبىمبصربكر ابو الظاهر عبد صالح دعاء102042

سويف بنىاألدبىمبصراحمد وهبه عمرو دينا102043

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد خلف ضياء رباب102044

سويف بنىاألدبىمبصرالسالم عبد سيد الراضى عبد ريم102045

سويف بنىاألدبىمبصرسالم عويس سالم سحر102046

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد يحى جابر سهيال102047

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود زيد ابو بدوى شيماء102048

سويف بنىاألدبىمبصرسيد مراد كمال ضحى102049

سويف بنىاألدبىمبصرمرعى على غزال عايده102050

سويف بنىاألدبىمبصرالسالم عبد بكرى شعبان غاليه102051

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد موسى جمعه غنيه102052

سويف بنىاألدبىمبصرحسن المحسن عبد عالم فاطمه102053

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الحاج الغنى عبد محمد فاطمه102054

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد فتحى محمد فاطمه102055
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ن451الميمون/ ف

ن406الميمون/ ف

ن440الميمون/ ف

ن355الميمون/ ف

ثانالميمون/ ف

ثانالميمون/ ف

ثانالميمون/ ف

ن497الميمون/ ف

راسبالميمون/ ف

ن419الميمون/ ف

ثانالميمون/ ف

ن418الميمون/ ف

ثانالميمون/ ف

ثانالميمون/ ف

ن478الميمون/ ف

راسبالميمون/ ف

ن435الميمون/ ف

ثانالميمون/ ف

ن407سالم المطلب عبد/ ف

ن479سالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

راسبسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ن468سالم المطلب عبد/ ف

ن386سالم المطلب عبد/ ف

ن510سالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ن383سالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ن465سالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ن501سالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ن403.5سالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ن422سالم المطلب عبد/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرالصادق عبد عويس هللا عبد مروه102056

سويف بنىاألدبىمبصريوسف محمد عرفه نسمه102057

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم نورهان102058

سويف بنىاألدبىمبصرمرسى عويس فتحى نجالء102059

سويف بنىاألدبىمبصرجبر على محمود هاجر102060

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد حماده هند102061

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمود شعبان هند102062

سويف بنىاألدبىمبصرحسين ربيع المنعم عبد هند102063

سويف بنىاألدبىمبصرعلى احمد سيد محمد اسماء102064

سويف بنىاألدبىمبصرسيد حسان سيد شربات102065

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد قرنى سيد شيماء102066

سويف بنىاألدبىمبصراحمد بدوى رجب غاده102067

سويف بنىاألدبىمبصرخليفه محمد احمد فاطمه102068

سويف بنىاألدبىمبصرعويس حسين بدوى فاطمه102069

سويف بنىاألدبىمبصرفرج موسى حمدى فاطمه102070

سويف بنىاألدبىمبصرمخيمر محمد محمد احمد فايقه102071

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى جابر ناصر منار102072

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد سالم بدوى والء102073

سويف بنىاألدبىمبصربدوى سليمان بدوى هبه102074

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ورده102075

سويف بنىاألدبىمبصرامام كامل منير ابتهال102076

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد هللا عبد شعبان اسراء102077

سويف بنىاألدبىمبصرعلى قرنى عباس اسراء102078

سويف بنىاألدبىمبصريحى هللا عبد الحميد عبد اسراء102079

سويف بنىاألدبىمبصرسعيد سيد جابر اسماء102080

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد حسين سيد اسماء102081

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود سيد محمد اسماء102082

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عثمان خالد اميره102083

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد طه محمد انهار102084

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد طه حمدى ايه102085

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد فتحى الحميد عبد ايه102086

سويف بنىاألدبىمبصرالواحد عبد محمد محمد محمد ايه102087

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد فهيم انور ايمان102088

سويف بنىاألدبىمبصريوسف حامد يوسف ايمان102089

سويف بنىاألدبىمبصرالعال عبد فكرى ايمن خلود102090

سويف بنىاألدبىمبصرهللا خلف صديق محمد رغده102091

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى حامد رمضان روضه102092

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم الصعيدى عمر احمد ساره102093

سويف بنىاألدبىمبصرالمنعم عبد العليم عبد حسن ساره102094

سويف بنىاألدبىمبصرفرجانى محمد سيد ساره102095

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد صالح محمد سحر102096

سويف بنىاألدبىمبصرشاكر محمد شاكر سعاد102097
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ن360سالم المطلب عبد/ ف

راسبسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

راسبسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

راسبسالم المطلب عبد/ ف

ن350سالم المطلب عبد/ ف

ن393سالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ن362سالم المطلب عبد/ ف

ن399سالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ن591سالم المطلب عبد/ ف

ن437سالم المطلب عبد/ ف

راسبسالم المطلب عبد/ ف

راسبسالم المطلب عبد/ ف

ن393سالم المطلب عبد/ ف

ن491سالم المطلب عبد/ ف

ن435سالم المطلب عبد/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ن394سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن377سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن367سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن558سويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ن398سويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ن430سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن362سويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ن421سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن426سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن431سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن567سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن498سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن527سويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

راسبسويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد عادل شروق102098

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد قرنى رمضان شيماء102099

سويف بنىاألدبىمبصريوسف حامد سعيد شيماء102100

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد محمد عائشه102101

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود المجيد عبد خالد عال102102

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد مرعى محمد كريمه102103

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى حسنى محمد منار102104

سويف بنىاألدبىمبصرسيد عشرى عيد مى102105

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد هللا عبد شعبان نعمه102106

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الدايم عبد عاطف هاجر102107

سويف بنىاألدبىمبصرالسيد الدين عز الحكيم عبد هاجر102108

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم طه عبده هاجر102109

سويف بنىاألدبىمبصرفهيم محمد عيد هاجر102110

سويف بنىاألدبىمبصرالسالم عبد كمال خالد هبه102111

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد سيد هدى102112

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد النور ابو سامح هند102113

سويف بنىاألدبىمبصرالمطلب عبد رمضان هشام احسان102114

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد طه عاطف اسراء102115

سويف بنىاألدبىمبصرتوفيق شكرى عيد اسراء102116

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد حسين اشرف اسماء102117

سويف بنىاألدبىمبصرجمعه جمعه جابر اسماء102118

سويف بنىاألدبىمبصرالهادى عبد العال عبد الدين صالح اسماء102119

سويف بنىاألدبىمبصرفهيم شحاته حسنى ازهار102120

سويف بنىاألدبىمبصرالبارى عبد خضر محمد الشيماء102121

سويف بنىاألدبىمبصرشعبان سالمه اشرف الهام102122

سويف بنىاألدبىمبصرالبارى عبد خضر نادى امل102123

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حامد عوض اميره102124

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن محمد اميره102125

سويف بنىاألدبىمبصراحمد احمد على ايه102126

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد امام محمد ايه102127

سويف بنىاألدبىمبصرسيف ابو صوفى محمد ايه102128

سويف بنىاألدبىمبصرربه عبد عشرى الدين عماد حسناء102129

سويف بنىاألدبىمبصرتوفيق سيد رمضان دعاء102130

سويف بنىاألدبىمبصرالجليل عبد كامل طارق ديانا102131

سويف بنىاألدبىمبصرالسالم عبد جارحى محمد دينا102132

سويف بنىاألدبىمبصرصديق محمد سيد رانيا102133

سويف بنىاألدبىمبصرسيد عويس رمضان رحاب102134

سويف بنىاألدبىمبصرتوفيق هللا عبد سيد رحمه102135

سويف بنىاألدبىمبصرالهادى عبد الواحد عبد هاشم رحمه102136

سويف بنىاألدبىمبصرعلى احمد فتحى زهراء102137

سويف بنىاألدبىمبصرعيد على مصطفى زينب102138

سويف بنىاألدبىمبصرعلى شعبان زكريا ساره102139
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ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ن505سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن395سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن447سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن401سويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ن431سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن402سويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ن455سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن437سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن438سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن427سويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ن431سويف ببنى عدى بنى/ ف

ن572المدينة اهناسيا/ ف

ن380المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن413المدينة اهناسيا/ ف

ن386المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن456.5المدينة اهناسيا/ ف

ن436المدينة اهناسيا/ ف

ن532.5المدينة اهناسيا/ ف

ن414المدينة اهناسيا/ ف

ن484المدينة اهناسيا/ ف

ن377المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن383المدينة اهناسيا/ ف

ن520المدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ن359.5المدينة اهناسيا/ ف

ن449المدينة اهناسيا/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حمدى هانى ساره102140

سويف بنىاألدبىمبصرسيد قرنى رمضان سميه102141

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد محمد سها102142

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد محمد اشرف سهيله102143

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حفنى العليم عبد شروق102144

سويف بنىاألدبىمبصرهرون رجب تامر شيماء102145

سويف بنىاألدبىمبصرعيد على عراقى شيماء102146

سويف بنىاألدبىمبصرالنبى عبد الغنى عبد جابر علياء102147

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان سلمان معوض فردوس102148

سويف بنىاألدبىمبصررجب خميس الناصر عبد مروه102149

سويف بنىاألدبىمبصرصابر ابراهيم صالح نجاه102150

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد رمضان حمدى نسمه102151

سويف بنىاألدبىمبصرتوفيق طه محمد ندى102152

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد سيد منجى ياسمين102153

سويف بنىاألدبىمبصرسلطان سيد النبى عبد اسراء102154

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد الحليم عبد هبار اسراء102155

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد موسى عثمان اميره102156

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد احمد محفوظ اميره102157

سويف بنىاألدبىمبصرعلى سعد رجب االء102158

سويف بنىاألدبىمبصرحسين احمد محمد ايه102159

سويف بنىاألدبىمبصرالغفار عبد جابر رجب تغريد102160

سويف بنىاألدبىمبصرسيد عويس ابراهيم حسناء102161

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمد مبروك حسناء102162

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد المنعم عبد هللا عبد حنان102163

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد صبرى محمد رحاب102164

سويف بنىاألدبىمبصرالناصر عبد محمود نادى زينب102165

سويف بنىاألدبىمبصرسعد محمد جمال ساره102166

سويف بنىاألدبىمبصرحسن جابر عرفه مروه102167

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود سيد محمود مروه102168

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد اللطيف عبد ايمن لمياء102169

سويف بنىاألدبىمبصرحفنى عيسى فرج نورهان102170

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد سعد نرمين102171

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد احمد رجب هدى102172

سويف بنىاألدبىمبصرالناصر عبد احمد مصطفى ياسمين102173

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد محمد سيد اسراء102174

سويف بنىاألدبىمبصرعيد محمد طه اسراء102175

سويف بنىاألدبىمبصرخليفه طلبه سعد اسماء102176

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حماد شعبان اسماء102177

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض امين لطفى امانى102178

سويف بنىاألدبىمبصراحمد هللا عطا حسن اميره102179

سويف بنىاألدبىمبصرخميس على سيد اميره102180

سويف بنىاألدبىمبصرمنصور سيد عاطف اميره102181
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ن393المدينة اهناسيا/ ف

ن356.5المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن386المدينة اهناسيا/ ف

ن519المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن430المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن489المدينة اهناسيا/ ف

ن400.5المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن479المدينة اهناسيا/ ف

ن345المدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ن522المدينة اهناسيا/ ف

ن475المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن431.5المدينة اهناسيا/ ف

ن401المدينة اهناسيا/ ف

ن443المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن405المدينة اهناسيا/ ف

ن378المدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن419المدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ن461قاى/ ف

ن467قاى/ ف

ن369قاى/ ف

ن442قاى/ ف

ثانقاى/ ف

ثانقاى/ ف

ثانقاى/ ف

ن490قاى/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرالرسول عبد العليم عبد محمد اميره102182

سويف بنىاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد اميره102183

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد رجب ايه102184

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد رمضان محمود جيهان102185

سويف بنىاألدبىمبصرالواحد عبد عباس سعد حبيبه102186

سويف بنىاألدبىمبصرمنشاوى احمد ربيع خلود102187

سويف بنىاألدبىمبصرالعليم عبد مصطفى حسين دعاء102188

سويف بنىاألدبىمبصرحسين سعد رمضان دعاء102189

سويف بنىاألدبىمبصرسعيد الكريم عبد حسن رحاب102190

سويف بنىاألدبىمبصرربه عبد خميس الناصر عبد زينب102191

سويف بنىاألدبىمبصرمنجود سلمان عيد شفا102192

سويف بنىاألدبىمبصرالمنعم عبد سيد عاطف عبير102193

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد سعيد عزه102194

سويف بنىاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد رمضان مروه102195

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد على مروه102196

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد مصطفى منار102197

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد شعبان عاطف ندى102198

سويف بنىاألدبىمبصررجب رمضان احمد هبه102199

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى عثمان سيد هبه102200

سويف بنىاألدبىمبصرفهيم رمضان النبى عبد هبه102201

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان راضى محمد وفاء102202

سويف بنىاألدبىمبصرعلوانى الموجود عبد عزت اجالل102203

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد حسين احسان102204

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد هللا عبد حسنى اسراء102205

سويف بنىاألدبىمبصرسالم هللا عبد رمضان امانى102206

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمد حسن ايات102207

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ايمان102208

سويف بنىاألدبىمبصرمرعى التواب عبد حسنى ايه102209

سويف بنىاألدبىمبصرقطب محمد راضى ايه102210

سويف بنىاألدبىمبصرالنبى عبد الوهاب عبد شلقامى ايه102211

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد هللا عبد محمد جهاد102212

سويف بنىاألدبىمبصرالعليم عبد احمد ربيع خلود102213

سويف بنىاألدبىمبصرلملوم سعيد جميل دعاء102214

سويف بنىاألدبىمبصرالعال عبد عزت محمد رانيا102215

سويف بنىاألدبىمبصرسالم هللا عبد رمضان رحمه102216

سويف بنىاألدبىمبصرحسن احمد على رحمه102217

سويف بنىاألدبىمبصرفراج فتحى حسنى رضوه102218

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمود ايهاب رنا102219

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود احمد ساره102220

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد زكى عيسى ساره102221

سويف بنىاألدبىمبصرالعليم عبد محمد نور مريم102222

سويف بنىاألدبىمبصرالسيد المدنى محمد الدين جمال ملكه102223
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ثانقاى/ ف

ن497.5قاى/ ف

راسبقاى/ ف

ثانقاى/ ف

ثانقاى/ ف

ن391.5قاى/ ف

ثانقاى/ ف

راسبقاى/ ف

ثانقاى/ ف

ثانقاى/ ف

ن519قاى/ ف

ثانقاى/ ف

ثانقاى/ ف

راسبقاى/ ف

ثانقاى/ ف

ثانقاى/ ف

ثانقاى/ ف

راسبقاى/ ف

ثانقاى/ ف

ثانقاى/ ف

ن417قاى/ ف

ن483ببا/ ف

ثانببا/ ف

ن495ببا/ ف

ثانببا/ ف

ثانببا/ ف

راسبببا/ ف

ثانببا/ ف

ن499ببا/ ف

ثانببا/ ف

ثانببا/ ف

راسبببا/ ف

ثانببا/ ف

ثانببا/ ف

ن526ببا/ ف

ن567ببا/ ف

ثانببا/ ف

ن425ببا/ ف

ثانببا/ ف

راسبببا/ ف

ن405ببا/ ف

ثانببا/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرمحمود ربيع محمود منار102224

سويف بنىاألدبىمبصرجوده صابر ربيع هاجر102225

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد مساعد العظيم عبد هاجر102226

سويف بنىاألدبىمبصرحسين احمد شعبان هبه102227

سويف بنىاألدبىمبصرسعيد سيد الباسط عبد ياسمين102228

سويف بنىاألدبىمبصرسيد مصطفى محمد ياسمين102229

سويف بنىاألدبىمبصرعمار سعودى نادى اسماء102230

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد ايه102231

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى فايزى مختار تونس102232

سويف بنىاألدبىمبصرمبروك امام محمد ساره102233

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمود محمد مى102234

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عماد ايه102235

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد جابر احمد اسماء102236

سويف بنىاألدبىمبصرعلى هللا عبد سيد اسماء102237

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد صالح اسماء102238

سويف بنىاألدبىمبصروهبه طه على اسماء102239

سويف بنىاألدبىمبصرالرحمن عبد سيد سعيد االء102240

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم محمود محمد ايمان102241

سويف بنىاألدبىمبصرطه خضر محمد حفصه102242

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمد حسن خديجه102243

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد الفضيل عبد محمد زينب102244

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد سيد بكرى سهيله102245

سويف بنىاألدبىمبصرالباقى عبد شحاته سيد فاطمه102246

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الموجود عبد محمد فاطمه102247

سويف بنىاألدبىمبصرحامد كمال مصطفى احمد مروه102248

سويف بنىاألدبىمبصرسيد على احمد نورهان102249

سويف بنىاألدبىمبصرقناوى سمره ابو سيد هاجر102250

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد هاجر102251

سويف بنىاألدبىمبصرعزوز خطاب بدوى االء102252

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد شاكر محمود اسراء102253

سويف بنىاألدبىمبصراحمد ابراهيم ابراهيم اسماء102254

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سعيد احمد اسماء102255

سويف بنىاألدبىمبصرخليل طه بيومى اسماء102256

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد محمد سامى اسماء102257

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد رمضان موسى اميره102258

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سعيد ابراهيم جهاد102259

سويف بنىاألدبىمبصروهبه محمد سيد جهاد102260

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد على حسناء102261

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عبيد مصطفى خلود102262

سويف بنىاألدبىمبصرسيد خاطر احمد دعاء102263

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود العظيم عبد محمود دعاء102264

سويف بنىاألدبىمبصرعلى هللا رضا على رقيه102265
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ثانببا/ ف

ثانببا/ ف

راسبببا/ ف

ن401.5ببا/ ف

ن485ببا/ ف

ن515ببا/ ف

ن585ببا/ ف

ن557ببا/ ف

ن413ببا/ ف

ن554ببا/ ف

ثانببا/ ف

ثانببا/ ف

ن419الحمراء قمبش/ ف

ثانالحمراء قمبش/ ف

ثانالحمراء قمبش/ ف

ن479الحمراء قمبش/ ف

متخلفالحمراء قمبش/ ف

ثانالحمراء قمبش/ ف

ن491الحمراء قمبش/ ف

ن412الحمراء قمبش/ ف

ن477الحمراء قمبش/ ف

ن458الحمراء قمبش/ ف

ن408الحمراء قمبش/ ف

ن514الحمراء قمبش/ ف

ن525الحمراء قمبش/ ف

ن475الحمراء قمبش/ ف

ن414الحمراء قمبش/ ف

ن430الحمراء قمبش/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ن389اللطيف عبد محمود/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ن424.5اللطيف عبد محمود/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

راسباللطيف عبد محمود/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ن380اللطيف عبد محمود/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ن555.5اللطيف عبد محمود/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ثروت عصام رنا102266

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم زكريا زرعى زهراء102267

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود جمعه طارق سميه102268

سويف بنىاألدبىمبصرفداوى محمود حسين سميره102269

سويف بنىاألدبىمبصراحمد فتحى الحسينى سناء102270

سويف بنىاألدبىمبصرفرج جوده فرج صباح102271

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد عيد الدين عالء مريم102272

سويف بنىاألدبىمبصرالحفيظ عبد يونس يحى مريم102273

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد سيد ناديه102274

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد كمال جوده هاجر102275

سويف بنىاألدبىمبصراحمد امين رشاد هاجر102276

سويف بنىاألدبىمبصرحسن سليمان اشرف هناء102277

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد القادر عبد سعيد اسراء102278

سويف بنىاألدبىمبصرحسن الناصر عبد هللا عبد اسراء102279

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على جابر اسماء102280

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود مرسى سيد اسماء102281

سويف بنىاألدبىمبصرالهادى عبد رمضان فرج اسماء102282

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عنتر محمد اسماء102283

سويف بنىاألدبىمبصرالعال ابو محمد مبروك امانى102284

سويف بنىاألدبىمبصرزكى جوده رفعت اميره102285

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سالمه سمير اميره102286

سويف بنىاألدبىمبصررياض سعيد محمد اميره102287

سويف بنىاألدبىمبصرحسن هاشم محمد اميره102288

سويف بنىاألدبىمبصراحمد فتحى حلمى ايمان102289

سويف بنىاألدبىمبصرسعد نوح ربيع ايمان102290

سويف بنىاألدبىمبصرالباقى عبد المعاطى ابو سامى ايمان102291

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عابدين طه ايمان102292

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سليمان الغزالى محمد ايمان102293

سويف بنىاألدبىمبصرعبيد عالم محمد ايمان102294

سويف بنىاألدبىمبصرنطر سعد حسين اميمه102295

سويف بنىاألدبىمبصرمكاوى سنوسى عنتر ايه102296

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد الحميد عبد فوزى ايه102297

سويف بنىاألدبىمبصرصابر اللطيف عبد محمد ايه102298

سويف بنىاألدبىمبصرخلف سعد ناصر ايه102299

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عويس هالل بسمه102300

سويف بنىاألدبىمبصرسنوسى شعبان جمال بسمه102301

سويف بنىاألدبىمبصرالمعتمد عبد الصمد عبد احمد جهاد102302

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد محمد جهاد102303

سويف بنىاألدبىمبصرحسن شعبان احمد دعاء102304

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد محمود محمد رحاب102305

سويف بنىاألدبىمبصرزيد ابو فضل فوزى رانيا102306

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد رمزى احمد رشا102307
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ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ن437اللطيف عبد محمود/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ن424اللطيف عبد محمود/ ف

ن372اللطيف عبد محمود/ ف

ن483اللطيف عبد محمود/ ف

ن375اللطيف عبد محمود/ ف

ن506اللطيف عبد محمود/ ف

ن456اللطيف عبد محمود/ ف

ن419اللطيف عبد محمود/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ن526اللطيف عبد محمود/ ف

ن445راشين صفط/ ف

ن483راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن352راشين صفط/ ف

ن352راشين صفط/ ف

ن524راشين صفط/ ف

ن397راشين صفط/ ف

راسبراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن587راشين صفط/ ف

ن458راشين صفط/ ف

ن410راشين صفط/ ف

ن488راشين صفط/ ف

ن410راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن484راشين صفط/ ف

ن446راشين صفط/ ف

راسبراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن466راشين صفط/ ف

راسبراشين صفط/ ف

ن399راشين صفط/ ف

ن413راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد رمزى رشا102308

سويف بنىاألدبىمبصرجمعه السعود ابو نبيل رضا102309

سويف بنىاألدبىمبصرهللا ضيف سليم مصطفى روان102310

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود محمد اسامه سها102311

سويف بنىاألدبىمبصرصابر اللطيف عبد سيد شيماء102312

سويف بنىاألدبىمبصرجالل العظيم عبد سيد شيماء102313

سويف بنىاألدبىمبصركامل السالم عبد ربيع صباح102314

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حلمى محمد ليلى102315

سويف بنىاألدبىمبصرسريع ابو محمد احمد ملك102316

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد جابر مصطفى مها102317

سويف بنىاألدبىمبصرصياح طه اشرف ناديه102318

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على عاطف ناديه102319

سويف بنىاألدبىمبصرالغفار عبد الصمد عبد فؤاد ناديه102320

سويف بنىاألدبىمبصرزيدان فؤاد زيدان نجالء102321

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد مبروك محمود ندا102322

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود قرنى محمد مصطفى نسمه102323

سويف بنىاألدبىمبصرهللا فيز عاشور مصطفى نورا102324

سويف بنىاألدبىمبصردركى احمد محمد هاجر102325

سويف بنىاألدبىمبصرحسن العظيم عبد سامى هدى102326

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد التواب عبد ربيع ياسمين102327

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان سعد ربيع اميره102328

سويف بنىاألدبىمبصرمكاوى عيد زين بسمه102329

سويف بنىاألدبىمبصرعلى نصر جمال تغريد102330

سويف بنىاألدبىمبصراحمد ابراهيم الليل ابو حليمه102331

سويف بنىاألدبىمبصرالحفيظ عبد كمال حميده دعاء102332

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد شعبان صابر دعاء102333

سويف بنىاألدبىمبصرالمقصود عبد الفتاح عبد المقصود عبد رندا102334

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد طه احمد رحاب102335

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم سعيد ربيع شيماء102336

سويف بنىاألدبىمبصراحمد سيد امين شيماء102337

سويف بنىاألدبىمبصرالحفيظ عبد كمال خيرى شيماء102338

سويف بنىاألدبىمبصرخميس عباس رجب عبير102339

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود سيد فاطمه102340

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد عيد فاطمه102341

سويف بنىاألدبىمبصرحلمى ربيع محمد هشام مروه102342

سويف بنىاألدبىمبصرالعال عبد محمد احمد منى102343

سويف بنىاألدبىمبصرسعيد طه صالح ناديه102344

سويف بنىاألدبىمبصرفاضل حسن احمد نهله102345

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد مصطفى احمد هبه102346

سويف بنىاألدبىمبصرسيد مختار احمد هدير102347

سويف بنىاألدبىمبصرالسالم عبد الجواد عبد ربيع هدير102348

سويف بنىاألدبىمبصراللهى عبد العظيم عبد سعد وسام102349



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4070

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن434راشين صفط/ ف

ن420راشين صفط/ ف

ن470راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن361راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن430راشين صفط/ ف

راسبراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن433راشين صفط/ ف

ن358راشين صفط/ ف

ن399.5راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن420راشين صفط/ ف

ن424راشين صفط/ ف

ن389راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن344راشين صفط/ ف

ن333راشين صفط/ ف

ن475راشين صفط/ ف

راسبراشين صفط/ ف

راسبراشين صفط/ ف

ن427راشين صفط/ ف

ن394راشين صفط/ ف

راسبراشين صفط/ ف

ن461راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن368راشين صفط/ ف

راسبراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن515راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

راسبراشين صفط/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرعلى يحى ابراهيم والء102350

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد توفيق رجب االء102351

سويف بنىاألدبىمبصرعيسى محمد سعد اسراء102352

سويف بنىاألدبىمبصرعلى سيد على اسماء102353

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد مؤمن محمد اسماء102354

سويف بنىاألدبىمبصررمضان فتحى عاطف اشرقت102355

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم الدين صالح الحميد عبد الهام102356

سويف بنىاألدبىمبصرمراد حسن شريف امانى102357

سويف بنىاألدبىمبصرحسن على جمال اميره102358

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد خالد اميره102359

سويف بنىاألدبىمبصرمروان سيد جبريل انوار102360

سويف بنىاألدبىمبصرالرحمن عبد العظيم عبد جمال ايمان102361

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد سيد ناصر ايمان102362

سويف بنىاألدبىمبصرعواد احمد رمضان ايه102363

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد شلقامى اللطيف عبد ايه102364

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد فوزى ايه102365

سويف بنىاألدبىمبصرشريف على صالح بسمه102366

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد فوزى جليله102367

سويف بنىاألدبىمبصرهالل احمد هالل جهاد102368

سويف بنىاألدبىمبصراحمد هللا عبد صابر دعاء102369

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمود جمال رانيا102370

سويف بنىاألدبىمبصرمغيب احمد مسعود رحمه102371

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد قرنى ابراهيم روان102372

سويف بنىاألدبىمبصرالنبى حسب عشرى رجب زينب102373

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد قاسم محمد زينب102374

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد السميع عبد محمد سحر102375

سويف بنىاألدبىمبصرسيد سليم محمد سميحه102376

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد احمد قاسم رجب شيماء102377

سويف بنىاألدبىمبصرالسيد خطاب رمضان شيماء102378

سويف بنىاألدبىمبصرحافظ محمود ابراهيم صباح102379

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد خالد غاده102380

سويف بنىاألدبىمبصرحافظ محمود محمد فاطمه102381

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد محمد القادر عبد لمياء102382

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد بشريده بدوى مديحه102383

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على جندى مروه102384

سويف بنىاألدبىمبصرطه محمد رمضان مروه102385

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد مروه102386

سويف بنىاألدبىمبصرمطاوع العظيم عبد حسين مريم102387

سويف بنىاألدبىمبصرجوده الستار عبد احمد منال102388

سويف بنىاألدبىمبصرسيد جابر فايز منى102389

سويف بنىاألدبىمبصرفاضل احمد محمد مى102390

سويف بنىاألدبىمبصرمعاز محمد ذكى نسرين102391
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ن520راشين صفط/ ف

ن446سمسطا/ ف

ن537سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن492سمسطا/ ف

راسبسمسطا/ ف

ن363سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

راسبسمسطا/ ف

ن419سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن436سمسطا/ ف

ن449سمسطا/ ف

ن361سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن460سمسطا/ ف

راسبسمسطا/ ف

ن352سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

راسبسمسطا/ ف

راسبسمسطا/ ف

راسبسمسطا/ ف

ن495سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن385سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

راسبسمسطا/ ف

ن480سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن538سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

راسبسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن360سمسطا/ ف

ن407سمسطا/ ف

ن394سمسطا/ ف

راسبسمسطا/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على شعبان نورا102392

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد نورا102393

سويف بنىاألدبىمبصرالعاطى عبد عيد سعد هبه102394

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسين جمعه ياسمين102395

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد محمد حسن اسماء102396

سويف بنىاألدبىمبصرشهيه ابو يسن حمد اسماء102397

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد اكرام102398

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد صابر محمود اميره102399

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الدين فخر فتحى ايه102400

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد حسن محمد ايه102401

سويف بنىاألدبىمبصرمحروس غرباوى احمد بسمه102402

سويف بنىاألدبىمبصردسوقى هللا عطا محمود حسناء102403

سويف بنىاألدبىمبصرحميده الستار عبد ابراهيم رانيا102404

سويف بنىاألدبىمبصرتمام الستار عبد صيام رحمه102405

سويف بنىاألدبىمبصرالصمد عبد مفتاح ربيع شهد102406

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد صفاء102407

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد جابر نور غاده102408

سويف بنىاألدبىمبصرامين طه سعد فاطمه102409

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود محمد نوح مروه102410

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد حسين نادى منال102411

سويف بنىاألدبىمبصرالرسول عبد سليم محمد نرمين102412

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد شعبان هدير102413

سويف بنىاألدبىمبصرموسى على محمد اسماء102414

سويف بنىاألدبىمبصردسوقى على حسن االء102415

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد فاروق هانى امانى102416

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد الشرنوبى احمد اميره102417

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد طه محمد اميره102418

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى محمد ابراهيم امينه102419

سويف بنىاألدبىمبصرمحروس سيد محمد ايمان102420

سويف بنىاألدبىمبصرحسنى عمر احمد ايه102421

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل يونس سعد ايه102422

سويف بنىاألدبىمبصرموسى العظيم عبد المصرى محمد حسناء102423

سويف بنىاألدبىمبصرعلى رمضان على دينا102424

سويف بنىاألدبىمبصرحسين محمد محمود دينا102425

سويف بنىاألدبىمبصرغالب احمد جمال رانا102426

سويف بنىاألدبىمبصرعلى احمد محمد رانيا102427

سويف بنىاألدبىمبصرحسين احمد محمد رحاب102428

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود احمد عاطف محمد روضه102429

سويف بنىاألدبىمبصرسيد رمضان ياسر ساميه102430

سويف بنىاألدبىمبصرحسين عبيد عيد سهيله102431

سويف بنىاألدبىمبصراحمد على سعيد سوسن102432

سويف بنىاألدبىمبصراحمد العظيم عبد منصور شرين102433
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راسبسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن394سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

راسبدشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

ن390دشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

ن396دشطوط/ ف

ن332دشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

راسبدشطوط/ ف

راسبدشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

ن340دشطوط/ ف

ن417دشطوط/ ف

راسبدشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

ثانالشقر/ ف

ن389الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن368الشقر/ ف

ن360الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن555الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن361الشقر/ ف

راسبالشقر/ ف

ن556الشقر/ ف

ن518الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن438الشقر/ ف

ن362الشقر/ ف

ن386الشقر/ ف

ن569.5الشقر/ ف

ن386.5الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن498الشقر/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد العظيم عبد جمال شوق102434

سويف بنىاألدبىمبصرعبود سليم ابراهيم شيماء102435

سويف بنىاألدبىمبصرفراج احمد العزيز عبد شيماء102436

سويف بنىاألدبىمبصرعلى على جمال ضحى102437

سويف بنىاألدبىمبصرالغفار عبد احمد لطفى ضحى102438

سويف بنىاألدبىمبصرجوده على شعبان عال102439

سويف بنىاألدبىمبصرحسن هللا عبد رجب غاده102440

سويف بنىاألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمد فاطمه102441

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد محمد مريم102442

سويف بنىاألدبىمبصررحيم سعد رضوان منى102443

سويف بنىاألدبىمبصرعلى سيد اشرف مها102444

سويف بنىاألدبىمبصراحمد جمال احمد ناديه102445

سويف بنىاألدبىمبصرالحافظ عبد حسين احمد نعمه102446

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد محمد ربيع نعمه102447

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد امين احمد هاجر102448

سويف بنىاألدبىمبصرعلى احمد البطل هاجر102449

سويف بنىاألدبىمبصراحمد جمعه رمضان هاجر102450

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد رمضان هاجر102451

سويف بنىاألدبىمبصراحمد سيد سعيد هاجر102452

سويف بنىاألدبىمبصرالرازق عبد امين بدوى هبه102453

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد فتحى غريب والء102454

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد التواب عبد يوسف اسراء102455

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد خليفه احمد اسماء102456

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد احمد اسماء102457

سويف بنىاألدبىمبصرحسن سيد حسن اسماء102458

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عيد االء102459

سويف بنىاألدبىمبصرعقل محمد ابراهيم على اميره102460

سويف بنىاألدبىمبصرعمر طه احمد امنيه102461

سويف بنىاألدبىمبصرمبروك سيد احمد ايمان102462

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان على شعبان ايه102463

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد صالح الوهاب عبد جهاد102464

سويف بنىاألدبىمبصرالعال ابو رمضان بيومى حسناء102465

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل محمود الرحيم عبد حنان102466

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى الرحيم عبد احمد داليا102467

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد خميس معروف داليا102468

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد احمد دعاء102469

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عدلى محمد دعاء102470

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد ايمن دينا102471

سويف بنىاألدبىمبصرحسن سيد نور روحيه102472

سويف بنىاألدبىمبصرحسين عيد بشير شاهنده102473

سويف بنىاألدبىمبصرالعليم عبد سيد محمد شروق102474

سويف بنىاألدبىمبصراحمد شمردل احمد شيماء102475
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ن393الشقر/ ف

ن562الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن427الشقر/ ف

ن386الشقر/ ف

ن513الشقر/ ف

راسبالشقر/ ف

ن381الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن575الشقر/ ف

ن482الشقر/ ف

راسبالشقر/ ف

راسبالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

راسبالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن550الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن360الشقر/ ف

ن338الشقر/ ف

ن422الشقر/ ف

راسبالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن466الشقر/ ف

ن460الشقر/ ف

ن370الشقر/ ف

ن455الشقر/ ف

ن405الشقر/ ف

ن417الشقر/ ف

ن449الشقر/ ف

ن506الشقر/ ف

ن434الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن441الشقر/ ف

ن421الشقر/ ف

ن549الشقر/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرجوده نادى كمال عبير102476

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد بغدادى بطل فاطمه102477

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد حسن فاطمه102478

سويف بنىاألدبىمبصرسيف محمد حسن فرحه102479

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد جابر احمد مرفت102480

سويف بنىاألدبىمبصرزكى احمد عيد منار102481

سويف بنىاألدبىمبصرعتريس طه اشرف محمد منار102482

سويف بنىاألدبىمبصرحسين الراضى عبد شعبان منيره102483

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد كامل الشفيع عبد نجالء102484

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد زهير عثمان نهيله102485

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود الفتاح عبد هاجر102486

سويف بنىاألدبىمبصرالغفار عبد فايز محمد هاجر102487

سويف بنىاألدبىمبصرسيد ناجى احمد هايدى102488

سويف بنىاألدبىمبصرالعظيم عبد حسن ربيع هبه102489

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد سيد اللطيف عبد هبه102490

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد على هبه102491

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان عباس طاهر ياسمين102492

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود كامل نور يومنه102493

سويف بنىاألدبىمبصرالرسول عبد حسن ابراهيم احمد ابتسام102494

سويف بنىاألدبىمبصرمنصور محمد محمد احمد اسماء102495

سويف بنىاألدبىمبصرسيد محمد جمال اسماء102496

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد حسن اسماء102497

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد سعد اسماء102498

سويف بنىاألدبىمبصرمنصور احمد العظيم عبد الوهاب عبد اسماء102499

سويف بنىاألدبىمبصراحمد رفاعى الفتاح عبد صالح امانى102500

سويف بنىاألدبىمبصرالمولى عبد سالمه جمعه امل102501

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان احمد شعبان امل102502

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن عثمان امل102503

سويف بنىاألدبىمبصرحموده حسن محمد جمعه اميره102504

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد محمود سيد ايمان102505

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد ايمان102506

سويف بنىاألدبىمبصرالحليم عبد احمد جمال ايه102507

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد محمد سعد ايه102508

سويف بنىاألدبىمبصرالفضيل عبد محمد احمد سالمه ايه102509

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الباب فتح حسنى شعبان ايه102510

سويف بنىاألدبىمبصرالنبى عبد مبروك رمضان بسنت102511

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم ربيع جهاد102512

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد شحاته الجواد عبد داليا102513

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد انور دعاء102514

سويف بنىاألدبىمبصرالهادى عبد حسن خلف دعاء102515

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد هللا عبد طه دعاء102516

سويف بنىاألدبىمبصرمهدى ابراهيم محمد احمد رباب102517
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ن516الشقر/ ف

ن388الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

راسبالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن464الشقر/ ف

ن376الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن396الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن325الشقر/ ف

ن517الشقر/ ف

ن491الشقر/ ف

راسبالشقر/ ف

ن509اقفهص/ ف

ن392اقفهص/ ف

ن593اقفهص/ ف

ن513اقفهص/ ف

ن364اقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ن385اقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

ن487اقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ن406اقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

ن419اقفهص/ ف

ن510.5اقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ن395اقفهص/ ف

ن445اقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

ن359اقفهص/ ف

ن389اقفهص/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصراحمد النبى عبد عادل رحاب102518

سويف بنىاألدبىمبصراحمد العزيز عبد قرنى نجاح رحاب102519

سويف بنىاألدبىمبصرالدايم عبد صادق عرفات رضا102520

سويف بنىاألدبىمبصرحسين يوسف محمود رضا102521

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد ابراهيم الرحمن عبد رفيده102522

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عويس انور روحيه102523

سويف بنىاألدبىمبصرنصر على طه زينب102524

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى خميس على سماح102525

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد هللا عبد انور شيماء102526

سويف بنىاألدبىمبصراحمد العظيم عبد شعبان شيماء102527

سويف بنىاألدبىمبصرحسيبه ابو سلمان طه شيماء102528

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عباس محمد عباس عبير102529

سويف بنىاألدبىمبصرجابر الوهاب عبد ابراهيم عال102530

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد على حسن فاطمه102531

سويف بنىاألدبىمبصرخميس محمد خميس عادل فاطمه102532

سويف بنىاألدبىمبصرهللا جاب الفتاح عبد محروس قمر102533

سويف بنىاألدبىمبصرخليفه محمود حنفى مروه102534

سويف بنىاألدبىمبصرالعال عبد عباس محمود مروه102535

سويف بنىاألدبىمبصراحمد مصطفى محمد خلف منى102536

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد ناجى الحميد عبد نها102537

سويف بنىاألدبىمبصرالمصرى السعدى حجازى نهى102538

سويف بنىاألدبىمبصرعيد شحاته ابراهيم نوال102539

سويف بنىاألدبىمبصرالحفيظ عبد ماهر احمد نورا102540

سويف بنىاألدبىمبصرالغفار عبد احمد الرحيم عبد نورهان102541

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان صابر عباس عمر نورهان102542

سويف بنىاألدبىمبصراللهى عبد فايز مصطفى نورهان102543

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الوهاب عبد محمد هاله102544

سويف بنىاألدبىمبصرالسميع عبد هللا عبد عصام هانم102545

سويف بنىاألدبىمبصرعاشور محمد الفتاح عبد هناء102546

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد شحاته جوده احمد هند102547

سويف بنىاألدبىمبصرفرج سعيد خلف هند102548

سويف بنىاألدبىمبصرشاكر مساعد محمد والء102549

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن مصطفى والء102550

سويف بنىاألدبىمبصرجابر مصطفى سيد ياسمين102551

المنيااألدبىمبصراحمد محمد احمد اسراء102552

المنيااألدبىمبصرمحمد على احمد خالد اسراء102553

المنيااألدبىمبصرحسن ابراهيم ظريف اسراء102554

المنيااألدبىمبصرمصطفى محمد عثمان اسراء102555

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد على اسراء102556

المنيااألدبىمبصرابراهيم حسن الدين بهاء اسماء102557

المنيااألدبىمبصرخليل سيد خليفه اسماء102558

المنيااألدبىمبصريوسف الدين زين سعد اسماء102559
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ثاناقفهص/ ف

ن412اقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ن425اقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ن463اقفهص/ ف

ن417اقفهص/ ف

ن419اقفهص/ ف

ن516اقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

ن366اقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ن439اقفهص/ ف

ن582اقفهص/ ف

ن544اقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

ن421اقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

ن563اقفهص/ ف

ن422اقفهص/ ف

ن434اقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

ن535اقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ن382اقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

ن505اقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ن395المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ن437.5المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف
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المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الحكيم عبد عطا اسماء102560

المنيااألدبىمبصرالصادق عبد محمد اشرف افراح102561

المنيااألدبىمبصربشندى حسن محمد االء102562

المنيااألدبىمبصرعلى احمد خالد امانى102563

المنيااألدبىمبصرالعال عبد احمد محمد امل102564

المنيااألدبىمبصريوسف شحاته كمال امنه102565

المنيااألدبىمبصربدوى محمد العابدين زين ايات102566

المنيااألدبىمبصرالعال عبد محمود حماده ايمان102567

المنيااألدبىمبصراحمد صابر حسين ايه102568

المنيااألدبىمبصرعلى محمد حمدى ايه102569

المنيااألدبىمبصرحسن محمد خالد ايه102570

المنيااألدبىمبصرسيد الحافظ عبد جاسر بدور102571

المنيااألدبىمبصرابراهيم المصرى ابراهيم بسمه102572

المنيااألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد حفصه102573

المنيااألدبىمبصرقضيب ابراهيم قضيب حميده102574

المنيااألدبىمبصرطالب ابو عثمان فولى داليا102575

المنيااألدبىمبصرمهنى عزات سيد دينا102576

المنيااألدبىمبصرمحمد شحاته رجب رباب102577

المنيااألدبىمبصرسيف صالح اشرف رحاب102578

المنيااألدبىمبصرسليمان محمد سليمان روقيه102579

المنيااألدبىمبصرالفتاح عبد الحكم عبد محمد زينب102580

المنيااألدبىمبصرسلطان مدنى محمد ساره102581

المنيااألدبىمبصرالولى عبد طنطاوى شعبان سعديه102582

المنيااألدبىمبصرقطب صالح القادر عبد سلوى102583

المنيااألدبىمبصرحسين محمد فتحى سميه102584

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الرازق عبد السالم عبد سهام102585

المنيااألدبىمبصرمحمد وردانى عامر سهيله102586

المنيااألدبىمبصرسنوسى مسعود سنوسى شيماء102587

المنيااألدبىمبصرمحمود سيد شعبان صفاء102588

المنيااألدبىمبصرالوالى عبد طنطاوى رجب ضحى102589

المنيااألدبىمبصرقضب ابراهيم مصرى عائشه102590

المنيااألدبىمبصرالمجدوب محمود العيون ابو غنيه102591

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد محمد اسماعيل فاطمه102592

المنيااألدبىمبصررزق طه شعبان فاطمه102593

المنيااألدبىمبصرهاشم فؤاد عصام فرحه102594

المنيااألدبىمبصرنجيب حلمى حسن لمياء102595

المنيااألدبىمبصرمحمود حسين محمد مروه102596

المنيااألدبىمبصرحسين سيد مصطفى مريم102597

المنيااألدبىمبصرمحمد معروف عمر منار102598

المنيااألدبىمبصرالمكارم ابو النعيم عبد سيد منجه102599

المنيااألدبىمبصرفؤاد جمال محمد مياده102600

المنيااألدبىمبصرعلى احمد يحى نجوى102601
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ثانالمنيا/ ف

ن415.5المنيا/ ف

ن329.5المنيا/ ف

ن447.5المنيا/ ف

ن555المنيا/ ف

ن407.5المنيا/ ف

ن376.5المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ن476المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

راسبالمنيا/ ف

ن402المنيا/ ف

ن446المنيا/ ف

ن527.5المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

راسبالمنيا/ ف

ن478.5المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ن405المنيا/ ف

ن431المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

راسبالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ن401المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ن369.5المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف
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المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمد نورهان102602

المنيااألدبىمبصرمهدى محمود اسامه هاجر102603

المنيااألدبىمبصرسليم محمد محمود هاجر102604

المنيااألدبىمبصرمهنى السالم عبد محسن هاله102605

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد على خالد هبه102606

المنيااألدبىمبصررشدان يوسف محمد هبه102607

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد عباس القادر عبد هدى102608

المنيااألدبىمبصرذهنى على هوارى هدى102609

المنيااألدبىمبصرطلبه محمد محمد هناء102610

المنيااألدبىمبصرحسن قبارى اللطيف عبد ياسمين102611

المنيااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد ياسمين102612

المنيااألدبىمبصرعلى الستار عبد على اسراء102613

المنيااألدبىمبصراحمد حسان الرب جاد اسماء102614

المنيااألدبىمبصرعلى الستار عبد خالد اسماء102615

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد الصغير محمد عاش اسماء102616

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسماء102617

المنيااألدبىمبصرموسى ابراهيم سامى امل102618

المنيااألدبىمبصرمصطفى حسن ابراهيم اميره102619

المنيااألدبىمبصرحسين على محمد ايات102620

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد ابراهيم سليم ايه102621

المنيااألدبىمبصرقاسم السالم عبد الحميد عبد ايه102622

المنيااألدبىمبصرمحمد توفيق شعبان تقوى102623

المنيااألدبىمبصرحامد عدلى شعبان رانيا102624

المنيااألدبىمبصراحمد محمدين اسامه رضوه102625

المنيااألدبىمبصرتوفيق نادى احمد روضه102626

المنيااألدبىمبصراحمد حسين محمد ريهام102627

المنيااألدبىمبصرالهادى عبد محمود الهادى ساره102628

المنيااألدبىمبصرمحمد جمعه جمال ساره102629

المنيااألدبىمبصرجوده فتحى فتحى محمد ساره102630

المنيااألدبىمبصرمحمود عمار فتحى سحر102631

المنيااألدبىمبصراحمد محمد شعبان سماح102632

المنيااألدبىمبصرمحمد حسنى عاطف شروق102633

المنيااألدبىمبصراحمد الحفيظ عبد احمد شيماء102634

المنيااألدبىمبصرمحمد جاد رجب شيماء102635

المنيااألدبىمبصرعلى محمد على شيماء102636

المنيااألدبىمبصرطه شحاته احمد عزه102637

المنيااألدبىمبصريسين احمد خيرى عواطف102638

المنيااألدبىمبصررجب احمد شعبان غاده102639

المنيااألدبىمبصرقنديل محمد رمضان فاطمه102640

المنيااألدبىمبصراحمد السيد محمد فاطمه102641

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد سعيد محمد فاطمه102642

المنيااألدبىمبصرهللا عبد العظيم عبد محمد فاطمه102643
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ثانالمنيا/ ف

ن506المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

راسبالمنيا/ ف

راسبالمنيا/ ف

ن476بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن392بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن424بالمنيا العدوة/ ف

ن464بالمنيا العدوة/ ف

ن416بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن487بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن451بالمنيا العدوة/ ف

ن479بالمنيا العدوة/ ف

ن424بالمنيا العدوة/ ف

ن566بالمنيا العدوة/ ف

ن519بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن560بالمنيا العدوة/ ف

ن346بالمنيا العدوة/ ف

ن451بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن359بالمنيا العدوة/ ف

ن411بالمنيا العدوة/ ف

ن482بالمنيا العدوة/ ف

ن456بالمنيا العدوة/ ف

ن505بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن399بالمنيا العدوة/ ف
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المنيااألدبىمبصراحمد احمد عدوى فرحه102644

المنيااألدبىمبصرحسن ربيع محمد الدين حسام لمياء102645

المنيااألدبىمبصرعلى كساب فتحى ليلى102646

المنيااألدبىمبصرمحمد بشير احمد مروه102647

المنيااألدبىمبصرمحمد عاشور جمال مروه102648

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد سعيد ميسون102649

المنيااألدبىمبصراحمد الجيد عبد النبى عبد نرمين102650

المنيااألدبىمبصرمرزوق الدايم عبد سالم نعمه102651

المنيااألدبىمبصرعلى معبد الفتاح عبد نعمه102652

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد محمد رجب نورا102653

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد محمد مختار نوره102654

المنيااألدبىمبصرمحمد خطاب احمد حمدى هاجر102655

المنيااألدبىمبصرهللا عبد الحكم عبد محمد هاجر102656

المنيااألدبىمبصرسالم عايد سالم هويدا102657

المنيااألدبىمبصرعلوانى على نصير هويدا102658

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد محمد حمدان ياسمين102659

المنيااألدبىمبصرجابر جوده جابر اروى102660

المنيااألدبىمبصرمحمد جابر رجب اسراء102661

المنيااألدبىمبصرمحمد شحاته صالح اسراء102662

المنيااألدبىمبصرمحمد صديق عاشور اسراء102663

المنيااألدبىمبصرسيد مرعى رضا اسماء102664

المنيااألدبىمبصرمحمد سباق عيد اسماء102665

المنيااألدبىمبصرابراهيم شحاته عيد اسماء102666

المنيااألدبىمبصرمحمد الجواد عبد ربيع الهام102667

المنيااألدبىمبصرابراهيم ربيع احمد امنه102668

المنيااألدبىمبصرسالم عابد محمد سعد اميره102669

المنيااألدبىمبصراحمد شعبان ربيع اميمه102670

المنيااألدبىمبصراحمد كمال احمد انعام102671

المنيااألدبىمبصرمحمد ثروت السعود ابو ايه102672

المنيااألدبىمبصرعلى محمد على ايمان102673

المنيااألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد رمضان ايه102674

المنيااألدبىمبصرمحمد دسوقى محمد ايه102675

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد الوهاب عبد بسمه102676

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد شعبان جهاد102677

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد ربيعى حسناء102678

المنيااألدبىمبصراحمد على عامر حسناء102679

المنيااألدبىمبصراحمد شرف عيد حنان102680

المنيااألدبىمبصرمحمد مشرف صالح خلود102681

المنيااألدبىمبصرمحمد مصطفى على خلود102682

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد نبيل عزت رباب102683

المنيااألدبىمبصرشعبان رجب عاشور رحمه102684

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد راضى الدين عالء رضوى102685
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ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن348بالمنيا العدوة/ ف

ن342بالمنيا العدوة/ ف

ن369بالمنيا العدوة/ ف

ن456بالمنيا العدوة/ ف

ن396بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن520بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن540بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن379بالمنيا العدوة/ ف

ن420بالمنيا العدوة/ ف

ن444مغاغة/ ف

ن409.5مغاغة/ ف

ن414مغاغة/ ف

ن396.5مغاغة/ ف

راسبمغاغة/ ف

ن409مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

راسبمغاغة/ ف

ن407مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

راسبمغاغة/ ف

ن467مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن557مغاغة/ ف

ن404مغاغة/ ف

ن472مغاغة/ ف

ن412مغاغة/ ف

ن425مغاغة/ ف

ن410مغاغة/ ف

ن403مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن430مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن409مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف
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المنيااألدبىمبصرخليل حمدى الليثى رغده102686

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد عزيز احمد روفيدا102687

المنيااألدبىمبصرابراهيم فاروق هشام زهره102688

المنيااألدبىمبصرمحمود احمد جمال زينب102689

المنيااألدبىمبصرسالمه محمد محروس زينب102690

المنيااألدبىمبصرحسين زيد ابو حسين ساره102691

المنيااألدبىمبصرحافظ عزت رمضان ساره102692

المنيااألدبىمبصرعلى احمد على محمد ساره102693

المنيااألدبىمبصربدوى دياب الوهاب عبد سهام102694

المنيااألدبىمبصرمحمد السيد محمد سهيله102695

المنيااألدبىمبصرالمغيث عبد محمد الرحمن عبد عماد شروق102696

المنيااألدبىمبصرمحمد فولى رضا شيرين102697

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد حسن خليفه شيماء102698

المنيااألدبىمبصرحسن كمال رمضان عائشه102699

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد شعبان علياء102700

المنيااألدبىمبصرحسن محمد محمود علياء102701

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد الزهراء فاطمه102702

المنيااألدبىمبصرسالم حماد السيد فاطمه102703

المنيااألدبىمبصرمحمد مبروك لطفى كرم102704

المنيااألدبىمبصرحسين احمد جمعه مروه102705

المنيااألدبىمبصرابراهيم رجب محمد مروه102706

المنيااألدبىمبصربدوى دياب محمود هللا منه102707

المنيااألدبىمبصرهاشم احمد ابراهيم منى102708

المنيااألدبىمبصربيومى ادهم احمد ناديه102709

المنيااألدبىمبصرعلى احمد على ناديه102710

المنيااألدبىمبصراحمد الوهاب عبد عيد نفيسه102711

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد نادى نورهان102712

المنيااألدبىمبصرالمنعم عبد شعبان هريدى نورهان102713

المنيااألدبىمبصرابراهيم كامل خلف هبه102714

المنيااألدبىمبصرمحمود المنعم عبد محمد هدير102715

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد شاهين الناصر عبد هناء102716

المنيااألدبىمبصرمحمد مرعى فتحى هند102717

المنيااألدبىمبصرحسن احمد محمد هند102718

المنيااألدبىمبصراحمد محمد عمران ياسمين102719

المنيااألدبىمبصرامام احمد محمد ياسمين102720

المنيااألدبىمبصرمحمد على احمد اروى102721

المنيااألدبىمبصرمحمد عاشور ابراهيم اسراء102722

المنيااألدبىمبصرحسن هللا عبد مجدى اسراء102723

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد احمد سليمان اسماء102724

المنيااألدبىمبصرمحمد راضى عاطف اسماء102725

المنيااألدبىمبصرعرابى عجمى محمد اسماء102726

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد عيسى محمد اسماء102727



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4088

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن447مغاغة/ ف

ن417.5مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن424مغاغة/ ف

راسبمغاغة/ ف

ن429مغاغة/ ف

ن438مغاغة/ ف

ن429مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن320مغاغة/ ف

ن399مغاغة/ ف

ن471مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

راسبمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن454مغاغة/ ف

ن404مغاغة/ ف

ن429مغاغة/ ف

ن421مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن488مغاغة/ ف

ن392مغاغة/ ف

راسبمغاغة/ ف

ن415مغاغة/ ف

راسبمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن446مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن386مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن478مغاغة/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن493مزار بنى/ ف

ن366مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف
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المنيااألدبىمبصرالسعود ابو ذيادى مصطفى اسماء102728

المنيااألدبىمبصرفرحات محروس ناصر اسماء102729

المنيااألدبىمبصرمحمد الصمد عبد ناصر الزهراء102730

المنيااألدبىمبصرمحمد حسين احمد كلثوم ام102731

المنيااألدبىمبصرشعبان الليل ابو على امال102732

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد عيسى سيد امنه102733

المنيااألدبىمبصرزيد ابو زيدان عاطف اميره102734

المنيااألدبىمبصرالسيد محمد على اميره102735

المنيااألدبىمبصرالدسوقى ابراهيم محمد اميره102736

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد هللا عبد وليد اميره102737

المنيااألدبىمبصراحمد مراد شعبان انوار102738

المنيااألدبىمبصربدرى ابراهيم رمضان ايات102739

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد سيد ايه102740

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمود هيبه ايه102741

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد ابراهيم ايمان102742

المنيااألدبىمبصرالسيد محمد السيد ايمان102743

المنيااألدبىمبصرحسين مرعى سعد ايمان102744

المنيااألدبىمبصراحمد زكى محمد عصام ايه102745

المنيااألدبىمبصرمحمد منير هللا فتح ايه102746

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد عالء جهاد102747

المنيااألدبىمبصرمحمد بكر ابو اشرف حسناء102748

المنيااألدبىمبصرذكى ناجى عصام حسناء102749

المنيااألدبىمبصرالسعود ابو زيادى مصطفى حسناء102750

المنيااألدبىمبصرعيسى توفيق رضا دعاء102751

المنيااألدبىمبصرحسن محمد عالء رانيا102752

المنيااألدبىمبصرعوض صالح محمد رحاب102753

المنيااألدبىمبصرعثمان محرم احمد رحمه102754

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد رحمه102755

المنيااألدبىمبصرعلى انور رضا رضوى102756

المنيااألدبىمبصرعلى راضى محمد روضه102757

المنيااألدبىمبصرمحمد على السيد مصطفى ريهام102758

المنيااألدبىمبصرابراهيم العودين ابو محمد زينب102759

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد ذكى محمد زينب102760

المنيااألدبىمبصراحمد على محمود زينب102761

المنيااألدبىمبصرعيد سليم مسلم ساره102762

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد عيد احمد ساره102763

المنيااألدبىمبصرهللا عبد جابر ممدوح ساره102764

المنيااألدبىمبصراحمد فرغلى محسن سلمى102765

المنيااألدبىمبصرهللا عبد راسخ حسان سمر102766

المنيااألدبىمبصرمحمد السيد محمد سمر102767

المنيااألدبىمبصرالفضيل عبد عمران عدلى سميره102768

المنيااألدبىمبصرسيد على سيد سوزان102769
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راسبمزار بنى/ ف

ن399مزار بنى/ ف

ن447مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

ن341مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن406مزار بنى/ ف

ن387مزار بنى/ ف

ن434مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن435مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن550مزار بنى/ ف

ن440مزار بنى/ ف

ن382مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن378مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن463مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن483مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن532مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن542مزار بنى/ ف

ن492مزار بنى/ ف

ن487مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن550مزار بنى/ ف

ن384مزار بنى/ ف

ن389مزار بنى/ ف

ن401مزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن451مزار بنى/ ف
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المنيااألدبىمبصرمحمود اخضر حجازى شيماء102770

المنيااألدبىمبصرهللا عبد مبروك عطا شيماء102771

المنيااألدبىمبصرابراهيم فؤاد عيد شيماء102772

المنيااألدبىمبصرمحمد جابر ممدوح شيماء102773

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد الدين نور شيماء102774

المنيااألدبىمبصرابراهيم اسماعيل محمد صفا102775

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد دكرورى الوهاب عبد عبير102776

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد اشرف عزه102777

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد محمد سمير علياء102778

المنيااألدبىمبصرصابر محمد عمر عواطف102779

المنيااألدبىمبصرموسى على رجب غاده102780

المنيااألدبىمبصرشعبان فاروق رجب غاده102781

المنيااألدبىمبصراحمد محمود سليمان غدير102782

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد حسن جمعه فاطمه102783

المنيااألدبىمبصرابراهيم سيد ربيع فاطمه102784

المنيااألدبىمبصرزغلول صابر محمد فاطمه102785

المنيااألدبىمبصرالعال عبد المنعم عبد محروس فرحه102786

المنيااألدبىمبصرعلى سيد على ليلى102787

المنيااألدبىمبصرمحمد فهمى حمدى لينا102788

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد مخيمر محمد مروه102789

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد محمد مصطفى مروه102790

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد الوارث عبد مصطفى مريم102791

المنيااألدبىمبصريوسف خلف اشرف منار102792

المنيااألدبىمبصركامل محمد صبحى منار102793

المنيااألدبىمبصرصالح الفولى مصطفى ندى102794

المنيااألدبىمبصرراضى ربيع ياسر ندى102795

المنيااألدبىمبصرمرسى محمود محمد نسرين102796

المنيااألدبىمبصرالفتاح عبد محمد عماد نورهان102797

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود مؤمن نورهان102798

المنيااألدبىمبصريوسف رمضان خالد هاجر102799

المنيااألدبىمبصراحمد عثمان شعبان هاجر102800

المنيااألدبىمبصرمحمد على محمد هاجر102801

المنيااألدبىمبصرحسين محمد محمود هاجر102802

المنيااألدبىمبصرموسى على محمود هاله102803

المنيااألدبىمبصرحسين سليمان جمعه هانم102804

المنيااألدبىمبصرزيد ابو زيدان عاطف هبه102805

المنيااألدبىمبصرهاللى المجيد عبد همام هيام102806

المنيااألدبىمبصرسيف كمال اشرف والء102807

المنيااألدبىمبصرعلى ابراهيم كمال ياسمين102808

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد كامل عمر الزهراء102809

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد كامل عمر الشيماء102810

المنيااألدبىمبصرمحمد بكر القادر عبد ايه102811
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ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن480مزار بنى/ ف

ن390مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن506مزار بنى/ ف

ن371مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

ن424مزار بنى/ ف

ن351مزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

ن493مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن366مزار بنى/ ف

ن420مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن407مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن502مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن451مزار بنى/ ف

ن495مزار بنى/ ف

ن402مزار بنى/ ف

ن455مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن443مزار بنى/ ف

ن535مزار بنى/ ف

ن472مزار بنى/ ف

ن406ابوجرج/ ف

ثانابوجرج/ ف

راسبابوجرج/ ف
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المنيااألدبىمبصرالحى عبد محمود الحى عبد اسماء102812

المنيااألدبىمبصرهللا عبد جابر ناصر اسماء102813

المنيااألدبىمبصرالفتاح عبد جمعه عصام اميره102814

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد محمد رمضان ابتسام102815

المنيااألدبىمبصرشعيب محمد كمال ايمان102816

المنيااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد معبد خلود102817

المنيااألدبىمبصراحمد محمد احمد داليا102818

المنيااألدبىمبصرصالح محمود طه داليا102819

المنيااألدبىمبصراحمد محمد صالح دعاء102820

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد على يحيى دعاء102821

المنيااألدبىمبصراحسان ابراهيم محمد رحمه102822

المنيااألدبىمبصرعباده على زيد ابو ساره102823

المنيااألدبىمبصراحمد سيد احمد احمد شروق102824

المنيااألدبىمبصرمحمود احمد صالح شيماء102825

المنيااألدبىمبصرمحمد الحليم عبد عزت صابرين102826

المنيااألدبىمبصرابراهيم على محمد صالحه102827

المنيااألدبىمبصرمحمد على خالد نورهان102828

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد محمود محمد نورهان102829

المنيااألدبىمبصرابراهيم شلقامى محمد نورهان102830

المنيااألدبىمبصربكر جمال محمد هانم102831

المنيااألدبىمبصررفاعى محمد حماده وفاء102832

المنيااألدبىمبصرشحاته هللا عبد شحاته االء102833

المنيااألدبىمبصرمحمود احمد حسين احسان102834

المنيااألدبىمبصرشحاته حلمى جمعه اسراء102835

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محمد محمد اسراء102836

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد حسن محمد الهام102837

المنيااألدبىمبصرتوفيق عباس شوقى ايمان102838

المنيااألدبىمبصرمحمود يوسف الحميد عبد ايمان102839

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود رضا امانى102840

المنيااألدبىمبصرعروج سيد جمال امل102841

المنيااألدبىمبصرالسيد عيد صالح اميره102842

المنيااألدبىمبصرعلى احمد عادل اميره102843

المنيااألدبىمبصريوسف رجب محمد اميره102844

المنيااألدبىمبصرمحمد حسين تيجانى ايه102845

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود ربيع ايه102846

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد احمد رضا ايه102847

المنيااألدبىمبصرمحمد عيد عاشور ايه102848

المنيااألدبىمبصرمحمد عاشور عيد ايه102849

المنيااألدبىمبصرخليفه قطب فتحى ايه102850

المنيااألدبىمبصرالاله عبد شلبى رضا بسمه102851

المنيااألدبىمبصرسالمان على محمد جهاد102852

المنيااألدبىمبصرمحمد عاشور عيد حسناء102853
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ن396ابوجرج/ ف

ن433ابوجرج/ ف

ن407ابوجرج/ ف

ن397ابوجرج/ ف

ن377ابوجرج/ ف

ن389ابوجرج/ ف

ن440.5ابوجرج/ ف

ن466ابوجرج/ ف

ن431ابوجرج/ ف

ن391ابوجرج/ ف

ن522ابوجرج/ ف

ن440ابوجرج/ ف

ن535ابوجرج/ ف

ن492ابوجرج/ ف

ن362ابوجرج/ ف

ن358ابوجرج/ ف

ن355ابوجرج/ ف

ثانابوجرج/ ف

ثانابوجرج/ ف

ن392ابوجرج/ ف

ثانابوجرج/ ف

ن436القيس/ ف

ن381القيس/ ف

ن461القيس/ ف

ن357القيس/ ف

ن453القيس/ ف

ن346القيس/ ف

ثانالقيس/ ف

ن469القيس/ ف

ثانالقيس/ ف

ن394القيس/ ف

ن476القيس/ ف

ن497القيس/ ف

ن434القيس/ ف

ن476القيس/ ف

ثانالقيس/ ف

راسبالقيس/ ف

ثانالقيس/ ف

ن487القيس/ ف

راسبالقيس/ ف

ن415القيس/ ف

راسبالقيس/ ف
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المنيااألدبىمبصراسماعيل جمال ناصر داليا102854

المنيااألدبىمبصرحميده احمد عاشور دهب102855

المنيااألدبىمبصراحمد صديق مصطفى دهب102856

المنيااألدبىمبصرطلب سيد على رحمه102857

المنيااألدبىمبصربخيت حسن محمد رضا102858

المنيااألدبىمبصرحسن محمد الدين نصر زهراء102859

المنيااألدبىمبصراحمد محمد رمضان سهير102860

المنيااألدبىمبصرمسعد ياسر حجازى شيماء102861

المنيااألدبىمبصرنوح الحميد عبد حماده شيماء102862

المنيااألدبىمبصرابراهيم المحسن عبد ايمن صفاء102863

المنيااألدبىمبصرسعيد الحميد عبد محمد صفاء102864

المنيااألدبىمبصرشحاته حلمى شحاته فاطمه102865

المنيااألدبىمبصرالسيد عيد ناصر محاسن102866

المنيااألدبىمبصراحمد محمد على منه102867

المنيااألدبىمبصرخليفه قطب ناجح نورهان102868

المنيااألدبىمبصراسماعيل محمود اسماعيل هدى102869

المنيااألدبىمبصرمحمد توفيق صفوت هناء102870

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد ربيع ياسمين102871

المنيااألدبىمبصرابراهيم محسن مسعود ابتسام102872

المنيااألدبىمبصرسالم ابراهيم عاشور اسماء102873

المنيااألدبىمبصرابراهيم احمد محمد اسماء102874

المنيااألدبىمبصرمحمد حسين محمد اسماء102875

المنيااألدبىمبصرامين جابر نجاح اسماء102876

المنيااألدبىمبصرحيدر صالح مجدى الشيماء102877

المنيااألدبىمبصرعرفات حميده محمد امانى102878

المنيااألدبىمبصرالهادى عبد شلقامى رضا ايمان102879

المنيااألدبىمبصرحسن لطفى محمد ايمان102880

المنيااألدبىمبصرحسن فتحى محمود ايناس102881

المنيااألدبىمبصرفؤاد طه محمد حميده102882

المنيااألدبىمبصرحسن حلمى رمضان داليا102883

المنيااألدبىمبصرمحمد راضى محمد رتيبه102884

المنيااألدبىمبصرمحمد جمعه محمد رحمه102885

المنيااألدبىمبصرالحق عبد محمود محمد رحمه102886

المنيااألدبىمبصرخليل كامل حسين رقيه102887

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم شعبان زينب102888

المنيااألدبىمبصراحمد محمد محمد زينب102889

المنيااألدبىمبصرعلى الحليم عبد مصطفى ساره102890

المنيااألدبىمبصرتوفيق صالح احمد سماح102891

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد عويس عالء سنيه102892

المنيااألدبىمبصرالغفار عبد حمدى خالد شيماء102893

المنيااألدبىمبصرمحمد الدين سعد ربيع شيماء102894

المنيااألدبىمبصرمحمود مرزبان محمود عفاف102895
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ثانالقيس/ ف

ن438القيس/ ف

راسبالقيس/ ف

ن409القيس/ ف

ن448.5القيس/ ف

راسبالقيس/ ف

ثانالقيس/ ف

ن410.5القيس/ ف

ن363القيس/ ف

راسبالقيس/ ف

راسبالقيس/ ف

ثانالقيس/ ف

ثانالقيس/ ف

ن437القيس/ ف

ثانالقيس/ ف

راسبالقيس/ ف

ثانالقيس/ ف

ثانالقيس/ ف

راسب(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ن437(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ن432(النصر سيف) بردونة/ ف

راسب(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ن420(النصر سيف) بردونة/ ف

راسب(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ن421(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

راسب(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ن458(النصر سيف) بردونة/ ف

ن493(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

راسب(النصر سيف) بردونة/ ف
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المنيااألدبىمبصرمحمد على ربيع فاطمه102896

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد سالمه فاطمه102897

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد اسماعيل مدى102898

المنيااألدبىمبصرمحمد مندى احمد مريم102899

المنيااألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد مريم102900

المنيااألدبىمبصرصادق لطفى سيد ندا102901

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد يحى عنتر هناء102902

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد عطيه جالل هند102903

المنيااألدبىمبصراحمد احمد رجب والء102904

المنيااألدبىمبصرعلى احمد محمد والء102905

المنيااألدبىمبصرعمر عامر محمد ياسمين102906

المنيااألدبىمبصرمحمود العاطى عبد خلف اسماء102907

المنيااألدبىمبصرعثمان الرؤف عبد على اسماء102908

المنيااألدبىمبصرعيسى محمد محمود اسماء102909

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد فؤاد احمد االء102910

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد محمد احمد الزهراء102911

المنيااألدبىمبصرعيد كامل احمد اميره102912

المنيااألدبىمبصرالمعبود عبد حميد خلف انتصار102913

المنيااألدبىمبصرمحمد فتحى جمال ايمان102914

المنيااألدبىمبصرخليفه راضى خليفه ايمان102915

المنيااألدبىمبصرمحمد منير رضا ايه102916

المنيااألدبىمبصرالموجود عبد عيد عاطف ايه102917

المنيااألدبىمبصركامل عفيفى كامل ايه102918

المنيااألدبىمبصرحسن سيد محمد ايه102919

المنيااألدبىمبصرمحمد نصار عثمان تحيه102920

المنيااألدبىمبصرمحمد منير احمد تيسير102921

المنيااألدبىمبصراحمد اسلمان صالح دعاء102922

المنيااألدبىمبصرمحمد فتحى مصطفى رحمه102923

المنيااألدبىمبصراحمد محمد رشاد ريهام102924

المنيااألدبىمبصرسيف احمد جمال زهراء102925

المنيااألدبىمبصرمحمد راضى عيد زهراء102926

المنيااألدبىمبصرامين محمد محمد زهراء102927

المنيااألدبىمبصرغانم الرازق عبد احمد سحر102928

المنيااألدبىمبصرالسيد محمود السيد سمر102929

المنيااألدبىمبصرعلى العظيم عبد كرم سمر102930

المنيااألدبىمبصرجمال عيد احمد سناء102931

المنيااألدبىمبصرصديق رمضان حسنين سهيله102932

المنيااألدبىمبصرعلى صالح رجب شيماء102933

المنيااألدبىمبصرشاكر على على شيماء102934

المنيااألدبىمبصرتوفيق سعد خلف صفيه102935

المنيااألدبىمبصرحيدر صالح شوقى ضحى102936

المنيااألدبىمبصرراجح على سيد عواطف102937
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ن426(النصر سيف) بردونة/ ف

راسب(النصر سيف) بردونة/ ف

ن444(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ن452(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ن419(النصر سيف) بردونة/ ف

ن508(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

راسب(النصر سيف) بردونة/ ف

راسب(النصر سيف) بردونة/ ف

ن365ابشاق/ ف

ن488ابشاق/ ف

ن432ابشاق/ ف

ن539ابشاق/ ف

ن408ابشاق/ ف

ن488ابشاق/ ف

ن469ابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ن444ابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

راسبابشاق/ ف

راسبابشاق/ ف

ن576ابشاق/ ف

ن444ابشاق/ ف

ن562ابشاق/ ف

ن515ابشاق/ ف

ن533ابشاق/ ف

ن432ابشاق/ ف

ن432ابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ن403ابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ن369ابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف
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المنيااألدبىمبصرالسالم عبد عيد خليفه فاطمه102938

المنيااألدبىمبصركامل عفيفى كامل مروه102939

المنيااألدبىمبصرعلى محمد رجب منار102940

المنيااألدبىمبصرعلى ربه عبد على منار102941

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد محمد منار102942

المنيااألدبىمبصراحمد محمد محمد منار102943

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد محمود صالح منى102944

المنيااألدبىمبصريسن الرحمن عبد العزيز عبد مهديه102945

المنيااألدبىمبصرشحاته محمد ربيع مى102946

المنيااألدبىمبصرعلى عمر ناجح مى102947

المنيااألدبىمبصرمحمد على محمد مياده102948

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد عيد نجاه102949

المنيااألدبىمبصرجمال عيد الجواد عبد نجالء102950

المنيااألدبىمبصرحسنين شحاته معمر نسمه102951

المنيااألدبىمبصرمحمد متولى خالد نعمات102952

المنيااألدبىمبصرمحمد متولى خلف هاجر102953

المنيااألدبىمبصرحسن عثمان القادر عبد هاجر102954

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد فاروق محمد هاجر102955

المنيااألدبىمبصرمحمود شحاته محمود هاجر102956

المنيااألدبىمبصرمحمد اسماعيل جمال هاله102957

المنيااألدبىمبصرالرسول عبد حسن خلف هدير102958

المنيااألدبىمبصرسليمان الحميد عبد شعبان ورده102959

المنيااألدبىمبصرسالم احمد محمد يمنى102960

المنيااألدبىمبصرمحمد رشاد احمد اسماء102961

المنيااألدبىمبصرحسن على حسن اسماء102962

المنيااألدبىمبصرعثمان مظهر رمضان اسماء102963

المنيااألدبىمبصرحسن محمد عرفه اسماء102964

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد صالح مجدى اسماء102965

المنيااألدبىمبصرعثمان احمد محمد اكرام102966

المنيااألدبىمبصركامل محمد خالد االء102967

المنيااألدبىمبصرعيد رمضان حجاج امنه102968

المنيااألدبىمبصرابراهيم احمد العليم عبد امنه102969

المنيااألدبىمبصركامل محمد احمد امنيه102970

المنيااألدبىمبصرعلى جمال ياسين امنيه102971

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد النبى عبد شعبان اميره102972

المنيااألدبىمبصرعثمان فاروق وائل اميره102973

المنيااألدبىمبصرحسن على رجب ايات102974

المنيااألدبىمبصرقبيص احمد محمد ايمان102975

المنيااألدبىمبصراحمد نجيب محمد ايمان102976

المنيااألدبىمبصرالباب فتح الغنى عبد حسن ايه102977

المنيااألدبىمبصرمحمد هالل السالم عبد ايه102978

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد محمد عصام ايه102979
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ثانابشاق/ ف

ن417ابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ن422ابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

راسبابشاق/ ف

ن490ابشاق/ ف

ن509ابشاق/ ف

ن572ابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ن443ابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ن565ابشاق/ ف

ن580ابشاق/ ف

ن566ابشاق/ ف

ن362ابشاق/ ف

ن522ابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ن341ابشاق/ ف

ن349ابشاق/ ف

ن389ابشاق/ ف

ن393مطاى/ ف

ن354مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن444مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن576.5مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن590.5مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن371مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن416مطاى/ ف

ن459مطاى/ ف

ن413مطاى/ ف

ن446مطاى/ ف
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المنيااألدبىمبصرجمعه صالح عيد ايه102980

المنيااألدبىمبصرمحمد على محمد بسمه102981

المنيااألدبىمبصرعبود رمضان ناجح جيهان102982

المنيااألدبىمبصرالشافى عبد السيد ربيع داليا102983

المنيااألدبىمبصرخالد احمد ربيع دعاء102984

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن عمر دعاء102985

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد رجب رحاب102986

المنيااألدبىمبصراحمد صبحى جمال زهراء102987

المنيااألدبىمبصرمحمد حسين محمد ساره102988

المنيااألدبىمبصرالمعبود عبد العظيم عبد محمد سلمى102989

المنيااألدبىمبصرمرعى الغنى عبد رفعت سماح102990

المنيااألدبىمبصرعطا احمد عطا شيماء102991

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد مصطفى شيماء102992

المنيااألدبىمبصرعثمان محمود عثمان صباح102993

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى صفاء102994

المنيااألدبىمبصرعلى ابراهيم جمال ضحى102995

المنيااألدبىمبصرابراهيم رشدى ابراهيم عبير102996

المنيااألدبىمبصراحمد محمود ابراهيم عبير102997

المنيااألدبىمبصرحسن مصطفى محمد علياء102998

المنيااألدبىمبصرحسن محمد خالد فاطمه102999

المنيااألدبىمبصرحسين طلب جمعه كريمان103000

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد صاوى محمود ليلى103001

المنيااألدبىمبصرخلف فتحى شعبان منار103002

المنيااألدبىمبصرمحمد خليفه عاشور منار103003

المنيااألدبىمبصرفؤاد شلقامى اشرف هاجر103004

المنيااألدبىمبصرطلب محمد عاشور هاجر103005

المنيااألدبىمبصرخطاب محروس خطاب هدير103006

المنيااألدبىمبصرسيد محمد عثمان وردشان103007

المنيااألدبىمبصرحسن احمد محمد ياسمين103008

المنيااألدبىمبصرالجليل عبد حسن تيجان االء103009

المنيااألدبىمبصرالهادى عبد محمد حامد االء103010

المنيااألدبىمبصرمحمد فتحى محمد اسيه103011

المنيااألدبىمبصرالعزايم ابو فاروق الباقى عبد هللا ايه103012

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد فرحان ايه103013

المنيااألدبىمبصرمحمد الصغير محمد يسرى ايه103014

المنيااألدبىمبصرشقرانى ابراهيم بركات ارزاق103015

المنيااألدبىمبصراحمد خليفه احمد اروى103016

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود احمد اسراء103017

المنيااألدبىمبصرمحمد حمدى سيد اسراء103018

المنيااألدبىمبصرمحمد جمال عثمان اسراء103019

المنيااألدبىمبصرمحمد عباس جمال اسماء103020

المنيااألدبىمبصريسن مراد حسن اسماء103021
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ن410.5مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

راسبمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن422مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن413مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

راسبمطاى/ ف

ن451.5مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

راسبمطاى/ ف

راسبمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن565مطاى/ ف

ن381.5مطاى/ ف

ن514مطاى/ ف

ن465مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن502.5مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن418.5مطاى/ ف

ن442مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

راسبمطاى/ ف

ن352مطاى/ ف

ن550سمالوط/ ف

ن430سمالوط/ ف

ن415سمالوط/ ف

ن383سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن460سمالوط/ ف

ن408.5سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن463سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن576سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف
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المنيااألدبىمبصرمهدى المعين عبد على اسماء103022

المنيااألدبىمبصرمحمد الصغير محمد رجب امانى103023

المنيااألدبىمبصرفرحان محمد خلف امينه103024

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود احمد اميره103025

المنيااألدبىمبصرعيد خلف حربى اميره103026

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد زيدان ممدوح ايمان103027

المنيااألدبىمبصرمحمد موسى محمد جهاد103028

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد محمد حليمه103029

المنيااألدبىمبصرحسن فرج طراف ريحاب103030

المنيااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد على رشا103031

المنيااألدبىمبصردكرورى محمد حسن روان103032

المنيااألدبىمبصرالعال عبد منصور محمد زينب103033

المنيااألدبىمبصراحمد ناجى محمد زينب103034

المنيااألدبىمبصرحسن صالح هانى ساره103035

المنيااألدبىمبصرمحمد الصغير محمد اشرف ساميه103036

المنيااألدبىمبصردياب محمد احمد يحيى شذا103037

المنيااألدبىمبصرعامر محمد رمضان شمس103038

المنيااألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد شعبان شهد103039

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم عصام شيماء103040

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد محى عائشه103041

المنيااألدبىمبصرعثمان شلقامى عالء عبير103042

المنيااألدبىمبصربيومى بدرى جمعه عزيزه103043

المنيااألدبىمبصرمحمد عتريس رمضان غاده103044

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد سيد غاده103045

المنيااألدبىمبصرعثمان الحميد عبد انور فاطمه103046

المنيااألدبىمبصرشحاته سيد شحاته فاطمه103047

المنيااألدبىمبصراحمد حسين على فاطمه103048

المنيااألدبىمبصرفهمى عاشور محمود فوزيه103049

المنيااألدبىمبصرمعروف احمد حامد لمياء103050

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمود رمضان لمياء103051

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد سامح مروه103052

المنيااألدبىمبصرفاضل كمال محسن نور103053

المنيااألدبىمبصرهللا عبد سيد خلف نورهان103054

المنيااألدبىمبصرمحمد تونى وليد نورهان103055

المنيااألدبىمبصرمهدى رفعت رأفت هاجر103056

المنيااألدبىمبصرخلف ابراهيم محمد هبه103057

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن على هند103058

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد فهمى هللا عبد اسراء103059

المنيااألدبىمبصربدوى محمد عزت ايناس103060

المنيااألدبىمبصرشيب فاروق حمدى جهاد103061

المنيااألدبىمبصرشاكر فؤاد سالمه حنان103062

المنيااألدبىمبصرمحمد كامل جمال دعاء103063
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ن445سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

راسبسمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن482سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن403سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن430سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن422سمالوط/ ف

ن349سمالوط/ ف

ن435سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن445سمالوط/ ف

ن516سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن579سمالوط/ ف

ن401سمالوط/ ف

ن428سمالوط/ ف

ن405سمالوط/ ف

راسبسمالوط/ ف

ن394.5سمالوط/ ف

ن426.5سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

راسبسمالوط/ ف

ن395سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن511سمالوط/ ف

راسبسمالوط/ ف

ن455سمالوط/ ف

ن431سمالوط/ ف

ن402.5سمالوط/ ف

ن441سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ثاناسطال/ ف

ن525اسطال/ ف

ثاناسطال/ ف

ثاناسطال/ ف

ن455.5اسطال/ ف
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المنيااألدبىمبصرمحمد راضى النميرى سهيله103064

المنيااألدبىمبصرربه عبد محمد جميل كريمه103065

المنيااألدبىمبصرتوفيق محمد الدين عالء ياسمين103066

المنيااألدبىمبصرحسين الحميد عبد احمد اسماء103067

المنيااألدبىمبصرهللا عبد مفتاح هللا عبد اسماء103068

المنيااألدبىمبصرهللا عبد عطا امين ايه103069

المنيااألدبىمبصرمرسى محمد رفاعى دعاء103070

المنيااألدبىمبصرمرغنى محمود القادر عبد سهيله103071

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد احمد فرج سهيله103072

المنيااألدبىمبصرمحمد على هللا عبد ضاويه103073

المنيااألدبىمبصرهللا عبد مفتاح هللا عبد فاطمه103074

المنيااألدبىمبصرمحمد هارون يوسف منى103075

المنيااألدبىمبصرعلى صالح الحميد عبد هاجر103076

المنيااألدبىمبصرمرسى الرازق عبد محمد هاجر103077

المنيااألدبىمبصرمرسى محمد فرج والء103078

المنيااألدبىمبصرسيد حفظى احمد اروى103079

المنيااألدبىمبصرمحمود فوزى جمال اسراء103080

المنيااألدبىمبصرحسين محمد احمد اسماء103081

المنيااألدبىمبصرحسن محمد اسماعيل اسماء103082

المنيااألدبىمبصرنايل رزق حسن اسماء103083

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد طه اسماء103084

المنيااألدبىمبصرمحمد سالم عوض االء103085

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد االاله عبد يحى هاشم ام103086

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد انور معتصم امل103087

المنيااألدبىمبصراحمد حسين حماده اميره103088

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد محمد القادر عبد اميره103089

المنيااألدبىمبصرزيدان الحميد عبد سيد امينه103090

المنيااألدبىمبصرالنعيم عبد الدين زين الحميد عبد انتصار103091

المنيااألدبىمبصرمتولى سيد محمود ايات103092

المنيااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد سيد ايمان103093

المنيااألدبىمبصرمتولى حماد اسماعيل ايه103094

المنيااألدبىمبصرفرحات انور رضا ايه103095

المنيااألدبىمبصرصالح هانى احمد محمد ايه103096

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد طالل هانى بديهه103097

المنيااألدبىمبصرسعيد رزق ناصر تيسير103098

المنيااألدبىمبصرالعال عبد مكرم مختار جميله103099

المنيااألدبىمبصرالولى عبد محمد رضا جهاد103100

المنيااألدبىمبصرحسين ياسين ابراهيم خديجه103101

المنيااألدبىمبصرسالم طه محمد رحمه103102

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد رمضان خالد زينب103103

المنيااألدبىمبصرشحاته محمود حربى ساره103104

المنيااألدبىمبصرعلى الصبور عبد رضا ساره103105
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ثاناسطال/ ف

ن469اسطال/ ف

ثاناسطال/ ف

ن452العلوانى/ ف

ثانالعلوانى/ ف

ن522العلوانى/ ف

ن402العلوانى/ ف

ن379العلوانى/ ف

راسبالعلوانى/ ف

راسبالعلوانى/ ف

ثانالعلوانى/ ف

ثانالعلوانى/ ف

ثانالعلوانى/ ف

ن431العلوانى/ ف

ثانالعلوانى/ ف

ن422الفكرية/ ف

ن591.5الفكرية/ ف

ن419الفكرية/ ف

ن578.5الفكرية/ ف

راسبالفكرية/ ف

ن399.5الفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ن360.5الفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ن388.5الفكرية/ ف

ن342الفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ن330الفكرية/ ف

ن383الفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ن421الفكرية/ ف

ن433الفكرية/ ف

ن440الفكرية/ ف

ن404الفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ن433.5الفكرية/ ف

ن414الفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ن500الفكرية/ ف
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المنيااألدبىمبصرقاسم محمد رضا شيرين103106

المنيااألدبىمبصرمحمود فوزى محمد شيرين103107

المنيااألدبىمبصراحمد محمد عالء شيرهان103108

المنيااألدبىمبصرهاشم سعد هاشم شيماء103109

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد سعودى عزه103110

المنيااألدبىمبصرسليمان عوض اسماعيل عال103111

المنيااألدبىمبصرمهنى خلف رجب غاده103112

المنيااألدبىمبصرنجيب النبى عبد حمدى فاطمه103113

المنيااألدبىمبصرصالح سعد احمد فاطمه103114

المنيااألدبىمبصركامل سليمان محمد فاطمه103115

المنيااألدبىمبصرحسين شحاته خلف فرحه103116

المنيااألدبىمبصرتونى الحميد عبد محمد لطيفه103117

المنيااألدبىمبصرمحمد عثمان ياسر مروه103118

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد محمود مريم103119

المنيااألدبىمبصرمحمد البديع عبد منصور منى103120

المنيااألدبىمبصرالدين كمال عبده الفتاح عبد مى103121

المنيااألدبىمبصرالنعيم عبد ياسين رجب نورهان103122

المنيااألدبىمبصرحسن على حسن نيره103123

المنيااألدبىمبصراسماعيل احمد اسماعيل هاجر103124

المنيااألدبىمبصرشحاته محمود حربى هاجر103125

المنيااألدبىمبصرضيف ربيع محمد هاجر103126

المنيااألدبىمبصرفهمى بكر احمد هدى103127

المنيااألدبىمبصراسماعيل ابراهيم احمد هناء103128

المنيااألدبىمبصرعلى محمود صالح ياسمين103129

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد على ياسمين103130

المنيااألدبىمبصراحمد الباقى عبد فضل ياسمين103131

المنيااألدبىمبصرحسن الفتاح عبد عمر اسراء103132

المنيااألدبىمبصرادريس خيرى سعداوى اسماء103133

المنيااألدبىمبصريوسف حسن محمد ايه103134

المنيااألدبىمبصرعلى محمد اسماعيل خديجه103135

المنيااألدبىمبصرعثمان كامل احمد دعاء103136

المنيااألدبىمبصراحمد عرندس على دعاء103137

المنيااألدبىمبصرالجابر عبد العزيز عبد محمود شيماء103138

المنيااألدبىمبصرالمالك عبد كمال مصطفى شيماء103139

المنيااألدبىمبصراحمد كمال رمضان ناديه103140

المنيااألدبىمبصرالحق عبد مكرم محمد هناء103141

المنيااألدبىمبصرنجيب حمدى مندى اسماء103142

المنيااألدبىمبصرعفيفى يوسف محمد ايمان103143

المنيااألدبىمبصريوسف دسوقى سمير سعاد103144

المنيااألدبىمبصرطاقيه ابو الرشيد عبد محمد منار103145

المنيااألدبىمبصرطلبه نجيب حربى منى103146

المنيااألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد منيره103147
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ن403الفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ن470الفكرية/ ف

ن368الفكرية/ ف

ن413الفكرية/ ف

ن382الفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ن389الفكرية/ ف

ن577الفكرية/ ف

ن513الفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ن545الفكرية/ ف

ن396الفكرية/ ف

ن590الفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ن375الفكرية/ ف

ن522الفكرية/ ف

ن407الفكرية/ ف

ن334الشروق حسـن بنى/ ف

ن441الشروق حسـن بنى/ ف

راسبالشروق حسـن بنى/ ف

ثانالشروق حسـن بنى/ ف

ن374الشروق حسـن بنى/ ف

ن402الشروق حسـن بنى/ ف

ن348الشروق حسـن بنى/ ف

ثانالشروق حسـن بنى/ ف

ن391الشروق حسـن بنى/ ف

ثانالشروق حسـن بنى/ ف

ثانتمى الشيخ/ ف

ن448تمى الشيخ/ ف

ن433تمى الشيخ/ ف

ثانتمى الشيخ/ ف

ثانتمى الشيخ/ ف

ثانتمى الشيخ/ ف
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المنيااألدبىمبصرمحمد محمود كامل محمد ورده103148

المنيااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد ياسمين103149

المنيااألدبىمبصريوسف صالح محمد اريج103150

المنيااألدبىمبصرمحمود فاضل محمد اسراء103151

المنيااألدبىمبصرعلى خليفه فتحى امل103152

المنيااألدبىمبصرمصطفى العزيز عبد خالد اميره103153

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد هللا فرج ربيعى اميره103154

المنيااألدبىمبصرمحمود حسن محمود ايه103155

المنيااألدبىمبصرحسن محمد الدين نصر ريم103156

المنيااألدبىمبصرمحمود هللا عبد على زهور103157

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد الحى عبد عصام سهيله103158

المنيااألدبىمبصرالفتاح عبد عثمان فضل شيماء103159

المنيااألدبىمبصرالهادى عبد سيد محمد شيماء103160

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد النجا ابو صابرين103161

المنيااألدبىمبصرمحمد رشدى طه صابرين103162

المنيااألدبىمبصرمحمد فتحى مدحت صباح103163

المنيااألدبىمبصرصادق محمد احمد فاطمه103164

المنيااألدبىمبصرالبصير عبد فيض اسماعيل فاطمه103165

المنيااألدبىمبصرسيد فيض جمال فاطمه103166

المنيااألدبىمبصررياض احمد اسماعيل فرحه103167

المنيااألدبىمبصرحسن احمد فرغلى مروه103168

المنيااألدبىمبصرالجليل عبد محمود مصطفى مروه103169

المنيااألدبىمبصرالمعز عبد ممدوح اسماعيل مريم103170

المنيااألدبىمبصرعثمان محمد انور مريم103171

المنيااألدبىمبصرعلى احمد سليمان منار103172

المنيااألدبىمبصرالحكم عبد توفيق على منار103173

المنيااألدبىمبصرمحمود هللا عبد على هللا منه103174

المنيااألدبىمبصراحمد الحميد عبد محمد مياده103175

المنيااألدبىمبصراحمد خليفه شعبان نجالء103176

المنيااألدبىمبصرسليمان الحميد عبد جمال نورا103177

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد ابراهيم وائل نورهان103178

المنيااألدبىمبصراحمد فتحى محمد هاجر103179

المنيااألدبىمبصرمحمد رفعت ناجح هاجر103180

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد الحى عبد عماد هاله103181

المنيااألدبىمبصراصمعى الفتاح عبد صابر هدير103182

المنيااألدبىمبصراسماعيل محمد رجب هند103183

المنيااألدبىمبصرسباعى احمد سيد هند103184

المنيااألدبىمبصرعلى حسن محمد ياسمين103185

المنيااألدبىمبصراحمد هللا عطا محمد ياسمين103186

المنيااألدبىمبصرشحاته العزيز عبد محمد اسراء103187

المنيااألدبىمبصرسيد اسماعيل صالح اسماء103188

المنيااألدبىمبصرتونى محمد صالح اسماء103189
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ثانتمى الشيخ/ ف

ثانتمى الشيخ/ ف

ثاناتليدم/ ف

ثاناتليدم/ ف

ن549اتليدم/ ف

ن395اتليدم/ ف

ن543اتليدم/ ف

ن384اتليدم/ ف

ثاناتليدم/ ف

ثاناتليدم/ ف

ثاناتليدم/ ف

ن372اتليدم/ ف

ن529اتليدم/ ف

ثاناتليدم/ ف

ن339اتليدم/ ف

راسباتليدم/ ف

ن370اتليدم/ ف

ثاناتليدم/ ف

ن441اتليدم/ ف

ن394اتليدم/ ف

ثاناتليدم/ ف

ن402اتليدم/ ف

ن353اتليدم/ ف

ن463اتليدم/ ف

ن442اتليدم/ ف

ثاناتليدم/ ف

ثاناتليدم/ ف

ن428اتليدم/ ف

ن429اتليدم/ ف

ثاناتليدم/ ف

ن484اتليدم/ ف

ن415اتليدم/ ف

ن492اتليدم/ ف

ثاناتليدم/ ف

ن375اتليدم/ ف

ن409اتليدم/ ف

ن454اتليدم/ ف

ن452اتليدم/ ف

ن420اتليدم/ ف

ن472بالمنيا عبيد بنى/ ف

ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

ن544بالمنيا عبيد بنى/ ف
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المنيااألدبىمبصرعلى كامل على ايه103190

المنيااألدبىمبصرتوفيق المحسن عبد هانى بسمه103191

المنيااألدبىمبصرمحمود خليل محسن حنان103192

المنيااألدبىمبصرقاسم الرحمن عبد ضاحى دعاء103193

المنيااألدبىمبصرسليمان صالح هنى رشا103194

المنيااألدبىمبصرمحمد شحاته مرسى زينب103195

المنيااألدبىمبصرحسن بيومى بهاء ساره103196

المنيااألدبىمبصرعلى التواب عبد كمال سالمه103197

المنيااألدبىمبصرمحمد صابر احمد سها103198

المنيااألدبىمبصرالليل ابو سيد امير شروق103199

المنيااألدبىمبصرنجيب حسن فخرى شيرين103200

المنيااألدبىمبصرالليل ابو احمد عمر شيماء103201

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد محمود احمد صفاء103202

المنيااألدبىمبصرتونى صادق المنعم عبد ضحى103203

المنيااألدبىمبصرتونى رمضان محمد ضحى103204

المنيااألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد محمد ضحى103205

المنيااألدبىمبصرعلى صالح خالد غاده103206

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد الحافظ عبد الدين صالح غاده103207

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد محمد ابراهيم فرحه103208

المنيااألدبىمبصراحمد على سعد مشيره103209

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد حسن محمد ناديه103210

المنيااألدبىمبصرمرسى محمد محمد ندى103211

المنيااألدبىمبصرعلى عثمان على نرمين103212

المنيااألدبىمبصراحمد احمد اسماعيل نورا103213

المنيااألدبىمبصرمحمد فخرى صابر نورا103214

المنيااألدبىمبصرحسن بيومى بهاء نورهان103215

المنيااألدبىمبصرحسن محمد رمضان نورهان103216

المنيااألدبىمبصرقاسم الرحمن عبد رشدى هاجر103217

المنيااألدبىمبصرالهادى عبد سنوسى مصطفى هايدى103218

المنيااألدبىمبصرطه شعبان جمال هبه103219

المنيااألدبىمبصرعلى الحميد عبد احمد هدى103220

المنيااألدبىمبصرالعال ابو الرحيم عبد رفاعى هناء103221

المنيااألدبىمبصرهالل حسن محمد هيام103222

المنيااألدبىمبصرمحمد السفاوى محمد الناصر عبد اسراء103223

المنيااألدبىمبصرالظاهر عبد انعم محمود جهاد103224

المنيااألدبىمبصرسالم احمد جالل رانيا103225

المنيااألدبىمبصراسماعيل محمد حسين زهراء103226

المنيااألدبىمبصرعثمان محمد اسماعيل سهيله103227

المنيااألدبىمبصرزكى فتحى جمال سهيله103228

المنيااألدبىمبصرمحمد الفتوح ابو السيد شروق103229

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد المنعم عبد محمد شيماء103230

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد المنعم عبد محمد عبير103231
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ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

ن502بالمنيا عبيد بنى/ ف

ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

ن552بالمنيا عبيد بنى/ ف

ن464بالمنيا عبيد بنى/ ف

ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

راسببالمنيا عبيد بنى/ ف

ن530بالمنيا عبيد بنى/ ف

ن447بالمنيا عبيد بنى/ ف

ن522بالمنيا عبيد بنى/ ف

ن479بالمنيا عبيد بنى/ ف

ن404بالمنيا عبيد بنى/ ف

راسببالمنيا عبيد بنى/ ف

ن493بالمنيا عبيد بنى/ ف

ن567بالمنيا عبيد بنى/ ف

ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

ن510بالمنيا عبيد بنى/ ف

راسببالمنيا عبيد بنى/ ف

راسببالمنيا عبيد بنى/ ف

ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

ن439بالمنيا عبيد بنى/ ف

ن429بالمنيا عبيد بنى/ ف

ن399بالمنيا عبيد بنى/ ف

راسببالمنيا عبيد بنى/ ف

ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

ن530بالمنيا عبيد بنى/ ف

ن516بالمنيا عبيد بنى/ ف

راسببالمنيا عبيد بنى/ ف

ن576سفاى/ ف

ثانسفاى/ ف

راسبسفاى/ ف

ن388سفاى/ ف

ن372سفاى/ ف

راسبسفاى/ ف

ثانسفاى/ ف

ن428سفاى/ ف

ن530سفاى/ ف
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المنيااألدبىمبصرادم على عيد فاطمه103232

المنيااألدبىمبصرابراهيم السالم عبد ناصر فاديه103233

المنيااألدبىمبصرعلى سيد عالء نورهان103234

المنيااألدبىمبصراحمد خلف محمد ندا103235

المنيااألدبىمبصرسيد على محمد مريم103236

المنيااألدبىمبصرادم على ادم هاجر103237

المنيااألدبىمبصرصالح العزيز عبد محمود هاجر103238

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم هدى103239

المنيااألدبىمبصرهللا عطا هللا عبد مصطفى هللا االء103240

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد محمود محمد اسماء103241

المنيااألدبىمبصرعاشور مصطفى محمد ايه103242

المنيااألدبىمبصرالهم العاطى عبد صابر دعاء103243

المنيااألدبىمبصرزكى نجاح محمد زينب103244

المنيااألدبىمبصراحمد محمد قطب شريهان103245

المنيااألدبىمبصرداخلى سيد صافى شيماء103246

المنيااألدبىمبصرصالح محمد هللا عبد الزهراء فاطمه103247

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد فوزى كمال كريمه103248

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد حجازى حموده مروه103249

المنيااألدبىمبصراحمد محمد رفاعى نجالء103250

المنيااألدبىمبصرابراهيم على صالح هاجر103251

المنيااألدبىمبصررياض شحاته احمد ياسمين103252

المنيااألدبىمبصراحمد محمد مدحت ياسمين103253

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد حزين ابراهيم اسراء103254

المنيااألدبىمبصرالستار عبد قرنى اشرف اسراء103255

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد العليم عبد نجاح اسراء103256

المنيااألدبىمبصرفتحى عثمان يسرى اسراء103257

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد كامل محمد ايمان103258

المنيااألدبىمبصرحسانين سيد ناجح ايمان103259

المنيااألدبىمبصرحسن الرحيم عبد جمال ايمان103260

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد فوزى صبحى اسماء103261

المنيااألدبىمبصرمحمد زيد ابو طه اسماء103262

المنيااألدبىمبصرعبده سيد رضا امانى103263

المنيااألدبىمبصرحسونه عيد نبيل امانى103264

المنيااألدبىمبصرعلى محمد سيد االء103265

المنيااألدبىمبصرشحاته انور محمد امال103266

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد فتحى محمود امنه103267

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد هللا عبد حسن ايات103268

المنيااألدبىمبصرحسن الرحيم عبد جمال ايه103269

المنيااألدبىمبصرشحاته خليفه غانم ايه103270

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد محمد فتحى ايه103271

المنيااألدبىمبصرحسين مصطفى بهاء محمد ايه103272

المنيااألدبىمبصرطه محمد محمود ايه103273
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ثانسفاى/ ف

ن388سفاى/ ف

ثانسفاى/ ف

ن438سفاى/ ف

ن527سفاى/ ف

ن379سفاى/ ف

ن513سفاى/ ف

ثانسفاى/ ف

ثانخالد بنى/ ف

ن426خالد بنى/ ف

ثانخالد بنى/ ف

راسبخالد بنى/ ف

ن388خالد بنى/ ف

راسبخالد بنى/ ف

ثانخالد بنى/ ف

ثانخالد بنى/ ف

راسبخالد بنى/ ف

ن352خالد بنى/ ف

ثانخالد بنى/ ف

ن376خالد بنى/ ف

ثانخالد بنى/ ف

ن488خالد بنى/ ف

ثانملوى/ ف

ن509ملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن498ملوى/ ف

راسبملوى/ ف

راسبملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن436ملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ن427ملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن422ملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

راسبملوى/ ف
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المنيااألدبىمبصرالباسط عبد العال عبد مصطفى ايه103274

المنيااألدبىمبصراحمد جابر محمد تسنيم103275

المنيااألدبىمبصرحسن الرحيم عبد احمد حسناء103276

المنيااألدبىمبصراسماعيل ابراهيم خالد محمد خديجه103277

المنيااألدبىمبصرعلى محمد بكر خلود103278

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود احمد داليا103279

المنيااألدبىمبصراحمد محمد محمود دعاء103280

المنيااألدبىمبصريوسف محمد عادل دنيا103281

المنيااألدبىمبصرالواحد عبد عطيه خالد دينا103282

المنيااألدبىمبصرحسين الجابر عبد ضاحى دينا103283

المنيااألدبىمبصراحمد الحفيظ عبد سباق رباب103284

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد الباسط عبد سيف رحاب103285

المنيااألدبىمبصرهللا عبد حشمت على رحاب103286

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محمد ناصر رغده103287

المنيااألدبىمبصرعثمان احمد اشرف رقيه103288

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد احمد ناصر رؤى103289

المنيااألدبىمبصرمحمد سيف عادل زينب103290

المنيااألدبىمبصرهللا عبد الحفيظ عبد التواب عبد زينب103291

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد الدين علم اشرف ساره103292

المنيااألدبىمبصرهاشم صابر اشرف سعديه103293

المنيااألدبىمبصرحسن حلمى جمال سمر103294

المنيااألدبىمبصرحسين القادر عبد كسبان سميه103295

المنيااألدبىمبصرقطب محمود مصطفى سهام103296

المنيااألدبىمبصرمحمد مصطفى ناصر سهيله103297

المنيااألدبىمبصرمحمود تمام انور شيماء103298

المنيااألدبىمبصررياض احمد ربيع شيماء103299

المنيااألدبىمبصرمحمد زكريا سعد شيماء103300

المنيااألدبىمبصرزهران صابر عزت شيماء103301

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد عطا شيماء103302

المنيااألدبىمبصرصديق الرشيد عبد على شيماء103303

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد العظيم عبد مصطفى شيماء103304

المنيااألدبىمبصرالفضيل عبد جميل ناصر شيماء103305

المنيااألدبىمبصرالودود عبد الصبور عبد يسرى شيماء103306

المنيااألدبىمبصرمحمد صالح اشرف صابرين103307

المنيااألدبىمبصرخطاب المعتمد عبد شعبان صابرين103308

المنيااألدبىمبصرموسى اللطيف عبد العليم عبد صابرين103309

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد محمود عصام ضحى103310

المنيااألدبىمبصرمهنى طه جمال عائشه103311

المنيااألدبىمبصرعباس رشدى عباس عائشه103312

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد رضوان اسماعيل فاطمه103313

المنيااألدبىمبصرزيد ابو محمد زيد ابو فاطمه103314

المنيااألدبىمبصرمحمد سعد شعبان فاطمه103315
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راسبملوى/ ف

راسبملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ن437ملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن554ملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن431ملوى/ ف

راسبملوى/ ف

راسبملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ن417ملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن357ملوى/ ف

ن433ملوى/ ف

ن433ملوى/ ف

راسبملوى/ ف
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المنيااألدبىمبصرالنعيم عبد سنوسى شعبان فاطمه103316

المنيااألدبىمبصرجاد حلمى محمد فاطمه103317

المنيااألدبىمبصرعرش عيسى شعبان محمد فاطمه103318

المنيااألدبىمبصرالواحد عبد طه محمد فاطمه103319

المنيااألدبىمبصرفرغل فوزى مصطفى فاطمه103320

المنيااألدبىمبصرعيسى فتحى يحى فاطمه103321

المنيااألدبىمبصرمحمد طه مصطفى مريم103322

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن نادى منار103323

المنيااألدبىمبصررشدى على وليد منار103324

المنيااألدبىمبصرعلى احمد النبى عبد مى103325

المنيااألدبىمبصرالفتاح عبد نبيل الفتاح عبد مياده103326

المنيااألدبىمبصرسليم محمد سيد ناديه103327

المنيااألدبىمبصرحسين محمد مصطفى ناديه103328

المنيااألدبىمبصرمحمد الكريم عبد محمد نجالء103329

المنيااألدبىمبصرعسقالنى عباس الدين بهاء نعمه103330

المنيااألدبىمبصرمحمد بكر ممدوح نهله103331

المنيااألدبىمبصرالمحسن عبد الغنى عبد محسن نوال103332

المنيااألدبىمبصرمحمود حلمى ناصر نورا103333

المنيااألدبىمبصرخليفه سعد احمد نورهان103334

المنيااألدبىمبصرشحاته رفاعى شحاته نورهان103335

المنيااألدبىمبصرمحمد النظير عبد عصمت نورهان103336

المنيااألدبىمبصرعلى الرشيد عبد عالء نورهان103337

المنيااألدبىمبصرمصطفى الدين عز محمد على نورهان103338

المنيااألدبىمبصرتونى الكريم عبد يحيى نورهان103339

المنيااألدبىمبصرخميس تامر ماهر نيره103340

المنيااألدبىمبصرمحمد اسماعيل احمد هاجر103341

المنيااألدبىمبصرمحمد مصطفى عيسى هاجر103342

المنيااألدبىمبصرمرسى على محمد هبه103343

المنيااألدبىمبصريونس محمد نبيل هدى103344

المنيااألدبىمبصرالكريم جاد الرشيد عبد رجب هند103345

المنيااألدبىمبصرشحاته المعز عبد خلف وفاء103346

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد امين الغنى عبد وفاء103347

المنيااألدبىمبصرمهران مسعود ناصر ياسمين103348

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد احمد خالد اسماء103349

المنيااألدبىمبصريونس فتحى صبحى اميره103350

المنيااألدبىمبصرمهران محمد محمود شيماء103351

المنيااألدبىمبصرسيد عالم بهاء اسراء103352

المنيااألدبىمبصرعويضه يونس فراج اسراء103353

المنيااألدبىمبصرمحمد حمدى سيد اسماء103354

المنيااألدبىمبصرمناف عبد الهادى عبد على اسماء103355

المنيااألدبىمبصرابراهيم الحليم عبد عيد اسماء103356

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد ممدوح الكريم جاد الزهراء103357
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راسبملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن416ملوى/ ف

راسبملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ن479ملوى/ ف

ن529ملوى/ ف

ن545ملوى/ ف

ن383ملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن467ملوى/ ف

ن407ملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن412ملوى/ ف

ن499ملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن415ملوى/ ف

ن413ملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ن346ملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن496ملوى/ ف

راسبملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانقلندول/ ف

راسبقلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

راسبقلندول/ ف
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المنيااألدبىمبصرابراهيم الحسيب عبد جمال اميره103358

المنيااألدبىمبصرمحمود الصبور عبد العليم عبد اميمه103359

المنيااألدبىمبصرحسن محمد جمال انغام103360

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد الرشيد عبد الناصر عبد بوسى103361

المنيااألدبىمبصرسيد ربيع محمد خالد حبيبه103362

المنيااألدبىمبصرزيد ابو محمد احمد دينا103363

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد حلمى حماده رجوه103364

المنيااألدبىمبصرعلى محمد رضا ساره103365

المنيااألدبىمبصرساليم التواب عبد احمد شيماء103366

المنيااألدبىمبصرشندى مخيمر شندى شيماء103367

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد رمضان صبحى شيماء103368

المنيااألدبىمبصرامين المنعم عبد مدحت شيماء103369

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد على ناصر صفا103370

المنيااألدبىمبصرعثمان العزيز عبد محمود صفاء103371

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد احمد خالد نورهان103372

المنيااألدبىمبصرحفنى محمد عامر هاجر103373

المنيااألدبىمبصراحمد يونس صبرى هدى103374

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد العاطى عبد محمد هيام103375

المنيااألدبىمبصرعلى فوزى ماهر اسراء103376

المنيااألدبىمبصرذكى عباس حمدى اسالم103377

المنيااألدبىمبصرالغفار عبد بركات رمضان اسالم103378

المنيااألدبىمبصرمصطفى كامل اسماعيل اسماء103379

المنيااألدبىمبصراالمام عبد خليل الناصر عبد اسماء103380

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد حمدى محمد اسماء103381

المنيااألدبىمبصرمحمد صبره مدحت اسماء103382

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد فهمى عماد امانى103383

المنيااألدبىمبصرزيد موسى جمال اميره103384

المنيااألدبىمبصراحمد عباس سالمه ايمان103385

المنيااألدبىمبصرحسن حفظى طه ايمان103386

المنيااألدبىمبصرمصطفى كمال يحيى ايه103387

المنيااألدبىمبصرتونى الباقى عبد عيسى ناصر بطه103388

المنيااألدبىمبصرالظاهر عبد عباس جمال حليمه103389

المنيااألدبىمبصرابراهيم كامل خيرى حميده103390

المنيااألدبىمبصرمحمد سباق محمد دعاء103391

المنيااألدبىمبصرموسى احمد موسى دعاء103392

المنيااألدبىمبصرعلى صدقى محسن دنيا103393

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد هانى رندا103394

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد الغنى عبد التواب عبد رانيا103395

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد عونى الرحيم عبد ريهام103396

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى ساره103397

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد الحافظ عبد مرزوق سحر103398

المنيااألدبىمبصررياض احمد جابر سماح103399
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ن540قلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

راسبقلندول/ ف

راسبقلندول/ ف

راسبقلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

ن417قلندول/ ف

راسبقلندول/ ف

راسبقلندول/ ف

راسبقلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

راسبقلندول/ ف

ن441بالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ن396بالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ن521بالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ن522بالمنيا دروة/ ف
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المنيااألدبىمبصرالستار عبد الرحيم عبد جمال سماح103400

المنيااألدبىمبصرمحمد ناجى علوان شيرين103401

المنيااألدبىمبصرالمحسن عبد محمد اسماعيل شيماء103402

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد الحى عبد حماده شيماء103403

المنيااألدبىمبصرتونى هللا عبد ضاحى شيماء103404

المنيااألدبىمبصرحسين النظير عبد الشافى عبد ضحى103405

المنيااألدبىمبصرزيدان محمد مصطفى عبير103406

المنيااألدبىمبصرهللا عبد ضاحى هللا عبد قمر103407

المنيااألدبىمبصرحسين المالك عبد التواب عبد مرفت103408

المنيااألدبىمبصربديع سعد فرغلى مشيره103409

المنيااألدبىمبصرهللا عبد يوسف سداد منال103410

المنيااألدبىمبصرزيدان موسى طه منى103411

المنيااألدبىمبصرمحمد صدقى رزق ناديه103412

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد الحافظ عبد مرزوق ناديه103413

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد سعد محمد ندى103414

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد حلمى محمد نورا103415

المنيااألدبىمبصرالسميع عبد على عمر هاجر103416

المنيااألدبىمبصرزكى كامل عونى هاله103417

المنيااألدبىمبصرهللا عبد داخلى ابراهيم هناء103418

المنيااألدبىمبصرمصطفى زكى شاكر ورده103419

المنيااألدبىمبصرعرفان محمد زيد ابو ياسمين103420

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد رمضان عيسى ياسمين103421

المنيااألدبىمبصرسليمان هللا عبد محمد ياسمين103422

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود شحاته اسالم103423

المنيااألدبىمبصراسماعيل ناجى جبر اسماء103424

المنيااألدبىمبصربديع فؤاد سيد اسماء103425

المنيااألدبىمبصرمحفوظ فاروق سالمه اسماء103426

المنيااألدبىمبصرالسميع عبد العظيم عبد حمدى االء103427

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا خلف حسنى ايمان103428

المنيااألدبىمبصرمحمد الرب جاد رمضان ايمان103429

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد صابر محمد ايمان103430

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم احمد اميره103431

المنيااألدبىمبصرمحمد فاروق محمد خلود103432

المنيااألدبىمبصرتوفيق محمد ربيع دعاء103433

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد بركات رانيا103434

المنيااألدبىمبصرمحمد على يوسف رباب103435

المنيااألدبىمبصرعيسى جمعه ربيع رغده103436

المنيااألدبىمبصرالمتجلى عبد ناجى احمد زينب103437

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد على زينب103438

المنيااألدبىمبصرمبارك برعى فوزى زينب103439

المنيااألدبىمبصراسماعيل الجابر عبد خالد ساره103440

المنيااألدبىمبصرمخلوف محمود ناصر سلمى103441
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ثانبالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ن471بالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ن448بالمنيا دروة/ ف

ن379بالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ثانتندة/ ف

ثانتندة/ ف

راسبتندة/ ف

ثانتندة/ ف

راسبتندة/ ف

ثانتندة/ ف

راسبتندة/ ف

ن420تندة/ ف

ن418تندة/ ف

ن404تندة/ ف

ثانتندة/ ف

ثانتندة/ ف

ن524تندة/ ف

ن501تندة/ ف

ثانتندة/ ف

ثانتندة/ ف

ثانتندة/ ف

ثانتندة/ ف

ثانتندة/ ف
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المنيااألدبىمبصرعمر الرازق عبد عطا سناء103442

المنيااألدبىمبصراحمد ناجى احمد شيرين103443

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد صفوت شيماء103444

المنيااألدبىمبصرالناصر عبد السالم عبد سعودى ضحى103445

المنيااألدبىمبصرليسى السالم عبد صالح عبير103446

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد الجابر عبد عامر عزه103447

المنيااألدبىمبصرالنظير عبد الظاهر عبد الناصر عبد عزه103448

المنيااألدبىمبصرحسن دياب شعراوى فاطمه103449

المنيااألدبىمبصرصادق فتحى صابر فاطمه103450

المنيااألدبىمبصرفراج العظيم عبد ابراهيم كريمه103451

المنيااألدبىمبصرجالل بكر ابو محمد منار103452

المنيااألدبىمبصرالمتجلى عبد ابراهيم سعد منال103453

المنيااألدبىمبصرمرسى صاوى موسى ناديه103454

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد الجابر عبد امام ندا103455

المنيااألدبىمبصراحمد نجيب محمد نواره103456

المنيااألدبىمبصرصادق ابراهيم خالد ورده103457

المنيااألدبىمبصراحمد على احمد والء103458

المنيااألدبىمبصرحسين محمد احمد والء103459

المنيااألدبىمبصرمحمد الدرملى محمد اميره103460

المنيااألدبىمبصرعلى جالل محمد عيد ايه103461

المنيااألدبىمبصرعليوه على رمضان بسمه103462

المنيااألدبىمبصرعثمان فرغل صابر بسمه103463

المنيااألدبىمبصرطه محمد محمد ثريا103464

المنيااألدبىمبصرعثمان عمر مخلوف داليا103465

المنيااألدبىمبصرمحمود على محمد احمد دعاء103466

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد الدرملى اسماعيل دعاء103467

المنيااألدبىمبصرسيد احمد محمد رمضان دعاء103468

المنيااألدبىمبصرالمقصود عبد محمد على دعاء103469

المنيااألدبىمبصراحمد على محمد على رانيا103470

المنيااألدبىمبصرمحمد حافظ محمود روفيدا103471

المنيااألدبىمبصرهللا عبد محمد سمير محمد رؤيات103472

المنيااألدبىمبصرعلى الوارث عبد شعبان ريحاب103473

المنيااألدبىمبصرالمتجلى عبد الرشيد عبد بيال بن ريهام103474

المنيااألدبىمبصراحمد محمد رمضان زينب103475

المنيااألدبىمبصرخليل كامل صابر ساره103476

المنيااألدبىمبصراسماعيل مرسى محمد جمال ساميه103477

المنيااألدبىمبصرحسين الحكيم عبد حسين سحر103478

المنيااألدبىمبصرحسين الحكيم عبد على سحر103479

المنيااألدبىمبصرشلقامى صدقى الهادى عبد شيماء103480

المنيااألدبىمبصرسليم احمد محمد شيماء103481

المنيااألدبىمبصرعلى حسن محمد عال103482

المنيااألدبىمبصرمحمد قاسم رفعت فاطمه103483
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راسبتندة/ ف

راسبتندة/ ف

ثانتندة/ ف

ثانتندة/ ف

ثانتندة/ ف

راسبتندة/ ف

ثانتندة/ ف

ن413تندة/ ف

ثانتندة/ ف

ن451تندة/ ف

ن498تندة/ ف

راسبتندة/ ف

راسبتندة/ ف

راسبتندة/ ف

راسبتندة/ ف

ن482تندة/ ف

ثانتندة/ ف

راسبتندة/ ف

ثانالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

ن410البرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

ن477البرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف
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المنيااألدبىمبصرصديق ناجى سيف فاطمه103484

المنيااألدبىمبصرعلى يونس هللا عبد فاطمه103485

المنيااألدبىمبصرهمام احمد محمد فاطمه103486

المنيااألدبىمبصرعثمان محمد على احمد فرحه103487

المنيااألدبىمبصرحسن محمد مصطفى مها103488

المنيااألدبىمبصراسماعيل عمر على على مها103489

المنيااألدبىمبصرالظاهر عبد محمد احمد نورا103490

المنيااألدبىمبصرالشافى عبد ابراهيم محمد نورا103491

المنيااألدبىمبصرحسن محمد محمد هاجر103492

المنيااألدبىمبصرمحمد صديق احمد اسماء103493

المنيااألدبىمبصرسالمه الحميد عبد رفعت اسماء103494

المنيااألدبىمبصرمحمد على رمضان اسماء103495

المنيااألدبىمبصرمحمد هللا عبد مصطفى اسماء103496

المنيااألدبىمبصررزق حلمى حماده اميره103497

المنيااألدبىمبصرامين الوهاب عبد العظيم عبد اميره103498

المنيااألدبىمبصرالموجود عبد عرفان عماد اميره103499

المنيااألدبىمبصرزكى ناجى محمد اميره103500

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد مدحت ايه103501

المنيااألدبىمبصرمحمد صديق حمدى جيهان103502

المنيااألدبىمبصرحسين محمد عرفان حبيبه103503

المنيااألدبىمبصرمهنى مختار ضيف حسناء103504

المنيااألدبىمبصرمحمد نجيب اسامه دينا103505

المنيااألدبىمبصرمحمد الكريم عبد عادل دينا103506

المنيااألدبىمبصرميصر محمد عوض رشا103507

المنيااألدبىمبصرمناع دياب اللطيف عبد رضا103508

المنيااألدبىمبصرالعليم عد توفيق فتحى رغده103509

المنيااألدبىمبصرطه الجواد عبد مصطفى رفيده103510

المنيااألدبىمبصرمحمد على احمد زينب103511

المنيااألدبىمبصراحمد محسب ربيع زينب103512

المنيااألدبىمبصرعلى الحميد عبد صبرى زينب103513

المنيااألدبىمبصرمهنى احمد يسرى زينب103514

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد الرؤف عبد مصطفى ساره103515

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد صبحى يوسف ساره103516

المنيااألدبىمبصرفهمى محمد عيد سالى103517

المنيااألدبىمبصرالعال عبد طه زياد سلمى103518

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد طه صابر سمر103519

المنيااألدبىمبصرمحمد الوفا ابو خالد شرين103520

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد محمود شريف شرين103521

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد احمد شهالء103522

المنيااألدبىمبصرعبده سعد حماده شيماء103523

المنيااألدبىمبصرمصطفى محمد ربيع شيماء103524

المنيااألدبىمبصرالباسط عبد محمد ثرى صابرين103525
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ثانالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

ن459البرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

راسبقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ن363قمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ن467قمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ن393قمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ن454قمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ن427قمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ن435قمص ام/ ف
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المنيااألدبىمبصرالجواد عبد احمد حمدى عبير103526

المنيااألدبىمبصرمحمد على ايمن عزه103527

المنيااألدبىمبصرهللا عبد على عشيرى عال103528

المنيااألدبىمبصرابراهيم سيد صالح فاطمه103529

المنيااألدبىمبصرمحمد على زكريا فرحه103530

المنيااألدبىمبصرابراهيم الحكيم عبد ربيع مروه103531

المنيااألدبىمبصرمحمد المالك عبد ياسر مريم103532

المنيااألدبىمبصرمحمد نجيب اسامه منار103533

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الملك عبد شريف هللا منه103534

المنيااألدبىمبصرمحمد عشيرى عماد ناهد103535

المنيااألدبىمبصرتونى كيالنى حسنى ندا103536

المنيااألدبىمبصربدوى البديع عبد حمدى ندى103537

المنيااألدبىمبصرالبارى عبد سليمان اشرف نها103538

المنيااألدبىمبصراحمد الرحيم عبد هانى نورا103539

المنيااألدبىمبصرطه الجواد عبد الغنى عبد نوران103540

المنيااألدبىمبصرسيد محمد حمدى نورهان103541

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عادل نورهان103542

المنيااألدبىمبصرمحمد فوزى احمد هاجر103543

المنيااألدبىمبصرالدايم عبد تامر رمضان هاجر103544

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد سمير سيد هاجر103545

المنيااألدبىمبصرخليفه ناجى ممدوح هاجر103546

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الملك عبد اشرف هبه103547

المنيااألدبىمبصرعبده الرحيم عبد جمال والء103548

المنيااألدبىمبصرخليل محمد عاطف والء103549

المنيااألدبىمبصرمحمد طه مصطفى والء103550

المنيااألدبىمبصرتونى هللا حمد محمد والء103551

المنيااألدبىمبصرصالح رجب الحميد عبد ياسمين103552

المنيااألدبىمبصرالدايم عبد حسن مصطفى ياسمين103553

المنيااألدبىمبصرمحمد عطيه الباقى عبد اسراء103554

المنيااألدبىمبصرالحفيظ عبد زكى ربيع اسماء103555

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد عربى الحليم عبد اسماء103556

المنيااألدبىمبصرربه عبد هللا عبد محمد اموره103557

المنيااألدبىمبصرحسانين نبيه عالء ايه103558

المنيااألدبىمبصرالدايم عبد احمد ربيع بدريه103559

المنيااألدبىمبصريوسف محمد بهاء رباب103560

المنيااألدبىمبصرمحفوظ ابراهيم محفوظ زمزم103561

المنيااألدبىمبصرالمالك عبد العليم عبد حمدى زينب103562

المنيااألدبىمبصرخالف هللا عبد خليفه سمر103563

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد فتحى يحى شيماء103564

المنيااألدبىمبصرالدايم عبد احمد ربيع صباح103565

المنيااألدبىمبصرمحفوظ ابراهيم محفوظ صباح103566

المنيااألدبىمبصراحمد سمير جمال لمياء103567
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راسبقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ن404قمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

ن456قمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

راسبقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

ن394قمص ام/ ف

ن417قمص ام/ ف

ثانسنجرج/ ف

راسبسنجرج/ ف

راسبسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

راسبسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف
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المنيااألدبىمبصرحسين اكرام مصطفى مديحه103568

المنيااألدبىمبصرامين الهادى عبد نادى مرفت103569

المنيااألدبىمبصرموسى السميع عبد رفعت مريم103570

المنيااألدبىمبصرالعاطى عبد على جمال ندى103571

المنيااألدبىمبصراحمد الحميد عبد عاشور ندى103572

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد شحاته سيد هاجر103573

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد محمد هبه103574

المنيااألدبىمبصرالكريم جاد محمد ضاحى ورده103575

المنيااألدبىمبصرهاشم محمد فوزى وفاء103576

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد عثمان الدين عالء ايه103577

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد الشيماء103578

المنيااألدبىمبصرهللا عبد صدقى جمال حنان103579

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد فتحى خديجه103580

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد نبيل خلود103581

المنيااألدبىمبصرحشمت انور ناصر دعاء103582

المنيااألدبىمبصرفولى التواب عبد مصطفى رانيا103583

المنيااألدبىمبصرمرسى رضا حماده رحاب103584

المنيااألدبىمبصرسيد على خالد رحمه103585

المنيااألدبىمبصرعرفان محمد ممدوح شيرين103586

المنيااألدبىمبصراحمد العظيم عبد عصام علياء103587

المنيااألدبىمبصرمحمد االظ عمر فاطمه103588

المنيااألدبىمبصرنشات حسن حاتم مريم103589

المنيااألدبىمبصرالجابر عبد المجيد عبد ممدوح مى103590

المنيااألدبىمبصرزيد ابو العزيز عبد خلف ندا103591

المنيااألدبىمبصرسيد الحفيظ عبد شعبان نسمه103592

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد حسين الدين جمال هاجر103593

المنيااألدبىمبصراحمد الجواد عبد الدين صالح هاجر103594

المنيااألدبىمبصرمحمد زكريا يحى هند103595

المنيااألدبىمبصرشعراوى ناجى حسنى اسراء103596

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد حسن محمد اسماء103597

المنيااألدبىمبصرحبيب صابر محمد اسماء103598

المنيااألدبىمبصرحسين طه احمد الشيماء103599

المنيااألدبىمبصرشاهين يوسف عدلى الفت103600

المنيااألدبىمبصرالتواب عبد محمد كمال امانى103601

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد محمد عماد ايه103602

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد سالم يونس ايه103603

المنيااألدبىمبصرالكافى عبد محمد الكافى عبد جيهان103604

المنيااألدبىمبصرمهنى البديع عبد ياسر دعاء103605

المنيااألدبىمبصرعلى فؤاد الظاهر عبد دهب103606

المنيااألدبىمبصرزكى الحميد عبد جمال رانيا103607

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد فرغل رانيا103608

المنيااألدبىمبصرمحمد الهادى عبد جمال رحاب103609



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4130

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

ن437سنجرج/ ف

ن511سنجرج/ ف

راسبسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

راسبسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

ن374المغالقة/ ف

ن558المغالقة/ ف

ثانالمغالقة/ ف

ثانالمغالقة/ ف

ن353المغالقة/ ف

ثانالمغالقة/ ف

ثانالمغالقة/ ف

راسبالمغالقة/ ف

ثانالمغالقة/ ف

ن410المغالقة/ ف

ثانالمغالقة/ ف

راسبالمغالقة/ ف

راسبالمغالقة/ ف

راسبالمغالقة/ ف

ثانالمغالقة/ ف

ثانالمغالقة/ ف

ثانالمغالقة/ ف

ثانالمغالقة/ ف

راسبالمغالقة/ ف

ثاناالشمونين/ ف

ثاناالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

ثاناالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

ثاناالشمونين/ ف

ن359االشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

ن336االشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

ثاناالشمونين/ ف
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المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد الرشيد عبد ناصر ريهام103610

المنيااألدبىمبصربكر الحميد عبد رضا سها103611

المنيااألدبىمبصرمسعود حسين حسن شيماء103612

المنيااألدبىمبصرالمالك عبد على شربينى شيماء103613

المنيااألدبىمبصرعباس حسن على شيماء103614

المنيااألدبىمبصرمحمد علوان محمد شيماء103615

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد الحكم عبد شعبان عبير103616

المنيااألدبىمبصرخليل الرحيم عبد صابر غاده103617

المنيااألدبىمبصرمهنى البديع عبد ياسر غاده103618

المنيااألدبىمبصرمحمد علوان محمد فاطمه103619

المنيااألدبىمبصرشازلى محمد على مروه103620

المنيااألدبىمبصراحمد على ناصر مروه103621

المنيااألدبىمبصرحسونه لملوم سعد ناديه103622

المنيااألدبىمبصراحمد نجيب احمد هاجر103623

المنيااألدبىمبصراحمد محمد على هدى103624

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد المنعم عبد ادهم والء103625

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد فاكه محمد ابتسام103626

المنيااألدبىمبصرثابت على جامع اسراء103627

المنيااألدبىمبصرالحسيب عبد عمار صفوت اسراء103628

المنيااألدبىمبصرالسميع عبد سيد اشرف اسماء103629

المنيااألدبىمبصرمفتاح عباس فاروق اسماء103630

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد شحاته جاثر الشيماء103631

المنيااألدبىمبصراحمد على عماد الشيماء103632

المنيااألدبىمبصرصديق عثمان ممدوح الشيماء103633

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد الرحيم عبد ضاحى امل103634

المنيااألدبىمبصرمحمد كامل محمد احمد اميره103635

المنيااألدبىمبصرحسن العاطى عبد احمد اميمه103636

المنيااألدبىمبصرعباس محمد احمد ايمان103637

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد محمد رمضان ايه103638

المنيااألدبىمبصرمحمود سريع ابو امام امنه103639

المنيااألدبىمبصرالعال عبد رشدى العال عبد اسماء103640

المنيااألدبىمبصرنبيه خالف خليفه بسمه103641

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد فاروق صابر دينا103642

المنيااألدبىمبصرعساوى صادق ربيع رانيا103643

المنيااألدبىمبصرزيدان الكريم عبد زيدان رباب103644

المنيااألدبىمبصرفهمى الفهيم عبد راتب رحاب103645

المنيااألدبىمبصرعلى ناجى على زينب103646

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد كريم الفتاح عبد ساره103647

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد ابراهيم سعد شيماء103648

المنيااألدبىمبصرمحمد بكر نادى شيماء103649

المنيااألدبىمبصررياض المجيد عبد احمد صفيه103650

المنيااألدبىمبصرحسن حمدين رشاد عائشه103651



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4132

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن400االشمونين/ ف

ثاناالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

ثاناالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

ثاناالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

ثاناالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

ثاناالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

ن374االشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

ن407مواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

ن381.5مواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ن433مواس دير/ ف

ن433مواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ن360مواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ن419مواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ن453مواس دير/ ف

ن437مواس دير/ ف
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المنيااألدبىمبصرسيف غزالى عنتر غاده103652

المنيااألدبىمبصرمرسى بكار كامل فاطمه103653

المنيااألدبىمبصرحسن احمد صابر فاطمه103654

المنيااألدبىمبصرالمجلى عبد نبيه عادل فاطمه103655

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد اللطيف عبد الوهاب عبد فاطمه103656

المنيااألدبىمبصرصبره الحكيم عبد محمد فاطمه103657

المنيااألدبىمبصرمحمد الحارث عبد مدحت مريم103658

المنيااألدبىمبصرالباقى عبد المعز عبد حمدى ندى103659

المنيااألدبىمبصرامين العظيم عبد حمدى نورهان103660

المنيااألدبىمبصرالدايم عبد صبره رمضان هاجر103661

المنيااألدبىمبصرمرسى صديق فهمى هبه103662

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحسين ابو ازهار103663

المنيااألدبىمبصرعلى كامل ربيع اسراء103664

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد ماهر عماد اسراء103665

المنيااألدبىمبصرمحمد رشاد محمد اسراء103666

المنيااألدبىمبصرامين محمود عاطف اسالم103667

المنيااألدبىمبصرقفطان على الرحمن عبد اسماء103668

المنيااألدبىمبصرفهيم نافع محمد الشيماء103669

المنيااألدبىمبصرالتواب عبد محمد خليف اموره103670

المنيااألدبىمبصرعمر مهنى عمر اميره103671

المنيااألدبىمبصرعطيه صالح محمد ايناس103672

المنيااألدبىمبصركامل محمود صالح ايه103673

المنيااألدبىمبصرعلى صالح لؤى ايه103674

المنيااألدبىمبصرفهمى سيد حربى تهانى103675

المنيااألدبىمبصرمهنى احمد محمد خديجه103676

المنيااألدبىمبصرهللا عطيه محمد جالل رحاب103677

المنيااألدبىمبصرطه حسانين حمدى رحاب103678

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد سليم صالح زينب103679

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد العزيز عبد الرحيم عبد زينب103680

المنيااألدبىمبصرالاله عبد توفيق فولى ساره103681

المنيااألدبىمبصرسيد محمد بدر سالمه103682

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد القادر عبد سمر103683

المنيااألدبىمبصراحمد وفقى احمد شيماء103684

المنيااألدبىمبصرعثمان الحكيم عبد جمال فاطمه103685

المنيااألدبىمبصرتوفيق عنتر خالد فاطمه103686

المنيااألدبىمبصرحسين العال ابو صابر فاطمه103687

المنيااألدبىمبصررياض كامل كمال فاطمه103688

المنيااألدبىمبصرمحمد سعد محمد فاطمه103689

المنيااألدبىمبصرتونى فهمى ربيع منار103690

المنيااألدبىمبصرالطاهر عبد احمد حسن منسيه103691

المنيااألدبىمبصرالحكيم عبد محمود اشرف مياده103692

المنيااألدبىمبصرلملوم فوزى صابر نجالء103693
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ن483مواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ن404مواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

ن352مواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

ن526( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن386( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن380( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

راسب( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن446( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن429( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن438( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ثان( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن375( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن499( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن332( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ثان( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن427( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ثان( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن371( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ثان( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ثان( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ثان( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن417( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ثان( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن379( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

راسب( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن409( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن411( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن450( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن483( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ثان( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن470( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن381( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ن488( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ثان( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف
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المنيااألدبىمبصرالرشيد عبد صديق عنتر نعمه103694

المنيااألدبىمبصراحمد فتحى اشرف نورهان103695

المنيااألدبىمبصرالمالك عبد محمد حسن هاله103696

المنيااألدبىمبصراحمد الستار عبد محمد ابتسام103697

المنيااألدبىمبصرحسين الجليل عبد عمر ازهار103698

المنيااألدبىمبصرسيد مهدى شحاته اسراء103699

المنيااألدبىمبصرعلى الباقى عبد صالح اسراء103700

المنيااألدبىمبصرشحاته البديع عبد صبرى اسراء103701

المنيااألدبىمبصرالعال عبد عونى محمود اسراء103702

المنيااألدبىمبصرالمالك عبد غالب حلمى اسماء103703

المنيااألدبىمبصرحسن محمد حلمى اسماء103704

المنيااألدبىمبصرمحمود نصار هللا عبد اسماء103705

المنيااألدبىمبصرالشكور عبد الحميد عبد محمد اسماء103706

المنيااألدبىمبصرمحمد شعبان عربى امانى103707

المنيااألدبىمبصرحسن توفيق خضر امل103708

المنيااألدبىمبصرشاكر حمدى احمد امنيه103709

المنيااألدبىمبصرعلى محمد رشيدى محمد امنيه103710

المنيااألدبىمبصرمحمد الحكم عبد حسنى اميره103711

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد فتحى محمد ايمان103712

المنيااألدبىمبصرمحمد رجب محمد احمد ايناس103713

المنيااألدبىمبصرهللا عبد التواب عبد ابتهاج ايه103714

المنيااألدبىمبصرعثمان احمد المهيرى ايه103715

المنيااألدبىمبصرالفتاح عبد عمر انور ايه103716

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد امين توفيق ايه103717

المنيااألدبىمبصريونس المريد عبد انور الحسناء103718

المنيااألدبىمبصرفهمى رفعت سعيد حكمه103719

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد الحميد عبد حميده103720

المنيااألدبىمبصرمحمد محروص شرقاوى خلود103721

المنيااألدبىمبصراحمد محمد عادل خلود103722

المنيااألدبىمبصرهللا عبد التواب عبد جمال داليا103723

المنيااألدبىمبصرمحمد على رجب دعاء103724

المنيااألدبىمبصرالبديع عبد نصار سليم رانيا103725

المنيااألدبىمبصرمحمد محروس زاهر رغده103726

المنيااألدبىمبصرالسميع عبد حسن احمد الزهراء103727

المنيااألدبىمبصراحمد صابر صابر زهره103728

المنيااألدبىمبصرحسن مسعد اشرف زينب103729

المنيااألدبىمبصرالكريم عبد احمد فتحى زينب103730

المنيااألدبىمبصرربه عبد محمود ناصر سعديه103731

المنيااألدبىمبصرالسميع عبد حسن على شيماء103732

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد امين الوكيل عبد علياء103733

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد على الحميد عبد فاطمه103734

المنيااألدبىمبصربكر محمود فتحى فاطمه103735
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ن513( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ثان( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ثان( خليل محمد/د) سالم بنى/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

ن460الشرقية العمارية/ ف

ن405.5الشرقية العمارية/ ف

راسبالشرقية العمارية/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

ن450الشرقية العمارية/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

ن518الشرقية العمارية/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

راسبالشرقية العمارية/ ف

ن353الشرقية العمارية/ ف

ن488الشرقية العمارية/ ف

راسبالشرقية العمارية/ ف

راسبالشرقية العمارية/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

ن411الشرقية العمارية/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

ن441الشرقية العمارية/ ف

راسبالشرقية العمارية/ ف

راسبالشرقية العمارية/ ف

ن471الشرقية العمارية/ ف

ن496.5الشرقية العمارية/ ف

ن515الشرقية العمارية/ ف

راسبالشرقية العمارية/ ف

راسبالشرقية العمارية/ ف

راسبالشرقية العمارية/ ف

ن325الشرقية العمارية/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

راسبالشرقية العمارية/ ف

ن462الشرقية العمارية/ ف

ن357الشرقية العمارية/ ف

ن372الشرقية العمارية/ ف

ن546الشرقية العمارية/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف
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المنيااألدبىمبصرحماد المنعم عبد فتحى فرحه103736

المنيااألدبىمبصرعبده الصبور عبد حفظى مرزقه103737

المنيااألدبىمبصرمحمد فراج احمد مريم103738

المنيااألدبىمبصرحسن الرحمن عبد صبرى نسرين103739

المنيااألدبىمبصرالجابر عبد محمود صبرى محمد هبه103740

المنيااألدبىمبصرسيد البديع عبد محمد هدير103741

المنيااألدبىمبصرعمر اسماعيل بدر اروى103742

المنيااألدبىمبصرالنظير عبد ناجى جابر ازهار103743

المنيااألدبىمبصرمقابل محمود على ازهار103744

المنيااألدبىمبصربيومى احمد رفعت اسراء103745

المنيااألدبىمبصرصالح عامر محمد اسالم103746

المنيااألدبىمبصرالنعيم عبد احمد النعيم عبد اسماء103747

المنيااألدبىمبصرعلى احمد مصطفى اسماء103748

المنيااألدبىمبصرالحى عبد لطفى محمد اميره103749

المنيااألدبىمبصرسليم فوزى عادل ايه103750

المنيااألدبىمبصراحمد محمد احمد بسمه103751

المنيااألدبىمبصرالقوى عبد مرسى اسامه بوسى103752

المنيااألدبىمبصرالليل ابو محمد ابراهبم رانيا103753

المنيااألدبىمبصرمحفوظ البصير عبد مكايد رتيبه103754

المنيااألدبىمبصرعلى محمود صفوت سمر103755

المنيااألدبىمبصرمحمد هاشم محمد سهام103756

المنيااألدبىمبصرالحسيب عبد فرجانى محمد شيرين103757

المنيااألدبىمبصرشاكر الرحمن عبد شاكر شيماء103758

المنيااألدبىمبصريوسف كامل حمدى عايده103759

المنيااألدبىمبصرحمدان فوزى سيد فاطمه103760

المنيااألدبىمبصرحسانين سليم فوزى فرحه103761

المنيااألدبىمبصرسيد قايد اللطيف عبد ناديه103762

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد عمر محمد نجالء103763

المنيااألدبىمبصرمحمود فتح محمد نجالء103764

المنيااألدبىمبصرالبديع عبد يحى نادى يسرا103765

المنيااألدبىمبصرسليمان الحميد عبد احمد اسماء103766

المنيااألدبىمبصرعلوانى طه جمال اسماء103767

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد محمد صبحى اسماء103768

المنيااألدبىمبصرمحمود المنعم عبد عاطف اسماء103769

المنيااألدبىمبصرالحق عبد الباقى عبد ربيع اميره103770

المنيااألدبىمبصرسعيد صدقى يوسف اميره103771

المنيااألدبىمبصرحسانين فهمى حسانين ايه103772

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد ربيع عشرى ايه103773

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد قطب ايمان103774

المنيااألدبىمبصرالودود عبد احمد مصطفى خديجه103775

المنيااألدبىمبصرمرسى الدين زين حسين داليا103776

المنيااألدبىمبصرمحمد فاروق عباس داليا103777
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ثانالشرقية العمارية/ ف

راسبالشرقية العمارية/ ف

ن575الشرقية العمارية/ ف

راسبالشرقية العمارية/ ف

ن533الشرقية العمارية/ ف

راسبالشرقية العمارية/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

ن423العروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

ن375العروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

ن402العروس اسمو/ ف

ن412العروس اسمو/ ف

ثانالعروس اسمو/ ف

ن468العروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

ن442العروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

راسبالعروس اسمو/ ف

ثاندلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

راسبدلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

ن531دلجا/ ف

ثاندلجا/ ف
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المنيااألدبىمبصرمحمد احمد محمد دعاء103778

المنيااألدبىمبصرعباس محمد فرج رؤيه103779

المنيااألدبىمبصرفهمى عوض خالد زهراء103780

المنيااألدبىمبصرعثمان ابراهيم محمود سناء103781

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد انور ابراهيم شيرين103782

المنيااألدبىمبصرالحافظ عبد انور ابراهيم شيماء103783

المنيااألدبىمبصرالنظير عبد احمد جمال شيماء103784

المنيااألدبىمبصرالستار عبد الرحمن عبد الستار عبد شيماء103785

المنيااألدبىمبصرسعيد صدقى سيد صباح103786

المنيااألدبىمبصرالرب جاد النظير عبد جاد غاده103787

المنيااألدبىمبصرعرفات المالك عبد الجواد عبد غاده103788

المنيااألدبىمبصرمهنى كمال على فاطمه103789

المنيااألدبىمبصرفراج محمد فراج كريمه103790

المنيااألدبىمبصرهللا عبد سيد السالم عبد نعمه103791

المنيااألدبىمبصرسعيد صدقى عثمان نعمه103792

المنيااألدبىمبصرمحمد الجواد عبد ابراهيم نفيسه103793

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد محمد جالل هاجر103794

المنيااألدبىمبصرالنعيم عبد فهمى عثمان هاجر103795

المنيااألدبىمبصرعلى الحميد عبد على هاله103796

المنيااألدبىمبصرمحمد شوقى على هيام103797

المنيااألدبىمبصرالستار عبد المالك عبد يوسف يارا103798

المنيااألدبىمبصرهللا عبد طلعت خالد اسراء103799

المنيااألدبىمبصرالمالك عبد على كمال اسماء103800

المنيااألدبىمبصرالعظيم عبد محمود ممدوح اسراء103801

المنيااألدبىمبصرعلى مرعى جمال ايمان103802

المنيااألدبىمبصرحسين هاشم حسين دعاء103803

المنيااألدبىمبصرسليمان احمد محمود دعاء103804

المنيااألدبىمبصرمحمد رضوان على زمزم103805

المنيااألدبىمبصرمحمد العواض عبد ثروت زينب103806

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الباقى عبد الرحمن عبد فاطمه103807

المنيااألدبىمبصراحمد القادر عبد على فاطمه103808

المنيااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد احمد مروه103809

المنيااألدبىمبصرسيد اسماعيل احمد منى103810

المنيااألدبىمبصراحمد جاد احمد نورهان103811

المنيااألدبىمبصرسليمان العزيز عبد محمد اسراء103812

المنيااألدبىمبصرعلى حسن محمد اسماء103813

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد سيد هيسم اسماء103814

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد محمد محمود االء103815

المنيااألدبىمبصرراتب شعبان صالح اميره103816

المنيااألدبىمبصراحمد الظاهر عبد عثمان ايه103817

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد عمر ايه103818

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد سيد جمال زينب103819
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راسبدلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

راسبدلجا/ ف

ن362دلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

ن388دلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

راسبدلجا/ ف

ن571دلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

راسبدلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

ن381دلجا/ ف

ن439دلجا/ ف

ن343دلجا/ ف

ن432دلجا/ ف

ن378دلجا/ ف

ثاندلجا/ ف

ن522خزام كفر/ ف

ن542خزام كفر/ ف

ثانخزام كفر/ ف

ن525خزام كفر/ ف

ن430خزام كفر/ ف

ن500خزام كفر/ ف

ن516خزام كفر/ ف

ثانخزام كفر/ ف

ن503خزام كفر/ ف

ن440خزام كفر/ ف

ن502خزام كفر/ ف

ن513خزام كفر/ ف

ن448خزام كفر/ ف

ن524(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن520(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن428(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن515(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن427(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن361(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن472(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن499(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف
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المنيااألدبىمبصرراتب محمد صفوت ساره103820

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد حسن الرحمن عبد ساره103821

المنيااألدبىمبصرعباس العزيز عبد شحاته سها103822

المنيااألدبىمبصرالمولى جاد سعد المولى جاد شيماء103823

المنيااألدبىمبصررمضان العابدين زين رمضان شيماء103824

المنيااألدبىمبصراحمد محمد شحاته فاطمه103825

المنيااألدبىمبصرمحمد حسانين محمد فرحه103826

المنيااألدبىمبصرفهمى ناجى خليفه ندى103827

المنيااألدبىمبصرمحمد كريم محمد نورهان103828

المنيااألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد حلمى هاجر103829

المنيااألدبىمبصرعلى محمد على هاجر103830

اسيوطاألدبىمبصرعلى فرغلى المعتمد عبد اسراء104154

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى محمد فرغلى اسراء104155

اسيوطاألدبىمبصرمرسى احمد مرسى اسراء104156

اسيوطاألدبىمبصرالظاهر عبد ذكى نبيل اسراء104157

اسيوطاألدبىمبصرالرسول عبد محمد الدين عماد اسماء104158

اسيوطاألدبىمبصرحسن الحق عبد محمد اسماء104159

اسيوطاألدبىمبصرالحكيم عبد العاطى عبد احمد االء104160

اسيوطاألدبىمبصرعمر ابراهيم جمال الهام104161

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمود مرزوق امنيه104162

اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد جمال اميره104163

اسيوطاألدبىمبصربخيت سيد محمود اميره104164

اسيوطاألدبىمبصرمحمود عطيه محمود اميمه104165

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محروس عالء ايه104166

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسانين ريان ايمان104167

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد فرغلى احمد تسنيم104168

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد فرغلى احمد تسنيم104169

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد احمد جهاد104170

اسيوطاألدبىمبصرالنعيم عبد جمال احمد حال104171

اسيوطاألدبىمبصرهللا عطا على مخلوف حنان104172

اسيوطاألدبىمبصرعلى سيد خالد دعاء104173

اسيوطاألدبىمبصرالحكيم عبد العاطى عبد احمد رحمه104174

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على احمد رضوى104175

اسيوطاألدبىمبصرهاللى محمود احمد ريوان104176

اسيوطاألدبىمبصرمحمد بخيت فارس زينب104177

اسيوطاألدبىمبصرالغنى عبد مصطفى محمد زينب104178

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمود مرزوق زينب104179

اسيوطاألدبىمبصرهاشم خليفه الدين بهاء سالمه104180

اسيوطاألدبىمبصرمحمد كامل الحفيظ عبد سلمى104181

اسيوطاألدبىمبصرمحمود سعد مصطفى سلمى104182

اسيوطاألدبىمبصربخيت محمد خالد سما104183

اسيوطاألدبىمبصروهمان على احمد شروق104184
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ن437(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن602(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن402(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن487(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن397(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ثان(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن413(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن416(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن428(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن458(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن400(المؤمنين ام) التل جزيرة/ ف

ن374رشدى حسين/ ف

ن319رشدى حسين/ ف

ن326رشدى حسين/ ف

ن368رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن462رشدى حسين/ ف

ن383رشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

ن357رشدى حسين/ ف

ن530رشدى حسين/ ف

ن551رشدى حسين/ ف

ن349رشدى حسين/ ف

ن440رشدى حسين/ ف

ن429رشدى حسين/ ف

ن391رشدى حسين/ ف

ن362رشدى حسين/ ف

ن447رشدى حسين/ ف

ن605رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن423رشدى حسين/ ف

ن333رشدى حسين/ ف

ن367رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن432رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرعثمان محمد سعيد شيماء104185

اسيوطاألدبىمبصرمحفوظ محمد شعبان شيماء104186

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الرؤف عبد عائشه104187

اسيوطاألدبىمبصرشحاته على محمود محمد عائشه104188

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم مهدى محمد عال104189

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد احمد الدين حسام الزهراء فاطمه104190

اسيوطاألدبىمبصرالكريم عبد نصار حسن فاطمه104191

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عقيلى عالء فاطمه104192

اسيوطاألدبىمبصرصالح العال عبد عيد فاطمه104193

اسيوطاألدبىمبصرعلى فرغلى محمد فاطمه104194

اسيوطاألدبىمبصرهاشم المقصود عبد رجب مريم104195

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد منار104196

اسيوطاألدبىمبصرالدين تاج هالل احمد هللا منه104197

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد المحسن عبد محمد ندى104198

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد سليمان عمر نورهان104199

اسيوطاألدبىمبصراحمد مصطفى احمد هاجر104200

اسيوطاألدبىمبصراحمد كامل ممدوح هاجر104201

اسيوطاألدبىمبصربخيت احمد ربيع هللا هبه104202

اسيوطاألدبىمبصرمحجوب امام رمضان هدى104203

اسيوطاألدبىمبصرحنتوت حسين مصطفى هدير104204

اسيوطاألدبىمبصرخليفه هللا عبد رجب اسراء104205

اسيوطاألدبىمبصرمحمد اباصيرى الناصر عبد اسراء104206

اسيوطاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد احمد اسماء104207

اسيوطاألدبىمبصرحسانين محمود محمد اسماء104208

اسيوطاألدبىمبصرمحمد شحاته الرحمن عبد اميره104209

اسيوطاألدبىمبصربيومى خلف احمد ايمان104210

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسين محمد ايمان104211

اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد مصطفى ايمان104212

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مدبولى حمدى ايه104213

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل على عيد ايه104214

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد على سيد جهاد104215

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد بغدادى داليا104216

اسيوطاألدبىمبصرمحمود هاشم شداد داليا104217

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسين طه دعاء104218

اسيوطاألدبىمبصرحسين عيد محمد رحاب104219

اسيوطاألدبىمبصرحسن على احمد رفيده104220

اسيوطاألدبىمبصرمحمد زيد ابو حسن ريم104221

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو احمد الحميد عبد زهره104222

اسيوطاألدبىمبصراحمد العال ابو على زينب104223

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد حسن ساره104224

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد حسن سمر104225

اسيوطاألدبىمبصرمرزوق على احمد شروق104226
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ن495رشدى حسين/ ف

ن387رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن485رشدى حسين/ ف

ن363رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن421رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن407رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن345رشدى حسين/ ف

ن360رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن454رشدى حسين/ ف

ن366رشدى حسين/ ف

ن394رشدى حسين/ ف

ن386رشدى حسين/ ف

ن372رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانموشا/ ف

ثانموشا/ ف

ثانموشا/ ف

ن379موشا/ ف

ثانموشا/ ف

ن368موشا/ ف

ن430موشا/ ف

ن375موشا/ ف

ثانموشا/ ف

ثانموشا/ ف

ثانموشا/ ف

ن403موشا/ ف

ثانموشا/ ف

ثانموشا/ ف

راسبموشا/ ف

ثانموشا/ ف

ن479موشا/ ف

ثانموشا/ ف

ن414موشا/ ف

ن384موشا/ ف

ن371موشا/ ف

ثانموشا/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد حسن فاطمه104227

اسيوطاألدبىمبصرمسلم النعيم عبد الجبار عبد فرحه104228

اسيوطاألدبىمبصرحسين هللا عبد احمد كلثوم104229

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مصطفى الدين ضياء محمد كوثر104230

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد العابدين زين مريم104231

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد حسن منار104232

اسيوطاألدبىمبصرعيد احمد ياسر منار104233

اسيوطاألدبىمبصرجوده السميع عبد المنعم عبد منى104234

اسيوطاألدبىمبصرهللا جاد قرنى اشرف ندى104235

اسيوطاألدبىمبصرجاد صالح محمد نرمين104236

اسيوطاألدبىمبصرعلى الوهاب عبد مختار نفيسه104237

اسيوطاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد سيد نورهان104238

اسيوطاألدبىمبصربكر حسن ابراهيم ورده104239

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد عادل اسراء104240

اسيوطاألدبىمبصرحسن عبود محمد ايات104241

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد هللا عبد ايناس104242

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد سمر104243

اسيوطاألدبىمبصرسيد العال عبد على شيماء104244

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد المولى عبد فتحى نجالء104245

اسيوطاألدبىمبصربخيت احمد على نرمين104246

اسيوطاألدبىمبصراحمد جالل عماد نورهان104247

اسيوطاألدبىمبصرصديق محمود الدين عصام هايدى104248

اسيوطاألدبىمبصرنصير رشدى على هيام104249

اسيوطاألدبىمبصرمرسى الرحمن عبد احمد اسراء104250

اسيوطاألدبىمبصرفرج موسى جمال اشرقت104251

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد محمد بسمله104252

اسيوطاألدبىمبصرالحليم عبد على محمد زينب104253

اسيوطاألدبىمبصرحسين سمير ابراهيم صفاء104254

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن احمد فاطمه104255

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ليفه ابو محمد احسان104256

اسيوطاألدبىمبصرالمعطى عبد احمد ربيع احالم104257

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد سيد امنه104258

اسيوطاألدبىمبصرحامد فتحى محمد اميره104259

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد طلعت ايه104260

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد صالح دنيا104261

اسيوطاألدبىمبصرعلى سمير عيسى دينا104262

اسيوطاألدبىمبصرمحمد صالح محمد رحمه104263

اسيوطاألدبىمبصرمحروس حسين حسن زينب104264

اسيوطاألدبىمبصرمحمد متولى سعد زينب104265

اسيوطاألدبىمبصرفراج جاد الدين جالل سعديه104266

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد محمود سماح104267

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد حسن صابرين104268
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ثانموشا/ ف

ثانموشا/ ف

راسبموشا/ ف

راسبموشا/ ف

ن577موشا/ ف

ن364موشا/ ف

ن368موشا/ ف

ن349موشا/ ف

ن390موشا/ ف

ثانموشا/ ف

ثانموشا/ ف

ثانموشا/ ف

ن411موشا/ ف

ن422منقباد/ ف

ن410منقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ن441منقباد/ ف

ن551منقباد/ ف

ن352.5منقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ن431.5منقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ن542النموذجى اسيوط/ ف

ثانالنموذجى اسيوط/ ف

ثانالنموذجى اسيوط/ ف

ن541النموذجى اسيوط/ ف

ثانالنموذجى اسيوط/ ف

ثانالنموذجى اسيوط/ ف

ثاندرنكه/ ف

ن435درنكه/ ف

ن510درنكه/ ف

ثاندرنكه/ ف

ثاندرنكه/ ف

ن336درنكه/ ف

ثاندرنكه/ ف

ثاندرنكه/ ف

ن480درنكه/ ف

ثاندرنكه/ ف

ثاندرنكه/ ف

ثاندرنكه/ ف

ن493درنكه/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو المحسن عبد محمد صفاء104269

اسيوطاألدبىمبصرشحاته اليسر ابو على فاطمه104270

اسيوطاألدبىمبصرحسين على اشرف لمياء104271

اسيوطاألدبىمبصرعثمان سيد محمد هللا منه104272

اسيوطاألدبىمبصرهللا عطا محمد محمد ندا104273

اسيوطاألدبىمبصربخيت محمود محمد نفيسه104274

اسيوطاألدبىمبصرحسين عزقالنى قطب نورهان104275

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد احمد ايه104276

اسيوطاألدبىمبصرايوب عيد بخيت ايه104277

اسيوطاألدبىمبصرالجليل عبد هرنى كامل ايه104278

اسيوطاألدبىمبصرمحمد منصور محمد ايه104279

اسيوطاألدبىمبصركامل محمد احمد احالم104280

اسيوطاألدبىمبصرصديق رضوان احمد اسراء104281

اسيوطاألدبىمبصرالسميع عبد محمد احمد اسراء104282

اسيوطاألدبىمبصرفرج محمد احمد اسراء104283

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد محمد اسراء104284

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم السميع عبد محمد اسراء104285

اسيوطاألدبىمبصرالدين علم محمد ابراهيم اسماء104286

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد احمد اسماء104287

اسيوطاألدبىمبصرزيدان محمد احمد اسماء104288

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمود احمد اسماء104289

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى محمد بدران اسماء104290

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود حسن اسماء104291

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو شحاته سعودى اسماء104292

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى اسماء104293

اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد يوسف اسماء104294

اسيوطاألدبىمبصربخيت احمد منصور الفت104295

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد صالح امل104296

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد احمد محمد امل104297

اسيوطاألدبىمبصراصيل محمود محمد اميمه104298

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمد احمد ايمان104299

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عطيه حسين ايمان104300

اسيوطاألدبىمبصرمحمود مصطفى طه ايمان104301

اسيوطاألدبىمبصرعلى بخيت على ايمان104302

اسيوطاألدبىمبصرمحمود فوزى محمد ايمان104303

اسيوطاألدبىمبصرالدين زين محمد المؤمن عبد تيسير104304

اسيوطاألدبىمبصرالسميع عبد الحسن ابو السميع عبد جهاد104305

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد محمد دعاء104306

اسيوطاألدبىمبصرمنصور على محمد دينا104307

اسيوطاألدبىمبصراحمد على عصام رانيا104308

اسيوطاألدبىمبصردسوقى احمد دسوقى رحمه104309

اسيوطاألدبىمبصردياب سيد الوردانى رضا104310
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ثاندرنكه/ ف

ثاندرنكه/ ف

ن399درنكه/ ف

ن496درنكه/ ف

ثاندرنكه/ ف

راسبدرنكه/ ف

راسبدرنكه/ ف

ن489غالب بنى/ ف

ن438غالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ن449غالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ن498غالب بنى/ ف

ن361غالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ن398غالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ن403غالب بنى/ ف

ن556غالب بنى/ ف

ن529غالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ن397غالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ن381غالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ن386غالب بنى/ ف

ن383غالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4149

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

اسيوطاألدبىمبصرمحمود احمد عصام ريهام104311

اسيوطاألدبىمبصرمحمود ابراهيم ممدوح ريهام104312

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد محمد سيد زمزم104313

اسيوطاألدبىمبصرالدين نصر سيد احمد زينب104314

اسيوطاألدبىمبصرحسين احمد موسى زينب104315

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد ياسر صابر ساره104316

اسيوطاألدبىمبصرالباقى عبد سيد سمير سمر104317

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد عامر سمر104318

اسيوطاألدبىمبصرحسين سيد سليمان سهام104319

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد احمد سوزان104320

اسيوطاألدبىمبصرمجاهد معتوق احمد شرين104321

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد احمد محمد شيماء104322

اسيوطاألدبىمبصرحبيب محمود عبده صابرين104323

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد حمدى بخيت عبير104324

اسيوطاألدبىمبصرصالحى اللطيف عبد رفاعى عبير104325

اسيوطاألدبىمبصرالدين نصر سيد محمد عبير104326

اسيوطاألدبىمبصرمتولى سيد محمود عصمت104327

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد حمدى صابر فرحه104328

اسيوطاألدبىمبصرالصبور عبد مراد صفوت ليلى104329

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسن محمد منى104330

اسيوطاألدبىمبصرسطوحى المجيد عبد سطوحى نجالء104331

اسيوطاألدبىمبصرالمتجلى عبد منصور مصطفى ندى104332

اسيوطاألدبىمبصرمعتمد الحميد عبد التواب عبد نعمه104333

اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد ابراهيم نهال104334

اسيوطاألدبىمبصرالجليل عبد محمد صالح هايدى104335

اسيوطاألدبىمبصرالرازق عبد سيد رضوان هند104336

اسيوطاألدبىمبصرضاحى احمد حسين ورده104337

اسيوطاألدبىمبصربهيج بحلق بدرى وفاء104338

اسيوطاألدبىمبصرحسن طلبه حسن وفاء104339

اسيوطاألدبىمبصرصديق احمد عثمان والء104340

اسيوطاألدبىمبصرالرب جاد محمد احمد ياسمين104341

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد فرغلى عاشور ياسمين104342

اسيوطاألدبىمبصراحمد الدين على محمد مصطفى ياسمين104343

اسيوطاألدبىمبصرسيد الرحمن عبد فرج اسراء104344

اسيوطاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد جابر اسماء104345

اسيوطاألدبىمبصرطه تمام حسانين امانى104346

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد سمير ايه104347

اسيوطاألدبىمبصرعيد جمال خالد بدره104348

اسيوطاألدبىمبصرالغنى عبد صديق محمد حواء104349

اسيوطاألدبىمبصرزيدان محمود محمد دعاء104350

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد مجدى دنيا104351

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد محمد احمد شيماء104352
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ثانغالب بنى/ ف

ن412غالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ن480غالب بنى/ ف

ن423غالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ن488غالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ن538غالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ن510غالب بنى/ ف

ن377غالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ن489غالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ن430غالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ن476غالب بنى/ ف

ن469ريفا/ ف

راسبريفا/ ف

ن470ريفا/ ف

ن583ريفا/ ف

ن480ريفا/ ف

راسبريفا/ ف

ن563ريفا/ ف

ن448ريفا/ ف

ن369ريفا/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرالوهاب عبد النعيم عبد محمود فاطمه104353

اسيوطاألدبىمبصرمحمد بكر محمود مروه104354

اسيوطاألدبىمبصراحمد مصطفى حاتم منى104355

اسيوطاألدبىمبصرالوهاب عبد المنعم عبد محمد هاجر104356

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن سيد وفاء104357

اسيوطاألدبىمبصرطه تمام طه ياسمين104358

اسيوطاألدبىمبصرشحاته جابر حمدى ابتسام104359

اسيوطاألدبىمبصرالمنطلب عبد حسن سالمه اسراء104360

اسيوطاألدبىمبصراحمد على خالد اسماء104361

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن مخيمر اسماء104362

اسيوطاألدبىمبصرسيد سيد خميس امانى104363

اسيوطاألدبىمبصرحامد المحسن عبد سيد امانى104364

اسيوطاألدبىمبصرمحمود بخيت ماهر امل104365

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم على حسن اميره104366

اسيوطاألدبىمبصرالغنى عبد محمد خلف اميره104367

اسيوطاألدبىمبصرمهران هريدى حجازى ايه104368

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد مصطفى ايمان104369

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود محمد بسمه104370

اسيوطاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد شعبان رحمه104371

اسيوطاألدبىمبصرموسى على صبور رحمه104372

اسيوطاألدبىمبصرحسين على االمير سمر104373

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد احمد شيماء104374

اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد نبيل فاطمه104375

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مصطفى احمد فايزه104376

اسيوطاألدبىمبصربخيت بخيت حسن فوزيه104377

اسيوطاألدبىمبصرمحمد زناتى احمد كريمه104378

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد الدين عالء كريمه104379

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد على كلثوم104380

اسيوطاألدبىمبصرصابر الغيط ابو جمال منال104381

اسيوطاألدبىمبصرالشاذلى على رمضان نعمه104382

اسيوطاألدبىمبصراحمد احمد االمير ياسمين104383

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد على ياسمين104384

اسيوطاألدبىمبصرخالف سعيد احمد يسرا104385

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم اسيا104386

اسيوطاألدبىمبصراحمد عثمان سالم احالم104387

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد ربيعى اسراء104388

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فوزى محمد اسراء104389

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد احمد اسماء104390

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود هللا عطيه اسماء104391

اسيوطاألدبىمبصرمهران سيد فوزى اسماء104392

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن محمود اسماء104393

اسيوطاألدبىمبصرمختار فرغلى نادى اسماء104394
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راسبريفا/ ف

ثانريفا/ ف

راسبريفا/ ف

راسبريفا/ ف

ثانريفا/ ف

راسبريفا/ ف

ثانالزاوية/ ف

ثانالزاوية/ ف

ثانالزاوية/ ف

ن388الزاوية/ ف

ن447الزاوية/ ف

ن427الزاوية/ ف

راسبالزاوية/ ف

ن407الزاوية/ ف

ن370الزاوية/ ف

ن405الزاوية/ ف

ثانالزاوية/ ف

راسبالزاوية/ ف

ن471الزاوية/ ف

ن534الزاوية/ ف

ن532الزاوية/ ف

ن482الزاوية/ ف

ن358الزاوية/ ف

ن418الزاوية/ ف

ن448الزاوية/ ف

ن569الزاوية/ ف

ن437الزاوية/ ف

ن331الزاوية/ ف

ن477الزاوية/ ف

ن599الزاوية/ ف

ن510الزاوية/ ف

ن357الزاوية/ ف

ثانالزاوية/ ف

ن525باسيوط البوره/ ف

ن416باسيوط البوره/ ف

راسبباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

راسبباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرعلى الحميد عبد مصطفى الشيماء104395

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسين طه امانى104396

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم فؤاد احمد امل104397

اسيوطاألدبىمبصررزق سيد رمضان انتصار104398

اسيوطاألدبىمبصرسليمان محمود سيد ايه104399

اسيوطاألدبىمبصرحسن حسان الرحيم عبد ايه104400

اسيوطاألدبىمبصراحمد مصطفى محمد ايه104401

اسيوطاألدبىمبصرالصبور عبد تامر محمود السالم دار104402

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد حسن زينب104403

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسنين ساره104404

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ثابت مصطفى سحر104405

اسيوطاألدبىمبصرعلى كامل على سعاد104406

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد شروق104407

اسيوطاألدبىمبصراحمد جالل يوسف شيماء104408

اسيوطاألدبىمبصرحسن فتحى محمد فاطمه104409

اسيوطاألدبىمبصرحسن ياقوت ابراهيم مياده104410

اسيوطاألدبىمبصرمحفوظ صابر محفوظ نعمه104411

اسيوطاألدبىمبصرحسن على ناصر نورهان104412

اسيوطاألدبىمبصرفخرى مصطفى احمد هدير104413

اسيوطاألدبىمبصرحسين شعبان عماد هناء104414

اسيوطاألدبىمبصرالمهدى محمد محمود هويدا104415

اسيوطاألدبىمبصرصادق حسن عاطف ورده104416

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد وليد والء104417

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود احمد ياسمين104418

اسيوطاألدبىمبصراحمد مصطفى الناصر عبد ياسمين104419

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد محمود ازهار104420

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود حامد اسماء104421

اسيوطاألدبىمبصررشوان محمد سيد الهام104422

اسيوطاألدبىمبصربهنسى شعبان حسين االء104423

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسين منصور اميره104424

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد سيد اميره104425

اسيوطاألدبىمبصرعلى الفضيل عبد الرحمن عبد انهار104426

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد سيد ايه104427

اسيوطاألدبىمبصرثابت احمد سيد رابحه104428

اسيوطاألدبىمبصرمهران حسانين محمد رجاء104429

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد عاطف رشا104430

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد العظيم عبد سعيده104431

اسيوطاألدبىمبصرعلى فتحى اشرف سلوى104432

اسيوطاألدبىمبصرالهادى عبد الاله عبد كامل سهيله104433

اسيوطاألدبىمبصرحسين عثمان على شيماء104434

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم عمر حسن عبير104435

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد صابر عال104436
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راسبباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

راسبباسيوط البوره/ ف

راسبباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ن451باسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

راسبباسيوط البوره/ ف

ن565باسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ن570باسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ن496باسيوط البوره/ ف

ن546باسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ن408باسيوط البوره/ ف

ن482باسيوط البوره/ ف

ن457باسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ن428باسيوط البوره/ ف

ن454بهيج/ ف

ثانبهيج/ ف

راسببهيج/ ف

راسببهيج/ ف

ن354بهيج/ ف

راسببهيج/ ف

ثانبهيج/ ف

ثانبهيج/ ف

ن428بهيج/ ف

ثانبهيج/ ف

ن427بهيج/ ف

ثانبهيج/ ف

راسببهيج/ ف

راسببهيج/ ف

ثانبهيج/ ف

ن458بهيج/ ف

ن399بهيج/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرهللا جاب توفيق محمد غاده104437

اسيوطاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد كامل فاطمه104438

اسيوطاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد محمد فاطمه104439

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد حسن فايزه104440

اسيوطاألدبىمبصرزياده العليم عبد مصطفى مادلين104441

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسنى عصام منار104442

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسين محمد منار104443

اسيوطاألدبىمبصرسيد فاروق ايمن منار104444

اسيوطاألدبىمبصرحسين الرحيم عبد نصر منال104445

اسيوطاألدبىمبصربخيت العواض عبد محمود منى104446

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد محمد ناهد104447

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد حامد ناهد104448

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد لطفى ناديه104449

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فاروق كحيل نعمه104450

اسيوطاألدبىمبصرشحاته الحميد عبد محمد نوره104451

اسيوطاألدبىمبصربخيت حسن على نورا104452

اسيوطاألدبىمبصرمحمد منصور عاطف نورهان104453

اسيوطاألدبىمبصرمراد الحميد عبد محمود ورده104454

اسيوطاألدبىمبصرسيد العزيز عبد سامى اسراء104455

اسيوطاألدبىمبصرعطيه فوزى محمد اسراء104456

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد بخيت حسين اسراء104457

اسيوطاألدبىمبصرالفتاح عبد فتحى مرسى اسراء104458

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم قطب بدوى اسماء104459

اسيوطاألدبىمبصرسليمان سيد حسن ايات104460

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على اشرف ايه104461

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسنى احمد ايه104462

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ماهر سيد ايه104463

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد ايه104464

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد جمال بسمه104465

اسيوطاألدبىمبصرالحفيظ عبد كمال محمد جهاد104466

اسيوطاألدبىمبصرسيد الرحيم عبد سيد دعاء104467

اسيوطاألدبىمبصراحمد هللا عطا التواب عبد دعاء104468

اسيوطاألدبىمبصرحسن راشد حلمى دينا104469

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد خالد رانيا104470

اسيوطاألدبىمبصرمحمد بدوى سالم رحاب104471

اسيوطاألدبىمبصرفرج العظيم عبد احمد رحمه104472

اسيوطاألدبىمبصرحسين مصطفى الواحد عبد روفيدا104473

اسيوطاألدبىمبصرالبر عبد محيى خالد ساره104474

اسيوطاألدبىمبصرخيرى محمد الناصر عبد ساره104475

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسن سيد سميه104476

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد جمال صابرين104477

اسيوطاألدبىمبصرحسين الرسول عبد فتحى غاده104478
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ثانبهيج/ ف

ن452بهيج/ ف

ن498بهيج/ ف

راسببهيج/ ف

ثانبهيج/ ف

ن537بهيج/ ف

ن515بهيج/ ف

ثانبهيج/ ف

ن381بهيج/ ف

راسببهيج/ ف

ن389بهيج/ ف

ن500بهيج/ ف

راسببهيج/ ف

ثانبهيج/ ف

ن371بهيج/ ف

ثانبهيج/ ف

ثانبهيج/ ف

ثانبهيج/ ف

ن358حسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ن489حسين بنى/ ف

ن492حسين بنى/ ف

ن434حسين بنى/ ف

ن371حسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ن445حسين بنى/ ف

ن414حسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ن457حسين بنى/ ف

ن485حسين بنى/ ف

ن524حسين بنى/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد حسن عماد فوزيه104479

اسيوطاألدبىمبصراحمد راشد احمد مروه104480

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد الرحيم عبد مروه104481

اسيوطاألدبىمبصرالحكيم عبد لطفى حسين منى104482

اسيوطاألدبىمبصراحمد فرغلى المنعم عبد ناديه104483

اسيوطاألدبىمبصرسليمان محمد مصطفى نجوى104484

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد بخيت الرؤف عبد نعمه104485

اسيوطاألدبىمبصرعلى هاشم الدين سراج نجوى104486

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسانين العظيم عبد هاجر104487

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد الحى عبد مصطفى هاجر104488

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد السالم عبد هند104489

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد السالم عبد محمد هند104490

اسيوطاألدبىمبصربديوى محمد انور اسراء104491

اسيوطاألدبىمبصرتوفيق محمد شريف اسراء104492

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن طارق اسراء104493

اسيوطاألدبىمبصرالمعبود عبد كمال على اسراء104494

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود محمد اسراء104495

اسيوطاألدبىمبصراحمد شحاته محمود اسراء104496

اسيوطاألدبىمبصرسيد الحميد عبد اسامه اسماء104497

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود طه اسماء104498

اسيوطاألدبىمبصرحسين احمد محمد اسماء104499

اسيوطاألدبىمبصرعزوز محمد المنعم عبد اسماء104500

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد ممدوح االء104501

اسيوطاألدبىمبصرمحمود الدين عز الهوارى الزهراء104502

اسيوطاألدبىمبصرحجر البصير عبد بكر ابو الشيماء104503

اسيوطاألدبىمبصرعلى الرب جاد الحكم عبد الفت104504

اسيوطاألدبىمبصررياض شحاته محمود امينه104505

اسيوطاألدبىمبصرعلى الحميد عبد محسن ايات104506

اسيوطاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد سمير ايه104507

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الدايم عبد ايه104508

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فرغلى مدحت ايه104509

اسيوطاألدبىمبصرسالمه محمد مصطفى ايه104510

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى الودود عبد طه دعاء104511

اسيوطاألدبىمبصرشريف هللا عبد محمود دعاء104512

اسيوطاألدبىمبصرالتواب عبد هللا عبد محمود دعاء104513

اسيوطاألدبىمبصرمنصور محمد مصطفى دعاء104514

اسيوطاألدبىمبصرعلى نادى عالء دينا104515

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عفيفى محمد رحاب104516

اسيوطاألدبىمبصرحموده الحافظ عبد العابدين زين رحمه104517

اسيوطاألدبىمبصرعيد الرشيد عبد النافع عبد رهام104518

اسيوطاألدبىمبصرراشد محمد الرازق عبد روفيده104519

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد فايق احمد زينب104520



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4158

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن341حسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ن531حسين بنى/ ف

ن339حسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ن407حسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ن471حسين بنى/ ف

ثانحسين بنى/ ف

ن467حسين بنى/ ف

راسبحسين بنى/ ف

ن355ديروط/ ف

ن400ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن391ديروط/ ف

ن462ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن342ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن534ديروط/ ف

ن360ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن394ديروط/ ف

ن498ديروط/ ف

ن459ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن467ديروط/ ف

ن461ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن381ديروط/ ف

ن396ديروط/ ف

ن488ديروط/ ف

ن413ديروط/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرمنصور داخلى صفوت زينب104521

اسيوطاألدبىمبصرامين احمد محمد سيرين104522

اسيوطاألدبىمبصرالوهاب عبد شعبان ممدوح شروق104523

اسيوطاألدبىمبصرالكريم عبد محمد عادل السيد شيماء104524

اسيوطاألدبىمبصرمحمد خليفه مصطفى شيماء104525

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على ناصر شيماء104526

اسيوطاألدبىمبصراحمد على عمر عال104527

اسيوطاألدبىمبصربكر ابو الصبور عبد رجب غاده104528

اسيوطاألدبىمبصرالرازق عبد سيد محمود فاطمه104529

اسيوطاألدبىمبصربكرى محمود حماده مروه104530

اسيوطاألدبىمبصرالمجلى عبد العظيم عبد مندى مروه104531

اسيوطاألدبىمبصرهريدى احمد جمال مريم104532

اسيوطاألدبىمبصرالمعطى عبد الكريم عبد محمد منال104533

اسيوطاألدبىمبصرشحاته الوكيل عبد صالح هللا منه104534

اسيوطاألدبىمبصرالبصير عبد رمضان الجواد عبد مها104535

اسيوطاألدبىمبصرالرب جاد شحات اشرف مياده104536

اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد االمين محمد ندى104537

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد ناجح شعبان نها104538

اسيوطاألدبىمبصرمحمود حافظ حسن هاجر104539

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عيد هاجر104540

اسيوطاألدبىمبصرسعيد فولى نصر هاجر104541

اسيوطاألدبىمبصرمحمد البصير عبد عمر هللا هبه104542

اسيوطاألدبىمبصرالسميع عبد محمد محمود وفاء104543

اسيوطاألدبىمبصرالرب جاد وردانى مختار ياسمين104544

اسيوطاألدبىمبصرمحمد البكرى احمد ايمن اسراء104545

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد العزيز عبد اسراء104546

اسيوطاألدبىمبصرالنعيم عبد محمد احمد اسماء104547

اسيوطاألدبىمبصررياض سيد خالف اسماء104548

اسيوطاألدبىمبصرحمد الظاهر عبد صابر اسماء104549

اسيوطاألدبىمبصرعلى الباسط عبد طلبه اسماء104550

اسيوطاألدبىمبصرفرجانى جبر فرحات اسماء104551

اسيوطاألدبىمبصربكر على محمود اسماء104552

اسيوطاألدبىمبصرالظاهر عبد مساعد مصطفى اسماء104553

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد على مجدى امانى104554

اسيوطاألدبىمبصررياض حلمى مبروك امل104555

اسيوطاألدبىمبصرعطا الراضى عبد احمد اميره104556

اسيوطاألدبىمبصرالبصير عبد رمضان بدر اميره104557

اسيوطاألدبىمبصرالنجا ابو جارحى محمد اميره104558

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد فتحى محمد اميره104559

اسيوطاألدبىمبصرالغنى عبد الحى عبد احمد ايمان104560

اسيوطاألدبىمبصرالمولى عبد سليمان المنعم عبد ايمان104561

اسيوطاألدبىمبصراحمد صالح محمد مصطفى ايمان104562
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ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن429ديروط/ ف

متخلفديروط/ ف

ن538ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن371ديروط/ ف

ن533ديروط/ ف

ن391ديروط/ ف

ن360ديروط/ ف

ن382ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن326ديروط/ ف

ن447ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن379ديروط/ ف

ن410ديروط/ ف

ن527ديروط/ ف

ن397ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

راسبديروط/ ف

ن452ديروط/ ف

ن533ديروط/ ف

ن342ديروط/ ف

ن510المناشى/ ف

ن490المناشى/ ف

ن394المناشى/ ف

ن352المناشى/ ف

راسبالمناشى/ ف

ن351المناشى/ ف

راسبالمناشى/ ف

ن346المناشى/ ف

راسبالمناشى/ ف

ن363المناشى/ ف

راسبالمناشى/ ف

ن389المناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن358المناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن466المناشى/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرحسين الجواد عبد جمال ايه104563

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد محمد العظيم عبد ايه104564

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد محمد محسن بوسى104565

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد نادى بوسى104566

اسيوطاألدبىمبصرالحكيم عبد المجيد عبد سيد حسناء104567

اسيوطاألدبىمبصرحزين احمد الحميد عبد حكمت104568

اسيوطاألدبىمبصراللطيف عبد على على حنان104569

اسيوطاألدبىمبصرعمار محمد رأفت خضره104570

اسيوطاألدبىمبصرسالم تونى ابراهيم داليا104571

اسيوطاألدبىمبصرتغيان العاطى عبد جمال داليا104572

اسيوطاألدبىمبصرالبديع عبد المنعم عبد ياسر داليا104573

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد احمد دعاء104574

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد احمد دعاء104575

اسيوطاألدبىمبصرعبود محمد ابراهيم دنيا104576

اسيوطاألدبىمبصرالمعبود عبد هللا عبد عمر رانيا104577

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد درويش محمد رانيا104578

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد النظير عبد ياسر رحاب104579

اسيوطاألدبىمبصردياب فخرى سعد روضه104580

اسيوطاألدبىمبصرالمالك عبد محمد رستم ريهام104581

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم امين محمد ريهام104582

اسيوطاألدبىمبصرعبده شوقى العيون ابو زينب104583

اسيوطاألدبىمبصرخلف حسانين الرؤوف عبد زينب104584

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد محمود زينب104585

اسيوطاألدبىمبصرنمر التواب عبد سعد ساره104586

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد طلعت اشرف سعاد104587

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد الرحيم عبد العال عبد سماح104588

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد محمود سماح104589

اسيوطاألدبىمبصرمهران الستار عبد بديوى سمر104590

اسيوطاألدبىمبصرتغيان فوزى احمد سهير104591

اسيوطاألدبىمبصرمحمد راشد اشرف شيماء104592

اسيوطاألدبىمبصرسعيد محمد رضى شيماء104593

اسيوطاألدبىمبصرعليان توفيق محمد شيماء104594

اسيوطاألدبىمبصرالرب جاد هللا عبد محمد شيماء104595

اسيوطاألدبىمبصرعلى امين سيد غاده104596

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى سيد احمد فاطمه104597

اسيوطاألدبىمبصرمبروك الناصر عبد احمد فاطمه104598

اسيوطاألدبىمبصرحمد الظاهر عبد صابر فاطمه104599

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد فاروق فاطمه104600

اسيوطاألدبىمبصرالموجود عبد حلمى احمد منه104601

اسيوطاألدبىمبصرمحمد السالم عبد مصطفى مياده104602

اسيوطاألدبىمبصربكار صابر محمد ناديه104603

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى محمد فاروق نورهان104604
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ن427المناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن461المناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

راسبالمناشى/ ف

ن394المناشى/ ف

ن361المناشى/ ف

ن384المناشى/ ف

ن496المناشى/ ف

ن423المناشى/ ف

ن482المناشى/ ف

راسبالمناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن404المناشى/ ف

ن389المناشى/ ف

راسبالمناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن427المناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن400المناشى/ ف

ن332المناشى/ ف

ن363المناشى/ ف

ن363المناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن384المناشى/ ف

ن442المناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن352المناشى/ ف

ن455المناشى/ ف

ن340المناشى/ ف

ن356المناشى/ ف

ن446المناشى/ ف

ن408المناشى/ ف

ن409المناشى/ ف

ن354المناشى/ ف

ن415المناشى/ ف

ن397المناشى/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرسيد كامل محسن نورهان104605

اسيوطاألدبىمبصرنميس سيد العظيم عبد هاجر104606

اسيوطاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمود هاجر104607

اسيوطاألدبىمبصرالمالك عبد احمد الجابر عبد هدى104608

اسيوطاألدبىمبصرفهمى سيد محمد هدير104609

اسيوطاألدبىمبصرامين لطفى ابراهيم وسام104610

اسيوطاألدبىمبصرمبروك الناصر عبد جمال ياسمين104611

اسيوطاألدبىمبصرعامر سعد الناصر عبد يسرا104612

اسيوطاألدبىمبصرالجواد عبد رفعت محمد اسراء104613

اسيوطاألدبىمبصرالبر عبد ناجى منصور اميره104614

اسيوطاألدبىمبصرالجواد عبد كمال بله ايمان104615

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هللا عبد جمال جهاد104616

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد حلمى ماجد جهاد104617

اسيوطاألدبىمبصرسالم زايد العيون ابو زمزم104618

اسيوطاألدبىمبصراحمد العظيم عبد صابر ساره104619

اسيوطاألدبىمبصرالبر عبد ناجى احمد صفاء104620

اسيوطاألدبىمبصرامين حسين سعيد فاطمه104621

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد رسمى شاكر لبنى104622

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد يوسف خالد مروه104623

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فخرى محمد مروه104624

اسيوطاألدبىمبصرالظاهر عبد الفتوح ابو بريقع منال104625

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود حسنى ناهد104626

اسيوطاألدبىمبصرالمعيد عبد ماهر محمد نرمين104627

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد ناصر نسمه104628

اسيوطاألدبىمبصرعيسى احمد عيسى ابتهال104629

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد حماده ايمان104630

اسيوطاألدبىمبصرمحمد كامل راوى ايمان104631

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد مهدى طاهر رحاب104632

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد هللا عبد نصار رقيه104633

اسيوطاألدبىمبصرعقل غانم دياب فرحه104634

اسيوطاألدبىمبصرشلقامى احمد كامل لمياء104635

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود سمير مرزقه104636

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد عرفان ناديه104637

اسيوطاألدبىمبصرمراد محمد ابراهيم ابتسام104638

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد العليم عبد سمير اسراء104639

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسراء104640

اسيوطاألدبىمبصرالراضى عبد الرب جاد محمود اسراء104641

اسيوطاألدبىمبصرخراشى الرحيم عبد حماده اسماء104642

اسيوطاألدبىمبصراحمد التواب عبد شعبان اسماء104643

اسيوطاألدبىمبصرحمدان جابر الرحيم عبد اسماء104644

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى الثانى محمد هوارى اسماء104645

اسيوطاألدبىمبصركامل التواب عبد فريد االء104646
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ن537المناشى/ ف

ن430المناشى/ ف

ن415المناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن450المناشى/ ف

ن358المناشى/ ف

ن359المناشى/ ف

ن370المناشى/ ف

ثاندشلوط/ ف

ثاندشلوط/ ف

ن451دشلوط/ ف

ن366دشلوط/ ف

ن460دشلوط/ ف

ثاندشلوط/ ف

ن483دشلوط/ ف

ثاندشلوط/ ف

ن470دشلوط/ ف

ن393دشلوط/ ف

ن381دشلوط/ ف

راسبدشلوط/ ف

ن372دشلوط/ ف

ثاندشلوط/ ف

ثاندشلوط/ ف

ن508دشلوط/ ف

ن394الشرقية الحوطا/ ف

ن404الشرقية الحوطا/ ف

ن373الشرقية الحوطا/ ف

ن377الشرقية الحوطا/ ف

ن438الشرقية الحوطا/ ف

ثانالشرقية الحوطا/ ف

ثانالشرقية الحوطا/ ف

ن373الشرقية الحوطا/ ف

ن511الشرقية الحوطا/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن511القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن346القوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ن397القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن411القوصيه/ ف

ن502القوصيه/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود مصطفى االء104647

اسيوطاألدبىمبصرمهنى المعتمد عبد طه امانى104648

اسيوطاألدبىمبصرعيسى حسونه محمد اميره104649

اسيوطاألدبىمبصريونس التواب عبد محمد اميمه104650

اسيوطاألدبىمبصرالبارى عبد اسماعيل خالد ايات104651

اسيوطاألدبىمبصرسيد المالك عبد صالح ايمان104652

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الوفا ابو سمير ايه104653

اسيوطاألدبىمبصرحسان النعيم عبد عزت ايه104654

اسيوطاألدبىمبصرشوقى سيد عالء ايه104655

اسيوطاألدبىمبصراحمد العزيز عبد فتحى ايه104656

اسيوطاألدبىمبصرمحمدين على نجاح ايه104657

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هللا عبد مصطفى بثينه104658

اسيوطاألدبىمبصرحامد سعد سعد ثناء104659

اسيوطاألدبىمبصرعبده نعمان جمال حسناء104660

اسيوطاألدبىمبصرمحمد النعيم عبد محمد حفصه104661

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد متولى العال عبد دعاء104662

اسيوطاألدبىمبصراحمد الحفيظ عبد محمود دعاء104663

اسيوطاألدبىمبصرالراضى عبد سعد مصطفى دعاء104664

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد صالح مصطفى دعاء104665

اسيوطاألدبىمبصرتسن كامل مصطفى دعاء104666

اسيوطاألدبىمبصرالمتجلى عبد عرابى احمد رحاب104667

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد محمود رحاب104668

اسيوطاألدبىمبصرالمولى عبد عيسى محمد رضا104669

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد محمود احمد رضوى104670

اسيوطاألدبىمبصرالدايم عبد محمد محمد رقيه104671

اسيوطاألدبىمبصرالحفيظ عبد رفعت عاطف رنا104672

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد الهادى عبد رندا104673

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد يعقوب روجينا104674

اسيوطاألدبىمبصرسيد خلف كمال زينا104675

اسيوطاألدبىمبصرالرؤف عبد محمد جمال ساره104676

اسيوطاألدبىمبصرشعبان تونى سمير ساره104677

اسيوطاألدبىمبصرسالم السيد عبد كامل ساره104678

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد حمدى محمد ساره104679

اسيوطاألدبىمبصرعرابى حامد محمد ساره104680

اسيوطاألدبىمبصرايوب الجواد عبد محمد ساميه104681

اسيوطاألدبىمبصرنمر سعد عاشور سحر104682

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هللا عبد قذافى سحر104683

اسيوطاألدبىمبصربهلول مسعد سيد سلمى104684

اسيوطاألدبىمبصرصالح ناجى سعيد سميره104685

اسيوطاألدبىمبصرمحمد راشد احمد شيماء104686

اسيوطاألدبىمبصرالجواد عبد مصطفى جمال شيماء104687

اسيوطاألدبىمبصرعبده نعمان جمال شيماء104688
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راسبالقوصيه/ ف

ن406القوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ن471القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ن386القوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن342القوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن458القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ن425القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن500القوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ن456القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن425القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرصالح زيد ابو الرحيم عبد شيماء104689

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد سعد الاله عبد شيماء104690

اسيوطاألدبىمبصرعميره القادر عبد محمود شيماء104691

اسيوطاألدبىمبصرالرازق عبد النعيم عبد الحليم عبد صابرين104692

اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد فريد صابرين104693

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد احمد سعيد صفاء104694

اسيوطاألدبىمبصرسعيد خليفه ضاحى عائشه104695

اسيوطاألدبىمبصرفوزى ابراهيم محمد عبير104696

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد حمدى فاطمه104697

اسيوطاألدبىمبصرمسعود خميس سيد فاطمه104698

اسيوطاألدبىمبصرصالح زيد ابو صالح فاطمه104699

اسيوطاألدبىمبصركريم محمد الباقى عبد فاطمه104700

اسيوطاألدبىمبصراحمد على السالم عبد فاطمه104701

اسيوطاألدبىمبصرنظيف المالك عبد عيون فاطمه104702

اسيوطاألدبىمبصرمحمود التواب عبد محمود فاطمه104703

اسيوطاألدبىمبصرشادى ابو محمود مصطفى فاطمه104704

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن احمد فايزه104705

اسيوطاألدبىمبصررضوان احمد فرغل كريمه104706

اسيوطاألدبىمبصرعلوان محمد فتحى مرفت104707

اسيوطاألدبىمبصرعثمان محمد الرب جاد مروه104708

اسيوطاألدبىمبصرشادى ابو محمود سمير مروه104709

اسيوطاألدبىمبصراللطيف عبد سبع االسعد مروه104710

اسيوطاألدبىمبصرعليوه على مجدى مروه104711

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم يوسف احمد مريم104712

اسيوطاألدبىمبصرسويفى الحميد عبد سويفى مريم104713

اسيوطاألدبىمبصرهندى محمد عيد مريم104714

اسيوطاألدبىمبصرصادق يحيى سعيد منار104715

اسيوطاألدبىمبصراحمد السالم عبد شحاته منار104716

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود صالح منار104717

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد سليم فرغل منار104718

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد سيد هللا منه104719

اسيوطاألدبىمبصربكار عدلى فتحى ناديه104720

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد الهادى عبد نجالء104721

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد احمد فتحى نجالء104722

اسيوطاألدبىمبصرحسين سليم سالمه نجوى104723

اسيوطاألدبىمبصرعبود احمد مختار ندى104724

اسيوطاألدبىمبصرشعبان هللا عبد ابراهيم نسمه104725

اسيوطاألدبىمبصرفرج محمد جمعه نفيسه104726

اسيوطاألدبىمبصرعثمان محمد العواض عبد نهى104727

اسيوطاألدبىمبصرالنعيم عبد حسين رمضان نوره104728

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على سعيد نوره104729

اسيوطاألدبىمبصرسليم على احمد هاجر104730
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ن427القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن492القوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن366القوصيه/ ف

ن419القوصيه/ ف

ن453القوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ن538القوصيه/ ف

ن422القوصيه/ ف

ن439القوصيه/ ف

ن575القوصيه/ ف

ن459القوصيه/ ف

ن365القوصيه/ ف

ن391القوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ن375القوصيه/ ف

ن374القوصيه/ ف

ن421القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن389القوصيه/ ف

ن379القوصيه/ ف

ن365القوصيه/ ف

ن351القوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ن403القوصيه/ ف

ن380القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن441القوصيه/ ف

ن393القوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ن381القوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن357القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ن401القوصيه/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرعلى العزيز عبد صالح الهام104731

اسيوطاألدبىمبصراحمد ناجى محمد هدير104732

اسيوطاألدبىمبصرثابت محمد اشرف هيام104733

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد محمد والء104734

اسيوطاألدبىمبصرحسن الفتاح عبد صالح ياسمين104735

اسيوطاألدبىمبصرعقل محمد هللا عبد ياسمين104736

اسيوطاألدبىمبصرعطيه تغيان خالد نعمه104737

اسيوطاألدبىمبصرالحفيظ عبد تهامى زايد مى104738

اسيوطاألدبىمبصرمنصور خميس رمضان ابتسام104739

اسيوطاألدبىمبصرحسن على محمد اميره104740

اسيوطاألدبىمبصرحامد كمال ناجح اميره104741

اسيوطاألدبىمبصرسالم فضل خميس ايه104742

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد البديع عبد ناصر ايه104743

اسيوطاألدبىمبصرسيد خميس سعد حسناء104744

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسان فراج دعاء104745

اسيوطاألدبىمبصرتوفيق فتحى احمد دينا104746

اسيوطاألدبىمبصرحسن ثابت مجدى زينب104747

اسيوطاألدبىمبصرجمعه على محمود سعده104748

اسيوطاألدبىمبصرمهران شارف جمال شيرمين104749

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد فنجرى عربى صابرين104750

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد البديع عبد خالد ضحى104751

اسيوطاألدبىمبصرحمدان الجليل عبد محمد فاطمه104752

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد الحميد عبد على فرحه104753

اسيوطاألدبىمبصرحسين العظيم عبد على ناديه104754

اسيوطاألدبىمبصرسالم سليم اشرف نسمه104755

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد عادل اسراء104756

اسيوطاألدبىمبصريونس حسن سيد اسراء104757

اسيوطاألدبىمبصرسعيد احمد محمود اسراء104758

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هللا عبد زايد اسماء104759

اسيوطاألدبىمبصرحسن مصطفى الباسط عبد اسماء104760

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد فتحى قناوى اسماء104761

اسيوطاألدبىمبصراللطيف عبد الكريم عبد ممدوح اسماء104762

اسيوطاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد حسن االء104763

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على محمد االء104764

اسيوطاألدبىمبصرمرسى كيالنى مختار الشيماء104765

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد سيد امل104766

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى حموده محمد امل104767

اسيوطاألدبىمبصرمحمد رمضان خالد اميره104768

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد محسن ايه104769

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ثابت مرزوق ايه104770

اسيوطاألدبىمبصرمشعال المعطى عبد رضا بوسى104771

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد احمد فوزى داليا104772
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ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن415القوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن409الكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

راسبالكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

ن375الكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

ن404الكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

ن526الكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

ن394الكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

راسبمنفلوط/ ف

ن496منفلوط/ ف

ن427منفلوط/ ف

ن499منفلوط/ ف

ن457منفلوط/ ف

ن420منفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن391منفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن354منفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن461منفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن491منفلوط/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرقطب ثابت محمد دعاء104773

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على صالح دينا104774

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد الدين محيى دينا104775

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد ياسر رنا104776

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ضاحى عمران رئيسه104777

اسيوطاألدبىمبصرسيد فرغلى مبارك زينب104778

اسيوطاألدبىمبصرسيد الرحمن عبد محمد زينب104779

اسيوطاألدبىمبصرالواحد عبد الاله عبد الصبور عبد سعيده104780

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد سيد سماح104781

اسيوطاألدبىمبصرسالم حسن سالم سمر104782

اسيوطاألدبىمبصرعلى مصطفى على سمر104783

اسيوطاألدبىمبصرسيد صابر عثمان سها104784

اسيوطاألدبىمبصرسيد صابر سليمان سهيله104785

اسيوطاألدبىمبصرطه مراد جمال شيماء104786

اسيوطاألدبىمبصرحسن مبارك فولى شيماء104787

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد خليفه صابرين104788

اسيوطاألدبىمبصرهريدى احمد كمال صفاء104789

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مبارك امين عائشه104790

اسيوطاألدبىمبصرعلى خميس سعد عبير104791

اسيوطاألدبىمبصرحسن جابر انور فاطمه104792

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد جمال فاطمه104793

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود عيد فاطمه104794

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد شحاته فتحيه104795

اسيوطاألدبىمبصرعلى سيد عيد فرحه104796

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد ماهر على هاجر104797

اسيوطاألدبىمبصرعيسى احمد حسن والء104798

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد العظيم عبد ياسمين104799

اسيوطاألدبىمبصرسلطان محمد عادل اريج104800

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمود جمال اسراء104801

اسيوطاألدبىمبصربدوى محمد على سيد اسراء104802

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد شعبان اسراء104803

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد الهادى عبد اسراء104804

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم اسماء104805

اسيوطاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد اسماء104806

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد سيد اسماء104807

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد على سيد اسماء104808

اسيوطاألدبىمبصرسويفى محمد سويفى فتحى اسماء104809

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد محمود اسماء104810

اسيوطاألدبىمبصرسيد سعد مصطفى اسماء104811

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على الغفار عبد اسماء104812

اسيوطاألدبىمبصرالهادى عبد على حسن االء104813

اسيوطاألدبىمبصرسلطان سيد محمد الزهراء104814
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ن342منفلوط/ ف

ن435منفلوط/ ف

ن496منفلوط/ ف

ن411منفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن411منفلوط/ ف

ن400منفلوط/ ف

راسبمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن377منفلوط/ ف

ن452منفلوط/ ف

ن437منفلوط/ ف

ن437منفلوط/ ف

ن431منفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

راسبمنفلوط/ ف

راسبمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

راسبمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن360منفلوط/ ف

ن367منفلوط/ ف

ن378منفلوط/ ف

ن464منفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن457منفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن447باسيوط عدى بنى/ ف

ن437باسيوط عدى بنى/ ف

ن402باسيوط عدى بنى/ ف

ن455باسيوط عدى بنى/ ف

ن361باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن535باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

متخلفباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن519باسيوط عدى بنى/ ف

ن508باسيوط عدى بنى/ ف

ن545باسيوط عدى بنى/ ف

ن560باسيوط عدى بنى/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرسليمان يحيا الحسن ابو الفت104815

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى مختار امانى104816

اسيوطاألدبىمبصرسلطان سيد المنعم عبد امل104817

اسيوطاألدبىمبصرمحمود احمد حامد اميره104818

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسن سعيد اميره104819

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد عادل اميره104820

اسيوطاألدبىمبصرعمار محمد الحافظ عبد اميره104821

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسن عرفه اميره104822

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد فتحى اميره104823

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد اميره104824

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى على محمد اميره104825

اسيوطاألدبىمبصرايوب محمد اشرف الرحمن ايات104826

اسيوطاألدبىمبصراحمد هاشم جمال ايمان104827

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحيم عبد حسنين ايمان104828

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد احمد حمدى ايمان104829

اسيوطاألدبىمبصرالمعز عبد حسن صالح ايمان104830

اسيوطاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد الهادى عبد ايمان104831

اسيوطاألدبىمبصرمحمد جاد عمرو ايمان104832

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد محمد مصطفى ايمان104833

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد احمد يحيى ايمان104834

اسيوطاألدبىمبصرجابر محمد اشرف ايه104835

اسيوطاألدبىمبصرالمنعم عبد حسن جمال ايه104836

اسيوطاألدبىمبصراحمد مصطفى جمال ايه104837

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد احمد حسن ايه104838

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد السالم عبد حسين ايه104839

اسيوطاألدبىمبصرالسيد احمد الرحيم عبد سيد ايه104840

اسيوطاألدبىمبصرمخلوف كساب صابر ايه104841

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد العزيز عبد ايه104842

اسيوطاألدبىمبصرعلى ابراهيم المنعم عبد ايه104843

اسيوطاألدبىمبصررمضان الراضى عبد على ايه104844

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سعيد محمد ايه104845

اسيوطاألدبىمبصرزيدان سنوسى محمد ايه104846

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد فراج محمد ايه104847

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد الرحمن عبد محمود ايه104848

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد فراج خالد تقى104849

اسيوطاألدبىمبصرحسن سيد بدر جهاد104850

اسيوطاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد صالح جهاد104851

اسيوطاألدبىمبصرخلف الناصر عبد خالد حسناء104852

اسيوطاألدبىمبصرسلطان سيد احمد داليا104853

اسيوطاألدبىمبصرقوشتى الرحيم عبد حماده داليا104854

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد ابراهيم على داليا104855

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسين احمد دعاء104856
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ن520باسيوط عدى بنى/ ف

ن404باسيوط عدى بنى/ ف

ن506باسيوط عدى بنى/ ف

ن459باسيوط عدى بنى/ ف

ن494باسيوط عدى بنى/ ف

ن455باسيوط عدى بنى/ ف

ن369باسيوط عدى بنى/ ف

ن564باسيوط عدى بنى/ ف

ن379باسيوط عدى بنى/ ف

ن509باسيوط عدى بنى/ ف

ن462باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن582باسيوط عدى بنى/ ف

ن465باسيوط عدى بنى/ ف

ن580باسيوط عدى بنى/ ف

ن469باسيوط عدى بنى/ ف

ن570باسيوط عدى بنى/ ف

ن596باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن374باسيوط عدى بنى/ ف

ن414باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن408باسيوط عدى بنى/ ف

ن443باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

راسبباسيوط عدى بنى/ ف

راسبباسيوط عدى بنى/ ف

ن381باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن497باسيوط عدى بنى/ ف

ن517باسيوط عدى بنى/ ف

ن545باسيوط عدى بنى/ ف

ن423باسيوط عدى بنى/ ف

ن529باسيوط عدى بنى/ ف

ن468باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن372باسيوط عدى بنى/ ف

ن486باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

راسبباسيوط عدى بنى/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرابراهيم حسن خميس دعاء104857

اسيوطاألدبىمبصرجمعه شعبان صفوت دعاء104858

اسيوطاألدبىمبصرحمزاوى على مصطفى دعاء104859

اسيوطاألدبىمبصرالمنياوى محمد حسن ربيع دينا104860

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن سيد دينا104861

اسيوطاألدبىمبصرحسن الحميد عبد احمد رانيا104862

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد اشرف رانيا104863

اسيوطاألدبىمبصرخليل حسن عادل رحاب104864

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد محمد رحاب104865

اسيوطاألدبىمبصرطلب مصطفى شحاته رشا104866

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد سعد عادل رضا104867

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد قطب عادل رضا104868

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد محمود روضه104869

اسيوطاألدبىمبصرالكريم عبد محمد ابراهيم زينب104870

اسيوطاألدبىمبصرفراج حسين هللا عبد زينب104871

اسيوطاألدبىمبصرمحمد جالل قوشتى زينب104872

اسيوطاألدبىمبصرسلطان سيد محمد زينب104873

اسيوطاألدبىمبصربودى حسين الحميد عبد محمد زينب104874

اسيوطاألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمد زينب104875

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد على محمد زينب104876

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد سيد محمود زينب104877

اسيوطاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد مصطفى زينب104878

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على جمال سماح104879

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن احمد شيماء104880

اسيوطاألدبىمبصرالحكيم عبد محمود احمد شيماء104881

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد خلف شيماء104882

اسيوطاألدبىمبصرالقادر عبد احمد شحاته شيماء104883

اسيوطاألدبىمبصراحمد على الرحيم عبد شيماء104884

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد العظيم عبد شيماء104885

اسيوطاألدبىمبصرالمنعم عبد حسين محمود شيماء104886

اسيوطاألدبىمبصرالهوارى حسن محمد هاشم شيماء104887

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسين فتحى صابرين104888

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسن خلف صفاء104889

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسن سيد صفاء104890

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عمار محمد عبير104891

اسيوطاألدبىمبصرنوفل سيد نوفل العال عبد عال104892

اسيوطاألدبىمبصرقطب محمد العزيز عبد علياء104893

اسيوطاألدبىمبصرالجواد عبد محمد محمد رجب غاده104894

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو مصطفى رمضان غاده104895

اسيوطاألدبىمبصريوسف هللا عبد محمد على الزهراء فاطمه104896

اسيوطاألدبىمبصرحماد الحميد عبد حماد فاطمه104897

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد حمدى فاطمه104898
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ن481باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن438باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن439باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن505باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

راسبباسيوط عدى بنى/ ف

راسبباسيوط عدى بنى/ ف

ن407باسيوط عدى بنى/ ف

ن415باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن532باسيوط عدى بنى/ ف

ن492باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن405باسيوط عدى بنى/ ف

ن431باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

راسبباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن348باسيوط عدى بنى/ ف

ن361باسيوط عدى بنى/ ف

ن514باسيوط عدى بنى/ ف

ن351باسيوط عدى بنى/ ف

ن427باسيوط عدى بنى/ ف

ن374باسيوط عدى بنى/ ف

راسبباسيوط عدى بنى/ ف

ن394باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن373باسيوط عدى بنى/ ف

ن495باسيوط عدى بنى/ ف

ن357باسيوط عدى بنى/ ف

ن393باسيوط عدى بنى/ ف

ن377باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد الحميد عبد فاطمه104899

اسيوطاألدبىمبصرعمر احمد محمد الخالق عبد فاطمه104900

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد المنعم عبد فاطمه104901

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد على فاطمه104902

اسيوطاألدبىمبصراحمد احمد محمد فاطمه104903

اسيوطاألدبىمبصرالنعيم عبد سيد النعيم عبد كريمه104904

اسيوطاألدبىمبصرحسن سيد حاتم مروه104905

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على محمد مروه104906

اسيوطاألدبىمبصرالصالحى على محمد محمود مروه104907

اسيوطاألدبىمبصرحسنين المنعم عبد حسنين مها104908

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد فتحى ايمن منار104909

اسيوطاألدبىمبصراحمد مصطفى عادل منار104910

اسيوطاألدبىمبصرالحكيم عبد سيد عادل منى104911

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسانين احمد ندى104912

اسيوطاألدبىمبصرحسنين المنعم عبد حسنين ندى104913

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد فراج ندى104914

اسيوطاألدبىمبصرجعفر احمد على احمد نفيسه104915

اسيوطاألدبىمبصراحمد العزيز عبد جمال نهله104916

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد الرحمن عبد عمر نهى104917

اسيوطاألدبىمبصرحسن هللا عبد احمد نورهان104918

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى جاد حسن نورهان104919

اسيوطاألدبىمبصرزكى احمد محمود هاجر104920

اسيوطاألدبىمبصراحمد عمر احمد هايدى104921

اسيوطاألدبىمبصرقوشتى السالم عبد قوشتى هبه104922

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد الرحيم عبد صالح هدى104923

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد المنعم عبد الرحمن عبد هدى104924

اسيوطاألدبىمبصرعلى الحافظ عبد على هدير104925

اسيوطاألدبىمبصرالكافى عبد حسين على نصر هدير104926

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن جمال هناء104927

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد جمال هند104928

اسيوطاألدبىمبصرحسين كمال مصطفى وفاء104929

اسيوطاألدبىمبصرطلب مصطفى فريد والء104930

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن محمد والء104931

اسيوطاألدبىمبصرالمعز عبد حسن الهادى عبد ياسمين104932

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد احمد محمد ياسمين104933

اسيوطاألدبىمبصرعلى ابراهيم العال ابو يامنه104934

اسيوطاألدبىمبصرالنجا ابو حسن محمد يحى نجاح104935

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد السعود ابو سيد اروه104936

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد احمد اسماء104937

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم حسين حسن اسماء104938

اسيوطاألدبىمبصردرويش رمضان ناصر اسراء104939

اسيوطاألدبىمبصرعثمان المنعم عبد محمد اسراء104940
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ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن504باسيوط عدى بنى/ ف

ن502باسيوط عدى بنى/ ف

راسبباسيوط عدى بنى/ ف

ن356باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن478باسيوط عدى بنى/ ف

ن512باسيوط عدى بنى/ ف

ن394باسيوط عدى بنى/ ف

ن442باسيوط عدى بنى/ ف

ن473باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن353باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن429باسيوط عدى بنى/ ف

ن572باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن369باسيوط عدى بنى/ ف

ن329باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن546باسيوط عدى بنى/ ف

راسبباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن389باسيوط عدى بنى/ ف

ن573باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

متخلفباسيوط عدى بنى/ ف

راسبباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

متخلفباسيوط عدى بنى/ ف

ن528باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

راسبباسيوط عدى بنى/ ف

ن404القصور ام/ ف

راسبالقصور ام/ ف

ثانالقصور ام/ ف

ثانالقصور ام/ ف

ن337القصور ام/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد محمود محمد اسراء104941

اسيوطاألدبىمبصرفهمى فؤاد حسن ايه104942

اسيوطاألدبىمبصرالجابر عبد حسن على ايه104943

اسيوطاألدبىمبصرسليم سالمه احمد بسمه104944

اسيوطاألدبىمبصراحمد حامد رمضان بوسى104945

اسيوطاألدبىمبصرنصر على مصطفى حبيبه104946

اسيوطاألدبىمبصرمهنى حسانين على حمديه104947

اسيوطاألدبىمبصرسليمان النعيم عبد احمد دعاء104948

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد المقصود عبد النبى عبد دينا104949

اسيوطاألدبىمبصردياب المعبود عبد شعبان دينا104950

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمود سيد رانيا104951

اسيوطاألدبىمبصرحسن عمر عصمت ساره104952

اسيوطاألدبىمبصراحمد الموجود عبد محمد سهام104953

اسيوطاألدبىمبصرزكى توفيق خلف فاطمه104954

اسيوطاألدبىمبصرزكى كامل زكى فاطمه104955

اسيوطاألدبىمبصرعليوه سيد الغيط ابو فاطمه104956

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ثابت المنعم عبد عزه104957

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد كامل عمر ماجده104958

اسيوطاألدبىمبصرعثمان الحميد عبد احمد مهيتاب104959

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد الدين شمس الرحيم عبد ناديه104960

اسيوطاألدبىمبصرامين راغب حشمت نجالء104961

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن محمد نورا104962

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد السعود ابو شبل نورهان104963

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد كامل عمر هاله104964

اسيوطاألدبىمبصرالرازق عبد محمد عنتر وفاء104965

اسيوطاألدبىمبصررشوان محمد الحفيظ عبد ساره104966

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد صالح محمود فاطمه104967

اسيوطاألدبىمبصرسعد مصطفى شحاته فاطمه104968

اسيوطاألدبىمبصرمحمود المنصف عبد صالح فاطمه104969

اسيوطاألدبىمبصرمنصور محمد خليل فاطمه104970

اسيوطاألدبىمبصرالباقى عبد محمد الدين صالح فاطمه104971

اسيوطاألدبىمبصرسيد العزيز عبد سمير مريم104972

اسيوطاألدبىمبصرمحمد ثابت محمود مروه104973

اسيوطاألدبىمبصرمحمد السميع عبد نادى نورا104974

اسيوطاألدبىمبصرمتولى السالم عبد مجدى نورا104975

اسيوطاألدبىمبصرسيد العزيز عبد يحيا نجوى104976

اسيوطاألدبىمبصرسيد فرغلى سعد هاله104977

اسيوطاألدبىمبصرمحمد السميع عبد عادل هدى104978

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد خليفه ياسمين104979

اسيوطاألدبىمبصررشوان احمد رشوان اسماء104980

اسيوطاألدبىمبصرمحمود سيد محمود اسماء104981

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد محمود محمد امانى104982
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ثانالقصور ام/ ف

ن342القصور ام/ ف

ن353القصور ام/ ف

ثانالقصور ام/ ف

ن394القصور ام/ ف

ثانالقصور ام/ ف

ثانالقصور ام/ ف

ثانالقصور ام/ ف

ثانالقصور ام/ ف

ثانالقصور ام/ ف

ن331القصور ام/ ف

ن474القصور ام/ ف

ثانالقصور ام/ ف

ثانالقصور ام/ ف

ن358القصور ام/ ف

ن405القصور ام/ ف

ن411القصور ام/ ف

ن438القصور ام/ ف

ن441القصور ام/ ف

ن412القصور ام/ ف

ن344القصور ام/ ف

ن373القصور ام/ ف

ن405القصور ام/ ف

ن535القصور ام/ ف

ن418القصور ام/ ف

ن463الحواتكة/ ف

ن367الحواتكة/ ف

ثانالحواتكة/ ف

ن437الحواتكة/ ف

ثانالحواتكة/ ف

ن355الحواتكة/ ف

ن507الحواتكة/ ف

ثانالحواتكة/ ف

ن461الحواتكة/ ف

ثانالحواتكة/ ف

ن528الحواتكة/ ف

ن497الحواتكة/ ف

ن358الحواتكة/ ف

ثانالحواتكة/ ف

ن468الحواتكة/ ف

ن443الحواتكة/ ف

ن528الحواتكة/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرعلى الوهاب عبد محمد امال104983

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد الرحيم عبد امل104984

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو الرحمن عبد عباس امل104985

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد طلعت جهاد104986

اسيوطاألدبىمبصرحسين سلطان محمود دعاء104987

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد مصطفى رحمه104988

اسيوطاألدبىمبصرحسن مصطفى محمد زينب104989

اسيوطاألدبىمبصراحمد السالم عبد ابراهيم سمر104990

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد حسانين هيام104991

اسيوطاألدبىمبصرالمعطى عبد مرسى احمد اسراء104992

اسيوطاألدبىمبصرمرسى محمد سيد اسماء104993

اسيوطاألدبىمبصرزايد الرؤف عبد عرفه اسماء104994

اسيوطاألدبىمبصرخليفه احمد ممدوح اسماء104995

اسيوطاألدبىمبصراحمد شاذلى الغنى عبد بكر االء104996

اسيوطاألدبىمبصريوسف حامد عاشور اميره104997

اسيوطاألدبىمبصرالصالحين عبد عالم محمد اميره104998

اسيوطاألدبىمبصريوسف شاكر الجليل عبد ايمان104999

اسيوطاألدبىمبصررفاعى الرازق عبد شعبان ايه105000

اسيوطاألدبىمبصرمرسى عشماوى محمود دينا105001

اسيوطاألدبىمبصردياب سيد عاشور سحر105002

اسيوطاألدبىمبصرهللا عطا مصطفى طارق شيماء105003

اسيوطاألدبىمبصرحسين صالح عمرو ضحى105004

اسيوطاألدبىمبصرحسن الليل ابو حسن فاطمه105005

اسيوطاألدبىمبصرعيد عثمان رمضان فاطمه105006

اسيوطاألدبىمبصردياب عابد عرفه ليلى105007

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد الرحمن عبد هللا عبد مروه105008

اسيوطاألدبىمبصرالهادى عبد الصبور عبد رجب ناديه105009

اسيوطاألدبىمبصريوسف سيد احمد هاجر105010

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد على سيد هانم105011

اسيوطاألدبىمبصرسيد فرغلى سيد هناء105012

اسيوطاألدبىمبصردياب عابد فوزى وفاء105013

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن الساتر عبد امنه105014

اسيوطاألدبىمبصرخالد درويش فايز ايه105015

اسيوطاألدبىمبصرسالم احمد فتحى ايه105016

اسيوطاألدبىمبصرحسين ثابت حماده اسماء105017

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد عنتر اسماء105018

اسيوطاألدبىمبصرالغفار عبد محمد الغفار عبد اسراء105019

اسيوطاألدبىمبصرعمر صابر سيد دعاء105020

اسيوطاألدبىمبصرعلى ثابت السالم عبد رحاب105021

اسيوطاألدبىمبصرحسين الرحمن عبد طه رشا105022

اسيوطاألدبىمبصربخيت حسن حسن ساره105023

اسيوطاألدبىمبصرخليفه هللا خلف الوحش شيماء105024
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ن478الحواتكة/ ف

ن396الحواتكة/ ف

ن358الحواتكة/ ف

ثانالحواتكة/ ف

ثانالحواتكة/ ف

ن412الحواتكة/ ف

ن361الحواتكة/ ف

راسبالحواتكة/ ف

ثانالحواتكة/ ف

راسبجحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

ثانجحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

ثانجحدم/ ف

ثانجحدم/ ف

ثانجحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

ثانجحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

ثانجحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

ثانجحدم/ ف

ن381جحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

ن391ابنوب/ ف

ن508ابنوب/ ف

ن477ابنوب/ ف

ن514ابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ن597ابنوب/ ف

ن529ابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ن378ابنوب/ ف
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اسيوطاألدبىمبصراحمد مصطفى على شيماء105025

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد محمود محمد شيماء105026

اسيوطاألدبىمبصرحسن كامل جمال عائشه105027

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى على حسين عبير105028

اسيوطاألدبىمبصرجمعه محمد بكرى فاطمه105029

اسيوطاألدبىمبصرحسن سيد الراضى عبد فاطمه105030

اسيوطاألدبىمبصراحمد يوسف جمال مروه105031

اسيوطاألدبىمبصربخيت حسن حسن مروه105032

اسيوطاألدبىمبصرمحمد صابر عايد منار105033

اسيوطاألدبىمبصراحمد على حسنى ندى105034

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسين الشكور عبد ناريمان105035

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد الاله عبد الجابر عبد نورهان105036

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد على احمد والء105037

اسيوطاألدبىمبصرقطب احمد حسن والء105038

اسيوطاألدبىمبصرقايد الرحمن عبد يحى امال105039

اسيوطاألدبىمبصرعيد هللا عبد الرازق عبد اسماء105040

اسيوطاألدبىمبصرعامر احمد احمد اسراء105041

اسيوطاألدبىمبصردياب المهيمن عبد شعبان اسراء105042

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمود العال عبد غاده105043

اسيوطاألدبىمبصرمحمد خلف شعبان منار105044

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد مرزوق نعمه105045

اسيوطاألدبىمبصرزناتى احمد صالح نورا105046

اسيوطاألدبىمبصرمحمود فتحى محمد نورا105047

اسيوطاألدبىمبصرخليفه حمدى الراضى عبد هدى105048

اسيوطاألدبىمبصرسالم حامد المحسن عبد اسماء105049

اسيوطاألدبىمبصراحمد هاشم عثمان اسماء105050

اسيوطاألدبىمبصرعلى على محمد ايمان105051

اسيوطاألدبىمبصرحماد زيد ابو عاطف ايه105052

اسيوطاألدبىمبصرسليمان جوده شحاته االء105053

اسيوطاألدبىمبصرسعد السعود ابو وحيد جهاد105054

اسيوطاألدبىمبصرحسين الغنى عبد حسين ساره105055

اسيوطاألدبىمبصرعميره سيد على سيده105056

اسيوطاألدبىمبصرمهران حسن خالد شرين105057

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسين محمد شرين105058

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمود محمد لمياء105059

اسيوطاألدبىمبصرعواد على شحاته ناديه105060

اسيوطاألدبىمبصرحسين احمد على نجوى105061

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عيد محمد ندا105062

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد محمد ندا105063

اسيوطاألدبىمبصرسيد السميع عبد جمال اسراء105064

اسيوطاألدبىمبصراحمد على حسنى ايه105065

اسيوطاألدبىمبصرسحيم الكريم جاد اشرف ايه105066
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ن402ابنوب/ ف

ن415ابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ن557ابنوب/ ف

ن464ابنوب/ ف

راسبابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ن364ابنوب/ ف

ن427ابنوب/ ف

ن555ابنوب/ ف

ن413ابنوب/ ف

ن332ابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ن402ابنوب/ ف

ن346ابنوب/ ف

ن451ابنوب/ ف

ن465ابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ن459.5ابنوب/ ف

ن348ابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ن425ابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ثانمطير عرب/ ف

ثانمطير عرب/ ف

راسبمطير عرب/ ف

ن476مطير عرب/ ف

ن413مطير عرب/ ف

ثانمطير عرب/ ف

ن411مطير عرب/ ف

ثانمطير عرب/ ف

راسبمطير عرب/ ف

ن374مطير عرب/ ف

ن412مطير عرب/ ف

راسبمطير عرب/ ف

ن409مطير عرب/ ف

ن451مطير عرب/ ف

راسبمطير عرب/ ف

ن434مر بنى/ ف

ثانمر بنى/ ف

ن482مر بنى/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد زيد ابو صابر اميره105067

اسيوطاألدبىمبصرسيد السميع عبد عادل اسماء105068

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مسعود على اسماء105069

اسيوطاألدبىمبصرالصبور عبد كمال ابو الصبور عبد ايه105070

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد عصام ايه105071

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عليوه مصطفى اسماء105072

اسيوطاألدبىمبصرخليفه يوسف هوارى امال105073

اسيوطاألدبىمبصرقمصان فرحان قمصان دعاء105074

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم توفيق ناصر رانيا105075

اسيوطاألدبىمبصرسيد الهادى عبد طارق زينب105076

اسيوطاألدبىمبصراحمد مصطفى شعبان شيماء105077

اسيوطاألدبىمبصرالحسن ابو شحاته صالح شيماء105078

اسيوطاألدبىمبصرسيد سيد القذافى صفاء105079

اسيوطاألدبىمبصرسيد على هللا عبد عبير105080

اسيوطاألدبىمبصرسيد صديق محمد عائشه105081

اسيوطاألدبىمبصرحماد سليمان فوزى فاطمه105082

اسيوطاألدبىمبصراحمد على مصطفى فاطمه105083

اسيوطاألدبىمبصرالرب جاد مصطفى محمود فاطمه105084

اسيوطاألدبىمبصرالفتاح عبد العظيم عبد على كريمه105085

اسيوطاألدبىمبصرمحمد دردير احمد مروه105086

اسيوطاألدبىمبصركرام حسن سعد مريم105087

اسيوطاألدبىمبصرعمران محمد عمران مريم105088

اسيوطاألدبىمبصرمحمد البارى عبد محمد مريم105089

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مصطفى سمير ناهد105090

اسيوطاألدبىمبصراحمد مهنى الطيب نجاه105091

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد حمزه نرمين105092

اسيوطاألدبىمبصرثابت محمد ثابت نفيسه105093

اسيوطاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد سيد نهى105094

اسيوطاألدبىمبصرعثمان على ثابت هاجر105095

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد الغنى عبد هاجر105096

اسيوطاألدبىمبصرسويفى هللا عطا على هدى105097

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى والء105098

اسيوطاألدبىمبصرحسن مقبول اسامه ياسمين105099

اسيوطاألدبىمبصراحمد الخالق عبد هارون تغريد105100

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد المجيد عبد محمد احالم105101

اسيوطاألدبىمبصرعمر محمد احمد محمد ازهار105102

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسن كرم اسماء105103

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد احمد امانى105104

اسيوطاألدبىمبصرحسن شاكر احمد ايه105105

اسيوطاألدبىمبصرجمعه محمد حسن ايه105106

اسيوطاألدبىمبصرعمر احمد حسين الحميد عبد دعاء105107

اسيوطاألدبىمبصرسيد هاشم مصطفى ريهام105108
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راسبمر بنى/ ف

ثانمر بنى/ ف

ثانمر بنى/ ف

ن545مر بنى/ ف

ثانمر بنى/ ف

ثانمر بنى/ ف

ن446مر بنى/ ف

ثانمر بنى/ ف

ثانمر بنى/ ف

ثانمر بنى/ ف

ثانمر بنى/ ف

راسبمر بنى/ ف

راسبمر بنى/ ف

ن468مر بنى/ ف

ن436مر بنى/ ف

ن499مر بنى/ ف

ن468مر بنى/ ف

ن368مر بنى/ ف

ن441مر بنى/ ف

ن424مر بنى/ ف

ن383مر بنى/ ف

ن406مر بنى/ ف

ثانمر بنى/ ف

ن381مر بنى/ ف

ن471.5مر بنى/ ف

ثانمر بنى/ ف

ثانمر بنى/ ف

ن346مر بنى/ ف

ن417مر بنى/ ف

ثانمر بنى/ ف

ن368مر بنى/ ف

ن419مر بنى/ ف

ن544مر بنى/ ف

ن395مر بنى/ ف

راسبباسيوط الواسطى/ ف

راسبباسيوط الواسطى/ ف

ثانباسيوط الواسطى/ ف

ن388باسيوط الواسطى/ ف

ثانباسيوط الواسطى/ ف

ثانباسيوط الواسطى/ ف

راسبباسيوط الواسطى/ ف

ثانباسيوط الواسطى/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرغزالى على ابراهيم احمد سماح105109

اسيوطاألدبىمبصرطعيمه محمد محمود على شرين105110

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد صديق مصطفى شرين105111

اسيوطاألدبىمبصرجوده محمد جوده حسن الزهراء فاطمه105112

اسيوطاألدبىمبصرسيد عمر محمود عمر فوزيه105113

اسيوطاألدبىمبصرعبيد هللا جاب عباس عبيد ناديه105114

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد رأفت االء105115

اسيوطاألدبىمبصراحمد الاله عبد عادل اميره105116

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود محمد امانى105117

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد الباسط عبد محمد اسماء105118

اسيوطاألدبىمبصرحسين الحفيظ عبد مختار امنه105119

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمد سعيد اسماء105120

اسيوطاألدبىمبصرسالم السيد محمود امانى105121

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد سيد علياء105122

اسيوطاألدبىمبصرمرسى حامد حسين غاده105123

اسيوطاألدبىمبصرحسن العال عبد سيد غنه105124

اسيوطاألدبىمبصرحسانين محمد الباسط عبد رحمه105125

اسيوطاألدبىمبصرمحمد عمر خلف ريهام105126

اسيوطاألدبىمبصرحسانين محمد الباسط عبد ريهام105127

اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد حماده جهاد105128

اسيوطاألدبىمبصرمجلى السالم عبد عصام ساره105129

اسيوطاألدبىمبصرعلى حافظ على نسرين105130

اسيوطاألدبىمبصراحمد حاضر عادل صفاء105131

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد سليمان العال عبد فاطمه105132

اسيوطاألدبىمبصربخيت جالل عمر فاتن105133

اسيوطاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد محمد كوثر105134

اسيوطاألدبىمبصرمحمود حلمى محمد لطيفه105135

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد فرج مروه105136

اسيوطاألدبىمبصرحسين مسلم جمال مروه105137

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسين احمد منار105138

اسيوطاألدبىمبصرعطيه الرحيم عبد قاسم نوال105139

اسيوطاألدبىمبصرهمام محمد همام نريمان105140

اسيوطاألدبىمبصرحمدان النقراشى محمد ندى105141

اسيوطاألدبىمبصرعلى شرف عصام نورهان105142

اسيوطاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد محمد نورهان105143

اسيوطاألدبىمبصرمحمد جمال عالء نانسى105144

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسانين محمد هبه105145

اسيوطاألدبىمبصرخلف اللطيف عبد حسين ابتسام105146

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى الرحمن عبد حسين ابتسام105147

اسيوطاألدبىمبصربدوى تامر بدوى اسماء105148

اسيوطاألدبىمبصرمحمود سالم محروص ازهار105149

اسيوطاألدبىمبصرالرازق عبد محمد احمد الزهراء105150
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راسبباسيوط الواسطى/ ف

ن424باسيوط الواسطى/ ف

راسبباسيوط الواسطى/ ف

ن376باسيوط الواسطى/ ف

ثانباسيوط الواسطى/ ف

ثانباسيوط الواسطى/ ف

ن496البدارى/ ف

راسبالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ن452البدارى/ ف

ن422البدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

راسبالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ن456البدارى/ ف

راسبالبدارى/ ف

ن512البدارى/ ف

راسبالبدارى/ ف

ن373البدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ن431البدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ن440البدارى/ ف

ن341البدارى/ ف

ن399البدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ن326البدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ن506سليم ساحل/ ف

ن400سليم ساحل/ ف

ن337سليم ساحل/ ف

ن394سليم ساحل/ ف

ن426سليم ساحل/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرسيد عبيد على ايات105151

اسيوطاألدبىمبصراحمد تمام رفعت ايمان105152

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد نفادى ايمان105153

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد ياسر تسبيح105154

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد شحاته سمير ثريا105155

اسيوطاألدبىمبصرحسن امين بدوى جميله105156

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد ياسر دنيا105157

اسيوطاألدبىمبصرعظمه ابو عبده السعيد محمد زينب105158

اسيوطاألدبىمبصرمحمود على سيد زينب105159

اسيوطاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد الدين عز ساره105160

اسيوطاألدبىمبصررشوان سالم الرحيم عبد ساره105161

اسيوطاألدبىمبصرحسن على حسنى سلمى105162

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد اللطيف عبد هللا عبد صابرين105163

اسيوطاألدبىمبصرصديق شبيب الرحمن عبد كمال صفاء105164

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد سعد فاطمه105165

اسيوطاألدبىمبصرمحمد همام عزت هللا منه105166

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسين احمد نيره105167

اسيوطاألدبىمبصرعطيه شحاته نبيل نورهان105168

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل عزت محمد هاجر105169

اسيوطاألدبىمبصرقمصان الراهوف عبد مصطفى هدى105170

اسيوطاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد كامل والء105171

اسيوطاألدبىمبصرفراج عثمان الوهاب عبد والء105172

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمود محمد اسراء105173

اسيوطاألدبىمبصربكر على احمد اسماء105174

اسيوطاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد على امال105175

اسيوطاألدبىمبصرالجليل عبد هللا عبد محروس ايمان105176

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم جهاد105177

اسيوطاألدبىمبصرعلى تمام على ريهام105178

اسيوطاألدبىمبصرعلى مايز على ساره105179

اسيوطاألدبىمبصرمهنى لمعى محمد احمد شيماء105180

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد محمد ضحى105181

اسيوطاألدبىمبصرخليفه احمد حسين فاطمه105182

اسيوطاألدبىمبصرهاشم مايز فرج فاطمه105183

اسيوطاألدبىمبصرصديق احمد محمد فاطمه105184

اسيوطاألدبىمبصرهمام على غضبان فرحه105185

اسيوطاألدبىمبصرالجليل عبد محمد حسن منار105186

اسيوطاألدبىمبصرراغب جمال ناصر منار105187

اسيوطاألدبىمبصرعطيه محمود حسنى نورا105188

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد حامد الرحمن عبد نورا105189

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد محمود ياسمين105190

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد عثمان سمير اسراء105191

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم درويش ربيعى اسماء105192
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ن454سليم ساحل/ ف

ن507سليم ساحل/ ف

ن510سليم ساحل/ ف

ن400سليم ساحل/ ف

ن526سليم ساحل/ ف

ن413سليم ساحل/ ف

راسبسليم ساحل/ ف

ثانسليم ساحل/ ف

ن425سليم ساحل/ ف

ثانسليم ساحل/ ف

ثانسليم ساحل/ ف

ثانسليم ساحل/ ف

ن464سليم ساحل/ ف

ن476سليم ساحل/ ف

ن363سليم ساحل/ ف

ن386سليم ساحل/ ف

ن388سليم ساحل/ ف

ن498سليم ساحل/ ف

ن449سليم ساحل/ ف

ن394سليم ساحل/ ف

ن393سليم ساحل/ ف

ن480سليم ساحل/ ف

ن551بويط/ ف

ن474بويط/ ف

ثانبويط/ ف

ن492بويط/ ف

ن446بويط/ ف

ثانبويط/ ف

ن457بويط/ ف

ن517بويط/ ف

ن459بويط/ ف

ثانبويط/ ف

راسببويط/ ف

ثانبويط/ ف

ثانبويط/ ف

ن464بويط/ ف

ن530بويط/ ف

ثانبويط/ ف

راسببويط/ ف

ن355بويط/ ف

ثانابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد شحاته التواب عبد اسماء105193

اسيوطاألدبىمبصريوسف محمد عاطف االء105194

اسيوطاألدبىمبصرالجواد عبد عقل الهادى احمد الزهراء105195

اسيوطاألدبىمبصرسيد على احمد الشيماء105196

اسيوطاألدبىمبصرعامر سيد حسن ايه105197

اسيوطاألدبىمبصرحامد على احمد بسمه105198

اسيوطاألدبىمبصرحسن الحميد عبد ايمن تيسير105199

اسيوطاألدبىمبصرمتولى حسين ممدوح جيهان105200

اسيوطاألدبىمبصرعشرى الحميد عبد محمود رانيا105201

اسيوطاألدبىمبصرقطب محمود شعبان ريهام105202

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد محمود سحر105203

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد ايمن سلمى105204

اسيوطاألدبىمبصرمحمود على سيد سمر105205

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى احمد محمد سهام105206

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هاشم الوهاب عبد شيماء105207

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد حسن صابر فاطمه105208

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد هاللى بركه كريمه105209

اسيوطاألدبىمبصرحسين المحسن عبد حسين ليلى105210

اسيوطاألدبىمبصررزق بكرى ديب مريم105211

اسيوطاألدبىمبصرسليمان ضيف ابو عزت منى105212

اسيوطاألدبىمبصرمرسى رمضان محمود مياده105213

اسيوطاألدبىمبصرقاعود بخيت صالح نرمين105214

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمد صابر نوال105215

اسيوطاألدبىمبصراحمد احمد مصطفى هاجر105216

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد جمال احمد هبه105217

اسيوطاألدبىمبصرالبارى عبد محمد صالح هللا هبه105218

اسيوطاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد سيد وفاء105219

اسيوطاألدبىمبصرحسن فتحى على والء105220

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد الحافظ عبد عالء ايات105221

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد ذكريا اروه105222

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد على سيد اسماء105223

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد ناصر اسماء105224

اسيوطاألدبىمبصرسيد على صالح امنيه105225

اسيوطاألدبىمبصرمحمد العال عبد بهنساوى اميره105226

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد هللا عبد اسراء105227

اسيوطاألدبىمبصرسليم النظير عبد سالم اسماء105228

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد على ثابت اميره105229

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد شعبان دعاء105230

اسيوطاألدبىمبصرقاسم الاله عبد الرحيم عبد دعاء105231

اسيوطاألدبىمبصرشحاته الحميد عبد محمود زمزم105232

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد عادل سهام105233

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسين رمضان شيماء105234
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ن417ابوتيج/ ف

ن489ابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ن379ابوتيج/ ف

ن418ابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ن498ابوتيج/ ف

ن514ابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ن458ابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ن463ابوتيج/ ف

ن425ابوتيج/ ف

ن421ابوتيج/ ف

ن435ابوتيج/ ف

ن479ابوتيج/ ف

ن498ابوتيج/ ف

ن439ابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ن422ابوتيج/ ف

ن467ابوتيج/ ف

ن430ابوتيج/ ف

ن397ابوتيج/ ف

ن472ابوتيج/ ف

ن487ابوتيج/ ف

ن467ابوخرص/ ف

ن507ابوخرص/ ف

ن371ابوخرص/ ف

ن458ابوخرص/ ف

ثانابوخرص/ ف

ن521ابوخرص/ ف

ن453ابوخرص/ ف

ن459ابوخرص/ ف

ن403ابوخرص/ ف

ن387ابوخرص/ ف

ن441ابوخرص/ ف

ن407ابوخرص/ ف

ن410ابوخرص/ ف

ن466ابوخرص/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد القادر عبد متولى صفاء105235

اسيوطاألدبىمبصرمحمد بدرى بكر فاطمه105236

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مكى الحافظ عبد فاطمه105237

اسيوطاألدبىمبصرخالد هاشم الناصر عبد كريمه105238

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل محمد عماد كريمه105239

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل منار105240

اسيوطاألدبىمبصرحسن جمال كاظم منار105241

اسيوطاألدبىمبصرمحمود احمد صالح نسمه105242

اسيوطاألدبىمبصرالغنى عبد ناجح القذافى نوره105243

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود رأفت هاجر105244

اسيوطاألدبىمبصراحمد رياض احمد هدى105245

اسيوطاألدبىمبصرحسين حسن حمدى ايه105246

اسيوطاألدبىمبصرالغفار عبد عاشور حمدى ايه105247

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسين محمد ايه105248

اسيوطاألدبىمبصرخليفه ابراهيم خليفه اسراء105249

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد العابدين زين اسماء105250

اسيوطاألدبىمبصراحمد غانم سيد اسماء105251

اسيوطاألدبىمبصرالحسن ابو فتحى شحاته اسماء105252

اسيوطاألدبىمبصرسويفى حسن عطيفى اسماء105253

اسيوطاألدبىمبصرالراضى عبد السميع عبد رجب الشيماء105254

اسيوطاألدبىمبصراحمد على ممدوح الشيماء105255

اسيوطاألدبىمبصرمحمد رشدى احمد الهام105256

اسيوطاألدبىمبصرعطيه احمد سيد امانى105257

اسيوطاألدبىمبصرعطيه حسن سيد امل105258

اسيوطاألدبىمبصركامل رضوان عاطف اميره105259

اسيوطاألدبىمبصرحسن مهران الستار عبد اميره105260

اسيوطاألدبىمبصراللطيف عبد محمد اللطيف عبد اميره105261

اسيوطاألدبىمبصرمحمود مختار مدحت اميره105262

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مشرف العزيز عبد ايمان105263

اسيوطاألدبىمبصرموسى احمد عادل جهاد105264

اسيوطاألدبىمبصرحسان حسنى مهدى جهاد105265

اسيوطاألدبىمبصرصابر محمد ابراهيم حفصه105266

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد احمد خديجه105267

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد حسنى دعاء105268

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو احمد عاطف دعاء105269

اسيوطاألدبىمبصرمجلى خلف هديه دنيا105270

اسيوطاألدبىمبصرخليفه ابراهيم خليفه دينا105271

اسيوطاألدبىمبصراحمد فرغلى محمد دينا105272

اسيوطاألدبىمبصرهالل محمد هالل دينا105273

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد حسن رحاب105274

اسيوطاألدبىمبصريونس بخيت رمضان رحاب105275

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود جنيدى رضا105276
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ثانابوخرص/ ف

ثانابوخرص/ ف

ثانابوخرص/ ف

ن490ابوخرص/ ف

ن395ابوخرص/ ف

ن407ابوخرص/ ف

ن495ابوخرص/ ف

ن397ابوخرص/ ف

راسبابوخرص/ ف

ن444ابوخرص/ ف

ثانابوخرص/ ف

راسبصدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ن338صدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ن378صدفا/ ف

ن483صدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ن491صدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ن438صدفا/ ف

ن437صدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

راسبصدفا/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد هللا عبد رفيده105277

اسيوطاألدبىمبصرحامد محمد الكريم جاد زينات105278

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد الرحمن عبد زينب105279

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد محمود ساره105280

اسيوطاألدبىمبصرعمران احمد عمران ساميه105281

اسيوطاألدبىمبصرهريدى حسين شحاته سحر105282

اسيوطاألدبىمبصرمحمود السميع عبد محمود سعاد105283

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد فنجورى سهره105284

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد احمد شيماء105285

اسيوطاألدبىمبصرسيد جابر عشرى شيماء105286

اسيوطاألدبىمبصرحسن اسماعيل ماجدى شيماء105287

اسيوطاألدبىمبصراحمد المنعم عبد حسنى شرين105288

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد مصطفى ايمن شيرين105289

اسيوطاألدبىمبصرعلى سلمان على صابرين105290

اسيوطاألدبىمبصراحمد فتحى احمد صفاء105291

اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد عاطف عهود105292

اسيوطاألدبىمبصرخليل الرحمن عبد حسين فايزه105293

اسيوطاألدبىمبصريونس هللا عبد عزقالنى لمياء105294

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد ضيف ابو احمد مروه105295

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمد الوهاب عبد منى105296

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو على سيد ناريمان105297

اسيوطاألدبىمبصرناصر محمود عطيه نجاه105298

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد على نجاه105299

اسيوطاألدبىمبصرحسانين على العال عبد نرمين105300

اسيوطاألدبىمبصرحسين امين انور نشوى105301

اسيوطاألدبىمبصرعثمان سليمان محمود نعمه105302

اسيوطاألدبىمبصرسيد الرحمن عبد ثروت نورهان105303

اسيوطاألدبىمبصرعطيفى العال عبد العزيز عبد هاجر105304

اسيوطاألدبىمبصرعالم جمال هانى هاجر105305

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمود الرحمن عبد هاله105306

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسين ناصر هناء105307

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم خضر محمد ورده105308

اسيوطاألدبىمبصردسوقى محمد احمد ابتسام105309

اسيوطاألدبىمبصراحمد موريس احمد اسراء105310

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد عاطف اسراء105311

اسيوطاألدبىمبصربخيت حسين الدين نصر اسراء105312

اسيوطاألدبىمبصرعلى اللطيف عبد على اسماء105313

اسيوطاألدبىمبصراحمد زيد ابو نصار اسماء105314

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد حسن عطيه الزهراء105315

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد الرازق عبد امنيه105316

اسيوطاألدبىمبصريوسف محمد بدر اميره105317

اسيوطاألدبىمبصرمحمد زاكى بخيت اميمه105318
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ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ن400صدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ن425صدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ن422صدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ن403صدفا/ ف

ن367صدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

ن410صدفا/ ف

راسبصدفا/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ن560الغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ن430الغنايم/ ف

ن472الغنايم/ ف

ن407الغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرمحمد محفوظ احمد ايمان105319

اسيوطاألدبىمبصرمتولى محمد الناصر عبد ايمان105320

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد على عنتر ايمان105321

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد الصبور عبد محمد ايمان105322

اسيوطاألدبىمبصرالنعيم عبد حسنى فتحى ايناس105323

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسن العال عبد ايه105324

اسيوطاألدبىمبصراحمد خليل محمود ايه105325

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود محى ايه105326

اسيوطاألدبىمبصرمحمد على خيرى جهاد105327

اسيوطاألدبىمبصرالحق عبد محمد انور راويه105328

اسيوطاألدبىمبصرعطيفى العليم عبد الرازق عبد رحاب105329

اسيوطاألدبىمبصرمحمد باشا ايمن ريهام105330

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمدين احمد شفا105331

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد محمد سعد صفاء105332

اسيوطاألدبىمبصرصديق انور العال عبد صفاء105333

اسيوطاألدبىمبصرعامر محمد حسن عبير105334

اسيوطاألدبىمبصرالاله عبد الحليم عبد فتحى عزه105335

اسيوطاألدبىمبصرالجيد عبد مبارك حامد منار105336

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد محمد هللا منه105337

اسيوطاألدبىمبصرحمدان سيد امام هللا هبه105338

اسيوطاألدبىمبصرالحليم عبد اللطيف عبد احمد نجاح105339

اسيوطاألدبىمبصربيومى سرحان اشرف ندا105340

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود حسين ندى105341

اسيوطاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد ممتاز نسرين105342

اسيوطاألدبىمبصرحماد هاشم سايح نوره105343

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الستار عبد عنتر نورهان105344

اسيوطاألدبىمبصرعمران السميع عبد عرابى هاجر105345

اسيوطاألدبىمبصراحمد عباس خلف هدى105346

اسيوطاألدبىمبصرالكريم عبد محمد احمد هناء105347

اسيوطاألدبىمبصرخليل احمد محمد وفاء105348

الجديد الوادىاألدبىمبصردنيال حسين رجب االء105349

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد حيدر محمد االء105350

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد اسماعيل محمود االء105351

الجديد الوادىاألدبىمبصردانيال حسين احمد ايه105352

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد احمد حسين ايه105353

الجديد الوادىاألدبىمبصرقطب الرحيم عبد خليفه ايه105354

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد فراج جمال اسماء105355

الجديد الوادىاألدبىمبصرعوض جمعه هالل اسماء105356

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسين رمضان احمد الزهراء105357

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسن محمد محمد اميره105358

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد حسين محمود اسراء105359

الجديد الوادىاألدبىمبصرالعال عبد محمد رجب ايمان105360
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ثانالغنايم/ ف

ن436الغنايم/ ف

ن403الغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ن522الغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ن561الغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ن404الغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ن403الغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ن399الغنايم/ ف

ن430الغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ن507الغنايم/ ف

ثانالغنايم/ ف

ن365الغنايم/ ف

ن472الغنايم/ ف

ن438الخارجة/ ف

ن483الخارجة/ ف

ن467الخارجة/ ف

ن469الخارجة/ ف

ن495الخارجة/ ف

ن469الخارجة/ ف

ن468الخارجة/ ف

ن496الخارجة/ ف

ن462الخارجة/ ف

ن459الخارجة/ ف

ن467الخارجة/ ف

ن461الخارجة/ ف
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الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى محمد تسنيم105361

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسن مسلم شعبان رحاب105362

الجديد الوادىاألدبىمبصرنصر العال عبد عيد ساره105363

الجديد الوادىاألدبىمبصربكرى يوسف ربيع سنيه105364

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد حسن محمد شهد105365

الجديد الوادىاألدبىمبصرعلى العال عبد محمد شيماء105366

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد الوفا ابو ممدوح شيماء105367

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد خضر محمد عبير105368

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد حسين صالح عال105369

الجديد الوادىاألدبىمبصرناجى عامر حسن فاطمه105370

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد مروه105371

الجديد الوادىاألدبىمبصرالسالم عبد حفنى هاللى مروه105372

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسين جمعه شعبان ندى105373

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد محمود محمد ندى105374

الجديد الوادىاألدبىمبصرسليمان عيد محمد ندى105375

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد ثابت بدوى نورهان105376

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد منصور على هللا هبه105377

الجديد الوادىاألدبىمبصرمهران صادق مصطفى هبه105378

الجديد الوادىاألدبىمبصرازهرى عوض محمد والء105379

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد عباس الحليم عبد ازهار105380

الجديد الوادىاألدبىمبصرحنفى حسن عشرى بخيته105381

الجديد الوادىاألدبىمبصرالمنعم عبد السيد جمال دنيا105382

الجديد الوادىاألدبىمبصرالحميد عبد خليفه على سميره105383

الجديد الوادىاألدبىمبصرالنعيم عبد محمود الدين صالح تهانى105384

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسين خلف رجب جهاد105385

الجديد الوادىاألدبىمبصرحجازى السيد اسماعيل زينب105386

الجديد الوادىاألدبىمبصرالسيد محمود كامل هاله105387

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد فوزى انور اسراء105388

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد حسن مبروك االء105389

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسن زنقور فتحى الشيماء105390

الجديد الوادىاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد الرؤف عبد بثينه105391

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسين توفيق سنوسى جهاد105392

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد طه خلف رحمه105393

الجديد الوادىاألدبىمبصرنصر هللا عبد انور سلوى105394

الجديد الوادىاألدبىمبصرالرحمن عبد يوسف صبرى سما105395

الجديد الوادىاألدبىمبصرالجليل عبد الفتوح ابو شريف فاطمه105396

الجديد الوادىاألدبىمبصرسنوسى مهدى فتحى ندا105397

الجديد الوادىاألدبىمبصرعمر سالم زهران اسماء105398

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسين هللا عبد جبريل امل105399

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد منصور فؤاد اميره105400

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد محمد يوسف اميره105401

الجديد الوادىاألدبىمبصرفاضل محمد سيد ايمان105402
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ن445الخارجة/ ف

ن457الخارجة/ ف

ن457الخارجة/ ف

ن473الخارجة/ ف

ن480الخارجة/ ف

ن471الخارجة/ ف

ن493الخارجة/ ف

ن502الخارجة/ ف

ن474الخارجة/ ف

ن450الخارجة/ ف

ن491الخارجة/ ف

ن491الخارجة/ ف

ن510الخارجة/ ف

ن523الخارجة/ ف

ن499الخارجة/ ف

ن482الخارجة/ ف

ن507الخارجة/ ف

ن497الخارجة/ ف

ن496الخارجة/ ف

ثانجورمشين/ ف

ثانجورمشين/ ف

ن413جورمشين/ ف

راسبجورمشين/ ف

ن530باريس/ ف

ن454باريس/ ف

ن501باريس/ ف

ثانباريس/ ف

ن394تنيدة/ ف

ن359تنيدة/ ف

ن434تنيدة/ ف

ن390تنيدة/ ف

ن411تنيدة/ ف

ن378تنيدة/ ف

ن380تنيدة/ ف

ثانتنيدة/ ف

ن424تنيدة/ ف

ن428تنيدة/ ف

ن399.5موط/ ف

ن395موط/ ف

ن491موط/ ف

ن442موط/ ف

ن436موط/ ف
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الجديد الوادىاألدبىمبصرحافظ هللا عبد محمد دعاء105403

الجديد الوادىاألدبىمبصرالدايم عبد حسن عيد رحاب105404

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد احمد ماهر زينب105405

الجديد الوادىاألدبىمبصرعثمان سيد اسامه سندس105406

الجديد الوادىاألدبىمبصرمدنى حسين انور شروق105407

الجديد الوادىاألدبىمبصرمرعى حافظ احمد شيماء105408

الجديد الوادىاألدبىمبصرسليمان سفينه المعطى عبد شيماء105409

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد على سعيد صباح105410

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد ضحى105411

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد احمد مروه105412

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد محمود محمد مروه105413

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم مجدى منار105414

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد هللا عبد سيد نوران105415

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد متولى فرج نورهان105416

الجديد الوادىاألدبىمبصراسماعيل احمد محمد نورهان105417

الجديد الوادىاألدبىمبصرحافظ طيب المنعم عبد هاجر105418

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسين ابراهيم سيد هبه105419

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد حسن محمود هبه105420

الجديد الوادىاألدبىمبصرعطيه محمد زكريا هدى105421

الجديد الوادىاألدبىمبصرالعزيز عبد القوى عبد ياسر ياسمين105422

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد سنوسى احمد اسماء105423

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمدين مصباح محمد اشجان105424

الجديد الوادىاألدبىمبصرادم صالح محمد اميره105425

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد محمد خالد ايمان105426

الجديد الوادىاألدبىمبصربخيت مبارز عادل ايمان105427

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد سليمان وصفى جهاد105428

الجديد الوادىاألدبىمبصرسفينه عطا محمد رحمه105429

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد مرزوق ياسر ريناد105430

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد مرزوق خالد ريهام105431

الجديد الوادىاألدبىمبصريوسف احمد فكرى سالى105432

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد ابراهيم حمدى سهام105433

الجديد الوادىاألدبىمبصرجمعه متولى رجب غاده105434

الجديد الوادىاألدبىمبصرعابد رافع سعد فاتن105435

الجديد الوادىاألدبىمبصرمبارز سيد محمد ندا105436

الجديد الوادىاألدبىمبصرزايد محمد زايد نورهان105437

الجديد الوادىاألدبىمبصرالغيط ابو محمود مصطفى ابتسام105438

الجديد الوادىاألدبىمبصرالعال ابو هللا عبد احمد امانى105439

الجديد الوادىاألدبىمبصرجمعه حسن جمعه امل105440

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسنى محمد اللطيف عبد محمد جهاد105441

الجديد الوادىاألدبىمبصرمبارك محمد سليم رجاء105442

الجديد الوادىاألدبىمبصررمضان صالح رمضان دنيا105443

الجديد الوادىاألدبىمبصرحنفى موسى محمد ميار105444
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ن490موط/ ف

ن545موط/ ف

ن467موط/ ف

ثانموط/ ف

ن395موط/ ف

ن442موط/ ف

ن394موط/ ف

ن488موط/ ف

ن530موط/ ف

ن443موط/ ف

ن474موط/ ف

ن504موط/ ف

ن577موط/ ف

ن505موط/ ف

ثانموط/ ف

ن552موط/ ف

ن565موط/ ف

ن408موط/ ف

ثانموط/ ف

ن533موط/ ف

ن510القصر عزب/ ف

ثانالقصر عزب/ ف

ثانالقصر عزب/ ف

ن565القصر عزب/ ف

ن477القصر عزب/ ف

ن556القصر عزب/ ف

ن581القصر عزب/ ف

ن488القصر عزب/ ف

ن540القصر عزب/ ف

ثانالقصر عزب/ ف

ن536القصر عزب/ ف

ثانالقصر عزب/ ف

ن562القصر عزب/ ف

ن514القصر عزب/ ف

ثانالقصر عزب/ ف

ن503الموهوب غرب/ ف

ن449الموهوب غرب/ ف

ن431الموهوب غرب/ ف

ن579الموهوب غرب/ ف

ن451الموهوب غرب/ ف

ثانالجديد بالوادى الجديدة/ ف

ثانالجديد بالوادى الجديدة/ ف
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الجديد الوادىاألدبىمبصرالكريم عبد الرسول عبد عمران ندا105445

الجديد الوادىاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد سالم اسراء105446

الجديد الوادىاألدبىمبصرسيد صادق ممدوح اسراء105447

الجديد الوادىاألدبىمبصرشعبان حميد سيد االء105448

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد النبى عبد عادل الشيماء105449

الجديد الوادىاألدبىمبصرالقاسم ابو محمد ابراهيم امنيه105450

الجديد الوادىاألدبىمبصرحامد همام الوارث عبد اميره105451

الجديد الوادىاألدبىمبصرالغنى عبد البارى عبد محمد بسمله105452

الجديد الوادىاألدبىمبصربسيونى البهى مجدى حسناء105453

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسين المعطى عبد امين رجاء105454

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد على ماهر رحمه105455

الجديد الوادىاألدبىمبصرالوهاب عبد شاهين الوهاب عبد ريحاب105456

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسن الحميد عبد جراح زينب105457

الجديد الوادىاألدبىمبصرعلى محمد جمال زينب105458

الجديد الوادىاألدبىمبصرشعبان الروؤف عبد سيد زينب105459

الجديد الوادىاألدبىمبصرزيد ابو صبحى محمد زينب105460

الجديد الوادىاألدبىمبصرجبريل عمر محمد ساره105461

الجديد الوادىاألدبىمبصرصالح مناع محمد ساره105462

الجديد الوادىاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود مفتى ساره105463

الجديد الوادىاألدبىمبصرالشربينى الشربينى حسن سميه105464

الجديد الوادىاألدبىمبصرعلى عبده كامل سميه105465

الجديد الوادىاألدبىمبصرالمجيد عبد ابراهيم على عائشه105466

الجديد الوادىاألدبىمبصرالسعود ابو محمد طه عزه105467

الجديد الوادىاألدبىمبصريونس الدين شرف احمد عال105468

الجديد الوادىاألدبىمبصراحمد احمد محمد كريمه105469

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد عبده فوزى منار105470

الجديد الوادىاألدبىمبصرعامر محمد ابراهيم ندا105471

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحجوب البارى عبد محمد ندا105472

الجديد الوادىاألدبىمبصرحسن شوقى حسن هاجر105473

الجديد الوادىاألدبىمبصرمحمد السميع عبد هانى هويدا105474

سوهاجاألدبىمبصررمضان الرحيم عبد احمد اسماء105475

سوهاجاألدبىمبصرحمزه على احمد ايه105476

سوهاجاألدبىمبصرالطيب احمد اسحاق ايمان105477

سوهاجاألدبىمبصرحسين الحميد عبد حسن اميره105478

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود خلف امنيه105479

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد جمال اسماء105480

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد كامل حلمى انوار105481

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد سليمان اسماء105482

سوهاجاألدبىمبصرحسين الرحيم عبد هاشم اسراء105483

سوهاجاألدبىمبصرالسمان ابراهيم المالك عبد الزهراء105484

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد محمد ايمان105485

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود محمد اسراء105486



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4204

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن391الجديد بالوادى الجديدة/ ف

ن456الفرافرة/ ف

ن464الفرافرة/ ف

ن561الفرافرة/ ف

ن461الفرافرة/ ف

ن561الفرافرة/ ف

ن417الفرافرة/ ف

ن555الفرافرة/ ف

ن506الفرافرة/ ف

ن512الفرافرة/ ف

ن547الفرافرة/ ف

ن556الفرافرة/ ف

ن549الفرافرة/ ف

ن509الفرافرة/ ف

ن363الفرافرة/ ف

ن436الفرافرة/ ف

ن466الفرافرة/ ف

ن493الفرافرة/ ف

ن493الفرافرة/ ف

ن539الفرافرة/ ف

ن550الفرافرة/ ف

ن436الفرافرة/ ف

ن517الفرافرة/ ف

ن433الفرافرة/ ف

ن537الفرافرة/ ف

ثانالفرافرة/ ف

ن551الفرافرة/ ف

ثانالفرافرة/ ف

ن463الفرافرة/ ف

ثانالفرافرة/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن385سوهاج/ ف

ن455سوهاج/ ف

ن425سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن377سوهاج/ ف

ن393سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن365سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن484سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرحافظ محمد مصطفى اميره105487

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور احمد عصمت ايمان105488

سوهاجاألدبىمبصراحمد المجد ابو محمد ايه105489

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد سعد عارف الرحيم عبد االء105490

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على زيد ابو اروى105491

سوهاجاألدبىمبصرالمامنى الاله عبد محمد ايه105492

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرسول عبد احمد تغريد105493

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد عزوز خالد جهاد105494

سوهاجاألدبىمبصراحمد حامد عبيده ابو حسناء105495

سوهاجاألدبىمبصرحافظ احمد محمد حسناء105496

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف محمد حبيبه105497

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد احمد دينا105498

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسين على دعاء105499

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الفتاح عبد دعاء105500

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمود دعاء105501

سوهاجاألدبىمبصرحسان على ايوب رحمه105502

سوهاجاألدبىمبصرادريس محمود محمد ريهام105503

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود مصطفى رضوه105504

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود احمد رنا105505

سوهاجاألدبىمبصرفراج ضيف ابو عادل رضوى105506

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحليم عبد عمرو رانيا105507

سوهاجاألدبىمبصرعباس ابو حسن نصحى محمد رؤى105508

سوهاجاألدبىمبصرطه رجب العظيم عبد رحاب105509

سوهاجاألدبىمبصرحشمت النبى عبد العربى زينب105510

سوهاجاألدبىمبصراحمد هاشم احمد سمر105511

سوهاجاألدبىمبصرمغربى اسماعيل خالد سماح105512

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد جاد خالد سلمى105513

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد كامل خلف سمر105514

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد رياض سهام105515

سوهاجاألدبىمبصربيومى الراضى عبد عمر ساره105516

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد مصطفى سمر105517

سوهاجاألدبىمبصرحربى محمد محمد ساره105518

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد احمد شيماء105519

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد عارف اشرف شيماء105520

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد صدقى شيماء105521

سوهاجاألدبىمبصرمحمود سيد طلعت شيماء105522

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الظاهر عبد خالد صفاء105523

سوهاجاألدبىمبصرعثمان خميس صابر صابرين105524

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حسين السيد عال105525

سوهاجاألدبىمبصرالشريف حسن العظيم عبد عادل علياء105526

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حسين السيد علياء105527

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الكريم جاد السيد فرحه105528



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4206

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن553سوهاج/ ف

ن347سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

متخلفسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن485سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن397سوهاج/ ف

ن416سوهاج/ ف

ن364سوهاج/ ف

ن404سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن479سوهاج/ ف

ن383سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ن486سوهاج/ ف

ن444سوهاج/ ف

ن464سوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ن452سوهاج/ ف

ن527سوهاج/ ف

ن453سوهاج/ ف

ن387سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ن375سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن532سوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن348سوهاج/ ف

ن391سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالطيب فاروق الطيب فلاير105529

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد توفيق ابراهيم فاطمه105530

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد زكى فاطمه105531

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد ممدوح فاطمه105532

سوهاجاألدبىمبصراحمد زكريا االمير لمياء105533

سوهاجاألدبىمبصرهاشم عباس اشرف هللا منه105534

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عمر منى105535

سوهاجاألدبىمبصرحسين مرزوق محمد الاله عبد مى105536

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد طه مروه105537

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو احمد الدين حسام منار105538

سوهاجاألدبىمبصرمهران الرحيم عبد احمد الجابر عبد منار105539

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد محمد عمر منار105540

سوهاجاألدبىمبصرالمامنى على احمد نورهان105541

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد السيد نجالء105542

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود امجد نورهان105543

سوهاجاألدبىمبصرالمامنى الاله عبد السيد نورهان105544

سوهاجاألدبىمبصرالمامنى على احمد ناريمان105545

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد حسين نمارق105546

سوهاجاألدبىمبصريوسف احمد منصور ندى105547

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف مدحت نورهان105548

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد هاشم احمد هاله105549

سوهاجاألدبىمبصرصادق احمد خالد هاجر105550

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد راضى هاجر105551

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد على هايدى105552

سوهاجاألدبىمبصرطه رجب المحسن عبد هاجر105553

سوهاجاألدبىمبصردياب احمد الكريم عبد هاجر105554

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد شعيب وفاء105555

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد الهادى عبد يارا105556

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود يسرا105557

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد الدين برهان الزهراء105558

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد عمر وائل امانى105559

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد زيد ابو اميره105560

سوهاجاألدبىمبصرحسين جنيدى ابو الناصر عبد ايه105561

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد عالء جنات105562

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد امام ابراهيم حنين105563

سوهاجاألدبىمبصرسالمه على محمد رحمه105564

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد ضيف ابو فرحه105565

سوهاجاألدبىمبصرالرسول عبد محمود محمد ماريا105566

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمود ناجح مروه105567

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد مريم105568

سوهاجاألدبىمبصرمحمود كامل محمد عزت مى105569

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العال ابو محمود ندا105570
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ن428سوهاج/ ف

ن403سوهاج/ ف

ن351سوهاج/ ف

ن458سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن466سوهاج/ ف

ن402سوهاج/ ف

ن397سوهاج/ ف

ن445سوهاج/ ف

ن381سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ن355سوهاج/ ف

ن433سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن405سوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ن383سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن432سوهاج/ ف

ن366سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن454سوهاج/ ف

ن406بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن482بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن415بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن417بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن454بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

راسببسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن550بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن486بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالجيد عبد زايد السيد ندى105571

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد خالد ندى105572

سوهاجاألدبىمبصراحمد كامل مصطفى ندى105573

سوهاجاألدبىمبصرهريدى السيد محمد نهى105574

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد وائل نهاد105575

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد رفعت محمد نورهان105576

سوهاجاألدبىمبصرمرسى حسين محمد هاجر105577

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد حمدى اسماء105578

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمود اسماء105579

سوهاجاألدبىمبصرعثمان حسن عثمان امال105580

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى مبارك محمود امل105581

سوهاجاألدبىمبصرسيد خلف عليان اميره105582

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد شعبان الرحمن عبد دعاء105583

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد عطا السيد سماح105584

سوهاجاألدبىمبصرعثمان خلف يوسف سهيله105585

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد يوسف صفاء105586

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بركات محمد فاطمه105587

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد احمد الرحمان عبد كريمان105588

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد على جمال منار105589

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد نجالء105590

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد خالد نسمه105591

سوهاجاألدبىمبصراليزيد ابو هللا عبد عادل نسمه105592

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العرب عز فرغلى نورهان105593

سوهاجاألدبىمبصرعلى مبارك السيد هاله105594

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد هللا خلف محمد هبه105595

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد الاله عبد طلعت وسام105596

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد النبى عبد والء105597

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد السيد ياسمين105598

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد السيد ابدور105599

سوهاجاألدبىمبصرخضر عكاشه رزق اسماء105600

سوهاجاألدبىمبصرفراج فتحى خلف اسراء105601

سوهاجاألدبىمبصرعوض خالد دسوقى ارزاق105602

سوهاجاألدبىمبصرهللا وهب صادق نصير ابو ايمان105603

سوهاجاألدبىمبصرعطيه هللا خلف محمود الفت105604

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو سالم خالد امانى105605

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد حفظى حمدى ايه105606

سوهاجاألدبىمبصرحسن البيومى السيد ايه105607

سوهاجاألدبىمبصرالسيد صادق الدين نصر انوار105608

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبادى السيد امل105609

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الجواد عبد محمود افكار105610

سوهاجاألدبىمبصرعلى هالل الحسن ابو امانى105611

سوهاجاألدبىمبصرالسمان شعبان ناصر ايه105612
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ن533بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن508بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن387بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن358بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن500بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

راسببسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن497بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ثانبسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن363بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن492بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن428بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ثانبسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن360بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن430بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن435بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن421بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن403بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن397بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ثانبسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن393بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن466بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن403بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن555بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ثانبسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ثانبسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن377بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن388بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ن449بلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ن498بلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ن440بلصفورة/ ف

ن437بلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ن439بلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعد البدرى ايمان105613

سوهاجاألدبىمبصرعلى العال ابو هالل احالم105614

سوهاجاألدبىمبصرحسين عزوز عالء اميره105615

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد يسين العال عبد امل105616

سوهاجاألدبىمبصرخالد عبده خالد ايه105617

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد احمد محمد اسماء105618

سوهاجاألدبىمبصرشعبان كامل شعبان ايه105619

سوهاجاألدبىمبصرسليم احمد جمال بخيته105620

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود البدرى بسمه105621

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الفتوح ابو جمال بسمه105622

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد تفيده105623

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد كمال جهاد105624

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد الحميد عبد جمال حبيبه105625

سوهاجاألدبىمبصرعارف احمد مصباح خلود105626

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد سالمه خلود105627

سوهاجاألدبىمبصرالوردانى فوزى جالل داليا105628

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمد على دينا105629

سوهاجاألدبىمبصرمحمود راشد السيد رباب105630

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العاطى عبد على رباب105631

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن محمد رحمه105632

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود عمر رحمه105633

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد ريهام105634

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كامل على زينب105635

سوهاجاألدبىمبصرعثمان اسماعيل محمود سالمه105636

سوهاجاألدبىمبصراحمد فاضل محمود شروق105637

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو صبره صابر شيرين105638

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود صالح صابرين105639

سوهاجاألدبىمبصراحمد شعبان فتحى صفاء105640

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رمضان مختار عزه105641

سوهاجاألدبىمبصرياسين شعبان جمال عزه105642

سوهاجاألدبىمبصررمضان المجيد عبد مجدى فاطمه105643

سوهاجاألدبىمبصرسليم احمد صدقى فرحه105644

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود عامر فاطمه105645

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود على فرحه105646

سوهاجاألدبىمبصرالسيد شيخون فتحى فاطمه105647

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد مرزوق فاتن105648

سوهاجاألدبىمبصرعمران الحميد عبد جمال فرحه105649

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد شعبان جمال قمر105650

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد رجب كريمه105651

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد كامل هللا عبد كريمه105652

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هاشم احمد لمياء105653

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعد محمد مها105654
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ثانبلصفورة/ ف

ن444بلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ن537بلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ن365بلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ن489بلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ن451بلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ن529بلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصررضوان وردانى رضوان منار105655

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسانين السيد مديحه105656

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود احمد مريم105657

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد منى105658

سوهاجاألدبىمبصرفراج احمد عصام منال105659

سوهاجاألدبىمبصرمهران لبيب جمال منار105660

سوهاجاألدبىمبصررشوان صابر احمد مروه105661

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حمدان الضبع نوره105662

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو كامل محمد نورهان105663

سوهاجاألدبىمبصررمضان ناصر فؤاد نجالء105664

سوهاجاألدبىمبصرمحمود خلف نبيل ندى105665

سوهاجاألدبىمبصرالسيد المطلب عبد حماده نانسى105666

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد حمدى نورا105667

سوهاجاألدبىمبصررشوان عبده رشوان نورا105668

سوهاجاألدبىمبصرالسيد كامل محروس نورهان105669

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد مرعى غالب ندى105670

سوهاجاألدبىمبصرحسن السيد البدرى نرمين105671

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد هبه105672

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد حسن هبه105673

سوهاجاألدبىمبصرراشد رزق عاصم هاجر105674

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد على الناصر عبد هدى105675

سوهاجاألدبىمبصرعثمان خلف عواد هاله105676

سوهاجاألدبىمبصرخليل الحميد عبد هاشم هند105677

سوهاجاألدبىمبصرحامد قاسم فتحى هبه105678

سوهاجاألدبىمبصرعارف ابراهيم احمد والء105679

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد محمود ورده105680

سوهاجاألدبىمبصرحماد محمود احمد ازهار105681

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد احمد احسان105682

سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد احمد ناصر اسماء105683

سوهاجاألدبىمبصرعمر محمد عمر اسماء105684

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد احمد اسماء105685

سوهاجاألدبىمبصراحمد عثمان خالد اسرار105686

سوهاجاألدبىمبصرعمران فاروق سمير اسراء105687

سوهاجاألدبىمبصرضاحى يوسف ايمن اسراء105688

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد عثمان محمد اسراء105689

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حسن اسراء105690

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شعبان السيد اسماء105691

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد فوزى جمال اسماء105692

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد منصور محمد اسماء105693

سوهاجاألدبىمبصربدر الغيط ابو ناصر اسماء105694

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد اكابر105695

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد السيد امانى105696
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راسببلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ن415بلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ن407بلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ن364بلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

ن376المحامدة/ ف

ن365المحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن414المحامدة/ ف

ن427المحامدة/ ف

ن358المحامدة/ ف

ن540المحامدة/ ف

ن400المحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ن478المحامدة/ ف

ن407المحامدة/ ف

ن415المحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ن509المحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد حسن حربى امنيه105697

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد صالح اميره105698

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن سعد اميره105699

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد فهمى ناصر اميره105700

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين جابر انتصار105701

سوهاجاألدبىمبصرالسيد بدوى ناصر ايمان105702

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد العال عبد محمد ايمان105703

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مهران محمد ايمان105704

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد محمد ايه105705

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد على ايه105706

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد ياسر ايه105707

سوهاجاألدبىمبصرالال عبد هللا خلف محمد ايه105708

سوهاجاألدبىمبصرسعد جمال خالد ايه105709

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ضيف ابو محمد بسمه105710

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمد البدرى تفاحه105711

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد احمد محمد جهاد105712

سوهاجاألدبىمبصراالمير احمد الدين نصر جيهان105713

سوهاجاألدبىمبصربدر الغيط ابو محمد حسناء105714

سوهاجاألدبىمبصرالغيط ابو احمد السيد حسناء105715

سوهاجاألدبىمبصرمهران خلف محمد حنان105716

سوهاجاألدبىمبصرحسين السيد غانم خيريه105717

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد اسماعيل عادل رحاب105718

سوهاجاألدبىمبصرحسانين النعيم عبد عباس سناء105719

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد لظمى محمد سحر105720

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد العال عبد خلف سماح105721

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد صالح سماح105722

سوهاجاألدبىمبصراحمد فايز محمد سناء105723

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد طلعت شروق105724

سوهاجاألدبىمبصرحسين اسماعيل السيد سهام105725

سوهاجاألدبىمبصرعلى اسماعيل غالب شيماء105726

سوهاجاألدبىمبصرامام احمد ناصر شيماء105727

سوهاجاألدبىمبصراحمد عباس محمد شيماء105728

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد عادل شيماء105729

سوهاجاألدبىمبصرالشرقاوى حسن الشرقاوى شيماء105730

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد العال عبد شيماء105731

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الحليم عبد جمال شيماء105732

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد رشاد جمال صباح105733

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل امين اسماعيل صفاء105734

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد حمدان الرحمن عبد صفاء105735

سوهاجاألدبىمبصراسحق محمد الباسط عبد عائشه105736

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف حمدى عبير105737

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد الجابر عبد عزت عصماء105738
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ن437المحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ن405المحامدة/ ف

ن473المحامدة/ ف

ن509المحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن428المحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن388المحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن365المحامدة/ ف

ن512المحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن375المحامدة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراالمير احمد عالء عال105739

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد حسن احمد عال105740

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان الحمد ابو عفاف105741

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد عثمان عفاف105742

سوهاجاألدبىمبصرجوهر ضيف ابو حلمى كلثوم105743

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد احمد مروه105744

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد حسين مروه105745

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حنتوش على مريم105746

سوهاجاألدبىمبصراحمد سعد احمد مريم105747

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد مظهر منار105748

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد خلف اسماعيل منار105749

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن عاطف مها105750

سوهاجاألدبىمبصرالحفنى محمد جمال مها105751

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عرفه السيد مى105752

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد السيد اللطيف عبد ناديه105753

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد مصطفى ناديه105754

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد حداد العال عبد نعمه105755

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السميع عبد حامد نسمه105756

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفولى كمال نورا105757

سوهاجاألدبىمبصرمرسى السيد محمود نوره105758

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد السيد اللطيف عبد نوره105759

سوهاجاألدبىمبصرهمام شعبان جمال نهى105760

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد حماده السيد نهى105761

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد على هدير105762

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد الوفا ابو محمد هبه105763

سوهاجاألدبىمبصربكر السيد حمدان هند105764

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم العال عبد جمال هند105765

سوهاجاألدبىمبصرهللا فضل هللا عبد محمد وهيبه105766

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد فتحى والء105767

سوهاجاألدبىمبصرامام يوسف مصطفى وفاء105768

سوهاجاألدبىمبصربدر مرسى فراج وداد105769

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد فوزى شعبان ياسمين105770

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حسن ياسمين105771

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد جمال شيماء105772

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد الدين نور صفاء105773

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد منصور جمال ندى105774

سوهاجاألدبىمبصرلطفى محمد عنتر دعاء105775

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الجابر عبد احمد دنيا105776

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد دعاء105777

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد محمود دعاء105778

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد عثمان ريم105779

سوهاجاألدبىمبصرالغفار عبد الفتاح عبد محمد رحاب105780
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ن370المحامدة/ ف

ن533المحامدة/ ف

ن416المحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن507المحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن508المحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن423المحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن391المحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن428المحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن426المحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن378المحامدة/ ف

ن462المحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن408المحامدة/ ف

ن487المحامدة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود الرؤف عبد رنا105781

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد كرم رانيا105782

سوهاجاألدبىمبصرحسن حمدان عاطف زينب105783

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الاله عبد زينب105784

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد عطا غاده105785

سوهاجاألدبىمبصررشوان مشهدى ماهر مها105786

سوهاجاألدبىمبصررضوان الحمد شيبت انور نرمين105787

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن محمود هبه105788

سوهاجاألدبىمبصراحمد ايوب اسماعيل والء105789

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد احمد اسماء105790

سوهاجاألدبىمبصرحسانين الحمد ابو محروس داليا105791

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محسن االء105792

سوهاجاألدبىمبصريوسف شبانه حسن اسراء105793

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد صالح اسماء105794

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد السيد عزيز جهاد105795

سوهاجاألدبىمبصرهاشم النعيم عبد سيد رحمه105796

سوهاجاألدبىمبصررضوان الباسط عبد فرج رحمه105797

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد امين رشا105798

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن جميل زينب105799

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حنفى زينب105800

سوهاجاألدبىمبصرفراج على ضاحى زينب105801

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد احمد فاتن105802

سوهاجاألدبىمبصرمهدى عارف سيد فاطمه105803

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين الدرمللى جمال فاطمه105804

سوهاجاألدبىمبصرعبيد عثمان عارف مروه105805

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رشاد اسامه مريم105806

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد صابر منى105807

سوهاجاألدبىمبصردهب ابو محمد دهب ابو ندى105808

سوهاجاألدبىمبصرعلى كامل على ندى105809

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد نشوى105810

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد السيد على نورهان105811

سوهاجاألدبىمبصراحمد الهادى عبد العاطى عبد ياسمين105812

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمد اشرف اسماء105813

سوهاجاألدبىمبصرمغاورى حماد على اسماء105814

سوهاجاألدبىمبصردياب مصطفى مختار امل105815

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد حسن اموره105816

سوهاجاألدبىمبصرسالم محمود خالد اميره105817

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود اميره105818

سوهاجاألدبىمبصرحسن بكرى محمد اميمه105819

سوهاجاألدبىمبصردياب غانم جمال ايمان105820

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد الساتر عبد ايه105821

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمود ايه105822
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ن449المحامدة/ ف

ن410المحامدة/ ف

ن476المحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن555المحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ن498المحامدة/ ف

ن531المحامدة/ ف

ن428المحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانادفا/ ف

ثانادفا/ ف

ثانادفا/ ف

ثانادفا/ ف

راسبادفا/ ف

ن424ادفا/ ف

ن438ادفا/ ف

ثانادفا/ ف

ن370ادفا/ ف

راسبادفا/ ف

ثانادفا/ ف

ن421ادفا/ ف

ن440ادفا/ ف

راسبادفا/ ف

ن437ادفا/ ف

ثانادفا/ ف

ثانادفا/ ف

ن429ادفا/ ف

ثانادفا/ ف

ن396ادفا/ ف

ثانادفا/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

راسبغريب اوالد/ ف

راسبغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

راسبغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

ن430غريب اوالد/ ف

ن381غريب اوالد/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد حسن الاله عبد بهيه105823

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العال عبد صابر ثناء105824

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف رأفت دينا105825

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود جمال رضا105826

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العال عبد حسين شيماء105827

سوهاجاألدبىمبصرقاسم احمد قاسم عائشه105828

سوهاجاألدبىمبصرحسان النعيم عبد محمد فاتن105829

سوهاجاألدبىمبصرحسان على حسان فاطمه105830

سوهاجاألدبىمبصرهريدى حسن على فاطمه105831

سوهاجاألدبىمبصرمغاورى احمد محمد فاطمه105832

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد رضوان كريمه105833

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد الحميد عبد ايمن منار105834

سوهاجاألدبىمبصرفرغل احمد فرغل مياده105835

سوهاجاألدبىمبصرمتولى احمد القادر عبد نجاح105836

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى السيد نورهان105837

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى السيد هاجر105838

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد ادم هدى105839

سوهاجاألدبىمبصرفرغل محمود الرازق عبد ياسمين105840

سوهاجاألدبىمبصرحماد محمد عيد ياسمين105841

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد حسين رتيبه105842

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن شعبان شيماء105843

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد اسراء105845

سوهاجاألدبىمبصرصبره احمد الصاوى اسراء105846

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود صالح اسراء105847

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد الحفيظ عبد اسراء105848

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد فيصل اسراء105849

سوهاجاألدبىمبصرخليل احمد محمود اسراء105850

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد فؤاد احمد اسماء105851

سوهاجاألدبىمبصرعرفه الرؤف عبد عادل اسماء105852

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد على عادل االء105853

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد كمال كلثوم ام105854

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد محمد اميره105855

سوهاجاألدبىمبصرالجليل عبد العال عبد ياسين اميره105856

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو محمد احمد ايمان105857

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد ايمان105858

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ثابت خضير ايه105859

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد شحاته السالم عبد ايه105860

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد عمار ايه105861

سوهاجاألدبىمبصربروبى على حسن جهاد105862

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين عز محمود دعاء105863

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد على احمد رحاب105864

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمود على رقيه105865
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ثانغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

راسبغريب اوالد/ ف

ن395غريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

راسبغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

راسبغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

راسبغريب اوالد/ ف

راسبغريب اوالد/ ف

راسبغريب اوالد/ ف

راسبغريب اوالد/ ف

ثانتونس/ ف

ن440تونس/ ف

ن454تونس/ ف

ثانتونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن474تونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن550تونس/ ف

ن388تونس/ ف

ثانتونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن570تونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن420تونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن483تونس/ ف

ن397تونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن478تونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن431تونس/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم على روفيده105866

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ريهام105867

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المصرى مدحت زهور105868

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد الدين سيف زينب105869

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى حسين محمد زينب105870

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عثمان شعبان ساره105871

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد عثمان ساره105872

سوهاجاألدبىمبصرالمغيث عبد صديق رجب سناء105873

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد خلف جمال سهام105874

سوهاجاألدبىمبصرمحمد امين التونى شيماء105875

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد صفوت شيماء105876

سوهاجاألدبىمبصرهللا فتح محمد المقصود عبد شيماء105877

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محفوظ قبيصى شيماء105878

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد يوسف شيماء105879

سوهاجاألدبىمبصرمسعود محمد اسعد عائشه105880

سوهاجاألدبىمبصراحمد رشاد حربى عبير105881

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد صابر عبير105882

سوهاجاألدبىمبصرمحمد جبر الجمل عطيات105883

سوهاجاألدبىمبصراحمد زكى عادل عفاف105884

سوهاجاألدبىمبصرحسن البدرى السعود ابو فاطمه105885

سوهاجاألدبىمبصربخيت بكر احمد فاطمه105886

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد احمد فاطمه105887

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد السيد فاطمه105888

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد االمين فاطمه105889

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود عمران فاطمه105890

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد المنعم عبد هللا خلف كريمه105891

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد حسين مريم105892

سوهاجاألدبىمبصرهللا فتح محمد محمود مريم105893

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد محمد مصطفى نجالء105894

سوهاجاألدبىمبصرعارف ثابت على نهله105895

سوهاجاألدبىمبصراحمد العليم عبد البدرى نورا105896

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد يوسف هاله105897

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال محمد كمال هايدى105898

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد سعد ورده105899

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد محمد والء105900

سوهاجاألدبىمبصرحسين على حسين اسراء105901

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد على اسراء105902

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد السيد اسماء105903

سوهاجاألدبىمبصرعلى الستار عبد حمدى اسماء105904

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عطا اسماء105905

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الجابر عبد عمر اسماء105906

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم سعد محمد اسماء105907
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ن443تونس/ ف

ثانتونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن435تونس/ ف

ن483تونس/ ف

ن348تونس/ ف

ن386تونس/ ف

راسبتونس/ ف

ن389تونس/ ف

راسبتونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن465تونس/ ف

ن379تونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن557تونس/ ف

ثانتونس/ ف

ثانتونس/ ف

ثانتونس/ ف

ثانتونس/ ف

راسبتونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن474تونس/ ف

ن430تونس/ ف

ثانتونس/ ف

ثانتونس/ ف

ثانتونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن460تونس/ ف

ن385تونس/ ف

ثانتونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن431تونس/ ف

راسبتونس/ ف

ثانتونس/ ف

ثانتونس/ ف

ن377الصلعا/ ف

ن435الصلعا/ ف

ن481الصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

راسبالصلعا/ ف

راسبالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4225

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد ابراهيم يحيى اسماء105908

سوهاجاألدبىمبصرعلى ربيعى السيد اكرام105909

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود امل105910

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد احمد انتصار105911

سوهاجاألدبىمبصرحسين الاله عبد صالح ايه105912

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الدين عز عشرى ايه105913

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عالء ايه105914

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود ايمان105915

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد على بياضه105916

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحليم عبد فتحى جيهان105917

سوهاجاألدبىمبصرشيخون محمد الدين عز حكمت105918

سوهاجاألدبىمبصرجابر محمود ناصر حنان105919

سوهاجاألدبىمبصرحافظ محمد السيد خيريه105920

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد القذافى داليا105921

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود يوسف دعاء105922

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد فتحى دنيا105923

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الجابر عبد حمدى رحمه105924

سوهاجاألدبىمبصرقرين محمد محمود سمر105925

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد صالح سهيله105926

سوهاجاألدبىمبصرخليفه احمد عباس شيماء105927

سوهاجاألدبىمبصرسالم سعد محروص شيماء105928

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على قدرى شيماء105929

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمد السيد صفاء105930

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد السيد عبير105931

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صبرى عبير105932

سوهاجاألدبىمبصرالهادى عبد محمود احمد عطيات105933

سوهاجاألدبىمبصربدران محمود فتحى عال105934

سوهاجاألدبىمبصرحسين حسين القاسم ابو فاطمه105935

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد السيد فاطمه105936

سوهاجاألدبىمبصرعلى خلف الناصر عبد فاطمه105937

سوهاجاألدبىمبصرحسين صديق محمد فاطمه105938

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد خلف كريمان105939

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد ضاحى فرغل كريمان105940

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الحمد ابو محمود ليلى105941

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين اشرف مريم105942

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد طلعت منار105943

سوهاجاألدبىمبصرسليم رضوان يوسف منى105944

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد اسماعيل نسمه105945

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد رأفت نورا105946

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد مراد على هاجر105947

سوهاجاألدبىمبصراحمد على صابر هاله105948

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن السيد هبه105949
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ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ن396الصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

راسبالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

راسبالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ن431الصلعا/ ف

ن431الصلعا/ ف

راسبالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

راسبالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

راسبالصلعا/ ف

راسبالصلعا/ ف

راسبالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ن421الصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ن478الصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

راسبالصلعا/ ف

ن364الصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

راسبالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ن490الصلعا/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد ابراهيم عمر هدى105950

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على المحسن عبد وفاء105951

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى يوسف احمد والء105952

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد ياسمين105953

سوهاجاألدبىمبصرخالف الحليم عبد خالف اسماء105954

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد زكى عاصم اسماء105955

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد سعد الراضى عبد امانى105956

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هللا خلف احمد امل105957

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد فتحى امل105958

سوهاجاألدبىمبصرحارس الفولى محمود امل105959

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد على اميره105960

سوهاجاألدبىمبصربدران خطاب بدران بخيته105961

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بدر ناصر حسناء105962

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد محمد حنان105963

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود حنان105964

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الرب جاد حسن دعاء105965

سوهاجاألدبىمبصربدوى العال عبد محمد دعاء105966

سوهاجاألدبىمبصرالسيد قناوى لملوم دنيا105967

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد فارس الدين نصر رانيا105968

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد رمضان رحمه105969

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو السيد رضوان ريهام105970

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد جمال سلوى105971

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد سمير سهام105972

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد البدرى ناصر شيرين105973

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى عطيه محمد شيماء105974

سوهاجاألدبىمبصراحمد عطيه السمان عائشه105975

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد مصطفى عزه105976

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد البدرى حماده ليلى105977

سوهاجاألدبىمبصرحافظ رمضان فوزى ليلى105978

سوهاجاألدبىمبصرخليفه فراج عاصم مروه105979

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد الصبور عبد مروه105980

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد منار105981

سوهاجاألدبىمبصررشوان شربينى رضوان منار105982

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حلقه ابو على مها105983

سوهاجاألدبىمبصرهريدى ابراهيم مصطفى ندى105984

سوهاجاألدبىمبصرفراج محمد على نرمين105985

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد كامل نسمه105986

سوهاجاألدبىمبصرالسيد العال عبد حسن نهى105987

سوهاجاألدبىمبصرعمر محمد الدين سعد نورهان105988

سوهاجاألدبىمبصرحسانين عثمان ناصر نورهان105989

سوهاجاألدبىمبصرحسن العال عبد حسن هاله105990

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور محمد خالد هبه105991
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راسبالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

راسبالصلعا/ ف

ن387القصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

ن368القصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ن347القصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ن412القصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ن383القصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

ن412القصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

ن361القصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

ن410القصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

ن388القصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد فراج رشوان هدى105992

سوهاجاألدبىمبصرموسى حسن مرسى هدى105993

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عوض محمد هدير105994

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى رمضان هيام105995

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الراضى عبد عمر ياسمين105996

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد عنتر ياسمين105997

سوهاجاألدبىمبصرحمدان فراج محمود ياسمين105998

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد على المنعم عبد احسان105999

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل ثابت احمد اسراء106000

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد على اسراء106001

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الحميد عبد زيد ابو اسماء106002

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود عبده اسماء106003

سوهاجاألدبىمبصرامين عثمان ممدوح اسماء106004

سوهاجاألدبىمبصرسليم احمد محمد االء106005

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر صالح ايه106006

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد العال عبد ايه106007

سوهاجاألدبىمبصرسيد المنعم عبد مظهر ايه106008

سوهاجاألدبىمبصرعلى سيد المطلب عبد بسمه106009

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد ناصر حسناء106010

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد مصطفى رضوه106011

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صالح سماح106012

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحفيظ عبد على شيماء106013

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد كمال عبير106014

سوهاجاألدبىمبصرحسن ابراهيم العربى فرحه106015

سوهاجاألدبىمبصرمرسى حفظى الستار عبد مروه106016

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر حسين مريم106017

سوهاجاألدبىمبصرعثمان المتجلى عبد صبرى منار106018

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد منار106019

سوهاجاألدبىمبصرسالمه اسماعيل النبى عبد ندى106020

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف خليف محمد نيرمين106021

سوهاجاألدبىمبصرمحمد النبى حسب رأفت نسمه106022

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد حسن نوره106023

سوهاجاألدبىمبصرعوض فؤاد احمد هايدى106024

سوهاجاألدبىمبصرعلى العال عبد نبيل هبه106025

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد حسنى السيد هيام106026

سوهاجاألدبىمبصرالباقى عبد حسين عصمت وفاء106027

سوهاجاألدبىمبصرحميد السيد الرازق عبد والء106028

سوهاجاألدبىمبصرحميد هارون الفتاح عبد والء106029

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد محمد ياسمين106030

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد الرووف عبد ابتسام106031

سوهاجاألدبىمبصرحداد هاشم احمد اسراء106032

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود زكى اسراء106033
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ن394القصير روافع/ ف

ن552القصير روافع/ ف

ن453القصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ن431القصير روافع/ ف

راسبشندويل جزيرة/ ف

ن427شندويل جزيرة/ ف

ن517شندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ن457شندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ن520شندويل جزيرة/ ف

ن574شندويل جزيرة/ ف

راسبشندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ن404شندويل جزيرة/ ف

ن429شندويل جزيرة/ ف

ن374شندويل جزيرة/ ف

ن351.5شندويل جزيرة/ ف

ن492شندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ن446شندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

راسبشندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ن373شندويل جزيرة/ ف

ن421شندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ن421المزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ن342المزالوة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد حسين اسماء106034

سوهاجاألدبىمبصرمرسى معبد الناصر عبد اسماء106035

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسين احمد الزهراء106036

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد احمد السيد امال106037

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمود فيصل امانى106038

سوهاجاألدبىمبصرسليمان ابراهيم احمد ايمان106039

سوهاجاألدبىمبصرعباس الفتاح عبد السيد ايمان106040

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود ايمان106041

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد احمد ايه106042

سوهاجاألدبىمبصرعلى اللطيف عبد على حسناء106043

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صدقى احمد حنان106044

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد حسن خلود106045

سوهاجاألدبىمبصراحمد الراضى عبد حسنى رانيا106046

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد الحميد عبد فتحى ريهام106047

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد فتحى سحر106048

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الحكيم عبد اسماعيل شيماء106049

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد على شيماء106050

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد محمد شيماء106051

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف ناصر شيماء106052

سوهاجاألدبىمبصرمحمود بركى رمضان صابرين106053

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مجاهد شعبان صباح106054

سوهاجاألدبىمبصرمهران الحميد عبد جمال صفاء106055

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد الدردير عبير106056

سوهاجاألدبىمبصرربيعى الاله عبد الرحيم عبد عبير106057

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الاله عبد محمد غاده106058

سوهاجاألدبىمبصرخضر محمد احمد فاطمه106059

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود ايمن فداء106060

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عاطف فرحه106061

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الصبور عبد فرحه106062

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد على فيروز106063

سوهاجاألدبىمبصرالسيد جالل فريد مروه106064

سوهاجاألدبىمبصرمحمد امام يحى مريم106065

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد الاله عبد الحميد عبد منال106066

سوهاجاألدبىمبصردرويش السيد درويش منى106067

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد على البارى عبد ناهد106068

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد طلب الخالق عبد ناهد106069

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد خالد ندى106070

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد احمد نيرمين106071

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد محمد نسمه106072

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل احمد وليد هايدى106073

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد على رابح هدى106074

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود هند106075
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ثانالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ن449المزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ن490المزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ن397المزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ن375المزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ن401المزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ن425المزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ن510المزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ن400المزالوة/ ف

ن385المزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد ثابت وسام106076

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ثابت وفاء106077

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان حسنى والء106078

سوهاجاألدبىمبصرالسيد هاشم محمد والء106079

سوهاجاألدبىمبصرفراج احمد السيد ياسمين106080

سوهاجاألدبىمبصرعلى جالل طه اسراء106081

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمد الموجود عبد اسماء106082

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد مدبولى جمال اميره106083

سوهاجاألدبىمبصررشوان ناصر رجب ايه106084

سوهاجاألدبىمبصراحمد على كامل ايه106085

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الحكيم عبد كمال ايه106086

سوهاجاألدبىمبصرحسانين الضمرانى محمد ايمان106087

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد انور محمد ايمان106088

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد صابر بخيته106089

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال محمد الرازق عبد حمديه106090

سوهاجاألدبىمبصرهالل خلف محمد دنيا106091

سوهاجاألدبىمبصرحسين حلمى جمال رحاب106092

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد خيرى محمد زينب106093

سوهاجاألدبىمبصرمحمود صابر جمال ساميه106094

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الرؤف عبد هالوى سماح106095

سوهاجاألدبىمبصرمحجوب القادر عبد رمضان سميه106096

سوهاجاألدبىمبصرزيدان على حسين سهام106097

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد خالف شيماء106098

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد صبرى عبير106099

سوهاجاألدبىمبصرهمام على صبرى عبير106100

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد قدرى عرفه عبير106101

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق سليمان محمد عبير106102

سوهاجاألدبىمبصرزيدان على رجب غاده106103

سوهاجاألدبىمبصراحمد الباقى عبد كريم قمره106104

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد حمدى لمياء106105

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد هالل مروه106106

سوهاجاألدبىمبصرهمام السيد حسن ناهد106107

سوهاجاألدبىمبصراحمد توفيق الرحمن عبد نجوى106108

سوهاجاألدبىمبصرسالمان حافظ الدين سعد نصره106109

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هللا خلف محمود نورا106110

سوهاجاألدبىمبصرحسانين محمد حسانين هاجر106111

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين محمد هاجر106112

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود كرم هبه106113

سوهاجاألدبىمبصراحمد على حسن هويدا106114

سوهاجاألدبىمبصرمحمد زكى ناصر وفاء106115

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد الدين نور العربى والء106116

سوهاجاألدبىمبصرشيخون احمد محمد يارا106117
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ن418المزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ن440المزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ن381الكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ن381الكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ن465الكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ن546الكرمانية بندار/ ف

ن493الكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ن388الكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ن389الكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرامام احمد السيد اسراء106118

سوهاجاألدبىمبصررجب احمد هللا فتح اسراء106119

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد فراج اسماء106120

سوهاجاألدبىمبصرغازى محمد حسين الهام106121

سوهاجاألدبىمبصرمايز احمد وحيد الهام106122

سوهاجاألدبىمبصرهاشم مصطفى محمد ايه106123

سوهاجاألدبىمبصردسوقى حسنى صالح خديجه106124

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد فراج دعاء106125

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد حمدى صفوه106126

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على الجواد عبد غاده106127

سوهاجاألدبىمبصرالنبى عبد احمد عيد فاطمه106128

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الخير عبد عبده فرحه106129

سوهاجاألدبىمبصرعمر سيد العربى مريم106130

سوهاجاألدبىمبصرالدسوقى هللا عبد جمال منى106131

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المجد ابو حسن ندا106132

سوهاجاألدبىمبصرهمام احمد همام نريمان106133

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد معبد ايمن هبه106134

سوهاجاألدبىمبصرحسين رمضان شعبان اسراء106135

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمد عنتر اسراء106136

سوهاجاألدبىمبصربالل على بدرى اسماء106137

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حسن جمال اسماء106138

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد محمد اسماء106139

سوهاجاألدبىمبصرشبانه احمد عوض اميره106140

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حسين حسناء106141

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد السيد راضى دينا106142

سوهاجاألدبىمبصرمليجى السيد خليل رشا106143

سوهاجاألدبىمبصرمحمد البارى عبد الوهاب عبد زهراء106144

سوهاجاألدبىمبصرمحمد النعيم عبد احمد شيماء106145

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود صالح شيماء106146

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين عز راضى عفاف106147

سوهاجاألدبىمبصرقط احمد محمد عليه106148

سوهاجاألدبىمبصرفريز عزيز شعيب مشيره106149

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد احمد حنفى ابتسام106150

سوهاجاألدبىمبصرمنصور احمد صالح اسراء106151

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كمال المنشاوى اسراء106152

سوهاجاألدبىمبصرحامد محمد حامد اسراء106153

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد كمال كامل اسماء106154

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد الدين سعد الزهراء106155

سوهاجاألدبىمبصرخليفه احمد فوزى اسراء106156

سوهاجاألدبىمبصرمحمود كامل احمد ايمان106157

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حاتم ايمان106158

سوهاجاألدبىمبصرعباس بركات عباس ايمان106159
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ن332الشرقية العرابة/ ف

ثانالشرقية العرابة/ ف

ن354الشرقية العرابة/ ف

ن346الشرقية العرابة/ ف

ن412الشرقية العرابة/ ف

ثانالشرقية العرابة/ ف

ن367الشرقية العرابة/ ف

ن410الشرقية العرابة/ ف

ثانالشرقية العرابة/ ف

ن469الشرقية العرابة/ ف

ن374الشرقية العرابة/ ف

ثانالشرقية العرابة/ ف

ن518الشرقية العرابة/ ف

ثانالشرقية العرابة/ ف

ن462الشرقية العرابة/ ف

ن463الشرقية العرابة/ ف

ثانالشرقية العرابة/ ف

ثانزار بنى/ ف

راسبزار بنى/ ف

ثانزار بنى/ ف

ن474زار بنى/ ف

ن448زار بنى/ ف

ثانزار بنى/ ف

ن330زار بنى/ ف

ثانزار بنى/ ف

راسبزار بنى/ ف

ثانزار بنى/ ف

ثانزار بنى/ ف

ن464زار بنى/ ف

ن364زار بنى/ ف

ن352زار بنى/ ف

ثانزار بنى/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

راسببسوهاج المنشأة/ ف

ن418بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن387بسوهاج المنشأة/ ف

ن395بسوهاج المنشأة/ ف

ن433بسوهاج المنشأة/ ف

ن368بسوهاج المنشأة/ ف

ن426بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالدين محى يسن بكر ابو اسماء106160

سوهاجاألدبىمبصرشحاته صديق قدرى اسماء106161

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد ايمن االء106162

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسان رمضان امانى106163

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود امانى106164

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد حامد امل106165

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد الحكيم عبد اميره106166

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد فراج اميره106167

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد رشاد اميمه106168

سوهاجاألدبىمبصرحماد العظيم عبد محمد ايه106169

سوهاجاألدبىمبصرخاطر السيد محمد حبيبه106170

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود محمد حبيبه106171

سوهاجاألدبىمبصرصالح عباس بكر ابو خشوع106172

سوهاجاألدبىمبصرالراوى كمال خالد خلود106173

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد سعيد دعاء106174

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد يوسف شوقى دعاء106175

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد خلف محسن دهب106176

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمود رحمه106177

سوهاجاألدبىمبصرالهادى عبد محمود حنفى روفيده106178

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حماده الرحيم عبد ريهام106179

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فتحى اشرف سلوى106180

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمود ناصر سهيله106181

سوهاجاألدبىمبصردرويش محمد احمد شيماء106182

سوهاجاألدبىمبصرخلف محمد صالح صفاء106183

سوهاجاألدبىمبصرقناوى محمد فرج عايده106184

سوهاجاألدبىمبصرعالم محمود احمد عبير106185

سوهاجاألدبىمبصرحسن الدين عز بدر عزه106186

سوهاجاألدبىمبصراحمد على صالح عزيزه106187

سوهاجاألدبىمبصرفراج الراضى عبد حماده فاطمه106188

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد حسين رجب قدريه106189

سوهاجاألدبىمبصرخليفه صالح محمد كريمه106190

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد فرج ماجده106191

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد المنعم عبد الرحيم عبد مريم106192

سوهاجاألدبىمبصرالجود ابو داود شعبان مشيره106193

سوهاجاألدبىمبصرهللا عطيه احمد هللا عبد منار106194

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد شلقامى المنصف عبد منى106195

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حماده مياده106196

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ممدوح ندى106197

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد رمضان نوره106198

سوهاجاألدبىمبصريونس هاشم جمال هاله106199

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حميد عطا هبه106200

سوهاجاألدبىمبصرعلى رمضان خيرى هدى106201
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ن375بسوهاج المنشأة/ ف

راسببسوهاج المنشأة/ ف

ن345بسوهاج المنشأة/ ف

ن470بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن395بسوهاج المنشأة/ ف

راسببسوهاج المنشأة/ ف

ن370بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن345بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن415بسوهاج المنشأة/ ف

ن456بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن398بسوهاج المنشأة/ ف

ن408بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن539بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن358بسوهاج المنشأة/ ف

ن388بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن387بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن346بسوهاج المنشأة/ ف

ن397بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن428بسوهاج المنشأة/ ف

ن385بسوهاج المنشأة/ ف

ن478بسوهاج المنشأة/ ف

ن450بسوهاج المنشأة/ ف

ن374بسوهاج المنشأة/ ف

ن451بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن346بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن411بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود اسماعيل محمد هيام106202

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد يونس ناصر هيام106203

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف اسماعيل احالم106204

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرحيم عبد جمال اسراء106205

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد على احمد اسماء106206

سوهاجاألدبىمبصرموسى مشوادى الاله عبد اسماء106207

سوهاجاألدبىمبصرفراج احمد فراج اسماء106208

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد السيد اكرام106209

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد السيد االء106210

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الخالق عبد الحسناء106211

سوهاجاألدبىمبصرمالزم اسماعيل زكريا ايات106212

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد الفضل ابو السالم عبد ايمان106213

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود الحكيم عبد ايه106214

سوهاجاألدبىمبصراحمد صابر محمود بثينه106215

سوهاجاألدبىمبصرفزاع حسان عالء بخيته106216

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم عامر راضى بدويه106217

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو عابدين كمال بسمه106218

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم محمد تغريد106219

سوهاجاألدبىمبصرربيع السيد محمد حسناء106220

سوهاجاألدبىمبصرمحمد توفيق وفيق حسنه106221

سوهاجاألدبىمبصرالفولى الفضل ابو ابراهيم داليا106222

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد يوسف ريهام106223

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل فارس اسماعيل زهراء106224

سوهاجاألدبىمبصرشراره محمد اسالم زينب106225

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرحيم عبد حسين زمزم106226

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد عمر الحميد عبد ساره106227

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى ساميه106228

سوهاجاألدبىمبصرراشد احمد مشوادى الزهراء شاميه106229

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد امين احمد شيماء106230

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد اشرف شيماء106231

سوهاجاألدبىمبصرعلى الوفا ابو رأفت شيماء106232

سوهاجاألدبىمبصرفراج كامل البدرى عبير106233

سوهاجاألدبىمبصراحمد القاسم ابو رجب غاده106234

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد احمد فاطمه106235

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد فاطمه106236

سوهاجاألدبىمبصريونس مصطفى الباسط عبد فاطمه106237

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد على محمد فاطمه106238

سوهاجاألدبىمبصرشمندى ابراهيم البدرى فرحه106239

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الشافى عبد محفوظ فيروز106240

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد صالح صلحين كريمان106241

سوهاجاألدبىمبصرالفضل ابو ياسين الباسط عبد كريمه106242

سوهاجاألدبىمبصرالعربى محمد محمود مريم106243
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ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن348العسيرات/ ف

ن435العسيرات/ ف

ن434العسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ن442العسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ن351العسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ن507العسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ن381العسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

ن488العسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ن435العسيرات/ ف

ن390العسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف
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سوهاجاألدبىمبصربهنساوى زيد ابو محمود ملك106244

سوهاجاألدبىمبصرالسمان عنتر ايمن منى106245

سوهاجاألدبىمبصرمحمود رضوان كمال ميار106246

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد السيد الباسط عبد نداء106247

سوهاجاألدبىمبصرفراج محمود زكى نورا106248

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود السيد هاله106249

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد محمد هبه106250

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحكم عبد احمد هدير106251

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد حمدان والء106252

سوهاجاألدبىمبصرسليمان هللا سميرعطيه ياسمين106253

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد رمضان ابتسام106254

سوهاجاألدبىمبصرفراج ضاحى السميع عبد ابتسام106255

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد اسماعيل السيد اسراء106256

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين محمد العليم عبد اسراء106257

سوهاجاألدبىمبصرصبره احمد جمال اسماء106258

سوهاجاألدبىمبصربكرى محمود حازم اسماء106259

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد فوزى محمود اسماء106260

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد اسماعيل السيد الزهراء106261

سوهاجاألدبىمبصرحجازى البدوى العليم عبد الزهراء106262

سوهاجاألدبىمبصرحداد احمد محمود الهام106263

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد خالد امانى106264

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين الباسط عبد امل106265

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد اميره106266

سوهاجاألدبىمبصرصادق الرحيم عبد حسين اميره106267

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم مصطفى اميره106268

سوهاجاألدبىمبصركمالى محمود حسين اميمه106269

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى مخلص اميمه106270

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود ايات106271

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فايز مجدى ايمان106272

سوهاجاألدبىمبصرالسمان حسين احمد ايه106273

سوهاجاألدبىمبصرحسان حماده الناصر عبد ايه106274

سوهاجاألدبىمبصرفراج احمد خيرى بدور106275

سوهاجاألدبىمبصرصادق الرحيم عبد الواحد عبد بسمه106276

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو عطيفى محمد تهانى106277

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن العليم عبد حنان106278

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد احمد خلود106279

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رمضان ممدوح خلود106280

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين فهمى محمد دعاء106281

سوهاجاألدبىمبصراحمد على يوسف راضيه106282

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين الرازق عبد رانيا106283

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الهادى سيد رشا106284

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد انور رقيه106285
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ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

ن457العسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

ن401العسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن417على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن401على اوالد/ ف

ن532على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

راسبعلى اوالد/ ف

ن396على اوالد/ ف

راسبعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن370على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن359على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

راسبعلى اوالد/ ف

ن393على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن384على اوالد/ ف

ن392على اوالد/ ف

راسبعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

راسبعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4243

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمود زينب106286

سوهاجاألدبىمبصرحسن النعيم عبد محمد ساره106287

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو محمود اسامه سلمى106288

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد على سحر106289

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الرحيم عبد سمر106290

سوهاجاألدبىمبصرعلى خلف على سمر106291

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مهران محمد شاهنده106292

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد سالم الزير شيماء106293

سوهاجاألدبىمبصرحفنى الدين عز خلف شيماء106294

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سيد صبرى شيماء106295

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو احمد العليم عبد شيماء106296

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد شيماء106297

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين خالف صابرين106298

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد حسن فاطمه106299

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمد فاطمه106300

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد محمد فتحى فرحه106301

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرازق عبد احمد مروه106302

سوهاجاألدبىمبصرسالم مهران محمد مريم106303

سوهاجاألدبىمبصرغزالى حماده على منار106304

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد حامد محمد منار106305

سوهاجاألدبىمبصرخليفه محمود خيرت منى106306

سوهاجاألدبىمبصرعليو الرحيم عبد مطاوع ناديه106307

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد احمد ياسر ناهد106308

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد المعز عبد نجاح106309

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف فراج نشوى106310

سوهاجاألدبىمبصرماجد الرحيم عبد جمال هاجر106311

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل جالل حمدى هايدى106312

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الفتوح ابو عاطف هنا106313

سوهاجاألدبىمبصرسليم احمد محمود هناء106314

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود السيد ياسمين106315

سوهاجاألدبىمبصرعيسوى احمد احمد ابتسام106316

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد خالد اسراء106317

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد اسراء106318

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حمدان عامر اسماء106319

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد اسيه106320

سوهاجاألدبىمبصرحسين الدين نور اشرف االء106321

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم محمد الزهراء106322

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد محمد مادح امال106323

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد طالل امانى106324

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حفنى امبابى امل106325

سوهاجاألدبىمبصرالدين شمس محمود محمد ايمان106326

سوهاجاألدبىمبصرفواز احمد خلف ايه106327
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راسبعلى اوالد/ ف

ن444على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن393على اوالد/ ف

ن373على اوالد/ ف

ن399على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن473على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن418على اوالد/ ف

ن382على اوالد/ ف

ن413على اوالد/ ف

راسبعلى اوالد/ ف

ن337على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن367على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن390على اوالد/ ف

ن367على اوالد/ ف

ن443على اوالد/ ف

ن446على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن326على اوالد/ ف

ن380على اوالد/ ف

ن393على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن320على اوالد/ ف

راسبعلى اوالد/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ن367عباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ن415عباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

راسبعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ن451عباس نجع/ ف

راسبعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد احمد الدين سعد بدور106328

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد الباسط عبد جهاد106329

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد مصطفى دينا106330

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد محمود رانيا106331

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد خليل مصطفى رانيا106332

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صديق المولى عبد راندا106333

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الحمد ابو حسن ريهام106334

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم الدين صالح ريهام106335

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو العدب ابو المجد ابو زينب106336

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حفنى الشافى عبد سحر106337

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المجد ابو خلف سناء106338

سوهاجاألدبىمبصرعلى الوارث عبد محمد سهير106339

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد حمزه شاهنده106340

سوهاجاألدبىمبصربرهام احمد خليل شيماء106341

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على الرحيم عبد شيماء106342

سوهاجاألدبىمبصرحسين الدين نور الاله عبد شيماء106343

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين محمد صفاء106344

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد على عائشه106345

سوهاجاألدبىمبصرمحمد متولى احمد علياء106346

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد موسى على علياء106347

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد الحكيم عبد غاده106348

سوهاجاألدبىمبصراحمد رمضان اسماعيل فاطمه106349

سوهاجاألدبىمبصرالشاذلى ياسين محمد فاطمه106350

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الباقى عبد محمود كريمان106351

سوهاجاألدبىمبصرمعاز محمد على مروه106352

سوهاجاألدبىمبصراحمد رمضان يوسف مروه106353

سوهاجاألدبىمبصرحمزه الرحمن عبد ابراهيم منار106354

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود رشاد ناهد106355

سوهاجاألدبىمبصراحمد رمضان ابراهيم نجوى106356

سوهاجاألدبىمبصررزق محمود العليم عبد نجوى106357

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد نادى ندى106358

سوهاجاألدبىمبصرحميد محمود حلمى نسرين106359

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الطوالى ابراهيم نسمه106360

سوهاجاألدبىمبصرحميد على محمد نسمه106361

سوهاجاألدبىمبصرفهمى احمد السيد نها106362

سوهاجاألدبىمبصراحمد عدوى على نورا106363

سوهاجاألدبىمبصرخليل النبى عبد محمد نورهان106364

سوهاجاألدبىمبصرتايب احمد تايب هاجر106365

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الحميد عبد جمال هاجر106366

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد على هاجر106367

سوهاجاألدبىمبصربكرى احمد فتحى هبه106368

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمود عمر هدى106369
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ثانعباس نجع/ ف

ن535عباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ن416عباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ن347عباس نجع/ ف

ن384عباس نجع/ ف

ن373عباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ن397عباس نجع/ ف

ن345عباس نجع/ ف

ن390عباس نجع/ ف

ن502عباس نجع/ ف

ن436عباس نجع/ ف

ن428عباس نجع/ ف

ن484عباس نجع/ ف

ن365عباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ن442عباس نجع/ ف

راسبعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

راسبعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ن379عباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

راسبعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ن376عباس نجع/ ف

راسبعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ن503عباس نجع/ ف

راسبعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ن437عباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمود احمد احالم106370

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد احمد اسراء106371

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد سيد اسراء106372

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد سليمان على اسراء106373

سوهاجاألدبىمبصرمشوادى عابدين محمد اسراء106374

سوهاجاألدبىمبصرحمدون محمد ممدوح اسراء106375

سوهاجاألدبىمبصراحمد الطيب الدين نور اسراء106376

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد احمد اسماعيل اسماء106377

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد محمود مصطفى اسماء106378

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سليمان رياض اصالح106379

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الدين صالح محمد االء106380

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على عادل امال106381

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد الحميد عبد امال106382

سوهاجاألدبىمبصراحمد الطيب على امل106383

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود امل106384

سوهاجاألدبىمبصررحاب ابو محمود الفتوح ابو اميره106385

سوهاجاألدبىمبصرحجازى احمد حسن اميره106386

سوهاجاألدبىمبصريوسف على محمد اميره106387

سوهاجاألدبىمبصرالدين بهى محمود بدرى ايمان106388

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد رجب ايمان106389

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم ايه106390

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد على ايه106391

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد دسوقى ابراهيم داليا106392

سوهاجاألدبىمبصرسالم محمد السيد دنيا106393

سوهاجاألدبىمبصرامبابى محمود كامل رحمه106394

سوهاجاألدبىمبصرصادق محمد احمد رؤيه106395

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد مصطفى عصمت ريم106396

سوهاجاألدبىمبصرسالم دياب الجليل عبد زينب106397

سوهاجاألدبىمبصرقناوى حسن جمال ساره106398

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد فاروق عادل ساره106399

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد احمد سحر106400

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد ثروت سمر106401

سوهاجاألدبىمبصرعمره ابو عمار خالد سمر106402

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فكرى خالد سميه106403

سوهاجاألدبىمبصرحسين حامد احمد سهيله106404

سوهاجاألدبىمبصروزيرى صادق حسن شيرين106405

سوهاجاألدبىمبصرعلى ثابت احمد شوقيه106406

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد عباس احمد شيماء106407

سوهاجاألدبىمبصرقناوى حسن العظيم عبد شيماء106408

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد على النعيم عبد شيماء106409

سوهاجاألدبىمبصراحمد المجد ابو محمود شيماء106410

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد فوزى عبير106411
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راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن463الدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن473الدناقلة/ ف

ن458الدناقلة/ ف

ن491الدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن404الدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ن474الدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن398الدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن398الدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد حسن عزه106412

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ياسين الباسط عبد عال106413

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على مظهر عال106414

سوهاجاألدبىمبصرحماد فوزى احمد فاطمه106415

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على حسن فاطمه106416

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد فتحى فتحيه106417

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ياسين شعبان فرحه106418

سوهاجاألدبىمبصرحسين حامد متولى كريمه106419

سوهاجاألدبىمبصرحسين صابر احمد لمياء106420

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم امين خلف مريم106421

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد على الرحيم عبد منى106422

سوهاجاألدبىمبصرالمحسن عبد الرحمن عبد محمود منى106423

سوهاجاألدبىمبصرفاوى احمد عرفه مها106424

سوهاجاألدبىمبصرمقبول الرحيم عبد محمود نجاه106425

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد احمد نجالء106426

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد الحمد ابو ابراهيم نجوى106427

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد على ابراهيم نجوى106428

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمد الحمد ابو نرمين106429

سوهاجاألدبىمبصرقناوى على احمد نسمه106430

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمود يوسف نسمه106431

سوهاجاألدبىمبصرالسعدى فتحى فوزى نورا106432

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد ايمن نورهان106433

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد حربى هاجر106434

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد عادل هبه106435

سوهاجاألدبىمبصرحسين الباسط عبد منصور ابتسام106436

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود اروه106437

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد منصور اريج106438

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صبرى احمد اسراء106439

سوهاجاألدبىمبصرعساف العال عبد ابراهيم اسراء106440

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عزت جمال اسراء106441

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ثابت حسنى اسراء106442

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد الضبع الصباح اسماء106443

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل اللطيف عبد حمدان اسماء106444

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود جمال اسماء106445

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور يوسف محمد اسماء106446

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد ناصر الزهراء106447

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور البيومى على احمد الشيماء106448

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمود خالد االء106449

سوهاجاألدبىمبصرعطيه محمد حسين امانى106450

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد السيد اميره106451

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال السيد العريان اميره106452

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الوارث عبد رفعت امينه106453
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ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن427الدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن449الدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن549جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن363جرجا/ ف

ن387جرجا/ ف

ن425جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن455جرجا/ ف

ن372جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن431جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمد امينه106454

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر طلعات ايمان106455

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد قرشى منتصر ايمان106456

سوهاجاألدبىمبصرالصاوى الحميد عبد محمود ايناس106457

سوهاجاألدبىمبصرحسين رضوان احمد ايمان106458

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد اشرف ايه106459

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد كريم خالد ايه106460

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد خميس ايه106461

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد سعد ايه106462

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ثابت سمير ايه106463

سوهاجاألدبىمبصرموسى جبريل عامر ايه106464

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد السيد عاطف ايه106465

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل حامد عاطف ايه106466

سوهاجاألدبىمبصرالنبى عبد محمد عمر ايه106467

سوهاجاألدبىمبصررمضان رجب اشرف حياه106468

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد مصطفى ابراهيم خلود106469

سوهاجاألدبىمبصرقناوى احمد الرحيم عبد جهاد106470

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الحسن ابو فتحى خلود106471

سوهاجاألدبىمبصريوسف فتحى معروف خلود106472

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد فتحى خلود106473

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد رشاد على حنان106474

سوهاجاألدبىمبصربدوى احمد ناصر داليا106475

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل حامد عاطف دعاء106476

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع عكاشه على دعاء106477

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى الدين سعد محمد دعاء106478

سوهاجاألدبىمبصروزيرى رجب هللا عبد دينا106479

سوهاجاألدبىمبصراحمد جمال خالد دنيا106480

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسانين رمضان رحمه106481

سوهاجاألدبىمبصرالرسول عبد محمد احمد رشا106482

سوهاجاألدبىمبصرحماده محمد النعيم عبد حاتم رنا106483

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الناصر عبد ريهام106484

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد العرب عز المنعم عبد ساره106485

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد جمال ساميه106486

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا حمايه امين سعاد106487

سوهاجاألدبىمبصرحسين السيد اسامه سلمى106488

سوهاجاألدبىمبصرخليل احمد خليل سمر106489

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى العليم عبد محمد سمر106490

سوهاجاألدبىمبصرعديبه احمد العال ابو سوميه106491

سوهاجاألدبىمبصرشمندى توفيق احمد شيماء106492

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد شيماء106493

سوهاجاألدبىمبصرربيعى عجمى ربيعى شيماء106494

سوهاجاألدبىمبصريسين محمد احمد علياء106495
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ثانجرجا/ ف

ن418جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن368جرجا/ ف

ن416جرجا/ ف

ن428جرجا/ ف

ن403جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن499جرجا/ ف

ن349جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن378جرجا/ ف

ن397جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

ن454جرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن503جرجا/ ف

ن378جرجا/ ف

ن458جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن390جرجا/ ف

ن507جرجا/ ف

ن367جرجا/ ف

ن473جرجا/ ف

ن582جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن438جرجا/ ف

ن468جرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

ن366جرجا/ ف

ن384جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن437جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمهران السيد الرحيم عبد علياء106496

سوهاجاألدبىمبصرعاشور رمضان نبيل عواطف106497

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد ماجد السيد غاده106498

سوهاجاألدبىمبصرشبيب هللا عبد صفوت غاده106499

سوهاجاألدبىمبصرحسن حسان السيد فاطمه106500

سوهاجاألدبىمبصرعبادى على السيد الزهراء فاطمه106501

سوهاجاألدبىمبصردردير انور زغلول الزهراء فاطمه106502

سوهاجاألدبىمبصرشبانه احمد محمد نبيل الزهراء فاطمه106503

سوهاجاألدبىمبصرعالم محمد الديب لمياء106504

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان جمال مريم106505

سوهاجاألدبىمبصرحسين العليم عبد زكريا مريم106506

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد عز محمد مريم106507

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد العليم عبد الستار عبد نجفه106508

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد نجوى106509

سوهاجاألدبىمبصررضوان السيد رضوان ندا106510

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد مؤمن ندى106511

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدى حمام نرمين106512

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على الدين عالء نيرمين106513

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد كامل احمد نعمه106514

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد اسماعيل منار106515

سوهاجاألدبىمبصرمتولى السالم عبد عاطف منار106516

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد احمد الناصر عبد منار106517

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الحسينى منار106518

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد محمود السيد منار106519

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مصطفى السيد هللا منه106520

سوهاجاألدبىمبصرسليمان كامل السيد نوره106521

سوهاجاألدبىمبصرنعمان السيد جبريل نورهان106522

سوهاجاألدبىمبصرحافظ حلمى خالد نورهان106523

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سليمان محمد نورهان106524

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد احمد هاجر106525

سوهاجاألدبىمبصرخليل الراضى عبد جمال هاجر106526

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد ناصر هاجر106527

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الرب جاد صدقى هاله106528

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود قناوى هاله106529

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود على هبه106530

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد فؤاد رفعت هدى106531

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل هللا عبد اسماعيل هدير106532

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ثابت طلعت هناء106533

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد على محمد وداد106534

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كامل جميل وفاء106535

سوهاجاألدبىمبصرحسين غريب اشرف ياسمين106536

سوهاجاألدبىمبصرمحمود توفيق محمد ياسمين106537
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ن424جرجا/ ف

ن402جرجا/ ف

ن393جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن384جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن461جرجا/ ف

ن458جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن351جرجا/ ف

ن535جرجا/ ف

ن407جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن448جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن393جرجا/ ف

ن370جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن442جرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

ن351جرجا/ ف

ن384جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن493جرجا/ ف

ن539جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن366جرجا/ ف

ن368جرجا/ ف

ن383جرجا/ ف

ن447جرجا/ ف

ن384جرجا/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الرازق عبد مؤمن ياسمين106538

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد السيد اسماء106539

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمود يونس اسماء106540

سوهاجاألدبىمبصرعالم جابر الدين شمس اميره106541

سوهاجاألدبىمبصررحاب الحى عبد الحميد عبد امينه106542

سوهاجاألدبىمبصرمهران بكرى سمير اسراء106543

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الدين عز امتثال106544

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد احمد بشاير106545

سوهاجاألدبىمبصرالسمان العال عبد السمان حميده106546

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد راجح خلود106547

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد الحمد ابو الراضى عبد رانيا106548

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد صابر رحاب106549

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد احمد ريم106550

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد سالم زينب106551

سوهاجاألدبىمبصرجاد البدرى صبرى زينب106552

سوهاجاألدبىمبصراحمد زيدان محمد زينب106553

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين شمس محمد باهلل المعتصم ساره106554

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن على سهيله106555

سوهاجاألدبىمبصررفاعى محمد مصطفى الزهراء فاطمه106556

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عباس احمد فاطمه106557

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور المجد ابو على فاطمه106558

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد على كريمه106559

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد رفاعى مروه106560

سوهاجاألدبىمبصررضوان احمد محمود مروه106561

سوهاجاألدبىمبصرالسمان محمود محمد ملك106562

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد منار106563

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد محمد اللطيف عبد نورا106564

سوهاجاألدبىمبصرمحمد جبريل محمود نيريمان106565

سوهاجاألدبىمبصرالسيد اللطيف عبد الدين سعد هاجر106566

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد هانى هايدى106567

سوهاجاألدبىمبصريوسف اللطيف عبد الحميد عبد هديه106568

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم اللطيف عبد هيام106569

سوهاجاألدبىمبصربغدادى حسن بغدادى وفاء106570

سوهاجاألدبىمبصرنجيب حشمت فيصل االء106571

سوهاجاألدبىمبصرصديق امين ممدوح االء106572

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود الستار عبد اسراء106573

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فؤاد عزت اسراء106574

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد محمود اسراء106575

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد الرحيم عبد اسراء106576

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد الباسط عبد اسماء106577

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الحميد عبد اسماء106578

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الشافى عبد محمود اسماء106579
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ن447جرجا/ ف

ن487داود بيت/ ف

ن528داود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

ن457داود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

ن364داود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

ن450داود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

ن476داود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

ن476داود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

ن393داود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

ن552داود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

ن390البلينا/ ف

ن428.5البلينا/ ف

ن448البلينا/ ف

ن453البلينا/ ف

ن377البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن370البلينا/ ف

ن360.5البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد احمد امانى106580

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الغفار عبد امانى106581

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الحمد ابو راشد امل106582

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم القهار عبد امل106583

سوهاجاألدبىمبصراحمد شعبان حارص امنيه106584

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد بركات الراضى عبد اميره106585

سوهاجاألدبىمبصرالسمان صديق ايمن ايمان106586

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد السيد جمال ايمان106587

سوهاجاألدبىمبصرامام بكرى الاله عبد ايمان106588

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الهادى عبد نبيل ايمان106589

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع احمد تمام ايه106590

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد سعد ايه106591

سوهاجاألدبىمبصرامين الغنى عبد ناصر ايه106592

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم بسمه106593

سوهاجاألدبىمبصرحسن رشاد احمد بسمه106594

سوهاجاألدبىمبصرالهادى عبد النبى عبد الستار عبد جهاد106595

سوهاجاألدبىمبصراحمد تاج نور جهاد106596

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسن على حسن حسناء106597

سوهاجاألدبىمبصرسالمان اللطيف عبد سعد حسناء106598

سوهاجاألدبىمبصرحسان عباس حسان خلود106599

سوهاجاألدبىمبصرنجدى الحفيظ عبد مصطفى خلود106600

سوهاجاألدبىمبصرصديق الشافى عبد الرحمن عبد دعاء106601

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى السيد رأفت دكتوره106602

سوهاجاألدبىمبصرقاسم احمد ربيع دنيا106603

سوهاجاألدبىمبصرالمبدى عبد صابر هللا عبد دنيا106604

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مشهد محمود رانيا106605

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى البعل رحاب106606

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد خيرى رحاب106607

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد على عصام رحاب106608

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد صابر محمد رحاب106609

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الدايم عبد خليفه رحمه106610

سوهاجاألدبىمبصرحسن الخالق عبد عفيفى رشا106611

سوهاجاألدبىمبصرالدوله قمر محمد سليمان رويدا106612

سوهاجاألدبىمبصرسالمان الكريم عبد احمد ريهام106613

سوهاجاألدبىمبصراحمد عزت نشأت الزهراء106614

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السيد حسنى زهره106615

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد الاله عبد زينب106616

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد الشمبلى ساره106617

سوهاجاألدبىمبصرحسين السيد صديق ساره106618

سوهاجاألدبىمبصررسالن على الفتوح ابو ساره106619

سوهاجاألدبىمبصرحارس محمود محمد ساره106620

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد جودت سحر106621
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ن335البلينا/ ف

ن371البلينا/ ف

ن455البلينا/ ف

ن483البلينا/ ف

ن394.5البلينا/ ف

ن404البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن440البلينا/ ف

ن417البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن577البلينا/ ف

ن432البلينا/ ف

ن413البلينا/ ف

ن594البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن481البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن404البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن534البلينا/ ف

ن443.5البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن383البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن385البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن419البلينا/ ف

ن412البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن408البلينا/ ف

ن382البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرعلى خلف على سحر106622

سوهاجاألدبىمبصردهشور احمد مسعود سحر106623

سوهاجاألدبىمبصراحمد الشافى عبد الباسط عبد سلمى106624

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد السيد اسامه سهيله106625

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد اشرف سوزان106626

سوهاجاألدبىمبصرعلى حارس اسعد شفاء106627

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الاله عبد صبحى شيرين106628

سوهاجاألدبىمبصرمحمود زكى احمد شيماء106629

سوهاجاألدبىمبصرحسن رشاد احمد شيماء106630

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد احمد شيماء106631

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد امين شيماء106632

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد شيماء106633

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم صابر محمد شيماء106634

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود محمد شيماء106635

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود ناصر شيماء106636

سوهاجاألدبىمبصرصديق صبرى رفعت شيماء106637

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حسين النبى عبد صافى106638

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد النعيم عبد صفا106639

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صبرى احمد صفاء106640

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد رفعت صفاء106641

سوهاجاألدبىمبصرزكى العزيز عبد هشام صفيه106642

سوهاجاألدبىمبصرعثمان نبوت عنتر عائشه106643

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد عايده106644

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور المجد ابو شعبان عزه106645

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على احمد عزيزه106646

سوهاجاألدبىمبصرمحمود المجيد عبد عصام عال106647

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد عادل علياء106648

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد على علياء106649

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد مدحت عيشه106650

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد اشرف غاده106651

سوهاجاألدبىمبصرمحمد موسى حسين فاطمه106652

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الرحيم عبد السيد عماد فاطمه106653

سوهاجاألدبىمبصرخيامى احمد حمام فرحه106654

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد عطيه صبرى فاطمه106655

سوهاجاألدبىمبصرفراج الفتاح عبد احمد كامله106656

سوهاجاألدبىمبصرمحمد االمير الناصر عبد لمياء106657

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صبرى مرام106658

سوهاجاألدبىمبصرمحمود المجيد عبد العاطى عبد مروه106659

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد خليفه مريم106660

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حسين النبى عبد مريم106661

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد على منار106662

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد السيد منال106663
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ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن368البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن475البلينا/ ف

ن382البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن379البلينا/ ف

ن560البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن357البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن343البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف

ن420البلينا/ ف

ن353البلينا/ ف

ن396البلينا/ ف

ن454البلينا/ ف

ن346البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن485البلينا/ ف

ن393البلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن345البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن395البلينا/ ف

ن504البلينا/ ف

ن415البلينا/ ف

ن398البلينا/ ف

ن424البلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد السيد منى106664

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حسن منى106665

سوهاجاألدبىمبصراحمد جبريل رفعت منى106666

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد رياض منى106667

سوهاجاألدبىمبصراحمد عباس محمد منى106668

سوهاجاألدبىمبصربكرى سعيد احمد مها106669

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السيد احمد ميار106670

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم على احمد ناديه106671

سوهاجاألدبىمبصرعمره ابو الحميد عبد ابراهيم نجوى106672

سوهاجاألدبىمبصرعلى المبدى عبد مصطفى ندا106673

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد العال عبد نداء106674

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم كامل ابراهيم ندى106675

سوهاجاألدبىمبصرمحمود يونس فاروق نسرين106676

سوهاجاألدبىمبصرخليفه عثمان خليفه نسمه106677

سوهاجاألدبىمبصرحماد القاسم ابو عادل نشوى106678

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو الحميد عبد ايمن نهاد106679

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو حسين دنور نهله106680

سوهاجاألدبىمبصراحمد خلف عالء نوال106681

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد طلعت نورا106682

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق امين الستار عبد نورا106683

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود جمال نورهان106684

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى حميد ربيع نورهان106685

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبده طارق نوريهان106686

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم هاجر106687

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد الرب جاد الهام106688

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود عفيفى الهام106689

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد الحمد ابو حمدى هبه106690

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد فتحى الناصر عبد هبه106691

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الغنى عبد فايز هبه106692

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد ابن احمد مدحت هدير106693

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو المبدى عبد محمود هيام106694

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عزت على محمود وصال106695

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بركات عامر وفاء106696

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل المجد ابو الحكيم عبد وفاء106697

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم خلف نصار والء106698

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد عبده الاله عبد ياسمين106699

سوهاجاألدبىمبصربدوى رمضان صالح يامنه106700

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد خالد ريهام106701

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عرفه ريهام106702

سوهاجاألدبىمبصرعلى فهمى حسين فرحه106703

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد هللا عبد اسماء106704

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حسن امنه106705
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ن360البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن356البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن386البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن420البلينا/ ف

ن353البلينا/ ف

ن366البلينا/ ف

ن462البلينا/ ف

ن431البلينا/ ف

ن462البلينا/ ف

ن421البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن421البلينا/ ف

ن454البلينا/ ف

ن422البلينا/ ف

ن342البلينا/ ف

ن441البلينا/ ف

ن497البلينا/ ف

ن360البلينا/ ف

ن391البلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف

ن373البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن381البلينا/ ف

ن443البلينا/ ف

ن413البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

راسببرديس/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمود ثروت ايه106706

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد حمدى ايه106707

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد عاطف ايه106708

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود محمد ايه106709

سوهاجاألدبىمبصرفرغل برعى مرعى ايه106710

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد منصور ايه106711

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد النور ابو اسماء106712

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد اسماء106713

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى عزت اشرف اسماء106714

سوهاجاألدبىمبصردردير صادق سمير اسماء106715

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العليم عبد محمود اسماء106716

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين نور ناصر اسماء106717

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن وفقى اسماء106718

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل امين امانى106719

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الكريم جاد امانى106720

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد السيد حسين امانى106721

سوهاجاألدبىمبصرعباس الاله عبد السيد امنيه106722

سوهاجاألدبىمبصرحفنى النعيم عبد جمال اميره106723

سوهاجاألدبىمبصررضوان حسين محمد اميره106724

سوهاجاألدبىمبصراحمد عدوى ناصر اميره106725

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد كاظم اميمه106726

سوهاجاألدبىمبصرحفنى النعيم عبد كمال اميمه106727

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حسن اميره106728

سوهاجاألدبىمبصرالسيد رضوان مرعى امينه106729

سوهاجاألدبىمبصراحمد عدوى ربيع انوار106730

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد القادر عبد ابراهيم اسراء106731

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد عادل اسراء106732

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد جاد محمد الهام106733

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد فؤاد انجى106734

سوهاجاألدبىمبصرعلى عتمان على ايمان106735

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسن الدين محى ايمان106736

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم عمره ابو حشمت بثينه106737

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الحميد عبد احمد بخيته106738

سوهاجاألدبىمبصرحسن امين عصام بسمه106739

سوهاجاألدبىمبصرفواز الرحمن عبد فواز بسمه106740

سوهاجاألدبىمبصرعارف عزت محمد تهانى106741

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد حسناء106742

سوهاجاألدبىمبصرالسيد السمان فتحى حسناء106743

سوهاجاألدبىمبصرجاد الحميد عبد كليب خلود106744

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور حسين مصطفى خلود106745

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل حافظ سيد دعاء106746

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صابر السيد دعاء106747
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ن533برديس/ ف

راسببرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن500برديس/ ف

راسببرديس/ ف

ن464برديس/ ف

ن447برديس/ ف

ن477برديس/ ف

راسببرديس/ ف

ن368برديس/ ف

ن466برديس/ ف

ن419برديس/ ف

ن444برديس/ ف

ن452برديس/ ف

ن524برديس/ ف

ن379برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

راسببرديس/ ف

ن401برديس/ ف

ن466برديس/ ف

ن580برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن360برديس/ ف

راسببرديس/ ف

راسببرديس/ ف

ن496برديس/ ف

ن433برديس/ ف

ن429برديس/ ف

راسببرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن391برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن514برديس/ ف

ن355برديس/ ف

ن383برديس/ ف

ن391برديس/ ف

ن370برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الرحمن عبد دعاء106748

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد عرفات دعاء106749

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد ناصر دعاء106750

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو النمر ناصر رابحه106751

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرحيم عبد الضبع رندا106752

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق حنفى مرزوق راندا106753

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد صادق خليل رانيا106754

سوهاجاألدبىمبصرامين حلمى فريد رانيا106755

سوهاجاألدبىمبصرعلى النظير عبد على رتيبه106756

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد عشرى ثابت رحاب106757

سوهاجاألدبىمبصرتمام جوده ياسر رحاب106758

سوهاجاألدبىمبصرالسيد المصرى يوسف رشا106759

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحسن ابو رمضان رضوه106760

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد رمزى عنتر رضوه106761

سوهاجاألدبىمبصرخليل رمضان ماهر زهراء106762

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد مصطفى رمضان زينب106763

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الديب حربى ساره106764

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد هللا وهب عادل ساره106765

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد السيد سالى106766

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد حمدى سحر106767

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمد سعاد106768

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم فريد سلمى106769

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد يحيى سماح106770

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسين الباسط عبد سميه106771

سوهاجاألدبىمبصرالسيد شحات جمال سها106772

سوهاجاألدبىمبصرمحمد النعيم عبد ضيف ابو سهام106773

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد فهمى شيماء106774

سوهاجاألدبىمبصررضوان العال عبد احمد شهرزاد106775

سوهاجاألدبىمبصرهاشم حسب الحافظ عبد القدرى شيرين106776

سوهاجاألدبىمبصرقاسم احمد فالح شيماء106777

سوهاجاألدبىمبصرالسمان حميد الرحيم عبد شيماء106778

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد صبره على صباح106779

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سليم بكر ضحى106780

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود مهدى ضحى106781

سوهاجاألدبىمبصريحى محمود محمد عزه106782

سوهاجاألدبىمبصرخالف محمد الخالق عبد عال106783

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو راشد رشاد علياء106784

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو صبرى رشاد غاده106785

سوهاجاألدبىمبصريونس الحمد ابو محسن غاده106786

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد احمد الدين محى غاده106787

سوهاجاألدبىمبصرمحمود امين اشرف فاتن106788

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على ممدوح فرحه106789
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ن389برديس/ ف

راسببرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن469برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

راسببرديس/ ف

راسببرديس/ ف

ن346برديس/ ف

ن507برديس/ ف

ن425برديس/ ف

ن474برديس/ ف

ن520برديس/ ف

راسببرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن351برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن327برديس/ ف

راسببرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن353برديس/ ف

ن448برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن509برديس/ ف

راسببرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن508برديس/ ف

ن462برديس/ ف

راسببرديس/ ف

ن366برديس/ ف

راسببرديس/ ف

ن487برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن392برديس/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد عسران الديب مروه106790

سوهاجاألدبىمبصرالطاهر رياض يونس مروه106791

سوهاجاألدبىمبصراحمد عثمان احمد مريم106792

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد جمال مريم106793

سوهاجاألدبىمبصراحمد على المنعم عبد مريم106794

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود الضبع منار106795

سوهاجاألدبىمبصرزاهر الحى عبد خالد منار106796

سوهاجاألدبىمبصرالحسينى عمره ابو محمد منار106797

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد مصطفى منار106798

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد عمر السيد منار106799

سوهاجاألدبىمبصراحمد فرج خلف منال106800

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى احمد منور106801

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الرحمن عبد منى106802

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كمال محمود ناديه106803

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد عفيفى ناريمان106804

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد المشوادى ندى106805

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد ماهر لمياء106806

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد جمال ندى106807

سوهاجاألدبىمبصرقناوى الدسوقى نبيل ندى106808

سوهاجاألدبىمبصرالدردير محمد صفوت نرمين106809

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى احمد نورا106810

سوهاجاألدبىمبصرمحمود كياد مؤمن نورا106811

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم قاعود احمد نورهان106812

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد حسنى نورهان106813

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد الراعى ياسر نورهان106814

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود حربى نيرمان106815

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد مصطفى الدين صالح هاجر106816

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد ملثم الحق عبد هاجر106817

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدان جابر هاله106818

سوهاجاألدبىمبصرمحمد جالل محمد هاجر106819

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد احمد هبه106820

سوهاجاألدبىمبصركيالنى هللا عبد عمران هدى106821

سوهاجاألدبىمبصررضوان محد مخلوف ورده106822

سوهاجاألدبىمبصربركه الحسن ابو جبريل وفاء106823

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد فتحى وفاء106824

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين شمس الدين نصر والء106825

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد يونس والء106826

سوهاجاألدبىمبصرراشد فتحى مؤمن ياسمين106827

سوهاجاألدبىمبصرالشاذلى محمد سمير ياسمين106828

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى عشرى ثروت يسرا106829

سوهاجاألدبىمبصرحسن الصادق عادل احالم106830

سوهاجاألدبىمبصربديوى محمد عزت احالم106831



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4268

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن528برديس/ ف

ن408برديس/ ف

ن518برديس/ ف

راسببرديس/ ف

ن402برديس/ ف

ن521برديس/ ف

ن366برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن413برديس/ ف

ن373برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن435برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن399برديس/ ف

ن396برديس/ ف

ن489برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن479برديس/ ف

ن459برديس/ ف

ن411برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن380برديس/ ف

ن396برديس/ ف

ن488برديس/ ف

ن430برديس/ ف

ن421برديس/ ف

ن458برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن357برديس/ ف

ن467برديس/ ف

ن411برديس/ ف

ن389برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن440الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرابراهيم قاسم الفتاح عبد اسراء106832

سوهاجاألدبىمبصرخليفه الحميد عبد احمد اسماء106833

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد العال عبد جعفر اسماء106834

سوهاجاألدبىمبصرمحمد امين عاطف اسماء106835

سوهاجاألدبىمبصرالصادق الحميد عبد عمار اسماء106836

سوهاجاألدبىمبصرهللا حفظ حسن مرزوق اسماء106837

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الحميد عبد االء106838

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف محمد العزيز عبد االء106839

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين عارف الفت106840

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد محمد امل106841

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد خالد امنه106842

سوهاجاألدبىمبصرالقاسم ابو احمد المنعم عبد ايمان106843

سوهاجاألدبىمبصرعلى هللا عبد مصطفى ايمان106844

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد البدرى ايه106845

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد على ايه106846

سوهاجاألدبىمبصرحفنى الرحمن عبد الواسع عبد اسماء106847

سوهاجاألدبىمبصرعلى جاد الدين عماد ايه106848

سوهاجاألدبىمبصرجالل احمد خالد بخيته106849

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن بسمه106850

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود حسن بسمه106851

سوهاجاألدبىمبصرهارون العظيم عبد صابر حنان106852

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد الاله عبد دعاء106853

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد مصطفى دعاء106854

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد الباسط عبد رانيا106855

سوهاجاألدبىمبصرفاضل احمد العرب عز رانيا106856

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود جمال رجاء106857

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد اللطيف عبد محمد رشا106858

سوهاجاألدبىمبصرعلى زيدان العال ابو رضا106859

سوهاجاألدبىمبصراحمد العظيم عبد مجدى روجينا106860

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف جمعه رجب زينب106861

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الموجود عبد زينب106862

سوهاجاألدبىمبصرحمدون الحميد عبد رشاد سلوى106863

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حسين هللا عبد سماح106864

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هللا عبد بيومى سمر106865

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحيم عبد السيد شاديه106866

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السيد احمد شيماء106867

سوهاجاألدبىمبصرعلى بكر ابو كرم شيماء106868

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد بدرى صابرين106869

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الدين نور العزيز عبد صابرين106870

سوهاجاألدبىمبصرحامد الجواد عبد شعبان عبير106871

سوهاجاألدبىمبصرعلى الكريم جاد الناصر عبد عزه106872

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد هللا عبد عاطف عال106873
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ن423الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

ن438الغابات/ ف

ن405الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن444الغابات/ ف

ن538الغابات/ ف

ن508الغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

ن385الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن370الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن435الغابات/ ف

ن397الغابات/ ف

ن399الغابات/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد فاتن106874

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفضل ابو احمد فاطمه106875

سوهاجاألدبىمبصرالقاسم ابو احمد القاسم ابو حسن فاطمه106876

سوهاجاألدبىمبصرالسمان هللا عبد رجب فاطمه106877

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد الحميد عبد فاطمه106878

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد حسين فرحه106879

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد جبريل حسن فرحه106880

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد الرحمن عبد كريمه106881

سوهاجاألدبىمبصرسالم اسماعيل اشرف لبنى106882

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد الرحمن عبد ثابت لمياء106883

سوهاجاألدبىمبصرحسين فضل عادل مادلين106884

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد سعيد مروه106885

سوهاجاألدبىمبصرالوردانى محمد محمد مروه106886

سوهاجاألدبىمبصرالنبى عبد على رجب مريم106887

سوهاجاألدبىمبصرحسن العزيز عبد المعارف ابو منار106888

سوهاجاألدبىمبصرطنطاوى قناوى خالد منار106889

سوهاجاألدبىمبصرقاسم الرحمن عبد القوى عبد منار106890

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد اسماعيل منال106891

سوهاجاألدبىمبصرتميم فيصل الحكيم عبد منى106892

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد محمود ناديه106893

سوهاجاألدبىمبصرالصادق احمد خالد ندى106894

سوهاجاألدبىمبصرالدين سعد امين نجدى نرمين106895

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الموجود عبد رأفت نسمه106896

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد محمود احمد نعمه106897

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحيم عبد هاشم نعمه106898

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور احمد الدين نور نورا106899

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمد احمد الهدى نور106900

سوهاجاألدبىمبصرعلى مصطفى احمد نورهان106901

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسين محمد نورهان106902

سوهاجاألدبىمبصرحامد الاله عبد ناصر نورهان106903

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد خالد هاجر106904

سوهاجاألدبىمبصرحسن كامل رجب هدى106905

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا جاد شريف والء106906

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عادل ياسمين106907

سوهاجاألدبىمبصراحمد سالم احمد يسرا106908

سوهاجاألدبىمبصررحاب ابو محمد جمال ابتسام106909

سوهاجاألدبىمبصرحمدان محمد قناوى ابتسام106910

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عاطف اسراء106911

سوهاجاألدبىمبصرسليم خلف عبده اسماء106912

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسماء106913

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شعيب محمد اسماء106914

سوهاجاألدبىمبصرحافظ جمعه كمال اسمه106915
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ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن491الغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن420الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن472الغابات/ ف

ن515الغابات/ ف

ن423الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

ن412الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن374الغابات/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن392حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن370حميل بنى/ ف

ن351حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على الجاز106916

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هاللى موسى الدكتوره106917

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد طه الزهراء106918

سوهاجاألدبىمبصرقناوى يوسف فوزى الهام106919

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن بدرى امال106920

سوهاجاألدبىمبصرجبريل حسين حمدان امال106921

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد بهيج امانى106922

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور خلف حمدى امانى106923

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدان حازم اميره106924

سوهاجاألدبىمبصرسليم عطيه محمد اميره106925

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد يحيى اميره106926

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السالم عبد السيد انتصار106927

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الاله عبد الصبور عبد انتصار106928

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد السميع عبد عزت انتصار106929

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد عصمت انتصار106930

سوهاجاألدبىمبصرعلى صدقى البدرى ايمان106931

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد السالم عبد بركات ايمان106932

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد حمدى ايمان106933

سوهاجاألدبىمبصرسرور احمد سرور ايمان106934

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود سعد ايمان106935

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد الحميد عبد عنتر ايمان106936

سوهاجاألدبىمبصرهاللى حسين هللا فتح ايمان106937

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المعز عبد محمد ايمان106938

سوهاجاألدبىمبصرموسى سليمان جابر االء106939

سوهاجاألدبىمبصرالدين سعد السيد الخولى ايه106940

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع مصطفى بدوى ايه106941

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمد ايه106942

سوهاجاألدبىمبصراحمد فراج عصام بخيته106943

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحى عبد الديب برنسيسه106944

سوهاجاألدبىمبصرشحات محمد فوزى بسمه106945

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد الناصر عبد تغريد106946

سوهاجاألدبىمبصرالسيد دهشور السيد حنان106947

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قاسم خالد حنان106948

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو فؤاد محمود خلود106949

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفضل ابو عكاشه دعاء106950

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد الناصح رندا106951

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسين مخلوف رندا106952

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد رانيا106953

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد جبرى رانيا106954

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور الدين علم احمد ريحاب106955

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد جابر رضوه106956

سوهاجاألدبىمبصربغدادى الصغير محمد ريهام106957
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راسبحميل بنى/ ف

ن375حميل بنى/ ف

ن471حميل بنى/ ف

ن359حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن370حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن441حميل بنى/ ف

ن442حميل بنى/ ف

ن443حميل بنى/ ف

ن440حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن451حميل بنى/ ف

ن396حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن413حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن367حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمود الاله عبد زهره106958

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد على شعبان ساره106959

سوهاجاألدبىمبصرمؤمن الشافى عبد الحى عبد ساميه106960

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الشافى عبد سحر106961

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد حسنى سعاد106962

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الوهاب عبد محمد سمر106963

سوهاجاألدبىمبصرسرور محمد بكر ابو سهام106964

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عصام سهيله106965

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين عاطف شيماء106966

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد زكى فتوح شيماء106967

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد شيماء106968

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد كمال ناصر شيماء106969

سوهاجاألدبىمبصرشرقاوى اللطيف عبد احمد صابرين106970

سوهاجاألدبىمبصراحمد على عاطف صابرين106971

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمود صبرى صفاء106972

سوهاجاألدبىمبصرحسن فهيم حارص عايده106973

سوهاجاألدبىمبصرسليم هللا خلف الصبور عبد عبير106974

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد عبود عبير106975

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الستار عبد بهيج عفاف106976

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد فوزى عال106977

سوهاجاألدبىمبصررايف العال عبد شحات غاده106978

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد على غاده106979

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد حمدى غيداء106980

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف على فاتن106981

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد محمد بشير الزهراء فاطمه106982

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد الفتاح عبد فاطمه106983

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد عادل فرحه106984

سوهاجاألدبىمبصرالصادق الرب جاد المنعم عبد فرحه106985

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل حسن لمياء106986

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على لمياء106987

سوهاجاألدبىمبصرمدنى حسين عاصم ليلى106988

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود حمدى محاسن106989

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد البدرى العزيز عبد مريم106990

سوهاجاألدبىمبصرالسمان مصطفى على مريم106991

سوهاجاألدبىمبصرحسب احمد حمدى منى106992

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد اسامه ناريمان106993

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد رجب ناهد106994

سوهاجاألدبىمبصرعسران زياده الدايم عبد ناهد106995

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد صبرى على ناهد106996

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين فؤاد ناهد106997

سوهاجاألدبىمبصرقناوى محمد احمد نجوى106998

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد ياسر نسرين106999
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ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن370حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن486حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن513حميل بنى/ ف

ن391حميل بنى/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد فوزى الضبع نسمه107000

سوهاجاألدبىمبصرحميد فراج عباس نسمه107001

سوهاجاألدبىمبصراحمد على قناوى نسمه107002

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حنفى ايمن نهله107003

سوهاجاألدبىمبصرطنطاوى خلف محمد نهى107004

سوهاجاألدبىمبصرحسين فتحى السيد الصباح نور107005

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد محمود الصباح نور107006

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد هللا عبد عبده نورهان107007

سوهاجاألدبىمبصرخالد هاشم مصطفى هاجر107008

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبود حماده هاله107009

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم خلف الاله عبد هاله107010

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين احمد هبه107011

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق احمد عمر هناء107012

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد صبرى حسن هند107013

سوهاجاألدبىمبصرالتواب عبد الطاهر عبد خلف هيام107014

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فاروق محمد ورده107015

سوهاجاألدبىمبصربهلول الاله عبد خلف وفاء107016

سوهاجاألدبىمبصرعلى فاروق حازم والء107017

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الديب عبده والء107018

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمود والء107019

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن كمال ياسمين107020

سوهاجاألدبىمبصرذكى الحليم عبد جمال ارزاق107021

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد الصبور عبد اسراء107022

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسان يوسف اسراء107023

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد اسماء107024

سوهاجاألدبىمبصرمحمود راشد رضه امل107025

سوهاجاألدبىمبصراحمد عباس على امل107026

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الستار عبد الدكتور ايمان107027

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الوردانى خالد ايمان107028

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد عثمان الجواد عبد ان107029

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محروص محمود بسمه107030

سوهاجاألدبىمبصرحسين الدين سعد سيد بشاير107031

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد كامل جهاد107032

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الظاهر عبد سعد دعاء107033

سوهاجاألدبىمبصرموسى على هللا فرج رحمه107034

سوهاجاألدبىمبصرغالب محمد محمد زهره107035

سوهاجاألدبىمبصرخليل ابو عثمان زيدان زينب107036

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين محمد زينب107037

سوهاجاألدبىمبصرعويضه العزيز عبد محمد زينب107038

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد اشرف ساره107039

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الواحد عبد محمود ساره107040

سوهاجاألدبىمبصرحسانين العظيم عبد العراك سمر107041
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ثانحميل بنى/ ف

ن416حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن413حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن380حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن458حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن419حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن439حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن415حميل بنى/ ف

ن362حميل بنى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ن522الحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ن376الحالفى/ ف

ن444الحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرطايع عمار حامد سينا107042

سوهاجاألدبىمبصرعباس الشافى عبد عادل شهده107043

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد الحسن ابو شيماء107044

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل حمدان رجب شيماء107045

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد سمير شيماء107046

سوهاجاألدبىمبصرمحمود راضى جبريل صابرين107047

سوهاجاألدبىمبصرعلى عطايه جمال صفاء107048

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الواحد عبد احمد فرحه107049

سوهاجاألدبىمبصرحسان السيد حمدى فرحه107050

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمود كريمه107051

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد هللا جاب مريم107052

سوهاجاألدبىمبصرموسى الكريم عبد عادل منار107053

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السعود ابو محمود منار107054

سوهاجاألدبىمبصرتوغان احمد جبريل نجالء107055

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الرب جاد الصياد نسمه107056

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد هاشم عاطف هويدا107057

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد صبحى والء107058

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمود ياسمين107059

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد احمد الكريم جاد اسماء107060

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد افياد107061

سوهاجاألدبىمبصرسهل مروان هللا عطا الزهراء107062

سوهاجاألدبىمبصراحمد جاد صابر امانى107063

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد يوسف نجدى امانى107064

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين عز خليفه اميره107065

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد النعيم عبد الحميد عبد اميره107066

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى رفعت وليد اميره107067

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمود محمد دعاء107068

سوهاجاألدبىمبصرهللا عطيت الهادى عبد هللا عبد دعاء107069

سوهاجاألدبىمبصرمحمود فراج فتحى دنيا107070

سوهاجاألدبىمبصرعلى الموجود عبد البدرى رانيا107071

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فريد المعز عبد رانيا107072

سوهاجاألدبىمبصرحسين خيرى الراضى عبد رحاب107073

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد الحى عبد العادل عبد رحاب107074

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو المنصف عبد محمد رحمه107075

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هاللى محمود رغده107076

سوهاجاألدبىمبصرفزاع المعطى عبد احمد زينب107077

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو احمد الذغبى ساره107078

سوهاجاألدبىمبصرمعروف العال عبد رمضان سهير107079

سوهاجاألدبىمبصرالخالق عبد كمال منير شروق107080

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود على شهيره107081

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد همام شيماء107082

سوهاجاألدبىمبصرعويضه الحمد ابو الوهاب عبد صابرين107083
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راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ن469الحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ن371بسوهاج البوره/ ف

ن355بسوهاج البوره/ ف

ن386بسوهاج البوره/ ف

ن399بسوهاج البوره/ ف

ن412بسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ن448بسوهاج البوره/ ف

ن369بسوهاج البوره/ ف

ن396بسوهاج البوره/ ف

ن365بسوهاج البوره/ ف

ن359بسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرعيد القادر عبد الدين جمال كريمه107084

سوهاجاألدبىمبصرعويضه شبيب على كريمه107085

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الكريم عبد مرزوق كريمه107086

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو هاشم ممدوح مديحه107087

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الموال فضل عادل منار107088

سوهاجاألدبىمبصرعلى رزق الناصر عبد منار107089

سوهاجاألدبىمبصرسالمه الدين نصر الدين علم نعمه107090

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الصادق اسعد نهال107091

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الوهاب عبد محمد نها107092

سوهاجاألدبىمبصرفؤاد الطاهر السعود ابو هويدا107093

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد اللطيف عبد احمد وفاء107094

سوهاجاألدبىمبصرامين الحى عبد شرقاوى والء107095

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدان نادر اسراء107096

سوهاجاألدبىمبصرعكاشه على احمد اشجان107097

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الغنى عبد سمير امانى107098

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد بدوى امل107099

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد اميره107100

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد عباس حمدان ايمان107101

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الصادق فيصل بسمه107102

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد حميده107103

سوهاجاألدبىمبصرفواز حمدان بدوى خلود107104

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سليمان نجيب خلود107105

سوهاجاألدبىمبصرحسانين الالبد حسانين دينا107106

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو محمود حمدى رانيا107107

سوهاجاألدبىمبصرعطا الحميد عبد محمود رباب107108

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحفيظ عبد محمد رحمه107109

سوهاجاألدبىمبصرحسين تغيان حسنى سعاد107110

سوهاجاألدبىمبصردهيس شاكر العليم عبد سميه107111

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو المجد ابو الفتاح عبد سها107112

سوهاجاألدبىمبصرامين الدين كمال عصمت شاهنياز107113

سوهاجاألدبىمبصرحفنى الحميد عبد فندى شريهان107114

سوهاجاألدبىمبصربدر العاطى عبد الرحيم عبد شيماء107115

سوهاجاألدبىمبصراحمد فهمى محمود صابرين107116

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق محمود صابر غاده107117

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور على محمد غاده107118

سوهاجاألدبىمبصرقاسم حامد محمود فاطمه107119

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حسان مريم107120

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الباسط عبد احمد مالك107121

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد الدين نور رضوان منار107122

سوهاجاألدبىمبصرقاسم الرحيم عبد احمد منال107123

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان احمد ميرفت107124

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صالح محمد ندا107125
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راسببسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ن406بسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ن358بسوهاج الغنيمية/ ف

ن388بسوهاج الغنيمية/ ف

ن338بسوهاج الغنيمية/ ف

ن399بسوهاج الغنيمية/ ف

ن414بسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

راسببسوهاج الغنيمية/ ف

ن374بسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ن440بسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ن346بسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ن469بسوهاج الغنيمية/ ف

ن379بسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ن540بسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ن471بسوهاج الغنيمية/ ف

ن369بسوهاج الغنيمية/ ف

ن403بسوهاج الغنيمية/ ف

ن359بسوهاج الغنيمية/ ف

راسببسوهاج الغنيمية/ ف

ن452بسوهاج الغنيمية/ ف

راسببسوهاج الغنيمية/ ف

ن473بسوهاج الغنيمية/ ف

راسببسوهاج الغنيمية/ ف

راسببسوهاج الغنيمية/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراحمد عابدين محمد ندى107126

سوهاجاألدبىمبصراحمد شاكر الرسول عبد نسمه107127

سوهاجاألدبىمبصرحسن حسين خالد نيفين107128

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السميع عبد محمد نيفين107129

سوهاجاألدبىمبصرعلى هللا عبد ممدوح االء107130

سوهاجاألدبىمبصرصديق احمد صديق ابتسام107131

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى فكرى بدوى اسراء107132

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الفتاح عبد اسراء107133

سوهاجاألدبىمبصراحمد بكر ابو العرب عز اسراء107134

سوهاجاألدبىمبصرحسين الحميد عبد حازم اسماء107135

سوهاجاألدبىمبصرامين احمد رفعت محمد اسماء107136

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الدين عز محمود اكرام107137

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عارف ياسر ايه107138

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد السيد ايمان107139

سوهاجاألدبىمبصرشيخون على رمضان ايمان107140

سوهاجاألدبىمبصرالهادى عبد احمد محمود ايمان107141

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد يوسف الرحيم عبد خلود107142

سوهاجاألدبىمبصرعباس مرزوق محمد داليا107143

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق احمد عيد دينا107144

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حماد اسعد زينب107145

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد الشكور عبد زينب107146

سوهاجاألدبىمبصراحمد على الحميد عبد ساره107147

سوهاجاألدبىمبصرعطايا السيد عيد ساره107148

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين عز البدرى شيماء107149

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو الوهاب عبد السعود ابو صفاء107150

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو الحكم عبد احمد ضحا107151

سوهاجاألدبىمبصرالدين عز صبره خالد غاده107152

سوهاجاألدبىمبصرسليمان نجاتى دياب فاطمه107153

سوهاجاألدبىمبصرعلى هللا عبد السيد كريمان107154

سوهاجاألدبىمبصرجاد عبده احمد لمياء107155

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الفتاح عبد لمياء107156

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين محمد مرفت107157

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الاله عبد خلف مريم107158

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد عمر مريم107159

سوهاجاألدبىمبصرموافى يونس بخيت مريهاد107160

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدايم عبد حمدى نجاه107161

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم اسعد نجالء107162

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا حمد محمود ندا107163

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد العرب عز نداء107164

سوهاجاألدبىمبصرقناوى عثمان محمد نعمه107165

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الاله عبد صبرى نهله107166

سوهاجاألدبىمبصرالشافى عبد محمد السيد نورا107167
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ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ن336بسوهاج الغنيمية/ ف

ن345بسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

راسببرخيل/ ف

ن386برخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ن410برخيل/ ف

ن384برخيل/ ف

راسببرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ن477برخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ن370برخيل/ ف

ن401برخيل/ ف

ن385برخيل/ ف

ن404برخيل/ ف

ن388برخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

راسببرخيل/ ف

راسببرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

راسببرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ن491برخيل/ ف

ن401برخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ن454برخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

راسببرخيل/ ف

ن517برخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ن536برخيل/ ف

ن365برخيل/ ف

راسببرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد السيد نورهان107168

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حماد جاد نورهان107169

سوهاجاألدبىمبصرمحمود طلعات احمد يارا107170

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد رأفت يارا107171

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عجور ابتسام107172

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو السيد احمد اسراء107173

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الرحيم عبد اسراء107174

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد عاطف االء107175

سوهاجاألدبىمبصرالظاهر عبد مصطفى االمام امانى107176

سوهاجاألدبىمبصراحمد الاله عبد الصبور عبد امانى107177

سوهاجاألدبىمبصرمحمد راغب ابراهيم امل107178

سوهاجاألدبىمبصراحمد محفوظ احمد امل107179

سوهاجاألدبىمبصرعمار الراضى عبد عابد انجى107180

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بهلول االدهم انوار107181

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد احمد ايات107182

سوهاجاألدبىمبصرعلى هللا فتح احمد ايمان107183

سوهاجاألدبىمبصراحمد نجيله احمد ايمان107184

سوهاجاألدبىمبصربطيخ عبده شحاته ايمان107185

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد عادل ايمان107186

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور حسين محمود ايمان107187

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد محمود شحاته ايه107188

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد العليم عبد ايه107189

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد المبدى عبد عالء ايه107190

سوهاجاألدبىمبصرالفضل ابو غزاوى على ايه107191

سوهاجاألدبىمبصرحسين الجدى ممدوح ايه107192

سوهاجاألدبىمبصرشفيق الوهاب عبد الدين عز بدور107193

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود عابدين بسمه107194

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فهمى الديب بشاير107195

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد احمد تغريد107196

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود حموده داليا107197

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور الفتاح عبد بدوى دعاء107198

سوهاجاألدبىمبصراحمد خليفه عاصم دعاء107199

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد ابراهيم الصمد عبد دعاء107200

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حمدى المنعم عبد دنيا107201

سوهاجاألدبىمبصرسالم زيد ابو الغنى عبد دينا107202

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد اللطيف عبد دينا107203

سوهاجاألدبىمبصراحمد القط رمضان رحاب107204

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد محمود الوهاب عبد رحاب107205

سوهاجاألدبىمبصرحسن ابراهيم الدين محى رشا107206

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد وليد ريهام107207

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الحارس عبد زينب107208

سوهاجاألدبىمبصرعكاشه يوسف شحات ساره107209



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4286

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسببرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن474طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن493طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن448طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن374طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

ن404طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن448طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن392طوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن379طوق اوالد/ ف

ن385طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد خليفه عاطف ساره107210

سوهاجاألدبىمبصرمنصور محمد عمر ساره107211

سوهاجاألدبىمبصرعلى فؤاد محمود سحر107212

سوهاجاألدبىمبصراحمد كمال فتحى سهيله107213

سوهاجاألدبىمبصررشوان محمود الناصر عبد سوسن107214

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد المنعم عبد سوهيله107215

سوهاجاألدبىمبصراحمد على هللا فتح شيماء107216

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد احمد محروس صابرين107217

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على رمضان ضحى107218

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود هللا وهب عبير107219

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد عبده عال107220

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فاضل يونس عال107221

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد المبدى عبد عالء غاده107222

سوهاجاألدبىمبصررشيدى محمد خليفه فرحه107223

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو احمد موافى فرحه107224

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين نور الحميد عبد قمر107225

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد رفاعى كريمه107226

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل مختار محمد الرحيم عبد محسنه107227

سوهاجاألدبىمبصرحمزه محمد احمد مروه107228

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور الفتاح عبد احمد مريم107229

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حسن منيره107230

سوهاجاألدبىمبصرفهمى محمود سالمه ناديه107231

سوهاجاألدبىمبصرمحمد البرعى محمد ناهد107232

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد عيد نها107233

سوهاجاألدبىمبصرمهدى محمد الضبع نهله107234

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد سعد نورا107235

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد هللا عبد نورهان107236

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الحق عبد فريد نورهان107237

سوهاجاألدبىمبصرفاضل المبدى عبد عادل هاجر107238

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمود محمد هاجر107239

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن ابراهيم هبه107240

سوهاجاألدبىمبصرالرؤف عبد احمد فوزى هدى107241

سوهاجاألدبىمبصراحمد مرعى السيد هناء107242

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق عاصم الجيالنى هيام107243

سوهاجاألدبىمبصرفهيم المبدى عبد جابر وصال107244

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمود شعبان وفاء107245

سوهاجاألدبىمبصرسالم بطيخ جالل والء107246

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد القذافى ياسمين107247

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن محمود ياسمين107248

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد نصحى ياسمين107249

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود مريد ابتسام107250

سوهاجاألدبىمبصرعلى مصطفى احمد ابرار107251
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ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن417طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن380طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن386طوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن446طوق اوالد/ ف

ن441طوق اوالد/ ف

ن452طوق اوالد/ ف

ن520طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن470طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الاله عبد محمود اسراء107252

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حمد اسماء107253

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد الحكيم عبد اسماء107254

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد محمد اسماء107255

سوهاجاألدبىمبصراحمد الستار عبد العابدين زين افنان107256

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد محمد االء107257

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم على الهام107258

سوهاجاألدبىمبصرحسين القط رمضان امنه107259

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود الشافى عبد اميره107260

سوهاجاألدبىمبصرعلى الهادى عبد محمد اميره107261

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الاله عبد موسى ايات107262

سوهاجاألدبىمبصرحفنى محمد حفنى ايمان107263

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على ايمان107264

سوهاجاألدبىمبصراحمد محفوظ محمد ايمان107265

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد ايناس107266

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوفا ابو محمد ايناس107267

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل على محمد ايه107268

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد فيصل محمد ايه107269

سوهاجاألدبىمبصرالمنطلب عبد الدين صالح احمد براءه107270

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود اللطيف عبد تهانى107271

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد جهاد107272

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمد الدين صالح حسناء107273

سوهاجاألدبىمبصرالكريم فضل ابراهيم العظيم عبد حنان107274

سوهاجاألدبىمبصراالخر عبد عمر محمود خديجه107275

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد محمود خلود107276

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد خلف دعاء107277

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على ابراهيم رنيا107278

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد رانيا107279

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد مصطفى رانيا107280

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود الرؤوف عبد راويه107281

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد شعبان رحمه107282

سوهاجاألدبىمبصراحمد الصغير محمد على رحمه107283

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد رشاد روضه107284

سوهاجاألدبىمبصربدوى خليفه رفعت روضه107285

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد السيد ريم107286

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين جمعه ريهام107287

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على الرحيم عبد ساره107288

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم قناوى ساره107289

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد كحالوى ساميه107290

سوهاجاألدبىمبصرحسين القط صالح ست107291

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد الغريب سحر107292

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمزه عاصم سميه107293
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ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن404يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن469يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ن413يحى اوالد/ ف

ن369يحى اوالد/ ف

ن387يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن434يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ن342يحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد على سها107294

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد جابر السيد سهام107295

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ماجد المنعم عبد سهيله107296

سوهاجاألدبىمبصراحمد حلمى محمد سوزان107297

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد احمد شرين107298

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى السيد الاله عبد شيرين107299

سوهاجاألدبىمبصرمرعى هايس محمد شرين107300

سوهاجاألدبىمبصرمحمود القط محمد احمد شيماء107301

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم جالل شيماء107302

سوهاجاألدبىمبصرالكريم فضل احمد الاله عبد شيماء107303

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ماجد محمد شيماء107304

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حسن احمد صفاء107305

سوهاجاألدبىمبصراحمد الستار عبد شعبان صفاء107306

سوهاجاألدبىمبصرفرغل محمد كمال صفاء107307

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد رشاد صفوه107308

سوهاجاألدبىمبصرشاكر الحميد عبد اشرف عبير107309

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد خالد عبير107310

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الصغير محمد عفاف107311

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد هللا عبد محمود عال107312

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد فاطمه107313

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف احمد فاطمه107314

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد العظيم عبد فيروز107315

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد الفضل ابو فيفى107316

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد رشاد كريمان107317

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم احمد ليلى107318

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على امين مرفت107319

سوهاجاألدبىمبصرصديق عباس محمد مروه107320

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على مريم107321

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور احمد محمد مريم107322

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد احمد مشيره107323

سوهاجاألدبىمبصرفرغل احمد على مكارم107324

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الرحيم عبد صالح منار107325

سوهاجاألدبىمبصرحسن رضوان نادى منار107326

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد منال107327

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد الباسط عبد منيره107328

سوهاجاألدبىمبصركامل حسين طه نسيبه107329

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الدين عز الهدى نور107330

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق محمود على نورا107331

سوهاجاألدبىمبصرحسن نوح محمد نورا107332

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حمدى نورهان107333

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق محمود عمر هاله107334

سوهاجاألدبىمبصرحسين صديق احمد هايدى107335
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ن356يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن363يحى اوالد/ ف

ن379يحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن394يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف
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سوهاجاألدبىمبصريوسف محمود العظيم عبد هدير107336

سوهاجاألدبىمبصرالكريم فضل ابراهيم حسن هناء107337

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد ممدوح هند107338

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد فيصل ورده107339

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد والء107340

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد محمد والء107341

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد حسن محمد حسين ياسمين107342

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد خالد ياسمين107343

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوفا ابو محمد ياسمين107344

سوهاجاألدبىمبصرحسانين احمد عمار ايه107345

سوهاجاألدبىمبصرشرقاوى المجد ابو احمد اسراء107346

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد مالك اسراء107347

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد امنيه107348

سوهاجاألدبىمبصرالشاكر السيد عاطف ايمان107349

سوهاجاألدبىمبصرلبيب محمد جبريل بداره107350

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ذكى هانى بدور107351

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد شريف جهاد107352

سوهاجاألدبىمبصرسالمان محمد سالمان داليا107353

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود الباسط عبد دعاء107354

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحكيم عبد محمود رانيا107355

سوهاجاألدبىمبصرعمر محمد احمد زينب107356

سوهاجاألدبىمبصرنعمان كامل احمد ساميه107357

سوهاجاألدبىمبصرحسانين ابراهيم احمد سحر107358

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد سحر107359

سوهاجاألدبىمبصرفواز الموجود عبد جمال سهام107360

سوهاجاألدبىمبصرالمبدى عبد محمود محمد سهام107361

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد احمد سهيله107362

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الفضل ابو اسماعيل شرين107363

سوهاجاألدبىمبصرالسمان احمد جعفر شيماء107364

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمود هللا فتح صباح107365

سوهاجاألدبىمبصرمختار حمدى حسن ضحى107366

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد فوزى فاطمه107367

سوهاجاألدبىمبصررياض محمد ايمن لمياء107368

سوهاجاألدبىمبصرفاوى احمد ابراهيم ليلى107369

سوهاجاألدبىمبصرجالل السيد جالل مريم107370

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم مصطفى سعيد منار107371

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد عشرى منار107372

سوهاجاألدبىمبصرانور على محمد منار107373

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحكيم عبد محمود منار107374

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفضل ابو لطفى منى107375

سوهاجاألدبىمبصرعمر الاله عبد ماهر نصره107376

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عزمى محروس نها107377
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ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن467يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ن539خلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

راسبخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ن356خلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

راسبخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ن412خلف اوالد/ ف

ن406خلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمرسى عباس السيد نهله107378

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور رمضان عاطف نهى107379

سوهاجاألدبىمبصرعلى مرسى حامد هايدى107380

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد حسن هبه107381

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد العاطى عبد هناء107382

سوهاجاألدبىمبصرالصادق عمر عاطف ياسمين107383

سوهاجاألدبىمبصرنعمان كامل احمد ليلى107384

سوهاجاألدبىمبصرعابدين احمد خالد اسماء107385

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور على السيد ابتسام107386

سوهاجاألدبىمبصراحمد فهيم السيد ازهار107387

سوهاجاألدبىمبصرعلى العزيز عبد السيد اسراء107388

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عقيل محروس اموره107389

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على اميره107390

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد هاشم اميره107391

سوهاجاألدبىمبصرمسعود محمد خالد ايمان107392

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ايمان107393

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين نور عجمى ايه107394

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد الرحمن عبد الباسط عبد بركه107395

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم ثابت على تحيه107396

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ابراهيم الدين سراج جهاد107397

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حسن خيريه107398

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد خلف احمد دعاء107399

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم مهدى اسماعيل دعاء107400

سوهاجاألدبىمبصرمرعى السيد جمال دنيا107401

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع احمد السيد رحاب107402

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد خالد رحاب107403

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن اسماعيل زكره107404

سوهاجاألدبىمبصرعلى حريف احمد زينب107405

سوهاجاألدبىمبصراحمد المنعم عبد رجب زينب107406

سوهاجاألدبىمبصراحمد المنعم عبد الصبور عبد زينب107407

سوهاجاألدبىمبصرعلى العال عبد حسن ساره107408

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الباسط عبد سحر107409

سوهاجاألدبىمبصرمرسى احمد هاشم شيرين107410

سوهاجاألدبىمبصرالغفار عبد الحليم عبد حسن شماس107411

سوهاجاألدبىمبصربدوى الرحيم عبد هيكل شيماء107412

سوهاجاألدبىمبصرعلى حريف احمد صباح107413

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المعطى عبد محمد عايده107414

سوهاجاألدبىمبصرحسين على جاد فاتن107415

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد الدين محى فاطمه107416

سوهاجاألدبىمبصرعبده احمد فواز فايزه107417

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد خلف فرحه107418

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حماد كليب فرحه107419
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راسبخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ن479خلف اوالد/ ف

ن425خلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

راسبخلف اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

راسبخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

راسبخليفة اوالد/ ف

ن461خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن457خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن435خليفة اوالد/ ف

ن379خليفة اوالد/ ف

راسبخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن380خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن341خليفة اوالد/ ف

ن334خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن340خليفة اوالد/ ف

ن390خليفة اوالد/ ف

ن414خليفة اوالد/ ف

ن384خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرابراهيم عابدين ممدوح فوزيه107420

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوردانى الرحيم عبد كريمه107421

سوهاجاألدبىمبصرفاضل الهادى عبد الرحيم عبد كريمه107422

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على احمد لطيفه107423

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد حسن لمياء107424

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد لواحظ107425

سوهاجاألدبىمبصررمضان ابراهيم حامد مروه107426

سوهاجاألدبىمبصرخرص ابو عبده محمود مشيره107427

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق السيد القط منار107428

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمود منار107429

سوهاجاألدبىمبصرفاضل محمد فاروق منال107430

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل البيومى مشروع منال107431

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد حازم مى107432

سوهاجاألدبىمبصرالسيد سالم منصور نحمده107433

سوهاجاألدبىمبصرصادق مصرى جمال هاجر107434

سوهاجاألدبىمبصرفاضل الهادى عبد احمد هبه107435

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مهدى سعد هدى107436

سوهاجاألدبىمبصرمرعى محمد محمود وفاء107437

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل احمد عنتر بسمه107438

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد احمد االء107439

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد احمد االء107440

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى محمود ابتهاج107441

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد سعيد صبرى احالم107442

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسماء107443

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الرشيد عبد محمد اسماء107444

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمود على الشيماء107445

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد محمد الشيماء107446

سوهاجاألدبىمبصرمدنى احمد اشرف الهام107447

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد العال عبد امل107448

سوهاجاألدبىمبصرالسيد المنعم عبد خالد اميره107449

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد العزيز عبد اميره107450

سوهاجاألدبىمبصرالدين نجم حجازى حسن انجى107451

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود ايمان107452

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل يحى ايمان107453

سوهاجاألدبىمبصرمرسى ماضى على تغريد107454

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد المجد ابو فيصل جنات107455

سوهاجاألدبىمبصرعمر المجد ابو احمد جهاد107456

سوهاجاألدبىمبصرضرار احمد عصمت جهاد107457

سوهاجاألدبىمبصرالصافى حماد محمد حياه107458

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد سيد الحفيظ عبد خلود107459

سوهاجاألدبىمبصرمرسى ماضى على دعاء107460

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الراضى عبد رشاد دنيا107461
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ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن452خليفة اوالد/ ف

ن369خليفة اوالد/ ف

ن435خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

راسبخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ن434الخيام/ ف

ن505الخيام/ ف

ن399الخيام/ ف

ن373الخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ن375الخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ن394الخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرسيد سيد خلف ريهام107462

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد امام زينب107463

سوهاجاألدبىمبصرعلى خيامى محمد ساره107464

سوهاجاألدبىمبصرعلى اللطيف عبد المنعم عبد سميحه107465

سوهاجاألدبىمبصرالحمد شيبه محمد جالل شيماء107466

سوهاجاألدبىمبصراحمد متولى فتحى صابره107467

سوهاجاألدبىمبصرشاكر محمد حسن صفاء107468

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد خلف علياء107469

سوهاجاألدبىمبصرصديق عياش خيامى فرحه107470

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد المريد عبد النظير عبد مروه107471

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود حسنى منار107472

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد محمود هللا منه107473

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو محمود صبرى مها107474

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كمال المحسن عبد نجات107475

سوهاجاألدبىمبصرطاهر محمد عصمت نورهان107476

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد المتين عبد هاجر107477

سوهاجاألدبىمبصريوسف الرحيم عبد العزيز عبد هاله107478

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد صادق الباسط عبد هيام107479

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد اسماء107480

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفضل ابو حسنى الماظ107481

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفضل ابو موسى ايمان107482

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ياسر ايمان107483

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن الوفا ابو ايه107484

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين نصحى دعاء107485

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحى عبد الحمد ابو سماح107486

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو الستار عبد حماده سمر107487

سوهاجاألدبىمبصرالمعز عبد زكى المعز عبد صابرين107488

سوهاجاألدبىمبصرحسانين حمدى عبده عزه107489

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو حسانين محمد علياء107490

سوهاجاألدبىمبصرحمادى محمد احمد غاده107491

سوهاجاألدبىمبصرسيد الاله عبد بهيج غاده107492

سوهاجاألدبىمبصراحمد مبارك محمد غاده107493

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صالح فاتن107494

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محى فاطمه107495

سوهاجاألدبىمبصرحسين حمدى مصطفى فرحه107496

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد صبرى مها107497

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمود حسنى نجالء107498

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمود نسمه107499

سوهاجاألدبىمبصرامين السيد الاله عبد هاجر107500

سوهاجاألدبىمبصراحمد عمره ابو رأفت والء107501

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود الباسط عبد والء107502

سوهاجاألدبىمبصرالخالق عبد محمد السيد ابتسام107503
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ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

ن423الخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

ن346الخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

ثاننقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

ن408المراغة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الحكيم عبد اسراء107504

سوهاجاألدبىمبصرصابر معبد كمال اسراء107505

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد احمد اسماء107506

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد كمال اشرف اسماء107507

سوهاجاألدبىمبصرعقال صابر بدوى اسماء107508

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد كامل اسماء107509

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد كمال اسماء107510

سوهاجاألدبىمبصرعوض خليفه محمد اسماء107511

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد يوسف اسماء107512

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف عوض االء107513

سوهاجاألدبىمبصرصادق قطب فيصل الزهراء107514

سوهاجاألدبىمبصراحمد الروؤف عبد السيد امانى107515

سوهاجاألدبىمبصرالمطلب عبد الاله عبد الدين سراج امانى107516

سوهاجاألدبىمبصرعلى فؤاد عامر امانى107517

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد العظيم عبد جوده اميره107518

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد رجب اميره107519

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود السيد انوار107520

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد حسين حسن ايات107521

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد اسماعيل ايمان107522

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى محمد ايمان107523

سوهاجاألدبىمبصرغانم دياب شحات ايه107524

سوهاجاألدبىمبصرعثمان شرف الصبور عبد ايه107525

سوهاجاألدبىمبصرسالم انور الدين عز ايه107526

سوهاجاألدبىمبصراحمد الموجود عبد محمد ايه107527

سوهاجاألدبىمبصرالسيد ابراهيم خلف بخيته107528

سوهاجاألدبىمبصرقنديل السيد قنديل بسمه107529

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد مظهر جهاد107530

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد فتحى حسناء107531

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرؤف عبد حسن دعاء107532

سوهاجاألدبىمبصرسالمان محمود حسن دعاء107533

سوهاجاألدبىمبصرمرسى السيد ممدوح دعاء107534

سوهاجاألدبىمبصرالسعود ابو على السعود ابو دينا107535

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد احمد دينا107536

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد محمد دينا107537

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد محمد دينا107538

سوهاجاألدبىمبصرالحداد السيد محمود دنيا107539

سوهاجاألدبىمبصراحمد يسرى احمد رانيا107540

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمود رانيا107541

سوهاجاألدبىمبصرالحسك احمد السيد رحاب107542

سوهاجاألدبىمبصرجمعه محمود جمعه رقيه107543

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد الفضيل عبد حشمت ريهام107544

سوهاجاألدبىمبصرعطيه محمد رجب ساره107545
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راسبالمراغة/ ف

ن555المراغة/ ف

ن440المراغة/ ف

ن460المراغة/ ف

ن455المراغة/ ف

ن375المراغة/ ف

ن407المراغة/ ف

ن415المراغة/ ف

ن462المراغة/ ف

ن445المراغة/ ف

ن413المراغة/ ف

ن413المراغة/ ف

ن393.5المراغة/ ف

ن423المراغة/ ف

ن428المراغة/ ف

ن521المراغة/ ف

ن337المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن508المراغة/ ف

ن443.5المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

راسبالمراغة/ ف

ن464المراغة/ ف

ن397المراغة/ ف

ن544المراغة/ ف

ن376المراغة/ ف

ن407المراغة/ ف

ن421المراغة/ ف

ن344المراغة/ ف

ن513المراغة/ ف

ن369المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن338المراغة/ ف

ن426المراغة/ ف

ن574المراغة/ ف

ن537المراغة/ ف

ن357المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن411المراغة/ ف

راسبالمراغة/ ف

ن457المراغة/ ف

ن389المراغة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرعمر عطيه ناصر سماح107546

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو خيرى نبيل سماح107547

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد انور محمود سميره107548

سوهاجاألدبىمبصرعليان عثمان عليان شاديه107549

سوهاجاألدبىمبصرعلى فؤاد احمد شيماء107550

سوهاجاألدبىمبصراحمد يوسف محمد شيماء107551

سوهاجاألدبىمبصرفرغلى اللطيف عبد محمود شيماء107552

سوهاجاألدبىمبصرمهران رجب اشرف عبير107553

سوهاجاألدبىمبصرعلى فكرى احمد عال107554

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد عادل عال107555

سوهاجاألدبىمبصراحمد مرسى جمال فاطمه107556

سوهاجاألدبىمبصرعقيل عباس حربى فاطمه107557

سوهاجاألدبىمبصربدوى مرتضى خليفه فاطمه107558

سوهاجاألدبىمبصرعباس محمود عثمان فاطمه107559

سوهاجاألدبىمبصرمهران اسماعيل مهران فاطمه107560

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد اسماعيل جالل لمياء107561

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود شاكر مروه107562

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد حسين محمد مروه107563

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على احمد مريم107564

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد العال عبد مريم107565

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد محمد احمد مريم107566

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فتحى خالد منار107567

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فتوح رمضان منار107568

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد بخيت العال عبد منار107569

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاب توفيق محمد منار107570

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مصطفى ناصر منار107571

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الكريم جاد ناجح منال107572

سوهاجاألدبىمبصرعلى فكرى الرحمن عبد مها107573

سوهاجاألدبىمبصرالطيب محمد عالء مياده107574

سوهاجاألدبىمبصرالبارى عبد محمد احمد ندى107575

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود ادهم ندا107576

سوهاجاألدبىمبصرسلمان محمد عاطف ندى107577

سوهاجاألدبىمبصرالخالق عبد محمد صفوت ندى107578

سوهاجاألدبىمبصرامين رمضان ممدوح ندى107579

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد خلف نرمين107580

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على ناجح نسرين107581

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد كمال نهله107582

سوهاجاألدبىمبصرمسعود محمد النبى حسب نورا107583

سوهاجاألدبىمبصرصالح محمد حسن نورهان107584

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو سالم صالح نورهان107585

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد محمد نورهان107586

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شكرى على هبه107587
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ن403المراغة/ ف

ن433المراغة/ ف

ن437المراغة/ ف

راسبالمراغة/ ف

ن410المراغة/ ف

ن420المراغة/ ف

ن373المراغة/ ف

ن410المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن386المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن411المراغة/ ف

ن360المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن348المراغة/ ف

راسبالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن388المراغة/ ف

ن543المراغة/ ف

ن411المراغة/ ف

ن463المراغة/ ف

ن427المراغة/ ف

ن424المراغة/ ف

ن382المراغة/ ف

ن359المراغة/ ف

ن473المراغة/ ف

ن523المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن477المراغة/ ف

ن433المراغة/ ف

ن465المراغة/ ف

ن458المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

راسبالمراغة/ ف

ن517المراغة/ ف

ن401المراغة/ ف

ن392المراغة/ ف

ن372المراغة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراحمد النصيف عبد السيد هناء107588

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد محمد ورده107589

سوهاجاألدبىمبصربدرى محمد ياسر ياسمين107590

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد عمر ابتسام107591

سوهاجاألدبىمبصرمهنى توفيق محمد بسمه107592

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد دعاء107593

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبده احمد ابتسام107594

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فتحى خلف اسراء107595

سوهاجاألدبىمبصرمحمد توفق محمود اسراء107596

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمد الدين نور اسراء107597

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد السيد اسماء107598

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم هللا خلف تقاوى اسماء107599

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود سعودى اسماء107600

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد ياسر اسماء107601

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود شعبان االء107602

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى محمد رفاعى امانى107603

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد العجمى امنيه107604

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو محمد السيد انتصار107605

سوهاجاألدبىمبصرمحمد طه ثروت ايمان107606

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد حسن ايمان107607

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد السيد العربى ايناس107608

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد خلف بدر107609

سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد محمد رمضان جميله107610

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد سمير دعاء107611

سوهاجاألدبىمبصراحمد العظيم عبد محمد دعاء107612

سوهاجاألدبىمبصراحمد عاطف الباسط عبد رضوه107613

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رجب خليفه ريهام107614

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد محمود علياء107615

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد محمد فاطمه107616

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد احمد كوثر107617

سوهاجاألدبىمبصرغازى المنعم عبد احمد مروه107618

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن حماده منار107619

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمد منار107620

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد احمد خلف ناهد107621

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد نعمات107622

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود جمال نورهان107623

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد احمد هاجر107624

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد احمد هاجر107625

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد حمدى هاجر107626

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو حامد محمد هاجر107627

سوهاجاألدبىمبصرمبارك الظاهر عبد محمود وفاء107628

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود عادل ياسمين107629
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ن387المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن424المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن383المراغة/ ف

ن386البلد شندويل/ ف

ن455البلد شندويل/ ف

ن515البلد شندويل/ ف

ن489البلد شندويل/ ف

ن420البلد شندويل/ ف

ن358البلد شندويل/ ف

ن476البلد شندويل/ ف

ن402البلد شندويل/ ف

ن413البلد شندويل/ ف

ن456البلد شندويل/ ف

ن378البلد شندويل/ ف

ن412البلد شندويل/ ف

ن465البلد شندويل/ ف

ن465البلد شندويل/ ف

ن407البلد شندويل/ ف

ن416البلد شندويل/ ف

ن462البلد شندويل/ ف

ن573البلد شندويل/ ف

ن407البلد شندويل/ ف

ن417البلد شندويل/ ف

ن448البلد شندويل/ ف

ن496البلد شندويل/ ف

ن537البلد شندويل/ ف

ن483البلد شندويل/ ف

ن501البلد شندويل/ ف

ن471البلد شندويل/ ف

ن522البلد شندويل/ ف

ن487البلد شندويل/ ف

ن471البلد شندويل/ ف

ن509البلد شندويل/ ف

ن436البلد شندويل/ ف

ن449البلد شندويل/ ف

ن449البلد شندويل/ ف

ن406البلد شندويل/ ف

ثانالبلد شندويل/ ف

ن397البلد شندويل/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد الدين عز ياسمين107630

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد يسرى ياسمين107631

سوهاجاألدبىمبصراحمد سالم عنتر اسراء107632

سوهاجاألدبىمبصراحمد الديب محمد االء107633

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد ايمان107634

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد جمال جهاد107635

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد زيد ابو سيد جيهان107636

سوهاجاألدبىمبصرخليل المجلى عبد على دعاء107637

سوهاجاألدبىمبصرعليو محمد احمد دينا107638

سوهاجاألدبىمبصرالسيد المقصود عبد محمد دينا107639

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد رانيا107640

سوهاجاألدبىمبصرعلى حافظ على رضوه107641

سوهاجاألدبىمبصراحمد الوردانى محمود سماح107642

سوهاجاألدبىمبصرزايد محمد السيد شروق107643

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد شعبان شيرين107644

سوهاجاألدبىمبصرالضوى السيد احمد شيماء107645

سوهاجاألدبىمبصرحافظ فاروق جمال فاطمه107646

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مشعال الراضى عبد منار107647

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى هللا عبد محمد نهله107648

سوهاجاألدبىمبصرحكم قدرى السيد هاجر107649

سوهاجاألدبىمبصرالبارى عبد الاله عبد اسماعيل هدى107650

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حامد حسن هدى107651

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاب محفوظ محمد والء107652

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد السيد اسماء107653

سوهاجاألدبىمبصرتمساح احمد حمدى اسماء107654

سوهاجاألدبىمبصرمحافظ محمود زغلول اسماء107655

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين صبرى اسماء107656

سوهاجاألدبىمبصرسقاو قبيصى نبات امال107657

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد خيرى اميره107658

سوهاجاألدبىمبصربخيت محمد هللا خلف ايه107659

سوهاجاألدبىمبصرمحمد التونى محمد ايه107660

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد بيومى نوح ثريا107661

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سباق خلف حسناء107662

سوهاجاألدبىمبصرغالب السالم عبد عمر رضا107663

سوهاجاألدبىمبصرالشجرى على احمد زينب107664

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن سعودى صفاء107665

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن صالح عزه107666

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبيد محمد حموده فاطمه107667

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد صبرى فاطمه107668

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد على فاطمه107669

سوهاجاألدبىمبصرحسنى احمد محمد مروه107670

سوهاجاألدبىمبصرالحفنى العال عبد عبده منار107671
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ن455البلد شندويل/ ف

ن481البلد شندويل/ ف

ن458الوقدة/ ف

ن430الوقدة/ ف

ن455الوقدة/ ف

ن441الوقدة/ ف

ن393الوقدة/ ف

ن391الوقدة/ ف

ن404الوقدة/ ف

ن537الوقدة/ ف

ن436الوقدة/ ف

ن403الوقدة/ ف

ن433الوقدة/ ف

ثانالوقدة/ ف

ن414الوقدة/ ف

ثانالوقدة/ ف

ثانالوقدة/ ف

ثانالوقدة/ ف

ثانالوقدة/ ف

ثانالوقدة/ ف

ثانالوقدة/ ف

ثانالوقدة/ ف

ن403الوقدة/ ف

ن474الغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ن445الغريزات/ ف

ن384الغريزات/ ف

ن384الغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

ن440الغريزات/ ف

ن516الغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ن410الغريزات/ ف

ن491الغريزات/ ف

ن436الغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ن380الغريزات/ ف

ن393الغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد حسانين السيد منى107672

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد فارس منى107673

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين العال عبد خليفه مى107674

سوهاجاألدبىمبصرالواهب عبد بخيت السيد ندى107675

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمود السيد نيريمان107676

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد حلمى السيد والء107677

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد حمايه والء107678

سوهاجاألدبىمبصرعثمان صديق احمد ازهار107679

سوهاجاألدبىمبصرسليمان سليم حسنى اسراء107680

سوهاجاألدبىمبصرالحداد انور عدلى اسراء107681

سوهاجاألدبىمبصراحمد اليمنى محمد اسماء107682

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد صالح اعتماد107683

سوهاجاألدبىمبصرالمجد ابو ابراهيم خالد امال107684

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد البرى اميره107685

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد العال عبد اميره107686

سوهاجاألدبىمبصراحمد على السيد ايمان107687

سوهاجاألدبىمبصرالفضل ابو محمد احمد ايناس107688

سوهاجاألدبىمبصرعلى خليفه صالح ايه107689

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن ناصر جهاد107690

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى السيد احمد جواهر107691

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فاورق احمد دينا107692

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد حسين سمر107693

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سيد محمد عال107694

سوهاجاألدبىمبصرلبيب ابراهيم الحميد عبد هدى107695

سوهاجاألدبىمبصرشحاته اللطيف عبد على هناء107696

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد عليه107697

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق محمود احمد منى107698

سوهاجاألدبىمبصرزهرى الحميد عبد محمد نورهان107699

سوهاجاألدبىمبصرعارف محمد محمد نورهان107700

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود احمد وفاء107701

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد محمود حنفى والء107702

سوهاجاألدبىمبصرمحمد نصر احمد اسراء107703

سوهاجاألدبىمبصرالحامدى الرحيم عبد طلعت اسماء107704

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد ناصر امل107705

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صابر محمد امنيه107706

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد احمد الحفناوى ايمان107707

سوهاجاألدبىمبصرتمام احمد عصام ايمان107708

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد الغفار عبد ايمان107709

سوهاجاألدبىمبصرعايد محمد زيد ابو ايه107710

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود على ايه107711

سوهاجاألدبىمبصرسالم شوقى فتحى ايه107712

سوهاجاألدبىمبصرالعز ابو احمد ضاحى بسمه107713
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ن434الغريزات/ ف

ن390الغريزات/ ف

ن367الغريزات/ ف

ن422الغريزات/ ف

ن421الغريزات/ ف

ن449الغريزات/ ف

ن413الغريزات/ ف

ثاناسماعيل اوالد/ ف

ن448اسماعيل اوالد/ ف

ن400اسماعيل اوالد/ ف

ن410اسماعيل اوالد/ ف

ن455اسماعيل اوالد/ ف

ثاناسماعيل اوالد/ ف

ثاناسماعيل اوالد/ ف

ن416اسماعيل اوالد/ ف

ن443اسماعيل اوالد/ ف

راسباسماعيل اوالد/ ف

ثاناسماعيل اوالد/ ف

ن375اسماعيل اوالد/ ف

ن412اسماعيل اوالد/ ف

ن390اسماعيل اوالد/ ف

ن412اسماعيل اوالد/ ف

ثاناسماعيل اوالد/ ف

ن582اسماعيل اوالد/ ف

ن398اسماعيل اوالد/ ف

ثاناسماعيل اوالد/ ف

ثاناسماعيل اوالد/ ف

ثاناسماعيل اوالد/ ف

ن489اسماعيل اوالد/ ف

ن435اسماعيل اوالد/ ف

ن391اسماعيل اوالد/ ف

راسبسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ن410سفالق/ ف

ن392سفالق/ ف

ن384سفالق/ ف

ن423سفالق/ ف

ن357سفالق/ ف

ن431سفالق/ ف

ن366سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد الحفيظ عبد تغريد107714

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد عادل جهاد107715

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد نصرى خلود107716

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد الاله عبد دعاء107717

سوهاجاألدبىمبصرحسن صابر الفتاح عبد دعاء107718

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا خلف رجب رانيا107719

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد عصام رحاب107720

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود العباس ابو زينب107721

سوهاجاألدبىمبصرمهران فكرى حفظى ساره107722

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد محمد ساره107723

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد محمد سحر107724

سوهاجاألدبىمبصرمحمد انور عمر سماح107725

سوهاجاألدبىمبصرعلى حامد على شيماء107726

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حربى صابرين107727

سوهاجاألدبىمبصراحمد الصاوى اسماعيل صابرين107728

سوهاجاألدبىمبصرعمار محمد صابر صابرين107729

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد كارم غاده107730

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمود عفاف107731

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد على علياء107732

سوهاجاألدبىمبصربركات احمد رمضان فاطمه107733

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد خلف فاطمه107734

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بكرى محمود مروه107735

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد على منى107736

سوهاجاألدبىمبصرربه عبد هللا خلف صبره مريم107737

سوهاجاألدبىمبصربدوى مهران محمد مها107738

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد الحمد ابو جمال مياده107739

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الباسط عبد محمود ندى107740

سوهاجاألدبىمبصررضوان حلمى رضوان نورهان107741

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمدين خالد ندا107742

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق محمد ثابت نسمه107743

سوهاجاألدبىمبصرمحفوظ نصر محمد ندى107744

سوهاجاألدبىمبصربركات هللا عبد عصام هدى107745

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد السيد هدى107746

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مخيمر محمد هايدى107747

سوهاجاألدبىمبصرموسى الضبع الناصر عبد هناء107748

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاب الحميد عبد على وفاء107749

سوهاجاألدبىمبصرالصاوى على الهادى عبد وفاء107750

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد تمام محمد والء107751

سوهاجاألدبىمبصربكر ابو محمد صابر اسراء107752

سوهاجاألدبىمبصرمناع توفيق على اسراء107753

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر محمد االء107754

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد احمد رمضان اميره107755
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ثانسفالق/ ف

ن392سفالق/ ف

ن376سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ن343سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ن426سفالق/ ف

ن395سفالق/ ف

ن369سفالق/ ف

ن403سفالق/ ف

ن399سفالق/ ف

ن375سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ن382سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ن396سفالق/ ف

ن392سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

راسبسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ن352سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

راسبسفالق/ ف

ن348سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ن408سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

راسبسفالق/ ف

راسبسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ن358سفالق/ ف

ثانالجالوية/ ف

ن457الجالوية/ ف

راسبالجالوية/ ف

ن443الجالوية/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد امنيه107756

سوهاجاألدبىمبصرزيدان سلطان عياد امينه107757

سوهاجاألدبىمبصرمحمود تمام محمد انتصار107758

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على ابراهيم ايمان107759

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد العليم عبد ايمان107760

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد السيد ايناس107761

سوهاجاألدبىمبصررشوان هللا عبد فرج ايه107762

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صابر حنان107763

سوهاجاألدبىمبصرالسيد النعيم عبد محترم حنان107764

سوهاجاألدبىمبصرالسيد المالك عبد العاطى عبد دينا107765

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد سلمى فراج دنيا107766

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حفنى حسين رحمه107767

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الرازق عبد الاله عبد رضا107768

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد امام هللا عبد ساره107769

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد ساميه107770

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد حربى عال107771

سوهاجاألدبىمبصراحمد على حربى مديحه107772

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدى عوض مروه107773

سوهاجاألدبىمبصرزناتى ابراهيم احمد نجاح107774

سوهاجاألدبىمبصرراشد احمد العظيم عبد نهله107775

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الوهاب عبد الدين نور نورا107776

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حسن السيد نورهان107777

سوهاجاألدبىمبصراحمد النبى عبد ناجح هبه107778

سوهاجاألدبىمبصرحامد صابر حامد ياسمين107779

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمود الظاهر عبد ياسمين107780

سوهاجاألدبىمبصرتمام حمدى الدين عالء ياسمين107781

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمود العربى ابتسام107782

سوهاجاألدبىمبصرهندى حسن احمد اسراء107783

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الكردى اسراء107784

سوهاجاألدبىمبصرهندى السندى احمد اسماء107785

سوهاجاألدبىمبصرهاشم السيد رمضان امانى107786

سوهاجاألدبىمبصرحمدان فاضل قاسم اميره107787

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد عثمان احمد ايه107788

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد العال عبد فتحى بسمه107789

سوهاجاألدبىمبصراحمد صبرى خالد تغريد107790

سوهاجاألدبىمبصرالعليم عبد احمد رشاد جهاد107791

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن رمضان دنيا107792

سوهاجاألدبىمبصرمتولى السنوسى على دينا107793

سوهاجاألدبىمبصراحمد على ممدوح زينب107794

سوهاجاألدبىمبصراحمد عباس الحميد عبد ساميه107795

سوهاجاألدبىمبصرحلبى محمود عابد شريهان107796

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد عباس سعد شيماء107797
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ن414الجالوية/ ف

ن411الجالوية/ ف

ن385الجالوية/ ف

ن426الجالوية/ ف

ن405الجالوية/ ف

ن508الجالوية/ ف

ن504الجالوية/ ف

ن474الجالوية/ ف

ن514الجالوية/ ف

ن387الجالوية/ ف

ن456الجالوية/ ف

ن576الجالوية/ ف

ن424الجالوية/ ف

ن581الجالوية/ ف

ن397الجالوية/ ف

راسبالجالوية/ ف

ن574الجالوية/ ف

راسبالجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

ن325الجالوية/ ف

ن351الجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

ن379الجالوية/ ف

ن516الجالوية/ ف

ن529الجالوية/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ن480فاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ن413فاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ن390فاوجلى/ ف

ن540فاوجلى/ ف

ن409فاوجلى/ ف

ن401فاوجلى/ ف

ن434فاوجلى/ ف

ن493فاوجلى/ ف

ن477فاوجلى/ ف

ن518فاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرزعفان محمد محمدين صباح107798

سوهاجاألدبىمبصرالصاوى على صالح صبريه107799

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسن عرفه عزه107800

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد امبابى العربى فرحه107801

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمد على كريمه107802

سوهاجاألدبىمبصراحمد رشوان محمد مايسه107803

سوهاجاألدبىمبصرسيد محمد السيد مرفت107804

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد امبابى كاظم مروه107805

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد على ملك107806

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحادى السيد منى107807

سوهاجاألدبىمبصرسلمان البر عبد سباق مياده107808

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد على ندا107809

سوهاجاألدبىمبصرسلمان محمد سلمان نوره107810

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد ذاكى رشدى هند107811

سوهاجاألدبىمبصرادم محمد عوض هند107812

سوهاجاألدبىمبصرمحمد راسم حماد وفاء107813

سوهاجاألدبىمبصرطه صابر رشدى اميره107814

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد جالل العال عبد اميره107815

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد ايه107816

سوهاجاألدبىمبصراحمد عبده مصطفى حنان107817

سوهاجاألدبىمبصرربه عبد محمد هللا عبد دينا107818

سوهاجاألدبىمبصراحمد ضيف ابو رشاد شرين107819

سوهاجاألدبىمبصرطه احمد فيصل شيماء107820

سوهاجاألدبىمبصرحسن صادق رمضان فاطمه107821

سوهاجاألدبىمبصرربه عبد محمد عربى منار107822

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد مجدى منار107823

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد سيف عصام نورهان107824

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد الخطيب محمد هاجر107825

سوهاجاألدبىمبصرطه احمد العال عبد هاله107826

سوهاجاألدبىمبصرسيد كامل عمر اروى107827

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد اشرف اسراء107828

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد اليزيد ابو السيد اسراء107829

سوهاجاألدبىمبصرالسم الدين كمال خليل احمد اسماء107830

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد رفاعى اسعد اسماء107831

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمدان خليفه اسماء107832

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد سمير اسماء107833

سوهاجاألدبىمبصرالحواشى حسن احمد محمد احمد طلعت امنه107834

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد على اميره107835

سوهاجاألدبىمبصررشوان احمد هاشم رزق اميره107836

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد صابر الحميد عبد اميره107837

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل شرقاوى العليم عبد حامد ايمان107838

سوهاجاألدبىمبصرهريدى الراضى عبد عدلى ايمان107839
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ثانفاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ن368فاوجلى/ ف

ن414فاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ن480فاوجلى/ ف

ن376فاوجلى/ ف

ن458فاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ن428فاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

راسبالساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ن410الساقية نجع/ ف

راسبالساقية نجع/ ف

ن369الساقية نجع/ ف

راسبالساقية نجع/ ف

راسبالساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

راسبالساقية نجع/ ف

ن429اخميم/ ف

ن403اخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ن511.5اخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ن427اخميم/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد احمد محمود ايمان107840

سوهاجاألدبىمبصرالسيد اسماعيل السيد ايه107841

سوهاجاألدبىمبصراحمد زارع كامل ناصر ايه107842

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد ناصر ايه107843

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد محمد بخيته107844

سوهاجاألدبىمبصرشحاته على حسن بسمه107845

سوهاجاألدبىمبصرحامد ثابت محمد تسنيم107846

سوهاجاألدبىمبصرعارف فاروق احمد حبيبه107847

سوهاجاألدبىمبصرعبده محمود منصور حسناء107848

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حافظ خديجه107849

سوهاجاألدبىمبصرسليم الستار عبد كرم خلود107850

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد السيد الحميد عبد الناصر عبد جمال داليا107851

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد حسين محمود دعاء107852

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسن السيد ممدوح دنيا107853

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو الحميد عبد عدلى دينا107854

سوهاجاألدبىمبصراحمد خليل محمد عالء دينا107855

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف العليم عبد احمد رحمه107856

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد هللا خلف الظاهر عبد صفوت رحمه107857

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد الحمد ابو على رحمه107858

سوهاجاألدبىمبصريوسف زيد ابو يوسف رحاب107859

سوهاجاألدبىمبصرفراج يوسف السيد رضوى107860

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد اصوانى الناصر عبد رانيا107861

سوهاجاألدبىمبصرحسين الجابر عبد رمضان زينب107862

سوهاجاألدبىمبصرعلى عالم الصبور عبد فوزى سهر107863

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد السيد شيماء107864

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على على رمضان شيماء107865

سوهاجاألدبىمبصرمرسى احمد مالك شيماء107866

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو فوزى محمد صباح107867

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال السمان حمدى فاتن107868

سوهاجاألدبىمبصررفاعى حافظ رفاعى فاتن107869

سوهاجاألدبىمبصرالمشنب محمد اللطيف عبد احمد فاطمه107870

سوهاجاألدبىمبصرحسن حسين حسن فاطمه107871

سوهاجاألدبىمبصرسليمان على خيرى فاطمه107872

سوهاجاألدبىمبصرخليل ثابت الرؤف عبد فاطمه107873

سوهاجاألدبىمبصرالكويس على حامد محمد فاطمه107874

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين محمد فاطمه107875

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد الجابر عبد محمود فاطمه107876

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد الدين نور لمياء107877

سوهاجاألدبىمبصرعمر الرحمن عبد محمد منار107878

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد السيد مكارم هللا منه107879

سوهاجاألدبىمبصرموسى خلف صبرى مها107880

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حافظ محسب نرمين107881
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راسباخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ن349اخميم/ ف

ن357اخميم/ ف

ن404اخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ن359اخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ن416اخميم/ ف

ن328اخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ن376اخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ن357.5اخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراحمد على الاله عبد الغنى عبد نشوى107882

سوهاجاألدبىمبصرمهران احمد كمال نعيمه107883

سوهاجاألدبىمبصرمحمود مهران رمضان نوره107884

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مزيد احمد هاجر107885

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد صابر هاجر107886

سوهاجاألدبىمبصراحمد اسماعيل محمد عادل هاجر107887

سوهاجاألدبىمبصرراشد محمد المجيد عبد حماده هبه107888

سوهاجاألدبىمبصريوسف على السيد هيام107889

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حامد حمدى هيام107890

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد بكرى عادل هيام107891

سوهاجاألدبىمبصرخليل شعبان محمود هاجر107892

سوهاجاألدبىمبصرعلى عزوز محمود هاجر107893

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد احمد عاطف وفاء107894

سوهاجاألدبىمبصرجاد مصطفى احمد والء107895

سوهاجاألدبىمبصراحمد كامل جابر والء107896

سوهاجاألدبىمبصرقناوى الحميدمحمد عبد الدين نور خالد والء107897

سوهاجاألدبىمبصرالشاذل العال عبد هللا خلف على ياسمين107898

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد العال عبد السيد اسراء107899

سوهاجاألدبىمبصراحمد كمال الكريم جاد اسراء107900

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل حافظ الحفيظ عبد ايه107901

سوهاجاألدبىمبصراحمد موهوب رمضان جواهر107902

سوهاجاألدبىمبصرحسانين محمود ناصر دليا107903

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد شيبت دنيا107904

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد دنيا107905

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمود دنيا107906

سوهاجاألدبىمبصراحمد فتحى عطا دينا107907

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد على السيد رانيا107908

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو محمود احمد ساره107909

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد على ثابت عال107910

سوهاجاألدبىمبصرحسين ثابت كامل عال107911

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد العال ابو احمد علياء107912

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو المجلى عبد رجب فاطمه107913

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد صادق كامل فرحه107914

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد ياسين احمد مروه107915

سوهاجاألدبىمبصرقاسم عثمان السيد مروه107916

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على محمد مياده107917

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد الضبع محمود نحمده107918

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد مهران شحاته ندا107919

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد حسن السيد ندى107920

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الضبع رمضان نهى107921

سوهاجاألدبىمبصراحمد الببارى حمدى هبه107922

سوهاجاألدبىمبصرحسن الكريم جاد عمر همت107923
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ن429اخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف

راسباخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ن413اخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ن375اخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ن374اخميم/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

راسبنيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

راسبنيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

راسبنيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

راسبنيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

راسبنيدة/ ف

راسبنيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

راسبنيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو فرغل يسرى والء107924

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم التواب عبد ايمن االء107925

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمدان رجب ايه107926

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد الرحيم عبد محمد ايه107927

سوهاجاألدبىمبصرعمار ابو على الفتوح ابو عصام اسماء107928

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الراضى عبد خالد اميره107929

سوهاجاألدبىمبصرتغيان احمد رزق اسراء107930

سوهاجاألدبىمبصرتغيان احمد اشرف دنيا107931

سوهاجاألدبىمبصرعم ابو الرحيم عبد احمد عادل خلود107932

سوهاجاألدبىمبصرمرسى حامد هللا خلف راندا107933

سوهاجاألدبىمبصراحمد السميعى الزوكى رحاب107934

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد احمد ريهام107935

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد رزق منصور سناء107936

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الباسط عبد احمد مروه107937

سوهاجاألدبىمبصرعم ابو الرحيم عبد احمد عادل منار107938

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد امين محمود منار107939

سوهاجاألدبىمبصرحسن على خلف ندى107940

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد درويش ناجى نوران107941

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد على صابر نورهان107942

سوهاجاألدبىمبصرتغيان احمد حنفى هاجر107943

سوهاجاألدبىمبصراحمد حامد احمد هاجر107944

سوهاجاألدبىمبصرعثمان رشاد فيصل هاجر107945

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الاله عبد صابر هايدى107946

سوهاجاألدبىمبصرالعز ابو احمد عوض هدى107947

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المحسن عبد محمد هدير107948

سوهاجاألدبىمبصرعثمان محمد الدين نور هيام107949

سوهاجاألدبىمبصرسعيد هيبه االنصارى ياسمين107950

سوهاجاألدبىمبصرعساف المطلب عبد عساق ياسمين107951

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود ناجى ياسمين107952

سوهاجاألدبىمبصراحمد مرسى اسماعيل اسراء107953

سوهاجاألدبىمبصرتمام جاد امير اسراء107954

سوهاجاألدبىمبصرنفادى احمد خضر اسماء107955

سوهاجاألدبىمبصراحمد حامد صابر اسماء107956

سوهاجاألدبىمبصرحمدان الصبور عبد محمود اسماء107957

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد محمود كرم اسماء107958

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود خليفه اسمهان107959

سوهاجاألدبىمبصرعلى خفاجى محمود االء107960

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد ممدوح امل107961

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل البدرى السيد تغريد107962

سوهاجاألدبىمبصريوسف اسماعيل احمد حسناء107963

سوهاجاألدبىمبصرعباس فاضل ناصر دعاء107964

سوهاجاألدبىمبصرحامد ثابت حامد رانيا107965
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مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثاننيدة/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

راسبالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

راسبالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

راسبالوقف ابار/ ف

راسبالوقف ابار/ ف

راسبالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

راسبالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

راسبالوقف ابار/ ف

راسبالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

راسبالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

راسبالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

راسبالوقف ابار/ ف

ثانالكوثر/ ف

ن353الكوثر/ ف

ن367الكوثر/ ف

ن393الكوثر/ ف

ن345الكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ن359الكوثر/ ف

ن368الكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على ضاحى رحمه107966

سوهاجاألدبىمبصرالصادق عبد احمد على رحمه107967

سوهاجاألدبىمبصرمناع محمد سامح روفيده107968

سوهاجاألدبىمبصريوسف اسماعيل يوسف زينب107969

سوهاجاألدبىمبصرسالم فرج على شيماء107970

سوهاجاألدبىمبصرعابدين خليفه اشرف عبير107971

سوهاجاألدبىمبصرالدين شرف المجد ابو العربى فاطمه107972

سوهاجاألدبىمبصرعبادى فرج محمود فاطمه107973

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد الحمد ابو كريمه107974

سوهاجاألدبىمبصرعالم محمود حفنى منار107975

سوهاجاألدبىمبصرمتولى على قاسم منار107976

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بريرى كمال منار107977

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمود منار107978

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين ضاحى مها107979

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هاشم السيد ندا107980

سوهاجاألدبىمبصرالعليم عبد اسماعيل الجابر عبد ندى107981

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين الدين جمال خالد نرمين107982

سوهاجاألدبىمبصرحسان سالم محمد نشوى107983

سوهاجاألدبىمبصرهمام محسب حلمى نهى107984

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد محمود نهى107985

سوهاجاألدبىمبصروزيرى جوده على نورهان107986

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد محمد ابتسام107987

سوهاجاألدبىمبصربخيت محمد الرحيم عبد ابرار107988

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد هاشم اريج107989

سوهاجاألدبىمبصرامبابى رفاعه جالل اسراء107990

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد كامل حمدى اسراء107991

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو الحارص عبد طلعت اسراء107992

سوهاجاألدبىمبصرالغفار عبد الرؤف عبد الغفار عبد اسراء107993

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد عنتر اسراء107994

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد مصطفى اسراء107995

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد الرحيم عبد مصطفى اسراء107996

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين محمد اسراء107997

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محروس محمود اسراء107998

سوهاجاألدبىمبصرسيد محمود ناصر اسراء107999

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد عطيه ابراهيم اسماء108000

سوهاجاألدبىمبصرالنبى حسب رفاعى احمد اسماء108001

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد السيد اسماء108002

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد رشاد اسماء108003

سوهاجاألدبىمبصرالعلى عبد محمد زينهم اسماء108004

سوهاجاألدبىمبصرحسن اللطيف عبد محمد اسماء108005

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد اسماء108006

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمود اسماء108007
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ثانالكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

راسبالكوثر/ ف

ن360الكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ن395الكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ن446الكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ن377الكوثر/ ف

ن455الكوثر/ ف

ن508الكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ن384الكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ن500الكوثر/ ف

ن429الكوثر/ ف

ثانطهطا/ ف

ن485طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن441طهطا/ ف

ن410طهطا/ ف

ن445طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن449طهطا/ ف

ن474طهطا/ ف

ن504طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن386طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن363طهطا/ ف

ن463طهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

ن575طهطا/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد النسر اسماء108008

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد العال عبد خيرى محمد امانى108009

سوهاجاألدبىمبصرالمالك عبد حافظ محمود امنه108010

سوهاجاألدبىمبصرمحمود يوسف محمود امنيه108011

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد ياسر امل108012

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سالم مصطفى اميره108013

سوهاجاألدبىمبصرضاحى محمد محمد اميره108014

سوهاجاألدبىمبصرالغفار عبد احمد همام اميره108015

سوهاجاألدبىمبصرسند محمود ناصر امينه108016

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد العال عبد انهار108017

سوهاجاألدبىمبصرحسين المغيث عبد احمد ايمان108018

سوهاجاألدبىمبصررضوان بخيت رضوان ايمان108019

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد صالح ايمان108020

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحليم عبد عرفه ايمان108021

سوهاجاألدبىمبصرعلى هللا خلف على ايمان108022

سوهاجاألدبىمبصرعوض محمود جمال ايه108023

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد ضاحى خلف ايه108024

سوهاجاألدبىمبصرحسن البدرى محسن االء108025

سوهاجاألدبىمبصرالسالم عبد مصطفى كمال جهاد108026

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن احمد دعاء108027

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمد دعاء108028

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد العال عبد دينا108029

سوهاجاألدبىمبصرالسيد رشاد كمال دنيا108030

سوهاجاألدبىمبصردرويش الدين نصر هشام رحاب108031

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد حسن السيد رحمه108032

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مصطفى الدين حسام رحمه108033

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد محروص رحمه108034

سوهاجاألدبىمبصرالسيد خلف احمد رضوى108035

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الدين علم الكريم عبد رضوى108036

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد محروص رضوه108037

سوهاجاألدبىمبصرفرغلى حجازى الغيط ابو السالم عبد رقيه108038

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد صبرى رندا108039

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمد االنوار ابو ريم108040

سوهاجاألدبىمبصرعطيه على النبى عبد زهره108041

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد بخيت رمضان ساره108042

سوهاجاألدبىمبصرمجلى العال عبد شعبان ساره108043

سوهاجاألدبىمبصراحمد فتحى محمد ساره108044

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى سندس108045

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد على ابراهيم سلوى108046

سوهاجاألدبىمبصرحسين المغيث عبد احمد سها108047

سوهاجاألدبىمبصرسليم عطيه جمال سهير108048

سوهاجاألدبىمبصرعيد حموده حربى سهيله108049
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ن512طهطا/ ف

ن507طهطا/ ف

ن421طهطا/ ف

ن486طهطا/ ف

ن479طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن428طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن501طهطا/ ف

ن403طهطا/ ف

ن573طهطا/ ف

ن516طهطا/ ف

ن422طهطا/ ف

ن426طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن421طهطا/ ف

ن446طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن557طهطا/ ف

ن513طهطا/ ف

ن411طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

ن419طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن428طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن506طهطا/ ف

ن422طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن351طهطا/ ف

ن471طهطا/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرحجازى محمد السيد شيرين108050

سوهاجاألدبىمبصرامين احمد فتوح شيرين108051

سوهاجاألدبىمبصرعارف احمد محمد شفاء108052

سوهاجاألدبىمبصرهاشم محمود هاشم شيماء108053

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عاطف البدرى صابرين108054

سوهاجاألدبىمبصرقمصان المجلى عبد السيد عبد صابرين108055

سوهاجاألدبىمبصرفراج محمد الباسط عبد عائشه108056

سوهاجاألدبىمبصرشحاته على رجب عائشه108057

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد صابر محسن عائشه108058

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود على عبير108059

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمود عزيزه108060

سوهاجاألدبىمبصرعطى محمد السيد عال108061

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو محمد محمد عال108062

سوهاجاألدبىمبصراحمد البارى عبد احمد فاطمه108063

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم السيد جابر فاطمه108064

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرحيم عبد فتحى فرحه108065

سوهاجاألدبىمبصرجابر محمد احمد كريمه108066

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد الحمد ابو السيد مريم108067

سوهاجاألدبىمبصرمتولى العنين ابو اشرف مريم108068

سوهاجاألدبىمبصرريحان عاطف سمير مروه108069

سوهاجاألدبىمبصرحجازى احمد احمد منار108070

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد ابراهيم منار108071

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد حمدى منار108072

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو السيد محمد مها108073

سوهاجاألدبىمبصرعلى العال عبد مصطفى نجالء108074

سوهاجاألدبىمبصرسالم السيد بدرى ندا108075

سوهاجاألدبىمبصرالسيد العال عبد صابر ندى108076

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد السيد نسمه108077

سوهاجاألدبىمبصرعلى حليم محمد نسمه108078

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد صالح نورهان108079

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السيد فرغلى نورهان108080

سوهاجاألدبىمبصرجابر خالف مجدى نورهان108081

سوهاجاألدبىمبصربدوى احمد ممدوح نورهان108082

سوهاجاألدبىمبصرالساتر عبد احمد احمد هاجر108083

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد جمال هاجر108084

سوهاجاألدبىمبصرعيد محمد جمال هاجر108085

سوهاجاألدبىمبصرحسن البدرى خلف هاجر108086

سوهاجاألدبىمبصرمحمود زيد ابو رشوان هاجر108087

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبده صبرى هاجر108088

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عارف عاطف هايدى108089

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود الجيوشى هدى108090

سوهاجاألدبىمبصرمهدى محمد ماضى هدى108091
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ثانطهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن512طهطا/ ف

ن407طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن460طهطا/ ف

ن508طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن541طهطا/ ف

ن591طهطا/ ف

ن381طهطا/ ف

ن456طهطا/ ف

ن526طهطا/ ف

ن355طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن380طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن454طهطا/ ف

ن343طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن374طهطا/ ف

ن374طهطا/ ف

ن402طهطا/ ف

ن444طهطا/ ف

ن354طهطا/ ف

ن362طهطا/ ف

ن438طهطا/ ف

ن491طهطا/ ف

ن539طهطا/ ف

ن407طهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

ن376طهطا/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرسيد بدوى مختار هدى108092

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد عالء هدير108093

سوهاجاألدبىمبصرقاسم عثمان محمد هدير108094

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل احمد مصطفى هند108095

سوهاجاألدبىمبصراحمد على عثمان هيام108096

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد عواجه وفاء108097

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد محمود وفاء108098

سوهاجاألدبىمبصرمهنى السيد محمود والء108099

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمد بخيت ياسمين108100

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن مجدى ياسمين108101

سوهاجاألدبىمبصررضوان الغفار عبد محمد ياسمين108102

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد السيد اروه108103

سوهاجاألدبىمبصرحسن مصطفى حمدى اسراء108104

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد بخيت اسماء108105

سوهاجاألدبىمبصرعلى العال عبد جمال اسماء108106

سوهاجاألدبىمبصرعلى العال عبد نجدى اسماء108107

سوهاجاألدبىمبصرعلى حامد على افنان108108

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد احمد الزهراء108109

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد على محمد امانى108110

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود الاله عبد اميره108111

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على رفعت ايمان108112

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد هللا عبد ايناس108113

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمران النجم ايه108114

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد عامر حمدى ايه108115

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على حامد تسنيم108116

سوهاجاألدبىمبصرربه عبد على جمال حسناء108117

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد حسين خلود108118

سوهاجاألدبىمبصرالنبى حسب ادم عاطف داليا108119

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمد داليا108120

سوهاجاألدبىمبصرالمحسن عبد محفوظ السيد رحاب108121

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمران ماهر رحمه108122

سوهاجاألدبىمبصرعلى بخيت على روان108123

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مهدى محمد روفيدا108124

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد صابر زينب108125

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود شيماء108126

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد السيد عبير108127

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد عال108128

سوهاجاألدبىمبصرموسى الرازق عبد حسنى غاده108129

سوهاجاألدبىمبصرصقر محمد محمود فرحه108130

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد احمد مروه108131

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد عبده منار108132

سوهاجاألدبىمبصرطه بخيت محمود منار108133
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راسبطهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

ن362طهطا/ ف

ن359طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن430طهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

ن389طهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

ن414طهطا/ ف

ن424شطورة/ ف

ن399شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن462شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن435شطورة/ ف

ن401شطورة/ ف

ن431شطورة/ ف

ن533شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن396شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن469شطورة/ ف

ن474شطورة/ ف

ن435شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن416شطورة/ ف

راسبشطورة/ ف

ن383شطورة/ ف

ن422شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن454شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرعمر احمد الجليل عبد مها108134

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد يحيى نجالء108135

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد احمد ندى108136

سوهاجاألدبىمبصرالسيد اسماعيل ابراهيم هناء108137

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد السيد والء108138

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد النعيم عبد والء108139

سوهاجاألدبىمبصرشرموخ على احمد ياسمين108140

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد خلف اسراء108141

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين المجيد عبد العال ابو اسماء108142

سوهاجاألدبىمبصرموسى احمد زيد ابو انعام108143

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن يسرى اميره108144

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على احمد ايمان108145

سوهاجاألدبىمبصرالملك عبد على الملك عبد ايمان108146

سوهاجاألدبىمبصربخيت خلف ناصر ايمان108147

سوهاجاألدبىمبصرعامر احمد السيد جهاد108148

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد الدين نور اشرف دعاء108149

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد نصر دينا108150

سوهاجاألدبىمبصرعطا محمد محمد رانيا108151

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد زهراء108152

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شامه ابو محمد ساميه108153

سوهاجاألدبىمبصربخيت سعيد ندهى شيماء108154

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد سمير عفاف108155

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد جمال غاده108156

سوهاجاألدبىمبصرحسين حسين رجب فاطمه108157

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد ثابت محمد منار108158

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد على هويدا108159

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد على ايه108160

سوهاجاألدبىمبصرهديه محمد هالل ابو ايمان108161

سوهاجاألدبىمبصرصديق محمد محمد اسراء108162

سوهاجاألدبىمبصرفاهم خليفه فؤاد اسراء108163

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمد احمد اسراء108164

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سيد حمدى اسماء108165

سوهاجاألدبىمبصرامبابى محمد شحاته اسماء108166

سوهاجاألدبىمبصرالبارى عبد فواز اسماعيل اميره108167

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد سيد اميره108168

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمود اميره108169

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرسول عبد الحارص عبد انوار108170

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد اسامه االء108171

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد نمر تهانى108172

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود حنفى تيسير108173

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن محمد جيهان108174

سوهاجاألدبىمبصرسيد احمد مسعود دعاء108175
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ن443شطورة/ ف

راسبشطورة/ ف

ن475شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن407شطورة/ ف

ن435شطورة/ ف

ن538بنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

ن516بنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

ن484بنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

راسببنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

راسببنجا/ ف

راسببنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

ن421بنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ن370القاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ن337القاضى نزلة/ ف

ن391القاضى نزلة/ ف

ن381القاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ن349القاضى نزلة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد شنارى خلف داليا108176

سوهاجاألدبىمبصرعامر محمد محمود سماح108177

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود رمضان سلوى108178

سوهاجاألدبىمبصرسيد على ناصر شيماء108179

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هاشم االخر عبد شيماء108180

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد حمدى شيماء108181

سوهاجاألدبىمبصرمحمود اسماعيل ثابت شيماء108182

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الغنى عبد عيد صفيه108183

سوهاجاألدبىمبصرحامد مصطفى محمد صابرين108184

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ضيف ابو احمد فاطمه108185

سوهاجاألدبىمبصرعوف ابو عالم صالح فاطمه108186

سوهاجاألدبىمبصرهاشم كمال اشرف فرحه108187

سوهاجاألدبىمبصرعلى هللا عبد خلف ميرنا108188

سوهاجاألدبىمبصرفهمى على عصام منى108189

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد رمضان خالد منار108190

سوهاجاألدبىمبصررحاب ابو محمد حسن نسمه108191

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد المعز عبد محمد نسمه108192

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد ضيف ابو رفعت نيره108193

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد المجد ابو هاجر108194

سوهاجاألدبىمبصرفاهم الرحيم عبد احمد هاله108195

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد خليفه ايمن والء108196

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد على والء108197

سوهاجاألدبىمبصرمنصور على ماهر والء108198

سوهاجاألدبىمبصرسيد حسين صابر اسراء108199

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد عطيه محمد امال108200

سوهاجاألدبىمبصرحماد سيد احمد حنان108201

سوهاجاألدبىمبصرعطيفى احمد هديه خلود108202

سوهاجاألدبىمبصرهللا حمد فولى محمدين رضا108203

سوهاجاألدبىمبصرسيد محمد ابراهيم زينب108204

سوهاجاألدبىمبصرالرسول عبد احمد خلف زينب108205

سوهاجاألدبىمبصرعابدين سيد عابدين ساره108206

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد معز حميد سكينه108207

سوهاجاألدبىمبصرسيد العال عبد احمد شيرين108208

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد اشرف صابرين108209

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد العزيز عبد صابرين108210

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد صابرين108211

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد حلى عبله108212

سوهاجاألدبىمبصرحسين فرغلى اشرف عبير108213

سوهاجاألدبىمبصرتمام محمود شوقى فاتن108214

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد سيد فاطمه108215

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد ضيف ابو محمد فاطمه108216

سوهاجاألدبىمبصرحجازى ابو الباسط عبد ياسر فاطمه108217
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ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ن391القاضى نزلة/ ف

ن420القاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ن502القاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ن441القاضى نزلة/ ف

ن447القاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ن444القاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانعبود نجع/ ف

ن392عبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

ن427عبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

ثانعبود نجع/ ف

ثانعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

ن492عبود نجع/ ف

ن399عبود نجع/ ف

ثانعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

ثانعبود نجع/ ف

ن463عبود نجع/ ف

ن360عبود نجع/ ف

ن419عبود نجع/ ف

ثانعبود نجع/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد بخيت خلف فرحه108218

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الحسن ابو فتحى فرحه108219

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو خلف زيد ابو مريم108220

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد اسماعيل مشيره108221

سوهاجاألدبىمبصرصالح سيد مختار نورهان108222

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ضاحى عاطف هدى108223

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو خلف جمعه ياسمين108224

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد حسن عمر يسريه108225

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمود ايه108226

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الاله عبد محمود اسماء108227

سوهاجاألدبىمبصرمحمود سيد احمد اميره108228

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل فتحى اسماعيل اميره108229

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد حمدى اميره108230

سوهاجاألدبىمبصرمحمد قرنى حنفى اميره108231

سوهاجاألدبىمبصرشعيب احمد الباسط عبد اميره108232

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد خلف رجب انتصار108233

سوهاجاألدبىمبصرخضيرى خيرى احمد ايمان108234

سوهاجاألدبىمبصرعمر حموده بكر حنان108235

سوهاجاألدبىمبصرخير الستار عبد خلف خلود108236

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد الرحمن عبد دينا108237

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود محمد ساره108238

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد فتحى عادل شيماء108239

سوهاجاألدبىمبصرالعلى عبد محمود عز شيماء108240

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين العال عبد محمد عفاف108241

سوهاجاألدبىمبصرعوض سيد الرحمن عبد فرحه108242

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد على محمد فرحه108243

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود حسين هللا منه108244

سوهاجاألدبىمبصرالدين سعد محمود محمد ناهد108245

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد بن هللا عبد نورا108246

سوهاجاألدبىمبصرحسن خلف هالل نورهان108247

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محفوظ هبه108248

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمد هبه108249

سوهاجاألدبىمبصرحسين متولى على هدى108250

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى حسن السيد اروه108251

سوهاجاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد السيد اسراء108252

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مصطفى ثروت اسماء108253

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد حسين اسماء108254

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى احمد عبده االء108255

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد محمد ياسر االء108256

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد ابراهيم امل108257

سوهاجاألدبىمبصرخلف محمد النقراشى امل108258

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد سيد ايمان108259
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ن420عبود نجع/ ف

ثانعبود نجع/ ف

ن403عبود نجع/ ف

ن572عبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

ن460عبود نجع/ ف

ن510عبود نجع/ ف

ثانعبود نجع/ ف

ثانحرب بنى/ ف

ثانحرب بنى/ ف

ن472حرب بنى/ ف

ن479حرب بنى/ ف

ن409حرب بنى/ ف

ن409حرب بنى/ ف

ن382حرب بنى/ ف

ن454حرب بنى/ ف

ثانحرب بنى/ ف

راسبحرب بنى/ ف

ثانحرب بنى/ ف

ن538حرب بنى/ ف

ثانحرب بنى/ ف

ثانحرب بنى/ ف

ن457حرب بنى/ ف

راسبحرب بنى/ ف

ن401حرب بنى/ ف

ن352حرب بنى/ ف

ن462حرب بنى/ ف

ن390حرب بنى/ ف

راسبحرب بنى/ ف

ثانحرب بنى/ ف

ثانحرب بنى/ ف

ثانحرب بنى/ ف

ثانحرب بنى/ ف

ن465طما/ ف

ثانطما/ ف

ن437طما/ ف

ثانطما/ ف

ن446طما/ ف

ن375طما/ ف

ثانطما/ ف

ثانطما/ ف

ثانطما/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمهران محمد طلعت ايه108260

سوهاجاألدبىمبصرحسين اسماعيل جمال تسبيح108261

سوهاجاألدبىمبصرعيسوى رمضان احمد رانيا108262

سوهاجاألدبىمبصرحسن مصطفى حمدى رحمه108263

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد عاصم ريهام108264

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فؤاد مختار رضوى108265

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد محمد سماح108266

سوهاجاألدبىمبصربخيت احمد محمود سها108267

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سيد احمد شيماء108268

سوهاجاألدبىمبصرهمام احمد الصغير شيماء108269

سوهاجاألدبىمبصرعطيه رضوان الهادى عبد شيماء108270

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد يسرى صباح108271

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد جابر غاده108272

سوهاجاألدبىمبصرمهران فرغلى جمال غاده108273

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد طه فاطمه108274

سوهاجاألدبىمبصرعلى عوض ممدوح الزهراء فاطمه108275

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن مؤمن منار108276

سوهاجاألدبىمبصرطه محمد جرأت منى108277

سوهاجاألدبىمبصرفرغلى محمود محمد منى108278

سوهاجاألدبىمبصرنعمان على دسوقى مها108279

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمود ندى108280

سوهاجاألدبىمبصرحسن جالل اسماعيل نسرين108281

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد نعمه108282

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن بهاء الهدى نور108283

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الدين محى نورهان108284

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى حسن على هاجر108285

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد سليمان هاله108286

سوهاجاألدبىمبصردهب ابو على منتصر ورده108287

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد فراج والء108288

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد محمود يارا108289

سوهاجاألدبىمبصردهب ابو على عادل ياسمين108290

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد عبده ناصر ياسمين108291

سوهاجاألدبىمبصرسيد عربى سيد ازهار108292

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمد اسماء108293

سوهاجاألدبىمبصرعلى عداس احمد امل108294

سوهاجاألدبىمبصرعامر محمد طلعت اميمه108295

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد احمد ايمان108296

سوهاجاألدبىمبصربيومى محمد بيومى ايمان108297

سوهاجاألدبىمبصراحمد عمر الدين سماء ايه108298

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بخيت الرحمن عبد بخيته108299

سوهاجاألدبىمبصرثابت محمد محمود بهيه108300

سوهاجاألدبىمبصرتهامى قايد رمضان جميله108301
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ثانطما/ ف

ن369طما/ ف

ثانطما/ ف

ن392طما/ ف

ن377طما/ ف

ثانطما/ ف

ن440طما/ ف

راسبطما/ ف

ثانطما/ ف

راسبطما/ ف

ن449طما/ ف

ن419طما/ ف

ن364طما/ ف

ثانطما/ ف

ثانطما/ ف

ن400طما/ ف

راسبطما/ ف

ثانطما/ ف

ثانطما/ ف

ثانطما/ ف

ن442طما/ ف

ن398طما/ ف

ثانطما/ ف

ن411طما/ ف

ثانطما/ ف

ن441طما/ ف

ن337طما/ ف

ن329طما/ ف

ثانطما/ ف

ثانطما/ ف

ن361طما/ ف

ن427طما/ ف

ن356العتامنة/ ف

ن351العتامنة/ ف

راسبالعتامنة/ ف

ن499العتامنة/ ف

ثانالعتامنة/ ف

ثانالعتامنة/ ف

ثانالعتامنة/ ف

ن359العتامنة/ ف

ثانالعتامنة/ ف

ثانالعتامنة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرحسان عباس عمر حليمه108302

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد محمد دعاء108303

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد خالد رحاب108304

سوهاجاألدبىمبصربخيت سالمان بخيت رحمه108305

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد زايد ابو ساره108306

سوهاجاألدبىمبصرمحمد النبى عبد منصور سالمه108307

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل دياب مصطفى سمر108308

سوهاجاألدبىمبصرحسن شاكر حسين صفاء108309

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد صفاء108310

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمد عال108311

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين رجب غاده108312

سوهاجاألدبىمبصرشعبان محمود حسن لمياء108313

سوهاجاألدبىمبصرمهدى احمد كمال مروه108314

سوهاجاألدبىمبصرشافع على عبده منال108315

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد قايد حسن منى108316

سوهاجاألدبىمبصرغالب كيكى جاد ناديه108317

سوهاجاألدبىمبصرخالد احمد شوشه ابو نشوه108318

سوهاجاألدبىمبصرخالد شوشه ابو خالد نورهان108319

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد صابر هند108320

سوهاجاألدبىمبصرثابت محمد محمود وفاء108321

سوهاجاألدبىمبصراحمد ثابت راوى اسماء108322

سوهاجاألدبىمبصرسعيد الرازق عبد سعيد اسماء108323

سوهاجاألدبىمبصرمحمود يوسف الصبور عبد اسماء108324

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى ضيف ابو احمد ايه108325

سوهاجاألدبىمبصرعلى هللا خلف جميل ايه108326

سوهاجاألدبىمبصربخيت محمود احمد اسراء108327

سوهاجاألدبىمبصرعثمان عفان محمد حنان108328

سوهاجاألدبىمبصرخليفه احمد خليفه خلود108329

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد محمد رحاب108330

سوهاجاألدبىمبصرخلف الرحيم عبد على شيماء108331

سوهاجاألدبىمبصرصديق حسانين محمد شيماء108332

سوهاجاألدبىمبصرحماده محمد عاطف عزه108333

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فوزى محمود فاطمه108334

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سليمان احمد مروه108335

سوهاجاألدبىمبصرهريدى محمد الحميد عبد نجالء108336

سوهاجاألدبىمبصررمضان جوده حامد هدير108337

سوهاجاألدبىمبصرسيد جابر سيد هيام108338

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صالح والء108339

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد المحسن عبد والء108340

سوهاجاألدبىمبصرمحمود شعبان محمد اسراء108341

سوهاجاألدبىمبصرمحمود سيد محمد اسماء108342

سوهاجاألدبىمبصرحسيبه اللطيف عبد حسيبه اشجان108343
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راسبالعتامنة/ ف

ن389العتامنة/ ف

ن383العتامنة/ ف

ن446العتامنة/ ف

ثانالعتامنة/ ف

ن371العتامنة/ ف

ن373العتامنة/ ف

ثانالعتامنة/ ف

ن409العتامنة/ ف

ن478العتامنة/ ف

ثانالعتامنة/ ف

ن403العتامنة/ ف

ثانالعتامنة/ ف

ثانالعتامنة/ ف

ن415العتامنة/ ف

ن387العتامنة/ ف

ن390العتامنة/ ف

ن456العتامنة/ ف

ن403العتامنة/ ف

ثانالعتامنة/ ف

ن431المدمر/ ف

ثانالمدمر/ ف

ن409المدمر/ ف

ن405المدمر/ ف

ثانالمدمر/ ف

راسبالمدمر/ ف

ثانالمدمر/ ف

ثانالمدمر/ ف

راسبالمدمر/ ف

ن457المدمر/ ف

ثانالمدمر/ ف

ن401المدمر/ ف

ثانالمدمر/ ف

راسبالمدمر/ ف

ثانالمدمر/ ف

راسبالمدمر/ ف

ثانالمدمر/ ف

راسبالمدمر/ ف

ثانالمدمر/ ف

ثانسليم/ ف

راسبسليم/ ف

ثانسليم/ ف
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سوهاجاألدبىمبصربخيت الاله عبد الرزاق عبد اشجان108344

سوهاجاألدبىمبصرسيد حسين احمد امنيه108345

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد اسماعيل اميره108346

سوهاجاألدبىمبصررمضان شحاته الرزاق عبد اميره108347

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمود اميره108348

سوهاجاألدبىمبصرالرب جاد الاله عبد فتحى جماالت108349

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد حنان108350

سوهاجاألدبىمبصراحمد على رأفت خلود108351

سوهاجاألدبىمبصرهاشم محمود احمد دنيا108352

سوهاجاألدبىمبصرعلى فهمى عصام رانيا108353

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عباس رحاب108354

سوهاجاألدبىمبصرحموده على الراضى عبد ساره108355

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد حمدى نشأت فرحه108356

سوهاجاألدبىمبصرعباس احمد عباس قمر108357

سوهاجاألدبىمبصررضوان احمد رضوان مؤمنه108358

سوهاجاألدبىمبصرعطيه محمدين احمد نسرين108359

سوهاجاألدبىمبصرخليفه على خالف نهى108360

سوهاجاألدبىمبصرحسيبه اللطيف عبد حسين نورهان108361

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد على والء108362

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم سيد عاطف ياسمين108363

سوهاجاألدبىمبصرخلف العال عبد محمد ياسمين108364

سوهاجاألدبىمبصرعلى موسى محمود اسماء108365

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود مصطفى االء108366

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسانين يوسف جهاد108367

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد عادل حسنه108368

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الكريم عبد رحمه108369

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد جمال ريحاب108370

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعد سمير سلمى108371

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد الكريم عبد سوزان108372

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد محمد علياء108373

سوهاجاألدبىمبصرفرغلى الحميد عبد فرغلى مسعوده108374

سوهاجاألدبىمبصرالرؤف عبد محمد الرؤف عبد اسراء108375

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن على اسماء108376

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد السيد اميره108377

سوهاجاألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمد اميره108378

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد خلف ايمان108379

سوهاجاألدبىمبصردمنهورى زيد ابو رمضان ايمان108380

سوهاجاألدبىمبصرعبيد على البارى عبد الظاهر عبد ايمان108381

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد محمود ايمان108382

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد سعد ايه108383

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد الفتاح عبد ايه108384

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد حلمى حسناء108385
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ثانسليم/ ف

ثانسليم/ ف

ثانسليم/ ف

ثانسليم/ ف

ثانسليم/ ف

ثانسليم/ ف

راسبسليم/ ف

ثانسليم/ ف

ثانسليم/ ف

ثانسليم/ ف

ثانسليم/ ف

ثانسليم/ ف

ثانسليم/ ف

راسبسليم/ ف

ثانسليم/ ف

راسبسليم/ ف

ثانسليم/ ف

ن478سليم/ ف

ثانسليم/ ف

ثانسليم/ ف

ن400سليم/ ف

ن407مشطا/ ف

ن378مشطا/ ف

ن432مشطا/ ف

ثانمشطا/ ف

راسبمشطا/ ف

ن396مشطا/ ف

ن404مشطا/ ف

ن400مشطا/ ف

ثانمشطا/ ف

ن377مشطا/ ف

ثانجهينة/ ف

ثانجهينة/ ف

ن470جهينة/ ف

ن425جهينة/ ف

ن364جهينة/ ف

ن420جهينة/ ف

ن497جهينة/ ف

ثانجهينة/ ف

ن365جهينة/ ف

ن437جهينة/ ف

ثانجهينة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد جمال دعاء108386

سوهاجاألدبىمبصرالرؤف عبد الوفا ابو اشرف دنيا108387

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد زينب108388

سوهاجاألدبىمبصرالسيد سعد محمد زينب108389

سوهاجاألدبىمبصراليزيد ابو احمد ممدوح ساميه108390

سوهاجاألدبىمبصروحشى محمد محمد سلوى108391

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد انور سماح108392

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد ابراهيم شيماء108393

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد اسامه صفاء108394

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم فتحى فاطمه108395

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود فاطمه108396

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الناصر عبد مريم108397

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد رمضان منى108398

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد جمال ندى108399

سوهاجاألدبىمبصرالصغير احمد العارف نرمين108400

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد على نهال108401

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد صالح نورا108402

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد صالح نورهان108403

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد شحاته هبه108404

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد جمال هيام108405

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمران محمود والء108406

سوهاجاألدبىمبصرسليم اللطيف عبد سعد االء108407

سوهاجاألدبىمبصرالنور ابو محمد احمد اسماء108408

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد عاطف اسماء108409

سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد الرحيم عبد محمد بخيته108410

سوهاجاألدبىمبصربيدق محمدين على تيسير108411

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد على جيهاد108412

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد خلود108413

سوهاجاألدبىمبصرعيسى احمد عاطف دعاء108414

سوهاجاألدبىمبصرعمر مهران محمود دنيا108415

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد اسماعيل دينا108416

سوهاجاألدبىمبصرحجازى احمد عادل سماح108417

سوهاجاألدبىمبصرموسى الرؤف عبد محمود محمد سماح108418

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد احمد رفعت شيماء108419

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد عمران الستار عبد شيماء108420

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد شيماء108421

سوهاجاألدبىمبصرسليم محمد محمد عزه108422

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد يوسف فاتن108423

سوهاجاألدبىمبصراحمد عطيه محمد كريمان108424

سوهاجاألدبىمبصرمسلم على خلف مروه108425

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد الرحمن عبد نجاه108426

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سابق احمد نورا108427
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ثانجهينة/ ف

ن427جهينة/ ف

ن400جهينة/ ف

ثانجهينة/ ف

ثانجهينة/ ف

ن514جهينة/ ف

ن368جهينة/ ف

ن378جهينة/ ف

ن461جهينة/ ف

ن503جهينة/ ف

ن534جهينة/ ف

ن470جهينة/ ف

ن395جهينة/ ف

ن502جهينة/ ف

ن490جهينة/ ف

ن399جهينة/ ف

ن427جهينة/ ف

ن483جهينة/ ف

ن428جهينة/ ف

ن599جهينة/ ف

ن502جهينة/ ف

ن402المحزمين نزة/ ف

ن550المحزمين نزة/ ف

ن478المحزمين نزة/ ف

ن412المحزمين نزة/ ف

ن360المحزمين نزة/ ف

ن476المحزمين نزة/ ف

ن374المحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ن510المحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ن574المحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

راسبالمحزمين نزة/ ف

راسبالمحزمين نزة/ ف

ن461المحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ن444المحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ن446المحزمين نزة/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4345

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصرالزهرى يمنى الفضيل عبد نوير108428

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين محمد عقيل ابو هاله108429

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود شوقى والء108430

سوهاجاألدبىمبصربكرى جالل حسنى ياسمين108431

سوهاجاألدبىمبصرحسانين السيد احمد احالم108432

سوهاجاألدبىمبصرعرابى هللا عبد حافظ اسراء108433

سوهاجاألدبىمبصرحسن السيد كمال اسراء108434

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود محمد اسراء108435

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سيد ناصر اسراء108436

سوهاجاألدبىمبصرزيدان مرسى على اسماء108437

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد محمد اسماء108438

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عالم محمد اسماء108439

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شاكر العال عبد اسماء108440

سوهاجاألدبىمبصرسالمه محمد فتحى االء108441

سوهاجاألدبىمبصرحسن السيد احمد امال108442

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد سيد امل108443

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد جمال اميره108444

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد عنتر ايات108445

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد محمد ايه108446

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود محمد ايه108447

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمود ايه108448

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد خالد ايمان108449

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كامل سيد ايمان108450

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد الرحيم عبد ايمان108451

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد فيصل ايمان108452

سوهاجاألدبىمبصرالزهرى فهمى محمد ايمان108453

سوهاجاألدبىمبصرحسان محمد الناصر عبد بسمه108454

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد محمد جهاد108455

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد محمد حسناء108456

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد جمال داليا108457

سوهاجاألدبىمبصرمحمود شوقى عادل داليا108458

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد احمد دنيا108459

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد على دينا108460

سوهاجاألدبىمبصرسالمه محمد محمود رانيا108461

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود حامد رحاب108462

سوهاجاألدبىمبصرحسانين السيد محمد رحمه108463

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حسن ريهام108464

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمود سيد زينب108465

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود سماح108466

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق احمد عمران سمر108467

سوهاجاألدبىمبصرحسانين ابراهيم الدين عزيز سهام108468

سوهاجاألدبىمبصرالدين علم محمد المجد ابو سهيله108469
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ثانالمحزمين نزة/ ف

ن407المحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ن452عنيبس/ ف

ن382عنيبس/ ف

ن492عنيبس/ ف

ن508عنيبس/ ف

ن410عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ن402عنيبس/ ف

ن405عنيبس/ ف

ن498عنيبس/ ف

ن575عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن542عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن376عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن421عنيبس/ ف

ن396عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن419عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن403عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن392عنيبس/ ف

ن373عنيبس/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراحمد صالح الناصر عبد سهيله108470

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد سهيله108471

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد صالح شمس108472

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد على شيماء108473

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عطا محمد شيماء108474

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد فتحى صابرين108475

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد الظاهر عبد احمد صباح108476

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد حسن عبير108477

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد قبيصى حسن عزه108478

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد عفاف108479

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد محمد عال108480

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن احمد كريمه108481

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود محمد مناجاه108482

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عطيه منار108483

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو المولى عبد حمدى مها108484

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عطيه ماهر ناديه108485

سوهاجاألدبىمبصرالمهدى شاكر محمود ناهد108486

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد حسين نورا108487

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد الرؤف عبد على هاجر108488

سوهاجاألدبىمبصرسيد محمد كامل هاجر108489

سوهاجاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمد هدى108490

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد محمود الشكور عبد والء108491

سوهاجاألدبىمبصرحسن السيد ثابت ياسمين108492

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن ياسمين108493

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ياسمين108494

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو سليمان ممدوح ياسمين108495

سوهاجاألدبىمبصرحسين الحسن ابو ايمن يامنه108496

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو الجواد عبد زيد ابو اسراء108497

سوهاجاألدبىمبصرهريدى محمد مصطفى اسراء108498

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا ضيف كمال اسماء108499

سوهاجاألدبىمبصراحمد عشرى محمد اسماء108500

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد على امنه108501

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد حسين القادر عبد اميره108502

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود الاله عبد اميره108503

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد العزيز عبد محمد اميره108504

سوهاجاألدبىمبصرمحمد النعيم عبد محمد اميره108505

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد السيد عوض اميره108506

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد اميمه108507

سوهاجاألدبىمبصرالسميع عبد سيد احمد ايه108508

سوهاجاألدبىمبصرعلى كمالى بخيت ايات108509

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد جمال ايه108510

سوهاجاألدبىمبصرقبيص العال عبد حسين ايه108511
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ن405عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن406عنيبس/ ف

ن402عنيبس/ ف

ن510عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن416عنيبس/ ف

ن513عنيبس/ ف

ن509عنيبس/ ف

ن422عنيبس/ ف

ن513عنيبس/ ف

ن408عنيبس/ ف

ن427عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن501عنيبس/ ف

ن537عنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن500عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن448عنيبس/ ف

ن464عنيبس/ ف

ن388الطليحات/ ف

ن406الطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن414الطليحات/ ف

ن457الطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن526الطليحات/ ف

ن456الطليحات/ ف

ن407الطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن427الطليحات/ ف

ن408الطليحات/ ف

ن450الطليحات/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد السيد اسماعيل ايمان108512

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على جمال ايمان108513

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمود خلف ايمان108514

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد محمد ايمان108515

سوهاجاألدبىمبصرحجازى قاسم جمال بسمه108516

سوهاجاألدبىمبصرحسن خليفه على جيهان108517

سوهاجاألدبىمبصرحجازى ابراهيم محمد جهاد108518

سوهاجاألدبىمبصرحسن السيد ممتاز جيهان108519

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد نجيب خالد خلود108520

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمد خلود108521

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حافظ رمضان دعاء108522

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمد العال عبد دعاء108523

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد عثمان دينا108524

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد حسن رحاب108525

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد احمد رندا108526

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم صالح عقرب ريهام108527

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد جمال زهره108528

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد على زينب108529

سوهاجاألدبىمبصرحميد السيد احمد ساره108530

سوهاجاألدبىمبصرقبيصى العظيم عبد محمد ساره108531

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الحليم عبد محمود ساره108532

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمود احمد سمر108533

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود فتحى سندس108534

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمود سهير108535

سوهاجاألدبىمبصرمنصور زكى خالد سوميه108536

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد العاطى عبد شرين108537

سوهاجاألدبىمبصرمحمد النعيم عبد خلف شيماء108538

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف الرؤف عبد الناصر عبد الشيماء108539

سوهاجاألدبىمبصربركات عمر ماهر شيماء108540

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حامد ابراهيم فاطمه108541

سوهاجاألدبىمبصرعوض هللا عطا جالل كريمه108542

سوهاجاألدبىمبصراحمد بخيت احمد مرفت108543

سوهاجاألدبىمبصراحمد سالم احمد محمد منار108544

سوهاجاألدبىمبصرالمنعم عبد اللطيف عبد كمال مها108545

سوهاجاألدبىمبصرمنصور احمد الرحمن عبد مياده108546

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رمضان توحيد نورهان108547

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد فرج هاجر108548

سوهاجاألدبىمبصرحجازى هللا عبد ابراهيم هاجر108549

سوهاجاألدبىمبصراحمد سالم محمد هاله108550

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الحفيظ عبد على هبه108551

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الحفيظ عبد على هدير108552

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد هناء108553
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ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن484الطليحات/ ف

ن547الطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن356الطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن389الطليحات/ ف

ن398الطليحات/ ف

ن435الطليحات/ ف

ن414الطليحات/ ف

ن511الطليحات/ ف

ن496الطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن489الطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن421الطليحات/ ف

ن428الطليحات/ ف

ن449الطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن455الطليحات/ ف

ن437الطليحات/ ف

راسبالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

راسبالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن565الطليحات/ ف

ن445الطليحات/ ف

راسبالطليحات/ ف

ن495الطليحات/ ف

ن420الطليحات/ ف

ن409الطليحات/ ف

ن398الطليحات/ ف

ن461الطليحات/ ف

ن462الطليحات/ ف

ن473الطليحات/ ف

ن525الطليحات/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمد اشرف وسم108554

سوهاجاألدبىمبصردوح ابو محمد السيد وفاء108555

سوهاجاألدبىمبصرالدين سعد فهمى محمد والء108556

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم الناصر عبد يارا108557

سوهاجاألدبىمبصرحسن السيد احمد ياسمين108558

قنااألدبىمبصرسليمان عمر الرب جاد محمد اروى108559

قنااألدبىمبصرعلى محمد احمد اسراء108560

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد خليفه اشرف اسراء108561

قنااألدبىمبصرعثمان عطيه الستار عبد اسراء108562

قنااألدبىمبصراحمد سيد توفيق قناوى اسراء108563

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد نصر اسراء108564

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الراضى عبد اسماء108565

قنااألدبىمبصرعرابى احمد فتحى اسماء108566

قنااألدبىمبصرمحمد على محمد اسماء108567

قنااألدبىمبصرحسن الحميد عبد مصطفى اسماء108568

قنااألدبىمبصرعلى احمد نصر اسماء108569

قنااألدبىمبصرراشد سيد نصر اسماء108570

قنااألدبىمبصرمحمد سيد مصطفى اكرام108571

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمود مصطفى امينه108572

قنااألدبىمبصريوسف محمد الرحيم عبد سالمه انفال108573

قنااألدبىمبصرطايع محمود جمال ايمان108574

قنااألدبىمبصرحسين احمد حسين ايمان108575

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عطا فراج ايمان108576

قنااألدبىمبصرمحمد سنوسى محمد ايمان108577

قنااألدبىمبصرعامر على سيد الدين نصر ايمان108578

قنااألدبىمبصرمحمود احمد رمضان ايه108579

قنااألدبىمبصرعلى احمد محمد االمام عبد ايه108580

قنااألدبىمبصرعمر سيد احمد بسمه108581

قنااألدبىمبصرعلى عبيد الراضى عبد بسمه108582

قنااألدبىمبصرعصمان محمد سليمان جهاد108583

قنااألدبىمبصرحسن يوسف حسن حسناء108584

قنااألدبىمبصرريان محمد الغفار عبد حسناء108585

قنااألدبىمبصرالقاسم ابو محمود وليد حسناء108586

قنااألدبىمبصرحفنى الفتاح عبد ناصر دعاء108587

قنااألدبىمبصرحسن فارس احمد دنيا108588

قنااألدبىمبصرابراهيم العفيفى ابو على دنيا108589

قنااألدبىمبصرحمادى النجاه ابو محمد رحاب108590

قنااألدبىمبصرهللا عبد سعيد احمد رحمه108591

قنااألدبىمبصرمبارك احمد عبيد رضا108592

قنااألدبىمبصرعمر احمد عبادى نصر رضوى108593

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد مقبول جمال زمزم108594

قنااألدبىمبصرعلى محمد محمد محمود زهور108595
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ن408الطليحات/ ف

ن412الطليحات/ ف

ن441الطليحات/ ف

ن505الطليحات/ ف

ن446الطليحات/ ف

ثانقنا/ ف

ن372قنا/ ف

ن352قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن351قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن339قنا/ ف

ن392قنا/ ف

ن359قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن404قنا/ ف

ن409قنا/ ف

ثانقنا/ ف

راسبقنا/ ف

راسبقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن462قنا/ ف

ن417قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن425قنا/ ف

ثانقنا/ ف

راسبقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن365قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن398قنا/ ف

ن413قنا/ ف

ن382قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن394قنا/ ف
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قنااألدبىمبصرمصطفى احمد بكرى زينب108596

قنااألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد على زينب108597

قنااألدبىمبصرفكرى عباس محمد زينب108598

قنااألدبىمبصراحمد سالم احمد ساره108599

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم سيد ساره108600

قنااألدبىمبصرتوفيق محمود خالد شيماء108601

قنااألدبىمبصرهاشم هللا عبد محمد شيماء108602

قنااألدبىمبصرخليفه حسن محمد محمد شيماء108603

قنااألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى شيماء108604

قنااألدبىمبصرزيد ابو عارف العاطى عبد صابرين108605

قنااألدبىمبصرمحمد حسين احمد غاده108606

قنااألدبىمبصرموسى على محمد الستار عبد الزهراء فاطمه108607

قنااألدبىمبصرعالم محمود الصمد عبد فاطمه108608

قنااألدبىمبصرعمر الرحيم عبد المجيد عبد الزهراء فاطمه108609

قنااألدبىمبصراحمد ريان محمد الالهى عبد فاطمه108610

قنااألدبىمبصرمحمد حجاجى محمد الزهراء فاطمه108611

قنااألدبىمبصراحمد خليفه محمد فاطمه108612

قنااألدبىمبصرمبارك سيد محمد فاطمه108613

قنااألدبىمبصراسماعيل موسى على عيد هللا منه108614

قنااألدبىمبصرمحمد اسماعيل محمد هللا منه108615

قنااألدبىمبصرعامر على سيد يوسف ميرفت108616

قنااألدبىمبصرحسانين محمد سيد ندى108617

قنااألدبىمبصراحمد سالمان ابراهيم هاجر108618

قنااألدبىمبصرحامد محمد على هدى108619

قنااألدبىمبصرالقاسم ابو محمود وليد ياسمين108620

قنااألدبىمبصراحمد الفتاح عبد صالح اسماء108621

قنااألدبىمبصرطه سعيد محمد اسماء108622

قنااألدبىمبصراحمد سيد العزيز عبد اميره108623

قنااألدبىمبصراحمد نجدى على ايمان108624

قنااألدبىمبصرغزالى احمد رمضان ايه108625

قنااألدبىمبصراسماعيل سليم عبيد رحاب108626

قنااألدبىمبصرسقاو الفتاح عبد محمد رحاب108627

قنااألدبىمبصرعلى خضرى صالح زينب108628

قنااألدبىمبصرالمعطى عبد امبارك كامل عزه108629

قنااألدبىمبصرمحمد شرقاوى محمود فاطمه108630

قنااألدبىمبصراحمد حسن محمد كريمه108631

قنااألدبىمبصرمصطفى احمد حجاج نهله108632

قنااألدبىمبصرمحمد محمود القاسم ابو هاجر108633

قنااألدبىمبصرموسى جمعه عمر هاله108634

قنااألدبىمبصرعلى محمد حماده هيام108635

قنااألدبىمبصرمحمد المعطى عبد محمد اسراء108636

قنااألدبىمبصرخضرى محمد احمد اسماء108637
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ن350قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن408قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن359.5قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن368قنا/ ف

ن387قنا/ ف

ن566قنا/ ف

ن422قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن346قنا/ ف

راسبقنا/ ف

ن394قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن356قنا/ ف

ن375قنا/ ف

ن368قنا/ ف

ن351قنا/ ف

ثانابنود/ ف

راسبابنود/ ف

ثانابنود/ ف

ثانابنود/ ف

ثانابنود/ ف

راسبابنود/ ف

ثانابنود/ ف

ثانابنود/ ف

ثانابنود/ ف

راسبابنود/ ف

ثانابنود/ ف

ن393ابنود/ ف

راسبابنود/ ف

ثانابنود/ ف

راسبابنود/ ف

راسبالمحروسة/ ف

ن469المحروسة/ ف
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قنااألدبىمبصرمحمدين المولى جاد الجواد عبد ايمان108638

قنااألدبىمبصراحمد سعد الدين صالح ايه108639

قنااألدبىمبصراحمد خضرى محمد ثريا108640

قنااألدبىمبصرعباس الحميد عبد عباس جهاد108641

قنااألدبىمبصراسماعيل ابراهيم سعيد دنيا108642

قنااألدبىمبصرسلمان امين رضوان رانده108643

قنااألدبىمبصرمحمد سعد ياسر رقيه108644

قنااألدبىمبصرسيد سيدهم جمال ساره108645

قنااألدبىمبصرعسران على حمدون شيماء108646

قنااألدبىمبصرعمر محمد محمد شيماء108647

قنااألدبىمبصرعباس الحميد عبد الطيب صفاء108648

قنااألدبىمبصرمحمود فراج حمدى صفاء108649

قنااألدبىمبصراحمد على رجب غاده108650

قنااألدبىمبصرمهدى فهمى العزيز عبد فاتن108651

قنااألدبىمبصرالعال ابو قاسم المجيد عبد فاطمه108652

قنااألدبىمبصرهللا نصر ناجى حسن مايسه108653

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد يوسف مروه108654

قنااألدبىمبصرحسن حسين عثمان منال108655

قنااألدبىمبصرنور محافظ سعد منى108656

قنااألدبىمبصرالديب على حماده نورا108657

قنااألدبىمبصرهاشم ذكى الدين سعد هاجر108658

قنااألدبىمبصراحمد محمد حسن هبه108659

قنااألدبىمبصراسماعيل عثمان الناصر عبد هدى108660

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد محمود ورده108661

قنااألدبىمبصرخالوى حسين ناصر وفاء108662

قنااألدبىمبصرعلى محمد سيد امانى108663

قنااألدبىمبصراحمد مصطفى حجاجى االء108664

قنااألدبىمبصرالطاهر محمد حسن اسراء108665

قنااألدبىمبصرمحمد خليل محمد اسماء108666

قنااألدبىمبصراحمد الجهالن محمد امنيه108667

قنااألدبىمبصراحمد حسين محمود اميره108668

قنااألدبىمبصرعرابى مبارك محمد ايه108669

قنااألدبىمبصرعلى محمد جمال الزهراء108670

قنااألدبىمبصراحمد محمود صالح ايمان108671

قنااألدبىمبصربخيت محمد الهادى عبد ايمان108672

قنااألدبىمبصرعلى الباسط عبد احمد بسمه108673

قنااألدبىمبصرامين حسن عنتر بسمه108674

قنااألدبىمبصراحمد حلمى احمد سهيله108675

قنااألدبىمبصرعلى عبده محمد صابرين108676

قنااألدبىمبصرمحمد سيد الناصر عبد عطيات108677

قنااألدبىمبصرحميد النصر سيف حماده غاده108678

قنااألدبىمبصرحسن جاد احمد مروه108679
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ن339المحروسة/ ف

ن430المحروسة/ ف

ن368المحروسة/ ف

ن383المحروسة/ ف

ن385المحروسة/ ف

ن379المحروسة/ ف

ثانالمحروسة/ ف

ثانالمحروسة/ ف

ثانالمحروسة/ ف

ن522المحروسة/ ف

ثانالمحروسة/ ف

ثانالمحروسة/ ف

ن404المحروسة/ ف

ثانالمحروسة/ ف

ن384المحروسة/ ف

ن450المحروسة/ ف

ن413المحروسة/ ف

راسبالمحروسة/ ف

ثانالمحروسة/ ف

ن344المحروسة/ ف

ن521المحروسة/ ف

ن340المحروسة/ ف

ن409المحروسة/ ف

ن350المحروسة/ ف

ثانالمحروسة/ ف

ثاناالشراف/ ف

ثاناالشراف/ ف

راسباالشراف/ ف

ثاناالشراف/ ف

راسباالشراف/ ف

ثاناالشراف/ ف

ن412االشراف/ ف

ثاناالشراف/ ف

ثاناالشراف/ ف

ن449االشراف/ ف

راسباالشراف/ ف

ثاناالشراف/ ف

ثاناالشراف/ ف

ثاناالشراف/ ف

ثاناالشراف/ ف

ثاناالشراف/ ف

راسباالشراف/ ف
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قنااألدبىمبصرمحمد احمد الناصر عبد ندا108680

قنااألدبىمبصرالصادق على عبيد نوره108681

قنااألدبىمبصرعلى احمد بدوى هاله108682

قنااألدبىمبصرشخيبى الكريم عبد مصطفى اسراء108683

قنااألدبىمبصرصديق احمد السيد امانى108684

قنااألدبىمبصرسيد محمد حسن امنيه108685

قنااألدبىمبصرمحمود محمد عارف امنه108686

قنااألدبىمبصرمحمود محمد النجاه ابو جهاد108687

قنااألدبىمبصرهللا عبد مصطفى محمود جهاد108688

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد مدثر عارف دينا108689

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد احمد عارف رحاب108690

قنااألدبىمبصررسالن محمد هللا فرج رحمه108691

قنااألدبىمبصربغدادى سعيد محمد زينب108692

قنااألدبىمبصرحسن بركات حسن سلوى108693

قنااألدبىمبصرطايع محمود محمد سها108694

قنااألدبىمبصرحسن هللا عبد عبود سمر108695

قنااألدبىمبصرالمنعم عبد عبيد مجدى شرين108696

قنااألدبىمبصرجاد سليمان جمال شوق108697

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد برعى الناصر عبد شيماء108698

قنااألدبىمبصرمحمود محمد عز علياء108699

قنااألدبىمبصرسعيد جعفرى بدوى فرحه108700

قنااألدبىمبصرجعفرى دردير صالح منى108701

قنااألدبىمبصررفاعى حربى ياسر نوريهان108702

قنااألدبىمبصراحمد حسن كمال هاجر108703

قنااألدبىمبصرمحمد الدين نور سليمان احالم108704

قنااألدبىمبصرالشافى عبد محمد النبى عبد ازهار108705

قنااألدبىمبصرامين المنصف عبد احمد اسراء108706

قنااألدبىمبصرمحمود عارف حشمت اسراء108707

قنااألدبىمبصرضمرانى حسن فوزى اسراء108708

قنااألدبىمبصريمنى ثابت نبيل اسماء108709

قنااألدبىمبصرعمران حسن حسنى اسماء108710

قنااألدبىمبصرحسين احمد حسين اسماء108711

قنااألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد احمد اكرام108712

قنااألدبىمبصرالسيد مرعى سليمان الهام108713

قنااألدبىمبصركساب الستار عبد لطفى الهام108714

قنااألدبىمبصرمحمد النبى عبد منجى انجى108715

قنااألدبىمبصرمحمد الوفا ابو احمد انتصار108716

قنااألدبىمبصرصديق ربه عبد صديق انتصار108717

قنااألدبىمبصرابراهيم هللا عبد احمد ايمان108718

قنااألدبىمبصرالمبدى عبد المنصف عبد ايمن ايمان108719

قنااألدبىمبصرالشافى عبد المجد ابو متولى ايمان108720

قنااألدبىمبصرمطاوع محمود شحات ايمان108721
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ن443االشراف/ ف

راسباالشراف/ ف

ن389االشراف/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ن402دندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ن414دندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ن383دندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ن389دندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن418ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن415ابوتشت/ ف

ن435ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن356ابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ن395ابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف
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قنااألدبىمبصراحمد سيد كرم ايمان108722

قنااألدبىمبصرفؤاد احمد محمد اميره108723

قنااألدبىمبصرامين عباس شعبان اميره108724

قنااألدبىمبصرحسين كرم الناصر عبد اميره108725

قنااألدبىمبصرعلى محمد كرم امل108726

قنااألدبىمبصرمدنى جبريل محمد ايه108727

قنااألدبىمبصرعطيه محمد عطيه ايه108728

قنااألدبىمبصررشوان الرازق عبد عنتر بهيه108729

قنااألدبىمبصرمحمد محمد العاطى عبد حسناء108730

قنااألدبىمبصرهللا عبد فؤاد محمد خلود108731

قنااألدبىمبصرعلى نعمان محمد محمد دعاء108732

قنااألدبىمبصرالعال عبد امين هللا خلف دعاء108733

قنااألدبىمبصرالديب الضبع عادل رحمه108734

قنااألدبىمبصرمطاوع رياض المنعم عبد راويه108735

قنااألدبىمبصرمحمد محمود السبع سماح108736

قنااألدبىمبصرحامد محمد محمود سحر108737

قنااألدبىمبصرتوفيق فوزى كمال سحر108738

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد شاهنده108739

قنااألدبىمبصرمحمد محمد جمال شريهان108740

قنااألدبىمبصربكرى محمد السعود ابو صفاء108741

قنااألدبىمبصرمحمد ادم احمد صفاء108742

قنااألدبىمبصرالعال عبد محمد عاصم عال108743

قنااألدبىمبصرعمران حسن محمد عال108744

قنااألدبىمبصرهللا عبد فؤاد احمد غاده108745

قنااألدبىمبصراحمد احمد اسماعيل فاطمه108746

قنااألدبىمبصرصديق احمد سعد فاطمه108747

قنااألدبىمبصرمحمد محمود احمد كوثر108748

قنااألدبىمبصراللطيف عبد فهمى الحكيم عبد كريمان108749

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد منال108750

قنااألدبىمبصرمحمد احمد السيد منار108751

قنااألدبىمبصرمحمد سباق احمد منار108752

قنااألدبىمبصراحمد الصبور عبد بركات منار108753

قنااألدبىمبصرالنجار الحمد ابو صبرى منار108754

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد الزاكى الرحيم عبد منار108755

قنااألدبىمبصرمحمود العليم عبد مرتضى مروه108756

قنااألدبىمبصرمحمد حسانين محمد مروه108757

قنااألدبىمبصرهللا عبد حسين الرازق عبد مرفت108758

قنااألدبىمبصرالدين نور الرسول عبد صالح مريم108759

قنااألدبىمبصرفندى الفتاح عبد فندى مريم108760

قنااألدبىمبصرقناوى محمد احمد ناديه108761

قنااألدبىمبصرمحمد مختار خالد ندا108762

قنااألدبىمبصرمحمد طحطاوى الرافع عبد ندى108763
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ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن448ابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ن518ابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ن528.5ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن504ابوتشت/ ف

ن349ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن382ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن351ابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن453ابوتشت/ ف

ن515ابوتشت/ ف

ن368ابوتشت/ ف
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قنااألدبىمبصرمحمود بربرى محمود نورا108764

قنااألدبىمبصرمحمد على حسين نوره108765

قنااألدبىمبصرالسيد فخرى محمد نرمين108766

قنااألدبىمبصرالظاهر عبد احمد محمد نسمه108767

قنااألدبىمبصرمحمد الفضيل عبد محمود نفيسه108768

قنااألدبىمبصرحسين محمد جابر نورهان108769

قنااألدبىمبصرالعاطى عبد محمد على هبه108770

قنااألدبىمبصررزق حسن يوسف هناء108771

قنااألدبىمبصرعالم حسين تهامى والء108772

قنااألدبىمبصرشاكر حافظ الحليم عبد ياسمين108773

قنااألدبىمبصرحسن محمد حسن ياسمين108774

قنااألدبىمبصراحمد نطر محمد ياسمين108775

قنااألدبىمبصرمحمد الدين نور حماد ابتسام108776

قنااألدبىمبصرشاكر كامل خالد اريج108777

قنااألدبىمبصرفواز حلمى كامل اسراء108778

قنااألدبىمبصرمحمود على ربيع اسماء108779

قنااألدبىمبصرمحمد محمود العزيز عبد اسماء108780

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو فرج اسماء108781

قنااألدبىمبصرحسن الرب جاد فوزى اسماء108782

قنااألدبىمبصرجاد سليم محمد اسماء108783

قنااألدبىمبصراحمد محمود مصطفى اسماء108784

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم هللا عبد امل108785

قنااألدبىمبصرقاسم محمد عيد امال108786

قنااألدبىمبصرالسيد المجيد عبد بكر ابو اميره108787

قنااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد حسين اميره108788

قنااألدبىمبصرمحمود محمد احمد ايه108789

قنااألدبىمبصرعلى محمد حسن ايه108790

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمد الحميد عبد ايه108791

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد ايمان108792

قنااألدبىمبصرمحمد احمد سمير ايمان108793

قنااألدبىمبصراسماعيل احمد سيد ايمان108794

قنااألدبىمبصراحمد الدين نور سيد ايمان108795

قنااألدبىمبصرشقيفى سالم مكاوى ايمان108796

قنااألدبىمبصرمحمد الصادق محمد كمال جهاد108797

قنااألدبىمبصراحمد حسن كمال حنان108798

قنااألدبىمبصرمحمود الحكم عبد كمال حنين108799

قنااألدبىمبصرعثمان محمود سهرى خلود108800

قنااألدبىمبصرسباق حسين الباقى عبد خلود108801

قنااألدبىمبصرخليفه النظير عبد هللا عبد خلود108802

قنااألدبىمبصرحسن احمد عمر خلود108803

قنااألدبىمبصرحفنى هللا عبد صالح داليا108804

قنااألدبىمبصراحمد عابد حمدان دعاء108805
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ن403ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ن428ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن510ابوتشت/ ف

ن347ابوتشت/ ف

ن351ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن497ابوتشت/ ف

ن352فكار رشدى/ ف

متخلففكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن344فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن355فكار رشدى/ ف

ن326فكار رشدى/ ف

ن418فكار رشدى/ ف

ن369فكار رشدى/ ف

راسبفكار رشدى/ ف

ن409فكار رشدى/ ف

ن355فكار رشدى/ ف

ن341فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن437فكار رشدى/ ف

راسبفكار رشدى/ ف

ن445فكار رشدى/ ف

ن534فكار رشدى/ ف

راسبفكار رشدى/ ف

ن394فكار رشدى/ ف

ن358فكار رشدى/ ف

راسبفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن355فكار رشدى/ ف

ن387فكار رشدى/ ف

ن365فكار رشدى/ ف

راسبفكار رشدى/ ف
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قنااألدبىمبصرعلى محمد عادل دعاء108806

قنااألدبىمبصرزيد ابو محمود الحميد عبد دعاء108807

قنااألدبىمبصراحمد محمود محمد دعاء108808

قنااألدبىمبصراحمد يوسف عاطف رانيا108809

قنااألدبىمبصرمحمد الموجود عبد عرفات رحاب108810

قنااألدبىمبصرالحكيم عبد هللا عبد محمد رحاب108811

قنااألدبىمبصرمحمدين الحق عبد عيد رغد108812

قنااألدبىمبصرمحمود النبى عبد احمد روضه108813

قنااألدبىمبصراحمد شاكر الدين نصر زهراء108814

قنااألدبىمبصرشاكر طايع رجب زينب108815

قنااألدبىمبصرحسين محمد هللا فرج سمره108816

قنااألدبىمبصرجاد احمد سعيد سميره108817

قنااألدبىمبصرحسين العظيم عبد احمد سناء108818

قنااألدبىمبصرالحميد عبد الستار عبد الحميد عبد شيرين108819

قنااألدبىمبصرمحمد محمود جاد شيماء108820

قنااألدبىمبصرالسيد محمد دياب شيماء108821

قنااألدبىمبصرالعال عبد السيد العال عبد شيماء108822

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد شيماء108823

قنااألدبىمبصرالحافظ عبد الكريم جاد صالح عال108824

قنااألدبىمبصرعثمان محمد صالح علياء108825

قنااألدبىمبصرالعال عبد المجد ابو محمد عنيات108826

قنااألدبىمبصرمصطفى شاكر شاطر فاطمه108827

قنااألدبىمبصراحمد محمد هللا عبد فاطمه108828

قنااألدبىمبصرمحمود احمد المبدى عبد فتحيه108829

قنااألدبىمبصرصادق الرازق عبد صبحى فرحه108830

قنااألدبىمبصرمحمد احمد صالح فرحه108831

قنااألدبىمبصرمحمد توفيق طايع فرحه108832

قنااألدبىمبصرعلى احمد جبريل كريمان108833

قنااألدبىمبصرمحمود محمد فرج لبنى108834

قنااألدبىمبصرمحمد محمد خالد لمياء108835

قنااألدبىمبصرمحمد على مهدى مرفت108836

قنااألدبىمبصرالعربى الحكيم عبد رفعت مروه108837

قنااألدبىمبصرمحمد حسين عادل مروه108838

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد محروس مريم108839

قنااألدبىمبصرحسانين احمد الرحيم عبد منار108840

قنااألدبىمبصرمحمدين محمد كمال منال108841

قنااألدبىمبصرخميس البارى عبد ابراهيم منى108842

قنااألدبىمبصرمصطفى احمد حلمى منى108843

قنااألدبىمبصرعلى محمود احمد مها108844

قنااألدبىمبصراحمد المعارف ابو خالد مها108845

قنااألدبىمبصرسليمان الكريم جاد عرفات مها108846

قنااألدبىمبصرمحمود السالم عبد الحجاج ابو مى108847
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ن356فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن413فكار رشدى/ ف

ن399فكار رشدى/ ف

راسبفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن316فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

راسبفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن320فكار رشدى/ ف

راسبفكار رشدى/ ف

ن434فكار رشدى/ ف

ن482فكار رشدى/ ف

ن390فكار رشدى/ ف

ن367فكار رشدى/ ف

ن451فكار رشدى/ ف

ن437فكار رشدى/ ف

ن363فكار رشدى/ ف

ن394فكار رشدى/ ف

ن418فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن450فكار رشدى/ ف

ن346فكار رشدى/ ف

ن383فكار رشدى/ ف

ن445فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن428فكار رشدى/ ف

ن457فكار رشدى/ ف

راسبفكار رشدى/ ف

ن372فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن362فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف
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قنااألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم ندا108848

قنااألدبىمبصرمصطفى رضوان احمد ندى108849

قنااألدبىمبصرحسن الستار عبد عاصم ندى108850

قنااألدبىمبصرنوح الدين عز عصام ندى108851

قنااألدبىمبصرمحمد امين شكرى نرمين108852

قنااألدبىمبصرمحمد على الوارث عبد نهله108853

قنااألدبىمبصرقليعى درملى نور نهله108854

قنااألدبىمبصرالدين كمال محمد هللا عبد نورا108855

قنااألدبىمبصرحسن همام محمد هاجر108856

قنااألدبىمبصرمحمد الهادى عبد موسى هاجر108857

قنااألدبىمبصرالسيد المجيد عبد السيد هبه108858

قنااألدبىمبصرعثمان محمد غالب هبه108859

قنااألدبىمبصرحفنى السالم عبد المنعم عبد هديه108860

قنااألدبىمبصرالغنى عبد المنعم عبد الغنى عبد هناء108861

قنااألدبىمبصرالدين نور محمد محمود هند108862

قنااألدبىمبصراحمد محمد الموجود عبد هند108863

قنااألدبىمبصراحمد الاله عبد بركات والء108864

قنااألدبىمبصرمحمد مطاوع جمال ياسمين108865

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد محمد يسرا108866

قنااألدبىمبصرالسيد محمد مصطفى ابتسام108867

قنااألدبىمبصرالسيد احمد على اسراء108868

قنااألدبىمبصرابراهيم حمدان عادل اسراء108869

قنااألدبىمبصرحسين حافظ الحفيظ عبد اسراء108870

قنااألدبىمبصرمحمود احمد حمدان اسماء108871

قنااألدبىمبصرهللا خلف المنعم عبد الفتاح عبد اسماء108872

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد اسماء108873

قنااألدبىمبصراحمد فراج فايز امانى108874

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد رأفت امنيه108875

قنااألدبىمبصرمحمد محمد العظيم عبد امل108876

قنااألدبىمبصراللطيف عبد المبدى عبد حسن اميره108877

قنااألدبىمبصرمحمد محمود كرم اميمه108878

قنااألدبىمبصرمرزوق حسن توفيق ايات108879

قنااألدبىمبصرالسيد على احمد ايمان108880

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد حسين الناصر عبد ايمان108881

قنااألدبىمبصراحمد محمد بركات ايه108882

قنااألدبىمبصراحمد الحميد عبد سمير ايه108883

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد عادل ايه108884

قنااألدبىمبصرسليمان حامد عاطف بيان108885

قنااألدبىمبصراحمد محمد سيد حليمه108886

قنااألدبىمبصرسليمان محمود المنعم عبد دعاء108887

قنااألدبىمبصرمحمد محمود سيد رحمه108888

قنااألدبىمبصرطايع محمود محمد رشا108889
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ن405فكار رشدى/ ف

راسبفكار رشدى/ ف

راسبفكار رشدى/ ف

ن354فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن345فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

راسبفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن388فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن385فكار رشدى/ ف

ن366فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن423فكار رشدى/ ف

ن442فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن454على االمام/ ف

ن424على االمام/ ف

ن439على االمام/ ف

ن342على االمام/ ف

راسبعلى االمام/ ف

ن476على االمام/ ف

ن359على االمام/ ف

راسبعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن431على االمام/ ف

راسبعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن358على االمام/ ف

ن378على االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن542على االمام/ ف

ن442على االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن419على االمام/ ف

ن392على االمام/ ف
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قنااألدبىمبصرقناوى الجواد عبد المواهب ابو رضا108890

قنااألدبىمبصرمحمود حسن مختار رضا108891

قنااألدبىمبصرجاهين هلب ابو غزى رقيه108892

قنااألدبىمبصرابراهيم على غالب رندا108893

قنااألدبىمبصرعوض على ناصر رويدا108894

قنااألدبىمبصرمحمد محمد المجيد عبد ساره108895

قنااألدبىمبصراحمد توفيق عشرى ساره108896

قنااألدبىمبصريحى الهادى عبد مرتضى احمد سماح108897

قنااألدبىمبصركامل محمد المعارف ابو سعاد108898

قنااألدبىمبصراسماعيل سالم احمد سهام108899

قنااألدبىمبصرحسن عالم رأفت سها108900

قنااألدبىمبصرعلى المجد ابو مختار سميه108901

قنااألدبىمبصرهللا عوض اللطيف عبد المنعم عبد شمس108902

قنااألدبىمبصرمحمد حسين محمد شيماء108903

قنااألدبىمبصرسليمان عالم بهيج صابرين108904

قنااألدبىمبصرالعال عبد عبادى الوفا ابو عايده108905

قنااألدبىمبصرجاهين هلب ابو غزى عائشه108906

قنااألدبىمبصرالوفا ابو الوهاب عبد عادل عال108907

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد الفتاح عبد عال108908

قنااألدبىمبصرعالم محمد عبود عهود108909

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد صالح غاده108910

قنااألدبىمبصرنوبى خلف مرتضى فاتن108911

قنااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد اللطيف عبد فاطمه108912

قنااألدبىمبصرعلى خليفه كرم فاطمه108913

قنااألدبىمبصرحسين محمود قاعود فاطمه108914

قنااألدبىمبصرالغنى عبد الحافظ عبد هللا خلف فرحه108915

قنااألدبىمبصرابراهيم اللطيف عبد هشام لمياء108916

قنااألدبىمبصرصابر الحكيم عبد اشرف مها108917

قنااألدبىمبصراحمد الرازق عبد المجد ابو منار108918

قنااألدبىمبصرشحاته فواز السعود ابو منار108919

قنااألدبىمبصراسماعيل صابر جمال منار108920

قنااألدبىمبصرصديق محمود كرم منار108921

قنااألدبىمبصرالاله عبد محمد احمد ندا108922

قنااألدبىمبصراللطيف عبد حميد على ناديه108923

قنااألدبىمبصررسالن احمد محمد نهله108924

قنااألدبىمبصرجاهين هلب ابو غزى نفيسه108925

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد ثروت نورهان108926

قنااألدبىمبصرحسين المجد ابو مرتضى هاجر108927

قنااألدبىمبصراحمد توفيق احمد هناء108928

قنااألدبىمبصرعيسى على مرتضى هديه108929

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمد مصطفى هدى108930

قنااألدبىمبصراحمد المتجلى عبد الوفا ابو والء108931



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4368

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن441على االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

راسبعلى االمام/ ف

راسبعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن411على االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

راسبعلى االمام/ ف

ن449على االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن428على االمام/ ف

ن367على االمام/ ف

راسبعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن361على االمام/ ف

ن342على االمام/ ف

ن467على االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن414على االمام/ ف

ن365على االمام/ ف

ن379على االمام/ ف

ن396على االمام/ ف

ن416على االمام/ ف

ن411على االمام/ ف

ن475على االمام/ ف

ن421على االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن478على االمام/ ف

ن366على االمام/ ف

ن358على االمام/ ف

ن386على االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف
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قنااألدبىمبصرصديق قاسم عابدين والء108932

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد مصطفى والء108933

قنااألدبىمبصرمحمد محمد عاطف ياسمين108934

قنااألدبىمبصرعلى السيد كرم ياسمين108935

قنااألدبىمبصرمحمد العليم عبد احمد ساره108936

قنااألدبىمبصراحمد الحميد عبد احمد اسراء108937

قنااألدبىمبصرربيع حسين السيد اسماء108938

قنااألدبىمبصرابراهيم الرازق عبد امين امل108939

قنااألدبىمبصرعلى المجيد عبد عدنان امل108940

قنااألدبىمبصراحمد محمد محمود اميره108941

قنااألدبىمبصرمحمد الاله عبد محمد ايمان108942

قنااألدبىمبصررضوان محمد ابراهيم ايه108943

قنااألدبىمبصرالعليم عبد محمد العباس ابو ايه108944

قنااألدبىمبصرالشافى عبد على خالد ايه108945

قنااألدبىمبصريونس احمد يونس بشاير108946

قنااألدبىمبصرهللا عبد الرحمن عبد االبصيرى جهاد108947

قنااألدبىمبصراحمد محمد زيدان جهاد108948

قنااألدبىمبصرمحمد السيد محمود جهاد108949

قنااألدبىمبصراحمد سليمان محمد حليمه108950

قنااألدبىمبصراحمد الاله عبد محمود حليمه108951

قنااألدبىمبصرالمجد ابو على حسن حنان108952

قنااألدبىمبصرعويس حسين محمد خديجه108953

قنااألدبىمبصرامين بدوى القاسم ابو خلود108954

قنااألدبىمبصرفهيم حسين البدرى دعاء108955

قنااألدبىمبصرالشايب الصغير محمد حسن دالل108956

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد حسين احمد رباب108957

قنااألدبىمبصرالدين نور زيد ابو الدين نور ريهام108958

قنااألدبىمبصراحمد الحميد عبد سيد سماح108959

قنااألدبىمبصرالشافى عبد على فوزى شيماء108960

قنااألدبىمبصرمحمود محمد صبرى صابرين108961

قنااألدبىمبصرمحمود على عربى صفا108962

قنااألدبىمبصراحمد االمير محمد صفاء108963

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد حسين محمود عبير108964

قنااألدبىمبصرفراج خالد مصطفى فاطمه108965

قنااألدبىمبصراحمد عباس محمد مرفت108966

قنااألدبىمبصراحمد هللا عبد عمر مروه108967

قنااألدبىمبصرالشافى عبد على فوزى مروه108968

قنااألدبىمبصرعلى محمد قناوى مروه108969

قنااألدبىمبصراحمد محمد محمود مروه108970

قنااألدبىمبصراحمد السيد عثمان مريم108971

قنااألدبىمبصرحسن المجد ابو الدين عالء منار108972

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد محمد طلعت احمد منى108973
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ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن390على االمام/ ف

ثانالعمرة/ ف

ن400العمرة/ ف

ن401العمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

راسبالعمرة/ ف

ن420العمرة/ ف

ن364العمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ن397العمرة/ ف

ن344العمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ن406العمرة/ ف

ن426العمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ن422العمرة/ ف

ن394العمرة/ ف

ن332العمرة/ ف

ن348العمرة/ ف

ن432العمرة/ ف

ن427العمرة/ ف

ن370العمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ن422العمرة/ ف

ن490العمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ن397العمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ن353العمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ن415العمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ن366العمرة/ ف
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قنااألدبىمبصرالرحمن عبد كامل محمد منيره108974

قنااألدبىمبصرحفنى عبده الحميد عبد نورهان108975

قنااألدبىمبصرصابر عمر طلعت هاجر108976

قنااألدبىمبصرحسين احمد اشرف هاله108977

قنااألدبىمبصرالدين عالء الدين نور الدين سعد هدى108978

قنااألدبىمبصرالشافى عبد محمد مكى هدى108979

قنااألدبىمبصرمحمد حسن عصمت هند108980

قنااألدبىمبصراللطيف عبد السيد احمد واضحه108981

قنااألدبىمبصرمحمود السميع عبد رمضان يسريه108982

قنااألدبىمبصرالحى عبد الحفيظ عبد رشاد اسماء108983

قنااألدبىمبصرابراهيم زاهر عاطف اسماء108984

قنااألدبىمبصررجب شعبان كسبان اسماء108985

قنااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد احمد الزهراء108986

قنااألدبىمبصرمحمود محمد عثمان الزهراء108987

قنااألدبىمبصرخضرى السيد زكريا الشيماء108988

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد الهام108989

قنااألدبىمبصرالدين نور احمد حسن اميره108990

قنااألدبىمبصرسليم محمد حماده اميره108991

قنااألدبىمبصرخليل السيد محمد اميره108992

قنااألدبىمبصرعارف الحليم عبد منير اميره108993

قنااألدبىمبصربغدادى سباق الحمد ابو اميمه108994

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد سليم فتحى ايمان108995

قنااألدبىمبصراحمد بخيت محمد ايه108996

قنااألدبىمبصرالحميد عبد محمد جابر بسمه108997

قنااألدبىمبصرالوفا ابو عباس فتحى تغريد108998

قنااألدبىمبصرهاشم العاطى عبد شحات احمد حبيبه108999

قنااألدبىمبصرسالم محمد الرحيم عبد حسناء109000

قنااألدبىمبصرعوض محمد احمد حنان109001

قنااألدبىمبصرسليم يوسف سمير حنان109002

قنااألدبىمبصرحفنى احمد الدهب ابو دعاء109003

قنااألدبىمبصرمحمد فهمى الكريم جاد دعاء109004

قنااألدبىمبصرحمودى الوهاب عبد حسن دعاء109005

قنااألدبىمبصرخضر العزيز عبد محمود دعاء109006

قنااألدبىمبصراحمد صديق احمد دينا109007

قنااألدبىمبصرامين جعفرى ايمن دينا109008

قنااألدبىمبصرالسيد احمد صالح رحاب109009

قنااألدبىمبصرامين بربرى حاتم زينب109010

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الرحيم عبد سعودات109011

قنااألدبىمبصرعلى صديق فتحى شروق109012

قنااألدبىمبصرهاشم الطاهر احمد شيماء109013

قنااألدبىمبصرمحمد الكريم عبد حسين شيماء109014

قنااألدبىمبصرحفنى كامل رفعت شيماء109015
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ثانالعمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ن485العمرة/ ف

ن399العمرة/ ف

ن376العمرة/ ف

ن319العمرة/ ف

راسبالعمرة/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن418بخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن384بخانس قصير/ ف

ن368بخانس قصير/ ف

ن441بخانس قصير/ ف

ن453بخانس قصير/ ف

ن426بخانس قصير/ ف

ن428بخانس قصير/ ف

ن416بخانس قصير/ ف

ن454بخانس قصير/ ف

ن468بخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن404بخانس قصير/ ف

ن498بخانس قصير/ ف

ن472بخانس قصير/ ف

ن467بخانس قصير/ ف
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قنااألدبىمبصرخبير محمد الدين نصر شيماء109016

قنااألدبىمبصرعلى تغيان حشمت عبير109017

قنااألدبىمبصرعلى محمد سعد غاده109018

قنااألدبىمبصرجاد الحميد عبد السيد فاطمه109019

قنااألدبىمبصرحسين مهران الرازق عبد فاطمه109020

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد كمال فرحه109021

قنااألدبىمبصرموافى محمد الدين صالح الملقب احمد مريم109022

قنااألدبىمبصربكرى اسماعيل الوهاب عبد منار109023

قنااألدبىمبصرمحمد يحيى الرؤف عبد منال109024

قنااألدبىمبصرعبادى ربه عبد فتحى منى109025

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد الشافى عبد ناديه109026

قنااألدبىمبصرالسيد محمود الكريم جاد ناريمان109027

قنااألدبىمبصرجبريل الرب جاد فتحى نجالء109028

قنااألدبىمبصرعلى احمد محمد نجوى109029

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد المحسن عبد طلعت نرمين109030

قنااألدبىمبصرعلى توفيق عصام نسرين109031

قنااألدبىمبصرحسانين حامد صبرى نفيسه109032

قنااألدبىمبصرعثمان محمد عثمان نهال109033

قنااألدبىمبصرالسمان الباسط عبد سيد نهله109034

قنااألدبىمبصرالحكم عبد محمد احمد نوره109035

قنااألدبىمبصرامين محمد الدين نصر نوره109036

قنااألدبىمبصرالعال عبد احمد محمد نورهان109037

قنااألدبىمبصرالدين نور جالل طلحه هاجر109038

قنااألدبىمبصرخليفه فؤاد اللطيف عبد هاجر109039

قنااألدبىمبصرسليم فؤاد اكرم هبه109040

قنااألدبىمبصرالشاكر محمد االسد محمد احمد يسرا109041

قنااألدبىمبصرمحمد شمندى محمود اسراء109042

قنااألدبىمبصرعلى حسين عاصم اسماء109043

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد صديق الناصر عبد الهام109044

قنااألدبىمبصرمحمود حربى محمد كحالوى امال109045

قنااألدبىمبصرمحمد حسين جابر امل109046

قنااألدبىمبصرحسين احمد مسلم امل109047

قنااألدبىمبصرحسين جاد ماهر اميره109048

قنااألدبىمبصرالحسن ابو المنصف عبد سمير ايمان109049

قنااألدبىمبصراحمد الفتاح عبد كرم ايمان109050

قنااألدبىمبصرمحمد الوفا ابو شحاته بخيته109051

قنااألدبىمبصرمحمد فاروق عبده جهاد109052

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد احمد محمد جهاد109053

قنااألدبىمبصرالحمد ابو حامد شحاته حنان109054

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم محمود خلود109055

قنااألدبىمبصربدر احمد محمد احمد محمود خلود109056

قنااألدبىمبصرقنديل حسن حلمى محمد دنيا109057
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ن463بخانس قصير/ ف

ن457بخانس قصير/ ف

ن459بخانس قصير/ ف

ن421بخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن405.5بخانس قصير/ ف

ن523بخانس قصير/ ف

ن493.5بخانس قصير/ ف

ن449بخانس قصير/ ف

ن419بخانس قصير/ ف

ن473بخانس قصير/ ف

ن463بخانس قصير/ ف

ن340بخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

راسببخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن338بخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن339بخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن337بخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانالمحارزة/ ف

ن369المحارزة/ ف

ن460المحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف

راسبالمحارزة/ ف

ن412المحارزة/ ف

ن405المحارزة/ ف

ن387المحارزة/ ف

ن461المحارزة/ ف

ن380المحارزة/ ف

ن392المحارزة/ ف

ن527المحارزة/ ف

ن402المحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف
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قنااألدبىمبصرعلى حافظ عادل دوابه109058

قنااألدبىمبصرالحسن ابو حسن بطيخ رسميه109059

قنااألدبىمبصراسماعيل سالم عاصم ريهام109060

قنااألدبىمبصرمحمد حسن السالم عبد زينب109061

قنااألدبىمبصرعلى الوفا ابو النعيم عبد سحر109062

قنااألدبىمبصرعليو حسن محمد سهيله109063

قنااألدبىمبصردرويش الحميد عبد صبرى شريهان109064

قنااألدبىمبصرفهمى صالح حربى شيماء109065

قنااألدبىمبصرمحمود هللا فضل محمود صباح109066

قنااألدبىمبصرمحمد حسن ايمن صفاء109067

قنااألدبىمبصراحمد محمد الهدى ابو عبير109068

قنااألدبىمبصرالنبى عبد امين انور عبير109069

قنااألدبىمبصرصديق احمد صديق عبير109070

قنااألدبىمبصراحمد الفتاح عبد محمد عبير109071

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد عال109072

قنااألدبىمبصرسعد احمد عنتر فاطمه109073

قنااألدبىمبصرمحمود مكى عيد فاطمه109074

قنااألدبىمبصرمحمود محمد محمود فاطمه109075

قنااألدبىمبصريوسف احمد رمضان فرحه109076

قنااألدبىمبصرحسن احمد ناصر لمياء109077

قنااألدبىمبصرالدين نور محمد عمران مريم109078

قنااألدبىمبصرعلى كاشف حسن منار109079

قنااألدبىمبصراالمين احمد محمد حسن منار109080

قنااألدبىمبصرمحمد على ربيع منار109081

قنااألدبىمبصررحاب محمد صابر منار109082

قنااألدبىمبصرامين المبدى عبد امين منال109083

قنااألدبىمبصرالكريم عبد العظيم عبد كليب منى109084

قنااألدبىمبصرتوفيق محمد بدرى مها109085

قنااألدبىمبصرمحمد الدين صالح محمد مياده109086

قنااألدبىمبصرعطيه حسين ايمن ناهد109087

قنااألدبىمبصرمحمد الاله عبد جمال هاجر109088

قنااألدبىمبصرالسمان محمد فوزى هايدى109089

قنااألدبىمبصرمحمود العليم عبد الجناح عاصم همت109090

قنااألدبىمبصراحمد محمد سيد هند109091

قنااألدبىمبصرصديق احمد صديق والء109092

قنااألدبىمبصرالمجد ابو الحسن ابو سعودى ياسمين109093

قنااألدبىمبصرمسعود شحاته المرضى عبد ياسمين109094

قنااألدبىمبصرمحمد الدين صالح محمد ياسمين109095

قنااألدبىمبصرصياد لطفى قناوى ازهار109096

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد سيد اسماء109097

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الوهاب عبد الفتاح عبد اسماء109098

قنااألدبىمبصرمحمود فتحى عدلى اسماء109099
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ثانالمحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف

ن604المحارزة/ ف

ن569المحارزة/ ف

راسبالمحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف

راسبالمحارزة/ ف

راسبالمحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف

راسبالمحارزة/ ف

راسبالمحارزة/ ف

راسبالمحارزة/ ف

ن468المحارزة/ ف

ن478المحارزة/ ف

ن425المحارزة/ ف

ن531المحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف

ن391المحارزة/ ف

ن472المحارزة/ ف

ن499المحارزة/ ف

ن478المحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف

ن372المحارزة/ ف

ن366المحارزة/ ف

ن431.5المحارزة/ ف

ن502المحارزة/ ف

ن409المحارزة/ ف

ن424المحارزة/ ف

ن399المحارزة/ ف

ن376المحارزة/ ف

ن407المحارزة/ ف

ن421المحارزة/ ف

ن412المحارزة/ ف

ن443المحارزة/ ف

راسبابوشوشة/ ف

ن396ابوشوشة/ ف

ن531ابوشوشة/ ف

ن351ابوشوشة/ ف
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قنااألدبىمبصرحسين نعيم احمد االء109100

قنااألدبىمبصرالدين نور رشيد خالد امانى109101

قنااألدبىمبصرحسين محمود فوزى امانى109102

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد الحمد ابو فيصل انتصار109103

قنااألدبىمبصرالدين نور رشيد رمضان انوار109104

قنااألدبىمبصرمحمد فتحى االدهم ايمان109105

قنااألدبىمبصرمحمود محمد صبرى ايمان109106

قنااألدبىمبصرالكريم جاد المنعم عبد طلعات ايمان109107

قنااألدبىمبصرحسين السيد احمد ايه109108

قنااألدبىمبصراسماعيل حسن هللا فضل ايه109109

قنااألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد متولى حسناء109110

قنااألدبىمبصراحمد فؤاد محمود حنان109111

قنااألدبىمبصرالراوى طه عمر خلود109112

قنااألدبىمبصرالدين نور محمود صالح دينا109113

قنااألدبىمبصرمرسى صالح الستار عبد دنيا109114

قنااألدبىمبصربشير سعيد خالد رحاب109115

قنااألدبىمبصرالشافى عبد مختار محمد زينب109116

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد حسانين لطفى سماح109117

قنااألدبىمبصراحمد فؤاد صدقى سيده109118

قنااألدبىمبصرحمدان بدرى منصور صابرين109119

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد سيد شوقى ضحى109120

قنااألدبىمبصرهللا عطا هللا خلف حسن عزه109121

قنااألدبىمبصرمحمود طاهر يحى عزه109122

قنااألدبىمبصرشحاته الدين نصر محمد كوثر109123

قنااألدبىمبصراحمد الصبور عبد الناصر عبد مريم109124

قنااألدبىمبصراحمد على محمد مصريه109125

قنااألدبىمبصرمحمد حمدان خالد منار109126

قنااألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد منصور نجالء109127

قنااألدبىمبصرهاشم الصادق الدين نصر نهاد109128

قنااألدبىمبصرالمولى جاد المجد ابو رأفت نهله109129

قنااألدبىمبصراحمد فواز عشرى نوره109130

قنااألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد العابدين زين هاجر109131

قنااألدبىمبصرحسن برعى على هدير109132

قنااألدبىمبصرمحمد هللا خلف سيد هيام109133

قنااألدبىمبصرمحمد محمد محمود وفاء109134

قنااألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد محمد ابتسام109135

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد احمد اسامه احسان109136

قنااألدبىمبصراحمد سيد احمد اسراء109137

قنااألدبىمبصربخيت مصطفى حمدى اسراء109138

قنااألدبىمبصرالدين نور الدين جمال عادل اسراء109139

قنااألدبىمبصردردير المجد ابو عاطف اسراء109140

قنااألدبىمبصرحسانين الخير عبد الباسط عبد اسراء109141
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ثانابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ن354ابوشوشة/ ف

ن378ابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ن335ابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ن344ابوشوشة/ ف

ن468ابوشوشة/ ف

ن461ابوشوشة/ ف

راسبابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ن459ابوشوشة/ ف

ن423ابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ن438ابوشوشة/ ف

ن380ابوشوشة/ ف

ن482ابوشوشة/ ف

ن393ابوشوشة/ ف

راسبابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ن397ابوشوشة/ ف

ن366ابوشوشة/ ف

راسبابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

راسبابوشوشة/ ف

راسبابوشوشة/ ف

ن403فرشوط/ ف

ن453فرشوط/ ف

ن425فرشوط/ ف

ن374فرشوط/ ف

ن429فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن390فرشوط/ ف
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قنااألدبىمبصربكرى عريان سالمه اسراء109142

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد اسراء109143

قنااألدبىمبصراحمد الحفيظ عبد اشرف اسماء109144

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو خالد اسماء109145

قنااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد المحسن عبد اسماء109146

قنااألدبىمبصرصابر محمد محمود اسماء109147

قنااألدبىمبصرالنجار احمد نصحى تركى اشراق109148

قنااألدبىمبصرطاهر فوزى محمد االء109149

قنااألدبىمبصرحامد رضوان الراضى عبد طاهر االء109150

قنااألدبىمبصرعمران على عثمان االء109151

قنااألدبىمبصراحمد الفاوى على حمدى الزهراء109152

قنااألدبىمبصرالعليم عبد الباقى عبد سيد الزهراء109153

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد عاطف الزهراء109154

قنااألدبىمبصرالاله عبد العليم عبد الستار عبد الزهراء109155

قنااألدبىمبصرالدين عالء الفتوح ابو الباسط عبد الزهراء109156

قنااألدبىمبصراحمد هللا خلف مختار الزهراء109157

قنااألدبىمبصراحمد محمد ممدوح الزهراء109158

قنااألدبىمبصرفراج يوسف هللا خلف الشيماء109159

قنااألدبىمبصرخليفه سعيد خليفه الشيماء109160

قنااألدبىمبصرعمر محمود المنعم عبد عيسى الشيماء109161

قنااألدبىمبصرعلى احمد محمد الشيماء109162

قنااألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد محمد الشيماء109163

قنااألدبىمبصرمحمدين احمد المعز عبد اللمياء109164

قنااألدبىمبصرحسب المبدى عبد عزت امل109165

قنااألدبىمبصرحسن احمد محمد امل109166

قنااألدبىمبصرعطيه المجد ابو مصطفى امل109167

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد عاطف امانى109168

قنااألدبىمبصرحسن هللا خلف عطيتو امنيه109169

قنااألدبىمبصرغريب جمعه فتحى امنيه109170

قنااألدبىمبصربربرى صبرى لقمان اميره109171

قنااألدبىمبصرمحمود محمد احمد اميره109172

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد كامل جمعه اميره109173

قنااألدبىمبصرالشريف عالم محمد الدين حسام اميره109174

قنااألدبىمبصراحمد الصغير محمد الرحيم عبد اميره109175

قنااألدبىمبصراحمد السالم عبد الهادى عبد اميره109176

قنااألدبىمبصرالكريم جاد محمد عشرى اميره109177

قنااألدبىمبصراحمد الاله عبد كرم اميره109178

قنااألدبىمبصرالشاذلى العليم عبد فتحى ايمان109179

قنااألدبىمبصرعصر العظيم عبد مصطفى ايمان109180

قنااألدبىمبصرمتولى فهمى الصبور عبد ايه109181

قنااألدبىمبصرابراهيم العال ابو محمد ايه109182

قنااألدبىمبصراللطيف عبد فهمى محمد بدور109183
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ن510فرشوط/ ف

ن449فرشوط/ ف

ن450فرشوط/ ف

ن523فرشوط/ ف

ن425فرشوط/ ف

ن435فرشوط/ ف

ن421فرشوط/ ف

ن457فرشوط/ ف

ن339فرشوط/ ف

ن468فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن396فرشوط/ ف

ن384فرشوط/ ف

ن529فرشوط/ ف

ن416فرشوط/ ف

ن466فرشوط/ ف

ن515فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن463فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن433فرشوط/ ف

ن443فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن404فرشوط/ ف

ن435فرشوط/ ف

ن523فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن420فرشوط/ ف

ن379فرشوط/ ف

ن429فرشوط/ ف

ن399فرشوط/ ف

ن398فرشوط/ ف

ن380فرشوط/ ف

ن371فرشوط/ ف

ن365فرشوط/ ف

ن391فرشوط/ ف

ن459فرشوط/ ف

ن563فرشوط/ ف

ن386فرشوط/ ف

ن466فرشوط/ ف

ن511فرشوط/ ف
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قنااألدبىمبصرالواحد عبد خليفه خالد جهاد109184

قنااألدبىمبصرمحمد الحكم عبد محمد جهاد109185

قنااألدبىمبصرمحمد حامد مسعود جهاد109186

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد عبده رمضان حسناء109187

قنااألدبىمبصرمحمد محمد الصبور عبد حسناء109188

قنااألدبىمبصرصاوى محمد خلف حسناء109189

قنااألدبىمبصرالرسول عبد الصبور عبد الدين صالح حفصه109190

قنااألدبىمبصرحسين شكرى عاطف حالوتهم109191

قنااألدبىمبصرحسان فهمى محمد حمديه109192

قنااألدبىمبصرهللا خلف محمد رفيق حنان109193

قنااألدبىمبصرمحمد يوسف عرفات حنان109194

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم خلود109195

قنااألدبىمبصراحمد محمد صالح خلود109196

قنااألدبىمبصرمحمدين احمد طلعت خلود109197

قنااألدبىمبصراحمد على ممدوح خلود109198

قنااألدبىمبصررسالن حسين منصور خلود109199

قنااألدبىمبصرالعال ابو المجد ابو عاطف داليا109200

قنااألدبىمبصراحمد سيد احمد دعاء109201

قنااألدبىمبصرهللا عبد جابر رمضان دعاء109202

قنااألدبىمبصراحمد رفاعى نادى دعاء109203

قنااألدبىمبصروزيرى حسن المنصف عبد رابعه109204

قنااألدبىمبصراحمد محمود عربى رباب109205

قنااألدبىمبصرمحمد سيد المعارف ابو رحاب109206

قنااألدبىمبصرامين محمد الدين شهاب رحاب109207

قنااألدبىمبصرعوض المقصود عبد محسب رحاب109208

قنااألدبىمبصرويفى امين محمد محمد رحاب109209

قنااألدبىمبصرقاسم سيد المنصف عبد رحمه109210

قنااألدبىمبصرمحمد محمود المنعم عبد رقيه109211

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود رشاد ريهام109212

قنااألدبىمبصرتوفيق محمد البصير عبد ريهام109213

قنااألدبىمبصرسليمان الراضى عبد حمدى زينب109214

قنااألدبىمبصرعطيه احمد محمد زينب109215

قنااألدبىمبصرمكى الراضى عبد محمد زينب109216

قنااألدبىمبصرمحمد فتحى محمود زينب109217

قنااألدبىمبصرمحمد كمال محمود زينب109218

قنااألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد الوفا ابو ساره109219

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد الرحيم عبد ساره109220

قنااألدبىمبصرالدين فخر فهيم الدين فخر ساره109221

قنااألدبىمبصرمطاوع الحكيم عبد محمد ساره109222

قنااألدبىمبصرمحمد الموجود عبد حسين سلوى109223

قنااألدبىمبصرفاوى سعد صالح سميحه109224

قنااألدبىمبصرمحمود فتحى محمود سميره109225
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ن467فرشوط/ ف

ن430فرشوط/ ف

ن377فرشوط/ ف

ن379فرشوط/ ف

ن424فرشوط/ ف

ن350فرشوط/ ف

ن505فرشوط/ ف

ن381فرشوط/ ف

ن361فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن406فرشوط/ ف

ن458فرشوط/ ف

ن465فرشوط/ ف

ن418فرشوط/ ف

ن355فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن390فرشوط/ ف

ن342فرشوط/ ف

ن551فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن514فرشوط/ ف

ن444فرشوط/ ف

ن451فرشوط/ ف

ن432فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن421فرشوط/ ف

ن431فرشوط/ ف

ن496فرشوط/ ف

ن451فرشوط/ ف

ن460فرشوط/ ف

ن399فرشوط/ ف

ن383فرشوط/ ف

ن440فرشوط/ ف

ن405فرشوط/ ف

ن480فرشوط/ ف

ن501فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن444فرشوط/ ف

ن411فرشوط/ ف

ن436فرشوط/ ف

ن462فرشوط/ ف
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قنااألدبىمبصرالعال عبد اسماعيل محمد سها109226

قنااألدبىمبصرجابر محمد الحجاج ابو سهيله109227

قنااألدبىمبصراحمد قاسم اليمنى كمال سهيله109228

قنااألدبىمبصرالحميد عبد خليل محمد سياده109229

قنااألدبىمبصرمحمد توفيق الحكم عبد شريهان109230

قنااألدبىمبصرحامد حلمى محمود شيرين109231

قنااألدبىمبصرالوفا ابو احمد حماده صابرين109232

قنااألدبىمبصربكر تمام على صباح109233

قنااألدبىمبصراحمد على سليمان صفاء109234

قنااألدبىمبصرابراهيم غريب المعطى عبد صفاء109235

قنااألدبىمبصراحمد هللا عبد صالح صفاء109236

قنااألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد احمد صفيه109237

قنااألدبىمبصرامين محمد الدين شهاب ضحى109238

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد محمد عائشه109239

قنااألدبىمبصرحسين محمود كرم عبير109240

قنااألدبىمبصراللطيف عبد حسين عاطف عبير109241

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد الاله عبد فرغل عزه109242

قنااألدبىمبصرالرسول عبد محمد رمزى عال109243

قنااألدبىمبصراحمد عكاشه طلعت عال109244

قنااألدبىمبصراحمد الباسط عبد فتحى عال109245

قنااألدبىمبصرعلى منصور حفظى احمد علياء109246

قنااألدبىمبصرسيد المجد ابو محمد غاده109247

قنااألدبىمبصرحسن الراضى عبد المعارف ابو فاطمه109248

قنااألدبىمبصرالحفيظ عبد محمود بركات فاطمه109249

قنااألدبىمبصرمحمد الفضل ابو حسن فاطمه109250

قنااألدبىمبصرمحمد محمد خالد فاطمه109251

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد فهمى العابدين زين فاطمه109252

قنااألدبىمبصرمهدى محمود المنعم عبد فاطمه109253

قنااألدبىمبصرمهدى على منصور على فاطمه109254

قنااألدبىمبصرعثمان همام عواد فاطمه109255

قنااألدبىمبصرضمرانى قناوى فتحى فاطمه109256

قنااألدبىمبصرعمر محمد محمد فاطمه109257

قنااألدبىمبصرالحميد عبد محمد الباسط عبد فرح109258

قنااألدبىمبصرمحمدين ابراهيم الباسط عبد فرحه109259

قنااألدبىمبصرعالم ربه عبد نتاجى فرحه109260

قنااألدبىمبصرالعال ابو محمد الناصر عبد كامليا109261

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد الفضل ابو محمد كريمه109262

قنااألدبىمبصرحسن صابر الحميد عبد لمياء109263

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد احمد الناصر عبد مروه109264

قنااألدبىمبصرحافظ مصطفى كرم مريم109265

قنااألدبىمبصرالدين عالء الفتوح ابو الصغير محمد مريم109266

قنااألدبىمبصرمسعود محمد محمد محمود مريم109267
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ن459فرشوط/ ف

ن468فرشوط/ ف

ن546فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن411فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن361فرشوط/ ف

ن387فرشوط/ ف

ن374فرشوط/ ف

ن393فرشوط/ ف

ن407فرشوط/ ف

ن358فرشوط/ ف

راسبفرشوط/ ف

ن365فرشوط/ ف

ن354فرشوط/ ف

ن344فرشوط/ ف

ن505فرشوط/ ف

راسبفرشوط/ ف

ن449فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن392فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن381فرشوط/ ف

ن410فرشوط/ ف

ن532فرشوط/ ف

ن367فرشوط/ ف

ن381فرشوط/ ف

ن427فرشوط/ ف

ن503فرشوط/ ف

ن513فرشوط/ ف

ن373فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن494فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن399فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن503فرشوط/ ف

ن405فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف
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قنااألدبىمبصراحمد حسين احمد منار109268

قنااألدبىمبصرامين الستار عبد اسامه منار109269

قنااألدبىمبصرسليم اللطيف عبد هللا عبد منار109270

قنااألدبىمبصرمحمد حمدى عدلى منار109271

قنااألدبىمبصرهللا عبد سيد كرم منار109272

قنااألدبىمبصرعالم النعيم عبد ماهر منار109273

قنااألدبىمبصرمحمد يوسف قرشى منى109274

قنااألدبىمبصرالشريف زكى سمير محمد مياده109275

قنااألدبىمبصرالقادر عبد هارون اشرف ميرنا109276

قنااألدبىمبصرعالم محمود موسى ناريمان109277

قنااألدبىمبصرمحمود محمد كرم ناهد109278

قنااألدبىمبصرعلى توفيق فتحى نجالء109279

قنااألدبىمبصرويفى كامل محمد نجالء109280

قنااألدبىمبصرحسن محمد الجليل عبد ندا109281

قنااألدبىمبصرماجد كامل جمال ندى109282

قنااألدبىمبصرعمر حفنى الرازق عبد ندى109283

قنااألدبىمبصرمحمد توفيق الحكم عبد نرمين109284

قنااألدبىمبصرحماده جبريل الحميد عبد نرمين109285

قنااألدبىمبصرابراهيم الدين نور المريد عبد نرمين109286

قنااألدبىمبصرالدين نور رشدى محمد اشرف محمد نرمين109287

قنااألدبىمبصرهللا عبد احمد حامد نسمه109288

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد حشمت الناصر عبد نشوى109289

قنااألدبىمبصرحسن الاله عبد محمود نهله109290

قنااألدبىمبصراحمد النجا ابو بهلول نهله109291

قنااألدبىمبصراللطيف عبد فخرى خالد نهله109292

قنااألدبىمبصرحسن اللطيف عبد محمد نهله109293

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد الحكيم عبد محمد نهى109294

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الفتاح عبد نورا109295

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الوفا ابو كرم نورا109296

قنااألدبىمبصرسيد الفتاح عبد صالح نورهان109297

قنااألدبىمبصرعثمان فخرى عز نورهان109298

قنااألدبىمبصرمحمود محمد احمد هاجر109299

قنااألدبىمبصرحامد رضوان الراضى عبد طاهر هاجر109300

قنااألدبىمبصرالدين نصر الكريم جاد حمدى هبه109301

قنااألدبىمبصرسباق على الرازق عبد هدير109302

قنااألدبىمبصرمحمد الموجود عبد احمد هناء109303

قنااألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد هللا عبد هناء109304

قنااألدبىمبصرابراهيم غريب حسين وفاء109305

قنااألدبىمبصراحمد الدين كمال ربيع وفاء109306

قنااألدبىمبصرعلى احمد عسران وفاء109307

قنااألدبىمبصراللطيف عبد وردانى احمد والء109308

قنااألدبىمبصرطه الرحيم عبد طه والء109309
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ثانفرشوط/ ف

ن406فرشوط/ ف

ن431فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن502فرشوط/ ف

ن398فرشوط/ ف

راسبفرشوط/ ف

راسبفرشوط/ ف

ن396فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن410فرشوط/ ف

ن473فرشوط/ ف

ن385فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن396فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن435فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن411فرشوط/ ف

ن371فرشوط/ ف

ن404فرشوط/ ف

ن450فرشوط/ ف

ن466فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

راسبفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

راسبفرشوط/ ف

ن369فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن353فرشوط/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4387

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قنااألدبىمبصرمحمد الجواد عبد قرشى والء109310

قنااألدبىمبصراسماعيل عالم محمد والء109311

قنااألدبىمبصريوسف الحميد عبد جمال ياسمين109312

قنااألدبىمبصرقناوى محمود نمر ياسمين109313

قنااألدبىمبصرسيد هللا عطا خالد ياسمين109314

قنااألدبىمبصراحمد حمدى ضاحى هدى109315

قنااألدبىمبصرشمروخ الستار عبد ممدوح مروه109316

قنااألدبىمبصرالعدب ابو حسن صفوت اسراء109317

قنااألدبىمبصرعلى الحسن ابو المجيد عبد الحجاج ابو جهاد109318

قنااألدبىمبصرعلى محمد حسن ثابت حنان109319

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد اسعد دنيا109320

قنااألدبىمبصراحمد قاسم الهادى عبد رانيا109321

قنااألدبىمبصرفؤاد العليم عبد كرم رحاب109322

قنااألدبىمبصرالوفا ابو محمد احمد رقيه109323

قنااألدبىمبصرالحميد عبد خليل محمد زهره109324

قنااألدبىمبصرعمر محمود احمد زينب109325

قنااألدبىمبصرعلى مراد محمود زينب109326

قنااألدبىمبصرالدين نور العزيز عبد الباسط عبد عبير109327

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد احمد محمد السالم عبد عزه109328

قنااألدبىمبصرصادق المجد ابو فرج مروه109329

قنااألدبىمبصرسليمان الشافى عبد خالد شيرين109330

قنااألدبىمبصرحسن حامد اشرف نهى109331

قنااألدبىمبصرمحمد الموجود عبد احمد اسراء109332

قنااألدبىمبصرمحمود حسين على اسراء109333

قنااألدبىمبصرالراضى عبد على محمود اسراء109334

قنااألدبىمبصرالسيد المنصف عبد الوفا ابو اسماء109335

قنااألدبىمبصراسماعيل احمد حمدى اسماء109336

قنااألدبىمبصرقناوى محمد شوقى اسماء109337

قنااألدبىمبصرهللا خلف حسين العال عبد اسماء109338

قنااألدبىمبصرعثمان حسن محمد اسماء109339

قنااألدبىمبصرالواحد عبد على محمد اسماء109340

قنااألدبىمبصرمحمد محمود على االء109341

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد االء109342

قنااألدبىمبصرامين المنعم عبد عاصم الزهراء109343

قنااألدبىمبصردردير الحكيم عبد الكريم عبد الزهراء109344

قنااألدبىمبصراحمد الدين نور المعز عبد الزهراء109345

قنااألدبىمبصرحسن الرحيم عبد محمد الشيماء109346

قنااألدبىمبصراحمد الحميد عبد خليفه الهام109347

قنااألدبىمبصرمحمد عطيه المجد ابو امانى109348

قنااألدبىمبصرالسيد الحمد ابو الستار عبد امانى109349

قنااألدبىمبصرالسيد محمد السيد امل109350

قنااألدبىمبصراحمد بسطاوى الصبور عبد امل109351
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ثانفرشوط/ ف

ن334فرشوط/ ف

ن379فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن563فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

راسبفرشوط/ ف

ن378فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن362فرشوط/ ف

ن347فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

راسبفرشوط/ ف

ن373فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن368فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

راسبفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن379السعادة دير/ ف

ن413السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن384السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن406السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن396السعادة دير/ ف

ن346السعادة دير/ ف

ن377السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن515السعادة دير/ ف

ن515السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن401السعادة دير/ ف

ن364السعادة دير/ ف

ن476السعادة دير/ ف

ن537السعادة دير/ ف
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قنااألدبىمبصرعثمان محمد محمد امل109352

قنااألدبىمبصراحمد حفنى الستار عبد اميره109353

قنااألدبىمبصراحمد محمد على اميره109354

قنااألدبىمبصرحسن الاله عبد حسن ايمان109355

قنااألدبىمبصرهاشم عزب عزت ايمان109356

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد ايمان109357

قنااألدبىمبصرمحمد الاله عبد ممدوح ايمان109358

قنااألدبىمبصرمحمد على حمدى ايه109359

قنااألدبىمبصرالسيد محمود عاطف ايه109360

قنااألدبىمبصرالحكيم عبد حسن على ايه109361

قنااألدبىمبصرحسين محمود حسين بسمه109362

قنااألدبىمبصرمحمود العال عبد محمود بسمه109363

قنااألدبىمبصرمحمود احمد الرحمن عبد جهاد109364

قنااألدبىمبصرمحمد صبرى الوفا ابو حسناء109365

قنااألدبىمبصرحسان الموجود عبد محمد حسناء109366

قنااألدبىمبصراحمد على الحميد عبد خلود109367

قنااألدبىمبصرشمروخ محمد جمال دعاء109368

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمود دعاء109369

قنااألدبىمبصراحمد محمد هللا عبد دينا109370

قنااألدبىمبصرمحمد احمد مختار رانيا109371

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الحميد عبد رحمه109372

قنااألدبىمبصرمحمود حسين محمد رضا109373

قنااألدبىمبصرمحمود محمد محمود روجينا109374

قنااألدبىمبصرحمدان الشافى عبد راشد ريهام109375

قنااألدبىمبصرعطيه فتحى عمر ريهام109376

قنااألدبىمبصراحمد محمد حسن زهراء109377

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد توفيق الحكيم عبد زهراء109378

قنااألدبىمبصرحمدان الشافى عبد راشد ساره109379

قنااألدبىمبصرمحمد فراج السيد سحر109380

قنااألدبىمبصراحمد حلمى اشرف سلمى109381

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد توفيق السيد سماح109382

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد هللا عبد على سمر109383

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد سها109384

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد سهير109385

قنااألدبىمبصرمحمد السيد احمد شيماء109386

قنااألدبىمبصرالسيد محمود رمضان شيماء109387

قنااألدبىمبصرعبده محمد الحميد عبد شيماء109388

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد الاله عبد العزيز عبد شيماء109389

قنااألدبىمبصرحسين الحسن ابو محمود عايده109390

قنااألدبىمبصرمحمد محمد على عبير109391

قنااألدبىمبصراحمد حجازى قاعود عبير109392

قنااألدبىمبصرمحمد بكرى بسيونى عفاف109393



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4390

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن451السعادة دير/ ف

ن482السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن417السعادة دير/ ف

ن454السعادة دير/ ف

ن439السعادة دير/ ف

ن447السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن417السعادة دير/ ف

ن419السعادة دير/ ف

ن394السعادة دير/ ف

ن385السعادة دير/ ف

ن429السعادة دير/ ف

ن488السعادة دير/ ف

ن345السعادة دير/ ف

ن385السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن544السعادة دير/ ف

ن430السعادة دير/ ف

ن410السعادة دير/ ف

ن340السعادة دير/ ف

ن382السعادة دير/ ف

ن426السعادة دير/ ف

ن442السعادة دير/ ف

ن417السعادة دير/ ف

ن479السعادة دير/ ف

ن449السعادة دير/ ف

ن410السعادة دير/ ف

ن451السعادة دير/ ف

ن418السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن453السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن416السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن474السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن390السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف
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قنااألدبىمبصرحفنى الظاهر عبد شرقاوى عال109394

قنااألدبىمبصرحسين على محمد عال109395

قنااألدبىمبصراحمد الغنى عبد محمد علياء109396

قنااألدبىمبصرعالم همام سيد فاطمه109397

قنااألدبىمبصررضوان ضمرانى الحميد عبد فاطمه109398

قنااألدبىمبصراحمد سيد احمد فايزه109399

قنااألدبىمبصرحسين الحسن ابو احمد مريم109400

قنااألدبىمبصرالسالم عبد محمد المجد ابو منار109401

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمود محمد منار109402

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد فوزى احمد نجالء109403

قنااألدبىمبصرعلى احمد على نجالء109404

قنااألدبىمبصريونس الصغير احمد حماده ندى109405

قنااألدبىمبصرعطيه المنعم عبد خالد ندى109406

قنااألدبىمبصرالسيد محمود السيد نعمه109407

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد نهله109408

قنااألدبىمبصرحسين الحسن ابو الحميد عبد نهله109409

قنااألدبىمبصرمحمد عليو محمد نهله109410

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد بهلول هاجر109411

قنااألدبىمبصرايوب الاله عبد الناصر عبد هاجر109412

قنااألدبىمبصراحمد السيد عبيد هاله109413

قنااألدبىمبصرعلى محمد الفضل ابو هبه109414

قنااألدبىمبصرفرج الحميد عبد فرج هبه109415

قنااألدبىمبصربرعى محمد جابر هدى109416

قنااألدبىمبصراحمد محمود احمد هند109417

قنااألدبىمبصرعلى محمود على هند109418

قنااألدبىمبصرصادق على عاطف وفاء109419

قنااألدبىمبصرتوفيق على الحميد عبد وفاء109420

قنااألدبىمبصرمحمود ثابت السيد والء109421

قنااألدبىمبصراحمد سليم صادق والء109422

قنااألدبىمبصريوسف محمد كمال والء109423

قنااألدبىمبصردياب الموجود عبد اسعد ياسمين109424

قنااألدبىمبصرالعال عبد سليمان محمد ياسمين109425

قنااألدبىمبصربسطامى على محمود يسرا109426

قنااألدبىمبصرتركى رمضان بكر ابو اسماء109427

قنااألدبىمبصرالمجد ابو الحمد ابو محمود اسماء109428

قنااألدبىمبصرحفنى فاضل المنصف عبد الزهراء109429

قنااألدبىمبصراحمد على عاطف اميره109430

قنااألدبىمبصرمحمد على عالم حسناء109431

قنااألدبىمبصرالحكيم عبد سقاو على خلود109432

قنااألدبىمبصرمحمد احمد سعد دعاء109433

قنااألدبىمبصراحمد فرغل محمد دنيا109434

قنااألدبىمبصرالعال عبد الاله عبد يوسف رانيا109435
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ثانالسعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن498السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن472السعادة دير/ ف

ن480السعادة دير/ ف

ن468السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن418السعادة دير/ ف

ن441السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن424السعادة دير/ ف

ن476السعادة دير/ ف

ن531السعادة دير/ ف

ن447.5السعادة دير/ ف

ن468السعادة دير/ ف

ن493السعادة دير/ ف

راسبالسعادة دير/ ف

راسبالسعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ن514السعادة دير/ ف

راسبالسعادة دير/ ف

ن449السعادة دير/ ف

ن541السعادة دير/ ف

ن442السعادة دير/ ف

ن429السعادة دير/ ف

ن527السعادة دير/ ف

ن522السعادة دير/ ف

ن449السعادة دير/ ف

ن577السعادة دير/ ف

ثانالبريج/ ف

ثانالبريج/ ف

ن503البريج/ ف

ن471البريج/ ف

ن416البريج/ ف

ن416البريج/ ف

ن436البريج/ ف

ثانالبريج/ ف

ثانالبريج/ ف
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قنااألدبىمبصرحمدان محمد حسين رحاب109436

قنااألدبىمبصرعطيه احمد عاطف رحمه109437

قنااألدبىمبصرمصطفى محمد احمد زكرى109438

قنااألدبىمبصرالحافظ عبد احمد الحافظ عبد زهيه109439

قنااألدبىمبصررضوان الرحيم عبد الناصر عبد زينب109440

قنااألدبىمبصرحسين الحميد عبد فيصل زينب109441

قنااألدبىمبصرتركى محمد صالح ساره109442

قنااألدبىمبصراحمد الوهاب عبد الرحيم عبد سعاد109443

قنااألدبىمبصرعوض محمد اسماعيل سلوى109444

قنااألدبىمبصرابراهيم هاللى المعطى عبد شيرين109445

قنااألدبىمبصرعوض محمد اسماعيل فاطمه109446

قنااألدبىمبصرتركى طايع الموجود عبد فايزه109447

قنااألدبىمبصرالدين نور القادر عبد محمد فايزه109448

قنااألدبىمبصرمصطفى محمد احمد لبنى109449

قنااألدبىمبصراحمد حميد ممدوح منار109450

قنااألدبىمبصرالحافظ عبد احمد عليو مها109451

قنااألدبىمبصرالعال عبد الاله عبد الصبور عبد مياده109452

قنااألدبىمبصرالسميع عبد محمد خيرى نجاح109453

قنااألدبىمبصرعمورى سيد نبيل نجالء109454

قنااألدبىمبصرمحمد سليم المجد ابو نهله109455

قنااألدبىمبصرحسن العزيز عبد الحكيم عبد نورهان109456

قنااألدبىمبصرتغيان الرازق عبد عبود هند109457

قنااألدبىمبصرمحمد توفيق محمد هند109458

قنااألدبىمبصراحمد محمد على ورده109459

قنااألدبىمبصرالقادر عبد المتجلى عبد محمد ياسمين109460

قنااألدبىمبصرتغيان بخيت صبرى ابتسام109461

قنااألدبىمبصرحسن عمران مسعود ابتسام109462

قنااألدبىمبصرعوض سيد رمضان اسراء109463

قنااألدبىمبصرابراهيم فؤاد سيد اسراء109464

قنااألدبىمبصرمازن احمد عنتر اسراء109465

قنااألدبىمبصرمتولى سعد محمود اسماء109466

قنااألدبىمبصرراغب احمد ربيع االء109467

قنااألدبىمبصرحسين القاسم ابو الرحمن عبد االء109468

قنااألدبىمبصراحمد محمد على االء109469

قنااألدبىمبصرمحمد امين محمد احمد الشيماء109470

قنااألدبىمبصرامين محمد عنتر امال109471

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الرازق عبد فتحى امانى109472

قنااألدبىمبصرمحمد صادق محمد امانى109473

قنااألدبىمبصرالجواد عبد خلف الشافعى محمد امنيه109474

قنااألدبىمبصريعقوب محمد هنداوى اميره109475

قنااألدبىمبصرعلى الفضل ابو مرتضى اميمه109476

قنااألدبىمبصرمحمود احمد زيان ايمان109477
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ن451البريج/ ف

ثانالبريج/ ف

ن427البريج/ ف

ثانالبريج/ ف

ن448البريج/ ف

ن428البريج/ ف

ن400البريج/ ف

ن494البريج/ ف

ن431البريج/ ف

ن509البريج/ ف

ثانالبريج/ ف

ن436البريج/ ف

ثانالبريج/ ف

ن385البريج/ ف

ن411البريج/ ف

ن371البريج/ ف

ثانالبريج/ ف

ن429البريج/ ف

ن505البريج/ ف

ن432البريج/ ف

ثانالبريج/ ف

ن460البريج/ ف

ن565البريج/ ف

ن386البريج/ ف

ن485البريج/ ف

ن404حمادى نجع/ ف

ن440حمادى نجع/ ف

ن379حمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ن378حمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ن417حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن518حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ن451حمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن370حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف
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قنااألدبىمبصرهللا خلف جابر احمد ايه109478

قنااألدبىمبصرمحمود الحفيظ عبد انور ايه109479

قنااألدبىمبصرعلى الشافى عبد العاطى عبد ايه109480

قنااألدبىمبصرحسن العاطى عبد ابراهيم بسمه109481

قنااألدبىمبصرمحمد على ثابت بسمه109482

قنااألدبىمبصرعلى محمد خالد خلود109483

قنااألدبىمبصرعالم قاسم محمد خيريه109484

قنااألدبىمبصرصديق محمد خالد داليا109485

قنااألدبىمبصرعكاشه الظاهر عبد احمد دعاء109486

قنااألدبىمبصراحمد جالل الهادى عبد دينا109487

قنااألدبىمبصرعلى الفتاح عبد خالد رانيا109488

قنااألدبىمبصرمحمد رمضان احمد رحاب109489

قنااألدبىمبصرمحمد الهدا ابو نبيل زينب109490

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد سلمى109491

قنااألدبىمبصرزيد ابو محمود احمد سماح109492

قنااألدبىمبصرمحمد الغفار عبد محمد سميه109493

قنااألدبىمبصرمحمد عيد فاوى سومه109494

قنااألدبىمبصرضمرانى شوقى خالد سهام109495

قنااألدبىمبصرعلى هللا جاد عادل شيماء109496

قنااألدبىمبصرمصطفى لزومى سعد حارس ضحى109497

قنااألدبىمبصرجهالن مصطفى فؤاد فاتن109498

قنااألدبىمبصرمحمد رمضان الدين عالء الزهراء فاطمه109499

قنااألدبىمبصرحسانين محمد رجب فاطمه109500

قنااألدبىمبصرالواحد عبد السميع عبد سيد فاطمه109501

قنااألدبىمبصرسليم عبده صابر فاطمه109502

قنااألدبىمبصرالراوى حسن صبرى ليلى109503

قنااألدبىمبصرخليل الحميد عبد جمال مروه109504

قنااألدبىمبصرحسان احمد الناصر عبد مريم109505

قنااألدبىمبصرعلى رمضان محمود مريم109506

قنااألدبىمبصرالفضيل عبد محمد الرازق عبد منار109507

قنااألدبىمبصرمصطفى خليفه محمد منار109508

قنااألدبىمبصرحسن محمد حارس منال109509

قنااألدبىمبصرالكريم جاد على حماده هللا منه109510

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد هاشم منى109511

قنااألدبىمبصراحمد فهمى اسماعيل ندى109512

قنااألدبىمبصراحمد بليغ جمال نفيسه109513

قنااألدبىمبصراسماعيل الستار عبد عاطف نورهان109514

قنااألدبىمبصرعباس محمد عباس نورهان109515

قنااألدبىمبصرهللا وهب الستار عبد صدقى نورهان109516

قنااألدبىمبصرعباس جمعه عباس هاجر109517

قنااألدبىمبصرعلى الاله عبد جالل هايدى109518

قنااألدبىمبصرعثمان جاد محمود هبه109519
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ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن486حمادى نجع/ ف

ن470حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن493حمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن348حمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ن529حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ن433حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن519حمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن460حمادى نجع/ ف

ن406حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن416حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن362حمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن386حمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف
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قنااألدبىمبصرمعالوى محمد محمد مصطفى هيام109520

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود احمد اسراء109521

قنااألدبىمبصرمرسى محمد عمران اسراء109522

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد الاله عبد محمد اسراء109523

قنااألدبىمبصرالسيد الوفا ابو ناجح اسراء109524

قنااألدبىمبصرمحمود المجد ابو يحيا اسراء109525

قنااألدبىمبصرجهالن عمران حمدى اسماء109526

قنااألدبىمبصررفاعى محمد على االء109527

قنااألدبىمبصرالراضى عبد زكى احمد الشيماء109528

قنااألدبىمبصروزيرى الهادى عبد السيد امانى109529

قنااألدبىمبصرالحليم عبد محمد النبى عبد امانى109530

قنااألدبىمبصرمحمد المتجلى عبد محمد امانى109531

قنااألدبىمبصرمحمود احمد الكريم جاد امل109532

قنااألدبىمبصراحمد محمد سمير اميره109533

قنااألدبىمبصرمحمد عمر رمضان ايمان109534

قنااألدبىمبصرعلى احمد محمد ايمان109535

قنااألدبىمبصرنوح الستار عبد محمد ايمان109536

قنااألدبىمبصرابراهيم الهادى عبد احمد ايه109537

قنااألدبىمبصرعلى حسن حافظ ايه109538

قنااألدبىمبصررشوان الحميد عبد رشوان ايه109539

قنااألدبىمبصرمرسى ضيف ابو صالح ايه109540

قنااألدبىمبصرمحمد صبرى محمد ايه109541

قنااألدبىمبصرمحمود الراضى عبد محمد ايه109542

قنااألدبىمبصرعلى عرابى محمد ايه109543

قنااألدبىمبصراسماعيل حسن اسماعيل تيسير109544

قنااألدبىمبصرالسيد محمد السيد جهاد109545

قنااألدبىمبصريوسف حسان الهادى عبد خلود109546

قنااألدبىمبصرالمفتى عبد محمد احمد دنيا109547

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو االمير دنيا109548

قنااألدبىمبصراحمد احمد محمود دينا109549

قنااألدبىمبصرعلى حسن المنعم عبد ريهام109550

قنااألدبىمبصرالتقى الحميد عبد محمود زينب109551

قنااألدبىمبصراحمد الفضيل عبد الباسط عبد ساره109552

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد محمود جمال ساميه109553

قنااألدبىمبصرعلى محمد صالح سحر109554

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد محمد سحر109555

قنااألدبىمبصرمحمد فريره الفضيل عبد سلوى109556

قنااألدبىمبصرمطاوع محمد احمد سميره109557

قنااألدبىمبصرمحمد بدوى محمد سناء109558

قنااألدبىمبصرمحمد حسنين اشرف سهيله109559

قنااألدبىمبصرفاوى محمد محمود شربات109560

قنااألدبىمبصرمحمد شرقاوى سعيد شروق109561
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ثانحمادى نجع/ ف

ن438بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن467بقنا الرحمانية/ ف

ن458بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن451بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن510بقنا الرحمانية/ ف

ن511بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن389بقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ن480بقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن407بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن366بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ن470بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ن392بقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف
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قنااألدبىمبصرالسيد الوفا ابو علوبه شرين109562

قنااألدبىمبصرعلى خليل محمود صفيه109563

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد عنايات109564

قنااألدبىمبصرمحمد محمد ممدوح غاده109565

قنااألدبىمبصرقناوى فؤاد اشرف الزهراء فاطمه109566

قنااألدبىمبصرحسين عبده حماده فاطمه109567

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو محمد فاطمه109568

قنااألدبىمبصرجاد ابراهيم شرقاوى فرحه109569

قنااألدبىمبصرمحمد صالح صابر فرحه109570

قنااألدبىمبصرعلى محمد كمال كريمه109571

قنااألدبىمبصرمصطفى حسن محمد مريم109572

قنااألدبىمبصراحمد عباس يس عباس هللا منه109573

قنااألدبىمبصرطايع داود مصطفى ميرنا109574

قنااألدبىمبصراحمد جمعه الشكور عبد ندى109575

قنااألدبىمبصرجهالن صديق جمال نرمين109576

قنااألدبىمبصرصادق فهمى رمضان نسمه109577

قنااألدبىمبصرعباس الوفا ابو عريان نعيمه109578

قنااألدبىمبصرسالمه محمود حلمى نها109579

قنااألدبىمبصرحسن محمد عز هاجر109580

قنااألدبىمبصرربيع محمود موسى هاجر109581

قنااألدبىمبصرموسى محمد معوض هدى109582

قنااألدبىمبصرمحمد حسين محمد ورده109583

قنااألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد السيد والء109584

قنااألدبىمبصررفاعى محمد حمدى يارا109585

قنااألدبىمبصرمحمد محمود عامر ياسمين109586

قنااألدبىمبصرعكاشه الحسينى محمد محمد ياسمين109587

قنااألدبىمبصرمحمد حلمى كمال يسر109588

قنااألدبىمبصرالفتاح عبد محمد الطاهر اسراء109589

قنااألدبىمبصرموسى العال عبد على اسراء109590

قنااألدبىمبصرفايز عمران مرسى اسراء109591

قنااألدبىمبصراحمد فؤاد احمد اسماء109592

قنااألدبىمبصرالاله عبد مرزوق عصام اسماء109593

قنااألدبىمبصراحمد المالك عبد عصمت اسماء109594

قنااألدبىمبصرحسن المجد ابو عيد اسماء109595

قنااألدبىمبصرالطيب نظير منصور اسماء109596

قنااألدبىمبصرالسيد محمد السادات امنيه109597

قنااألدبىمبصرمحمد فريد على امنيه109598

قنااألدبىمبصرضمرانى الشافى عبد العظيم عبد انتصار109599

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد امانى109600

قنااألدبىمبصرحسن مهدى حسين امانى109601

قنااألدبىمبصرمحمود الصغير محمد صبحى اسمهان109602

قنااألدبىمبصراحمد محمد حسن اميره109603
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راسببقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ن586بقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن527بقنا الرحمانية/ ف

ن392بقنا الرحمانية/ ف

ن531بقنا الرحمانية/ ف

ن392بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن365بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن436بقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن396بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن382بقنا الرحمانية/ ف

ن371بقنا الرحمانية/ ف

ن424نجم اوالد/ ف

ن559نجم اوالد/ ف

ن489نجم اوالد/ ف

ن480نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن558نجم اوالد/ ف

ن410نجم اوالد/ ف

ن502نجم اوالد/ ف

ن530نجم اوالد/ ف

ن527نجم اوالد/ ف

ن373نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن461نجم اوالد/ ف

ن407نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف
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قنااألدبىمبصرمحمد الستار عبد احمد ايه109604

قنااألدبىمبصراسماعيل احمد محمود ايه109605

قنااألدبىمبصرعمر محمود اشرف ايمان109606

قنااألدبىمبصربكرى سعد محمد ايمان109607

قنااألدبىمبصرمحمد محمود نجاب ايمان109608

قنااألدبىمبصرعالم السيد مخيمر االء109609

قنااألدبىمبصرحسان محمد شاهين باتعه109610

قنااألدبىمبصرسقاو الاله عبد ابراهيم بسمه109611

قنااألدبىمبصرالحليم عبد محمد تهامى جالء109612

قنااألدبىمبصرمحمود محمد منتصر جهاد109613

قنااألدبىمبصرحسانين فهيم خالد خلود109614

قنااألدبىمبصرعمر احمد عطيتو خلود109615

قنااألدبىمبصرالاله عبد عصمان حنفى دينا109616

قنااألدبىمبصربدير القادر عبد عاطف دنيا109617

قنااألدبىمبصرزيد ابو محمد زيد ابو دنيا109618

قنااألدبىمبصرتوفيق محمد رفاعى ريهام109619

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمد رحاب109620

قنااألدبىمبصرهللا عوض الحافظ عبد فيصل رقيه109621

قنااألدبىمبصرحافظ شكرى منصور رشا109622

قنااألدبىمبصرمحمد الحميد عبد مصطفى رحاب109623

قنااألدبىمبصرمحمد بخيت حسنى روان109624

قنااألدبىمبصرعيسى احمد عماد روجينا109625

قنااألدبىمبصراالمير محمد سليمان محمد رحاب109626

قنااألدبىمبصرسالم الرشيد عبد عمران ريم109627

قنااألدبىمبصراسماعيل الوردانى محمد رندا109628

قنااألدبىمبصراحمد فؤاد احمد رابعه109629

قنااألدبىمبصرمحمد كمال محمود روضه109630

قنااألدبىمبصرعالم المجد ابو سالم زينب109631

قنااألدبىمبصرالوفا ابو الهادى عبد محمد زهراء109632

قنااألدبىمبصرطه احمد يوسف سوسن109633

قنااألدبىمبصرمحمد طه التواب عبد سهيله109634

قنااألدبىمبصرعلى محمد الحارس عبد شرين109635

قنااألدبىمبصرالرازق عبد الرحيم عبد سيد شيماء109636

قنااألدبىمبصرحسن السيد فوزى شيماء109637

قنااألدبىمبصرمحمد احمد منصور عال109638

قنااألدبىمبصرمحمد حماده حمدتو عال109639

قنااألدبىمبصرالوفا ابو حلمى محسن غاده109640

قنااألدبىمبصرالسيد عباس السيد فاطمه109641

قنااألدبىمبصرالدين نور الستار عبد جمال فرحه109642

قنااألدبىمبصراحمد محمد نصر فرحه109643

قنااألدبىمبصرهمام راشد الدين صالح كريمه109644

قنااألدبىمبصرمحمد الستار عبد سليمان منصوره109645
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ن540نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن478نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن446نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

ن409نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

ن496نجم اوالد/ ف

ن384نجم اوالد/ ف

ن352نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن371نجم اوالد/ ف

ن347نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن378نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن363نجم اوالد/ ف

ن438نجم اوالد/ ف
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قنااألدبىمبصرمحمد حماده صبرى مها109646

قنااألدبىمبصرهاشم محمد الفتاح عبد حسنى مها109647

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد محمد احمد مها109648

قنااألدبىمبصرسليم وردانى محمد هللا منه109649

قنااألدبىمبصرعثمان الحميد عبد محمد منار109650

قنااألدبىمبصرعمر احمد حمدى منار109651

قنااألدبىمبصرمحمد عريان منتصر مياده109652

قنااألدبىمبصرمحمد على وحيد مروه109653

قنااألدبىمبصرعمر محمود رمضان مروه109654

قنااألدبىمبصردسوقى الاله عبد رفعت نورا109655

قنااألدبىمبصرزيد ابو محمد محمود نعمه109656

قنااألدبىمبصرعلى المعين عبد على ناهد109657

قنااألدبىمبصرعصران امين محمود نهله109658

قنااألدبىمبصررشوان احمد السيد هايدى109659

قنااألدبىمبصرالاله عبد احمد كمال هايدى109660

قنااألدبىمبصراحمد الدين جمال على نشأت هايدى109661

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد الوفا ابو الرحمن عبد هبه109662

قنااألدبىمبصرمحمد جاد اشرف هدى109663

قنااألدبىمبصروزيرى هللا خلف احمد والء109664

قنااألدبىمبصرمحمد فخرى عطيته والء109665

قنااألدبىمبصراحمد الحميد عبد هنداوى والء109666

قنااألدبىمبصرعلى الحميد عبد حسين ياسمين109667

قنااألدبىمبصرحفنى السيد ماهر االء109668

قنااألدبىمبصرحفنى حسن الدين سراج ايه109669

قنااألدبىمبصراحمد المنعم عبد شحاته ايه109670

قنااألدبىمبصرمحمد محمد عاطف ايه109671

قنااألدبىمبصرالسيد احمد الناصر عبد ايه109672

قنااألدبىمبصرمحمد كمال هاشم ايه109673

قنااألدبىمبصرعلى محمد احمد اسراء109674

قنااألدبىمبصرحسين احمد ناصر اسراء109675

قنااألدبىمبصرالسعود ابو بدر الوفا ابو اسماء109676

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد اسماء109677

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد سيد ياسر اسماء109678

قنااألدبىمبصرخالف محمود خالف اعزاز109679

قنااألدبىمبصرحسين الموجود عبد حسن امانى109680

قنااألدبىمبصرقريش ابراهيم شحاته كلثوم ام109681

قنااألدبىمبصرالراوى احمد الراوى انهار109682

قنااألدبىمبصراسماعيل هللا عبد جمعه ايمان109683

قنااألدبىمبصرحفنى حسن رأفت حبيبه109684

قنااألدبىمبصرغريب محمد عمر حميده109685

قنااألدبىمبصرزكى المجد ابو رمضان خلود109686

قنااألدبىمبصرمحمد محمد سيد خواطر109687
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ن447نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن347نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن371نجم اوالد/ ف

ن406نجم اوالد/ ف

ن363نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن417نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن363نجم اوالد/ ف

ن358نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن360نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن340نجم اوالد/ ف

ن416الخضيرات/ ف

ن427الخضيرات/ ف

راسبالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن390الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن380الخضيرات/ ف

ن426الخضيرات/ ف

ن503الخضيرات/ ف

ن510الخضيرات/ ف

ن431الخضيرات/ ف

ن391الخضيرات/ ف

ن418الخضيرات/ ف

ن426الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن438الخضيرات/ ف

ن479الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف
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قنااألدبىمبصركامل حسن العرب عز حسن رانيا109688

قنااألدبىمبصرعرابى فوزى خالد رانيا109689

قنااألدبىمبصرالمنعم عبد احمد رشدى رحاب109690

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد رحاب109691

قنااألدبىمبصرزيد ابو فهمى العزيز عبد رضا109692

قنااألدبىمبصراحمد احمد صالح رضوى109693

قنااألدبىمبصرامبابى هللا خلف الحى عبد رضوى109694

قنااألدبىمبصرمحمد عبده محمد ريهام109695

قنااألدبىمبصرحفنى النعيم عبد محمد زهراء109696

قنااألدبىمبصرمحمد محمد حسين زينب109697

قنااألدبىمبصرحسانين محمود احمد ساره109698

قنااألدبىمبصرالموجود عبد فؤاد رمضان سلوان109699

قنااألدبىمبصرعثمان حسن عثمان سماح109700

قنااألدبىمبصراحمد السميع عبد المجد ابو سميره109701

قنااألدبىمبصرطه احمد سيد سهير109702

قنااألدبىمبصراحمد محمود احمد شيرين109703

قنااألدبىمبصرمطاوع الدين عالء رفاعى شريهان109704

قنااألدبىمبصرخالف راشد مشهور شهرت109705

قنااألدبىمبصرمحمدين الصادق عبد خالد شيماء109706

قنااألدبىمبصرالدين نور حافظ محمد شيماء109707

قنااألدبىمبصرمحمد مطاوع محمود شيماء109708

قنااألدبىمبصرعلى محمد فتحى عبير109709

قنااألدبىمبصرالرب جاد مصطفى رمضان عال109710

قنااألدبىمبصراحمد محمد ثروت غاده109711

قنااألدبىمبصراحمد حسين على فاطمه109712

قنااألدبىمبصرشمروخ الشافى عبد عوض فاطمه109713

قنااألدبىمبصرمحمد على الناصر عبد فرحه109714

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد خالد كريمه109715

قنااألدبىمبصريسن كامل عادل مروه109716

قنااألدبىمبصرعلى محمد الفتاح عبد مروه109717

قنااألدبىمبصرمحمود المنطلب عبد مهدى مريم109718

قنااألدبىمبصرفهمى جبريل احمد مها109719

قنااألدبىمبصرمحمود على محمود ميار109720

قنااألدبىمبصرمحمد على محمد ميرنا109721

قنااألدبىمبصرابراهيم السيد عمران ندا109722

قنااألدبىمبصرالحليم عبد فتحى رشاد ندى109723

قنااألدبىمبصراحمد سيد محمد ندى109724

قنااألدبىمبصرسليم على محمد ندى109725

قنااألدبىمبصرمحمود بسيونى الضبع نرمين109726

قنااألدبىمبصرمحمد محمود محمد نهاد109727

قنااألدبىمبصرالمجد ابو محمود عباس نورا109728

قنااألدبىمبصرسباق السيد محروس نورا109729



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4406

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن432الخضيرات/ ف

ن512الخضيرات/ ف

ن526الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن413الخضيرات/ ف

ن406الخضيرات/ ف

ن538الخضيرات/ ف

ن415الخضيرات/ ف

ن514الخضيرات/ ف

ن422الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن477الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن350الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن414الخضيرات/ ف

ن517الخضيرات/ ف

ن402الخضيرات/ ف

ن373الخضيرات/ ف

ن359الخضيرات/ ف

ن428الخضيرات/ ف

ن431الخضيرات/ ف

ن478الخضيرات/ ف

ن509الخضيرات/ ف

ن383الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن395الخضيرات/ ف

ن490الخضيرات/ ف

ن424الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن400الخضيرات/ ف

ن431الخضيرات/ ف

ن417الخضيرات/ ف

ن466الخضيرات/ ف

ن418الخضيرات/ ف

ن412الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن430الخضيرات/ ف

ن412الخضيرات/ ف

ن361الخضيرات/ ف
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قنااألدبىمبصرمحمود الحمد ابو الاله عبد نوره109730

قنااألدبىمبصرمحمود حسن عادل هاله109731

قنااألدبىمبصرمحمد الحمد شيبه احمد هايدى109732

قنااألدبىمبصرمحمد السيد محمد هبه109733

قنااألدبىمبصرشاكر عبادى رأفت هناء109734

قنااألدبىمبصرشلبى حسين محمد يارا109735

قنااألدبىمبصرمحمد مطاوع احمد ياسمين109736

قنااألدبىمبصراحمد الغفور عبد اشرف ياسمين109737

قنااألدبىمبصرشلبى حسين محمد ياسمين109738

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد الاله عبد السيد اسماء109739

قنااألدبىمبصرموسى الحميد عبد الضبع اسماء109740

قنااألدبىمبصرعايد محمد الدين نور اسماء109741

قنااألدبىمبصرحمزه ابراهيم على محمد االء109742

قنااألدبىمبصرهللا عبد الغنى عبد حلمى الشيماء109743

قنااألدبىمبصرحامد ضاحى فارس امانى109744

قنااألدبىمبصرعلى القاسم ابو السيد ايات109745

قنااألدبىمبصرحسن احمد على ايات109746

قنااألدبىمبصراحمد على شوقى ايمان109747

قنااألدبىمبصرمحمد الموجود عبد منتصر ايمان109748

قنااألدبىمبصرامين احمد العليم عبد هللا ايه109749

قنااألدبىمبصرزيدان حفنى عمران داليا109750

قنااألدبىمبصرعباس صابر صالح دنيا109751

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد الصغير محمود على رجاء109752

قنااألدبىمبصرحسن عشرى محمد رجاء109753

قنااألدبىمبصرحسين محمد رجب رحاب109754

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو النبى عبد رضا109755

قنااألدبىمبصربكرى محمد احمد زينب109756

قنااألدبىمبصراحمد بهيج ابراهيم ساره109757

قنااألدبىمبصرعالم محمد هانى سعاد109758

قنااألدبىمبصرالصمد عبد محمد محمود صابرين109759

قنااألدبىمبصرالسالم عبد احمد اشرف صفيه109760

قنااألدبىمبصرالمطلب عبد الاله عبد رمضان فاطمه109761

قنااألدبىمبصرسليمان الهادى عبد محمد لمياء109762

قنااألدبىمبصرعلى احمد جبريل منار109763

قنااألدبىمبصرمحمد الشافى عبد عبده مها109764

قنااألدبىمبصرالحمد ابو سعد محمد نجالء109765

قنااألدبىمبصربكر ابو توفيق بدوى ندا109766

قنااألدبىمبصرعلى احمد سيد نرمين109767

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الكريم جاد نورهان109768

قنااألدبىمبصريوسف السيد يوسف هبه109769

قنااألدبىمبصرسليمان الرب جاد المجد ابو هناء109770

قنااألدبىمبصراحمد الاله عبد احمد ياسمين109771
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ن380الخضيرات/ ف

ن427الخضيرات/ ف

ن477الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن471الخضيرات/ ف

ن435الخضيرات/ ف

ن383الخضيرات/ ف

ن371الخضيرات/ ف

ن412الخضيرات/ ف

ثانسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ن438سالم نجع/ ف

ن368سالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ن360سالم نجع/ ف

ن479سالم نجع/ ف
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قنااألدبىمبصرمحمد خلف ياسر ياسمين109772

قنااألدبىمبصرعثمان شكرى الباسط عبد اسماء109773

قنااألدبىمبصرمحمد المجيد عبد الغنى عبد اسماء109774

قنااألدبىمبصرمحمد شوشه ابو الحميلى اميره109775

قنااألدبىمبصراللطيف عبد فواز احمد ايمان109776

قنااألدبىمبصراحمد فايز ثابت ايه109777

قنااألدبىمبصرعلى امير حماده بسمه109778

قنااألدبىمبصرمحمد حامد اسعد حسناء109779

قنااألدبىمبصرالواحد عبد الصبور عبد ماهر خلود109780

قنااألدبىمبصرسيد احمد عسران خلود109781

قنااألدبىمبصرمهدى وزيرى خالد محمود دولت109782

قنااألدبىمبصرعثمان شكرى ناصر رحاب109783

قنااألدبىمبصرحسانين احمد عرفات رضا109784

قنااألدبىمبصرابراهيم المولى عبد ثروت زينب109785

قنااألدبىمبصرالشاذلى محمد الناصر عبد سحر109786

قنااألدبىمبصرابراهيم الستار عبد منصور شيماء109787

قنااألدبىمبصرغريب مزروع حسين فاطمه109788

قنااألدبىمبصرهللا عوض شحته الرحيم عبد مريم109789

قنااألدبىمبصرعلى الدين سعد اشرف منار109790

قنااألدبىمبصرحسن المجد ابو الغرابلى منار109791

قنااألدبىمبصرسليم كمال صبرى مياده109792

قنااألدبىمبصرمحمد النصر سيف حمدى نجاه109793

قنااألدبىمبصرعلى محمد عصام نرمين109794

قنااألدبىمبصرالمنعم عبد العليم عبد ناصر احمد نهال109795

قنااألدبىمبصرعالم محمود محمد هدير109796

قنااألدبىمبصرعثمان محمود احمد ورده109797

قنااألدبىمبصرمحمد عيساوى الحكيم عبد ورده109798

قنااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد سالمان وفاء109799

قنااألدبىمبصرسيد المعارف ابو احمد الزهراء109800

قنااألدبىمبصرحفنى الدين نور ابراهيم ايمان109801

قنااألدبىمبصرالراوى دسوقى جاد اسماء109802

قنااألدبىمبصرجبريل محمد جبريل ايه109803

قنااألدبىمبصرحماد الحكيم عبد حمدى ايمان109804

قنااألدبىمبصرعالم جابر حمدان الهام109805

قنااألدبىمبصرمحمد عصر خلف افنان109806

قنااألدبىمبصرمحمد مغربى خلف ارزاق109807

قنااألدبىمبصرحسين محمد عواد اعتماد109808

قنااألدبىمبصرجاد ابراهيم عدلى ايمان109809

قنااألدبىمبصرمرسى الاله عبد على انهار109810

قنااألدبىمبصرعلى محمد الفتاح عبد انعام109811

قنااألدبىمبصرالاله عبد عمر مصطفى ايمان109812

قنااألدبىمبصرسيد فؤاد محمد اسماء109813
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ثانسالم نجع/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

راسببهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

راسببهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن368بهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

راسببهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

راسببهجورة/ ف

ن432بهجورة/ ف

ن412بهجورة/ ف

ن409بهجورة/ ف

ن344بهجورة/ ف

ن410بهجورة/ ف

ن395بهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن441بهجورة/ ف

ن364بهجورة/ ف

ن386بهجورة/ ف

ن403بهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن370زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن370زليتم/ ف

ن356زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن418زليتم/ ف

ن378زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن347زليتم/ ف

ن484زليتم/ ف

ن402زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

راسبزليتم/ ف
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قنااألدبىمبصرالسيد محمود محمد ايه109814

قنااألدبىمبصرضرار على محمود امانى109815

قنااألدبىمبصرعدنان احمد محمد ايه109816

قنااألدبىمبصرالحميد عبد المبدى عبد محمد اسماء109817

قنااألدبىمبصرليله ابو احمد كرم الزهراء109818

قنااألدبىمبصرمهران ابراهيم كرم اسماء109819

قنااألدبىمبصراحمد حسين محمود جيهان109820

قنااألدبىمبصرحسن الرحيم عبد حسن حسناء109821

قنااألدبىمبصرضمرانى محمد منصور حنان109822

قنااألدبىمبصرمحمد الواحد عبد خالد دعاء109823

قنااألدبىمبصرعلى محمد السيد رانيا109824

قنااألدبىمبصرتركى هللا حسب الرحيم عبد رانيا109825

قنااألدبىمبصرمحمد العليم عبد الحميد عبد رحاب109826

قنااألدبىمبصرعلى قناوى فريد ريهام109827

قنااألدبىمبصرمحمد شكرى الغفار عبد زهراء109828

قنااألدبىمبصرسليمان الحميد عبد اشرف سهره109829

قنااألدبىمبصرزيد ابو محمود بدوى سهير109830

قنااألدبىمبصربكرى محمد عبده سميحه109831

قنااألدبىمبصرفرج سالم محمد ساره109832

قنااألدبىمبصراسماعيل حسن كمال شيماء109833

قنااألدبىمبصربرعى محمد برعى عفاف109834

قنااألدبىمبصرقناوى اسماعيل حسنى غيداء109835

قنااألدبىمبصراحمد الحى عبد موسى الزهراء فاطمه109836

قنااألدبىمبصرضمرانى صابر الهادى عبد فرحه109837

قنااألدبىمبصرمحمد على محمد فاتن109838

قنااألدبىمبصرابراهيم عامر انور لمياء109839

قنااألدبىمبصرقناوى حمدى هللا نصر لمياء109840

قنااألدبىمبصرالياس الستار عبد اسعد منار109841

قنااألدبىمبصرالوفا ابو محمد عادل مها109842

قنااألدبىمبصرحسن محمد كمال ميرفت109843

قنااألدبىمبصراسماعيل خليفه اسماعيل نجاه109844

قنااألدبىمبصرحسان احمد الوفا ابو نورهان109845

قنااألدبىمبصرحفنى الدين نور سيد نورهان109846

قنااألدبىمبصرهللا عطيت الرؤوف عبد رفعت نجالء109847

قنااألدبىمبصراحمد الغنى عبد محمود نورهان109848

قنااألدبىمبصرالوفا ابو على المريد عبد ندى109849

قنااألدبىمبصرمحمد عكاشه احمد هيام109850

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو سيد هبه109851

قنااألدبىمبصرضمرانى صابر صالح هايدى109852

قنااألدبىمبصرعلى محمد جبريل ازهار109853

قنااألدبىمبصرعمر فخرى محمد اسراء109854

قنااألدبىمبصرخليل راوى هللا عوض انتصار109855
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ثانزليتم/ ف

ن382زليتم/ ف

ن416زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن453زليتم/ ف

ن495زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن365زليتم/ ف

ن390زليتم/ ف

ن389زليتم/ ف

ن495زليتم/ ف

ن445زليتم/ ف

ن432زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن405.5زليتم/ ف

ن514زليتم/ ف

ن434زليتم/ ف

ن364زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

ن347زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن363زليتم/ ف

ن377زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن425زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن351زليتم/ ف

ن357زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن365زليتم/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ن485هو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف
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قنااألدبىمبصرمحمود احمد شوقى ايات109856

قنااألدبىمبصرحفنى سيد عز ايات109857

قنااألدبىمبصرتايه محمد جمال جهاد109858

قنااألدبىمبصرعلى احمد اشرف دعاء109859

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود الحليم عبد زينب109860

قنااألدبىمبصراحمد محمد جمال سمر109861

قنااألدبىمبصرعلى محمد رمضان علياء109862

قنااألدبىمبصراحمد المحسن عبد عيسى غدير109863

قنااألدبىمبصريوسف رضوان البس فاطمه109864

قنااألدبىمبصرحسانين العزيز عبد الرازق عبد فاطمه109865

قنااألدبىمبصرمبارك كمال محمد فاطمه109866

قنااألدبىمبصرعلى عباس اشرف نهله109867

قنااألدبىمبصرعمر عبده ضاحى نورا109868

قنااألدبىمبصرمحمد بكر ابو عمر هبه109869

قنااألدبىمبصراحمد محمد اسعد اسراء109870

قنااألدبىمبصربهلول حسوب كمال اسراء109871

قنااألدبىمبصراحمد محمد صديق اسماء109872

قنااألدبىمبصرمحمد الدين سعد محمد اسماء109873

قنااألدبىمبصرمحمد مطاوع محمد اميره109874

قنااألدبىمبصريوسف التواب عبد محمد اميمه109875

قنااألدبىمبصرالراوى فكار حماده ايه109876

قنااألدبىمبصرحسن محمود حمدونى ايمان109877

قنااألدبىمبصريونس محمد اللطيف عبد ايمان109878

قنااألدبىمبصرحسين احمد محمد ايمان109879

قنااألدبىمبصراحمد محمد منصور بدور109880

قنااألدبىمبصرعلى محمد شوقى حنان109881

قنااألدبىمبصرعباس على عثمان دينا109882

قنااألدبىمبصرالحمد ابو سعد محمد دينا109883

قنااألدبىمبصرالمجد ابو محمد محمود رانيا109884

قنااألدبىمبصرصديق سادق اسعد رحمه109885

قنااألدبىمبصرمحمود خليفه على زينب109886

قنااألدبىمبصرفخرى هللا حرز العاطى عبد سومه109887

قنااألدبىمبصرمحمود محفوظ جابر شيماء109888

قنااألدبىمبصراحمد الشافى عبد حماده شيماء109889

قنااألدبىمبصركردى مكى عطيه شيماء109890

قنااألدبىمبصرمحمد هاشم اشرف صباح109891

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد اشرف صفاء109892

قنااألدبىمبصرمعداوى عباس جابر عبير109893

قنااألدبىمبصرامير الوهاب عبد صبرى عبير109894

قنااألدبىمبصرعسر زكى الباسط عبد لبنى109895

قنااألدبىمبصرحسين ابراهيم حسين محاسن109896

قنااألدبىمبصرحسن السيد ابراهيم مروه109897
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ثانهو حاجر/ ف

ن466هو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

ن481هو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ن459هو حاجر/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

ن340النجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

ن375النجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف
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قنااألدبىمبصرعوض مهدى مؤمن مروه109898

قنااألدبىمبصرمحمود السالم عبد على منى109899

قنااألدبىمبصرمحمد السميع عبد محمود منى109900

قنااألدبىمبصرعثمان فاضل الناصر عبد نجاه109901

قنااألدبىمبصرعثمان صديق صادق نجالء109902

قنااألدبىمبصرزناتى عمر زيد ابو نورا109903

قنااألدبىمبصرحفنى على احمد نورا109904

قنااألدبىمبصرمحمد العباس ابو بدرى نورا109905

قنااألدبىمبصرمحمد الاله عبد رجب نورهان109906

قنااألدبىمبصرالغنى عبد المنصف عبد محمد هاله109907

قنااألدبىمبصرعلى السيد سعد هيبت109908

قنااألدبىمبصرحفنى عبيد العاطى عبد ياسمين109909

قنااألدبىمبصرفخرى هللا حرز هللا عطا ياسمين109910

قنااألدبىمبصرعلى عطيه على ياسمين109911

قنااألدبىمبصرصديق محمد على ياسمين109912

قنااألدبىمبصرالحليم عبد على هللا عبد على االء109913

قنااألدبىمبصرعلى الفتاح عبد حسنى الزهراء109914

قنااألدبىمبصرمحمد عكوش حسين امل109915

قنااألدبىمبصرمحمد الصغير محمد حماده امنيه109916

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد حاتم اميره109917

قنااألدبىمبصرالكريم جاد سعد الرحيم عبد ايات109918

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد كرم ايه109919

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد السميع عبد محمد ايمان109920

قنااألدبىمبصرمحمد الاله عبد محمد الدهب ابو ايه109921

قنااألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد متولى دعاء109922

قنااألدبىمبصرحفنى صافى حشمت رضا109923

قنااألدبىمبصرلبيب الدايم عبد الكريم جاد ساره109924

قنااألدبىمبصرعلى شحاته سعيد سهام109925

قنااألدبىمبصرمحمود حسن هللا جاب شيماء109926

قنااألدبىمبصرمعوض المجيد عبد احمد حمدى شيماء109927

قنااألدبىمبصراحمد القاسم ابو الباسط عبد صابرين109928

قنااألدبىمبصرخليل احمد خليل محمد صفوه109929

قنااألدبىمبصرالفتاح عبد العظيم عبد القادر عبد علياء109930

قنااألدبىمبصرمحمود فؤاد حفنى فاطمه109931

قنااألدبىمبصرعلى محمد الفتاح عبد فاطمه109932

قنااألدبىمبصرمحمد عياد الصغير محمد فاطمه109933

قنااألدبىمبصرتوفيق فكرى محمد فاطمه109934

قنااألدبىمبصرهللا جاد بخيت سيد منار109935

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد حسن انور ماهر منه109936

قنااألدبىمبصرالجليل عبد سيف عصمت سيد منى109937

قنااألدبىمبصرجيالنى محمد الرسول عبد عامر نجالء109938

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد حسن ابراهيم حسين هاجر109939
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راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

ن393دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن396دشنا/ ف

راسبدشنا/ ف

ن392دشنا/ ف

راسبدشنا/ ف

ن361دشنا/ ف

ن453دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن402دشنا/ ف

ن410دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

راسبدشنا/ ف

ن388دشنا/ ف

راسبدشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن376دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

راسبدشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن382دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف
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قنااألدبىمبصرحسانين محمد الشافى عبد سيد هاجر109940

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد حسين وفاء109941

قنااألدبىمبصراحمد دردير مصطفى سليمان وفاء109942

قنااألدبىمبصرالعاطى عبد العزيز عبد حسين امنه109943

قنااألدبىمبصرعبادى حسن محمد ايه109944

قنااألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم ازهار109945

قنااألدبىمبصراحمد كامل احمد الشيماء109946

قنااألدبىمبصرعمر حسين حماده اميره109947

قنااألدبىمبصراحمد بكرى حسن ابتسام109948

قنااألدبىمبصرالغفار عبد هللا عبد منصور ايمان109949

قنااألدبىمبصرمرسى محمد قناوى بدور109950

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم عبيد بسمه109951

قنااألدبىمبصراحمد هللا عبد الحسن ابو خلود109952

قنااألدبىمبصراحمد خليل الرؤوف عبد دعاء109953

قنااألدبىمبصرعبادى بكر ابو محمد دعاء109954

قنااألدبىمبصرمحمد الراضى عبد محمود دعاء109955

قنااألدبىمبصراحمد الكريم عبد حسنى رانيا109956

قنااألدبىمبصراحمد محمد شعبان رحاب109957

قنااألدبىمبصرعلى فهمى محمد روحيه109958

قنااألدبىمبصرالغفار عبد اللطيف عبد عبده زينب109959

قنااألدبىمبصرمحمود حسن محمد زينب109960

قنااألدبىمبصرحسين المجد ابو صابر سماح109961

قنااألدبىمبصرمحمد عطا دسوقى سهام109962

قنااألدبىمبصرمصطفى محمد عادل سهام109963

قنااألدبىمبصرمحمود احمد الدين نصر شرين109964

قنااألدبىمبصرمحمد سليمان الحميد عبد شيماء109965

قنااألدبىمبصربدوى المنعم عبد محمد شيماء109966

قنااألدبىمبصرعبادى حسن احمد فاتن109967

قنااألدبىمبصرسلطان احمد محمد فاطمه109968

قنااألدبىمبصرجاد عطيتو عيد كامله109969

قنااألدبىمبصراحمد سمطى الغفار عبد كوثر109970

قنااألدبىمبصربكرى محمد حسن مروه109971

قنااألدبىمبصرمحمد مغربى عكاشه مروه109972

قنااألدبىمبصرعلى محمد محمد مروه109973

قنااألدبىمبصرالاله عبد حمدى الخالق عبد مريم109974

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد فهمى محمود مريم109975

قنااألدبىمبصرعلى احمد الغنى عبد منى109976

قنااألدبىمبصرمحمد احمد خليل ناديه109977

قنااألدبىمبصرمحمد السميع عبد عسران ندى109978

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد جمال هاله109979

قنااألدبىمبصرمحمد الوفا ابو محمد هبه109980

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الهادى عبد وفاء109981
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ثاندشنا/ ف

ن410دشنا/ ف

ن372دشنا/ ف

ن433ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

راسبابومناع/ ف

ن362ابومناع/ ف

راسبابومناع/ ف

راسبابومناع/ ف

راسبابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

راسبابومناع/ ف

ن519ابومناع/ ف

ن333ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

راسبابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ن381ابومناع/ ف

ن411ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ن378ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ن378ابومناع/ ف

ن368ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف
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قنااألدبىمبصرالسالم عبد محمد محمد وفاء109982

قنااألدبىمبصرعثمان مصطفى المعين عبد يسريه109983

قنااألدبىمبصرالسايح عطيه هللا حمد ايه109984

قنااألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد اسماء109985

قنااألدبىمبصرحسين مصطفى محمود ايه109986

قنااألدبىمبصرعبادى احمد محمود اميمه109987

قنااألدبىمبصرمحمد الستار عبد سيد اسراء109988

قنااألدبىمبصرمحمود حسين الحمد ابو ايمان109989

قنااألدبىمبصرضاوى يوسف حسين جهاد109990

قنااألدبىمبصرفواز العمارى سعيد سميره109991

قنااألدبىمبصرسيد الوفا ابو اشرف شرين109992

قنااألدبىمبصرالموجود عبد احمد رأفت شيماء109993

قنااألدبىمبصرمحمد حسين احمد صباح109994

قنااألدبىمبصرعلى راجح الرازق عبد غاده109995

قنااألدبىمبصرطايع حسن محمد فاطمه109996

قنااألدبىمبصردردير هلب محمد منار109997

قنااألدبىمبصرالغفار عبد محمود حماده منال109998

قنااألدبىمبصراحمد على بسيونى ندا109999

قنااألدبىمبصرمحمد يوسف محمود نرمين110000

قنااألدبىمبصرمحمد على محمود سعيد نهله110001

قنااألدبىمبصرعمر جمعه محمد هدير110002

قنااألدبىمبصرمحمد جابر محمد اسراء110003

قنااألدبىمبصرهللا عبد حامد جوده اسماء110004

قنااألدبىمبصرمحمود على محمود الزهراء110005

قنااألدبىمبصرخطاب عبده حسن الشيماء110006

قنااألدبىمبصراحمد المعاطى ابو حسن امانى110007

قنااألدبىمبصرمحمد الصافى سعد امل110008

قنااألدبىمبصرعبود على مرتضى امنيه110009

قنااألدبىمبصرعلى تهامى على انتصار110010

قنااألدبىمبصرمحمود احمد زكريا ايمان110011

قنااألدبىمبصرمحمود الاله عبد ابراهيم حنان110012

قنااألدبىمبصراحمد احمد كمال دينا110013

قنااألدبىمبصرعثمان الدايم عبد صابر زينب110014

قنااألدبىمبصرعلى محمد يمنى منار110015

قنااألدبىمبصرمحمد العاطى عبد عمرى نهاد110016

قنااألدبىمبصرمحمد الحافظ عبد العباس ابو نورهان110017

قنااألدبىمبصرمحمود الاله عبد ابراهيم هبه110018

قنااألدبىمبصراحمد محمود ناصر هبه110019

قنااألدبىمبصرمحمد بكرى بخيت هدى110020

قنااألدبىمبصرمحمد حسين محمد ياسمين110021

قنااألدبىمبصربديع محمد رأفت اروى110022

قنااألدبىمبصرمنصور الباقى عبد احمد اسراء110023
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ثانابومناع/ ف

ن405ابومناع/ ف

ن370ابومناع/ ف

ن409الوقف/ ف

ن435الوقف/ ف

ن405الوقف/ ف

ن382الوقف/ ف

ن380الوقف/ ف

ن388الوقف/ ف

ن398الوقف/ ف

ن409الوقف/ ف

ن398الوقف/ ف

ن406الوقف/ ف

ن478الوقف/ ف

ثانالوقف/ ف

ثانالوقف/ ف

ثانالوقف/ ف

ثانالوقف/ ف

ن406الوقف/ ف

ن382الوقف/ ف

ن419الوقف/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

راسبالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ن463الحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ن462الحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ن427الحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالقمانة/ ف

راسبالقمانة/ ف
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قنااألدبىمبصرابراهيم احمد فهمى اسماء110024

قنااألدبىمبصراحمد منصور احمد اسماء110025

قنااألدبىمبصرالخالق عبد حسين على اسماء110026

قنااألدبىمبصراحمد عليو راضى االء110027

قنااألدبىمبصرسليم الحمد ابو محمود امانى110028

قنااألدبىمبصرالنعيم عبد محمد المنعم عبد امنه110029

قنااألدبىمبصرمحمود المجد ابو فتحى انوار110030

قنااألدبىمبصراحمد جابر المنشاوى ايمان110031

قنااألدبىمبصرهللا عبد الرازق عبد الناصر عبد ايمان110032

قنااألدبىمبصرخلف حسين فؤاد ايمان110033

قنااألدبىمبصراحمد العاطى عبد محمد ايمان110034

قنااألدبىمبصرمحمد الحى عبد محمود ايمان110035

قنااألدبىمبصراسماعيل محمود يسرى ايمان110036

قنااألدبىمبصرالصادق عبد محمد على تحيه110037

قنااألدبىمبصرالوفا ابو فتحى القوى عبد دريه110038

قنااألدبىمبصررسالن الستار عبد السودانى دينا110039

قنااألدبىمبصرالمجلى عبد شحاته حلمى دينا110040

قنااألدبىمبصرمحمود محمد هللا عبد دينا110041

قنااألدبىمبصرعمورى السيد مصطفى رأفه110042

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود محمد رجاء110043

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمود الرحيم عبد رحاب110044

قنااألدبىمبصرمحمد الحى عبد السالم عبد ريهام110045

قنااألدبىمبصراحمد الرحيم عبد العافى عبد ريهام110046

قنااألدبىمبصرعلى السيد على ريهام110047

قنااألدبىمبصرهللا عبد الرازق عبد جمال زمرم110048

قنااألدبىمبصرعليو احمد عليو زينب110049

قنااألدبىمبصرجابر توفيق محمد سحر110050

قنااألدبىمبصرمكى المجد ابو محمد سعاد110051

قنااألدبىمبصرمحمود محمد احمد سلمى110052

قنااألدبىمبصرمحمد السميع عبد شكرى سلمى110053

قنااألدبىمبصرمحمد السيد شعبان سلوى110054

قنااألدبىمبصرفاضل امين شرقاوى سهير110055

قنااألدبىمبصرمحمود محمد رضانى سهيله110056

قنااألدبىمبصرعسران احمد عواد شيماء110057

قنااألدبىمبصرمحمد محمود منصور شيماء110058

قنااألدبىمبصرسعيد المتجلى عبد الدين نصر ضحى110059

قنااألدبىمبصرمحمد كامل حمدى عبير110060

قنااألدبىمبصراحمد محمد حمدى عال110061

قنااألدبىمبصرالوفا ابو رشدى حمزه عال110062

قنااألدبىمبصرالقادر عبد محمد لطفى عال110063

قنااألدبىمبصرحسين ذكى حسين فاطمه110064

قنااألدبىمبصرزناتى الرازق عبد سعد فرحه110065



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4422

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن351القمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

ن532القمانة/ ف

ن439القمانة/ ف

ن454القمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

ن393القمانة/ ف

ن374القمانة/ ف

ن364القمانة/ ف

ن512القمانة/ ف

ن388القمانة/ ف

ن367القمانة/ ف

ن481القمانة/ ف

ن494القمانة/ ف

ن446القمانة/ ف

ن470القمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

راسبالقمانة/ ف

ن366القمانة/ ف

ن523القمانة/ ف

ن455القمانة/ ف

راسبالقمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

ن445القمانة/ ف

ن393القمانة/ ف

ن417القمانة/ ف

ن407القمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

ن410القمانة/ ف

ن384القمانة/ ف

ن388القمانة/ ف

ن515القمانة/ ف

ن421القمانة/ ف

ن383القمانة/ ف

ن391القمانة/ ف

ن392القمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

ن374القمانة/ ف

ن415القمانة/ ف
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قنااألدبىمبصرعلى فكرى الرحيم عبد فلاير110066

قنااألدبىمبصرالوفا ابو رشدى الوفا ابو ميرنا110067

قنااألدبىمبصرمحمود احمد على نجوى110068

قنااألدبىمبصرعلى محمد على نعمات110069

قنااألدبىمبصرمسعود محمود حسين نفيسه110070

قنااألدبىمبصراحمد محمد حمدى نهى110071

قنااألدبىمبصرالسيد محمد سمير نورهان110072

قنااألدبىمبصرمحمد النوبى محمد هاجر110073

قنااألدبىمبصرابراهيم الشافى عبد محمد هاجر110074

قنااألدبىمبصرعلى عيسى يحيا هبه110075

قنااألدبىمبصرحسانين محمد على ياسمين110076

قنااألدبىمبصراحمد محمود محمد ارزاق110077

قنااألدبىمبصرالتواب عبد فرغل عماد امينه110078

قنااألدبىمبصرمحمد فراج رجب ساره110079

قنااألدبىمبصرعلى احمد محمد سماء110080

قنااألدبىمبصرمحمد عبيد سلمى سها110081

قنااألدبىمبصرمحمود الراضى عبد بخيت فاطمه110082

قنااألدبىمبصراحمد محمد عنتر اثار110083

قنااألدبىمبصراحمد السيد رشدى احالم110084

قنااألدبىمبصرمحمد على سيد اسراء110085

قنااألدبىمبصررزق ثابت الناصر عبد اسماء110086

قنااألدبىمبصرحفنى رزق محمود اسماء110087

قنااألدبىمبصرمحمود محمدين الفتاح عبد اميره110088

قنااألدبىمبصرخليفه احمد الناصر عبد اميره110089

قنااألدبىمبصرمحمد احمد ياسين فتحى ذكرى110090

قنااألدبىمبصرالكريم عبد محمد عدلى سلوان110091

قنااألدبىمبصرعمر الحميد عبد نادى سماح110092

قنااألدبىمبصرمحمد رمضان الفتاح عبد سهيله110093

قنااألدبىمبصرهللا عبد الهادى عبد الرافع عبد صفيه110094

قنااألدبىمبصرحسين احمد على علياء110095

قنااألدبىمبصرربيع النعيم عبد ربيع فاطمه110096

قنااألدبىمبصراحمد الرازق عبد القذافى فرحه110097

قنااألدبىمبصرصديق احمد احمد مروه110098

قنااألدبىمبصرعلى الاله عبد الرزاق عبد ندى110099

قنااألدبىمبصرالعال عبد يسن ابراهيم نرمين110100

قنااألدبىمبصرعلى الواحد عبد محمد نورهان110101

قنااألدبىمبصرمحمد محمد عبده هاجر110102

قنااألدبىمبصرهمام احمد همام والء110103

قنااألدبىمبصرمحمد كمال حماده ياسمين110104

قنااألدبىمبصراحمد محمد عبده ياسمين110105

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد الدين نور ياسمين110106

قنااألدبىمبصرابراهيم سعيد مجاهد اسماء110107
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ن445القمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

راسبالقمانة/ ف

ن427القمانة/ ف

ن477القمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

متخلفالقمانة/ ف

ن458القمانة/ ف

ثانااللومنيوم/ ف

ثانااللومنيوم/ ف

ثانااللومنيوم/ ف

ثانااللومنيوم/ ف

ثانااللومنيوم/ ف

ثانااللومنيوم/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ن431الشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

راسبالشاورية/ ف

ن393قـفط/ ف
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قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم على الزهراء110108

قنااألدبىمبصرالحاكم الفتاح عبد عصمت احمد امل110109

قنااألدبىمبصرمحمد ليثى تقى امل110110

قنااألدبىمبصراحمد على جابر امل110111

قنااألدبىمبصرمحمد رشاد المجيد عبد امنيه110112

قنااألدبىمبصرحسين ثابت الصبور عبد ايمان110113

قنااألدبىمبصرمحمد هللا وهب على ايمان110114

قنااألدبىمبصرالرب جاد ابراهيم محمد ايه110115

قنااألدبىمبصرمحمود بدرى رجب جهاد110116

قنااألدبىمبصرمحمود معوض نصر داليا110117

قنااألدبىمبصراحمد يونس اشرف دعاء110118

قنااألدبىمبصرهاشم الشاطر محمد دعاء110119

قنااألدبىمبصرالحليم عبد غزالى حجاج رقيه110120

قنااألدبىمبصرحسين الصغير اشرف زهراء110121

قنااألدبىمبصرحماده الدسوقى حسانى زينب110122

قنااألدبىمبصرالحسن ابو ربه عبد شعبان زينب110123

قنااألدبىمبصراحمد محمد على سهام110124

قنااألدبىمبصرمحمد كرم ياسر شيماء110125

قنااألدبىمبصرمصطفى حفنى على فاتن110126

قنااألدبىمبصرمحمد محمود مختار فاطمه110127

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو حسانى فوزيه110128

قنااألدبىمبصرمحسن مبارك محسن كريمه110129

قنااألدبىمبصرعلى عيد اشرف منار110130

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الحجاج ابو منى110131

قنااألدبىمبصربركات بدرى احمد نجاح110132

قنااألدبىمبصرمحمد حسين محمد نظيره110133

قنااألدبىمبصرمغيث سيد المولى عبد هدير110134

قنااألدبىمبصرطايع على محمد هند110135

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو الحسن ابو وفاء110136

قنااألدبىمبصرالرجال عبد فهيم شاذلى اسراء110137

قنااألدبىمبصرالرجال عبد فهيم شاذلى اسماء110138

قنااألدبىمبصرخليل احمد الحميد عبد اسماء110139

قنااألدبىمبصرعلى محمد يوسف ايمان110140

قنااألدبىمبصرعلى ابراهيم جمال ايه110141

قنااألدبىمبصراسماعيل سعيد جمال ايه110142

قنااألدبىمبصراحمد هللا عبد ناصر ايه110143

قنااألدبىمبصرحسين على سعيد داليا110144

قنااألدبىمبصرمحمد فوزى طه رباب110145

قنااألدبىمبصرخضرى تمساح محمد زينب110146

قنااألدبىمبصرعلى هللا جاب عبده شيماء110147

قنااألدبىمبصرمحمود حامد محمد شيماء110148

قنااألدبىمبصرسلمان احمد محمد فاطمه110149
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ن382قـفط/ ف

ن376قـفط/ ف

ن383قـفط/ ف

ن559قـفط/ ف

ن390قـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ن377قـفط/ ف

راسبقـفط/ ف

ن380قـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ن401قـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ن371قـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ن379قـفط/ ف

ن385قـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ن406قـفط/ ف

ن420قـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ن417قـفط/ ف

ن436قـفط/ ف

ثانالكالحين/ ف

ثانالكالحين/ ف

ثانالكالحين/ ف

راسبالكالحين/ ف

ثانالكالحين/ ف

ثانالكالحين/ ف

راسبالكالحين/ ف

متخلفالكالحين/ ف

راسبالكالحين/ ف

راسبالكالحين/ ف

ثانالكالحين/ ف

ثانالكالحين/ ف

ن442الكالحين/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4427

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد الراضى عبد هللا عبد مريم110150

قنااألدبىمبصرحامد موسى محمد نجوى110151

قنااألدبىمبصرحسين دياب رمضان ياسمين110152

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الدين كمال اسراء110153

قنااألدبىمبصرحامد ابراهيم محمد اسراء110154

قنااألدبىمبصرطايع الرحمن عبد حمدى بسمه110155

قنااألدبىمبصرحامد امبارك كمال رحاب110156

قنااألدبىمبصرحسين محمد احمد رقيه110157

قنااألدبىمبصرعلى محمد محمود سمر110158

قنااألدبىمبصرعلى محمد احمد سهيله110159

قنااألدبىمبصرعمر عباس كمال فاطمه110160

قنااألدبىمبصرعلى المنصف عبد خالد منى110161

قنااألدبىمبصرتكرونى بشير احمد هبه110162

قنااألدبىمبصراسماعيل ابراهيم الراضى عبد اسماء110163

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد محمد اسماء110164

قنااألدبىمبصرشوال فرحات النادى امانى110165

قنااألدبىمبصرمحمود الصغير محمود ايمان110166

قنااألدبىمبصرعلى موسى الرازق عبد ايه110167

قنااألدبىمبصرمحمد المتعال عبد محمود ايه110168

قنااألدبىمبصريس طاهر الملقب محمد جابر بسمه110169

قنااألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد يونس حسانيه110170

قنااألدبىمبصرابراهيم الصغير محمد بركه خلود110171

قنااألدبىمبصراحمد محمد الصبور عبد دعاء110172

قنااألدبىمبصرمحمد محمود مصطفى دنيا110173

قنااألدبىمبصرحسين محمد سالم رباب110174

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الصبور عبد رجاء110175

قنااألدبىمبصرجوده احمد محمود رقيه110176

قنااألدبىمبصراحمد فكرى عادل زهراء110177

قنااألدبىمبصرهللا نصر محمد سيد زينب110178

قنااألدبىمبصرمحمود الظاهر عبد محمود سميحه110179

قنااألدبىمبصرعطيه عطا محمد سهيله110180

قنااألدبىمبصرهللا عبيد الدين سيف الحسن ابو شيماء110181

قنااألدبىمبصرحامد على محسب شيماء110182

قنااألدبىمبصرزيد ابو عباس الفضل ابو صابرين110183

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد الجبار عبد عائشه110184

قنااألدبىمبصرمحمد هللا عبد هللا عطا عبير110185

قنااألدبىمبصرمحمد المتعال عبد رجب غاده110186

قنااألدبىمبصرالجليل عبد محمد بكرى فاطمه110187

قنااألدبىمبصرجابر السميع عبد شوقى فاطمه110188

قنااألدبىمبصريونس سيد الحفيظ عبد فاطمه110189

قنااألدبىمبصرهللا جاد محمد محمد فاطمه110190

قنااألدبىمبصرحسين على الطيرى ندى110191
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ن413الكالحين/ ف

ثانالكالحين/ ف

راسبالكالحين/ ف

ثانالبراهمة/ ف

ن451البراهمة/ ف

ثانالبراهمة/ ف

ن385البراهمة/ ف

ثانالبراهمة/ ف

ن393البراهمة/ ف

ن377البراهمة/ ف

ثانالبراهمة/ ف

ثانالبراهمة/ ف

ثانالبراهمة/ ف

ن402قوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ن414قوص/ ف

ثانقوص/ ف

راسبقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ن391قوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

راسبقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

راسبقوص/ ف

ن522قوص/ ف

ثانقوص/ ف

ن470قوص/ ف

ثانقوص/ ف

راسبقوص/ ف

ثانقوص/ ف

راسبقوص/ ف

راسبقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

راسبقوص/ ف
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قنااألدبىمبصرعلى الصغير محمد شحات نورا110192

قنااألدبىمبصرهللا فضل هاشم احمد هبه110193

قنااألدبىمبصرعلى محمد احمد هبه110194

قنااألدبىمبصربغدادى الرب جاد عباس هبه110195

قنااألدبىمبصراحمد عيد مصطفى هبه110196

قنااألدبىمبصرحامد الحافظ عبد الحى عبد والء110197

قنااألدبىمبصرموسى سليمان محمود والء110198

قنااألدبىمبصرحسين محمد النوبى يسريه110199

قنااألدبىمبصرعلى محمد على ابتسام110200

قنااألدبىمبصراحمد مصطفى عيد اسراء110201

قنااألدبىمبصرمحمود مصطفى حسن اسراء110202

قنااألدبىمبصرالنبى عبد ابراهيم سلمان اسراء110203

قنااألدبىمبصرمحمد على احمد الشيماء110204

قنااألدبىمبصرعلى محمد على الهام110205

قنااألدبىمبصرعطا الشاذلى الضوى امنيه110206

قنااألدبىمبصررشيدى على محمود بثينه110207

قنااألدبىمبصرمحمود احمد مرعى رحاب110208

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الناصر عبد زهراء110209

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الدين نور ساره110210

قنااألدبىمبصرعلى موسى ابراهيم شيماء110211

قنااألدبىمبصرمحمود الشاذلى احمد عائشه110212

قنااألدبىمبصرحسن محمد احمد عائشه110213

قنااألدبىمبصرصالح القادر عبد مصطفى ناهد110214

قنااألدبىمبصريوسف محمد على هاله110215

قنااألدبىمبصرمحمد حسين محمد هاله110216

قنااألدبىمبصرموسى احمد شحات هبه110217

قنااألدبىمبصراحمد عبادى سلطان هند110218

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد سعيد محمد هند110219

قنااألدبىمبصرمحمد يوسف محمد وفاء110220

قنااألدبىمبصرابراهيم الوهاب عبد احمد الشيماء110221

قنااألدبىمبصرحامد محمد محمود امال110222

قنااألدبىمبصراحمد محمد هللا عبد اميره110223

قنااألدبىمبصرمحمد مصطفى محمود اميمه110224

قنااألدبىمبصرابراهيم ايوب الناصر عبد ايه110225

قنااألدبىمبصرشحات احمد على ايه110226

قنااألدبىمبصرمحمد محمود عطا ايه110227

قنااألدبىمبصرحسن احمد على ايه110228

قنااألدبىمبصرتايه القادر عبد الدين نور راويه110229

قنااألدبىمبصراسماعيل عمر سعيد رحمه110230

قنااألدبىمبصرمحمد احمد يوسف ساميه110231

قنااألدبىمبصراحمد على الناصر عبد صفيه110232

قنااألدبىمبصرمحمد حسين عبيد غاده110233
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راسبقوص/ ف

راسبقوص/ ف

راسبقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

راسبقوص/ ف

ن418قوص/ ف

ن440قوص/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ن409بحجازة الزهراء/ ف

ن382بحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ن398بحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ن384محمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ن396محمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ن443محمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف
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قنااألدبىمبصرعرابى سعد ابراهيم فاطمه110234

قنااألدبىمبصرابراهيم يوسف انور فاطمه110235

قنااألدبىمبصرقرنى على نجار فاطمه110236

قنااألدبىمبصرخليل امين على كريمه110237

قنااألدبىمبصراحمد على احمد هاجر110238

قنااألدبىمبصراحمد موسى رمضان هدى110239

قنااألدبىمبصرعلى محمد محمد يوسف هند110240

قنااألدبىمبصرمحمد مصطفى صالح وفاء110241

قنااألدبىمبصرمحمد حسين محمد وفاء110242

قنااألدبىمبصرمحمد حسين محمد والء110243

قنااألدبىمبصراحمد سعيد عطا اسراء110244

قنااألدبىمبصرالحسن ابو الرحمن عبد ابراهيم اسماء110245

قنااألدبىمبصراحمد الباسط عبد عامر اسماء110246

قنااألدبىمبصرمحمود الدسوقى الحميد عبد اسماء110247

قنااألدبىمبصراحمد توفيق الناصر عبد اسماء110248

قنااألدبىمبصرهللا عبد سعيد خميس اميره110249

قنااألدبىمبصرحماده مرتضى هللا عطا اميره110250

قنااألدبىمبصرعلى امين محسب ايمان110251

قنااألدبىمبصراحمد صابر محمد ايمان110252

قنااألدبىمبصرحسن سعيد القادر عبد ايه110253

قنااألدبىمبصرمحمد القادر عبد صابر جهاد110254

قنااألدبىمبصرالشاذلى رضى ابراهيم دنيا110255

قنااألدبىمبصرعطا محمد محمود رحاب110256

قنااألدبىمبصرالحسن ابو الرحمن عبد احمد رحمه110257

قنااألدبىمبصرمحمد موسى احمد رحمه110258

قنااألدبىمبصرشمندى محمد عبده زهراء110259

قنااألدبىمبصرالكريم جاد احمد محمد زينب110260

قنااألدبىمبصراحمد حسن فرغلى سميه110261

قنااألدبىمبصرعلى موسى سعيد سميره110262

قنااألدبىمبصرمحمود على فرحان سندس110263

قنااألدبىمبصرعلى سعيد محمود سهام110264

قنااألدبىمبصرالجيد عبد موسى محمد سهيله110265

قنااألدبىمبصرعرابى توفيق احمد شيماء110266

قنااألدبىمبصرمحمد العربى محمد الحميد عبد شيماء110267

قنااألدبىمبصرعمر جبران عبدين شيماء110268

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد جباره سعيد فاطمه110269

قنااألدبىمبصرعلى نوبى محمد فاطمه110270

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم على كريمه110271

قنااألدبىمبصرعرابى توفيق طايع ماجده110272

قنااألدبىمبصرالطاهر سالمه احمد مروه110273

قنااألدبىمبصرابراهيم سالم محمد مروه110274

قنااألدبىمبصرعلى محمود بدوى محمود هللا هبه110275
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ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ن478محمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ن471محمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ن439محمود احمد الصغير/ ف

ن423محمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ن453الجمل الشيخ/ ف

ن447الجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

راسبالجمل الشيخ/ ف

ن469الجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ن433الجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

راسبالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

راسبالجمل الشيخ/ ف

راسبالجمل الشيخ/ ف

ن476الجمل الشيخ/ ف

ن403الجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ن407الجمل الشيخ/ ف

ن400الجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ن407الجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

راسبالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

راسبالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

راسبالجمل الشيخ/ ف

راسبالجمل الشيخ/ ف

راسبالجمل الشيخ/ ف

راسبالجمل الشيخ/ ف

راسبالجمل الشيخ/ ف

متخلفالجمل الشيخ/ ف
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قنااألدبىمبصرعلى سعيد عثمان هبه110276

قنااألدبىمبصراحمد محمد احمد والء110277

قنااألدبىمبصرعلى احمد حسن ابتسام110278

قنااألدبىمبصرموسى احمد النبى عبد ابتسام110279

قنااألدبىمبصرعلى محمد سعيد احمد اسراء110280

قنااألدبىمبصرحصاوى حميد عادل اسراء110281

قنااألدبىمبصراحمد مصطفى على اسراء110282

قنااألدبىمبصرمحمد احمد عويس اسراء110283

قنااألدبىمبصربكرى عابدين يوسف اسراء110284

قنااألدبىمبصرمحمد احمد حراجى اسماء110285

قنااألدبىمبصرمحمد احمد عابدين االء110286

قنااألدبىمبصرعلى ابراهيم على االء110287

قنااألدبىمبصرحمدان يوسف احمد سيد الزهراء110288

قنااألدبىمبصرهللا نصر محمد حسنى امال110289

قنااألدبىمبصراحمد عطى هللا عبد امانى110290

قنااألدبىمبصرسعيد محمد نادر امانى110291

قنااألدبىمبصريوسف محمود يوسف امانى110292

قنااألدبىمبصراحمد العزيز عبد حسن امل110293

قنااألدبىمبصرابراهيم حمدان هللا عبيد امل110294

قنااألدبىمبصرمحمد يوسف محمد امل110295

قنااألدبىمبصرمحمود الحسن ابو احمد اميره110296

قنااألدبىمبصرعلى توفيق نوبى اميره110297

قنااألدبىمبصرعلى امين عويس اميمه110298

قنااألدبىمبصرابراهيم على محمد اميمه110299

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد محمود ايات110300

قنااألدبىمبصرابراهيم عطيتو ابراهيم ايه110301

قنااألدبىمبصريوسف محمد احمد ايه110302

قنااألدبىمبصرهالل سعيد محمد ايه110303

قنااألدبىمبصرمصطفى احمد السالم عبد ايمان110304

قنااألدبىمبصرمحمود على احمد بسمه110305

قنااألدبىمبصرمحمد حسين حسن بسمه110306

قنااألدبىمبصرالضوى احمد محمود بسمه110307

قنااألدبىمبصرموسى محمد سيد حنان110308

قنااألدبىمبصرمحمود رمضان فوزى خلود110309

قنااألدبىمبصرمحمد الشافى عبد سعد داليه110310

قنااألدبىمبصرمحمد الشافى عبد سعد دعاء110311

قنااألدبىمبصرعلى محمد عطيتو دعاء110312

قنااألدبىمبصرحسين عطا فتحى دعاء110313

قنااألدبىمبصرعلى هللا عوض يوسف دعاء110314

قنااألدبىمبصرعلى الجابر عبد حسانى دنيا110315

قنااألدبىمبصراحمد مصطفى الظاهر عبد دينا110316

قنااألدبىمبصرعلى محمد على دينا110317
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راسبالجمل الشيخ/ ف

راسبالجمل الشيخ/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن437السديس/ ف

ن464السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن365السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن397السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن381السديس/ ف

ن356السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن467السديس/ ف

ن466السديس/ ف

راسبالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن426السديس/ ف

ن429السديس/ ف

ن411السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

راسبالسديس/ ف

راسبالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن484السديس/ ف

ن490السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن385السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف
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قنااألدبىمبصراحمد سيد احمد محمد رحاب110318

قنااألدبىمبصرتمساح على محمد رحاب110319

قنااألدبىمبصرعلى محمد الراضى عبد ريهام110320

قنااألدبىمبصرمحمد عبيد الناصر عبد ريهام110321

قنااألدبىمبصرمحمود على اسماعيل زمزم110322

قنااألدبىمبصرعلى محمد الحق عبد زهراء110323

قنااألدبىمبصرمحمدين محمد محمد زينب110324

قنااألدبىمبصراحمد ربه عبد يوسف زينب110325

قنااألدبىمبصرحمزه محمود احمد ساره110326

قنااألدبىمبصرعلى امبارك هللا عبد ساره110327

قنااألدبىمبصراحمد سعيد محمد ساره110328

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد بكر ابو سمر110329

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم المعطى عبد سها110330

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الستار عبد سهام110331

قنااألدبىمبصرحسين احمد مصطفى سهام110332

قنااألدبىمبصرموسى محمد على سهير110333

قنااألدبىمبصرموسى محمد النوبى سهيله110334

قنااألدبىمبصرعلى عيسى اللطيف عبد سهيله110335

قنااألدبىمبصراسماعيل حسن احمد شروق110336

قنااألدبىمبصرحسين محمد حسن شهيره110337

قنااألدبىمبصرجمعه ابكر ابراهيم شيرين110338

قنااألدبىمبصربغدادى يمنى احمد شيماء110339

قنااألدبىمبصراحمد محمود خالد شيماء110340

قنااألدبىمبصرعلى ابراهيم رجب شيماء110341

قنااألدبىمبصراحمد حسن الراضى عبد شيماء110342

قنااألدبىمبصرخليل محمد ربه عبد شيماء110343

قنااألدبىمبصراحمد جيالنى الرحيم عبد صفاء110344

قنااألدبىمبصرسعيد السنوسى نصر عزه110345

قنااألدبىمبصراحمد زكى على عواطف110346

قنااألدبىمبصرمحمد عطا سعيد غاده110347

قنااألدبىمبصرابراهيم على محمود غاده110348

قنااألدبىمبصراسماعيل الشاذلى القادر عبد فاتن110349

قنااألدبىمبصرابراهيم عطا محمود فاتن110350

قنااألدبىمبصراحمد محمد المتعال عبد فاطمه110351

قنااألدبىمبصرمحمد عابدين محمد فاطمه110352

قنااألدبىمبصرموسى محمد محمود فاطمه110353

قنااألدبىمبصرحسين محمد جمال كريمه110354

قنااألدبىمبصراحمد خير محمد نور محمد كريمه110355

قنااألدبىمبصرمحمد عيد حماده ليلى110356

قنااألدبىمبصرمحمود على محمود مروه110357

قنااألدبىمبصرعلى محمد اللطيف عبد منار110358

قنااألدبىمبصررفاعى باشا على منال110359
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ن438السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن407السديس/ ف

ن403السديس/ ف

ن402السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

راسبالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن403السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن409السديس/ ف

ن371السديس/ ف

ن369السديس/ ف

ن364السديس/ ف

ن496السديس/ ف

ن524السديس/ ف

ن373السديس/ ف

ن406السديس/ ف

ن371السديس/ ف

ن355السديس/ ف

ن390السديس/ ف

ن397السديس/ ف

ن390السديس/ ف

ن416السديس/ ف

ن415السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن486السديس/ ف

ن356السديس/ ف
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قنااألدبىمبصرالرحمن عبد حامد احمد ناديه110360

قنااألدبىمبصرحسين كامل القادر عبد نجات110361

قنااألدبىمبصرمحمد ابراهيم حجازى ندا110362

قنااألدبىمبصرالعال عبد محمود كامل ندى110363

قنااألدبىمبصردغار احمد محمد ندى110364

قنااألدبىمبصرجيالنى الدين نجم محمد نفيسه110365

قنااألدبىمبصرعلى حسن رمضان نورهان110366

قنااألدبىمبصرعلى عبيد على هاجر110367

قنااألدبىمبصرحجير احمد فتحى هاله110368

قنااألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد هاله110369

قنااألدبىمبصرمحمد تمساح على هبه110370

قنااألدبىمبصرسعيد احمد سعيد هند110371

قنااألدبىمبصرجيالنى الدين نجم عمر هند110372

قنااألدبىمبصرحمدان محمد محمود هند110373

قنااألدبىمبصرحسين احمد حسن وفاء110374

قنااألدبىمبصرعلى سالمه احمد والء110375

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد فكرى والء110376

قنااألدبىمبصرعلى سيد حسن ياسمين110377

قنااألدبىمبصرخليل االمين محمد سالم ياسمين110378

قنااألدبىمبصرمحمود محمد سعد ياسمين110379

قنااألدبىمبصراحمد هللا عبد سعيد ياسمين110380

قنااألدبىمبصرمرشد سعيد على ياسمين110381

قنااألدبىمبصراحمد محمود على ياسمين110382

قنااألدبىمبصرالغافر عبد محمد حسن اسماء110383

قنااألدبىمبصرمحمد احمد سعدى اسماء110384

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمود اسماء110385

قنااألدبىمبصرالبدرى محمد بدوى انوار110386

قنااألدبىمبصرمحمد فؤاد رضوان رفيده110387

قنااألدبىمبصراحمد فوزى محمد زينب110388

قنااألدبىمبصرعمار احمد عمار شيرين110389

قنااألدبىمبصرعلى حلمى اللطيف عبد غاده110390

قنااألدبىمبصرحفنى ابراهيم حمدان فاطمه110391

قنااألدبىمبصرطه االمير مسلم فاطمه110392

قنااألدبىمبصرحسن محمود حسن كريمه110393

قنااألدبىمبصرمحمدين المجيد عبد الجواد عبد لبنى110394

قنااألدبىمبصرعلى محمد محمود ياسمين110395

قنااألدبىمبصرسليمان حسين محمد جمال منال110396

قنااألدبىمبصرالتهامى احمد كامل منى110397

قنااألدبىمبصرحسن محمود حسين نسمه110398

قنااألدبىمبصراحمد محمد سيد نهى110399

قنااألدبىمبصرالطيرى محمد ناصر هدى110400

قنااألدبىمبصرالبدرى محمد بدوى ياسمين110401
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ن490السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن371السديس/ ف

ن365السديس/ ف

ن493السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

راسبالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن445السديس/ ف

ن456السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن467السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن449السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

راسبخزام/ ف

ثانخزام/ ف

ثانخزام/ ف

ن334خزام/ ف

راسبخزام/ ف

ن424خزام/ ف

ثانخزام/ ف

ثانخزام/ ف

ثانخزام/ ف

ن390خزام/ ف

ن387خزام/ ف

ثانخزام/ ف

ن366خزام/ ف

ثانخزام/ ف

ثانخزام/ ف

ثانخزام/ ف

ثانخزام/ ف

ن341خزام/ ف

ثانخزام/ ف
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قنااألدبىمبصرادم على محمد احمد اسراء110402

قنااألدبىمبصرمحمد على جالل اسراء110403

قنااألدبىمبصررمضان محمد محمود اسراء110404

قنااألدبىمبصرعلى محمد بخيت اسماء110405

قنااألدبىمبصرتكرونى احمد النبى عبد اسماء110406

قنااألدبىمبصرموسى الجابر عبد عطا اسماء110407

قنااألدبىمبصراسماعيل عطيتو مصطفى الزهراء110408

قنااألدبىمبصرمحمد موسى احمد امال110409

قنااألدبىمبصرمحمدين محمود عبده امانى110410

قنااألدبىمبصرمحمد محمود موسى اميره110411

قنااألدبىمبصريوسف على بدرى ايمان110412

قنااألدبىمبصرالضوى الغنى عبد محمود ايمان110413

قنااألدبىمبصرخليل احمد حسن فاروق ايه110414

قنااألدبىمبصرحسين عيد شحاته زينب110415

قنااألدبىمبصرحامد عبيد الجواد عبد زينب110416

قنااألدبىمبصرعلى الغنى عبد على زينب110417

قنااألدبىمبصرهللا عبد مرتضى محمد زينب110418

قنااألدبىمبصرحامد احمد عابدين سحر110419

قنااألدبىمبصرعلى احمد على سحر110420

قنااألدبىمبصرمحمود العزيز عبد على سلوى110421

قنااألدبىمبصرسعيد عباس عمر سماح110422

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد الحمد ابو احمد سميه110423

قنااألدبىمبصرمحمود حميد يحيا شيماء110424

قنااألدبىمبصرموسى على محمد صابرين110425

قنااألدبىمبصراحمد محمود احمد صفاء110426

قنااألدبىمبصرعلى محمد على صفاء110427

قنااألدبىمبصرعلى حامد احمد عبير110428

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد محمد عبير110429

قنااألدبىمبصرهللا عوض جمعه الفتاح عبد عزه110430

قنااألدبىمبصرعلى محمد ناصر غاده110431

قنااألدبىمبصرعيسى الصغير حسن فاطمه110432

قنااألدبىمبصرمحمود عبيد محمد فاطمه110433

قنااألدبىمبصرمحمد راشد سعدى فرحه110434

قنااألدبىمبصرموسى احمد الفراج عبد مروه110435

قنااألدبىمبصراحمد محمود الرحيم عبد ندا110436

قنااألدبىمبصرمحمد موسى يونس نسمه110437

قنااألدبىمبصرعيسى سيد محمد هاجر110438

قنااألدبىمبصرموسى سالم محمد هناء110439

قنااألدبىمبصرعلى محمد جبريل ياسمين110440

قنااألدبىمبصرمحمود على محمود ياسمين110441

قنااألدبىمبصرحامد مصطفى احمد اروى110442

قنااألدبىمبصراحمد غرباوى فتحى فايز اسراء110443
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ن516سندل نجع/ ف

ن362سندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ن362سندل نجع/ ف

ن384سندل نجع/ ف

ن426سندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ن378سندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ن317سندل نجع/ ف

ن487سندل نجع/ ف

ن373سندل نجع/ ف

ن393سندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

راسبسندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ن391سندل نجع/ ف

ن370سندل نجع/ ف

ن503سندل نجع/ ف

ن405سندل نجع/ ف

راسبسندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ن470سندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ن353سندل نجع/ ف

ن352سندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ن355سندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ن337سندل نجع/ ف

ثانسندل نجع/ ف

ثاننقادة/ ف

ن500نقادة/ ف
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قنااألدبىمبصرابراهيم موسى محمد اسراء110444

قنااألدبىمبصردسوقى خضرى محمد اسراء110445

قنااألدبىمبصرمناع بكرى مناع ايمان110446

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد صيفى محمد اميره110447

قنااألدبىمبصرحسان غزالى رزق ايه110448

قنااألدبىمبصرقناوى على مطعنى امينه110449

قنااألدبىمبصرمحمد وهبى كمال ايه110450

قنااألدبىمبصرعيسى حجاجى الفتاح عبد جهاد110451

قنااألدبىمبصرحناوى الحكيم عبد كمال جهاد110452

قنااألدبىمبصرمحمد الراضى عبد منصور حنين110453

قنااألدبىمبصرحسين كامل الناصر عبد خلود110454

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد جابر سيد دعاء110455

قنااألدبىمبصرعلى حسان هللا عبد دنيا110456

قنااألدبىمبصرطايع القادر عبد كمال زينب110457

قنااألدبىمبصردسوقى سمهودى عرفات ساره110458

قنااألدبىمبصرمحمد وهبى منصور سعديه110459

قنااألدبىمبصرالفضيل عبد حداد الواحد عبد سماح110460

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد عيد سمر110461

قنااألدبىمبصرعلى جمعه فتاح سناء110462

قنااألدبىمبصرعلى سيد جمال سهيله110463

قنااألدبىمبصرمحمد الراضى عبد جبريل شيماء110464

قنااألدبىمبصرعطيه حسن حسان عبير110465

قنااألدبىمبصرعلى فؤاد حسنى عبير110466

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد يوسف الواسع عبد فرحه110467

قنااألدبىمبصرعيسى محمد كمال محمد ندى110468

قنااألدبىمبصرمحمود احمد اشرف نورا110469

قنااألدبىمبصرمحمد مهران حامد نورا110470

قنااألدبىمبصرالضوى ثروت عاصم نورهان110471

قنااألدبىمبصرمصطفى عوض سعد هدى110472

قنااألدبىمبصراحمد العزب السالم عبد ورده110473

قنااألدبىمبصرمحمد الاليق صالح ياسمين110474

قنااألدبىمبصربصرى اللطيف عبد الرملى االء110475

قنااألدبىمبصراحمد سالم على اسماء110476

قنااألدبىمبصرمحمود طلب سليمان امانى110477

قنااألدبىمبصرجعلوص النجا ابو اسماعيل ايات110478

قنااألدبىمبصربصرى اللطيف عبد شحات ايمان110479

قنااألدبىمبصرصبره محمد الرضا عبد ايه110480

قنااألدبىمبصرسليمان هللا عبد سالمه الزهراء110481

قنااألدبىمبصراحمد محمود محمد زهراء110482

قنااألدبىمبصرحسن العاطى عبد محمود زهراء110483

قنااألدبىمبصرمحمد فهمى محمد سمر110484

قنااألدبىمبصرالسمان احمد سيد علياء110485
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ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ن464.5نقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ن471نقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ن545نقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ن390نقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ن399نقادة/ ف

ن388.5نقادة/ ف

ن373نقادة/ ف

ن390نقادة/ ف

ن388نقادة/ ف

ن380نقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ن414نقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ن355.5الخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ن363.5الخطارة/ ف

ن376.5الخطارة/ ف

ن397.5الخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ن347الخطارة/ ف

ن357الخطارة/ ف

ن344الخطارة/ ف

ن362الخطارة/ ف
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قنااألدبىمبصرالصبور عبد احمد الناصر عبد مروه110486

قنااألدبىمبصرالفتاح عبد قناوى يحيى مروه110487

قنااألدبىمبصرالسالم عبد احمد المنعم عبد نورهان110488

قنااألدبىمبصرعلى ابراهيم داود هاجر110489

قنااألدبىمبصراحمد عطا حامد هدير110490

قنااألدبىمبصرالفتاح عبد قناوى احمد هيام110491

االقصراألدبىمبصرسالمه محمد الفضل ابو احالم110492

االقصراألدبىمبصرالبغدادى احمد محمد اسراء110493

االقصراألدبىمبصراحمد تونى ممدوح اسراء110494

االقصراألدبىمبصرمحمد يوسف جمال اسماء110495

االقصراألدبىمبصريوسف محمد الكريم عبد اسماء110496

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد الحجاج ابو ايمان110497

االقصراألدبىمبصرحسين محمد انور ايه110498

االقصراألدبىمبصرعوض سليم الالهى عبد ايه110499

االقصراألدبىمبصرقاسم النبى عبد محمد ايه110500

االقصراألدبىمبصرنجار حسانى صالح جهاد110501

االقصراألدبىمبصرالمولى عبد سليم حسان حسناء110502

االقصراألدبىمبصراحمد حسن محمد حنان110503

االقصراألدبىمبصرحسن محمد صابر دعاء110504

االقصراألدبىمبصرعلى سيد غريب دعاء110505

االقصراألدبىمبصرالرحمن عبد يونس احمد ريهام110506

االقصراألدبىمبصراحمد محمود احمد زينب110507

االقصراألدبىمبصركامل طه مراد سهيله110508

االقصراألدبىمبصرحمزه الرحيم عبد جمال شروق110509

االقصراألدبىمبصرمحمد على احمد شيماء110510

االقصراألدبىمبصراحمد الرحيم عبد احمد مريم110511

االقصراألدبىمبصرعلى احمد سيد هاجر110512

االقصراألدبىمبصرابراهيم بيومى هاشم هاجر110513

االقصراألدبىمبصراحمد مهدى جالل هدى110514

االقصراألدبىمبصرعلى جاد احمد ايمان110515

االقصراألدبىمبصرالنوبى احمد النوبى اسيا110516

االقصراألدبىمبصرالالهى عبد محمد عادل امانى110517

االقصراألدبىمبصرمحمود هللا عبد محمد اميره110518

االقصراألدبىمبصرمحمد مرتضى محمد حسناء110519

االقصراألدبىمبصرحسين على الشاذلى رغده110520

االقصراألدبىمبصرنور زكى نوبى رضا110521

االقصراألدبىمبصرحسن ابراهيم حسين ساره110522

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود فرج سناء110523

االقصراألدبىمبصرمحمد الستار عبد الناصر عبد سهيله110524

االقصراألدبىمبصراحمد محمد صالح شيماء110525

االقصراألدبىمبصرعلى احمد كمال شريفه110526

االقصراألدبىمبصراحمد حسن على فاطمه110527
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ن374الخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ن353الخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

راسباالقصر/ ف

راسباالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

راسباالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

راسباالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

راسباالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

راسباالقصر/ ف

ن422االقصر/ ف

ن451.5االقصر/ ف

راسباالقصر/ ف

راسباالقصر/ ف

ثانالطود/ ف

ثانالطود/ ف

ثانالطود/ ف

ثانالطود/ ف

ثانالطود/ ف

راسبالطود/ ف

راسبالطود/ ف

ثانالطود/ ف

راسبالطود/ ف

راسبالطود/ ف

راسبالطود/ ف

ن355الطود/ ف

ثانالطود/ ف
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االقصراألدبىمبصرابراهيم احمد محمود فاطمه110528

االقصراألدبىمبصرمحمد النوبى محمد فاطمه110529

االقصراألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد فاطمه110530

االقصراألدبىمبصرمصطفى محمود على منى110531

االقصراألدبىمبصرالقاسم ابو احمد محمد مريم110532

االقصراألدبىمبصرالنوبى بدوى محمد نرمين110533

االقصراألدبىمبصراحمد الوهاب عبد الرازق عبد هانم110534

االقصراألدبىمبصرمحمد على ناصر هدير110535

االقصراألدبىمبصرحسن محمد حسين ورده110536

االقصراألدبىمبصراحمد توفيق محمد مصطفى اسراء110537

االقصراألدبىمبصراحمد ربيع محمود انعام110538

االقصراألدبىمبصراحمد المجد ابو على الشيماء110539

االقصراألدبىمبصرالحكيم عبد محمد احمد حال110540

االقصراألدبىمبصراحمد الرحيم عبد محمد رهف110541

االقصراألدبىمبصرابراهيم محمود محمد زينب110542

االقصراألدبىمبصرحسن عبادى االمين محمد فاطمه110543

االقصراألدبىمبصرمكى عمر محمد لمياء110544

االقصراألدبىمبصرمحمد على محمد مروه110545

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد خالد مريم110546

االقصراألدبىمبصرملك صديق جالل مى110547

االقصراألدبىمبصراحمد سيد البغدادى احمد المدثر مياده110548

االقصراألدبىمبصرعبيد حسين احمد وفاء110549

االقصراألدبىمبصركامل فؤاد وهبى اسراء110550

االقصراألدبىمبصرمحمد امير فوزى اكرام110551

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن على الزهراء110552

االقصراألدبىمبصرابراهيم حجاج الناصر عبد امنه110553

االقصراألدبىمبصراسماعيل الراضى عبد العباس ابو اميره110554

االقصراألدبىمبصرحامد جابر رجب ايه110555

االقصراألدبىمبصرفرح محجوب مصطفى ايه110556

االقصراألدبىمبصرسلطان فخرى محمد ايمان110557

االقصراألدبىمبصراحمد محمد محمود ايمان110558

االقصراألدبىمبصرعلى محمد الرحيم عبد تيسير110559

االقصراألدبىمبصرحسن الرحمن عبد حسن حسناء110560

االقصراألدبىمبصرمحمود فهيم محمود حليمه110561

االقصراألدبىمبصرهللا عبيد احمد سالم ذكيه110562

االقصراألدبىمبصرمحمود عابد المنعم عبد رحاب110563

االقصراألدبىمبصراحمد حسن جابر زهراء110564

االقصراألدبىمبصراحمد حلمى حماده زهراء110565

االقصراألدبىمبصرزكى محمود احمد زينب110566

االقصراألدبىمبصريوسف محمود احمد سيد ساره110567

االقصراألدبىمبصرالراضى عبد سيد محمد شاهنده110568

االقصراألدبىمبصرمحمود هللا عبد مصطفى شيماء110569
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ن331الطود/ ف

ن393.5الطود/ ف

ن448.5الطود/ ف

ثانالطود/ ف

ن385.5الطود/ ف

ن461.5الطود/ ف

راسبالطود/ ف

ن352.5الطود/ ف

ن339.5الطود/ ف

ن534.5البياضية/ ف

ثانالبياضية/ ف

ثانالبياضية/ ف

ثانالبياضية/ ف

ثانالبياضية/ ف

ثانالبياضية/ ف

ن416.5البياضية/ ف

راسبالبياضية/ ف

ثانالبياضية/ ف

ن453البياضية/ ف

ثانالبياضية/ ف

ثانالبياضية/ ف

ثانالبياضية/ ف

ثانالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ن523.5العشى/ ف

راسبالعشى/ ف

راسبالعشى/ ف

راسبالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ن389العشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ن391العشى/ ف

ن470العشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ن452.5العشى/ ف

راسبالعشى/ ف

ن429العشى/ ف

ن401.5العشى/ ف

ن419العشى/ ف

ثانالعشى/ ف
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االقصراألدبىمبصرعلى سيد محمد صباح110570

االقصراألدبىمبصرهللا فتح محمود محمد علياء110571

االقصراألدبىمبصرمحمود النادى على فاتن110572

االقصراألدبىمبصرعلى حسن بدوى فاطمه110573

االقصراألدبىمبصراحمد عالم محمد فاطمه110574

االقصراألدبىمبصرالصاوى محمد حسين منى110575

االقصراألدبىمبصرمصطفى دسوقى رمضان منى110576

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد محمد نجاه110577

االقصراألدبىمبصرحسن سالم على نجوى110578

االقصراألدبىمبصراحمد حامد جابر نعمه110579

االقصراألدبىمبصرجاد الرب جاد الرسول عبد هاجر110580

االقصراألدبىمبصرالدندراوى فهمى محمد هايدى110581

االقصراألدبىمبصرمحمد مصطفى هللا عبد والء110582

االقصراألدبىمبصراحمد شحات احمد اسراء110583

االقصراألدبىمبصرعربى حلمى جامع اسراء110584

االقصراألدبىمبصرالطاهر حامد الحميد عبد اسراء110585

االقصراألدبىمبصرحسين الحامد ابو توفيق اسماء110586

االقصراألدبىمبصراحمد عبده احمد سيد اسماء110587

االقصراألدبىمبصرحسن محمد عزت اسماء110588

االقصراألدبىمبصرنصر ابراهيم على اسماء110589

االقصراألدبىمبصرمأمون سالم محمد اسماء110590

االقصراألدبىمبصراحمد السنوسى صالح امانى110591

االقصراألدبىمبصراحمد سيد محمد حمادى امل110592

االقصراألدبىمبصريوسف سعد خالد امل110593

االقصراألدبىمبصرعلى حسين سعدى امنيه110594

االقصراألدبىمبصريوسف محمد الحميد عبد اميره110595

االقصراألدبىمبصرصادق محمد خالد ايه110596

االقصراألدبىمبصريوسف احمد محمود ايه110597

االقصراألدبىمبصرمحمد عبيد نجدى ايه110598

االقصراألدبىمبصرهللا عبد الغنى عبد احمد ايمان110599

االقصراألدبىمبصرحسان نوبى احمد بثينه110600

االقصراألدبىمبصرعمار صديق حسن بسنت110601

االقصراألدبىمبصرمحمود على محمد جيهان110602

االقصراألدبىمبصرسيد محمد النميرى حسناء110603

االقصراألدبىمبصرمعتوق سعيد ايمن دنيا110604

االقصراألدبىمبصربغدادى حسين سيد دنيا110605

االقصراألدبىمبصرحسين الحميد عبد الرازق عبد رحاب110606

االقصراألدبىمبصرعمار صديق حسن رحمه110607

االقصراألدبىمبصرقرعانى محمد شعبان رشا110608

االقصراألدبىمبصراحمد نور محمد محمود رضوى110609

االقصراألدبىمبصراحمد محمود الحجاج ابو زينب110610

االقصراألدبىمبصرابراهيم رضوان احمد زينب110611



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4448

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

راسبالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ن415.5العشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ن429.5باألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ن463باألقصر المنشأة/ ف

ن425.5باألقصر المنشأة/ ف

ن457باألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ن586باألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ن367باألقصر المنشأة/ ف
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االقصراألدبىمبصرعلى امين سالم زينب110612

االقصراألدبىمبصرصالح الضوى الواجد عبد زينب110613

االقصراألدبىمبصرمحمد المجد ابو محمد زينب110614

االقصراألدبىمبصرمحمود الفضل ابو راضى سماح110615

االقصراألدبىمبصرمحمد العاطى عبد الحق عبد شيماء110616

االقصراألدبىمبصرمهدى محمد خير عبير110617

االقصراألدبىمبصراحمد محمود الحجاج ابو فاطمه110618

االقصراألدبىمبصرعباس محمد خالد فاطمه110619

االقصراألدبىمبصرمحمد سنوسى العابدين زين فاطمه110620

االقصراألدبىمبصرعلى النوبى عامر فاطمه110621

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد محمد الشافى عبد فاطمه110622

االقصراألدبىمبصرمكى محمد عياد فاطمه110623

االقصراألدبىمبصرهمام بدوى محمد فاطمه110624

االقصراألدبىمبصرقرعانى محمد مصطفى فاطمه110625

االقصراألدبىمبصرمهدى محمد خيرى فرحه110626

االقصراألدبىمبصرالطاهر جاد محمد فرحه110627

االقصراألدبىمبصريوسف احمد محمد مريم110628

االقصراألدبىمبصرعيسى العزيز عبد الحميد عبد منار110629

االقصراألدبىمبصرسالم محمد حسين منى110630

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد سالم محمد نهله110631

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد عرفات هاجر110632

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد سالم كامل هدير110633

االقصراألدبىمبصرالطواب النوبى محمود هند110634

االقصراألدبىمبصرمحمود سعيد رجب هيام110635

االقصراألدبىمبصرزيد ابو يوسف حجاج والء110636

االقصراألدبىمبصردياب احمد ادريس اسماء110637

االقصراألدبىمبصرالعاطى عبد محمود الناصر عبد اسماء110638

االقصراألدبىمبصرمحمد عوده موسى ايمان110639

االقصراألدبىمبصرالسايح عادلى احمد سيد تيسير110640

االقصراألدبىمبصرهللا فضل زكى بحر دعاء110641

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد طنطاوى الرحمن عبد زينب110642

االقصراألدبىمبصراسماعيل الهادى عبد الفتاح عبد شهد110643

االقصراألدبىمبصرالطيرى شحات جمعه غاده110644

االقصراألدبىمبصرشحات عطيه الشافى عبد غاده110645

االقصراألدبىمبصرمحمود الرسول عبد حسين فاطمه110646

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمود مريم110647

االقصراألدبىمبصريونس بكرى هللا عطا نسمه110648

االقصراألدبىمبصرعلى حسين الرسول عبد ندا110649

االقصراألدبىمبصرابراهيم قاسم محمد ندا110650

االقصراألدبىمبصرراشد فريد ادريس هاجر110651

االقصراألدبىمبصرابراهيم بدرى صالح هناء110652

االقصراألدبىمبصرسالمان الصغير منصور هند110653
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ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ن547باألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ن424.5باألقصر المنشأة/ ف

ن408باألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ن365باألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ثانالمدامود/ ف

ثانالمدامود/ ف

ثانالمدامود/ ف

ثانالمدامود/ ف

ثانالمدامود/ ف

ثانالمدامود/ ف

ن376المدامود/ ف

ن542.5المدامود/ ف

ثانالمدامود/ ف

ثانالمدامود/ ف

ن402.5المدامود/ ف

راسبالمدامود/ ف

ثانالمدامود/ ف

ثانالمدامود/ ف

ن463.5المدامود/ ف

ن357.5المدامود/ ف

ثانالمدامود/ ف
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االقصراألدبىمبصرهاشم نجدى ابراهيم اسراء110654

االقصراألدبىمبصرمهدى فؤاد محمد اسراء110655

االقصراألدبىمبصرسيفين ابو عدلى محمد االء110656

االقصراألدبىمبصراحمد بدوى الحميد عبد اميره110657

االقصراألدبىمبصرالروبى سعد بدوى اميمه110658

االقصراألدبىمبصراسماعيل الطاهر شعبان ايمان110659

االقصراألدبىمبصرزيد ابو محمد سعدى ايه110660

االقصراألدبىمبصرالمعداوى احمد سمير بلقيس110661

االقصراألدبىمبصرالحافظ عبد السعود ابو منصور دعاء110662

االقصراألدبىمبصراحمد النبى عبد احمد رحاب110663

االقصراألدبىمبصرالرحمن عبد احمد جمال رقيه110664

االقصراألدبىمبصرمحمد عطا عادل رقيه110665

االقصراألدبىمبصرعباس عيد فتحى رقيه110666

االقصراألدبىمبصرحسانين محمد الدين عز زينب110667

االقصراألدبىمبصراحمد حافظ فلهم ساره110668

االقصراألدبىمبصرسعدى مصطفى جمعه سمر110669

االقصراألدبىمبصرجادو عبيد هنداوى سمر110670

االقصراألدبىمبصرالكريم جاد محمد خالد سهيله110671

االقصراألدبىمبصرمرعى محمد شعبان شروق110672

االقصراألدبىمبصرالخير عبد الالهى عبد الموجود عبد شرين110673

االقصراألدبىمبصراحمد النبى عبد الرسول عبد شيماء110674

االقصراألدبىمبصرصالح سيد هللا عبد ضحى110675

االقصراألدبىمبصراحمد عوض عز عبير110676

االقصراألدبىمبصرالرب جاد حجاج سمير عزه110677

االقصراألدبىمبصراحمد عوض عز عال110678

االقصراألدبىمبصرالطيرى عبده احمد فاطمه110679

االقصراألدبىمبصرالطيرى اكريم سيد فاطمه110680

االقصراألدبىمبصراحمد محمد الناصر عبد فاطمه110681

االقصراألدبىمبصرالظاهر عبد حامد زكريا مريم110682

االقصراألدبىمبصرجاد محمد احمد سيد منار110683

االقصراألدبىمبصرحامد الراوى على ميار110684

االقصراألدبىمبصرحامد الراوى على ميرنا110685

االقصراألدبىمبصرعلى عادلى شحتو ندا110686

االقصراألدبىمبصراحمد محمد الناصر عبد ندا110687

االقصراألدبىمبصرهاشم على احمد احالم110688

االقصراألدبىمبصرحسن المالك عبد رجب اسراء110689

االقصراألدبىمبصرالعادلى احمد سيد اسراء110690

االقصراألدبىمبصراحمد حسان سيد اسماء110691

االقصراألدبىمبصرمحمد عوض سيد اسماء110692

االقصراألدبىمبصرمحمد نجدى سيد اسماء110693

االقصراألدبىمبصرمحمد حسان محمد اسماء110694

االقصراألدبىمبصراحمد هاشم محمود اسماء110695
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ثانالطويل نجع/ ف

ن405.5الطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ن381.5الطويل نجع/ ف

ن577الطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ن371الطويل نجع/ ف

ن538الطويل نجع/ ف

ن380الطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ن582.5الطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ن376.5الطويل نجع/ ف

ن391الطويل نجع/ ف

ن594الطويل نجع/ ف

ن419.5الطويل نجع/ ف

ن427.5الطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ن384الطويل نجع/ ف

ن400الطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ن436الطويل نجع/ ف

ن577الطويل نجع/ ف

ن566الطويل نجع/ ف

ن371.5الطويل نجع/ ف

ن378.5الطويل نجع/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن365القرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ن433القرنة/ ف

ن321القرنة/ ف
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االقصراألدبىمبصرمحمد جيالنى يوسف اسماء110696

االقصراألدبىمبصرحسن يوسف محمد امل110697

االقصراألدبىمبصرعلى محمد محمود امل110698

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد اميره110699

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد رمضان اميره110700

االقصراألدبىمبصرمحمد القادر عبد محمد اميره110701

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى اميره110702

االقصراألدبىمبصرالفتاح عبد حسين محمد اميمه110703

االقصراألدبىمبصرمحمد الدين شمس اشرف انهار110704

االقصراألدبىمبصرمهدى عوض احمد ايمان110705

االقصراألدبىمبصرالرحمن عبد احمد جمال ايمان110706

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد الناصر عبد ايمان110707

االقصراألدبىمبصرعلى احمد محمد ايمان110708

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين محمد ايمان110709

االقصراألدبىمبصرمحمد طايع محمد ايمان110710

االقصراألدبىمبصرسعيد على محمد ايمان110711

االقصراألدبىمبصرمحمد عباس محمود ايمان110712

االقصراألدبىمبصراحمد حسين العزب ايه110713

االقصراألدبىمبصرابراهيم طايع العزب ايه110714

االقصراألدبىمبصرمحمد المجد ابو حسن ايه110715

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد طايع ايه110716

االقصراألدبىمبصرعباس العزب احمد حنان110717

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد احمد دعاء110718

االقصراألدبىمبصرمحمود الطيب حسن دنيا110719

االقصراألدبىمبصرسالم العاطى عبد حسن دنيا110720

االقصراألدبىمبصرابراهيم الطاهر محمود دنيا110721

االقصراألدبىمبصرمرعى كامل العال عبد روضه110722

االقصراألدبىمبصرحسان على حسين زينب110723

االقصراألدبىمبصرسيد ابراهيم سيد زينب110724

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد سيد زينب110725

االقصراألدبىمبصراحمد العال عبد الرحمن عبد زينب110726

االقصراألدبىمبصرفرغل محمود محمد زينب110727

االقصراألدبىمبصرالعزب احمد طايع محمود زينب110728

االقصراألدبىمبصرالطاهر حسان محمود ساره110729

االقصراألدبىمبصراحمد محمد يوسف ساره110730

االقصراألدبىمبصرحسن احمد رجب سماح110731

االقصراألدبىمبصراحمد الطيرى سيد سماح110732

االقصراألدبىمبصراحمد محمود فتحى سماح110733

االقصراألدبىمبصرحسان زيد ابو محمد سماح110734

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد سماح110735

االقصراألدبىمبصرالجيالنى محمد محمد سماح110736

االقصراألدبىمبصرعثمان محمود محمود سمر110737
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ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ن440.5القرنة/ ف

ن431القرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ن387القرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ن385القرنة/ ف

ن375القرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن445القرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن529القرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف
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االقصراألدبىمبصرالطاهر محمد محمود سميه110738

االقصراألدبىمبصرحسان رجب سيد سناء110739

االقصراألدبىمبصرمحمد مصطفى احمد شيرين110740

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود خالد شيماء110741

االقصراألدبىمبصراحمد النجار محمد شيماء110742

االقصراألدبىمبصرالسايح فكرى محمود شيماء110743

االقصراألدبىمبصراحمد محمود محمد صابرين110744

االقصراألدبىمبصرحسن سيد احمد صباح110745

االقصراألدبىمبصرمحمد حسان العادلى صفاء110746

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد سيد ضحى110747

االقصراألدبىمبصرالعادلى محمود على ضحى110748

االقصراألدبىمبصرالرحمن عبد محمد الحميد عبد عايده110749

االقصراألدبىمبصرالعادلى ابراهيم العادلى عبير110750

االقصراألدبىمبصرالراوى حسان العزب عبير110751

االقصراألدبىمبصرمحمد حسان محمد عبير110752

االقصراألدبىمبصرمرسى محمود الرحيم عبد عزه110753

االقصراألدبىمبصرالعزب احمد الطيب عفاف110754

االقصراألدبىمبصراحمد الناصح محمد غاده110755

االقصراألدبىمبصرالدين علم طايع محمد غرام110756

االقصراألدبىمبصرسعيد احمد العزب فاتن110757

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد العزب فاتن110758

االقصراألدبىمبصرحسين يوسف احمد فاطمه110759

االقصراألدبىمبصرسيد ابراهيم سيد فاطمه110760

االقصراألدبىمبصرعثمان احمد سيد فاطمه110761

االقصراألدبىمبصرالعظيم عبد احمد على فاطمه110762

االقصراألدبىمبصرمحمد حامد محمد فاطمه110763

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد فايزه110764

االقصراألدبىمبصرالعزب احمد حسان مروه110765

االقصراألدبىمبصرحسن الفتاح عبد حسان مروه110766

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد محمود مروه110767

االقصراألدبىمبصراحمد محمود منصور مروه110768

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد منار110769

االقصراألدبىمبصراحمد محمد جمال منار110770

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد احمد منى110771

االقصراألدبىمبصرالعزب احمد سهرى منى110772

االقصراألدبىمبصرمصطفى فهمى جالل ناريمان110773

االقصراألدبىمبصرالعادلى محمود احمد ندى110774

االقصراألدبىمبصرمحمد على حسان ندى110775

االقصراألدبىمبصرحسن محمود على نعمه110776

االقصراألدبىمبصراحمد طايع محمد نوره110777

االقصراألدبىمبصرهاشم احمد محمد هاله110778

االقصراألدبىمبصرابراهيم حسان رجب هانم110779
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ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن468القرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن528القرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف
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االقصراألدبىمبصراحمد محمد الراضى عبد هبه110780

االقصراألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد هبه110781

االقصراألدبىمبصرالراوى محمود محمد هبه110782

االقصراألدبىمبصرمحمود ابراهيم العزب هدى110783

االقصراألدبىمبصرابراهيم سيد حسان هدى110784

االقصراألدبىمبصراحمد هاشم حندقها هدى110785

االقصراألدبىمبصرصالح محمد محمد هند110786

االقصراألدبىمبصرالسايح فكرى الطيب وفاء110787

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد العزب وفاء110788

االقصراألدبىمبصرابراهيم احمد سيد وفاء110789

االقصراألدبىمبصرالطاهر حسان سيد وفاء110790

االقصراألدبىمبصرحمدان محمد على وفاء110791

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد محمد وفاء110792

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود احمد والء110793

االقصراألدبىمبصرعلى ابراهيم محمود والء110794

االقصراألدبىمبصراحمد الطيرى يوسف والء110795

االقصراألدبىمبصرطايع محمد احمد ياسمين110796

االقصراألدبىمبصرسالم العاطى عبد سيد ياسمين110797

االقصراألدبىمبصرجيالنى حسن محمود ياسمين110798

االقصراألدبىمبصرابراهيم على محمود ياسمين110799

االقصراألدبىمبصرعلى احمد الشافى عبد الشيماء110800

االقصراألدبىمبصرالعبد العادلى صالح اميره110801

االقصراألدبىمبصريسن الوهاب عبد الرحيم عبد امينه110802

االقصراألدبىمبصرمحمد غباشى الناصر عبد خديجه110803

االقصراألدبىمبصراحمد موسى رجب زينب110804

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد النافع عبد سميه110805

االقصراألدبىمبصرحراجى على حسين صفاء110806

االقصراألدبىمبصرعمر شواربى ممدوح غاده110807

االقصراألدبىمبصرالنوبى احمد على فاطمه110808

االقصراألدبىمبصرسعد محمد الاله عبد فرحه110809

االقصراألدبىمبصرابراهيم حسن يسين منى110810

االقصراألدبىمبصرابراهيم حسن محمود نجاه110811

االقصراألدبىمبصرهللا عبد فتحى رمضان نوره110812

االقصراألدبىمبصراحمد العبد عيد نورهان110813

االقصراألدبىمبصرمسلوب على الدين صالح هاجر110814

االقصراألدبىمبصرطه سيد فراج هبه110815

االقصراألدبىمبصراحمد الصافى محمد العباس ابو هند110816

االقصراألدبىمبصرهللا عبد هللا فتح العزيز عبد ياسمين110817

االقصراألدبىمبصرتوفيق محمد البسطامى محمد الدين محيى ارضينا110818

االقصراألدبىمبصرطايع فريد احمد اسماء110819

االقصراألدبىمبصراحمد حسان هللا فتح االء110820

االقصراألدبىمبصراحمد محمود احمد امل110821
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راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

راسبحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ن448حماد نجع/ ف

ن470حماد نجع/ ف

راسبحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ن445حماد نجع/ ف

ن424حماد نجع/ ف

راسبحماد نجع/ ف

راسبحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ن424حماد نجع/ ف

راسبحماد نجع/ ف

راسبحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

راسبحماد نجع/ ف

ن505حماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

راسبالغزالى احمد/ ف

ن380الغزالى احمد/ ف

ن434الغزالى احمد/ ف

ثانالغزالى احمد/ ف
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االقصراألدبىمبصرحفنى المكارم ابو عامر ساره110822

االقصراألدبىمبصرعلى النجار الحميد عبد ساره110823

االقصراألدبىمبصراحمد العاطى عبد عطا ساره110824

االقصراألدبىمبصرانور الدين سعد جمال سماح110825

االقصراألدبىمبصرسيد طه محمد شيرين110826

االقصراألدبىمبصرحسن محمد عطا ضحى110827

االقصراألدبىمبصرمرغنى محمد حربى عزه110828

االقصراألدبىمبصرسليم بدوى احمد عال110829

االقصراألدبىمبصربدوى الداخلى محمد الباسط عبد فاطمه110830

االقصراألدبىمبصرصديق شفيق الدين محى فوزيه110831

االقصراألدبىمبصراحمد الفتوح ابو محمد نجالء110832

االقصراألدبىمبصرهللا عبد على احمد اسراء110833

االقصراألدبىمبصرخليفه حسين العزب اسراء110834

االقصراألدبىمبصرمحمد عادل سيد اسراء110835

االقصراألدبىمبصرابراهيم فتحى ابراهيم اسماء110836

االقصراألدبىمبصرمحمد حافظ محمد اسماء110837

االقصراألدبىمبصراحمد الحجاج ابو محمد امانى110838

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد امانى110839

االقصراألدبىمبصررمضان على رجب امل110840

االقصراألدبىمبصراحمد النادى حمدى امنه110841

االقصراألدبىمبصرعوض صابر جابر اميره110842

االقصراألدبىمبصرحسين معبد رجب ايمان110843

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد ايه110844

االقصراألدبىمبصراحمد بغدادى محمد جهاد110845

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد حبيبه110846

االقصراألدبىمبصراحمد الحسنى محمد حبيبه110847

االقصراألدبىمبصراحمد الرشيدى سيد رحمه110848

االقصراألدبىمبصرسالم نجدى هارون سلوى110849

االقصراألدبىمبصرالعقيلى غريب حسن سميه110850

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد مساعد سميه110851

االقصراألدبىمبصرهاشم القادر عبد احمد شيماء110852

االقصراألدبىمبصرالنوبى النجار محمود شيماء110853

االقصراألدبىمبصرمصطفى حسين رجب غاده110854

االقصراألدبىمبصرالعاطى عبد احمد سيد غاده110855

االقصراألدبىمبصرحازم محمد احمد فاطمه110856

االقصراألدبىمبصراحمد سيد العزب فاطمه110857

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد مصطفى الناصر عبد فاطمه110858

االقصراألدبىمبصرابراهيم محمود على فاطمه110859

االقصراألدبىمبصرالجهالن حسان فراج فاطمه110860

االقصراألدبىمبصرمحمد يوسف محمد فاطمه110861

االقصراألدبىمبصرحسن محمود المجد ابو الضوى فتحيه110862

االقصراألدبىمبصرعلى حسن حسنى حسين ماجده110863
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ثانالغزالى احمد/ ف

ثانالغزالى احمد/ ف

راسبالغزالى احمد/ ف

ثانالغزالى احمد/ ف

ثانالغزالى احمد/ ف

ثانالغزالى احمد/ ف

ن442.5الغزالى احمد/ ف

ثانالغزالى احمد/ ف

ثانالغزالى احمد/ ف

راسبالغزالى احمد/ ف

ثانالغزالى احمد/ ف

ن382البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن364البعيرات/ ف

ن466البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن483البعيرات/ ف

ن341البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن371البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن395البعيرات/ ف

ن346البعيرات/ ف

ن442البعيرات/ ف

ن347البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن351البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن388البعيرات/ ف

ن476البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن402البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن442البعيرات/ ف

ن543البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

راسبالبعيرات/ ف

ن347البعيرات/ ف
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االقصراألدبىمبصراحمد على احمد مروه110864

االقصراألدبىمبصراحمد المنعم عبد شحات منى110865

االقصراألدبىمبصرابراهيم فتحى ابراهيم نجوى110866

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد نجوى110867

االقصراألدبىمبصرحسن محمد حجاح نفيسه110868

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود ربيع نورا110869

االقصراألدبىمبصراحمد على حسان هبه110870

االقصراألدبىمبصرالرشيدى العزب على وفاء110871

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد ابراهيم اسراء110872

االقصراألدبىمبصربرعى عبده رمضان اسراء110873

االقصراألدبىمبصرقناوى محمد الناصر عبد اسراء110874

االقصراألدبىمبصرحسن الحارس عبد اشرف امانى110875

االقصراألدبىمبصرسليمان حراجى احمد اميره110876

االقصراألدبىمبصرمحمد السعود ابو محمد اميمه110877

االقصراألدبىمبصرمحمد فراج محمد ايمان110878

االقصراألدبىمبصرالحجاج ابو الراضى عبد محمد ايمان110879

االقصراألدبىمبصراحمد صديق بدرى ايه110880

االقصراألدبىمبصراحمد عبيد بدرى ايه110881

االقصراألدبىمبصرمحمود عباس محسوب حسنه110882

االقصراألدبىمبصرمحمد الضوى محمد دعاء110883

االقصراألدبىمبصرمحمد رمضان محمد دعاء110884

االقصراألدبىمبصرعلى محمد حسان رشا110885

االقصراألدبىمبصرالكريم جاد محمد احمد رضوى110886

االقصراألدبىمبصرعبيد سيد رجب ساره110887

االقصراألدبىمبصراحمد محمد سعدى ساره110888

االقصراألدبىمبصرمحمد السعود ابو محمد سلوى110889

االقصراألدبىمبصرهللا حسب الظاهر عبد على شهيره110890

االقصراألدبىمبصرحسين النبى عبد محمد صهيله110891

االقصراألدبىمبصرمحمد الرازق عبد جابر عال110892

االقصراألدبىمبصرحسانين السعود ابو رجب غاده110893

االقصراألدبىمبصرعربى سيد محمد فرحه110894

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود الحميد عبد فردوس110895

االقصراألدبىمبصراحمد سعدى منصور لبنى110896

االقصراألدبىمبصرعلى بدرى جمال منار110897

االقصراألدبىمبصرحسن الغفار عبد النبى عبد نها110898

االقصراألدبىمبصرعلى احمد سليم هاجر110899

االقصراألدبىمبصراحمد الراضى عبد عبده هاجر110900

االقصراألدبىمبصرالسميع عبد فهمى جبريل هناء110901

االقصراألدبىمبصرالعزيز عبد عبده السالم عبد هناء110902

االقصراألدبىمبصرسيد محمود حجاج والء110903

االقصراألدبىمبصرخليل سيد فراج ياسمين110904

االقصراألدبىمبصرمحمد سليم العزب اسراء110905
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ن343البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

راسبالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

راسباالقالتة/ ف

ن484االقالتة/ ف

ن408االقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

راسباالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

راسباالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ن380االقالتة/ ف

راسباالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ن342االقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ن451االقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ن365االقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

راسباالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ن505االقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثانالضبعية/ ف
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االقصراألدبىمبصراحمد ابراهيم عثمان اسراء110906

االقصراألدبىمبصرحسن محمد محمد اسماء110907

االقصراألدبىمبصرمحمد العربى حسن الشيماء110908

االقصراألدبىمبصراحمد العال عبد احمد ايه110909

االقصراألدبىمبصرعلى الحافظ عبد حسن ايه110910

االقصراألدبىمبصرمحمد الشاذلى الكريم عبد دنيا110911

االقصراألدبىمبصرعلى الحافظ عبد حسين دينا110912

االقصراألدبىمبصرعمر على طايع زينب110913

االقصراألدبىمبصربصرى قناوى كمال شيماء110914

االقصراألدبىمبصرحسن احمد محمد صديقه110915

االقصراألدبىمبصرهللا عبد ربيع منتصر فرحه110916

االقصراألدبىمبصرعلى احمد سيد محمد نداء110917

االقصراألدبىمبصرهللا عبد طايع محمد نورا110918

االقصراألدبىمبصرالشاطر كامل احمد هاجر110919

االقصراألدبىمبصرزيدان حسن عمر هدير110920

االقصراألدبىمبصرعمران النوبى احمد اسراء110921

االقصراألدبىمبصرقناوى دردير محمد اسراء110922

االقصراألدبىمبصررسالن احمد اشرف اسماء110923

االقصراألدبىمبصراحمد السعدى محمود اسماء110924

االقصراألدبىمبصرالفضل ابو السعدى النوبى الزهراء110925

االقصراألدبىمبصرمحمود جالل محمد امل110926

االقصراألدبىمبصرطايع رياض الرحمن عبد ايه110927

االقصراألدبىمبصرمحمد سليمان بغدادى دعاء110928

االقصراألدبىمبصراحمد حسن حماده سوهيله110929

االقصراألدبىمبصرمحمد رشدى محمد صفاء110930

االقصراألدبىمبصرحسين مصطفى حسان عفاف110931

االقصراألدبىمبصرعمر على جمال عال110932

االقصراألدبىمبصرهارون يوسف شربينى منى110933

االقصراألدبىمبصراحمد خضرى جمال ندى110934

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد الفتاح عبد هاجر110935

االقصراألدبىمبصرعراقى الدايم عبد الناصر عبد ياسمين110936

االقصراألدبىمبصرعلى النادى النجار اسماء110937

االقصراألدبىمبصراحمد فهمى سيد اسماء110938

االقصراألدبىمبصراسماعيل بسطاوى عطا امانى110939

االقصراألدبىمبصريونس احمد النجار اميره110940

االقصراألدبىمبصرسليم القادر عبد حسانى اميره110941

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود الرحمن عبد اميره110942

االقصراألدبىمبصرامام السيد حامد بسمه110943

االقصراألدبىمبصرمصطفى سعدى سيد سهيله110944

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود عطا الشيماء110945

االقصراألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد على الشيماء110946

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود الكريم عبد الطاهره110947
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ثانالضبعية/ ف

ثانالضبعية/ ف

ثانالضبعية/ ف

ثانالضبعية/ ف

ثانالضبعية/ ف

راسبالضبعية/ ف

ن367الضبعية/ ف

ن332الضبعية/ ف

ثانالضبعية/ ف

ثانالضبعية/ ف

ثانالضبعية/ ف

ثانالضبعية/ ف

ثانالضبعية/ ف

ن347الضبعية/ ف

ثانالضبعية/ ف

ن470المريس/ ف

ن414المريس/ ف

ثانالمريس/ ف

ن375المريس/ ف

ن414المريس/ ف

ن399المريس/ ف

ن404المريس/ ف

ن384المريس/ ف

ن413المريس/ ف

ن401المريس/ ف

ن425المريس/ ف

ن412المريس/ ف

ن395المريس/ ف

ن390المريس/ ف

ن393المريس/ ف

ن378المريس/ ف

ن427الوابورات ارمنت/ ف

ن453الوابورات ارمنت/ ف

ن405الوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ن424الوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

راسبالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف
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االقصراألدبىمبصررفاعى القادر عبد سيد عبير110948

االقصراألدبىمبصرمصطفى النجار حراجى غاده110949

االقصراألدبىمبصرعثمان محمد الباسط عبد فاطمه110950

االقصراألدبىمبصرالمجد ابو سيد محمد كريمه110951

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد شحات مروه110952

االقصراألدبىمبصراحمد على محمود نعمه110953

االقصراألدبىمبصرهالل محمد سلطان هاجر110954

االقصراألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم احمد والء110955

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد احمد اسراء110956

االقصراألدبىمبصرمكى النوبى حماده اسراء110957

االقصراألدبىمبصربغدادى احمد الاله عبد اسراء110958

االقصراألدبىمبصررشيد الوهاب عبد احمد اسماء110959

االقصراألدبىمبصرمحمد سيد الغفار عبد اسماء110960

االقصراألدبىمبصرمشهد احمد يوسف الزهراء110961

االقصراألدبىمبصراحمد سعيد محمد امانى110962

االقصراألدبىمبصرسعد الصادق خليل امنيه110963

االقصراألدبىمبصراحمد بكرى محمد بسنت110964

االقصراألدبىمبصردبوك سيد حسان تغريد110965

االقصراألدبىمبصراحمد الستار عبد احمد جهاد110966

االقصراألدبىمبصرسليم خليفه صابر جيهان110967

االقصراألدبىمبصرمحمود حسين احمد حسناء110968

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن احمد دارين110969

االقصراألدبىمبصرمحمود الكريم عبد محمد داليا110970

االقصراألدبىمبصرالصن محمد احمد دنيا110971

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن فراج روقيه110972

االقصراألدبىمبصرالفاضل احمد الفاضل ريهام110973

االقصراألدبىمبصرالنبى عبد محمد خميس زهره110974

االقصراألدبىمبصراحمد غباشى حسان زينب110975

االقصراألدبىمبصريوسف على حسن زينب110976

االقصراألدبىمبصرحسين عبود محمود سالى110977

االقصراألدبىمبصرحامد احمد فتحى سهام110978

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين فراج شهندا110979

االقصراألدبىمبصرالوفا ابو بصرى يسرى شيماء110980

االقصراألدبىمبصرمحمد العاطى عبد الهادى عبد عدليه110981

االقصراألدبىمبصرمحمد السيد عبد بدوى عواطف110982

االقصراألدبىمبصريوسف مستوفى ابراهيم فاطمه110983

االقصراألدبىمبصرمحمد السيد احمد فاطمه110984

االقصراألدبىمبصرسيد محمد احمد فاطمه110985

االقصراألدبىمبصرشرقاوى حمادى النوبى فرحه110986

االقصراألدبىمبصرحسن على محمد مروه110987

االقصراألدبىمبصرابراهيم فتحى محمود مريم110988

االقصراألدبىمبصراحمد حسين احمد منار110989
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ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ن374الوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن497الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن496الحيط ارمنت/ ف

ن478الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن511.5الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن469الحيط ارمنت/ ف

ن422الحيط ارمنت/ ف

ن427الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن439الحيط ارمنت/ ف

ن423الحيط ارمنت/ ف

ن415الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن397الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن486الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن372الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن438الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن428الحيط ارمنت/ ف

ن384الحيط ارمنت/ ف
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االقصراألدبىمبصرصالح ابراهيم محمد منى110990

االقصراألدبىمبصراحمد سعيد الناصر عبد نجالء110991

االقصراألدبىمبصرالضوى الجواد عبد محسوب ندا110992

االقصراألدبىمبصرالمجد ابو هللا عبد محمد نهى110993

االقصراألدبىمبصرالسيد على عمر نورهان110994

االقصراألدبىمبصرالنوبى العادلى الحميد عبد هبه110995

االقصراألدبىمبصرالعال عبد السعدى قناوى هند110996

االقصراألدبىمبصراسماعيل الواجد عبد احمد اسماء110997

االقصراألدبىمبصرالسنوسى الكريم عبد النجار اسماء110998

االقصراألدبىمبصرالطاهر ابراهيم محمد اسماء110999

االقصراألدبىمبصرحسن احمد ابراهيم الزهراء111000

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن صالح الزهراء111001

االقصراألدبىمبصرادم محمد عطا الشيماء111002

االقصراألدبىمبصرمنصور احمد الجواد عبد ايه111003

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن حراجى خديجه111004

االقصراألدبىمبصرمحمود الكريم عبد حجاج دينا111005

االقصراألدبىمبصرحفنى مغربى جابر سماح111006

االقصراألدبىمبصراحمد على محمد سهيله111007

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد حسن بدوى رجاء111008

االقصراألدبىمبصرحفنى احمد صالح منى111009

االقصراألدبىمبصرالنادى النجار احمد منال111010

االقصراألدبىمبصراحمد الكريم عبد احمد فرحه111011

االقصراألدبىمبصربكرى محمد احمد فاطمه111012

االقصراألدبىمبصراحمد قناوى ابراهيم فرحه111013

االقصراألدبىمبصرالنوبى حفنى احمد مى111014

االقصراألدبىمبصريونس احمد يوسف ميار111015

االقصراألدبىمبصرالجهالن الرحيم عبد احمد ندا111016

االقصراألدبىمبصراحمد الرحمن عبد الدوشى ندا111017

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد احمد الرحمن عبد نورهان111018

االقصراألدبىمبصراحمد محمد رمضان هاجر111019

االقصراألدبىمبصرهللا عبد محمد منصور هدير111020

االقصراألدبىمبصرعلى محمد سالم هدى111021

االقصراألدبىمبصراحمد محمود النبى عبد احالم111022

االقصراألدبىمبصرمدنى محمد احمد اسراء111023

االقصراألدبىمبصرحسن منصور اشرف اسراء111024

االقصراألدبىمبصرالفتاح عبد العال ابو محمد اسراء111025

االقصراألدبىمبصرمحمد ناصر ضيف ابو اسماء111026

االقصراألدبىمبصرالسيد حسن حسنى اسماء111027

االقصراألدبىمبصرعباس يونس زكى اسماء111028

االقصراألدبىمبصرالحارس عبد عثمان عادل اسماء111029

االقصراألدبىمبصراحمد محمد هللا عبد اسماء111030

االقصراألدبىمبصرالمجد ابو الرازق عبد محمود االء111031
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ن401الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن410الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

راسبالمحاميد/ ف

راسبالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

راسبالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

راسبالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

راسبالمحاميد/ ف

ثاناسنا/ ف

ن394اسنا/ ف

ن450اسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ن420اسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف
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االقصراألدبىمبصرطه السيد حزين امل111032

االقصراألدبىمبصراحمد يونس احمد اميره111033

االقصراألدبىمبصرمحمد قدرى ايمن دعاء111034

االقصراألدبىمبصرالضوى بدران الضوى دنيا111035

االقصراألدبىمبصرمحمد اسماعيل المطلب عبد زينب111036

االقصراألدبىمبصراحمد محمد محمد زينب111037

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد مرسى زينب111038

االقصراألدبىمبصرمحمود ابراهيم رمضان شيماء111040

االقصراألدبىمبصررمضان توفيق الدين نور شيماء111041

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد السيد صفا111042

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد فراج صفيه111043

االقصراألدبىمبصربكرى محمود الدايم عبد عبير111044

االقصراألدبىمبصرزيد ابا بحر احمد مروه111045

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد السيد مروه111046

االقصراألدبىمبصرخليفه ناصر راعى مريم111048

االقصراألدبىمبصرحسن محمد الحسن ابو اسراء111049

االقصراألدبىمبصرحسنين امبابى السيد حمديه111050

االقصراألدبىمبصرالنبى عبد الطاهر العربى دنيا111051

االقصراألدبىمبصرخليل حسن النوبى زينب111052

االقصراألدبىمبصراحمد سيد عباس وهبى زينب111053

االقصراألدبىمبصرحسين محمد رمضان فاطمه111054

االقصراألدبىمبصرالبكرى احمد النعيم عبد فاطمه111055

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد على منصوره111056

االقصراألدبىمبصرمحمود العزيز عبد حماده نيفين111057

االقصراألدبىمبصرالدايم عبد قناوى منصور هدى111058

االقصراألدبىمبصرحسن توفيق االمير محمد ياسمين111059

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد الراضى عبد الرحيم عبد اسماء111060

االقصراألدبىمبصرحسين محمد على السيد انجى111061

االقصراألدبىمبصرمحمود المأمون سمير سحر111062

االقصراألدبىمبصراحمد محمود جابر سوزان111063

االقصراألدبىمبصراحمد على محمود فاطمه111064

االقصراألدبىمبصراحمد محمد االمير مريم111065

االقصراألدبىمبصرامين احمد الوفا ابو نسمه111066

االقصراألدبىمبصرحسن مصطفى احمد هاجر111067

االقصراألدبىمبصرمحمود السيد الرحمن عبد هاجر111068

االقصراألدبىمبصرمصطفى المجد ابو على هاجر111069

االقصراألدبىمبصرعلوانى بكرى مصطفى هاجر111070

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الفراج عبد اسراء111071

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد الدايم عبد اسماء111072

االقصراألدبىمبصرحسين على حسن الزهراء111073

االقصراألدبىمبصردوح ابو الصادق جمال الشيماء111074

االقصراألدبىمبصرهللا عبد عيد هللا عبد الشيماء111075
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راسباسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ن486اسنا/ ف

ن456اسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ن411اسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ن388اسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ن558اسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ن353اسنا/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

راسبباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ن383باالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ن392باالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ن462طفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ن396طفنيس/ ف

ن438طفنيس/ ف

ن389طفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ن427طفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

راسباصفون/ ف
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االقصراألدبىمبصرمحمد طه حسن امل111076

االقصراألدبىمبصرمحمد المنشاوى محمد ناصر امل111077

االقصراألدبىمبصرعبادى محمد جمعه ايه111078

االقصراألدبىمبصرعلى محمد صالح ايه111079

االقصراألدبىمبصرمحمد المجد عيسىابو بسمه111080

االقصراألدبىمبصرعلى الحليم عبد احمد حسناء111081

االقصراألدبىمبصرالراوى االمير ربيع رغده111082

االقصراألدبىمبصرعبادى محمد جمعه ساره111083

االقصراألدبىمبصرعباس بدرى السيد فاطمه111084

االقصراألدبىمبصرطه محمد الهادى عبد فاطمه111085

االقصراألدبىمبصراحمد السيد االمير مروه111086

االقصراألدبىمبصرالنعيم عبد امين السيد مروه111087

االقصراألدبىمبصرخليل احمد لقمان مروه111088

االقصراألدبىمبصرمحمد سعد محمد مروه111089

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد ماهر الوفا ابو منال111090

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد الكريم جاد محمود منى111091

االقصراألدبىمبصرعلى محمد لطفى نشوى111092

االقصراألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد مصطفى هدير111093

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد احمد سيد اسراء111094

االقصراألدبىمبصرمكى رسالن خميس جهاد111095

االقصراألدبىمبصرالوفا ابو الحميد عبد اسماعيل ريهام111096

االقصراألدبىمبصرمحمود المجد ابو محمود زنتهم111097

االقصراألدبىمبصرمحمد النعيم عبد حسين زينب111098

االقصراألدبىمبصرامين حسن السالم عبد سهام111099

االقصراألدبىمبصرحفنى الصادق العزيز عبد نهله111100

االقصراألدبىمبصرمحمد مصطفى بكرى هاجر111101

االقصراألدبىمبصراحمد محمد الصبور عبد هناء111102

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين حسن اثار111103

االقصراألدبىمبصرسالم احمد عادل اميره111104

االقصراألدبىمبصرمحمد الجيالنى محمد اميره111105

االقصراألدبىمبصراحمد محمد محسن اسماء111106

االقصراألدبىمبصرمحمد متولى محروس الزهراء111107

االقصراألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم دنيا111108

االقصراألدبىمبصراحمد بسطاوى العاطى عبد رحاب111109

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد حسين زينب111110

االقصراألدبىمبصرحسن محمد العزيز عبد زينب111111

االقصراألدبىمبصربرسى السيد حسن سهيله111112

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد بسطاوى سعيد سكينه111113

االقصراألدبىمبصرمحمود مغربى محمد فرحه111114

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد السيد ليلى111115

االقصراألدبىمبصرالصغير العزيز عبد البدرى منار111116

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد الحليم عبد نرمين111117
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ثاناصفون/ ف

راسباصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

راسباصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

راسباصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

راسباصفون/ ف

راسباصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

راسباصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ن418الكيمان/ ف

ن379الكيمان/ ف

ن475الكيمان/ ف

ثانالكيمان/ ف

ثانالكيمان/ ف

ثانالكيمان/ ف

ثانالكيمان/ ف

راسبالكيمان/ ف

ثانالكيمان/ ف

ثانالمساوية/ ف

راسبالمساوية/ ف

راسبالمساوية/ ف

راسبالمساوية/ ف

راسبالمساوية/ ف

راسبالمساوية/ ف

ثانالمساوية/ ف

ثانالمساوية/ ف

ثانالمساوية/ ف

ثانالمساوية/ ف

ثانالمساوية/ ف

ثانالمساوية/ ف

ثانالمساوية/ ف

ثانالمساوية/ ف

راسبالمساوية/ ف
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االقصراألدبىمبصرمحمد ابراهيم الرسول عبد هبه111118

االقصراألدبىمبصرمحمد الدسوقى سعد امانى111119

االقصراألدبىمبصرالضوى يوسف ابراهيم امل111120

االقصراألدبىمبصرمنصور محمد التواب عبد اميره111121

االقصراألدبىمبصرمدنى محمد على اميره111122

االقصراألدبىمبصرحسن احمد الجليل عبد ايه111123

االقصراألدبىمبصرمحمد الالهى عبد العظيم عبد ايه111124

االقصراألدبىمبصرحسن الفتاح عبد محمد ايه111125

االقصراألدبىمبصرالنوبى عواد محمود ايه111126

االقصراألدبىمبصرحسن احمد حسن احسان111127

االقصراألدبىمبصرالبدرى السيد شعبان اسراء111128

االقصراألدبىمبصررفاعى محمد طه اسراء111129

االقصراألدبىمبصرعلى سيد احمد ايمان111130

االقصراألدبىمبصرالدايم عبد الرسول عبد مرتضى ايمان111131

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد خضرى ماهر جيهان111132

االقصراألدبىمبصرالسايح محمد السايح دعاء111133

االقصراألدبىمبصرالمغازى الحميد عبد الرحيم عبد دعاء111134

االقصراألدبىمبصرحسن احمد الجليل عبد دنيا111135

االقصراألدبىمبصرمرسى النجار الستار عبد رضا111136

االقصراألدبىمبصرجاد محمد الدين عالء رقيه111137

االقصراألدبىمبصرخليل الجليل عبد محمد زهره111138

االقصراألدبىمبصرسليمان شعبان انور زينب111139

االقصراألدبىمبصرالسيد الجليل عبد الحميد عبد زينب111140

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد سكينه111141

االقصراألدبىمبصرحسن محمد نصر سماح111142

االقصراألدبىمبصرسليمان شعبان السيد شهيره111143

االقصراألدبىمبصراحمد محمد الرسول عبد شيماء111144

االقصراألدبىمبصرمدنى السيد محمد شيماء111145

االقصراألدبىمبصرالدايم عبد الستار عبد محمود شيماء111146

االقصراألدبىمبصرالسيد بسطاوى رمضان صفيه111147

االقصراألدبىمبصررزق مرسى سلمان عزيزه111148

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد خضرى ماهر غاده111149

االقصراألدبىمبصرحمزه الفتاح عبد اسماعيل فاطمه111150

االقصراألدبىمبصرهللا عيت الرب جاد دسوقى فاطمه111151

االقصراألدبىمبصرجامع محمد السالم عبد فاطمه111152

االقصراألدبىمبصرفرغلى الجليل عبد ربه عبد فاطمه111153

االقصراألدبىمبصرشعبان محمد محمود مصطفى فاطمه111154

االقصراألدبىمبصرمحمد الدسوقى رمضان كريمه111155

االقصراألدبىمبصربدران خضر على مروه111156

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد سعد ندى111157

االقصراألدبىمبصرالقادر عبد على الحارس عبد نورا111158

االقصراألدبىمبصرجاد محمد الدين عالء نورا111159
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ن375المساوية/ ف

راسبالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ن424العنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

ن428العنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف
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االقصراألدبىمبصرنور بسطاوى السيد نوره111160

االقصراألدبىمبصراحمد الجليل عبد محمد نورهان111161

االقصراألدبىمبصرادريس الرسول عبد البدرى ورده111162

االقصراألدبىمبصرعلى محمد الدين بهى اسماء111163

االقصراألدبىمبصرسركس الكريم عبد حمدى اسماء111164

االقصراألدبىمبصرمحمد موسى اللطيف عبد اسماء111165

االقصراألدبىمبصرالستار عبد محمد عادل محمد اسماء111166

االقصراألدبىمبصرحامد الرب جاد ماهر امانى111167

االقصراألدبىمبصرمحمد خليل سليمان امنيه111168

االقصراألدبىمبصرقناوى محمد حسيب ايمان111169

االقصراألدبىمبصرمحمد سليم نوبى ايمان111170

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد النور عبد رمضان ايه111171

االقصراألدبىمبصرابراهيم احمد انور خلود111172

االقصراألدبىمبصرمحمد سليم ناجح دعاء111173

االقصراألدبىمبصرالضوى ابراهيم حسن دينا111174

االقصراألدبىمبصرحسن الصبور عبد جمال الزهراء111175

االقصراألدبىمبصرحمدين بدوى محمود الزهراء111176

االقصراألدبىمبصرمحمد موسى ثابت زينب111177

االقصراألدبىمبصرحسن امير الفتاح عبد فاطمه111178

االقصراألدبىمبصرمحمد موسى على فاطمه111179

االقصراألدبىمبصراحمد محمود عبده منصوره111180

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد صدقى محمد هللا منه111181

االقصراألدبىمبصرمحمد الحارث عبد الفتاح عبد مها111182

االقصراألدبىمبصرهللا عبد احمد الطيب اسماء111183

االقصراألدبىمبصرفضيل احمد هللا جبر امنيه111184

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد العليم عبد ايه111185

االقصراألدبىمبصرالحسن ابو هللا وهب مصطفى ايه111186

االقصراألدبىمبصرمحمد راضى ابراهيم الهام111187

االقصراألدبىمبصرعلى جمعه احمد سيد ايمان111188

االقصراألدبىمبصرحامد احمد سيد منصور الشيماء111189

االقصراألدبىمبصرالحسن ابو حنفى بدوى دينا111190

االقصراألدبىمبصرمصطفى احمد مصطفى سهيله111191

االقصراألدبىمبصراحمد سيد مصطفى احمد فاطمه111192

االقصراألدبىمبصربدوى شحاته احمد بركات فاطمه111193

االقصراألدبىمبصرعطيه المنعم عبد صالح فاطمه111194

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد عبده فاطمه111195

االقصراألدبىمبصراحمد جابر محمد فاطمه111196

االقصراألدبىمبصرحسانين بزيد حسن فرحه111197

االقصراألدبىمبصرالمجد ابو ميمون احمد سيد مريم111198

االقصراألدبىمبصراحمد حامد على محمد احمد سيد هللا منه111199

االقصراألدبىمبصرمحمود الوفا ابو االمير احمد منى111200

االقصراألدبىمبصرقناوى محمود محمد نهى111201
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ثانالعنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ن530العضايمة/ ف

ثانالعضايمة/ ف

راسبالعضايمة/ ف

راسبالعضايمة/ ف

ن380العضايمة/ ف

ن556العضايمة/ ف

ثانالعضايمة/ ف

ن403العضايمة/ ف

ن467العضايمة/ ف

ثانالعضايمة/ ف

راسبالعضايمة/ ف

ثانالعضايمة/ ف

ن403العضايمة/ ف

ن405العضايمة/ ف

ن432العضايمة/ ف

ثانالعضايمة/ ف

ن411العضايمة/ ف

ن402العضايمة/ ف

ثانالعضايمة/ ف

ثانالعضايمة/ ف

ن539باالقصر الدير/ ف

ن555باالقصر الدير/ ف

ثانباالقصر الدير/ ف

ثانباالقصر الدير/ ف

راسبباالقصر الدير/ ف

راسبباالقصر الدير/ ف

ثانباالقصر الدير/ ف

ثانباالقصر الدير/ ف

راسبباالقصر الدير/ ف

ثانباالقصر الدير/ ف

راسبباالقصر الدير/ ف

ن566باالقصر الدير/ ف

ن508باالقصر الدير/ ف

ن532باالقصر الدير/ ف

ن490باالقصر الدير/ ف

ن396باالقصر الدير/ ف

ن509باالقصر الدير/ ف

ن448باالقصر الدير/ ف

ن544باالقصر الدير/ ف
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االقصراألدبىمبصرعثمان محمود هللا عبد هاجر111202

االقصراألدبىمبصرحسين محمود مصطفى هاجر111203

االقصراألدبىمبصرسيد فهمى حسن هدى111204

االقصراألدبىمبصرالعبادى سيد جابر والء111205

االقصراألدبىمبصرالكريم جاد جمعه سيد اسماء111206

االقصراألدبىمبصرهللا فضل رسالن الفتاح عبد اسماء111207

االقصراألدبىمبصرمهدى على محمد فرج ايمان111208

االقصراألدبىمبصرعلى سعيد محمد ايمان111209

االقصراألدبىمبصرسايح محمد احمد ايه111210

االقصراألدبىمبصرمحمود حسن سيد ايه111211

االقصراألدبىمبصرحامد امين صبرى ايه111212

االقصراألدبىمبصرعلى محمد اشرف رانيا111213

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود احمد زينب111214

االقصراألدبىمبصرعلى احمد سعيد سحر111215

االقصراألدبىمبصرمصطفى احمد محمد شرين111216

االقصراألدبىمبصررزق احمد احمد المطلب عبد صفيه111217

االقصراألدبىمبصرعلى محمد الدايم عبد فاطمه111218

االقصراألدبىمبصرحسين زغلول محمد فاطمه111219

االقصراألدبىمبصرعامر العال عبد محمود فاطمه111220

االقصراألدبىمبصرمهدى على محمد فرج محاسن111221

االقصراألدبىمبصررسالن امين حجاجى هاجر111222

االقصراألدبىمبصراحمد النبى عبد ابراهيم هدى111223

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد جابر الحجاج ابو اسماء111224

االقصراألدبىمبصراحمد محمد رجب ايمان111225

االقصراألدبىمبصرمحمد رمضان الدين عالء ايه111226

االقصراألدبىمبصرحسنين حسن محمد ايه111227

االقصراألدبىمبصرخليل احمد عثمان محمد ريم111228

االقصراألدبىمبصرخليل احمد حسن سلسبيل111229

االقصراألدبىمبصرالبارى عبد محمود ابراهيم سميحه111230

االقصراألدبىمبصرقناوى احمد هللا عبد علياء111231

االقصراألدبىمبصراحمد سيد حسن محمد فاطمه111232

االقصراألدبىمبصراحمد محمد الجواد عبد منال111233

االقصراألدبىمبصرحسين عمران صالح منى111234

االقصراألدبىمبصرمحمد الضوى احمد نسمه111235

االقصراألدبىمبصراحمد السيد جمعه هاجر111236

االقصراألدبىمبصرمحمد المولى جاد الراضى عبد هناء111237

االقصراألدبىمبصرابراهيم محمود مصطفى والء111238

االحمر البحراألدبىمبصراحمد الدين نصر حمدى سماح111239

االحمر البحراألدبىمبصرعلى الحميد عبد سامى سهيله111240

االحمر البحراألدبىمبصرالطيب على سليمان هاجر111241

االحمر البحراألدبىمبصرالبارى عبد محمد السيد اسراء111242

االحمر البحراألدبىمبصرعلى حسان اشرف اسماء111243
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ثانباالقصر الدير/ ف

ن392باالقصر الدير/ ف

ن501باالقصر الدير/ ف

ثانباالقصر الدير/ ف

راسباالمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ن389االمير/ ف

ن399االمير/ ف

راسباالمير/ ف

راسباالمير/ ف

ن362االمير/ ف

ن386االمير/ ف

ن430االمير/ ف

ن402االمير/ ف

راسباالمير/ ف

راسباالمير/ ف

ن388االمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ن531زرنيخ/ ف

ن507زرنيخ/ ف

ن390زرنيخ/ ف

ن397زرنيخ/ ف

ثانزرنيخ/ ف

ن378زرنيخ/ ف

ن353زرنيخ/ ف

ن442زرنيخ/ ف

ن428زرنيخ/ ف

ن341زرنيخ/ ف

ن352زرنيخ/ ف

ثانزرنيخ/ ف

ن489زرنيخ/ ف

ن360زرنيخ/ ف

ن396زرنيخ/ ف

ثانغارب رأس/ ف

ثانغارب رأس/ ف

ن472.5غارب رأس/ ف

ن550الغردقة/ ف

ن409الغردقة/ ف
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االحمر البحراألدبىمبصرمحمد حسين الرازق عبد اسماء111244

االحمر البحراألدبىمبصراحمد سيد العظيم عبد فهمى ايمن االء111245

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد العبد نصر ايه111246

االحمر البحراألدبىمبصرشلقامى الفضل ابو الجواد عبد ايمان111247

االحمر البحراألدبىمبصرسالم العليم عبد حسنى محمد روان111248

االحمر البحراألدبىمبصرعلى سيد هانى روضه111249

االحمر البحراألدبىمبصرالبركاوى احمد هالل جمال زهراء111250

االحمر البحراألدبىمبصرالرحيم عبد محمد ناصر زينب111251

االحمر البحراألدبىمبصرموسى محمود العزيز عبد سلمى111252

االحمر البحراألدبىمبصرعلى محمد سيد سندس111253

االحمر البحراألدبىمبصرشحاته على محمد شيماء111254

االحمر البحراألدبىمبصرصبره مصطفى اشرف عال111255

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد احمد حاتم فاطمه111256

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد صالح عواد فاطمه111257

االحمر البحراألدبىمبصرامام يوسف السيد وائل منار111258

االحمر البحراألدبىمبصرراشد مطير محمد هللا منه111259

االحمر البحراألدبىمبصريسن مبارك يسن منه111260

االحمر البحراألدبىمبصراللطيف عبد جمال اشرف ندى111261

االحمر البحراألدبىمبصرسليم جمعه سالمه نهله111262

االحمر البحراألدبىمبصرقنديل طه عزب كمال نيره111263

االحمر البحراألدبىمبصرعباس الصبور عبد الاله عبد هاجر111264

االحمر البحراألدبىمبصرسليمان مسلم محمد هبه111265

االحمر البحراألدبىمبصرعلى حسين الكريم عبد وفاء111266

االحمر البحراألدبىمبصرعباس الصبور عبد الاله عبد ياسمين111267

االحمر البحراألدبىمبصرالرحمن عبد محمود جمعه اسراء111268

االحمر البحراألدبىمبصرعلى اسماعيل احمد امنيه111269

االحمر البحراألدبىمبصرعسر احمد محمد تغريد111270

االحمر البحراألدبىمبصربخيت محمد احمد تهانى111271

االحمر البحراألدبىمبصرسعد جمعه على جهاد111272

االحمر البحراألدبىمبصرفراج سيد صبحى خلود111273

االحمر البحراألدبىمبصرمحمدين ابراهيم صابر دينا111274

االحمر البحراألدبىمبصرالحميد عبد القاسم ابو محمود شيماء111275

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد احمد عبيد هاجر111276

االحمر البحراألدبىمبصرجاد رجب حشمت ايه111277

االحمر البحراألدبىمبصرمحمود احمد فتحى امنيه111278

االحمر البحراألدبىمبصراحمد محمد على اميره111279

االحمر البحراألدبىمبصراحمد عباس فوزى زهراء111280

االحمر البحراألدبىمبصرالجنادى منصور محمد اسمهان111281

االحمر البحراألدبىمبصرعلى سعيد عيد خديجه111282

االحمر البحراألدبىمبصرمحمود على رمضان رحاب111283

االحمر البحراألدبىمبصرمبارك السالم عبد وليد عائشه111284

االحمر البحراألدبىمبصرالعزيز عبد عطيته الدين عالء كريمه111285
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ثانالغردقة/ ف

ن451الغردقة/ ف

ن548الغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ن402الغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ن419الغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ن401الغردقة/ ف

ن461الغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ن473الغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ن402الغردقة/ ف

راسبالغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

راسبالغردقة/ ف

ن438سفاجا/ ف

ن523سفاجا/ ف

ن423سفاجا/ ف

ثانسفاجا/ ف

ن478سفاجا/ ف

ثانسفاجا/ ف

ن534.5سفاجا/ ف

ن465سفاجا/ ف

ثانسفاجا/ ف

ثانالقصير/ ف

ن497القصير/ ف

ن520القصير/ ف

ثانالقصير/ ف

ثانعلم مرسى/ ف

راسبعلم مرسى/ ف

راسبعلم مرسى/ ف

ن413علم مرسى/ ف

ثانعلم مرسى/ ف
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االحمر البحراألدبىمبصرعباس حلمى صبحى موده111286

االحمر البحراألدبىمبصرالرسول عبد حسن عيسى والء111287

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد ابو مصطفى محمد اسماء111288

االحمر البحراألدبىمبصرالدسوقى محمد ماهر االء111289

االحمر البحراألدبىمبصرفاطمه ابو ادم هللا عبد حواء111290

االحمر البحراألدبىمبصراحمد محمد كرار حواء111291

االحمر البحراألدبىمبصربطران خير محمد حواء111292

االحمر البحراألدبىمبصرشريف محمد حسن زينب111293

االحمر البحراألدبىمبصرالعزيز عبد عيسى حسن شايه111294

االحمر البحراألدبىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد حسن صفيه111295

االحمر البحراألدبىمبصرسليمان ناصر عثمان عابده111296

االحمر البحراألدبىمبصرالحسن عيد منصور هللا عبد عاشه111297

االحمر البحراألدبىمبصرققر كرار محمد عاشه111298

االحمر البحراألدبىمبصرالحسين احمد عيسى عرفه111299

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد سعد عثمان عيده111300

االحمر البحراألدبىمبصرالعزيز عبد الرسول عبد على عيده111301

االحمر البحراألدبىمبصرحميد احمد محمد فاطمه111302

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد عوض الحسن كونينه111303

االحمر البحراألدبىمبصرعوايس احمد عيسى مدنيه111304

االحمر البحراألدبىمبصرحسين عوض محمد مروه111305

االحمر البحراألدبىمبصراحمد محمد احمد امنه111306

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد موسى حسين امنه111307

االحمر البحراألدبىمبصرالحاج محمد موسى حسن زينب111308

االحمر البحراألدبىمبصراودس الحسن الرحمن عبد زينب111309

االحمر البحراألدبىمبصرحسن ادم محمد صفاء111310

االحمر البحراألدبىمبصرشريف محمد عيسى عايده111311

االحمر البحراألدبىمبصراركابى على عيسى لبابه111312

االحمر البحراألدبىمبصرحفيظ محمد عيسى امنه111313

االحمر البحراألدبىمبصرعلى محمد على جمعيه111314

االحمر البحراألدبىمبصركرار موسى محمد جمعيه111315

االحمر البحراألدبىمبصرصالح محمد محمود خديجه111316

االحمر البحراألدبىمبصرعلى طاهر محمد محمد زينب111317

االحمر البحراألدبىمبصرحسن سليمان محمد طاهره111318

االحمر البحراألدبىمبصرموسى طاهر محمد عابده111319

االحمر البحراألدبىمبصرقالول عيسى محمد عابده111320

االحمر البحراألدبىمبصرالطاهر على احمد محمد عوضه111321

االحمر البحراألدبىمبصرطه محمد احمد فاطمه111322

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد ادم محمد فاطمه111323

االحمر البحراألدبىمبصراوكير كرار موسى كجره111324

االحمر البحراألدبىمبصرعوض كرار ادم محمد لبابه111325

االحمر البحراألدبىمبصرالحاج حامد الحسن مدنيه111326

االحمر البحراألدبىمبصرشافع طاهر محمد على مدنيه111327
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ن359علم مرسى/ ف

راسبعلم مرسى/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ن416الشالتين/ ف

ن356الشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ن411الشالتين/ ف

راسبالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ن430ابورماد/ ف

ثانابورماد/ ف

ثانابورماد/ ف

ثانابورماد/ ف

ن422ابورماد/ ف

ثانابورماد/ ف

ثانابورماد/ ف

ثانحاليب/ ف

ن398حاليب/ ف

ن383حاليب/ ف

ن415حاليب/ ف

ثانحاليب/ ف

راسبحاليب/ ف

ن399حاليب/ ف

ن380حاليب/ ف

راسبحاليب/ ف

ن416حاليب/ ف

ثانحاليب/ ف

راسبحاليب/ ف

ن395حاليب/ ف

ن380حاليب/ ف

راسبحاليب/ ف
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االحمر البحراألدبىمبصرموسيب حسين محمد مريم111328

االحمر البحراألدبىمبصرالحاج كرار حسن ملكه111329

االحمر البحراألدبىمبصريسن حسين عفيفى امنيه111330

االحمر البحراألدبىمبصرمصطفى محمود محمد تسنيم111331

االحمر البحراألدبىمبصرزيدان محمد عادل جميله111332

االحمر البحراألدبىمبصرعثمان المنعم عبد عصام سلمى111333

االحمر البحراألدبىمبصرمصطفى محمود يوسف فاطمه111334

االحمر البحراألدبىمبصراحمد سودانى صابر اسماء111335

االحمر البحراألدبىمبصرحسين العزيز عبد احمد ايه111336

االحمر البحراألدبىمبصرفرح عبده فرج حليمه111337

االحمر البحراألدبىمبصراحمد فؤاد رفعت حنين111338

االحمر البحراألدبىمبصرخليفه نور عبيد خلود111339

االحمر البحراألدبىمبصرالسيد على عقبى مصطفى كوثر111340

االحمر البحراألدبىمبصرالسيد سمير خالد ليلى111341

االحمر البحراألدبىمبصرعباس غريب بدرى منار111342

االحمر البحراألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد ندى111343

االحمر البحراألدبىمبصررضوان فتحى اشرف نورهان111344

االحمر البحراألدبىمبصررفاعى انور عمرو هاله111345

االحمر البحراألدبىمبصرربيع ابراهيم مصطفى وعد111346

اسواناألدبىمبصرمحمود جابر اشرف االء111347

اسواناألدبىمبصرهللا عبد ادريس حسن فتحى ايات111348

اسواناألدبىمبصرعبيد احمد عيد ايه111349

اسواناألدبىمبصرالصغير نطر نصر ايه111350

اسواناألدبىمبصرالغنى عبد احمد فارس اسراء111351

اسواناألدبىمبصرعباس طنطاوى محمد اسراء111352

اسواناألدبىمبصرعثمان حسن مصطفى اسراء111353

اسواناألدبىمبصرالوهاب عبد على منصور اسراء111354

اسواناألدبىمبصرمحمد على نصر اسراء111355

اسواناألدبىمبصراحمد سالمه احمد اسماء111356

اسواناألدبىمبصرالغنى عبد احمد فارس اسماء111357

اسواناألدبىمبصرهللا حمد محمد فتحى اسماء111358

اسواناألدبىمبصرالسيد عبد حكيم الوفا ابو الشيماء111359

اسواناألدبىمبصريوسف ابراهيم سميح امانى111360

اسواناألدبىمبصرعثمان السيد محمد اميره111361

اسواناألدبىمبصراحمد اللطيف عبد حسانى اميمه111362

اسواناألدبىمبصرحسنين محمد االمير محمد حبيبه111363

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد صابر رحاب111364

اسواناألدبىمبصرعلى الرازق عبد الجليل عبد زينب111365

اسواناألدبىمبصردياب الدايم عبد الراضى عبد زينب111366

اسواناألدبىمبصرموسى حسين فتحى زينب111367

اسواناألدبىمبصرمحمد سيد الدين صالح ساره111368

اسواناألدبىمبصرمصطفى مدنى عادل ساره111369
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راسبحاليب/ ف

راسبحاليب/ ف

ثانالنموذجى غارب/ ف

ن447النموذجى غارب/ ف

ن418.5النموذجى غارب/ ف

ن413.5النموذجى غارب/ ف

ن398.5النموذجى غارب/ ف

ن453النموذجى الغردقة/ ف

ن424النموذجى الغردقة/ ف

ثانالنموذجى الغردقة/ ف

ن535النموذجى الغردقة/ ف

ن487النموذجى الغردقة/ ف

ثانالنموذجى الغردقة/ ف

ن511النموذجى الغردقة/ ف

ثانالنموذجى الغردقة/ ف

ن393النموذجى الغردقة/ ف

ن542النموذجى الغردقة/ ف

ثانالنموذجى الغردقة/ ف

ثانالنموذجى الغردقة/ ف

راسباسوان/ ف

ن398اسوان/ ف

راسباسوان/ ف

راسباسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ن417اسوان/ ف

راسباسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ن402.5اسوان/ ف

ن464اسوان/ ف

راسباسوان/ ف

راسباسوان/ ف

ن444اسوان/ ف

ن457اسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

راسباسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

راسباسوان/ ف

ن377اسوان/ ف
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اسواناألدبىمبصرالقادر عبد حامد محمد ساره111370

اسواناألدبىمبصراسماعيل محمد ناصر شاهيناز111371

اسواناألدبىمبصرمحمد حسن محمد شروق111372

اسواناألدبىمبصريوسف هللا عطيه يحيى عال111373

اسواناألدبىمبصراحمد محمد الباسط عبد فاطمه111374

اسواناألدبىمبصراسماعيل حسين محمود الزهراء فاطمه111375

اسواناألدبىمبصرراشد حميد حسن كميله111376

اسواناألدبىمبصراسماعيل محمد الرازق عبد مديحه111377

اسواناألدبىمبصرمحمد بغدادى محمد منار111378

اسواناألدبىمبصرفتوح البارى عبد محمود منار111379

اسواناألدبىمبصرالواحد عبد محمد هللا عبد منى111380

اسواناألدبىمبصرمصطفى محمود محمد منى111381

اسواناألدبىمبصرجاد جابر الدين كمال هللا منه111382

اسواناألدبىمبصرقرشى صبحى مصطفى هللا منه111383

اسواناألدبىمبصرجمعه محمد طه نميرى ندى111384

اسواناألدبىمبصراحمد البارى عبد الدين عصام هبه111385

اسواناألدبىمبصرالسيد احمد سليم وفاء111386

اسواناألدبىمبصربسطاوى احمد ادهم والء111387

اسواناألدبىمبصرشاكر الدين عز محمد اشرقت111388

اسواناألدبىمبصرعلى ابراهيم الصديق محمد تحيه111389

اسواناألدبىمبصرطه محمد سعد تسنيم111390

اسواناألدبىمبصرمحمود رزق المجد ابو رحمه111391

اسواناألدبىمبصرخليل فتحى خالد زينب111392

اسواناألدبىمبصرعمر زايد الدين شرف زينب111393

اسواناألدبىمبصرعامر مرزوق ايمن هللا منه111394

اسواناألدبىمبصرفؤاد محمود خالد هاجر111395

اسواناألدبىمبصرعربى سعد الناصر عبد اسماء111396

اسواناألدبىمبصرحيدر الدين نور فتحى اسماء111397

اسواناألدبىمبصرالعزيز عبد محمد رفعت كلثوم ام111398

اسواناألدبىمبصرعلى محمد طه امنه111399

اسواناألدبىمبصراحمد هللا فتح محمد ايمان111400

اسواناألدبىمبصرمحمد الدين سعد ناجح ايمان111401

اسواناألدبىمبصراحمد محمود الحجاج ابو ايه111402

اسواناألدبىمبصرابراهيم احمد جمعه ايه111403

اسواناألدبىمبصرمحمد تركى الفتاح عبد ايه111404

اسواناألدبىمبصرامين على محمد ايه111405

اسواناألدبىمبصراحمد مصطفى ابراهيم رحاب111406

اسواناألدبىمبصرزارع سليم محمد رحاب111407

اسواناألدبىمبصرالباسط عبد الرسول عبد ابراهيم زينب111408

اسواناألدبىمبصرصابر محمد الوهاب عبد سها111409

اسواناألدبىمبصرعلى محمد احمد عائشه111410

اسواناألدبىمبصرطاهر احمد سليمان الزهراء فاطمه111411
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ن468اسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ن520اسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ن402اسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ن396اسوان/ ف

ن431اسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ن437النموذجى اسوان/ ف

ن464النموذجى اسوان/ ف

ن558النموذجى اسوان/ ف

ثانالنموذجى اسوان/ ف

ن559النموذجى اسوان/ ف

راسبالنموذجى اسوان/ ف

ثانالنموذجى اسوان/ ف

ن405النموذجى اسوان/ ف

راسبالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

راسبالجزيرة/ ف

راسبالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ن431الجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

راسبالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ن353الجزيرة/ ف

راسبالجزيرة/ ف
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اسواناألدبىمبصرعلى محمد على فاطمه111412

اسواناألدبىمبصرعامر حسن محمود ندا111413

اسواناألدبىمبصرقناوى سيد صابر هاجر111414

اسواناألدبىمبصرمصطفى سعد محمد هبه111415

اسواناألدبىمبصرعلى محمد جمعه ياسمين111416

اسواناألدبىمبصرعباس محمد ياسر يمنى111417

اسواناألدبىمبصرالرسول عبد حسن هللا عبد اسراء111418

اسواناألدبىمبصرعثمان العزيز عبد الدين نور اسراء111419

اسواناألدبىمبصرالحفيظ عبد صالح عامر اسماء111420

اسواناألدبىمبصرعلى محمود محمد امنه111421

اسواناألدبىمبصرمحمود حنفى على امنيه111422

اسواناألدبىمبصرالمجيد عبد احمد مصطفى امنيه111423

اسواناألدبىمبصراحمد حسن احمد اميره111424

اسواناألدبىمبصرالرحيم عبد محمد القذافى اميره111425

اسواناألدبىمبصرسيد فاروق عادل االء111426

اسواناألدبىمبصراحمد حسين اشرف ايمان111427

اسواناألدبىمبصرمحمد عيسى محمود ايمان111428

اسواناألدبىمبصرعمار الرحيم عبد حماده ايه111429

اسواناألدبىمبصرسليمان احمد هللا عطا ثريا111430

اسواناألدبىمبصرمحمد بدر احمد خديجه111431

اسواناألدبىمبصرالسيد السيد بكر ابو دنيا111432

اسواناألدبىمبصرالغنى عبد رمضان سليمان رانا111433

اسواناألدبىمبصرسيد محمود طه رحمه111434

اسواناألدبىمبصرعلى شاذلى اسامه رشا111435

اسواناألدبىمبصرالرسول عبد حسن عادل رقيه111436

اسواناألدبىمبصرمحمد الرسول عبد جمال روضه111437

اسواناألدبىمبصرالحسن احمد محمد عثمان زينب111438

اسواناألدبىمبصرصديق على فتحى سهيله111439

اسواناألدبىمبصراحمد قاسم رمضان شيماء111440

اسواناألدبىمبصرمصطفى محمد الهادى عبد شيماء111441

اسواناألدبىمبصرمحمود بغدادى هللا عبد عال111442

اسواناألدبىمبصرهللا جاد محمد مصطفى عال111443

اسواناألدبىمبصرالقادر عبد الدايم عبد الرازق عبد غاده111444

اسواناألدبىمبصرركابى احمد رمضان فاطمه111445

اسواناألدبىمبصربخيت محمد الرحمن عبد فاطمه111446

اسواناألدبىمبصرمصطفى محمد عيسى فاطمه111447

اسواناألدبىمبصرحسنين حسن صالح مروه111448

اسواناألدبىمبصرالحفيظ عبد مصطفى محمد ملك111449

اسواناألدبىمبصرالحفيظ عبد صالح العظيم عبد منى111450

اسواناألدبىمبصراحمد فتحى احمد هللا منه111451

اسواناألدبىمبصرزيدان احمد حسنى مياده111452

اسواناألدبىمبصرمحمد هللا جبر عالء ندى111453
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ن427الجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

راسبالجزيرة/ ف

راسبالجزيرة/ ف

راسبالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثاندراو/ ف

ن400دراو/ ف

ن446دراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن470دراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن480دراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن403دراو/ ف

ن493دراو/ ف

ثاندراو/ ف

راسبدراو/ ف

ن403دراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن522دراو/ ف

ن432دراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن433دراو/ ف

ن362دراو/ ف

ن397دراو/ ف

ن342دراو/ ف

ن426دراو/ ف

ن540دراو/ ف

راسبدراو/ ف

ن419دراو/ ف

ن362دراو/ ف

ن362دراو/ ف

ن359دراو/ ف

ن464دراو/ ف

ن486دراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن487دراو/ ف
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اسواناألدبىمبصرطه مصطفى منصور ندا111454

اسواناألدبىمبصرعلى احمد سعد هيام111455

اسواناألدبىمبصرمحمد كامل ابراهيم والء111456

اسواناألدبىمبصرحسن على فوزى ياسمين111457

اسواناألدبىمبصرمحمود العال عبد محمد ياسمين111458

اسواناألدبىمبصرعلى صالح على ازهار111459

اسواناألدبىمبصرمحمود محمد الشافى عبد اسراء111460

اسواناألدبىمبصرالحليم عبد العظيم عبد ابراهيم اسماء111461

اسواناألدبىمبصراحمد العاطى عبد سيد اسماء111462

اسواناألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد اسماء111463

اسواناألدبىمبصراحمد العظيم عبد مصطفى االء111464

اسواناألدبىمبصرحامد مصطفى احمد اميره111465

اسواناألدبىمبصرهللا عوض سيد شحات اميره111466

اسواناألدبىمبصرالفتاح عبد محمد حامد ايات111467

اسواناألدبىمبصرخليل محمد احمد ايمان111468

اسواناألدبىمبصرالدين عز مصطفى احمد ايناس111469

اسواناألدبىمبصرالكريم عبد ابراهيم الدين كمال بسمه111470

اسواناألدبىمبصرحسن المولى عبد الحسن ابو جهاد111471

اسواناألدبىمبصرحسان احمد حسان جهاد111472

اسواناألدبىمبصرابراهيم النور شعبان جهاد111473

اسواناألدبىمبصرعلى ربيع شعبان خلود111474

اسواناألدبىمبصرالسيد عوض المعطى عبد الدين صالح خلود111475

اسواناألدبىمبصرالمجيد عبد على حسن داليا111476

اسواناألدبىمبصرحسن ابراهيم محمد رانيا111477

اسواناألدبىمبصرعلى محمد ربه عبد عادل رحمه111478

اسواناألدبىمبصرمحمد على صالح محمد رغده111479

اسواناألدبىمبصرمحمد النبى عبد انور ريهام111480

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمود محمد زينب111481

اسواناألدبىمبصرمصطفى العزيز عبد نصر زينب111482

اسواناألدبىمبصرحسن صدقى كامل ساره111483

اسواناألدبىمبصرالحفيظ عبد احمد محمد ساره111484

اسواناألدبىمبصرمكى دياب فاروق سندس111485

اسواناألدبىمبصرسيد بكر ابو العابدين زين شرين111486

اسواناألدبىمبصرحسن يسن شحات شيماء111487

اسواناألدبىمبصريوسف محمود الفتاح عبد شيماء111488

اسواناألدبىمبصرمحمد منصور على غاده111489

اسواناألدبىمبصرامير يسن الدين محى فاطمه111490

اسواناألدبىمبصراحمد حسين منصور فاطمه111491

اسواناألدبىمبصرعثمان محمد ياسين فاطمه111492

اسواناألدبىمبصرحامد منصور جمال مروه111493

اسواناألدبىمبصرحسين سعد صالح مروه111494

اسواناألدبىمبصرمحمد جبران منصور مريم111495
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ثاندراو/ ف

ن429دراو/ ف

ن444دراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن401دراو/ ف

راسببنبان/ ف

راسببنبان/ ف

راسببنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

راسببنبان/ ف

ن351بنبان/ ف

ن342بنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

راسببنبان/ ف

راسببنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ن361بنبان/ ف

ن358بنبان/ ف

ن350بنبان/ ف

ن363بنبان/ ف

ن394بنبان/ ف

ن360بنبان/ ف

ن356بنبان/ ف

ن379بنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ن406بنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

راسببنبان/ ف

ثانبنبان/ ف
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اسواناألدبىمبصرمحمد جاده عثمان منيره111496

اسواناألدبىمبصرحسن هللا حسب سيد نبيهه111497

اسواناألدبىمبصرعلى محمد حسن سعيد هاجر111499

اسواناألدبىمبصرعلى علوان الحميد عبد ياسمين111501

اسواناألدبىمبصرابراهيم خليل سعد االء111502

اسواناألدبىمبصرعباس ربه عبد حماده ايه111503

اسواناألدبىمبصراحمد بكرى مصطفى ايه111504

اسواناألدبىمبصرالجليل عبد محمود محمد ابتسام111505

اسواناألدبىمبصرعلى محمد العظيم عبد ازهار111506

اسواناألدبىمبصرعلى ذكى حمدى اسراء111507

اسواناألدبىمبصرالمطلب عبد فهمى الناصر عبد اسراء111508

اسواناألدبىمبصرعثمان فاروق عثمان اسراء111509

اسواناألدبىمبصرموسى جابر موسى اسراء111510

اسواناألدبىمبصركريم هللا حمدنا موسى اسراء111511

اسواناألدبىمبصرسليمان فراج زكريا اسماء111512

اسواناألدبىمبصررياض محمد طارق اسماء111513

اسواناألدبىمبصرمحمدين احمد عابدين اسماء111514

اسواناألدبىمبصرالمطلب عبد صالح فتحى اسماء111515

اسواناألدبىمبصرالمجد ابو على محمد اسماء111516

اسواناألدبىمبصرمصطفى حسين الهادى عبد الشيماء111517

اسواناألدبىمبصرمرزوق احمد رجب اميره111518

اسواناألدبىمبصراحمد بكرى سعيد اميمه111519

اسواناألدبىمبصرطه محمد ابراهيم ايمان111520

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد حسين تسنيم111521

اسواناألدبىمبصراحمد الحميد عبد حجاج جهاد111522

اسواناألدبىمبصرعلى حسين غريب دنيا111523

اسواناألدبىمبصراحمد مصطفى حسين رحاب111524

اسواناألدبىمبصرسعيد زيد ابو هللا حسب رحمه111525

اسواناألدبىمبصرحسانين العزيز عبد حسانين رؤيات111526

اسواناألدبىمبصرعمر احمد ممدوح ريهام111527

اسواناألدبىمبصرابراهيم سعد السيد زينب111528

اسواناألدبىمبصرمحمود سلمان محمد زينب111529

اسواناألدبىمبصرمحمد حسن شعبان شروق111530

اسواناألدبىمبصرصالح حسن حربى شيماء111531

اسواناألدبىمبصرمحمد ابراهيم عيسى شيماء111532

اسواناألدبىمبصرعباس جابر محمد شيماء111533

اسواناألدبىمبصرعطا زيد ابو صالح علياء111534

اسواناألدبىمبصرمحمود احمد الدين عز غاده111535

اسواناألدبىمبصرعلى الرب جاد منصور فاطمه111536

اسواناألدبىمبصريوسف حسين يحيى فاطمه111537

اسواناألدبىمبصرالرحيم عبد على محمد فرحه111538

اسواناألدبىمبصرصالح خليفه نوبى قمر111539
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ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن416امبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن427امبو كوم/ ف

ن466امبو كوم/ ف

ن477امبو كوم/ ف

راسبامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن390امبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

راسبامبو كوم/ ف

راسبامبو كوم/ ف

ن405امبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن371امبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن359امبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن386امبو كوم/ ف

ن396امبو كوم/ ف

ن349امبو كوم/ ف

ن415امبو كوم/ ف

ن372امبو كوم/ ف

ن364امبو كوم/ ف

ن373امبو كوم/ ف

ن416امبو كوم/ ف

ن426امبو كوم/ ف

ن382امبو كوم/ ف

راسبامبو كوم/ ف

راسبامبو كوم/ ف
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اسواناألدبىمبصرالحامدى خليل الحميد عبد مريم111540

اسواناألدبىمبصرمحمد الكريم عبد محمد مريم111541

اسواناألدبىمبصراحمد الستار عبد رمضان منار111542

اسواناألدبىمبصرصغير الحسن ابو الحليم عبد منصوره111543

اسواناألدبىمبصرحسن حسانى سيد منى111544

اسواناألدبىمبصرمحمد خليل بسطاوى نهى111545

اسواناألدبىمبصرسيد محمود محمد هاجر111546

اسواناألدبىمبصرعلى محمد احمد هبه111547

اسواناألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد سيد هللا هبه111548

اسواناألدبىمبصرمصطفى الدين سعد عطيه والء111549

اسواناألدبىمبصريوسف حسين مصطفى ياسمين111550

اسواناألدبىمبصراحمد حسين سيد ايه111551

اسواناألدبىمبصراحمد محمد خيرى ابتسام111552

اسواناألدبىمبصرعليان محمد احمد ابتهال111553

اسواناألدبىمبصرحماده محمد حسن اسراء111554

اسواناألدبىمبصرزيد الرحمن عبد العظيم عبد اسماء111555

اسواناألدبىمبصرسليمان محمد صالح امنيه111556

اسواناألدبىمبصرحسن محمد محمود اميره111557

اسواناألدبىمبصرابراهيم هللا حسب الدين جمال ايمان111558

اسواناألدبىمبصرداود هللا عبد محمد خيرى حبيبه111559

اسواناألدبىمبصرخليل الرحمن عبد خليل راندا111560

اسواناألدبىمبصرعلى محمد صالح رحمه111561

اسواناألدبىمبصرجمال وهبى الوهاب عبد رفيده111562

اسواناألدبىمبصرفرح احمد الدايم عبد رقيه111563

اسواناألدبىمبصرمحمد عامر عادل زينب111564

اسواناألدبىمبصرمحمد ابراهيم الكريم عبد زينب111565

اسواناألدبىمبصرعلى محمد الحميد عبد سميره111566

اسواناألدبىمبصرخليل احمد على سهيله111567

اسواناألدبىمبصراحمد سيد محمد عايده111568

اسواناألدبىمبصرمحمد سليمان الباسط عبد عبير111569

اسواناألدبىمبصريوسف يونس محمود نجالء111570

اسواناألدبىمبصرمحمود موسى يوسف ياسمين111571

اسواناألدبىمبصرعمر السيد محمد حسن اسراء111572

اسواناألدبىمبصرمحمود سيد شحات االء111573

اسواناألدبىمبصرابراهيم عباس هللا عبد الزهراء111574

اسواناألدبىمبصرالعظيم عبد محمود عدلى الزهراء111575

اسواناألدبىمبصرخليل على عمر الزهراء111576

اسواناألدبىمبصرحسن حسنين رمضان الشيماء111577

اسواناألدبىمبصرحامد عمر محمود يوسف امل111578

اسواناألدبىمبصرهللا خلف نور نصر امنيه111579

اسواناألدبىمبصرحسين محمد الموجود عبد جهاد111580

اسواناألدبىمبصرمحمد ابراهيم امين محمد حياه111581
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ن368امبو كوم/ ف

ن354امبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

راسبامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن429امبو كوم/ ف

راسبامبو كوم/ ف

ن395امبو كوم/ ف

ن362امبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن415النوبة نصر/ ف

ن445النوبة نصر/ ف

ن445النوبة نصر/ ف

ن415النوبة نصر/ ف

ن444النوبة نصر/ ف

ن510النوبة نصر/ ف

راسبالنوبة نصر/ ف

ن457النوبة نصر/ ف

ن490النوبة نصر/ ف

ن383النوبة نصر/ ف

ن384النوبة نصر/ ف

ن505النوبة نصر/ ف

ن447النوبة نصر/ ف

ن477النوبة نصر/ ف

ن500النوبة نصر/ ف

ن481النوبة نصر/ ف

ن495النوبة نصر/ ف

ن447النوبة نصر/ ف

ن516النوبة نصر/ ف

ن501النوبة نصر/ ف

ن489النوبة نصر/ ف

ثانالرمادى/ ف

ن409الرمادى/ ف

ن414الرمادى/ ف

ن404الرمادى/ ف

راسبالرمادى/ ف

ثانالرمادى/ ف

ن407الرمادى/ ف

ثانالرمادى/ ف

ن416الرمادى/ ف

ن486الرمادى/ ف
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اسواناألدبىمبصرمراد حسن محمد دعاء111582

اسواناألدبىمبصرمحمد حسين شاكر رجاء111583

اسواناألدبىمبصرالعظيم عبد محمود محسن رحمه111584

اسواناألدبىمبصرصالح الستار عبد الهادى عبد ريم111585

اسواناألدبىمبصرنور حسبو حسين زينب111586

اسواناألدبىمبصرعمرعلى محمود احمد سالى111587

اسواناألدبىمبصراالمين محمد حازم سميه111588

اسواناألدبىمبصرالباسط عبد حسن الحافظ عبد شروق111589

اسواناألدبىمبصرسعيد الراوى جابر صفاء111590

اسواناألدبىمبصرمنصور حسن ابراهيم عبير111591

اسواناألدبىمبصرحامد احمد سيد عبير111592

اسواناألدبىمبصرمحمد االمين مصطفى عال111593

اسواناألدبىمبصراحمد عوض تقادم فاطمه111594

اسواناألدبىمبصرمحمددين معوض محمد فرحه111595

اسواناألدبىمبصرعثمان احمد محمد مريم111596

اسواناألدبىمبصرشافعى حسين السالم عبد منى111597

اسواناألدبىمبصرمحمد محمود الجواد عبد صابر نجالء111598

اسواناألدبىمبصرالعزيز عبد ذكى الناصر عبد نجوى111599

اسواناألدبىمبصرمحمد حامد حسن شاذلى ندى111600

اسواناألدبىمبصرالماجد عبد عوض منصور نورهان111601

اسواناألدبىمبصرعلى ابراهيم الرحيم عبد هاجر111602

اسواناألدبىمبصرزيد ابو محمود الشاذلى اريج111603

اسواناألدبىمبصرمرسى سيد ممدوح تسنيم111604

اسواناألدبىمبصرمصطفى مدنى الناصر عبد ثريا111605

اسواناألدبىمبصرابراهيم مسكين ياسر حبيبه111606

اسواناألدبىمبصرالعال عبد الدين سعد راشد خيريه111607

اسواناألدبىمبصرالباسط عبد مصطفى صابر دنيا111608

اسواناألدبىمبصرمحمود حسين محمود شروق111609

اسواناألدبىمبصراحمد على سيد فاطمه111610

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد الصبور عبد منال111611

اسواناألدبىمبصرمحمد مدنى زيد ابو نورهان111612

اسواناألدبىمبصراحمد على حمدى هللا هبه111613

اسواناألدبىمبصرمحمد محمود على هدى111614

اسواناألدبىمبصريوسف على الحميد عبد ياسمين111615

اسواناألدبىمبصرنور خضرى عادل اسراء111616

اسواناألدبىمبصرمصطفى ربيع الظاهر عبد الزهراء111617

اسواناألدبىمبصرمحمد حسين نصر الهام111618

اسواناألدبىمبصريونس احمد رضى امل111619

اسواناألدبىمبصردفاوى محمد حسن تهانى111620

اسواناألدبىمبصرمحمد حسين العزيز عبد دعاء111621

اسواناألدبىمبصرهللا عبد الصبور عبد محمود رحاب111622

اسواناألدبىمبصرمحمود العال عبد ايمن رحمه111623
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ن396الرمادى/ ف

ن395الرمادى/ ف

ن428الرمادى/ ف

ن413الرمادى/ ف

ن424الرمادى/ ف

ن453الرمادى/ ف

ن357الرمادى/ ف

ثانالرمادى/ ف

راسبالرمادى/ ف

ن493الرمادى/ ف

ن399الرمادى/ ف

ثانالرمادى/ ف

ن441الرمادى/ ف

ن426الرمادى/ ف

ن473الرمادى/ ف

ثانالرمادى/ ف

ن474الرمادى/ ف

ثانالرمادى/ ف

ن430الرمادى/ ف

ن465الرمادى/ ف

ن418الرمادى/ ف

ن427ادفو/ ف

ن585ادفو/ ف

ن406ادفو/ ف

ثانادفو/ ف

ثانادفو/ ف

راسبادفو/ ف

ن393ادفو/ ف

ثانادفو/ ف

ن422ادفو/ ف

ن515ادفو/ ف

ن447ادفو/ ف

ثانادفو/ ف

ن518ادفو/ ف

ن455الصعايدة/ ف

ن435الصعايدة/ ف

ن551الصعايدة/ ف

راسبالصعايدة/ ف

ن436الصعايدة/ ف

ن458الصعايدة/ ف

ن514الصعايدة/ ف

ن468الصعايدة/ ف
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اسواناألدبىمبصراحمد هاللى احمد زينب111624

اسواناألدبىمبصرنور خضرى عادل ساره111625

اسواناألدبىمبصرحسن محمد جابر شيماء111626

اسواناألدبىمبصرمحمود حسنين جبريل شيماء111627

اسواناألدبىمبصرعلى احمد السيد صابرين111628

اسواناألدبىمبصرعيسى احمد محمود صفيه111629

اسواناألدبىمبصرمحمد مرسى جمعه فاطمه111630

اسواناألدبىمبصرمحمد حسن صالح فاطمه111631

اسواناألدبىمبصرقناوى عجمى مجاهد فاطمه111632

اسواناألدبىمبصرسالم النعيم عبد اللطيف عبد كريمان111633

اسواناألدبىمبصرحسنين جاد خضرى كريمه111634

اسواناألدبىمبصرليثى سيد محمد ليلى111635

اسواناألدبىمبصرمكى كمال حامد منال111636

اسواناألدبىمبصرحامد الرازق عبد ربيع ندا111637

اسواناألدبىمبصرزيد ابو عبيد جمال ندى111638

اسواناألدبىمبصرعلى احمد دسوقى نها111639

اسواناألدبىمبصراحمد الحى عبد صالح هبه111640

اسواناألدبىمبصرابراهيم بدر على امنيه111641

اسواناألدبىمبصرالرازق عبد الظاهر عبد اشرف ايمان111642

اسواناألدبىمبصرمصطفى حسين ابراهيم محمد تسنيم111643

اسواناألدبىمبصرالباسط عبد محمد الباسط عبد ساره111644

اسواناألدبىمبصرالسيد عامر محمد نجالء111645

اسواناألدبىمبصرمحمد محمود احمد نوره111646

اسواناألدبىمبصراحمد محمود الرازق عبد امنه111647

اسواناألدبىمبصرادم على محمود ايه111648

اسواناألدبىمبصرالعظيم عبد محمد محمود اسماء111649

اسواناألدبىمبصرسعيد هللا عبد الحارث عبد امل111650

اسواناألدبىمبصرفرح محمد فرح ايمان111651

اسواناألدبىمبصرسعيد هللا عبد محمد ايمان111652

اسواناألدبىمبصراحمد محمد يوسف ايمان111653

اسواناألدبىمبصراحمد السيد محمود حليمه111654

اسواناألدبىمبصراسماعيل محمود حسن رحاب111655

اسواناألدبىمبصرجوده سلمى محمد روحيه111656

اسواناألدبىمبصربدر محمد شحيته زينب111657

اسواناألدبىمبصرمهران هللا عبد العز ابو محمد زينب111658

اسواناألدبىمبصرمحمد جابر محمد زينب111659

اسواناألدبىمبصراحمد معوض سعد ساره111660

اسواناألدبىمبصرمغربى االمير محمد هللا عبد ساره111661

اسواناألدبىمبصرعابدين نوبى هللا عبد سميه111662

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد مجدى شروق111663

اسواناألدبىمبصرسعيد احمد سعيد شيماء111664

اسواناألدبىمبصرابراهيم على ابراهيم فاطمه111665
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ن501الصعايدة/ ف

ن399الصعايدة/ ف

ن464الصعايدة/ ف

ن427الصعايدة/ ف

ن495الصعايدة/ ف

ن438الصعايدة/ ف

ن456الصعايدة/ ف

ن471الصعايدة/ ف

ن471الصعايدة/ ف

ن495الصعايدة/ ف

ن466الصعايدة/ ف

ن514الصعايدة/ ف

ن536الصعايدة/ ف

ن488الصعايدة/ ف

ن389الصعايدة/ ف

ن400الصعايدة/ ف

ن407الصعايدة/ ف

ن406السايح/ ف

ن436السايح/ ف

ثانالسايح/ ف

ن441السايح/ ف

ن407السايح/ ف

ن360السايح/ ف

ن455الدين بهاء الشهيد/ ف

ن464الدين بهاء الشهيد/ ف

ن478الدين بهاء الشهيد/ ف

ن450الدين بهاء الشهيد/ ف

ن426الدين بهاء الشهيد/ ف

ن441الدين بهاء الشهيد/ ف

ن464الدين بهاء الشهيد/ ف

ن550الدين بهاء الشهيد/ ف

ن589الدين بهاء الشهيد/ ف

ن503الدين بهاء الشهيد/ ف

ن451الدين بهاء الشهيد/ ف

ن419الدين بهاء الشهيد/ ف

ن534الدين بهاء الشهيد/ ف

ن569الدين بهاء الشهيد/ ف

ن483الدين بهاء الشهيد/ ف

ن561الدين بهاء الشهيد/ ف

ن525الدين بهاء الشهيد/ ف

ن554الدين بهاء الشهيد/ ف

ن534الدين بهاء الشهيد/ ف
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اسواناألدبىمبصرحسان محمد خالد فاطمه111666

اسواناألدبىمبصرمحمد حسن الرؤف عبد فاطمه111667

اسواناألدبىمبصرعبده احمد هاشم فاطمه111668

اسواناألدبىمبصريوسف محمد يوسف فايزه111669

اسواناألدبىمبصرالعظيم عبد محمد سعد فوزيه111670

اسواناألدبىمبصرادم محمد صابر مروه111671

اسواناألدبىمبصرحسن الرازق عبد مجاهد مروه111672

اسواناألدبىمبصراحمد السيد طه منتهى111673

اسواناألدبىمبصرالضوى محمد سعد منى111674

اسواناألدبىمبصربالل حسين الحارث عبد منى111675

اسواناألدبىمبصرمحمد رمضان جابر ندى111676

اسواناألدبىمبصربدوى محمد جمال هاجر111677

اسواناألدبىمبصرالكريم عبد محمد العال عبد هند111678

اسواناألدبىمبصرطه الحمد ابو منتصر ابتسام111679

اسواناألدبىمبصرالعاطى عبد المجد ابو سليمان اسماء111680

اسواناألدبىمبصرالرحيم عبد سليمان عاطف اميره111681

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد الفتاح عبد امينه111682

اسواناألدبىمبصرحسن عطيتو محمد ايه111683

اسواناألدبىمبصرحسنين محمود احمد بسنت111684

اسواناألدبىمبصرمحمد بدرى محمد خلود111685

اسواناألدبىمبصرعلى احمد بدرى رحمه111686

اسواناألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمد الزهراء فاطمه111687

اسواناألدبىمبصرسليمان محمد مصطفى فاطمه111688

اسواناألدبىمبصرحسن العال عبد ابراهيم فايزه111689

اسواناألدبىمبصرحسنين هاشم خالد مروه111690

اسواناألدبىمبصرمحمود على محمد مروه111691

اسواناألدبىمبصرحسين حسن محمد منال111692

اسواناألدبىمبصرحسين محمد جمال هاجر111693

اسواناألدبىمبصرالشاطر وهبى الناصر عبد هللا هبه111694

اسواناألدبىمبصراحمد محمد محروس هناء111695

اسواناألدبىمبصرمرغنى محمد ربيع االء111696

اسواناألدبىمبصرطه على سالمه ايه111697

اسواناألدبىمبصرشحات على امين اسراء111698

اسواناألدبىمبصرسعيد العليم عبد محمود اميره111699

اسواناألدبىمبصرحمدان على محمد رضا111700

اسواناألدبىمبصرمحمود سالم احمد نفيسه111701

اسواناألدبىمبصرحسين عزب على هاجر111702

اسواناألدبىمبصرطه على سالمه ياسمين111703

اسواناألدبىمبصرمحمد على ابراهيم اميره111704

اسواناألدبىمبصرهللا عبيد حامد حسن اسراء111705

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد هللا عبد دينا111706

اسواناألدبىمبصربكرى محمد صديق رحاب111707
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ن540الدين بهاء الشهيد/ ف

ن489الدين بهاء الشهيد/ ف

ن528الدين بهاء الشهيد/ ف

ن550الدين بهاء الشهيد/ ف

ن572الدين بهاء الشهيد/ ف

ثانالدين بهاء الشهيد/ ف

ثانالدين بهاء الشهيد/ ف

ثانالدين بهاء الشهيد/ ف

ثانالدين بهاء الشهيد/ ف

ثانالدين بهاء الشهيد/ ف

ن425الدين بهاء الشهيد/ ف

ثانالدين بهاء الشهيد/ ف

ثانالدين بهاء الشهيد/ ف

ن421شرق الكلح/ ف

ن344شرق الكلح/ ف

ن493شرق الكلح/ ف

ن501شرق الكلح/ ف

ن433شرق الكلح/ ف

ن517شرق الكلح/ ف

ن417شرق الكلح/ ف

ثانشرق الكلح/ ف

ن474شرق الكلح/ ف

ثانشرق الكلح/ ف

ن490شرق الكلح/ ف

ن475شرق الكلح/ ف

ن421شرق الكلح/ ف

ن445شرق الكلح/ ف

ن434شرق الكلح/ ف

ن427شرق الكلح/ ف

ن436شرق الكلح/ ف

ثانباسوان النزل/ ف

ن423باسوان النزل/ ف

ثانباسوان النزل/ ف

ثانباسوان النزل/ ف

ن454باسوان النزل/ ف

ن437باسوان النزل/ ف

ثانباسوان النزل/ ف

ن398باسوان النزل/ ف

ن412باسوان العدوة/ ف

ن397باسوان العدوة/ ف

ن421باسوان العدوة/ ف

ن404باسوان العدوة/ ف
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اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد محمود فاطمه111708

اسواناألدبىمبصرالقادر عبد الظاهر عبد احمد ميرفت111709

اسواناألدبىمبصرسعد احمد حامد مرفت111710

اسواناألدبىمبصرمحمود احمد يسن نفيسه111711

اسواناألدبىمبصراحمد سليمان محمد اسراء111712

اسواناألدبىمبصرسليمان حماد شاذلى امانى111713

اسواناألدبىمبصرحسين احمد محمد امنيا111714

اسواناألدبىمبصرشحات محمد ياسر الزهراء111715

اسواناألدبىمبصرحسن احمد السالم عبد الشيماء111716

اسواناألدبىمبصرمحمود احمد محمود سحر111718

اسواناألدبىمبصرحسين حسن الوهاب عبد سلمى111719

اسواناألدبىمبصرهللا عوض محمد احمد شيماء111720

اسواناألدبىمبصراحمد محمد صابر شيماء111721

اسواناألدبىمبصرمحمود حسين ابراهيم زينب111722

اسواناألدبىمبصرحسن هللا حسب طه زينب111723

اسواناألدبىمبصرحسن حسين فهيم زينب111724

اسواناألدبىمبصرحسن ابراهيم حسن عزيزه111725

اسواناألدبىمبصرمحمدين احمد على هللا منه111726

اسواناألدبىمبصرعلى كرار سعد هللا نعمه111727

اسواناألدبىمبصرمحمد على عادل نعمه111728

اسواناألدبىمبصرسالم محمد احمد هبه111729

اسواناألدبىمبصرمحمود القادر عبد حمدى هبه111730

اسواناألدبىمبصريونس على العزيز عبد هند111731

اسواناألدبىمبصرمحمد محمود طه اسراء111732

اسواناألدبىمبصرهللا عوض عمر هللا وهب الزهراء111733

اسواناألدبىمبصرعلى محمد حسن محمود ايه111734

اسواناألدبىمبصرمحمد على محمد بسمه111735

اسواناألدبىمبصرالكريم عبد جامع الكريم عبد دعاء111736

اسواناألدبىمبصرحجاجى الحفيظ عبد سالم دهب111737

اسواناألدبىمبصرعلى محمد ناصر زينب111738

اسواناألدبىمبصرابراهيم حسن الباسط عبد سميحه111739

اسواناألدبىمبصرحسن عثمان احمد سهيله111740

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى عزه111741

اسواناألدبىمبصرحسن احمد منصور لمياء111742

اسواناألدبىمبصراحمد مصطفى محمود هللا منه111743

اسواناألدبىمبصرطه على ناصر يمنى111744

اسواناألدبىمبصرحسن حسين على اسراء111745

اسواناألدبىمبصرحسن خير محمد احمد اسماء111746

اسواناألدبىمبصرعمر صالح محمد على امانى111747

اسواناألدبىمبصرمحمد محمود سيد امنيه111748

اسواناألدبىمبصرخليل الصادق عبد سعدى ايه111749

اسواناألدبىمبصرنور محمد حسين محمود الشيماء111750
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ثانباسوان العدوة/ ف

ن386باسوان العدوة/ ف

ثانباسوان العدوة/ ف

ن356باسوان العدوة/ ف

ن355البحيرة/ ف

ن366البحيرة/ ف

ثانالبحيرة/ ف

ن355البحيرة/ ف

ثانالبحيرة/ ف

ثانالبحيرة/ ف

ثانالبحيرة/ ف

ثانالبحيرة/ ف

ثانالبحيرة/ ف

ثانالبحيرة/ ف

ثانالبحيرة/ ف

ن425البحيرة/ ف

ثانالبحيرة/ ف

ن425البحيرة/ ف

ن377البحيرة/ ف

ثانالبحيرة/ ف

ثانالبحيرة/ ف

راسبالبحيرة/ ف

ثانالبحيرة/ ف

ثانالرديسية/ ف

راسبالرديسية/ ف

ثانالرديسية/ ف

ن334الرديسية/ ف

ن413الرديسية/ ف

ثانالرديسية/ ف

ثانالرديسية/ ف

ن369الرديسية/ ف

ن411الرديسية/ ف

ثانالرديسية/ ف

ثانالرديسية/ ف

ثانالرديسية/ ف

راسبالرديسية/ ف

ثانالطوناب/ ف

ثانالطوناب/ ف

ن420الطوناب/ ف

ثانالطوناب/ ف

ثانالطوناب/ ف

راسبالطوناب/ ف
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اسواناألدبىمبصرالنور ابو حامد احمد دينا111751

اسواناألدبىمبصرعيد جادو محمد رشا111752

اسواناألدبىمبصرعبيد على عويس سمر111753

اسواناألدبىمبصرسباق سالم محمد سوسن111754

اسواناألدبىمبصرابراهيم الرضى عبد جابر صفاء111755

اسواناألدبىمبصرموسى على احمد عبير111756

اسواناألدبىمبصرعمر صالح محمد يوسف عال111757

اسواناألدبىمبصرمحمد الهادى عبد حجاجى فاطمه111758

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد خالد فاطمه111759

اسواناألدبىمبصرعلى عبده ربيع فاطمه111760

اسواناألدبىمبصرالكريم عبد محمود دياب منى111761

اسواناألدبىمبصريوسف احمد الرضى عبد ندا111762

اسواناألدبىمبصررضوان عوض الحميد عبد هناء111763

اسواناألدبىمبصرابراهيم يسن حسن والء111764

اسواناألدبىمبصرموسى احمد موسى اسراء111765

اسواناألدبىمبصرمحمد مصطفى احمد اسماء111766

اسواناألدبىمبصربسطاوى احمد محمود الشيماء111767

اسواناألدبىمبصراحمد العاقب محمد الحسين الزهراء111768

اسواناألدبىمبصرمحمد الليثى محمود الزهراء111769

اسواناألدبىمبصراحمد محمد اسماعيل ايمان111770

اسواناألدبىمبصرمحمد حسين حسن ايمان111771

اسواناألدبىمبصراحمد صالح هاشم بسمله111772

اسواناألدبىمبصرمحمد حسن محمد جهاد111773

اسواناألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد خلود111774

اسواناألدبىمبصرمحمد نور محمد مصطفى رحمه111775

اسواناألدبىمبصرعلى طه محمد زينب111776

اسواناألدبىمبصرعوض النبى عبد رمضان ساره111777

اسواناألدبىمبصرحمد ابراهيم محمد عادل منار111778

اسواناألدبىمبصرحسانين احمد محمود منار111779

اسواناألدبىمبصراحمد على محمد منال111780

اسواناألدبىمبصرعلى الفتاح عبد حسن منى111781

اسواناألدبىمبصرابراهيم على حامد نجالء111782

اسواناألدبىمبصرمحمد دين محمد اشرف ندى111783

اسواناألدبىمبصرمحمد محمود الرسول عبد ندى111784

اسواناألدبىمبصرعلى محمد عمر نفيسه111785

اسواناألدبىمبصريسن محمود موسى هاجر111786

اسواناألدبىمبصرهللا سيف على ابراهيم هللا هبه111787

اسواناألدبىمبصرموسى احمد سعيد هدى111788

اسواناألدبىمبصرطه سيد على والء111789

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الستار عبد محمد سلمى111790

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم بكرى محمد دنيا111791

سويف بنىاألدبىمبصرمطاوع سليمان سيد شيماء111792
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ن409الطوناب/ ف

ثانالطوناب/ ف

ثانالطوناب/ ف

ن405الطوناب/ ف

راسبالطوناب/ ف

ثانالطوناب/ ف

ن446الطوناب/ ف

ن407الطوناب/ ف

ثانالطوناب/ ف

ن422الطوناب/ ف

ثانالطوناب/ ف

ن476الطوناب/ ف

ن440الطوناب/ ف

ن389الطوناب/ ف

ن478سلوا/ ف

ن403سلوا/ ف

ن422سلوا/ ف

ن492سلوا/ ف

ن409سلوا/ ف

ن403سلوا/ ف

ن411سلوا/ ف

ثانسلوا/ ف

ن522سلوا/ ف

ن462سلوا/ ف

ن386سلوا/ ف

ثانسلوا/ ف

ن400سلوا/ ف

ن403سلوا/ ف

ثانسلوا/ ف

ثانسلوا/ ف

ن475سلوا/ ف

ن471سلوا/ ف

ن516سلوا/ ف

ن549سلوا/ ف

ن367سلوا/ ف

ن519سلوا/ ف

ن534سلوا/ ف

ن529سلوا/ ف

ن469سلوا/ ف

راسبسويف بنى/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ثانببا/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرحسين جابر شحات فرحه111793

الجيزةاألدبىمبصرمحمد جالل التواب عبد امل111794

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد شعبان سيد مريم111795

الجيزةاألدبىمبصراحمد على هللا عبد الدين عماد سلمى111796

الجيزةاألدبىمبصراحمد عيد قياتى اسراء111797

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد سامح مريم111798

الجيزةاألدبىمبصرشراقه محمد كامل محمد عهدى ابتهال111799

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد صبرى شهندا111801

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد على طارق دنيا111802

الجيزةاألدبىمبصرالحسن ابو السيد حسين الناصر عبد رفيده111803

الجيزةاألدبىمبصريسن محمود منصور محمد سميه111804

الجيزةاألدبىمبصرالسيد فاروق اسامه بسمله111805

الجيزةاألدبىمبصرحسن على الدين عماد شيماء111806

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد المحسن عبد نعمه111807

الجيزةاألدبىمبصرمؤمن خضر خالد داليا111808

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد عمار رشاد عمار فاديه111809

الجيزةاألدبىمبصرقرنى صبرى حسام هند111810

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد عادل اسماء111812

القاهرةاألدبىمبصرعلى حسن على هانى جهاد111813

القاهرةاألدبىمبصرالسيد جاد محمد مهجه111814

القاهرةاألدبىمبصرحسين احمد حمدى اسامه االء111815

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد اشرف تقى111816

القاهرةاألدبىمبصرالحسن ابو الغريب محمد اشرف محمد حبيبه111817

القاهرةاألدبىمبصروهبه حسن امين محمد حبيبه111818

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد اسامه ساره111819

القاهرةاألدبىمبصرموسى المالك عبد زيد ابو ناصر شروق111820

القاهرةاألدبىمبصرحمود هللا عبد محمد هللا عبد فاطمه111821

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عباس طارق هللا منه111822

القاهرةاألدبىمبصراحمد الستار عبد اشرف ماريا111823

القاهرةاألدبىمبصرالحليم عبد فهمى حسين نورهان111824

القاهرةاألدبىمبصرعلى منير احمد يارا111825

القاهرةاألدبىمبصرالدعمه البحيرى شوقى محمد مريم111826

البحيرةاألدبىمبصرالفقى الحليم عبد فوزى عماد نورهان111831

البحيرةاألدبىمبصرعيش ابو محمد على ياسمين111832

البحيرةاألدبىمبصرنمر محمد ابراهيم محمد مى111833

البحيرةاألدبىمبصرحسين ابو عطيه احمد اسراء111834

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو يوسف الحميد عبد نصر اسماء111835

البحيرةاألدبىمبصرسعد مصطفى محمد مصطفى ايمان111836

البحيرةاألدبىمبصرتمام محمد الهادى عبد حسام علياء111837

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد البصير عبد محمد فاطمه111838

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه السيد متولى احمد مرنا111839

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد على مصطفى محمد شروق111840
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ثانسمسطا/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ن455العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

راسبكومبرة/ ف

راسبصقيل/ ف

ن369البراجيل/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن520بشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

راسبالعياط/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

راسبابوخروع/ ف

ن358السادات عاطف/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثاندمنهور/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

راسببلبيس/ ف

ثانالقرين/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرهيكل متولى على وليد حنان111841

القليوبيةاألدبىمبصرهيكل على وليد زينب111842

القليوبيةاألدبىمبصرالسيسى محمود اسماعيل ياسر مريم111843

القليوبيةاألدبىمبصرجمل على احمد النصر ابو بدر اسراء111844

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم خليل الباسط عبد طه اميره111845

القليوبيةاألدبىمبصرالشافعى المؤمن عبد امين محمد اميره111846

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الحميد عبد خالد مريم111847

القليوبيةاألدبىمبصرسيد محمود محمد سيد مريم111848

القليوبيةاألدبىمبصرامام حسن مجدى ساره111849

االسكندريةاألدبىمبصرعلى خلف جابر عايده111850

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد العرابى محمد مى111851

الدقهليةاألدبىمبصرعوض حسن احمد سامى خلود111852

الشرقيةاألدبىمبصرالطحاوى محمد الحى عبد صبحى رحاب111853

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد الرحمن عبد نصر جهاد111854

الجيزةاألدبىمبصرالحضراوى محمد محمد محمود والء111855

الجيزةاألدبىمبصرحنفى ابراهيم محمد ابراهيم اسراء111856

الجيزةاألدبىمبصرالصمد عبد تركى الصمد عبد وفاء111857

الشيخ كفراألدبىمبصرالشين مصيلحى محمد ابراهيم هللا منه111858

الشيخ كفراألدبىمبصرزياده مصطفى احمد السيد مصطفى اسماء111859

سويف بنىاألدبىمبصرالجواد عبد رمضان ماهر نورا111860

الجيزةاألدبىمبصرحنفى محمد العزيز عبد رمضان شيماء111861

الجيزةاألدبىمبصرزهران العرب عز طلعت مريم111862

الفيوماألدبىمبصرمصطفى محمود ربيع نسمه111863

الفيوماألدبىمبصراحمد الفتاح عبد احمد عائشه111864

الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد محمد اشرف اسماء111865

سوهاجاألدبىمبصرحسن لطفى محمد هاجر111866

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد المجيد عبد عاطف امل111867

القليوبيةاألدبىمبصرعلى سعيد صادق على هدير111868

مطروح مرسىاألدبىمبصرطالب ابو محمود على فاطمه111869

قنااألدبىمبصرخليفه حسين الحميد عبد شيماء111870

الفيوماألدبىمبصرامين احمد فتحى فاطمه111871

سوهاجاألدبىمبصرالكريم فضل محمود عمر ناريمان111872

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد سعيد جمال اشجان111873

الجيزةاألدبىمبصررمضان زارع محمد هديل111874

الجيزةاألدبىمبصرلطفى سعيد جمال منى111875

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمود هتلر عمر رضوى111876

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد رمضان كريمه111877

الشرقيةاألدبىمبصريحى يحى ابراهيم احمد الهدى نور111878

اسيوطاألدبىمبصرطه خالد الشافى عبد صافيهان111879

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد احمد محمود هاجر111880

اسيوطاألدبىمبصراحمد غريب حسين ايه111881

الغربيةاألدبىمبصرالجمال مندور مسعود محمد ايه111882
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راسبحمزة كفر/ ف

راسبحمزة كفر/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ثانالبرادعة/ ف

ثانالبرادعة/ ف

ن433البرادعة/ ف

ثانالبرادعة/ ف

ثانالبرادعة/ ف

ثانالجعافرة/ ف

راسبالسيوف/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

راسببلقاس/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

راسبمجدول بنى/ ف

راسبمجدول بنى/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن381دسوق/ ف

راسببيال/ ف

ثانسويف بنى/ ف

راسبالرهاوى/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

راسبسنورس/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبسوهاج/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانابومناع/ ف

راسبطامية/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانسمسطا/ ف

راسبالحسينية/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانجحدم/ ف

ثانمر بنى/ ف

راسبنواى كفر/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالبهوتى على احمد هللا عبد محمد مرفت111883

القاهرةاألدبىمبصرفهيم احمد الدين صالح مريم111884

القاهرةاألدبىمبصرهلل عطا محمد احمد محمد بتول111885

سويف بنىاألدبىمبصرسيد طلب الستار عبد فؤاد اسماء111886

الجيزةاألدبىمبصرزهران السيد عطيه الفتاح عبد فلاير111887

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود محمد صبحى اسماء111888

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمود هانى مريم111889

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد السيد اسراء111890

القاهرةاألدبىمبصرحامد ابراهيم العظيم عبد محمد نسيبه111891

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود صابر صابرين111892

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد محمد اسماء111893

اسواناألدبىمبصرداود الرب جاد حسن الشيماء111894

القاهرةاألدبىمبصراحمد خميس احمد هاجر111895

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فراج ابو السيد ساره111896

االسماعيليةاألدبىمبصرغيضان ابراهيم السالم عبد نغم111897

القاهرةاألدبىمبصرالغنى عبد فريد احمد اسراء115001

القاهرةاألدبىمبصرالسيد عبود اسامه اسراء115002

القاهرةاألدبىمبصرحسان على ابو القط الزعيم اسراء115003

القاهرةاألدبىمبصرزيان الحميد عبد حفنى اسراء115004

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سليمان محمد اسراء115005

القاهرةاألدبىمبصرصوابى محمد على احمد اميره115006

القاهرةاألدبىمبصرعسران خليفه سيد انعام115007

القاهرةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد رضا ايمان115008

القاهرةاألدبىمبصرغراب محمد فريد محمد ايمان115009

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سنوسى حسن بسمه115010

القاهرةاألدبىمبصراحمد ربه عبد محمد حبيبه115011

القاهرةاألدبىمبصرالدسوقى محمد دسوقى خلود115012

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد ممدوح دنيا115013

القاهرةاألدبىمبصرسليمان احمد رجب ناصر رحمه115014

القاهرةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد الدين صالح ايمن رضوى115015

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد نبيه الخالق عبد زينب115016

القاهرةاألدبىمبصرالنبى عبد حسن سعيد شيماء115017

القاهرةاألدبىمبصرمحمد العرب عز محمد صباح115018

القاهرةاألدبىمبصرشاهين المرشدى جمال ضحى115019

القاهرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد هاجر115020

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم نزيه ابراهيم هدى115021

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل نصر اسامه هدى115022

القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد حسن اسماء115023

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم الغفار عبد سعيد االء115024

القاهرةاألدبىمبصرالمحسن عبد المحسن عبد محمد ايه115025

القاهرةاألدبىمبصربخيت القادر عبد محمد عزت دعاء115026

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد رمضان القادر عبد عائشه115027
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ثانابومتولى/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن356المتبولى/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

راسبكومبرة/ ف

ثانببا/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن425الحسينية/ ف

ن348السادات عاطف/ ف

راسبالغريزات/ ف

ن388كفرالشيخ/ ف

ثانامبو كوم/ ف

راسبالمعادى/ ف

ثانالكردى/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ن328محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن315محمود عبدالحليم/ ف

ن317محمود عبدالحليم/ ف

ن321محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن339محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن319محمود عبدالحليم/ ف

ن324محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن348محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ن316محمود عبدالحليم/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرعلى يوسف الرحيم عبد فاطمه115028

القاهرةاألدبىمبصرصالح محمد ناصر فاطمه115029

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم مصطفى فوزيه115030

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد سعيد هاجر115031

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسين مرعى عيد اسراء115032

القاهرةاألدبىمبصرالغرباوى السيد الحميد عبد ابراهيم اسماء115033

القاهرةاألدبىمبصرفراج احمد الرازق عبد هشام اسماء115034

القاهرةاألدبىمبصرزيد ابو ابراهيم زيد ابو االء115035

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل محمد محمود سماح115036

القاهرةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم احمد فاطمه115037

القاهرةاألدبىمبصرمحمود حنفى محمود فاطمه115038

القاهرةاألدبىمبصرحافظ محمد جمال نورا115039

القاهرةاألدبىمبصرحطب بندارى المقصود عبد رضا هاجر115040

القاهرةاألدبىمبصرمدبولى مصطفى محمد هاجر115041

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد محمود هاجر115042

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد احمد فوزى ياسمين115043

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حمدى ادم اسماء115044

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد جارحى امانى115045

القاهرةاألدبىمبصرزايد فاروق خالد حبيبه115046

القاهرةاألدبىمبصريوسف يوسف رفعت سعاد115047

القاهرةاألدبىمبصرزايد فاروق خالد عائشه115048

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد نبيه سمير سلمى115049

القاهرةاألدبىمبصرالظاهر عبد على مكاوى اسماء115050

القاهرةاألدبىمبصرتوفيق محمد محمد احمد رغده115051

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد صالح النبى عبد رحمه115053

القاهرةاألدبىمبصرحسن احمد سيد محمد علياء115054

القاهرةاألدبىمبصرمحمد السيد النبى عبد سعيد فاطمه115055

القاهرةاألدبىمبصرخليل سعيد منصور نصر فاطمه115056

القاهرةاألدبىمبصرالجندى يوسف كرم منى115057

القاهرةاألدبىمبصرحماد السالم عبد عاطف مها115058

القاهرةاألدبىمبصرحسن ابراهيم عماد هانم115059

القاهرةاألدبىمبصرمحمد جمعه عصام ياسمين115060

القاهرةاألدبىمبصرصديق محمد قدرى ايمان115061

القاهرةاألدبىمبصرمحمود عويس اشرف ايه115062

القاهرةاألدبىمبصرسعيد حسن سعيد زينب115063

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود زينب115064

القاهرةاألدبىمبصرالجبار عبد محمد محمود عليه115065

القاهرةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمد منار115066

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مصطفى صابر ندا115067

القاهرةاألدبىمبصرعشرى احمد محمد جمال جهاد115068

القاهرةاألدبىمبصرالنبراوى سيد محمود نبيل صفيه115069

القاهرةاألدبىمبصرالواحد عبد الحميد عبد كمال مريم115070
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راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن351محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن315حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن337البساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ن335البساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

راسبالبساتين/ ف

ن315البساتين/ ف

ثانالعباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل احمد الدين عز هاجر115071

القاهرةاألدبىمبصرعلى على السيد مجدى حنان115072

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد المبدى عبد اسراء115073

القاهرةاألدبىمبصرالباقى عبد اسماعيل اشرف اسراء115074

القاهرةاألدبىمبصرمحمد القوى عبد الدين نور ايمان115075

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمود احمد حماس115076

القاهرةاألدبىمبصرعلى فرج سالم منى115077

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمود عاطف هدير115078

القاهرةاألدبىمبصرالتهامى السعيد محمد سهيله115079

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حافظ الخالق عبد طارق ايه115080

القاهرةاألدبىمبصرتمام حسنين على ايه115081

القاهرةاألدبىمبصرفرج مصطفى حسنى كرم بسنت115082

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد سيد احمد تسابيح115083

القاهرةاألدبىمبصرمحمود مصطفى احمد كمال ساره115084

القاهرةاألدبىمبصرخريص العال عبد محمد العال عبد مريم115085

القاهرةاألدبىمبصرالمراعزى ابراهيم محمد سعد هبه115086

القاهرةاألدبىمبصرحموده طه حسن عصام اسماء115087

القاهرةاألدبىمبصرالقاضى امام اسماعيل سيد ايه115089

القاهرةاألدبىمبصرالنبى عبد محمد ماهر احمد سميه115090

القاهرةاألدبىمبصرحموده طه حسن عصام فاطمه115091

القاهرةاألدبىمبصرعلى مصلح على صابر نورهان115092

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل مصطفى عوده صبرى زينب115093

القاهرةاألدبىمبصرقاسم مختار رضوان الباسط عبد مروه115094

القاهرةاألدبىمبصرمحمد البلتاجى عصام اسراء115095

القاهرةاألدبىمبصرمحمد يحيى ناصر تسنيم115096

القاهرةاألدبىمبصرفرج رجب الهادى ناصر زينب115097

القاهرةاألدبىمبصرخالف مصطفى الفتاح عبد ساره115098

القاهرةاألدبىمبصرسليمان سلمان كليب ساره115099

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد مدبولى محمد سلسبيل115100

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد الفتوح ابو بهنسى هاجر115101

القاهرةاألدبىمبصرغريب المنعم عبد محمد هاجر115102

القاهرةاألدبىمبصرعليان محمد ربه عبد هايدى115103

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد الحليم عبد فتحى محمد هللا هبه115104

القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد المحمدى هشام ايه115105

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد هللا عبد وائل سندس115106

القاهرةاألدبىمبصرهاشم على احمد ملكه115107

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد محمود العال عبد مريم115108

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد مصطفى متولى هاجر115109

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم جالل سيد امينه115110

القاهرةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد محمود رقيه115111

القاهرةاألدبىمبصربشر احمد على احمد فاطمه115112

القاهرةاألدبىمبصركامل على الدين عز تامر ندى115113
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راسبالعباسية/ ف

ن324صفية الحاجة/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن389الجنينة ارض/ ف

راسبالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن343المتبولى/ ف

ن327المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ن326المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ن315الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن332الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن355بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن330بالقاهرة السالم/ ف

ن331بالقاهرة السالم/ ف

ن387بالقاهرة السالم/ ف

ن364بالقاهرة السالم/ ف

ن315بالقاهرة السالم/ ف

ن345بالقاهرة السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف
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القاهرةاألدبىمبصربكداش ديب احمد عال115114

القاهرةاألدبىمبصررمضان اسماعيل محمد اسماء115115

القاهرةاألدبىمبصرحماده محمود اسماعيل صالح ايمان115116

القاهرةاألدبىمبصرعواد احمد ياسر جهاد115117

القاهرةاألدبىمبصرسيد سالم خالد زينب115118

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى عبده محمد عاطف مروه115119

القاهرةاألدبىمبصرعثمان محمد عيد جهاد115120

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد مصطفى محمد لميس115121

القاهرةاألدبىمبصرفرغل الحمد ابو طارق ميار115122

القاهرةاألدبىمبصربدر جالل بدر هاجر115123

القاهرةاألدبىمبصرمحمد رجب ايمن هايدى115124

القاهرةاألدبىمبصرسيد مراد مطاوع امل115125

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود جمال هاله115126

القاهرةاألدبىمبصرعلى السيد حمدى عبير115127

القاهرةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد الفتاح عبد عالء نعمه115128

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد السيد محمد دينا115129

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد حسن اسراء115130

القاهرةاألدبىمبصرمحمد رجب شعبان شيماء115131

القاهرةاألدبىمبصرالحق جاد على الخالق عبد ناجى عال115132

القاهرةاألدبىمبصررمضان امام رمضان مريم115133

القاهرةاألدبىمبصراحمد الرازق عبد اسامه احمد عائشه115134

القاهرةاألدبىمبصردسوقى حسين الدين حسام سهيله115135

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد مريم115136

القاهرةاألدبىمبصرحسن صدقى احمد ممدوح مايا115137

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد هللا عطا ابتسام115138

القاهرةاألدبىمبصرالعزيز عبد المقصود عبد اسماعيل نورهان115139

القاهرةاألدبىمبصراحمد زكى مصطفى سلسبيل115140

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد مدحت سميه115141

القاهرةاألدبىمبصرصادق محمد سيد محمد منار115142

القاهرةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد محمد رحمه115143

القاهرةاألدبىمبصرالعلى حسن شذى115144

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد محمد كمال اسماء115145

القاهرةاألدبىمبصرسليم مصطفى محمد اسماء115146

القاهرةاألدبىمبصرسليم مصطفى محمد عائشه115147

القاهرةاألدبىمبصرعلى حسين خالد احالم115149

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم فتحى طارق اسماء115150

القاهرةاألدبىمبصرالسيد شلبى اسعد ندى115151

القاهرةاألدبىمبصرعلى احمد العال ابو ياسمين115152

القاهرةاألدبىمبصرخالد الباقى عبد احمد اسماء115153

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد وائل سلمى115154

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد سعد حسن فاطمه115155

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مبروك انور سعد اسراء115156
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راسبالنموذجى العبور/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ن356الحصن عرب/ ف

ن361الحصن عرب/ ف

ن315الحصن عرب/ ف

ثانالخاص الكريم/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن367الليبى احمد/ ف

ن332.5الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن318الليبى احمد/ ف

ن320الليبى احمد/ ف

ن347الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

راسبالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

راسبالليبى احمد/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن413النموذجى نصر مدينة/ ف

ن367النموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن336.5النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن464النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى راشد السلطان/ ف

ن321النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن394النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن377المعادى/ ف

متخلفالمعادى/ ف

متخلفالمعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن350النموذجى المعادى/ ف

ن332النموذجى المعادى/ ف

ن387النموذجى المعادى/ ف

ثانالهدى/ ف

ن440الهدى/ ف

ن398.5الهدى/ ف

ن393حلوان/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرعرابى محمد احمد محمد اسراء115157

القاهرةاألدبىمبصرالحميد عبد خلف محمد الباسط عبد هبه115158

القاهرةاألدبىمبصرالسيد احمد حسنى طارق ساره115159

القاهرةاألدبىمبصرعبيد المنعم عبد على علياء115160

القاهرةاألدبىمبصرعابدين على محمد هيام115161

القاهرةاألدبىمبصرالمغيث عبد محمد مهنا رشاد ايمان115162

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسن صالح حسن دينا115163

القاهرةاألدبىمبصربيومى عطيه عطيه نهاد115164

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل سيد حنفى هاجر115165

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد محمود مصطفى رقيه115166

القليوبيةاألدبىمبصرغنيمى السيد ابراهيم غنيمى جهاد115167

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الشبراوى محمد حاتم دنيا115168

القليوبيةاألدبىمبصربكرى مهدى السيد هانى ساره115169

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمد طارق ايه115170

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى عفيفى المنصف عبد امارات115171

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى مجاهد عفيفى الحسناء115172

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل الفتاح عبد محمد الفتاح عبد ايمان115173

القليوبيةاألدبىمبصرحسن المجيد عبد القادر عبد العزيز عبد رحمه115174

القليوبيةاألدبىمبصربيومى احمد صالح فاطمه115175

القليوبيةاألدبىمبصرالعاطى عبد صبرى محمد ياسر اسراء115176

القليوبيةاألدبىمبصرجبر القادر عبد رشاد عماد جهاد115177

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه احمد محمد ايمان115178

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى حجازى رجب عطيات115179

القليوبيةاألدبىمبصرحرب على فرج محمد فرج فاطمه115180

القليوبيةاألدبىمبصرعبده ابو زكى احمد الدين نجم اميره115181

القليوبيةاألدبىمبصرهيكل طه انور توفيق ايه115182

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد فتوح ياسر سمر115183

القليوبيةاألدبىمبصرعشرى المنعم عبد الرحمن عبد عشرى هللا هبه115184

القليوبيةاألدبىمبصربحيرى على احمد محمد والء115185

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد الباسط عبد احمد امل115186

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد فتحى الحميد عبد اسراء115187

القليوبيةاألدبىمبصرالرحمن عبد هللا عبد محمد انوار115188

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد خالد زينب115189

القليوبيةاألدبىمبصرامام ابراهيم رمضان فاطمه115190

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محجوب النبى عبد فاطمه115191

القليوبيةاألدبىمبصرالرسول عبد الوهاب عبد الحكيم عبد فوزيه115192

القليوبيةاألدبىمبصرالشافى عبد جالل الشافى عبد هدير115193

القليوبيةاألدبىمبصرالصواف الرازق عبد حسن فكرى اسراء115194

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم بكر حفنى نبيل اسماء115195

القليوبيةاألدبىمبصرالفحل السيد الفتاح عبد وجيه اسماء115196

القليوبيةاألدبىمبصرخضراوى احمد سيد االء115197

القليوبيةاألدبىمبصرجاويش محمد فتحى ايه115198
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ن432حلوان/ ف

ن327حلوان/ ف

ثانالنموذجى حلوان/ ف

راسبالنموذجى حلوان/ ف

ن357.5النموذجى حلوان/ ف

ثانمايو15/ ف

راسبمايو15/ ف

ن316مايو15/ ف

راسبمايو15/ ف

ثانالخاص عثمان ال/ ف

ثاندملو/ ف

ن374.5دملو/ ف

ثانطحلة/ ف

راسبعطاهلل كفر/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

ن328.5عطاهلل كفر/ ف

ن315شكر كفر/ ف

راسبرجب كفر/ ف

ثانرجب كفر/ ف

ثانالجمال كفر/ ف

ثانالجمال كفر/ ف

راسبالجمال كفر/ ف

راسبقها/ ف

ن328قها/ ف

ثانقها/ ف

ثانقها/ ف

ثانقها/ ف

ثانالعمار/ ف

ثانالعمار/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

راسبالخولى فتحى/ ف

ن315الخولى فتحى/ ف

ن315الخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرشريف محمد محمد حامد ساره115199

القليوبيةاألدبىمبصرالرازق عبد السيد مجدى ساره115200

القليوبيةاألدبىمبصرصيام عالم عرفه محمد سميه115201

القليوبيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد الهادى عبد صابر سميره115202

القليوبيةاألدبىمبصرالمحسن عبد جمال محمد محاسن115203

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد حسن صفوت مروه115204

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى رمضان المولى عبد مريم115205

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الباسط عبد عاشور على منى115206

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد سالم احمد مها115207

القليوبيةاألدبىمبصرالال عبد الطوخى محمد رفعت ندى115208

القليوبيةاألدبىمبصرالعربى هللا عبد الهادى اشرف نسمه115209

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد شاور احمد نورا115210

القليوبيةاألدبىمبصراللطيف عبد احمد اكرم هاجر115211

القليوبيةاألدبىمبصرواكد سليمان سليمان صبرى ورد115212

القليوبيةاألدبىمبصرالرفاعى محمد الفتاح عبد محمد يارا115213

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد النبى عبد فتحى النبى عبد ياسمين115214

القليوبيةاألدبىمبصرالرازق عبد الرازق عبد عواد اصاله115215

القليوبيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد الرحمن عبد نصر اميره115216

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد سيد اسماعيل عادل جهاد115217

القليوبيةاألدبىمبصرهكله حسن محمود احمد ساره115218

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد عدوى ماجد شروق115219

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار ابراهيم محمد هانى الزهراء فاطمه115220

القليوبيةاألدبىمبصرالسميع عبد محمد فوزى هاله115221

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد حسين ناجح هويدا115222

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى محمد رضا امل115223

القليوبيةاألدبىمبصرموسى محمد السيد عادل اميره115224

القليوبيةاألدبىمبصربدر محمد السيد عالء ايمان115225

القليوبيةاألدبىمبصرشحاته رزق جمعه احمد جيهان115226

القليوبيةاألدبىمبصرعليوه اللطيف عبد ماهر دعاء115227

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد رجب محمد هاشم دولت115228

القليوبيةاألدبىمبصرطه عليوه محمود زينب115229

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد رشوان يحى سمر115230

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد فرماوى ابراهيم سهام115231

القليوبيةاألدبىمبصرالمقصود عبد العليم عبد المقصود عبد عال115232

القليوبيةاألدبىمبصرالمعطى عبد المعبود عبد احمد والء115233

القليوبيةاألدبىمبصرجمال جابر جمال ياسمين115234

القليوبيةاألدبىمبصرسعد محمد النبى عبد ياسمين115235

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه الحليم عبد محمد ياسمين115236

القليوبيةاألدبىمبصرمكى عالم ماهر منار115237

القليوبيةاألدبىمبصرفرج حسين محمد طارق اسراء115238

القليوبيةاألدبىمبصرسعد محمود محمد زينب115239

القليوبيةاألدبىمبصرعمران يحيى عمران عاطف هند115240
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راسبالقناطر شبين/ ف

ن321القناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف

ن315القناطر شبين/ ف

ن328طحانوب/ ف

ن381طحانوب/ ف

ن315طحانوب/ ف

ن315طحانوب/ ف

ن315طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ن315بحيرى بدوى/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

ن327الدير كفر/ ف

راسبالجعافرة/ ف

راسبالجعافرة/ ف

ثانالجعافرة/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرجاد السيد محمد مختار اميره115241

القليوبيةاألدبىمبصرالمعنى سالمه احمد سالمه ايه115242

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد حسن احمد محمد سمير ايمان115243

القليوبيةاألدبىمبصرعيسوى حسين فؤاد احمد حنان115244

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد عامر محمد احمد زهره115245

القليوبيةاألدبىمبصرجزر محمد محمد مجدى فاطمه115246

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان محمد السيد موسى نجاح115247

القليوبيةاألدبىمبصرعيد ابراهيم حسين رفعت اسيا115248

القليوبيةاألدبىمبصرالرفاعى شعبان ابراهيم شعبان االء115249

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد سالمه فاطمه115250

القليوبيةاألدبىمبصرالغمازى حسين رجب سيد ياسمين115251

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود محمود صالح اسراء115252

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد السيد احمد ايمان115253

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود احمد سيد احمد ايه115254

القليوبيةاألدبىمبصرشكشك على عواد احمد ايه115255

القليوبيةاألدبىمبصرسالم ابو محمود على العزيز عبد ايه115256

القليوبيةاألدبىمبصرحفنى ماجد سمير جماالت115257

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم القادر عبد احمد دنيا115258

القليوبيةاألدبىمبصرجادو محمد احمد محمد مصطفى رحمه115259

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد الغنى عبد جمال رضوى115260

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد على ساره115261

القليوبيةاألدبىمبصررباح اسماعيل سالم سعيد سميه115262

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد محمد بكرى النبى عبد سيده115263

القليوبيةاألدبىمبصرسويلم محمد على محمد شيماء115264

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين خميس التواب عبد رجب ليلى115265

القليوبيةاألدبىمبصرطلحه اسماعيل فوزى فوزى منار115266

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه كمال مجدى مى115267

القليوبيةاألدبىمبصرمحفوظ محمد على نورهان115268

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم سعيد محمد نيفين115269

القليوبيةاألدبىمبصرهاشم الوفا ابو احمد هاجر115270

القليوبيةاألدبىمبصرمنصور محمد العزيز عبد حسام هاجر115271

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد السيد رجب هاجر115272

القليوبيةاألدبىمبصرهللا جاد الدين نصر محمد يارا115273

القليوبيةاألدبىمبصرطلحه اسماعيل فوزى فوزى ياسمين115274

القليوبيةاألدبىمبصررزق الحميد عبد احمد اسراء115275

القليوبيةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد شلبى اسراء115276

القليوبيةاألدبىمبصرمعروف العظيم عبد الصبور عبد اسراء115277

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد فتحى اسماء115278

القليوبيةاألدبىمبصراليزيد ابو صالح ناصر اسماء115279

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود محمد جمال امانى115280

القليوبيةاألدبىمبصرعيسوى نصر جمال امانى115281

القليوبيةاألدبىمبصرعباس السعيد احمد عباس ايه115282
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ثانالعليقات عرب/ ف

ن327العليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ن326العليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

راسبالعليقات عرب/ ف

ثانالخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ثانالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ن339القلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ن371القلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد ايمان115283

القليوبيةاألدبىمبصراسماعيل الحليم عبد مصطفى بسمه115284

القليوبيةاألدبىمبصرسالم محمد محروس رضا جيهان115285

القليوبيةاألدبىمبصراحمد على محمود خلود115286

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود محمد عاطف ذكرى115287

القليوبيةاألدبىمبصرخليل خضر مجدى رنا115288

القليوبيةاألدبىمبصرموسى الصمد عبد ابراهيم ريهام115289

القليوبيةاألدبىمبصرعثمان احمد محمود خالد زهراء115290

القليوبيةاألدبىمبصرمعتمد محرم سيد صباح115291

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود حسنى محمد ضحى115292

القليوبيةاألدبىمبصرشاهين احمد محمد احمد فاطمه115293

القليوبيةاألدبىمبصرخليل احمد السمان حفنى فاطمه115294

القليوبيةاألدبىمبصرهريدى هللا جاد سيد فاطمه115295

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد مدبولى سيد فايزه115296

القليوبيةاألدبىمبصرعلى ذكى على امين لمياء115297

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد ابراهيم منار115298

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد بدرى منار115299

القليوبيةاألدبىمبصراحمد الستار عبد محمد منار115300

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى السيد هانى منار115301

القليوبيةاألدبىمبصرمهران حسانين السيد هللا منه115302

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى محمد الصغير محمود هللا منه115303

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد احمد عادل نجوى115304

القليوبيةاألدبىمبصربدر محمد السيد نبيل نورهان115305

القليوبيةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد سيد هاجر115306

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود فتحى جمال هند115307

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان محمد عوض والء115308

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد المتجلى عبد سمره ابو ياسمين115309

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود حنفى مجدى وفاء115310

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد محمود ايمان115311

القليوبيةاألدبىمبصرالجريدى على اسماعيل محمود دعاء115312

القليوبيةاألدبىمبصرحبيب عواد عراقى ايمن دنيا115313

القليوبيةاألدبىمبصرفايد منصور منصور ابراهيم ساره115314

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد امام سعيد مجدى شيماء115315

القليوبيةاألدبىمبصرزايد على السيد احمد مريم115316

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى ابو محمد على عفيفى ندا115317

القليوبيةاألدبىمبصردنيا سليم حلمى وائل نورهان115318

القليوبيةاألدبىمبصرهللا فضل الجابر عبد ايمن دنيا115319

القليوبيةاألدبىمبصراحمد احمد السالم عبد مجدى اسراء115320

القليوبيةاألدبىمبصرعرفه سالم صابر ربيع اميره115321

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد الحميد عبد المعطى عبد محمد جهاد115322

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين على حسنين حسناء115323

القليوبيةاألدبىمبصرصالح السيد عصام مريم115324
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ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن315الخصوص/ ف

ن317الخصوص/ ف

ن315الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن332الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن330الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ن355ابوزعبل/ ف

راسبابوزعبل/ ف

ن321ابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ن327حمزة كفر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن320القناطر/ ف

ن315القناطر/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرحفناوى عيد حسين احمد نسمه115325

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد حسن حسين عاطف هاجر115326

القليوبيةاألدبىمبصربرعى احمد احمد سامى احسان115327

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه الحميد عبد رجب احمد شيماء115328

القليوبيةاألدبىمبصرسيد غريب مجدى مريم115329

القليوبيةاألدبىمبصردياب زيد ابو عزب اشرف ساره115330

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم رمضان سيد زينب115331

القليوبيةاألدبىمبصريونس ابراهيم الحميد عبد محمود اسراء115332

القليوبيةاألدبىمبصرمنتصر يوسف اسماعيل عمر اميره115333

القليوبيةاألدبىمبصرصالح عطيه محمود محمد ايمان115334

القليوبيةاألدبىمبصرحسين العظيم عبد الخالق عبد العظيم عبد رحمه115335

القليوبيةاألدبىمبصررزق جاد الحميد عبد محمد عصام ريهام115336

القليوبيةاألدبىمبصرزيد ابو فهمى رشاد محمد زينب115337

القليوبيةاألدبىمبصرجاد محمد ابراهيم عرفه حسن شرين115338

القليوبيةاألدبىمبصرليله ابو محمد العزيز عبد رزق شيماء115339

القليوبيةاألدبىمبصرالقاضى عمر محمد الكريم عبد شيماء115340

القليوبيةاألدبىمبصرحسن عفيفى سيد الكريم عبد فاطمه115341

القليوبيةاألدبىمبصرسقيطه محمد احمد مروه115342

القليوبيةاألدبىمبصرربيع محمود محمد محيسن منى115343

القليوبيةاألدبىمبصرالجلفى ابراهيم عباس شعبان نور115344

القليوبيةاألدبىمبصرحماد سيد على حسين هدى115345

المنوفيةاألدبىمبصرالغباشى صديق المنعم عبد ايمان115346

المنوفيةاألدبىمبصرزلط الرازق عبد عاشور محمد مريم115347

المنوفيةاألدبىمبصرنوارج حماده مصطفى ايمان115348

المنوفيةاألدبىمبصرعطا عطيه بسيونى رمضان شيماء115349

المنوفيةاألدبىمبصرسالم احمد عاطف هانم115350

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد جمال ياسمين115351

المنوفيةاألدبىمبصرالشيخه محمد عادل سندس115352

المنوفيةاألدبىمبصرعجالن الرحيم عبد ماهر بسمه115353

المنوفيةاألدبىمبصرالعال عبد العيسوى سعيد هللا منه115354

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الفتوح ابو احمد ساره115355

المنوفيةاألدبىمبصرشريف السيد صديق محمد ساره115356

المنوفيةاألدبىمبصرخليل عباس رجب حسناء115357

المنوفيةاألدبىمبصرسلوم خليفه محمد وحيد ذكرى115358

المنوفيةاألدبىمبصربدر المغاورى سعد عادل رميساء115359

المنوفيةاألدبىمبصرالرازق عبد احمد ابراهيم امانى115360

المنوفيةاألدبىمبصرالستار عبد عيسى رمضان رانيا115361

المنوفيةاألدبىمبصرالبليدى ابراهيم طارق روضه115362

المنوفيةاألدبىمبصرقطب الرازق عبد شوقى غاده115363

المنوفيةاألدبىمبصرسالم حسين منصور نصره115364

المنوفيةاألدبىمبصرسويلم على محمد رضا ياسمين115365

المنوفيةاألدبىمبصرالنادى الحكيم عبد محمد دعاء115366
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ن331القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

راسبقليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ثانسنديون/ ف

ثاناشفين كوم/ ف

راسبالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ن346الكوم شبين/ ف

راسبالكوم شبين/ ف

ن396باص شبرا/ ف

ن424باص شبرا/ ف

ن346باص شبرا/ ف

ثانباص شبرا/ ف

ثانمليج/ ف

ثانالبتانون/ ف

ثانالبتانون/ ف

راسبقويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

راسبقويسنا/ ف

ن330قويسنا/ ف

ن315قويسنا/ ف

ن323الرمل عرب/ ف

ن332الرمل عرب/ ف

ن358الرمل عرب/ ف

راسبالرمل عرب/ ف

راسبدملو منشأة/ ف

ثاندملو منشأة/ ف

ن315.5تال/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرنصار العاطى عبد جمعه زينب115367

المنوفيةاألدبىمبصرالحليم عبد على الفتاح عبد سلمى115368

المنوفيةاألدبىمبصرالفرماوى مصطفى حمزه نبيهه115369

المنوفيةاألدبىمبصرزغلول السيد الهادى عبد هناء115370

المنوفيةاألدبىمبصرحبيب الوهاب عبد احمد ساره115371

المنوفيةاألدبىمبصرالعشرى صالح االحمدى ايمان115372

المنوفيةاألدبىمبصرالصعوه خميس على هناء115373

المنوفيةاألدبىمبصرالال عبد محمد السيد نورا115374

المنوفيةاألدبىمبصرمشعل محمد خالد مياده115375

المنوفيةاألدبىمبصرالسحيمى طلبه الغفار عبد عباس ياسمين115376

المنوفيةاألدبىمبصرالطوخى السالم عبد الرحيم عبد السالم عبد لطيفه115377

المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمود احمد سليم تغريد115378

المنوفيةاألدبىمبصرعيد فؤاد الستار عبد اسماء115379

المنوفيةاألدبىمبصرالوردانى الحميد عبد المعبود عبد المعبود عبد امانى115380

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد على سامى اسراء115381

المنوفيةاألدبىمبصرنصر محمد طه حمدى حنين115382

المنوفيةاألدبىمبصرالبر عبد محمد السيد خلود115383

المنوفيةاألدبىمبصرعلى احمد مناع ساره115384

المنوفيةاألدبىمبصرالدسوقى احمد حلمى ايمان115385

المنوفيةاألدبىمبصريوسف صبرى على فوزيه115386

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل اسامه مروه115387

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد عيد فايز نجوى115388

المنوفيةاألدبىمبصرسلطان محمد ياسر اسماء115389

المنوفيةاألدبىمبصرعاشور الونيس عبد سعيد اسماء115390

المنوفيةاألدبىمبصرطه الحميد عبد مبروك امنيه115391

المنوفيةاألدبىمبصرالخمرى محمد السيد محمد منار115392

المنوفيةاألدبىمبصرالدين عز احمد على امانى115393

المنوفيةاألدبىمبصرالحكيم عبد العزيز عبد مبروك ايه115394

المنوفيةاألدبىمبصرالكريم عبد العظيم عبد جمال مريم115395

المنوفيةاألدبىمبصرمحمود رجب سليمان فاطمه115396

المنوفيةاألدبىمبصرالنحاس الوهاب عبد شعبان نور115397

المنوفيةاألدبىمبصرالسبكى عبده السيد هللا عطا هند115398

المنوفيةاألدبىمبصرالظريف الدين سعد ياسر هدير115399

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد محمد حامد عماد بسمه115400

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد هالل رمزى امنيه115401

المنوفيةاألدبىمبصرالفقى كامل احمد ندا115402

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد مهدى امين اسراء115403

المنوفيةاألدبىمبصرزيد ابو محمود شحات ياسر فاطمه115404

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد بكر محمد ايه115405

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم سليمان كرم دنيا115406

المنوفيةاألدبىمبصرالعليم عبد النبى عبد محمد زينب115407

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد احمد الدين عز فاطمه115408
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ثانزرقان/ ف

ن366زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن333دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثانقبلى سالمون/ ف

ثانبشتامى/ ف

ن348.5الباجور/ ف

ثانالضحاك سبك/ ف

ن324الضحاك سبك/ ف

ن315بهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ن393بهناى/ ف

ن329بهناى/ ف

ن321بهناى/ ف

ن337بهناى/ ف

ن339مشيرف/ ف

ن336مشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

ن323مشيرف/ ف

ن329منوف/ ف

راسبسلطان منشأة/ ف

ثانبالمشط/ ف

راسبرزين زاوية/ ف

ن324السادات/ ف

ن352السادات/ ف

ن340السادات/ ف

ن345السادات/ ف

ن350السادات/ ف

ثانداود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ن347الجيار/ ف

ثانشنشور/ ف

ثانشنشور/ ف

ثانشطانوف/ ف

ن352.5دويب منيل/ ف

راسبصراوة/ ف

ن325صراوة/ ف

ن333.5صراوة/ ف

ثانصراوة/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرعلى المنعم عبد احمد نعمه115409

المنوفيةاألدبىمبصراحمد الونيس عبد شعبان اسراء115410

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم طارق عزه115411

المنوفيةاألدبىمبصرمبارك سعيد محمد فاطمه115412

المنوفيةاألدبىمبصرشادى هنداوى الحكم عبد ياسمين115413

المنوفيةاألدبىمبصرقطب محمود طلعت ايه115414

المنوفيةاألدبىمبصرعصر عطيه عصر سوميه115415

المنوفيةاألدبىمبصرصقر بالل محمود فاطمه115416

المنوفيةاألدبىمبصردسوقى احمد النبى عبد منار115417

المنوفيةاألدبىمبصرعصر احمد السيد اسراء115418

المنوفيةاألدبىمبصرحافظ بهجات احمد اسماء115419

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد على الحميد عبد ايمان115420

المنوفيةاألدبىمبصرعلى رجب النبى عبد ايه115421

المنوفيةاألدبىمبصرجاد شعبان ابراهيم سارا115422

المنوفيةاألدبىمبصرالمنعم عبد يوسف صالح فاطمه115423

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه شعبان اشرف منتهى115424

المنوفيةاألدبىمبصرجاد العزيز عبد سعيد نورا115425

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد احمد خالد جهاد115426

المنوفيةاألدبىمبصرالرحمن عبد اللطيف عبد ظريف ساره115427

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد زكى السيد ساميه115428

المنوفيةاألدبىمبصرجواهر يوسف حمدى شيماء115429

المنوفيةاألدبىمبصرراشد مليجى سعيد منار115430

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى محمد ميار115431

المنوفيةاألدبىمبصرالجواد عبد عصمت عادل هند115432

المنوفيةاألدبىمبصرشحاته المعطى عبد حداد شحاته امانى115433

المنوفيةاألدبىمبصرعلى الشافى عبد رجب ساره115434

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد ابراهيم فتحى فاتن115435

المنوفيةاألدبىمبصرسالم على محمد على مريم115436

المنوفيةاألدبىمبصرزاهيه احمد فتحى ابتسام115437

المنوفيةاألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم حمدى اسراء115438

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد عبده محمد اسراء115439

المنوفيةاألدبىمبصراالله عبد كمال رأفت اسماء115440

المنوفيةاألدبىمبصرالحداد محمد على اسماء115441

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد خميس محمود اسماء115442

المنوفيةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد فتحى اميره115443

المنوفيةاألدبىمبصرالمقصود عبد على وحيد ايه115444

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد مصطفى الهام115445

المنوفيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد مصطفى ايمان115446

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الغفار عبد عاطف دعاء115447

المنوفيةاألدبىمبصرالحلو القوى عبد سعيد دينا115448

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم حسن سيد رحاب115449

المنوفيةاألدبىمبصرالحى عبد حسن اشرف رحمه115450
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ثانصراوة/ ف

ثانشوشاى/ ف

ثانشوشاى/ ف

ن345.5شوشاى/ ف

ن337.5شوشاى/ ف

ثانابورقبة/ ف

ن328ابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

راسبابورقبة/ ف

راسبقورص/ ف

راسبقورص/ ف

ثانقورص/ ف

ثانقورص/ ف

راسبقورص/ ف

راسبقورص/ ف

ثانقورص/ ف

ثانقورص/ ف

ثانالكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

راسبالكوادى/ ف

ن331الكوادى/ ف

راسبشما/ ف

ثانشما/ ف

ن373شما/ ف

متخلفشما/ ف

راسبدلهمو/ ف

ن350دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن371دلهمو/ ف

ن397دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن373دلهمو/ ف

راسبدلهمو/ ف

ن344دلهمو/ ف

ن385دلهمو/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم رضا ساره115451

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد الفتاح عبد محمد سماح115452

المنوفيةاألدبىمبصرعطيه محمد المغاورى على صابحه115453

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الرافع عبد السيد فاطمه115454

المنوفيةاألدبىمبصرالرحيم عبد الدايم عبد يوسف فاطمه115455

المنوفيةاألدبىمبصرعدس ابراهيم محمد فايزه115456

المنوفيةاألدبىمبصرسويلم احمد الموجود عبد لمياء115457

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور حامد على مروه115458

المنوفيةاألدبىمبصرالمجيد عبد على المجيد عبد منار115459

المنوفيةاألدبىمبصراحمد على مصطفى منار115460

المنوفيةاألدبىمبصرحسانين زكى دسوقى مها115461

المنوفيةاألدبىمبصردرباله محمد عاطف ندا115462

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم بهنسى ابراهيم وفاء115463

المنوفيةاألدبىمبصرنصار على النبى عبد هاجر115464

المنوفيةاألدبىمبصرعلى محمد حداد هاله115465

المنوفيةاألدبىمبصرحافظ محمد مجاهد ايه115466

المنوفيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد العزيز عبد مروه115467

المنوفيةاألدبىمبصرمرسى احمد سعيد منار115468

المنوفيةاألدبىمبصرعرفه محمد سامى هاجر115469

المنوفيةاألدبىمبصرالنبى عبد الناصر عبد رمضان ياسمين115470

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور حسن مصطفى ياسمين115471

المنوفيةاألدبىمبصرحسين حسن رجب امال115472

الغربيةاألدبىمبصرعيسى ابو احمد السيد امل115473

الغربيةاألدبىمبصربدر السيد جابر احمد رنا115474

الغربيةاألدبىمبصرالكشك محمد احمد هاجر115475

الغربيةاألدبىمبصرخطاب محمد ناصر تغريد115476

الغربيةاألدبىمبصرخطاب الوهاب عبد محمد اسامه حكمت115477

الغربيةاألدبىمبصرامين ابراهيم حاتم سهيله115478

الغربيةاألدبىمبصرغازى شلبى ابراهيم ندى115479

الغربيةاألدبىمبصرالخولى محمود محمد هناء115480

الغربيةاألدبىمبصربدران السيد الفتوح ابو اسراء115481

الغربيةاألدبىمبصرقواره الرحيم عبد ابراهيم اميمه115482

الغربيةاألدبىمبصرحمدان سالم محمد ابراهيم رقيه115483

الغربيةاألدبىمبصرنصار ابراهيم محمد فتوح رنا115484

الغربيةاألدبىمبصرقنديل الفتاح عبد جمال فريده115485

الغربيةاألدبىمبصرعالم مرسى على اسراء115486

الغربيةاألدبىمبصرطاهر حامد حامد رشا115487

الغربيةاألدبىمبصرفايد رشدى الستار عبد سميه115488

الغربيةاألدبىمبصرزينه ابو سليمان النبى عبد سامى علياء115489

الغربيةاألدبىمبصربرج ابراهيم ابراهيم على نورا115490

الغربيةاألدبىمبصرقلقيله احمد السعيد هبه115491

الغربيةاألدبىمبصرالقاضى الفتاح عبد الباسط عبد اسراء115492
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ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن343دلهمو/ ف

راسبدلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن375دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن360طليا/ ف

ثانطليا/ ف

ثانجويدة منيل/ ف

ثانجويدة منيل/ ف

ن338جويدة منيل/ ف

ثانجويدة منيل/ ف

ثانجويدة منيل/ ف

راسبجويدة منيل/ ف

ن350شنواى/ ف

ثانروح محلة/ ف

ثانروح محلة/ ف

ثانروح محلة/ ف

ن315شقرف/ ف

ن315شقرف/ ف

ن318شقرف/ ف

ثانشقرف/ ف

ثانشقرف/ ف

ن399شبشير حصة/ ف

راسبشبشير حصة/ ف

ثانشبشير حصة/ ف

ثانشبشير حصة/ ف

ثانشبشير حصة/ ف

ثاننواج/ ف

ن334نواج/ ف

ن336نواج/ ف

ثاننواج/ ف

ثاننواج/ ف

ثاننواج/ ف

ثانابوشامية احمد/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالعمروسى احمد محمد مبروك ايمان115493

الغربيةاألدبىمبصرخضر الخالق عبد عاطف ايه115494

الغربيةاألدبىمبصرحموده سعيد االسعاد ابو خلود115495

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو محمد السيد نهله115496

الغربيةاألدبىمبصرالمقصود عبد اسماعيل على وفاء115497

الغربيةاألدبىمبصرشنب ابو محمد زكريا ياسمين115498

الغربيةاألدبىمبصرالشافعى على محمد عزت اسراء115499

الغربيةاألدبىمبصرعيسى ابو السيد ابراهيم الرحمن عبد اسماء115500

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم السيد ابراهيم ماجده115501

الغربيةاألدبىمبصرالجمال عابدين سامح نورهان115502

الغربيةاألدبىمبصرخميس ابراهيم مسعد االء115503

الغربيةاألدبىمبصرجعفر الدسوقى الرحمن عبد وليد مديحه115504

الغربيةاألدبىمبصرخطاب منصور المغاورى منار115505

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو االمام كمال نعمه115506

الغربيةاألدبىمبصرالبدوى احمد صالح هبه115507

الغربيةاألدبىمبصرالمر الحليم عبد محمود هبه115508

الغربيةاألدبىمبصربدر المقصود عبد الرازق عبد محمود عزيزه115509

الغربيةاألدبىمبصرصفيه على الوهاب عبد ابراهيم كوثر115510

الغربيةاألدبىمبصرجبر الرازق عبد محمد رجب مروه115511

الغربيةاألدبىمبصرالخباطى محمد عصام هللا منه115512

الغربيةاألدبىمبصرحمد الرحمن عبد يوسف اسراء115513

الغربيةاألدبىمبصررزق الحميد عبد كرم ايمان115514

الغربيةاألدبىمبصرالخولى محمود شوقى ندا115515

الغربيةاألدبىمبصرالحى عبد محمود عصام اسماء115516

الغربيةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد حسن امانى115517

الغربيةاألدبىمبصرالسيد السعيد محمد عائشه115518

الغربيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمود منار115519

الغربيةاألدبىمبصرطلعت حسن محمد منى115520

الغربيةاألدبىمبصرموسى احمد هانى هللا منه115521

القاهرةاألدبىمبصرنايل رجب احمد فاطمه115522

الغربيةاألدبىمبصرشحبر الباسط عبد الباسط عبد اسراء115523

الغربيةاألدبىمبصربرعى ابو جاد الرحمن عبد ايمان115524

الغربيةاألدبىمبصرالجيار خيرى خيرى عزه115525

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى السعيد حمدى مريم115526

الغربيةاألدبىمبصرالشربينى محمد احمد منى115527

الغربيةاألدبىمبصرالجعيصى السيد السيد منى115528

الغربيةاألدبىمبصرالخير ابو العزيز عبد احمد جيهان115529

الغربيةاألدبىمبصربدوى محمد توفيق جيهان115530

الغربيةاألدبىمبصرالفتاح عبد كامل كمال اسراء115531

الغربيةاألدبىمبصرسعيد النبى عبد رزق كامل الشيماء115532

الغربيةاألدبىمبصرالبسطويسى طه الشربينى رحاب115533

الغربيةاألدبىمبصرالعطافى شعيشع ابو محمد ندى115534
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ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن317سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

راسبسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

راسبالبكرى عزبة/ ف

ن353البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

راسبالبكرى عزبة/ ف

ن387بسجين رجب محمد/ ف

ن335بسجين رجب محمد/ ف

ن395بسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ن319بسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ن324سمال/ ف

ن353سمال/ ف

راسبسمال/ ف

ن315صرد/ ف

راسبصرد/ ف

ن352البحرية العتوة/ ف

ن373ابوجندى كفر/ ف

ن329الكبرى المحلة/ ف

ن338الكبرى المحلة/ ف

ن360الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن381الكبرى المحلة/ ف

ن380الكبرى المحلة/ ف

ن315النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانبابل شبرا/ ف

ثانبابل شبرا/ ف

ن347بابل شبرا/ ف

ن316بابل شبرا/ ف

ن444بابل شبرا/ ف

ن360بابل شبرا/ ف

ثانالهياتم/ ف

ثانالهياتم/ ف

ن551بالغربية حجازى كفر/ ف

ن360عطاف/ ف

ن373عطاف/ ف

ن355عطاف/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرذكى الدين سعد عاطف نرمين115535

الغربيةاألدبىمبصرقوره محمد حمدى هاجر115536

الغربيةاألدبىمبصرالخياط حسين حسن محمد سلمى115537

الغربيةاألدبىمبصرالخالق عبد السيد الغنى عبد هللا منه115538

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم مخيمر احمد ساره115539

الغربيةاألدبىمبصرزغلول المعطى عبد فتحى اسراء115540

الغربيةاألدبىمبصرنجا ابراهيم سمير سمر115541

الغربيةاألدبىمبصرالعيوطى محمود عصام مروه115542

الغربيةاألدبىمبصرغنيم السعيد على الفتاح عبد نفين115543

الغربيةاألدبىمبصرمحمود على فاروق عماد ساره115544

الغربيةاألدبىمبصرالشنهاب صدقى محمد حماده فاطمه115545

الغربيةاألدبىمبصرالدغبشى الفتاح عبد السالم عبد اسماء115546

الغربيةاألدبىمبصرسالم المرسى رضا ايه115547

الغربيةاألدبىمبصراالشرم السيد العزيز عبد العزيز عبد فتحيه115548

الغربيةاألدبىمبصرعماره العزيز عبد محمد فاطمه115549

الغربيةاألدبىمبصرالغندور محمد عطيه رضا ساره115550

الغربيةاألدبىمبصرالحبيبى السداتى ابراهيم الشحات ساره115551

الغربيةاألدبىمبصرالهوارى المرسى شكرى طارق سماح115552

الغربيةاألدبىمبصرالهوارى السيد السيد محمد شيماء115553

الغربيةاألدبىمبصردردير مسعود محمد صباح115554

الغربيةاألدبىمبصرزايد مصطفى رمزى عوض منار115555

الغربيةاألدبىمبصرزيدان احمد المعداوى الدين سراج ندا115556

الغربيةاألدبىمبصرالسكوت محمود محمد احمد ايمان115557

الغربيةاألدبىمبصرزرد محمد جوده حسين ايمان115558

الغربيةاألدبىمبصرالشعراوى الرحيم عبد عمر ايمان115559

الغربيةاألدبىمبصررضوان ابراهيم ابراهيم فوزى اسالم115560

الغربيةاألدبىمبصرالعايدى محمد عطيه فوزى اميره115561

الغربيةاألدبىمبصروهدان ابراهيم فتوح احمد ريهام115562

الغربيةاألدبىمبصرحسين مرسى السيد سريع ابو سلمى115563

الغربيةاألدبىمبصرالسقا محمد على محمد عزه115564

الغربيةاألدبىمبصرالسويسى الشربينى ابراهيم سعيد فاطمه115565

الغربيةاألدبىمبصرربه عبد جاد الرحمن عبد حسن ياره115566

الغربيةاألدبىمبصرالبرى المقصود عبد القادر عبد سعد سالى115567

الغربيةاألدبىمبصرقنديل السيد محمد رجب هاجر115568

الغربيةاألدبىمبصرسعده الرءوف عبد السعداوى عال115569

الغربيةاألدبىمبصركريتع الحفيظ عبد الدين نصر اسماء115570

الغربيةاألدبىمبصرالعازب الجبار عبد على هاجر115571

الغربيةاألدبىمبصرصحصاح الحكيم عبد احمد ماهر والء115572

الغربيةاألدبىمبصرمنا الرازق عبد الفتوح ابو اسراء115574

الغربيةاألدبىمبصرعصر احمد سيد راغب امل115575

الغربيةاألدبىمبصرعيسى الخالق عبد اسماعيل اميره115576

الغربيةاألدبىمبصرزيد احمد محمد جميل ايه115577
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ن374بالغربية دمرو/ ف

ن336بالغربية دمرو/ ف

ن349بشبيش/ ف

ن346بشبيش/ ف

راسبالشهيدى/ ف

ن318سمنود/ ف

ثانسمنود/ ف

ن361سمنود/ ف

ن327سمنود/ ف

ن328عساس ميت/ ف

ن353عساس ميت/ ف

راسبحالوة بدر ميت/ ف

ن356حالوة بدر ميت/ ف

ثانبالغربية الناصرية/ ف

ثانبالغربية الناصرية/ ف

ثانالحجارة بهبيت/ ف

ثانالحجارة بهبيت/ ف

ثانالحجارة بهبيت/ ف

ثانالحجارة بهبيت/ ف

ثانالحجارة بهبيت/ ف

ن366الحجارة بهبيت/ ف

ن370الحجارة بهبيت/ ف

ن325العزب تفهنا/ ف

ن328العزب تفهنا/ ف

ن375العزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ن360العزب تفهنا/ ف

ن343العزب تفهنا/ ف

ن315العزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ثانعنان كفر/ ف

ن347عنان كفر/ ف

ن386السمالوية/ ف

ن360نواى كفر/ ف

ثاننواى كفر/ ف

راسبنواى كفر/ ف

ن386ملس شبرا/ ف

ثانملس شبرا/ ف

ن322ملس شبرا/ ف

ن388ملس شبرا/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرعطا رفعت محمد طارق ايه115578

الغربيةاألدبىمبصرالفقى محمد الحافظ عبد نورهان115579

الغربيةاألدبىمبصرغنيم السعيد فوزى اشرف ياسمين115580

الغربيةاألدبىمبصرسرحان العظيم عبد ابراهيم اسراء115581

الغربيةاألدبىمبصرغانم احمد جمال ايه115582

الغربيةاألدبىمبصرالشال صالح جمال غاده115583

الغربيةاألدبىمبصرعفصه الرحمن عبد موسى رفعت شيماء115584

الغربيةاألدبىمبصرطاش اسماعيل ابراهيم نورا115585

الغربيةاألدبىمبصرالوحش محمد احمد اسامه نيره115586

الغربيةاألدبىمبصرالغنيمى السيد العال عبد محمد هبه115587

الغربيةاألدبىمبصرسالم احمد الباقى عبد عوض نرمين115588

الغربيةاألدبىمبصرخليفه محمد شوقى محمد اميره115589

الغربيةاألدبىمبصرالشافعى الفتاح عبد محمد اسراء115590

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد سعد اشرف امل115591

الغربيةاألدبىمبصررزق بدوى الحميد عبد هشام ريهام115592

الغربيةاألدبىمبصرراشد محمود المطلب عبد نرمين115593

الغربيةاألدبىمبصرحسين الفتاح عبد السعود ابو فاطمه115594

الغربيةاألدبىمبصرعصر احمد شبل دعاء115595

الغربيةاألدبىمبصرمدكور الحليم عبد محمد لطفى ريهام115596

الغربيةاألدبىمبصرمنصور المرسى الباسط عبد فؤاد نيفين115597

الغربيةاألدبىمبصرهللا عبد ياسين فتحى صابرين115598

الغربيةاألدبىمبصرسليم المهدى محمود الفتاح عبد احمد نهى115599

الغربيةاألدبىمبصرعالم احمد العزيز عبد رضا اميره115600

الغربيةاألدبىمبصرمحمد الباقى عبد مصطفى دنيا115601

الغربيةاألدبىمبصرالعزم ابو الفتاح عبد محمد الفتاح عبد منى115602

الغربيةاألدبىمبصرحسن شاكر ابراهيم سامح هدير115603

الغربيةاألدبىمبصرالسيد عبد محمود احمد عاطف هاجر115604

الغربيةاألدبىمبصرعلى السيد الرازق عبد محمد هاجر115605

الغربيةاألدبىمبصرهبل سليمان محمد سليمان اسراء115606

الغربيةاألدبىمبصرالسعود ابو ابراهيم العظيم عبد اسراء115607

الغربيةاألدبىمبصرجعفر ابراهيم البديع عبد خالد غاده115608

الغربيةاألدبىمبصرالوكيل محمد محمد سالم شيماء115609

الغربيةاألدبىمبصرالزقه مرعى السيد محمد هاجر115610

الغربيةاألدبىمبصرالرفاعى العظيم عبد محمد وليد اسماء115611

الغربيةاألدبىمبصرحويزى احمد محمد ممدوح اميره115612

الغربيةاألدبىمبصرالردينى العزيز عبد محمود عادل ايمان115613

الغربيةاألدبىمبصرفرحات السيد كامل احمد ايه115614

الغربيةاألدبىمبصرسيلم ابو احمد سيد عطا على دينا115615

الغربيةاألدبىمبصرهاللى رمضان زيد ابو صبحى االء115616

الغربيةاألدبىمبصرغزاله ابو ابراهيم اشرف دينا115617

الغربيةاألدبىمبصرالديب الباب فتح محمد احمد ايه115618

الغربيةاألدبىمبصرصالح ابراهيم يحيى ايه115619
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ن333ملس شبرا/ ف

ن369ملس شبرا/ ف

ثانملس شبرا/ ف

راسبسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن353سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانفرسيس/ ف

ثانالجميزة/ ف

ن336الجميزة/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ثانبالغربية الجعفرية/ ف

ن317بالغربية الجعفرية/ ف

ثانبالغربية الجعفرية/ ف

ن343بالغربية بقلولة/ ف

ن341مفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانبلكيم/ ف

راسببلكيم/ ف

ن315بلكيم/ ف

ن346بلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

ن319بلكيم/ ف

ن366حواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف

راسبالدلجمون/ ف

راسبالدلجمون/ ف

ثانسليمان منشأة/ ف

ثانالحصة اكوة/ ف

راسبالحصة اكوة/ ف

راسبالحصة اكوة/ ف

راسبالحصة اكوة/ ف

راسبالكردى منشأة/ ف

راسبالكردى منشأة/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالديب الفتاح عبد الغفور عبد شكرى اسراء115620

الغربيةاألدبىمبصرشبانه ابو العاطى عبد حسن فرج شيماء115621

الغربيةاألدبىمبصرزعير الحفيظ عبد حسن شعبان ايه115622

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى سعد سامى اميره115623

الغربيةاألدبىمبصرسليم المجيد عبد السيد محمود ايمان115624

الغربيةاألدبىمبصربدر محمد محمد عماد ريهام115625

الغربيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم السيد شيماء115626

الغربيةاألدبىمبصرحسين ابو البسيونى محمد صباح115627

الغربيةاألدبىمبصرالصفتى بسيونى ابراهيم محمد نورا115628

الغربيةاألدبىمبصرحبيب شعبان ابراهيم ايمن هند115629

الغربيةاألدبىمبصرالغلياط الغنى عبد محمود ناهد115630

الغربيةاألدبىمبصررمضان محمد احمد اسماعيل سلسبيل115631

الغربيةاألدبىمبصرالنكالوى يوسف السيد رضا ندى115632

الغربيةاألدبىمبصرالهادى عبد شفيق شفيق ياسمين115633

الغربيةاألدبىمبصرالمشد محمد الدسوقى مصطفى عبير115634

الغربيةاألدبىمبصرالصياد ابراهيم محمد السيد اميره115635

الغربيةاألدبىمبصرالخراط العظيم عبد السالم عبد رانيا115636

الغربيةاألدبىمبصرحما ابو محمد السيد شعبان شيماء115637

الغربيةاألدبىمبصرالوشاحى احمد احمد شريف فاديه115638

الغربيةاألدبىمبصرمطاريد محسب فوزى حسن قمر115639

الغربيةاألدبىمبصرغريب بسيونى غريب صبرى مروه115640

الغربيةاألدبىمبصرعلى ابو احمد العزيز عبد المنعم عبد منال115641

الغربيةاألدبىمبصرشرشيره بيومى خالد جمال مى115642

الغربيةاألدبىمبصرفتاح العال عبد احمد اسراء115643

الغربيةاألدبىمبصرمصطفى عطيه ابراهيم السيد اسراء115644

الغربيةاألدبىمبصرالنور ابو بسيونى يوسف عادل اسراء115645

الغربيةاألدبىمبصربخيت فتحى محمود اسماء115646

الغربيةاألدبىمبصررخا شعبان طه امل115647

الغربيةاألدبىمبصرالكومى اليزيد ابو قطب امينه115648

الغربيةاألدبىمبصركوهيه ابو يوسف السيد ايه115649

الغربيةاألدبىمبصرزياده ابو احمد العزيز عبد دينا115650

الغربيةاألدبىمبصرنوفل محمد قطب رحمه115651

الغربيةاألدبىمبصرالشنديدى السيد قطب كمال ساره115652

الغربيةاألدبىمبصرالبهوتى هللا عبد محمد سماح115653

الغربيةاألدبىمبصرالمالح محمود سعيد شيماء115654

الغربيةاألدبىمبصرخليل السعيد محمد صابرين115655

الغربيةاألدبىمبصرطبله محمود سعيد محمود عبير115656

الغربيةاألدبىمبصرقنديل ابراهيم احمد مروه115657

الغربيةاألدبىمبصرمرعى محمد محمد ربيع مروه115658

الغربيةاألدبىمبصرالشنديدى القطب عطيه عيسى منار115659

الغربيةاألدبىمبصرهنو حسن بسيونى محمد ندى115660

الغربيةاألدبىمبصرشرباش محمد رأفت نرمين115661
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راسبالناصرية كفر/ ف

راسبالناصرية كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ن322ابيار/ ف

راسبقسطا/ ف

ن355قسطا/ ف

راسبقسطا/ ف

ثانابيار قليب/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

راسببلشاى كفور/ ف

راسببلشاى كفور/ ف

راسببلشاى كفور/ ف

راسببلشاى كفور/ ف

راسببلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

راسببلشاى كفور/ ف

ن358الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

راسبالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن339.5الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن327.5الغابة كتامة/ ف

ن349.5الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن374الغابة كتامة/ ف

ن376الغابة كتامة/ ف

راسبالغابة كتامة/ ف

راسبالغابة كتامة/ ف

راسبالغابة كتامة/ ف

راسبالغابة كتامة/ ف

راسبالغابة كتامة/ ف
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الغربيةاألدبىمبصراغا رواش ابو فتحى ابراهيم هاجر115662

الغربيةاألدبىمبصراالبيض مغورى ابراهيم هاجر115663

الغربيةاألدبىمبصرجمعه احمد سعد محمد اسراء115664

الغربيةاألدبىمبصرالحيله ابراهيم السيد اسماعيل ايه115665

الغربيةاألدبىمبصرالنكالوى ايوب رضا ايوب ايه115666

الغربيةاألدبىمبصرمسعود على العاطى عبد مصطفى تسنيم115667

الغربيةاألدبىمبصرالفار مرسى محمود محمد جهاد115668

الغربيةاألدبىمبصرملوه حسن حسن محمد رانيا115669

الغربيةاألدبىمبصرزريبح محمد محمد عماد منى115670

الغربيةاألدبىمبصرالفاره احمد عالء والء115671

الغربيةاألدبىمبصرالتومى احمد احمد احمد الشيماء115672

الغربيةاألدبىمبصرداود ابراهيم عباس نبيل زينب115673

الغربيةاألدبىمبصرنوفل على محمد سعيد ساره115674

الغربيةاألدبىمبصرسقيطه محمد محمد محمد غاده115675

الغربيةاألدبىمبصرجاد احمد اليزيد ابو احمد نسمه115676

الغربيةاألدبىمبصرعزام ابراهيم على سعيد نورهان115677

الغربيةاألدبىمبصراسماعيل محمد سعيد اسامه سعيده115678

الغربيةاألدبىمبصرزغلول راشد الحليم عبد العزيز عبد عصماء115679

الغربيةاألدبىمبصرالنجار محمد اسماعيل محمد مياده115680

الغربيةاألدبىمبصرالخواجه الحميد عبد سعيد مجدى نورهان115681

الغربيةاألدبىمبصرالننى عيد محمد محمد اسراء115682

الغربيةاألدبىمبصرالوهاب عبد مرسى ناجى الشحات اسالم115683

الغربيةاألدبىمبصررميح احمد ابراهيم الكريم عبد عبير115684

الغربيةاألدبىمبصرالنحراوى محمد على جابر ايمان115685

الغربيةاألدبىمبصرسالمه الرحمن عبد حسن سعيد ساره115686

الغربيةاألدبىمبصرسالمه محمد السيد احمد منال115687

الغربيةاألدبىمبصرالحبشى السيد احمد على ندا115688

الغربيةاألدبىمبصرسالمه محمد السيد احمد نهى115689

الغربيةاألدبىمبصرطايل موسى عباس عيد وفاء115690

الغربيةاألدبىمبصرالجنبيهى محمد هانى دنيا115691

الغربيةاألدبىمبصرزيدان محمد فرج ساره115692

الغربيةاألدبىمبصرمحفوظ المطلب عبد محمد فاطمه115693

الغربيةاألدبىمبصرناصف الدين تاج احمد ليلى115694

الغربيةاألدبىمبصرفايد هللا فتح محمد هللا فتح االء115695

الغربيةاألدبىمبصرالخياط مرسى طارق صبحيه115696

الغربيةاألدبىمبصرحمزه محمد شعبان ورده115697

الغربيةاألدبىمبصردرويش هللا عبد ابراهيم المجيد عبد عال115698

الغربيةاألدبىمبصرزيد ابو سعد على يحى هدير115699

الغربيةاألدبىمبصرالصاوى محمد صالح كلثوم ام115700

الغربيةاألدبىمبصرالمزين احمد احمد ايمان115701

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين المعبود عبد فريد اسراء115703

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد محمد بكر ابو اسماء115704



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4542

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

راسبالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

راسبالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن440.5القضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن325.5القضابة/ ف

ن315القضابة/ ف

ن372القضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن330الحمام كفر/ ف

راسبالحمام كفر/ ف

ن372الحمام كفر/ ف

ن391الحمام كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

راسبجعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ن317جعفر كفر/ ف

ن350جعفر كفر/ ف

ن316جعفر كفر/ ف

ن323جعفر كفر/ ف

ن338.5جعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ن358.5النجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ن368.5النجار كوم/ ف

ن340الفرستق/ ف

ن317الفرستق/ ف

راسبالفرستق/ ف

ن344.5الفرستق/ ف

ثانالفرستق/ ف

ن329.5قرانشو/ ف

ثانقرانشو/ ف

ن352كفرالشيخ/ ف

ن338كفرالشيخ/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرعمر ابراهيم ناصف عمر اسماء115705

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر صالح عادل االء115706

الشيخ كفراألدبىمبصرعويضه الغنى عبد محمد محمدى االء115707

الشيخ كفراألدبىمبصردرويش سعد شريف امانى115708

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد صالح انجى115709

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد حسن على خالد الشيماء115710

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم عفيفى ايه115711

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاد اللطيف عبد محمد عطيه حبيبه115712

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه محمد هللا عبد محمد خلود115713

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان ابراهيم زغلول دولت115714

الشيخ كفراألدبىمبصرالغيط ابو كمال محمد رشديه115715

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد الوهاب عبد فتوح رقيه115716

الشيخ كفراألدبىمبصرامين محمد مصطفى الرازق عبد زينب115717

الشيخ كفراألدبىمبصرحالوه القادر عبد الفتاح عبد عالء ساره115718

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد السيد عاطف سهام115719

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره توفيق الحكيم عبد سلوى115720

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد رزق المعاطى ابو عبير115721

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد الغنى عبد احمد حمد مريم115722

الشيخ كفراألدبىمبصرالخياط على اسماعيل احمد هند115723

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد حسن على خالد هند115724

الشيخ كفراألدبىمبصربركه ابراهيم يحى محمد يحى هند115725

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويله صالح مفيد يمنى115726

الشيخ كفراألدبىمبصرباظه شعبان ابراهيم غاده115727

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو الفتاح عبد درويش ابراهيم غدير115728

الشيخ كفراألدبىمبصرالزينى عزت محمد ندا115729

الشيخ كفراألدبىمبصرالحجرى محمد السيد السيد اسراء115730

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعودى ابراهيم الخير ابو خالد اسماء115731

الشيخ كفراألدبىمبصرالبنا بسيونى ابراهيم مصطفى امل115732

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد البسطويسى سامى ايه115733

الشيخ كفراألدبىمبصرخلف هللا عبد محمد المجيد عبد روان115734

الشيخ كفراألدبىمبصرشدو محمد فتحى الصافى رحاب115735

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين شرف بسيونى هللا عبد زينب115736

الشيخ كفراألدبىمبصرالصعيدى الهادى عبد العال عبد خالد سهيله115737

الشيخ كفراألدبىمبصرالدماطى جوهر هللا عبد حمدى صفاء115738

الشيخ كفراألدبىمبصرالجندى محمد احمد رضا عبير115739

الشيخ كفراألدبىمبصراليمانى محمد محمد اليمانى ندى115740

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد غانم دياب ندا115741

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجيد عبد هللا عبد سامى ندا115742

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيره ابو احمد محمد احمد هند115743

الشيخ كفراألدبىمبصرسمك طه الباعث عبد هللا فتح اسراء115744

الشيخ كفراألدبىمبصرالجنادى محمود رضوان اسماء115745

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل طلعت ياسر الشيماء115746
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ن353كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن341كفرالشيخ/ ف

ن331كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن377كفرالشيخ/ ف

ن349كفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ن344كفرالشيخ/ ف

ن345.5كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن380كفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ن335كفرالشيخ/ ف

ن336كفرالشيخ/ ف

ن334كفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ن345كفرالشيخ/ ف

ن359كفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

راسبمسير/ ف

راسبمسير/ ف

راسبمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ن315مسير/ ف

ن326مسير/ ف

راسبمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ن315مسير/ ف

ن315شنو/ ف

ن326الشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرنصار الحميد عبد حامد امانى115747

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو احمد عادل امل115748

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل عثمان محمد رضا ايمان115749

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل حسن ابراهيم رجب ايه115750

الشيخ كفراألدبىمبصرحجاج السيد عبده جيهان115751

الشيخ كفراألدبىمبصرالجد حسن رجب حسناء115752

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام هللا عبد السيد دنيا115753

الشيخ كفراألدبىمبصرالجنادى بدير سالمه دينا115754

الشيخ كفراألدبىمبصرالسايس النبى عبد الجواد عبد الشناوى رانا115755

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الجواد عبد فرحات جمعه رباب115756

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج الشناوى فرج الشناوى زينب115757

الشيخ كفراألدبىمبصرالوكيل احمد السيد ساره115758

الشيخ كفراألدبىمبصرسرور عابدين عادل ساره115759

الشيخ كفراألدبىمبصرالقوى عبد المنعم عبد القوى عبد ساره115760

الشيخ كفراألدبىمبصرراضى موسى رجب سلمى115761

الشيخ كفراألدبىمبصرغنيم الرشيد عبد صادق طاهره115762

الشيخ كفراألدبىمبصردبور احمد السيد بسيونى عطيات115763

الشيخ كفراألدبىمبصرالجنادى محمود محمد عطيات115764

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد العزيز عبد امام السيد لبنى115765

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد العزيز عبد امام السيد لمياء115766

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد محمد محمود ناديه115767

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر ابراهيم محمد ناهد115768

الشيخ كفراألدبىمبصرالقط بيومى عطيه الحميد عبد هاجر115769

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه الستار عبد كمال والء115770

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد ابتسام115771

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمود محمد احمد اسماء115772

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام محمد يوسف رمضان امنيه115773

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنين ابو على ابراهيم احمد اميره115774

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى يوسف العزيز عبد على ايه115775

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنام يوسف السميع عبد رجب رغده115776

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد الحميد عبد طه شيماء115777

الشيخ كفراألدبىمبصرعاشور على بدر سعد منار115778

الشيخ كفراألدبىمبصرالمغازى حفنى حسن احمد طه هللا منه115779

الشيخ كفراألدبىمبصرالحداد محجوب محمد جمال ندا115780

الشيخ كفراألدبىمبصرحمد اسماعيل يوسف حمدين نورهان115781

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم فؤاد هاجر115782

الشيخ كفراألدبىمبصرالبسيونى على محمد زيد ابو ياسمين115783

الشيخ كفراألدبىمبصردسوقى احمد الدسوقى اسماء115784

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد احمد احمد الصمد عبد اسماء115785

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم ابراهيم محمود هللا عبد اسماء115786

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد فتحى فضل اسماء115787

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان الفتاح عبد شعبان عوض اميره115788
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ن398الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن371الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن407الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن378الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن380الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن332.5الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن423الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن443الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن336اريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ن319اريمون/ ف

راسباريمون/ ف

راسباريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ن315اريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ن402اريمون/ ف

ن364اريمون/ ف

راسباريمون/ ف

ن351اريمون/ ف

ن332اريمون/ ف

ن337صندال/ ف

راسبصندال/ ف

ن444صندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرشرمنت عطيه سعد ايمان115789

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم ربه عبد جمعه لطفى ايه115790

الشيخ كفراألدبىمبصريونس حامد هللا عبد ياسر ايه115791

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم ياسين بدير عوض خديجه115792

الشيخ كفراألدبىمبصرالشال محمد على الوهاب عبد روضه115793

الشيخ كفراألدبىمبصرحميده المحسن عبد شهدى محمد سهيله115794

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى احمد الرحيم عبد محمود منار115795

الشيخ كفراألدبىمبصرالسناط اللطيف عبد بسيونى محمد مها115796

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان الفتاح عبد شعبان عوض نفين115797

الشيخ كفراألدبىمبصربكر ابو الرحمن عبد على ابراهيم ياسمين115798

الشيخ كفراألدبىمبصرحديد على محمد دسوقى اسماء115799

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد عزيز احمد ايمان115800

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجيد عبد محمد المجيد عبد علياء115801

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى سعد على نوره115802

الشيخ كفراألدبىمبصرمبروك احمد السعيد والء115803

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى الواحد عبد كامل خلود115804

الشيخ كفراألدبىمبصررزق اسماعيل الناصر عبد اسماء115805

الشيخ كفراألدبىمبصررزق زيد ابو ابراهيم اميره115806

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد الرحمن عبد خيرى خلود115807

الشيخ كفراألدبىمبصربدير رفعت رسمى عال115808

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد محمود احمد منار115809

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد السيد نسمه115810

الشيخ كفراألدبىمبصرسرور جمعه محمود ابتسام115811

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد رمضان اسماء115812

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد هللا فتح الرحمن عبد اسماء115813

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل محمد ابراهيم اميره115814

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم محمود سالم اميمه115815

الشيخ كفراألدبىمبصربدران الحميد عبد الشحات ايمان115816

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمود محمود رقيه115817

الشيخ كفراألدبىمبصربلتاجى محمد بكر سماح115818

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى ابراهيم شكرى شيماء115819

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد فتحى السالم عبد لبنى115820

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل محمد السيد لمياء115821

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنى عبد رمضان رضا لمياء115822

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى على السيد منى115823

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى ابراهيم عماد نبيه115824

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد انور احمد نورا115825

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد حامد الناصر عبد هدير115826

الشيخ كفراألدبىمبصرنصار على شكرى ياسمين115827

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد هللا عبد الجويلى االء115828

الشيخ كفراألدبىمبصرالحى عبد يونس عزت االء115829

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف الرحمن عبد مصطفى ايمان115830
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راسبصندال/ ف

ن320صندال/ ف

ثانصندال/ ف

ن324صندال/ ف

ن431صندال/ ف

ثانصندال/ ف

ن339صندال/ ف

ن383صندال/ ف

ن343صندال/ ف

راسبصندال/ ف

راسبصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ن359الشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ن455الشمارقة/ ف

ن374الشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

راسبالمرابعين/ ف

ن319المرابعين/ ف

ن331المرابعين/ ف

ن334المرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ن342المرابعين/ ف

راسبالمرابعين/ ف

راسبالمرابعين/ ف

راسبالمرابعين/ ف

راسبالمرابعين/ ف

راسبالمرابعين/ ف

ن349المرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

راسبالمرابعين/ ف

ن326المرابعين/ ف

راسبالمرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ن336دقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ن348دقلت/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد احمد هللا عبد ايناس115831

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد صبحى حسين حسناء115832

الشيخ كفراألدبىمبصرنصر محمد الفتاح عبد دنيا115833

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف السيد يوسف سهيله115834

الشيخ كفراألدبىمبصرمغازى الفضل ابو المنعم عبد فاطمه115835

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الفتاح عبد محمد فاطمه115836

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد ربه عبد هانى منار115837

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد حمدان مى115838

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محروس سمير ندى115839

الشيخ كفراألدبىمبصرسيد اسماعيل طه نورا115840

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد الغنى عبد محمد نورا115841

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد العزيز عبد عمران نرمين115842

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجيد عبد الرازق عبد هشام هايدى115843

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود اسماعيل يحى هبه115844

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد مصطفى ورده115845

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد كمال سالمه ياسمين115846

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده مصطفى على طه اسراء115847

الشيخ كفراألدبىمبصرالشهاوى شعيشع ابو محمود ايمن حبيبه115848

الشيخ كفراألدبىمبصرسعيد ابراهيم الحميد عبد احمد رحمه115849

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد الرازق عبد على عبير115850

الشيخ كفراألدبىمبصرشحمه ابراهيم محمود ابراهيم عزه115851

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض محمد عبده احمد منار115852

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو السيد اللطيف عبد السيد نوره115853

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه احمد طه صبحى نورهان115854

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد الحميد عبد رضا هاجر115855

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد الحميد عبد جمعه وفاء115856

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى العاطى عبد سعد احمد والء115857

الشيخ كفراألدبىمبصردخيل الغنى عبد سمير الشيماء115858

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر على كامل على اسماء115859

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى حسن ابراهيم اشرف اسماء115860

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخه محمد محمود غريب اسماء115861

الشيخ كفراألدبىمبصرالمالح ابراهيم فؤاد عيد امل115862

الشيخ كفراألدبىمبصرالدخاخنى محمود عجمى عبده امل115863

الشيخ كفراألدبىمبصرالمصرى عبده محمد اروى115864

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره محمد على ابراهيم امال115865

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرقاوى محمد محمد فتحى ايه115866

الشيخ كفراألدبىمبصراللباد محمد احمد السيد ايه115867

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين هللا عبد فؤاد محمد ايه115868

الشيخ كفراألدبىمبصرفضل محمد محمد فهمى خلود115869

الشيخ كفراألدبىمبصرالليمونى محمد مصطفى محمد اسامه دينا115870

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد حسين السيد السيد رحمه115871

الشيخ كفراألدبىمبصرالحمزاوى محمد السيد عماد رحمه115872
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راسبدقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ن383دقلت/ ف

راسبدقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

راسبدقلت/ ف

راسبدقلت/ ف

ن376دقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

راسبدقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

راسبدقلت/ ف

ن390دقلت/ ف

راسبمتبول/ ف

ثانمتبول/ ف

راسبمتبول/ ف

ن333متبول/ ف

ثانمتبول/ ف

راسبمتبول/ ف

راسبمتبول/ ف

راسبمتبول/ ف

راسبمتبول/ ف

راسبمتبول/ ف

راسبمتبول/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرعقاب محمد احمد صالح ساره115873

الشيخ كفراألدبىمبصرشهبه ابراهيم محمد بسيونى سلمى115874

الشيخ كفراألدبىمبصرخرببه ابو حسن حسن العباس ابو مرسى سميحه115875

الشيخ كفراألدبىمبصررضوان محمد محمد سمير سميحه115876

الشيخ كفراألدبىمبصرشتا الجليل عبد على شيماء115877

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى عليبه محمد احمد احمد صفاء115878

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى السيد على الستار عبد السعيد قمر115879

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد على رجب سالم كوثر115880

الشيخ كفراألدبىمبصرشتا ابراهيم محمد رمضان مروه115881

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد عوض على عوض مروه115882

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد حسن عطيه محمد منال115883

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن ابو على محمد النبى عبد مى115884

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور حسن محمد على ندى115885

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم محمد ابراهيم جمال نورهان115886

الشيخ كفراألدبىمبصرعاشور على هشام نورهان115887

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن ابو على محمد النبى عبد هاله115888

الشيخ كفراألدبىمبصرطواله حسن محمد محمد هبه115889

الشيخ كفراألدبىمبصرعوادى المعطى عبد مصطفى هدير115890

الشيخ كفراألدبىمبصرالفخرانى حسينى محمود محمد هناء115891

الشيخ كفراألدبىمبصرالقادر عبد بسيونى محمد السيد هند115892

الشيخ كفراألدبىمبصرالحايس محمد عزت السيد وفاء115893

الشيخ كفراألدبىمبصرعليبه محمد اللطيف عبد والء115894

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد عوض على عوض ياسمين115895

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد السيد السيد رمضان اسراء115896

الشيخ كفراألدبىمبصرالمقصود عبد المنعم عبد اسماعيل ندى115897

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى السيد المنجد عبد محمد والء115898

الشيخ كفراألدبىمبصرسعيد محمد الجواد عبد العاطى عبد سمر115899

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج صالح هللا عبد رضا ياسمين115900

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد عامر سعد السيد ساره115901

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد عامر سعد السيد سلمى115902

الشيخ كفراألدبىمبصرشريكه منصور المنصان عبد اسماء115903

الشيخ كفراألدبىمبصرمرجان الجواد عبد مصطفى رأفت اميره115904

الشيخ كفراألدبىمبصردسوقى على حسين على اميره115905

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر محمد السعود ابو عطيه ايمان115906

الشيخ كفراألدبىمبصربدران حسين العليم عبد محمود ايه115907

الشيخ كفراألدبىمبصرباز محمد على مظلوم داليا115908

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد العال عبد محمد فوزى رندا115909

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل ابراهيم زغلول رضا ريهام115910

الشيخ كفراألدبىمبصرباز محمد المجيد عبد حمامه صابرين115911

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد محمد ابراهيم محمد صابرين115912

الشيخ كفراألدبىمبصرباز محمد الفتاح عبد الواحد عبد مروه115913

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزب ربه عبد محمد ابراهيم عبده منار115914
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ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ن330دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن375دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ن331دسوق/ ف

ن336دسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن333دسوق/ ف

ن316دسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

راسبالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ن360النوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ن341النوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل ابراهيم احمد هللا عبد هدى115915

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين على على رضا ورده115916

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد خفاجى محمد خفاجى ياسمين115917

الشيخ كفراألدبىمبصربازين محمد محمد الكريم عبد بسمه115918

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه محمد عطيه السيد اسماء115919

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر بيومى محمد الصمد عبد بيومى الزهراء115920

الشيخ كفراألدبىمبصرزياده ابو مصطفى محمد خيرى امال115921

الشيخ كفراألدبىمبصرعوافير الجليل عبد سعيد ماهر ايمان115922

الشيخ كفراألدبىمبصرمجد ابو معاطى ابراهيم محمد ايمان115923

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم حسن ايمان115924

الشيخ كفراألدبىمبصرالنعمانى محمد محمد ابراهيم ايه115925

الشيخ كفراألدبىمبصرالفخرانى زكريا رمضان رانيا115926

الشيخ كفراألدبىمبصرجوهر ابراهيم اسماعيل السيد راويه115927

الشيخ كفراألدبىمبصرالنشرتى حسن عبيد ياسر روضه115928

الشيخ كفراألدبىمبصرحديفه ابو محمود دسوقى محمد ساره115929

الشيخ كفراألدبىمبصرالمتبولى محمد مصطفى بسيونى حمدين صباح115930

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى طايل محمد جمال صفيناز115931

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر الحليم عبد مسعد مى115932

الشيخ كفراألدبىمبصرالقوى عبد جمعه محمد نبيه115933

الشيخ كفراألدبىمبصرعجور ابو عبده محمد عزت ندى115934

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنتبلى السيد السيد مصطفى ندى115935

الشيخ كفراألدبىمبصرالششتاوى محمد ايمن نورهان115936

الشيخ كفراألدبىمبصرزياده ابو محمود فتحى نيرمان115937

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبد هللا عبد الفتاح عبد هللا عبد والء115938

الشيخ كفراألدبىمبصرشهاب محمود محمد عثمان دينا115939

الشيخ كفراألدبىمبصرالنبى عبد الرحمن عبد السعيد الرحمن عبد زينه115940

الشيخ كفراألدبىمبصرجوهر فوزى عزمى لبنى115941

الشيخ كفراألدبىمبصرالطباخ المجيد عبد طلعت جمعه ابتسام115942

الشيخ كفراألدبىمبصرالشامى محمد ابراهيم صبرى اسماء115943

الشيخ كفراألدبىمبصربديوى احمد السيد الغنى عبد اسماء115944

الشيخ كفراألدبىمبصرالحاوى ابراهيم السيد السعيد امال115945

الشيخ كفراألدبىمبصرالريس عبده محمود شوقى اميره115946

الشيخ كفراألدبىمبصريحى بسيونى جمعه عطيه اميره115947

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى مرسى على على اميره115948

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد هللا عبد السيد محمد انوار115949

الشيخ كفراألدبىمبصرالعدوى محمود محمد عماد ايمان115950

الشيخ كفراألدبىمبصرالمطلب عبد السيد بهجات عادل ايه115951

الشيخ كفراألدبىمبصرداود الشرنوبى عطيه محمد تيسير115952

الشيخ كفراألدبىمبصرالقرضاوى السيد ابراهيم محسن جيهان115953

الشيخ كفراألدبىمبصرالباز الرحمن عبد السيد ابراهيم حسناء115954

الشيخ كفراألدبىمبصرالريس ابراهيم على ابراهيم داليا115955

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو محمد محمود ابراهيم دعاء115956
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ن398النوايجة/ ف

ن417.5النوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ن330ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ن347ابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ن315ابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن499ابوزيادة/ ف

ن342ابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ن368ابوزيادة/ ف

ن365ابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن339المدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ن326المدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ن325المدينة سنهور/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرخزيم محمد السيد شوقى دينا115957

الشيخ كفراألدبىمبصرالشخيبى مرسى غريب مرسى دينا115958

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى على على ابراهيم ريم115959

الشيخ كفراألدبىمبصرالكيك رفاعى جمعه رشاد سمر115960

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا الشرنوبى بهجات الشرنوبى فاطمه115961

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده محجوب سعد عبده فاطمه115962

الشيخ كفراألدبىمبصرطباله ابراهيم الاله عبد محمد فتحيه115963

الشيخ كفراألدبىمبصرهيبه ابو السيد جمعه جمال منار115964

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنتبلى السيد السيد خميس منار115965

الشيخ كفراألدبىمبصرادريس محمد يوسف منار115966

الشيخ كفراألدبىمبصرشرف احمد السعيد شعبان نورهان115967

الشيخ كفراألدبىمبصرالريس احمد محمد محمد سعد نيفين115968

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان حجازى عطيه محمد هاجر115969

الشيخ كفراألدبىمبصرطباله السيد ابراهيم بسيونى هانم115970

الشيخ كفراألدبىمبصرالمحشى السيد محمد حامد وفاء115971

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد محمد محمود ابراهيم والء115972

الشيخ كفراألدبىمبصرحبلص محمود ابراهيم محمد ياسمين115973

الشيخ كفراألدبىمبصرندا مرسى السباعى نصر ايناس115974

الشيخ كفراألدبىمبصرجالله ابو محمد الماجد عبد احمد اسماء115975

الشيخ كفراألدبىمبصرالجزار محمد محمد فايز االء115976

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان محمد ابراهيم محمود اميره115977

الشيخ كفراألدبىمبصرغريب محمد الحميد عبد محمد امل115978

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى السميع عبد رضا امل115979

الشيخ كفراألدبىمبصرعابدين محمد محمد جامع اميمه115980

الشيخ كفراألدبىمبصردراز بسيونى هللا عبد محمد ايمان115981

الشيخ كفراألدبىمبصراللقانى شعبان شعبان ايناس115982

الشيخ كفراألدبىمبصرالفيومى محمد محمد مصباح ايمان115983

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره محمد محمود الحى عبد ايمان115984

الشيخ كفراألدبىمبصرصقر العال عبد العال عبد صالح ايه115985

الشيخ كفراألدبىمبصرالقال محمد زكريا نسيم جيهاد115986

الشيخ كفراألدبىمبصرغباشى محمود ابراهيم محمود خلود115987

الشيخ كفراألدبىمبصرمطاوع محمد محمد احمد داليا115988

الشيخ كفراألدبىمبصرالعجمى اسماعيل رزق الواحد عبد دعاء115989

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده ابراهيم الجليل عبد احمد رغده115990

الشيخ كفراألدبىمبصرالصياد الفتاح عبد زيد ابو محمد زينب115991

الشيخ كفراألدبىمبصرعماره محمد الحى عبد رضا ساره115992

الشيخ كفراألدبىمبصرخلف المعطى عبد يوسف العزيز عبد سلمى115993

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فرج هللا عبد شعبان منار115994

الشيخ كفراألدبىمبصرالجيزاوى محمد محمد عادل ناديه115995

الشيخ كفراألدبىمبصردراز الحافظ عبد محمد اللطيف عبد نسمه115996

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى احمد سيد الرحمن عبد عطيه الرحمن عبد والء115997

الشيخ كفراألدبىمبصرالفنه النجاه ابو محمد نبيه ايمان115998
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راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ن349المدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ن350المدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ن396البياض/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرنوايه محمد المنعم عبد محمد ايه115999

الشيخ كفراألدبىمبصرعركز على كمال شوقى صفاء116000

الشيخ كفراألدبىمبصرحسونه محمد على مسعد نورهان116001

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو الجواد عبد احمد بسيم هدير116002

الشيخ كفراألدبىمبصررخا ابو السيد زيد ابو سالم وهيبه116003

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر يوسف يحيى فريج اشرف اسماء116004

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى الهادى عبد هللا عبد عاشور اموره116005

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد مرسى احمد ممدوح اسالم116006

الشيخ كفراألدبىمبصرمطاوع المعطى عبد محمد فتحى ايمان116007

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى احمد السيد على قطب ايمان116008

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج محمد محمد نشأت رباب116009

الشيخ كفراألدبىمبصرفراج حسن حسن صبرى سلمى116010

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى على على محمود سلمى116011

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج على محمد خميس عفاف116012

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى الهادى عبد الهادى عبد فرحه116013

الشيخ كفراألدبىمبصرخشبه ابو على السالم عبد على ندى116014

الشيخ كفراألدبىمبصريحى محمد العزيز عبد ابراهيم وفاء116015

الشيخ كفراألدبىمبصرفايد ابو ابراهيم ابراهيم عمر وفاء116016

الشيخ كفراألدبىمبصرالرا عبد الحق عبد الرازق عبد السيد ابرار116017

الشيخ كفراألدبىمبصربريكه ابو يوسف عمر السميع عبد احالم116018

الشيخ كفراألدبىمبصرالشناوى محمد فهمى محمد اسراء116019

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم مسعود محمد محمود وليد اسماء116020

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه عيسى سعد على محمد امانى116021

الشيخ كفراألدبىمبصرالخشب ابو حامد سعد عادل انغام116022

الشيخ كفراألدبىمبصرفليس ابراهيم محمود رمضان شيماء116023

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد رزق محمد الشحات اشرف لمياء116024

الشيخ كفراألدبىمبصرغزاله ابو محمد احمد على منار116025

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال حسن محمد حسن مجد منار116026

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى شهاوى العال عبد السيد هبه116027

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد يونس محمد هيام116028

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ يوسف عاطف السيد ياسمين116029

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم مصطفى زيان شوقى اسراء116030

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى الوهاب عبد احمد محمدين اسراء116031

الشيخ كفراألدبىمبصرشهاب ابو محمد ياسر اسراء116032

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور ابراهيم ابراهيم اسماء116033

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد موسى سالمه سامح امل116034

الشيخ كفراألدبىمبصرالعوضى العال عبد امين اكرم ايمان116035

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الدين كمال فتحى ايمان116036

الشيخ كفراألدبىمبصرعسل الكريم عبد حسن الحق ضياء ايه116037

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى ابراهيم مرسى العزيز عبد ايه116038

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج السيد عيسى جمال جهاد116039

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد حمدى حنان116040



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4558

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ن349البياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن433المندورة/ ف

ن348المندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ن330المندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ن351الملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

ن372الملح شباس/ ف

ن351الملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن345الملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

ن353الملح شباس/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن326سالم سيدى/ ف

ن341سالم سيدى/ ف

ن353سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ن347سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالصاوى بسطويسى ابراهيم رانيا116041

الشيخ كفراألدبىمبصرعمران عباس السعيد السعيد رحمه116042

الشيخ كفراألدبىمبصرالغفار عبد منير وليد ساره116043

الشيخ كفراألدبىمبصربكر محمود هللا عبد الحميد عبد سمر116044

الشيخ كفراألدبىمبصرمعتوق ذكى السيد ذكى شيماء116045

الشيخ كفراألدبىمبصرقطب الحميد عبد مراد عيد شيماء116046

الشيخ كفراألدبىمبصركواسه هرون السالم عبد هرون شيماء116047

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى حسن زكريا يحى مروه116048

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد عباس محمد محمد مى116049

الشيخ كفراألدبىمبصرفؤاد ابراهيم سمير نجالء116050

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن راشد اسماعيل ندا116051

الشيخ كفراألدبىمبصرشرابى الغنى عبد رزق نداء116052

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه ابراهيم جالل ندى116053

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد فرحات عقل سعد نهله116054

الشيخ كفراألدبىمبصربكر على محجوب محمود نورهان116055

الشيخ كفراألدبىمبصرمغازى الرازق عبد ابراهيم هدايا116056

الشيخ كفراألدبىمبصرالسمان بكرى السعيد رجب هدى116057

الشيخ كفراألدبىمبصرااللفى بهنسى الرازق عبد عابد هدى116058

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود امين محمد هديل116059

الشيخ كفراألدبىمبصرقاسم محمد رمضان السيد هند116060

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد جمال محمد رأفت والء116061

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد رجب محمد يارا116062

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى سيد احمد نادى ساره116063

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين مصطفى حسين اسماء116064

الشيخ كفراألدبىمبصرعباس ابراهيم راشد سلوى116065

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد احمد رجب اسراء116066

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد بسطويسى خالد ايه116067

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد محمد الشحات رباب116068

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد رمضان خالد رحمه116069

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو عمر الجواد عبد روضه116070

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد سعد عزه116071

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد اسماعيل سامى هدير116072

الشيخ كفراألدبىمبصرالزاهى شحاته عاصم والء116073

الشيخ كفراألدبىمبصرزيدان زيدان وليد اسماء116074

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد فتحى يسرى اسماء116075

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمود خالد الزهراء116076

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه الحميد عبد رمضان شريفه116077

الشيخ كفراألدبىمبصررويقه سليمان السيد فايزه116078

الشيخ كفراألدبىمبصرطه شوقى بسيونى ملكه116079

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى بسيونى صبحى هبه116080

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف العليم عبد يوسف هدير116081

الشيخ كفراألدبىمبصرالحافظ عبد محمد احمد هند116082
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راسبسالم سيدى/ ف

ن318سالم سيدى/ ف

ن316سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن320سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن336.5سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن324سالم سيدى/ ف

ن323.5سالم سيدى/ ف

ن326سالم سيدى/ ف

ن415سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن357سالم سيدى/ ف

ن358سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ن335عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن335عباس منشأة/ ف

ن340عباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ن348عباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ن369عباس منشأة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالغنى عبد محمد السيد والء116083

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه اسماعيل على ايه116084

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد رجب خليل االء116085

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم اميره116086

الشيخ كفراألدبىمبصرالعينين ابو زيد ابو ستيت ابو ايمان116087

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا فتح طلعت عماد حنين116088

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد جمال شوقى دعاء116089

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم محمد معوض دعاء116090

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد ابراهيم ايمن نجالء116091

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن يونس رضا هايدى116092

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم خليل ابراهيم اسراء116093

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد الشافى عبد ذكرى اسراء116094

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد على حسن اسماء116095

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحيم عبد محمد طه اسماء116096

الشيخ كفراألدبىمبصرالاله عبد محمد فهمى امال116097

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم احمد السعيد محمد امانى116098

الشيخ كفراألدبىمبصرناصر ابراهيم سعد محمد امانى116099

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد صبرى كلثوم ام116100

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد توفيق سعد امل116101

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه محمد محمد امل116102

الشيخ كفراألدبىمبصررجب محمد رشدى انجى116103

الشيخ كفراألدبىمبصرالغنى عبد محمد الغنى عبد انجى116104

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد بدير محمد انجى116105

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم شرف بسيونى ايمان116106

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد العال عبد العال عبد ايمان116107

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويله عبده السعودى عيد ايمان116108

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد احمد يوسف بسمه116109

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد محمد صفوت حسناء116110

الشيخ كفراألدبىمبصرالعساسى محمد السعود ابو حنان116111

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد السالم عبد احمد داليا116112

الشيخ كفراألدبىمبصرالغفار عبد محفوظ شعبان رشا116113

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد محمد اسامه رضوى116114

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم المجيد عبد احمد سعده116115

الشيخ كفراألدبىمبصرعرفه احمد سعد سميره116116

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد وجيه سهير116117

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر على سعد سهيله116118

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعطى عبد صالح حسنى شيماء116119

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم هللا فتح محمد لمياء116120

الشيخ كفراألدبىمبصرالبحيرى محمد حسن ميرهان116121

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل احمد السعيد ناديه116122

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد الحميد عبد احمد نسمه116123

الشيخ كفراألدبىمبصرالمقصود عبد صبحى قدرى نعمه116124
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راسبعباس منشأة/ ف

ن315عباس منشأة/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن344الشيخ بكفر دمرو/ ف

ن355الشيخ بكفر دمرو/ ف

ن345الشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن334.5الشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن322الفقى نزية/ ف

ن326الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن371الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن398الفقى نزية/ ف

ن360الفقى نزية/ ف

ن365الفقى نزية/ ف

ن387الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن395الفقى نزية/ ف

ن376الفقى نزية/ ف

ن344الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن335الفقى نزية/ ف

ن340الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن350الفقى نزية/ ف

ن317الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن341الفقى نزية/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرمطاوع يوسف الدين حسام نهله116125

الشيخ كفراألدبىمبصرجبر ابراهيم محمد نهله116126

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم رضا نورهان116127

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود فتحى مجدى هاله116128

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد سعد محمد هدى116129

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد لطفى هند116130

الشيخ كفراألدبىمبصرالدمرداش محمد انور ورده116131

الشيخ كفراألدبىمبصرالصاوى شعبان جمال والء116132

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد يحيى صبحى ياسمين116133

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى احمد يسرى يسرا116134

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد هللا عبد ابراهيم ايمان116135

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد جابر عوض اسراء116136

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل محمد مصطفى االء116137

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد معوض يسرى كلثوم ام116138

الشيخ كفراألدبىمبصرخشبه ابو حسن صالح امل116139

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف بهجات حسن امنيه116140

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد نبيل ايمان116141

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار محمد السيد دينا116142

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السيد السعيد رانيا116143

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد السيد رواء116144

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود حامد السالم عبد رواء116145

الشيخ كفراألدبىمبصرالنبى عبد السيد محمد سعيده116146

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده ابراهيم حسن عبير116147

الشيخ كفراألدبىمبصرحماده السيد محمد كريمه116148

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد حسن نورهان116149

الشيخ كفراألدبىمبصررجب على توفيق هللا هبه116150

الشيخ كفراألدبىمبصرتوفيق انور صبرى هند116151

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه الحليم عبد السعود ابو منار116152

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسوى صبحى فتحى الشيماء116153

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم السالم عبد بدوى ايه116154

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد محمد اسراء116155

الشيخ كفراألدبىمبصرالمطلب عبد محمد الشافعى ايمان116156

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن السيد حميد ايمان116157

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه موسى زيد ابو اسماء116158

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود محمد محمد عادل اسماء116159

الشيخ كفراألدبىمبصرعرجاوى حلمى رجب ايه116160

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الجواد عبد شعبان بسمه116161

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد ابراهيم سعد رنا116162

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد فؤاد سامح ريم116163

الشيخ كفراألدبىمبصرالتواب عبد محمد حسن ساره116164

الشيخ كفراألدبىمبصرعقله الحليم عبد عبود شمس116165

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يونس محمد شيماء116166
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ن342الفقى نزية/ ف

ن324الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن523الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن376الفقى نزية/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ن342القصابى/ ف

ن323القصابى/ ف

ن335القصابى/ ف

ن317القصابى/ ف

ن391القصابى/ ف

ن317القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن315القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن344القصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن315ابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ن332ابومتولى/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد ابراهيم صابرين116167

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد عوض شعبان صابرين116168

الشيخ كفراألدبىمبصرمنتصر السالم عبد منتصر عزيزه116169

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين محمد صالح فرحه116170

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى اللطيف عبد حسن مروه116171

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان رياض سمير مروه116172

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد زكريا مى116173

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى الحميد عبد السالم عبد نانى116175

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد ابراهيم عصام هاجر116176

الشيخ كفراألدبىمبصرالعاطى عبد محمد العبد هاله116177

الشيخ كفراألدبىمبصرحسانين حسين كمال ياسمين116178

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم السعيد اسراء116179

الشيخ كفراألدبىمبصرالجداوى المحسن عبد الحكيم عبد امتثال116180

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى محمد حمدى حنان116181

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد على ذكى منى116182

الشيخ كفراألدبىمبصرعبده عطا العظيم عبد نهال116183

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمل حسن بسيونى محمد نوره116184

الشيخ كفراألدبىمبصرالمطلب عبد احمد طارق ياسمين116185

الشيخ كفراألدبىمبصرحسن محمد السيد امانى116186

الشيخ كفراألدبىمبصرزاهر حجازى سمير حجازى اسماء116187

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد محمد عطيه عوض رغده116188

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان ابو محمد رضا زينب116189

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد ابو احمد كامل احمد ساره116190

الشيخ كفراألدبىمبصرنوار هللا عبد محمد محمد عبير116191

الشيخ كفراألدبىمبصرشوشه ابو سليمان خيرى نرمين116192

الشيخ كفراألدبىمبصرالعبسى محمد على ابراهيم هاجر116193

الشيخ كفراألدبىمبصربكرى ابراهيم سالمه هاجر116194

الشيخ كفراألدبىمبصرالنشرتاوى فتوح صالح اسماء116195

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه الباعث عبد ناجى شريف ايمان116196

الشيخ كفراألدبىمبصرالدوبان العاطى عبد محمد زينب116197

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار حسن محمد السيد صابرين116198

الشيخ كفراألدبىمبصرالقاضى عتريس محمد ايمن نهاد116199

الشيخ كفراألدبىمبصرسحالى احمد احمد ابراهيم هاجر116200

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم مصطفى العزيز عبد وفاء116201

الشيخ كفراألدبىمبصرعلمش مصطفى الرازق عبد ياسمين116202

الشيخ كفراألدبىمبصرالشيخ المعطى عبد محمود محمود ياسمين116203

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد المجد ابو محمد على شيماء116204

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد احمد ابراهيم السيد نورهان116205

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى على عطيه سميح هميس116206

الشيخ كفراألدبىمبصربركات قطب فايز رمضان دينا116207

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى يوسف بسيونى عماد روان116208

الشيخ كفراألدبىمبصرشعيشع ابو السعيد مختار منال116209
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ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن335قلين/ ف

ن398قلين/ ف

ن367قلين/ ف

ن328قلين/ ف

ن388قلين/ ف

ن355قلين/ ف

ن384.5قلين/ ف

ثانصروه/ ف

ن341صروه/ ف

ثانصروه/ ف

ثانصروه/ ف

ن328.5صروه/ ف

ن350صروه/ ف

ثانصروه/ ف

ن332صروه/ ف

ن321صروه/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ن350عمير شباس/ ف

ن376عمير شباس/ ف

ن374عمير شباس/ ف

ن343عمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

راسبالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ن322الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالزيات حامد محمد عابد اسراء116210

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد احمد ابراهيم احمد ايمان116211

الشيخ كفراألدبىمبصرمطاوع الرحمن عبد اليزيد ابو محمد حسناء116212

الشيخ كفراألدبىمبصرعسكر الحليم عبد هللا عبد دنيا116213

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالمونى ابراهيم احمد السعيد سهيله116214

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى محمد احمد وليد سهيله116215

الشيخ كفراألدبىمبصرعليوه مصطفى اشرف شيماء116216

الشيخ كفراألدبىمبصردالله محمد ابراهيم السيد شيماء116217

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى السيد الفتاح عبد عيد علياء116218

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى شمس كامل مجدى لبنى116219

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان مصطفى الصاوى الناصر عبد نوال116220

الشيخ كفراألدبىمبصررجب محمد الشوادفى اميره116221

الشيخ كفراألدبىمبصرالناوى هللا جاب محمد اهداء116222

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعدنى على محمد على اسماء116223

الشيخ كفراألدبىمبصرطاهر محمد صابر االء116224

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالل ابراهيم السيد احمد حبيبه116225

الشيخ كفراألدبىمبصرالمالحه سعد فتحى رجب رقيه116226

الشيخ كفراألدبىمبصرعنانى محمد مصطفى الدين عز رقيه116227

الشيخ كفراألدبىمبصرالزقيلى الدين جمال طالل سوميه116228

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد على محمد حسن عزيزه116229

الشيخ كفراألدبىمبصرجوده محمد حامد لمياء116230

الشيخ كفراألدبىمبصرصيام صبحى محمد منار116231

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه عيسى سمير نرمين116232

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا محمود فكرى هدير116233

الشيخ كفراألدبىمبصرالخالق عبد عاطف ناصر هند116234

الشيخ كفراألدبىمبصرجاموس ابو على هللا فتح ورده116235

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى محمد الحميد عبد يونس اسراء116236

الشيخ كفراألدبىمبصردردير حامد حامد العليم عبد اسماء116237

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو محمد ابراهيم السيد امانى116238

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال حسن فؤاد اميره116239

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد سعد عباس السالم عبد خلود116240

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد محمد احمد مصطفى دعاء116241

الشيخ كفراألدبىمبصرالقط العزيز عبد محمد صبحى ريهام116242

الشيخ كفراألدبىمبصرجمعه محمد عبده احمد عبده زهيه116243

الشيخ كفراألدبىمبصرسويلم محمد محمد مصطفى زيزى116244

الشيخ كفراألدبىمبصرالقوى عبد محمد رضا سهير116245

الشيخ كفراألدبىمبصرالعربى محمد احمد رمضان شرين116246

الشيخ كفراألدبىمبصرهالل السيد محمد ياسر شيماء116247

الشيخ كفراألدبىمبصرالنجار ابراهيم ابراهيم مسعود هند116248

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد سعد عباس مصطفى وفاء116249

الشيخ كفراألدبىمبصرالقصاص بيومى السيد محمد اسماء116250

الشيخ كفراألدبىمبصرعباس توفيق مدحت االء116251
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ن333المثلث/ ف

ن340المثلث/ ف

ن342المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن315المثلث/ ف

ن329المثلث/ ف

ن315المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن332.5المثلث/ ف

ن349المثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ثانفوه/ ف

راسبفوه/ ف

راسبفوه/ ف

ثانفوه/ ف

راسبفوه/ ف

ن382فوه/ ف

ثانفوه/ ف

ن443فوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

راسبفوه/ ف

راسبفوه/ ف

ن358فوه/ ف

راسبالسالمية/ ف

ن375السالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن361السالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن337مطوبس/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4569

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفراألدبىمبصرحمدون ابراهيم ناصف امل116252

الشيخ كفراألدبىمبصرالنشال هللا عبد حسين اسراء116253

الشيخ كفراألدبىمبصرالحمراوى محمد توفيق اسراء116254

الشيخ كفراألدبىمبصرالشعراوى المحسن عبد خيرى ايمان116255

الشيخ كفراألدبىمبصرهريدى زكى عادل ايمان116256

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد سعيد على ايمان116257

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد نعمان وجيه ايناس116258

الشيخ كفراألدبىمبصربردان محمود العال ابو عبده دعاء116259

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعداوى الكريم عبد نبيل رانيا116260

الشيخ كفراألدبىمبصركحله محمود محمود احمد سلمى116261

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه باتع العزيز عبد شيماء116262

الشيخ كفراألدبىمبصرالبلط الحميد عبد وليد صفاء116263

الشيخ كفراألدبىمبصربريكه ابو محمد السالم عبد محمد عبير116264

الشيخ كفراألدبىمبصرالغواب يوسف عبده محمد عهود116265

الشيخ كفراألدبىمبصرالدفراوى على اسماعيل مشيره116266

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد رفعت اسماعيل ملك116267

الشيخ كفراألدبىمبصرحراز سعد توفيق منى116268

الشيخ كفراألدبىمبصرشعبان العطا ابو محمد منى116269

الشيخ كفراألدبىمبصرهاللى سعيد سعيد ندى116270

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى ابو محمود عوض احمد السيده116271

الشيخ كفراألدبىمبصرشافع محمد ابراهيم اسراء116272

الشيخ كفراألدبىمبصرالشرنوبى الغنى عبد بركات اسراء116273

الشيخ كفراألدبىمبصرقنبر محمد سعيد سميره116274

الشيخ كفراألدبىمبصرالبنا جميل مختار منى116275

الشيخ كفراألدبىمبصرالغروبى الفتاح عبد محمود ناهد116276

الشيخ كفراألدبىمبصرالحالج السيد حماد فهمى نهاد116277

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد احمد نورهان116278

الشيخ كفراألدبىمبصربدين ابراهيم محمد ابراهيم اسراء116279

الشيخ كفراألدبىمبصركبيشه محمد النبى عبد سالم اسماء116280

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم حسن فهمى منتصر اسماء116281

الشيخ كفراألدبىمبصرسعده ابو مغازى السعيد محمد اكرام116282

الشيخ كفراألدبىمبصرحرويس عباس العزيز عبد جمال انجى116283

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم رجب محمد حموده االء116284

الشيخ كفراألدبىمبصرعمار عمر على الجواد عبد ايمان116285

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر البيلى على اشرف خلود116286

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه محمد خليفه حسن دينا116287

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد السعيد الجواد عبد دعاء116288

الشيخ كفراألدبىمبصرغانم هللا فتح محمد زينب116289

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن مغازى الجواد عبد سعد سعيده116290

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور احمد سيد المقصود عبد محمد سوريا116291

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى محمد محمود محمد شيماء116292

الشيخ كفراألدبىمبصرالخبيرى الوهاب عبد المجيد عبد حليل شيماء116293
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ن370مطوبس/ ف

ن353مطوبس/ ف

ن336مطوبس/ ف

ن367مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن351مطوبس/ ف

ن341مطوبس/ ف

ن332مطوبس/ ف

ن367مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن342مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن332مطوبس/ ف

ن331مطوبس/ ف

ن321مطوبس/ ف

ن392مطوبس/ ف

ن330مطوبس/ ف

راسبمطوبس/ ف

ن372مطوبس/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن337عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن328عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن352عمرو عزبة/ ف

ن351عمرو عزبة/ ف

ن356عمرو عزبة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ن330العظمة/ ف

ن348العظمة/ ف

ن362العظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصربدر بيلى السيد الغفار عبد احمد عال116294

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن محمد المالك عبد محمد عهود116295

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن مغازى البراوى مسعد نجاه116296

الشيخ كفراألدبىمبصرفرحات القادر عبد احمد رضا ياسمين116297

الشيخ كفراألدبىمبصرالجوهرى ابراهيم محمد خالد اسراء116298

الشيخ كفراألدبىمبصرريه محمد السيد على اسماء116299

الشيخ كفراألدبىمبصرالفراعى محمد على محمد امنيه116300

الشيخ كفراألدبىمبصرالهادى عبد الفتوح ابو رجب ايمان116301

الشيخ كفراألدبىمبصرمجاهد احمد الوكيل عبد وائل ايناس116302

الشيخ كفراألدبىمبصرشلوف على الفتاح عبد على ايه116303

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد يوسف اللطيف عبد حامد دعاء116304

الشيخ كفراألدبىمبصرمحجوب احمد الشربينى العزيز عبد شيماء116305

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد خلف انيس خلف لمياء116306

الشيخ كفراألدبىمبصرالجناينى محمد الفتاح عبد طلعت مديحه116307

الشيخ كفراألدبىمبصرحامد الحميد عبد جابر احمد مريم116308

الشيخ كفراألدبىمبصرشريف برهام حامد الشعشاعى مريم116309

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد الرحمن عبد ابراهيم محمد مريم116310

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه محمد فرج عماد منار116311

الشيخ كفراألدبىمبصرشحاته المقصود عبد الشحات محمد نورهان116312

الشيخ كفراألدبىمبصرالشربينى جاد الشربينى القادر عبد نيره116313

الشيخ كفراألدبىمبصرسعد عطيه كامل السيد هانم116314

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى عطيه الحميد عبد طلعت هدى116315

الشيخ كفراألدبىمبصرغنام فتوح عبود صالح ايه116316

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد العليم عبد المنعم عبد اسماء116317

الشيخ كفراألدبىمبصرفؤاد المرسى ابراهيم ايناس116318

الشيخ كفراألدبىمبصرمبارك محمد الحميد عبد جمال تسنيم116319

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه غازى على عماد هشام رنا116320

الشيخ كفراألدبىمبصرالسميع عبد السيد السميع عبد فوزى سحر116321

الشيخ كفراألدبىمبصرالمنوفى محمد السيد صفاء116322

الشيخ كفراألدبىمبصرالصباغ ابراهيم حسن ابراهيم مريم116323

الشيخ كفراألدبىمبصرالزينى بسيونى محمد امل116324

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى على المهدى على ايه116325

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد ايه116326

الشيخ كفراألدبىمبصرالكرام ابو النبى عبد محمد ايمان116327

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد عوض محمد ياسر ايمان116328

الشيخ كفراألدبىمبصرمحرم محمد الدين محى سالم خلود116329

الشيخ كفراألدبىمبصرالعدوى محمود صديق فؤاد ريم116330

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم الصادق عبد محمد ساره116331

الشيخ كفراألدبىمبصرالمتولى سليمان المتولى السيد صابرين116332

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد هللا عبد على الحميد عبد عائشه116333

الشيخ كفراألدبىمبصرمسلم احمد محمد انور مريم116334

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد محمود مفيده116335
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ثانالعظمة/ ف

ن348العظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن365بيال/ ف

ن321بيال/ ف

ن381بيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن413بيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن400بيال/ ف

ثانبيال/ ف

راسببيال/ ف

ن343بيال/ ف

ن384بيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن325بيال/ ف

راسببيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن360.5الطويل الكوم/ ف

ن388الطويل الكوم/ ف

ن355الطويل الكوم/ ف

ن382الطويل الكوم/ ف

ن330الطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ن376الطويل الكوم/ ف

ن336الطويل الكوم/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن355الحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ن361الحامول/ ف

ن325الحامول/ ف

ن344الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يوسف السالم عبد منى116336

الشيخ كفراألدبىمبصرمرعى احمد على ربيع محمد مها116337

الشيخ كفراألدبىمبصرمرعى احمد على ربيع محمد مى116338

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد مى116339

الشيخ كفراألدبىمبصرعاشور على مصطفى طارق محمد االء116340

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى ابراهيم العظيم عبد محمد الشيماء116341

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى ابراهيم السالم عبد شعبان حسناء116342

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد على العزيز عبد محمد مياده116343

الشيخ كفراألدبىمبصرمسعد العزيز عبد محمد ناهد116344

الشيخ كفراألدبىمبصرالطبجى احمد صادق احمد هاجر116345

الشيخ كفراألدبىمبصركمون ابو ابراهيم لطفى محمد دنيا116346

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى شحاته شحاته حسن رانيا116347

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى السيد محمد جمعه مكرم شيماء116348

الشيخ كفراألدبىمبصرالمجيد عبد العباس ابو احمد فاطمه116349

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد غازى ذكى كاميليا116350

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاد عاطف القادر عبد منى116351

الشيخ كفراألدبىمبصرهدهد زكى اللطيف عبد مها116352

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا جاد الجواد عبد الدين محى عارف مى116353

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى محمد مصطفى محمد نجوى116354

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعدنى شحاته السيد نورا116355

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى محمد محمود شعبان نوره116356

الشيخ كفراألدبىمبصرالرحمن عبد يونس حمدى يمنى116357

الشيخ كفراألدبىمبصرفضيل احمد على صبرى دعاء116358

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد محمد محمد محمد اسماء116359

الدقهليةاألدبىمبصرالبحيرى على على محمود امل116360

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل هللا عبد ابراهيم نصر داليا116361

الدقهليةاألدبىمبصرمشعل ابراهيم حسن عالء علياء116362

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد سمير ايمن غدير116363

الدقهليةاألدبىمبصرعالم ابراهيم زكى رضا غرام116364

الدقهليةاألدبىمبصرالعجمى محمد اللطيف عبد يوسف الزهراء فاطمه116365

الدقهليةاألدبىمبصرزهران رمضان محمد عاطف فاطمه116366

الدقهليةاألدبىمبصرعيطه السعيد الحكيم عبد محمد فايزه116367

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل محمد لطفى محمد منار116368

الدقهليةاألدبىمبصرقرمد العزيز عبد عمر عمر نورهان116369

الدقهليةاألدبىمبصرخيال خليل الهادى عبد احمد هاجر116370

الدقهليةاألدبىمبصرشتا اسماعيل فراج زغلول هاجر116371

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد جمال منار116372

الدقهليةاألدبىمبصرالبدوى حسين احمد حسين ايه116373

الدقهليةاألدبىمبصرهالل حمدى مصطفى مريم116374

الدقهليةاألدبىمبصرالعطا ابو احمد هللا عبد احمد خديجه116375

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه عبده عطيه رحمه116376

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد المقصود عبد محمد احمد عزه116377
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ن343الحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

راسببلطيم/ ف

راسببلطيم/ ف

راسببلطيم/ ف

ن365بلطيم/ ف

راسببلطيم/ ف

ن326بلطيم/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ن315البرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن352الحجر اويش/ ف

ن317الحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ن343الحجر اويش/ ف

ن342الحجر اويش/ ف

ن333الحجر اويش/ ف

ن347الحجر اويش/ ف

ن358الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن315الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن377طناح/ ف

ثانشها/ ف

ن325شها/ ف

ن357تلبانة/ ف

ن365تلبانة/ ف

ثانتلبانة/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد مصطفى محمود السيد عبير116378

الدقهليةاألدبىمبصرالمنعم عبد معوض محمود شيماء116379

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السعيد السيد السعيد اسراء116380

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود سعد السعيد اسماء116381

الدقهليةاألدبىمبصرالشناوى رمضان سند عادل ايمان116382

الدقهليةاألدبىمبصرغازى محمد السيد رضا زينب116383

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه محمد الرحمن عبد ابراهيم فاطمه116384

الدقهليةاألدبىمبصرخليل زكى محمد ثروت فاطمه116385

الدقهليةاألدبىمبصرالقوى عبد بدوى محمد نوره116386

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد معروف محمد عاطف والء116387

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حبيب فوزى محمد اسراء116388

الدقهليةاألدبىمبصررمضان سعد السعيد السيده116389

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد الرحمن عبد عوض امانى116390

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد المتولى ناصر امانى116391

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد عطيه عطيه بسنت116392

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد الغنى عبد محمد رضا رقيه116393

الدقهليةاألدبىمبصرسليم احمد الدين صالح محمد سمر116394

الدقهليةاألدبىمبصرطلبه الرسول عبد محمد منار116395

الدقهليةاألدبىمبصرصادق البارى عبد صادق محمد هناء116396

الدقهليةاألدبىمبصرحسين سعد الباسط عبد اسراء116397

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد جمال ايمان116398

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد فتحى محمد عالء هللا منه116399

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السعيد رضا هاجر116400

الدقهليةاألدبىمبصرالباز عطيه عطا وجيه هاجر116401

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد ابراهيم نزيه اسراء116402

الدقهليةاألدبىمبصرداود رمضان سليمان رمضان ايمان116403

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السيد عرفات دعاء116404

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم ابراهيم رقيه116405

الدقهليةاألدبىمبصرداود السيد حافظ رجب شرين116406

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد الحليم عبد المعطى عبد فتحيه116407

الدقهليةاألدبىمبصرعزيز فؤاد محمد لولو116408

الدقهليةاألدبىمبصرعمر احمد الخالق عبد منير منى116409

الدقهليةاألدبىمبصرسعد محمود الفتاح عبد محمد دنيا116410

الدقهليةاألدبىمبصريوسف العزيز عبد السيد محمد زوزو116411

الدقهليةاألدبىمبصريوسف االمام طلعت جابر مريم116412

الدقهليةاألدبىمبصرعلى العظيم عبد الصمد عبد العظيم عبد تسنيم116413

الدقهليةاألدبىمبصرالعليمى احمد حسين محمود خلود116414

الدقهليةاألدبىمبصرعبده احمد الحميد عبد شريف سعاد116415

الدقهليةاألدبىمبصرجردوح على عبده على احمد سناء116416

الدقهليةاألدبىمبصرالنجاه ابو متولى الحى عبد صبرى التهامى فاطمه116417

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد ناصر نرمين116418

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد ذكى احمد محمود نورا116419
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ثانتلبانة/ ف

ن325على ميت/ ف

راسببدواى كفر/ ف

ن319سندوب منية/ ف

ن322سندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن350سندوب منية/ ف

راسبسندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

راسبالدربى كوم/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

ن315الدربى كوم/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

ن315.5الدربى كوم/ ف

ن315الدربى كوم/ ف

ن321الدربى كوم/ ف

ن363الدربى كوم/ ف

ن361االعظم االمام/ ف

ن337االعظم االمام/ ف

ن340االعظم االمام/ ف

ن329االعظم االمام/ ف

ن317مراس بنى كوم/ ف

ن331بلجاى/ ف

ثانبلجاى/ ف

ثانبلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

ثانبلجاى/ ف

ثانبلجاى/ ف

ن345بلجاى/ ف

ن348بلجاى/ ف

راسبالدنابيق/ ف

ثانالدنابيق/ ف

ن334الدنابيق/ ف

ن351غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن318غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن320غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن357غمر ميت/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى محمد السعيد احمد ياسمينا116420

الدقهليةاألدبىمبصرزكريا فاروق نبيه ابتسام116421

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الواحد عبد المنعم عبد امنيه116422

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان المنعم عبد احمد منى116423

الدقهليةاألدبىمبصرالصروى مصطفى محمد مصطفى هاجر116424

الدقهليةاألدبىمبصراالعوج هللا عوض محمد محمود خالد رحمه116425

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمود صالح خالد هويدا116426

الدقهليةاألدبىمبصرسمرى كمال محمود محمود سلمى116427

الدقهليةاألدبىمبصرعزب العظيم عبد السيد اسماء116428

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سليمان محمد اسماء116429

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخ اسماعيل الرازق عبد مصطفى اسماء116430

الدقهليةاألدبىمبصرحمامه محمد مصطفى فريد داليا116431

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمود محمد احمد دينا116432

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عوض محمد احمد صبرى نورهان116433

الدقهليةاألدبىمبصرهندى حمزه محمد عالم مريم116434

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد على محمد ناديه116435

الدقهليةاألدبىمبصرالعنين ابو السعيد محمد محمود حنان116436

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد حسن سليمان السيد امينه116437

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد صالح اسماء116438

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الحمد ابو السميع عبد الحليم عبد روضه116439

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ابراهيم السيد هاجر116440

الدقهليةاألدبىمبصرالواحد عبد السيد الباسط عبد سمر116441

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد السيد مصباح سلوى116442

الدقهليةاألدبىمبصرالدالى ابراهيم على محمد منى116443

الدقهليةاألدبىمبصرعلى النبى عبد عزيز زينب116444

الدقهليةاألدبىمبصرحسين الحكيم عبد حسين سميره116445

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحى عبد احمد فاطمه116446

الدقهليةاألدبىمبصراحمد سيد السيد محمد السيد يارا116447

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم حنان116448

الدقهليةاألدبىمبصرحسن ابراهيم عيد حسن شيماء116449

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد سعد شريف نورهان116450

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم جمعه اسراء116451

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان محمود عثمان عبده رشا116452

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد رمضان الشحات اشرف حوريه116453

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد ياسر اسماء116454

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد حسن محمد داليا116455

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان على موسى ممدوح شويكار116456

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل طه كامل زكريا شيماء116457

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد السيد فهمى خليفه فاطمه116458

الدقهليةاألدبىمبصرعطيه المتولى حامد ياسر ندا116459

الدقهليةاألدبىمبصرمحجوب ابراهيم ياسر ايمان116460

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور ربه عبد السعيد ايه116461
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ثانغمر ميت/ ف

ن336يعيش ميت/ ف

ثانيعيش ميت/ ف

ن352يعيش ميت/ ف

ثانيعيش ميت/ ف

ن382اتميدة/ ف

راسباتميدة/ ف

ن376.5النور كوم/ ف

ن330بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن334بالدقهلية الرحمانية/ ف

ثاندماص/ ف

ن384دماص/ ف

ثاندنديط/ ف

ن315دنديط/ ف

ثانهالل الشيخ كفر/ ف

ثانهالل الشيخ كفر/ ف

ثانبشال/ ف

ثانناجى ميت/ ف

ثانناجى ميت/ ف

ثانناجى ميت/ ف

ن322ناجى ميت/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

راسبالزهايرة/ ف

ثانشبراسندى/ ف

ثانشبراسندى/ ف

ثانشبراسندى/ ف

ن354الحجايزة/ ف

ن441الحجايزة/ ف

ثانالحجايزة/ ف

ن348العزاوى/ ف

ثانالعزاوى/ ف

ثانالعزاوى/ ف

ثانطهواى/ ف

ن366طهواى/ ف

ن323طهواى/ ف

ن351طهواى/ ف

ثانطهواى/ ف

راسبطهواى/ ف

ثانالمقاطعة/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرسالم العزيز عبد محمد خديجه116462

الدقهليةاألدبىمبصرالغيط ابو احمد السيد ساميه116463

الدقهليةاألدبىمبصرالصايغ المتولى حسن شيماء116464

الدقهليةاألدبىمبصرااللفى مصطفى الناصر عبد شيماء116465

الدقهليةاألدبىمبصرالزغبى مصطفى عماد محاسن116466

الدقهليةاألدبىمبصرالدهشان فتحى محمد منى116467

الدقهليةاألدبىمبصرزيد ابو احمد فتحى محسن ندى116468

الدقهليةاألدبىمبصرالسنباطى محمود نجيب حسن روان116469

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد الجيوشى عاطف ايمان116470

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى امين فاطمه116471

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد ابراهيم نورهان116472

الدقهليةاألدبىمبصرمحجوب رجب كامل رضا هويدا116473

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمد بسنت116474

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد فوقى ابراهيم روحيه116475

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الهادى عبد احمد ايمن ايه116476

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى على محمد ثروت امل116477

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد نصر المولى عبد السيد اسراء116478

الدقهليةاألدبىمبصرقيراط على ابراهيم حسين ساره116479

الدقهليةاألدبىمبصرسمره محمد الحماقى رزق امينه116480

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم المتولى المتولى تهانى116481

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم محمد الخالق عبد مصطفى ناديه116482

الدقهليةاألدبىمبصرعلى مصطفى محمود عوض ندا116483

الدقهليةاألدبىمبصرفرج المتولى الصالحين تاج وليد نورا116484

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد العزيز عبد اسراء116485

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد على مصطفى االء116486

الدقهليةاألدبىمبصرفراج اسماعيل عبده مجاهد مريم116487

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد رمضان هللا عبد ايه116488

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد على طارق رانيا116489

الدقهليةاألدبىمبصركامل فؤاد كامل فاطمه116490

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد احمد مريم116491

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد كمال كمال ميرنا116492

الدقهليةاألدبىمبصررزق المنعم عبد مسعد مياده116493

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم المعاطى ابو عزت ايه116494

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على الجواد عبد ايمان116495

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد السعيد على فاطمه116496

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد مراد نعيم انجى116497

الدقهليةاألدبىمبصرالخبير عبد الدسوقى ابراهيم فاطمه116498

الدقهليةاألدبىمبصرالتهامى الوهاب عبد محمد هاجر116499

الدقهليةاألدبىمبصرالمكاوى السيد عوض ابراهيم سماح116500

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد محمد كريمه116501

الدقهليةاألدبىمبصرحافظ جمعه ابراهيم مريم116502

الدقهليةاألدبىمبصرالسميع عبد محمد العربى منى116503
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ثانابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

ن354ابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

ثانمسعود ميت/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن338فيشابنا/ ف

ن354فيشابنا/ ف

ن342فيشابنا/ ف

ن346فيشابنا/ ف

ن322الحمص النور برج/ ف

ن317سنجيد/ ف

ثاناالخالص تبارك/ ف

ن322االخالص تبارك/ ف

ثانطلخا/ ف

ن367البدوى منشأة/ ف

ن361البدوى منشأة/ ف

ن345البدوى منشأة/ ف

راسبالكرما ميت/ ف

ثانالكرما ميت/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ن315القديم دميرة كفر/ ف

ن367عنتر ميت/ ف

ن321عنتر ميت/ ف

ن369عنتر ميت/ ف

ن327عنتر ميت/ ف

ثانعنتر ميت/ ف

ن342عنتر ميت/ ف

ثاننبروه/ ف

راسبطنيخ/ ف

ن331النحال ميت/ ف

ثاننجير/ ف

ثاننجير/ ف

ثاننجير/ ف

ن315مؤمن الخولى ميت/ ف

ثانمؤمن الخولى ميت/ ف

ن343مؤمن الخولى ميت/ ف

ن339مؤمن الخولى ميت/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالغرباوى ابراهيم خليل عماد زينب116504

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد الفتوح ابو محى سوزان116505

الدقهليةاألدبىمبصرفوده احمد محمد زكريا مياده116506

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد حسن روان116507

الدقهليةاألدبىمبصرشاهين عطا محمد محمود ريم116508

الدقهليةاألدبىمبصرعلى على احمد صالح ريهام116509

الدقهليةاألدبىمبصرسالم حسن محمود لمياء116510

الدقهليةاألدبىمبصرعطا احمد احمد اشرف يارا116511

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الستار عبد احمد االء116513

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود ابراهيم السيد ايه116514

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين محمد عثمان ابراهيم الزهراء فاطمه116515

الدقهليةاألدبىمبصرعيد الدين اسالم رضا مى116516

الدقهليةاألدبىمبصرمسعد محمد مسعد عيد ايه116517

الدقهليةاألدبىمبصرمسعد محمد مسعد رمضان ايمان116518

الدقهليةاألدبىمبصرالصديق عمران محمد عصام خلود116519

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السعيد محمد فاطمه116520

الدقهليةاألدبىمبصرغلوش جمعه احمد جمعه ليلى116521

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى عطيه السيد مريم116522

الدقهليةاألدبىمبصرجمعه احمد محمد هانم116523

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الطاهرى طلعت ثروت امانى116524

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد البديع عبد محمد هاله116525

الدقهليةاألدبىمبصرالقصبى حسن محمد عبده ايه116526

الدقهليةاألدبىمبصرفراج على احمد محمود هللا منه116527

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حمزه سعيد ايه116528

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد سعد صالح ايه116529

الدقهليةاألدبىمبصرالاله عبد محمد الاله عبد ساره116530

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود رضا عال116531

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى عباس حسن نجاه116532

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد الرحمن عبد اسماء116533

الدقهليةاألدبىمبصرالحافظ عبد حامد زكريا خلود116534

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الصابور عبد هللا عبد دينا116535

الدقهليةاألدبىمبصرالعدوى على فكرى الزهراء116536

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد محمد سوريا116537

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الدسوقى محمد فاديه116538

الدقهليةاألدبىمبصرالجغيل محمد احمد ماهر فاطمه116539

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى ابراهيم الغنى عبد محمد حماس116540

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم زغلول نجيب ايه116541

الدقهليةاألدبىمبصرالدين علم حلمى صبرى سهيله116542

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الهادى عبد سعد شروق116543

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى الفتاح عبد فكرى مروه116544

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد النبوى مريم116545

الدقهليةاألدبىمبصراللطيف عبد خميس محمد هاديه116546
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ن328الكردى/ ف

ن328الكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ن379الكردى/ ف

ن358الكردى/ ف

ن346الكردى/ ف

ن377الكردى/ ف

ن344الكردى/ ف

ن328عاصم ميت/ ف

ن339عاصم ميت/ ف

ثانعاصم ميت/ ف

ثانعاصم ميت/ ف

ثانالبجالت/ ف

ثانالبجالت/ ف

ثانالبجالت/ ف

ثانالبجالت/ ف

ثانالبجالت/ ف

ثانالبجالت/ ف

ثانالبجالت/ ف

ن371بالدقهلية النزل/ ف

ن375بالدقهلية النزل/ ف

ن388بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن345خامس بلقاس/ ف

ن343خامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ن322خامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ن399ابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن334ابودشيشة/ ف

ن345ابودشيشة/ ف

ن338ابودشيشة/ ف

ن346ابودشيشة/ ف

ن346ابودشيشة/ ف

ثانالمعصرة/ ف

ن327الستامونى/ ف

ن340الستامونى/ ف

ن329الستامونى/ ف

ن336الستامونى/ ف

ن351الستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سرور محمد شروق116547

الدقهليةاألدبىمبصررشاد شكرى رشاد سماح116548

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد ماهر خلود116549

الدقهليةاألدبىمبصرعلى جوده العزيز عبد رضا116550

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الحكيم عبد محمد شيماء116551

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد منى116552

الدقهليةاألدبىمبصرالمعطى عبد البدوى محمد نوره116553

الدقهليةاألدبىمبصريوسف محمد جمال هيدى116554

الدقهليةاألدبىمبصرزكى المعبود عبد حمدى ياسمين116555

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السالم عبد عالء اسراء116556

الدقهليةاألدبىمبصرالجيد عبد فؤاد زهران حنان116557

الدقهليةاألدبىمبصرالرازق عبد موسى جمال ايمان116558

الدقهليةاألدبىمبصرالسعدنى محمد السعدنى حنان116559

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم رشاد الرحيم عبد حليمه116560

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد نجاح سند خديجه116561

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد جمعه احمد فايزه116562

الدقهليةاألدبىمبصرعباس محمد محمد هاله116563

الدقهليةاألدبىمبصرعبيد العزيز عبد فهيم ربيع ايه116564

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى على محمد خديجه116565

الدقهليةاألدبىمبصرفرج العليم عبد محمد هاجر116566

الدقهليةاألدبىمبصرحسن متولى حسن خالد شربات116567

الدقهليةاألدبىمبصرعيطه احمد حامد حمدان شروق116568

الدقهليةاألدبىمبصرشميس محمد عبده احمد صفاء116569

الدقهليةاألدبىمبصرطه العال عبد حسن اسماء116570

الدقهليةاألدبىمبصريوسف االحمدى مدحت اميره116571

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم البسطويسى محمد اميره116572

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد ايه116573

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد ياسين دعاء116574

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمد حسن ريهام116575

الدقهليةاألدبىمبصرجاد محمد السيد زينب116576

الدقهليةاألدبىمبصرهالل المتولى الراجحى سماح116577

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى السعيد بدر سميحه116578

الدقهليةاألدبىمبصرشحاته المالك عبد المتولى شاديه116579

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم رفعت ابراهيم شرين116580

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى هللا عبد احمد عزه116581

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الطنطاوى على عال116582

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد زكريا صالح نسرين116583

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الفتاح عبد السيد نورا116584

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات ربه عبد جمعه نيره116585

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد منصور محمد هانم116586

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد حامد ياسر هايدى116587

الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد السالم عبد محمود ريهام116588
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ثانالشوامى/ ف

ثانالبغدادى/ ف

ثانالمعصرة شرقية/ ف

ن374المعصرة شرقية/ ف

ن317المعصرة شرقية/ ف

راسبالمعصرة شرقية/ ف

ثانالمعصرة شرقية/ ف

ن332المعصرة شرقية/ ف

ن343المعصرة شرقية/ ف

ثانالغربية المستعمرة/ ف

ن319الغربية المستعمرة/ ف

ثانابوماضى55/ ف

ثانابوماضى55/ ف

راسبابوماضى55/ ف

ثانابوماضى55/ ف

ثانابوماضى55/ ف

ثانابوماضى55/ ف

ثانالضهرية/ ف

راسبالضهرية/ ف

ن315الضهرية/ ف

ن361دنجواى/ ف

ثاندنجواى/ ف

ثاندنجواى/ ف

راسبظفر/ ف

ن334ظفر/ ف

ن319ظفر/ ف

ن346ظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ن351ظفر/ ف

ن342ظفر/ ف

راسبظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ن332ظفر/ ف

ن398ظفر/ ف

ن326ظفر/ ف

راسبظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ن391ظفر/ ف

ثانظفر/ ف

راسبظفر/ ف

ثانالبيضاء/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرحسين محمد محمد دنيا116589

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد عادل ازهار116590

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان المولى عبد ابراهيم اسماء116591

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد العظيم عبد وهدان امل116592

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد ايمن ايمان116593

الدقهليةاألدبىمبصرعباس السالم عبد العزيز عبد رانيا116594

الدقهليةاألدبىمبصرحسن محمود محمد مى116595

الدقهليةاألدبىمبصرعطوه السيد ابراهيم هانم116596

الدقهليةاألدبىمبصرالحنفى مسعد حلمى مسعد اسراء116597

الدقهليةاألدبىمبصردويب احمد االباصيرى احمد امانى116598

الدقهليةاألدبىمبصرعوض عوض توفيق توفيق االء116599

الدقهليةاألدبىمبصرعاشور الحسانين الغريب محمد امانى116600

الدقهليةاألدبىمبصرمخيمر الرحيم عبد الغريب احمد ايمان116601

الدقهليةاألدبىمبصرالصياد ابراهيم طلعت ايمان116602

الدقهليةاألدبىمبصرحيدر ابراهيم ابراهيم منير ايمان116603

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه احمد محمد احمد ايناس116604

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى مصطفى الدين على على اسماء116605

الدقهليةاألدبىمبصرحسان عبده محمد خلود116606

الدقهليةاألدبىمبصرالخضرى مصطفى عبده زكريا داليا116607

الدقهليةاألدبىمبصرالشيخ ابراهيم المهدى صالح رويدا116608

الدقهليةاألدبىمبصرمزروع السعيد رمضان سمير ساره116609

الدقهليةاألدبىمبصروهيب محمود السيد ابراهيم سلمى116610

الدقهليةاألدبىمبصرجعفر محمد يوسف خالد سلوى116611

الدقهليةاألدبىمبصرالنجيرى ابراهيم ابراهيم خالد شاهندا116612

الدقهليةاألدبىمبصراحمد زكى رشاد راضى صابرين116613

الدقهليةاألدبىمبصرصقر حسن رشاد محمد محمد منى116614

الدقهليةاألدبىمبصررحمو على حلمى حسن نرمين116615

الدقهليةاألدبىمبصرالحمايل ابو السعيد السيد رمضان والء116616

الدقهليةاألدبىمبصردرويش المقصود عبد ابراهيم ابراهيم يارا116617

الدقهليةاألدبىمبصرواجد خير محمد منصور ابراهيم بثينه116618

الدقهليةاألدبىمبصرالاليح السيد السيد نصر داليا116619

الدقهليةاألدبىمبصرعامر الفتاح عبد محمد محمد هبه116620

الدقهليةاألدبىمبصرراجح السيد المهدى سالمه اسراء116621

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد حمدينو ايه116622

الدقهليةاألدبىمبصرمنتصر السيد محمد الهادى عبد ايه116623

الدقهليةاألدبىمبصرطمان ابراهيم ابراهيم محمد ايه116624

الدقهليةاألدبىمبصرغنيم محمد محمد محمود مروه116625

الدقهليةاألدبىمبصرعوف هللا عبد محمد محمد ابراهيم منار116626

الدقهليةاألدبىمبصرالمظى مصطفى ابراهيم محمد السيد نورهان116627

الدقهليةاألدبىمبصرالحى عبد المنعم عبد السيد السيد اسراء116628

الدقهليةاألدبىمبصرصبح الحسينى تركى سمير سمر116629

الدقهليةاألدبىمبصرالصاوى سعيد السعيد محمد اسراء116630
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ثانالبيضاء/ ف

ثانصدقا/ ف

ثانصدقا/ ف

ن320صدقا/ ف

ثانصدقا/ ف

راسبصدقا/ ف

ن434صدقا/ ف

ثانصدقا/ ف

ن365المنزلة/ ف

ن335المنزلة/ ف

ن345المنزلة/ ف

ن347المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن338المنزلة/ ف

ن329المنزلة/ ف

ن340المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن349المنزلة/ ف

ن346المنزلة/ ف

ن327المنزلة/ ف

ن327المنزلة/ ف

ن329المنزلة/ ف

ن337المنزلة/ ف

ن339المنزلة/ ف

ن348المنزلة/ ف

ن343المنزلة/ ف

ن343المنزلة/ ف

ن347المنزلة/ ف

ثانالبصراط/ ف

ثانالبصراط/ ف

ثانالبصراط/ ف

ثانالعزيزة/ ف

ن354العزيزة/ ف

ن348العزيزة/ ف

ثانالعزيزة/ ف

ن362العزيزة/ ف

ثانالعزيزة/ ف

ثانالعزيزة/ ف

ن376النسايمة/ ف

ن375النسايمة/ ف

ثانالشبول/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالنقيب هللا عبد الرحيم عبد السالم عبد بشرى116631

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى المعاطى ابو عبده محمد جهاد116632

الدقهليةاألدبىمبصرمنصور الحسن ابو محمد الناصر عبد الزهراء فاطمه116633

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى احمد فوزى فوزى فاطمه116634

الدقهليةاألدبىمبصرالقشاوى حسين محمد اسراء116635

الدقهليةاألدبىمبصرالعاصى محمد محمد عالء اسماء116636

الدقهليةاألدبىمبصرالسويركى مختار حسن كامل جهاد116637

الدقهليةاألدبىمبصردعبس ابراهيم صبح محمد داليا116638

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمود محمد احمد رشا116639

الدقهليةاألدبىمبصرالصياد السيد اسماعيل محمد سلمى116640

الدقهليةاألدبىمبصرالشامى القادر عبد احمد سماح116641

الدقهليةاألدبىمبصرعاشور الطنطاوى السيد محمد صابرين116642

الدقهليةاألدبىمبصرالسمنودى الحسينى محمد جمال عفاف116643

الدقهليةاألدبىمبصريوسف ابراهيم محمد لمياء116644

الدقهليةاألدبىمبصرصبح احمد محمد نداء116645

الدقهليةاألدبىمبصرالجندى يوسف السيد احمد ندى116646

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى الددمونى حسن محمود نورهان116647

الدقهليةاألدبىمبصرالمولى عبد محمد محمود شكرى يمنى116648

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد عبده محمد على ايه116649

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حامد الدين جمال محمد ايه116650

الدقهليةاألدبىمبصرسالم ابراهيم احمد احمد السيد اسماء116651

الدقهليةاألدبىمبصرخاطر الجليل عبد السيد الجميل احمد امانى116652

الدقهليةاألدبىمبصرالعراقى يحى محمد محمد ايمان116653

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد رياض شعبان رحاب116654

الدقهليةاألدبىمبصرالحفنى طه محمود زغلول ايمن ساره116655

الدقهليةاألدبىمبصرالكنانى الرحمن عبد بكر محمد سلمى116656

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الدسوقى الفتاح عبد عادل منار116657

الدقهليةاألدبىمبصرالعتال مسعد مسعد عصام والء116658

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد بكر شهاب اللطيف عبد اسماء116659

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد عرفات ايمن حنين116660

الدقهليةاألدبىمبصرالحى عبد محمد محمد مالك منار116661

الدقهليةاألدبىمبصرالبغدادى احمد فتوح محمد نورهان116662

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد حجاج عمر اشرف ساره116663

الدقهليةاألدبىمبصرالرحمن عبد مستجير سمير اميره116664

الدقهليةاألدبىمبصرجويفل محمد السيد موسى نصره116665

دمياطاألدبىمبصرالشعراوى هللا عبد هللا عبد اسراء116666

دمياطاألدبىمبصرمعروف حسين على الزهراء فاطمه116667

دمياطاألدبىمبصرحسن المعاطى ابو احمد ايمان116668

دمياطاألدبىمبصرمراد خليفه محمد معوض ايمان116669

دمياطاألدبىمبصرالفيومى صبرى محمد ايه116670

دمياطاألدبىمبصراالغا رضا اسعد رنا116671

دمياطاألدبىمبصرعلى الشرباصى هاشم روميساء116672



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4588

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن332الشبول/ ف

ثانالشبول/ ف

ثانالشبول/ ف

ثانالشبول/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

راسببالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانالعصافرة/ ف

ثانالعصافرة/ ف

راسبالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

ثانسلسيـل ميت/ ف

راسبسلسيـل ميت/ ف

راسبسلسيـل ميت/ ف

راسبسلسيـل ميت/ ف

ثانالجديد الكفر/ ف

ثانالجوابر/ ف

راسباالتحاد/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ن326النموذجى البرج عزبة/ ف

راسبدمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

راسبدمياط/ ف

ثاندمياط/ ف
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دمياطاألدبىمبصرالرازق عبد محمد محمد زينب116673

دمياطاألدبىمبصرنصر على هشام سماء116674

دمياطاألدبىمبصروهبه محمد حسين صفا116675

دمياطاألدبىمبصرشحاته على الداودى محمد فلاير116676

دمياطاألدبىمبصرسته ابو مسعد محمد عادل ميرنا116677

دمياطاألدبىمبصرالحطاب زكى زكريا نسرين116678

دمياطاألدبىمبصراربعه ابو السيد محمد نورا116679

دمياطاألدبىمبصرصالح مصطفى العابدين زين كمال هللا هبه116680

دمياطاألدبىمبصرالسيد المحمدى السيد اسراء116681

دمياطاألدبىمبصرالبسيونى مروان السيد اسراء116682

دمياطاألدبىمبصرالمطلب عبد ابراهيم محمود نصر اسماء116683

دمياطاألدبىمبصرسرحان الحسينى رمضان محمد االء116684

دمياطاألدبىمبصرالجندى سعد ايمن روان116685

دمياطاألدبىمبصردباره ابو ابراهيم شاكر ساميه116686

دمياطاألدبىمبصرمجاهد عبده مختار عزه116687

دمياطاألدبىمبصرالشباسى المتولى عوض فاطمه116688

دمياطاألدبىمبصراالسمر حسن مصطفى هللا منه116689

دمياطاألدبىمبصرعثمان السيد محمد مى116690

دمياطاألدبىمبصرالشحات هللا عوض حسين هاجر116691

دمياطاألدبىمبصرالدرسه وفقى وفقى االء116692

دمياطاألدبىمبصرباز على حلمى فاطمه116693

دمياطاألدبىمبصرعزام الباز عبده ساره116694

دمياطاألدبىمبصرالعطوى رشاد حمدى سميه116695

دمياطاألدبىمبصرالسيد احمد حسن ابراهيم مريم116696

دمياطاألدبىمبصرغربيه الدين نصر محمد نادى اسراء116697

دمياطاألدبىمبصرسليم ابراهيم احمد السيد انجى116698

دمياطاألدبىمبصرسالل سالمه سالمه هديه116699

دمياطاألدبىمبصرسليمان الدسوقى العزيز عبد السعيد خلود116700

دمياطاألدبىمبصرزيان محمد النبى عبد السيد خيريه116701

دمياطاألدبىمبصرالقناوى مصطفى بالل محمد ايه116702

دمياطاألدبىمبصرعفيفى ابراهيم محمد رمزى اسماء116703

دمياطاألدبىمبصرالفتاح عبد لطفى الهادى عبد دنيا116704

دمياطاألدبىمبصرمحمود السيد مهدى شيماء116705

دمياطاألدبىمبصرالزغبى محمد محمد يحيى فايزه116706

دمياطاألدبىمبصرفوده الشرباصى طه عوض مروه116707

دمياطاألدبىمبصرابراهيم عفيفى ابراهيم مريم116708

دمياطاألدبىمبصربلح سليمان صالح اسامه مريم116709

دمياطاألدبىمبصرعالم ابو احمد عالم ابو محمد مريم116710

دمياطاألدبىمبصرعباس الجيد عبد العليم عبد منار116711

دمياطاألدبىمبصرالرحمن عبد شلقامى جمعه منصوره116712

دمياطاألدبىمبصريوسف محمد على فكرى ندا116713

دمياطاألدبىمبصرسليمان الشرباصى عيسى سالم نداء116714
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ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

راسبدمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن328الشعراء/ ف

ثانالشعراء/ ف

ن338الشعراء/ ف

ن350الشعراء/ ف

ن325الشعراء/ ف

ثانالشعراء/ ف

ن344الشعراء/ ف

ن320الشعراء/ ف

ثانالشعراء/ ف

ن316الشعراء/ ف

ثانالشعراء/ ف

ن364البصارطة/ ف

ثانالبصارطة/ ف

ن393البصارطة/ ف

ن364البصارطة/ ف

ثانالبصارطة/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف

ن315بدمياط الروضة/ ف

ن396بدمياط الناصرية/ ف

ن346الزرقا/ ف

ن333سعد كفر مدينة/ ف

ن322سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن330سعد كفر مدينة/ ف

ن315سعد كفر مدينة/ ف

ن356سعد كفر مدينة/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

ن358سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن331سعد كفر مدينة/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن315سعد كفر مدينة/ ف
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دمياطاألدبىمبصرجبل مصطفى اللطيف عبد سمير ندى116715

دمياطاألدبىمبصرالسقا محمد عارف مكرم نورا116716

دمياطاألدبىمبصرعفيفى ابراهيم محمد همام نورهان116717

دمياطاألدبىمبصرابراهيم السعيد ابراهيم هاجر116718

دمياطاألدبىمبصرحسين محمد محمد الزعيم هبه116719

دمياطاألدبىمبصرالقصبى المحسن عبد عادل ياسمين116720

دمياطاألدبىمبصرالكريم عبد العليم عبد رزق ايه116721

دمياطاألدبىمبصرعوض مطاوع محمود ايمان116722

دمياطاألدبىمبصرالصايغ اللطيف عبد محمد حازم دينا116723

دمياطاألدبىمبصرالرحيم عبد الغنى عبد السيد عزمى اسماء116724

دمياطاألدبىمبصرالعيسوى خالد محمد عبده امينه116725

دمياطاألدبىمبصرالبشبيشى الدسوقى الفضيل عبد كارم ساره116726

دمياطاألدبىمبصراالدهم المتولى عيد الباقى عبد رضا شروق116727

دمياطاألدبىمبصرعليوه عبده عثمان محمد اميره116728

دمياطاألدبىمبصرهللا عبد الفضيل عبد احمد امانى116729

دمياطاألدبىمبصرالسعودى صالح محمد هشام ايه116730

دمياطاألدبىمبصراحمد سيد القادر عبد ماهر ماهر خلود116731

دمياطاألدبىمبصرالعزازى محمد العزازى رضا مريم116732

دمياطاألدبىمبصرداود الفتاح عبد السيد السيد مريم116733

دمياطاألدبىمبصراالشقر محمد احمد ايه116734

دمياطاألدبىمبصرعليوه منصور احمد سيد بدر ساره116735

دمياطاألدبىمبصرمحمد حسين المنعم عبد عصام ساره116736

دمياطاألدبىمبصرسليمان حسن هللا عبد حسن شيماء116737

دمياطاألدبىمبصرالبيومى شبانه محمد عمر فاطمه116738

دمياطاألدبىمبصرقنديل محمد محمد مى116739

دمياطاألدبىمبصرمحمد صابر عنتر محمد نجالء116740

دمياطاألدبىمبصرعطا محمد ابراهيم عطا ابراهيم نورا116741

دمياطاألدبىمبصرهجرسى لطيف حلمى ميار116742

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه محمد السيد سامى ريم116743

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه محمد السيد سامى شروق116744

الشرقيةاألدبىمبصربيومى ابراهيم كمال محمد فاطمه116745

الشرقيةاألدبىمبصرطاهر محمد يسرى اسراء116746

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد زهدى احمد اسماء116747

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد الدين صالح محمد ايات116748

الشرقيةاألدبىمبصرجوهر محمد كمال ايناس116749

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد عوض محمد ايه116750

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد فتحى محمد خلود116751

الشرقيةاألدبىمبصرالبنا العزيز عبد سعيد السيد داليا116752

الشرقيةاألدبىمبصرالجمال محمد الجليل عبد مهدى داليا116753

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم الشحات محمد كامل داليا116754

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى فوزى محسن رشا116755

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه عمر عرفه ساميه116756
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راسبسعد كفر مدينة/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

ن325سعد كفر مدينة/ ف

ن362سعد كفر مدينة/ ف

ن346سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانالبلد سعد كفر/ ف

ثانالبلد سعد كفر/ ف

ثانالبلد سعد كفر/ ف

ثانابوغالب ميت/ ف

ثانابوغالب ميت/ ف

ن316ابوغالب ميت/ ف

ن315ابوغالب ميت/ ف

ثانسليمان كفر/ ف

ثانسليمان كفر/ ف

ن322سليمان كفر/ ف

ثانسليمان كفر/ ف

ثانسليمان كفر/ ف

ثانالغاب كفر/ ف

ثانالركابية/ ف

ثانالركابية/ ف

ثانالركابية/ ف

ثانالركابية/ ف

ثانالركابية/ ف

ثانالركابية/ ف

ثانالركابية/ ف

ن361المنورة المدينة/ ف

ن319المنورة المدينة/ ف

ثانالزقازيق/ ف

ثانالزقازيق/ ف

ن365الزقازيق/ ف

ن325.5الميمونة شنبارة/ ف

ن356الميمونة شنبارة/ ف

ن336الميمونة شنبارة/ ف

ن328الميمونة شنبارة/ ف

ن330الميمونة شنبارة/ ف

ن335الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن339الميمونة شنبارة/ ف

ن325الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن341الميمونة شنبارة/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد اللطيف عبد الغنى عبد سماح116757

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى محمد مصلحى ناديه116758

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد خلود116759

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه عيسى احمد ريم116760

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد ابراهيم حامد صابرين116761

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد سليم تامر ندى116762

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم نعيمه116763

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو مرسى الناصر عبد نورا116764

الشرقيةاألدبىمبصرحلبى محمد محمد شرف نيره116765

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد الدين تاج محمد شكرى اسماء116766

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم رمضان عباس صبحى اسماء116767

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد واصف عطيه ايه116768

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد محمد عثمان غاده116769

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عبده ناصف فاطمه116770

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه قطب فهمى قطب ياسمين116771

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه على الحميد عبد السيد زينات116772

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه السيد الحميد عبد محمد ياسمين116773

الشرقيةاألدبىمبصرذكى سمير اشرف ديانا116774

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عبده هانى رحمه116775

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد ابراهيم فتحى هدير116776

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد االء116777

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم على اميره116778

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عيد اشرف اسراء116779

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسن السيد اسراء116780

الشرقيةاألدبىمبصرالعزازى السيد الحميد عبد محمد ايمان116781

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد الصمد عبد محمد جهاد116782

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد كامل محمد غاليه116783

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم موسى السيد اميمه116784

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عيسى الدين سعد طارق ندا116785

الشرقيةاألدبىمبصرطعيمه محمد احمد صالح نورهان116786

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الجوهرى حمدى رومايسه116787

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الجوهرى حمدى رانيا116788

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد فرج محمد فتحيه116789

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد فرحه116790

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى احمد محمد ايمان116791

الشرقيةاألدبىمبصرالمؤمن عبد حسينى المؤمن عبد اميره116792

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد صالح ريهام116793

الشرقيةاألدبىمبصرحسن هللا عبد حسن ريهام116794

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد عادل سمر116795

الشرقيةاألدبىمبصرعكاشه الهادى عكاشه امل116796

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد طلعت سوزان116797

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد البصير عبد محمد عفاف116798
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ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ثانبالشرقية الطيبة/ ف

راسببالشرقية الطيبة/ ف

ثانبالشرقية الطيبة/ ف

ثانبالشرقية الطيبة/ ف

ثانبالشرقية الطيبة/ ف

ن338بالشرقية الطيبة/ ف

ن317القنايات/ ف

ن317القنايات/ ف

ن319القنايات/ ف

ن316القنايات/ ف

ثانالقنايات/ ف

ن350القنايات/ ف

ن379بهنباى/ ف

ن367بهنباى/ ف

ن357عامر بنى/ ف

ن372المسلمية/ ف

ن340المسلمية/ ف

ثاناباظة دسوقى/ ف

ثاناباظة دسوقى/ ف

ن359العصلوجى/ ف

ن368العصلوجى/ ف

ن345العصلوجى/ ف

ن468العصلوجى/ ف

ن362العصلوجى/ ف

ثاناباظة كفر/ ف

ن347اباظة كفر/ ف

ن350اباظة كفر/ ف

ثانعمران موسى كفر/ ف

راسبعمران موسى كفر/ ف

ن349عمران موسى كفر/ ف

ثانعمران موسى كفر/ ف

ن341كشيك/ ف

ن343كشيك/ ف

ثانكشيك/ ف

ن342كشيك/ ف

ن327كشيك/ ف

ن363مكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد شعبان السيد منى116799

الشرقيةاألدبىمبصرالسيدابراهيم محمد اشرف مى116800

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالمه عاطف نجالء116801

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود احمد نرمين116802

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد محمد هند116803

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد مصلح ساره116804

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد منصور الحميد عبد ليلى116805

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم لطفى شحته امل116806

الشرقيةاألدبىمبصرخضر احمد سيد هاشم ابو نهى116807

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد سيد هللا حمد شاهندا116808

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد عادل نورهان116809

الشرقيةاألدبىمبصرعبده احمد سامى اسماء116810

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد ثروت بسمه116811

الشرقيةاألدبىمبصرالوهاب عبد السيد محمود منار116812

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد مدحت محمد نورا116813

الشرقيةاألدبىمبصرالشوادفى السيد محسن سلمى116814

الشرقيةاألدبىمبصرالديب ابراهيم عبده احمد صفيه116815

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد السيد هللا منه116816

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد السيد هانم116817

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى محمد الحميد عبد احمد هبه116818

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سالمه محمد حسن يسرا116819

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود ابراهيم محمد خلود116820

الشرقيةاألدبىمبصراحمد العظيم عبد احمد دينا116821

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ابراهيم نورهان116822

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد ابراهيم ايه116823

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد البديع عبد عزت رقيه116824

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد وجيه مروه116825

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد جمال دينا116826

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد لبيب محمد ياسر مريم116827

الشرقيةاألدبىمبصرالزيات احمد محمد ابراهيم مروه116828

الشرقيةاألدبىمبصرمكاوى احمد محمد وفاء116829

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم القادر عبد ناصر احسان116830

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد ابراهيم محسن اروى116831

الشرقيةاألدبىمبصرالغرباوى شحاته السيد ابراهيم اسراء116832

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى مصطفى متولى السيد اسراء116833

الشرقيةاألدبىمبصرعمرو محمد ابراهيم اسماعيل محمد اسراء116834

الشرقيةاألدبىمبصرحامد عيسى عثمان محمد اسالم116835

الشرقيةاألدبىمبصرعقله السيد احمد السيد اسماء116836

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى صالح السيد اسماء116837

الشرقيةاألدبىمبصرعلى فؤاد احمد اشرف االء116838

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد لطفى االء116839

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد مسعود محمد االء116840
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راسبمكاوى كفر/ ف

ن332مكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ن365مكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

راسبالزنكلون/ ف

ثانالنخاس/ ف

ن315الزين ام/ ف

ن362الزين ام/ ف

ثانالحلوات/ ف

راسبالحلوات/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن335نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن324نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثانههيا/ ف

ن328ههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ن425ههيا/ ف

ن357المهدية/ ف

راسبالمهدية/ ف

ثانالمهدية/ ف

ن339العواسجة/ ف

ن351.5العواسجة/ ف

ن337العواسجة/ ف

ثانعجيبة كفر/ ف

ن360عجيبة كفر/ ف

ثانالزرزمون/ ف

ن337الزرزمون/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن346ابوكبير/ ف

ن323ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن361ابوكبير/ ف

ن343ابوكبير/ ف

ن348ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن423ابوكبير/ ف

ن410ابوكبير/ ف

ن341ابوكبير/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد حسينى صالح الشيماء116841

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى على متولى محمود امنيه116842

الشرقيةاألدبىمبصربيومى المعطى عبد احمد صبرى اميره116843

الشرقيةاألدبىمبصرعيسوى احمد السيد على امينه116844

الشرقيةاألدبىمبصرسيف احمد محمد ايه116845

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد حامد محمد ايه116846

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد البديع عبد احمد ايمان116847

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد خميس فريد محمد جيهان116848

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد احمد دينا116849

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد كمال الرحمن عبد رحاب116850

الشرقيةاألدبىمبصريوسف على محمد محمد صبرى رحمه116851

الشرقيةاألدبىمبصرالنمر اسماعيل محمد محمد رضا116852

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود رضا116853

الشرقيةاألدبىمبصرغريب محمد غريب روفيده116854

الشرقيةاألدبىمبصراحمد جالل مصباح رويده116855

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور الشبراوى جوده ريهام116856

الشرقيةاألدبىمبصراحمد فوزى محمد ناصر ساره116857

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسينى محمد ساميه116858

الشرقيةاألدبىمبصرنجم سليمان احمد مجدى سلمى116859

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد حسينى محمد سلمى116860

الشرقيةاألدبىمبصرقروم المعطى عبد محمد صابر فاطمه116861

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على العظيم عبد خالد مريم116862

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد السيد منيره116863

الشرقيةاألدبىمبصرفرج على عبده يوسف نجاه116864

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى على متولى عمران نجالء116865

الشرقيةاألدبىمبصرالغمرى محمد محمد احمد ندى116866

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد صدقى السيد ايهاب ندى116867

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المنعم عبد الناصر عبد ندا116868

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد حسن محمد ندى116869

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد يوسف محمد ندى116870

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على احمد العظيم عبد نورا116871

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد القادر عبد ابراهيم هاجر116872

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الرحمن عبد طارق هاجر116873

الشرقيةاألدبىمبصرنصر احمد مغاورى السيد هاله116874

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد شحاته رضا هدى116875

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم احمد يارا116876

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد على يارا116877

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته الدين صالح محمد يارا116878

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مصطفى هشام ياسمين116879

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد توفيق حمدى محمود االء116880

الشرقيةاألدبىمبصرخليل السيد رمضان عصام اميره116881

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه االنور محمد الرحمن عبد ايه116882
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ثانابوكبير/ ف

ن345ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن369ابوكبير/ ف

ن413ابوكبير/ ف

ن332ابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن328ابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن367ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن392ابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ن336ابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ن318ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن326ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن365ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ثانالقراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ن476القراموص/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرامين عاشور صبحى دينا116883

الشرقيةاألدبىمبصرحسين منصور المنعم عبد رشا116884

الشرقيةاألدبىمبصرغازى سليم الجوهرى محمد ريهام116885

الشرقيةاألدبىمبصربيومى محمد على محمد ساره116886

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد السيد رزق مها116887

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد اسماء116888

الشرقيةاألدبىمبصرصيام الرحمن عبد كامل رحمه116889

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد فتحى شيماء116890

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم كمال مروه116891

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على هللا عبد السيد ندى116892

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد عثمان رجب اسماء116893

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد عثمان مرسى اسماء116894

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى زين احمد رجب ايه116895

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الدين وحيد السيد عادل اميره116896

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد حسين ايات116897

الشرقيةاألدبىمبصرفرج مجاهد فرج سماح116898

الشرقيةاألدبىمبصرحسين مصطفى محمد كوثر116899

الشرقيةاألدبىمبصرالديدامونى محمد مصطفى مياده116900

الشرقيةاألدبىمبصرمعروف عزوز خالد ندا116901

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الشوادفى نوره116902

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود سامى نيره116903

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور الصديق احمد ثروت هويدا116904

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد احمد اسراء116905

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد توفيق احمد امانى116906

الشرقيةاألدبىمبصراحمد صالح رضا ايه116907

الشرقيةاألدبىمبصرسويلم حميده العال عبد حسن ريهام116908

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد السالم عبد ضاويه116909

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد ابراهيم محمد فاطمه116910

الشرقيةاألدبىمبصررشوان محمد احمد محمد احمد مياده116911

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد صالح الرازق عبد نورهان116912

الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد محمد احمد اسماء116913

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سعيد عادل الشيماء116914

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد كامل اشرف امنيه116915

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد محمد امنيه116916

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد هشام ايه116917

الشرقيةاألدبىمبصرعلى على محمد تهانى116918

الشرقيةاألدبىمبصربغدادى المنعم عبد المجلى خلود116919

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الحسيب عبد هللا عبد صفاء116920

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد كامل اشرف كوكب116921

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد هدير116922

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العال عبد هاشم ايه116923

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حبيش احمد رمضان تهانى116924
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ثانالقراموص/ ف

ن415القراموص/ ف

ن352القراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ثانبالشرقية الرحمانية/ ف

ثانبالشرقية الرحمانية/ ف

ثانبالشرقية الرحمانية/ ف

ثانبالشرقية الرحمانية/ ف

ن381بالشرقية الرحمانية/ ف

ن318موسى اوالد/ ف

ن351موسى اوالد/ ف

ن335موسى اوالد/ ف

ن384موسى اوالد/ ف

ن371موسى اوالد/ ف

ن367موسى اوالد/ ف

ن325موسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ن444موسى اوالد/ ف

ن324موسى اوالد/ ف

ن398المشاعلة/ ف

ثانالمشاعلة/ ف

ن353المشاعلة/ ف

راسبالمشاعلة/ ف

ن427المشاعلة/ ف

ثانالمشاعلة/ ف

ن419المشاعلة/ ف

ن400المشاعلة/ ف

ن341النصيرى كفر/ ف

ن326النصيرى كفر/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

ن336النصيرى كفر/ ف

ن318النصيرى كفر/ ف

ن325النصيرى كفر/ ف

ن327النصيرى كفر/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

ن321النصيرى كفر/ ف

ن392فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصررضوان السيد احمد على احمد ميرنا116925

الشرقيةاألدبىمبصرالنعيم عبد محمود الرسول عبد هند116926

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد السيد محمد امنيه116927

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد بسنت116928

الشرقيةاألدبىمبصرجاد محمد وجيه سماح116929

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسينى محمد نورهان116930

الشرقيةاألدبىمبصرعرفات السيد ابراهيم رحاب116931

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد محمد رضا عبير116932

الشرقيةاألدبىمبصرصبح السيد رضا اسراء116933

الشرقيةاألدبىمبصرشلغم احمد سعيد محمد ايمان116934

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل هللا عبد السيد فاروق مى116935

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد جرير ابو زكريا ناديه116936

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد محمد العزازى نفين116937

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل عادل اسماعيل اسماء116938

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد غنيم عثمان امال116939

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على محمد ايمان116940

الشرقيةاألدبىمبصربرعى محمد المنعم عبد ايه116941

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان على الشوادفى محمد صالح رفيده116942

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد شعبان محمد السيد اسراء116943

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حبش وجيه شيماء116944

الشرقيةاألدبىمبصرسرحان محمد الهادى محمد هللا منه116945

الشرقيةاألدبىمبصرحسن على الشحات خلود116946

الشرقيةاألدبىمبصرحامد سعيد الرحمن عبد دينا116947

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسين سعد رضا116948

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد السيد اسماء116949

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد حسين اسماء116950

الشرقيةاألدبىمبصرسند الشحات محمد اسماء116951

الشرقيةاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمود احمد اميره116952

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد الحكيم عبد اميره116953

الشرقيةاألدبىمبصرعامر محمد هللا عبد انتصار116954

الشرقيةاألدبىمبصرعبده عباس باز ايه116955

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد جوده ايه116956

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد المجيد عبد الناصر عبد ايه116957

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان محمد محمد ايه116958

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد ابراهيم محمد ذاد116959

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى الغفار عبد الفتاح عبد رحمه116960

الشرقيةاألدبىمبصرصالح ابراهيم محمد صالح زهراء116961

الشرقيةاألدبىمبصرالشهاوى محمد محمد محمد زهراء116962

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد السيد محمد شيماء116963

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد السيد عال116964

الشرقيةاألدبىمبصرغمرى عوده سالم فاتن116965

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السيد احمد فاطمه116966
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ثانفاقوس/ ف

ن323فاقوس/ ف

ثانالنمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ن374النمروط/ ف

راسبالحجاجية/ ف

ن339الحجاجية/ ف

ن368القديمة الصالحية/ ف

ن355القديمة الصالحية/ ف

ثانالقديمة الصالحية/ ف

ثانالقديمة الصالحية/ ف

ثانالقديمة الصالحية/ ف

راسبالعز ميت/ ف

ن336العز ميت/ ف

ن333العز ميت/ ف

ن317العز ميت/ ف

ن330العز ميت/ ف

ثانالسواقى كفر/ ف

راسبالسواقى كفر/ ف

ن326اكياد/ ف

ثانصريد بنى/ ف

ن333صريد بنى/ ف

ثانصريد بنى/ ف

راسبعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن332عجرم ام/ ف

ن345عجرم ام/ ف

ن334عجرم ام/ ف

ن344عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن344عجرم ام/ ف

ن350عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

راسبعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فؤاد عادل فاطمه116967

الشرقيةاألدبىمبصرعلوانى على هللا عبد فتحيه116968

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العال عبد السيد منار116969

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الخالق عبد ابراهيم ميرفت116970

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد صبرى منى116971

الشرقيةاألدبىمبصرهيبه القادر عبد محمود القادر عبد منيره116972

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد على محمد ندا116973

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان على محمد نسمه116974

الشرقيةاألدبىمبصريوسف عبده ليله ابو عوض الهام116975

الشرقيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم العزيز عبد امال116976

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد محمود ايمان116977

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان احمد سعد ايه116978

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الهريدى احمد الرحمن عبد رنا116979

الشرقيةاألدبىمبصرشاح ناصر احمد سحر116980

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد حسين سهير116981

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد ابراهيم عبير116982

الشرقيةاألدبىمبصرجابر على حربى نهال116983

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سليمان محمد خالد جهاد116984

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد السيد محمد محمد زهراء116985

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه سليمان محمد مريم116986

الشرقيةاألدبىمبصرتمراز ابراهيم رأفت غريب ندى116987

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد صبحى هدير116988

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد عبده اسماء116989

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد محمد ماهر اسراء116990

الشرقيةاألدبىمبصروالى ابراهيم بكرى رشدى ساره116991

الشرقيةاألدبىمبصرحسن العال عبد ابراهيم محمود منار116992

الشرقيةاألدبىمبصردراز هاشم محمد رمضان بسمه116993

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان على محمد السيد اسراء116994

الشرقيةاألدبىمبصرعلى المعبود عبد ابراهيم اسماء116995

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد ابراهيم اسماء116996

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد امل116997

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على محمد امل116998

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد محمد ايمان116999

الشرقيةاألدبىمبصريوسف ابراهيم هللا عبد ايناس117000

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السالم عبد سامى رانيا117001

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد دنيا117002

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم غنيم محمد فاطمه117003

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد باز حسين باز حنان117004

الشرقيةاألدبىمبصردهام الجليل عبد عزازى خلود117005

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا الشوادفى احمد هاله117006

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد على الكريم عبد نسرين117007

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد حبيب اميره117008
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ثانعجرم ام/ ف

ن347عجرم ام/ ف

ن341عجرم ام/ ف

ن343عجرم ام/ ف

ن367عجرم ام/ ف

ن385عجرم ام/ ف

ن347عجرم ام/ ف

ن341عجرم ام/ ف

ن363السماعنة/ ف

ن331السماعنة/ ف

ن322السماعنة/ ف

ن320السماعنة/ ف

ثانالسماعنة/ ف

ثانالسماعنة/ ف

ثانالسماعنة/ ف

راسبالسماعنة/ ف

ثانالجديدة الصالحية/ ف

ثانالديدامون/ ف

ثانالديدامون/ ف

ن384الديدامون/ ف

ثانالديدامون/ ف

ثانالعارين/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ن330بلشرقية الروضة/ ف

ن339بلشرقية الروضة/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ثانالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

ن348سعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

راسبابوصرار/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعوض محمد محمد بوسى117009

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان حسين الحليم عبد ريهام117010

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد الرحيم عبد ساره117011

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد على سهيله117012

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد صالح صباح117013

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد شاهين مها117014

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد انور اسراء117015

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد احمد هللا عبد اسماء117016

الشرقيةاألدبىمبصرغريب فوزى ابراهيم دنيا117017

الشرقيةاألدبىمبصرنصر الشوادفى وليد دنيا117018

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد سالمه محمد سوزان117019

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل الشافعى امين هناء117020

الشرقيةاألدبىمبصرحسن القادر عبد كامل مصطفى هايدى117021

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد رمضان هند117022

الشرقيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم رشاد نورا117023

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد موسى احمد سوزان117024

الشرقيةاألدبىمبصرقنديل حسن محمد محمود عال117025

الشرقيةاألدبىمبصربشير محمد بشير السيد منار117026

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على السيد منى117027

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسين حسن كريمه117028

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان حسن ابراهيم محمد االء117029

الشرقيةاألدبىمبصرعلى منصور الستار عبد اسماء117030

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد ايه117031

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد محمد ايه117032

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمود دنيا117033

الشرقيةاألدبىمبصريحى محمد السيد سهيله117034

الشرقيةاألدبىمبصرالدين كمال محمد محمد شرين117035

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد رضا صفاء117036

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد على محمد عزيزه117037

الشرقيةاألدبىمبصرالحفيظ عبد على محمد فاطمه117038

الشرقيةاألدبىمبصرالصاوى محمود السيد مروه117039

الشرقيةاألدبىمبصرحمد سعيد السالم عبد منار117040

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان العزيز عبد الرازق عبد منى117041

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد يوسف منى117042

الشرقيةاألدبىمبصرمنشاوى سالم محروس نسمه117043

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد اسامه هويدا117044

الشرقيةاألدبىمبصرعمرو احمد السيد اسماء117045

الشرقيةاألدبىمبصرعباس الشوادفى محمد اسماء117046

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد دنيا117047

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على زناتى محمد فاطمه117048

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد داؤد اسماء117049

الشرقيةاألدبىمبصرزيد ابو الحميد عبد ابراهيم بشرى117050
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راسبابوصرار/ ف

راسبابوصرار/ ف

راسبابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

ثانابوصرار/ ف

راسبالحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

راسبالحجازية/ ف

راسبالبحرية الملكين/ ف

راسبالبحرية الملكين/ ف

راسبالبحرية الملكين/ ف

ن327الشرق قصاصين/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن318(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثاناالخيوة/ ف

ثاناالخيوة/ ف

راسباالخيوة/ ف

راسباالخيوة/ ف

راسبابوايوب/ ف

ن361ابوايوب/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرحميد عطيه حميد رانيا117051

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد الرحمن عبد محمد رضا117052

الشرقيةاألدبىمبصرالنور ابو فرج فكرى نيفين117053

الشرقيةاألدبىمبصرسلمى محمد السيد ياسمين117054

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان محمد طه السيد اشجان117055

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد غريب ابراهيم مروه117056

الشرقيةاألدبىمبصررخا السيد احمد المتولى هانم117057

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمود محمد هبه117058

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم الصادق والء117059

الشرقيةاألدبىمبصريوسف الشبراوى انور حنان117060

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحليم عبد منصور ساره117061

الشرقيةاألدبىمبصرهللا جاب احمد ابراهيم شيريهان117062

الشرقيةاألدبىمبصرموسى احمد محمد منال117063

الشرقيةاألدبىمبصرهالل محمد قنديل مى117064

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد ابراهيم محمد هناء117065

الشرقيةاألدبىمبصرالسعدنى مصطفى محمد سعد منار117066

الشرقيةاألدبىمبصرالعانوسى السيد المتولى العال عبد نجالء117067

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم فواد احمد ايه117068

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد يوسف جهاد117069

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل مصطفى راغب عادل عبير117070

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد مصبح فاطمه117071

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الغفار عبد الستار عبد مى117072

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد محمد هبه117073

الشرقيةاألدبىمبصرالدين تاج منصور انيس اسراء117074

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم االنور محمد اللطيف عبد ايه117075

الشرقيةاألدبىمبصربيومى الفتاح عبد شوقى جيهان117076

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق عبد محمود محمد رحاب117077

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد محمد محمد مشير روضه117078

الشرقيةاألدبىمبصرالعنين ابو عبده عطيه محمد عزه117079

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور عطيه عطيه لطفى مريم117080

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد السميع عبد ماهر عصماء117081

الشرقيةاألدبىمبصريحى الرحيم عبد محمد اسماء117082

الشرقيةاألدبىمبصرحافظ اسماعيل شعبان االء117083

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد نبيل رحاب117084

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم امبارك سوزان117085

الشرقيةاألدبىمبصراحمد رشاد جمعه فايزه117086

الشرقيةاألدبىمبصرحسين مصطفى محمد زينب117087

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود احمد هللا امر ايه117088

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد حسن السعيد ايمان117089

الشرقيةاألدبىمبصرالبالط السيد احمد بدر117090

الشرقيةاألدبىمبصرحسين متولى الناصف عبد رضا خلود117091

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد على هانى فاطمه117092



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4608

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانابوايوب/ ف

ثانابوايوب/ ف

راسبابوايوب/ ف

راسبابوايوب/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ن376الحجر صان/ ف

ن376الحجر صان/ ف

ن369الحجر صان/ ف

ن336بالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ثانتانيس/ ف

راسبتانيس/ ف

ثانتانيس/ ف

راسبتانيس/ ف

ثانشرق القصبى/ ف

ن324شرق القصبى/ ف

ن329نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن361نجم ديرب/ ف

ن336نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن330نجم ديرب/ ف

ثاناكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

راسباكوه/ ف

راسباكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

راسباكوه/ ف

ن326العصايد/ ف

ثانالعصايد/ ف

ثانالعصايد/ ف

ثانالعصايد/ ف

ثانالعصايد/ ف

ثانعمرو بنى جميزة/ ف

ن361صافور/ ف

ن360صافور/ ف

ثانصافور/ ف

ثانصافور/ ف

راسبصافور/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالبدوى احمد محمد هدير117093

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الهادى مصطفى حسن اسراء117094

الشرقيةاألدبىمبصرهالل احمد سيد عطيه ايه117095

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد لطفى احمد دنيا117096

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على علياء117097

الشرقيةاألدبىمبصرعوض حسين سمير هبه117098

الشرقيةاألدبىمبصربحيرى يحيى رأفت هدير117099

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد السيد محمد جيهان117100

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود السيد محمد دينا117101

الشرقيةاألدبىمبصرفرج عمر محمد عمر فاطمه117102

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته على حامد عماد مريم117103

الشرقيةاألدبىمبصراحمد عزب نجم عزب نهاد117104

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد مصطفى دعاء117105

الشرقيةاألدبىمبصرالسميع عبد النور عبد طاهر ناديه117106

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى على حسينى هاله117107

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حمد كامل خليل مريم117108

الشرقيةاألدبىمبصرهالل الحليم عبد هالل هالل امنيه117109

الشرقيةاألدبىمبصرخليل الوهاب عبد احمد ايمن ايمان117110

الشرقيةاألدبىمبصراحمد طلعت الدين محى سلوى117111

الشرقيةاألدبىمبصرالطباخ محمد محمد محمد صبرى ليلى117112

الشرقيةاألدبىمبصرعمر محمد المنعم عبد ليلى117113

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد عيسى ايه117114

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد قطب عصام دعاء117115

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد قميحه محمد رقيه117116

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد طارق عبير117117

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فوزى ماهر ليلى117118

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمود اشرف نورهان117119

الشرقيةاألدبىمبصرصبيح محمد السالم عبد احمد ياسمين117120

الشرقيةاألدبىمبصرفرحات المنعم عبد كمال االء117121

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الغنى عبد طه مريم117122

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمود البديع عبد هناء117123

الشرقيةاألدبىمبصرسالم يوسف اللطيف عبد ناصر عائشه117124

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد عدلى السيد السيد فاطمه117125

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد على فاطمه117126

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد فؤاد سمير فاتن117127

الشرقيةاألدبىمبصرشعبان محمود احمد هدير117128

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد شعبان محمود احمد ياسمين117129

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد وليد امنيه117130

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود القادر عبد حمدى امينه117131

الشرقيةاألدبىمبصررشيد حسن السيد الهادى عبد هانى ايه117132

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد خالد تسنيم117133

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد احمد دينا117134
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ن347صافور/ ف

ن337برمكيم/ ف

ن333كراديس/ ف

ن356كراديس/ ف

ن323كراديس/ ف

ن315كراديس/ ف

ثانكراديس/ ف

ثانبهنيا/ ف

ن331بهنيا/ ف

ثانبهنيا/ ف

ن343بهنيا/ ف

ن357بهنيا/ ف

ن330المناحريت/ ف

ن316المناحريت/ ف

راسبالمناحريت/ ف

ثانالقطايع/ ف

ن349الهوابر/ ف

ن367الهوابر/ ف

ثانالهوابر/ ف

ن354الهوابر/ ف

ن327الهوابر/ ف

ن362القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن324القمح منيا/ ف

ن382القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

راسبالقمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن345حلين كوم/ ف

ن333حلين كوم/ ف

ن349حلين كوم/ ف

ثانالمحمدية/ ف

ن315المحمدية/ ف

ثانالمحمدية/ ف

ثانالمحمدية/ ف

ثانالمحمدية/ ف

ن318المحمدية/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرعلى غنيمى هللا عبد نايف دينا117135

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد احمد ساره117136

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد شيماء117137

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد الرحمن عبد مصطفى فردوس117138

الشرقيةاألدبىمبصرهنداوى محمد السيد مروه117139

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد السعيد منار117140

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد فاروق السيد مياده117141

الشرقيةاألدبىمبصرنصر المقصود عبد جوده احمد ندا117142

الشرقيةاألدبىمبصرالخالق عبد ابراهيم عنتر هاجر117143

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد المقصود عبد هبه117144

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد امام عالء وفاء117145

الشرقيةاألدبىمبصرعلى سعيد على ياسمين117146

الشرقيةاألدبىمبصرعامر حسن السيد محمد ياسمين117147

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد محمد اسراء117148

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السالم عبد النبى عبد امانى117149

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد رجب طارق شيماء117150

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد محمد هاله117151

الشرقيةاألدبىمبصردراز محمد الرحمن عبد جهاد117152

الشرقيةاألدبىمبصرالجليل عبد نبوى عربى امانى117153

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد السيد اميره117154

الشرقيةاألدبىمبصرالمعالوى على عواد السيد سهام117155

الشرقيةاألدبىمبصرعراقى محمود عراقى فاطمه117156

الشرقيةاألدبىمبصرخليل احمد خليل ناديه117157

الشرقيةاألدبىمبصرعراقى محمود عراقى نصره117158

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد جوده الناصر عبد يسريه117159

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمود صبحى االء117160

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد على رانيا117161

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود احمد محمود ريهام117162

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود ابراهيم ساره117163

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سعيد محمد ساره117164

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد ابراهيم شيماء117165

الشرقيةاألدبىمبصرالمنعم عبد رزق اشرف صباح117166

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد رجب غاده117167

الشرقيةاألدبىمبصرصالح ابراهيم الرحمن عبد فاطمه117168

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق صابر مصطفى نجاح117169

الشرقيةاألدبىمبصرالسالم عبد الرؤف عبد جمعه غاده117170

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حافظ الفتاح عبد اسراء117171

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد محمد رحاب117172

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد حسين عزه117173

الشرقيةاألدبىمبصرالمطلب عبد النبى عبد المعز عبد صباح117174

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه جوده محمد منار117175

الشرقيةاألدبىمبصرحموده عطيه جوده محمد هبه117176
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ن328القبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن322القبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن340القبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

راسبالسعديين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانبشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

راسببشار ميت/ ف

ن349بالشرقية الجديدة/ ف

ن330بالشرقية الجديدة/ ف

راسببالشرقية الجديدة/ ف

ن357بشلشلمون ابوبكر/ ف

ثانبشلشلمون ابوبكر/ ف

ثانبشلشلمون ابوبكر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالبغدادى محمد احمد الناصر عبد االء117177

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد الصادق عبد بالل اسراء117178

الشرقيةاألدبىمبصرعاشور على شوقى اسراء117179

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه المحسن عبد كمال اسماء117180

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمود اسماء117181

الشرقيةاألدبىمبصريوسف حامد محمد اسماء117182

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد كامل شعبان امنيه117183

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد محمد حسناء117184

الشرقيةاألدبىمبصرعاشور ابراهيم السيد حكمت117185

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد مجاهد محمد رحمه117186

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد رضوى117187

الشرقيةاألدبىمبصرالمجد ابو محمد محمد سامى سميه117188

الشرقيةاألدبىمبصرحسن السيد اسامه شروق117189

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد رضوان الصادق عبد فاطمه117190

الشرقيةاألدبىمبصرغانم احمد غانم محمد فاطمه117191

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محيسن المؤمن عبد مريم117192

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد صالح النبى عبد منار117193

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد احمد ناديه117194

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى الفتاح عبد السيد ندا117195

الشرقيةاألدبىمبصرالسالوى المنعم عبد حسين نسمه117196

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمود محمد هدير117197

الشرقيةاألدبىمبصرجاد الحليم عبد محمد الفتاح عبد فاطمه117198

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مسلم عزوز توفيق اسماء117199

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل احمد هاشم محمد حسين امل117200

الشرقيةاألدبىمبصرخليل على ابراهيم شحته امل117201

الشرقيةاألدبىمبصرفرج محمد العزيز عبد ابراهيم رفيده117202

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم امام سليمان المقصود عبد سميه117203

الشرقيةاألدبىمبصرالشحات احمد اشرف شروق117204

الشرقيةاألدبىمبصرحسن حسن هللا عبد ناصر شيماء117205

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على رشاد مجدى مروه117206

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود ابراهيم ميار117207

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد حسين عبده ياسمين117208

الشرقيةاألدبىمبصرالخوانكى السميع عبد محمد سعيد محمد امل117209

الشرقيةاألدبىمبصرالحفناوى حافظ الحميد عبد عادل امنيه117210

الشرقيةاألدبىمبصرالخوانكى المنعم عبد جوده ايه117211

الشرقيةاألدبىمبصرنويشى محمد شوشه ابو السيد السيد ايه117212

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد وحيد خضره117213

الشرقيةاألدبىمبصرجعفر محمد المنعم عبد نبيل داليا117214

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الرؤف عبد السالم عبد سامى اسماء117215

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد المنعم عبد نادى عفاف117216

الشرقيةاألدبىمبصرغنيم سليمان محمد العزيز عبد ناديه117217

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد احمد سهيله117218
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ن348بلبيس/ ف

ن339بلبيس/ ف

ن369بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن367بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن377بلبيس/ ف

ن368بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

راسببلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

راسبمهنا اوالد/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

راسبالرمل انشاص/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

راسبالنخلة شبرا/ ف

راسبالنخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن387جابر ميت/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد سالمه شيماء117219

الشرقيةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد صابر منى117220

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد عرفات احمد نفين117221

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد احمد ابراهيم ايه117222

الشرقيةاألدبىمبصرالعظيم عبد محمد العظيم عبد امال117223

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد حامد احمد ساره117224

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد وصفى الشرقاوى الشيماء117225

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على حسين منار117226

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد سعد محمد اسراء117227

الشرقيةاألدبىمبصرحسن يوسف محمد عاطف اسماء117228

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد الرؤف عبد منصور اسماء117229

الشرقيةاألدبىمبصرداعوس الكريم عبد حسن مهدى امل117230

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد المنعم عبد محمد الهام117231

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد غانم محمد االء117232

الشرقيةاألدبىمبصرحسن احمد نجيب محمد دينا117233

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سالم محمد اشرف شاهندا117234

الشرقيةاألدبىمبصرالواحد عبد حسين حسين السعيد اسراء117235

الشرقيةاألدبىمبصرالفداوى سالم ابراهيم على بلقيس117236

الشرقيةاألدبىمبصرالتهامى احمد محمد حبيبه117237

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى مسلمى حسن رزق حسناء117238

الشرقيةاألدبىمبصرالشافعى يوسف احمد يوسف حسناء117239

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمود ابراهيم سعيد سهام117240

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد المجيد عبد محمد حمدى فاطمه117241

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الهادى عبد رجب فاطمه117242

الشرقيةاألدبىمبصرقروش سالمه لطفى شحته والء117243

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى محمد يوسف السيد محمد ياسمين117244

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمود محمد السيد ايمان117245

الشرقيةاألدبىمبصرالمغربل على محمد محمد حسن شاهنده117246

الشرقيةاألدبىمبصررسالن على محمد السيد احمد صباح117247

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السعيد محمود ايمان117248

الشرقيةاألدبىمبصرمعروف محمد الشحات ايه117249

الشرقيةاألدبىمبصرسالم منصور السيد خديجه117250

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمود ريهام117251

الشرقيةاألدبىمبصرسعد رضوان سعد سوميه117252

الشرقيةاألدبىمبصرصالح السيد محمد اسامه شيماء117253

الشرقيةاألدبىمبصربيومى على محمد اشرف شيماء117254

الشرقيةاألدبىمبصرالدبسى حسن محمد سالم عادل ضحى117255

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد حسنى احمد مريم117256

الشرقيةاألدبىمبصرحسن محمد هللا عبد محمد مريم117257

الشرقيةاألدبىمبصرعوض رمضان سعيد ندى117258

الشرقيةاألدبىمبصررفيع سالمه عيد ندى117259

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى السيد دسوقى نسرين117260
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ن333القديم الكفر/ ف

ن329القديم الكفر/ ف

ن324القديم الكفر/ ف

ن338البالشون/ ف

ن362سندنهور/ ف

ن361سندنهور/ ف

ن344سندنهور/ ف

ن328سندنهور/ ف

ثانحفنا/ ف

ثانحفنا/ ف

راسبحفنا/ ف

ثانحفنا/ ف

ثانحفنا/ ف

ن320حفنا/ ف

ن324حفنا/ ف

ثانحفنا/ ف

راسبالزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

ثانالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

راسبالزوامل/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

راسببالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرسالم منصور السيد هاجر117261

الشرقيةاألدبىمبصرالليثى السيد عراقى عماد هاجر117262

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسن محمد عطيه هبه117263

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد هانى هدير117264

الشرقيةاألدبىمبصراالهوانى عمرى الحليم عبد محمد ايمان117265

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد على الشحات عادل اسماء117266

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد العال عبد عادل جميله117267

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد السيد خيرى سناء117268

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى على عطيه محمد سعيد سهير117269

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد محمود احمد شروق117270

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى الحميد عبد على رضا منار117271

الشرقيةاألدبىمبصرالساعى احمد اسماعيل السيد مياده117272

الشرقيةاألدبىمبصرصالح رفاعى محمد وليد نسمه117273

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم عثمان ابراهيم نهله117274

الشرقيةاألدبىمبصراالهوانى ابراهيم خليل محمود ياسمين117275

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد اسراء117276

الشرقيةاألدبىمبصرماردينى جمال سدره117277

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد على فايزه117278

الشرقيةاألدبىمبصرامين سيد احمد اسراء117279

الشرقيةاألدبىمبصرشلبى احمد الرحمن عبد حسين رحميه117280

الشرقيةاألدبىمبصراحمد احمد محمد مروه117281

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد انصارى محمد مروه117282

الشرقيةاألدبىمبصرخميس ادم احمد مريم117283

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه الهادى محمد محمد منار117284

الشرقيةاألدبىمبصريونس محمد نبيل مها117285

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه سالمه عليوه الزهراء117286

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد سليمان نبيل االء117287

الشرقيةاألدبىمبصرصديق مسعود عطيه اميره117288

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد ايمان117289

الشرقيةاألدبىمبصرالجيد عبد النبى عبد سمير ايمان117290

الشرقيةاألدبىمبصرالشبراوى زكى ربيع عالء اسماء117291

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل منصور ايه117292

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد متولى وليد سجى117293

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى السيد على شاهنده117294

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه محمد هللا عبد بسمه117295

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد عطيه محمد عبير117296

الشرقيةاألدبىمبصرخلف القادر عبد الحكيم عبد ندا117297

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى اسماعيل مرشد نسمه117298

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد اوسامه والء117299

الشرقيةاألدبىمبصرعلى بدران رمزى هبه117300

الشرقيةاألدبىمبصرحسين فتحى سعيد مروه117301

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد رمضان هنيه117302
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ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

راسبالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

راسبالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ن382النموذجى خميس فؤاد/ ف

راسبالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن348العاشر/ ف

ن365العاشر/ ف

ن351العاشر/ ف

ن357العاشر/ ف

ن358العاشر/ ف

ن342العاشر/ ف

ن381ابوحماد/ ف

ن338ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن380ابوحماد/ ف

ن363ابوحماد/ ف

ن361ابوحماد/ ف

ن361ابوحماد/ ف

ن352ابوحماد/ ف

ن335ابوحماد/ ف

ن384ابوحماد/ ف

ن390ابوحماد/ ف

ن325ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن338ابوحماد/ ف

ن391ابوحماد/ ف

ن321ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرحلبى شلبى نصر ورده117303

الشرقيةاألدبىمبصرامين سعيد عماد مريم117304

الشرقيةاألدبىمبصرطالب ابو السيد محمد نورسين117305

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد المقصود عبد سعيد نرمين117306

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عطيه صالح اسراء117307

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد فكرى سهيله117308

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد محمد الرؤف عبد رضا رنا117309

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد السيد احمد اسراء117310

الشرقيةاألدبىمبصرمراد رزق يحيى ايه117311

الشرقيةاألدبىمبصردسوقى احمد عليوه صالح نيفين117312

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عليوه ابو السيد اشرقت117313

الشرقيةاألدبىمبصريوسف السيد سعد ريحاب117314

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم على محمد عمرو امنيه117315

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن احمد سهام117316

الشرقيةاألدبىمبصرحسين رمضان انور سماح117317

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سعيد محمد عوض االء117318

الشرقيةاألدبىمبصرحافظ على حسن محمد شيماء117319

الشرقيةاألدبىمبصرمهدى محمد محمد فاتن117320

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عوض محمد حمدى السيد مى117321

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد سامى نورهان117322

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عامر ابراهيم محمد الزهراء117323

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد خيرى زينب117324

الشرقيةاألدبىمبصرسالم موسى محمد وفاء117325

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ابراهيم لطفى ازهار117326

الشرقيةاألدبىمبصرالفتاح عبد حسن ابراهيم اسراء117327

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد فكرى غاده117328

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم سالم صالح مروه117329

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد سعيد ندى117330

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد رضا والء117331

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صابر محمد اسراء117332

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد االء117333

الشرقيةاألدبىمبصريوسف عباس محمد حمدى مروه117334

الشرقيةاألدبىمبصرالحملى الرحمن عطا الحى عبد نورا117335

الشرقيةاألدبىمبصرقمحاوى يونس قمحاوى حسين مى117336

الشرقيةاألدبىمبصرعزب يونس فتحى ممدوح هاله117337

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد جمعه عادل شيماء117338

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى رجب العزيز عبد غاده117339

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد اللطيف عبد مياده117340

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد نرمين117341

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو العال ابو سعيد رانيا117342

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه ابراهيم سعيد شيماء117343

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسين محمد جمال ايه117344
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ثانابوحماد/ ف

ن359ابوحماد/ ف

ن339ابوحماد/ ف

ن337ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

راسبالحلمية/ ف

ثانالحلمية/ ف

ثانالصوة/ ف

ن337الصوة/ ف

ن342الصوة/ ف

ثانعمريط/ ف

ن328عمريط/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن340بالشرقية الجعفرية/ ف

ن353بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن355بالشرقية الجعفرية/ ف

راسبالخيس/ ف

راسبالخيس/ ف

ثانالخيس/ ف

ن334جبيل الشيخ/ ف

ثانجبيل الشيخ/ ف

ن336جبيل الشيخ/ ف

ثانالمالك/ ف

ن329المالك/ ف

ن354المالك/ ف

ثانالمالك/ ف

ثانالمالك/ ف

ثانالمالك/ ف

ن344المالك/ ف

ثانالعزازى الشهيد/ ف

ثانبحطيط/ ف

ثانبحطيط/ ف

ثانبحطيط/ ف

راسببحطيط/ ف

ن339بحطيط/ ف

راسببحطيط/ ف

راسببحطيط/ ف

راسببحطيط/ ف

ن333الحنا صفط/ ف

ن329الحنا صفط/ ف

ثانالقرين/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرزيدان السيد حسين صالح موده117345

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد عادل ايمان117346

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سعيد محمد نشوى117347

الشرقيةاألدبىمبصرعيد احمد امين صبحى نورا117348

الشرقيةاألدبىمبصرحسين ابراهيم البارى عبد زهراء117349

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد على محمد امنيه117350

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صدقى ابراهيم محمد زهراء117351

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد فتحى النبى عبد نسمه117352

الشرقيةاألدبىمبصرفرج سليم متولى رحمه117353

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمود احمد عال117354

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد ممدوح علياء117355

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد صدقى ابراهيم قمر117356

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد سعيد السيد مرفت117357

الشرقيةاألدبىمبصرحسين احمد لطفى محمد محمد مريم117358

الشرقيةاألدبىمبصرفايد محمد عمر هايدى117359

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد الشبراوى اسراء117360

الشرقيةاألدبىمبصربركات محمود شعبان لطيفه117361

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الظاهر عبد السيد لمياء117362

الشرقيةاألدبىمبصرعوض االحمدى محمد ياسمين117363

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد غريب اسراء117364

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد احمد سيد ياسمين117365

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد متولى ندا117366

الشرقيةاألدبىمبصرعمر احمدى محمد نورا117367

الشرقيةاألدبىمبصرعلى طه السيد ايمان117368

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الرحمن عبد السيد زينب117369

الشرقيةاألدبىمبصرسالم القادر عبد الفتاح عبد سحر117370

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد عمر نورهان117371

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عطا محمد سمرى هناء117372

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد االحمدى الرحمن عبد امل117373

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد ابراهيم رمضان امنيه117374

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم عبده الباسط عبد رندا117375

الشرقيةاألدبىمبصراليمانى هللا جاب فارس ايمان117376

الشرقيةاألدبىمبصرالسعيد يوسف محمد يوسف منى117377

الشرقيةاألدبىمبصراللطيف عبد العظيم عبد ماهر ناديه117378

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد عيد اسماء117379

الشرقيةاألدبىمبصرعكر ابراهيم سليمان محمود جهاد117380

الشرقيةاألدبىمبصرحبيشى الخالق عبد محمد السيد دينا117381

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الحميد عبد شيماء117382

الشرقيةاألدبىمبصرحبيب الوهاب عبد سليمان محمد شيماء117383

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد احمد منار117384

الشرقيةاألدبىمبصرعامر السيد سعيد عصام نفيسه117385

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد الحليم عبد خالد هاجر117386
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ن348القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

راسبابونصار مفارق/ ف

ثانابونصار مفارق/ ف

راسبالكردود/ ف

ثاناالسدية/ ف

راسباالسدية/ ف

راسباالسدية/ ف

راسبصقر كفر/ ف

ن366صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

راسبصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

راسبصقر كفر/ ف

راسبالصورة/ ف

ن390الصورة/ ف

ن353الصورة/ ف

ثانالصورة/ ف

ثانابوحريز/ ف

ن348ابوحريز/ ف

ن377الهجارسة/ ف

ن329الهجارسة/ ف

ن367الصوفية/ ف

ثانالصوفية/ ف

ثانالصوفية/ ف

ثانالصوفية/ ف

ثانالصوفية/ ف

ثانتلراك/ ف

ثانتلراك/ ف

ثانتلراك/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

ن333الصحافة/ ف

راسبابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالباجورى حسن محمد هاجر117387

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان السعيد محمد احمد هايدى117388

الشرقيةاألدبىمبصرموسى طه عبده اشرف والء117389

الشرقيةاألدبىمبصرشلبى مهدى المنعم عبد اشرف ياسمين117390

الشرقيةاألدبىمبصراحمد جارحى النبى عبد ياسمين117391

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد عثمان احمد اسماء117392

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد نبيل محمد ايه117393

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان جوده فتحى عبير117394

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان سعد ياسمين117395

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد حسين رضا اسماء117396

الشرقيةاألدبىمبصرحسينى ضيف محمد ايه117397

الشرقيةاألدبىمبصرالحسينى ضيف محمد لطفى شيماء117398

الشرقيةاألدبىمبصرطالب محمد الحسينى محمد مصطفى ناديه117399

الشرقيةاألدبىمبصرغازى ابراهيم ابراهيم اميره117400

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد رمضان الحراس عبد رجاء117401

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد احمد الفتاح عبد نجفه117402

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد على نسرين117403

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود هللا عبد خالد اميره117404

االسماعيليةاألدبىمبصرعوض هللا عبد عيد دنيا117405

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين العظيم عبد حمدى ذكرى117406

االسماعيليةاألدبىمبصرفهمى فاروق رضا رحمه117407

االسماعيليةاألدبىمبصرحسنين محمود احمد رضوه117408

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد احمد على زهره117409

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمود محمد منار117410

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد طلعت ندى117411

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمود حسن حسان ياسمين117413

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى محمد حسن امنيه117414

االسماعيليةاألدبىمبصرحامد رمضان محمد امنيه117415

االسماعيليةاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد محمد رحاب117416

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى عيد محمود مى117417

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد على الفتاح عبد رمضان نرمين117418

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى حسين محمد هدير117419

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد طارق هللا منه117420

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم حافظ الناصر عبد اميره117421

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم احمد رضا رضوى117422

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد محمد اسماء117423

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد ابراهيم امال117424

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد الستار عبد السيد دينا117425

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد شهنده117426

االسماعيليةاألدبىمبصرسليمان سالم محمد ايه117427

االسماعيليةاألدبىمبصرسعد غانم حسن اسراء117428

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد بسمه117429
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راسبابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

ثانابراش كفر/ ف

راسبابراش كفر/ ف

راسبصقر اوالد/ ف

ن387الزهراء/ ف

ن324الزهراء/ ف

ن341الزهراء/ ف

ن370سلمنت/ ف

ن374سلمنت/ ف

راسبسلمنت/ ف

ثانسلمنت/ ف

ثانحمادة/ ف

ثانحمادة/ ف

ثانحمادة/ ف

ثانحمادة/ ف

ن315االسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ن321االسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسبغصين عين/ ف

ن329غصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

ثانفايد/ ف

راسبابوسلطان/ ف

راسبابوسلطان/ ف

ن346االبطال/ ف

ن334االبطال/ ف

ن327االبطال/ ف

ثاناالبطال/ ف

راسبابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرهللا نصر السيد على تغريد117430

االسماعيليةاألدبىمبصرالشافعى شوبك منيسى رانيا117431

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمود خالد شروق117432

االسماعيليةاألدبىمبصرشحاته مراد زغلول مروه117433

االسماعيليةاألدبىمبصرصبيح غانم سليمان مروه117434

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل محمد حمدى مريم117435

االسماعيليةاألدبىمبصررمضان شعيب صالح منى117436

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين المعبود عبد يحى ناديه117437

االسماعيليةاألدبىمبصرعاشور عباس كرم نجوى117438

االسماعيليةاألدبىمبصرحسين السيد الخالق عبد نورهان117439

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد عطيه خيرى والء117440

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد العزيز عبد احمد ايه117441

االسماعيليةاألدبىمبصرسعد سيد محمد سوميه117442

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد القادر عبد محمود ندا117443

االسماعيليةاألدبىمبصربيومى هللا عبد احمد هبه117444

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى ابراهيم سليمان تيسير117445

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد خليل محمد فاطمه117446

االسماعيليةاألدبىمبصرموسى سالم خالد نفين117447

االسماعيليةاألدبىمبصرعسر احمد حافظ فايزه117448

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سليمان احمد هبه117449

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى بدوى طارق رحمه117450

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم امين محمد محمود مريم117451

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم فتحى وائل منار117452

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد شحاته محمد نورهان117453

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد الحليم عبد الهادى عبد يمنى117454

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى على السيد اسراء117455

االسماعيليةاألدبىمبصرالعزيز عبد السالم عبد السيد اسماء117456

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم صالح اسماء117457

االسماعيليةاألدبىمبصرالحميد عبد احمد اشرف االء117458

االسماعيليةاألدبىمبصرجمعه صالح جمعه خلود117459

االسماعيليةاألدبىمبصرمرسى ابراهيم السيد دنيا117460

االسماعيليةاألدبىمبصرمصطفى حسن مصطفى رحمه117461

االسماعيليةاألدبىمبصرحسنين محمد احمد مصطفى ساره117462

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد سالى117463

االسماعيليةاألدبىمبصرعبده ابراهيم السيد قدرى نجالء117464

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور محمد منصور ندا117465

االسماعيليةاألدبىمبصرسليم محمد شعبان هبه117466

االسماعيليةاألدبىمبصرالسعود ابو محمد حسين السيد هند117467

االسماعيليةاألدبىمبصرالشبلى محمد رفيق الدين صالح فاطمه117468

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم محمد محمود محمد فاطمه117469

االسماعيليةاألدبىمبصرالسيد محمد اسماعيل فاطمه117470

بورسعيداألدبىمبصرموسى احمد موسى احمد ايه117471
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ثانابوخروع/ ف

راسبابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

راسبابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

راسبابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

ن329ابار السبع/ ف

ثانابار السبع/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

راسبالعوايضة/ ف

راسبالعوايضة/ ف

راسباالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

ثاناالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

ن443الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ن325غرب القنطرة/ ف

ثانابوخليفة/ ف

ثانبورسعيد/ ف
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بورسعيداألدبىمبصرالسيسى محمود محمود جمال الزهراء فاطمه117472

بورسعيداألدبىمبصركردوشه مسعد محمد مسعد االء117473

بورسعيداألدبىمبصرسيد الغنى عبد احمد يوسف االء117474

بورسعيداألدبىمبصرمزروع سليمان حسن جمال امنيه117475

بورسعيداألدبىمبصرهريسه محمد عبده عبده امنيه117476

بورسعيداألدبىمبصرالكتاتنى محمد محمود محمد ايه117477

بورسعيداألدبىمبصرزرع محمد عزيز محمود حنان117478

بورسعيداألدبىمبصرحسين الظريف محمد رحمه117479

بورسعيداألدبىمبصرالعطله ابراهيم محمد على سميه117480

بورسعيداألدبىمبصرالعال عبد محمد ابراهيم شروق117481

بورسعيداألدبىمبصرمصطفى محمد ابراهيم محمد ندى117482

بورسعيداألدبىمبصرالرفاعى مصطفى عثمان نوران117483

بورسعيداألدبىمبصرابراهيم زيدان ابراهيم نورهان117484

بورسعيداألدبىمبصرسعيد السيد السيد محمد هبه117485

بورسعيداألدبىمبصرالعزبى عبده محمد عصام ياسمين117486

بورسعيداألدبىمبصرعلى محمد عادل احالم117487

بورسعيداألدبىمبصرالهادى عبد احمد سامى اسراء117488

بورسعيداألدبىمبصرالفتاح عبد احمد راجى اميره117489

بورسعيداألدبىمبصرعلى الدسوقى سعد ايه117490

بورسعيداألدبىمبصرعلى البالسى نسيم ريهام117491

بورسعيداألدبىمبصراحمد عبده سامح سعاد117492

بورسعيداألدبىمبصرعيد السالم عبد السالم عبد غاده117493

بورسعيداألدبىمبصرعويمر عمار زيدان ماجده117494

بورسعيداألدبىمبصرمحمد العال عبد السيد مى117495

بورسعيداألدبىمبصرمحمد حماد فهيم هايدى117496

بورسعيداألدبىمبصرخضير خضير رمضان هبه117497

السويساألدبىمبصراحمد ابراهيم فتحى خديجه117498

السويساألدبىمبصروهدان السيد محمد خديجه117499

السويساألدبىمبصرالشاورى احمد هارون مؤمن فاتن117500

السويساألدبىمبصرمحمد محمد شعبان منار117501

السويساألدبىمبصرمرسى عزت على اسراء117502

السويساألدبىمبصرالسيد محمد وائل حنان117503

السويساألدبىمبصرموسى الحليم عبد الهادى اسماء117504

السويساألدبىمبصرالسيد مصطفى احمد ايه117505

السويساألدبىمبصرمحمد السيد كمال جهاد117506

السويساألدبىمبصرسالمه حسن محمد اميره117507

السويساألدبىمبصرسليم صالح لطفى احمد سليم رفيده117508

السويساألدبىمبصرعزام جابر فراج نورهان117509

السويساألدبىمبصرالغنى عبد السيد محمد بدوى اسراء117510

السويساألدبىمبصرالرحمن عبد احمد عكاشه اسراء117511

السويساألدبىمبصرعساف محمد ناصر ايمان117512

السويساألدبىمبصررزق الرحمن عبد رمضان دينا117513
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ثانبورسعيد/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

ثانالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

ثانالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

ثانالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

راسبالبقر بحر/ ف

ثانالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ثانالجناين/ ف

ثانالجناين/ ف

ثانالجناين/ ف

ثانالجناين/ ف

ثانالجناين/ ف

ثانالشلوفة/ ف

ن336الشلوفة/ ف

راسبالشلوفة/ ف

ثانكبريت/ ف

راسبكبريت/ ف

ثانكبريت/ ف

ثانكبريت/ ف
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السويساألدبىمبصرعلى العليم عبد رمضان نشوى117514

سيناء شمالاألدبىمبصرمنصور جبر دياب موسى دينا117515

سيناء شمالاألدبىمبصرمرشد حماد يحيى عايشه117516

سيناء شمالاألدبىمبصرالرب جاد احمد على هاجر117517

سيناء شمالاألدبىمبصرحسن السيد منصور صابر ناديه117518

سيناء شمالاألدبىمبصرسالمه عطيه سامى رباب117519

سيناء شمالاألدبىمبصرسالم هللا عوده موسى نسرين117520

سيناء شمالاألدبىمبصرمصلح سالم سالمه هند117521

سيناء شمالاألدبىمبصرعيد عواد محمد ايمان117522

سيناء شمالاألدبىمبصرهللا عبد الكريم عبد الحميد عبد منى117523

سيناء شمالاألدبىمبصراحمد المالك عبد محمود اسماء117524

سيناء شمالاألدبىمبصرابراهيم احمد هانى اثار117525

سيناء شمالاألدبىمبصرمناع محمد موسى انجى117526

سيناء شمالاألدبىمبصرمحمد راضى سالمه فاطمه117527

سيناء شمالاألدبىمبصراشتيوى سالمه خالد مريم117528

سيناء شمالاألدبىمبصرحسين افريج عياد امل117529

سيناء شمالاألدبىمبصرندا خليل سليمان سهام117530

سيناء شمالاألدبىمبصرعطيه الكريم عبد عوده عبير117531

سيناء شمالاألدبىمبصرندا خليل سليمان فاطمه117532

سيناء جنوباألدبىمبصربخيت محمد ايمن تقى117533

سيناء جنوباألدبىمبصرحلمى العليم عبد الدين بهاء سناء117534

سيناء جنوباألدبىمبصرعطا احمد محمد فاطمه117535

سيناء جنوباألدبىمبصرسعد السيد طارق مريم117536

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى عيد اسماعيل عصام صفاء117537

سيناء جنوباألدبىمبصرفرحان حسن رمضان ايه117538

سيناء جنوباألدبىمبصرحمدان جمعه عوده مريم117539

سيناء جنوباألدبىمبصرسالم جمعه سالم نورا117540

سيناء جنوباألدبىمبصرحسن حسين ربيع ياسمين117541

سيناء جنوباألدبىمبصرحسن حسين سالم يسرا117542

سيناء جنوباألدبىمبصرعلى عبيد حرب سمر117543

سيناء جنوباألدبىمبصرخميس فريج سعد كريمه117544

سيناء جنوباألدبىمبصرسليم سليمان فرج جواهر117545

سيناء جنوباألدبىمبصرحميد صالح راضى حميده117546

سيناء جنوباألدبىمبصرالسميع عبد عطيه السميع عبد دعاء117547

سيناء جنوباألدبىمبصرعايد حمدان على ريم117548

البحيرةاألدبىمبصرعيسى فرج عطيه عزت دينا117549

البحيرةاألدبىمبصرعوض محمد خميس ممدوح ايمان117550

البحيرةاألدبىمبصرمحفوظ طه رجب دينا117551

البحيرةاألدبىمبصرالعجمى عبده زكى المنعم عبد دينا117552

البحيرةاألدبىمبصرالدمنهورى الغنى عبد سعيد هاشم ام رئيسه117553

البحيرةاألدبىمبصرالحداد محمد كمال محمد عزه117554

البحيرةاألدبىمبصرشحاته سالم سعد السيد ابرار117555
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راسبجنيفة/ ف

ن387(الصفا) العريش/ ف

ثان(الصفا) العريش/ ف

راسب(الصفا) العريش/ ف

ن370(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ثانزويد الشيخ/ ف

ثانزويد الشيخ/ ف

ن341زويد الشيخ/ ف

راسبالجورة/ ف

ن406الماسورة/ ف

ن378العبد بئر/ ف

ن357بالوظة/ ف

ثانبالوظة/ ف

ثانبالوظة/ ف

راسبشيحان ام/ ف

راسبالمنبطح/ ف

ن403المنبطح/ ف

راسبالمنبطح/ ف

ن405المنبطح/ ف

ن345الطور/ ف

ن342الطور/ ف

ن315الطور/ ف

ن367الطور/ ف

ن421ابورديس/ ف

راسبالحسوة/ ف

راسبالحسوة/ ف

راسبالحسوة/ ف

ثانالحسوة/ ف

ثانالحسوة/ ف

ثانالجوفة/ ف

ثانالجوفة/ ف

راسبدهب/ ف

راسبدهب/ ف

راسبدهب/ ف

ن357نويبع/ ف

ثانالبرنوجى/ ف

ن319القبلية زهرة/ ف

راسبقرقر ايهاب/ ف

راسبقرقر ايهاب/ ف

ثانقرقر ايهاب/ ف

ن322قرقر ايهاب/ ف

راسبابوحمص/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرصالح احمد السيد احمد اسراء117556

البحيرةاألدبىمبصرالفضل ابو على مهدى محمد بثينه117557

البحيرةاألدبىمبصرعيسوى مرشدى الجواد عبد محمد حسناء117558

البحيرةاألدبىمبصرطايل عطيه محمد دعاء117559

البحيرةاألدبىمبصرسالم الباعث عبد الرحمن عبد ريهام117560

البحيرةاألدبىمبصرصقر عوض الحميد عبد حمدى سهيله117561

البحيرةاألدبىمبصرمعازيق الضبع رمضان نعيم شرين117562

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد محمدين هالل شيماء117563

البحيرةاألدبىمبصرسليم سعيد احمد صباح117564

البحيرةاألدبىمبصرالشخيبى على محمد ربيع نعمه117565

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد غالب العزيز عبد نوره117566

البحيرةاألدبىمبصرسليم سعد محمد محمد سعيد هاجر117567

البحيرةاألدبىمبصرخطاب محمود على احمد هايدى117568

البحيرةاألدبىمبصرطالب ابو رزق رزق سعيد هناء117569

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد محمود عاطف اسماء117570

البحيرةاألدبىمبصرمحمد طنطاوى عبود ايمان117571

البحيرةاألدبىمبصردميس السالم عبد الحليم عبد خميس صافيه117572

البحيرةاألدبىمبصرالفقى الباعث عبد المجيد عبد محمد اميره117573

البحيرةاألدبىمبصرالدايم عبد محمد سعد نزيه داليا117574

البحيرةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد محمود عوض صفاء117575

البحيرةاألدبىمبصرالفقى مرسى منصور رشاد عزه117576

البحيرةاألدبىمبصرقنديل مصطفى محمد رشاد مسعده117577

البحيرةاألدبىمبصرالمحسن عبد محمد صابر منال117578

البحيرةاألدبىمبصرنمر شعبان اللطيف عبد ياسر مى117579

البحيرةاألدبىمبصرالهادى عبد سالم شعبان ياره117580

البحيرةاألدبىمبصرالنجاه ابو ايوب محمد ايوب اسراء117581

البحيرةاألدبىمبصرالنعيم عبد احمد مروان احمد االء117582

البحيرةاألدبىمبصرعطيه محمد عنانى المجد ابو زينب117583

البحيرةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد مصطفى شيماء117584

البحيرةاألدبىمبصريوسف ابراهيم محمد ابراهيم ندى117585

البحيرةاألدبىمبصرخليفه ذكى عطيه شهير االء117586

البحيرةاألدبىمبصرالسيد عبد على السيد سعد حسنى ايه117587

البحيرةاألدبىمبصرخليفه ذكى عطيه شهير ايه117588

البحيرةاألدبىمبصرحماد محمود على فوزى ايه117589

البحيرةاألدبىمبصرمحمد محمود السيد رجب دعاء117590

البحيرةاألدبىمبصرصالح حسن صالح انور سماح117591

البحيرةاألدبىمبصرمصطفى السيد عبد الدين صالح مريم117592

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو مصطفى ابراهيم مصطفى هناء117593

البحيرةاألدبىمبصرعطافى الفتاح عبد ابراهيم فاطمه117594

البحيرةاألدبىمبصرجنيدى حسين كمال سعيد روفيده117595

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل محمد رياض الهام117596

البحيرةاألدبىمبصرشلوع ابو سعد شعبان ايه117597
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راسبابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ن330ابوحمص/ ف

ن338شيرى نعمت/ ف

ن378شيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

راسبنصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن329نصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن368الدوار كفر/ ف

ن328الدوار كفر/ ف

ن338الدوار كفر/ ف

ن364الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن327.5البسلقون/ ف

ن345البسلقون/ ف

ثانالبسلقون/ ف

ن335البسلقون/ ف

ن342البسلقون/ ف

ن331البسلقون/ ف

ن325البسلقون/ ف

ن392الصديق ابوبكر/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن351شبراخيت/ ف

راسببشر محلة/ ف

راسببشر محلة/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرحسن عطيه عطيه اشرف ايمان117598

البحيرةاألدبىمبصرالحويطى المقصود عبد محمد محمد ايمان117599

البحيرةاألدبىمبصرعمر عيسى احمد بسمه117600

البحيرةاألدبىمبصريوسف احمد محمد سعيد حبيبه117601

البحيرةاألدبىمبصرالجزايرلى ابراهيم على احمد دينا117602

البحيرةاألدبىمبصرالشربينى محمد مصطفى هللا عبد دينا117603

البحيرةاألدبىمبصرموسى مختار محمد سامى شيماء117604

البحيرةاألدبىمبصرالسعداوى على محمد محمد صفاء117605

البحيرةاألدبىمبصرالصياد حسين الحسينى علوى فاطمه117606

البحيرةاألدبىمبصرالنجار محمود محمد هللا عبد محمد لمياء117607

البحيرةاألدبىمبصربدوى محمد محمد احمد ندى117608

البحيرةاألدبىمبصرالصفطى على محمد المولى عبد نرمين117609

البحيرةاألدبىمبصرالعرجاوى محمد احمد نعيمه117610

البحيرةاألدبىمبصرمحمود محمود محمد محمود هاله117611

البحيرةاألدبىمبصراالنصارى بسيونى كامل حسين امانى117612

البحيرةاألدبىمبصراالنصارى الرؤف عبد محمود محمد امانى117613

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمد نجاح منصور انتصار117614

البحيرةاألدبىمبصرشحاته محمد رفيق ايمان117615

البحيرةاألدبىمبصرغبير مصطفى درويش اللطيف عبد ايمان117616

البحيرةاألدبىمبصرالمليجى خليل فتحى خالد ايه117617

البحيرةاألدبىمبصرالفلجه محمد المقصود عبد محمود رحاب117618

البحيرةاألدبىمبصرخطاب فكرى صالح سهيله117619

البحيرةاألدبىمبصرالفقى سليمان محمد احمد هند117620

البحيرةاألدبىمبصرصماده ابو عوض مصطفى سعد خلود117621

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد مرسى ممدوح اشرف صابرين117622

البحيرةاألدبىمبصرحنوره نبيه اشرف نورهان117623

البحيرةاألدبىمبصرمصرى محمد محمد سعيد هويدا117624

البحيرةاألدبىمبصراالشمونى احمد عطيه محمد بسنت117625

البحيرةاألدبىمبصردقيقه ابو محمد محمد اللطيف عبد بشاير117626

البحيرةاألدبىمبصرصالح محمد ابراهيم ذكى محمد مها117627

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل ابو محمد محمد القادر عبد هاجر117628

البحيرةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد حسن على شهيره117629

البحيرةاألدبىمبصرالعطار القوى عبد سمير اميره117630

البحيرةاألدبىمبصرالوكيل محمد ابراهيم الشحات اسراء117631

البحيرةاألدبىمبصرجوده ابراهيم حامد عماد اسراء117632

البحيرةاألدبىمبصرعاشور الجندى محمد ممدوح حنان117633

البحيرةاألدبىمبصرتميم المحسن عبد ياسر حبيبه117634

البحيرةاألدبىمبصرعرابى عطيه احمد عطيه هاجر117635

البحيرةاألدبىمبصرعامر احمد الهادى عبد محمود هانم117636

البحيرةاألدبىمبصرشبل هللا عبد مبروك خالد دينا117637

البحيرةاألدبىمبصرالسعيد فهيم حافظ داليا117638

البحيرةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد احمد اسماء117639
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ن342بشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ن337بشر محلة/ ف

راسببشر محلة/ ف

ن458بشر محلة/ ف

ن335بشر محلة/ ف

ن337بشر محلة/ ف

ن348بشر محلة/ ف

ن385بشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ن359بشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ن328بشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ن369لقانة/ ف

ن413لقانة/ ف

ن377لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن336لقانة/ ف

ن402لقانة/ ف

ن420لقانة/ ف

ن348لقانة/ ف

ن327لقانة/ ف

ن340ابوالسحما/ ف

ن378ابوالسحما/ ف

ن348ابوالسحما/ ف

ن344ابوالسحما/ ف

ن332اسمانيا/ ف

ن330اسمانيا/ ف

ن367اسمانيا/ ف

ن349اسمانيا/ ف

ن452نكال جزيرة/ ف

ن342ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن390البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن349البارود ايتاى/ ف

ن350.5البارود ايتاى/ ف

ن347البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن493النطرون وادى/ ف

راسبالنجاح/ ف
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البحيرةاألدبىمبصرعزب سليمان محمد اسماء117640

البحيرةاألدبىمبصرالعدلى النبى عبد اشرف اميره117641

البحيرةاألدبىمبصرالحوشى على عاطف ايمان117642

البحيرةاألدبىمبصرشريف حمزه محمود زهره117643

البحيرةاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد احمد سماح117644

البحيرةاألدبىمبصرالغرباوى محمد على احمد ساره117645

البحيرةاألدبىمبصرسالم احمد ابراهيم اسماعيل روان117646

البحيرةاألدبىمبصرخليفه صبحى عماد امنيه117647

البحيرةاألدبىمبصرالقبيصى ابراهيم الجواد عبد مراد فاطمه117648

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم فتحى عاطف منار117649

البحيرةاألدبىمبصراحمد محمود حمدى رحمه117650

البحيرةاألدبىمبصرموسى محمد شعبان كرم اسراء117651

البحيرةاألدبىمبصرالريش ابو عطيه محمد محمد رمضان اسماء117652

البحيرةاألدبىمبصرالسنهورى محمد سامى اسماء117653

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد سعد الجيد عبد ساره117654

البحيرةاألدبىمبصرمتولى الحميد عبد فتحى احمد حنان117655

البحيرةاألدبىمبصرحامد سعد الحميد عبد سعد فرحه117656

البحيرةاألدبىمبصرراضى الرؤف عبد ربيع تغريد117657

البحيرةاألدبىمبصرمحمد فتحى محمود جهاد117658

البحيرةاألدبىمبصرالونيس عبد مغيب الونيس عبد فؤاد داليا117659

البحيرةاألدبىمبصرفرج مختار ناصر عسران رحمه117660

البحيرةاألدبىمبصرحافظ على محمود سهيله117661

البحيرةاألدبىمبصرسعد رمضان حسنى فرحه117662

البحيرةاألدبىمبصرخضر بشير العليم عبد شاهنده117663

البحيرةاألدبىمبصرالنجار محمد محمد ابراهيم االء117664

البحيرةاألدبىمبصرالقصبى محمد العزيز عبد سارى حنين117665

البحيرةاألدبىمبصربركات الهادى عبد ابراهيم لوزه117666

البحيرةاألدبىمبصرخالد السيد صابر عدنان منى117667

البحيرةاألدبىمبصرجالل فرج سعيد محمد عايده117668

البحيرةاألدبىمبصرالدرينى ابراهيم محمد حسن هناء117669

البحيرةاألدبىمبصرصبح الفتاح عبد فتحى الفتاح عبد اسماء117670

البحيرةاألدبىمبصرفايد احمد محمد احمد اسراء117671

البحيرةاألدبىمبصرسالم مصطفى احمد اسماء117672

البحيرةاألدبىمبصرحمزاوى حامد اللطيف عبد هاشم ايه117673

البحيرةاألدبىمبصرشكر الوهاب عبد مصطفى توفيق رضا امانى117674

البحيرةاألدبىمبصرالسقا حسن محمد رمضان دعاء117675

البحيرةاألدبىمبصرالعيونى خليل لطفى ايه117676

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد معروف مى117677

البحيرةاألدبىمبصرابراهيم الفضيل عبد قطب احمد ايه117678

البحيرةاألدبىمبصرزيدان سليمان الغضبان محمد فاطمه117679

البحيرةاألدبىمبصرحنوره راغب احمد شعبان شيماء117680

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد مهدى شوقى نهاد117681
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ن382النجاح/ ف

ن380النجاح/ ف

ن355النجاح/ ف

ثانالنجاح/ ف

ثانالنجاح/ ف

ن347شاهين عمر/ ف

ن336بالبحيرة الرحمانية/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن334ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن482النوبارية/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

ن315عيسى حوش/ ف

ن315عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن346عيسى حوش/ ف

ن355عيسى حوش/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

راسبابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ن315ابوالشقاف/ ف

ن339ابوالشقاف/ ف

ن360ادفينا/ ف

ن333رشيد/ ف

راسبرشيد/ ف

ن358رشيد/ ف

ثانرشيد/ ف

ثانبادكو رجب محمد/ ف

ثانبادكو رجب محمد/ ف

ثانادكو/ ف

ن348ادكو/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ثانالحدين/ ف

ثانالحدين/ ف

ن353النشرتى سمير/ ف

راسبالنشرتى سمير/ ف

ن332شريك كوم/ ف

ن359شريك كوم/ ف

ثانشريك كوم/ ف

راسبشريك كوم/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4637

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

البحيرةاألدبىمبصرخالد الفتاح عبد الحسينى اسماء117682

البحيرةاألدبىمبصرالواحد عبد محمد الونيس عبد اسماء117683

البحيرةاألدبىمبصرخليفه جاد هللا عبد محمد اسماء117684

البحيرةاألدبىمبصرجمعه حسن محمد حسن داليا117685

البحيرةاألدبىمبصرعوض حسن على جالل رحمه117686

البحيرةاألدبىمبصرالصمد عبد الحميد عبد جابر عزت زينب117687

البحيرةاألدبىمبصرعماره ابراهيم محمد على ساره117688

البحيرةاألدبىمبصرموسى عطيه صالح سعيد سهيله117689

البحيرةاألدبىمبصركشك سليمان العزيز عبد عزوز عزه117690

البحيرةاألدبىمبصرزعيتر ابراهيم ربيع دينا117691

البحيرةاألدبىمبصرهللا جاد حسن شحاته رجب امنيه117692

البحيرةاألدبىمبصرزوره محمود احمد دعاء117693

البحيرةاألدبىمبصرنجم السيد عبد على صبحى غاده117694

البحيرةاألدبىمبصرالروس ابو موسى كمال موسى عادل اسراء117695

البحيرةاألدبىمبصرخميس الوهاب عبد عطيه اسماء117696

البحيرةاألدبىمبصرالسعداوى كامل عبده احمد عبير117697

االسكندريةاألدبىمبصريوسف ابراهيم محمد امانى117698

االسكندريةاألدبىمبصرالرحمن عبد االمير محفوظ ايهاب بسمله117699

االسكندريةاألدبىمبصرالنجا ابو محمد احمد صابرين117700

االسكندريةاألدبىمبصركرار محمد حسن ابراهيم فاطمه117701

االسكندريةاألدبىمبصرعالمه امين محمد خالد هللا منه117702

االسكندريةاألدبىمبصرالمالح سعد سعيد محمد هدى117703

االسكندريةاألدبىمبصرخليفه قطب محمد شعبان اسراء117704

االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد عوض بسيونى ريهام117705

االسكندريةاألدبىمبصررسالن حسين محمد محمود سلمى117706

االسكندريةاألدبىمبصراحمد اسماعيل محمد اسماعيل الزهراء فاطمه117707

االسكندريةاألدبىمبصرشكرى احمد حسين مصطفى منال117708

االسكندريةاألدبىمبصرزهره ابو عوض فوزى محمد هاجر117709

االسكندريةاألدبىمبصرالنجار حسنين بدر محمد هاجر117710

االسكندريةاألدبىمبصرالطحان ابراهيم السباعى رفاعى ايمان117711

االسكندريةاألدبىمبصرحسن القادر عبد سعيد احمد حبيبه117712

االسكندريةاألدبىمبصرسليمان احمد رجب فاطمه117713

االسكندريةاألدبىمبصراسماعيل محمد عباس احمد مريم117714

االسكندريةاألدبىمبصرالنشار الحميد عبد حجازى محمد مريم117715

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد محمد مصطفى ندى117716

االسكندريةاألدبىمبصرالحجاج ابو اللطيف عبد يسرى نسمه117717

االسكندريةاألدبىمبصراحمد على حنفى ايهاب اسماء117718

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حافظ رفعت عادل اميره117719

االسكندريةاألدبىمبصرزارع رضوان يوسف حسن اسراء117720

االسكندريةاألدبىمبصرمسعود الرحيم عبد فتحى ايمان117721

االسكندريةاألدبىمبصرالمنعم عبد ظريف احمد امنيه117722

االسكندريةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد محمود محمد شروق117723
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راسبالدلنجات/ ف

ن327الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ن331ابوشوشة زاوية/ ف

ن339ابومسعود/ ف

ن357بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

راسببشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

راسببشر سيدى/ ف

ن373السيوف/ ف

ن340السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن343السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

راسبالمبين الفتح/ ف

ن353المبين الفتح/ ف

ن325المبين الفتح/ ف

راسبالمبين الفتح/ ف

ن330المبين الفتح/ ف

ن341المبين الفتح/ ف

ن323باالسكندرية رجب محمد/ ف

راسبباالسكندرية رجب محمد/ ف

ثانباالسكندرية رجب محمد/ ف

ثانباالسكندرية رجب محمد/ ف

ثانباالسكندرية رجب محمد/ ف

ن320باالسكندرية رجب محمد/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرهللا عبد السيد الرحمن عبد السيد كوثر117724

االسكندريةاألدبىمبصرحسن ابراهيم عادل مريم117725

االسكندريةاألدبىمبصرحموده حسن على عاصم مريم117726

االسكندريةاألدبىمبصرالفتاح عبد احمد الدين صالح االء117727

االسكندريةاألدبىمبصررمضان عرجاوى رمضان محمد اسراء117728

االسكندريةاألدبىمبصررياض على رياض اسماء117729

االسكندريةاألدبىمبصرمهدى احمد عالء اسماء117730

االسكندريةاألدبىمبصرمرزوق محمد مرزوق محمد بسمه117731

االسكندريةاألدبىمبصرمرسى رمضان احمد اشرف روضه117732

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم عطيه شوقى ريهام117733

االسكندريةاألدبىمبصرالحافظ عبد ضيف ابو محمود سميه117734

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد خلف على شيماء117735

االسكندريةاألدبىمبصرعطيه فوزى محمود شيماء117736

االسكندريةاألدبىمبصرعتمان الاله عبد الحميد عبد عادل الزهراء فاطمه117737

االسكندريةاألدبىمبصرضاحى الحافظ عبد ضيف ابو محمود فاطمه117738

االسكندريةاألدبىمبصرالمعطر الستار عبد محمود فريده117739

االسكندريةاألدبىمبصررجب على عالء منى117740

االسكندريةاألدبىمبصرعلى محمد انور محمد هدى117741

االسكندريةاألدبىمبصرحسن على حمدى سلوى117742

االسكندريةاألدبىمبصرالرازق عبد خميس الحميد عبد مبروكه117743

االسكندريةاألدبىمبصرفايز السعيد فوزى منار117744

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد محمود النبى عبد ندى117745

االسكندريةاألدبىمبصراحمد سالم محمد هاجر117746

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد زكريا الحليم عبد ماجده117747

االسكندريةاألدبىمبصرزاهر احمد محمود عادل هند117748

االسكندريةاألدبىمبصرالغفار عبد جمعه محمد هند117749

االسكندريةاألدبىمبصرصالح محمد حامد والء117750

االسكندريةاألدبىمبصرحسين فهمى سعيد االء117751

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم المنعم عبد مجدى انجى117752

االسكندريةاألدبىمبصرصيام سعد محمد تسنيم117753

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد حنفى احمد تقى117754

االسكندريةاألدبىمبصرالسيد محمود محمد حبيبه117755

االسكندريةاألدبىمبصرحسين محمد احمد خديجه117756

االسكندريةاألدبىمبصراحمد كمال راضى رحمه117757

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم محمود محمد رقيه117758

االسكندريةاألدبىمبصرعلى محمود السيد روان117759

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد رجب زينب117760

االسكندريةاألدبىمبصرالستار عبد محمد بسيونى شيماء117761

االسكندريةاألدبىمبصرعوض بدر عوض مريم117762

االسكندريةاألدبىمبصربكر احمد سيد عالء منى117763

االسكندريةاألدبىمبصرحسن على حسن هدى117764

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد سليمان ممدوح هدير117765
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ثانباالسكندرية رجب محمد/ ف

ن329باالسكندرية رجب محمد/ ف

ثانباالسكندرية رجب محمد/ ف

راسبالقويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ن315القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن315القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن377القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن326القويرى/ ف

ن334القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن362الشعراوى/ ف

ن354الشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن440ابوالعزائم االمام/ ف

ثانابوالعزائم االمام/ ف

ن369ابوالعزائم االمام/ ف

ن365ابوالعزائم االمام/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ن374عرجون الصادق/ ف

راسبعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ن394عرجون الصادق/ ف

ن368عرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ن316عرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

راسبعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ن315عرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرسعيد محمد حسن خالد دينا117766

االسكندريةاألدبىمبصرالرحيم عبد على ابراهيم السيد غاده117767

االسكندريةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عادل دنيا117768

االسكندريةاألدبىمبصرالجواد عبد بشير مسعود رحمه117769

االسكندريةاألدبىمبصرالعزيز عبد الوهاب عبد جمال عزيزه117770

االسكندريةاألدبىمبصرعلى السيد محمد مهيتاب117771

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد هللا عبد ناديه117772

مطروح مرسىاألدبىمبصرحسين الجواد عبد محمد المنعم عبد مى117773

مطروح مرسىاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد الرحيم عبد سميه117774

مطروح مرسىاألدبىمبصرميكائيل هللا عبد جمعه هاجر117775

مطروح مرسىاألدبىمبصرمحمد حموده خميس هاجر117776

مطروح مرسىاألدبىمبصرزريبه دغيم عوض صفيه117777

الجيزةاألدبىمبصرمحمود السيد احمد امل117778

الجيزةاألدبىمبصرسعد محمد زغلول احمد االء117779

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد الدين نصر هشام دينا117780

الجيزةاألدبىمبصرالشيمى احمد الناصر عبد ساره117781

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمد حسن ناصر صفيه117782

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم محمد مى117783

الجيزةاألدبىمبصراحمد الرحيم عبد سيد منار117784

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد النعيم عبد اشرف هاجر117785

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود السيد احمد هند117786

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد محمد محمد زنون ايه117787

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد محمد سيد سلسبيل117788

الجيزةاألدبىمبصرحسين كامل احمد محمد شروق117789

الجيزةاألدبىمبصرسيد العال ابو رمضان صباح117790

الجيزةاألدبىمبصرخميس محمود عدلى ندا117791

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حمدان محمد هاجر117792

الجيزةاألدبىمبصرالخالق عبد الراضى عبد محمد هاجر117793

الجيزةاألدبىمبصرحسين محمد محمد محمود هاجر117794

الجيزةاألدبىمبصرموسى خميس نادى هاجر117795

الجيزةاألدبىمبصرشاهين اللطيف عبد الحليم عبد هناء117796

الجيزةاألدبىمبصربدن الكريم عبد الكريم فضل اسماء117797

الجيزةاألدبىمبصرادم محمد فراج اسراء117798

الجيزةاألدبىمبصرمرسى احمد محمد العزيز عبد اسراء117799

الجيزةاألدبىمبصرمحمود عشم الباسط عبد اسماء117800

الجيزةاألدبىمبصرخليفه هللا عبد محسن اسماء117801

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد حلمى محمد الكوثر117802

الجيزةاألدبىمبصرسعيد محمد اشرف اميره117803

الجيزةاألدبىمبصرسيف جمعه نصر ايه117804

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمود اشرف ايه117805

الجيزةاألدبىمبصرالاله عبد محمود محمد ايه117806

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمود الهادى عبد محمود بسمه117807
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ثانالمكرمة مكة/ ف

ن340المكرمة مكة/ ف

ثاناالمين الصادق/ ف

ثاناالمين الصادق/ ف

ثاناالمين الصادق/ ف

ثاناالمين الصادق/ ف

ن333االمين الصادق/ ف

ن400مطروح/ ف

راسببرانى/ ف

ثانبرانى/ ف

ن365.5برانى/ ف

ثانالضبعة/  ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن339العمرانية/ ف

ن320ابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

راسبابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

راسبابوالنمرس/ ف

راسبابوالنمرس/ ف

ن315العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن315العلى عبدالعزيز/ ف

ن333العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن320.5العلى عبدالعزيز/ ف

ن340.5العلى عبدالعزيز/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد انور عنتر حياه117808

الجيزةاألدبىمبصرنظيف الاله عبد اشرف دعاء117809

الجيزةاألدبىمبصرالاله عبد الرحيم عبد احمد رحمه117810

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الاله عبد عماد ساره117811

الجيزةاألدبىمبصررفاعى القادر عبد محمد القادر عبد شيماء117812

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الحميد عبد محمد شيماء117813

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمود على اسامه عال117814

الجيزةاألدبىمبصرمحمدين محمد جمال عال117815

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو الرحمن عبد محمود فاطمه117816

الجيزةاألدبىمبصرفرجانى احمد الجبالى وجيه الزهراء فاطمه117817

الجيزةاألدبىمبصرحسن عيد عبده سيد مريم117818

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد جالل رياض المنعم عبد مريم117819

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد حسن محمد هللا منه117820

الجيزةاألدبىمبصرعزب محمد حسين محمد مروه117821

الجيزةاألدبىمبصرمحمود طلبه زغلول مها117822

الجيزةاألدبىمبصربركات احمد جميل ندا117823

الجيزةاألدبىمبصرطنطاوى محمود خلف ندى117824

الجيزةاألدبىمبصرعطيه حسنى عالء نورهان117825

الجيزةاألدبىمبصرقبيصى محمد على احمد وصال117826

الجيزةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد حسن رأفت وفاء117827

الجيزةاألدبىمبصرعيسى الحميد عبد خلف هند117828

الجيزةاألدبىمبصرصابر على فؤاد هايدى117829

الجيزةاألدبىمبصرالصفتى مسعود محمد عاطف هدى117830

الجيزةاألدبىمبصرالسيد الدين سيف محمد السيد هاجر117831

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد عطيه عصمت ياسمين117832

الجيزةاألدبىمبصرالسعود ابو السيد ياسر ياسمين117833

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد مبروك الحليم عبد احسان117834

الجيزةاألدبىمبصرالسيد احمد الرحمن عبد محمد اسراء117835

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد المقصود عبد صابر اسماء117836

الجيزةاألدبىمبصرعثمان محمد احمد حسن االء117837

الجيزةاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد محمد هللا ايه117838

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد الدين عصام ايمان117839

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صديق محروس ايمان117840

الجيزةاألدبىمبصررياض عباس حسانين جويريه117841

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد احمد حبيبه117842

الجيزةاألدبىمبصرقزحه هيثم دعاء117843

الجيزةاألدبىمبصرالباقى عبد شوقى عالء ريم117844

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد فؤاد شيماء117845

الجيزةاألدبىمبصرخير محمد ديب يسرى محمد فاطمه117846

الجيزةاألدبىمبصرعالم سيد حسن نها117847

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمود خليفه ياسمين117848

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد الدين عصام ياسمين117849
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ن322العلى عبدالعزيز/ ف

ن330العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن385العلى عبدالعزيز/ ف

ن321العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن329العلى عبدالعزيز/ ف

ن386العلى عبدالعزيز/ ف

ن341.5العلى عبدالعزيز/ ف

ن325العلى عبدالعزيز/ ف

ن316العلى عبدالعزيز/ ف

ن360.5العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن382العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن317العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن319.5العلى عبدالعزيز/ ف

ن319العلى عبدالعزيز/ ف

ن326العلى عبدالعزيز/ ف

ن315العلى عبدالعزيز/ ف

ن320العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن315العلى عبدالعزيز/ ف

ن333العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن381النموذجى القدس/ ف

ن342النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن337النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن319النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالنبى عبد محمد على ايمان117850

الجيزةاألدبىمبصرامام حنفى مجدى زهراء117851

الجيزةاألدبىمبصرالجارح احمد احمد مصطفى احمد االء117852

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود نبيل اسراء117853

الجيزةاألدبىمبصرسريع ابو بدر ماهر ايه117854

الجيزةاألدبىمبصرصادق السالم عبد رمضان دينا117855

الجيزةاألدبىمبصرمتولى محمود محمد سيد رضوى117856

الجيزةاألدبىمبصربدر على بدر فاطمه117857

الجيزةاألدبىمبصرسعيد السالم عبد فرحات شحاته هدى117858

الجيزةاألدبىمبصربراش رجب رجب صباح وفاء117859

الجيزةاألدبىمبصربسيونى عطيه شريف ياسمين117860

الجيزةاألدبىمبصرحسين احمد ابراهيم محمود ابرار117861

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد محمد ايه117862

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل راجح زايد صبحى اسماء117863

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد السميع عبد عادل اسماء117864

الجيزةاألدبىمبصرالسيد ناجى عاطف ايمان117865

الجيزةاألدبىمبصرمسلم سباعى عبده سباعى ساره117866

الجيزةاألدبىمبصركشك ابو على امين مصطفى شوهندا117867

الجيزةاألدبىمبصرعثما ابو ابراهيم الجواد عبد حسنى ثناء117868

الجيزةاألدبىمبصرمسلم السالم عبد حليم محمود رحمه117869

الجيزةاألدبىمبصرهارون ممدوح هبه117870

الجيزةاألدبىمبصرعميره ابو سعد السالم عبد نورهان117871

الجيزةاألدبىمبصرالقواس محمد سيد محمد ندى117872

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو عقل جالل نجاح امانى117874

الجيزةاألدبىمبصرالرازق عبد شحاته المرضى عبد ايمان117875

الجيزةاألدبىمبصرعلى على محفوظ الحميد عبد حفصه117876

الجيزةاألدبىمبصرعلى سالمه سعيد حسين رانا117877

الجيزةاألدبىمبصرالبديوى السنوسى السيد حسن رحاب117878

الجيزةاألدبىمبصرعايش على رجب محمد رحاب117879

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم سريع ابو احمد السيد زهراء117880

الجيزةاألدبىمبصرجمعه عزوز سعيد نبيل سميه117881

الجيزةاألدبىمبصربيومى مصطفى الرحمن عبد حاتم شروق117882

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد بدر صقر نادر شيماء117883

الجيزةاألدبىمبصرمجاهد محمود الدين صالح صفاء117884

الجيزةاألدبىمبصررواش احمد سعد عزه117885

الجيزةاألدبىمبصرجاد السيد رفاعى نرمين117886

الجيزةاألدبىمبصرالليل ابو سمير عنتر نسمه117887

الجيزةاألدبىمبصرعامر عامر محمد سمير نورهان117888

الجيزةاألدبىمبصرحميده كامل محمد نورهان117889

الجيزةاألدبىمبصرالعضامى حسين فرج المنعم عبد هاجر117890

الجيزةاألدبىمبصرعباس دسوقى عباس ابرار117891

الجيزةاألدبىمبصرمحفوظ محمد مأمون محمد اروه117892
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ثانناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ثانالهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن342الهرم/ ف

ن324الهرم/ ف

متخلفالهرم/ ف

ن339الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ن326كومبرة/ ف

ن420كومبرة/ ف

راسبكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ن325كومبرة/ ف

ن333كومبرة/ ف

ن315كومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ن345مجدول بنى/ ف

ن330مجدول بنى/ ف

ن358مجدول بنى/ ف

ن334مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن355مجدول بنى/ ف

ن325مجدول بنى/ ف

راسبمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن338مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن331مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانالوراق/ ف

ن488الوراق/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد سيد الشيماء117893

الجيزةاألدبىمبصرالتهامى المنعم عبد سامح ايمان117894

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عطيه اسامه حبيبه117895

الجيزةاألدبىمبصرعامر محمد ابراهيم فاطمه117896

الجيزةاألدبىمبصرامين برنس امير مرام117897

الجيزةاألدبىمبصراحمد هاشم محمد مروه117898

الجيزةاألدبىمبصرخليل حسن سمير دنيا117899

الجيزةاألدبىمبصرالتواب عبد كامل احمد رحمه117900

الجيزةاألدبىمبصرعلى صادق ممدوح رحمه117901

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل العزيز عبد هللا عبد سلمى117902

الجيزةاألدبىمبصرزيادى داود الحليم عبد المنعم عبد مريم117903

الجيزةاألدبىمبصرالسيد سعد محمد يوسف ميار117904

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم سعيد ايمن نور117905

الجيزةاألدبىمبصرجبريل المقصود عبد امين مصطفى هدير117906

الجيزةاألدبىمبصربدوى اسماعيل الحميد عبد سيد مريم117907

الجيزةاألدبىمبصرحسين سيد مصطفى مريم117908

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم احمد فارس ناديه117909

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى مراد ابراهيم هدير117910

الجيزةاألدبىمبصرالكريم عبد اسماعيل محمود نبيل وعد117911

الجيزةاألدبىمبصرعبده عبده الجيد عبد عبده الشيماء117912

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد العزيز عبد زغلول اسراء117913

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد عبده محمود اسراء117914

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى محمد محمد اسامه ايمان117915

الجيزةاألدبىمبصرالسعود ابو محجوب محمود السيد ايمان117916

الجيزةاألدبىمبصرشحاته حسنين مختار ايمان117917

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد فوزى خالد اميره117918

الجيزةاألدبىمبصرالسيد احمد محمد محمد جهاد117919

الجيزةاألدبىمبصرالشاهد محمد الحليم عبد الحميد عبد خلود117920

الجيزةاألدبىمبصرعيسوى حسين ابراهيم سعد محمد دينا117921

الجيزةاألدبىمبصرهارون الجواد عبد الحكم عبد ايهاب رضوى117922

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد حامد محمد سلمى117923

الجيزةاألدبىمبصرعثمان محمد هللا عبد محمد سلمى117924

الجيزةاألدبىمبصراحمد ربه عبد محمود حسنى سميه117925

الجيزةاألدبىمبصرالدين شمس عمر محمد سامى سميه117926

الجيزةاألدبىمبصرسرج احمد الحسيب عبد حمدى سندس117927

الجيزةاألدبىمبصرحسن رياض السيد خالد سهيله117928

الجيزةاألدبىمبصريوسف على عبده خالد شيماء117929

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد المعطى عبد جمال فاطمه117930

الجيزةاألدبىمبصرسالمه عبده الجيد عبد عادلى فاطمه117931

الجيزةاألدبىمبصرعطيه العزيز عبد التواب عبد فرح117932

الجيزةاألدبىمبصرمحسن حسين محمود حسين لبيبه117933

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حسين كمال حسين منار117934
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ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن353الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن340محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن332محمد جزيرة/ ف

ن345.5محمد جزيرة/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن339بشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن342اوسيم/ ف

ن315اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن321اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

راسباوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

راسباوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن371اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن365اوسيم/ ف

ن325اوسيم/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرخليل عباس محمد محمد وفاء117935

الجيزةاألدبىمبصرالمنعم عبد الفتاح عبد الرحمن عبد ياسمين117936

الجيزةاألدبىمبصرعطوه احمد عطوه محمد ياسمين117937

الجيزةاألدبىمبصرالسيد السيد شبل اسراء117938

الجيزةاألدبىمبصرموسى السيد احمد اسماء117939

الجيزةاألدبىمبصرعلى على ياسين محمود اسماء117940

الجيزةاألدبىمبصركامل كمال يسرى تسابيح117941

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد فوزى محمود جهاد117942

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سعيد محمد داليا117943

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى السيد ابراهيم محمود دعاء117944

الجيزةاألدبىمبصرخاطر الرحمن عبد عبده اسالم رحاب117945

الجيزةاألدبىمبصرمحسن على السيد شاكر فاطمه117946

الجيزةاألدبىمبصرنافع هللا عبد انور محمدى فاطمه117947

الجيزةاألدبىمبصرمرسى فؤاد صابر حمدى نورهان117948

الجيزةاألدبىمبصرحسن على حسنى اسراء117949

الجيزةاألدبىمبصرسعد المجيد عبد رجب اسراء117950

الجيزةاألدبىمبصرمحمد شاكر ياسر اسراء117951

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد انور جمال اسماء117952

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد الستار عبد ممدوح اسماء117953

الجيزةاألدبىمبصرسيد محمود حمدان غاده117954

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل العظيم عبد جمال فاطمه117955

الجيزةاألدبىمبصرمتولى العزيز عبد منصور مروه117956

الجيزةاألدبىمبصرعبده حسن عيد منار117957

الجيزةاألدبىمبصرحسن الدين صالح محمد ميرنا117958

الجيزةاألدبىمبصرالعيسوى اللطيف عبد العال عبد نعمه117959

الجيزةاألدبىمبصرمبروك محمد مبروك اسراء117960

الجيزةاألدبىمبصرذ فاضل حسن مجدى امانى117961

الجيزةاألدبىمبصرالدين نصر وردانى سعودى امنيه117962

الجيزةاألدبىمبصرحسن رفعت ضيف اميره117963

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على بخيت ايه117964

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد عماد جهاد117965

الجيزةاألدبىمبصرحسين المنعم عبد حسن دعاء117966

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد ربيع رحاب117967

الجيزةاألدبىمبصرضاحى سيد احمد ساره117968

الجيزةاألدبىمبصرالبدرى بسيونى فتحى محمد سلمى117969

الجيزةاألدبىمبصرالدالى محمد خالد ياسمين117970

الجيزةاألدبىمبصرفضل حسن على ياسمين117971

الجيزةاألدبىمبصرعيسى الناصر عبد محمد الجليل عبد اسماء117972

الجيزةاألدبىمبصرهلوان عليش فرحات جابر زهره117973

الجيزةاألدبىمبصرسالمه الحميد عبد محمود محمد مروه117974

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود سعيد احمد هدير117975

الجيزةاألدبىمبصرحسن السيد جمال ايه117976
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ن333اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

ثانصقيل/ ف

راسبصقيل/ ف

ن366االحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ن315االحمر الكوم/ ف

راسباالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

راسباالحمر الكوم/ ف

ن348االحمر الكوم/ ف

راسباالحمر الكوم/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن519البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرالصاوى مبروك كمال حبيبه117977

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حامد محمد رحاب117978

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد النبى عبد ناصر شيماء117979

الجيزةاألدبىمبصرالمهدى هللا عبد مصطفى مريم117980

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد السيد صبرى مى117981

الجيزةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل جواد ندى117982

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود حموده نرمين117983

الجيزةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل جواد نهى117984

الجيزةاألدبىمبصرسيد حسن امام نورا117985

الجيزةاألدبىمبصرالشاهد قطب محمد خالد هاجر117986

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود حموده ياسمين117987

الجيزةاألدبىمبصرالشحات على الناصر عبد اسماء117988

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد الفتاح عبد محمود راويه117989

الجيزةاألدبىمبصرمحمد شكرى رأفت رضا117990

الجيزةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم سامى روان117991

الجيزةاألدبىمبصرالمعز عبد عوض احمد روضه117992

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد عائشه117993

الجيزةاألدبىمبصرجمعه السعود ابو ناصر هاجر117994

الجيزةاألدبىمبصرحسانين ابراهيم سامح هاجر117995

الجيزةاألدبىمبصرعلى عليوه حنفى هاله117996

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد راضى ايه117997

الجيزةاألدبىمبصرالمعطى عبد العطا ابو وفاء حسناء117998

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السيد النبى عبد ريهام117999

الجيزةاألدبىمبصرعباس سعيد السيد شيماء118000

الجيزةاألدبىمبصرسويد محمد محمد رجب دعاء118001

الجيزةاألدبىمبصرمبروك على ذكرى ندى118002

الجيزةاألدبىمبصرفتيح محمد ابراهيم اسماء118003

الجيزةاألدبىمبصرعلى سيد شعبان اسماء118004

الجيزةاألدبىمبصراحمد المحسن عبد عادل ايمان118005

الجيزةاألدبىمبصرامام الرحمن عبد عيد ايه118006

الجيزةاألدبىمبصرسالمه على محمود محمد رحمه118007

الجيزةاألدبىمبصرشعبان السيد فتحى اشرف عايده118008

الجيزةاألدبىمبصرسليمان محمد اسماعيل رجب غاده118009

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم احمد ايمن مريم118010

الجيزةاألدبىمبصرالعطرى عادل مريم118011

الجيزةاألدبىمبصرسعيد عوض ربيع ندى118012

الجيزةاألدبىمبصرطه العزيز عبد مديح ياسمين118013

الجيزةاألدبىمبصرعيسى على الفتاح عبد مازن حبيبه118014

الجيزةاألدبىمبصرالشحات محمد السيد رضوى118015

الجيزةاألدبىمبصرزيد ابو عبده رمضان رنا118016

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحديد ابو سامى صفاء118017

الجيزةاألدبىمبصرعبده محمد فوزى اشرف مريم118018
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راسبابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ن345ابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

راسبالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

راسبالرهاوى/ ف

ثانعساكر احمد اللواء/ ف

ثانعساكر احمد اللواء/ ف

راسببالجيزة حجازى كفر/ ف

ثانبالجيزة حجازى كفر/ ف

راسببالجيزة حجازى كفر/ ف

ثانبالجيزة حجازى كفر/ ف

راسبسميحة الحاجة/ ف

ثانسميحة الحاجة/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ن329اكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمود مريم118019

الجيزةاألدبىمبصرعلى سيد على حسام نرمين118020

الجيزةاألدبىمبصرامام موسى شحاته ساره118021

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى الدين صالح خالد محمد الزهراء فاطمه118022

الجيزةاألدبىمبصرخلف هللا عبد الدين عز احمد ياسر احمد هللا منه118023

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد محمد شعبان اسراء118024

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد فهمى الجواد عبد اسماء118025

الجيزةاألدبىمبصرمحمد منصور سامى الهام118026

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على صبرى مروه118027

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد الوهاب عبد رفعت منار118028

الجيزةاألدبىمبصرحسن حسين محمود هند118029

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد مليك اسراء118030

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى محمد فوزى ايه118031

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد حسين مرزوق مروه118032

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد حلمى صابر مريم118033

الجيزةاألدبىمبصرمحمود السالم عبد كمال اسماء118034

الجيزةاألدبىمبصرحسين كمال سعيد بسمه118035

الجيزةاألدبىمبصرمنصور الحميد عبد فرج رحاب118036

الجيزةاألدبىمبصرمرسى محمود اشرف فاطمه118037

الجيزةاألدبىمبصرامام محمود محمود جمال مريم118038

الجيزةاألدبىمبصرخليل امبابى محمد مريم118039

الجيزةاألدبىمبصرقرنى المنعم عبد ناصر مياده118040

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد سعيد حنان118041

الجيزةاألدبىمبصرعكاشه شرقاوى احمد ايناس118042

الجيزةاألدبىمبصرمحمد جاد زايد سعيد زينب118043

الجيزةاألدبىمبصرالسيد على ربيع ايه118044

الجيزةاألدبىمبصرحسن الحميد عبد دسوقى داليا118045

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد محمد هللا عبد دنيا118046

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمد شيماء118047

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد العظيم عبد حربى عبير118048

الجيزةاألدبىمبصركمال محمد اسماعيل فاطمه118049

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رجب احمد مروه118050

الجيزةاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد احمد ندا118051

الجيزةاألدبىمبصرعلى الدين سعد على هاجر118052

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل المنعم عبد سامى حسناء118053

الجيزةاألدبىمبصرعباس محمد رمضان غاده118054

الجيزةاألدبىمبصرثابت محمد يحيى هانم118055

الجيزةاألدبىمبصرمحمد النبى عبد رزق محمد اسماء118056

الجيزةاألدبىمبصرعيسى محمد صابر النبى عبد ايمان118057

الجيزةاألدبىمبصرجبريل مصطفى الفتاح عبد عاشور ثريا118058

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد رمضان العزيز عبد جميله118059

الجيزةاألدبىمبصرعيسى الحفيظ عبد طلعت دينا118060
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ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانلغات الخاص الحصرى/ ف

ن453لغات الخاص الحصرى/ ف

ثانلغات الخاص الحصرى/ ف

ن348الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ن341الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ن340منديشة/ ف

ن384منديشة/ ف

ن335منديشة/ ف

ثانمنديشة/ ف

راسبالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

راسبالبدرشين/ ف

ن355البدرشين/ ف

ثانالشنباب/ ف

ثانالشنباب/ ف

ن346عزام عبدالرحمن/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

ن323عزام عبدالرحمن/ ف

راسبابوصير/ ف

ثانابوصير/ ف

راسبابوصير/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرداود امام محمد ابراهيم رحاب118061

الجيزةاألدبىمبصرضيف على الحليم عبد عاطف رحاب118062

الجيزةاألدبىمبصرحميده بحيرى ظايط اشرف سلمى118063

الجيزةاألدبىمبصرفايد سيد الرازق عبد النبى عبد شيماء118064

الجيزةاألدبىمبصرالتواب عبد الباسط عبد احمد اسماء118065

الجيزةاألدبىمبصرعلى سعد على اشرقت118066

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسين حمدان حنان118067

الجيزةاألدبىمبصرحسين ابراهيم تايب شيماء118068

الجيزةاألدبىمبصربشير رمضان رضا شيماء118069

الجيزةاألدبىمبصرحافظ كمال فاروق شيماء118070

الجيزةاألدبىمبصرالعنين ابو هللا عبد مجدى فاطمه118071

الجيزةاألدبىمبصرمحمود جنيدى محمود فاطمه118072

الجيزةاألدبىمبصرحسين ابراهيم حسين منال118073

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم سيد نادى منى118074

الجيزةاألدبىمبصرحسينى احمد جمعه هاجر118075

الجيزةاألدبىمبصرعلى الرشيد عبد على اسراء118076

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد هللا عبد نبيه اسراء118077

الجيزةاألدبىمبصرمحمد صديق اسماعيل اسماء118078

الجيزةاألدبىمبصرفولى احمد مجدى اسماء118079

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد طه محمود امال118080

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد احمد ايمان118081

الجيزةاألدبىمبصرراضى الرحمن عبد خميس االء118082

الجيزةاألدبىمبصرشاكر احمد على خديجه118083

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العال عبد احمد دنيا118084

الجيزةاألدبىمبصرخلف محمد محمد سمر118085

الجيزةاألدبىمبصرعيسى حسن محمد شروق118086

الجيزةاألدبىمبصرعثمان محمد عمرو صابرين118087

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد مياده118088

الجيزةاألدبىمبصرواكب الفتاح عبد احمد ندى118089

الجيزةاألدبىمبصرسيد مأمون رجب ياسمين118090

الجيزةاألدبىمبصرحسن الرؤف عبد فتحى نهى118091

الجيزةاألدبىمبصرعلى شعبان رمضلن دنيا118092

الجيزةاألدبىمبصرمبروك الرحمن عبد محمد الهدى نور118093

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد عبده عيد شمس118094

الجيزةاألدبىمبصرحسن عابدين فارس منار118095

الجيزةاألدبىمبصرعبود محمد حامد هبه118096

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد زغلول هاجر118097

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم شعبان ربيع اسراء118098

الجيزةاألدبىمبصرسليمان سالمه سالم اسراء118099

الجيزةاألدبىمبصرحامد محمد ناصر دعاء118100

الجيزةاألدبىمبصرسالم سريع ابو مسعد سميره118101

الجيزةاألدبىمبصرهليل محمود محمد نورا118102
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راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن333السبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالتوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

راسبالتوبة/ ف

راسبالتوبة/ ف

ن330التوبة/ ف

ن322التوبة/ ف

راسبالتوبة/ ف

راسبالتوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ن340التوبة/ ف

راسبالتوبة/ ف

راسبالتوبة/ ف

راسبالتوبة/ ف

راسبالتوبة/ ف

راسبالصف/ ف

راسبالديسمى/ ف

ثانالديسمى/ ف

راسببشير محمد/ ف

راسببشير محمد/ ف

راسببشير محمد/ ف

ثانبشير محمد/ ف

ثانالعرب نجوع/ ف

ثانالعرب نجوع/ ف

ن359العرب نجوع/ ف

ن337العرب نجوع/ ف

ن364.5العرب نجوع/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرحجاج محمد حجاج هند118103

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد محمد عيد هند118104

الجيزةاألدبىمبصرعليش سليمان رضا احالم118105

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد عكاشه ماهر اسراء118106

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم اسماء118107

الجيزةاألدبىمبصرحسين الحميد عبد الرازق عبد العينين ابو اسماء118108

الجيزةاألدبىمبصرسعد جالل اشرف بسنت118109

الجيزةاألدبىمبصرسالم عفيفى العظيم عبد هللا عبد ساره118110

الجيزةاألدبىمبصرسيف امين حسين جمال صباح118111

الجيزةاألدبىمبصرحسين هاشم حسين فاطمه118112

الجيزةاألدبىمبصرعلى ابراهيم ياسين مروه118113

الجيزةاألدبىمبصربشير احمد ايمن هدى118114

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن جمعه اسماء118115

الجيزةاألدبىمبصرخليفه هللا عبد على اسماء118116

الجيزةاألدبىمبصرمحمد قرنى محمد الزهراء118117

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد محمد دنيا118118

الجيزةاألدبىمبصرعلى سعيد منير نجالء118119

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد احمد نعناعه118120

الجيزةاألدبىمبصرخليفه سيد رمضان سيد نورا118121

الجيزةاألدبىمبصرمحمد على التواب عبد نورا118122

الجيزةاألدبىمبصرحسن محمد كامل هاجر118123

الجيزةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد رجب هبه118124

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ونيس صالح ياسمين118125

الجيزةاألدبىمبصرمحروس رشدى محمد هند118126

الجيزةاألدبىمبصرخليل المنعم عبد الغنى عبد ارزاق118127

الجيزةاألدبىمبصرعمر موسى احمد اسماء118128

الجيزةاألدبىمبصرادريس ابراهيم محمد ندى118129

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد المعطى عبد هشام االء118130

الجيزةاألدبىمبصرمحمود جمال ذكى دنيا118131

الجيزةاألدبىمبصرالوهاب عبد غانم عادل سمر118132

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود نادى فاطمه118133

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد المطلب عبد شحاته لطيفه118134

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود شوقى شروق118135

الجيزةاألدبىمبصراحمد ابراهيم عزوز اسماء118136

الجيزةاألدبىمبصرعلى احمد فرج اميره118137

الفيوماألدبىمبصراحمد الجواد عبد ربيع اسراء118138

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد محمد صالح اسراء118139

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد حسين اسماء118140

الفيوماألدبىمبصرالسيد سعد عادل االء118141

الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد احمد حسين ايه118142

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد ربيع دسوقى شيماء118143

الفيوماألدبىمبصرمصطفى الفتاح عبد رمضان فاطمه118144
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ن351العرب نجوع/ ف

ن332العرب نجوع/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

متخلفعزام عبدالفتاح/ ف

ثاناطفيح/ ف

راسباطفيح/ ف

راسباطفيح/ ف

راسباطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

راسباطفيح/ ف

راسباطفيح/ ف

ن375اطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

راسباطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثانبالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

راسببالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ن409بالجيزة طالب ابى بن على/ ف

راسبالبرمبل/ ف

راسبالبرمبل/ ف

ثانالبرمبل/ ف

ثانالبرمبل/ ف

ثانالبرمبل/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانرباح بن بالل/ ف

ثانرباح بن بالل/ ف

ن352الفيوم/ ف

ن334الفيوم/ ف

ن369الفيوم/ ف

ن324الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن356.5الفيوم/ ف

راسبالفيوم/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد على محمد هاجر118145

الفيوماألدبىمبصرجوده يوسف هاشم هاجر118146

الفيوماألدبىمبصرمحمد سيد خالد هبه118147

الفيوماألدبىمبصررمضان ذكى احمد اسماء118148

الفيوماألدبىمبصرفرج الرازق عبد رجب محمد ايه118149

الفيوماألدبىمبصرجوده السيد مصطفى محمد ايه118150

الفيوماألدبىمبصرالباسط عبد العاطى عبد العاطى عبد ايمان118151

الفيوماألدبىمبصرمحمود رجب محمود جهاد118152

الفيوماألدبىمبصرمحمود ابراهيم صبحى رحاب118153

الفيوماألدبىمبصرالقادر عبد محمود القادر عبد عويس هناء118154

الفيوماألدبىمبصرصادق الغنى عبد عاطف اسراء118155

الفيوماألدبىمبصرابراهيم ابراهيم ناصر امانى118156

الفيوماألدبىمبصرالشافى عبد محمود حجاج لبنى118157

الفيوماألدبىمبصرعلى محمود البارى عبد محمد نعمه118158

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد عمر سمير اسراء118159

الفيوماألدبىمبصرلطفى قطب لطفى ساره118160

الفيوماألدبىمبصرجابر خميس حسين صباح118161

الفيوماألدبىمبصراحمد شعبان ناصر غاده118162

الفيوماألدبىمبصرمحمد مؤمن حماده اسماء118163

الفيوماألدبىمبصرمحمد التواب عبد عدلى ايه118164

الفيوماألدبىمبصراحمد حسن محمد خلود118165

الفيوماألدبىمبصراحمد سيد التواب عبد دعاء118166

الفيوماألدبىمبصرسيد فوزى حماده شيماء118167

الفيوماألدبىمبصرمهدى فرحات صبرى فاطمه118168

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد ابراهيم نجدى فاطمه118169

الفيوماألدبىمبصركامل المجيد عبد توبه نشوى118170

الفيوماألدبىمبصرمعوض رسمى معوض اسراء118171

الفيوماألدبىمبصرفرج يوسف جمعه ايمان118172

الفيوماألدبىمبصرالحارس ابو مصطفى شفيق ايمان118173

الفيوماألدبىمبصرحسان سيد رمضان طحاوى ايمان118174

الفيوماألدبىمبصرسعيد التواب عبد قرنى ايمان118175

الفيوماألدبىمبصرعزيز توفيق محمود ايمان118176

الفيوماألدبىمبصررمضان نادى قرنى ايه118177

الفيوماألدبىمبصرمحمود محمد محمد تهانى118178

الفيوماألدبىمبصرجوده جمعه مرزوق جهاد118179

الفيوماألدبىمبصرالصادق عبد الستار عبد المنعم عبد رضا118180

الفيوماألدبىمبصرحسن الحميد عبد ربيع فاطمه118181

الفيوماألدبىمبصرجوده جمعه محمد فداء118182

الفيوماألدبىمبصريوسف فرج سيد هاجر118183

الفيوماألدبىمبصرجوده المنجى عبد جمال هدى118184

الفيوماألدبىمبصرسيد طه محمد والء118185

الفيوماألدبىمبصرالصادق عبد احمد عويس اسراء118186
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ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

راسبالفيوم/ ف

راسبالعشيرى/ ف

ثانالعشيرى/ ف

راسبالعشيرى/ ف

ثانالعشيرى/ ف

ثانالعشيرى/ ف

راسبالعشيرى/ ف

راسبالعشيرى/ ف

ن343عائشة السيدة/ ف

ن414عائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ثاناالعالم/ ف

ن397االعالم/ ف

ثاناالعالم/ ف

ن320االعالم/ ف

راسبسيال/ ف

راسبسيال/ ف

راسبسيال/ ف

راسبسيال/ ف

راسبسيال/ ف

ثانسيال/ ف

راسبسيال/ ف

راسبسيال/ ف

راسبدمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

ن326دمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

ثانتالت/ ف
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الفيوماألدبىمبصرمعوض سعيد فتحى اسراء118187

الفيوماألدبىمبصرالقادر عبد عمر محمد ايات118188

الفيوماألدبىمبصراحمد حلمى احمد ايه118189

الفيوماألدبىمبصرمحمد حسن على ايه118190

الفيوماألدبىمبصراحمد مصطفى عادل جهاد118191

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد حماد خضره118192

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد على عماد خلود118193

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد محمود رانيا118194

الفيوماألدبىمبصروهبه عشرى اشرف ساره118195

الفيوماألدبىمبصرربه عبد المولى عبد خالد ساره118196

الفيوماألدبىمبصرمحمد المحسن عبد محمد ساره118197

الفيوماألدبىمبصراحمد صابر احمد محمد صفا118198

الفيوماألدبىمبصرمحمود الحليم عبد باتع فاطمه118199

الفيوماألدبىمبصرعيد محمد عيد مروه118200

الفيوماألدبىمبصرالعظيم عبد محمد احمد مى118201

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد خالد هبه118202

الفيوماألدبىمبصرمحمد حسين محمود هدى118203

الفيوماألدبىمبصرالرسول عبد يحى ايمن هدير118204

الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد هللا عبد محمد هدير118205

الفيوماألدبىمبصرسنوسى سعد حمدى اسراء118206

الفيوماألدبىمبصرعيد محمد محسن اسماء118207

الفيوماألدبىمبصراحمد السيد حمدى ايمان118208

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد احمد ربيع ايناس118209

الفيوماألدبىمبصرصابر جمعه فريد بوسى118210

الفيوماألدبىمبصرعلى الرجال عز عثمان دعاء118211

الفيوماألدبىمبصرمحمد جابر محمود زينب118212

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد رزق حمدى فاطمه118213

الفيوماألدبىمبصربكر ابو عويس ماجد فاطمه118214

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد كمال احمد مى118215

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد سيد شعبان نجالء118216

الفيوماألدبىمبصرعمر عيسى صابر ياسمين118217

الفيوماألدبىمبصرعالم خلف التواب عبد ياسمين118218

الفيوماألدبىمبصرموسى محمود السالم عبد ايه118219

الفيوماألدبىمبصرحسن ميهوب عباس حسن اسراء118220

الفيوماألدبىمبصرمحفوظ محمد حسن اسراء118221

الفيوماألدبىمبصرعثمان محمد رمضان اسراء118222

الفيوماألدبىمبصرسعد محمد سعد اميره118223

الفيوماألدبىمبصرحسن عثمان ابراهيم ايه118224

الفيوماألدبىمبصرسليمان احمد ناصر ايه118225

الفيوماألدبىمبصراشعت صالح على جهاد118226

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد هاشم محمد دينا118227

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد احمد خميس بهلول رحمه118228



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4662

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبتالت/ ف

ثانتالت/ ف

راسبتالت/ ف

ن324تالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

راسبتالت/ ف

راسبتالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

راسبتالت/ ف

ن322تالت/ ف

راسبتالت/ ف

ن316تالت/ ف

ثانتالت/ ف

ثانتالت/ ف

راسبتالت/ ف

ن330سنورس/ ف

ن334سنورس/ ف

ن318سنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ن324سنورس/ ف

ن348سنورس/ ف

ن355سنورس/ ف

ن363سنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ن399سنورس/ ف

راسبمطرطارس/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ن324بالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف
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الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد محمد احمد عيشه118229

الفيوماألدبىمبصرموسى هللا عبد عصام علياء118230

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد القاسم ابو السيد فاطمه118231

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد شعبان فاطمه118232

الفيوماألدبىمبصربدران ايوب محمد هاجر118233

الفيوماألدبىمبصرعجمى حسن على هدير118234

الفيوماألدبىمبصرزيدان السيد عادل اسراء118235

الفيوماألدبىمبصرالغنى عبد احمد محمد ايه118236

الفيوماألدبىمبصرالعينين ابو الحارث ابو قطب بسمه118237

الفيوماألدبىمبصرسعيد سيد رجب خلود118238

الفيوماألدبىمبصرمحمد رمضان عويس زينه118239

الفيوماألدبىمبصرذكى حمدى سعيد ساره118240

الفيوماألدبىمبصرهللا سعد الستار عبد احمد شيماء118241

الفيوماألدبىمبصرالعزيز عبد مصطفى طارق شيماء118242

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد والى التواب عبد فاطمه118243

الفيوماألدبىمبصرقطب احمد ممدوح نجالء118244

الفيوماألدبىمبصرمرسال محمود طارق ندى118245

الفيوماألدبىمبصرالقوى عبد احمد عيد ندى118246

الفيوماألدبىمبصرراشد الدرملى رمضان احالم118247

الفيوماألدبىمبصرالحفيظ عبد سليمان حجازى ايمان118248

الفيوماألدبىمبصرتمام هللا عبد سيد رضوى118249

الفيوماألدبىمبصرخليفه حسين صالح سهى118250

الفيوماألدبىمبصرطلبه محمد عاطف شروق118251

الفيوماألدبىمبصرعلى الكريم عبد جمال فرحه118252

الفيوماألدبىمبصرالواحد عبد التواب عبد محمد مها118253

الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد صوفى محمد هاجر118254

الفيوماألدبىمبصرعثمان الباب فتح محمود هبه118255

الفيوماألدبىمبصرمحمد يوسف انور اسراء118256

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد شعبان اسراء118257

الفيوماألدبىمبصرطرفايه بكر محمد ايمان118258

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد احمد محمد زينب118259

الفيوماألدبىمبصرمحمد الحميد عبد حمدى منار118260

الفيوماألدبىمبصرمحمد ربيع محمد ندى118261

الفيوماألدبىمبصرمحمد التواب عبد مرضى وسام118262

الفيوماألدبىمبصرنصر عيد مجدى احالم118263

الفيوماألدبىمبصرالمولى عبد محمود عزت اسراء118264

الفيوماألدبىمبصرالعاطى عبد التواب عبد هللا فتح اسماء118265

الفيوماألدبىمبصرالجواد عبد محمد محمد اسماء118266

الفيوماألدبىمبصرالونيس عبد الحميد عبد ربيع ايمان118267

الفيوماألدبىمبصرسعد على عزت ايه118268

الفيوماألدبىمبصراحمد على العليم عبد جهاد118269

الفيوماألدبىمبصراحمد السيد مصطفى جهاد118270
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ن353بالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ن329بالفيوم سنهور/ ف

ن315بالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ن327فيديمين/ ف

ن339فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن344فيديمين/ ف

ن347فيديمين/ ف

ن366فيديمين/ ف

ن345فيديمين/ ف

ن315فيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ن326الغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

ثانقلمشاه/ ف

ثانقلمشاه/ ف

ثانقلمشاه/ ف

راسبقلمشاه/ ف

ن315قلمشاه/ ف

ثانقلمشاه/ ف

ثانقلمشاه/ ف

ثانقلمشاه/ ف
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الفيوماألدبىمبصرمحمد العزيز عبد مصطفى رضا118271

الفيوماألدبىمبصرخليفه احمد صالح رضوى118272

الفيوماألدبىمبصرالهادى عبد العظيم عبد عادل زهراء118273

الفيوماألدبىمبصراحمد صوفى بكر شرين118274

الفيوماألدبىمبصرطه السيد رمضان هويدا118275

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد محمد حمدى اسماء118276

الفيوماألدبىمبصراحمد عمر عادل هدى118277

الفيوماألدبىمبصرجنيدى فرج نادى اسماء118278

الفيوماألدبىمبصرعلى الحليم عبد محمد حبيبه118279

الفيوماألدبىمبصريوسف محمد شعبان حنان118280

الفيوماألدبىمبصرخالد ديب خالد دعاء118281

الفيوماألدبىمبصرمحمد سبع جمال سهيله118282

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد رشاد عال118283

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد زكى التواب عبد كريمه118284

الفيوماألدبىمبصرمحمد على الباسط عبد مروه118285

الفيوماألدبىمبصرالسيد بكر ابو سيد مريم118286

الفيوماألدبىمبصراحمد البديع عبد احمد منار118287

الفيوماألدبىمبصرالتواب عبد على مصطفى يسرا118288

الفيوماألدبىمبصراحمد الونيس عبد سعيد يمنى118289

الفيوماألدبىمبصراحمد محمود السيد هند118290

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد احمد اسراء118291

الفيوماألدبىمبصردسوقى البصير عبد المعز عبد اسراء118292

الفيوماألدبىمبصرمحمد شعبان جمال اسماء118293

الفيوماألدبىمبصرخميس الستار عبد خميس اسالم118294

الفيوماألدبىمبصرقرنى سيد صالح دينا118295

الفيوماألدبىمبصرمحمود اسحق سيد عال118296

الفيوماألدبىمبصرعثمان على محمد منار118297

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد الهادى عبد مصطفى هللا منه118298

الفيوماألدبىمبصرمحمود سيد محمود نجاح118299

الفيوماألدبىمبصرسيد التواب عبد نبيل ندا118300

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد على صالح اسماء118301

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد على سعيد نجاح118302

الفيوماألدبىمبصرشعبان الحكم عبد محمد نهى118303

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم كمال حمدى سهيله118304

سويف بنىاألدبىمبصرامبارك الباقى عبد رمضان شيماء118305

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عويس معوض هدير118306

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم التواب عبد الخير ابو اسماء118307

سويف بنىاألدبىمبصرحسن الموجود عبد حسن اسماء118308

سويف بنىاألدبىمبصرعكاشه حسن ممدوح ايه118309

سويف بنىاألدبىمبصرسيد محمد نادى منال118310

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد جمعه اميره118311

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد سعد شيماء118312
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راسبقلمشاه/ ف

راسبقلمشاه/ ف

ثانقلمشاه/ ف

ثانقلمشاه/ ف

راسبقلمشاه/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن363ابشواى/ ف

ن344ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانطبهار/ ف

ثانطبهار/ ف

راسبطامية/ ف

ن316طامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ن397طامية/ ف

ثانالحيط منية/ ف

ثانالحيط منية/ ف

ثانالحيط منية/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن342سويف بنى/ ف

ثانالشرقية تزمنت/ ف

ن338الشرقية تزمنت/ ف

ن327الشرقية تزمنت/ ف

ن323الشرقية تزمنت/ ف

راسبباروط/ ف

ن339اهوه/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرمحمود نادى محمد اسماء118313

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى محمد قرنى فاطمه118314

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد حسين نعيمه118315

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل محمد اسماعيل هاجر118316

سويف بنىاألدبىمبصراحمد فتحى عصمت هاجر118317

سويف بنىاألدبىمبصرجوده فوزى وليد ياسمين118318

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمود فتحى ايه118319

سويف بنىاألدبىمبصرسيد محمد رضا ساره118320

سويف بنىاألدبىمبصردسوقى احمد رمضان سلوى118321

سويف بنىاألدبىمبصرعلى سليم العظيم عبد المولى عبد فاطمه118322

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد اسماعيل طلعت ارزاق118323

سويف بنىاألدبىمبصرعشرى سيد ياسر اسراء118324

سويف بنىاألدبىمبصرمعبد فارس معبد اميره118325

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سعد رجب سميه118326

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد محمد احمد شيماء118327

سويف بنىاألدبىمبصرالجيد عبد العزيز عبد شعبان شيماء118328

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن احمد عبله118329

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد تقى حسن عبير118330

سويف بنىاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد امل118331

سويف بنىاألدبىمبصرحسن زيد ابو عادل شيماء118332

سويف بنىاألدبىمبصرحسان سيد جمعه ارزاق118333

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان معوض محمد ناهد118334

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد عباس حسين هند118335

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمد بركات اسماء118336

سويف بنىاألدبىمبصرخليل محمد حسن ايمان118337

سويف بنىاألدبىمبصرسيد حسن سيد سحر118338

سويف بنىاألدبىمبصرجوده شحاته محمد رغده118339

سويف بنىاألدبىمبصرمرسى عويس رجب شيماء118340

سويف بنىاألدبىمبصرمبروك سليمان بريك عال118341

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سعد حسين علياء118342

سويف بنىاألدبىمبصرجوده احمد هاشم فاطمه118343

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد محمود سيد دينا118344

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد احمد سحر118345

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمود ماجد هاجر118346

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود بكرى محمد ايمان118347

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود حجازى محمد جهاد118348

سويف بنىاألدبىمبصرخليفه الغنى عبد حسن حياه118349

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد مصطفى ريم118350

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد بكر جابر مى118351

سويف بنىاألدبىمبصرعباس حسن عباس هدير118352

سويف بنىاألدبىمبصرالتواب عبد شعبان سعد ياسمين118353

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد محمد ياسمين118354
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ثانعفان بنى/ ف

ن357عفان بنى/ ف

ن350عفان بنى/ ف

ن361عفان بنى/ ف

ن383.5عفان بنى/ ف

ن380سويف ببنى الواسطى/ ف

ن435سويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ن333اطواب/ ف

ن322اطواب/ ف

ن336اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن317اطواب/ ف

ن317اطواب/ ف

ن316اطواب/ ف

ن371النور جزيرة/ ف

ن320النور جزيرة/ ف

ثانالميمون/ ف

ثانالميمون/ ف

ثانالميمون/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ن329سالم المطلب عبد/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن332المدينة اهناسيا/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرمحجوب سنوسى عطيه اميره118355

سويف بنىاألدبىمبصرشفيق فتحى احمد هبه118356

سويف بنىاألدبىمبصرسالم على جمال وفاء118357

سويف بنىاألدبىمبصراحمد ربيع احمد اسراء118358

سويف بنىاألدبىمبصردخيل مجاور حسين هللا منه118359

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد السيد عبد منصور ياسمين118360

سويف بنىاألدبىمبصرعويس الغنى عبد ناصر سحر118361

سويف بنىاألدبىمبصرالوهاب عبد هالل احمد فاطمه118362

سويف بنىاألدبىمبصرالدين شهاب محمد محمد فاطمه118363

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد سيد محمد مشيره118364

سويف بنىاألدبىمبصرصابر صوفى خالد ياسمين118365

سويف بنىاألدبىمبصريونس طه سيد فاطمه118366

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الجواد عبد الجواد عبد فتحى دعاء118367

سويف بنىاألدبىمبصرفرج احمد محمد رانيا118368

سويف بنىاألدبىمبصرعزب غانم هللا عبد شيماء118369

سويف بنىاألدبىمبصرعلى الحميد عبد رمضان مريم118370

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم المطلب عبد مصطفى ايه118371

سويف بنىاألدبىمبصرحسان العال عبد احمد اميره118372

سويف بنىاألدبىمبصرالعال عبد طه عادل جهاد118373

سويف بنىاألدبىمبصراحمد راضى سيد حنان118374

سويف بنىاألدبىمبصرجمعه زكى المنعم عبد مها118375

سويف بنىاألدبىمبصرجاد الباقى عبد المعاطى ابو سامى اسماء118376

سويف بنىاألدبىمبصراحمد الحكيم عبد محمد يوسف اسماء118377

سويف بنىاألدبىمبصرمحمود احمد عامر سالمين118378

سويف بنىاألدبىمبصرهشيمه ابو خميس حسين فيروز118379

سويف بنىاألدبىمبصرفرجانى جمال الناصر عبد مياده118380

سويف بنىاألدبىمبصرحسين رمضان سيد وفاء118381

سويف بنىاألدبىمبصرالسعدى خليل سالم اميره118382

سويف بنىاألدبىمبصرعلى احمد ثابت دعاء118383

سويف بنىاألدبىمبصرسيد رمضان صبحى دنيا118384

سويف بنىاألدبىمبصرامين طه سعد عال118385

سويف بنىاألدبىمبصرعثمان محمد رمضان كريمه118386

سويف بنىاألدبىمبصرالساعدى خليل سالم هبه118387

سويف بنىاألدبىمبصريوسف الرازق عبد يوسف والء118388

سويف بنىاألدبىمبصرامين رمضان عالء اسماء118389

سويف بنىاألدبىمبصرابراهيم طه يحى امنيه118390

سويف بنىاألدبىمبصرعلى العظيم عبد على حوريه118391

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمد الدين نور هللا منه118392

سويف بنىاألدبىمبصروهبه محمد فريد مى118393

سويف بنىاألدبىمبصرعلى العظيم عبد على نفيسه118394

سويف بنىاألدبىمبصرساعدى معوض احمد هاجر118395

سويف بنىاألدبىمبصرحسن طه خالد اميره118396
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ثانالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن343قاى/ ف

راسبقاى/ ف

راسبقاى/ ف

راسبقاى/ ف

ثانقاى/ ف

ن571الحمراء قمبش/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ن341اللطيف عبد محمود/ ف

ن386اللطيف عبد محمود/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ن332راشين صفط/ ف

ن329راشين صفط/ ف

ن345.5راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن352دشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

راسبدشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

ن316دشطوط/ ف

ن334الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن361الشقر/ ف

ن339الشقر/ ف

راسبالشقر/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرفرجانى عاشور رمضان ايه118397

سويف بنىاألدبىمبصرالغنى عبد شحاته على سمر118398

سويف بنىاألدبىمبصرعلى ابراهيم يسرى سمر118399

سويف بنىاألدبىمبصرحسين العال عبد الناصر عبد مشيره118400

سويف بنىاألدبىمبصرالعاطى عبد العزيز عبد محمد اميره118401

سويف بنىاألدبىمبصرهللا عبد مصطفى مختار جيهان118402

سويف بنىاألدبىمبصرعلى صديق الحميد عبد شعبان داليا118403

سويف بنىاألدبىمبصرالحفيظ عبد احمد حسن رانيا118404

سويف بنىاألدبىمبصراحمد هللا عبد محمد جمال روميساء118405

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد مدبولى الرحيم عبد زينب118406

سويف بنىاألدبىمبصرحسن شعبان سيد سعاد118407

سويف بنىاألدبىمبصرفهمى ابراهيم فهمى شيماء118408

سويف بنىاألدبىمبصرمعوض الفضيل عبد معوض ناصر شيماء118409

سويف بنىاألدبىمبصرسليم محمد عاطف هبه118410

سويف بنىاألدبىمبصرحسن محمد هللا عبد سعودى هند118411

سويف بنىاألدبىمبصراحمد عمر محمد ياسمين118412

المنيااألدبىمبصرسليمان الفتاح عبد سيد محمد تسنيم118413

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد صابر حنان118414

المنيااألدبىمبصرمحمد رجب حماده نجوى118415

المنيااألدبىمبصرالحليم عبد احمد خليل ايه118416

المنيااألدبىمبصرمحمد الكريم جاد محمد سحر118417

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد سامى حجازى فاتن118418

المنيااألدبىمبصرعثمان عزاتى عيد فرحه118419

المنيااألدبىمبصرفرج محمود محمد نورهان118420

المنيااألدبىمبصرخليفه فهمى رجب هاجر118421

المنيااألدبىمبصرحسن عوض شعبان والء118422

المنيااألدبىمبصرهمام الوهاب عبد جمعه اسيا118423

المنيااألدبىمبصراحمد شرف عيد امل118424

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم اميره118425

المنيااألدبىمبصرهاشم احمد الباقى عبد شيماء118426

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن عيد عزه118427

المنيااألدبىمبصرالمنعم عبد شعبان رمضان نورهان118428

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد محمد محمد حمدى صابرين118429

المنيااألدبىمبصرعوض بكر ابو راضى اسراء118430

المنيااألدبىمبصرابراهيم العظيم عبد العزيز عبد ايمان118431

المنيااألدبىمبصرسالمه ربيع ايمن ايه118432

المنيااألدبىمبصراحمد محمد طه ايه118433

المنيااألدبىمبصرالعزيزمحمد عبد محمد ايه118434

المنيااألدبىمبصريوسف محمد يوسف دعاء118435

المنيااألدبىمبصراحمد الرازق عبد مصطفى رغده118436

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود مؤمن ساره118437

المنيااألدبىمبصرالمجيد عبد محمد محمد مرفت118438
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ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

راسبالشقر/ ف

راسبالشقر/ ف

ثاناقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

راسباقفهص/ ف

ن340المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ن332المنيا/ ف

ن335.5بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن315بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن336مغاغة/ ف

ن316مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن343مغاغة/ ف

ن358مغاغة/ ف

ن342مغاغة/ ف

ن403مغاغة/ ف

راسبمزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن320مزار بنى/ ف
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المنيااألدبىمبصراسماعيل العظيم عبد ايمن منى118439

المنيااألدبىمبصرمحمد رجب صالح نسمه118440

المنيااألدبىمبصرزيد ابو سيد مختار نوال118441

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد فايز هاجر118442

المنيااألدبىمبصرزيد ابو زيدان رجب وفاء118443

المنيااألدبىمبصرمرسى المنعم عبد احمد ياسمين118444

المنيااألدبىمبصرمحمد سيد فادى منار118445

المنيااألدبىمبصرتوفيق عباس شوقى هاشم ام118446

المنيااألدبىمبصرسليمان نصر جمال اشجان118447

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد راضى جمال ايه118448

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد شهاب اللطيف عبد ايه118449

المنيااألدبىمبصرمحمد شحاته حسن زينب118450

المنيااألدبىمبصرحسن الرازق عبد عطيه زينب118451

المنيااألدبىمبصرمأمون حسن اشرف اميره118452

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد حسن بسمه118453

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد عنتر حسناء118454

المنيااألدبىمبصراحمد محمد جمال رانيا118455

المنيااألدبىمبصرخليل منجى تونى فرياله118456

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد خلف هايدى118457

المنيااألدبىمبصرقطب على محمد ايمان118458

المنيااألدبىمبصرمحمد الجيد عبد محمود ايمان118459

المنيااألدبىمبصرعلى محمد على ابتسام118460

المنيااألدبىمبصراحمد محمد بدر سعاد118461

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد احمد مروه118462

المنيااألدبىمبصرمحمد صرمانى حمدى والء118463

المنيااألدبىمبصراحمد عيد رضا هند118464

المنيااألدبىمبصرالسالم عبد محمد القادر عبد ايمان118465

المنيااألدبىمبصرحسانين حلمى محمد اسماء118466

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود احمد اسماء118467

المنيااألدبىمبصرالمقصود عبد خيرى احمد ايمان118468

المنيااألدبىمبصرمحمد على خليل نرمين118469

المنيااألدبىمبصرحسين احمد حسن نعمه118470

المنيااألدبىمبصرهللا عبد حسان عفيفى عادل اسراء118471

المنيااألدبىمبصرالرحيم عبد محمود سيد رحاب118472

المنيااألدبىمبصرعيسى حسن محمد عائشه118473

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد صديق محمد االء118474

المنيااألدبىمبصرمحمود حسن صابر اميره118475

المنيااألدبىمبصرعلى محمد باسم ايات118476

المنيااألدبىمبصرالغنى عبد العظيم عبد جمال ايمان118477

المنيااألدبىمبصرامين توفيق امين هدا118478

المنيااألدبىمبصرمحمد صدقى طه صفاء118479

المنيااألدبىمبصرحسن زكى فتحى شيماء118480
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ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن315.5مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

ثانابوجرج/ ف

ثانالقيس/ ف

ن337(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ن317(النصر سيف) بردونة/ ف

ن319(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

راسبابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ن338ابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ثانمطاى/ ف

ن315مطاى/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن327سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ثانالفكرية/ ف

ن410الفكرية/ ف

ن336اتليدم/ ف

راسببالمنيا عبيد بنى/ ف

ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

ثانبالمنيا عبيد بنى/ ف

راسبخالد بنى/ ف

ثانخالد بنى/ ف

راسبخالد بنى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانقلندول/ ف

ن334بالمنيا دروة/ ف

ثانتندة/ ف
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المنيااألدبىمبصرالمتجلى عبد فوزى مجلى عبير118481

المنيااألدبىمبصرامين مهدى سالمه نورهان118482

المنيااألدبىمبصرعثمان مهران عثمان ياسمين118483

المنيااألدبىمبصرعلى احمد محمود على اميره118484

المنيااألدبىمبصرعطا كامل محمد اميره118485

المنيااألدبىمبصرالموجود عبد الهادى عبد محمد رشيده118486

المنيااألدبىمبصرمحمد على على سالمه118487

المنيااألدبىمبصرمهدى العال عبد فراج سناء118488

المنيااألدبىمبصرمحمود فتحى ياسر فاطمه118489

المنيااألدبىمبصرشحاته شلقامى عاطف نجوى118490

المنيااألدبىمبصرمعروف عرفان على نورهان118491

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد محمد جمال ياسمين118492

المنيااألدبىمبصرالرازق عبد محمد عيد شيماء118493

المنيااألدبىمبصرمحمود باهى شوال زينب118494

المنيااألدبىمبصرالموجود عبد ناجى ربيع فاطمه118495

المنيااألدبىمبصرالرب جاد مرزوق صابر شهد118496

المنيااألدبىمبصرالتواب عبد ناجى عمر فرحه118497

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد شعبان ابتسام118498

المنيااألدبىمبصرحليقه ابو محمود موسى شيريهان118499

المنيااألدبىمبصراحمد الكريم عبد احمد ناديه118500

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد الرحمن عبد محمد مروه118501

اسيوطاألدبىمبصرحسين محفوظ جمال اميره118502

اسيوطاألدبىمبصرعاشور محمود عمرو منار118503

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد سليم هاجر118504

اسيوطاألدبىمبصرصادق صدقى شعبان اسماء118505

اسيوطاألدبىمبصرمحمود المحسن عبد احمد امنه118506

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد سيد محمد شيماء118507

اسيوطاألدبىمبصراحمد فوزى اسعد اميمه118508

اسيوطاألدبىمبصرعمر فوزى عادل ايمان118509

اسيوطاألدبىمبصرحموده احمد فوزى ايمان118510

اسيوطاألدبىمبصرمحمد هاشم محمد ايمان118511

اسيوطاألدبىمبصراحمد الدايم عبد الناصر عبد ايه118512

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو الرازق عبد محمود ايه118513

اسيوطاألدبىمبصردوح مصطفى محمد عال118514

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود شعبان الهدى نور118515

اسيوطاألدبىمبصرحموده احمد وجيه هند118516

اسيوطاألدبىمبصرالفضيل عبد ياسر حامد اسماء118517

اسيوطاألدبىمبصردسوقى شحاته صابر اسماء118518

اسيوطاألدبىمبصرجوده احمد مرغنى اسماء118519

اسيوطاألدبىمبصرحسين احمد حسن الشيماء118520

اسيوطاألدبىمبصرمرغنى ابراهيم محمد اميره118521

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد احمد محمود ايمان118522
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راسبتندة/ ف

ثانتندة/ ف

ثانتندة/ ف

راسبالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

ن424البرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

ن333البرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

ن373قمص ام/ ف

ثانسنجرج/ ف

ثانسنجرج/ ف

ن346المغالقة/ ف

ثانالمغالقة/ ف

راسباالشمونين/ ف

راسباالشمونين/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانالعروس اسمو/ ف

ن382رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانموشا/ ف

ثانموشا/ ف

ثانموشا/ ف

ثانمنقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرمحفوظ على سمير خلود118523

اسيوطاألدبىمبصرالجليل عبد هرنى كامل رحمه118524

اسيوطاألدبىمبصرمحمد المحسن عبد محمد شيماء118525

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم عطيه صابر صابرين118526

اسيوطاألدبىمبصرالرسول حسب احمد دياب طيبه118527

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمود عثمان هبه118528

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى محمد احمد ياسمين118529

اسيوطاألدبىمبصرخالد محمد احمد االء118530

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد محمود امل118531

اسيوطاألدبىمبصرحسن صابر الزهراء فاطمه118532

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد الرازق عبد العزيز عبد ياسمين118533

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن محمد اميره118534

اسيوطاألدبىمبصرهريدى حسن على ناهد118535

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى المعز عبد طارق اسراء118536

اسيوطاألدبىمبصرحسن مصطفى عادل اميره118537

اسيوطاألدبىمبصرحسين احمد شاكر منار118538

اسيوطاألدبىمبصرربه عبد جابر محمد نورهان118539

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد عثمان محمد ورده118540

اسيوطاألدبىمبصرحسن سعد طلعت ايه118541

اسيوطاألدبىمبصرنصار الكريم عبد على رباب118542

اسيوطاألدبىمبصرحسين الوهاب عبد الجواد عبد اسماء118543

اسيوطاألدبىمبصرمصرى محمد على امنيه118544

اسيوطاألدبىمبصرسعد محمد سعد ايناس118545

اسيوطاألدبىمبصرجالل كامل احمد دعاء118546

اسيوطاألدبىمبصرتوفيق العزيز عبد عيد رندا118547

اسيوطاألدبىمبصرحسن الرحمن عبد سعد رضوه118548

اسيوطاألدبىمبصرعلى مرسى المعز عبد رغده118549

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد رياض بكر ابو ساره118550

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد العزيز عبد شعبان ساره118551

اسيوطاألدبىمبصرعلى رشدى سمير سمر118552

اسيوطاألدبىمبصرحموده الحميد عبد جمال شيماء118553

اسيوطاألدبىمبصرالرب جاد وردانى مختار شيماء118554

اسيوطاألدبىمبصرالخالق عبد فريز الوكيل عبد صابرين118555

اسيوطاألدبىمبصرالبحر ساعى يونس حسنى صفاء118556

اسيوطاألدبىمبصرفواز الحسيب محمد علياء118557

اسيوطاألدبىمبصرعلى نادى عالء عهود118558

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود الزهراء فاطمه118559

اسيوطاألدبىمبصرسيد المالك عبد ريان كريمه118560

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود ماضى مروه118561

اسيوطاألدبىمبصرمحمود على التواب عبد مريم118562

اسيوطاألدبىمبصرالمحسن عبد باسل محمد هاله118563

اسيوطاألدبىمبصريونس الرب جاد هللا عبد اسماء118564
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ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ثانريفا/ ف

ثانريفا/ ف

ثانريفا/ ف

ثانريفا/ ف

راسبالزاوية/ ف

ن357الزاوية/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

راسبباسيوط البوره/ ف

راسبباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ثانبهيج/ ف

ن315بهيج/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن355ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن341.5ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن335.5ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن331ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن318ديروط/ ف

ثانالمناشى/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرالنعيم عبد المكارم ابو محروس ايمان118565

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد احمد محمد ايه118566

اسيوطاألدبىمبصرالستار عبد عيد محمود ايه118567

اسيوطاألدبىمبصردياب اسحاق على عال118568

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فتحى مصباح مى118569

اسيوطاألدبىمبصرشعبان سيد محمد ناديه118570

اسيوطاألدبىمبصرشعبان سعد عادل ياسمين118571

اسيوطاألدبىمبصرمهران الكريم عبد بدر ايه118572

اسيوطاألدبىمبصرالمعتمد عبد المجيد عبد يحى فرحه118573

اسيوطاألدبىمبصرسيد المالك عبد صالح احالم118574

اسيوطاألدبىمبصرتوفيق فؤاد احمد اسراء118575

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد احمد فتحى اسراء118576

اسيوطاألدبىمبصرحسن صديق شعبان اسراء118577

اسيوطاألدبىمبصرالناصر عبد قرشى احمد اسماء118578

اسيوطاألدبىمبصرحماد محمود احمد اسماء118579

اسيوطاألدبىمبصرالبارى عبد اسماعيل خالد اسماء118580

اسيوطاألدبىمبصرالنظير عبد الحميد عبد على اسماء118581

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الخليفه احمد محمد االء118582

اسيوطاألدبىمبصرجمعه ثابت مرسى امانى118583

اسيوطاألدبىمبصرمحمود جابر انور اميره118584

اسيوطاألدبىمبصرنجيب عيد الحفيظ عبد اميره118585

اسيوطاألدبىمبصرجالل سيد محمود اميره118586

اسيوطاألدبىمبصرالمولى عبد على خالد ايه118587

اسيوطاألدبىمبصرشحاته الحميد عبد سيد ايه118588

اسيوطاألدبىمبصرالمطلب عبد محمد المطلب عبد ايه118589

اسيوطاألدبىمبصرسيد يوسف محمد ايه118590

اسيوطاألدبىمبصرالمعين عبد على سعد بسمه118591

اسيوطاألدبىمبصرعليش محمد حسنى حسناء118592

اسيوطاألدبىمبصرحسين العزيز عبد الرحيم عبد حسناء118593

اسيوطاألدبىمبصريونس حسن مجدى حسناء118594

اسيوطاألدبىمبصرالدايم عبد الجواد عبد فتحى دعاء118595

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمد مصطفى دعاء118596

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد سيد دنيا118597

اسيوطاألدبىمبصرفراج الجليل عبد ناجح رانيا118598

اسيوطاألدبىمبصرحسن عالم ناجح رانيا118599

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد ماجد زهره118600

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فوزى محمد زينا118601

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود جمال زينب118602

اسيوطاألدبىمبصرجابر بكر على ساره118603

اسيوطاألدبىمبصرسيد على احمد سحر118604

اسيوطاألدبىمبصراحمد رجب احمد سمر118605

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمود مرزق سمر118606
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راسبالمناشى/ ف

ن384المناشى/ ف

ن363المناشى/ ف

ن366المناشى/ ف

ن352المناشى/ ف

ن347المناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ثاندشلوط/ ف

ن355دشلوط/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن351القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن315القوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4681

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

اسيوطاألدبىمبصرالصمد عبد محمد عادل سهير118607

اسيوطاألدبىمبصرنظيف حسان اسماعيل شيماء118608

اسيوطاألدبىمبصرالمجيد عبد كمال الحكم عبد شيماء118609

اسيوطاألدبىمبصرحامد على مصطفى شيماء118610

اسيوطاألدبىمبصرسالمان محمد احمد صباح118611

اسيوطاألدبىمبصراحمد حسن عادل عبير118612

اسيوطاألدبىمبصرهللا عبد الحكيم عبد سمير عال118613

اسيوطاألدبىمبصراحمد رجب احمد فايزه118614

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد على كريمه118615

اسيوطاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد محمد فاطمه118616

اسيوطاألدبىمبصرسيد نظير الرب جاد فايزه118617

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد الحميد عبد حماده مروه118618

اسيوطاألدبىمبصرشاكر ثابت شحاته مروه118619

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمود مرزق مروه118620

اسيوطاألدبىمبصراحمد ابراهيم احمد مريم118621

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى شحاته احمد منار118622

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى اللطيف عبد احمد منار118623

اسيوطاألدبىمبصرمختار حسنى يوسف احسان118624

اسيوطاألدبىمبصرالدايم عبد الجواد عبد فتحى نجالء118625

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد يحى نور118626

اسيوطاألدبىمبصرشحاته صالح ابراهيم هبه118627

اسيوطاألدبىمبصرمنصور على الدين محى والء118628

اسيوطاألدبىمبصراحمد النعيم عبد القاسم ابو ايه118629

اسيوطاألدبىمبصرالعال ابو عيد العال ابو اسراء118630

اسيوطاألدبىمبصرحسن احمد محمد اسماء118631

اسيوطاألدبىمبصرعبيد حامد مصطفى هاله118632

اسيوطاألدبىمبصرالعزيز عبد عطيه جمعه ياسمين118633

اسيوطاألدبىمبصرمحمود محمد طلعت اسماء118634

اسيوطاألدبىمبصرامبارك الصبور عبد فرغلى اسماء118635

اسيوطاألدبىمبصرجابر عباس مرزوق اسماء118636

اسيوطاألدبىمبصرحسين احمد حسين اميره118637

اسيوطاألدبىمبصرسيد خليفه حسيبه ابو دولت118638

اسيوطاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد هللا عبد اسماء118639

اسيوطاألدبىمبصرسيد احمد محمود اسماء118640

اسيوطاألدبىمبصرحسين محمد المنعم عبد امال118641

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سلطان سيد اميره118642

اسيوطاألدبىمبصرنصر احمد خالد ايمان118643

اسيوطاألدبىمبصرزيد ابو حسن مصطفى ايه118644

اسيوطاألدبىمبصرحسين احمد حسين دعاء118645

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن محمد زينب118646

اسيوطاألدبىمبصرقطب الحليم عبد خالد كريمه118647

اسيوطاألدبىمبصراحمد سعد الحميد عبد منال118648
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راسبالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن376القوصيه/ ف

ن348القوصيه/ ف

ن315القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن326القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن338القوصيه/ ف

ن370القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن354القوصيه/ ف

ن330القوصيه/ ف

ن341القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن328القوصيه/ ف

ن328الكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

ثانالكبرى المنشأة/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن315باسيوط عدى بنى/ ف

ن339باسيوط عدى بنى/ ف

ن328باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن325باسيوط عدى بنى/ ف

ن316.5باسيوط عدى بنى/ ف

ن361باسيوط عدى بنى/ ف

ن344باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف
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اسيوطاألدبىمبصراحمد فوزى حربى مها118649

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد صالح هناء118650

اسيوطاألدبىمبصرالتواب عبد شحات الصبور عبد سيده118651

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد كامل محمد شرين118652

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد محمد نورا118653

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد رجب ياسمين118654

اسيوطاألدبىمبصرهريدى محمد الوليد بن خالد شيماء118655

اسيوطاألدبىمبصرالرحيم عبد الباسط عبد عطيه شيماء118656

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد محمد بدوى اسماء118657

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد هارون اسراء118658

اسيوطاألدبىمبصرصالح سيد خلف ياسمين118659

اسيوطاألدبىمبصرمرعى الحميد عبد محمد اسماء118660

اسيوطاألدبىمبصرعطيه خلف عنتر رانيا118661

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمود سيد فاطمه118662

اسيوطاألدبىمبصرحسين المعتمد عبد محمود فاطمه118663

اسيوطاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد الباسط عبد كريمه118664

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد معبد رجب مروه118665

اسيوطاألدبىمبصردياب محمد رمضان هبه118667

اسيوطاألدبىمبصرحسن نادى هنى هيام118668

اسيوطاألدبىمبصرمهران ثابت الحكيم عبد هبه118669

اسيوطاألدبىمبصرعلى احمد هللا عطا دعاء118670

اسيوطاألدبىمبصرالغنى عبد احمد حسن رحمه118671

اسيوطاألدبىمبصرقايد الرحمن عبد يحى صفاء118672

اسيوطاألدبىمبصرحسين الغنى عبد ثابت ندا118673

اسيوطاألدبىمبصرمحمود على عادل ايمان118675

اسيوطاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد الصغير نجاح118676

اسيوطاألدبىمبصرعلى محمد جمال هيام118677

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فتحى الناصر عبد والء118678

اسيوطاألدبىمبصراحمد ابراهيم شافعى ايمان118679

اسيوطاألدبىمبصرسيد محمود ايمن نهال118680

اسيوطاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد فياض هللا منه118681

اسيوطاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد يسرى ابتسام118682

اسيوطاألدبىمبصرحسن خليف زكريا اسماء118683

اسيوطاألدبىمبصرعوض محمود ابراهيم امنه118684

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد جمال اميره118685

اسيوطاألدبىمبصرحموده احمد شوقى انتصار118686

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمود فرغلى نعمه118687

اسيوطاألدبىمبصرمصطفى احمد ابراهيم ايه118688

اسيوطاألدبىمبصرحماد عابد البر عبد رحاب118689

اسيوطاألدبىمبصرصابر حنفى عشرى دراهم118690

سوهاجاألدبىمبصرالشاذلى على صفوت احمد شيرين118691

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال كامل خالد فاطمه118692
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ن333باسيوط عدى بنى/ ف

ن419باسيوط عدى بنى/ ف

ثانالقصور ام/ ف

ثانالقصور ام/ ف

ثانالقصور ام/ ف

راسبالقصور ام/ ف

راسبالحواتكة/ ف

ثانالحواتكة/ ف

راسبالحواتكة/ ف

ن335الحواتكة/ ف

ن323الحواتكة/ ف

ثانجحدم/ ف

ثانجحدم/ ف

ثانجحدم/ ف

ثانجحدم/ ف

ثانجحدم/ ف

راسبجحدم/ ف

ثانجحدم/ ف

ن332جحدم/ ف

ن335ابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ثانمطير عرب/ ف

ن390باسيوط الواسطى/ ف

ن322البدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ن347البدارى/ ف

ثانبويط/ ف

ثانبويط/ ف

ثانبويط/ ف

ثانابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ن367ابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ن350ابوتيج/ ف

ن356ابوتيج/ ف

ن337ابوخرص/ ف

ثانصدفا/ ف

ثانالغنايم/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد طه اسامه هبه118693

سوهاجاألدبىمبصرالسيد فتحى محمد والء118694

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن محمد ايه118695

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو محمد محمود جواهر118696

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد اللطيف عبد محسن دينا118697

سوهاجاألدبىمبصرعلى خلف الدين نصر رزقه118698

سوهاجاألدبىمبصراحمد جبريل جالل روعه118699

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد محمد شيماء118700

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد شيماء118701

سوهاجاألدبىمبصرصديق دياب الناصر عبد فاطمه118702

سوهاجاألدبىمبصررشوان عسران حسن فاطمه118703

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى السيد الصبور عبد فايزه118704

سوهاجاألدبىمبصرحسين الحميد عبد زيد ابو ندا118705

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود محمد هويدا118706

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد العال عبد اسماء118707

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد السيد اسماء118708

سوهاجاألدبىمبصرالبكرى صديق محمد اسماء118709

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق الرحيم عبد اسماعيل اسراء118710

سوهاجاألدبىمبصرحسين مهدى شعبان احالم118711

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد ممدوح امل118712

سوهاجاألدبىمبصراحمد مهدى احمد امنيه118713

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العال عبد سالم اسماء118714

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم العال عبد جمال ارزاق118715

سوهاجاألدبىمبصرخليل فراج محمد االء118716

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق محمد جابر سريه118717

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد مختار نورهان118718

سوهاجاألدبىمبصرفراج الصاوى محمد نفيسه118719

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مزيد محمد رحمه118720

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على رحاب118721

سوهاجاألدبىمبصرعلى مهران محمود سلوى118722

سوهاجاألدبىمبصرمهران احمد الباسط عبد شيماء118723

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد اللطيف عبد حمدى مديحه118724

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد زكى كمال منال118725

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود الناصر عبد عال118726

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق الرحيم عبد حسنى غنيمه118727

سوهاجاألدبىمبصرعمار محمد الراضى عبد عفاف118728

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل امين على مها118729

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد فتحى جهاد118730

سوهاجاألدبىمبصرخلف صابر صبرى صابرين118731

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد ذكريا ياسمين118732

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمود كريمان118733

سوهاجاألدبىمبصربدر مرسى ابراهيم والء118734
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راسبسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

راسببلصفورة/ ف

ن315بلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ن321بلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن475المحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن316المحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ن315المحامدة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد على صالح دعاء118735

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد حسن ايات118736

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد قدرى محمد دينا118737

سوهاجاألدبىمبصررشوان مشهدى السيد ايه118738

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عالء دعاء118739

سوهاجاألدبىمبصرحسن الريش ابو صالح عزه118740

سوهاجاألدبىمبصرعلى اسماعيل على عبير118741

سوهاجاألدبىمبصررضوان الاله عبد احمد اميره118742

سوهاجاألدبىمبصررضوان الاله عبد صالح نجالء118743

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد عصام منار118744

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على جابر اسراء118745

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد مصطفى حوريه118746

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الدين نور محمود اسراء118747

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد فتحى ندى118748

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد القادر عبد ازهار118749

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على اسماء118750

سوهاجاألدبىمبصرخليفه احمد العال عبد امنه118751

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد رمضان ايه118752

سوهاجاألدبىمبصرخليفه محمد بدر جهاد118753

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد رأفت رنيا118754

سوهاجاألدبىمبصرعلى حافظ صابر فاطمه118755

سوهاجاألدبىمبصرحسانين عثمان هوارى وفاء118756

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سيد على ذكرى118757

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد رشدى سمر118758

سوهاجاألدبىمبصرحسن امام على سها118759

سوهاجاألدبىمبصرجبريل محمود احمد اسماء118760

سوهاجاألدبىمبصرمحمود رسالن ياسر الزهراء118761

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد منصور انتصار118762

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمود ايمان118763

سوهاجاألدبىمبصريوسف احمد السيد ايه118764

سوهاجاألدبىمبصرحسن الاله عبد حسين جهاد118765

سوهاجاألدبىمبصراحمد فهمى محمد دعاء118766

سوهاجاألدبىمبصرعثمان السيد مرزوق دعاء118767

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد اسماعيل صالح سمر118768

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد رأفت شرين118769

سوهاجاألدبىمبصرربيعى الاله عبد العليم عبد فاطمه118770

سوهاجاألدبىمبصراحمد عباس عادل مريم118771

سوهاجاألدبىمبصريوسف احمد عوف ابو منى118772

سوهاجاألدبىمبصرحسانين احمد محمد نعمه118773

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد منصور نعمه118774

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد السيد جمال هدير118775

سوهاجاألدبىمبصرمحمد منصور محمد اسراء118776
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ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ن315المحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانادفا/ ف

راسبادفا/ ف

ن358الصلعا/ ف

ثانالصلعا/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

راسبالقصير روافع/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

راسبشندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ن320المزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ن396المزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ن371المزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ن327المزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف

ثانالمزالوة/ ف

راسبالمزالوة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرهاشم شعبان عوض ابتسام118777

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل السيد محمد ارزاق118778

سوهاجاألدبىمبصررشوان عباس احمد امانى118779

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الغفار عبد الجواد عبد اموره118780

سوهاجاألدبىمبصرفهمى البدرى على اميره118781

سوهاجاألدبىمبصرحسانين هللا جاد عرفه ايه118782

سوهاجاألدبىمبصرطلب الخالق عبد محمد ايه118783

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى محمد ذكى حمديه118784

سوهاجاألدبىمبصرعالم رمضان عطيه حنان118785

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد كامل الدين نصر حنان118786

سوهاجاألدبىمبصرحسن ثابت رمضان دعاء118787

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد بدوى رحاب118788

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الواحد عبد فريد محمد سميه118789

سوهاجاألدبىمبصرجاد احمد الرحيم عبد علياء118790

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عاطف كريمان118791

سوهاجاألدبىمبصرالغفار عبد حسانين رمضان مريم118792

سوهاجاألدبىمبصرالغفار عبد حسانين هالل ندا118793

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد السيد هناء118794

سوهاجاألدبىمبصرعلى شحاته حسين هاله118795

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد كمال الدين نور وفاء118796

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال صبره حسن ايه118797

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد سمير سماح118798

سوهاجاألدبىمبصرحسن شيبه سمير سميره118799

سوهاجاألدبىمبصرالجابر عبد بدوى عادل وفاء118800

سوهاجاألدبىمبصرعلى عرابى كامل ايه118801

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو الرحيم عبد محمود بخيته118802

سوهاجاألدبىمبصرحسن هللا عبد فراج حسناء118803

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مؤمن صبرى سمر118804

سوهاجاألدبىمبصرحسانين جاد رجب ايمان118805

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حماده امام دينا118806

سوهاجاألدبىمبصرعلى رشاد جمال سماح118807

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد فتحى شيماء118808

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد محمد عائشه118809

سوهاجاألدبىمبصركامل احمد ياسر منار118810

سوهاجاألدبىمبصرشحاته على ابراهيم مها118811

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد القادر عبد ازهار118812

سوهاجاألدبىمبصرعليو احمد صابر اسماء118813

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الناصر عبد اسماء118814

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق محمد فايد اميمه118815

سوهاجاألدبىمبصرفراج عيسى صالح ايمان118816

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم محمد ايه118817

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم جمال رجاء118818
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ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ن320الكرمانية بندار/ ف

ن330الكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ن333الكرمانية بندار/ ف

ن322الكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ن340الكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

ثانالشرقية العرابة/ ف

ثانالشرقية العرابة/ ف

ثانزار بنى/ ف

راسببسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن333.5بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن361بسوهاج المنشأة/ ف

راسببسوهاج المنشأة/ ف

راسببسوهاج المنشأة/ ف

راسببسوهاج المنشأة/ ف

ن323بسوهاج المنشأة/ ف

راسببسوهاج المنشأة/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ن318العسيرات/ ف

ن336العسيرات/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرعلى بدوى احمد رشا118819

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد القادر عبد ساره118820

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد المجد ابو على ساره118821

سوهاجاألدبىمبصرصديق عنان على سماح118822

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد جمال سمر118823

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد المجد ابو الرحيم عبد سمر118824

سوهاجاألدبىمبصرسليمان زيد ابو كامل صابرين118825

سوهاجاألدبىمبصرعلى بدوى ناصر عبير118826

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد محمود عزيزه118827

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على عادل عال118828

سوهاجاألدبىمبصرالحمد ابو عابدين كمال فايزه118829

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد رشيد الرازق عبد يارا118830

سوهاجاألدبىمبصرخليفه محمد خلف احالم118831

سوهاجاألدبىمبصرفايز شوقى محمد اسماء118832

سوهاجاألدبىمبصرمسعود ابراهيم اشرف انوار118833

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على خلف جهاد118834

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد عاطف حنان118835

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد حنان118836

سوهاجاألدبىمبصرسليم احمد محمود دعاء118837

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين فهمى الهادى عبد رشا118838

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد حارص روضه118839

سوهاجاألدبىمبصراحمد يوسف الحميد عبد صباح118840

سوهاجاألدبىمبصرالرسول عبد محمد الرسول عبد صفاء118841

سوهاجاألدبىمبصرعيسى السيد ناصر صفيه118842

سوهاجاألدبىمبصرشيخون الوهاب عبد شيخون فاطمه118843

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحمد ابو جمال فرحه118844

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حسن فرحه118845

سوهاجاألدبىمبصرعباس محمد حسن فرحه118846

سوهاجاألدبىمبصرمهران عسران كامل فاطمه118847

سوهاجاألدبىمبصراحمد حامد محمد مروه118848

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد الدين نور مروه118849

سوهاجاألدبىمبصرحسن الصاوى هللا خلف اسراء118850

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الحمد ابو الباسط عبد اسماء118851

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم مصطفى محمد ايه118852

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد الناصر عبد رندا118853

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فراج عرفه شيماء118854

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمد عائشه118855

سوهاجاألدبىمبصرالسيد فراج حسن اسماء118856

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على حسين انتصار118857

سوهاجاألدبىمبصرموسى الاله عبد عادل ايه118858

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد محمد خلود118859

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد اسماعيل دينا118860
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ثانالعسيرات/ ف

ن368العسيرات/ ف

ن324العسيرات/ ف

ن321العسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

ن328العسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ن322العسيرات/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

راسبعلى اوالد/ ف

ن318على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن315على اوالد/ ف

ن331على اوالد/ ف

ن336على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

راسبعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

راسبعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

راسبعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

راسبعلى اوالد/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

راسبعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

راسبعباس نجع/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن394الدناقلة/ ف

ن395الدناقلة/ ف

ن371الدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد مصطفى سامى دينا118861

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد زينب118862

سوهاجاألدبىمبصراحمد الطيب الدين نور زينب118863

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمود احمد سمر118864

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابو رشاد ياسر سهيله118865

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد على مجدى شروق118866

سوهاجاألدبىمبصريونس الحميد عبد السباع ابو شيماء118867

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم عباس جبريل صفاء118868

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ياسين المجد ابو فاطمه118869

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد شرف كلثوم118870

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد داود حسن مروه118871

سوهاجاألدبىمبصرصادق زكى محمد منار118872

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد محمد ناديه118873

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد على حسن نورهان118874

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو محمود حسن نورهان118875

سوهاجاألدبىمبصراحمد الطيب حسن هاجر118876

سوهاجاألدبىمبصرعلى عمر احمد ورده118877

سوهاجاألدبىمبصرالسيد بدوى السيد نجالء118878

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد منى118879

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمد جهاد118880

سوهاجاألدبىمبصرفواز احمد جبريل وفاء118881

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى صابر محمد االء118882

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمود محمد امل118883

سوهاجاألدبىمبصرحامد على الناجح اميره118884

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد على ايمان118885

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد جمال ايه118886

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الغنى عبد خالد ايه118887

سوهاجاألدبىمبصرمحمود شعبان مؤمن ايه118888

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد صابر محمد صفوت خديجه118889

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المجد ابو ممدوح رهام118890

سوهاجاألدبىمبصرعلى العزيز عبد رمضان ضحى118891

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو الكريم جاد شحاته فرحه118892

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد حسن مروه118893

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود حشمت ياسمين118894

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد صديق حمدى عبير118895

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد الحسن ابو قاسم االميره118896

سوهاجاألدبىمبصريونس محمد يوسف اميمه118897

سوهاجاألدبىمبصررحاب الحى عبد احمد امينه118898

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود عيسى ايمان118899

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رضوان محمد حنان118900

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد نوح حنان118901

سوهاجاألدبىمبصرحجاجى محمد حجاجى رحاب118902
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ن324الدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن318الدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ن324الدناقلة/ ف

ن331الدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن394الدناقلة/ ف

ن342الدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ن325الدناقلة/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن330جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن320جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن334جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانداود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

ن324داود بيت/ ف

ن335داود بيت/ ف

ن344داود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف
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سوهاجاألدبىمبصررضوان العال عبد الباسط عبد رقيه118903

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد برقى صفاء118904

سوهاجاألدبىمبصراحمد بخيت محمد لطيفه118905

سوهاجاألدبىمبصراحمد السمان الفتوح ابو نرمين118906

سوهاجاألدبىمبصررضوان العال عبد رمضان نها118907

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمود نورا118908

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمد السيد ياسمين118909

سوهاجاألدبىمبصراحمد على حمدان ابتسام118910

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد الواحد عبد انوار118911

سوهاجاألدبىمبصرعلى قرقار الكريم جاد حنان118912

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد رأفت راندا118913

سوهاجاألدبىمبصراحمد الموجود عبد حماده رحاب118914

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد هارون وفقى زينب118915

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسانين احمد سهير118916

سوهاجاألدبىمبصرمحمد االمير كمال شيماء118917

سوهاجاألدبىمبصرالعربى جاد شعبان فاتن118918

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسانين ابراهيم فاطمه118919

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الدين سعد فاطمه118920

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد الدين علم فاطمه118921

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد احمد فؤاد فاطمه118922

سوهاجاألدبىمبصرخالف الهادى عبد البطل مريم118923

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد الدين سعد محمد مريم118924

سوهاجاألدبىمبصرسالمان الكريم عبد محمد مريم118925

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الاله عبد حمدان منار118926

سوهاجاألدبىمبصرتمام الاله عبد على مى118927

سوهاجاألدبىمبصربرعى السيد محمود ندى118928

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العارف محمد مشوادى ندى118929

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حارص خليف هاله118930

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد الرحيم عبد محمود هبه118931

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم هدى118932

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود العزيز عبد ياسمين118933

سوهاجاألدبىمبصرعطيه الدين نصر جمال وفاء118934

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور محمود الدين عصام رحاب118935

سوهاجاألدبىمبصرالسمان محمد جمال ارزاق118936

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صابر نبيل ريهام118937

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم على ايمان118938

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد الراضى عبد حمدى اسماء118939

سوهاجاألدبىمبصرالرازق عبد حافظ احمد هاجر118940

سوهاجاألدبىمبصردردير الدين كمال حسناء118941

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شاكر محمود فرحه118942

سوهاجاألدبىمبصرعمر فرج المعطى عبد هاله118943

سوهاجاألدبىمبصرالبدرى عزت جالل اميمه118944
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راسبداود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

ن338داود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

ثانداود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن323البلينا/ ف

ن327البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف

ن326البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن396البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن348البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن346البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن360البلينا/ ف

ثانبرديس/ ف

راسببرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

راسببرديس/ ف

راسببرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن324برديس/ ف

ن408برديس/ ف

راسببرديس/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالبدرى عزت جالل امنيه118945

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد الراعى ايه118946

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحسن ابو الرحيم عبد ايه118947

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الدين عز بدوى فرحه118948

سوهاجاألدبىمبصرالمقصود عبد محمد المقصود عبد ايات118949

سوهاجاألدبىمبصرسليمان امام سليمان مريم118950

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد محروس بخيته118951

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كامل سعد ايه118952

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد احمد زينب118953

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو احمد فريد فاتن118954

سوهاجاألدبىمبصرفتحى محمد حسين ايمان118955

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد جابر ابراهيم شيماء118956

سوهاجاألدبىمبصرمحمد جابر الفتاح عبد الهام118957

سوهاجاألدبىمبصراحمد عدوى الغنى عبد زينب118958

سوهاجاألدبىمبصرالسيد بكرى محسن اسماء118959

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسانين احمد هناء118960

سوهاجاألدبىمبصرمحمد جاد السيد اسمهان118961

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم عمر ابراهيم ايمان118962

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حماد حسنى حسناء118963

سوهاجاألدبىمبصرحسن الكريم جاد حسن حسناء118964

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم على الزهراء118965

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد جمال رانيا118966

سوهاجاألدبىمبصرعدوى رضوان اشرف امل118967

سوهاجاألدبىمبصرسليمان احمد محمد اميره118968

سوهاجاألدبىمبصرعلى الديب ممدوح ميار118969

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد حسين ابتسام118970

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد اللطيف عبد احالم118971

سوهاجاألدبىمبصرحمدون الحميد عبد رشاد اسراء118972

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد على اسراء118973

سوهاجاألدبىمبصرحسن المجد ابو محمد ايمان118974

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود ناصر ايه118975

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد محمد حسناء118976

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفضل ابو محمد حنان118977

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق الحميد عبد محمد داليا118978

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد العليم عبد دعاء118979

سوهاجاألدبىمبصرريان حسن ريان سميه118980

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد احمد شيرين118981

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد الرحيم عبد خليفه عال118982

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود مقبول فيروز118983

سوهاجاألدبىمبصررخا ابو هللا عبد محمد مروه118984

سوهاجاألدبىمبصرشهاب محمود حسنى مها118985

سوهاجاألدبىمبصرحامد الجواد عبد شعبان نرجس118986
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راسببرديس/ ف

ن330برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن327برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن344برديس/ ف

ن346برديس/ ف

ن363برديس/ ف

ن346.5برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن339برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

راسببرديس/ ف

ن322برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن352برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن374برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن348الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن342الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

راسبالغابات/ ف

ن347الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن336الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالسيد رياض العليم عبد نرمين118987

سوهاجاألدبىمبصرعيسى بدرى مصطفى نها118988

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد الشافى عبد الحفيظ عبد هناء118989

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الحى عبد حجاجى هيام118990

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد البدرى ورده118991

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود صفوت ابتسام118992

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور الرحيم عبد البدرى اسراء118993

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمداوى بهيج اسراء118994

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الخضرى اسماء118995

سوهاجاألدبىمبصرحسين سليمان خلف اسماء118996

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد الصادق محمد اسماء118997

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هللا عبد محمد الزهراء118998

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد احمد اميره118999

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود الرازق عبد اميره119000

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد فايز اميره119001

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد عادل انتصار119002

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العريان احمد ايمان119003

سوهاجاألدبىمبصراحمد على حارس ايمان119004

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبود حماده ايمان119005

سوهاجاألدبىمبصرالدين شمس محمد الدين شمس ايمان119006

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد حسين فوزى ايمان119007

سوهاجاألدبىمبصرحسن على كمال ايمان119008

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد مصطفى ايمان119009

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الدين سعد مصطفى ايمان119010

سوهاجاألدبىمبصرعلى الرءوف عبد نجيب ايمان119011

سوهاجاألدبىمبصرصبره السيد حمدى ايه119012

سوهاجاألدبىمبصرالدين شمس محمد الدين شمس ايه119013

سوهاجاألدبىمبصررياض السمان خلف بسمه119014

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود حلمى جواهر119015

سوهاجاألدبىمبصرحسن ابراهيم السيد حسناء119016

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد البدرى حنان119017

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد حنان119018

سوهاجاألدبىمبصرعسران احمد خيرى خلود119019

سوهاجاألدبىمبصرمحمود اللطيف عبد الفتاح عبد خلود119020

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمود حمدى داليا119021

سوهاجاألدبىمبصرحسن على جمعه دعاء119022

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو هللا عبد على رانيا119023

سوهاجاألدبىمبصررسالن حسين حسين رحمه119024

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد عاصم رحمه119025

سوهاجاألدبىمبصرهاللى حسين فتحى رحمه119026

سوهاجاألدبىمبصراحمد امين عبده رشا119027

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو هللا عبد على رغد119028
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ن329الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن315حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن356حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن317حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن352حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن324حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن325حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن365.5حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف
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سوهاجاألدبىمبصررضوان السيد فوزى ريهام119029

سوهاجاألدبىمبصراحمد اسماعيل صبرى زينب119030

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حمدان عادل زينب119031

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على كحول ساره119032

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد الناصر عبد سمر119033

سوهاجاألدبىمبصرمدنى حسان فوزى شروق119034

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد حسين شيماء119035

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد خالد شيماء119036

سوهاجاألدبىمبصرصبره حسن عبده شيماء119037

سوهاجاألدبىمبصرمحروس اللطيف عبد هللا عبد صباح119038

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف اسماعيل صفاء119039

سوهاجاألدبىمبصرطنطاوى على محمد صفاء119040

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد حمدى خالد عزيزه119041

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد على شوقى عال119042

سوهاجاألدبىمبصراحمد على السيد غاده119043

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد الدين نصر غاده119044

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد احمد فاطمه119045

سوهاجاألدبىمبصررضوان المجيد عبد البدرى فرحه119046

سوهاجاألدبىمبصرحسين راشد السيد فرحه119047

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق ارزاق ابو حشمت فرحه119048

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شوقى نبيل فرحه119049

سوهاجاألدبىمبصرحفنى سليمان فوزى ليلى119050

سوهاجاألدبىمبصرحسب الشافى عبد فوزى ليلى119051

سوهاجاألدبىمبصرالسمان العزيز عبد ممدوح مروه119052

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمدون السمان منار119053

سوهاجاألدبىمبصراحمد بدرى محمود منار119054

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد الدين سعد شحات منال119055

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الرب جاد محمد موزه119056

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد فتحى ناديه119057

سوهاجاألدبىمبصرهاللى هللا عبد الدين بهاء ناريمان119058

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد حمداوى نجالء119059

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الصبور عبد شوقى نداء119060

سوهاجاألدبىمبصرالسمان الشافى عبد المجد ابو نرمين119061

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود حمدى نورا119062

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين الرءوف عبد نورا119063

سوهاجاألدبىمبصرالصبور عبد السيد حازم نوره119064

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمود جمال نورهان119065

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حسين عاطف نورهان119066

سوهاجاألدبىمبصراحمد ايوب السالم عبد نورهان119067

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد حسين فوزى نورهان119068

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد فوزى حامد هاله119069

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل جاد همام هدير119070
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ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن323حميل بنى/ ف

ن348حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن329حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن348حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن357حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرامين الفطرى كمال هناء119071

سوهاجاألدبىمبصرطنطاوى على مصطفى هند119072

سوهاجاألدبىمبصرخليل ياسين سالم وفاء119073

سوهاجاألدبىمبصراحمد سالمان عامر وفاء119074

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمود خيرى والء119075

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الرب جاد الرسول عبد والء119076

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الستار عبد ياسمين119077

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد نادى ياسمين119078

سوهاجاألدبىمبصراحمد النبى عبد حسن اسماء119079

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد احمد حسين اسماء119080

سوهاجاألدبىمبصرالطيب محمد حمدى امل119081

سوهاجاألدبىمبصرصبره محمد الواحد عبد اميره119082

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود انجى119083

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاد شعبان الغزاوى ايمان119084

سوهاجاألدبىمبصرمحمد االمير احمد ايه119085

سوهاجاألدبىمبصرحسن حمدان عاطف سمر119086

سوهاجاألدبىمبصرحفنى الشافى عبد حفنى صابرين119087

سوهاجاألدبىمبصرخليفه احمد شحات فهيمه119088

سوهاجاألدبىمبصرتميم محمد حمدان فوقيه119089

سوهاجاألدبىمبصرصادق صديق محمد ندا119090

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد هاللى نورا119091

سوهاجاألدبىمبصرطالب ابو ابراهيم ماهر اسماء119092

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الدين نور الفتاح عبد اميره119093

سوهاجاألدبىمبصراحمد داود حسين انجى119094

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود احمد ايمان119095

سوهاجاألدبىمبصرمحمد كمال العال عبد ايه119096

سوهاجاألدبىمبصرامين ابراهيم الزاهر عبد بخيته119097

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العارف فهد براءه119098

سوهاجاألدبىمبصرامين محمد محمد بسمه119099

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد جمال داليا119100

سوهاجاألدبىمبصراحمد ريان الرحيم عبد شاديه119101

سوهاجاألدبىمبصركامل رفاعى حمام غاده119102

سوهاجاألدبىمبصرمعداوى احمد الرؤف عبد غاده119103

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الستار عبد فوزى فاتن119104

سوهاجاألدبىمبصرقناوى امين انور نرمين119105

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الصادق عبده هدى119106

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمدان محمد اسراء119107

سوهاجاألدبىمبصرسليمان الصادق حلمى امل119108

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد اللطيف عبد بثينه119109

سوهاجاألدبىمبصرحسين تغيان حسنى حسناء119110

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد محمود جمال خلود119111

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على الفضيل عبد دعاء119112
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ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

راسببسوهاج البوره/ ف

ن330بسوهاج البوره/ ف

ن334بسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ن322بسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ن325بسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ن345بسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ن336بسوهاج الغنيمية/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن الكريم جاد رانيا119113

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد فتحى رحاب119114

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق العاطى عبد محمد زينب119115

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود رمضان ساره119116

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد يحى سماح119117

سوهاجاألدبىمبصرالحى عبد الحميد عبد حسن شيماء119118

سوهاجاألدبىمبصرالسمان خليفه الفتاح عبد شيماء119119

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم يوسف حسين عائشه119120

سوهاجاألدبىمبصرعمران العال عبد انور غاده119121

سوهاجاألدبىمبصرفواز رجب خلف فايزه119122

سوهاجاألدبىمبصرفواز حمدان كمال لبنى119123

سوهاجاألدبىمبصرشيبه اللطيف عبد فؤاد مريهان119124

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمود منى119125

سوهاجاألدبىمبصرحفنى احمد مصطفى مياده119126

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هللا عبد على نرمين119127

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد السيد هدى119128

سوهاجاألدبىمبصراحمد الظاهر عبد هللا خلف هند119129

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد عنتر هند119130

سوهاجاألدبىمبصراحمد سليمان البصير عبد امانى119131

سوهاجاألدبىمبصرعزام محمود الرؤؤف عبد ايه119132

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال ابو احمد رندا119133

سوهاجاألدبىمبصرعزام ربه عبد عادل شيماء119134

سوهاجاألدبىمبصرحسين الحميد عبد حازم شيماء119135

سوهاجاألدبىمبصرالشمندى على السيد فاطمه119136

سوهاجاألدبىمبصربدوى صابر محمد فاطمه119137

سوهاجاألدبىمبصرصالح المريد عبد محمد علياء119138

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد احمد مروه119139

سوهاجاألدبىمبصرقناوى على احمد مروه119140

سوهاجاألدبىمبصرشلبى الرحيم عبد باكر نسمه119141

سوهاجاألدبىمبصرسالم على سعد هبه119142

سوهاجاألدبىمبصراحمد امين شوقى ورده119143

سوهاجاألدبىمبصراحمد التقى المنعم عبد حنان119144

سوهاجاألدبىمبصرالطاهر النصر سيف الفتاح عبد خديجه119145

سوهاجاألدبىمبصراحمد عدلى صالح خلود119146

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد العليم عبد دعاء119147

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد ابراهيم السيد رندا119148

سوهاجاألدبىمبصرعلى كامل العرشى ريهام119149

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود السيد شرين119150

سوهاجاألدبىمبصرعلى رياض غريب فاطمه119151

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عبد عارف فرحه119152

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو الحميد عبد حماده لمياء119153

سوهاجاألدبىمبصرمحمد وحيد محمود ابتسام119154
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ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

راسببسوهاج الغنيمية/ ف

ن423بسوهاج الغنيمية/ ف

ن350بسوهاج الغنيمية/ ف

ن369بسوهاج الغنيمية/ ف

ن358بسوهاج الغنيمية/ ف

ن364بسوهاج الغنيمية/ ف

راسببسوهاج الغنيمية/ ف

ن368بسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ن345بسوهاج الغنيمية/ ف

راسببسوهاج الغنيمية/ ف

ن335بسوهاج الغنيمية/ ف

ن351بسوهاج الغنيمية/ ف

ن327بسوهاج الغنيمية/ ف

ن343بسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

راسببرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ن363برخيل/ ف

ن330برخيل/ ف

راسببرخيل/ ف

راسببرخيل/ ف

ن326برخيل/ ف

ن329برخيل/ ف

ن327برخيل/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

راسبطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرعباس احمد الرؤف عبد اسماء119155

سوهاجاألدبىمبصراحمد الستار عبد شعبان الزهراء119156

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عارف السالم عبد امل119157

سوهاجاألدبىمبصرعمران محمد كليب ايمان119158

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد يوسف ايمان119159

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الهادى عبد ايه119160

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الشافى عبد تيسير119161

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد هللا عبد احمد خلود119162

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم داليا119163

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد رأفت رانيا119164

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور محمد محمد رباب119165

سوهاجاألدبىمبصرطه احمد ايمن رحاب119166

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمود حسين رحاب119167

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الصغير محمد رحاب119168

سوهاجاألدبىمبصرعلى الدين عز المعين عبد رحمه119169

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد رفعت رؤيات119170

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد النعيم عبد حمدى ريحاب119171

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود رفعت سحر119172

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود احمد سمر119173

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد الحميد عبد شاديه119174

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود محمد شفاء119175

سوهاجاألدبىمبصررضوان على رجب شيماء119176

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحكم عبد محمود شيماء119177

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الحميد عبد عفاف119178

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد فاطمه119179

سوهاجاألدبىمبصراالخر عبد عمر محمود فاطمه119180

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد محمد فرحه119181

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرحمن عبد احمد لبنى119182

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عثمان المجد ابو منار119183

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حامد احمد منال119184

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد كمال محمد منال119185

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الرحيم عبد نرمين119186

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد هللا عبد نهال119187

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم فاروق احمد نورهان119188

سوهاجاألدبىمبصراحمد حلمى محمد نورهان119189

سوهاجاألدبىمبصراحمد الوهاب عبد الحكيم عبد هند119190

سوهاجاألدبىمبصراحمد فؤاد احمد وفاء119191

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العظيم عبد محمد والء119192

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد محمود ياسمين119193

سوهاجاألدبىمبصراحمد العزيز عبد محمد يامنه119194

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الحميد عبد ايمان119195

سوهاجاألدبىمبصراحمد صابر محمد داليا119196
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ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن345يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن339يحى اوالد/ ف

ن364يحى اوالد/ ف

ن322يحى اوالد/ ف

ن334يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن340يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن377يحى اوالد/ ف

ن424يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن330يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن342يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن329يحى اوالد/ ف

ن360يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبخلف اوالد/ ف

راسبخلف اوالد/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد رشاد غاده119197

سوهاجاألدبىمبصراحمد اسماعيل محمود ناديه119198

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد حسن نجالء119199

سوهاجاألدبىمبصرعلى الفتاح عبد محمود هناء119200

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد السيد هند119201

سوهاجاألدبىمبصرسالمان محمد سالمان هند119202

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم كامل السيد والء119203

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد الدين عز اسراء119204

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد المجد ابو اسماء119205

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السمان احمد اسماء119206

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد امام اسماء119207

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد محمود العظيم عبد اسماء119208

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الجود ابو النصر سيف اميره119209

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد جمال انتصار119210

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عوض الكاشف انوار119211

سوهاجاألدبىمبصريوسف على يوسف انوار119212

سوهاجاألدبىمبصرالسيد سالم منصور حنان119213

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حسن احمد دعاء119214

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد مصطفى رباب119215

سوهاجاألدبىمبصرعلى فراج الغنى عبد ريم119216

سوهاجاألدبىمبصرسليمان ضاحى يونس ريهام119217

سوهاجاألدبىمبصريوسف احمد حامد فرحه119218

سوهاجاألدبىمبصرعلى المجد ابو ابراهيم منار119219

سوهاجاألدبىمبصرحسن عزوز فتحى مياده119220

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع محمد حمدى منى119221

سوهاجاألدبىمبصرصادق فاروق صالح انجى119222

سوهاجاألدبىمبصرطاهر محمد عصمت داليا119223

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد حامد دعاء119224

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد صادق الناصر عبد ريهام119225

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل قريشى الاله عبد شيماء119226

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد حسن االمير فواكه119227

سوهاجاألدبىمبصرعلى المجد ابو العليم عبد هللا منه119228

سوهاجاألدبىمبصريونس محمد صبرى نعمه119229

سوهاجاألدبىمبصرامين محمد شعبان هدى119230

سوهاجاألدبىمبصرمطاوع صابر الدين محى ورده119231

سوهاجاألدبىمبصرفهمى عصمت احمد اسراء119232

سوهاجاألدبىمبصرموسى حمدى النسر ايمان119233

سوهاجاألدبىمبصرشهاب الاله عبد رضا ايه119234

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الوهاب عبد محمد زينب119235

سوهاجاألدبىمبصرادم على احمد شيماء119236

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو مصطفى محمود شيماء119237

سوهاجاألدبىمبصرطلب خيامى ناصر صابرين119238
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ثانخلف اوالد/ ف

راسبخلف اوالد/ ف

راسبخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

راسبخلف اوالد/ ف

ن343.5خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن337خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن344خليفة اوالد/ ف

ن327.5خليفة اوالد/ ف

ن357خليفة اوالد/ ف

ن335خليفة اوالد/ ف

ن316خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن324خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

راسبخليفة اوالد/ ف

راسبخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

راسبالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

ن328الخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

راسبنقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

راسبنقنق/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراسماعيل فؤاد جمال عزه119239

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد الاله عبد فاتن119240

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حافظ فوزى فوزيه119241

سوهاجاألدبىمبصرمحمد نور حماده ليلى119242

سوهاجاألدبىمبصرثابت سباق احمد منار119243

سوهاجاألدبىمبصرثابت كامل مصطفى ناديه119244

سوهاجاألدبىمبصرعمر قاعود النعيم عبد نجات119245

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد كليب نصره119246

سوهاجاألدبىمبصرحسين الحمد ابو الفتاح عبد هاله119247

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد السيد سمير امل119248

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد اللطيف عبد عاطف امل119249

سوهاجاألدبىمبصرالسيد بخيت السيد ايمان119250

سوهاجاألدبىمبصرعلى بيومى لطفى ايمان119251

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد كمال رشا119252

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد رجب محمد سميره119253

سوهاجاألدبىمبصرحسان احمد رمضان شرين119254

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد غاده119255

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الرحمن عبد محمد غاده119256

سوهاجاألدبىمبصرالدين كمال السيد جمال فاطمه119257

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد عصام مريم119258

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على مرتضى مياده119259

سوهاجاألدبىمبصرالسيد دهب ابو النميرى نجالء119260

سوهاجاألدبىمبصرقطب محمد رضا نجالء119261

سوهاجاألدبىمبصرالنبى عبد جيالنى احمد نورهان119262

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمود احمد نورهان119263

سوهاجاألدبىمبصرفاضل خليفه عاطف نورهان119264

سوهاجاألدبىمبصرمحمد بحلق سالمه نورا119265

سوهاجاألدبىمبصرفايز احمد محمد هدير119266

سوهاجاألدبىمبصرالنيى عبد اللطيف عبد احمد هيام119267

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الكريم جاد محمد ياره119268

سوهاجاألدبىمبصربخيت محمود على ياره119269

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد ايمان119270

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد رأفت ايه119271

سوهاجاألدبىمبصرمحمد النعيم عبد محمد رحاب119272

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد حسن محمود شيماء119273

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد العزيز عبد فاطمه119274

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد محمد الكريم عبد فاطمه119275

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد السيد نشوى119276

سوهاجاألدبىمبصرالفضيل عبد احمد محمود اسماء119277

سوهاجاألدبىمبصرالبدوى محمد البدوى اسراء119278

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد جمعه اسماء119279

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود سعد اسماء119280
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راسبنقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ن315نقنق/ ف

ن350نقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

راسبالمراغة/ ف

ن336المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن331المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن315المراغة/ ف

ن372المراغة/ ف

راسبالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن416المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن360المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن381المراغة/ ف

ن347المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن318المراغة/ ف

ن358المراغة/ ف

ن321المراغة/ ف

ن320المراغة/ ف

ن318المراغة/ ف

ن355البلد شندويل/ ف

ن352البلد شندويل/ ف

ن364البلد شندويل/ ف

ن336البلد شندويل/ ف

ثانالبلد شندويل/ ف

ن371البلد شندويل/ ف

ن495البلد شندويل/ ف

ن345البلد شندويل/ ف

ثانالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الصغير محمد اسماء119281

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد الحافظ عبد ابراهيم الزهراء119282

سوهاجاألدبىمبصررسالن حداد احمد ايه119283

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حمزه شعبان ايه119284

سوهاجاألدبىمبصرالسيد شلبى العليم عبد ايه119285

سوهاجاألدبىمبصرحسنين احمد محمد ايه119286

سوهاجاألدبىمبصراحمد على محمد ايه119287

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد مرعى محمد ايه119288

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد جهاد119289

سوهاجاألدبىمبصراحمد عزيز ابراهيم ريهان119290

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على سمر119291

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد سناء119292

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد الحافظ عبد الساتر عبد شيماء119293

سوهاجاألدبىمبصرحجازى محمود محمد عبير119295

سوهاجاألدبىمبصرفضل محمد الباسط عبد فاطمه119296

سوهاجاألدبىمبصراحمد محروص الحمد ابو فرحه119297

سوهاجاألدبىمبصرصبره على حضرى كريمان119298

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد فرغلى كريمان119299

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود محمد مها119300

سوهاجاألدبىمبصرالفضل ابو محمد احمد اميره119301

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد حسن بسمه119302

سوهاجاألدبىمبصرالسيد النبى عبد العز ابو امل119303

سوهاجاألدبىمبصرتمام احمد كرم امانى119304

سوهاجاألدبىمبصرحمدون احمد عطا امانى119305

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد خلف الشيماء119306

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عادل اميره119307

سوهاجاألدبىمبصراحمد على يوسف اميره119308

سوهاجاألدبىمبصرطلب محمد كمال ايه119309

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد ممدوح ايه119310

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد اللطيف عبد ناجح اسماء119311

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد حمدى جهاد119312

سوهاجاألدبىمبصرمسلم محمد كوثر سمر119313

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد همام سمر119314

سوهاجاألدبىمبصرطلب محمد رفعت شريفه119315

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حسين ايمن رحمه119316

سوهاجاألدبىمبصرمنصور ضيف ابو حامد فاتن119317

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد حسن محمود فرحه119318

سوهاجاألدبىمبصراحمد بدوى جمال مى119319

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حنفى هبه119320

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد خالد هدى119321

سوهاجاألدبىمبصرتسن فهمى خلف هبه119322

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد رفعت هدير119323
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راسبالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

راسباسماعيل اوالد/ ف

راسباسماعيل اوالد/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

راسبسفالق/ ف

راسبسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

راسبسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ن339سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

راسبسفالق/ ف

راسبسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

راسبسفالق/ ف

راسبسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمود والء119324

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق حمدان الناصر عبد ايمان119325

سوهاجاألدبىمبصرجابر المقصود عبد عرفه امانى119326

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عادل ايه119327

سوهاجاألدبىمبصرمهدى السيد محمود ايه119328

سوهاجاألدبىمبصرسليم الرحيم عبد حازم حوريه119329

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم طاهر ريهام119330

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عطيه احمد عطيه فاطمه119331

سوهاجاألدبىمبصرسالم محمود محمد منار119332

سوهاجاألدبىمبصرحسين شوقى الرحمن عبد مياده119333

سوهاجاألدبىمبصريونس السيد احمد نسرين119334

سوهاجاألدبىمبصرسالمه احمد سالمه نهله119335

سوهاجاألدبىمبصرفؤاد نصحى فؤاد وهيبه119336

سوهاجاألدبىمبصرمحمد انور عمران رحاب119337

سوهاجاألدبىمبصرعفيفى هاشم سليمان رضوه119338

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد السيد الفتاح عبد زينب119339

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسن السيد ساره119340

سوهاجاألدبىمبصربهنساوى الحليم عبد على صفاء119341

سوهاجاألدبىمبصرهللا خلف لقمان احمد عزه119342

سوهاجاألدبىمبصرراضى خيرى عادل غاده119343

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد المتعال عبد محمد نفيسه119344

سوهاجاألدبىمبصراحمد عثمان النصر ابو ابتسام119345

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد الدردير احمد حسناء119346

سوهاجاألدبىمبصرهاشم صادق محمد صابرين119347

سوهاجاألدبىمبصراحمد ضيف ابو رشاد صباح119348

سوهاجاألدبىمبصرسلمى على سالم فاطمه119349

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو على فؤاد الزهراء فاطمه119350

سوهاجاألدبىمبصرسلمى على اليزيد ابو لبنى119351

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد ناصر خالد ندا119352

سوهاجاألدبىمبصرحسنى ابراهيم عادل نرمين119353

سوهاجاألدبىمبصرعثمان احمد حماد نوهى119354

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم هناء119355

سوهاجاألدبىمبصراحمد طه رمضان رندا119356

سوهاجاألدبىمبصراحمد السمان العليم عبد رمضان سهير119357

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد ناصر شيماء119358

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حسن محمود فاطمه119359

سوهاجاألدبىمبصرالطيب احمد المجيد عبد السالم عبد حازم مريم119360

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل احمد سيد منار119361

سوهاجاألدبىمبصرالفولى الحميد عبد عصمت نجالء119362

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد السيد عبده عربى ناريمان119363

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد السيد عبده عربى نورهان119364

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد الرحمن عبد هاشم محمود رحمه119365
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ثانسفالق/ ف

راسبسفالق/ ف

راسبالجالوية/ ف

راسبالجالوية/ ف

راسبالجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

راسبالجالوية/ ف

ن361الجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

ن334.5الجالوية/ ف

راسبفاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ن329فاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

راسبفاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ن337فاوجلى/ ف

راسبالساقية نجع/ ف

راسبالساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ن366الساقية نجع/ ف

راسبالساقية نجع/ ف

ن327الساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ن331.5الساقية نجع/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ن468اخميم/ ف

راسباخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ثاناخميم/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد فتوح محمد نجالء119366

سوهاجاألدبىمبصرامين محمد حسنى منى119367

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد كامل خالد ايه119368

سوهاجاألدبىمبصرادم قاسم خلف سمر119369

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد على فاتن119370

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد جوده محمد مروه119371

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد اسعد مشيره119372

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الناصر عبد وسام119373

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد محمد فاطمه119374

سوهاجاألدبىمبصرحسانين محمد ثروت رحمه119375

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الصبور عبد سهام119376

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحمن عبد حربى هدير119377

سوهاجاألدبىمبصرعمر احمد محمد اسماء119378

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل على محمود اسماء119379

سوهاجاألدبىمبصرمناع محمد حسن اشرقت119380

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد احمد ايمان119381

سوهاجاألدبىمبصرسالم صابر ياسر االء119382

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد على ايه119383

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد هريدى ايه119384

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين جمال بسمه119385

سوهاجاألدبىمبصرامين احمد امين تهانى119386

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد محمد جهاد119387

سوهاجاألدبىمبصرريحان عاطف حمدى رنا119388

سوهاجاألدبىمبصرالمحسن عبد المعبود عبد ناجح فرحه119389

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عرفه الفولى مروه119390

سوهاجاألدبىمبصرعلى البارى عبد معتصم نحمده119391

سوهاجاألدبىمبصرفرغلى محمود على ندا119392

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عمر عميره ندا119393

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مصطفى الدين حسام نورهان119394

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد محمدين محمود هدى119395

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد فرغل وفاء119396

سوهاجاألدبىمبصرالنبى عبد محمد السيد هاجر119397

سوهاجاألدبىمبصرشلبى عمر على ايه119398

سوهاجاألدبىمبصردرويش الكريم جاد محمود هايدى119399

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد على هبه119400

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود احمد هيام119401

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد محمد رشا119402

سوهاجاألدبىمبصرمسلم هللا عبد الوكيل ايه119403

سوهاجاألدبىمبصرليله ابو محمد الرحمن عبد اميره119404

سوهاجاألدبىمبصرسيد احمد حسانين اميره119405

سوهاجاألدبىمبصرسلمان سيد سالم امال119406

سوهاجاألدبىمبصرسيد على مجدى ايه119407
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ن333.5اخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

راسبنيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

ن336الوقف ابار/ ف

ن322الوقف ابار/ ف

ن367الوقف ابار/ ف

ن366الكوثر/ ف

ن348الكوثر/ ف

ثانالكوثر/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن342طهطا/ ف

ن342طهطا/ ف

ن335طهطا/ ف

ن326طهطا/ ف

ن328.5طهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

ن363طهطا/ ف

راسبشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن343شطورة/ ف

راسبشطورة/ ف

ن370بنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ن315القاضى نزلة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالرسول عبد شحات حسان ايه119408

سوهاجاألدبىمبصرمحمد اسماعيل حمدى ايه119409

سوهاجاألدبىمبصرسليمان على محمد انصاف119410

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم حسناء119411

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سيد حافظ ريم119412

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد احمد عادل رانيا119413

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد الاله عبد عشرى رانيا119414

سوهاجاألدبىمبصرهريدى احمد غريب سمر119415

سوهاجاألدبىمبصرسيد محمد محمد شيماء119416

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد محمد شيماء119417

سوهاجاألدبىمبصرمحمود فتحى هالل فرحه119418

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد المعز عبد المنعم عبد مشيره119419

سوهاجاألدبىمبصرعثمان العال عبد اسعد منى119420

سوهاجاألدبىمبصرعمران العال عبد قبيصى مروه119421

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين مصطفى جمال نورا119422

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم هناء119423

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فؤاد حلمى هناء119424

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الدين محى هاله119425

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود على والء119426

سوهاجاألدبىمبصرحسن سيد على وفاء119427

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سيد خلف اسراء119428

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمود خلف اسراء119429

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد هللا عبد اسراء119430

سوهاجاألدبىمبصرالصبور عبد بدرى مؤمن اسماء119431

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حجازى حسن الهام119432

سوهاجاألدبىمبصرحسن خليفه سيد ايه119433

سوهاجاألدبىمبصرقاسم شحاته الرحمن عبد دينا119434

سوهاجاألدبىمبصرجبل ابو الغنى عبد السعود ابو رحاب119435

سوهاجاألدبىمبصرسيد على بخيت شيماء119436

سوهاجاألدبىمبصرعمر بخيت سيد شيماء119437

سوهاجاألدبىمبصرمحمود مناس محمد فاطمه119438

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين محمد محمود فاطمه119439

سوهاجاألدبىمبصرحسن سيد محمد ماجده119440

سوهاجاألدبىمبصرمحمد المجد ابو خالد منار119441

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على امام هاجر119442

سوهاجاألدبىمبصراحمد فتحى هديه منى119443

سوهاجاألدبىمبصرحسانين عالم محمد اسماء119444

سوهاجاألدبىمبصرحسانين السيد جابر دعاء119445

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد سيد حسن سوزان119446

سوهاجاألدبىمبصرسيد خليفه سيد فرحه119447

سوهاجاألدبىمبصريونس السيد الدين محى فرحه119448

سوهاجاألدبىمبصرحسانين فرغلى فتحى نجالء119449
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راسبالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ن315القاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ن351القاضى نزلة/ ف

ن315القاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ن315القاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ن322القاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ثانعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

ثانعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

ن340عبود نجع/ ف

ن389عبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

ثانعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

ثانعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

ثانحرب بنى/ ف

راسبحرب بنى/ ف

ن330حرب بنى/ ف

راسبحرب بنى/ ف

راسبحرب بنى/ ف

راسبحرب بنى/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمدين محمد حسن ندى119450

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرؤف عبد الوفا ابو هيام119451

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد الفتاح عبد عاطف ياسمين119452

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد عمران ياسمين119453

سوهاجاألدبىمبصرطه محمد جمال االء119454

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمد طلعت ايمان119455

سوهاجاألدبىمبصرعطيفى محروص وردانى رانيا119456

سوهاجاألدبىمبصرالمحسن عبد حلمى ابراهيم زهره119457

سوهاجاألدبىمبصرعلى لطفى حسين ساره119458

سوهاجاألدبىمبصراحمد على الرحيم عبد سعاد119459

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود سامح سندس119460

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد عالم شريهان119461

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على الدين كمال هاجر119462

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد عنتر هايدى119463

سوهاجاألدبىمبصرالسيد مصطفى سيد هند119464

سوهاجاألدبىمبصرحسان عباس عمر حافصه119465

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمد حسن اسماء119466

سوهاجاألدبىمبصرمنصور الجواد عبد الفتاح عبد اسماء119467

سوهاجاألدبىمبصربخيت محمود سالمان مها119468

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد محمود هاجر119469

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد سته ابو ناصر هدير119470

سوهاجاألدبىمبصرحمادى ضيف ابو حسن ايه119471

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد حسن امنيه119472

سوهاجاألدبىمبصرسيد حسين احمد اميره119473

سوهاجاألدبىمبصرعليان هللا حمد مرزوق ايمان119474

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد على ثروت ايه119475

سوهاجاألدبىمبصراحمد سالم احمد وفاء119476

سوهاجاألدبىمبصرالصغير محمد محمود ايمان119477

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى محمد عبير119478

سوهاجاألدبىمبصرمحمد زياده سعد نسرين119479

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد خلف احالم119480

سوهاجاألدبىمبصرمهجر محمد الغيط ابو ايمان119481

سوهاجاألدبىمبصرخاطر فاضل هللا عبد راويه119482

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الهادى عبد رشا119483

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد رؤفى ابراهيم نشوى119484

سوهاجاألدبىمبصرمحمد طه محمد نورهان119485

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رشاد محمد هند119486

سوهاجاألدبىمبصرالسيد يوسف محمود اسماء119487

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد الهام119488

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد الرحمن عبد احمد امال119489

سوهاجاألدبىمبصراحمد صالح محمد اميره119490

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد السيد ايه119491
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ثانحرب بنى/ ف

ن346حرب بنى/ ف

ن321حرب بنى/ ف

راسبحرب بنى/ ف

ن507طما/ ف

راسبطما/ ف

ثانطما/ ف

راسبطما/ ف

ثانطما/ ف

ثانطما/ ف

ثانطما/ ف

راسبطما/ ف

ن338طما/ ف

راسبطما/ ف

ثانطما/ ف

راسبالعتامنة/ ف

راسبالمدمر/ ف

ثانالمدمر/ ف

ثانالمدمر/ ف

ن346المدمر/ ف

ثانالمدمر/ ف

ثانسليم/ ف

ن328سليم/ ف

ن316سليم/ ف

ن315سليم/ ف

ثانمشطا/ ف

ثانمشطا/ ف

ثانجهينة/ ف

راسبجهينة/ ف

ثانجهينة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ن375المحزمين نزة/ ف

ن334المحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ن337المحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن334عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد ايمان119492

سوهاجاألدبىمبصرالعاطى عبد العال عبد السيد ايمان119493

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين سعد احمد بوسى119494

سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد الرحيم عبد صابر حسناء119495

سوهاجاألدبىمبصرعابدين احمد خلف حسنيه119496

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد محمد دينا119497

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد محمد دينا119498

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم الحافظ عبد احمد رانيا119499

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد الحفيظ عبد العابدين زين رضا119500

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد العال عبد محمد محمود ريهام119501

سوهاجاألدبىمبصرعيساوى العال عبد محمد محمود ريهام119502

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حسن حمدى زينب119503

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الكريم عبد على زينب119504

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمود زينب119505

سوهاجاألدبىمبصررحاب ابو محمد صالح ساميه119506

سوهاجاألدبىمبصرحسن هللا عبد انور سماح119507

سوهاجاألدبىمبصرمحمد القادر عبد هللا عبد سماح119508

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد على سها119509

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم العال عبد سيد سهام119510

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد السيد شيماء119511

سوهاجاألدبىمبصراحمد عطيه احمد شيماء119512

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد محمد شيماء119513

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد محمد شيماء119514

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد على محمد شيماء119515

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمود شيماء119516

سوهاجاألدبىمبصرالمولى عبد محمد اسماعيل صابرين119517

سوهاجاألدبىمبصرمحمود سيد الحمد ابو صابرين119518

سوهاجاألدبىمبصرحماد محمد صفوت صابرين119519

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد المجيد عبد سيد صفاء119520

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن محمد عبير119521

سوهاجاألدبىمبصرسباق العظيم عبد محمد عزه119522

سوهاجاألدبىمبصرخميس السيد محمد عفاف119523

سوهاجاألدبىمبصرفاهم محمود عمران فاطمه119524

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمد ناصر فاطمه119525

سوهاجاألدبىمبصرمحمود سيد ثابت فرحه119526

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد محمد فرحه119527

سوهاجاألدبىمبصرحسانين شحاته حسانين كريمه119528

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حسن لبنى119529

سوهاجاألدبىمبصرمحمد طه ابراهيم مروه119530

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عاطف منار119531

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد عيد منى119532

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمد محمد مها119533
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ن332عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن347عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن322عنيبس/ ف

ن342عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن328عنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ن362عنيبس/ ف

ن356عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمود ابراهيم محمود ناريمان119534

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد محمد نجاه119535

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود سيد نسمه119536

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد صالح نورهان119537

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد عاطف محمد هبه119538

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود على همت119539

سوهاجاألدبىمبصرحسن السيد محمود هناء119540

سوهاجاألدبىمبصرعطيه احمد عطيه هند119541

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد السيد احمد هند119542

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمد على ورده119543

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد ابراهيم وفاء119544

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود سيد ياسمين119545

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد الظاهر عبد محمود ياسمين119546

سوهاجاألدبىمبصرمسعود ضيف ابو سعد ايمان119547

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم خليل ابو ريهام119548

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد فؤاد محمود محمد نورهان119549

قنااألدبىمبصرموسى محمد محمود ايه119550

قنااألدبىمبصرالراضى عبد محمد نشأت ايه119551

قنااألدبىمبصرسيف جوده رمضان ارزاق119552

قنااألدبىمبصرسيد احمد الدين نصر اروى119553

قنااألدبىمبصرحسن محمد الرازق عبد اسراء119554

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد محمود حسن اسماء119555

قنااألدبىمبصراللطيف عبد اسماعيل سعد امنيه119556

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد رزق حمدى ايمان119557

قنااألدبىمبصرعلى فراج سيد بسمه119558

قنااألدبىمبصراحمد هلباوى سيد تيسير119559

قنااألدبىمبصرحسن هللا عبد النعيم عبد خلود119560

قنااألدبىمبصرالدين نور الرحيم عبد سيد رانيا119561

قنااألدبىمبصرامبارك احمد هللا خلف رضا119562

قنااألدبىمبصرهللا عبد حسين ابراهيم ساميه119563

قنااألدبىمبصراحمد محمود احمد سحر119564

قنااألدبىمبصرمحمود حسين احمد شيماء119565

قنااألدبىمبصرشبيب حسن سعيد شيماء119566

قنااألدبىمبصرالسيد كامل شوقى شيماء119567

قنااألدبىمبصرسليمان سيد قرشى فاطمه119568

قنااألدبىمبصرمصطفى محمود هشام الزهراء فاطمه119569

قنااألدبىمبصرطاهر السيد عبد التواب عبد مريم119570

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد خميس معروف هيام119571

قنااألدبىمبصرالمالك عبد احمد الوارث عبد فاطمه119572

قنااألدبىمبصراحمد محمد مرتضى بسمه119573

قنااألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد الدايم عبد اسماء119574

قنااألدبىمبصرمحمد رشيدى هللا عبد اسماء119575
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راسبعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن336عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ن315عنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ن315عنيبس/ ف

ن336عنيبس/ ف

ن340عنيبس/ ف

ن364الطليحات/ ف

ن360الطليحات/ ف

ن375الطليحات/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

راسبقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن319قنا/ ف

راسبقنا/ ف

ن333قنا/ ف

ن358.5قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن356قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن351.5ابنود/ ف

ثانالمحروسة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ن361دندرة جزيرة/ ف
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قنااألدبىمبصراحمد مصطفى على اميره119576

قنااألدبىمبصرحسين رمضان امبارك ايمان119577

قنااألدبىمبصرمبارك محمد اسماعيل فاطمه119578

قنااألدبىمبصريوسف مصرى احمد فرحه119579

قنااألدبىمبصرخليفه محمود الكريم عبد هيام119580

قنااألدبىمبصراحمد السيد ناصر اسراء119581

قنااألدبىمبصرمحمد على محمد اسماء119582

قنااألدبىمبصرمحمد منصور نجيب محمد اسماء119583

قنااألدبىمبصرمياس حافظ حلمى اسماء119584

قنااألدبىمبصرحسين فاوى الراضى عبد اسماء119585

قنااألدبىمبصرسليمان الدين كمال المعبود عبد الشيماء119586

قنااألدبىمبصرمحمد منصور الناصر عبد جمال اميره119587

قنااألدبىمبصرعلى عوض الفتاح عبد ايه119588

قنااألدبىمبصرعزب الظاهر عبد بحيرى داليا119589

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد الحافظ عبد حسنى رحمه119590

قنااألدبىمبصرمحمد محمد السالم عبد سمر119591

قنااألدبىمبصراحمد حسين القذافى شيماء119592

قنااألدبىمبصرمحمد فتحى عشرى شيرين119593

قنااألدبىمبصرالحجاج ابو الخبير عبد جمال صفاء119594

قنااألدبىمبصرمحمد على العزيز عبد ضحى119595

قنااألدبىمبصراحمد الدربى االمير نريمان119596

قنااألدبىمبصرعثمان كامل عادل نهله119597

قنااألدبىمبصراالمين محمد محمد اشرف هللا هبه119598

قنااألدبىمبصرامين محمود كمال هدى119599

قنااألدبىمبصراحمد مصطفى السالم عبد هناء119600

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد جمال والء119601

قنااألدبىمبصرحسين فاوى شرقاوى ورده119602

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود محمد وفاء119603

قنااألدبىمبصرمحمود الكريم جاد خلف ياسمين119604

قنااألدبىمبصرمحمود تغيان قاعود الملقب محمد فاطمه119605

قنااألدبىمبصراحمد ابراهيم محمود ابتسام119606

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد شيبه الرحيم عبد اسراء119607

قنااألدبىمبصرالدين كمال الحكيم عبد محمد اسراء119608

قنااألدبىمبصرمرزوق احمد محمد امال119609

قنااألدبىمبصرمدنى احمد عاشور امل119610

قنااألدبىمبصرحسن الستار عبد خالد انوار119611

قنااألدبىمبصراحمد محمود الملك عبد ايمان119612

قنااألدبىمبصراحمد على سعيد ايمان119613

قنااألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد حسن جهاد119614

قنااألدبىمبصرالحافظ عبد محمد الحكيم عبد دنيا119615

قنااألدبىمبصرابراهيم الستار عبد عنتر رواء119616

قنااألدبىمبصرحسين محمود احمد ساره119617
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ن340دندرة جزيرة/ ف

ن340دندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ن350دندرة جزيرة/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ن432ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن328ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن315ابوتشت/ ف

ن450ابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ن363ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ن374.5فكار رشدى/ ف

ن363.5فكار رشدى/ ف

ن396.5فكار رشدى/ ف

ن335فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف
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قنااألدبىمبصرهللا خلف المجد ابو صالح صفاء119618

قنااألدبىمبصرالعال عبد احمد عبده صفاء119619

قنااألدبىمبصرسليمان الكريم جاد محمد عبير119620

قنااألدبىمبصرمحمود الحميد عبد اسماعيل عزه119621

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد الدين سعد عزه119622

قنااألدبىمبصرعثمان المقصود عبد حماد غاده119623

قنااألدبىمبصرشاكر طايع رجب فاطمه119624

قنااألدبىمبصرسباق حسين عوض فاطمه119625

قنااألدبىمبصرمحمد محمد عبده فرحه119626

قنااألدبىمبصرهللا عبد محفوظ الناصر عبد قمر119627

قنااألدبىمبصرمحمود السالم عبد الحمد شيبه منى119628

قنااألدبىمبصراحمد رفاعى عرفات منى119629

قنااألدبىمبصرحسن محمد الستار عبد مها119630

قنااألدبىمبصررفاعى محمد عيسى مياده119631

قنااألدبىمبصراحمد الرحيم عبد طلعت نداء119632

قنااألدبىمبصرسالمان الراوى نافع نهله119633

قنااألدبىمبصرمحمود الموجود عبد فرج نورا119634

قنااألدبىمبصرحسين الرحمن عبد مصطفى هللا هبه119635

قنااألدبىمبصرهللا عبد الرحيم عبد محمد وفاء119636

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد طلعت اميمه119637

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد على اميره119638

قنااألدبىمبصرمحمد احمد همام ايات119639

قنااألدبىمبصرالسيد محمد تركى جيهان119640

قنااألدبىمبصرسليم اللطيف عبد بركات حسناء119641

قنااألدبىمبصرمحمد الدين كمال عادل سها119642

قنااألدبىمبصرمحمد فاوى حسنى شيماء119643

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد بدوى فتحى شهيره119644

قنااألدبىمبصراحمد السيد عبده صابرين119645

قنااألدبىمبصرمحمد الدايم عبد عبده صفاء119646

قنااألدبىمبصراحمد الحكم عبد معروف علياء119647

قنااألدبىمبصرمحمود الرازق عبد رفعت منار119648

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد عزت منى119649

قنااألدبىمبصرمحمود محمد صبرى هاله119650

قنااألدبىمبصراحمد الرحيم عبد محمد اسماء119651

قنااألدبىمبصرموسى صابر عنتر هدير119652

قنااألدبىمبصرمحمود احمد الهادى عبد اسراء119653

قنااألدبىمبصراحمد محمد الشكور عبد ثناء119654

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو الحميد عبد خديجه119655

قنااألدبىمبصراللطيف عبد احمد محمد صفاء119656

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد عمر محمد اسماء119657

قنااألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد صالح الزهراء119658

قنااألدبىمبصرحسين محمد عزت الزهراء119659
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راسبفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن336.5فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن452فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن345.5على االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

راسبعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن345على االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن357على االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

راسبعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ن363.5العمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ثانالعمرة/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف
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قنااألدبىمبصرجاد مصطفى فرج الزهراء119660

قنااألدبىمبصرالكريم عبد العزيز عبد عاطف عايده119661

قنااألدبىمبصرمحمود محمد اللطيف عبد فرحه119662

قنااألدبىمبصرالعظيم عبد النعيم عبد عنتر نورا119663

قنااألدبىمبصرالسيد الشمندى السيد هاجر119664

قنااألدبىمبصرمحمد على مايز ريهام119665

قنااألدبىمبصرالراضى عبد ابراهيم سيد فاطمه119666

قنااألدبىمبصراحمد جاد رفعت هناء119667

قنااألدبىمبصرقناوى احمد محمد امانى119668

قنااألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد ضاحى تهانى119669

قنااألدبىمبصرالدين نور احمد الجيد عبد دعاء119670

قنااألدبىمبصرسيد ثابت سمير رحمه119671

قنااألدبىمبصرمبارك حميد محمد شيماء119672

قنااألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد على علياء119673

قنااألدبىمبصرهاشم صديق متولى فاطمه119674

قنااألدبىمبصرالكريم جاد فكرى السيد هاجر119675

قنااألدبىمبصرجيالنى حسن احمد فرحه119676

قنااألدبىمبصرحفنى السمان محمود ابتسام119677

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد احمد اسماء119678

قنااألدبىمبصرمسعود الشافى عبد العرب عز ايات119679

قنااألدبىمبصرحسين محمد الرحيم عبد ايه119680

قنااألدبىمبصرضمرانى شمندى الوهاب عبد حنان119681

قنااألدبىمبصرفؤاد محمد الناصر عبد ساره119682

قنااألدبىمبصرشمروخ الستار عبد ممدوح ساره119683

قنااألدبىمبصرمنصور مطاوع عزت سحر119684

قنااألدبىمبصرعلى محمد النعيم عبد سمر119685

قنااألدبىمبصرعثمان الوهاب عبد الناصر عبد مروه119686

قنااألدبىمبصرسيد الحكم عبد الرحمن عبد ملوك119687

قنااألدبىمبصرعلى رشدى الناصر عبد هللا منه119688

قنااألدبىمبصرمحمد غريب الوفا ابو خلود119689

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو محمد نهله119690

قنااألدبىمبصرحسين الفتاح عبد ممدوح توحيده119691

قنااألدبىمبصرعلى احمد حسين رحمه119692

قنااألدبىمبصرحامد محمد صالح فاطمه119693

قنااألدبىمبصرالسيد الكريم عبد محمود قمر119694

قنااألدبىمبصرسليم النصر سيف سيد شيماء119695

قنااألدبىمبصرعلى احمد صبرى نها119696

قنااألدبىمبصرعمورى سيد نبيل نورا119697

قنااألدبىمبصرمحمود محمد رمضان اسراء119698

قنااألدبىمبصراحمد محمد عنتر اسماء119699

قنااألدبىمبصرحسن بدوى محمد اشواق119700

قنااألدبىمبصرالوفا ابو ابراهيم الوفا ابو افنان119701
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ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن345بخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن365المحارزة/ ف

ن333.5المحارزة/ ف

ن341المحارزة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

راسبابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

راسبابوشوشة/ ف

راسبابوشوشة/ ف

ثانابوشوشة/ ف

راسبابوشوشة/ ف

راسبابوشوشة/ ف

ن360فرشوط/ ف

راسبفرشوط/ ف

ن334فرشوط/ ف

ن380فرشوط/ ف

ن344فرشوط/ ف

ن333فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن352فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن330فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن370السعادة دير/ ف

ن354السعادة دير/ ف

ن325السعادة دير/ ف

ثانالسعادة دير/ ف

ثانالبريج/ ف

ثانالبريج/ ف

ثانالبريج/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف
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قنااألدبىمبصرالسيد محمود على محمود امال119702

قنااألدبىمبصراحمد محمود شوقى امانى119703

قنااألدبىمبصرمحمد على عواد امانى119704

قنااألدبىمبصرالقوى عبد النظير عبد زكريا انتصار119705

قنااألدبىمبصرعثمان احمد اشرف ايات119706

قنااألدبىمبصرمحمد عباس السيد ايمان119707

قنااألدبىمبصرعمر احمد شحاته ايمان119708

قنااألدبىمبصرحسن حسانين احمد ايه119709

قنااألدبىمبصرعلى حسين محمد ايه119710

قنااألدبىمبصرضمرانى الوفا ابو صابر بسانت119711

قنااألدبىمبصرمحمد صادق احمد بسمه119712

قنااألدبىمبصرمحمود على محمد دعاء119713

قنااألدبىمبصراحمد المجد ابو احمد دنيا119714

قنااألدبىمبصرتوفيق احمد هللا عبد دينا119715

قنااألدبىمبصرمحمود محمد محمود ساره119716

قنااألدبىمبصرحسن عالم على سميه119717

قنااألدبىمبصرفخرى حسين حمدى شرين119718

قنااألدبىمبصراحمد فهمى بخيت شيماء119719

قنااألدبىمبصريوسف عثمان محمد شيماء119720

قنااألدبىمبصرعليش احمد عابد ضحى119721

قنااألدبىمبصرالاله عبد يوسف محمد فاتن119722

قنااألدبىمبصرعلى القاسم ابو السيد فرحه119723

قنااألدبىمبصرجهالن مصطفى فؤاد منى119724

قنااألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد نشوى119725

قنااألدبىمبصرمحمود محمد محمود هدى119726

قنااألدبىمبصرمحمد كامل محمد هند119727

قنااألدبىمبصرعلى المجد ابو النبى عبد ياسمين119728

قنااألدبىمبصرحسين الصغير الناصر عبد اسراء119729

قنااألدبىمبصرتوفيق قناوى اسعد اسماء119730

قنااألدبىمبصررسالن الوفا ابو جابر اسماء119731

قنااألدبىمبصرالشمندى فكرى رمضان اسماء119732

قنااألدبىمبصرمحمد الوفا ابو حسن اميره119733

قنااألدبىمبصرالزاهر عبد رشيد عريان اميمه119734

قنااألدبىمبصرعلى احمد على ايات119735

قنااألدبىمبصريوسف هللا عبد يوسف ايات119736

قنااألدبىمبصرعلى احمد خليل ايمان119737

قنااألدبىمبصرشحات الفضيل عبد محمد ثوما119738

قنااألدبىمبصرمروان محمد جمال جهاد119739

قنااألدبىمبصرمحمد حماد الصادق رانيا119740

قنااألدبىمبصرمصطفى عمر الشكور عبد رحاب119741

قنااألدبىمبصرجاد شوقى سعد رشا119742

قنااألدبىمبصرهمام محمد محمود عمار رنا119743
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راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ن324حمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن335حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن363بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4735

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قنااألدبىمبصرعبادى الاله عبد عباس ساميه119744

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد سلمه119745

قنااألدبىمبصرمحمد السيد الرحيم عبد سهام119746

قنااألدبىمبصرالضوى احمد محمد سهام119747

قنااألدبىمبصرخليل المجد ابو محمد شرين119748

قنااألدبىمبصرعلى الرحيم عبد عيسى شيرين119749

قنااألدبىمبصرحسان محمد حسان شيماء119750

قنااألدبىمبصرالراوى سليمان حمام شيماء119751

قنااألدبىمبصرعلى عبادى قاسم شيماء119752

قنااألدبىمبصراحمد محمود كامل عبله119753

قنااألدبىمبصرمليجى حسين البس عبير119754

قنااألدبىمبصرمحمد قناوى الحليم عبد عبير119755

قنااألدبىمبصرمحمد احمد على فاطمه119756

قنااألدبىمبصرالوهاب عبد فهيم صديق فرحه119757

قنااألدبىمبصرموسى بالعربى الشهير محمد قرشى فوزيه119758

قنااألدبىمبصرعلى محمود كرم منار119759

قنااألدبىمبصرابراهيم هللا حفظ مختار منار119760

قنااألدبىمبصرحسنين محمد امام هللا منه119761

قنااألدبىمبصرمحمد فليره فاضل ناهد119762

قنااألدبىمبصرمحمد الوفا ابو خميس نجالء119763

قنااألدبىمبصرالمولى عبد احمد اسعد نها119764

قنااألدبىمبصرمهدى سعيد على نها119765

قنااألدبىمبصراحمد على اسماعيل نورا119766

قنااألدبىمبصرمحمد فايز الدين سعد نورا119767

قنااألدبىمبصرحسن احمد محمد نورهان119768

قنااألدبىمبصرمصطفى عمر محمد نورهان119769

قنااألدبىمبصرمرسى احمد حسين هاجر119770

قنااألدبىمبصربالل جاد جابر هيام119771

قنااألدبىمبصرابراهيم احمد الدين نصر هيام119772

قنااألدبىمبصرمحمود قاسم حسنى والء119773

قنااألدبىمبصرسليم محمد نظير والء119774

قنااألدبىمبصرمحمد توفيق ربيع ياسمين119775

قنااألدبىمبصرسليم محمود سليم ياسمين119776

قنااألدبىمبصرعلى الفتاح عبد موسى يسريه119777

قنااألدبىمبصرمحمود المجد ابو احمد ابتسام119778

قنااألدبىمبصراسماعيل الشافى عبد احمد ابتسام119779

قنااألدبىمبصررضوان حمادى حسنى ابتسام119780

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الفتاح عبد امنه119781

قنااألدبىمبصررسالن الدين نور عبود اميره119782

قنااألدبىمبصرحسان محمد المعز عبد جهاد119783

قنااألدبىمبصرعطيه حسين هللا عبد خلود119784

قنااألدبىمبصرالوفا ابو الفضل ابو احمد دعاء119785
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ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن364بقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ن382.5بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ن355بقنا الرحمانية/ ف

ن375بقنا الرحمانية/ ف

ن410بقنا الرحمانية/ ف

ن369بقنا الرحمانية/ ف

ن360بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن367بقنا الرحمانية/ ف

ن367بقنا الرحمانية/ ف

ن386بقنا الرحمانية/ ف

ن421بقنا الرحمانية/ ف

ن392بقنا الرحمانية/ ف

ن354.5بقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن315بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف
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قنااألدبىمبصرامير صابر الرحيم عبد دعاء119786

قنااألدبىمبصراحمد حسن احمد دينا119787

قنااألدبىمبصرمحمود محمد محمود ريهام119788

قنااألدبىمبصراحمد محمد خالد رغده119789

قنااألدبىمبصرعثمان محمود الجواد عبد زهراء119790

قنااألدبىمبصرالهادى عبد حماده يوسف زينب119791

قنااألدبىمبصرالمجد ابو الدين سرج احمد ساره119792

قنااألدبىمبصروزيرى هللا خلف احمد سماح119793

قنااألدبىمبصرعمر احمد محمد سلوى119794

قنااألدبىمبصرمحمد عبده محمد فاطمه119795

قنااألدبىمبصراحمد الستار عبد الهادى محمد منار119796

قنااألدبىمبصرحافظ محمد هانى نورهان119797

قنااألدبىمبصرعمر احمد محمود ناديه119798

قنااألدبىمبصرحسين فكرى حسين نوره119799

قنااألدبىمبصرعباس محمود جمال نعمه119800

قنااألدبىمبصراحمد محمد ثروت هبه119801

قنااألدبىمبصراسماعيل الدين سعد صفوت هند119802

قنااألدبىمبصرمحمد الكريم جاد الحميد عبد هاله119803

قنااألدبىمبصرعلى محمد حمدان هناء119804

قنااألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد عادل والء119805

قنااألدبىمبصرسليمان الطاهر ربيع ياسمين119806

قنااألدبىمبصرعلى محمد احمد يارا119807

قنااألدبىمبصرمحمود حسن المنعم عبد ايه119808

قنااألدبىمبصرهللا عبد احمد محمود دعاء119809

قنااألدبىمبصرحسين محمود سيد زينب119810

قنااألدبىمبصرعلى العاطى عبد عاطف رحاب119811

قنااألدبىمبصرابراهيم محمود بخيت فرح119812

قنااألدبىمبصرزيد ابو فهمى العزيز عبد مروه119813

قنااألدبىمبصراسماعيل مرعى السالم عبد هند119814

قنااألدبىمبصراحمد حمدى ابراهيم اسماء119815

قنااألدبىمبصرسليمان احمد سعد الهام119816

قنااألدبىمبصرعلى القاسم ابو السيد ايه119817

قنااألدبىمبصرالمجد ابو ثابت ماهر بسنت119818

قنااألدبىمبصرحسن محمد محمود جهاد119819

قنااألدبىمبصرابراهيم بكر ابو محمد دنيا119820

قنااألدبىمبصرمحمد الموجود عبد الدين محى ريهام119821

قنااألدبىمبصرحسن كمال السيد سماح119822

قنااألدبىمبصرالمجد ابو فوزى حسين سماح119823

قنااألدبىمبصراحمد حمدى فتحى شيماء119824

قنااألدبىمبصرحفنى على يسين شيماء119825

قنااألدبىمبصرحسين محمد جمال صفاء119826

قنااألدبىمبصرحسين محمد حسين عزه119827
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ن341نجم اوالد/ ف

ن374نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن362نجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

ن361نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن331نجم اوالد/ ف

ن333.5نجم اوالد/ ف

ن344.5نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن355الخضيرات/ ف

ن351الخضيرات/ ف

ن357الخضيرات/ ف

ن345الخضيرات/ ف

ن412الخضيرات/ ف

راسبالخضيرات/ ف

ن346سالم نجع/ ف

ن338سالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف
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قنااألدبىمبصرصديق محمود احمد هاجر119828

قنااألدبىمبصرحبزه صبح مصطفى هند119829

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد فكرى راضى ياسمين119830

قنااألدبىمبصرمحمود وزيرى حسن اسراء119831

قنااألدبىمبصرحسين محمد همام اسماء119832

قنااألدبىمبصراحمد امين يوسف اسماء119833

قنااألدبىمبصرخليفه ابراهيم سيد الزهراء119834

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد ضيف ابو الحميد عبد الهام119835

قنااألدبىمبصرسالمين صديق محمود اميره119836

قنااألدبىمبصرخليل هندى سعد ايه119837

قنااألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد محمد ايه119838

قنااألدبىمبصرعلى حماده خالد حميده119839

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد ابراهيم صابر رقيه119840

قنااألدبىمبصرالرازق عبد بدرى رفعت رندا119841

قنااألدبىمبصرصديق الدين سعد حماده ريحاب119842

قنااألدبىمبصراحمد بكر ابو حازم ريهام119843

قنااألدبىمبصرحسن محمد عثمان ساره119844

قنااألدبىمبصرمحمد شاذلى العاطى عبد ساميه119845

قنااألدبىمبصرمحمد الواحد عبد صابر شيماء119846

قنااألدبىمبصرحسن الدين سعد محمد شيماء119847

قنااألدبىمبصرعلى حسين موسى صباح119848

قنااألدبىمبصرالرازق عبد بدرى الدين جمال فاطمه119849

قنااألدبىمبصرمحمد العظيم عبد غريب فاطمه119850

قنااألدبىمبصرالرب جاد احمد امير فرحه119851

قنااألدبىمبصرخليفه دكرونى شعبان فرحه119852

قنااألدبىمبصرايوب عكاشه احمد مها119853

قنااألدبىمبصرابراهيم فايز همام نعمه119854

قنااألدبىمبصرسلطان المعطى عبد محمد نوره119855

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد عبده محمد ياسمين119856

قنااألدبىمبصراسماعيل الحميد عبد احمد ايه119857

قنااألدبىمبصرمحمد الجليل عبد جمال االء119858

قنااألدبىمبصرمحمود على حسين اسماء119859

قنااألدبىمبصراحمد محمد حسين امانى119860

قنااألدبىمبصرمحمود الفتاح عبد جمال الهام119861

قنااألدبىمبصراحمد احمد الناصر عبد اميره119862

قنااألدبىمبصريوسف معتوق يوسف ايه119863

قنااألدبىمبصرمحمد كامل السيد خلود119864

قنااألدبىمبصرحفنى هللا فرج عربى ذكرى119865

قنااألدبىمبصرزيد ابو الدين نور احمد رحاب119866

قنااألدبىمبصرهاشم الراضى عبد النافع عبد ريهام119867

قنااألدبىمبصرالعزيز عبد محمد كرم زهراء119868

قنااألدبىمبصرقناوى محمود امين سلوى119869
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ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

راسبسالم نجع/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن331بهجورة/ ف

ن349بهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن335.5بهجورة/ ف

ن341بهجورة/ ف

ن340بهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن339بهجورة/ ف

ن324بهجورة/ ف

ن325بهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن333بهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

راسببهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

راسببهجورة/ ف

ن323بهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن341بهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن393بهجورة/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن357زليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

راسبزليتم/ ف
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قنااألدبىمبصرمحمود هللا عبد الغفار عبد شيماء119870

قنااألدبىمبصرعباس العزيز عبد العباس ابو ضحى119871

قنااألدبىمبصرعلى عربى حامد عبير119872

قنااألدبىمبصرحافظ عثمان عليو علياء119873

قنااألدبىمبصرمحمد على قناوى طلعت هللا منه119874

قنااألدبىمبصرعمران حمدان عمران مريم119875

قنااألدبىمبصراحمد محمد جمعه نهله119876

قنااألدبىمبصريوسف الغنى عبد حماد نسمه119877

قنااألدبىمبصرعلى جاد عاطف ندا119878

قنااألدبىمبصرابراهيم حسن حلمى نورهان119879

قنااألدبىمبصرعلى العال عبد الناصر عبد نقيه119880

قنااألدبىمبصرحسن على حسن اسراء119881

قنااألدبىمبصرعلى محمود احمد اسماء119882

قنااألدبىمبصرحسن همام محمود االء119883

قنااألدبىمبصرابراهيم طه صبرى امانى119884

قنااألدبىمبصرمحمد امبارك حمدى ايمان119885

قنااألدبىمبصرمرسى الراضى عبد الاله عبد حنان119886

قنااألدبىمبصربالش محمد ثروت زهراء119887

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد محمود طه شيماء119888

قنااألدبىمبصراحمد محمود الدين جمال اسماء119889

قنااألدبىمبصرمحمد عمر بدرى امال119890

قنااألدبىمبصرالليل ابو بيومى رمضان ايات119891

قنااألدبىمبصرمعداوى هللا عبد حربى ايه119892

قنااألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد السيد ايمان119893

قنااألدبىمبصرمحمد حسن سماره ايمان119894

قنااألدبىمبصرفخرى هللا حرز عاطف ايمان119895

قنااألدبىمبصرمحمود على الستار عبد ايمان119896

قنااألدبىمبصرمحمود محفوظ جابر دعاء119897

قنااألدبىمبصرعباس فخرى حمام رانيا119898

قنااألدبىمبصرمحمود محمد جمال ساره119899

قنااألدبىمبصرصديق محمد على سلوى119900

قنااألدبىمبصرمحمد ياسين الهادى عبد سمر119901

قنااألدبىمبصرمعداوى عباس جابر شيماء119902

قنااألدبىمبصرحسين ابراهيم زارع شيماء119903

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد جمعه صفاء119904

قنااألدبىمبصرالسيد محمد جمال ليلى119905

قنااألدبىمبصرمرسى الستار عبد عبده مريم119906

قنااألدبىمبصرمصطفى الكريم عبد احمد منى119907

قنااألدبىمبصررميح حسين عبده نورا119908

قنااألدبىمبصرمحمود السيد محمود نورا119909

قنااألدبىمبصرحسن شاكر هانى نورهان119910

قنااألدبىمبصرمحمود محمد جمال هاجر119911
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ن441زليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

ن315زليتم/ ف

ن417زليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

ن315زليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

ن315زليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

راسبهو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

ن315النجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف

راسبالنجاحية/ ف
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قنااألدبىمبصرمعداوى حسن محمد هناء119912

قنااألدبىمبصرالدايم عبد عبده دسوقى اسراء119913

قنااألدبىمبصراحمد الجيد عبد على رانيا119914

قنااألدبىمبصرمحمد فخرى رمضان زينب119915

قنااألدبىمبصرمحمد الشافى عبد عباس زينب119916

قنااألدبىمبصرفضل المجيد عبد فتحى محمد زينب119917

قنااألدبىمبصرصديق الاله عبد جمال شيماء119918

قنااألدبىمبصرحسن احمد كرم عال119919

قنااألدبىمبصرزكى المجد ابو غريب نجالء119920

قنااألدبىمبصراحمد جيالنى احمد محمود نها119921

قنااألدبىمبصرمحمد محمود حسن هبه119922

قنااألدبىمبصرمحمد انور عصام والء119923

قنااألدبىمبصررزق هللا عبد سعيد ياسمين119924

قنااألدبىمبصرمحمد محمد العليم عبد اسماء119925

قنااألدبىمبصرمحمد محمد عوض اميره119926

قنااألدبىمبصرسليمان محمود حسن اسماء119927

قنااألدبىمبصريوسف النبى عبد ايمن ابتسام119928

قنااألدبىمبصراحمد وهبى احمد اسراء119929

قنااألدبىمبصرالفتاح عبد الوهاب عبد النعمانى ايمان119930

قنااألدبىمبصرالعاطى عبد اللطيف عبد عصام ايمان119931

قنااألدبىمبصرعلى ابراهيم حسين جهاد119932

قنااألدبىمبصرعمر محمد مبارك حسناء119933

قنااألدبىمبصرمحمد عويضه الحميد عبد دعاء119934

قنااألدبىمبصرمحمد نظير ابراهيم رانيا119935

قنااألدبىمبصرمحمود احمد نجاح رانيا119936

قنااألدبىمبصرعبيد محمد احمد رباب119937

قنااألدبىمبصرالموجود عبد محمد حسنى رحاب119938

قنااألدبىمبصرمحمود محمد الرسول عبد رحمه119939

قنااألدبىمبصرهللا وهب محمود محمد رشا119940

قنااألدبىمبصرزيد ابو حسين صالح زينب119941

قنااألدبىمبصرعمر محمود عبيد ساره119942

قنااألدبىمبصراحمد الرحمن عبد احمد سماح119943

قنااألدبىمبصرمحمود احمد المعطى عبد فاطمه119944

قنااألدبىمبصرعمر الرحيم عبد الحليم عبد مروه119945

قنااألدبىمبصرحفنى محمود محمد مريم119946

قنااألدبىمبصرهاشم محمود محمد منار119947

قنااألدبىمبصرموسى محمد السيد نجالء119948

قنااألدبىمبصراحمد الوفا ابو رأفت احمد ندا119949

قنااألدبىمبصرمحمد الحمد ابو على نورا119950

قنااألدبىمبصراسماعيل محمد الحكيم عبد هبه119951

قنااألدبىمبصرحفنى محمد حفنى هناء119952

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الحميد عبد احمد ياسمين119953
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ثانالنجاحية/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن322دشنا/ ف

ن317دشنا/ ف

راسبدشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن344دشنا/ ف

راسبدشنا/ ف

ن323دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن341دشنا/ ف

ن341دشنا/ ف

ن372.5ابومناع/ ف

ن381ابومناع/ ف

ن366ابومناع/ ف

ن357ابومناع/ ف

ن349.5ابومناع/ ف

ن349ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ن402ابومناع/ ف

ن430ابومناع/ ف

ن407ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ن404ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ن366ابومناع/ ف

ن352ابومناع/ ف

ن353ابومناع/ ف

ن373ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

راسبابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ن322ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4745

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قنااألدبىمبصرحفنى محمد محمد ياسمين119954

قنااألدبىمبصرالحليم عبد محمود صابر ايمان119955

قنااألدبىمبصرقناوى صديق احمد دعاء119956

قنااألدبىمبصرعلى ماضى ايمن دينا119957

قنااألدبىمبصرسعد احمد العال عبد شيماء119958

قنااألدبىمبصرمحمد الحى عبد محمد مروه119959

قنااألدبىمبصرهللا خلف الهادى عبد الحمد ابو نجالء119960

قنااألدبىمبصرحسانين بدرى رشدى ناديه119961

قنااألدبىمبصرهللا حمد هللا رزق محمد ساميه119962

قنااألدبىمبصرالميدانى الوهاب عبد الوهاب عبد محمد هايدى119963

قنااألدبىمبصرحسين الباسط عبد السنوسى رشا119964

قنااألدبىمبصراحمد على سوقى امل119965

قنااألدبىمبصرمحمد على محمد اميره119966

قنااألدبىمبصراحمد طه يوسف ايمان119967

قنااألدبىمبصرعلى محمد عبده شيماء119968

قنااألدبىمبصرمحمد احمد يوسف شيماء119969

قنااألدبىمبصرخليل امين يوسف عبير119970

قنااألدبىمبصرحسن احمد سيد نجاه119971

قنااألدبىمبصرابراهيم على حامد هبه119972

قنااألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم كمال ابتسام119973

قنااألدبىمبصراحمد مصطفى حسن مها119974

قنااألدبىمبصراحمد عيد سعدى رقيه119975

قنااألدبىمبصراحمد السعود ابو الحجاج ابو ريم119976

قنااألدبىمبصرسليم محمود احمد هناء119977

قنااألدبىمبصرمحمد احمد الموجود عبد ابتسام119978

قنااألدبىمبصرالمعطى عبد محمود عمر اسراء119979

قنااألدبىمبصرعلى الغنى عبد الرحمن عبد ايمان119980

قنااألدبىمبصرحامد موسى الجواد عبد بسمه119981

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد عمر دعاء119982

قنااألدبىمبصرحسين عرابى سليمان صفيه119983

قنااألدبىمبصرخليل امين ناصر منى119984

قنااألدبىمبصرعلى محمد على وفاء119985

قنااألدبىمبصراسماعيل الباسط عبد اسماعيل ياسمين119986

قنااألدبىمبصرحسن بكرى محمد اسماء119987

قنااألدبىمبصردردير نجار السالم عبد شيرين119988

قنااألدبىمبصرالحمد شيبه الهارب حماده عائشه119989

قنااألدبىمبصردسوقى خضرى الرؤف عبد عزه119990

قنااألدبىمبصراحمد على احمد فاطمه119991

قنااألدبىمبصرمحمد عباس محمود مروه119992

قنااألدبىمبصراحمد حسن سيد منى119993

قنااألدبىمبصريوسف احمد فتحى نجالء119994

قنااألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد سعد نريمان119995
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ثانابومناع/ ف

راسبالقمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

راسبالقمانة/ ف

ثانالقمانة/ ف

ن388القمانة/ ف

ن335القمانة/ ف

ن322الشاورية/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

راسبقوص/ ف

ن332بحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ن365محمود احمد الصغير/ ف

ن348محمود احمد الصغير/ ف

ن357محمود احمد الصغير/ ف

ن359.5محمود احمد الصغير/ ف

ثانمحمود احمد الصغير/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالسديس/ ف

ن353السديس/ ف

ثانخزام/ ف

ثانخزام/ ف

ثانخزام/ ف

ن324سندل نجع/ ف

ن327سندل نجع/ ف

ن317سندل نجع/ ف

ن338سندل نجع/ ف

ن360.5سندل نجع/ ف

ن317سندل نجع/ ف

ن381سندل نجع/ ف

ن323سندل نجع/ ف

ن322سندل نجع/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ن315نقادة/ ف

ن322نقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ن315نقادة/ ف

ثاننقادة/ ف
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قنااألدبىمبصرالنعيم عبد الحميد عبد النعيم عبد نرمين119996

قنااألدبىمبصرالرحيم عبد الرب جاد الناصر عبد هبه119997

قنااألدبىمبصرحسن الصغير جابر جمال ورده119998

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد فؤاد دوح ابو دينا119999

االقصراألدبىمبصرعمر احمد عطا مروه120000

االقصراألدبىمبصرمحمد على احمد نعمه120001

االقصراألدبىمبصركامل شحاته رمضان رضا120002

االقصراألدبىمبصرالمجيد عبد رفعت هشام ابتسام120003

االقصراألدبىمبصراحمد سيد طاهر احمد اسراء120004

االقصراألدبىمبصرسعيد راشد محمد اسماء120005

االقصراألدبىمبصرجيالنى مصطفى حربى الشيماء120006

االقصراألدبىمبصرخليل الوهاب عبد محمد اميره120007

االقصراألدبىمبصرحسين الحميد عبد عمر اميره120008

االقصراألدبىمبصرفهيم فؤاد محسن اميره120009

االقصراألدبىمبصرمحمد فرشوطى محمد انوار120010

االقصراألدبىمبصركامل سالم اسماعيل ايه120011

االقصراألدبىمبصرمحمد الظاهر عبد هللا عبد ايمان120012

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد سيد حنان120013

االقصراألدبىمبصرالوهاب عبد جمعه قاسم روضه120014

االقصراألدبىمبصرعرابى فهيم عرابى ساره120015

االقصراألدبىمبصرالعال ابو حسن احمد سها120016

االقصراألدبىمبصرابراهيم جمعه سليم ياسمين120017

االقصراألدبىمبصرخديوى حافظ مصطفى اسماء120018

االقصراألدبىمبصرابراهيم هللا وهب الحسن ابو شيماء120019

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد الحليم عبد سيد فاتن120020

االقصراألدبىمبصرالحق عبد احمد سيد اسماء120021

االقصراألدبىمبصرمساعد احمد حافظ امل120022

االقصراألدبىمبصرحسانى الظاهر عبد الرفاعى جهاد120023

االقصراألدبىمبصرحسانى الظاهر عبد الرفاعى حبيبه120024

االقصراألدبىمبصرمحمد الرب جاد رفعت رغده120025

االقصراألدبىمبصرالحاكم عبد الموجود عبد رضا روان120026

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد الرملى شيماء120027

االقصراألدبىمبصرمحمد بدوى الرحمن عبد فاطمه120028

االقصراألدبىمبصراحمد الصادق النبى عبد فاطمه120029

االقصراألدبىمبصرالنعيم عبد فهيم ابراهيم مريم120030

االقصراألدبىمبصرابراهيم شحات محمد مها120031

االقصراألدبىمبصريوسف محمد احمد اسراء120032

االقصراألدبىمبصراحمد محمد حسان اسماء120033

االقصراألدبىمبصراحمد الستار عبد محمد ايمان120034

االقصراألدبىمبصرسيد حمزه احمد ايه120035

االقصراألدبىمبصرسالمه محمود احمد ايه120036

االقصراألدبىمبصرحسن محمد الجهالن ايه120037
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راسبنقادة/ ف

راسبنقادة/ ف

ثاننقادة/ ف

ثانالطود/ ف

ثانالطود/ ف

ثانالطود/ ف

ثانالعشى/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ن341باألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

راسبباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانالمدامود/ ف

راسبالمدامود/ ف

ثانالمدامود/ ف

ن327.5الطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

راسبالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ن348الطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ن379.5الطويل نجع/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن321القرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن328القرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف
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االقصراألدبىمبصرالحليم عبد حامد الطيب ايه120038

االقصراألدبىمبصرالعدلى احمد العزب ايه120039

االقصراألدبىمبصرالحارث عبد محمود العزب ايه120040

االقصراألدبىمبصرعلى سيد محمد ايه120041

االقصراألدبىمبصرالعظيم عبد حسين محمود ايه120042

االقصراألدبىمبصربسطاوى العزب اشرف بثينه120043

االقصراألدبىمبصرجاد النجار يوسف رحمه120044

االقصراألدبىمبصرالراوى احمد سيد زينب120045

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن احمد سلمى120046

االقصراألدبىمبصراحمد طايع محمد عبير120047

االقصراألدبىمبصرمحمود سيد فراج عزه120048

االقصراألدبىمبصرعلى ابراهيم حسان غاده120049

االقصراألدبىمبصرحسن سيد سيد فاطمه120050

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود محمد فاطمه120051

االقصراألدبىمبصرالعادلى محمود سيد فرحه120052

االقصراألدبىمبصرعلى محمد على قمر120053

االقصراألدبىمبصرعالم احمد محمد مديحه120054

االقصراألدبىمبصرحسن محمد ابراهيم مروه120055

االقصراألدبىمبصرمرسى محمد حسان مروه120056

االقصراألدبىمبصراحمد العزب محمد مروه120057

االقصراألدبىمبصرالحكيم عبد حسان على منار120058

االقصراألدبىمبصرعلى محمد احمد منى120059

االقصراألدبىمبصرمحمود حسين العزب منى120060

االقصراألدبىمبصرمحمد العادلى على ناديه120061

االقصراألدبىمبصرمحمد العزب ابراهيم نجاه120062

االقصراألدبىمبصرمحمد القادر عبد محمود ندا120063

االقصراألدبىمبصرحمدان محمد احمد نهله120064

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد يوسف نورا120065

االقصراألدبىمبصرمحمد السميع عبد فتحى صالح هاجر120066

االقصراألدبىمبصرالحافظ عبد محمد احمد هدى120067

االقصراألدبىمبصرجاد محمد يوسف هدى120068

االقصراألدبىمبصرخليفه حمزه حسان هدير120069

االقصراألدبىمبصريوسف محمد محمد هدير120070

االقصراألدبىمبصرحسان حسين احمد هند120071

االقصراألدبىمبصراحمد حسن رمضان هند120072

االقصراألدبىمبصرنصر على سيد هيام120073

االقصراألدبىمبصرعلى الجهالن محمود ورده120074

االقصراألدبىمبصريوسف محمد بدوى ياسمين120075

االقصراألدبىمبصرعلى حسن محمد ياسمين120076

االقصراألدبىمبصرالصن احمد عبيد اسماء120077

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن مسلوب حسناء120078

االقصراألدبىمبصرمحمد على سيد روضه120079
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ن357القرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ن373القرنة/ ف

ن393القرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن324القرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن371القرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن370القرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن315حماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف
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االقصراألدبىمبصرابراهيم احمد عادلى فنيار120080

االقصراألدبىمبصرتوفيق محمود مبروك ياسمين120081

االقصراألدبىمبصرمرعى مصطفى محمد احسان120082

االقصراألدبىمبصرعطيه محمد الطيب اسماء120083

االقصراألدبىمبصرهمام محمود جمال اسماء120084

االقصراألدبىمبصراسماعيل محمد محمد اسماء120085

االقصراألدبىمبصرحسن احمد محمود اسماء120086

االقصراألدبىمبصراسماعيل مصطفى حجاج كلثوم ام120087

االقصراألدبىمبصرطايع محمد احمد ايه120088

االقصراألدبىمبصرطايع محمود احمد ايه120089

االقصراألدبىمبصرمحفوض العزب خليفه ايه120090

االقصراألدبىمبصرسليم سالم حجاج بسمه120091

االقصراألدبىمبصريسن على سيد خديجه120092

االقصراألدبىمبصرحسن محمد حجاج دعاء120093

االقصراألدبىمبصرمحمد محمد مساعد رندا120094

االقصراألدبىمبصرعلى حسن محمود زهره120095

االقصراألدبىمبصرحسن محمد ناصر زهره120096

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين محمود زينه120097

االقصراألدبىمبصرعوض محمد احمد سميه120098

االقصراألدبىمبصرحسين احمد محمد شيماء120099

االقصراألدبىمبصرالمنعم عبد محمود العز ابو صابرين120100

االقصراألدبىمبصرحسن محمد بدوى عائشه120101

االقصراألدبىمبصرهاشم العدنانى رجب عزه120102

االقصراألدبىمبصرمصطفى حسين ماجد فاطمه120103

االقصراألدبىمبصرهللا عبد حسين احمد كريمه120104

االقصراألدبىمبصرمصطفى حسين احمد كريمه120105

االقصراألدبىمبصرمحمد التهامى الناصر عبد كريمه120106

االقصراألدبىمبصراحمد الدين سيف محمد كريمه120107

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد محمد هللا عبد نفيسه120108

االقصراألدبىمبصرغانم حسان صابر هاجر120109

االقصراألدبىمبصراحمد سيد ابراهيم هاله120110

االقصراألدبىمبصريوسف احمد محمد محمد هبه120111

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد الحميد عبد محمود هناء120112

االقصراألدبىمبصرالالهى عبد على احمد ياسمين120113

االقصراألدبىمبصرمصطفى كامل احمد ايمان120114

االقصراألدبىمبصرحسن العال عبد محمود فاطمه120115

االقصراألدبىمبصرسعيد عبيد سعد لبنى120116

االقصراألدبىمبصرحراجى فهيم محسوب نجالء120117

االقصراألدبىمبصركامل حسيب رجب نسمه120118

االقصراألدبىمبصرعلى محمد عمران نعمه120119

االقصراألدبىمبصرالنوبى النعيم عبد محمد نوره120120

االقصراألدبىمبصرمحمد الضوى محمد هاله120121
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راسبحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن315البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن322البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن350البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن339البعيرات/ ف

ن315البعيرات/ ف

ن320البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن325البعيرات/ ف

ن315البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

راسبالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ن315االقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ن350االقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ن332االقالتة/ ف
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االقصراألدبىمبصرسيد احمد محمد ايمان120122

االقصراألدبىمبصراحمد حمزه حجاج رحاب120123

االقصراألدبىمبصراحمد الدسوقى ابراهيم جابر ياسمين120124

االقصراألدبىمبصرموسى عيسى الطيب زينب120125

االقصراألدبىمبصرالرب جاد محسوب نجدى عبير120126

االقصراألدبىمبصرمكى بغدادى حسن مروه120127

االقصراألدبىمبصراحمد كامل محمد منى120128

االقصراألدبىمبصرمحمد الموجود عبد جمال هاجر120129

االقصراألدبىمبصرجالل بشير محمد هدى120130

االقصراألدبىمبصراحمد كامل محمد وفاء120131

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد محمد اميره120132

االقصراألدبىمبصرحجاجى كساب احمد ايمان120133

االقصراألدبىمبصرحجازى اسماعيل بكر ابو الشيماء120134

االقصراألدبىمبصرمحمد الطواب احمد عبير120135

االقصراألدبىمبصرحسين على الكريم عبد عبير120136

االقصراألدبىمبصرفرشوطى هللا عطيت محمد عبير120137

االقصراألدبىمبصرحسين احمد رجب قطوف120138

االقصراألدبىمبصرنصر شفيق رفاعى ندا120139

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد محمد محمود اسماء120140

االقصراألدبىمبصرمحمد العال عبد الدايم عبد الزهراء120141

االقصراألدبىمبصرمنصور احمد الجواد عبد دنيا120142

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد محمد على عال120143

االقصراألدبىمبصراسماعيل الواجد عبد احمد فاطمه120144

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد محمد محمود فاطمه120145

االقصراألدبىمبصراحمد الكريم عبد حجاج ندى120146

االقصراألدبىمبصرالنوبى احمد محمد زينب120147

االقصراألدبىمبصرمحمد يوسف هوارى هند120148

االقصراألدبىمبصرعباس مكى مصطفى هانم120149

االقصراألدبىمبصرعابدين بكرى رمضان نزهه120150

االقصراألدبىمبصرالبدرى عطيتو ابراهيم هيام120151

االقصراألدبىمبصرابراهيم عدوى المعطى عبد كريمه120152

االقصراألدبىمبصرالسيد على فهمى اسماء120153

االقصراألدبىمبصرالسيد محمد مجدى اسماء120154

االقصراألدبىمبصراحمد محمود سعود هاشم ام120155

االقصراألدبىمبصرحسن فهمى الضوى امانى120156

االقصراألدبىمبصرهمام محمد الحكيم عبد ايه120157

االقصراألدبىمبصراحمد بدوى محمد دينا120158

االقصراألدبىمبصرهللا عبد بدوى جابر رحمه120159

االقصراألدبىمبصرزيدان الرحيم عبد القوى عبد روضه120160

االقصراألدبىمبصرعباس سالم الرسول عبد صبرين120161

االقصراألدبىمبصرجمعه عطا سالم كريمه120162

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد شحات احالم120163
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ثانالضبعية/ ف

ثانالضبعية/ ف

ثانالضبعية/ ف

راسبالمريس/ ف

ثانالمريس/ ف

ن353المريس/ ف

ثانالمريس/ ف

ثانالمريس/ ف

ثانالمريس/ ف

ثانالمريس/ ف

ن376الوابورات ارمنت/ ف

ن364.5الوابورات ارمنت/ ف

ن381الوابورات ارمنت/ ف

ن378الوابورات ارمنت/ ف

ن344الوابورات ارمنت/ ف

ن361الوابورات ارمنت/ ف

ن556الحيط ارمنت/ ف

ن420الحيط ارمنت/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

راسبالمحاميد/ ف

ن351المحاميد/ ف

ن348المحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ن336اسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

راسباسنا/ ف

راسبباالقصر رجب محمد/ ف

ن417باالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

راسبباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

راسبباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

راسبباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ثانطفنيس/ ف
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االقصراألدبىمبصراحمد جعفر احمد اسماء120164

االقصراألدبىمبصرشحاته احمد حسين ايمان120165

االقصراألدبىمبصرالراضى عبد العزيز عبد الحجاج ابو بسمه120166

االقصراألدبىمبصرشبيب الطاهر مصطفى دعاء120167

االقصراألدبىمبصرامين احمد الوفا ابو شيماء120168

االقصراألدبىمبصرالرحمن عبد الجليل عبد دوح ابو فايزه120169

االقصراألدبىمبصراحمد كامل االمير اميره120170

االقصراألدبىمبصراحمد الراضى عبد محمد اسراء120171

االقصراألدبىمبصرشبيب الصادق يحى اسراء120172

االقصراألدبىمبصركامل الرحمن عبد االمير الرحمن عبد اسماء120173

االقصراألدبىمبصرقناوى السيد االمير ايمان120174

االقصراألدبىمبصرالرحيم عبد ماهر جمال ايه120175

االقصراألدبىمبصرمحمود امين كامل ايه120176

االقصراألدبىمبصرالوفا ابو عطيه دوح ابو جهاد120177

االقصراألدبىمبصرمحمد حسن السيد جهاد120178

االقصراألدبىمبصرحسانين الرحيم عبد الفتاح عبد دينا120179

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد الضوى زينب120180

االقصراألدبىمبصرمصطفى محمد الصبور عبد زينب120181

االقصراألدبىمبصراحمد محمد مصطفى ساره120182

االقصراألدبىمبصرمصطفى المجد ابو احمد سوزان120183

االقصراألدبىمبصرالصغير صابر محمد شيماء120184

االقصراألدبىمبصرمصطفى على رفاعى فاطمه120185

االقصراألدبىمبصراحمد يوسف المنعم عبد فاطمه120186

االقصراألدبىمبصرمنصور محمد السيد مها120187

االقصراألدبىمبصرحفنى محمد ناصر نسمه120188

االقصراألدبىمبصرحسن ابراهيم الصادق نهاد120189

االقصراألدبىمبصرمحمد بكرى احمد والء120190

االقصراألدبىمبصرالوهاب عبد محمد احمد انجى120191

االقصراألدبىمبصرحسن العومى الصغير محمد رانيا120192

االقصراألدبىمبصرمحمد بكرى سعيد زينب120193

االقصراألدبىمبصربكرى العال عبد حجاج منار120194

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد حسين اميره120195

االقصراألدبىمبصرطه محمد حسين احالم120196

االقصراألدبىمبصرمحمود السيد عبد احمد اسماء120197

االقصراألدبىمبصرالدايم عبد بسطاوى الحليم عبد زينب120198

االقصراألدبىمبصرتوفيق قناوى طه فاطمه120199

االقصراألدبىمبصرمحمود الجليل عبد الرحيم عبد منار120200

االقصراألدبىمبصرمحمد الكريم عبد هوارى ايه120201

االقصراألدبىمبصرمحمود احمد حسين صابرين120202

االقصراألدبىمبصرسليمان محمد الدين بهاء شيماء120203

االقصراألدبىمبصربصرى النجار الفتاح عبد شيماء120204

االقصراألدبىمبصريوسف العابدين زين على يوسف عائشه120205
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ثانطفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

راسباصفون/ ف

راسباصفون/ ف

راسباصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

راسباصفون/ ف

راسباصفون/ ف

راسباصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

راسباصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

راسباصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

راسباصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

راسباصفون/ ف

راسباصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثانالكيمان/ ف

ثانالكيمان/ ف

راسبالكيمان/ ف

ثانالكيمان/ ف

ن391المساوية/ ف

ن323العنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعضايمة/ ف

ن325.5باالقصر الدير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف
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االحمر البحراألدبىمبصرجمعه هللا عبد محمود والء120206

االحمر البحراألدبىمبصرالحسن حسن حسين اسماء120207

االحمر البحراألدبىمبصرحسين محمد حسن امانى120208

االحمر البحراألدبىمبصرنعيم عيد محمد امنه120209

االحمر البحراألدبىمبصرعمر حسن احمد محمد دنيا120210

االحمر البحراألدبىمبصرالخير محمد على عامره120211

االحمر البحراألدبىمبصرعلى كرار حامد فاطمه120212

االحمر البحراألدبىمبصرشريف هللا عوض عمار مريم120213

االحمر البحراألدبىمبصرالحسن ادم محمد عيسى منصوره120214

االحمر البحراألدبىمبصرشريف عمر حسن منى120215

االحمر البحراألدبىمبصرخير محمد ادم جمعيه120216

االحمر البحراألدبىمبصرايسيب حسن محمد حواء120217

االحمر البحراألدبىمبصرعلى اوشيك عيسى عاشه120218

االحمر البحراألدبىمبصرهساى هللا عبد محمد امنه120219

االحمر البحراألدبىمبصرعيسى احمد عيسى جنه120220

االحمر البحراألدبىمبصراوكير حامد الحسن حواء120221

االحمر البحراألدبىمبصربلوب الحاج حامد عثمان عائشه120222

االحمر البحراألدبىمبصرعيسى احمد عيسى عرفه120223

االحمر البحراألدبىمبصراوكير حامد محمد فاطمه120224

االحمر البحراألدبىمبصرمحمد حسين محمد فاطمه120225

االحمر البحراألدبىمبصرلباب على محمد على مريم120226

االحمر البحراألدبىمبصرعمر محمد عمر مها120227

اسواناألدبىمبصرمحمد جابر خالد اميمه120228

اسواناألدبىمبصرالكريم عبد حامد ناجح هبه120229

اسواناألدبىمبصرهللا عبد رمضان حسن ياسمين120230

اسواناألدبىمبصرمغربى حسين الهادى عبد اسماء120231

اسواناألدبىمبصرمحمود احمد رجب اميره120232

اسواناألدبىمبصرمحمود سيد حمدى ايمان120233

اسواناألدبىمبصراحمد سيد محمد ساره120234

اسواناألدبىمبصرركابى على ربيع شيماء120235

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد هللا عوض االء120236

اسواناألدبىمبصرعلى الرؤوف عبد غريب اسراء120237

اسواناألدبىمبصرمحمد محمود محسن الشيماء120239

اسواناألدبىمبصرهللا عبد درويش محمد اميره120240

اسواناألدبىمبصريوسف الحسن ابو الناصر عبد زينب120241

اسواناألدبىمبصرمصطفى حسن جمعه شيماء120242

اسواناألدبىمبصربكرى الفتوح ابو طه شيماء120243

اسواناألدبىمبصرفاضل محمد عبادى فاطمه120244

اسواناألدبىمبصرخير محمد الجابر عبد فاطمه120245

اسواناألدبىمبصرربه عبد احمد ناصر فاطمه120246

اسواناألدبىمبصرعباس ربه عبد حماده مروه120247

اسواناألدبىمبصرهللا عبد عثمان المجيد عبد منار120248
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راسبعلم مرسى/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانابورماد/ ف

ثانابورماد/ ف

ثانابورماد/ ف

ن323.5حاليب/ ف

ثانحاليب/ ف

ثانحاليب/ ف

ن378حاليب/ ف

ثانحاليب/ ف

ثانحاليب/ ف

ثانحاليب/ ف

ن359حاليب/ ف

ن357حاليب/ ف

راسباسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن342دراو/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن364.5امبو كوم/ ف

ن379.5امبو كوم/ ف

ن364.5امبو كوم/ ف

ن329امبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن341.5امبو كوم/ ف

ن338امبو كوم/ ف

ن325امبو كوم/ ف
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اسواناألدبىمبصرمحمد زغلول احمد منى120249

اسواناألدبىمبصرخليل الرحمن عبد خليل تماضر120250

اسواناألدبىمبصرمحمود سيد مؤمن اصاله120251

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد جمعه اسراء120252

اسواناألدبىمبصرالودود عبد حسن الهادى عبد ايمان120253

اسواناألدبىمبصرحسيب جابر احمد جواهر120254

اسواناألدبىمبصرالحليم عبد ابراهيم جابر زينب120255

اسواناألدبىمبصرمحروس القادر عبد محمد مريم120256

اسواناألدبىمبصرسيد احمد صالح نجوى120257

اسواناألدبىمبصربسطاوى العظيم عبد صالح ايمان120258

اسواناألدبىمبصرموسى احمد كامل دعاء120259

اسواناألدبىمبصرالرازق عبد الظاهر عبد اشرف سحر120260

اسواناألدبىمبصرابراهيم محمد حسن عبير120261

اسواناألدبىمبصرمحمود على محمد مختار كريمه120262

اسواناألدبىمبصرمحمد حماد رجب نجالء120263

اسواناألدبىمبصراحمد محمد امين والء120264

اسواناألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمود اسماء120265

اسواناألدبىمبصرالجندى سليم حيضر اميره120266

اسواناألدبىمبصرالكريم عبد جاد سيد وفاء120267

اسواناألدبىمبصرالسايح ابراهيم عطيه صفاء120268

اسواناألدبىمبصرهللا عبد محمود سليم ايناس120269

اسواناألدبىمبصرحسين محمد بركات اسماء120270

اسواناألدبىمبصرقرشى محمود محمد فتحيه120271

اسواناألدبىمبصراحمد جابر السيد هدى120272

اسواناألدبىمبصرحسين احمد رمضان هدير120273

سويف بنىاألدبىمبصرسيد ياسين ياسين دعاء120274

سويف بنىاألدبىمبصرشعبان الفضيل عبد احمد هبه120275

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن على صفاء120277

الجيزةاألدبىمبصرخليل الصبور عبد خيرى نورهان120278

الجيزةاألدبىمبصرقطب احمد جمال اسراء120279

الجيزةاألدبىمبصرامام الدين صالح نبيل اسماء120280

الجيزةاألدبىمبصرالقوى عبد رجب كيالنى االء120281

الجيزةاألدبىمبصرحسان الدين محى خالد ساره120282

الجيزةاألدبىمبصرعواد على محمد سلمى120283

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد ابراهيم على شيماء120284

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود محمود سيد عفاف120285

الجيزةاألدبىمبصرحسين قاسم محمد جمال غاده120286

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد فتحى محمود مريم120287

الجيزةاألدبىمبصرهاشم احمد جبرين ندى120288

الجيزةاألدبىمبصرهاشم احمد جبرين هدير120289

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد ثابت ضياء يارا120290

الجيزةاألدبىمبصرشحاته احمد احمد سمير اميره120291
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ن353امبو كوم/ ف

ثانالنوبة نصر/ ف

ثانادفو/ ف

ن345الصعايدة/ ف

ثانالصعايدة/ ف

ثانالصعايدة/ ف

ثانالصعايدة/ ف

ثانالصعايدة/ ف

ثانالصعايدة/ ف

ن350السايح/ ف

راسبالسايح/ ف

ثانالسايح/ ف

ثانالسايح/ ف

ثانالسايح/ ف

ثانالسايح/ ف

ثانالسايح/ ف

ثانالدين بهاء الشهيد/ ف

ثانالدين بهاء الشهيد/ ف

ثانالدين بهاء الشهيد/ ف

ثانالباسط عبد احمد الشيخ/ ف

ن516شرق الكلح/ ف

ثانشرق الكلح/ ف

ثانشرق الكلح/ ف

ثانشرق الكلح/ ف

ن340سلوا/ ف

راسباطواب/ ف

ثانسالم المطلب عبد/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن315العلى عبدالعزيز/ ف

ن344العلى عبدالعزيز/ ف

ن315العلى عبدالعزيز/ ف

ن439العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

راسبالعلى عبدالعزيز/ ف

ن346.5العلى عبدالعزيز/ ف

ن353العلى عبدالعزيز/ ف

ن318العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن325الهرم/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرعلى الحسن ابو احمد جهاد120292

الجيزةاألدبىمبصرزهران رواش ابو السيد اسماء120293

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد النبى عبد تركى رانيا120294

الجيزةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد جوده ايه120295

الجيزةاألدبىمبصرحسن مصطفى محمد سلمى120296

القاهرةاألدبىمبصرسالم هللا جاد محمد سعاد120297

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم فؤاد رمضان ساره120298

القاهرةاألدبىمبصراحمد سامى صالح هبه120299

دمياطاألدبىمبصرمحمد لبيب شعبان ياسر ايه120300

المنيااألدبىمبصرجبر منصور جمال اسماء120301

البحيرةاألدبىمبصرزبادى خليل شعيب احمد مروه120302

البحيرةاألدبىمبصرعرفه على ابراهيم حنان120303

الشرقيةاألدبىمبصراحمد اسماعيل باز رغده120304

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المنعم عبد احمد ايه120305

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد ايمن ايه120306

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد صبحى ايه120307

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد احمد صالح ريم120308

الشرقيةاألدبىمبصرزايد عامر السيد عزيزه120309

الشرقيةاألدبىمبصرعرفه على محمد محمد حسن احالم120310

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عبده محمد الحميد عبد منه120311

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على محمد ابراهيم اسراء120312

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد على محمد كمال ايمان120313

الشرقيةاألدبىمبصرحسن عطيه حسن مصطفى نورا120314

القليوبيةاألدبىمبصرمعوض القادر عبد معوض سالمه120315

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد محمد السيد محمد رنا120316

القليوبيةاألدبىمبصرصابر احمد صابر شيماء120317

القليوبيةاألدبىمبصرسليم حسين النبى عبد صالح زينب120318

القليوبيةاألدبىمبصرالجندى حسن المطلب عبد رضا120319

القليوبيةاألدبىمبصرعليوه رضوان عليوه مياده120320

الدقهليةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد القاووجى سامى دينا120321

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد سعد سيد ايات120322

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الحليم عبد ابراهيم شيرين120323

الشرقيةاألدبىمبصرفريد السيد ماهر فاطمه120324

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد سليمان محمد السيد شيماء120325

الجيزةاألدبىمبصرهاشم محمد عرفات ممتاز فرحه120326

الجيزةاألدبىمبصرمصطفى محمد يحى احمد مى120327

الجيزةاألدبىمبصرغبريه احمد رزق مصطفى اسماء120328

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد محمود محمد ايه120329

الجيزةاألدبىمبصرالليثى بيومى بدر حامد بدر شيماء120330

الجيزةاألدبىمبصرطالب ابو محمد ربيع احمد فاطمه120331

الجيزةاألدبىمبصرالعيسوى عاصم هانى عصام هاجر120332

الجيزةاألدبىمبصرشعبان محمد محمد هاجر120333
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ن363.5كومبرة/ ف

ن353بشتيل/ ف

ن333بشتيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالركابية/ ف

ثانالمنيا/ ف

ن347لقانة/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ن354العزازى الشهيد/ ف

ن391العزازى الشهيد/ ف

ثانالعزازى الشهيد/ ف

ثانالعزازى الشهيد/ ف

ن358العزازى الشهيد/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن318القرين/ ف

ن339القرين/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

راسبالقلج/ ف

ن317الخصوص/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالجعافرة/ ف

راسبالخانكة/ ف

ثانسلسيـل ميت/ ف

راسبالحسينية/ ف

ن332تانيس/ ف

ن315المالك/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

ن336مجدول بنى/ ف

ن337مجدول بنى/ ف

ن323مجدول بنى/ ف

ن315مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانالرهاوى/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرعلوش حسن محمد الفتاح عبد صفاء120334

القليوبيةاألدبىمبصراحمد عمر العلى عبد رفعت والء120335

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم رياض حسن ايمان120336

الشيخ كفراألدبىمبصرمندور احمد السيد احمد سماح120337

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى بدران رزق رضا120338

الشيخ كفراألدبىمبصرالجمال خليفه محمد المحسن عبد شيرين120339

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد ثابت محمد ايمان120340

الدقهليةاألدبىمبصرهللا فتح هللا عبد محمد السيد صباح120341

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد الغريب فاطمه120342

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسين محمد ندا120343

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد ايمان120344

القاهرةاألدبىمبصرمحمود فاروق هشام ياسمين120345

القاهرةاألدبىمبصرعثمان السيد عثمان هاجر120346

السويساألدبىمبصرحامد احمد طارق رحمه120347

الفيوماألدبىمبصرفراج محمد احمد سماح120348

الفيوماألدبىمبصرالوهاب عبد منجود جمال اسماء120349

الفيوماألدبىمبصرالسيد محمد خميس خلود120350

سوهاجاألدبىمبصرعباس زكى احمد رشا120351

سوهاجاألدبىمبصرمرزوق ابراهيم السيد هند120352

الشرقيةاألدبىمبصرالمعاطى ابو الحليم عبد السيد هبه120353

القليوبيةاألدبىمبصرامام السيد عواد ابراهيم صفاء120354

الجيزةاألدبىمبصرعثمان حسن انور عماد هبه120355

القاهرةاألدبىمبصرالشاذلى درويش سعد احمد حنين120356

السويساألدبىمبصرالحميد عبد امين عاطف سيده120357

السويساألدبىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد محمد مريم120358

القاهرةاألدبىمبصرفهيم عصام محمد سماح120359

الجيزةاألدبىمبصراحمد هاشم رمضان شاميه120360

الجيزةاألدبىمبصرحسين سليمان العزايم ابو شيماء120361

الشيخ كفراألدبىمبصرحجاج محمد يونس يونس هند120362

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن صادق داليا120363

الجيزةاألدبىمبصرمتولى قطب هللا على فاطمه120364

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم سعد رمضان هناوه120365

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن حسن ازهار120366

الشرقيةاألدبىمبصرجبر محمد خميس الواحد عبد اسراء120367

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى عطيه حسين هدير120368

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن حسين ياسمين120369

سوهاجاألدبىمبصرهللا وهب خلف خالد نورهان120370

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد رانيا120371

الفيوماألدبىمبصرعلى النصر سيف هارون عليا120372

الجيزةاألدبىمبصرالشرقاوى امام امام منار120373

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد احمد على اشرف امنيه120374

سويف بنىاألدبىمبصرالدوله امير هللا عبد سلمى هدير120375
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ثانالقناطر شبين/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانمتبول/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن358ابودشيشة/ ف

ن327ابودشيشة/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالسويس/ ف

راسبدمشقين/ ف

ن330دمشقين/ ف

ن352ابشواى/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ن351بالقاهرة السالم/ ف

راسبالجناين/ ف

ثانالجناين/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

راسبابوالنمرس/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبمتبول/ ف

ن364البلينا/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ن329ابودشيشة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ن315ابوعمر منشأة/ ف

ن329ابوعمر منشأة/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانقلمشاه/ ف

ثانناهيا/ ف

ن352محمد جزيرة/ ف

ثاناطواب/ ف
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اسواناألدبىمبصرمحمد حسن شاذلى جهاد120376

الفيوماألدبىمبصريوسف رحاب محمود ريهام120377

القاهرةاألدبىمبصرزكى محمد عادل اسراء120379

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على احمد مياده120380

االقصراألدبىمبصرمحمد صابر االمير شيماء120381

االقصراألدبىمبصرالضوى القادر عبد عادل مروه120382

اسواناألدبىمبصرعلى سيد صالح حسين هاجر120383

اسواناألدبىمبصراحمد فهمى ربيع هبه120384

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد الرحيم عبد اسراء120385

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مخيمر جالل فرحه120386

سوهاجاألدبىمبصرالمعطى عبد المعز عبد محمد ايمان120387

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد شحاته رحاب120388

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد محمد فتحى ايمان120389

الجيزةاألدبىمبصرمحمد بشير جمال ايمان120390

القاهرةاألدبىمبصرعثمان شيخ بشير زينب123001

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد احمد اسماء123002

القاهرةاألدبىمبصرحوت الباسط عبد خديجه123003

القاهرةاألدبىمبصرحوت الباسط عبد رقيه123004

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد ابراهيم محمد روضه123005

دمياطاألدبىمبصرعبيد احمد رزق نبيل زينب123006

االسكندريةاألدبىمبصراسكاروفا الدين نظام امنه123007

القاهرةاألدبىمبصرصالح محمد منذر ايه123501

القاهرةاألدبىمبصرالسعود ابو محمد خالد هاجر124001

القاهرةاألدبىمبصرالعليم عبد المنعم عبد عيد امانى124002

القاهرةاألدبىمبصرعطوه محمد المغورى سماح124003

القاهرةاألدبىمبصرمصطفى درويش شاهين انتصار124004

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم السمان اللطيف عبد نبيل زينب124005

القاهرةاألدبىمبصرغنيم السيد الوهاب عبد السيد ساره124006

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد سامى مى124007

القاهرةاألدبىمبصراالمام محمد محمد ايثار124008

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل يوسف محمد حسام مريم124009

القاهرةاألدبىمبصرعطيه السيد صالح اسماء124010

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم فولى محمد ايمان124011

القاهرةاألدبىمبصرمحروس محمد نجدى سيد ندى124012

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عيد محمد نورا124013

القليوبيةاألدبىمبصرالشيخ محمد سعد مختار محمد خديجه124014

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد رمضان خضير سماح124015

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حسين امام شاهندا124016

القليوبيةاألدبىمبصرحميد العظيم عبد حسين محمد شيماء124017

القليوبيةاألدبىمبصربكر نعمان جالل مجدى مروه124018

القليوبيةاألدبىمبصرادريس الحميد عبد السيد الحميد عبد هايدى124019

الغربيةاألدبىمبصرهللا حسب محمد هانى فاطمه124025
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ثانالبحيرة/ ف

ن322طامية/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

راسباسنا/ ف

راسباسنا/ ف

ثانبنبان/ ف

ن328بنبان/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانجرجا/ ف

راسبالجالوية/ ف

راسبغريب اوالد/ ف

ن344بالجيزة الخطاب بن عمر/ ف

ن418الخاص االزهر طالئع/ ف

ن482النموذجى راشد السلطان/ ف

ثانالنموذجى الشروق/ ف

ثانالنموذجى الشروق/ ف

ثانمايو15/ ف

ن415المنورة المدينة/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ثانالنموذجى الشروق/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

راسبالمتبولى/ ف

راسبالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

راسبالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانقها/ ف

ن382الجعافرة/ ف

ن432الجعافرة/ ف

ن430الجعافرة/ ف

ثانالخانكة/ ف

راسبحمزة كفر/ ف

راسبالرجدية/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالخولى ابراهيم محمد ايمان124026

الغربيةاألدبىمبصرالبسطويسى ابراهيم الهادى عبد ايمن اسالم124027

الغربيةاألدبىمبصرالرخ هالل محمد النبى عبد حبيبه124028

الغربيةاألدبىمبصرالسيد العظيم عبد السيد هاجر124029

الغربيةاألدبىمبصرالقبانى محمد كامل حسين سيد هدير124030

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو الدين صالح رمضان دعاء124031

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد حامد محمد ابراهيم ماجده124032

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد مطاوع المنعم عبد فاطمه124033

الدقهليةاألدبىمبصريوسف فاروق المنعم عبد صفيه124034

الدقهليةاألدبىمبصرالوهاب عبد المنعم عبد طلعت صفاء124035

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد محمود مياده124036

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى الحميد عبد محمد ساره124037

الشرقيةاألدبىمبصرذكى متروك فتحى رانيا124038

الشرقيةاألدبىمبصرخليل محمد هللا عبد دعاء124039

الشرقيةاألدبىمبصرموسى احمد سالمه اسراء124040

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمود يحى اسراء124041

الشرقيةاألدبىمبصرالبقرى محمد محمود فؤاد سمر124042

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود يحى ناصر ايه124044

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد السيد محمد اميره124045

الشرقيةاألدبىمبصرموسى اسماعيل موسى اشرف اسراء124046

الشرقيةاألدبىمبصردياب العاطى عبد محمد منى124047

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السالم عبد حماده شيماء124048

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد محمود محمد حبيبه124049

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سالم محمد ايه124050

السويساألدبىمبصرالنبوى على محمد هاجر124051

البحيرةاألدبىمبصرغنيم رمضان صبرى هبه124052

البحيرةاألدبىمبصردومه على الغفار عبد على ياسمين124053

البحيرةاألدبىمبصرالفالح محمد محمد امانى124054

البحيرةاألدبىمبصرالحلوانى محمد حمدى بليغ روضه124055

االسكندريةاألدبىمبصرعطيه محمود عطيه السيد فاطمه124056

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الرحيم عبد عصام اروى124057

الجيزةاألدبىمبصراحمد حسن محمد اسراء124058

الجيزةاألدبىمبصراحمد همام احمد صابر غاده124059

الجيزةاألدبىمبصرعلى حسن على ياسمين124060

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سيد اسامه هاجر124061

الجيزةاألدبىمبصرعبيد محمد ناجى مجدى مريم124062

الجيزةاألدبىمبصرالعظيم عبد منصور بكر قمر124063

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود صبرى ساره124064

الجيزةاألدبىمبصراحمد مصطفى احمد هللا عبد سميه124065

الجيزةاألدبىمبصرقاسم جمعه محروس رحاب124066

الجيزةاألدبىمبصرحديد سيد محمد المنعم عبد هويدا124067

الفيوماألدبىمبصرسيد اسماعيل محمد ساره124068
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ثانشقرف/ ف

ن416زياد محلة/ ف

ثانزفتى/ ف

راسبالعزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

راسبالرصيف/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

ثانمسعود ميت/ ف

ن461عاصم ميت/ ف

راسبالجوابر/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

راسبابوكبير/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

راسبالعاشر/ ف

ن444بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبحطيط/ ف

راسبالقرين/ ف

ثانالهجارسة/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

راسبالسويس/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن425بشر محلة/ ف

ثانرشيد/ ف

ثانادكو/ ف

ثانالقويرى/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن328العمرانية/ ف

راسبالعلى عبدالعزيز/ ف

ن405الهرم/ ف

ن373اوسيم/ ف

راسبصقيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ثانسميحة الحاجة/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثاندمشقين/ ف
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الفيوماألدبىمبصرمهدى السالم عبد مهدى دعاء124069

الفيوماألدبىمبصرجوده عطا جمعه الوهاب عبد اسراء124070

الفيوماألدبىمبصرمحمد مهدى قرنى دعاء124071

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد قرنى عماد جهاد124072

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد كامل محمد مروه124073

المنيااألدبىمبصرجمعه الرازق عبد جمعه اسماء124074

المنيااألدبىمبصررشوان صالح اشرف نرمين124075

سوهاجاألدبىمبصراحمد سكينه ابو ممدوح سحر124077

سوهاجاألدبىمبصرعلى جبريل محمد زينب124095

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الوفا ابو الباعث عبد نورا124096

سوهاجاألدبىمبصربخيت محمد احمد اميره124097

اسواناألدبىمبصرضمرانى عبده على امنه124098

اسواناألدبىمبصرمحمدين احمد احمد ياسمين124099

الجيزةاألدبىمبصرحسين الغنى عبد حسام سندس124100

الغربيةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد كمال هند124101

اسواناألدبىمبصرمحمد بدرى الحميد عبد سلمى124103

القليوبيةاألدبىمبصرالجاكى الرازق عبد امين رضا124104

القاهرةاألدبىمبصرسعيد االمين محمد رفعت هاجر124105

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد الدسوقى محمد امل124106

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى المحمودى حامد التميمى مستقيمه124107

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمود محمد فؤاد هاجر124108

قنااألدبىمبصرمهدى الحمد ابو سعيد ايمان124109

قنااألدبىمبصرابراهيم الرازق عبد الناصر عبد مروه124110

الدقهليةاألدبىمبصرفهمى محمد محمود شريف حبيبه124111

القاهرةاألدبىمبصرمسعود احمد سيد محمد خديجه124112

المنوفيةاألدبىمبصرشنيشن محمد احمد فاطمه124113

المنوفيةاألدبىمبصرسابق على طه هاجر124114

الفيوماألدبىمبصرحميده فيصل مصطفى ايه124116

الدقهليةاألدبىمبصرشالطه احمد ابراهيم احمد اميره124117

الجيزةاألدبىمبصرمهران محمود الرحيم عبد رأفت فاطمه124118

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسن السيد اسماء124119

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن حافظ ناصر امنيه124120

بورسعيداألدبىمبصرمحمدين فاضل عيد موده124121

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد سيد ايه126001

القاهرةاألدبىمبصرعلى العظيم عبد محمود شيماء126002

القاهرةاألدبىمبصرمحمد المجيد عبد عالء امل126003

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد محمود شيماء126004

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد الدين عالء هللا منه126005

القاهرةاألدبىمبصركامل محمد السيد ندا126006

القاهرةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد سعيد اسماء126007

القاهرةاألدبىمبصرمرسى مبروك فتحى الشيماء126008

القاهرةاألدبىمبصرحسن عثمان خالد ايمان126009
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ن541سنورس/ ف

راسبمطرطارس/ ف

ثانمطرطارس/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ثاناهوه/ ف

راسبملوى/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن336خلف اوالد/ ف

راسبخلف اوالد/ ف

راسبشطورة/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهياتم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن352الجعافرة/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

راسبالوراق/ ف

راسبفرشوط/ ف

راسبالعمرة/ ف

ثانسمنود منية/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثاندراجيل/ ف

راسبالسادات/ ف

ثانالفيوم/ ف

راسببطرة/ ف

راسببشتيل/ ف

ن406مايو15/ ف

راسبالسحارة/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ن322محمود عبدالحليم/ ف

ن317محمود عبدالحليم/ ف

ن335محمود عبدالحليم/ ف

ن316محمود عبدالحليم/ ف

ن320محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرمحمود سعيد خالد تقى126010

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد سالمه ساره126011

القاهرةاألدبىمبصرالتهامى على محمود ساره126012

القاهرةاألدبىمبصرالجواد عبد امين سمير منى126013

القاهرةاألدبىمبصرالسعيد محمد احمد ندى126014

القاهرةاألدبىمبصرالسيد طنطاوى محمد هاجر126015

القاهرةاألدبىمبصرصقر حسن السيد احمد هدير126016

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد مصطفى هدير126017

القاهرةاألدبىمبصرعرفه كامل السيد ياسمين126018

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمود السيد ياسمين126019

القاهرةاألدبىمبصرعواد حنفى عرفه رحاب126020

القاهرةاألدبىمبصرصالح محمود عاشور اشرف امينه126021

القاهرةاألدبىمبصرنصير محمد حسين هاجر126022

القاهرةاألدبىمبصرمحمود محمد سعيد اسراء126023

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد رانيا126024

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود محمد اسماء126025

القاهرةاألدبىمبصرعلى حسن الرحمن عبد زهراء126026

القاهرةاألدبىمبصرمحمد صبحى صالح اسراء126027

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمود عالم هانى اسراء126028

القاهرةاألدبىمبصررمضان فتحى احمد االء126029

القاهرةاألدبىمبصرغنيمى محسن خالد اميره126030

القاهرةاألدبىمبصراحمد القاسم ابو محمد رقيه126031

القاهرةاألدبىمبصرسعد العظيم عبد اشرف شيماء126032

القاهرةاألدبىمبصردسوقى فتحى ممدوح فاطمه126033

القاهرةاألدبىمبصرمحمد حسن صالح ايناس126034

القاهرةاألدبىمبصرالسيد فتحى صبحى ايه126035

القاهرةاألدبىمبصرطه العابدين زين عصام فاطمه126036

القاهرةاألدبىمبصرحسن فرغلى سيد فاطمه126037

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد المنعم عبد حنان126038

القاهرةاألدبىمبصرجوده دسوقى حسن هللا منه126039

القاهرةاألدبىمبصرالدقماق السيد على شيماء126040

القاهرةاألدبىمبصرحسنى على اشرف ايه126041

القاهرةاألدبىمبصرالخالق عبد محمد وصفى هدى126042

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد ابراهيم يمنى126043

القاهرةاألدبىمبصرحامد محمود رمضان مريم126044

القاهرةاألدبىمبصرالسيد متولى سيد داليا126045

القاهرةاألدبىمبصرحجازى على انور هشام سميه126046

القاهرةاألدبىمبصرالمجيد عبد عواد جمال رحمه126047

القاهرةاألدبىمبصرفرغلى على سيد سلمى126048

القاهرةاألدبىمبصراحمد سيد عادل سلمى126049

القاهرةاألدبىمبصرميزار هللا عبد مصطفى سعاد126050

القاهرةاألدبىمبصردسوقى الرازق عبد على فاطمه126051
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ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن316الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ن334الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن369الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن324الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن336الخيمة شبرا/ ف

ن362الخيمة شبرا/ ف

ن342الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن328الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن343الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن316الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ن337الرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف
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القاهرةاألدبىمبصربدوى مصطفى سالمه اميره126053

القاهرةاألدبىمبصرحسن محمد صالح ممدوح هاجر126054

القاهرةاألدبىمبصرالشويخ حسانين اشرف شيماء126055

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم احمد الغنى عبد فاطمه126056

القاهرةاألدبىمبصرعوده محمد جمال عبير126057

القاهرةاألدبىمبصرمسلم احمد عيد سعيد نورهان126058

القاهرةاألدبىمبصرمحمد المالك عبد احمد فاطمه126059

القاهرةاألدبىمبصراحمد الوهاب عبد سنوسى سلسبيل126060

القاهرةاألدبىمبصرامبابى العال عبد محمود شيماء126061

القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد شمس حسين اسراء126062

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مصطفى ايمن امانى126063

القاهرةاألدبىمبصرسيد موسى محمد حبيبه126064

القاهرةاألدبىمبصرخضر احمد محمد صالح دعاء126065

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد احمد زينب126066

القاهرةاألدبىمبصرعلى احمد سيد ساره126067

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد صالح سلمى126068

القاهرةاألدبىمبصرحسن جمعه عادل سلمى126069

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم احمد الحميد عبد جابر عصماء126070

القاهرةاألدبىمبصرمحمد عثمان محمد مروه126071

القاهرةاألدبىمبصرسالمه سالم عنانى نورهان126072

القاهرةاألدبىمبصرعباس فكرى محمد هاجر126073

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الاله عبد ناصر هاجر126074

القاهرةاألدبىمبصرالسيد محمد حنفى هينار126075

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل هللا عبد عالء هاجر126076

القاهرةاألدبىمبصرخليفه على سيد ايه126077

القاهرةاألدبىمبصرلبيب على احمد اشرف كاميليا126078

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الدين ضياء محمد اسراء126079

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سيد شكرى شيماء126080

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم عمران شهد زينب126081

القاهرةاألدبىمبصرحمدان حليم مجدى سهيله126082

القاهرةاألدبىمبصرمضبولى محمد مضبولى اسماء126083

القاهرةاألدبىمبصريوسف حمدى سعد ايمان126084

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مصطفى حسين سمر126085

القاهرةاألدبىمبصرالشحات محمد شحات اسراء126086

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد رمضان ايه126087

القاهرةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد محمود حبيبه126088

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الاله عبد فريد رقيه126089

القاهرةاألدبىمبصرعلى رمضان محمد شيماء126090

القاهرةاألدبىمبصرحسن احمد بيال ابن فاطمه126091

القاهرةاألدبىمبصريس الوهاب عبد محمد منار126092

القاهرةاألدبىمبصرمحمود على محمود مروه126093

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل اسماعيل عاطف هاجر126094
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ثانحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن330حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن315العاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

راسبالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ن322البساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ن332البساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

راسبالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالعباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ن315المتبولى/ ف

ن335المتبولى/ ف

ن315المتبولى/ ف

ثانالمرج/ ف

ن335المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرالرب جاد احمد رشاد شروق126095

القاهرةاألدبىمبصرالبقلى على عوده ايمان126096

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم احمد اسامه ايه126097

القاهرةاألدبىمبصرحامد بخيت عاطف خلود126098

القاهرةاألدبىمبصرحسن الرسول عبد العزيز عبد رضوى126099

القاهرةاألدبىمبصرصالح حسين اشرف محمد سندس126100

القاهرةاألدبىمبصرصبره كامل احمد شيماء126101

القاهرةاألدبىمبصرهللا عطا حمدان ابراهيم فاطمه126102

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد فكرى فاطمه126103

القاهرةاألدبىمبصرالحليم عبد فتحى محمد مريم126104

القاهرةاألدبىمبصرمحمد اسماعيل نصر هللا منه126105

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد شوقى سعيد الهدى نور126106

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد محمد ياسمين126107

القاهرةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد المؤمن عبد صفيه126108

القاهرةاألدبىمبصرمحمود احمد نبيل دعاء126109

القاهرةاألدبىمبصرالنبى عبد محمد ماهر احمد ملك126110

القاهرةاألدبىمبصرزايد احمد نصر اسراء126111

القاهرةاألدبىمبصراللطيف عبد محمد على ساره126112

القاهرةاألدبىمبصرعلى ابراهيم محمد ساره126113

القاهرةاألدبىمبصربركه المطلب عبد محمد سماح126114

القاهرةاألدبىمبصرالعظيم عبد سيد محمد شروق126115

القاهرةاألدبىمبصراحمد الحميد عبد صالح شيماء126116

القاهرةاألدبىمبصراسماعيل محمد الدين نصر شيماء126117

القاهرةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد فاطمه126118

القاهرةاألدبىمبصرمحمد سيد السعودى ايمان126119

القاهرةاألدبىمبصرالتواب عبد محمد اسماعيل امينه126120

القاهرةاألدبىمبصرزايد الغنى عبد مسعد زينب126121

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم محمد صابر ساره126122

القاهرةاألدبىمبصرصابر محمود صابر فاطمه126123

القاهرةاألدبىمبصراحمد برقى غريب هللا منه126124

القاهرةاألدبىمبصرالسيد الموافى ناصر ريم126125

القاهرةاألدبىمبصرمحمد مصطفى شاهين شهيره126126

القاهرةاألدبىمبصرالعال عبد محمد ياسر نانسى126127

القاهرةاألدبىمبصرمحمود سامى اسامه هبه126128

القاهرةاألدبىمبصرمسلم شوقى بشرى مروه126129

القاهرةاألدبىمبصرموسى محمد سيد اسراء126130

القاهرةاألدبىمبصريعقوب يوسف محمود ايمان126131

القاهرةاألدبىمبصرنصر محمد حسن دنيا126132

القاهرةاألدبىمبصرامام الفتاح عبد كامل رحمه126133

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم منصور احمد ايه126134

القاهرةاألدبىمبصرالحمالوى الدين كمال خالد هللا نعمه126135

القاهرةاألدبىمبصرالمحسن عبد النصر سيف على شروق126137



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4776

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالمرج/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن325الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ن317الحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ن331الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

راسبالليبى احمد/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

راسبمايو15/ ف
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القاهرةاألدبىمبصرسالم محمد سيد اشرف ندى126138

القليوبيةاألدبىمبصرخميس احمد محمود سعيد نصره126139

القليوبيةاألدبىمبصرتوفيق محمد المحسن عبد توفيق نورا126140

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد يحيى وجيه اسراء126141

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود زيد ابو احمد منى126142

القليوبيةاألدبىمبصرعزب فتحى محمد عادل اسماء126143

القليوبيةاألدبىمبصرالصولى سالم حسنى حلمى ساره126144

القليوبيةاألدبىمبصرعلى محمود فؤاد الرحمن عبد هبه126145

القليوبيةاألدبىمبصرمرسى فهيم محمد صابر اسماء126146

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد السيد اسراء126147

القليوبيةاألدبىمبصرنصار شعبان محمد اسراء126148

القليوبيةاألدبىمبصرالمقصود عبد عطا احمد مريم126149

القليوبيةاألدبىمبصرالعاطى عبد موسى الجليل عبد رضا ايمان126150

القليوبيةاألدبىمبصراحمد سيد عواد وهيب النبى عبد ريهام126151

القليوبيةاألدبىمبصرخميس محمود رضا امينه126152

القليوبيةاألدبىمبصردياب توفيق محمد كمال ايه126153

القليوبيةاألدبىمبصرموسى محمد الرحمن عبد محمد دنيا126154

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم فؤاد صبحى عادل فاطمه126155

القليوبيةاألدبىمبصرفرج فرج العزب منال126156

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد لبيب سالمه محمد مها126157

القليوبيةاألدبىمبصرصالح مصطفى لطفى احمد اسراء126158

القليوبيةاألدبىمبصرضوه على احمد محروس احمد اسراء126159

القليوبيةاألدبىمبصرشداد محمد محمود محمد فاطمه126160

القليوبيةاألدبىمبصرعواد فايز محمد وائل ساره126161

القليوبيةاألدبىمبصرالجعفرى احمد الفتاح عبد عزت نورهان126162

القليوبيةاألدبىمبصرمصطفى العليم عبد احمد اسراء126163

القليوبيةاألدبىمبصرالشافى عبد احمد رضا محمد اميره126164

القليوبيةاألدبىمبصرنايل احمد سيد اليزيد ابو محمد طارق منال126165

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه يوسف السيد عربى هاجر126166

القليوبيةاألدبىمبصرعوده عوده سليمان نبيل سلوى126168

القليوبيةاألدبىمبصرربيع السيد احمدى السيد مريم126169

القليوبيةاألدبىمبصرمصلح عوده ابراهيم محمود محمد هند126170

القليوبيةاألدبىمبصرابراهيم السيد كردى السيد ياسمين126171

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود الحليم عبد الشحات صبرى االء126172

القليوبيةاألدبىمبصرعفيفى حماد صالح محمد ايه126173

القليوبيةاألدبىمبصرالوهاب عبد ابراهيم محمد شعبان اسماء126174

القليوبيةاألدبىمبصرالعشماوى فرج فاروق ربيع ايه126175

القليوبيةاألدبىمبصرحسن حسنى على عبير126176

القليوبيةاألدبىمبصرالشاذلى جاد جاد جمال هللا هبه126177

القليوبيةاألدبىمبصراللطيف عبد كمال جمعه روحيه126178

القليوبيةاألدبىمبصرحمد مجاهد عواد مجاهد ياسمين126179

القليوبيةاألدبىمبصرسليمان سيد هللا عبد حسن اسراء126180
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ثانمايو15/ ف

ثاندملو/ ف

ثاندملو/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

ثانطوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ن315طوخ/ ف

ن320النخله كفر/ ف

ثانالنخله كفر/ ف

راسبقها/ ف

ثانقها/ ف

ثانالعمار/ ف

ثانالعمار/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ن332القناطر شبين/ ف

ن347القناطر شبين/ ف

ن333القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن325طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن330طحانوب/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ن315العليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ن315الخانكة/ ف

راسبالخانكة/ ف

ثانالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

راسبالقلج/ ف

ثانالقلج/ ف

ثانالخصوص/ ف
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القليوبيةاألدبىمبصرعطيه محمود محمد امنيه126181

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد لملوم سيد اميره126182

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد على محمد ايمان126183

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمود حسناء126184

القليوبيةاألدبىمبصرهللا عبد سيد جمال دعاء126185

القليوبيةاألدبىمبصرالمجلى عبد محسب ناصر دنيا126186

القليوبيةاألدبىمبصرموسى محمد محمود محمد رحمه126187

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد بكرى اشرف ساره126188

القليوبيةاألدبىمبصربدوى ضيف ابو محمد شروق126189

القليوبيةاألدبىمبصرمحمود زكريا محمود عائشه126190

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد محمد خالد الزهراء فاطمه126191

القليوبيةاألدبىمبصرحسين حسيب فتحى فاطمه126192

القليوبيةاألدبىمبصرمغازى عيسى احمد فرحه126193

القليوبيةاألدبىمبصرتغيان فتحى توفيق ليلى126194

القليوبيةاألدبىمبصرغريب المنعم عبد حسين مريم126195

القليوبيةاألدبىمبصرعلى التونسى اسامه هللا منه126196

القليوبيةاألدبىمبصرسالم حمد احمد على حسن اشرف هللا منه126197

القليوبيةاألدبىمبصرموسى على محمد على منى126198

القليوبيةاألدبىمبصرسالمان على مصطفى منى126199

القليوبيةاألدبىمبصرشعبان هللا عبد محمد نعمه126200

القليوبيةاألدبىمبصربحيرى عمر مصلح محمد نور126201

القليوبيةاألدبىمبصرسالمان على مصطفى هبه126202

القليوبيةاألدبىمبصرحسنين الوهاب عبد محمد ياسمين126203

القليوبيةاألدبىمبصركامل محمد حسين ياسمين126204

القليوبيةاألدبىمبصرشحاته صابر محمد اميره126205

القليوبيةاألدبىمبصراحمد السيد مسلم ابو ابراهيم ساره126206

القليوبيةاألدبىمبصرالمولى عبد المعبود عبد العزيز عبد مريم126207

القليوبيةاألدبىمبصرطبل الرحمن عبد على خالد هاجر126208

القليوبيةاألدبىمبصرصبرى فؤاد احمد والء126209

القليوبيةاألدبىمبصرعلى امين مساعد امين ايه126210

القليوبيةاألدبىمبصرالمقصود عبد هاشم اشرف اسراء126211

القليوبيةاألدبىمبصرالشاذلى محمد خالد اسراء126212

القليوبيةاألدبىمبصرالقصاص محمد الدين نجم محمد بدور126213

القليوبيةاألدبىمبصررواش العزيز عبد المنصف عبد تيسير شيماء126214

القليوبيةاألدبىمبصركباشى ابو حسنين على حسنين شيماء126215

القليوبيةاألدبىمبصرالغنى عبد الحجازى محمد محمود شيماء126216

القليوبيةاألدبىمبصرحسن محمد جبريل خالد عائشه126217

القليوبيةاألدبىمبصربهلول محمد محمود بدر ايمن فاطمه126218

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار على محمد المعز عبد كريمه126219

القليوبيةاألدبىمبصرالقادر عبد منصور ناصر لبنى126220

القليوبيةاألدبىمبصرالمنعم عبد احمد محمود منى126221

القليوبيةاألدبىمبصراحمد عيد رجب نجالء126222
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ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن340الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

راسبابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن369القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن338القناطر/ ف

راسبالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن328القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن343القناطر/ ف

ن366القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4781

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القليوبيةاألدبىمبصرالشيمى المجيد عبد يوسف عمرو نرمين126223

القليوبيةاألدبىمبصرالرسول عبد الخالق عبد نصر هاجر126224

القليوبيةاألدبىمبصرهشه سيد محمد اسامه بسنت126225

القليوبيةاألدبىمبصرمطر القادر عبد محمد اسامه دعاء126226

القليوبيةاألدبىمبصرحافظ سعيد محمد عمرو ساره126227

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد ونان العزيز عبد محمود هدير126228

القليوبيةاألدبىمبصرالكريم عبد مرسى رضا خلود126229

القليوبيةاألدبىمبصرالشافعى التواب عبد صالح عزب ابتسام126230

القليوبيةاألدبىمبصرالجالفى ابراهيم عباس شعبان ايه126231

القليوبيةاألدبىمبصرالقاضى احمد حامد بسمه126232

القليوبيةاألدبىمبصرعتلم ابراهيم الغفار عبد كامل شيماء126233

القليوبيةاألدبىمبصرصالح عطيه محمود سيد هاله126234

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى رزق حامد تغريد126235

المنوفيةاألدبىمبصرالفقار ذو محمد عزت زينب126236

المنوفيةاألدبىمبصرعويضه ابراهيم انس سلمى126237

المنوفيةاألدبىمبصرالحميد عبد بسيونى العزيز عبد لبنى126238

المنوفيةاألدبىمبصرحسن على طلعت مريم126239

المنوفيةاألدبىمبصرالغنى عبد جيالنى على هند126240

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد محمد زينب126241

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمد حسين جهاد126242

المنوفيةاألدبىمبصريوسف عيد صبرى اسماء126243

المنوفيةاألدبىمبصرالنعمانى محمد هشام الفت126244

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد احمد سيد مبارك امينه126245

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد القادر عبد فايز ايمان126246

المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى فتحى جمال ساره126247

المنوفيةاألدبىمبصرالمتجلى عبد فؤاد ظريف ندى126248

المنوفيةاألدبىمبصرحماد محمد محمود محمد زينب126249

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد احمد فرج عفيفه126250

المنوفيةاألدبىمبصرالدسوقى الرحمن عبد الدسوقى عيناء126251

المنوفيةاألدبىمبصرروميه محمود محمد جمال هدير126252

المنوفيةاألدبىمبصريوسف الرحيم عبد محمود فكرى موده126253

المنوفيةاألدبىمبصريوسف على محمد الرحمن عبد ايمان126254

المنوفيةاألدبىمبصرزكى السالم عبد زكى ضياء126255

المنوفيةاألدبىمبصرفرج العال عبد فرج ايه126256

المنوفيةاألدبىمبصرالفرماوى على شوقى ايه126257

المنوفيةاألدبىمبصرالعقباوى محمد مجدى حسناء126258

المنوفيةاألدبىمبصرالمسلوت الفتاح عبد الغفار عبد اسراء126259

المنوفيةاألدبىمبصرنصار الفتوح ابو محمود اسراء126260

المنوفيةاألدبىمبصراحمد عيسى فوزى اسماء126261

المنوفيةاألدبىمبصرالعريان الحميد عبد حلمى سماح126262

المنوفيةاألدبىمبصرسليم حسن شعبان فردوس126263

المنوفيةاألدبىمبصرالفضل ابو محمد مصطفى منى126264
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ن323القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانقليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن316قليوب/ ف

ثانسنديون/ ف

ن320المنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ن320المنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

ن328المنيرة/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

راسبالكوم شبين/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

راسبالكوم شبين/ ف

ن340الكوم شبين/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

ن315باص شبرا/ ف

ثانمليج/ ف

ثانمليج/ ف

ثانقويسنا/ ف

راسبقويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

راسبقويسنا/ ف

راسبقويسنا/ ف

راسبالرمل عرب/ ف

ثانبخوم شبرا/ ف

ثانبخوم شبرا/ ف

ثانبخوم شبرا/ ف

راسببخوم شبرا/ ف

ثانبرة ميت/ ف

ثانبرة ميت/ ف

راسبتال/ ف

ن331تال/ ف

ثانزرقان/ ف

ن316زرقان/ ف

راسبزرقان/ ف

راسبزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرالعباسى محمد متولى احمد نرمين126265

المنوفيةاألدبىمبصرالمسلوت الرحمن عبد السيد ياسمين126266

المنوفيةاألدبىمبصرالخليفى محمد محمد ابراهيم ايمان126267

المنوفيةاألدبىمبصروحشه العزيز عبد سامى عزه126268

المنوفيةاألدبىمبصرغنيم فتحى صبحى كريمه126269

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم المقصود عبد محمد نسمه126270

المنوفيةاألدبىمبصرالقاضى محمد عصمت زينب126271

المنوفيةاألدبىمبصرنقير محمود السيد نيره126273

المنوفيةاألدبىمبصرعامر حسن مبروك اسماء126274

المنوفيةاألدبىمبصرالعيسوى احمد احمد امينه126275

المنوفيةاألدبىمبصرالسعدنى محمود يسرى شريفه126276

المنوفيةاألدبىمبصرالصاوى عنتر صالح زهره126277

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد السيد مجدى امنيه126278

المنوفيةاألدبىمبصرجعفر حسن سليمان دعاء126279

المنوفيةاألدبىمبصرعفيفى محمد احمد مى126280

المنوفيةاألدبىمبصرالسيد الجليل عبد السيد ساره126281

المنوفيةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد على صفاء126282

المنوفيةاألدبىمبصرالحداد ابراهيم يسرى ايمان126283

المنوفيةاألدبىمبصروهيب حسين محمود مجدى نورا126284

المنوفيةاألدبىمبصرشعبان حسنين حميده هللا عبد رضا126285

المنوفيةاألدبىمبصرالعطا ابو ابراهيم المنعم عبد رنا126286

المنوفيةاألدبىمبصرسالم العاطى عبد مصطفى صباح126287

المنوفيةاألدبىمبصرالمشطاوى الفتاح عبد جمال اسراء126288

المنوفيةاألدبىمبصرنصر اللطيف عبد بكر اسماء126289

المنوفيةاألدبىمبصرموسى محمد احمد اميره126290

المنوفيةاألدبىمبصرحافظ محمد نوح ايمان126291

المنوفيةاألدبىمبصرعمران العظيم عبد على هاله126292

المنوفيةاألدبىمبصردياب متولى فتوح جابر اسراء126293

المنوفيةاألدبىمبصرحباس الشافى عبد هللا عبد ساره126295

المنوفيةاألدبىمبصرمبروك هللا عبد مصطفى ياسر ياسمين126296

المنوفيةاألدبىمبصرحماده الغفور عبد العال عبد سميح االء126297

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد الرازق عبد سمير رقيه126298

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد زيد ابو طلعت مريم126299

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد فؤاد عماد ايه126300

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان الحليم عبد عماد دينا126301

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان على شعبان رندا126302

المنوفيةاألدبىمبصرالخولى بكر صابر بكر ابو ساره126303

المنوفيةاألدبىمبصرغزال محمد المحسن عبد سنيه126304

المنوفيةاألدبىمبصرحمدان عابد اسامه منار126305

المنوفيةاألدبىمبصرحسن على المنعم عبد هاجر126306

المنوفيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد مجدى فاطمه126307

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى عبد احمد سيد الهادى عبد زينب126308



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4784

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبزرقان/ ف

ن355زرقان/ ف

راسبزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

راسبزرقان/ ف

ن385زنارة/ ف

ثاندلكة طوخ/ ف

ثاندراجيل/ ف

راسببشتامى/ ف

ن320بشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

ثانعشما كفر/ ف

ن343مشيرف/ ف

ن315مشيرف/ ف

ن334مشيرف/ ف

ن335مشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

ن317منوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ن337.5الكبرى فيشا/ ف

ن315بالمشط/ ف

ن336بالمشط/ ف

ثانرزين زاوية/ ف

ن371رزين زاوية/ ف

متخلفرزين زاوية/ ف

ثانرزين زاوية/ ف

ثانرزين زاوية/ ف

ن352السادات/ ف

راسبداود كفر/ ف

ن337داود كفر/ ف

ن322الجيار/ ف

ن339سنتريس/ ف

ثانسنتريس/ ف

ثانشنشور/ ف

ثانشنشور/ ف

ن337شنشور/ ف

ثانشنشور/ ف

ثانشنشور/ ف

ثانشنشور/ ف

ثانشنشور/ ف

ن349شطانوف/ ف

ثانشطانوف/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرالنور عبد انسان بيومى ابتسام126309

المنوفيةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم المجيد عبد سماح126310

المنوفيةاألدبىمبصرعزب الدين عز حسن سوزان126311

المنوفيةاألدبىمبصراسماعيل على اسماعيل فاطمه126312

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد عثمان نبيل نورهان126313

المنوفيةاألدبىمبصرالهادى عبد الرازق عبد المجيد عبد هند126314

المنوفيةاألدبىمبصرشاهين الباسط عبد هشام اسماء126315

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد جابر محمد امينه126316

المنوفيةاألدبىمبصرعزالى سالم جمال ساره126317

المنوفيةاألدبىمبصررجب ابراهيم شعبان ساره126318

المنوفيةاألدبىمبصرالباب فتح فرحات عاطف شيماء126319

المنوفيةاألدبىمبصراللطيف عبد مصطفى محمود وفاء126320

المنوفيةاألدبىمبصرمنصور الحسيب عبد حسام نورا126321

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم محمد السيد ايمان126322

المنوفيةاألدبىمبصرالجنزورى امين القادر عبد دينا126323

المنوفيةاألدبىمبصرشلبى حامد ناصر فاطمه126324

المنوفيةاألدبىمبصرسويلم احمد الموجود عبد نورهان126325

المنوفيةاألدبىمبصرشلبى محمد جالل ياسمين126326

المنوفيةاألدبىمبصرحبيب عثمان بهاء امنيه126327

المنوفيةاألدبىمبصرعلى المقصود عبد سيد هدير126328

المنوفيةاألدبىمبصرمحمد مصطفى النبى عبد ياسمين126329

المنوفيةاألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد مصطفى ناديه126330

المنوفيةاألدبىمبصرابراهيم احمد على اسراء126331

الغربيةاألدبىمبصرالشاطر ابراهيم محمد الوهاب عبد هاجر126332

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى محمد محمد هاجر126333

الغربيةاألدبىمبصرخطاب ابراهيم على رحمه126334

الغربيةاألدبىمبصرهدور ابو شعبان سعد بدريه126335

الغربيةاألدبىمبصرسعد احمد البهى رنا126336

الغربيةاألدبىمبصرالمنصورى حسانين السباعى صبحى وفاء126337

الغربيةاألدبىمبصرسالم الدين بدر بدر ايمان126338

الغربيةاألدبىمبصردرويش الواحد عبد هللا عبد رجب اسماء126339

الغربيةاألدبىمبصرحماده العزيز عبد محمود امنيه126340

الغربيةاألدبىمبصربصل سعد سعد ايه126341

الغربيةاألدبىمبصرالحمزاوى طه على ايه126342

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاب الجواد عبد يحيى مسعد خلود126343

الغربيةاألدبىمبصراالبشيهى سعد ابراهيم االء126344

الغربيةاألدبىمبصراللبان السعيد جمال عبير126345

الغربيةاألدبىمبصرطاهر محمود سالمه محمود اماره126346

الغربيةاألدبىمبصرعماره محمود الدين نصر فتحى انجى126347

الغربيةاألدبىمبصرديكو سعد جمعه سعد خديجه126348

الغربيةاألدبىمبصرالبربرى عبده ابراهيم رضا رانيا126349

الغربيةاألدبىمبصرسالم ابراهيم محمد اميره126350
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ثانصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

ن350صراوة/ ف

ثانقورص/ ف

ثانقورص/ ف

ثانقورص/ ف

ثانقورص/ ف

راسبقورص/ ف

ثانقورص/ ف

ثانقورص/ ف

راسبالكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن318دلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن333دلهمو/ ف

ثانطليا/ ف

راسبجويدة منيل/ ف

ثانشنواى/ ف

ن395طنطا/ ف

راسبطنطا/ ف

ن315طنطا/ ف

ن473.5منوف محلة/ ف

ن379منوف محلة/ ف

ن405منوف محلة/ ف

ثانشقرف/ ف

ن342مرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ن324مرحوم محلة/ ف

ثانشوبر/ ف

ثانشوبر/ ف

ثانشوبر/ ف

ن407شوبر/ ف

ثاناخناواى/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرزياده محمد ابراهيم ايه126351

الغربيةاألدبىمبصرسالمان احمد سيد احمد ايه126352

الغربيةاألدبىمبصرالشرشابى احمد على رحاب126353

الغربيةاألدبىمبصرالعطار احمد السيد سلمى126354

الغربيةاألدبىمبصركريتع محمد هللا عبد محمود مريم126355

الغربيةاألدبىمبصرالدماطى احمد احمد امنيه126356

الغربيةاألدبىمبصرندا محمد على نجوى126357

الغربيةاألدبىمبصرعيش ابو محمد حمامه منار126358

الغربيةاألدبىمبصرعكر على محمد هاجر126359

الغربيةاألدبىمبصرالدواخلى فتوح محمد فتوح ايمان126360

الغربيةاألدبىمبصرناصف رمضان جمال اسراء126361

الغربيةاألدبىمبصربخيت السيد هللا عبد ايناس126362

الغربيةاألدبىمبصرالشافى عبد محمد سعيد دينا126363

الغربيةاألدبىمبصرالعياط اليزيد ابو محمود ملك126364

الغربيةاألدبىمبصرالعال ابو على ابراهيم الهادى عبد مها126365

الغربيةاألدبىمبصرعمار رجب جمال هايدى126366

الغربيةاألدبىمبصرالسيسى هللا عبد خالد شروق126367

الغربيةاألدبىمبصرالجبالى محمد محمد جهاد126368

الغربيةاألدبىمبصرطاهر حامد حامد حماس126369

الغربيةاألدبىمبصردياب ابراهيم رشاد صباح126370

الغربيةاألدبىمبصرقلقيله مصطفى حماد مريم126371

الغربيةاألدبىمبصرعيسى ابراهيم الفتاح عبد شيماء126372

الغربيةاألدبىمبصرعيسى محمود جمال ناهد126373

الغربيةاألدبىمبصرحماد ابراهيم محمد محمد االء126374

الغربيةاألدبىمبصرالداودى ابراهيم سامى ساره126375

الغربيةاألدبىمبصرالجواد عبد السيد محمد طه مريم126376

الغربيةاألدبىمبصرجاد احمد صالح سمير هايدى126377

الغربيةاألدبىمبصرالعمروسى احمد كمال اسالم126378

الغربيةاألدبىمبصررحيل شالبى السيد ايه126379

الغربيةاألدبىمبصرغانم منصور غانم صابر امانى126380

الغربيةاألدبىمبصررضوان الدسوقى محمد امانى126381

الغربيةاألدبىمبصرخليل محمد جمال شرين126382

الغربيةاألدبىمبصرالعمروسى الفتاح عبد السيد والء126383

الغربيةاألدبىمبصرالشوره العزيز عبد محمد ياسمين126384

الغربيةاألدبىمبصرحبيب عمر احمد رحاب126385

الغربيةاألدبىمبصرحلمى محمد يونس محمد مى126386

الغربيةاألدبىمبصرخاطر على الرحمن عبد زينب126387

الغربيةاألدبىمبصرالعزم ابو الشحات السيد اسراء126388

الغربيةاألدبىمبصرعلى محمد الفتاح عبد محمد اسماء126389

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى محمد الفتوح ابو محمد اميره126390

الغربيةاألدبىمبصرالشيخى الرحمن عبد رضا ايه126391

الغربيةاألدبىمبصرجوده محمد بسيونى عاطف ندى126392
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ثاناخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن383برما/ ف

ثانبرما/ ف

ن315برما/ ف

ن383برما/ ف

ن315شبشير حصة/ ف

ن384الغربية الشرفا كفر/ ف

ن333الغربية الشرفا كفر/ ف

ن438الغربية الشرفا كفر/ ف

ن386الغربية الشرفا كفر/ ف

ن386الغربية الشرفا كفر/ ف

ن352الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ن320نواج/ ف

ثاننواج/ ف

ن329نواج/ ف

ثاننواج/ ف

ن329ابوشامية احمد/ ف

ن398ابوشامية احمد/ ف

ثاننفيا/ ف

ثاننفيا/ ف

ن347نفيا/ ف

ثاننفيا/ ف

ن328سليم الشيخ كفر/ ف

ن344سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن323سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

راسبقطور/ ف

ن323قطور/ ف

ثانقطور/ ف

راسبقطور/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرالنجار على عادل ايه126393

الغربيةاألدبىمبصرالنجار احمد محمد ايمان126394

الغربيةاألدبىمبصرالدجوى محمد على مجدى نورا126395

الغربيةاألدبىمبصرالشحرى يوسف شكرى هدى126396

الغربيةاألدبىمبصرالبربرى توفيق محمد اميره126397

الغربيةاألدبىمبصرعبده ابراهيم محمد اسراء126398

الغربيةاألدبىمبصرالبرى محمود مسعد اسراء126399

الغربيةاألدبىمبصرالسنصار فتحى محمد هبه126400

الغربيةاألدبىمبصرالهطيل خليفه حسن اسراء126401

الغربيةاألدبىمبصرسليم طلعت الكريم عبد ايه126402

الغربيةاألدبىمبصرجمعه بسيونى نجاح هند126403

الغربيةاألدبىمبصرطيبه ابراهيم حسن نعيم داليا126404

الغربيةاألدبىمبصردياب احمد سيد اليزيد ابو احمد سيد نورهان126405

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى السيد تامر اسراء126406

الغربيةاألدبىمبصرالشاذلى على محمد اسماء126407

الغربيةاألدبىمبصرحشيش محمود المطلب عبد على ايمان126408

الغربيةاألدبىمبصرشريف ابراهيم سعيد محمد بسنت126409

الغربيةاألدبىمبصررزق ابراهيم الحميد عبد عطا االء126410

الغربيةاألدبىمبصرشتات محمد على مريم126411

الغربيةاألدبىمبصرعمار بسيونى محمد مجدى نجالء126412

الغربيةاألدبىمبصرالقطب محمود محمد ياسر ياسمين126413

الغربيةاألدبىمبصراحمد سيد رجب اسراء126414

الغربيةاألدبىمبصرزعير بلتاجى السيد ايمان126415

الغربيةاألدبىمبصرالحسنين السيد محمد رزق هدير126416

الغربيةاألدبىمبصرالترامسى الملك عبد الرحمن عبد خديجه126417

الغربيةاألدبىمبصرسالمه محمد السعيد هللا عبد دينا126418

الغربيةاألدبىمبصرحشيش ابو القادر عبد وليد فايزه126419

الغربيةاألدبىمبصرالبسيونى ابراهيم مسعد ابراهيم ايمان126420

الغربيةاألدبىمبصرالبهوتى احمد محمد حامد ريهام126421

الغربيةاألدبىمبصرالبلتاجى السيد البلتاجى شعبان مها126422

الغربيةاألدبىمبصرالغيط ابو مأمون ذكى اسراء126423

الغربيةاألدبىمبصرالمنصورى عطا اشرف اسماء126424

الغربيةاألدبىمبصرداود رجب عادل ايه126425

الغربيةاألدبىمبصرالسعدنى حسن رمضان رمضان مريم126427

الغربيةاألدبىمبصرعيسى ابراهيم الغفار عبد زينب126428

الغربيةاألدبىمبصرالشندالتى هللا عبد محمد سمير عزه126429

الغربيةاألدبىمبصرعلى احمد خالد مؤمنه126430

الغربيةاألدبىمبصرالبيومى احمد احمد مها126431

الغربيةاألدبىمبصرالعزونى محمد سعد منال126432

الغربيةاألدبىمبصرالشناوى الرسول عبد فايز مريم126433

الغربيةاألدبىمبصرالمكاوى الفتاح عبد السميع عبد هاجر126434

الغربيةاألدبىمبصرسليمان ابو محمد مصطفى ليلى126435
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ن315البكرى عزبة/ ف

ن315البكرى عزبة/ ف

ن315البكرى عزبة/ ف

راسبالبكرى عزبة/ ف

راسببسجين رجب محمد/ ف

ن321بسجين رجب محمد/ ف

ن332بسجين رجب محمد/ ف

ن316بسجين رجب محمد/ ف

ثانصرد/ ف

ثانصرد/ ف

ن347صرد/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ن380البحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ن394البحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ن324البحرية العتوة/ ف

ن335الجابرية/ ف

ثانالجابرية/ ف

راسبالجابرية/ ف

ثانالجابرية/ ف

ثانالعامرية/ ف

ن335العامرية/ ف

راسبدنوشر/ ف

ثاندنوشر/ ف

ثاندنوشر/ ف

ثانبابل شبرا/ ف

ثانبابل شبرا/ ف

راسببابل شبرا/ ف

ن347بالعلو الحسين/ ف

ن340تراب صفط/ ف

ن391تراب صفط/ ف

ثانتراب صفط/ ف

ن333تراب صفط/ ف

ن317تراب صفط/ ف

ثانتراب صفط/ ف

ن353تراب صفط/ ف

ن318بالغربية حجازى كفر/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4791

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الغربيةاألدبىمبصرالسيد صادق المنعم عبد سماء126436

الغربيةاألدبىمبصرحامد الفتاح عبد رضا امل126437

الغربيةاألدبىمبصرراشد القادر عبد شعبان دينا126438

الغربيةاألدبىمبصرجماز الشودفى محمد حنان126439

الغربيةاألدبىمبصرهللا جاب محمود ابراهيم محمود سلسبيل126440

الغربيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الجواد عبد فيفى126441

الغربيةاألدبىمبصرالهنداوى شعبان السعيد منار126442

الغربيةاألدبىمبصرالمقصود عبد ابراهيم السيد نورهان126443

الغربيةاألدبىمبصرالنوسانى حلمى جمال نورهان126444

الغربيةاألدبىمبصرشعير ابراهيم يسرى نورهان126445

الغربيةاألدبىمبصرعطيه رمضان العشرى رجب ايمان126446

الغربيةاألدبىمبصرربه عبد بدوى محمود على ندى126447

الغربيةاألدبىمبصررضا محمد بديع حسام امال126448

الغربيةاألدبىمبصرمنصور حسنين ماجد حياه126449

الغربيةاألدبىمبصرالقناوى الفتاح عبد فتحى زينب126450

الغربيةاألدبىمبصرالهاللى محمد شريف نهال126451

الغربيةاألدبىمبصرالشاعر مسعد السباعى سلوى126452

الغربيةاألدبىمبصرالضوينى طه الجليل عبد فاطمه126453

الغربيةاألدبىمبصرالزغلى حجازى احمد مياده126454

الغربيةاألدبىمبصراليمانى البسيونى محمد هند126455

الغربيةاألدبىمبصرزرد مخيمر الوهاب عبد مسعد اسراء126456

الغربيةاألدبىمبصرفرك ابراهيم مصطفى مريم126457

الغربيةاألدبىمبصرالبرغوت العظيم عبد هللا عبد محمد اسراء126458

الغربيةاألدبىمبصرمحمد عبده محمد على امنيه126459

الغربيةاألدبىمبصرمسلم الحليم عبد عطيه سوزان126460

الغربيةاألدبىمبصرالتلب الرؤف عبد هللا عبد ايه126461

الغربيةاألدبىمبصرالشين السباعى الحميد عبد محمد مروه126462

الغربيةاألدبىمبصرمعوض شاهين شاهين ماهر هبه126463

الغربيةاألدبىمبصراالبيارى محروس فرج هبه126464

الغربيةاألدبىمبصرعلى عاشور عطيه عادل فوزيه126465

الغربيةاألدبىمبصرالقصاص البيومى محمد ماهر هانم126466

الغربيةاألدبىمبصرالغفار عبد الوكيل عبد السيد وفاء126467

الغربيةاألدبىمبصرالحسانين الحكيم عبد الدين عالء مى126468

الغربيةاألدبىمبصرعتيت عمر محمد حمدى اسراء126469

الغربيةاألدبىمبصرعجاجه ابو شحاته العزيز عبد صبرى دعاء126470

الغربيةاألدبىمبصرمناع محمد رشاد عاطف فاطمه126471

الغربيةاألدبىمبصرالصفتى ظاهر المطلب عبد ظاهر ريهام126472

الغربيةاألدبىمبصرنجله عفيفى احمد خالف فاطمه126473

الغربيةاألدبىمبصرفراج سليمان محمد صبحى ميار126474

الغربيةاألدبىمبصرربيع محمود عادل داليا126475

الغربيةاألدبىمبصرالنجار اسماعيل صبرى راضين126476

الغربيةاألدبىمبصرالمالح محمد عادل رندا126477
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ن318الشهيدى/ ف

ثانالمعتمدية/ ف

ن365المعتمدية/ ف

ن345المعتمدية/ ف

ثانالمعتمدية/ ف

ثانالمعتمدية/ ف

ن327.5المعتمدية/ ف

ثانالمعتمدية/ ف

ن423المعتمدية/ ف

ن343المعتمدية/ ف

ن364حسن محلة/ ف

ن326عساس ميت/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ن343زياد محلة/ ف

ن369زياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ن315زياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ن329العزب تفهنا/ ف

ن321نواى كفر/ ف

ن348سنباط/ ف

ن352سنباط/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ثانبالغربية الجعفرية/ ف

ن315بالغربية الجعفرية/ ف

ن333بالغربية الجعفرية/ ف

ثانمزيد طوخ/ ف

ن330مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن327مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن337بلكيم/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ثانالحصة اكوة/ ف

راسبالناصرية كفر/ ف

راسبالناصرية كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ن325قسطا/ ف

ن325الغابة كتامة/ ف

ن316الغابة كتامة/ ف

راسبالغابة كتامة/ ف
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الغربيةاألدبىمبصرهللا طاب ابراهيم محمود ابراهيم نجوى126478

الغربيةاألدبىمبصربركات عطيه محمود السيد هويدا126479

الغربيةاألدبىمبصردياب فهمى السيد اسراء126480

الغربيةاألدبىمبصرالنفياوى ابراهيم احمد محمود عبير126481

الغربيةاألدبىمبصرغانم الفتاح عبد الواحد عبد بدريه126482

الغربيةاألدبىمبصرالجوخه ابو محمد احمد محسن دينا126483

الغربيةاألدبىمبصرالدايم عبد حسانين رمضان منار126484

الغربيةاألدبىمبصرنوفل على محمد سعيد رقيه126485

الغربيةاألدبىمبصرالشرنوبى يوسف محمد العظيم عبد اميره126486

الغربيةاألدبىمبصرطه ابراهيم محمد الرازق عبد عفاف126487

الغربيةاألدبىمبصرعمر مصطفى السيد سعيد غاده126488

الغربيةاألدبىمبصرالشرنوبى محمد احمد الكريم عبد فاطمه126489

الغربيةاألدبىمبصرعقل محمد جعفر كمال منى126490

الغربيةاألدبىمبصرمناع اليزيد ابو فتوح ايمن ندى126491

الغربيةاألدبىمبصرخطاب السيد دسوقى عاشور هاجر126492

الغربيةاألدبىمبصرالمغربى احمد السيد ايه126493

الغربيةاألدبىمبصربربش محمد قطب ابراهيم منار126494

الغربيةاألدبىمبصرراضى العزيز عبد خالد اسالم126495

الغربيةاألدبىمبصرمزروع سالم نبيه على ايمان126496

الغربيةاألدبىمبصرصديق المجد ابو محمد منتصر مى126497

الشيخ كفراألدبىمبصرالسعيد القادر عبد احمد اميره126498

الشيخ كفراألدبىمبصرالجرم رجب الكريم عبد يعقوب مريم126499

الشيخ كفراألدبىمبصرشتا درغام ابراهيم اسماء126500

الشيخ كفراألدبىمبصرالجرم القادر عبد فتحى اسماء126501

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمد ابراهيم عادل امينه126502

الشيخ كفراألدبىمبصرصحصاح ابراهيم على محمد ايه126503

الشيخ كفراألدبىمبصرصحصاح محمد المولى عبد ربيع صباح126504

الشيخ كفراألدبىمبصرزايد فرج العاطى عبد محمد ندا126505

الشيخ كفراألدبىمبصرصحصاح محمد هللا عبد كرم وفاء126506

الشيخ كفراألدبىمبصرشنب ابو احمد عادل اسراء126507

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد محمود محمد السيد الشيماء126508

الشيخ كفراألدبىمبصرحماد فتحى صبحى فكيه امل126509

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى محمود احمد يسرى ساره126510

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد محمد عطيه مجدى شرين126511

الشيخ كفراألدبىمبصرخليل احمد هللا عبد احمد نورهان126512

الشيخ كفراألدبىمبصرحافظ على اسماعيل على هاجر126513

الشيخ كفراألدبىمبصررياض مخلوف فزاع رحاب126514

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر محمد احمد على ساره126515

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد محمد الشوادفى لمياء126516

الشيخ كفراألدبىمبصرمكاوى محمد صابر مروه126517

الشيخ كفراألدبىمبصرالطباخ محمد احمد نوران126518

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح العزبز عبد ابراهيم هدير126519
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ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

راسبالغابة كتامة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن329القضابة/ ف

ن321القضابة/ ف

ن331القضابة/ ف

ن321القضابة/ ف

راسبالحمام كفر/ ف

ن326الحمام كفر/ ف

ن323الحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

راسبالحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ن392الفرستق/ ف

ثانالفرستق/ ف

ن348كفرالشيخ/ ف

ن349كفرالشيخ/ ف

ن322مسير/ ف

ن341مسير/ ف

ن333مسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ن356مسير/ ف

ن323الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن328الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثاناريمون/ ف

راسباريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ن404اريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

راسباريمون/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرفيتور ضيف السيد ضيف اسماء126520

الشيخ كفراألدبىمبصرداود على السيد سامى ايمان126521

الشيخ كفراألدبىمبصرالمعطى عبد العزيز عبد عياد ساره126522

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد رجب ابراهيم عصام ساميه126523

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم ربه عبد حطاوى مسعد سماح126524

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد نصر حمدى شيماء126525

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد ابراهيم فتحى صبحى صباح126526

الشيخ كفراألدبىمبصرعسل موسى محمد موسى عيده126527

الشيخ كفراألدبىمبصررشوان هللا فتح فيصل مروه126528

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى السيد ربه عبد اسامه شيماء126529

الشيخ كفراألدبىمبصرعقبه المنعم عبد الدين سعد نجوى126530

الشيخ كفراألدبىمبصربسيونى ابراهيم السيد نورا126531

الشيخ كفراألدبىمبصرموسى قاسم محمد احمد سمر126532

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد على النبى عبد اسماء126533

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود عامر صالح ياسمين126534

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى مرسى ابراهيم محمد اسراء126535

الشيخ كفراألدبىمبصرالقلينى محمد محمد عادل ريهام126536

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد سيد المنصف عبد النبى عبد سالى126537

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد الباقى عبد فوزى الباقى عبد ناديه126538

الشيخ كفراألدبىمبصرالعينين ابو السيد العينين ابو رمضان نسرين126539

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد العزيز عبد محمد حسان ايه126540

الشيخ كفراألدبىمبصرالصفتى احمد سيد احمد على على حفصه126541

الشيخ كفراألدبىمبصرتوفيق رشاد محمد نيفين126542

الشيخ كفراألدبىمبصرمرسى خنافير عوض هاجر126543

الشيخ كفراألدبىمبصرغنام بسيونى العزيز عبد محمد شيماء126544

الشيخ كفراألدبىمبصرهارون محمد محمد صالح فاطمه126545

الشيخ كفراألدبىمبصرعيد ابراهيم السعيد محمد هند126546

الشيخ كفراألدبىمبصرمبروك الرازق عبد احمد فتحى يارا126547

الشيخ كفراألدبىمبصرجادو ابراهيم محمود محمد اسراء126548

الشيخ كفراألدبىمبصرفضل ابراهيم طه طارق ايمان126549

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان ربه عبد السعيد بسيونى ايه126550

الشيخ كفراألدبىمبصرعشره حسين احمد محمد فاطمه126551

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان سعد السعيد هللا عبد هاجر126552

الشيخ كفراألدبىمبصرالدايم عبد محمد محمد حميده هبه126553

الشيخ كفراألدبىمبصرزعلوك قطب محمد محمد والء126554

الشيخ كفراألدبىمبصرالحسينى ابراهيم حامد حميده126555

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده محمد سليمان شمس ناديه126556

الشيخ كفراألدبىمبصرالشباسى الفتاح عبد ابراهيم السعيد اسماء126557

الشيخ كفراألدبىمبصرزين احمد سيد الفتاح عبد الفتاح عبد ايمان126558

الشيخ كفراألدبىمبصرالبنا سالمه على ايمن ايه126559

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد اسماعيل خالد شيماء126560

الشيخ كفراألدبىمبصربليح حمزه محمد خالد منى126561
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ن335صندال/ ف

ن350صندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ن349صندال/ ف

ن341صندال/ ف

ثانصندال/ ف

راسبصندال/ ف

ن323الخادمية/ ف

ن350الخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ن315الشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

راسبالمرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ن349المرابعين/ ف

ثاندقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ن315متبول/ ف

ن328متبول/ ف

ن315متبول/ ف

ن315متبول/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن315دسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن330دسوق/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ن333ابوزيادة/ ف

ن390ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن333ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالبريدى حسانين عباس يسرى منى126562

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنتبلى السيد السيد مصطفى نيره126563

الشيخ كفراألدبىمبصرالخير ابو اللطيف عبد رشاد محمد خالد ياسمين126564

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنتبلى والى السيد سعد اميره126565

الشيخ كفراألدبىمبصررمضان السعيد الدين سراج رانيا126566

الشيخ كفراألدبىمبصرفليفل السيد رمضان السيد سناء126567

الشيخ كفراألدبىمبصرعطيه العظيم عبد الرحمن عبد رفيق سوميه126568

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد حسنى محمد رجب محمد عبير126569

الشيخ كفراألدبىمبصرفليفل قطب محمد ابراهيم نجوى126570

الشيخ كفراألدبىمبصرالباز مصطفى احمد وفاء126571

الشيخ كفراألدبىمبصرالباز السيد مصطفى احمد والء126572

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنتبلى محمود محمود مصطفى وفاء126573

الشيخ كفراألدبىمبصرعامر محمد جمعه محمد ياسمين126574

الشيخ كفراألدبىمبصرداود على محمد صالح اميره126575

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد مصطفى جمعه السيد ايمان126576

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص الشرنوبى سعد السيد ايمان126577

الشيخ كفراألدبىمبصرالقفاص مصطفى مسعود شعبان دينا126578

الشيخ كفراألدبىمبصرحنصوره الرحمن عبد جمعه رجب عزه126579

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى خليل مسعود لبنى126580

الشيخ كفراألدبىمبصرعنان محمد الرحمن عبد اسراء126581

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسياوى على محمد محمد داليا126582

الشيخ كفراألدبىمبصرشتا محمد طه طلعت سلمى126583

الشيخ كفراألدبىمبصرالغروبى حسنين العزيز عبد وجيه شيماء126584

الشيخ كفراألدبىمبصرالصياد الهادى عبد احمد عادل فاطمه126585

الشيخ كفراألدبىمبصرغراره ابو مصطفى الفتوح ابو ابراهيم نرمين126586

الشيخ كفراألدبىمبصرالصباغ محمد محمود غاده126587

الشيخ كفراألدبىمبصرشتا اسماعيل السيد شريف شروق126588

الشيخ كفراألدبىمبصرالعنيين ابو محمد الغنى عبد محمد نسمه126589

الشيخ كفراألدبىمبصرصالح مرسى محمد جمعه فاطمه126590

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج بسيونى الحى عبد محمد اسماء126591

الشيخ كفراألدبىمبصرالشاذلى يوسف على ابراهيم على اسراء126592

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد رضوان محمد محمد اسماء126593

الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد كمال عزت ايمان126594

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى الحميد عبد ابراهيم رحمه126595

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد احمد السالم عبد ساره126596

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد السيد سامى شروق126597

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم كمال شعبان عزيزه126598

الشيخ كفراألدبىمبصرخليفه ابو محمود على غاليه126599

الشيخ كفراألدبىمبصرالغفار عبد اليزيد ابو جمال ليلى126600

الشيخ كفراألدبىمبصرغالى محمد على ابراهيم نورهان126601

الشيخ كفراألدبىمبصرجاويش العال عبد صبرى هبه126602

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد خليل صبحى هدير126603
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ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن346المدينة سنهور/ ف

ن330المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن354المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن315المدينة سنهور/ ف

ن315المدينة سنهور/ ف

ن315المدينة سنهور/ ف

ن332المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن315البياض/ ف

ن320البياض/ ف

راسبالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ن319سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن334سالم سيدى/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه بهجات محمد ياسمين126604

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى رمضان فرحات يسرا126605

الشيخ كفراألدبىمبصرالنحيلى على حسن صبرى ايمان126606

الشيخ كفراألدبىمبصرعقاب احمد السالم عبد حسن روحيه126607

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى محمد محمود سمير امنيه126608

الشيخ كفراألدبىمبصرطه الغفار عبد طالب ابو مروه126609

الشيخ كفراألدبىمبصرمشعل مصطفى عطيه اسماء126610

الشيخ كفراألدبىمبصرالشافعى اللطيف عبد محمد الفتاح عبد فاطمه126611

الشيخ كفراألدبىمبصرهنداوى محمد محمد محمود االء126612

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود عطيه محمود امنيه126613

الشيخ كفراألدبىمبصرالديب حسن عزت عصام اميره126614

الشيخ كفراألدبىمبصرحسين يوسف حسين رضا ايه126615

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد صالح على محمد جهاد126616

الشيخ كفراألدبىمبصرالفرجانى محمد محمود محمد رانيا126617

الشيخ كفراألدبىمبصرهاشم محمد على محمد اسراء126618

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد يوسف اللطيف عبد ماهر مروه126619

الشيخ كفراألدبىمبصرالحميد عبد محمد صبرى نجاه126620

الشيخ كفراألدبىمبصرخوات ابو بسيونى محمد عزب اسماء126621

الشيخ كفراألدبىمبصرزهران رزق على على اسماء126622

الشيخ كفراألدبىمبصرالعزقه ابراهيم محمد هللا عبد ايناس126623

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمد فتحى ماهر عزيزه126624

الشيخ كفراألدبىمبصرناصر هللا فتح محمد الغنى عبد منى126625

الشيخ كفراألدبىمبصرالفقى السالم عبد الباقى عبد رزق هبه126626

الشيخ كفراألدبىمبصرالجواد عبد خليفه احمد خليفه مها126627

الشيخ كفراألدبىمبصرندا احمد محمد حامد اميره126628

الشيخ كفراألدبىمبصرقنعر رجب العزيزى بشير ايمان126629

الشيخ كفراألدبىمبصرزيد اسماعيل اسماعيل ايه126630

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان جمعه محمد مندور ياسمين126631

الشيخ كفراألدبىمبصرالفاضلى محمد محمد ابراهيم اسراء126632

الشيخ كفراألدبىمبصرالخولى السيد هللا عبد الناصر عبد اسماء126633

الشيخ كفراألدبىمبصرسليمان مرسى عباس مرسى ياسمين126634

الشيخ كفراألدبىمبصرالسقا السالم عبد ابراهيم السعيد بسمه126635

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر ابو بسطاويسى زكريا جابر اسراء126636

الشيخ كفراألدبىمبصرشلبى على على رشاد ايمان126637

الشيخ كفراألدبىمبصرالجدايل ابو السيد ابراهيم محمد نيره126638

الشيخ كفراألدبىمبصرالعماوى اسماعيل هللا فتح اسماعيل ايمان126639

الشيخ كفراألدبىمبصرعلى عطيه طه مصطفى مها126640

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه على بسيونى رمضان ندى126641

الشيخ كفراألدبىمبصرالعطار ابراهيم الشوادفى عصام فاطمه126642

الشيخ كفراألدبىمبصرايراهيم التواب عبد جمعه نبيه126643

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد نسيم فرحه126644

الشيخ كفراألدبىمبصربدر بدر السيد احمد فايزه126645
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ن358سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن315عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن326عباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ن321عباس منشأة/ ف

ن315عباس منشأة/ ف

ن315عباس منشأة/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ثانالشيخ بكفر دمرو/ ف

ن315الفقى نزية/ ف

ن324الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن328الفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ن315القصابى/ ف

ن315القصابى/ ف

ن323القصابى/ ف

ن315القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن317القصابى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن332قلين/ ف

ثانصروه/ ف

ثانصروه/ ف

ثانصروه/ ف

ثانصروه/ ف

ثانالرصيف/ ف

ن334الرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرخميس على عصام شيماء126646

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم السيد حافظ لمياء126647

الشيخ كفراألدبىمبصرمنصور المجيد عبد السميع عبد نعمان اسراء126648

الشيخ كفراألدبىمبصراسماعيل المجيد عبد السيد خالد اسماء126649

الشيخ كفراألدبىمبصرفوده على صابر رمضان ايمان126650

الشيخ كفراألدبىمبصررجب محمد ماهر خضره126651

الشيخ كفراألدبىمبصرسليم موسى فتحى محمد سماح126652

الشيخ كفراألدبىمبصربيومى يحيى بيومى رمضان شيماء126653

الشيخ كفراألدبىمبصريوسف محمود ابراهيم كمال نهال126654

الشيخ كفراألدبىمبصرفرج محمد على دينا126655

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى السيد غازى عزيزه126656

الشيخ كفراألدبىمبصررفاعى الجواد عبد ابراهيم سلمى126657

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا رزق محمد خليفه فايزه126658

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد حسن محمد على صديقه126659

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمود فهمى محمد مصطفى ايه126660

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين زين هاشم جبر على اسماء126661

الشيخ كفراألدبىمبصرالشقه محمود محمد اسراء126662

الشيخ كفراألدبىمبصردقماق احمد محمود دعاء126663

الشيخ كفراألدبىمبصرالراعى كمال محمد دينا126664

الشيخ كفراألدبىمبصرحموده على اللطيف عبد كامليا126665

الشيخ كفراألدبىمبصربدر محمد شحاته مهديه126666

الشيخ كفراألدبىمبصرالدين تاج المنعم عبد طالل نانسى126667

الشيخ كفراألدبىمبصرالطويله محروس محروس نورهان126668

الشيخ كفراألدبىمبصرجعفر يوسف محمد اسماء126669

الشيخ كفراألدبىمبصرهللا عبد العزيز عبد زغلول نجيب ايمان126670

الشيخ كفراألدبىمبصرعوض على لطفى وفاء126671

الشيخ كفراألدبىمبصرشكر محمد شحاته احمد ابتسام126672

الشيخ كفراألدبىمبصرالوهاب عبد المجيد عبد خليل اسماء126673

الشيخ كفراألدبىمبصرالقن مغازى الحى عبد محمد اسماء126674

الشيخ كفراألدبىمبصربدر حسن على ابراهيم ايمان126675

الشيخ كفراألدبىمبصرسحلول السيد السيد سامى ايمان126676

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر مسعود محمد قدرى ايه126677

الشيخ كفراألدبىمبصربدر احمد محمد سعد حنان126678

الشيخ كفراألدبىمبصرالسمرور ابراهيم هللا عبد سنيه126679

الشيخ كفراألدبىمبصرالسبعاوى محمد ابراهيم صالح مروه126680

الشيخ كفراألدبىمبصرسحلول السيد محمد هدى126681

الشيخ كفراألدبىمبصرعمر الغفار عبد احمد محمد انجى126682

الشيخ كفراألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم نسيم ابراهيم رانيا126683

الشيخ كفراألدبىمبصرامبارك زيد ابو رياض ليلى126684

الشيخ كفراألدبىمبصرالدسوقى احمد الشافعى سحر126685

الشيخ كفراألدبىمبصرالليثى السيد صالح فتحى نجالء126686

الشيخ كفراألدبىمبصرجاد محمود سعد صالح هنيه126687
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ن320الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن335المثلث/ ف

ن317المثلث/ ف

ن315المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن337المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن359المثلث/ ف

ثانفوه/ ف

ن342فوه/ ف

ن347السالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

ن324مطوبس/ ف

ن334مطوبس/ ف

ن346مطوبس/ ف

ن323مطوبس/ ف

ن327مطوبس/ ف

ن318مطوبس/ ف

ن352مطوبس/ ف

ن344مطوبس/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ن333العظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

ن331العظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

راسبالعظمة/ ف

ن330العظمة/ ف

ثانالعظمة/ ف

ثانبيال/ ف

راسببيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن352الطويل الكوم/ ف

ن337الطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف
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الشيخ كفراألدبىمبصرالسيد محمد محمد احمد اسماء126688

الشيخ كفراألدبىمبصرالكريم عبد السميع عبد صبحى ايه126689

الشيخ كفراألدبىمبصرالعرابى السيد مصطفى ايه126690

الشيخ كفراألدبىمبصرالباز بدر الباز محمد جواهر126691

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد فتحى محمد رغده126692

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد محمود ذكى رحاب126693

الشيخ كفراألدبىمبصرابراهيم محمد محمد زينب126694

الشيخ كفراألدبىمبصرمصطفى جمعه الزكى جمعه شيماء126695

الشيخ كفراألدبىمبصرالفتاح عبد سعد محمد شيماء126696

الشيخ كفراألدبىمبصرالمرسى الرازق عبد النبى عبد مى126697

الشيخ كفراألدبىمبصرالسالم عبد هللا عبد السيد مياده126698

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ابراهيم السيد السيد اسماء126699

الشيخ كفراألدبىمبصرالزعيم محمد محمد رمضان ايه126700

الشيخ كفراألدبىمبصرالدليل العزيز عبد هالل حنان126701

الشيخ كفراألدبىمبصرعثمان رمضان محمد صابرين126702

الشيخ كفراألدبىمبصرشاهين حسن احمد منصور امل126703

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم محمد هللا عبد عادل نعمه126704

الشيخ كفراألدبىمبصرمسعود على مسعود هناوه126705

الشيخ كفراألدبىمبصرغازى الفضيل عبد علوانى حفصه126706

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى حسن العزيز عبد حسن خلود126707

الشيخ كفراألدبىمبصرعيسى حسن العزيز عبد راضى عزيزه126708

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى عوض الدسوقى كمال ساميه126709

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد جالل وليد نورهان126710

الدقهليةاألدبىمبصروهبه الشبراوى على فتحى ياسمين126711

الدقهليةاألدبىمبصراحمد النبى عبد الفتاح عبد علياء126712

الدقهليةاألدبىمبصرمطاوع على ياسر مياده126713

الدقهليةاألدبىمبصرالمهدى حسن حسين حسن نورا126714

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على محمود اسراء126715

الدقهليةاألدبىمبصرسليم خاطر الظاهر عبد اسماء126716

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل ابراهيم الرازق عبد نجاح امانى126717

الدقهليةاألدبىمبصرجانو رمضان حسن البديع عبد حسناء126718

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد السيد وفا الدين عالء غاده126719

الدقهليةاألدبىمبصرالجمل محمد بكر محمد ندا126720

الدقهليةاألدبىمبصرالطوخى محمد محمد محمود نورا126721

الدقهليةاألدبىمبصرليله الدسوقى محمد هاله126722

الدقهليةاألدبىمبصرالغندور محمد فوده فوده هناء126723

الدقهليةاألدبىمبصرعيد السيد الموجى عثمان احمد اسماء126724

الدقهليةاألدبىمبصرشوربه محمد الغنى عبد الغنى عبد منى126725

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد فهيم فاروق عبده تحيه126726

الدقهليةاألدبىمبصرالخالوى على محمد حمدينو ندى126727

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عبده رشاد محمد ندى126728

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد رجب عادل طهره126729
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ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن324الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن315الحامول/ ف

ن325الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن326الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن318بلطيم/ ف

راسببلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ن315بلطيم/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ن330البرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ن319البرلس برج/ ف

ن361البرلس برج/ ف

ن342البرلس برج/ ف

ن385المنصورة/ ف

ن334المنصورة/ ف

ن323المنصورة/ ف

ن316المنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ن345المنصورة/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن399الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن334الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن324الحجر اويش/ ف

ن352الحجر اويش/ ف

ن331الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

راسبشها/ ف

ن340شها/ ف

ثانتلبانة/ ف

ن353تلبانة/ ف

ن347تلبانة/ ف

ثانعلى ميت/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالعوضى حسين ابراهيم ياسمين126730

الدقهليةاألدبىمبصرجبل عثمان عثمان صبرى ساره126731

الدقهليةاألدبىمبصرمرعى محمد محمد صابر خديجه126732

الدقهليةاألدبىمبصرالسلكاوى العزيز عبد فؤاد الحسانين زينب126733

الدقهليةاألدبىمبصراالزمازى محمد محمد فرج الشيماء126734

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد عثمان ابراهيم محمود مياده126735

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد مقبل السيد احمد هدى126736

الدقهليةاألدبىمبصرعصفور هللا عبد الرازق عبد ماهر اسماء126737

الدقهليةاألدبىمبصرطلبه ابراهيم امين ابراهيم ريهام126738

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم خليل الوهاب عبد احمد مريم126739

الدقهليةاألدبىمبصرسالمه فرج فرج عوض اسماء126740

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم صابر الشحات رضا رانيا126741

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم محمود احمد محمد سعيده126742

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الشربينى السيد فاطمه126743

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد عارف رضا هاجر126744

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد احمد هللا عبد هللا عبد اسراء126745

الدقهليةاألدبىمبصرفرج رضوان فتوح الدين عالء اميره126746

الدقهليةاألدبىمبصربشير عطيه مصطفى عطيه حنان126747

الدقهليةاألدبىمبصراحمد رمضان نظير حمدى ريهام126748

الدقهليةاألدبىمبصراحمد امين محمد عصام ساره126749

الدقهليةاألدبىمبصرزيدان محمد محمود السيد وائل ندى126750

الدقهليةاألدبىمبصرخضر مصطفى مهدى محمد مهدى خديجه126751

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حامد فضل جمال زينب126752

الدقهليةاألدبىمبصرالغلبان على المنعم عبد اميره126753

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد على الوهاب عبد رضا بوسى126754

الدقهليةاألدبىمبصرالعيوطى ابراهيم محمد صالح اسماء126755

الدقهليةاألدبىمبصرشبانه صالح عنانى حامد امال126756

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد البر عبد خيرى ايمان126757

الدقهليةاألدبىمبصرالنقيب احمد السيد اسامه اسراء126758

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى مصطفى محمد محمد دينا126759

الدقهليةاألدبىمبصرالدقليجه عماره مغاورى محمود رئيفه126760

الدقهليةاألدبىمبصرالسعود ابو حمدى محمود محمد شروق126761

الدقهليةاألدبىمبصراحمد بركات لطفى بركات اسماء126762

الدقهليةاألدبىمبصرمحرم محمد ابراهيم محمود نوره126763

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ابراهيم اشرف ياسمين126764

الدقهليةاألدبىمبصرحسن احمد حسن ايه126765

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد السيد محمد حنان126766

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل محمد ظريف هاجر126767

الدقهليةاألدبىمبصرالحليم عبد محمد الحليم عبد الهام126768

الدقهليةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد حسن طارق نورا126769

الدقهليةاألدبىمبصرحسن العزيز عبد حسن طارق عزيزه126770

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد السيد حماده ايه126771
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ن315على ميت/ ف

راسبسندوب منية/ ف

راسبسندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن332سندوب منية/ ف

ن315سندوب منية/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

راسبدمنة محلة منية/ ف

ثاندمنة محلة منية/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

ن317العز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ن352مراس بنى كوم/ ف

راسببلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

راسببلجاى/ ف

ثانبلجاى/ ف

ن320بلجاى/ ف

ن333بلجاى/ ف

راسبيعيش ميت/ ف

راسبيعيش ميت/ ف

ثانالنور كوم/ ف

ثانبالدقهلية الرحمانية/ ف

ن334جصفا/ ف

ثانجصفا/ ف

ثانهالل الشيخ كفر/ ف

ثانبشال/ ف

ن334بشال/ ف

ثانبشال/ ف

ثانبشال/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالزهايرة/ ف

ثانالزهايرة/ ف

ثانالزهايرة/ ف

ن349شبراهور/ ف

ثانشبراهور/ ف

راسبشبراهور/ ف

ن321الحصاينة/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4807

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةاألدبىمبصرحجاج السيد محمد صبرى اسماء126772

الدقهليةاألدبىمبصريوسف السيد محمد زينب126773

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم احمد الشحات اسماء126774

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سليم هيكل ايه126775

الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد حبيب عيسى ايه126776

الدقهليةاألدبىمبصرالفرح ابو الشربينى عمر ايه126777

الدقهليةاألدبىمبصراحمد حامد على نبيل امنيه126778

الدقهليةاألدبىمبصراحمد فرحات احمد فتحيه126779

الدقهليةاألدبىمبصررضوان محمد شعبان محمود وفاء126780

الدقهليةاألدبىمبصرالعزازى خليل احمد ايه126781

الدقهليةاألدبىمبصررزق السيد حازم الزهراء126782

الدقهليةاألدبىمبصرغنام محمد ابراهيم اسماء126783

الدقهليةاألدبىمبصرعيسى محفوظ شعبان ايه126784

الدقهليةاألدبىمبصرالزغبى اسماعيل محمد فاطمه126785

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل الجواد عبد محمد مى126786

الدقهليةاألدبىمبصرزاهر السيد بدير ندا126787

الدقهليةاألدبىمبصرسماحه احمد السيد نورهان126788

الدقهليةاألدبىمبصرالنوبى المجيد عبد محمد ابراهيم اميره126789

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى محمد محمد اسامه امانى126790

الدقهليةاألدبىمبصرغيط يوسف صديق حمزه نيره126791

الدقهليةاألدبىمبصرالسقعان السيد جابر مسعد مريم126792

الدقهليةاألدبىمبصرالمقصود عبد على حسين هاجر126793

الدقهليةاألدبىمبصرزين احمد محمد السيد نورهان126794

الدقهليةاألدبىمبصرحسن ابو حسنى حسن مياده126795

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى محمد شلبى زينب126796

الدقهليةاألدبىمبصرالحانوتى الششتاوى السيد طارئ سهيله126797

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى الشحات كامل فاطمه126798

الدقهليةاألدبىمبصرالشافعى محمد فتحى محمد مروه126799

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم اللطيف عبد امجد رانيا126800

الدقهليةاألدبىمبصرمتولى متولى همام رضا نورا126801

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى ابراهيم يسرى سحر126802

الدقهليةاألدبىمبصرالصاوى الجواد عبد الشحات ايمان126803

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد محمود المنعم عبد مى126804

الدقهليةاألدبىمبصرالعريض صالح فوزى جمال فاطمه126805

الدقهليةاألدبىمبصرالشريف صالح الصباحى فرحات العابدين زين فاطمه126806

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الشربينى عابد اسماء126807

الدقهليةاألدبىمبصرالعزب سالم عاطف عبير126808

الدقهليةاألدبىمبصرالشرنوبى منير خالد كامليه126809

الدقهليةاألدبىمبصراحمد شوقى عصام منار126810

الدقهليةاألدبىمبصرشعيشع شفيق فرج منيره126811

الدقهليةاألدبىمبصرالديسطى صالح الديسطى اسراء126812

الدقهليةاألدبىمبصرالزرداوى الحميد عبد محمد السيد ساره126813



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4808

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالوسطى ديو/ ف

راسبالوسطى ديو/ ف

ن341الحجايزة/ ف

ثانالحجايزة/ ف

ن351الحجايزة/ ف

راسباالرومان/ ف

ن329المخزن/ ف

ن316المخزن/ ف

راسبطهواى/ ف

ثانالمقاطعة/ ف

ن355اجا/ ف

ن326ابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ن363ابوالحسين ميت/ ف

ن330ابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ن320الغيط نوسا/ ف

ن325الغيط نوسا/ ف

ن339العامل ميت/ ف

ن315العامل ميت/ ف

ن391فيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن332سمنود منية/ ف

ثانسمنود منية/ ف

ثاندمسيس ميت/ ف

ثاندمسيس ميت/ ف

ن360دمسيس ميت/ ف

ن357سنجيد/ ف

راسبسنجيد/ ف

ثانسنجيد/ ف

ن405االخالص تبارك/ ف

راسبطلخا/ ف

راسببطرة/ ف

ن334البدوى منشأة/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

ن360الجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

ن358الجديد دميرة كفر/ ف

ثانالجديد دميرة كفر/ ف

ن384طلخا بساط/ ف

ثانطلخا بساط/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرجوهر على احمد على ساره126814

الدقهليةاألدبىمبصراحمد احمد صبرى ايمان126815

الدقهليةاألدبىمبصرعلى السيد السيد زينب126816

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم رمضان زينب126817

الدقهليةاألدبىمبصرالجليل عبد محمد ايمن فاطمه126818

الدقهليةاألدبىمبصربرهام بدير محمد فكيه منى126819

الدقهليةاألدبىمبصرقنديل امين الدين سعد ثروت ميرنا126820

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد رزق احمد نورا126821

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد خليل محمد نورهان126822

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى على الهادى عبد حسن دينا126823

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى على الهادى عبد حسن شيماء126824

الدقهليةاألدبىمبصراحمد منصور عصام نورا126825

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد احمد فاروق احمد شروق126826

الدقهليةاألدبىمبصرالفقى ابراهيم الحسينى هانئ مياده126827

الدقهليةاألدبىمبصراحمد فاروق احمد نورا126828

الدقهليةاألدبىمبصرالبسيونى ابراهيم محمد العربى هايدى126829

الدقهليةاألدبىمبصرعوض بهلول محمد ابراهيم ايه126830

الدقهليةاألدبىمبصرعلى عباس على اشرف ايه126831

الدقهليةاألدبىمبصريوسف المعاطى ابو السيد محمد خديجه126832

الدقهليةاألدبىمبصرالهباب حجازى محمد حجازى ايه126833

الدقهليةاألدبىمبصرسليمان محمد محمد ساره126834

الدقهليةاألدبىمبصرمعاطى اللطيف عبد محمد اسراء126835

الدقهليةاألدبىمبصرالوصيف عبد محمد محمد اسراء126836

الدقهليةاألدبىمبصرسعد محمد حامد العزيز عبد امل126837

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى حسن نبيه حسن جهاد126838

الدقهليةاألدبىمبصرشطا احمد محمد الحسين دعاء126839

الدقهليةاألدبىمبصرالبدرى محمد احمد محمود سماء126840

الدقهليةاألدبىمبصريوسف حسن محمد الحسين منى126841

الدقهليةاألدبىمبصرشلبى محمد السيد المتولى مها126842

الدقهليةاألدبىمبصرالسبع محمد السيد فريد محمد صالح دينا126843

الدقهليةاألدبىمبصرالقناوى عبده ابراهيم مجدى منار126844

الدقهليةاألدبىمبصرالغفار عبد محمد جمعه منى126845

الدقهليةاألدبىمبصرحسين ابراهيم عاطف اسراء126846

الدقهليةاألدبىمبصرالوصيف عبده ابراهيم هانئ هبه126847

الدقهليةاألدبىمبصرطه العزيز عبد محمد عادل مى126848

الدقهليةاألدبىمبصرالقزاز خليل محمد العزيز عبد محمد نورا126849

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد احمد السالم عبد الشيماء126850

الدقهليةاألدبىمبصرالمجيد عبد طلبه محمد محمود منى126851

الدقهليةاألدبىمبصرمحمود احمد حسين ايه126852

الدقهليةاألدبىمبصرعثمان على محمود حنان126853

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد احمد صبرى دعاء126854

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الشحات نعيم دعاء126855
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ثانطلخا بساط/ ف

ثاننبروه/ ف

راسبنبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

راسبنبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ن325نبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ن324درين/ ف

ثاندرين/ ف

ثانطنيخ/ ف

ثاندكرنس/ ف

ثاندكرنس/ ف

ثاندكرنس/ ف

ن350دكرنس/ ف

ن317نجير/ ف

ثاننجير/ ف

ن315نجير/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن322مؤمن الخولى ميت/ ف

ثانالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ن324الكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ن315الكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ن329عاصم ميت/ ف

ثانعاصم ميت/ ف

ن336عاصم ميت/ ف

ن317البجالت/ ف

ن394البجالت/ ف

ن318بالدقهلية النزل/ ف

ثانبالدقهلية النزل/ ف

راسببلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ن327خامس بلقاس/ ف

ن319خامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد سرور هانم126856

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود رضا هند126857

الدقهليةاألدبىمبصرسالم مصطفى محمد دعاء126858

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الدسوقى البيومى دنيا126859

الدقهليةاألدبىمبصرجاد السيد محمد الحكيم عبد سماح126860

الدقهليةاألدبىمبصرعباس الرحمن عبد محمد ناهد126861

الدقهليةاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم محمد نهال126862

الدقهليةاألدبىمبصرالحافظ عبد حلمى محمد نورهان126863

الدقهليةاألدبىمبصرسالم على سعد ابراهيم هاجر126864

الدقهليةاألدبىمبصرعلى محمد طه محمد هدير126865

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الحاج حامد عادل ياسمين126866

الدقهليةاألدبىمبصرالمطلب عبد اسماعيل محمد ساميه126867

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد اسراء126868

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد امين محمود اسماء126869

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد محمود امال126870

الدقهليةاألدبىمبصرعلى على محمد خالد خلود126871

الدقهليةاألدبىمبصراحمد رزق ابراهيم رغده126872

الدقهليةاألدبىمبصرعمر احمد رضا غاليه126873

الدقهليةاألدبىمبصرسالم سالم موسى ابراهيم اسراء126874

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد سالم عوض ايمان126875

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد العزيز عبد محمد سوزان126876

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات ابراهيم السيد محمود نسمه126877

الدقهليةاألدبىمبصربركات العدل ابراهيم ايه126878

الدقهليةاألدبىمبصررئيسه محمود القادر عبد ممدوح اسماء126879

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السيد محمد ريم126880

الدقهليةاألدبىمبصرالسميع عبد الشحات جمعه اسماء126881

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على الغفار عبد فاطمه126882

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى احمد مصطفى ناديه126883

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد سند صبرى نيره126884

الدقهليةاألدبىمبصرالروس ابو على غريب توفيق فاطمه126885

الدقهليةاألدبىمبصرحريز الجواد عبد عادل جالل هايدى126886

الدقهليةاألدبىمبصرعلى ابراهيم على منال126887

الدقهليةاألدبىمبصراحمد فرج محمود مروه126888

الدقهليةاألدبىمبصرالعاطى عبد طه العاطى عبد مها126889

الدقهليةاألدبىمبصرالمولى عبد حسن عثمان ايه126890

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد هللا عبد محمد ايه126891

الدقهليةاألدبىمبصرالمولى عبد حافظ محمد سميره126892

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد حامد ياسر صفاء126893

الدقهليةاألدبىمبصرالجواد عبد الدندراوى محمد الزهراء فاطمه126894

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى السعيد بدر فاطمه126895

الدقهليةاألدبىمبصرهاشم السعيد عالء مريم126896

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى عطوه الحى عبد موزه126897
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ثانخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن361ابودشيشة/ ف

ن355ابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانالمعصرة/ ف

ن320الستامونى/ ف

ن317الستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ن340الستامونى/ ف

ن316الستامونى/ ف

ثانالمعصرة شرقية/ ف

ن335الغربية المستعمرة/ ف

ن315الغربية المستعمرة/ ف

ن320الغربية المستعمرة/ ف

ثانالغربية المستعمرة/ ف

ثانابوماضى55/ ف

راسبالضهرية/ ف

ثاندنجواى/ ف

راسباالطرش كفر/ ف

راسباالطرش كفر/ ف

ن321االطرش كفر/ ف

راسباالطرش كفر/ ف

ثانالخليج رأس/ ف

ثانالخليج رأس/ ف

ثانالربع/ ف

ثانالربع/ ف

ثانالربع/ ف

ن332ظفر/ ف

ن333ظفر/ ف

راسبظفر/ ف

راسبظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ن329ظفر/ ف

ثانظفر/ ف

راسبظفر/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد السيد نصره126898

الدقهليةاألدبىمبصرعلى طه جمال نورا126899

الدقهليةاألدبىمبصرجاد طه صالح لمياء126900

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد يونس القادر عبد ايه126901

الدقهليةاألدبىمبصراحمد مصطفى فتحى سعديه126902

الدقهليةاألدبىمبصراحمد الموجود عبد حسن مياده126903

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد مروه126904

الدقهليةاألدبىمبصرجوده حسن الدسوقى ابراهيم اسراء126905

الدقهليةاألدبىمبصرالمصرى عبده السيد محمد السعيد حكمت126906

الدقهليةاألدبىمبصرحتاته شطا محمد هشام ساره126907

الدقهليةاألدبىمبصربيرم المرسى رجب رجب ميار126908

الدقهليةاألدبىمبصرالموافى اسماعيل محمد محمد يارا126909

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين رضوان زكى المدنى جهاد126910

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم فؤاد محمد شمس اسراء126911

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات محمد على السالم عبد اسماء126912

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم محمد ايه126913

الدقهليةاألدبىمبصرالسايح عرفه الجواد عبد محمد ايمان126914

الدقهليةاألدبىمبصرحسين على احمد محمد احمد ساره126915

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الباز السيد محمد عزه126916

الدقهليةاألدبىمبصرسمره ابو السيد محمد محمد مروه126917

الدقهليةاألدبىمبصرعاشور احمد مجاهد محمد جمال اسماء126918

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على محمد على على ايه126919

الدقهليةاألدبىمبصراحمد اسماعيل صابر محمد رشا126920

الدقهليةاألدبىمبصربدوى احمد اسماعيل جوده جابر فاطمه126921

الدقهليةاألدبىمبصريوسف حجاج حجاج احمد مريم126922

الدقهليةاألدبىمبصرحرز اسماعيل السيد محمد احالم126923

الدقهليةاألدبىمبصرالرحيم عبد المعاطى ابو حسن امانى126924

الدقهليةاألدبىمبصرالهادى عبد حسن الشافعى محمد اميره126925

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد حسن محمد محمد محسن مى126926

دمياطاألدبىمبصركرات حسن محمد االء126927

دمياطاألدبىمبصرالباز محمود حسن احمد اسراء126928

دمياطاألدبىمبصرعرابى مصطفى سعد ايمان126929

دمياطاألدبىمبصرسمره ابو مصطفى حسن ايهاب روال126930

دمياطاألدبىمبصرالغباشى الغنى عبد محمد محمد فاطمه126931

دمياطاألدبىمبصرالضوينى غازى عالء هاجر126932

دمياطاألدبىمبصررزق مختار محمد فاطمه126933

دمياطاألدبىمبصرطلبه عبده كمال عبده رقيه126934

دمياطاألدبىمبصرالحواوشى توفيق محمد اسماعيل فاديه126935

دمياطاألدبىمبصرالحمايل ابو سراج طاهر مجدى مروه126936

دمياطاألدبىمبصرربه عبد عباس حسين نورهان126937

دمياطاألدبىمبصرالمصرى عامر صادق مصباح هاجر126938

دمياطاألدبىمبصرعماشه ابراهيم ابراهيم اسماء126939
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ن315ظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانظفر/ ف

ثانصدقا/ ف

ن345صدقا/ ف

ثانصدقا/ ف

ن321السباخ ابوداود/ ف

راسبالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

راسبالمنزلة/ ف

ن315المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن315النسايمة/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

راسببالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

راسببالدقهلية المطرية/ ف

ن348بالدقهلية المطرية/ ف

ن359بالدقهلية المطرية/ ف

راسبسلسيـل ميت/ ف

راسبسلسيـل ميت/ ف

ثانسلسيـل ميت/ ف

راسبسلسيـل ميت/ ف

راسبسلسيـل ميت/ ف

ثانالجديد الكفر/ ف

ثانالجديد الكفر/ ف

راسبالجوابر/ ف

ن315الجوابر/ ف

ثاندمياط/ ف

ن321دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن315دمياط/ ف

ن319دمياط/ ف

ثانفارسكور/ ف

ن333السرو/ ف

ن319السرو/ ف

ثانالسرو/ ف

ن322السرو/ ف

ن319السرو/ ف

ن328السرو/ ف
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دمياطاألدبىمبصرحجاب محمد محمد القادر عبد ماجده126940

دمياطاألدبىمبصرعياد زهدى حسين يسرى هدى126941

دمياطاألدبىمبصرالبادى محمد حسين حسين اسراء126942

دمياطاألدبىمبصررمان على عبده محمد مروه126943

دمياطاألدبىمبصرالدنجاوى محمد ابراهيم فاطمه126944

دمياطاألدبىمبصرعبده مصطفى ربيع سامى مى126945

دمياطاألدبىمبصردرباله فوزى محمد محمد هناء126946

دمياطاألدبىمبصرالشحات ابراهيم هشام سالى126947

دمياطاألدبىمبصرالحليم عبد السيد الحليم عبد شعبان ساره126948

دمياطاألدبىمبصرربه عبد العليم عبد محمد ايمان126949

دمياطاألدبىمبصرالالوندى فهمى فتوح دعاء126950

دمياطاألدبىمبصرعلى محمد حسين رمزى شيماء126951

دمياطاألدبىمبصرزاهر محمد محمد شوقى احمد روان126952

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان السيد جمال االء126953

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى جوده احمد امانى126954

الشرقيةاألدبىمبصرالصادق عبد مغازى عاطف ايمان126955

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد فوزى جمال دنيا126956

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عثمان السعيد عطيه نجالء126957

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فاضل محمد فتحى نورا126958

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود الحميد عبد المنعم عبد نورهان126959

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد خالد اميره126960

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على سعيد ايمان126961

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم حسين مروان سمر126962

الشرقيةاألدبىمبصرتركى سليم هللا عبد مجدى ندى126963

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته محمد حسن عصام هبه126964

الشرقيةاألدبىمبصرالخضراوى محمود محمد محمود عبير126965

الشرقيةاألدبىمبصرعيد ابراهيم على مصطفى محمد اسماء126966

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسن محمد السيده126967

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد شريف فاطمه126968

الشرقيةاألدبىمبصرطلبه محمد وجيه ندى126969

الشرقيةاألدبىمبصرحسن مغازى شعبان ايمان126970

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد السيد لطفى سميه126971

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حامد نجيب لمياء126972

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد السيد كامل رانيا126973

الشرقيةاألدبىمبصريوسف عيد يوسف مصطفى فاطمه126974

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد هللا عبد نبيل هدير126975

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد اسماعيل السيد امانى126976

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد السيد ساره126977

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد محمد محمد امال126978

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد السيد محمد زينب126979

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى ابراهيم اشرف اسراء126980

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد عطيه المعطى عبد اسراء126981
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ن316الزرقا/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن333البلد سعد كفر/ ف

ثانالبلد سعد كفر/ ف

ن323سليمان كفر/ ف

ثانسليمان كفر/ ف

ثانسليمان كفر/ ف

ن327النموذجى االسالم نور/ ف

ثانالغاب كفر/ ف

ثانالركابية/ ف

ثانالركابية/ ف

ثانالركابية/ ف

ن351المنورة المدينة/ ف

ن334الميمونة شنبارة/ ف

ن318الميمونة شنبارة/ ف

ن330الميمونة شنبارة/ ف

ن342الميمونة شنبارة/ ف

ن342الميمونة شنبارة/ ف

ن315الميمونة شنبارة/ ف

ن319الميمونة شنبارة/ ف

ثانبالشرقية الطيبة/ ف

ن328بالشرقية الطيبة/ ف

ن349بالشرقية الطيبة/ ف

ن316القنايات/ ف

ن318القنايات/ ف

ن336القنايات/ ف

ن325بهنباى/ ف

ثانعامر بنى/ ف

ن366عامر بنى/ ف

ن343عامر بنى/ ف

ثاناباظة دسوقى/ ف

ن315اباظة دسوقى/ ف

ن324الغار/ ف

ن324اباظة كفر/ ف

ن335اباظة كفر/ ف

ثاناباظة كفر/ ف

ن322عمران موسى كفر/ ف

ن322كشيك/ ف

ن354مكاوى كفر/ ف

ن332مكاوى كفر/ ف

ن327النخاس/ ف

ن342النخاس/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4817

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمد محمد اسراء126982

الشرقيةاألدبىمبصرهاشم رمضان الحليم عبد الشيماء126983

الشرقيةاألدبىمبصرحامد لطفى محمد خالد ايمان126984

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد حامد محمد ايمان126985

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه محمد ثابت حمدان رانيا126986

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد ياسر ساره126987

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى العاطى عبد سعيد ليلى126988

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الشرقاوى السيد هللا منه126989

الشرقيةاألدبىمبصرحمزه حسن على نجالء126990

الشرقيةاألدبىمبصرمجاهد فتحى الناصر عبد نورا126991

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين السالم عبد حسانين محمود هدى126992

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد يارا126993

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد زهران محمد ايمان126994

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد الشافى عبد عنانى فردوس126995

الشرقيةاألدبىمبصرحسن رشدى محمد احسان126996

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه على محمد الرحمن عبد محمد نبيه126997

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته ابراهيم صبحى مريم126998

الشرقيةاألدبىمبصرالحوت الرحمن عبد اللطيف عبد احمد اسراء126999

الشرقيةاألدبىمبصرالدمرداش محمد الحميد عبد االء127000

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه محمد احمد محمد ايمان127001

الشرقيةاألدبىمبصرحموده عقل هللا عبد عصام ايه127002

الشرقيةاألدبىمبصرحنفى صالح هللا عبد محمد بسمه127003

الشرقيةاألدبىمبصرعلى السيد الباز محمد سماح127004

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم السيد شاهندا127005

الشرقيةاألدبىمبصريوسف الشبراوى ايمن نيره127006

الشرقيةاألدبىمبصراحمد ايوب السيد على هاجر127007

الشرقيةاألدبىمبصرسعيد الشحات محمود السيد شيماء127008

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عادل محمد نورهان127009

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سليمان المنعم عبد ريهام127010

الشرقيةاألدبىمبصراحمد حسن محمد زهراء127011

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى عباس سعيد شيماء127012

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان ابراهيم احمد امانى127013

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد محمد لينا127014

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الرحمن عبد السيد نورهان127015

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على حامد صبحى ايه127016

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان على ابراهيم اسراء127017

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد فتحى على رحمه127018

الشرقيةاألدبىمبصرنايل العاطى عبد الهادى مروه127019

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد توفيق عاطف مريم127020

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد احمد نورهان127021

الشرقيةاألدبىمبصرفرج هللا عبد السيد ليلى127022

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود حسن نرمين127023
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ن358النخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ن351النخاس/ ف

ن348النخاس/ ف

ن315النخاس/ ف

ن343النخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ن340النخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ن317النخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ن315النخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

راسبالزين ام/ ف

ن340نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

ن337العواسجة/ ف

ن331ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن328ابوكبير/ ف

ن316ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن348ابوكبير/ ف

ن346ابوكبير/ ف

ن327ابوكبير/ ف

ن324ابوكبير/ ف

ن331ابوكبير/ ف

ن320ابوكبير/ ف

ثانالقراموص/ ف

ثانبالشرقية الرحمانية/ ف

ثانبالشرقية الرحمانية/ ف

ثانبالشرقية الرحمانية/ ف

ثانبالشرقية الرحمانية/ ف

ن315فراشة/ ف

ن368فراشة/ ف

ثانفراشة/ ف

ثانفراشة/ ف

ن352فراشة/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى ابراهيم محمد اسراء127024

الشرقيةاألدبىمبصريوسف محمد احمد السيد اسالم127025

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد على احمد دينا127026

الشرقيةاألدبىمبصرعلى المحسن عبد خيرى راندا127027

الشرقيةاألدبىمبصرحتاته محمد متولى طارق ذكرى127028

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه احمد حمدى ايناس127029

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الحميد عبد احمد انتصار127030

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد محمود ايه127031

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود على محمود ياسمين127032

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم احمد عادل عال127033

الشرقيةاألدبىمبصرغانم السيد محمد سهام127034

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الهادى السيد الشافعى االمام ايه127035

الشرقيةاألدبىمبصراللق حسن محمد ابراهيم منى127036

الشرقيةاألدبىمبصرالهادى عبد البديع عبد محمد ياسمين127037

الشرقيةاألدبىمبصرسيد على السيد الحميد عبد اميره127038

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد زيد ابو محمد نور127039

الشرقيةاألدبىمبصرجادو محمد محمد الرحمن عبد فيروز127040

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد حسين منى127041

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود عبده يارا127042

الشرقيةاألدبىمبصرسالم محمد محمد حسن اميره127043

الشرقيةاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد مصطفى رائده127044

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد الرحمن عبد ساره127045

الشرقيةاألدبىمبصرعمرو سالم السيد شحته سمر127046

الشرقيةاألدبىمبصرالشربينى مخمير خليل عصمت عال127047

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد محمد مروه127048

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد الحق عبد ابراهيم منى127049

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان الودود عبد محمد منى127050

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم مرسى محمد مياده127051

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمد الحميد عبد محمد ايه127052

الشرقيةاألدبىمبصرعلى حسن محمد شيماء127053

الشرقيةاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد جمال الشيماء127054

الشرقيةاألدبىمبصرسالم الحميد عبد السيد حنان127055

الشرقيةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد صابرين127056

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد السيد محمد عزه127057

الشرقيةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد حافظ الشيماء127058

الشرقيةاألدبىمبصررمضان محمد محمد كامل سلوى127059

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل السيد حامد ايه127060

الشرقيةاألدبىمبصراحمد محمد محمود هندى هانم127061

الشرقيةاألدبىمبصرمبارك االمام عبد خليل عبير127062

الشرقيةاألدبىمبصرعلى العزيز عبد على خالد ياسمين127063

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد على ابراهيم احمد شاهنده127064

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السالم عبد سامى ريهام127065
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ن343المشاعلة/ ف

ن352المشاعلة/ ف

راسبالمشاعلة/ ف

ن319المشاعلة/ ف

ن338فاقوس/ ف

ن342فاقوس/ ف

ثانالنمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ثانالنمروط/ ف

ن335الصوالح/ ف

ثانالطويله/ ف

ن323القديمة الصالحية/ ف

ن329القديمة الصالحية/ ف

ثانالعز ميت/ ف

ن329السواقى كفر/ ف

ن325اكياد/ ف

راسبصريد بنى/ ف

ن340صريد بنى/ ف

ثانصريد بنى/ ف

ن315عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن370عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن362عجرم ام/ ف

ن321السماعنة/ ف

ن349السماعنة/ ف

ن343الجديدة الصالحية/ ف

ن317الجديدة الصالحية/ ف

ن315الديدامون/ ف

ثانالديدامون/ ف

ثانالديدامون/ ف

ن338الديدامون/ ف

ن337البيروم/ ف

ن330البيروم/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرخليفه على الحليم عبد يوسف نسمه127066

الشرقيةاألدبىمبصراحمد سيد محمد احمد محمد اسراء127067

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم محمد متولى اسراء127068

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد على جالل ليلى127069

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل محمد البديع عبد يارا127070

الشرقيةاألدبىمبصرصرار سليمان محمد نورهان127071

الشرقيةاألدبىمبصرموسى محمد محمود محمد ايه127072

الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد محمد سامى مها127073

الشرقيةاألدبىمبصرالجواد عبد المعبود عبد احمد ابتسام127074

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد السيد منى127075

الشرقيةاألدبىمبصرعثمان محمد الرحمن عبد اسماء127076

الشرقيةاألدبىمبصرعبيد احمد بدراوى حلمى نورهان127077

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود مسعد ابراهيم فاطمه127078

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد حسن فاطمه127079

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد حسن سحر127080

الشرقيةاألدبىمبصرحسين الكريم عبد احمد شيماء127081

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد سليمان شيماء127082

الشرقيةاألدبىمبصرالحليم عبد على هللا عبد غاده127083

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور محمد عايد خلود127084

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل حسن زكريا نعيمه127085

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد السيد نيره127086

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى الصادق الشافعى اميره127087

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد العال عبد اميره127088

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد هللا عبد قمر127089

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد هناء127090

الشرقيةاألدبىمبصرالعدل العدل على بسمه127091

الشرقيةاألدبىمبصرعبده حسن ثروت ساره127092

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته العواض عبد العيون ابو ايه127093

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المطلب عبد محمد ندا127094

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم محمد الدين علم اسماء127095

الشرقيةاألدبىمبصرالدايم عبد الدايم عبد الخير ابو منى127096

الشرقيةاألدبىمبصرعلى عبده على عبير127097

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه حسن عطيه رئيفه127098

الشرقيةاألدبىمبصرحسين محمد حاتم مى127099

الشرقيةاألدبىمبصراحمد خميس صبحى ايه127100

الشرقيةاألدبىمبصرعلى فتحى سامى اسماء127101

الشرقيةاألدبىمبصرجازيه متولى ابراهيم الدين زين عزه127102

الشرقيةاألدبىمبصرقنديل ابراهيم احمد اكمل خلود127103

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى محمد رفاعى ايمان127104

الشرقيةاألدبىمبصرالشربينى محمد الحميد عبد خالد دعاء127105

الشرقيةاألدبىمبصرصالح اسماعيل صالح محمد شيماء127106

الشرقيةاألدبىمبصرباشا على محمد السيد صباح127107
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ن315الحسينية/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ن315سعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ثانالحجازية/ ف

ثانالحجازية/ ف

ن356البحرية الملكين/ ف

ثانالبحرية الملكين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

راسبالشرق قصاصين/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

راسب(2) البقر بحر شهداء/ ف

ثان(2) البقر بحر شهداء/ ف

ن315ابوعمر منشأة/ ف

ن329بالشرقية الناصرية/ ف

ثانبالشرقية الناصرية/ ف

ن330تانيس/ ف

ثانتانيس/ ف

ن317تانيس/ ف

ن330تانيس/ ف

ن315شرق القصبى/ ف

ثانشرق القصبى/ ف

ن325نجم ديرب/ ف

ن352نجم ديرب/ ف

ن315اكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

ثانالعصايد/ ف

ن346عمرو بنى جميزة/ ف

ثانعمرو بنى جميزة/ ف

ن346بهنيا/ ف

ن317بهنيا/ ف

ن315بهنيا/ ف

ثانابوطواله/ ف

ن324القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن315عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

راسبعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمبارك نصار السيد فايزه127108

الشرقيةاألدبىمبصردياب على حسن هند127109

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد اسامه ساره127110

الشرقيةاألدبىمبصرربه عبد محمد السيد مروه127111

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه السيد احمد ياسمين127112

الشرقيةاألدبىمبصرعلى الرحمن عبد على ساره127113

الشرقيةاألدبىمبصرالمقصود عبد محمود محمد الشيماء127114

الشرقيةاألدبىمبصرعزازى عطيه جوده عطيه اسماء127115

الشرقيةاألدبىمبصرصالح محمد الناصر عبد اسراء127116

الشرقيةاألدبىمبصرحميده يسرى خالد مرفت127117

الشرقيةاألدبىمبصروهدان محمد احمد السعيد شيماء127118

الشرقيةاألدبىمبصرمصلحى محمد السيد حماده فاطمه127119

الشرقيةاألدبىمبصرمرسى سعد محمد سعد ماجده127120

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عبده جمال هانم127121

الشرقيةاألدبىمبصرالناصر عبد حسيب الناصر عبد ايه127122

الشرقيةاألدبىمبصرالجلودى مصطفى امين على هاجر127123

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد عرفات محروس محمد والء127124

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد الحكيم عبد سيد ايه127125

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد ياسر ياسمين127126

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود على ايه127127

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى محمد مجدى ايه127128

الشرقيةاألدبىمبصرجمعه منير رمضان ياسمين127129

الشرقيةاألدبىمبصرالمراسى محمد احمد محمد هاجر127130

الشرقيةاألدبىمبصراحمد المجيد عبد السالم عبد مرفت127131

الشرقيةاألدبىمبصرعليوه جمعه جمال خالد مى127132

الشرقيةاألدبىمبصراحمد على صبحى اسماء127133

الشرقيةاألدبىمبصرمحروس رمضان الرحمن عبد حسناء127134

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد على عادل نيره127135

الشرقيةاألدبىمبصرالشيخ العال ابو العزيز عبد مصطفى نسمه127136

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد ايمن نورهان127137

الشرقيةاألدبىمبصرالغديرى سليمان راشد مسلم هاجر127138

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد شعبان محمد ياسمين127139

الشرقيةاألدبىمبصرالعال ابو العزيز عبد ياسر ياسمين127140

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد احمد محمود ايمان127141

الشرقيةاألدبىمبصرعلى هللا عوض محمد الشافى عبد ايمان127142

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد اشرف ايه127143

الشرقيةاألدبىمبصرسالم سالمه سالم السيد رحاب127144

الشرقيةاألدبىمبصرخليل المقصود عبد خليل فاطمه127145

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل هللا عبد محمد منار127146

الشرقيةاألدبىمبصرالعزم ابو بهى احمد عالء هايدى127147

الشرقيةاألدبىمبصرمسلم ابو السيد محمود نسرين127148

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى محمد احمد الناصر عبد جمال ياسمين127149
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ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانسالمه كفر/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن315بشار ميت/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ن318بالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

راسبسهيل ميت/ ف

راسبسهيل ميت/ ف

راسبسهيل ميت/ ف

راسبسهيل ميت/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن330بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن317مهنا اوالد/ ف

ن325مهنا اوالد/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن368الرمل انشاص/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن354القديم الكفر/ ف

ن351سندنهور/ ف

ثانالخراخشة/ ف

ثانحفنا/ ف

ثانحفنا/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ثانبالشرقية السالم/ ف

ن321بالشرقية السالم/ ف

ن315بالشرقية السالم/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالجوسق/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن315ابوحماد/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرمحمد محمود ثروت االء127150

الشرقيةاألدبىمبصرالعسال احمد زغلول امين انجى127151

الشرقيةاألدبىمبصرحسانين محمد الباقى عبد محمد نرمين127152

الشرقيةاألدبىمبصرعمر محمد سيد ابراهيم اثار127153

الشرقيةاألدبىمبصرالدحار محمود احمد صالح ايمان127154

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد حسين جميل الوهاب عبد اسراء127155

الشرقيةاألدبىمبصراسماعيل على اسماعيل جالل عزه127156

الشرقيةاألدبىمبصرتوفيق ابراهيم احمد ايه127157

الشرقيةاألدبىمبصرعيسى احمد حافظ ايمان127158

الشرقيةاألدبىمبصرغريب جابر ممدوح تغريد127159

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد محمد دينا127160

الشرقيةاألدبىمبصرامين حسن احمد ساره127161

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد محمد فاطمه127162

الشرقيةاألدبىمبصرالعزيز عبد ابراهيم سعد رحاب127163

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد حسن السيد عزه127164

الشرقيةاألدبىمبصرعلى كامل على كوثر127165

الشرقيةاألدبىمبصرموسى حسانين جميل ياسمين127166

الشرقيةاألدبىمبصرحسن ماهر جمال دينا127167

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد نصر العاطى عبد احمد سماء127168

الشرقيةاألدبىمبصرسالم النبى عبد السيد اسماء127169

الشرقيةاألدبىمبصرعلى محمد محمد شيماء127170

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد احمد مصطفى ابراهيم االء127171

الشرقيةاألدبىمبصرالشامى ابراهيم حسن محمد ابرار127172

الشرقيةاألدبىمبصرعامر حسن حسنى مروه127173

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد محمد زيد ابو ابراهيم اسراء127174

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد المقصود عبد محمد نرمين127175

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد يوسف احمد فوزى اميره127176

الشرقيةاألدبىمبصراحمد السيد سعيد دينا127177

الشرقيةاألدبىمبصرالخولى عبده محمود محمد هانم127178

الشرقيةاألدبىمبصرمنصور احمد عثمان اسراء127179

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد غريب السيد صالح رضوه127180

الشرقيةاألدبىمبصربيومى مصطفى رائد مهنار127181

الشرقيةاألدبىمبصربندارى عثمان بندارى نورا127182

الشرقيةاألدبىمبصرالفضل ابو محمد زيدان ابراهيم ايه127183

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد سالم احمد مياده127184

الشرقيةاألدبىمبصرعلى رضوان حسن اسراء127185

الشرقيةاألدبىمبصرمحمد السيد منسى ايمان127186

الشرقيةاألدبىمبصرهالل اسماعيل عاطف غاده127187

الشرقيةاألدبىمبصرشاكر محمد فؤاد محمد مى127188

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان صالح محمد السعيد االء127189

الشرقيةاألدبىمبصرعلوان صالح القادر عبد عاطف سعاد127190

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد هللا عبد محمد شروق127191
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راسبابوحماد/ ف

راسبابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن327الحلمية/ ف

ثانالحلمية/ ف

ن320الصوة/ ف

ن321الصوة/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن362بالشرقية الجعفرية/ ف

ن315بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن315الخيس/ ف

ن316الخيس/ ف

ن318الخيس/ ف

ثانالخيس/ ف

ن322الخيس/ ف

ثانجبيل الشيخ/ ف

ن325الحنا صفط/ ف

ن329الحنا صفط/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن315القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

راسبابونصار مفارق/ ف

ثاناالسدية/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

راسبابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

راسبابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

ن335االزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ثانالصوفية/ ف

ثانالصوفية/ ف

ثانالصوفية/ ف

ثانتلراك/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرزايد حبيب العزيز عبد احمد فاطمه127192

الشرقيةاألدبىمبصرالسيد احمد هاشم نسمه127193

الشرقيةاألدبىمبصرسليم محمد امام على سماح127194

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الوردانى محمد عاطف ايمان127195

الشرقيةاألدبىمبصرمتولى بكرى محمد بدريه127196

الشرقيةاألدبىمبصرسالمه ابراهيم سالمه محمد زهراء127197

الشرقيةاألدبىمبصرالمعطى عبد هللا عبد احمد سهير127198

الشرقيةاألدبىمبصرحميد حميدان السيد خضر ماجده127199

الشرقيةاألدبىمبصرالغنى عبد الغنى عبد محمد مرفت127200

الشرقيةاألدبىمبصرمصطفى احمد محمود صالح هاجر127201

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم جوده سعد ساره127202

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد احمد خديجه127203

الشرقيةاألدبىمبصرمحمود محمد مصطفى رويده127204

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا عطا محمد عمر رقيه127205

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمدين زى حجا محمد احمد شيماء127206

االسماعيليةاألدبىمبصرمرزوق الحميد عبد وحيد ندى127207

االسماعيليةاألدبىمبصرصبره احمد عمر فاطمه127208

االسماعيليةاألدبىمبصربكرى العال عبد حمدان الخير ام127210

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور احمد هللا عبد رضا127211

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد محمد على حسن علياء127212

االسماعيليةاألدبىمبصرمنصور احمد هللا عبد هدى127213

االسماعيليةاألدبىمبصرعطيه رمضان غريب السيد نيره127214

االسماعيليةاألدبىمبصراحمد الباسط عبد احمد ياسمين127215

االسماعيليةاألدبىمبصرشحاته خلف حمدى شيماء127216

االسماعيليةاألدبىمبصرامين احمد امين اسراء127217

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم محمد ناجى دينا127218

االسماعيليةاألدبىمبصرمتولى جوده محسن ياسمين127219

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسن الرحمن عبد مياده127220

االسماعيليةاألدبىمبصرعلى منصور السالم عبد اسماء127221

االسماعيليةاألدبىمبصرالمنعم عبد العزيز عبد جوده ندى127222

االسماعيليةاألدبىمبصرعليان على محمد هللا عبد على الهام127223

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد هشام رحاب127224

االسماعيليةاألدبىمبصرحسن محمد حسن محمد الزهراء فاطمه127225

االسماعيليةاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد محمد ايمان127226

االسماعيليةاألدبىمبصرابراهيم العزيز عبد السيد خلود127227

االسماعيليةاألدبىمبصرالمتولى العليم عبد السعيد دينا127228

االسماعيليةاألدبىمبصرفراج السيد الباسط عبد عادل ساره127229

االسماعيليةاألدبىمبصرحسانين عيسى الاله عبد جمال شيماء127230

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد حسن سالم صالح فاطمه127231

االسماعيليةاألدبىمبصرمحمد سليمان حميدان حميد مياده127232

االسماعيليةاألدبىمبصررويشد مرشد على هناء127233

االسماعيليةاألدبىمبصرسالم على احمد يارا127234
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ثانالسوق مشتول/ ف

راسبالسوق مشتول/ ف

راسبالمنير/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

راسبصقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

راسبصقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

ن338الزهراء/ ف

ثانحمادة/ ف

ثانحمادة/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسبفايد/ ف

ثانفايد/ ف

راسبفايد/ ف

ثانفايد/ ف

راسبفايد/ ف

راسبفايد/ ف

ن335االبطال/ ف

ثانابوخروع/ ف

راسبابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ثانابار السبع/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

راسبحمزة صالح/ ف

راسباالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

راسباالسالم نور/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانابوخليفة/ ف
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االسماعيليةاألدبىمبصرمرسى على احمد ندى127235

االسماعيليةاألدبىمبصرفراج الغنى عبد المنعم عبد نرمين127236

بورسعيداألدبىمبصرعثمان محمود على العربى ايمان127237

السويساألدبىمبصروهدان السيد محمد ايه127239

السويساألدبىمبصرشوقى محمد خالد ساره127240

السويساألدبىمبصراحمد سليمان احمد سماح127241

السويساألدبىمبصرمحمد احمد مجدى فاطمه127242

السويساألدبىمبصرعقل محمد محمد سيد هند127243

السويساألدبىمبصراحمد الوهاب عبد محمود اسراء127244

السويساألدبىمبصرمتولى محمد شرقاوى هللا منه127245

السويساألدبىمبصراحمد الحميد عبد احمد ايه127246

السويساألدبىمبصرسليمان عبيد الرحيم عبد رحمه127247

السويساألدبىمبصرعلى العليم عبد يسرى مياده127248

السويساألدبىمبصرالحسن ابو صابر الجواد عبد هند127249

سيناء جنوباألدبىمبصرعليان محمد سليمان هند127250

سيناء جنوباألدبىمبصرمسمح صالح فرج نعيمه127251

سيناء جنوباألدبىمبصرالحشاش ابراهيم المقصود عبد ناصر اسمه127252

سيناء جنوباألدبىمبصرجبلى عالوى احمد ربيعه127253

سيناء جنوباألدبىمبصرمحمود موسى فرج ريم127254

سيناء جنوباألدبىمبصرمنصور شتيوى محمد سماح127255

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد محمد مصطفى عصام هايدى127256

البحيرةاألدبىمبصرنوح احمد محمد محمد شحات اميره127257

البحيرةاألدبىمبصرمحمد السيد الدين عالء اسماء127258

البحيرةاألدبىمبصرالعوامى منصور شحاته فاطمه127259

البحيرةاألدبىمبصرمرشدى محمد المولى عبد نيره127260

البحيرةاألدبىمبصرالقط محمد موسى عزاز هدى127261

البحيرةاألدبىمبصرالشرقاوى احمد محمد كامل امل127262

البحيرةاألدبىمبصرالرحيم عبد الدين محى محمد محمد ايه127263

البحيرةاألدبىمبصرهللا عبد مرسى مصطفى بسمه127264

البحيرةاألدبىمبصرالعزيز عبد محمد هللا عبد دينا127265

البحيرةاألدبىمبصرعبده محمود محمود شعبان ساره127266

البحيرةاألدبىمبصرالفقى توفيق المنطلب عبد سمير ياسمين127267

البحيرةاألدبىمبصرالبدوى مصطفى اسماعيل مصطفى ناهد127268

البحيرةاألدبىمبصرشعبان محمد جالل محمد الهام127269

البحيرةاألدبىمبصرالقزاز محمود محمد ياسر اميره127270

البحيرةاألدبىمبصرجعفر محمد سليمان رجب شرين127271

البحيرةاألدبىمبصرفايد محمد محمد سعد اسماء127272

البحيرةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود خميس جمعه اميره127273

البحيرةاألدبىمبصربركات العظيم عبد امين احمد ايمان127274

البحيرةاألدبىمبصرهندى مصطفى محمد محمود ايمان127275

البحيرةاألدبىمبصرالنمكى محمد عبده عصام صفيه127276

البحيرةاألدبىمبصربركات العظيم عبد امين احمد امانى127277
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ن354شرق القنطرة/ ف

ثانشرق القنطرة/ ف

ن396التجريبى الزهور/ ف

ثانالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

راسبالسويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ثانالجناين/ ف

راسبالجناين/ ف

ثانالشلوفة/ ف

راسبجنيفة/ ف

راسبجنيفة/ ف

ثانابورديس/ ف

ثانكاترين سانت/ ف

راسبدهب/ ف

ثاندهب/ ف

ثاندهب/ ف

ثاندهب/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن353دمنهور/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن315شيرى نعمت/ ف

ن346شيرى نعمت/ ف

ن315شيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ن315شيرى نعمت/ ف

ن321شيرى نعمت/ ف

ن352بسنتواى/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن319نصرهللا/ ف

ن317الدوار كفر/ ف

ن368الدوار كفر/ ف

ن342الدوار كفر/ ف

ن345الدوار كفر/ ف

ن342الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف
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البحيرةاألدبىمبصربسيونى محمد هشام امانى127278

البحيرةاألدبىمبصرالمعطاوى حسن محمد خفاجى ايمان127279

البحيرةاألدبىمبصرصالح عيد محمد محمد شريف حسناء127280

البحيرةاألدبىمبصرهواره ابراهيم محمد حنان127281

البحيرةاألدبىمبصرذكرى فرج عطيه مبروك رانيا127282

البحيرةاألدبىمبصراحمد ابراهيم البدرى اشرف شروق127283

البحيرةاألدبىمبصرعمران احمد محمد انور عال127284

البحيرةاألدبىمبصرالصافى الحميد عبد محمود غفران127285

البحيرةاألدبىمبصررحمه الجواد عبد جالل الدين نور فاطمه127286

البحيرةاألدبىمبصراسماعيل دياب سعيد دياب نسرين127287

البحيرةاألدبىمبصرصالح احمد عثمان على محمد ياسمين127288

البحيرةاألدبىمبصرالدالش يوسف سليمان حسين ايه127289

البحيرةاألدبىمبصرالسقا حسن احمد حسن الشيماء127290

البحيرةاألدبىمبصرشريف العزيز عبد اشرف ايمان127291

البحيرةاألدبىمبصرمقليه احمد على محمد سهام127292

البحيرةاألدبىمبصرفايد الجواد عبد اشرف ندا127293

البحيرةاألدبىمبصرالحناوى عطيه محمد جمال ايه127294

البحيرةاألدبىمبصرزيد ابو محمد محمد حسن زينب127295

البحيرةاألدبىمبصرالسيسى السيد غازى مصطفى ياسمين127296

البحيرةاألدبىمبصرالعطار محمد احمد حنين127297

البحيرةاألدبىمبصرنوح ابراهيم مصطفى ميرال127298

البحيرةاألدبىمبصرخليل ابراهيم احمد ابراهيم امل127299

البحيرةاألدبىمبصرمنتصر الغفار عبد جميل رزق فاطمه127300

البحيرةاألدبىمبصرالنجا ابو الجليل عبد النجا ابو محمد اسماء127301

البحيرةاألدبىمبصرعامر سليمان سعد عرابى ايه127302

البحيرةاألدبىمبصرالرسول عبد حسين احمد اميره127303

البحيرةاألدبىمبصرحموده محمد محمد سمير صدفه127304

البحيرةاألدبىمبصرعلى محمد احمد مروه127305

البحيرةاألدبىمبصرعصافير احمد محمد نصر هبه127306

البحيرةاألدبىمبصرخميس كيالنى الفضيل عبد صبحى ايه127307

البحيرةاألدبىمبصرهنيدى السيد الحليم عبد محمد هند127308

البحيرةاألدبىمبصرشيشى محمد عطيه هند127309

البحيرةاألدبىمبصرالفأر بسيونى هللا عبد لطفى ايمان127310

البحيرةاألدبىمبصرالقاضى على خميس محمد ناديه127311

البحيرةاألدبىمبصرخليل محمد اللطيف عبد طلعت انجى127312

البحيرةاألدبىمبصردغيدى احمد حمدى امينه127313

البحيرةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد حجاج ايمان127314

البحيرةاألدبىمبصرمرجاوى عويس طه عماد هاجر127315

البحيرةاألدبىمبصرالشوربجى محمد صبحى عبير127316

البحيرةاألدبىمبصرراتب السيد عبد الغنى عبد انور اميمه127317

البحيرةاألدبىمبصرالسعدى محمد حلمى طلعت ايمان127318

االسكندريةاألدبىمبصرمصطفى الرؤف عبد طارق رقيه127319
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ن332الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن339الدوار كفر/ ف

ن345الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن366الدوار كفر/ ف

ن360الدوار كفر/ ف

ن346الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن372البسلقون/ ف

ن341بشر محلة/ ف

ن315بشر محلة/ ف

ن338بشر محلة/ ف

ن333لقانة/ ف

ن352اسمانيا/ ف

ن339اسمانيا/ ف

ن344اسمانيا/ ف

ثانابوشنب الرحمن عبد/ ف

ثانابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن381البارود ايتاى/ ف

ن381بالبحيرة بدر/ ف

ن336المجد/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن315الكفاح/ ف

ن326الكفاح/ ف

ن315الكفاح/ ف

ثانالكفاح/ ف

راسبابوالشقاف/ ف

ن333بادكو رجب محمد/ ف

ثانادكو/ ف

ن323المحمودية/ ف

ن347النشرتى سمير/ ف

ن329شريك كوم/ ف

ثانشريك كوم/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالوفائية/ ف

ن338ابوشوشة زاوية/ ف

ن337ابوشوشة زاوية/ ف

ثانبشر سيدى/ ف
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االسكندريةاألدبىمبصرالسيد الليل ابو جابر حمدى ريم127320

االسكندريةاألدبىمبصرمبروك حسين محمد اسماعيل سمير هاله127321

االسكندريةاألدبىمبصرالششتاوى محمد اشرف حبيبه127322

االسكندريةاألدبىمبصرماضى احمد حامد ياسر سميه127323

االسكندريةاألدبىمبصرالقادر عبد احمد ايهاب ريم127324

االسكندريةاألدبىمبصرعلى حسن احمد اسراء127325

االسكندريةاألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد مجدى بشاير127326

االسكندريةاألدبىمبصرالنوبى حسن يوسف حمدى ريم127327

االسكندريةاألدبىمبصرالطنانى محمد محمود محمد جهاد127328

االسكندريةاألدبىمبصرصقر محمود محمد هند127329

االسكندريةاألدبىمبصرالحق عبد محمد العال عبد اسراء127330

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل على محمد محمد اسماء127331

الجيزةاألدبىمبصرالخريبى محمد يوسف السيد اميره127332

الجيزةاألدبىمبصرعثمان محمد عنتر مصطفى زينب127333

الجيزةاألدبىمبصرليليه ابو محمد الظاهر عبد بدرى رضوى127334

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد رضوان فاطمه127335

الجيزةاألدبىمبصرمغربى الراضى عبد شعبان مروه127336

الجيزةاألدبىمبصرعلى نادى العزيز عبد هبه127337

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم محمد عيد سليمان عزيزه127338

الجيزةاألدبىمبصرعثمان مصطفى كمال وهيبه127339

الجيزةاألدبىمبصرحسين العليم عبد خلف قمر127340

الجيزةاألدبىمبصرحسينى النعيم عبد محمود جهاد127341

الجيزةاألدبىمبصرمحمد عالم محمود عائشه127342

الجيزةاألدبىمبصرالكنانى العزب الخضرى فاطمه127343

الجيزةاألدبىمبصربكرى الظاهر عبد بكرى ناديه127344

الجيزةاألدبىمبصرمحمد سباعى ابراهيم جنات127345

الجيزةاألدبىمبصرحجر ابو احمد اشرف دعاء127346

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد هللا عبد ابراهيم ساره127347

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن عطا هللا منه127348

الجيزةاألدبىمبصربيو على احمد محمد منى127349

الجيزةاألدبىمبصرمرسى احمد على احمد هاجر127350

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد كامل كمال وفاء127351

الجيزةاألدبىمبصرعطيه الغنى عبد محمد سمير اسماء127352

الجيزةاألدبىمبصرحسين احمد البدرى اشرقت127353

الجيزةاألدبىمبصرصاوى الستار عبد صالح امل127354

الجيزةاألدبىمبصرعيد اسماعيل صباح اميره127355

الجيزةاألدبىمبصراحمد مصطفى نادى ايه127356

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد فرحات شحاته جهاد127357

الجيزةاألدبىمبصرالعال عبد محمد محمد رقيه127358

الجيزةاألدبىمبصرمحمد خلف محمد ساره127359

الجيزةاألدبىمبصرمحمد امبابى زيد ابو الدين حسام سلمى127360

الجيزةاألدبىمبصرسالم على كامل شيماء127361
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ثانبشر سيدى/ ف

ن315بشر سيدى/ ف

ن315المبين الفتح/ ف

ن359المبين الفتح/ ف

ثانباالسكندرية رجب محمد/ ف

ن315.5القويرى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن322الشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

راسبالمكرمة مكة/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن335العمرانية/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن319النموذجى القدس/ ف

ن352النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ن347ناهيا/ ف

ن330ناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ن323ناهيا/ ف

ن332ناهيا/ ف

ثانالهرم/ ف

ن318الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن362الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف
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الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد سيد محمد فاطمه127362

الجيزةاألدبىمبصرمصيلحى الرؤف عبد هشام فاطمه127363

الجيزةاألدبىمبصرريان محمد صالح اشرف منار127364

الجيزةاألدبىمبصرعلى بدر حسنين محمود مياده127365

الجيزةاألدبىمبصراحمد فوزى ثابت مؤمنه127366

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد طارق مريم127367

الجيزةاألدبىمبصرجمعه احمد حسن سعد هاجر127368

الجيزةاألدبىمبصرالشيمى الرحمن عبد خليفه حسن اميره127369

الجيزةاألدبىمبصرمكاوى عطيه محمد اميره127370

الجيزةاألدبىمبصرالدالى احمد الوارث عبد ابراهيم اسراء127371

الجيزةاألدبىمبصرنصر خليل غانم صبحى هاجر127372

الجيزةاألدبىمبصرمحمود السيد محمود هدير127373

الجيزةاألدبىمبصرمبروك اسماعيل سعيد اسماء127374

الجيزةاألدبىمبصرسعودى محمد محمدى رمضان رحاب127375

الجيزةاألدبىمبصرالعقباوى مصطفى الرحمن عبد حاتم مى127376

الجيزةاألدبىمبصربيومى محمد الغنى عبد ياسر نورهان127377

الجيزةاألدبىمبصرعثمان الجواد عبد ناصر سهام127378

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد حامد احمد حفصه127379

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد السميع عبد عالء اسماء127380

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد الوهاب عبد عطيه اسراء127381

الجيزةاألدبىمبصرعباس المقصود عبد عباس امل127382

الجيزةاألدبىمبصرخليل قناوى شوقى مصطفى امنيه127383

الجيزةاألدبىمبصرعزوز محمد خليل حسن جهاد127384

الجيزةاألدبىمبصرالناصر عبد على الدين عالء سلمى127385

الجيزةاألدبىمبصرقطب العليم عبد احمد سميه127386

الجيزةاألدبىمبصراحمد العزيز عبد احمد االء127387

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمد سيد ابرار127388

الجيزةاألدبىمبصرمحمد ابراهيم محمد تغريد127389

الجيزةاألدبىمبصردسوقى كامل دسوقى سمر127390

الجيزةاألدبىمبصرالسيد محمد خالد الزهراء فاطمه127391

الجيزةاألدبىمبصرخضر صالح محمد مروه127392

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد الغنى عبد سيد هاجر127393

الجيزةاألدبىمبصرعلى محمد العزيز عبد احمد اسراء127394

الجيزةاألدبىمبصرحسين الشافى عبد محمود محمد عائشه127395

الجيزةاألدبىمبصرعشماوى محمد فوزى السيد فاطمه127396

الجيزةاألدبىمبصرمحمود صالح محمود ليلى127397

الجيزةاألدبىمبصربكر احمد محمد معوض مياده127398

الجيزةاألدبىمبصرضالم ابو العزيز عبد رجب يوسف نوال127399

الجيزةاألدبىمبصرخليل ابراهيم كامل ياسر فاطمه127400

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمد فوزى رأفت ايه127401

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحسن ابو خالد ايه127402

الجيزةاألدبىمبصرحسن على سيد ايه127403
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راسبالهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

ن329الهرم/ ف

ن315الهرم/ ف

ن323الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانكومبرة/ ف

راسبكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن367مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن323الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن315محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن316محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن316اوسيم/ ف

ن320اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثانصقيل/ ف

ن320االحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرفرج رشاد صبرى ساره127404

الجيزةاألدبىمبصرمرسى مبروك مندى صفيه127405

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد النبى عبد طارق نوره127406

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم حسن ابراهيم اسراء127407

الجيزةاألدبىمبصراحمد سالم ابراهيم هالل اسراء127408

الجيزةاألدبىمبصرالطوخى السيد هللا عبد السيد دعاء127409

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد محمد احمد زينب127410

الجيزةاألدبىمبصرسعودى محمد الواحد عبد العزيز عبد شيماء127411

الجيزةاألدبىمبصرالسيد الجواد عبد حسن على صباح127412

الجيزةاألدبىمبصرالراضى عبد حسن طوخى سيد فاطمه127413

الجيزةاألدبىمبصرمحمد جنيدى محمد نعمه127414

الجيزةاألدبىمبصرالغفار عبد عباس الغفار عبد نوره127415

الجيزةاألدبىمبصرمرسى السيد الصاوى سعد اسراء127416

الجيزةاألدبىمبصرشكر احمد رمضان جمال اسماء127417

الجيزةاألدبىمبصرالجيد عبد الحميد عبد رمضان اسماء127418

الجيزةاألدبىمبصرحسن مرزوق حسن ايمان127419

الجيزةاألدبىمبصرمنشاوى عطيه عاصم ايمان127420

الجيزةاألدبىمبصرطه محمد سيد الشيماء127421

الجيزةاألدبىمبصرحسين نصر محمد ابراهيم اميره127422

الجيزةاألدبىمبصرسعداوى حميد المنعم عبد محمد جهاد127423

الجيزةاألدبىمبصرالمعطى عبد محمود حسن ساره127424

الجيزةاألدبىمبصرحريبه السيد احمد الباسط عبد شيماء127425

الجيزةاألدبىمبصربدوى جمعه عبده جمال مبروكه127426

الجيزةاألدبىمبصرعلى حامد عيد مروه127427

الجيزةاألدبىمبصربدوى على فتحى نجالء127428

الجيزةاألدبىمبصرسالم الحميد عبد فراج جالل ياسمين127429

الجيزةاألدبىمبصرمنجود شحات رزق اسماء127430

الجيزةاألدبىمبصرفهمى المحسن عبد محمد جهاد127431

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل الجليل عبد سعد دينا127432

الجيزةاألدبىمبصرالحافظ عبد حسنى كمال رجاء127433

الجيزةاألدبىمبصرحسن حنفى مجدى زينب127434

الجيزةاألدبىمبصراحمد امام اشرف فاطمه127435

الجيزةاألدبىمبصراحمد حسن حنفى مجدى فاطمه127436

الجيزةاألدبىمبصرزهره ابو طه ابراهيم محمد هاجر127437

الجيزةاألدبىمبصرنافع انو هللا عبد محمد هاجر127438

الجيزةاألدبىمبصردسوقى النبى عبد السيد داليا127439

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد بدوى الرحمن عبد ياسمين127440

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد فاطمه127441

الجيزةاألدبىمبصرعلى عليوه حنفى نيفين127442

الجيزةاألدبىمبصرجمعه العاطى عبد رجب اسماء127443

الجيزةاألدبىمبصرعثمان محمد ناصر اسماء127444

الجيزةاألدبىمبصرصالح زكريا عصام مياده127445
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ن317االحمر الكوم/ ف

راسباالحمر الكوم/ ف

ثاناالحمر الكوم/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن316البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ن315البراجيل/ ف

ن345البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ن345المنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

ن328المنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ن319ابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ن326ابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

راسبالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانعساكر احمد اللواء/ ف

ثانعساكر احمد اللواء/ ف

ثانسميحة الحاجة/ ف

ثانسميحة الحاجة/ ف

ن349سميحة الحاجة/ ف
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الجيزةاألدبىمبصربليدى السيد عبد احمد احالم127446

الجيزةاألدبىمبصرالحسن ابو ابراهيم الحسن ابو ساره127447

الجيزةاألدبىمبصرعشماوى الفتاح عبد خالد ريم127448

الجيزةاألدبىمبصرالجواد عبد فهمى زهران اسراء127449

الجيزةاألدبىمبصرحسن السيد غريب عليه127450

الجيزةاألدبىمبصررضوان فاروق عنتر ندى127451

الجيزةاألدبىمبصرعقباوى الرحمن عبد بكر ابو اسماء127452

الجيزةاألدبىمبصرمحمد حسن صالح عزه127453

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد سيد شعبان اسماء127454

الجيزةاألدبىمبصرهللا عبد على محمد جهاد127455

الجيزةاألدبىمبصرالحكيم عبد التواب عبد اسامه رانيا127456

الجيزةاألدبىمبصرالمقصود عبد حجاج شعبان ايه127457

الجيزةاألدبىمبصرفايد بيومى محمد سيد اسماء127458

الجيزةاألدبىمبصرنفس ابراهيم السالم عبد بدوى جهاد127459

الجيزةاألدبىمبصرمرعى سعد سيد النبى عبد دنيا127460

الجيزةاألدبىمبصرحباريق محمود الكريم عبد عادل شيماء127461

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل امام محمد عبير127462

الجيزةاألدبىمبصرفرغلى المولى جاد النبى عبد والء127463

الجيزةاألدبىمبصرحسن زيدان حسن مريم127464

الجيزةاألدبىمبصرصغير العظيم عبد رضا امانى127465

الجيزةاألدبىمبصرالسالم عبد صدقى الناصر عبد امانى127466

الجيزةاألدبىمبصرالعنين ابو هللا عبد العنين ابو دعاء127467

الجيزةاألدبىمبصرسعيد محمود محمد مها127468

الجيزةاألدبىمبصراسماعيل السميع عبد اسماعيل هانم127469

الجيزةاألدبىمبصراللطيف عبد حسنى محمد مختار ورده127470

الجيزةاألدبىمبصرصالح على كامل ايمان127471

الجيزةاألدبىمبصرمحمد امين عمر بسمه127472

الجيزةاألدبىمبصرالحق جاد العاطى عبد سعيد بثينه127473

الجيزةاألدبىمبصرمحمد رجب ابراهيم اسماء127474

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد صالح ياسر ايه127475

الجيزةاألدبىمبصرزينهم الكريم عبد مجدى هدى127476

الجيزةاألدبىمبصرمحمد اللطيف عبد نبيل كريمه127477

الجيزةاألدبىمبصررمضان قرنى سعيد هبه127478

الجيزةاألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد احمد اسماء127479

الجيزةاألدبىمبصررمضان حسن محمد االء127480

الجيزةاألدبىمبصرمحمد احمد محمود امال127481

الجيزةاألدبىمبصراحمد المحسن عبد صبحى اميره127482

الجيزةاألدبىمبصراحمد ابراهيم محمد ايمان127483

الجيزةاألدبىمبصرفهيم حسين رجب مها127484

الجيزةاألدبىمبصرمحمود احمد محمد ياسمين127485

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد العظيم عبد المنعم عبد نورا127486

الجيزةاألدبىمبصرالمطلب عبد على سيد نجوى127487
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ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثانالواحات/ ف

ن352البدرشين/ ف

ثانالحوامدية/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

ثانابوصير/ ف

ن316ابوصير/ ف

ن315ابوصير/ ف

ثانابوصير/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن442السبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن315دهشور زاوية/ ف

ن335العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالتوبة/ ف

راسبالتوبة/ ف

ثانالتوبة/ ف

ثانالديسمى/ ف

ثانالديسمى/ ف

ثانالديسمى/ ف

ثانبشير محمد/ ف

ثانبشير محمد/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ن330عزام عبدالفتاح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

راسباطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

راسبالبرمبل/ ف

ثانالبرمبل/ ف
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الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود طلعت ورده127488

الجيزةاألدبىمبصرالغنى عبد الحسينى محمد احمد شيماء127489

الجيزةاألدبىمبصرالمحسن عبد احمد محمد منى127490

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود مكاوى اسراء127491

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد احمد جمال اسماء127492

الفيوماألدبىمبصرهللا جاب احمد محمود رجب جهاد127494

الفيوماألدبىمبصرشلبى حسن عيد عال127495

الفيوماألدبىمبصرمحمود القادر عبد عويس اسماء127496

الفيوماألدبىمبصرالصادق عبد الدين نور بكر ابو عزيزه127497

الفيوماألدبىمبصرسليمان قرنى سليمان اسماء127498

الفيوماألدبىمبصرفرج يوسف عطيه اسماء127499

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد هاشم امانى127500

الفيوماألدبىمبصرشعبان ربيع بدر ايه127501

الفيوماألدبىمبصراسماعيل عيد نصر شعبان ايه127502

الفيوماألدبىمبصرعلى هللا عبد على ايه127503

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد مصطفى احمد رضا127504

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد جمال ساره127505

الفيوماألدبىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد ساره127506

الفيوماألدبىمبصرعيسوى محمد رجب ميرفت127507

الفيوماألدبىمبصرمسعود العاطى عبد محمود هاجر127508

الفيوماألدبىمبصرمحمد قرنى غريب اسالم127509

الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد محمد العليم عبد اسماء127510

الفيوماألدبىمبصرخلف محمد قرنى اسماء127511

الفيوماألدبىمبصرسعيد مصطفى سعيد جيهان127512

الفيوماألدبىمبصرمهدى السالم عبد مهدى دينا127513

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد سالم ساره127514

الفيوماألدبىمبصرمحمود الحميد عبد عيد سحر127515

الفيوماألدبىمبصرعلى على جمعه شيرين127516

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمد مصطفى عائشه127517

الفيوماألدبىمبصرمحمد الحليم عبد حسين فاطمه127518

الفيوماألدبىمبصربكر ابو محمد حسن مريم127519

الفيوماألدبىمبصرمرسى احمد محمد مها127520

الفيوماألدبىمبصرسعد قطب شعبان ندى127521

الفيوماألدبىمبصرالمجيد عبد احمد سيد يارا127522

الفيوماألدبىمبصرهللا فرج جمعه حمدى ياسمين127523

الفيوماألدبىمبصراحمد الباقى عبد بدوى اسماء127524

الفيوماألدبىمبصرالرازق عبد نجدى العابدين زين اسراء127525

الفيوماألدبىمبصرعطيه سيد محمد اسراء127526

الفيوماألدبىمبصرعلى نادى سيد رانيا127527

الفيوماألدبىمبصراحمد محمد جمال سما127528

الفيوماألدبىمبصراحمد محمود عماد الدين شمس127529

الفيوماألدبىمبصراحمد محمود محمد فاطمه127530



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4842

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبالبرمبل/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

راسبالفيوم/ ف

ن320الفيوم/ ف

ثانالعشيرى/ ف

ثانالعشيرى/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ن339عائشة السيدة/ ف

ثاندمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

ن342دمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

ثاندمشقين/ ف

راسبدمشقين/ ف

ن334دمشقين/ ف

ن342تالت/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبمطرطارس/ ف

ثانمطرطارس/ ف

ثانمطرطارس/ ف

ثانمطرطارس/ ف

ثانمطرطارس/ ف

ن350مطرطارس/ ف

راسبمطرطارس/ ف
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الفيوماألدبىمبصرحسن وهبه الدين حسام مشيره127531

الفيوماألدبىمبصرالباقى عبد فاضل جميل هدير127532

الفيوماألدبىمبصرالكريم عبد على سعيد اسراء127533

الفيوماألدبىمبصرمحمد عيسى رمضان ايه127534

الفيوماألدبىمبصرمعوض محمد روبى جهاد127535

الفيوماألدبىمبصرخليفه جوده رجب محمد دينا127536

الفيوماألدبىمبصراللطيف عبد احمد شعبان رحمه127537

الفيوماألدبىمبصرعلى سليمان جمال سهام127538

الفيوماألدبىمبصرعيد يوسف محمد شيماء127539

الفيوماألدبىمبصرحمزاوى محمد اسماعيل فاطمه127540

الفيوماألدبىمبصرصالح اللطيف عبد محمد صبحى مريم127541

الفيوماألدبىمبصرعلى العظيم عبد محمد مريم127542

الفيوماألدبىمبصرخليل العظيم عبد محمد سيد ايه127543

الفيوماألدبىمبصراحمد ربيع السيد خلود127544

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد محمد رجب رباب127545

الفيوماألدبىمبصرجمعه محمد محمود ساره127546

الفيوماألدبىمبصرحميده محمد عادل سعاد127547

الفيوماألدبىمبصرعمار السيد سعد شيرين127548

الفيوماألدبىمبصرقطب رجب ايوب مياده127549

الفيوماألدبىمبصرالمنعم عبد احمد هللا عبد اسراء127550

الفيوماألدبىمبصرالرحمن عبد خليل احمد ايه127551

الفيوماألدبىمبصراحمد حسين سيد داليا127552

الفيوماألدبىمبصراحمد النبى عبد فتحى شيماء127553

الفيوماألدبىمبصريوسف عاشور احمد صابرين127554

الفيوماألدبىمبصرالسيد رجب عيد نديه127555

الفيوماألدبىمبصراحمد احمد خالد هدير127556

الفيوماألدبىمبصرالغفار عبد محمد محمد هيا127557

الفيوماألدبىمبصرالعاليم عبد فتحى عيد اسماء127558

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد حسن هللا خير روضه127559

الفيوماألدبىمبصرالحليم عبد محمود محمد ريهام127560

الفيوماألدبىمبصرحافظ حسين شعبان دعاء127561

الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد الوهاب عبد العليم عبد دعاء127562

الفيوماألدبىمبصرموسى راضى عطوه ايه127563

الفيوماألدبىمبصرخليل مصطفى محمود رحمه127564

الفيوماألدبىمبصرمحمد احمد الفتاح عبد شيماء127565

الفيوماألدبىمبصرسعيد ربيع عاطف مها127566

الفيوماألدبىمبصراحمد فاروق رجب اسماء127567

الفيوماألدبىمبصرقطب محمود احمد اميره127568

الفيوماألدبىمبصرالقوى عبد ابراهيم محمد اميره127569

الفيوماألدبىمبصرمعروف محمد رمضان ايه127570

الفيوماألدبىمبصرمحمد فرحات محمد ايه127571

الفيوماألدبىمبصررزق عرابى محمود بسمه127572
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راسبمطرطارس/ ف

ن320مطرطارس/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

ثانبالفيوم سنهور/ ف

راسببالفيوم سنهور/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن315فيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

ن368هللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانالغرق/ ف

ثانالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

راسبالغرق/ ف

ن322الباسل قصر/ ف

ن318الباسل قصر/ ف

ثانالباسل قصر/ ف

ن352الباسل قصر/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن333ابشواى/ ف

ن321ابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف
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الفيوماألدبىمبصرجلول الحليم عبد النبى عبد تقوى127573

الفيوماألدبىمبصرمحمد محمود فرج حنان127574

الفيوماألدبىمبصرحميده سيد التواب عبد دعاء127575

الفيوماألدبىمبصرالوهاب عبد سعد كمال دعاء127576

الفيوماألدبىمبصرخليل احمد نادى رباب127577

الفيوماألدبىمبصرهللا عبد على توبه زينب127578

الفيوماألدبىمبصرحامد ابو احمد عيد ساره127579

الفيوماألدبىمبصرالفتاح عبد محمد عوض نجالء127580

الفيوماألدبىمبصرعثمان احمد ناصر نورهان127581

الفيوماألدبىمبصرعلى السيد محمد هدى127582

الفيوماألدبىمبصرعلى ربيع حمدى اسراء127583

الفيوماألدبىمبصرصابر حسن شوبك اسراء127584

الفيوماألدبىمبصرعلى التواب عبد رمضان اسماء127586

الفيوماألدبىمبصرسالم سليمان سمحى اسماء127587

الفيوماألدبىمبصرمعروف محمد معوض اسماء127588

الفيوماألدبىمبصرالعليم عبد احمد ناصر دعاء127589

الفيوماألدبىمبصرابراهيم محمود قرنى رانيا127590

الفيوماألدبىمبصرعثمان جابر عثمان سهام127591

الفيوماألدبىمبصرحسين السيد محمد فاطمه127592

سويف بنىاألدبىمبصرمصطفى فاروق ناصر هند127593

سويف بنىاألدبىمبصرمخيمر فؤاد سيد سماح127594

سويف بنىاألدبىمبصرسيد عمر سيد ضحى127595

سويف بنىاألدبىمبصرالدين سعد طه حسين عبير127596

سويف بنىاألدبىمبصرمخلوف الباسط عبد ناصر مديحه127597

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد المولى عبد العال عبد هبه127598

سويف بنىاألدبىمبصراحمد على احمد هدى127599

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد فتحى سعيد ياسمين127600

سويف بنىاألدبىمبصرقرنى سليمان احمد ايه127601

سويف بنىاألدبىمبصرعباس احمد محمد خيرات127602

سويف بنىاألدبىمبصرالباسط عبد كامل حسن رجاء127603

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد محمود محمد شيماء127604

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد السالم عبد محمود ندى127605

سويف بنىاألدبىمبصرالمطلب عبد النعيم عبد زينهم سماح127606

سويف بنىاألدبىمبصرشعبان سيد رجب هاجر127607

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد جميل حسن اسماء127608

سويف بنىاألدبىمبصرحسين عمر رضا خديجه127609

سويف بنىاألدبىمبصرعلى العربى جاد شيرين127610

سويف بنىاألدبىمبصرالسيد حمد جبريل شيماء127611

سويف بنىاألدبىمبصرالكريم عبد الرحيم عبد محمود نورا127612

سويف بنىاألدبىمبصراحمد صالح ربيع نسمه127613

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان احمد المنعم عبد تبارك127614

سويف بنىاألدبىمبصرعلى تمام محمود ساره127615



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4846

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن327ابشواى/ ف

ن320ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانالعجميين/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ن326طامية/ ف

راسبطامية/ ف

ن321الشرقية تزمنت/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

راسبسويف ببنى الواسطى/ ف

راسبسويف ببنى الواسطى/ ف

ن315سويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ن315اطواب/ ف

ن319اطواب/ ف

ن320اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن320اطواب/ ف

ثانالنور جزيرة/ ف

راسبالنور جزيرة/ ف

ن324سالم المطلب عبد/ ف

ن345سالم المطلب عبد/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن366المدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف
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سويف بنىاألدبىمبصرهللا جاد حسين احمد جهاد127616

سويف بنىاألدبىمبصرالستار عبد عويس صبحى اسماء127617

سويف بنىاألدبىمبصرهللا جاب فراج على رزقه127618

سويف بنىاألدبىمبصربدوى محمد فريد رانيا127619

سويف بنىاألدبىمبصراحمد حسين محمد ايه127620

سويف بنىاألدبىمبصراحمد شحاته ابراهيم خديجه127621

سويف بنىاألدبىمبصراحمد كامل محمد حسن ايمان127622

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ناجى محمد اميره127623

سويف بنىاألدبىمبصرسعداوى فخره ابو حميده غاليه127624

سويف بنىاألدبىمبصرهالل الباقى عبد سالم اميره127625

سويف بنىاألدبىمبصرسليمان العظيم عبد سليمان امانى127626

سويف بنىاألدبىمبصراحمد السيد فراج رانيا127627

سويف بنىاألدبىمبصرعلى الحكيم عبد محمد فاطمه127628

سويف بنىاألدبىمبصرعلى عباس نادى ليلى127629

سويف بنىاألدبىمبصراحمد محمد احمد ايمان127630

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد سيد سلوى127631

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد قرنى احمد ناديه127632

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد ابراهيم خليفه صابرين127633

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم فؤاد امل127634

سويف بنىاألدبىمبصرالفتاح عبد ابراهيم هللا عبد امنيه127635

سويف بنىاألدبىمبصرالمجيد عبد كامل عامر حميده127636

سويف بنىاألدبىمبصراسماعيل الحفيظ عبد شعبان شهنده127637

سويف بنىاألدبىمبصرعلى محمد حسن شرين127638

سويف بنىاألدبىمبصراللطيف عبد عامر صالح نورهان127639

المنيااألدبىمبصرخلف رجائى فتحى بطه127640

المنيااألدبىمبصرالفتاح عبد كمال النميرى ازهار127641

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد محمد اسراء127642

المنيااألدبىمبصرعلى جوده سعيد اسماء127643

المنيااألدبىمبصرعلى زغلول سنه ابو ايمان127644

المنيااألدبىمبصرالشافى عبد على حاتم ايمان127645

المنيااألدبىمبصرمصطفى موسى رضا رقيه127646

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد سعيد سكينه127647

المنيااألدبىمبصرحافظ حلمى رمضان صابرين127648

المنيااألدبىمبصرمصطفى موسى رضا عائشه127649

المنيااألدبىمبصرمحمد حامد فراج فاطمه127650

المنيااألدبىمبصرالوهاب عبد محمد ناجح مروه127651

المنيااألدبىمبصرابراهيم سعودى محمد ابتسام127652

المنيااألدبىمبصرحافظ خيرى اشرف خيريه127653

المنيااألدبىمبصرمحمد الجيد عبد ذكى سماره127654

المنيااألدبىمبصرمصطفى حفناوى ناصر شيماء127655

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم سمير صباح127656

المنيااألدبىمبصرعلى حسين العزيز عبد منى127657
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ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن318ببا/ ف

ثانببا/ ف

ثانببا/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ثاناللطيف عبد محمود/ ف

ن321راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن364سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثاندشطوط/ ف

ن322دشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

ثاندشطوط/ ف

ثانالشقر/ ف

ن334الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثاناقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ثاناقفهص/ ف

ن316اقفهص/ ف

ن321اقفهص/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن332بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن315مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن337مغاغة/ ف
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المنيااألدبىمبصرجابر خميس مصطفى نجالء127658

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد الجواد عبد محمد ورده127659

المنيااألدبىمبصرلملوم سيف محمد رحاب127660

المنيااألدبىمبصريونس محمود على محمود فاطمه127661

المنيااألدبىمبصرحسين حسن على مى127662

المنيااألدبىمبصراحمد هالل ربيع رندا127663

المنيااألدبىمبصراحمد محمد رأفت نهله127664

المنيااألدبىمبصرابراهيم السيد محمد فاطمه127665

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد زغلول ايه127666

المنيااألدبىمبصرسليمان سالمه حسن ريهام127667

المنيااألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد الدين عماد اسماء127668

المنيااألدبىمبصرعثمان محمد على احالم127669

المنيااألدبىمبصرمحمد كامل حجازى فاطمه127670

المنيااألدبىمبصرابراهيم مرسى يونس كريمه127671

المنيااألدبىمبصرمحمد الصبور عبد السيد اسراء127672

المنيااألدبىمبصرالجليل عبد العزيز عبد جمال ايمان127673

المنيااألدبىمبصرربيع محمد عطا اسماء127674

المنيااألدبىمبصرهللا فضل الحفيظ عبد على اسماء127675

المنيااألدبىمبصرصديق السيد ناجح سحر127676

المنيااألدبىمبصرشعيب محمد حسن سعاد127677

المنيااألدبىمبصرمحمد عيد صابر صابرين127678

المنيااألدبىمبصرشحاته هللا عبد شحاته لمياء127679

المنيااألدبىمبصرمحمود محمد ناصر لمياء127680

المنيااألدبىمبصرمحمود توفيق جرحى والء127681

المنيااألدبىمبصرعلى سيد محمد حنان127682

المنيااألدبىمبصرمحمد السيد محمد داليا127683

المنيااألدبىمبصرمحمد ابراهيم بكر ابو فاطمه127684

المنيااألدبىمبصرالجيد عبد جمال على امانى127685

المنيااألدبىمبصرحسن محمد خلف نورهان127686

المنيااألدبىمبصرحسن هللا عبد محمد نورهان127687

المنيااألدبىمبصرالجواد عبد جمال صالح هويدا127688

المنيااألدبىمبصرابراهيم النعيم عبد شعبان دعاء127689

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد هاشم مها127690

المنيااألدبىمبصرضيف ابو عابدين اسامه هند127691

المنيااألدبىمبصراحمد اسماعيل جمال ساره127692

المنيااألدبىمبصرمتولى محمد العربى شيماء127693

المنيااألدبىمبصرمحمد موسى محمد ايه127694

المنيااألدبىمبصرحسين على ابراهيم ميز127695

المنيااألدبىمبصرمالك نظمى عصام منال127696

المنيااألدبىمبصرعلى طلعت على مى127697

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد هبه127698

المنيااألدبىمبصرمحمد محمد سيد سوميه127699
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ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن365مغاغة/ ف

راسبمغاغة/ ف

ن318مزار بنى/ ف

ن315مزار بنى/ ف

ن327مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانابوجرج/ ف

ن315ابوجرج/ ف

ثانابوجرج/ ف

ثانالقيس/ ف

ثانالقيس/ ف

ثانالقيس/ ف

ثانالقيس/ ف

ن320القيس/ ف

ن315القيس/ ف

ثانالقيس/ ف

ن332القيس/ ف

ثانالقيس/ ف

ثانالقيس/ ف

ن315(النصر سيف) بردونة/ ف

ن315(النصر سيف) بردونة/ ف

ثان(النصر سيف) بردونة/ ف

ثانابشاق/ ف

ن320ابشاق/ ف

ثانابشاق/ ف

ن340ابشاق/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانسمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن326سمالوط/ ف

ن320سمالوط/ ف

ثاناسطال/ ف
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المنيااألدبىمبصرالجيد عبد زيدان صالحين اميره127700

المنيااألدبىمبصراللطيف عبد احمد فريج اميره127701

المنيااألدبىمبصرعطيه فيومى نصر شيماء127702

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد غريب عماد ايه127703

المنيااألدبىمبصرمحمد حسن مصطفى ياسمين127704

المنيااألدبىمبصراحمد محمد محمد ابتسام127705

المنيااألدبىمبصراحمد الحكيم عبد مصطفى ايه127706

المنيااألدبىمبصراسماعيل مسامح طه بطه127707

المنيااألدبىمبصرحسين التواب عبد محمد نجالء127708

المنيااألدبىمبصرالناصر عبد على العزيز عبد ندى127709

المنيااألدبىمبصرتونى مكرم خلف عال127710

المنيااألدبىمبصرعوف ابو محمد بهجت نفيسه127711

المنيااألدبىمبصرسليمان محمد جمال نفيسه127712

المنيااألدبىمبصرمحمد عزت جمال نها127713

المنيااألدبىمبصرموسى سالمه احمد ساره127714

المنيااألدبىمبصرسليم محمود سليم منى127715

المنيااألدبىمبصراحمد عمر احمد امانى127716

المنيااألدبىمبصرمحمد اسماعيل الفتاح عبد جهاد127717

المنيااألدبىمبصرالمحسن عبد سعيد محمد نورهان127718

المنيااألدبىمبصرهاشم ابراهيم شعبان تهانى127719

المنيااألدبىمبصراحمد سيد احمد اسراء127720

المنيااألدبىمبصرامين سيد جمال حنان127721

المنيااألدبىمبصرموسى سيد اشرف شيماء127722

المنيااألدبىمبصرالعليم عبد حامد التواب عبد اسماء127723

المنيااألدبىمبصرالستار عبد احمد اسماعيل ايه127724

المنيااألدبىمبصرعلى حسن محمد اسماء127725

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد عيسى ناديه127726

المنيااألدبىمبصرحسن بكر رياض صفاء127727

المنيااألدبىمبصرفهمى ناجى عمر عبير127728

المنيااألدبىمبصرالشافى عبد شوقى مختار حليمه127729

المنيااألدبىمبصرمحمد العال عبد عونى اسماء127730

المنيااألدبىمبصررمضان شعبان عاطف نسمه127731

المنيااألدبىمبصرالعزيز عبد الحكيم عبد الرحمن عبد اسماء127732

المنيااألدبىمبصرالفتاح عبد حسن محمد حسن حسناء127733

المنيااألدبىمبصرعلى احمد على حنان127734

المنيااألدبىمبصرمحمد حافظ نصر زينب127735

المنيااألدبىمبصرمحمد داخلى ناجح سحر127736

المنيااألدبىمبصرحسن السميع عبد محمود غاده127737

المنيااألدبىمبصرالدين محى مهدى عالء نجالء127738

المنيااألدبىمبصرابراهيم محمد عاطف اسماء127739

المنيااألدبىمبصرمحمد الحفيظ عبد رفعت دعاء127740

المنيااألدبىمبصرحافظ العليم عبد محمد رحاب127741



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4852

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن329العلوانى/ ف

ن315العلوانى/ ف

ن315العلوانى/ ف

ن357الفكرية/ ف

ن315الفكرية/ ف

ن359الشروق حسـن بنى/ ف

ثاناتليدم/ ف

راسباتليدم/ ف

ن317اتليدم/ ف

ن326اتليدم/ ف

ن325بالمنيا عبيد بنى/ ف

ن341بالمنيا عبيد بنى/ ف

ن318بالمنيا عبيد بنى/ ف

ن350سفاى/ ف

ن316خالد بنى/ ف

راسبخالد بنى/ ف

ن315ملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن315ملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ن336قلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

ثانقلندول/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ن317بالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ن315بالمنيا دروة/ ف

ن316بالمنيا دروة/ ف

ن329تندة/ ف

ن358تندة/ ف

راسبالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

ن315البرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

راسبالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

ثانالبرشا/ ف

راسبقمص ام/ ف

ن315قمص ام/ ف

ن327قمص ام/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4853

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنيااألدبىمبصرمحمد صديق التواب عبد نها127742

المنيااألدبىمبصرمحمد على رمضان هانم127743

المنيااألدبىمبصرمهنى احمد يسرى فاطمه127744

المنيااألدبىمبصرمحمود احمد عمر غاده127745

المنيااألدبىمبصرهللا عبد الحميد عبد فوزى هناء127746

المنيااألدبىمبصركامل فرج خميس جيهان127747

المنيااألدبىمبصرالحميد عبد محمد صاوى دعاء127748

المنيااألدبىمبصرمحمد المنعم عبد الفضل ابو ريهام127749

المنيااألدبىمبصرزيدان عبود مشهور هاجر127750

المنيااألدبىمبصرشعيب على صالح ناديه127751

المنيااألدبىمبصرحسين محمد اشرف دعاء127752

المنيااألدبىمبصرالسميع عبد القاسم ابو محمود رتيبه127753

المنيااألدبىمبصرابراهيم احمد محمد الزهراء127754

المنيااألدبىمبصرمحمد احمد حمدى شيماء127755

المنيااألدبىمبصرابراهيم احمد محمد شيماء127756

المنيااألدبىمبصرعثمان محفوظ سعد مدينه127757

المنيااألدبىمبصرعثمان محفوظ سعد منى127758

المنيااألدبىمبصرسيد زهرى االول عبد مها127759

المنيااألدبىمبصرمحمد العزيز عبد المنجى عبد ناديه127760

المنيااألدبىمبصرالمحسن عبد الحسيب عبد غنوى بسمه127761

اسيوطاألدبىمبصرمناع ماهر وحيد اسماء127762

اسيوطاألدبىمبصراحمد سيد حسنى مياده127763

اسيوطاألدبىمبصرحسانين سعد محمد نسمه127764

اسيوطاألدبىمبصرحسنين سعد محمد نهى127765

اسيوطاألدبىمبصراحمد صابر سيد هاجر127766

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد محمود صابر ايه127767

اسيوطاألدبىمبصرالسالم عبد حسين منصور رانيا127768

اسيوطاألدبىمبصرحسانين العال عبد محمد رضا127769

اسيوطاألدبىمبصرمحمد سيد صابر سهام127770

اسيوطاألدبىمبصرفرغلى محمد احمد صابرين127771

اسيوطاألدبىمبصرالعاطى عبد ياسر صابر فاطمه127772

اسيوطاألدبىمبصرابراهيم محمد الحميد عبد ليلى127773

اسيوطاألدبىمبصرحسانين العال عبد فتحى مروه127774

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل محمد عمر ناريمان127775

اسيوطاألدبىمبصرحسانين محمد على نجاه127776

اسيوطاألدبىمبصرشحاته احمد جمال نرمين127777

اسيوطاألدبىمبصرثابت محمد حسن نرمين127778

اسيوطاألدبىمبصراحمد محمد احمد اسماء127779

اسيوطاألدبىمبصرحسين على محمد ايمان127780

اسيوطاألدبىمبصرمحمد حسن سيد ايه127781

اسيوطاألدبىمبصراحمد عباس محمد العزيز عبد ايه127782

اسيوطاألدبىمبصرعوض محمد جمال فاطمه127783



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4854

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

ثانقمص ام/ ف

ثانسنجرج/ ف

ن315سنجرج/ ف

ثانالمغالقة/ ف

راسبالمغالقة/ ف

ثانالمغالقة/ ف

ثاناالشمونين/ ف

ن322االشمونين/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

ثانالشرقية العمارية/ ف

ن315الشرقية العمارية/ ف

ن315الشرقية العمارية/ ف

ن315الشرقية العمارية/ ف

ن317الشرقية العمارية/ ف

ن316الشرقية العمارية/ ف

ن324.5الشرقية العمارية/ ف

ن319العروس اسمو/ ف

ثانموشا/ ف

ثانموشا/ ف

ثانموشا/ ف

ن315موشا/ ف

ثانموشا/ ف

راسبغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ن318غالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

راسبغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانغالب بنى/ ف

ثانالزاوية/ ف

ثانالزاوية/ ف

راسبالزاوية/ ف

ثانالزاوية/ ف

ن317الزاوية/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4855

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

اسيوطاألدبىمبصرقاسم صادق حمدى ايه127784

اسيوطاألدبىمبصراحمد مصطفى محمد دنيا127785

اسيوطاألدبىمبصرمهنى المعطى عبد معتمد رشا127786

اسيوطاألدبىمبصرخالف الرجال عبد محمد سماح127787

اسيوطاألدبىمبصرمهران سيد فوزى نسمه127788

اسيوطاألدبىمبصرعيسى دراز الهادى عبد نعمه127789

اسيوطاألدبىمبصرالعال عبد الناصر عبد عالم حسنات127790

اسيوطاألدبىمبصرعطيه فوزى محمد حنان127791

اسيوطاألدبىمبصرالنظير عبد محمد محمد اسماء127792

اسيوطاألدبىمبصرمحمد فراج مسامح اميره127793

اسيوطاألدبىمبصرالمطلب عبد الاله عبد عادل ساره127794

اسيوطاألدبىمبصرنوير ابو احمد طارق شيماء127795

اسيوطاألدبىمبصرحسن محمد السالم عبد مصطفى عبير127796

اسيوطاألدبىمبصرالعليم عبد كامل كرم عال127797

اسيوطاألدبىمبصرمحمد مازن مازن شيماء127798

اسيوطاألدبىمبصرسليم احمد مصطفى اميره127799

اسيوطاألدبىمبصرعيد الاله عبد رمضان دعاء127800

اسيوطاألدبىمبصرمحمود حامد مصطفى سندس127801

اسيوطاألدبىمبصرالرحمن عبد سليم اشرف سهام127802

اسيوطاألدبىمبصرسيف ابو على سيف ابو فاطمه127803

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد على نجوى127804

اسيوطاألدبىمبصرسليم عشرى سليم نيرمين127805

اسيوطاألدبىمبصرعطيه الحفيظ عبد السالم عبد يسريه127806

اسيوطاألدبىمبصرعباس محمد حمدى دينا127807

اسيوطاألدبىمبصرالحميد عبد الدين نصر سعد اسماء127808

اسيوطاألدبىمبصرمرسى كيالنى مختار امل127809

اسيوطاألدبىمبصرحسين شوقى ممدوح اميره127810

اسيوطاألدبىمبصرمرسى كتبى صبحى رضا127811

اسيوطاألدبىمبصرالمعطى عبد محمود العابدين زين زينب127812

اسيوطاألدبىمبصرسيد رمضان السالم عبد سلوى127813

اسيوطاألدبىمبصرسيد حسنين ممدوح فاطمه127814

اسيوطاألدبىمبصرالواحد عبد هللا عبد الناصر عبد مرفت127815

اسيوطاألدبىمبصراسماعيل مصطفى محسن مروه127816

اسيوطاألدبىمبصرمحمد محمود حسين نجوى127817

اسيوطاألدبىمبصرسلطان حسين خالد اسراء127818

اسيوطاألدبىمبصرسلطان حسن محمد مروه127819

اسيوطاألدبىمبصرعلى حسين محمد منى127820

اسيوطاألدبىمبصرمحمد شيمى حجازى مها127821

اسيوطاألدبىمبصرحسين احمد محمد اسماء127822

اسيوطاألدبىمبصرمحمد احمد محمد عصمت127823

اسيوطاألدبىمبصرحسين الرحمن عبد الرحيم عبد زينب127824

اسيوطاألدبىمبصرعابدين العال عبد الدين محى سلمى127825
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ثانباسيوط البوره/ ف

ن315باسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ثانباسيوط البوره/ ف

ن317بهيج/ ف

ن325حسين بنى/ ف

ن319ديروط/ ف

ن359المناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن353المناشى/ ف

ن356المناشى/ ف

ن369المناشى/ ف

ثاندشلوط/ ف

ن315القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن347منفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن329منفلوط/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن322باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن317القصور ام/ ف

ثانالقصور ام/ ف

ن320الحواتكة/ ف

ثانالحواتكة/ ف
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اسيوطاألدبىمبصرالحفيظ عبد ابراهيم تهامى نفيسه127826

اسيوطاألدبىمبصرعطيه هاشم السيد اسماء127827

اسيوطاألدبىمبصرعلى شرف محمد اميره127828

اسيوطاألدبىمبصرالغنى عبد الرحيم عبد الغنى عبد دنيا127829

اسيوطاألدبىمبصرسليمان جوده سليمان احالم127830

اسيوطاألدبىمبصرالمنعم عبد محمد المعبود عبد عزيزه127831

اسيوطاألدبىمبصراحمد على الرحيم عبد نها127832

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حسنى ايمان127833

سوهاجاألدبىمبصراحمد السيد رمضان ايه127834

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف كامل ايمان127835

سوهاجاألدبىمبصرالسيد خليفه على امنيه127836

سوهاجاألدبىمبصرعيسوى محمد السيد اسراء127837

سوهاجاألدبىمبصراحمد العال عبد السيد االء127838

سوهاجاألدبىمبصرحافظ الراضى عبد حافظ جهاد127839

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حمدى داليا127840

سوهاجاألدبىمبصرادم كمال ادم رانيا127841

سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد الدين سيف شيماء127842

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد السيد عثمان عزه127843

سوهاجاألدبىمبصرفرغل احمد كرم فاطمه127844

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين جابر كريمه127845

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد لبيب حمدى نورهان127846

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن عارف هناء127847

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد مرتضى ياسمين127848

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد احمد الرحمان عبد فاطمه127849

سوهاجاألدبىمبصراحمد فايز محروس اميره127850

سوهاجاألدبىمبصراحمد زغلول مصطفى اميره127851

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمود دعاء127852

سوهاجاألدبىمبصرهللا ضيف محمد رشاد رانيا127853

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الرحيم عبد السيد هيام127854

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد ايمان127855

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد الحميد عبد اسماء127856

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد حسين بسمه127857

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سعد صفوت بسمه127858

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد سعد جمال منى127859

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الرحمن عبد العربى السيد هند127860

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد السيد منى127861

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد وفاء127862

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل امين على صفاء127863

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد ابراهيم صفاء127864

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد مصطفى العزيز عبد هيام127865

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد عتمان فرحه127866

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود جمال محمد حميده127867
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ثانالحواتكة/ ف

ن325البدارى/ ف

ن322البدارى/ ف

ن325سليم ساحل/ ف

ن315صدفا/ ف

ن315صدفا/ ف

ثانصدفا/ ف

راسبسوهاج/ ف

ن316سوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن315سوهاج/ ف

ثانبسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

راسببلصفورة/ ف

ثانبلصفورة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

ن326ادفا/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرحارص المجد ابو العارف ايمان127868

سوهاجاألدبىمبصرحامد فتحى مختار بسينه127869

سوهاجاألدبىمبصربدران محمود احمد سماح127870

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمود محمد فاطمه127871

سوهاجاألدبىمبصرتمام حامد ناصر مشيره127872

سوهاجاألدبىمبصرهارون حسن بخيت دينا127873

سوهاجاألدبىمبصرحسن سيد محمد سحر127874

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على محمد كريمه127875

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العال عبد ناصر ايه127876

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد العال عبد العليم عبد ايمان127877

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمود دعاء127878

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد على الدين شمس شيرين127879

سوهاجاألدبىمبصرمحمود النعيم عبد ناصر وفاء127880

سوهاجاألدبىمبصرفراج على احمد صباح127881

سوهاجاألدبىمبصررشوان محمد احمد نوره127882

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد احمد دياب مها127883

سوهاجاألدبىمبصرسرور زهران خيرى حبيبه127884

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد على رحاب127885

سوهاجاألدبىمبصرالظاهر عبد حامد عالء ريحاب127886

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو عبده عاطف عزيزه127887

سوهاجاألدبىمبصرزيان فتحى صبرى مها127888

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد محمد القادر عبد وفاء127889

سوهاجاألدبىمبصرتميم احمد محمد اسماء127890

سوهاجاألدبىمبصرعليو محمد النصر ابو فاطمه127891

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد محمد فاطمه127892

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد محمد هبه127893

سوهاجاألدبىمبصرتمام مصطفى تمام مشيره127894

سوهاجاألدبىمبصرالشلقامى ياسين احمد الزهراء127895

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد السيد امانى127896

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد السيد امنيه127897

سوهاجاألدبىمبصرالحافظ عبد محمد الحكيم عبد دينا127898

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل مصطفى شعبان منى127899

سوهاجاألدبىمبصربغدادى توفيق محمد هدير127900

سوهاجاألدبىمبصرعلى رضوان السيد هيام127901

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو ياسين على اسماء127902

سوهاجاألدبىمبصرعلى صبرى اشرف اميره127903

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابو رشاد ياسر رانيا127904

سوهاجاألدبىمبصررضوان قناوى صابر فيروز127905

سوهاجاألدبىمبصرسلطان ابراهيم خالد اسماء127906

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد متولى محمد اسماء127907

سوهاجاألدبىمبصرهاشم السيد هاشم اسماء127908

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حامد جمعه ارزاق127909
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ثانغريب اوالد/ ف

ثانغريب اوالد/ ف

ثانالصلعا/ ف

ن336الصلعا/ ف

ن324الصلعا/ ف

ثانالقصير روافع/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

ثانشندويل جزيرة/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ن315الكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

راسبالكرمانية بندار/ ف

ن321الشرقية العرابة/ ف

راسبالشرقية العرابة/ ف

ن331زار بنى/ ف

راسببسوهاج المنشأة/ ف

راسببسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

راسببسوهاج المنشأة/ ف

راسبالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

ن316على اوالد/ ف

راسبعباس نجع/ ف

ثانعباس نجع/ ف

راسبعباس نجع/ ف

راسبعباس نجع/ ف

راسبعباس نجع/ ف

ن355عباس نجع/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن324الدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

ن315جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الاله عبد امانى127910

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد محمود امانى127911

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الصغير محمد منتصر الزهراء127912

سوهاجاألدبىمبصرحسن اللطيف عبد رمضان ايمان127913

سوهاجاألدبىمبصرامين السيد احمد زينب127914

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على جمال علياء127915

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الصغير محمد منتصر شيماء127916

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى البدرى احمد صباح127917

سوهاجاألدبىمبصرمرسى عباس رمضان مروه127918

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد السيد عادل منال127919

سوهاجاألدبىمبصرمحمد مصطفى البدرى احمد مها127920

سوهاجاألدبىمبصرالروؤف عبد نعمان محمد هدى127921

سوهاجاألدبىمبصرمنصور اسماعيل على والء127922

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الدين نور حسن الزهراء127923

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد محمد احمد دينا127924

سوهاجاألدبىمبصرعديبه احمد على اسماء127925

سوهاجاألدبىمبصرالواحد عبد العال عبد محمد فايزه127926

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد احمد نوح مريم127927

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد احمد صفيه127928

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حميد ايوب ايمان127929

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شوقى مظهر سمر127930

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد محمود سليمان سهام127931

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عباس محمد سهام127932

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الشافى عبد احمد ساره127933

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود ناصر فاطمه127934

سوهاجاألدبىمبصراحمد سيد عبده صبرى مها127935

سوهاجاألدبىمبصرفرغل محمد حسنى ندا127936

سوهاجاألدبىمبصرثابت السيد احمد اسراء127937

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الجيد عبد حسن ايات127938

سوهاجاألدبىمبصرمحمود عكاشه رجب غاده127939

سوهاجاألدبىمبصرالسيد احمد رجب غاده127940

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد عادل فاطمه127941

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد حسين قناع مريم127942

سوهاجاألدبىمبصرتوفيق هللا عوض عاطف حسناء127943

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد عمره ابو خلود127944

سوهاجاألدبىمبصرمحمد راشد خلف رحاب127945

سوهاجاألدبىمبصراحمد عباس احمد شيماء127946

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم حافظ الرسول عبد لطيفه127947

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد العاصى صديق هاله127948

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شاكر النبى عبد هاجر127949

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد حسن والء127950

سوهاجاألدبىمبصرخليل السيد روضى ايمان127951
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ن327جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

ن356جرجا/ ف

ن353جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن334جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن321جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن318داود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

راسبداود بيت/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن352البلينا/ ف

ن318البلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن328البلينا/ ف

ن315البلينا/ ف

ن315البلينا/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن345برديس/ ف

ن344برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن325برديس/ ف

ن328برديس/ ف

ن373برديس/ ف

ن363برديس/ ف

ن329برديس/ ف

ن346برديس/ ف

ن345برديس/ ف

ن315برديس/ ف

ن326برديس/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراحمد جوده احمد اعتماد127952

سوهاجاألدبىمبصربطيخ عجور شحاته رضا127953

سوهاجاألدبىمبصراحمد مصطفى احمد رحاب127954

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على العظيم عبد سميه127955

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد عاطف ساره127956

سوهاجاألدبىمبصرسرحان عمار السعود ابو صفاء127957

سوهاجاألدبىمبصرعارف محمد محمود فاطمه127958

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد محمود احمد ايه127959

سوهاجاألدبىمبصرعلى الديب السعود ابو منال127960

سوهاجاألدبىمبصرحناوى الكريم جاد محمد ايه127961

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد مختار الخير ام127962

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الليثى حسنى ايمان127963

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد محمود الحليم عبد ايمان127964

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرازق عبد احمد زينب127965

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسين حمدى نرمين127966

سوهاجاألدبىمبصرمنصور حسن احمد اسراء127967

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السالم عبد عاصم اسراء127968

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد بدوى اسماء127969

سوهاجاألدبىمبصراحمد سليمان خالد اسماء127970

سوهاجاألدبىمبصرمحمد دياب الموجود عبد اسماء127971

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد الحميد عبد الزهراء127972

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد الناصر عبد الشيماء127973

سوهاجاألدبىمبصرسرور حسن حازم الهام127974

سوهاجاألدبىمبصرالسمان الحافظ عبد المعز عبد الهام127975

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود احمد امانى127976

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمد الرحيم عبد اميره127977

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد بدوى ايمان127978

سوهاجاألدبىمبصرالسيد الستار عبد ناجح ايمان127979

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الصغير محمد ايناس127980

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم هللا عبد ايه127981

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد الحسن ابو جميله127982

سوهاجاألدبىمبصرالسيد هاللى الناصر عبد حميده127983

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود خليفه دعاء127984

سوهاجاألدبىمبصرحسان المجيد عبد الناصر عبد رحمه127985

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الستار عبد محمد رغدا127986

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فوزى حازم ريهام127987

سوهاجاألدبىمبصرهللا فرج احمد العال عبد زينب127988

سوهاجاألدبىمبصرفواز خلف محمد زينب127989

سوهاجاألدبىمبصرالسيد حمدان حمدى سماح127990

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد عثمان سمر127991

سوهاجاألدبىمبصرحفنى بكرى حسين شاديه127992

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حسين الناصر عبد شربات127993
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ن324برديس/ ف

ن347برديس/ ف

ن322برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن315برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن323برديس/ ف

ن342برديس/ ف

ثانبرديس/ ف

ن322برديس/ ف

ن315الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن372الغابات/ ف

ن364الغابات/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن317حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن318حميل بنى/ ف

ن322حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن347حميل بنى/ ف

ن324حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن330حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن339حميل بنى/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرهاللى حسان فوزى شربات127994

سوهاجاألدبىمبصرسباعى الحميد عبد خلف شريهان127995

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن حجاج شوقيه127996

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد حسان احمد شيماء127997

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد على صافيناز127998

سوهاجاألدبىمبصرحسن اللطيف عبد حمدى عبير127999

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد محمد عفاف128000

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عارف هللا فتح فاتن128001

سوهاجاألدبىمبصرحسين محمود محمد فاتن128002

سوهاجاألدبىمبصربكرى هللا عبد فؤاد فاطمه128003

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد على ماجده128004

سوهاجاألدبىمبصررفاعى حلمى احمد مروه128005

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد انور مروه128006

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد محمد مروه128007

سوهاجاألدبىمبصرعلى اللطيف عبد العظيم عبد منى128008

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العزيز عبد سمير منى128009

سوهاجاألدبىمبصرعلى الحميد عبد فتحى منى128010

سوهاجاألدبىمبصرسعيد محمد نجيب منى128011

سوهاجاألدبىمبصرالدرملى احمد القط ناجحه128012

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم قاسم رفاعى ناديه128013

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسين الرؤف عبد نرمين128014

سوهاجاألدبىمبصريوسف محمد زغلول نسرين128015

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هللا عبد محمود نسمه128016

سوهاجاألدبىمبصرمهران محمود الدكتور نسيله128017

سوهاجاألدبىمبصرشحاته الكريم جاد السيد نهله128018

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد عصمان نهله128019

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد خلف نوال128020

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الحميد عبد الشافى عبد نورا128021

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رمضان البدرى نوره128022

سوهاجاألدبىمبصرفراج هللا خلف عادل نيره128023

سوهاجاألدبىمبصرسليم على عادل هند128024

سوهاجاألدبىمبصرالمجيد عبد محمد عاصم وفاء128025

سوهاجاألدبىمبصرعيسى محمد عبده وفاء128026

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد الدين خير الدين شمس والء128027

سوهاجاألدبىمبصرعباس محمد اشرف ياسمين128028

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود القذافى رحاب128029

سوهاجاألدبىمبصرعلى السيد محمود اسماء128030

سوهاجاألدبىمبصرمحمد سليم الكريم عبد ايمان128031

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد فزاع سمير ايه128032

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الستار عبد ثاقب حنان128033

سوهاجاألدبىمبصرعوض زنباعى شوقى حنان128034

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد حسين حلمى فاطمه128035
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ثانحميل بنى/ ف

ن315حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن321حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن343حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن321حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن348حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن328حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن342حميل بنى/ ف

ن317حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن333حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن337حميل بنى/ ف

ن334حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن317حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن326الحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد محمود خلف فايزه128036

سوهاجاألدبىمبصراحمد فهمى عادل لطيفه128037

سوهاجاألدبىمبصرمحمود زيد ابو فايز منار128038

سوهاجاألدبىمبصراحمد حمدى وائل نجالء128039

سوهاجاألدبىمبصرصديق هللا فرج الحميد عبد ندى128040

سوهاجاألدبىمبصرامين ابراهيم النظير عبد امل128041

سوهاجاألدبىمبصرسهل مروان هللا عطا رحمه128042

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حشمت عاطف ريهام128043

سوهاجاألدبىمبصرعلى رزق الناصر عبد شروق128044

سوهاجاألدبىمبصرامين ابراهيم النظير عبد شيماء128045

سوهاجاألدبىمبصرخالد محمود على غاده128046

سوهاجاألدبىمبصرجمعه الودود عبد الدين عز هاجر128047

سوهاجاألدبىمبصرسليمان لبيب الجواد عبد هبه128048

سوهاجاألدبىمبصراحمد عزت عرفات هند128049

سوهاجاألدبىمبصرامين ابراهيم امين هيام128050

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد حسن على ساره128051

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم يوسف المنعم عبد سماح128052

سوهاجاألدبىمبصرسالم فواز رجب غاده128053

سوهاجاألدبىمبصراحمد الراضى عبد احمد نورهان128054

سوهاجاألدبىمبصرسليم شعبان صالح ياسمين128055

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل الرحيم عبد السيد امل128056

سوهاجاألدبىمبصرالوهاب عبد الدين خير جوده فرحه128057

سوهاجاألدبىمبصرفرغل محمد اسعد ياسمين128058

سوهاجاألدبىمبصرعلى العزيز عبد الفتاح عبد صابرين128059

سوهاجاألدبىمبصرمحمد صبره جمال مريم128060

سوهاجاألدبىمبصراحمد الحميد عبد حمدى رحاب128061

سوهاجاألدبىمبصراحمد العربى الدين صالح سماح128062

سوهاجاألدبىمبصراحمد حشمت مشوادى شرين128063

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد الطيب البسيونى منى128064

سوهاجاألدبىمبصرمحمد البرعى احمد نها128065

سوهاجاألدبىمبصرحسانين محمد احمد نهله128066

سوهاجاألدبىمبصراحمد رفعت محمد احمد والء128067

سوهاجاألدبىمبصرالعظيم عبد محمود الوهاب عبد ياسمين128068

سوهاجاألدبىمبصرالسمان الحميد عبد سامى دعاء128069

سوهاجاألدبىمبصراحمد عصمت الدين صالح يسريه128070

سوهاجاألدبىمبصرزغلول اشرف محمد حنان128071

سوهاجاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد اسماء128072

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمود ابراهيم الفت128073

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد عمر امل128074

سوهاجاألدبىمبصرالصادق محمد العليم عبد اميره128075

سوهاجاألدبىمبصرحسن مصطفى طلعت انتصار128076

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود الضبع ايمان128077
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ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ن332بسوهاج البوره/ ف

ن356بسوهاج البوره/ ف

ن346بسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ن348بسوهاج البوره/ ف

ن329بسوهاج البوره/ ف

ن325بسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ن344بسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج البوره/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ن334بسوهاج الغنيمية/ ف

ن346بسوهاج الغنيمية/ ف

ن333بسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبسوهاج الغنيمية/ ف

ثانبرخيل/ ف

ن328برخيل/ ف

راسببرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ثانبرخيل/ ف

ن326طوق اوالد/ ف

ن325طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن340طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن328طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ن317طوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانطوق اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن315يحى اوالد/ ف

ن323يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرحسن احمد محمود ايمان128078

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ابراهيم على ايه128079

سوهاجاألدبىمبصرعلى العال عبد الرحيم عبد جهاد128080

سوهاجاألدبىمبصراحمد اسماعيل على جهاد128081

سوهاجاألدبىمبصرالسيد اللطيف عبد على حنان128082

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد الدين تاج خلود128083

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى محمد عزت رحاب128084

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عباس محمد سمر128085

سوهاجاألدبىمبصرالفتاح عبد كمال محمد شيرين128086

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم احمد على شيماء128087

سوهاجاألدبىمبصرمحمود احمد محمد عفاف128088

سوهاجاألدبىمبصرمحمد دردير محمد علياء128089

سوهاجاألدبىمبصرمحمود حافظ المنعم عبد غاده128090

سوهاجاألدبىمبصرسليمان محمود حسين الزهراء فاطمه128091

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد احمد رجب ناهد128092

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتاح عبد ممدوح نجاه128093

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى بكرى عاطف نجالء128094

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد احمد عيسى نسرين128095

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسين حاتم نشوى128096

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور احمد محمد نهى128097

سوهاجاألدبىمبصرسليمان حافظ محمد نوره128098

سوهاجاألدبىمبصرالرحمن عبد محمد جابر هدير128099

سوهاجاألدبىمبصراحمد على احمد ياسمين128100

سوهاجاألدبىمبصراحمد الجليل عبد عاطف ياسمين128101

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمود هللا فضل يسرا128102

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد على نورا128103

سوهاجاألدبىمبصرحفنى احمد حسين والء128104

سوهاجاألدبىمبصرمحمود يوسف ابراهيم االء128105

سوهاجاألدبىمبصرالسيد على محمد ايه128106

سوهاجاألدبىمبصرحسين يوسف محمد ازهار128107

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد ابراهيم موسى اسراء128108

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود رشاد اسراء128109

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خالد النظير عبد اسماء128110

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد الناصر عبد امانى128111

سوهاجاألدبىمبصرفهمى السيد رفاعى امل128112

سوهاجاألدبىمبصرلبيب احمد على اميره128113

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمود تيسير128114

سوهاجاألدبىمبصررياض محمد ايمن جهاد128115

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو محمد عنانى حوريا128116

سوهاجاألدبىمبصرافكار محمود محسن خلود128117

سوهاجاألدبىمبصراحمد صابر الصبور عبد رانيا128118

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد محمود محمد طيبه128119
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راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن315يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن349يحى اوالد/ ف

ن329يحى اوالد/ ف

ن349يحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ن315يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن339يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن321يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبخلف اوالد/ ف

ن358خلف اوالد/ ف

راسبخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ن318خلف اوالد/ ف

راسبخلف اوالد/ ف

ن315خلف اوالد/ ف

ن315خلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ن334خلف اوالد/ ف

ن315خلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف

ن353خلف اوالد/ ف

ثانخلف اوالد/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد محمد فاتن128120

سوهاجاألدبىمبصرحسين على محمد مروه128121

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الحمد ابو احمد نشوى128122

سوهاجاألدبىمبصرحسين يوسف احمد نورا128123

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف خالد نهال128124

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الاله عبد احمد نهى128125

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد المتين عبد ساره128126

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ابراهيم اسماء128127

سوهاجاألدبىمبصرسليمان السيد احمد اسيه128128

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل رشاد النبى عبد امل128129

سوهاجاألدبىمبصرمحمد االمير محمد جواهر128130

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد هاشم احمد حبيبه128131

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمد احمد حسناء128132

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد الرحيم عبد دعاء128133

سوهاجاألدبىمبصرفؤاد سعودى عاصم رحمه128134

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد جراد سامى سمر128135

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السمان احمد سهام128136

سوهاجاألدبىمبصرعلى ابراهيم عالء شيماء128137

سوهاجاألدبىمبصريوسف حسين مصطفى شيماء128138

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود على فاطمه128139

سوهاجاألدبىمبصرعلى شنديل محمد فرحه128140

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد محمود صالح ليلى128141

سوهاجاألدبىمبصرحسن عزوز مجاهد الماظ128142

سوهاجاألدبىمبصرموسى محمود موسى منصوره128143

سوهاجاألدبىمبصريونس على احمد ندا128144

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور على الفتاح عبد نورهان128145

سوهاجاألدبىمبصرعلى حسن حلمى هاله128146

سوهاجاألدبىمبصرصادق فاروق الضبع نداء128147

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد رمضان فاطمه128148

سوهاجاألدبىمبصرعلى مصطفى عادل اسراء128149

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل احمد اشرف اسماء128150

سوهاجاألدبىمبصراحمد الدين نور اشرف الزهراء128151

سوهاجاألدبىمبصرعسران حسين الوفا ابو اميره128152

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد ايمن اميمه128153

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فؤاد احمد انوار128154

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد على احمد ايمان128155

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد عطيه الرحيم عبد ايمان128156

سوهاجاألدبىمبصرالوفا ابو محمد احمد ايه128157

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد الحى عبد ايه128158

سوهاجاألدبىمبصرالدين نور المجد ابو احمد بسمه128159

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد احمد صالح حنان128160

سوهاجاألدبىمبصرريان العليم عبد مدنى حنان128161
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ن342خلف اوالد/ ف

راسبخلف اوالد/ ف

ن336خلف اوالد/ ف

ن330خلف اوالد/ ف

ن324خلف اوالد/ ف

ن316خلف اوالد/ ف

ن346خلف اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن344خليفة اوالد/ ف

ن349خليفة اوالد/ ف

ن343خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن353خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن327خليفة اوالد/ ف

ن315خليفة اوالد/ ف

ن338خليفة اوالد/ ف

ن334خليفة اوالد/ ف

ن318خليفة اوالد/ ف

ن326خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن324خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن332خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن317خليفة اوالد/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ن319الخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ن357الخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف
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سوهاجاألدبىمبصربدوى محمد رمضان شهيره128162

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد القادر عبد ايمن شيماء128163

سوهاجاألدبىمبصربدوى الاله عبد بدوى غاده128164

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود محمد نجاح128165

سوهاجاألدبىمبصرالمنطلب عبد ثابت يوسف هديه128166

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد جاد كامل كامليا128167

سوهاجاألدبىمبصرمحمود العربى احمد اسماء128168

سوهاجاألدبىمبصرحسن محمد رفعت اسماء128169

سوهاجاألدبىمبصرمحمود هللا عبد احمد امل128170

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد حمدى ايمان128171

سوهاجاألدبىمبصراحمد الوفا ابو زكريا رباب128172

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد على سحر128173

سوهاجاألدبىمبصراللطيف عبد ابراهيم محمد سحر128174

سوهاجاألدبىمبصرالحسن ابو حافظ محمد سوزان128175

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رشاد محمود شيماء128176

سوهاجاألدبىمبصراحمد مبارك محمد عايده128177

سوهاجاألدبىمبصرحمادى محمد حماد ياسمين128178

سوهاجاألدبىمبصرمحمد الجبالى احمد اسراء128179

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يوسف ابراهيم بدور128180

سوهاجاألدبىمبصرالقادر عبد حسين محمد حسناء128181

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد العليم عبد حلمى رانيا128182

سوهاجاألدبىمبصرزيد ابو زيدان زيان زمزم128183

سوهاجاألدبىمبصرسليمان العال عبد محمد سحر128184

سوهاجاألدبىمبصرمحروص محمد حلمى سماح128185

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد محمد صابرين128186

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمد الرؤف عبد صفاء128187

سوهاجاألدبىمبصرالعشرى السالم عبد عالم ظهيره128188

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد محمد فاطمه128189

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود فوزى فايزه128190

سوهاجاألدبىمبصرضيف ابو السيد اللطيف عبد نبيله128191

سوهاجاألدبىمبصرسالمان عثمان رشدى صابره128192

سوهاجاألدبىمبصرمرعى رشوان فتحى والء128193

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود الحميد عبد ايه128194

سوهاجاألدبىمبصراحمد ضيف ابو حمدى فرحه128195

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد تمام ليلى128196

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على الستار عبد رانيا128197

سوهاجاألدبىمبصرالسيد العال عبد عباس زينب128198

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن احمد ساره128199

سوهاجاألدبىمبصريونس السيد العال عبد شيماء128200

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود صفوت ياسمين128201

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد جمعه احالم128202

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل احمد جمال الشيماء128203
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ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثاننقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ن333نقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ن316نقنق/ ف

ن367نقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

ثاننقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

راسبنقنق/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن324المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن338المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن316المراغة/ ف

ن369البلد شندويل/ ف

ن329البلد شندويل/ ف

ن359البلد شندويل/ ف

ن376البلد شندويل/ ف

ن318الوقدة/ ف

ن315الوقدة/ ف

ن358الوقدة/ ف

ن324الوقدة/ ف

ثانالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف
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سوهاجاألدبىمبصراحمد سالم سيد انوار128204

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمود سعد بطه128205

سوهاجاألدبىمبصرالسيد محمد الحميد عبد حميده128206

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاب حماد حمدى دعاء128207

سوهاجاألدبىمبصرالكريم عبد طه العظيم عبد دعاء128208

سوهاجاألدبىمبصرمجاهد محمود محمد العدويه رابعه128209

سوهاجاألدبىمبصرالحلبى انور فتحى زهراء128210

سوهاجاألدبىمبصرمحمد شحاته السيد شيماء128211

سوهاجاألدبىمبصرمحمود محمد محمد فاطمه128212

سوهاجاألدبىمبصرحسين ابراهيم التونى لبنى128213

سوهاجاألدبىمبصرعلى جلبى الرحيم عبد مشيره128214

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد فواز على وسن128215

سوهاجاألدبىمبصرعمر حسنى جمال ياسمين128216

سوهاجاألدبىمبصرمحمد محمود ماهر امل128217

سوهاجاألدبىمبصرعارف عثمان السيد سناء128218

سوهاجاألدبىمبصرهاشم السيد محمود شيماء128219

سوهاجاألدبىمبصرالسيد النبى عبد العز ابو امانى128220

سوهاجاألدبىمبصرالشمندى مهدى محمود ايه128221

سوهاجاألدبىمبصراحمد صديق فكرى ساره128222

سوهاجاألدبىمبصرمحمد ضيفى حسن منى128223

سوهاجاألدبىمبصرالموجود عبد فهمى عادل ندى128224

سوهاجاألدبىمبصرمحمود السيد راعى اميره128225

سوهاجاألدبىمبصراحمد فواز تهامى حنان128226

سوهاجاألدبىمبصرالنعيم عبد بكر ابو احمد شيماء128227

سوهاجاألدبىمبصراحمد ابراهيم طلعت لمياء128228

سوهاجاألدبىمبصربكر ابو محمد محمد نفيسه128229

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد كامل نقيه128230

سوهاجاألدبىمبصرعباس مرسى محمد والء128231

سوهاجاألدبىمبصرمحمد السيد المحسن عبد ياسمين128232

سوهاجاألدبىمبصراحمد مرسى سعد غاده128233

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عبادى الضبع مروه128234

سوهاجاألدبىمبصررجب موسى ناصر ارزاق128235

سوهاجاألدبىمبصراحمد حامد كاظم ايه128236

سوهاجاألدبىمبصرعالم احمد فتحى رؤيات128237

سوهاجاألدبىمبصرالسيد عباده الفتوح ابو سميحه128238

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد هاشم شريهان128239

سوهاجاألدبىمبصرشافع السيد جمال عبير128240

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمود فوزيه128241

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد حمدان سالم اسماء128242

سوهاجاألدبىمبصرالرحيم عبد عباس الرحيم عبد دينا128243

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد الرحمن عبد كمال دعاء128244

سوهاجاألدبىمبصرالريطى السيد الهادى عبد على سحر128245
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ن315الغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ن321الغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ن347الغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ثاناسماعيل اوالد/ ف

ن377اسماعيل اوالد/ ف

راسباسماعيل اوالد/ ف

ن317سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ن322سفالق/ ف

ن331سفالق/ ف

ثانالجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

ن317الجالوية/ ف

ثانالجالوية/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ثانفاوجلى/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ن318الساقية نجع/ ف

ن326الساقية نجع/ ف

ثانالساقية نجع/ ف

ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرهريدى محمد عبده علياء128246

سوهاجاألدبىمبصرعثمان الحليم عبد طرشانى هبه128247

سوهاجاألدبىمبصراحمد هللا عطا احمد فاطمه128248

سوهاجاألدبىمبصرعلى احمد منصور هدى128249

سوهاجاألدبىمبصرالحافض عبد احمد الحميد عبد رشا128250

سوهاجاألدبىمبصرمرسى حسين احمد شيماء128251

سوهاجاألدبىمبصرالغنى عبد الحفيظ عبد محمد ايمان128252

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد جوده محمد دينا128253

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد صادق كامل صابرين128254

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد محمود االء128255

سوهاجاألدبىمبصرزيدان بسراوى رمضان دينا128256

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد البدرى اسراء128257

سوهاجاألدبىمبصرسلمان عطيه محمود اسراء128258

سوهاجاألدبىمبصرالرؤف عبد محمد على اسماء128259

سوهاجاألدبىمبصرمحمود بخيت محمود اسماء128260

سوهاجاألدبىمبصرحسن كامل حمدى امل128261

سوهاجاألدبىمبصراالنصارى محمد على الدين عالء امينه128262

سوهاجاألدبىمبصرجالل الرحمن عبد حمدى رحاب128263

سوهاجاألدبىمبصرالعزيز عبد اللطيف عبد عيد ريهام128264

سوهاجاألدبىمبصربدوى الحميد عبد رجب غاده128265

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد العزيز عبد ندا128266

سوهاجاألدبىمبصرالنوبى عربى عادل هاجر128267

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد احمد جابر ياسمين128268

سوهاجاألدبىمبصرحسين الاله عبد احمد زينب128269

سوهاجاألدبىمبصرعلى ثابت جمال عال128270

سوهاجاألدبىمبصرسعيد عامر خيرى نجالء128271

سوهاجاألدبىمبصرالسيد اسماعيل احمد مياده128272

سوهاجاألدبىمبصرالعال عبد محمد العال عبد اميره128273

سوهاجاألدبىمبصرخليفه احمد احمد اميره128274

سوهاجاألدبىمبصرالعال ابو محمود حنفى الشيماء128275

سوهاجاألدبىمبصرمحمود على الدين صالح حنان128276

سوهاجاألدبىمبصرسيد محمد محمد سهير128277

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد الرحمن عبد سحر128278

سوهاجاألدبىمبصرعلى عرفات عاطف شربات128279

سوهاجاألدبىمبصرسيد ضيف ابو محمد صابرين128280

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد خليفه صاره128281

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم محمد على عفاف128282

سوهاجاألدبىمبصرعلى سيد عشرى عبير128283

سوهاجاألدبىمبصرعمران احمد عمران عال128284

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خلف احمد غاده128285

سوهاجاألدبىمبصرخضر احمد محمد غاده128286

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد ادريس غاده128287
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ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاننيدة/ ف

راسبنيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

ن315الوقف ابار/ ف

ن321طهطا/ ف

ن342طهطا/ ف

ن326طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن329طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن327طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

ثانبنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

ثانبنجا/ ف

ن337القاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ن315القاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ن315القاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ن316القاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ن329القاضى نزلة/ ف

ن315القاضى نزلة/ ف

ن315القاضى نزلة/ ف
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سوهاجاألدبىمبصرقمصان فاضل يسرى نورا128288

سوهاجاألدبىمبصرخليل محمود محمدين ياسمين128289

سوهاجاألدبىمبصرمحمد رشاد محمد زينب128290

سوهاجاألدبىمبصرسليم حسن عمر نسمه128291

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد عادل هايدى128292

سوهاجاألدبىمبصرعلى الاله عبد خلف اسراء128293

سوهاجاألدبىمبصردياب احمد محمد ايمان128294

سوهاجاألدبىمبصرمحمدين العال عبد محمد البنات ست128295

سوهاجاألدبىمبصرالعلى عبد الاله عبد محمد شيماء128296

سوهاجاألدبىمبصرمحمود الاله عبد محمود نجالء128297

سوهاجاألدبىمبصرمحمد حسن ابراهيم هدير128298

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمود محمد منى128299

سوهاجاألدبىمبصرحسانين احمد الرازق عبد نها128300

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد فهمى الرازق عبد الزهراء128301

سوهاجاألدبىمبصرطه محمد جمال الشيماء128302

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على حسن مروه128303

سوهاجاألدبىمبصراحمد حسن على مروه128304

سوهاجاألدبىمبصراحمد احمد حسين فاطمه128305

سوهاجاألدبىمبصراحمد حافظ محمد نجالء128306

سوهاجاألدبىمبصريوسف احمد محمد اميره128307

سوهاجاألدبىمبصربيومى محمد بيومى نفين128308

سوهاجاألدبىمبصرسالمان سيد مصطفى سعديه128309

سوهاجاألدبىمبصراحمد الفتوح ابو احمد رشا128310

سوهاجاألدبىمبصررضوان محمد رضوان سحر128311

سوهاجاألدبىمبصربدر ماهر هللا عبد رضوه128312

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد زيد ابو ابتسام128313

سوهاجاألدبىمبصرمحمد احمد حسن اميره128314

سوهاجاألدبىمبصرقاسم عباس جمال ايه128315

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عوض محمود احالم128316

سوهاجاألدبىمبصرالحليم عبد فراج يوسف اسراء128317

سوهاجاألدبىمبصرالراضى عبد حلمى الراضى عبد اسماء128318

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد شكل خلود128319

سوهاجاألدبىمبصرحجازى رشاد السيد دعاء128320

سوهاجاألدبىمبصرالسيد نورى عطيه رضا128321

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد السيد عبير128322

سوهاجاألدبىمبصرحسن على العزيز عبد نسمه128323

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد سمير هدير128324

سوهاجاألدبىمبصربهنساوى السالم عبد احمد والء128325

سوهاجاألدبىمبصرحجازى رشاد السيد والء128326

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود محمد اسراء128327

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد بكر ابو االء128328

سوهاجاألدبىمبصرهللا جاب محمد احمد ايمان128329
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راسبالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ن315عبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

راسبعبود نجع/ ف

راسبحرب بنى/ ف

ن321حرب بنى/ ف

ثانحرب بنى/ ف

ثانحرب بنى/ ف

ن326حرب بنى/ ف

ن315حرب بنى/ ف

ن323حرب بنى/ ف

ن333حرب بنى/ ف

راسبطما/ ف

ن415طما/ ف

ثانطما/ ف

ثانطما/ ف

ثانالعتامنة/ ف

راسبالعتامنة/ ف

ثانالعتامنة/ ف

راسبالعتامنة/ ف

ثانالمدمر/ ف

ثانسليم/ ف

ثانسليم/ ف

ثانمشطا/ ف

ثانجهينة/ ف

ثانجهينة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ن328المحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

راسبالمحزمين نزة/ ف

ثانالمحزمين نزة/ ف

ن364المحزمين نزة/ ف

ن318المحزمين نزة/ ف

ن340المحزمين نزة/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4881

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجاألدبىمبصرسالمه محمد احمد ايه128330

سوهاجاألدبىمبصرخالف احمد حامد ايه128331

سوهاجاألدبىمبصرسالمه احمد المعز عبد ايه128332

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عالم على ايه128333

سوهاجاألدبىمبصربرعى احمد محمد ايه128334

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمود ايه128335

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد شاكر محمد حمديه128336

سوهاجاألدبىمبصرمحمد فرغلى محمد داليا128337

سوهاجاألدبىمبصرمدكور على رجب دنيا128338

سوهاجاألدبىمبصرمحمد عالم على سماح128339

سوهاجاألدبىمبصرهريدى توفيق الستار عبد محروصه128340

سوهاجاألدبىمبصرهارون محمد حامد ناديه128341

سوهاجاألدبىمبصرسالمه احمد المعز عبد هاجر128342

سوهاجاألدبىمبصرعلى محمد محمد والء128343

سوهاجاألدبىمبصرمصطفى على مصطفى شيماء128344

قنااألدبىمبصراحمد سليم حمدى عائشه128345

قنااألدبىمبصرعبادى عبيط عارف ايه128346

قنااألدبىمبصرمحمد حسن مصطفى ناديه128347

قنااألدبىمبصرالاله عبد العارف عبد الهادى عبد رحاب128348

قنااألدبىمبصرمحمد المجد ابو محمود رشا128349

قنااألدبىمبصرعثملى السيد المعطى عبد سناء128350

قنااألدبىمبصرسالم على سالم شيماء128351

قنااألدبىمبصرهللا خلف محمد محمد صابرين128352

قنااألدبىمبصرعسران الدين نور رجب غاده128353

قنااألدبىمبصرحفنى احمد خلف فاطمه128354

قنااألدبىمبصرمحمد الدين نور سليمان فاطمه128355

قنااألدبىمبصرعلى احمد محمد نورهان128356

قنااألدبىمبصرمحمد فوزى خالد نهى128357

قنااألدبىمبصرفاوى محمود كارم هاله128358

قنااألدبىمبصرمريعز احمد مصطفى ناريمان128359

قنااألدبىمبصرحسن محمد حسين اميره128360

قنااألدبىمبصرمحمد حسين حشمت ساميه128361

قنااألدبىمبصراحمد فولى عادل سعيده128362

قنااألدبىمبصرالسيد المجيد عبد السيد شيماء128363

قنااألدبىمبصرمحمود الباسط عبد سعدى فاطمه128364

قنااألدبىمبصرالدين نور الستار عبد عزت هناء128365

قنااألدبىمبصرمحمد محمد محمد حسناء128366

قنااألدبىمبصرالعال عبد محمود حيدر فاتن128367

قنااألدبىمبصرشاكر بدر الحارس عبد مكارم128368

قنااألدبىمبصراحمد حسن خليفه هند128370

قنااألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد صالح ايمان128371

قنااألدبىمبصرالباسط عبد بخيت خالد حنان128372
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ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن340عنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

راسبعنيبس/ ف

ثانعنيبس/ ف

ن315عنيبس/ ف

ن316عنيبس/ ف

ن315قنا/ ف

راسبابنود/ ف

ثاندندرة جزيرة/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن315ابوتشت/ ف

راسبابوتشت/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن336فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن333فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن315فكار رشدى/ ف

ن344على االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانعلى االمام/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن321المحارزة/ ف
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قنااألدبىمبصرالباسط عبد بخيت خالد هيام128373

قنااألدبىمبصرعلى محمد عبده والء128374

قنااألدبىمبصراحمد حسين محمد مياده128376

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد النعيم عبد احمد ياسمين128377

قنااألدبىمبصرمهران ابراهيم كرم رانيا128378

قنااألدبىمبصرمحمد على ثابت منى128379

قنااألدبىمبصرعلى الرازق عبد الدين جمال شروق128380

قنااألدبىمبصرمحمد القاسم ابو بدرى ايه128381

قنااألدبىمبصرابراهيم على الوفا ابو حسناء128382

قنااألدبىمبصرنابو حلمى جمال سميه128383

قنااألدبىمبصراحمد محمود احمد مروه128384

قنااألدبىمبصرعباس مصطفى خلف اسماء128385

قنااألدبىمبصراحمد الفضيل عبد الباسط عبد اسماء128386

قنااألدبىمبصرمسعود مراد محمد امانى128387

قنااألدبىمبصرالمولى عبد احمد محمد ايمان128388

قنااألدبىمبصرعلى الهادى عبد محمد ايمان128389

قنااألدبىمبصراحمد جاد الرازق عبد حياه128390

قنااألدبىمبصرعلى محمود ربيع رضا128391

قنااألدبىمبصرابراهيم العاطى عبد الحفيظ عبد ريهام128392

قنااألدبىمبصرالسيد صدقى السيد فرحه128393

قنااألدبىمبصرالسيد احمد الهادى عبد فرحه128394

قنااألدبىمبصرمحمد الشافى عبد سعيد نورا128395

قنااألدبىمبصرتغيان المنعم عبد اكمل هاجر128396

قنااألدبىمبصرالحليم عبد على احمد والء128397

قنااألدبىمبصرفاضل فكرى كرم كريمه128398

قنااألدبىمبصرالحمد ابو محمد محمود اسماء128399

قنااألدبىمبصرعلى البدرى احمد دعاء128400

قنااألدبىمبصرالموجود عبد محمود جمال ريهام128401

قنااألدبىمبصرحسن مهدى حسين منال128402

قنااألدبىمبصرحسان محمد كمال نورهان128403

قنااألدبىمبصرشمروخ هارون محمد نورهان128404

قنااألدبىمبصرمحمود الصغير محمد عطيتو وفاء128405

قنااألدبىمبصرحسن السيد فوزى وفاء128406

قنااألدبىمبصرمعداوى وهيب الفتاح عبد والء128407

قنااألدبىمبصرعلى خيرى عادل االء128408

قنااألدبىمبصراحمد حسن الوفاء ابو ايه128409

قنااألدبىمبصراللطيف عبد محمد خلف ليلى128410

قنااألدبىمبصرغريب محمد عمر منال128411

قنااألدبىمبصرعالم الشافى عبد محمد نوره128412

قنااألدبىمبصرحنفى احمد محمود رحمه128413

قنااألدبىمبصرمحمد السيد صابر ساره128414

قنااألدبىمبصرمحمد احمد محمد مروه128415
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ثانالمحارزة/ ف

ثانالمحارزة/ ف

ن336السعادة دير/ ف

ن320السعادة دير/ ف

ن340حمادى نجع/ ف

ن380حمادى نجع/ ف

ن333حمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ن316حمادى نجع/ ف

ن326حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن315بقنا الرحمانية/ ف

ن315بقنا الرحمانية/ ف

ن368بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن385بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن326بقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

راسببقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن332نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن315نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

ن354نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن329نجم اوالد/ ف

ن327نجم اوالد/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن315الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن332الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن347سالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف
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قنااألدبىمبصربهيج قناوى اشرف هند128416

قنااألدبىمبصرمحمد ثابت عطا اسراء128417

قنااألدبىمبصرسيد الحسن ابو عبود رانيا128418

قنااألدبىمبصراحمد على الستار عبد هاله128419

قنااألدبىمبصراللطيف عبد الحميد عبد محمد هاجر128420

قنااألدبىمبصرعالم محمود محمد مروه128421

قنااألدبىمبصرالمجيد عبد الشافى عبد خالد فاطمه128422

قنااألدبىمبصرفتوح احمد الجمال خلود128423

قنااألدبىمبصرمحمد العليم عبد الحميد عبد اسراء128424

قنااألدبىمبصرمحمود سيد محمود حنان128425

قنااألدبىمبصرالاله عبد العظيم عبد منتصر خلود128426

قنااألدبىمبصرابراهيم محمد حسام دينا128427

قنااألدبىمبصرحمزه سليم عاطف دينا128428

قنااألدبىمبصراسماعيل العال عبد انور رانيا128429

قنااألدبىمبصرحسن فوزى عصام شرين128430

قنااألدبىمبصرالشافى عبد احمد الشافى عبد شيماء128431

قنااألدبىمبصرصديق نور جمال نرمين128432

قنااألدبىمبصرمهران ابراهيم عبده ندى128433

قنااألدبىمبصرفراج سيد خلف هيام128434

قنااألدبىمبصرالمجد ابو كمال جمال ايمان128435

قنااألدبىمبصرحسن همام محمد ايناس128436

قنااألدبىمبصرهللا عبد اسماعيل الشكور عبد غاده128437

قنااألدبىمبصرالسيد فراج خالد فاطمه128438

قنااألدبىمبصرمحمود عثمان تقاوى ايه128439

قنااألدبىمبصرمحمود احمد محمود سلوى128440

قنااألدبىمبصرحسين على السيد شيماء128441

قنااألدبىمبصرالعال ابو محمود جمال صفاء128442

قنااألدبىمبصرمرسى الستار عبد عبده فاطمه128443

قنااألدبىمبصرالرحمن عبد محمد احمد منى128444

قنااألدبىمبصرحفنى احمد صبرى نسمه128445

قنااألدبىمبصرحسن القاسم ابو فيصل اسماء128446

قنااألدبىمبصرحسن صبحى صالح فاتن128447

قنااألدبىمبصرهللا عبد حمدان على فرحه128448

قنااألدبىمبصرعلى محمد صبرى نها128449

قنااألدبىمبصراحمد محمد حمدى رانيا128450

قنااألدبىمبصرمحمود موسى محمد رحاب128451

قنااألدبىمبصرحسين احمد فتحى ايات128452

قنااألدبىمبصرمحمود عبادى اصولى رضا128453

قنااألدبىمبصرطه حامد على رحمه128454

قنااألدبىمبصرعارف احمد عارف هاجر128455

قنااألدبىمبصرالبس محمد سمير اميمه128456

قنااألدبىمبصراحمد عبادى محمد فاطمه128457
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ثانسالم نجع/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن315بهجورة/ ف

ن318بهجورة/ ف

ن315بهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن330زليتم/ ف

ن315زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن319زليتم/ ف

ن339زليتم/ ف

ن318زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن331زليتم/ ف

ن328زليتم/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانالنجاحية/ ف

ن346النجاحية/ ف

ن315النجاحية/ ف

ن315.5النجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

ن315النجاحية/ ف

ثانالنجاحية/ ف

ن327دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن320ابومناع/ ف

ن338القمانة/ ف

ن315بحجازة الزهراء/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانخزام/ ف

ن315.5خزام/ ف

راسبخزام/ ف

ثانخزام/ ف

راسبخزام/ ف
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قنااألدبىمبصرعلى قلتاوى حسن عايده128458

االقصراألدبىمبصراحمد فهمى محمد احمد عهد128459

االقصراألدبىمبصراحمد الراضى عبد محمد هبه128460

االقصراألدبىمبصرمحمد الوفا ابو محمد خديجه128461

االقصراألدبىمبصرمصطفى حسانين احمد زينب128462

االقصراألدبىمبصرخليل ابراهيم حسين سمر128463

االقصراألدبىمبصرحسين فوزى حسن فيروز128464

االقصراألدبىمبصرخليل احمد محمد جهاد128465

االقصراألدبىمبصرحسانين محمد الدين عز رقيه128466

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد محمود محمد ايه128467

االقصراألدبىمبصرمحمد حسين محمد سندس128468

االقصراألدبىمبصرشعالن يوسف شعالن ايناس128469

االقصراألدبىمبصرعلى حسان محمود اسماء128470

االقصراألدبىمبصرمحمد جيالنى يوسف اميره128471

االقصراألدبىمبصرسيد حمزه بدوى ايمان128472

االقصراألدبىمبصراحمد هاشم محمود ايمان128473

االقصراألدبىمبصرعسران محمد عسران ساره128474

االقصراألدبىمبصرمحمد يسن محمد سمر128475

االقصراألدبىمبصراحمد رجب محمد عبير128476

االقصراألدبىمبصرمحمد الجواد عبد جمال عزه128477

االقصراألدبىمبصرحسين احمد رجب غاده128478

االقصراألدبىمبصرجوده محمود على فاطمه128479

االقصراألدبىمبصرابراهيم على محمد فرحه128480

االقصراألدبىمبصرمحمد العزب ابراهيم فوزيه128481

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى ايمان128482

االقصراألدبىمبصرالعال عبد احمد العال عبد فاطمه128483

االقصراألدبىمبصررمضان محمد رمضان عبير128484

االقصراألدبىمبصراحمد حسن الاله عبد اميره128485

االقصراألدبىمبصرالمجيد عبد احمد الصغير محمد خديجه128486

االقصراألدبىمبصرعلى سيد احمد رانيا128487

االقصراألدبىمبصرحفنى احمد الشافى عبد سعدات128488

االقصراألدبىمبصراسماعيل مصطفى حجاج خديجه128489

االقصراألدبىمبصرقاسم بدر الراضى عبد رانيا128490

االقصراألدبىمبصرسيد احمد سيد سميه128491

االقصراألدبىمبصرامين التهامى سيد عال128492

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد الصادق فاطمه128493

االقصراألدبىمبصراحمد محمد احمد كريمه128494

االقصراألدبىمبصراحمد محمد سعدان كريمه128495

االقصراألدبىمبصرمحمد على محمد منى128496

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد الحميد عبد محمود منى128497

االقصراألدبىمبصرعثمان محمد احمد هاجر128498

االقصراألدبىمبصرالدين سعد قناوى الدين سعد هناء128499
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ن323نقادة/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثانالطود/ ف

ثانالطود/ ف

ن315الطود/ ف

ثانالطود/ ف

ثانالعشى/ ف

ثانالعشى/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن324القرنة/ ف

ن324القرنة/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ن322حماد نجع/ ف

ن321حماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ن318البعيرات/ ف

ن342البعيرات/ ف

ن315البعيرات/ ف

ن315البعيرات/ ف

ن318البعيرات/ ف

ن322البعيرات/ ف

ن324البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن321البعيرات/ ف

ن317البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف
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االقصراألدبىمبصرعلى محمد حسان اسماء128500

االقصراألدبىمبصرسيد عبده الطيب رانيا128501

االقصراألدبىمبصرخليل عبيد صالح نرهان128502

االقصراألدبىمبصرحفنى العال عبد على رحمه128503

االقصراألدبىمبصراحمد ذكى سيد رغده128504

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود العال عبد شيماء128505

االقصراألدبىمبصرمحمود بكر ابو هللا عوض شيماء128506

االقصراألدبىمبصرعربى محمد شريف فاتن128507

االقصراألدبىمبصرقناوى على احمد فاطمه128508

االقصراألدبىمبصرعمر طاهر محمد نها128509

االقصراألدبىمبصربسطامى احمد مهنى اسماء128510

االقصراألدبىمبصربسطامى احمد مهنى رشا128511

االقصراألدبىمبصرحسن الصادق عباس صابرين128512

االقصراألدبىمبصربغدادى العابدين زين ناصر ياسمين128513

االقصراألدبىمبصرجاد محمد محمود اسراء128514

االقصراألدبىمبصراحمد عمر احمد اسماء128515

االقصراألدبىمبصرالراضى عبد حسان رمضان رانيا128516

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود الرحمن عبد فاطمه128517

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود الكريم عبد مديحه128518

االقصراألدبىمبصرابراهيم مصطفى حسن اميره128519

االقصراألدبىمبصرسالم توفيق حجاج امانى128520

االقصراألدبىمبصركمال محمد عادل اسماء128521

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد مختار هللا عبد هاشم ام128522

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد مختار هللا عبد صابره128523

االقصراألدبىمبصراحمد يونس السالم عبد ياسمين128524

االقصراألدبىمبصرركابى الدايم عبد منصور ايمان128525

االقصراألدبىمبصرحسانين محمد شحات وفاء128526

االقصراألدبىمبصرالرحمن عبد العظيم عبد ناصر داليا128527

االقصراألدبىمبصرمحمد محمود محمد عبير128528

االقصراألدبىمبصرمحمود فراج جمال ياسمين128529

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد السيد الهام128530

االقصراألدبىمبصرالباسط ناوىعبد ابو صبحى حسناء128531

االقصراألدبىمبصرمحمد الوهاب عبد محمود حنان128532

االقصراألدبىمبصرحسن احمد حسن دنيا128533

االقصراألدبىمبصربكر ابو السيد الجواد عبد ساره128534

االقصراألدبىمبصرالجليل عبد العزيز عبد محمود شيرين128535

االقصراألدبىمبصرمحمد احمد حسن عبير128536

االقصراألدبىمبصرالكريم عبد مجلى ناصر غاده128537

االقصراألدبىمبصرعباس فاروق العابدين زين نها128538

االقصراألدبىمبصرالبسطاوى محمد حسين ياسمين128539

االقصراألدبىمبصرقناوى خليفه الحافظ عبد رقيه128540

االقصراألدبىمبصرعلى العظيم عبد سلمان ساره128541
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ن321االقالتة/ ف

ن315االقالتة/ ف

ن315االقالتة/ ف

ن316الضبعية/ ف

ن315الضبعية/ ف

ن319الضبعية/ ف

ن317الضبعية/ ف

ن321الضبعية/ ف

ن315.5الضبعية/ ف

ن315الضبعية/ ف

ن322المريس/ ف

ن323المريس/ ف

ن366المريس/ ف

ن320المريس/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ن315الوابورات ارمنت/ ف

ن325الوابورات ارمنت/ ف

ن334الوابورات ارمنت/ ف

ن331الوابورات ارمنت/ ف

ن353الحيط ارمنت/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

راسباسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

راسباسنا/ ف

راسبباالقصر رجب محمد/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثانالمساوية/ ف

ن315المساوية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ن321العنانية/ ف

ن324العنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ن316العنانية/ ف

ن326العنانية/ ف

ن358العنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعضايمة/ ف

ثانالعضايمة/ ف
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االقصراألدبىمبصرمتولى محمد الرحيم عبد وفاء128542

االحمر البحراألدبىمبصرالحسن ابو طاهر محمد محمد ايمانيت128543

االحمر البحراألدبىمبصرموسى هساى عوض مدينه128544

اسواناألدبىمبصرزيد ابو فراج زيد ابو اسماء128545

اسواناألدبىمبصربكرى حسن احمد ايه128546

اسواناألدبىمبصرالقادر عبد محمود محمد دعاء128547

اسواناألدبىمبصرسليم حسن فراج شيماء128548

اسواناألدبىمبصربرسى حسين حمدى مها128549

اسواناألدبىمبصرمحمود فريد عطيه اسماء128550

اسواناألدبىمبصرهللا حمد سليمان سمير جهاد128551

اسواناألدبىمبصراحمد ابراهيم سعد راندا128552

اسواناألدبىمبصرحسن كريم الهادى عبد رحمه128553

اسواناألدبىمبصرمحمود حسن شعبان منار128554

اسواناألدبىمبصراحمد حفنى محمود اسراء128555

اسواناألدبىمبصرزيد ابو راشد حامد شيماء128556

اسواناألدبىمبصربرسى عباس محمد هاشم ام128557

اسواناألدبىمبصرالجليل عبد محمود الجليل عبد داليه128558

سويف بنىاألدبىمبصرالغفار عبد ربيع جمال ساره128559

الجيزةاألدبىمبصرحسين قاسم محمد قاسم اسراء128560

الجيزةاألدبىمبصراحمد سيد الفتاح عبد محمد زينب128561

الجيزةاألدبىمبصرابراهيم الحليم عبد مصطفى منه128562

الجيزةاألدبىمبصرمحمود محمد عاطف نرمين128563

الجيزةاألدبىمبصركامل عبده الدين صالح محمد وسام128564

الجيزةاألدبىمبصرالعليم عبد زكى رمضان ايه128565

الجيزةاألدبىمبصرسعيد فتحى مجدى ايه128566

الجيزةاألدبىمبصرجمعه ابراهيم رشيد فاطمه128567

الجيزةاألدبىمبصرالصمد عبد احمد التواب عبد احالم128568

الجيزةاألدبىمبصرعلى فرج اللطيف عبد اشرف رحمه128569

الجيزةاألدبىمبصرالشيمى سعيد احمد محمد فاطمه128570

الجيزةاألدبىمبصرحسانين حمزه محمد منى128571

الجيزةاألدبىمبصرعلى المقصود عبد فتحى المقصود عبد هاجر128572

الجيزةاألدبىمبصرالحليم عبد احمد على اسماء128573

الجيزةاألدبىمبصرمحمد وهبه عدلى هدى128574

الجيزةاألدبىمبصرالرحيم عبد السالم عبد احمد الدين عالء هاجر128575

الجيزةاألدبىمبصرخطاب الفتاح عبد كمال ايمان128576

الجيزةاألدبىمبصرخضيره على عاطف جهاد128577

الجيزةاألدبىمبصراحمد سليم على محمد فرحه128578

الجيزةاألدبىمبصرعويس هللا جاب عثمان اسراء128579

الجيزةاألدبىمبصرالجابرى محمود الفتاح عبد الرحمن عبد رحمه128580

الجيزةاألدبىمبصرمحمود شوقى فوزى منال128581

الجيزةاألدبىمبصرالواحد عبد الخالق عبد سمير هاجر128582

الجيزةاألدبىمبصرمحمد دكرورى رضا ايه128583
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ن339باالقصر الدير/ ف

ثانحاليب/ ف

راسبحاليب/ ف

ثاناسوان/ ف

راسبالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثاندراو/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ن327بنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ثانبنبان/ ف

ن330امبو كوم/ ف

ن367امبو كوم/ ف

ن340السايح/ ف

ن324السايح/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن378العلى عبدالعزيز/ ف

ن319العلى عبدالعزيز/ ف

ن345العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن338العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن351.5الهرم/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

راسبكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثانصقيل/ ف

راسبسميحة الحاجة/ ف

راسباكتوبر6/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

ثانعزام عبدالرحمن/ ف

راسبعزام عبدالرحمن/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالعياط/ ف
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الجيزةاألدبىمبصررجب هللا عبد سعد هللا عبد جهاد128584

الجيزةاألدبىمبصراحمد صالح بدوى نورا128585

الجيزةاألدبىمبصردياب سالم عاطف هدير128586

الجيزةاألدبىمبصرالعزيز عبد ممدوح سيد سميه128587

الغربيةاألدبىمبصرعاشور محمود حلمى دينا128588

الغربيةاألدبىمبصرالحوتى حسن فراج سنيه128589

الغربيةاألدبىمبصرسلطان هللا عبد فتحى اسراء128590

الغربيةاألدبىمبصرعطيه العزيز عبد السيد محمد ساره128591

الغربيةاألدبىمبصراالميرى الحليم عبد مصطفى ليلى128592

االسماعيليةاألدبىمبصرهللا دخل سليم مسعد ايه128593

القاهرةاألدبىمبصرمحمد محمد حسين جهاد128594

القاهرةاألدبىمبصرمحمد احمد مصطفى محمد مريم128595

القاهرةاألدبىمبصرمحمد على مصطفى امنه128596

القاهرةاألدبىمبصرعلى محمد على اسراء128597

القاهرةاألدبىمبصرالهادى عبد حسن محمد سلمى128598

القاهرةاألدبىمبصرالبربرى محمود الحميد عبد محمد هاجر128599

القاهرةاألدبىمبصرالهادى محمد فاروق محمود ايه128600

القاهرةاألدبىمبصراحمد محمد عثمان مى128601

القاهرةاألدبىمبصرمنصور صابر سمير ايه128602

االقصراألدبىمبصرخديوى الحافظ عبد على خديجه128603

سوهاجاألدبىمبصرعمر احمد فارس ايمان128604

سوهاجاألدبىمبصرحسين احمد البرى سحر128605

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمود رشاد عريفه128606

سوهاجاألدبىمبصرحسن عمر الرحيم عبد سعيده128607

سوهاجاألدبىمبصرمرسى محمد احمد شيماء128608

سوهاجاألدبىمبصرهاشم صابر حسن لمياء128609

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد عطفى ايه128610

المنوفيةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد رفاعى سميه128611

المنوفيةاألدبىمبصرعوض السيد الفتاح عبد والء128612

المنوفيةاألدبىمبصرعلى شعبان خالد هدير128613

المنيااألدبىمبصرالقادر عبد مهدى رفعت حنان128614

المنيااألدبىمبصرالرحمن عبد الواحد عبد وردانى ياسمين128615

البحيرةاألدبىمبصرمتولى محمد فاروق فتحى صباح128616

البحيرةاألدبىمبصرحجاج الجواد عبد بشير ايمن ايمان128617

البحيرةاألدبىمبصراحمد سيد المنعم عبد محمد جيهان128618

البحيرةاألدبىمبصرالسالم عبد الجليل عبد عالء نجاح128619

اسواناألدبىمبصراحمد القادر عبد حماده تسنيم128620

اسواناألدبىمبصرمحمد احمد ركابى علياء128621

سوهاجاألدبىمبصرالاله عبد السيد محمد مروه128622

سوهاجاألدبىمبصرمتولى السالم عبد عاطف سها128623

سوهاجاألدبىمبصرمحمد يحيا زكريا رقيه128624

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد محمود فاطمه128625



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4894

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعرب نجوع/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانصرد/ ف

ثانعطاف/ ف

راسبالبحرية العتوة/ ف

ثانالجابرية/ ف

ثانابار السبع/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالبساتين/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن350الدين محى فؤاد/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

راسبالمحامدة/ ف

ثانالكرمانية بندار/ ف

راسبجرجا/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن315الجالوية/ ف

راسبقويسنا/ ف

ثانزرقان/ ف

ن321سنتريس/ ف

ن334ملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن336الدوار كفر/ ف

ن356الدوار كفر/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ن344جرجا/ ف

ن315جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن335ابوكبير/ ف
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الشرقيةاألدبىمبصرالعال عبد السيد راتب المنعم عبد ايمان128626

الشرقيةاألدبىمبصرهللا عبد مصطفى اشرف منال128627

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم هللا عبد حسن محمد سارا128628

الشرقيةاألدبىمبصرالنور ابو ابراهيم شعبان ايمان128629

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه حسن محمد صالح اسراء128630

القليوبيةاألدبىمبصرحبيب محمد حسينى محمود احمد نوال128631

القليوبيةاألدبىمبصرهللا حسب ابراهيم العظيم عبد محمد لمياء128632

القليوبيةاألدبىمبصرالعال عبد ابراهيم السيد محمد ياسمين128633

القليوبيةاألدبىمبصرطرفه سالم احمد السيد عال128634

القليوبيةاألدبىمبصرالسيد على صالح محمد هدير128635

القليوبيةاألدبىمبصرالعال ابو الخالق عبد مجدى ساره128636

القليوبيةاألدبىمبصرعلى سالم اشرف هيام128637

القليوبيةاألدبىمبصراحمد على سيد محمد عائشه128638

القليوبيةاألدبىمبصرالنجار على حسن على فاطمه128639

القليوبيةاألدبىمبصربيومى محمد عيد فاطمه128640

القليوبيةاألدبىمبصررجب ابو حسنين ابراهيم دسوقى مروه128641

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد حسين محمد مجدى هاجر128642

القليوبيةاألدبىمبصربخيت شوشه ابو الدين نور فاطمه128643

القليوبيةاألدبىمبصراحمد محمد الحليم عبد نورا128644

القليوبيةاألدبىمبصرربه عبد عزب فؤاد فتحى روفيده128645

القليوبيةاألدبىمبصرمحمد الطاهر مهدى محمد هاجر128646

السويساألدبىمبصرمحمد على عزت اكرام128647

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد حسن عزت هاجر128648

االسكندريةاألدبىمبصرحسن احمد محمد حبيبه128649

االسكندريةاألدبىمبصرفراج المعبود عبد عاشور دعاء128650

االسكندريةاألدبىمبصرشعبان محمد نبيل فاطمه128651

االسكندريةاألدبىمبصرعلى حسن نعمان فاطمه128652

االسكندريةاألدبىمبصرابراهيم حامد ابراهيم مريم128653

الدقهليةاألدبىمبصرعنان حسن سعد سعد هند128654

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد الحميد عبد محمد ياسمين128655

الدقهليةاألدبىمبصرالحسينى الحسينى سعد اسراء128656

الدقهليةاألدبىمبصرهللا عبد السيد وفا الدين عالء هنادى128657

الدقهليةاألدبىمبصرالعوضين محمد فؤاد محمد ايه128658

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى العيسوى الحميد عبد السيده128659

الدقهليةاألدبىمبصرالعدوى محمد ذكى ناهد نورا128660

الدقهليةاألدبىمبصرالخالق عبد جوده محمد مروه128661

الدقهليةاألدبىمبصراحمد السعيد ثروت هناء128662

الدقهليةاألدبىمبصرالمتولى الشحات هانى فرحانه128663

الدقهليةاألدبىمبصرجوده الحكيم عبد احمد امل128664

الدقهليةاألدبىمبصرالسيد الفتوح ابو عطيه ايه128665

الدقهليةاألدبىمبصراحمد محمد عطيه شكرى امل128666

الدقهليةاألدبىمبصرمدينه فؤاد عطيه محمد امانى128667
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ثانابوكبير/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ن395بلبيس/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانمرصفا/ ف

راسببالقليوبية الدير/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن322طحانوب/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

ثانالجعافرة/ ف

راسبالخانكة/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانابوزعبل/ ف

راسبالسويس/ ف

ثانسويف ببنى عدى بنى/ ف

راسبعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ن315عرجون الصادق/ ف

ن335المنصورة/ ف

ن338المنصورة/ ف

ن315المنصورة/ ف

ن338الحجر اويش/ ف

راسبتلبانة/ ف

ن316الدربى كوم/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

ن315هالل الشيخ كفر/ ف

ثانالحصاينة/ ف

ثانالمخزن/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

ن315العنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرمنصور محمود السعيد محمود دينا128668

الدقهليةاألدبىمبصرالبحيرى على محمود احمد سميره128669

الدقهليةاألدبىمبصرالعال عبد محمد على عبوده عبير128670

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى حسانين رجب غاده128671

الدقهليةاألدبىمبصرالدمرداش محمد صالح نهال128672

الدقهليةاألدبىمبصرالسعدنى اسماعيل محمد عطيه نورهان128673

الدقهليةاألدبىمبصرالبر احمد الحميد عبد الرحيم عبد ساره128674

الدقهليةاألدبىمبصرالطنطاوى محمد مصطفى زغلول ندى128675

الدقهليةاألدبىمبصرحموده ابراهيم محمد ابراهيم امال128676

الدقهليةاألدبىمبصراسماعيل السيد محمد السيد اسراء128677

الدقهليةاألدبىمبصراالمام السيد اسالم احمد اسماء128678

الدقهليةاألدبىمبصرالعال ابو عزت رمضان اسماء128679

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم السيد محمد اسماء128680

الدقهليةاألدبىمبصرالقصبى السيد اسامه ايه128681

الدقهليةاألدبىمبصرالدسوقى احمد عوض صبحى ايه128682

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد الغنى عبد زكريا حماد ايه128683

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى احمد محمد ايه128684

الدقهليةاألدبىمبصربهرام الحميد عبد الهادى عبد باسمه128685

الدقهليةاألدبىمبصرالعزيز عبد حسن وائل خلود128686

الدقهليةاألدبىمبصرمبروك محمد عوض سالمه صابرين128687

الدقهليةاألدبىمبصرالسعيد محمد الفتاح عبد صابرين128688

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد محمد عزيزه128689

الدقهليةاألدبىمبصراحمد رزق السعيد فاطمه128690

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم االمام ابراهيم حسن منار128691

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم على محمد حمدى منار128692

الدقهليةاألدبىمبصرعرفات مندور رمضان هاجر128693

الدقهليةاألدبىمبصرقاسم حسن هللا عبد محمد هدى128694

الدقهليةاألدبىمبصرعلى الحميد عبد محمد السيد وفاء128695

الدقهليةاألدبىمبصرحسن على العزيز عبد شحاته امل128696

الدقهليةاألدبىمبصراالسعاد ابو سعيد شعبان شيرين128697

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات الباسط عبد خالد محمود مريم128698

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمد فتحى اسراء128699

الدقهليةاألدبىمبصرالديسطى صالح حواس هند128700

الدقهليةاألدبىمبصرحسين احمد هللا عبد ابراهيم اميره128701

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد العظيم عبد محمد العظيم عبد اميره128702

الدقهليةاألدبىمبصراحمد على سعيد محمد بسمه128703

الدقهليةاألدبىمبصرسالم ابراهيم محمد سالم محمد رقيه128704

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد السيد نجيب ريهام128705

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان عطيه بدران سوميه128706

الدقهليةاألدبىمبصرعمر احمد السيد على فاطمه128707

الدقهليةاألدبىمبصرجادو الرحمن عبد جاد ابراهيم لميس128708

الدقهليةاألدبىمبصرالسعود ابو هللا عبد فائق نجالء128709
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ن316العنب ابوداود/ ف

ن348العنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

ن321العنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

ن315العنب ابوداود/ ف

ثانالبحر نوسا/ ف

ن363البحر نوسا/ ف

ن326بطرة/ ف

ن318القديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

ن320القديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

ن321القديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ن323.5القديم دميرة كفر/ ف

ثانالقديم دميرة كفر/ ف

ن336القديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

راسبالقديم دميرة كفر/ ف

ن324دميرة/ ف

ن342.5دميرة/ ف

ن352دميرة/ ف

ن363طلخا بساط/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

ن349بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن315بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن315بهوت كفر/ ف

ن325بهوت كفر/ ف

ن362بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن335بهوت كفر/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصرالدين عز السيد بدير محمد نورهان128710

الدقهليةاألدبىمبصرالزيات اللطيف عبد محمود والء128711

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد محمد الحميد عبد شعبان منى128712

الدقهليةاألدبىمبصرالدين على ابراهيم محمود محمد بدر128713

الدقهليةاألدبىمبصرالسالم عبد محمد الفتاح عبد بسمه128714

الدقهليةاألدبىمبصرالحافظ عبد فتحى العزيز عبد دعاء128715

الدقهليةاألدبىمبصرالشال العنين ابو الرازق عبد على مى128716

الدقهليةاألدبىمبصرفرحات المنجى عبد ممدوح وحيده128717

الدقهليةاألدبىمبصربدوى على محمد صفاء128718

الدقهليةاألدبىمبصرعلى احمد فتحى جمال فاديه128719

الدقهليةاألدبىمبصرشعبان ابراهيم فاروق السيد دينا128720

الدقهليةاألدبىمبصرالحميد عبد الحليم عبد صفوت ايه128721

الدقهليةاألدبىمبصرالقادر عبد حلمى النبوى ايه128722

الدقهليةاألدبىمبصرحجازى الفرح ابو محمد مسعد اسراء128723

الدقهليةاألدبىمبصرالشربينى كيفه ابو العاطى عبد عطيات128724

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم السيد سالم والء128725

الشرقيةاألدبىمبصرعطيه الفتاح عبد عطيه هدير128726

المنيااألدبىمبصرمحمد خضران حسن الشيماء128727

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد سعيد الحميد عبد هبه128728

الجيزةاألدبىمبصرالحميد عبد محمد سيد حنان128729

الجيزةاألدبىمبصرحسن فاروق احمد اسماء128730

الجيزةاألدبىمبصرشحاته محمد سعيد احمد جهاد128731

الجيزةاألدبىمبصرالفتاح عبد محمد اشرف اسماء128732

الجيزةاألدبىمبصرالجليل عبد صابر احمد رانيا128733

الجيزةاألدبىمبصرالجليل عبد صابر محمود رحاب128734

الشرقيةاألدبىمبصرالبركاوى المنعم عبد شاور امنيه128735

الشرقيةاألدبىمبصرصالح احمد العزيز عبد احمد ايه128736

القليوبيةاألدبىمبصرالدين بدر محمد فرج عماد مها128737

سوهاجاألدبىمبصرربه عبد احمد على بخيته128738

الشيخ كفراألدبىمبصرسالمه الدين عز العزيز عبد شيماء128739

الشيخ كفراألدبىمبصرالعوادى المعطى عبد مصطفى ناديه128740

الشيخ كفراألدبىمبصرالشطالوى ابراهيم صدقى فتحى رانيا128741

الشيخ كفراألدبىمبصرنجم مصطفى سعد عادل سعيده128742

الشيخ كفراألدبىمبصرسالم فرج احمد خيرى ندا128743

الشيخ كفراألدبىمبصرشخيخه الحميد عبد الفتاح عبد على مريم128744

الشيخ كفراألدبىمبصراحمد ابو على شحاته يسرى مشيره128745

الشيخ كفراألدبىمبصرريحان محمود السيد اسماعيل ماهر دينا128746

الفيوماألدبىمبصرالحميد عبد على الحميد عبد مى128747

الفيوماألدبىمبصرحسن احمد محمد دعاء128748

الدقهليةاألدبىمبصرمراد العال عبد الدين عالء هاجر128749

الدقهليةاألدبىمبصرعاشور مجاهد محمد محمد هديل128750

الدقهليةاألدبىمبصرالحفيظ عبد عرفان السيد سمر128751
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راسببهوت كفر/ ف

ن336بهوت كفر/ ف

ن315درين/ ف

راسبتـيرة/ ف

ن336تـيرة/ ف

ن319تـيرة/ ف

راسبتـيرة/ ف

ن316تـيرة/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ن344الجنينة كفر/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثاندنجواى/ ف

راسببدواى كفر/ ف

ثانبدواى كفر/ ف

ن315تانيس/ ف

ن315الخيس/ ف

ثانالقيس/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ن351الوراق/ ف

ن315محمد جزيرة/ ف

ن315االحمر الكوم/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ن326الزوامل/ ف

ن328حمزة كفر/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن319النوايجة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ن332الفقى نزية/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثاندمشقين/ ف

ثانطامية/ ف

ثاننبروه/ ف

ن354نبروه/ ف

ثانبدواى كفر/ ف
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الدقهليةاألدبىمبصربختيه سعد عزام طلعت ندى128752

قنااألدبىمبصرمرسى محمد عمران سلوى128753

قنااألدبىمبصرعلى الحافظ عبد النبى عبد هدى128754

قنااألدبىمبصرحسانين احمد الرحيم عبد صابرين128755

قنااألدبىمبصريوسف محمد محمد نوران128756

القاهرةاألدبىمبصرجمعه هللا عبد سامى دينا128757

القاهرةاألدبىمبصرعلى فرج محمود هاجر128758

القاهرةاألدبىمبصرالرحيم عبد سعد جمال فاطمه128759

القاهرةاألدبىمبصرحسين على الناصر عبد ريهام128760

القاهرةاألدبىمبصرسيد صابر ناصر ايه128761

القاهرةاألدبىمبصرالكريم عبد احمد صالح محمود ريهام128762

اسواناألدبىمبصرمحمود سيد شحات مريم128763

االسكندريةاألدبىمبصرفرغلى الكريم عبد الحكيم عبد روان128764

االسكندريةاألدبىمبصرشبانه محمد حسن محمد مروه128765

سويف بنىاألدبىمبصرالقادر عبد هاشم كمال اناس128766

سويف بنىاألدبىمبصرالحميد عبد سيد ماهر رانيا128767

سويف بنىاألدبىمبصرعبيد يحيى عيد ياسمين128768

الجيزةاألدبىمبصرمحمد محمود سيد اسماء128769

الجيزةاألدبىمبصرخالد محمد عمر محمد هاله128770

الجيزةاألدبىمبصرالرحمن عبد الفتاح عبد وليد مريم128771

الغربيةاألدبىمبصرمحمد صالح محمد اسماء128772

الفيوماألدبىمبصرهنداوى احمد قاسم فاطمه128773

الفيوماألدبىمبصرالواحد عبد الحميد عبد محمد اسماء128774

الفيوماألدبىمبصريوسف الغنى عبد احمد شيماء128775

الفيوماألدبىمبصرالسالم عبد محمود حمدى اسراء128776

الفيوماألدبىمبصرموسى جمعه سعيد اسراء128777

سوهاجاألدبىمبصرصقر احمد حسن جهاد128778

سوهاجاألدبىمبصراحمد فايز محمد فايزه128779

سوهاجاألدبىمبصرمحمد خليل عيد غاده128780

القاهرةاألدبىمبصرفهمى النبى عبد ابراهيم سلمى128781

االقصراألدبىمبصرمحمود محمد الناصر عبد مروه128782

االقصراألدبىمبصرمحمد منصور الناصر عبد ساره128783

المنوفيةاألدبىمبصرالوهاب عبد محمد ابراهيم اسماء128784

الدقهليةاألدبىمبصرخليفه محمد صابر اسماء128785

الدقهليةاألدبىمبصرربه عبد محمد السيد محمد امل128786

القليوبيةاألدبىمبصرالصعيدى محمود مصطفى سعيد اسراء128787

الجيزةاألدبىمبصرفراج محمد الموجود عبد سميه128788

السويساألدبىمبصرعمر السيد محمد دينا128789

الغربيةاألدبىمبصرالشرقاوى صبحى طارق مى128790

القاهرةاألدبىمبصرحسن فتحى على جمال بوسى128791

القليوبيةاألدبىمبصرالفتاح عبد فاروق محمد امينه128792

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد القادر عبد احمد فاطمه128793
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راسبالنور كوم/ ف

ثانبقنا الرحمانية/ ف

ن320بقنا الرحمانية/ ف

ن317فكار رشدى/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

ثانالرمادى/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالشقر/ ف

راسبالعياط/ ف

ن355العلى عبدالعزيز/ ف

ن367.5العلى عبدالعزيز/ ف

ثانسمنود/ ف

ثاندمشقين/ ف

راسبسنورس/ ف

ن353سنورس/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبشطورة/ ف

ثانالمحامدة/ ف

راسبتونس/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن332القرنة/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانزرقان/ ف

ن322خامس بلقاس/ ف

ثاندميرة/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانالجناين/ ف

ن315سمنود/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

ثانسالم سيدى/ ف
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الجيزةاألدبىمبصررواش ابو دبلى وصيف جمال تسنيم128794

الجيزةاألدبىمبصرخضر السيد السميع عبد مصطفى شيماء128795

القليوبيةاألدبىمبصرسالمه السيد النبى عبد السيد مروه128796

الشرقيةاألدبىمبصرالرحمن عبد عبده سعيد نرمين128797

الشرقيةاألدبىمبصراحمد الفتوح ابو محمد نورا128798

الشرقيةاألدبىمبصرخورشيد على محمد محمود هايدى128799

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد يوسف الناصر عبد انهار128800

المنوفيةاألدبىمبصربشندى مصطفى شبل عزه128801

المنوفيةاألدبىمبصراحمد محمد عادل دعاء128802

الجيزةاألدبىمبصرحسانين السيد عارف السالم عبد هللا منه128803

الجيزةاألدبىمبصرمحروس الغنى عبد السيد عاليه128804

المنيااألدبىمبصرمحمد محمود حنفى هبه128805

القاهرةاألدبىمبصرالحليم عبد قرنى الحليم عبد شيماء128806

القاهرةاألدبىمبصرحفنى سيد ابراهيم سيد اسراء128807

الشرقيةاألدبىمبصرابراهيم الدسوقى محمد سماء128808

القاهرةاألدبىمبصركامل محمود محمد اسماء128809

سويف بنىاألدبىمبصرمحمد العزيز عبد محمد سعاد128810

الغربيةاألدبىمبصرزيد ابو محمد الناصف عبد نورهان128811

الدقهليةاألدبىمبصرالريس احمد منصور منصور ايه128812

الدقهليةاألدبىمبصرالال عبد الدين على فوزى محمد سعاد128813

الدقهليةاألدبىمبصرالدمرداش سعد شعبان حنان128814

السويساألدبىمبصرعلى احمد على خديجه128815

الجيزةاألدبىمبصرفراج عطيه فراج فاطمه128816

المنوفيةاألدبىمبصرسليمان سعيد محمد اعتماد128817

الغربيةاألدبىمبصرشريف العزيز عبد عمار منار128818

المنوفيةاألدبىمبصرخالد فاضل السيد العزيز عبد منار128819

الدقهليةاألدبىمبصرابراهيم الحديدى الغنى عبد طارق سحر128820

الدقهليةاألدبىمبصرعلى هللا عبد على ساره128821

الدقهليةاألدبىمبصرحسانين السيد سامى نورا128822

البحيرةاألدبىمبصرالزمار عبده رمزى احمد سعيده128823

القاهرةاألدبىمبصرالرحيم عبد محمد صادق محمد اسراء128824

الدقهليةاألدبىمبصرالشين ابراهيم محمد رمضان صابرين128825

الدقهليةاألدبىمبصرالصادى عبده صبح عبده ناديه128826

الفيوماألدبىمبصرفراج ابراهيم زيدان اسماء128827

الجيزةاألدبىمبصرامين درويش سعيد عماد مروه128828

الدقهليةاألدبىمبصرمحمد محمود شريف حفصه128829

قنااألدبىمبصراحمد الراوى غريب شيماء128830

الدقهليةاألدبىمبصرمصطفى حسن الوهاب عبد ساره128831

القاهرةاألدبىمبصراحمد حسن جمال نورا128832

المنوفيةاألدبىمبصرعوض يوسف رجب ايه128833

المنوفيةاألدبىمبصرعريضه ابراهيم معوض سماح128834

المنوفيةاألدبىمبصرالسالم عبد فريد محمود شيماء128835
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راسبكومبرة/ ف

راسبكومبرة/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن370النصيرى كفر/ ف

ن318الميمونة شنبارة/ ف

ن324ابوحماد/ ف

ثاناالسدية/ ف

ن362ابوشعرة ساقية/ ف

ثانقورص/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ن340مزار بنى/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن336الدين محى فؤاد/ ف

ن315الزنكلون/ ف

راسبالمرج/ ف

ن338الشقر/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن366العنب ابوداود/ ف

ثانالسويس/ ف

راسبالعياط/ ف

راسبابورقبة/ ف

ن338بالغربية حجازى كفر/ ف

ثانالباجور/ ف

ثاننبروه/ ف

ثانالحجايزة/ ف

ن318العزاوى/ ف

ن335المحمودية/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن321الجمالية/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانسمنود منية/ ف

ن323ابوشوشة/ ف

ن315طلخا/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

ن352ابوشعرة ساقية/ ف

ن326ابوشعرة ساقية/ ف
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المنوفيةاألدبىمبصرمصطفى احمد مصطفى هدى128836

المنوفيةاألدبىمبصرالعزيز عبد جميل السيد وفاء128837

المنوفيةاألدبىمبصرالعاطى عبد الحميد عبد فتحى ايه128838

دمياطاألدبىمبصرالخضرى حسين فتحى اميره128839

سوهاجاألدبىمبصراحمد الرازق عبد احمد اسراء128840

سوهاجاألدبىمبصرحسن كامل رجب ايه128841

سوهاجاألدبىمبصراحمد محمد العزيز عبد االميره128842

سوهاجاألدبىمبصرالنبى عبد محمد القوى عبد جهاد128843

سوهاجاألدبىمبصراسماعيل محمد احمد زينب128844

سوهاجاألدبىمبصرالحميد عبد ابراهيم حسنى سعاد128845

سوهاجاألدبىمبصرمحمد هللا عبد جاد فاطمه128846

سوهاجاألدبىمبصرالباسط عبد احمد رفاعى فايزه128847

سوهاجاألدبىمبصربخيت الرازق عبد محمد قمر128848

سوهاجاألدبىمبصرالجواد عبد اللطيف عبد على نجوى128849

سوهاجاألدبىمبصراحمد اللطيف عبد المعطى عبد هاجر128850

سوهاجاألدبىمبصرالكريم جاد محمد احمد هند128851

سوهاجاألدبىمبصرمراد محمد رزق هيام128852

الجيزةاألدبىمبصرالجبالى محمد السيد النبى عبد بسمه128853

الجيزةاألدبىمبصرعلوان الواحد عبد محمد صبحى ريهام128854

الجيزةاألدبىمبصربكر ابو الحميد عبد سمير يسرا128855

الجيزةاألدبىمبصرمحمد السالم عبد النبى عبد فؤاد فاطمه128856

الجيزةاألدبىمبصرالمجيد عبد الرؤف عبد عاشور ايه128857

القاهرةاألدبىمبصرحسنين مصطفى سمير نرمين128858

االسماعيليةاألدبىمبصراللطيف عبد الغنى عبد اللطيف عبد خديجه128859

القليوبيةاألدبىمبصرالحليم عبد العزيز عبد المنعم عبد حبيبه128860

القاهرةاألدبىمبصرابراهيم حسن محمد ندا128861

سوهاجاألدبىمبصرابراهيم اسماعيل جمال ابتسام128862

سوهاجاألدبىمبصرمحمد على وليد امانى128863

سوهاجاألدبىمبصرعلى الاله عبد محمد سحر128864

سوهاجاألدبىمبصرهللا عبد احمد حسن وفاء128865

الشرقيةاألدبىمبصرالكريم عبد محمد الكريم عبد دعاء128867

القاهرةاألدبىكفيففرج ضاحى احمد مريم132001

القليوبيةاألدبىكفيفهللا عطا مدبولى مسعد وحيد ندى132002

القليوبيةاألدبىكفيفعصر موسى السميع عبد موسى ايه132003

القليوبيةاألدبىكفيفحالوه العزيز عبد الرازق عبد رأفت عيد نورهان132004

القليوبيةاألدبىكفيفسيد عمار عواد هدى132005

المنوفيةاألدبىكفيفالوهاب عبد نجيب رمزى سهير132006

المنوفيةاألدبىكفيفزلط عيد عيد ايات132007

الغربيةاألدبىكفيفالفل احمد احمد ندى132008

الغربيةاألدبىكفيفبسيسه السيد ياسين السيد تغريد132009

الغربيةاألدبىكفيفعوض السيد حسين فتوح هبه132010

الغربيةاألدبىكفيفالعاطى عبد حامد جمال احمد اسراء132011
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ن345ابوشعرة ساقية/ ف

ن351ابوشعرة ساقية/ ف

ن374شطانوف/ ف

ن381دمياط/ ف

ن327الغابات/ ف

ن322الغابات/ ف

ن335الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن315الغابات/ ف

ن332الغابات/ ف

ن335الغابات/ ف

ن322الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن351الغابات/ ف

ثانالغابات/ ف

ن325الغابات/ ف

ن340الغابات/ ف

راسببالجيزة حجازى كفر/ ف

ثانبالجيزة حجازى كفر/ ف

راسببالجيزة حجازى كفر/ ف

ثانبالجيزة حجازى كفر/ ف

راسببالجيزة حجازى كفر/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

راسبابوخروع/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ن317على اوالد/ ف

ثانعلى اوالد/ ف

ن316على اوالد/ ف

ن323على اوالد/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

ن505المرج/ ف

ن355طوخ/ ف

ثانامياى/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ن475اشفين كوم/ ف

ن521هالل كفر/ ف

ن537تال/ ف

ن472الرجدية/ ف

ن573الكبرى المحلة/ ف

ن615الكبرى المحلة/ ف

ثانزفتى/ ف
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الغربيةاألدبىكفيفالبلقينى فريد شيبوب خالد خلود132012

الغربيةاألدبىكفيفعماره فتحى فتوح دنيا132013

الغربيةاألدبىكفيفعبوده على محمد على هاله132014

الغربيةاألدبىكفيففرج اللطيف عبد محمد ايمن ايه132015

الغربيةاألدبىكفيفالسنتريسى موسى الفتاح عبد اسماء132016

الشيخ كفراألدبىكفيفالشافعى حمد ممدوح ايمن اسراء132017

الشيخ كفراألدبىكفيفعابدين السيد زكريا رجب االء132018

الدقهليةاألدبىكفيفالمتولى محمد العظيم عبد فريد صابرين132019

الدقهليةاألدبىكفيفهزاع محمد محمود حبيب منار132020

الدقهليةاألدبىكفيفالدين سعد محمد احمد عادل ساره132021

الدقهليةاألدبىكفيفحسن الرحمن عبد كمال اسراء132022

الدقهليةاألدبىكفيفحسن الرحمن عبد كمال ايه132023

الدقهليةاألدبىكفيفحسن المرسى محمد منار132024

الدقهليةاألدبىكفيفطلعت محمد وليد ندى132025

الدقهليةاألدبىكفيفشعيشع البيلى الصديق شمس132026

الدقهليةاألدبىكفيفمحمد الهوارى السيد اميره132027

الدقهليةاألدبىكفيفالجوهرى الحميد عبد الخضر الهامى محمد سهيله132028

الدقهليةاألدبىكفيفمحمد الصاوى السعيد مسعد منال132029

دمياطاألدبىكفيفبركات عبده محمد سامى ايمان132030

دمياطاألدبىكفيفاحمد على محمد بسنت132031

الشرقيةاألدبىكفيفالجواد عبد الدين نور ياسر ريم132032

الشرقيةاألدبىكفيفمحمد صادق منير محمد منى132033

الشرقيةاألدبىكفيفحسن زيد ابو محمد عصام ساره132034

الشرقيةاألدبىكفيفخليل الصغير حجازى ورده132035

الشرقيةاألدبىكفيفعلى السيد احمد سوسن132036

البحيرةاألدبىكفيفمبروك نعيم محمود بسمه132037

الجيزةاألدبىكفيفمحمد فرج محمد دينا132038

الجيزةاألدبىكفيفقرنى الحافظ عبد هالل اميره132039

المنيااألدبىكفيفخليفه محمود خليفه ايه132040

اسيوطاألدبىكفيفعلى صالح التواب عبد االء132041

اسيوطاألدبىكفيفالحليم عبد النعيم عبد نصر فاطمه132042

سوهاجاألدبىكفيفمحمد حسن جمال فاطمه132043

اسواناألدبىكفيفالقادر عبد على سيد محمد فاطمه132044

القليوبيةاألدبىكفيفعطا جمعه النبى عبد مى133001

الغربيةاألدبىكفيفالتواب عبد امين اسامه امانى133002

الدقهليةاألدبىكفيفالعفيفى الرازق عبد نصر هنيات133004

الدقهليةاألدبىكفيفسعد احمد محمد احمد خلود133005

سيناء جنوباألدبىكفيفالدايم عبد محمود السيد ساره133006

البحيرةاألدبىكفيفقشقوش الحميد عبد الحميد عبد مصطفى ناديه133007

الجيزةاألدبىكفيفالسيد الزهرى احمد كامل نبيله133008

المنيااألدبىكفيفكامل عيد محمد ايمن ندى133009

الشيخ كفراألدبىكفيفالصباغ على على على محمد اسماء133010
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ثانسنباط/ ف

راسبسنباط/ ف

راسبابيار قليب/ ف

راسببلشاى كفور/ ف

راسبالقضابة/ ف

ن466كفرالشيخ/ ف

ن460شنو/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

ن413دماص/ ف

ثانالزهايرة/ ف

ثانشبراسندى/ ف

ثانشبراسندى/ ف

ن407العزاوى/ ف

ثانعنتر ميت/ ف

ثانبلقاس/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ثانشربين/ ف

ثانالشبول/ ف

ن439بدمياط الروضة/ ف

ن542الركابية/ ف

ن502الجديدة الصالحية/ ف

ن434نجم ديرب/ ف

ن389عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن391عمريط/ ف

ن378ابوحمص/ ف

ن360العياط/ ف

ن489القادسية/ ف

ن468بالمنيا العدوة/ ف

ن362منفلوط/ ف

ن373منفلوط/ ف

ثانطهطا/ ف

ن374الرمادى/ ف

ن340قليوب/ ف

ن373الناصرية كفر/ ف

ثانسمنود منية/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانالشيخ شرم/ ف

راسببالبحيرة الرحمانية/ ف

ن346الوراق/ ف

ن445مزار بنى/ ف

ن353ابوزيادة/ ف
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القاهرةاألدبىكفيفعامر فرغلى ناصر مى134501

القليوبيةاألدبىكفيفحجاج المقصود عبد محمد منى134502

القاهرةالعلمىمبصرالسعود ابو ابراهيم محمد ابراهيم135001

القاهرةالعلمىمبصرعيد عواد خالد احمد135002

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العليم عبد العاطى عبد احمد135003

القاهرةالعلمىمبصرحسن ابراهيم محمد احمد135004

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد محمد اسامه135005

القاهرةالعلمىمبصرزيد ابو ابراهيم ياسر اسالم135006

القاهرةالعلمىمبصرسليمان سليمان احمد حذيفه135007

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد مهدى السيد الدين حسام135008

القاهرةالعلمىمبصرالعزم ابو المهيمن عبد احمد حمزه135009

القاهرةالعلمىمبصرمحمود السيد عادل سيد135010

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمود ربيع الرحمن سيف135011

القاهرةالعلمىمبصرطه محسب احمد الرحمن عبد135012

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد هللا عبد الرحمن عبد135013

القاهرةالعلمىمبصرسيد قاسم على الرحمن عبد135014

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد عويس محمد الرحمن عبد135015

القاهرةالعلمىمبصرامام محمد نبيل الرحمن عبد135016

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العليم عبد محمد العليم عبد135017

القاهرةالعلمىمبصرنار ابو القادر عبد ياسر عمار135018

القاهرةالعلمىمبصرعلى السميع عبد يحيى عمار135019

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد محمود كريم135020

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد سعيد عامر وليد135021

القاهرةالعلمىمبصرطه هللا عبد طه يوسف135022

القاهرةالعلمىمبصرايوب محمد ابراهيم احمد135023

القاهرةالعلمىمبصرعثمان على خميس احمد135024

القاهرةالعلمىمبصرمحمد خيرى طارق احمد135025

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمد عزب احمد135026

القاهرةالعلمىمبصرمحمود لطفى عماد احمد135027

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الغنى عبد وائل احمد135028

القاهرةالعلمىمبصرالمجيد عبد الرحيم عبد عمرو اسالم135029

القاهرةالعلمىمبصرحسن احمد الناصر عبد جمال135030

القاهرةالعلمىمبصرمصلح خيرى فتحى زياد135031

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى سعيد احمد سعيد135032

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد ياسر سليمان135033

القاهرةالعلمىمبصرصبحى صبرى رمضان صبرى135034

القاهرةالعلمىمبصرحسين سيد ابراهيم الرحمن عبد135035

القاهرةالعلمىمبصرمتولى رجب احمد الرحمن عبد135036

القاهرةالعلمىمبصرعلى حسنى حاتم الرحمن عبد135037

القاهرةالعلمىمبصرعطيه الرحمن عبد عمرو الرحمن عبد135038

القاهرةالعلمىمبصرمرسى الرحمن عبد محمد الرحمن عبد135039

القاهرةالعلمىمبصرشاكر احمد محمود الرحمن عبد135040
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ثانالليبى احمد/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ن565الدين محى فؤاد

ن444الدين محى فؤاد

ن408الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ن520الدين محى فؤاد

ن481الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن613الدين محى فؤاد

ن439الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن470الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن364الدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ن457الدين محى فؤاد

ن504الدين محى فؤاد

ن468الدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ن379الدين محى فؤاد

ن377الدين محى فؤاد

ن375الدين محى فؤاد

ن593الدين محى فؤاد

ن392الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن421الدين محى فؤاد

ن360الدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ن463الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن449الدين محى فؤاد
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القاهرةالعلمىمبصرانور سمير ناصر هللا عبد135041

القاهرةالعلمىمبصرادريس محمد طه على135042

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمود عماد على135043

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد محسن عمر135044

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد ناصر عمر135045

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد امير عمرو135046

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد رأفت ابراهيم كريم135047

القاهرةالعلمىمبصرمحمد زيد ابو رمضان محمد135048

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل محمد سمير محمد135049

القاهرةالعلمىمبصرعطيه محمود سيد محمد135050

القاهرةالعلمىمبصراحمد ابراهيم الجواد عبد محمد135051

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد هشام محمد135052

القاهرةالعلمىمبصرسليمان محمود شريف محمود135053

القاهرةالعلمىمبصرفرج عواد فرج محمود135054

القاهرةالعلمىمبصرراشد الحميد عبد كرم محمود135055

القاهرةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد مصطفى محمود135056

القاهرةالعلمىمبصرسيد بكرى يوسف مسعد135057

القاهرةالعلمىمبصريوسف السيد سامى مصطفى135058

القاهرةالعلمىمبصراحمد عابدين عصام مصطفى135059

القاهرةالعلمىمبصرشندى الغنى عبد مجدى مصطفى135060

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم محمد مصطفى135061

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سلمى محمود مصطفى135062

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل شبل سامى يوسف135063

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل سيد هللا عبد يوسف135064

القاهرةالعلمىمبصرحسين هريدى محمد يوسف135065

القاهرةالعلمىمبصرحافظ احمد حافظ احمد135066

القاهرةالعلمىمبصرالموجود عبد معروف خالد احمد135067

القاهرةالعلمىمبصرجبر محمد هشام احمد135068

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد زكريا ياسر احمد135069

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد الرحمن عبد احمد امير135070

القاهرةالعلمىمبصرالخطيب احمد هللا عبد شهاب135071

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد النافع عبد وليد هللا عبد135072

القاهرةالعلمىمبصراالخر عبد عمر مصطفى محمد135073

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد حمدى ابراهيم135074

القاهرةالعلمىمبصراحمد احمد حسن احمد135075

القاهرةالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد حمدى احمد135076

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد المقصود عبد شعبان احمد135077

القاهرةالعلمىمبصرخطاب القادر عبد صالح احمد135078

القاهرةالعلمىمبصرطمان المجيد عبد خليل طارق احمد135079

القاهرةالعلمىمبصراحمد احمد المنعم عبد احمد135080

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد جميل عماد احمد135081

القاهرةالعلمىمبصرمحمود الغنى عبد محمد احمد135082
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ن482الدين محى فؤاد

ن429الدين محى فؤاد

ن402الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ن400الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ن555الدين محى فؤاد

ن577الدين محى فؤاد

ن586الدين محى فؤاد

ن579الدين محى فؤاد

ن540الدين محى فؤاد

ن616الدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ن451الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن633الدين محى فؤاد

ن533الدين محى فؤاد

ن625الدين محى فؤاد

ن496الدين محى فؤاد

ن557الدين محى فؤاد

ن576الدين محى فؤاد

ن599الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن400الخيمة شبرا

ن451الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن609الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن587الخيمة شبرا

ن637.5الخيمة شبرا
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القاهرةالعلمىمبصرمنصور محمد جابر محمد اسالم135083

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل امين محمد اسماعيل135084

القاهرةالعلمىمبصرخالف زكى السيد احمد بالل135085

القاهرةالعلمىمبصرخطاب القادر عبد عادل حازم135086

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد السيد ايهاب حسن135087

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد السميع عبد الفتاح عبد حمزه135088

القاهرةالعلمىمبصرمحمدين فهمى محمد خالد135089

القاهرةالعلمىمبصرمحمد النبى عبد هانى الدين شمس135090

القاهرةالعلمىمبصردسوقى دسوقى محمد شهاب135091

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد الدين عصام صالح135092

القاهرةالعلمىمبصرعمر حسين محمود الدين ضياء135093

القاهرةالعلمىمبصرخليل فهيم جمال الرحمن عبد135094

القاهرةالعلمىمبصرعلى حسن الرحمن عبد حسن الرحمن عبد135095

القاهرةالعلمىمبصرمغاورى بيومى محروس الرحمن عبد135096

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد سالمه المنعم عبد135097

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد السيد ايمن الرحمن عبد135098

القاهرةالعلمىمبصرحسن الفتوح ابو سيد الرحمن عبد135099

القاهرةالعلمىمبصرطه محمد هشام الرحمن عبد135100

القاهرةالعلمىمبصرقطب سعيد حلمى احمد هللا عبد135101

القاهرةالعلمىمبصرخالد طه جمال هللا عبد135102

القاهرةالعلمىمبصرمحمود كمال محمد هللا عبد135103

القاهرةالعلمىمبصرالخالق عبد سعيد الخالق عبد على135104

القاهرةالعلمىمبصرقاسم محمد على محمد على135105

القاهرةالعلمىمبصرالرازق عبد محمد خالد عمر135106

القاهرةالعلمىمبصرعمار المؤمن عبد مختار عصام عمر135107

القاهرةالعلمىمبصرالسيد على محسن كريم135108

القاهرةالعلمىمبصرحامد احمد سيد اسامه محمد135109

القاهرةالعلمىمبصرورده جاد الهادى عبد السيد محمد135110

القاهرةالعلمىمبصرمحمود مغربى حسن محمد135111

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد رشاد خالد محمد135112

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد رجب محمد135113

القاهرةالعلمىمبصرمحمود احمد سعيد محمد135114

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد محمد صالح محمد135115

القاهرةالعلمىمبصرعلى عرفه الفتاح عبد محمد135116

القاهرةالعلمىمبصرمحمود على هللا عبد محمد135117

القاهرةالعلمىمبصربيومى الشافى عبد عصام محمد135118

القاهرةالعلمىمبصرمهران خليف محمود محمد135119

القاهرةالعلمىمبصرطه الحى عبد طه محمود135120

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمود عادل محمود135121

القاهرةالعلمىمبصريوسف الهادى عبد محمد محمود135122

القاهرةالعلمىمبصراحمد السيد احمد مصطفى135123

القاهرةالعلمىمبصرحسن رزق سيد مصطفى135124
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راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن544الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن476الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن443الخيمة شبرا

ن359الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن502الخيمة شبرا

ن539الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن421الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن602الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن470الخيمة شبرا

ن521الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن490الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن530الخيمة شبرا

ن503الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن477الخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن519الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن421الخيمة شبرا



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4915

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القاهرةالعلمىمبصرمحمد كمال مصطفى صالح مصطفى135125

القاهرةالعلمىمبصرحداد رمضان فوزى مصطفى135126

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد الحكيم عبد محمد مصطفى135127

القاهرةالعلمىمبصرالمعطى عبد هللا عبد محمد مصطفى135128

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فخرى محمد الدين نور135129

القاهرةالعلمىمبصرالباقى عبد محمد فريد يحيى135130

القاهرةالعلمىمبصرالنجار احمد سعد عادل يوسف135131

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الفتاح عبد محمود يوسف135132

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد خميس ياسر يوسف135133

القاهرةالعلمىمبصرحسن ابراهيم احمد ابراهيم135134

القاهرةالعلمىمبصرحسين ابراهيم عصام ابراهيم135135

القاهرةالعلمىمبصريوسف المنعم عبد محمد ابراهيم135136

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد جالل احمد135137

القاهرةالعلمىمبصرمتولى على عادل احمد135138

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عوض عاطف احمد135139

القاهرةالعلمىمبصرحامد احمد عمرو احمد135140

القاهرةالعلمىمبصرسيد اسماعيل محمد احمد135141

القاهرةالعلمىمبصرعلى المنعم عبد محمد احمد135142

القاهرةالعلمىمبصرحافظ فتحى محمد احمد135143

القاهرةالعلمىمبصرعلى هللا عبد محمود احمد135144

القاهرةالعلمىمبصرجاد المتجلى عبد احمد اسالم135145

القاهرةالعلمىمبصرمنصور محمد حميدو اسالم135146

القاهرةالعلمىمبصراحمد الباسط عبد محمد اسماعيل135147

القاهرةالعلمىمبصردرويش حامد وليد حامد135148

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد ايمن الدين حسام135149

القاهرةالعلمىمبصرحسنين عيد شريف حمزه135150

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد الحمد شيبت الناصر عبد خالد135151

القاهرةالعلمىمبصرصديق على محمد خالد135152

القاهرةالعلمىمبصرحسين رمضان حسين رمضان135153

القاهرةالعلمىمبصرعمران طه محمد زكريا135154

القاهرةالعلمىمبصرمناع احمد خالد الدين سيف135155

القاهرةالعلمىمبصرسيد احمد طاهر شادى135156

القاهرةالعلمىمبصراحمد فتحى صالح فتحى135157

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سعيد احمد هللا عبد135158

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الخالق عبد مجدى هللا عبد135159

القاهرةالعلمىمبصرالجيد عبد احمد وحيد هللا عبد135160

القاهرةالعلمىمبصرالرؤف عبد الحكيم عبد الدين عماد الرحمن عبد135161

القاهرةالعلمىمبصرالسيد نبيل مصطفى الرحمن عبد135162

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم زكريا محمد الرحمن عبد135163

القاهرةالعلمىمبصرالقمصان ابو محمود نبيل الرحمن عبد135164

القاهرةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد محمد المنعم عبد135165

القاهرةالعلمىمبصررفاعى على احمد على135166
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راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن622الخازندارة شبرا

ن446الخازندارة شبرا

ن397الخازندارة شبرا

ن396الخازندارة شبرا

ن438الخازندارة شبرا

ن404الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن505الخازندارة شبرا

ن458الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن425الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن357الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن562الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن429الخازندارة شبرا

ن366.5الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن494الخازندارة شبرا

ن506الخازندارة شبرا

ن387الخازندارة شبرا

ن499الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن565الخازندارة شبرا

ن463الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا
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القاهرةالعلمىمبصرالبر عبد على الدين عماد على135167

القاهرةالعلمىمبصرشاكر ربيع اشرف عمار135168

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد احمد حمدى عمر135169

القاهرةالعلمىمبصررمضان عطيه محمود عالء135170

القاهرةالعلمىمبصرمحمد مصطفى ابراهيم محمد135171

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سعيد احمد محمد135172

القاهرةالعلمىمبصرحامد محمد جمال محمد135173

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على حازم محمد135174

القاهرةالعلمىمبصرحسين سعد حسين محمد135175

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد حسين محمد135176

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد خالد محمد135177

القاهرةالعلمىمبصرالسيد عوض مجدى محمد135178

القاهرةالعلمىمبصرالفتوح ابو نصر محمود محمد135179

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد وليد محمد135180

القاهرةالعلمىمبصرامام عمر خالد محمود135181

القاهرةالعلمىمبصرسيد العزيز عبد رفعت محمود135182

القاهرةالعلمىمبصرمحمود الفتاح عبد محمد محمود135183

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد عزت مصطفى محمود135184

القاهرةالعلمىمبصرامين محمود محمد ممدوح135185

القاهرةالعلمىمبصرالسيد المؤمن عبد سيد مؤمن135186

القاهرةالعلمىمبصرشعبان محمد مجدى يوسف135187

القاهرةالعلمىمبصرمشعال الرحمن عبد محمد يحيى135188

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الدين صالح طه احمد135189

القاهرةالعلمىمبصرالصاوى محمد طه احمد135190

القاهرةالعلمىمبصرعلى فهمى على احمد135191

القاهرةالعلمىمبصرعباس فاروق محمد احمد135192

القاهرةالعلمىمبصرمحمد جوده ابراهيم جوده135193

القاهرةالعلمىمبصرالسنجق حسان عادل حسان135194

القاهرةالعلمىمبصراحمد السيد احمد زياد135195

القاهرةالعلمىمبصرمحمد قاسم كرم شريف135196

القاهرةالعلمىمبصرموسى هللا عبد سهل هللا عبد135197

القاهرةالعلمىمبصرالحديد ابو اللطيف عبد رأفت الرحمن عبد135198

القاهرةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمد الدايم عبد الرحمن عبد135199

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد عماد الرحمن عبد135200

القاهرةالعلمىمبصريوسف الباسط عبد يوسف الرحمن عبد135201

القاهرةالعلمىمبصررمضان بحيرى ياسر عماد135202

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد النبى عبد احمد عمار135203

القاهرةالعلمىمبصرفرحات محمد احمد عمار135204

القاهرةالعلمىمبصرعباس محمد يسرى على135205

القاهرةالعلمىمبصرحسنين الرحيم عبد اسامه محمد135206

القاهرةالعلمىمبصرعلى حسن جمال محمد135207

القاهرةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمود حربى محمد135208
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ن585الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن503الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن379الخازندارة شبرا

ن552الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن392الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن530الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن477الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن523الخازندارة شبرا

ن545الخازندارة شبرا

ن437الخازندارة شبرا

ن435الخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن522الخازندارة شبرا

ن456الخازندارة شبرا

ن487الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن489الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن398الخازندارة شبرا

ن514.5الخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن420الخازندارة شبرا

ن407الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن640.5الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا
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القاهرةالعلمىمبصربرين عفيفى سعد محمد135209

القاهرةالعلمىمبصرعثمان الرحمن عبد سعيد محمد135210

القاهرةالعلمىمبصرالسيد عفيفى سعيد محمد135211

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد الدين عالء محمد135212

القاهرةالعلمىمبصرعفيفى محمد هانى محمد135213

القاهرةالعلمىمبصرحسن هللا عبد حسن محمود135214

القاهرةالعلمىمبصرالصغير مصطفى محمود مصطفى135215

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد خالد احمد135216

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسن سالم احمد135217

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد مصطفى ابراهيم اسالم135218

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم عباس جابر محمد اسامه135219

القاهرةالعلمىمبصرغنيم على ابراهيم سعيد ابراهيم135220

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسن شريف حسن135221

القاهرةالعلمىمبصرعلى حسن على يوسف حمزه135222

القاهرةالعلمىمبصرمسعود احمد محمد طاهر135223

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى عفيفى حسنى خالد الرحمن عبد135224

القاهرةالعلمىمبصرمحمود امام محمد الرحمن عبد135225

القاهرةالعلمىمبصرسالم احمد صبرى احمد هللا عبد135226

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمود حسن محمد على135227

القاهرةالعلمىمبصرعلى الراضى عبد على محمد على135228

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد التواب عبد احمد محمد135229

القاهرةالعلمىمبصريوسف الجواد عبد اسامه محمد135230

القاهرةالعلمىمبصرسعيد موسى على اشرف محمد135231

القاهرةالعلمىمبصرصديق محمد احمد هللا عبد محمد135232

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد عمران محمد135233

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد فريد محمد135234

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد محمود محمد135235

القاهرةالعلمىمبصرعباس سيد نبيل محمد135236

القاهرةالعلمىمبصرسليمان ابو ابراهيم محمد نعيم محمد135237

القاهرةالعلمىمبصرحسين عثمان هشام مروان135238

القاهرةالعلمىمبصرمدكور ابراهيم على السيد نادر135239

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد السيد هللا عبد يوسف135240

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم سيد ابراهيم احمد135241

القاهرةالعلمىمبصرسليمان هللا عبد سمير احمد135242

القاهرةالعلمىمبصرمنصور المحسن عبد شوكت الدين جالل135243

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد على السيد محمد135244

القاهرةالعلمىمبصرالاله عبد محمد حماده محمد135245

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد خالد محمد135246

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم سالمه خيرى محمد135247

القاهرةالعلمىمبصرسليمان العزيز عبد سليمان محمد135248

القاهرةالعلمىمبصرالقللى محمد طارق محمد135249

القاهرةالعلمىمبصرغزاوى محمد عاطف محمد135250
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ن596الخازندارة شبرا

ن352الخازندارة شبرا

ن560الخازندارة شبرا

ن415الخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن532الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن444محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن564محمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ن628محمد على يحيى اللواء

ن552محمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن440.5محمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ن439محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ن628محمد على يحيى اللواء

ن602محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن529محمد على يحيى اللواء

ن473محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن419محمد على يحيى اللواء

ن575محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن493محمد على يحيى اللواء

ن407محمد على يحيى اللواء
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القاهرةالعلمىمبصرالمولى عبد شحاته صابر شحات احمد135251

القاهرةالعلمىمبصرضيف ابو اسماعيل طه احمد135252

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق الحكيم عبد عامر الشيمى135253

القاهرةالعلمىمبصرامام حسنين محمود انس135254

القاهرةالعلمىمبصرمحمود على صديق وحيد الدين بهاء135255

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمد طاهر خالد135256

القاهرةالعلمىمبصرعسكر هللا عبد محمد الدين سيف135257

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد الهادى عبد حمدى الرحمن عبد135258

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد البر عبد حسنى محمد الرحمن عبد135259

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد مدحت الرحمن عبد135260

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد حجاجى خالد هللا عبد135261

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمود العابدين زين على135262

القاهرةالعلمىمبصرحسانين محمد محمد على135263

القاهرةالعلمىمبصرعوض هللا عبد احمد محمد135264

القاهرةالعلمىمبصرمحمود حسن اسامه محمد135265

القاهرةالعلمىمبصرسلطان زيد ابو محمد اشرف محمد135266

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد فايق الفتاح عبد محمد135267

القاهرةالعلمىمبصرعطيه زيد ابو السالم عبد محمد135268

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد كرم محمد135269

القاهرةالعلمىمبصرالشيتى جمعه انور مالك135270

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد هانى نبيل135271

القاهرةالعلمىمبصرعمر نعيمى رجب الدين نور135272

القاهرةالعلمىمبصربسيونى هللا عبد بسيونى يوسف135273

القاهرةالعلمىمبصرهيكل سيد سعد محمد احمد135274

القاهرةالعلمىمبصرعلى زيدان محمود اسالم135275

القاهرةالعلمىمبصرالعاطى عبد العزيز عبد خالد انور135276

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد بدوى ايمن حمد135277

القاهرةالعلمىمبصرعلى عثمان مصطفى على135278

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد احمد كريم135279

القاهرةالعلمىمبصرصالح الستار عبد الوهاب عبد مهاب135280

القاهرةالعلمىمبصرالسيد فؤاد عماد يوسف135281

القاهرةالعلمىمبصرسالم سيد محمد اياد135282

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمود مسعد محمد135283

القاهرةالعلمىمبصرسلمان احمد فواز مؤمن135284

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمود عالء احمد135285

القاهرةالعلمىمبصرالموجود عبد المغيث عبد شوقى حسن135286

القاهرةالعلمىمبصرسالم محمد معتصم سالم135287

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود عادل الرحمن عبد135288

القاهرةالعلمىمبصرالجيد عبد رمضان محمد الرحمن عبد135289

القاهرةالعلمىمبصريحيى هللا عبد محمود الرحمن عبد135290

القاهرةالعلمىمبصرمحمود احمد يوسف القادر عبد135291

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم عادل هللا عبد135292
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ن430نافع بن عقبة

راسبنافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

متخلفنافع بن عقبة

ن511نافع بن عقبة

ن449نافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ن533نافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ن364نافع بن عقبة

راسبنافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ثانالخاص الصفا

ن433الخاص الصفا

ن436الخاص الصفا

ن391الخاص الصفا

ن453الخاص الصفا

ن453الخاص الصفا

ن610الخاص الصفا

ثانالخاص الصفا

ن572الخاص الصفا

ن587الخاص الصفا

ن618الخاص الصفا

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن389.5بالعباسية القاهرة

ن412بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن509بالعباسية القاهرة
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القاهرةالعلمىمبصرمحمد حمدى مختار على135293

القاهرةالعلمىمبصرحسين صابر محمد عمار135294

القاهرةالعلمىمبصرالسيد الكريم عبد احمد كريم135295

القاهرةالعلمىمبصرفراج محمد مأمون محمد135296

القاهرةالعلمىمبصرحسن سعيد محمد وضاء135297

القاهرةالعلمىمبصرعفيفى ابراهيم محمد يوسف135298

القاهرةالعلمىمبصراحمد امين السيد امين135299

القاهرةالعلمىمبصرخضر عطيه ياسر عادل135300

القاهرةالعلمىمبصرالنزالوى القادر عبد على الرحمن عبد135301

القاهرةالعلمىمبصرخضر عطيه ياسر عطيه135302

القاهرةالعلمىمبصرمحمود عباس محمود هللا عبد135303

القاهرةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد ياسر الرحمن عبد135304

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم الشبرواى محروس135305

القاهرةالعلمىمبصرمنصور كامل صابر محمود135306

القاهرةالعلمىمبصرالرؤف عبد محمد الرؤف عبد محمد135307

القاهرةالعلمىمبصرحسن رشاد ربيع هشام135308

القاهرةالعلمىمبصرالعال ابو محمد جمعه احمد135309

القاهرةالعلمىمبصرطه محمد صالح خالد احمد135310

القاهرةالعلمىمبصرزيد ابو عثمان جمال حسن135311

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عيد صابر محمد135312

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد حمدى محمود135313

القاهرةالعلمىمبصرحسين انور جميل هشام135314

القاهرةالعلمىمبصربولى بنيامين135315

القاهرةالعلمىمبصركونى درمانى135316

القاهرةالعلمىمبصرماريكو عيسى135317

القاهرةالعلمىمبصرمدبولى السيد اشرف الرحمن عبد135318

القاهرةالعلمىمبصرحماده محمد حسن منصور احمد135319

القاهرةالعلمىمبصرالكريم عبد ابراهيم المنعم عبد ابراهيم135320

القاهرةالعلمىمبصرالغريب هللا عبد خالد احمد135321

القاهرةالعلمىمبصرالسيد حسن شكرى احمد135322

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد احمد135323

القاهرةالعلمىمبصرموسى محمد ابراهيم اسماعيل135324

القاهرةالعلمىمبصرسعد رزق محمود حمدى135325

القاهرةالعلمىمبصرزكى احمد زكى خالد135326

القاهرةالعلمىمبصرفتوح فتحى طارق الرحمن عبد135327

القاهرةالعلمىمبصرالمعز عبد رفعت محمد المعز عبد135328

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد حامد اشرف محمد135329

القاهرةالعلمىمبصرحسن الوهاب عبد حسن محمد135330

القاهرةالعلمىمبصريونس جمعه احمد محمود135331

القاهرةالعلمىمبصرغريب فاروق محسن مصطفى135332

القاهرةالعلمىمبصرالدين محى سعيد محمد مصطفى135333

القاهرةالعلمىمبصرعلى نصر كامل نصر135334
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ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن440بالعباسية القاهرة

ن474بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن387بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن404بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن376بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن518بالعباسية القاهرة

ن533بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن523بالعباسية القاهرة

ن462بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

متخلفبالعباسية القاهرة

ن516ابوبكر حسن

ن443ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن601ابوبكر حسن

ن388ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن445ابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ن416ابوبكر حسن
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القاهرةالعلمىمبصرصالح محمد احمد ياسر135335

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سالم اشرف يوسف135336

القاهرةالعلمىمبصرربه عبد ربه عبد محمود يوسف135337

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل عاشور مجدى ابراهيم135338

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد الاله عبد العال عبد احمد135339

القاهرةالعلمىمبصرمتولى السيد الفتاح عبد احمد135340

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد اللطيف عبد احمد135341

القاهرةالعلمىمبصرسعيد المولى عبد على احمد135342

القاهرةالعلمىمبصرعلى السيد محمد احمد135343

القاهرةالعلمىمبصرمحمود رياض محمد احمد135344

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد مهدى احمد135345

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد عصام اسالم135346

القاهرةالعلمىمبصرالسيد اسماعيل قدرى اسماعيل135347

القاهرةالعلمىمبصرالمعطى عبد العزيز عبد احمد الحسن135348

القاهرةالعلمىمبصرالمعطى عبد العزيز عبد احمد الحسين135349

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد حامد اشرف حامد135350

القاهرةالعلمىمبصردياب احمد محمد احمد حسن135351

القاهرةالعلمىمبصرسمك ابو على على محمد سهيل135352

القاهرةالعلمىمبصرالعال ابو محمد محمود عالء الدين ضياء135353

القاهرةالعلمىمبصرعباس يس حسنى الرحمن عبد135354

القاهرةالعلمىمبصربيومى الفتاح عبد صبحى الرحمن عبد135355

القاهرةالعلمىمبصرصالح السيد محمد محمد الرحمن عبد135356

القاهرةالعلمىمبصراحمد جالل محمد هللا عبد135357

القاهرةالعلمىمبصرالصمد عبد شحاته الصمد عبد عصام135358

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسين محمد عمر135359

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد حسن طارق كرم135360

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم جابر احمد محمود135361

القاهرةالعلمىمبصرعمر محمود محمود مجدى محمود135362

القاهرةالعلمىمبصرعمر محمد احمد صابر معاذ135363

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد محمد معاذ135364

القاهرةالعلمىمبصرمحمد صبرى محمود الدين نور135365

القاهرةالعلمىمبصربيومى هللا فتح هللا عبد يوسف135366

القاهرةالعلمىمبصرمحمد امام عصام يوسف135367

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فتحى محمد يوسف135368

القاهرةالعلمىمبصرالشعراوى محمود احمد سامح احمد135369

القاهرةالعلمىمبصرالغول محمد ناجى احمد135370

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد سيد حسن135371

القاهرةالعلمىمبصرغندور شوق محمد محسن رامى135372

القاهرةالعلمىمبصرمشرف سعيد محمد زياد135373

القاهرةالعلمىمبصرالحكيم عبد زغول محمد الرحمن عبد135374

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم مريز محمود محمد الرحمن عبد135375

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد هللا عبد محمد هللا عبد135376
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ثانابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ن512ابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن456ابوبكر حسن

ن391ابوبكر حسن

ن393ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن468ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن497ابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ن430ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن562ابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن387ابوبكر حسن

ن386القديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر
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القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد حسن سعيد عمر135377

القاهرةالعلمىمبصرعجمى محمد سعيد الدين بهاء محمد135378

القاهرةالعلمىمبصرعيسوى على وجيه المنعم عبد محمد135379

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد احمد محمود135380

القاهرةالعلمىمبصرمحمد شعبان قرنى محمود135381

القاهرةالعلمىمبصرسالم محمد فولى مدحت135382

القاهرةالعلمىمبصرحسن حسنين احمد يوسف135383

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد حمدان يحيى135384

القاهرةالعلمىمبصرشحاته السيد شحاته السيد محمد135385

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على مصطفى احمد135386

القاهرةالعلمىمبصررضوان محمد رضوان الحسن135387

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد عمر صالح حسام135388

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فرغلى ناصر زياد135389

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الرسول عبد حسن الرحمن عبد135390

القاهرةالعلمىمبصرحسين المنعم عبد وليد الرحمن عبد135391

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فرغلى رمضان هللا عبد135392

القاهرةالعلمىمبصرمحمود على حسن عمر135393

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على احمد محمد135394

القاهرةالعلمىمبصرعيد حمدان احمد محمود135395

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد مجدى باهلل معتز135396

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل الستار عبد سيد الدين نور135397

القاهرةالعلمىمبصرراغب المنعم عبد حسام زياد135398

القاهرةالعلمىمبصرمحمدى وانغا135399

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى صبحى ابراهيم ابراهيم135400

القاهرةالعلمىمبصرالدين بدر ابراهيم عمرو ابراهيم135401

القاهرةالعلمىمبصرامام احمد محمد سيد احمد135402

القاهرةالعلمىمبصرسعيد محمد سعيد احمد135403

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عمران عادل احمد135404

القاهرةالعلمىمبصرعباده على عطا احمد135405

القاهرةالعلمىمبصرخميس احمد محمود احمد135406

القاهرةالعلمىمبصرحسين هللا عبد احمد اسامه135407

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد السيد اشرف اسالم135408

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد احمد محمد اسالم135409

القاهرةالعلمىمبصرالعليم عبد اسماعيل مصطفى اسماعيل135410

القاهرةالعلمىمبصرعلى بدير على الحسن135411

القاهرةالعلمىمبصرصالح محمد الرحمن عبد بالل135412

القاهرةالعلمىمبصرعواد سيد صبحى مصطفى بالل135413

القاهرةالعلمىمبصراالمام عبد الرب جاد احمد سعد135414

القاهرةالعلمىمبصرفهمى محمد الدين عز عماد الدين سيف135415

القاهرةالعلمىمبصرمحمود احمد ممدوح سيف135416

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الدين نور محمد شهاب135417

القاهرةالعلمىمبصربدران المؤمن عبد حسن طه135418



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4928

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

متخلفالقديمة مصر

متخلفالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

متخلفالقديمة مصر

ن495القديمة مصر

راسبالقديمة مصر

ن526ماهر عثمان

ن542ماهر عثمان

ن583ماهر عثمان

ثانماهر عثمان

ثانماهر عثمان

متخلفماهر عثمان

ثانماهر عثمان

ن417ماهر عثمان

ن445ماهر عثمان

ن374ماهر عثمان

ن408ماهر عثمان

ثانماهر عثمان

ثانماهر عثمان

ثانماهر عثمان

ن592النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن389النموذجى الزيتون حلمية

ن593النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن591النموذجى الزيتون حلمية

ن583النموذجى الزيتون حلمية

ن429النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن534النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن568النموذجى الزيتون حلمية

راسبالنموذجى الزيتون حلمية

ن523النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن520النموذجى الزيتون حلمية

ن469النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن617النموذجى الزيتون حلمية
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القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد حسين زكريا الرحمن عبد135419

القاهرةالعلمىمبصرمرسى احمد سامى الرحمن عبد135420

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد الدين صالح محمد الرحمن عبد135421

القاهرةالعلمىمبصرعلى منصور محمد الرحمن عبد135422

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى العزيز عبد نصار العزيز عبد135423

القاهرةالعلمىمبصرعواد سيد عمرو هللا عبد135424

القاهرةالعلمىمبصرزكى ريان محمد هللا عبد135425

القاهرةالعلمىمبصرعلى مرسى محمد هللا عبد135426

القاهرةالعلمىمبصرمرسى احمد مدحت هللا عبد135427

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد خالد هشام هللا عبد135428

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد135429

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد عزب الهادى عبد طارق الهادى عبد135430

القاهرةالعلمىمبصرعلى حسين ابراهيم عمر135431

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد حسن عمر135432

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد اللطيف عبد سعيد عمر135433

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم احمد شعبان مجدى عمر135434

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على سيد على135435

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد معتز عمار135436

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد الصغير محمد بكر ابو محمد135437

القاهرةالعلمىمبصرحسن هللا عبد خيرى محمد135438

القاهرةالعلمىمبصراحمد وفيق سيد محمد135439

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد سمير محمد135440

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد الدين صالح محمد135441

القاهرةالعلمىمبصرعرفان ذكى محمد عاطف محمد135442

القاهرةالعلمىمبصررحيم النجار قناوى الرؤف عبد محمد135443

القاهرةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد محمد الفتاح عبد محمد135444

القاهرةالعلمىمبصرامين سيد محمد عمرو محمد135445

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد على مجدى محمد135446

القاهرةالعلمىمبصرعاشور محمد محمد مجدى محمد135447

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل الواحد عبد احمد محمود135448

القاهرةالعلمىمبصرالمصرى عرفان حامد محمود135449

القاهرةالعلمىمبصرمحمود حمدى محمد معاذ135450

القاهرةالعلمىمبصرسعفان عامر احمد زكريا مصطفى135451

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم سيد ابراهيم اسامه مهند135452

القاهرةالعلمىمبصرمهدى احمد عبده الدين نور135453

القاهرةالعلمىمبصرالباقى عبد محمد احمد يحيى135454

القاهرةالعلمىمبصرغريب اللطيف عبد عالء يوسف135455

القاهرةالعلمىمبصرعلى فوزى محمد يوسف135456

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد صالح رمضان ابراهيم135457

القاهرةالعلمىمبصرسليمان السيد فاضل احمد135458

القاهرةالعلمىمبصرالمعطر العيسوى المنعم عبد ناصر احمد135459

القاهرةالعلمىمبصرعطوه السيد رياض احمد اسالم135460
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ن389النموذجى الزيتون حلمية

ن596النموذجى الزيتون حلمية

ن540النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن391النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن597النموذجى الزيتون حلمية

ن622النموذجى الزيتون حلمية

ن601النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

راسبالنموذجى الزيتون حلمية

ن449النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

بقرار ملغىراسبالنموذجى الزيتون حلمية

ن441النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن563النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن433النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن520النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن470النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن619النموذجى الزيتون حلمية

ن526النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن465النموذجى الزيتون حلمية

ن478النموذجى الزيتون حلمية

ن498النموذجى الزيتون حلمية

ن559النموذجى الزيتون حلمية

ن392النموذجى الزيتون حلمية
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القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد اسامه اسالم135461

القاهرةالعلمىمبصررجب االمين محمد اسامه اسماعيل135462

القاهرةالعلمىمبصرسليمان على جابر ابراهيم جابر135463

القاهرةالعلمىمبصرالحفيظ عبد الدين صالح ماهر صالح135464

القاهرةالعلمىمبصرمحمود فؤاد مجدى ايمن الرحمن عبد135465

القاهرةالعلمىمبصرطه محمود مجدى الرحمن عبد135466

القاهرةالعلمىمبصرالفخرانى زكى مصطفى محمد الرحمن عبد135467

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم فتحى الدين عصام العزيز عبد135468

القاهرةالعلمىمبصراحمد عيسى حسان محمد هللا عبد135469

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد محمود عباس محمد135470

القاهرةالعلمىمبصرعبيد مبروك لطفى سعد عبيد135471

القاهرةالعلمىمبصرحسين على حسين عمر135472

القاهرةالعلمىمبصرسليمان محمد خالد عمر135473

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العاطى عبد محمد رفعت عمر135474

القاهرةالعلمىمبصرالسيد نبوى محمد عمر135475

القاهرةالعلمىمبصراحمد عرابى المعطى عبد الفتاح عبد محمد135476

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد جمال يسرى محمد135477

القاهرةالعلمىمبصرالتواب عبد عاطف تامر محمود135478

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم السيد الفتاح عبد محمد محمود135479

القاهرةالعلمىمبصرحسان حسين جمعه رمضان مصطفى135480

القاهرةالعلمىمبصرمحمود حنفى رمضان مصطفى135481

القاهرةالعلمىمبصرمناع على احمد عالم مصطفى135482

القاهرةالعلمىمبصرالسيد على فتحى يوسف135483

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد سعيد امير احمد135484

القاهرةالعلمىمبصربدر الفتاح عبد محمود محمد135485

القاهرةالعلمىمبصربشندى جمعه محمد احمد135486

القاهرةالعلمىمبصرعوض محمد محمد هشام احمد135487

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسن هللا عبد اسامه135488

القاهرةالعلمىمبصرحسين قرنى محمد اسامه135489

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد حسين محمود عمر135490

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد عبده كريم135491

القاهرةالعلمىمبصررمضان االمام محمد عمرو محمد135492

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى عبده محمود135493

القاهرةالعلمىمبصرحسين القوى عبد القادر عبد يوسف135494

القاهرةالعلمىمبصرامين محمد تامر احمد135495

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الفتح ابو منجى احمد135496

القاهرةالعلمىمبصرالشافى عبد صالح حاتم ادهم135497

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد ايمن اسامه135498

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود جمال وائل اسالم135499

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد عادل الرحمن عبد135500

القاهرةالعلمىمبصرالشناوى محمد احمد على الرحمن عبد135501

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الخالق عبد عماد الرحمن عبد135502
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ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن510النموذجى الزيتون حلمية

ن356النموذجى الزيتون حلمية

ن530النموذجى الزيتون حلمية

ن395النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن395النموذجى الزيتون حلمية

ن345النموذجى الزيتون حلمية

ن352النموذجى الزيتون حلمية

ن444النموذجى الزيتون حلمية

ن414النموذجى الزيتون حلمية

ن587النموذجى الزيتون حلمية

ن420النموذجى الزيتون حلمية

راسبالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن604النموذجى الزيتون حلمية

ن588النموذجى الزيتون حلمية

ن444النموذجى الزيتون حلمية

ن527النموذجى الزيتون حلمية

ن543النموذجى الزيتون حلمية

ن421النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن637النموذجى الزيتون حلمية

ن374النموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن419الفقى طلعت محمود

ن379الفقى طلعت محمود

ن370الفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

ن415الفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

ن439الفقى طلعت محمود

ن416الفقى طلعت محمود

ن366الفقى طلعت محمود

ن488الفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

راسبالفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

ن603الفقى طلعت محمود

ن572الفقى طلعت محمود
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القاهرةالعلمىمبصرالبدرى هللا عبد السيد خالد هللا عبد135503

القاهرةالعلمىمبصرهللا عطا احمد طه احمد عمر135504

القاهرةالعلمىمبصرادم عزب محمود عمر135505

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسنى مدحت مؤمن135506

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد الستار عبد حمزه محمد135507

القاهرةالعلمىمبصرفرج محمد عدلى يحيى محمد135508

القاهرةالعلمىمبصرمحمد تهامى سيد محمود135509

القاهرةالعلمىمبصردياب العليم عبد محمود محمد محمود135510

القاهرةالعلمىمبصرالشافعى احمد سيد محمد مصطفى135511

القاهرةالعلمىمبصركحيل محمد السالم عبد يحيى مازن135512

القاهرةالعلمىمبصرجوده عيد حسن ابراهيم135513

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد عصام ابراهيم135514

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد ابراهيم مجدى ابراهيم135515

القاهرةالعلمىمبصرالخضرى محمود محمد محمد ابراهيم135516

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سيد مصطفى محمد ابراهيم135517

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد ابراهيم احمد135518

القاهرةالعلمىمبصرالماجد عبد محمد حسن احمد135519

القاهرةالعلمىمبصرعيد على محمد جمال احمد135520

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سيد احمد سيد احمد135521

القاهرةالعلمىمبصرشعبان شعبان سيد احمد135522

القاهرةالعلمىمبصرالجيزى طه مدبولى طه احمد135523

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد الرحمن عبد احمد135524

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد الناصر عبد احمد135525

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد على احمد135526

القاهرةالعلمىمبصرسالمه ابراهيم محمد ابراهيم انس135527

القاهرةالعلمىمبصراحمد عويس صبحى انس135528

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد سيد هللا عبد بالل135529

القاهرةالعلمىمبصراحمد ابراهيم سمير جمال135530

القاهرةالعلمىمبصرحسانين حسين الفتاح عبد حسام135531

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسين حسن عماد حسن135532

القاهرةالعلمىمبصرحسانين فراج ابراهيم حمزه135533

القاهرةالعلمىمبصرشاهين محمد جهاد زياد135534

القاهرةالعلمىمبصرسبيله امام السيد محمد سيد135535

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود بدر الرحمن عبد135536

القاهرةالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد حسين الرحمن عبد135537

القاهرةالعلمىمبصرمحمد صادق صالح الرحمن عبد135538

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد احمد الرحمن عبد135539

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد معالوى عالء الرحمن عبد135540

القاهرةالعلمىمبصرهللا عطيه سعد فريد الرحمن عبد135541

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد محمد الرحمن عبد135542

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد سيد شعبان محمد الرحمن عبد135543

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد على العال عبد طارق العزيز عبد135544
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ن481الفقى طلعت محمود

ن552الفقى طلعت محمود

ن439الفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

راسبالفقى طلعت محمود

راسبالفقى طلعت محمود

ن510الفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

راسبالفقى طلعت محمود

ثانالمرج

راسبالمرج

ثانالمرج

راسبالمرج

ثانالمرج

راسبالمرج

راسبالمرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ثانالمرج

راسبالمرج

ثانالمرج

راسبالمرج

ن614المرج

ن366المرج

ن395المرج

ن487.5المرج

ن527المرج

ثانالمرج

ن585المرج

راسبالمرج

ثانالمرج

ن590المرج

ن487المرج

ن460المرج

ن395المرج

ن403المرج

ثانالمرج

راسبالمرج
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القاهرةالعلمىمبصرعجمى قرنى اسامه هللا عبد135545

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد احمد الحسن هللا عبد135546

القاهرةالعلمىمبصرفراج امين محمد خالد هللا عبد135547

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الشحات صالح هللا عبد135548

القاهرةالعلمىمبصرعباس حامد عباس هللا عبد135549

القاهرةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد الحميد عبد محمد هللا عبد135550

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سيد ادهم على135551

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد مصطفى سمير على135552

القاهرةالعلمىمبصرامبابى على سيد على135553

القاهرةالعلمىمبصرالعفيفى احمد اللطيف عبد الرؤوف عبد عمر135554

القاهرةالعلمىمبصرسيد احمد محمد عمر135555

القاهرةالعلمىمبصرسالم محمد الحميد عبد محمد عمر135556

القاهرةالعلمىمبصربحيرى عمر مصلح محمد عمر135557

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على ناصر فتحى135558

القاهرةالعلمىمبصرسعيد محمد سطان ابراهيم محمد135559

القاهرةالعلمىمبصرغباشى احمد محمد احمد محمد135560

القاهرةالعلمىمبصرعباس المحمدى السيد محمد135561

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد منير سامح محمد135562

القاهرةالعلمىمبصرعلى على المحمدى سيد محمد135563

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على زينهم شريف محمد135564

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الستار عبد الجواد عبد محمد135565

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد محمود محمد135566

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد مهدى محمد135567

القاهرةالعلمىمبصرطه رفعت هانى محمد135568

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد ياسر محمد135569

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد حسن حسين محمود135570

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد الهادى عبد محمود135571

القاهرةالعلمىمبصربدوى على محمود محمد محمود135572

القاهرةالعلمىمبصرطميش التواب عبد المعبود عبد ربيع مصطفى135573

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد مصطفى سيد مصطفى135574

القاهرةالعلمىمبصرحجازى محمد العليم عبد مصطفى135575

القاهرةالعلمىمبصرالخضرى محمود محمد محمد يحيى135576

القاهرةالعلمىمبصررضوان الرحيم عبد رضوان يوسف135577

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد سالم السعيد ياسر يوسف135578

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد ابراهيم عبده ابراهيم135579

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل حسين اسماعيل ابراهيم135580

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد محمد احمد135581

القاهرةالعلمىمبصرالشيخ احمد محمد عمرو احمد135582

القاهرةالعلمىمبصريوسف على ناجى محمود الرحمن عبد135583

القاهرةالعلمىمبصرالزهرى حسن سيد حسن135584

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم صادق السيد سامح135585

القاهرةالعلمىمبصرالمجيد عبد سيد على سيد135586
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ن605المرج

ن381المرج

راسبالمرج

ثانالمرج

ن345المرج

ن491المرج

ن449المرج

راسبالمرج

راسبالمرج

ن478المرج

ن437المرج

ن389المرج

راسبالمرج

ثانالمرج

ثانالمرج

راسبالمرج

ثانالمرج

راسبالمرج

ن481المرج

ثانالمرج

ن471المرج

ن590المرج

ن363.5المرج

ثانالمرج

راسبالمرج

ن555المرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ن564المرج

ن453المرج

راسبالمرج

ن541المرج

ن626المرج

ثانالحصن عرب

ن449الحصن عرب

راسبالحصن عرب

ثانالحصن عرب

راسبالحصن عرب

راسبالحصن عرب

ن374الحصن عرب

ثانالحصن عرب
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القاهرةالعلمىمبصرالعرب عز السميع عبد سيد مصطفى135587

القاهرةالعلمىمبصرعلى المنعم عبد الدين ضياء مصطفى135588

القاهرةالعلمىمبصرسيد حسن امين محمد135589

القاهرةالعلمىمبصرامام العظيم عبد انور محمود135590

القاهرةالعلمىمبصربكرى احمد محمد محمود135591

القاهرةالعلمىمبصرطلبه شوقى محمد الدين نور135592

القاهرةالعلمىمبصرالقوى عبد متولى محمد الرحمن عبد135593

القاهرةالعلمىمبصرالسيد الغنى عبد السيد احمد135594

القاهرةالعلمىمبصرعيسى هللا عبد خالد احمد135595

القاهرةالعلمىمبصرالحكيم عبد محمد الحكيم عبد احمد135596

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد احمد135597

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد تونى الهادى عبد اسالم135598

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم يحى اسماعيل135599

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد محسن شادى135600

القاهرةالعلمىمبصرمحمد جوده سيد الرحمن عبد135601

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد هاشم محمود الرحمن عبد135602

القاهرةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد محمود العزيز عبد135603

القاهرةالعلمىمبصرالمصليحى محمد عطيه سيد على135604

القاهرةالعلمىمبصرمحمد طه الستار عبد طه135605

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد حسين محمد135606

القاهرةالعلمىمبصرالسويدى ابراهيم مبروك محمد محمد135607

القاهرةالعلمىمبصرالرازق عبد حسين مدحت محمد135608

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد صالح مروان135609

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد هاشم محمود هاشم135610

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد الكريم عبد طه محمد يوسف135611

القاهرةالعلمىمبصراحمد ادريس محمد ابراهيم135612

القاهرةالعلمىمبصراحمد احمد عاطف احمد135613

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد الحميد عبد عاطف احمد135614

القاهرةالعلمىمبصرشاهين احمد حسن محمد احمد135615

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد درويش مصطفى احمد135616

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد مصطفى احمد135617

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد جوده سعد اسالم135618

القاهرةالعلمىمبصراحمد هريدى السالم عبد الرحيم عبد اسالم135619

القاهرةالعلمىمبصرالدكرورى الرازق عبد هشام محمد بسام135620

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد عفيفى اشرف حسام135621

القاهرةالعلمىمبصربركات الرحمن عبد الرحمن عبد حسن حسام135622

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل حسين احمد حسين135623

القاهرةالعلمىمبصرجندى ابو حلمى ياسر حلمى135624

القاهرةالعلمىمبصررجب السالم عبد خالد حمزه135625

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد الحميد عبد رشاد حمزه135626

القاهرةالعلمىمبصرمحمد زكى محمد احمد الرحمن عبد135627

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سيد حسن الرحمن عبد135628
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ثانالحصن عرب

ن466الحصن عرب

ن486الحصن عرب

ن428الحصن عرب

راسبالحصن عرب

راسبالحصن عرب

ن483الحصن عرب

راسببالقاهرة السالم

ن432بالقاهرة السالم

ن382بالقاهرة السالم

ن516بالقاهرة السالم

ن405بالقاهرة السالم

ن406بالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

ن552بالقاهرة السالم

ن422بالقاهرة السالم

راسببالقاهرة السالم

راسببالقاهرة السالم

ن385بالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

ن414بالقاهرة السالم

ثانبالقاهرة السالم

ن383بالقاهرة السالم

ن395بالقاهرة السالم

ن572النموذجى السالم

ن502النموذجى السالم

ن533النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن484النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن472النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن498النموذجى السالم

ن567النموذجى السالم

ن447النموذجى السالم

ن534النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن395النموذجى السالم

ن470النموذجى السالم

ن567النموذجى السالم

ن354النموذجى السالم
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القاهرةالعلمىمبصرمكاوى محمد خالد الرحمن عبد135629

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد حسين رضا الرحمن عبد135630

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد الدين عصام الرحمن عبد135631

القاهرةالعلمىمبصرالجواد عبد حسن محمد الرحمن عبد135632

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد هانى الرحمن عبد135633

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد احمد رضوان هللا عبد135634

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى هللا عبد طارق هللا عبد135635

القاهرةالعلمىمبصرالفتوح ابو اسعد محمد هللا عبد135636

القاهرةالعلمىمبصرعلى غريب طارق على135637

القاهرةالعلمىمبصرالفتوح ابو اسعد محمد عمر135638

القاهرةالعلمىمبصرالبدوى حسن محمد حاتم فوزان135639

القاهرةالعلمىمبصرسليم ابراهيم محمد كريم135640

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد احمد محمد135641

القاهرةالعلمىمبصرعمر محمود اشرف محمد135642

القاهرةالعلمىمبصرالشامى خطاب المعاطى ابو جالل محمد135643

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد نبهان جالل محمد135644

القاهرةالعلمىمبصرسرحان عطيه محمد حسن محمد135645

القاهرةالعلمىمبصرعلى ماهر احمد حماده محمد135646

القاهرةالعلمىمبصرسالم احمد حمدى محمد135647

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد خالد محمد135648

القاهرةالعلمىمبصرعلى الدين صالح خالد محمد135649

القاهرةالعلمىمبصرالسيد المغاورى شعبان محمد135650

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد فتحى عصام محمد135651

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الدين عالء محمد135652

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد سيد عمرو محمد135653

القاهرةالعلمىمبصرسيد الدمرداش محمد وائل محمد135654

القاهرةالعلمىمبصرمحمد زكريا يحى محمد135655

القاهرةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد هللا عبد محمود135656

القاهرةالعلمىمبصرالباقى عبد محمود عصام محمود135657

القاهرةالعلمىمبصرلبيب محمد ياسر محمود135658

القاهرةالعلمىمبصراحمد ابراهيم حسن معاذ135659

القاهرةالعلمىمبصرامام بيومى امام يوسف135660

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد جوده سعد يوسف135661

القاهرةالعلمىمبصرحلفاوى يوسف سعيد يوسف135662

القاهرةالعلمىمبصراحمد فتحى محمد يوسف135663

القاهرةالعلمىمبصرمتولى هالل متولى محمود يوسف135664

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد كمال ياسر يوسف135665

القاهرةالعلمىمبصرغنيم ابو الحميد عبد محمد الحميد عبد بكر ابو135666

القاهرةالعلمىمبصرحسن سيد حسن محمد بكر ابو135667

القاهرةالعلمىمبصرخليل عطيه حامد احمد135668

القاهرةالعلمىمبصرعوض سيد رأفت احمد135669

القاهرةالعلمىمبصراليزيد ابو على عامر محمد احمد135670
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ن378النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن397النموذجى السالم

ن613النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن430النموذجى السالم

ن589النموذجى السالم

ن590النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن528النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن463النموذجى السالم

ن620النموذجى السالم

ن559النموذجى السالم

ن500النموذجى السالم

ن447النموذجى السالم

ن366النموذجى السالم

ن450النموذجى السالم

ن389النموذجى السالم

ن467النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن406النموذجى السالم

ن467النموذجى السالم

ن552النموذجى السالم

ن481النموذجى السالم

ن367النموذجى السالم

ن380النموذجى السالم

ن412النموذجى السالم

ن414النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن529النموذجى السالم

ن503النموذجى السالم

ن430.5النموذجى السالم

ن457النموذجى السالم

ن567النموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن526النموذجى العبور

ن503النموذجى العبور

ن411النموذجى العبور

ن421النموذجى العبور

ن407النموذجى العبور
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القاهرةالعلمىمبصرهنا العزيز عبد محمد احمد اسالم135671

القاهرةالعلمىمبصرعيد العزيز عبد سعيد اسالم135672

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد حسين ناصر انس135673

القاهرةالعلمىمبصرعلى العال عبد محمد حازم135674

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود ايمن زياد135675

القاهرةالعلمىمبصرطايل ابو محمد طاهر محمد طاهر135676

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد عادل طه135677

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد المنصف عبد الرحمن عبد135678

القاهرةالعلمىمبصرحسن المجد ابو العزيز عبد عمر الرحمن عبد135679

القاهرةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد عمر الرحمن عبد135680

القاهرةالعلمىمبصرعلى متولى محمد الرحمن عبد135681

القاهرةالعلمىمبصرقناوى الغنى عبد منتصر الرحمن عبد135682

القاهرةالعلمىمبصرسيد عادل احمد هللا عبد135683

القاهرةالعلمىمبصرعياد مصطفى بيومى سامى هللا عبد135684

القاهرةالعلمىمبصرمحمد خليل محمد محمد هللا عبد135685

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد يسرى هللا عبد135686

القاهرةالعلمىمبصرحسن مدبولى ياسر عمار135687

القاهرةالعلمىمبصراحمد سالمه عزت عمر135688

القاهرةالعلمىمبصرالدايم عبد سعيد محمد كريم135689

القاهرةالعلمىمبصرالحساب ابراهيم ابراهيم محمد135690

القاهرةالعلمىمبصرمحسب احمد محمد احمد محمد135691

القاهرةالعلمىمبصرالظاهر عبد هللا عبد محمد ايهاب محمد135692

القاهرةالعلمىمبصرالمجيد عبد حسن حجاج محمد135693

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حسن محمد135694

القاهرةالعلمىمبصرعشيبه احمد خالد محمد135695

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الراضى عبد محمد135696

القاهرةالعلمىمبصرالحلفاوى ذكى محمود هللا عبد محمد135697

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد عبيد محمد135698

القاهرةالعلمىمبصرانور محمد الفتاح عبد محمد عالء محمد135699

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد ممدوح محمد135700

القاهرةالعلمىمبصرطه سمير وائل محمد135701

القاهرةالعلمىمبصرعيد التواب عبد ياسر محمد135702

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم يوسف محمد135703

القاهرةالعلمىمبصرخليل خليل السيد احمد محمود135704

القاهرةالعلمىمبصررضوان السيد صابر محمود135705

القاهرةالعلمىمبصرحامد محمود محمد محمود135706

القاهرةالعلمىمبصرعلى شحاته عادل مصطفى135707

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد محمود مصطفى135708

القاهرةالعلمىمبصرالعاطى عبد ابراهيم العاطى عبد معاذ135709

القاهرةالعلمىمبصرسعيد فتحى رشدى يحيى135710

القاهرةالعلمىمبصرالوارث عبد طه محمد يحى135711

القاهرةالعلمىمبصرمدكور صديق الحميد عبد يوسف135712
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ن444النموذجى العبور

ن504النموذجى العبور

ن564النموذجى العبور

ن460النموذجى العبور

راسبالنموذجى العبور

ن555النموذجى العبور

ن361النموذجى العبور

ن402النموذجى العبور

ثانالنموذجى العبور

ن420النموذجى العبور

ن497النموذجى العبور

ثانالنموذجى العبور

ن432النموذجى العبور

ثانالنموذجى العبور

ن497النموذجى العبور

ن507النموذجى العبور

ن469النموذجى العبور

ن590النموذجى العبور

ثانالنموذجى العبور

ن444النموذجى العبور

ن557النموذجى العبور

ثانالنموذجى العبور

ن465النموذجى العبور

ن521النموذجى العبور

ن422النموذجى العبور

ن577النموذجى العبور

ن531النموذجى العبور

ثانالنموذجى العبور

ن463النموذجى العبور

راسبالنموذجى العبور

ن419النموذجى العبور

ن420النموذجى العبور

ن439النموذجى العبور

ثانالنموذجى العبور

راسبالنموذجى العبور

ثانالنموذجى العبور

ثانالنموذجى العبور

ن374النموذجى العبور

ن419النموذجى العبور

ن461النموذجى العبور

ن540النموذجى العبور

ن485النموذجى العبور
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القاهرةالعلمىمبصرابراهيم غالب محمد يوسف135713

القاهرةالعلمىمبصرعلى فارس حسانين احمد135714

القاهرةالعلمىمبصرخليفه المقصود عبد محمد شعبان احمد135715

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد شوقى سعيد احمد135716

القاهرةالعلمىمبصرمحمد لباد احمد اشرف احمد135717

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد المعطى عبد محمد احمد135718

القاهرةالعلمىمبصرمقلد محمود محمد حنفى احمد135719

القاهرةالعلمىمبصرعامر اللطيف عبد شحته احمد135720

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد رمضان اسامه135721

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسن جابر ابراهيم135722

القاهرةالعلمىمبصرسريع ابو عثمان عماد الرحمن عبد135723

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الرافع عبد عصام الرافع عبد135724

القاهرةالعلمىمبصردسوقى محمود غريب اشرف الرحمن عبد135725

القاهرةالعلمىمبصرمحمود سيد محمد هللا عبد135726

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسن جابر الرحمن عبد135727

القاهرةالعلمىمبصرشعبان الفتاح عبد القوى عبد احمد الرحمن عبد135728

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عوض شحات وحيد الرحمن عبد135729

القاهرةالعلمىمبصريوسف زخرى رجب هللا عبد135730

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد عالء عمر135731

القاهرةالعلمىمبصرشاهين مصطفى حجاج محمد على135732

القاهرةالعلمىمبصرامام محمد احمد هللا عبد135733

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد رضا عيد هللا عبد135734

القاهرةالعلمىمبصرعاشور زكى النبى عبد خالد عمر135735

القاهرةالعلمىمبصرالقاضى سعد محمد ياسر محمد135736

القاهرةالعلمىمبصرالزينى محمد احمد محمد مصطفى135737

القاهرةالعلمىمبصرحماد عمر السيد رمضان معاذ135738

القاهرةالعلمىمبصرمحفوظ الرحيم عبد بهجت عصام محمد135739

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد مرتضى محمد ناصر محمد135740

القاهرةالعلمىمبصرقناوى المحسن عبد خالد محمد135741

القاهرةالعلمىمبصرالسحيتى محمود محمد احمد محمد135742

القاهرةالعلمىمبصرامام دردير مدبولى زاهر محمد135743

القاهرةالعلمىمبصرحسن السيد محمود مصطفى135744

القاهرةالعلمىمبصرمختار نادى محمد محمود135745

القاهرةالعلمىمبصرمحمد يوسف الوهاب عبد محمود135746

القاهرةالعلمىمبصريوسف احمد سمير محمد135747

القاهرةالعلمىمبصرعفيفى محمد محمود احمد الدين نور135748

القاهرةالعلمىمبصرعاشور دسوقى بالل دسوقى محمد دسوقى135749

القاهرةالعلمىمبصراحمد صالح ضاحى صالح135750

القاهرةالعلمىمبصرقاسم نبوى الساتر عبد الدين محى ياسر135751

القاهرةالعلمىمبصرعلى سيد محمد ايمن يوسف135752

القاهرةالعلمىمبصرالشعرواى بيومى الرازق عبد زكريا يحى135753

القاهرةالعلمىمبصرحسين الكريم عبد اللطيف عبد محمد135754
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ن479النموذجى العبور

ن530الدين صالح

ن435الدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

ن348الدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

ن345الدين صالح

ن410الدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ن416الدين صالح

ن412الدين صالح

ن631الدين صالح

ن338.5الدين صالح

ثانالدين صالح

ن411الدين صالح

ثانالدين صالح

ن464الدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

ن360الدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ن484الدين صالح

ثانالدين صالح

ن405الدين صالح

ن538الدين صالح

ن564الدين صالح

ثانالدين صالح

ن572الدين صالح

ثانالدين صالح

ن481الدين صالح

ثانالدين صالح
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القاهرةالعلمىمبصرعلى المجيد عبد محمد بالل135755

القاهرةالعلمىمبصرسعيد محمد مختار محمود135756

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد مصطفى احمد جمال احمد135757

القاهرةالعلمىمبصراحمد العال عبد اللطيف عبد احمد135758

القاهرةالعلمىمبصرالدين جمال امام ياسر امام135759

القاهرةالعلمىمبصرشاميلوفيتش عاصم امالتوف135760

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسين خالد زياد135761

القاهرةالعلمىمبصرمنصور رشدى احمد الدين عالء عامر135762

القاهرةالعلمىمبصرالاليف عبد الرحمن عبد135763

القاهرةالعلمىمبصرامبابى محمود على الرحمن عبد135764

القاهرةالعلمىمبصرالسيد مصطفى ماهر الرحمن عبد135765

القاهرةالعلمىمبصرزكى احمد زكى محمد زكى اسعد امجد هللا عبد135766

القاهرةالعلمىمبصرمحمد القادر عبد محمد زكريا على135767

القاهرةالعلمىمبصرفؤاد فاروق احمد محمد محمد135768

القاهرةالعلمىمبصرشاهين محمد محمد محمود135769

القاهرةالعلمىمبصراحمد السيد احمد معاذ135770

القاهرةالعلمىمبصرصالح سيد يوسف حسام يوسف135771

القاهرةالعلمىمبصرحسن زنقور محمود يوسف135772

القاهرةالعلمىمبصرالرازق عبد فوزى احمد الرحمن عبد135773

القاهرةالعلمىمبصرالدسوقى شحاته على محمد على135774

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد عاطف عمر135775

القاهرةالعلمىمبصرالنمكى محمد احمد عصام عمرو135776

القاهرةالعلمىمبصراحمد على حسن احمد محمد135777

القاهرةالعلمىمبصراحمد عاطف عالء محمد135778

القاهرةالعلمىمبصريوسف رشاد محمد يوسف محمد135779

القاهرةالعلمىمبصرالمعطى عبد متولى احمد محمود135780

القاهرةالعلمىمبصرعيسى ابراهيم محمود محمد محمود135781

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمود هشام محمود135782

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد فتحى وليد الدين نور135783

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد الجليل عبد مجدى الجليل عبد135784

القاهرةالعلمىمبصرالنايف عامر الحميد عبد135785

القاهرةالعلمىمبصرالوكيل اللطيف عبد على الرحمن عبد135786

القاهرةالعلمىمبصرحسانين محمد حسانين ايهاب محمد135787

القاهرةالعلمىمبصررجب حسانين محمد سيد حسن محمد135788

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد محمود135789

القاهرةالعلمىمبصرالسقا عبده محمد عبده يوسف135790

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمود امام وائل اياد135791

القاهرةالعلمىمبصربدران محمد عاطف على135792

القاهرةالعلمىمبصرغانم نديم خالد انس135793

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد مجدى صالح135794

القاهرةالعلمىمبصراحمد جاد الحميد عبد محمد الحميد عبد135795

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى حنفى محمد هللا عبد135796
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ثانالدين صالح

ن446الدين صالح
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ن515الخاص االزهر طالئع

ثانالخاص االزهر طالئع

ثانالخاص االزهر طالئع

ن503الخاص االزهر طالئع

ن645الخاص االزهر طالئع

ن525الخاص االزهر طالئع

ن618الخاص االزهر طالئع

ثانالخاص االزهر طالئع

ثانالخاص االزهر طالئع

ثانالخاص االزهر طالئع

ن611الخاص االزهر طالئع

ن576الخاص االزهر طالئع

ن534الخاص االزهر طالئع

ثانالخاص االزهر طالئع

ثانالخاص االزهر طالئع

ن484الخاص االزهر طالئع

ثانالخاص االزهر طالئع

ثانالخاص االزهر طالئع

ن643الخاص االزهر طالئع

ن422الخاص الكريم

ن522الخاص الكريم

ن412الخاص الكريم

متخلفالخاص الكريم

ن412الخاص الكريم

ثانالخاص الكريم

ثانالخاص الكريم

ن573الخاص الكريم

ن581الخاص الكريم

ن434الخاص الحسن

ثانالخاص الحسن

ثانالخاص الحسن

ن505الخاص الحسن
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القاهرةالعلمىمبصرحبيب السيد عصام محمد135797

القاهرةالعلمىمبصرالحسينى سعد اسامه الدين نور135798

القاهرةالعلمىمبصرخالد خليفه احمد عرفه يحيى135799

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل محمد الرحيم عبد ناصر يوسف135800

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على ابراهيم احمد135801

القاهرةالعلمىمبصرعالم محمد فؤاد سامح احمد135802

القاهرةالعلمىمبصرالجليل عبد محمود محمد حمزه135803

القاهرةالعلمىمبصرمنتصر السيد محمد جمال خالد135804

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى الدين سيف135805

القاهرةالعلمىمبصرزكريا منار احمد عباده135806

القاهرةالعلمىمبصرمحمد شكرى مجدى الرحمن عبد135807

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد محمد احمد عمار135808

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم خالد عمر135809

القاهرةالعلمىمبصرحسن سالم احمد رفعت عمر135810

القاهرةالعلمىمبصرهللا جاد عبده نبوى حمدى مصطفى عمر135811

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد هيكل ابو محمد135812

القاهرةالعلمىمبصراحمد المنعم عبد البدوى احمد محمد135813

القاهرةالعلمىمبصراحمد السيد احمد محمد135814

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد لطفى محمد احمد محمد135815

القاهرةالعلمىمبصرحسين السيد حسين محمود135816

القاهرةالعلمىمبصرحمدان ابراهيم نادر135817

القاهرةالعلمىمبصرعزب الدين صالح وليد هادى135818

القاهرةالعلمىمبصرالمالح يوسف احمد يوسف135819

القاهرةالعلمىمبصرالونيس عبد مسعود قرنى حسام135820

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى حسين طه عمار135821

القاهرةالعلمىمبصرالجواد عبد احمد منصور عمر135822

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد الرحمن عبد محمود محمد135823

القاهرةالعلمىمبصربدير محمد محمد المنعم عبد محمود135824

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد الحميد عبد سمير احمد135825

القاهرةالعلمىمبصرمنافيخى  الهادى عبد احمد135826

القاهرةالعلمىمبصرتركى الملك عبد موسى احمد135827

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد هانى احمد135828

القاهرةالعلمىمبصرفراج محمود جمال اسامه135829

القاهرةالعلمىمبصرشعبان فاروق احمد الحسين اسالم135830

القاهرةالعلمىمبصرسالمان المقصود عبد وحيد انس135831

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد شهوان محمد حسام135832

القاهرةالعلمىمبصرالحاوى حسن لطفى احمد حسن135833

القاهرةالعلمىمبصرسرور مرسى الغفار عبد الغفار عبد خالد135834

القاهرةالعلمىمبصرحمزه محمد زكريا محمد زكريا135835

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد سامى الحليم عبد سامى135836

القاهرةالعلمىمبصرغزال احمد الدين سعد وليد الدين سعد135837

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد المجد ابو محمد الرحمن عبد135838
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ن467الخاص الحسن

ن530الخاص الحسن

ن381الخاص الحسن

ثانالخاص الحسن

ثانلطفى عادل.د

ن511.5لطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ن504لطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ن542لطفى عادل.د

ن470لطفى عادل.د

ن407لطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

راسبلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

ثانلطفى عادل.د

راسبالنموذجى السيد طلعت.د

ن498النموذجى السيد طلعت.د

متخلفالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

راسبالنموذجى السيد طلعت.د

ن451.5النموذجى السيد طلعت.د

ن477النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

راسبالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن531النموذجى السيد طلعت.د

ن412النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د
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القاهرةالعلمىمبصرعبده محمد جمعه محمد الرحمن عبد135839

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد الحميد عبد هللا عبد135840

القاهرةالعلمىمبصريوسف احمد الدين جمال محمد ثروت هللا عبد135841

القاهرةالعلمىمبصرالعواض عبد محمد احمد محمد عمر135842

القاهرةالعلمىمبصرطعيمه ابراهيم محمد ابراهيم عمرو135843

القاهرةالعلمىمبصرسالم الكريم عبد اشرف كريم135844

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عطيه السيد صالح كريم135845

القاهرةالعلمىمبصرسيد محمد احمد محمد135846

القاهرةالعلمىمبصرالصاحى سليمان على الرازق عبد محمد135847

القاهرةالعلمىمبصرربه عبد غنيم العزيز عبد وجيه محمد135848

القاهرةالعلمىمبصرعلى اسماعيل احمد سيد مصطفى135849

القاهرةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم محمود مصطفى135850

القاهرةالعلمىمبصرمحمود سعيد ياسر مصطفى135851

القاهرةالعلمىمبصرخالد حسن خالد هشام135852

القاهرةالعلمىمبصرالرشيدى السيد محمود هشام135853

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد عباس يوسف135854

القاهرةالعلمىمبصرالديب احمد سليم محمد يوسف135855

القاهرةالعلمىمبصرسليمان الرشيد عبد محمود يوسف135856

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد بهيج محمد حازم ابراهيم135857

القاهرةالعلمىمبصرعلى حامد على ابراهيم135858

القاهرةالعلمىمبصرحلمى عزت محمد احمد احمد135859

القاهرةالعلمىمبصرزكى على حافظ احمد135860

القاهرةالعلمىمبصرمحمد رمضان طلعت الدين حسام احمد135861

القاهرةالعلمىمبصرسليمان محمد سامى احمد135862

القاهرةالعلمىمبصرديريا هللا عبد سولب احمد135863

القاهرةالعلمىمبصرعيسى الخالق عبد احمد الخالق عبد احمد135864

القاهرةالعلمىمبصرالكريم عبد احمد الكريم عبد احمد135865

القاهرةالعلمىمبصرسيد ابراهيم احمد عمرو احمد135866

القاهرةالعلمىمبصررحيمى الحكيم محمد هللا فتح احمد135867

القاهرةالعلمىمبصرالبندارى احمد محمد احمد135868

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد عزت محمد احمد135869

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد راتب الحميد عبد هانى احمد135870

القاهرةالعلمىمبصرعفيفى محمد المقصود عبد هشام احمد135871

القاهرةالعلمىمبصرخليل محمد حسين عمر اسامه135872

القاهرةالعلمىمبصرشفيق مصطفى جمال اسماعيل135873

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم على ابراهيم اسماعيل احمد135874

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الصادق عبد لطفى امير135875

القاهرةالعلمىمبصرالمكاوى احمد محمود سليمان الرحيم عبد خالد انس135876

القاهرةالعلمىمبصربدر محمد سعيد انس135877

القاهرةالعلمىمبصرقنديل فؤاد حسن طارق انس135878

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد المنعم عبد انس135879

القاهرةالعلمىمبصرسليمان العزم ابو المهيمن عبد طه براء135880
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ن412النموذجى السيد طلعت.د

راسبالنموذجى السيد طلعت.د

ن448النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن408النموذجى السيد طلعت.د

ن574النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

راسبالنموذجى السيد طلعت.د

ن378النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن580.5النموذجى السيد طلعت.د

راسبالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن598النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن456النموذجى السيد طلعت.د

ن392النموذجى السيد طلعت.د

ن524النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن574.5النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

راسبالنموذجى السيد طلعت.د

ن395النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن592.5النموذجى السيد طلعت.د

ن643النموذجى السيد طلعت.د

ن584النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن397.5النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن374.5النموذجى السيد طلعت.د

ن370النموذجى السيد طلعت.د

ن410النموذجى السيد طلعت.د

ن386النموذجى السيد طلعت.د



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4951

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد زغول احمد نبيل حاتم135881

القاهرةالعلمىمبصرموسى المحسن عبد موسى حذيفه135882

القاهرةالعلمىمبصرموسى عثمان محمد حسن135883

القاهرةالعلمىمبصراحمد بهجت محمد حمزه135884

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمود هشام راجح135885

القاهرةالعلمىمبصرسيد حسن سيد سعيد سيد135886

القاهرةالعلمىمبصرمحمد يوسف محمد احمد الدين سيف135887

القاهرةالعلمىمبصرخليل محمد السيد صابر شريف135888

القاهرةالعلمىمبصرحلمى حسنى سعيد حلمى محمد الدين صفى135889

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد الدين نصر فايز الدين ضياء135890

القاهرةالعلمىمبصرشاهين احمد السعيد احمد احمد الرحمن عبد135891

القاهرةالعلمىمبصرحسن حسين محمد اشرف الرحمن عبد135892

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد السيد محمود عادل الرحمن عبد135893

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد الرحمن عبد135894

القاهرةالعلمىمبصرشعبان على محمد الرحمن عبد135895

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم خليل محمود مصطفى الرحمن عبد135896

القاهرةالعلمىمبصرحامد احمد عادل الملك عبد135897

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد رمضان الهادى عبد135898

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد اسامه هللا عبد135899

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد عثمان هللا عبد135900

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد الدين عالء هللا عبد135901

القاهرةالعلمىمبصرضيف موسى احمد محمد هللا عبد135902

القاهرةالعلمىمبصرمجاهد الجيد عبد محمد هللا عبد135903

القاهرةالعلمىمبصرامين محمد محمود هللا عبد135904

القاهرةالعلمىمبصرعكاشه على فتحى على عالء135905

القاهرةالعلمىمبصرسياد حسين ادن على135906

القاهرةالعلمىمبصرعلى رجب رضوان عمار135907

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد فتحى كارم عمار135908

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد فكرى اشرف عمر135909

القاهرةالعلمىمبصركريشه على صالح محمد على عمر135910

القاهرةالعلمىمبصرخليفه الشافعى صالح محمد عمر135911

القاهرةالعلمىمبصرعطيفى فوزى محمود عمر135912

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم صالح منصور عمر135913

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد عطيه محمد عمرو135914

القاهرةالعلمىمبصرسيد محمود الدين نصر عمرو135915

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد سالمه كريم135916

القاهرةالعلمىمبصرجمعه شبل عزت محمد الدين حسام مازن135917

القاهرةالعلمىمبصرعطيه حسنين السعيد محمد135918

القاهرةالعلمىمبصرجبر احمد الشحات محمد احمد محمد135919

القاهرةالعلمىمبصرالخولى العاطى عبد توفيق محمد135920

القاهرةالعلمىمبصرطرفايه شعبان جعفر محمد135921

القاهرةالعلمىمبصرالرجال عبد المعطى عبد جمال محمد135922
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ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن446النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن390النموذجى السيد طلعت.د

ن520النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

راسبالنموذجى السيد طلعت.د

ن506النموذجى السيد طلعت.د

ن521النموذجى السيد طلعت.د

ن490.5النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن531النموذجى السيد طلعت.د

ن614النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن546النموذجى السيد طلعت.د

ن501النموذجى السيد طلعت.د

ن636النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن578النموذجى السيد طلعت.د

ن620النموذجى السيد طلعت.د

ن480.5النموذجى السيد طلعت.د

ن441النموذجى السيد طلعت.د

ن432النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن471النموذجى السيد طلعت.د

ن418النموذجى السيد طلعت.د

ن495النموذجى السيد طلعت.د

ن502النموذجى السيد طلعت.د

ن499النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن616النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن438.5النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن576النموذجى السيد طلعت.د

ن489النموذجى السيد طلعت.د

ن498النموذجى السيد طلعت.د
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القاهرةالعلمىمبصراالمام محمد االمام حسام محمد135923

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود شعبان محمد135924

القاهرةالعلمىمبصرالرازق عبد السميع عبد طارق محمد135925

القاهرةالعلمىمبصرعايد عسر محمد عطيه محمد135926

القاهرةالعلمىمبصرعنانى احمد سيد محمد رشاد محمد مدحت محمد135927

القاهرةالعلمىمبصربا ناصر محمد135928

القاهرةالعلمىمبصرالجوهرى السيد حسين نبيل محمد135929

القاهرةالعلمىمبصرمجاهد ابراهيم السيد محمود135930

القاهرةالعلمىمبصرالسقا السيد عطيه رضا محمود135931

القاهرةالعلمىمبصرسليمان حسين محمد على محمود135932

القاهرةالعلمىمبصرحسن المنعم عبد هانى محمود135933

القاهرةالعلمىمبصرحسين صالح محسن معتز135934

القاهرةالعلمىمبصرهالل موسى محمد هارون معتز135935

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم البارى عبد ابراهيم موسى135936

القاهرةالعلمىمبصرريه ابو على حسن محمد حسن الدين نور135937

القاهرةالعلمىمبصرالحافظ عبد ابراهيم محمد عمرو الدين نور135938

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم بكر ابو ابراهيم يحيى135939

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم يسرى احمد يسرى135940

القاهرةالعلمىمبصرعمر احمد محمد احمد يوسف135941

القاهرةالعلمىمبصرالعبد المعز عبد محمد يوسف135942

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد السيد المنصف عبد احمد135943

القاهرةالعلمىمبصرالشافى عبد الفتاح عبد الهادى عبد احمد135944

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد على محمد زياد135945

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد محمد الرحمن عبد135946

القاهرةالعلمىمبصرالعزب احمد سامى هللا عبد135947

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم قطب محمد عمار135948

القاهرةالعلمىمبصرعلى العزيز عبد جالل ابراهيم محمد135949

القاهرةالعلمىمبصرحجاج الكريم عبد احمد محمد135950

القاهرةالعلمىمبصرعيد محمد ايمن محمد135951

القاهرةالعلمىمبصرالحق عبد فؤاد الرحيم عبد جمال محمد135952

القاهرةالعلمىمبصرعيد محمد ايمن مصطفى135953

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد يوسف135954

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد يوسف135955

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم عزب النبى عبد محمد ابراهيم135956

القاهرةالعلمىمبصررخا ابو الدين صالح السيد احمد135957

القاهرةالعلمىمبصرخليل ابراهيم سيد احمد135958

القاهرةالعلمىمبصربخيت احمد محمد احمد135959

القاهرةالعلمىمبصرتونى محمد مصطفى احمد135960

القاهرةالعلمىمبصرعلى زيد ابو ابراهيم عيد اسامه135961

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سرور رأفت اسالم135962

القاهرةالعلمىمبصراحمد جابر اشرف باهلل العزيز135963

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد داخيل معيوف بالل135964
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ن545النموذجى السيد طلعت.د

ن385.5النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن519.5النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن438.5النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن392النموذجى السيد طلعت.د

ن583النموذجى السيد طلعت.د

ن521النموذجى السيد طلعت.د

ن553النموذجى السيد طلعت.د

ن609النموذجى السيد طلعت.د

ن496النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن450النموذجى السيد طلعت.د

ن423النموذجى السيد طلعت.د

ن488النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن443العسكرى الجديدة مصر

ن472العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن553العسكرى الجديدة مصر

ن533العسكرى الجديدة مصر

ن561العسكرى الجديدة مصر

ن485العسكرى الجديدة مصر

ن538العسكرى الجديدة مصر

راسبالعسكرى الجديدة مصر

ن516العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

راسبالعسكرى الجديدة مصر

ن470العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن613العسكرى الجديدة مصر

ن402العسكرى الجديدة مصر

ن412العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن367العسكرى الجديدة مصر

ن398العسكرى الجديدة مصر
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القاهرةالعلمىمبصرالشبراوى خليفه فتحى تامر135965

القاهرةالعلمىمبصربندارى سمير احمد سمير135966

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى عشرى محمد مصطفى الحميد عبد135967

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هاشم احمد الرحمن عبد135968

القاهرةالعلمىمبصرداود محمد داود رضا الرحمن عبد135969

القاهرةالعلمىمبصرخليفه الحميد عبد كامل محمد الرحمن عبد135970

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد منصور محمد الرحمن عبد135971

القاهرةالعلمىمبصرعباس محمد احمد هللا عبد135972

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد حسن على هللا عبد135973

القاهرةالعلمىمبصرعرفه احمد محمد هللا عبد135974

القاهرةالعلمىمبصرحسين صالح احمد عمر135975

القاهرةالعلمىمبصرمنصور العزيز عبد محمود الرحمن عبد عمر135976

القاهرةالعلمىمبصرعلى عمر رمضان محمد عمر135977

القاهرةالعلمىمبصرالشوادفى احمد سيد محمد عصام محمد135978

القاهرةالعلمىمبصرمهدى رمضان على محمد135979

القاهرةالعلمىمبصرقاسم ادريس احمد محمود محمد135980

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد محمود محمد135981

القاهرةالعلمىمبصرحمدان احمد محمد مصطفى محمد135982

القاهرةالعلمىمبصرالشعراوى بيومى الرازق عبد بيومى مصطفى135983

القاهرةالعلمىمبصرالجواد عبد جوده المنعم عبد مصطفى135984

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد عثمان محمد مصطفى135985

القاهرةالعلمىمبصرعبده ابراهيم محمد مسعد مصطفى135986

القاهرةالعلمىمبصرالدمرداش ابراهيم ايهاب مصعب135987

القاهرةالعلمىمبصرسالم العظيم عبد الدين صالح محمد خالد معتصم135988

القاهرةالعلمىمبصرالسيد مقبل السيد احمد مقبل135989

القاهرةالعلمىمبصرمحمود سعود سعيد هانى135990

القاهرةالعلمىمبصرالشيخ محمد حسانين احمد يوسف135991

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم احمد سيد الشحات يوسف135992

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد كمال مصطفى الدين عالء يوسف135993

القاهرةالعلمىمبصرمعتوق سبع اسد محمد يوسف135994

القاهرةالعلمىمبصراحمد اللطيف عبد محمد يوسف135995

القاهرةالعلمىمبصرجوده المحسن عبد المالك عبد ميمى يوسف135996

القاهرةالعلمىمبصربارينوف حسين محمد وفيتش محمد نديم135997

القاهرةالعلمىمبصربكرى حمدان حمداوى احمد135998

القاهرةالعلمىمبصرمرسى صديق نجدى احمد135999

القاهرةالعلمىمبصرجابر سعد بهاء انس136000

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد عادل محمود الدين صالح136001

القاهرةالعلمىمبصرحفنى الحميد عبد عرفات الرحمن عبد136002

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عمر خالد عمر136003

القاهرةالعلمىمبصرمدبولى الطيبى محمد سيد مازن136004

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمدى سعيد محمد136005

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد على محمد136006
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ن447العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن409العسكرى الجديدة مصر

ن423العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن433العسكرى الجديدة مصر

ن622العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن414العسكرى الجديدة مصر

ن428العسكرى الجديدة مصر

ن611العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن592العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن382العسكرى الجديدة مصر

ن397العسكرى الجديدة مصر

ن399العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن623العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

راسبالعسكرى الجديدة مصر

ن435العسكرى الجديدة مصر

ن434العسكرى الجديدة مصر

ن602العسكرى الجديدة مصر

ن621العسكرى الجديدة مصر

ن444العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن467.5العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن473العسكرى الجديدة مصر

ن408العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن396العسكرى الجديدة مصر

ن442.5النموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

راسبالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن497.5النموذجى طنطاوى سيد

ن575النموذجى طنطاوى سيد

ن605النموذجى طنطاوى سيد

ن456النموذجى طنطاوى سيد

ن595النموذجى طنطاوى سيد
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القاهرةالعلمىمبصرتوفيق اسماعيل محمود محمد136007

القاهرةالعلمىمبصربيومى معوض شحات محمود136008

القاهرةالعلمىمبصرعيشه ابو مصطفى اشرف مصطفى136009

القاهرةالعلمىمبصرالحسينى البيومى احمد يوسف136010

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد فضل زينهم يوسف136011

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد مختار احمد جابر احمد136012

القاهرةالعلمىمبصرالعيارى شلبى محمد بدران اسامه136013

القاهرةالعلمىمبصرهللا ذكر حسنين احمد انس136014

القاهرةالعلمىمبصرالكروى نافع قيس انس136015

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد اسماعيل محمد انس136016

القاهرةالعلمىمبصرسالمه طاهر العزيز عبد حاتم136017

القاهرةالعلمىمبصرامين حلمى مصطفى حلمى136018

القاهرةالعلمىمبصرحسنين السيد اشرف زياد136019

القاهرةالعلمىمبصرالعراقى محمد على عمرو سلمان136020

القاهرةالعلمىمبصرالدراوى محمد خليل ابراهيم االسالم سيف136021

القاهرةالعلمىمبصرحسن رزق صالح رزق الدين صالح136022

القاهرةالعلمىمبصرغريب الطاهر محمد احمد الرحمن عبد136023

القاهرةالعلمىمبصرالعدوى مرسى العزيز عبد اشرف الرحمن عبد136024

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد قذاف طارق هللا عبد136025

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد الرحمن عبد محمد الوهاب عبد136026

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسن على محمد عمر136027

القاهرةالعلمىمبصرليله السميع عبد الفتوح ابو حسام فتحى136028

القاهرةالعلمىمبصرالسيد الرازق عبد النجدى اشرف مجدى136029

القاهرةالعلمىمبصرزهير الحميد عبد محمد سعدى محمد136030

القاهرةالعلمىمبصراالمير محمد الفتاح عبد هشام محمد136031

القاهرةالعلمىمبصرعمران رمضان حجاب احمد محمود136032

القاهرةالعلمىمبصرالفقى مرسى حلمى احمد محمود136033

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد الحكيم عبد محمد محمد محمود136034

القاهرةالعلمىمبصررمضان العابدين زين فتحى مهند136035

القاهرةالعلمىمبصرمحمد جمعه ايمن يوسف136036

القاهرةالعلمىمبصرحافظ عيسى شوقى يوسف136037

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد قذاف طارق يوسف136038

القاهرةالعلمىمبصرحميده محمد حنفى محمود يوسف136039

القاهرةالعلمىمبصرموافى على المعز عبد همام يوسف136040

القاهرةالعلمىمبصرحسن ابراهيم مصطفى ابراهيم136041

القاهرةالعلمىمبصرمنصور يحيى حفنى يحيى سامح احمد136042

القاهرةالعلمىمبصرحنفى ليثى محمد احمد136043

القاهرةالعلمىمبصرعشيبه الرحمن عبد كمال محمد اسالم136044

القاهرةالعلمىمبصرشلبى ابراهيم محمد احمد خالد136045

القاهرةالعلمىمبصرمرسى محمد عاشور شكرى الرحمن عبد136046

القاهرةالعلمىمبصرفرج محمود حامد نجيب محمد الرحمن عبد136047

القاهرةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد الدين محى عادل عمر136048
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ثانالنموذجى طنطاوى سيد

راسبالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن547النموذجى طنطاوى سيد

ن618النموذجى طنطاوى سيد

ن447النموذجى طنطاوى سيد

ن592النموذجى طنطاوى سيد

ن406النموذجى طنطاوى سيد

ن568النموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن442النموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن383النموذجى طنطاوى سيد

ن367النموذجى طنطاوى سيد

ن380النموذجى طنطاوى سيد

ن405النموذجى طنطاوى سيد

راسبالنموذجى طنطاوى سيد

ن419النموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن360النموذجى طنطاوى سيد

ن612.5النموذجى طنطاوى سيد

ن620النموذجى طنطاوى سيد

متخلفالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

راسبالنموذجى طنطاوى سيد

ن593النموذجى طنطاوى سيد

راسبالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن609النموذجى طنطاوى سيد

راسبالنموذجى طنطاوى سيد

ن487.5النموذجى طنطاوى سيد

ن644النموذجى طنطاوى سيد

راسبالنموذجى كليلة محمد

ثانالنموذجى كليلة محمد

ثانالنموذجى كليلة محمد

ثانالنموذجى كليلة محمد

ن590النموذجى كليلة محمد

راسبالنموذجى كليلة محمد

ثانالنموذجى كليلة محمد

ن526.5النموذجى كليلة محمد
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القاهرةالعلمىمبصرالدين سيف محمد محمد السيد محمد136049

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد محمود خالد محمد136050

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد خليل محمد136051

القاهرةالعلمىمبصرعقل الفتاح عبد رجب محمد136052

القاهرةالعلمىمبصرموسى فرج الحميد عبد طارق محمد136053

القاهرةالعلمىمبصرراغب جالل نادر محمد136054

القاهرةالعلمىمبصرحجازى حافظ السيد وائل محمد136055

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود عماد محمود136056

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد سمير مؤمن136057

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد الغنى عبد اسامه مهند136058

القاهرةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد هشام يوسف136059

القاهرةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم احمد ابراهيم136060

القاهرةالعلمىمبصرالخالق عبد الغنى عبد اشرف احمد136061

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمد عصام احمد136062

القاهرةالعلمىمبصرحنفى الدين صالح محمد احمد136063

القاهرةالعلمىمبصرالغندور محمد فتحى محمد احمد136064

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عيسى محمد انس136065

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الشاذلى كمال سمير احمد136066

القاهرةالعلمىمبصرالشيخ حافظ حافظ الدين بهاء بالل136067

القاهرةالعلمىمبصرسليمان هاشم محمد محمد حسن136068

القاهرةالعلمىمبصرحنفى حسين طه حسين136069

القاهرةالعلمىمبصرسليمان هاشم محمد محمد حسين136070

القاهرةالعلمىمبصرعليان جمعه عليان عادل عامر136071

القاهرةالعلمىمبصرهالل السيد احمد احمد جمال اللطيف عبد136072

القاهرةالعلمىمبصرالسالخ الباسط عبد حسين عمر136073

القاهرةالعلمىمبصرمفتاح سيد محمود عمر136074

القاهرةالعلمىمبصرخياطه حسين خليل محمد136075

القاهرةالعلمىمبصرعماشه على ابراهيم على على محمد136076

القاهرةالعلمىمبصرعثمان السيد مصطفى وائل مصطفى136077

القاهرةالعلمىمبصرحسين على حسين محمد يس136078

القاهرةالعلمىمبصرالدايم عبد ياسين محمد يس136079

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سعيد اشرف احمد136080

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم على محمد حسن احمد136081

القاهرةالعلمىمبصرعلى جاد سيد احمد136082

القاهرةالعلمىمبصراحمد زكى محمد حسام136083

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق محمد اشرف خالد136084

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسن المنعم عبد خالد136085

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود سامى صالح136086

القاهرةالعلمىمبصرالحى عبد محمد سيد الدين جمال الحى عبد136087

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حمدى محمد الرحمن عبد136088

القاهرةالعلمىمبصرخليل الرحمن عبد خليل وهبه الرحمن عبد136089

القاهرةالعلمىمبصرهاشم ابو على خالد هللا عبد136090
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ثانالنموذجى كليلة محمد

ن400.5النموذجى كليلة محمد

راسبالنموذجى كليلة محمد

راسبالنموذجى كليلة محمد

راسبالنموذجى كليلة محمد

ن393النموذجى كليلة محمد

متخلفالنموذجى كليلة محمد

ن602النموذجى كليلة محمد

ثانالنموذجى كليلة محمد

ن460النموذجى كليلة محمد

ن602النموذجى كليلة محمد

ن429النموذجى الشروق

ثانالنموذجى الشروق

ن441النموذجى الشروق

ن425النموذجى الشروق

ن610النموذجى الشروق

ن409النموذجى الشروق

ثانالنموذجى الشروق

ن574النموذجى الشروق

ن409النموذجى الشروق

ن580النموذجى الشروق

ن376النموذجى الشروق

ثانالنموذجى الشروق

ن592النموذجى الشروق

ن483النموذجى الشروق

ن622النموذجى الشروق

ن431النموذجى الشروق

ن602النموذجى الشروق

ن420النموذجى الشروق

راسبالنموذجى الشروق

راسبالنموذجى الشروق

ثانبالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

ثانبالقاهرة بدر

ثانبالقاهرة بدر

ثانبالقاهرة بدر

ن492بالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

ثانبالقاهرة بدر

ثانبالقاهرة بدر
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القاهرةالعلمىمبصرعنانى على امين محمود هللا عبد136091

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حلمى ياسر عماد136092

القاهرةالعلمىمبصرشحاته كمال اشرف محمد136093

القاهرةالعلمىمبصراحمد شحاته حسين محمد136094

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد الحليم عبد محمد136095

القاهرةالعلمىمبصراحمد محروس مجدى محمد136096

القاهرةالعلمىمبصرحامد شحاته غدير ابو محمود136097

القاهرةالعلمىمبصرقاسم على محمد الحليم عبد محمود136098

القاهرةالعلمىمبصرالباب فتح سعد على محمود136099

القاهرةالعلمىمبصرعطيه طنطاوى محمد محمود136100

القاهرةالعلمىمبصرمحمد يحى محمد محمد يحيى136101

القاهرةالعلمىمبصردرويش محمد صديق يوسف136102

القاهرةالعلمىمبصرمحمد توفيق محمود يوسف136103

القاهرةالعلمىمبصرمحمد القادر عبد ايهاب اسامه136104

القاهرةالعلمىمبصرمقصد اقتان136105

القاهرةالعلمىمبصرمروان امالتوف136106

القاهرةالعلمىمبصرالمعداوى دسوقى محمد انس136107

القاهرةالعلمىمبصرالسعدنى طه عزت احمد محمد136108

القاهرةالعلمىمبصرمدبولى محمد الرحمن عبد محمد136109

القاهرةالعلمىمبصرالهوارى محمد الرحيم عبد حسين مصطفى136110

القاهرةالعلمىمبصرمجاهد محمد هشام يوسف136111

القاهرةالعلمىمبصرقوره مختار ايمن احمد136112

القاهرةالعلمىمبصرعماره محمد محمود حسين احمد136113

القاهرةالعلمىمبصرمقبول السيد محمد احمد136114

القاهرةالعلمىمبصرسيد ادن محمد ادن136115

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد شكرى الدين عز اسامه136116

القاهرةالعلمىمبصرالدين شرف هللا عبد محمد الحسن136117

القاهرةالعلمىمبصرموسى ابراهيم محمد زياد136118

القاهرةالعلمىمبصرعبيد رفعت محمد عمر136119

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود احمد اشرف عمرو136120

القاهرةالعلمىمبصرالدماطى الحميد عبد شريف عمرو136121

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فهمى احمد اشرف محمد136122

القاهرةالعلمىمبصرظاهر عبدى مصطفى136123

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد العظيم عبد عمرو مصطفى136124

القاهرةالعلمىمبصرالصيفى الحميد عبد محمد احمد معاذ136125

القاهرةالعلمىمبصرصادق محمد محمد المنعم عبد يوسف136126

القاهرةالعلمىمبصرالشعار المحسن عبد عصام احمد136127

القاهرةالعلمىمبصررزق الفتوح ابو احمد وحيد احمد136128

القاهرةالعلمىمبصرعمر محمد عبدى اسماعيل136129

القاهرةالعلمىمبصريوسف محمود ذكريا136130

القاهرةالعلمىمبصرالسندى هللا عبد عبده محمد وليد كريم136131

القاهرةالعلمىمبصرصبره محمد مصطفى محمد136132
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راسببالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

ن439بالقاهرة بدر

ثانبالقاهرة بدر

ن580بالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

ثانبالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

ن493.5بالقاهرة بدر

ثانالخاص المشرق الغد

ثانالخاص المشرق الغد

ن469الخاص المشرق الغد

ن472الخاص المشرق الغد

راسبالخاص المشرق الغد

ثانالخاص المشرق الغد

ثانالخاص المشرق الغد

ثانالخاص المشرق الغد

ثانالخاص المشرق الغد

ن438الخاص المشرق الغد

ن522الخاص المشرق الغد

متخلفالخاص المشرق الغد

راسبالخاص المشرق الغد

ن493الخاص المشرق الغد

ن429الخاص المشرق الغد

ن582الخاص المشرق الغد

ن462الخاص المشرق الغد

ثانالخاص المشرق الغد

ن526الخاص المشرق الغد

ثانالخاص المشرق الغد

ن493الخاص المشرق الغد

ثانالخاص المشرق الغد

ن441الخاص المشرق الغد

ن579الخاص البخارى

ن609الخاص البخارى

ثانالخاص البخارى

ثانالخاص البخارى

ن406الخاص البخارى

ثانالخاص البخارى



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4963

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القاهرةالعلمىمبصرعلى رضوان على عصام مصطفى136133

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد الدين صالح تامر اسامه136134

القاهرةالعلمىمبصرخليل حسن مدحت حسن136135

القاهرةالعلمىمبصراحمد على محمد حسنى الدين على136136

القاهرةالعلمىمبصرمطير موسى سمحان عوده محمود136137

القاهرةالعلمىمبصرعلى توفيق عمر محمد يوسف136138

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد حامد رجب احمد136139

القاهرةالعلمىمبصرسليمان النبى عبد خالد احمد136140

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمود طارق احمد136141

القاهرةالعلمىمبصرالقصبى الحميد عبد سامى الحميد عبد احمد136142

القاهرةالعلمىمبصراحمد عبده فوزى احمد136143

القاهرةالعلمىمبصرسليمان محمود السيد ماهر احمد136144

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد عطيه احمد محمود احمد136145

القاهرةالعلمىمبصرحسونه حسين حسين ياسر احمد االمين136146

القاهرةالعلمىمبصرسرحان العليم عبد طه يسرى اسامه136147

القاهرةالعلمىمبصرموسى على محمد باسل136148

القاهرةالعلمىمبصرياسين محمد محمود محمد بالل136149

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد صبرى عادل حسين136150

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عدلى الدين عز سلمان136151

القاهرةالعلمىمبصرطه الصبور عبد الرازق عبد الدين صالح136152

القاهرةالعلمىمبصرطلبه الحافظ عبد محمد سعيد طارق136153

القاهرةالعلمىمبصرحامد محمد احمد الرحمن عبد136154

القاهرةالعلمىمبصراحمد كامل محمد احمد الرحمن عبد136155

القاهرةالعلمىمبصرصالح بسيس ايمن الرحمن عبد136156

القاهرةالعلمىمبصرالغنى عبد سيد رجب حسام الرحمن عبد136157

القاهرةالعلمىمبصرتمام سالم جمعه الرحمن عبد136158

القاهرةالعلمىمبصرجمجوم احمد فؤاد ابراهيم عمرو الرحمن عبد136159

القاهرةالعلمىمبصرعمار احمد مساعيد احمد هللا عبد136160

القاهرةالعلمىمبصرعويس هللا عبد شعبان هللا عبد136161

القاهرةالعلمىمبصرمحمود الدين نور السيد مجدى هللا عبد136162

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى حسين مصطفى هللا عبد136163

القاهرةالعلمىمبصرالسيد عيد حسين عمر136164

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد حسن مدحت عمرو136165

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد يحيى تامر لؤى136166

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد عمر احمد محمد136167

القاهرةالعلمىمبصرالتواب عبد على اشرف محمد136168

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد جمعه محمد136169

القاهرةالعلمىمبصرحسين الفتاح عبد حماده محمد136170

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد سامح محمد136171

القاهرةالعلمىمبصرربه عبد عطيه سعد محمد136172

القاهرةالعلمىمبصرالسميع عبد زكى صابر محمد136173

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم حسن الدين عالء محمد136174
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ن602الخاص البخارى

راسبالخاص الكمال

راسبالخاص الكمال

راسبالخاص الكمال

راسبالخاص الكمال

ن418.5الخاص الكمال

ثانالمعادى

ن456.5المعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

راسبالمعادى

ن383المعادى

راسبالمعادى

ثانالمعادى

ن425المعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ن607المعادى

ثانالمعادى

ن441المعادى

ن457المعادى

ن618المعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ن413المعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

راسبالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

راسبالمعادى

راسبالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ن410.5المعادى

ن402المعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى
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القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد محروس محمد136175

القاهرةالعلمىمبصرموسى محمد عزت محمد محمد136176

القاهرةالعلمىمبصرعطايا محمود محمد مصطفى محمد136177

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عشماوى منصور محمد136178

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد على وليد محمد136179

القاهرةالعلمىمبصرالمحسن عبد رفعت المحسن عبد محمود136180

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على محمود يحى محمود136181

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد يعقوب احمد معاذ136182

القاهرةالعلمىمبصريوسف محمد رضا يوسف136183

القاهرةالعلمىمبصرسليمان داود محمود ابراهيم136184

القاهرةالعلمىمبصربهجت احمد محمد احمد136185

القاهرةالعلمىمبصرفهمى صالح فضل اسالم136186

القاهرةالعلمىمبصرالغنى عبد جويد حسن حسام136187

القاهرةالعلمىمبصرعطيه ابراهيم محمد حسن136188

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محرز السيد السيد عاصم136189

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم منصور احمد الرحمن عبد136190

القاهرةالعلمىمبصرطلب محمد رجب الرحمن عبد136191

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عباس صالح الرحمن عبد136192

القاهرةالعلمىمبصرالعزب عطيه صالح الرحمن عبد136193

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد سعد شعبان محمد136194

القاهرةالعلمىمبصرالحافظ عبد المقصود عبد صابر محمد136195

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عباس صالح محمد136196

القاهرةالعلمىمبصرامين احمد محسن محمد136197

القاهرةالعلمىمبصرالجابر عبد محمد محمود محمد136198

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد سعد شعبان محمود136199

القاهرةالعلمىمبصرحسن حسن موافق محمود136200

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسان على نبيل مروان136201

القاهرةالعلمىمبصررشوان هللا عبد سيد مصطفى136202

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسن ابراهيم ايهاب ابراهيم136203

القاهرةالعلمىمبصرمرعى محمد حسن سيد احمد136204

القاهرةالعلمىمبصراحمد احمد طارق احمد136205

القاهرةالعلمىمبصربكرى منصور الرؤف عبد ناصف احمد136206

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد عباس فهمى عباس اسامه136207

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حامد محمد اسالم136208

القاهرةالعلمىمبصريسن محمد يسن اسالم136209

القاهرةالعلمىمبصرسالم السالم عبد اسماعيل احمد136210

القاهرةالعلمىمبصرسالم السالم عبد بالل ريان136211

القاهرةالعلمىمبصرالجزار فؤاد احمد توفيق زياد136212

القاهرةالعلمىمبصراحمد بدوى اسامه الرحمن عبد136213

القاهرةالعلمىمبصرالصبور عبد سيد طلعت الرحمن عبد136214

القاهرةالعلمىمبصرشعبان جابر الدين نور الرحمن عبد136215

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سالم خالد هللا عبد136216
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ن407.5المعادى

راسبالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ن609المعادى

راسبالمعادى

راسبالمعادى

ن418المعادى

ن407المعادى

ن481حلوان

ن488حلوان

ن427حلوان

ن631حلوان

راسبحلوان

ن494.5حلوان

راسبحلوان

ن488حلوان

ن461حلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ن412حلوان

ن516حلوان

ثانحلوان

ن420حلوان

ن533حلوان

ثانحلوان

ثانالنموذجى حلوان

ثانالنموذجى حلوان

ثانالنموذجى حلوان

ن383النموذجى حلوان

ن403النموذجى حلوان

ن620.5النموذجى حلوان

ثانالنموذجى حلوان

ثانالنموذجى حلوان

ن567النموذجى حلوان

ن540النموذجى حلوان

ن537النموذجى حلوان

ثانالنموذجى حلوان

ن591النموذجى حلوان

ن531النموذجى حلوان



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4967

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القاهرةالعلمىمبصرحسنين رجب ابراهيم رجب هللا عبد136217

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد هللا عبد عصمت هللا عبد136218

القاهرةالعلمىمبصرالصافورى محمد محمد جمال محمد136219

القاهرةالعلمىمبصرحسين الراضى عبد خالد محمد136220

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمود فتحى سعيد محمد136221

القاهرةالعلمىمبصرمرزوق حسن احمد اشرف يوسف136222

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد حسين الدين سراج يوسف136223

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد كمال يوسف136224

القاهرةالعلمىمبصرالجواد عبد رمضان السيد احمد136225

القاهرةالعلمىمبصرزيدان سعيد خالد احمد136226

القاهرةالعلمىمبصربدوى عمار سيد نبيل سيد136227

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد خالد طارق136228

القاهرةالعلمىمبصربكرى الباقى عبد كامل رزق الرحمن عبد136229

القاهرةالعلمىمبصرزيدان سعيد خالد العزيز عبد136230

القاهرةالعلمىمبصرعالم عيد الرحمن عبد هللا عبد136231

القاهرةالعلمىمبصرالمجيد عبد مسعود عصام عمرو136232

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمود ابراهيم طارق فؤاد136233

القاهرةالعلمىمبصرالموجود عبد النعيم عبد رمضان حسين محمد136234

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم سيد اشرف محمود136235

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد العظيم عبد جمال مصطفى136236

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق محمود صالح احمد136237

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد هللا عبد عادل احمد136238

القاهرةالعلمىمبصردرويش محمود الدين زكى محمود احمد136239

القاهرةالعلمىمبصرخليفه على سالمه سيد اسامه136240

القاهرةالعلمىمبصرخليل الباسط عبد اشرف انس136241

القاهرةالعلمىمبصريوسف حسن حسام انس136242

القاهرةالعلمىمبصرحامد سيد محمود امير136243

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الرؤف عبد السيد حسين136244

القاهرةالعلمىمبصرحسن احمد محمد محمد زياد136245

القاهرةالعلمىمبصراحمد السيد صبح نشأت زياد136246

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسن احمد رمضان االسالم سيف136247

القاهرةالعلمىمبصرالعربى محمد القادر عبد القادر عبد عباده136248

القاهرةالعلمىمبصرحموده كامل محمد صالح الرحمن عبد136249

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد عادل الرحمن عبد136250

القاهرةالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمد الرحمن عبد136251

القاهرةالعلمىمبصرغزالى عيد الغزالى هللا عبد136252

القاهرةالعلمىمبصرسليمان احمد ابراهيم محمد هللا عبد136253

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد جمال الدين عز136254

القاهرةالعلمىمبصرمحمود على سيد هشام على136255

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد فتحى نبيل عمار136256

القاهرةالعلمىمبصرمحمود زكريا مجدى عمر136257

القاهرةالعلمىمبصرسليمان عفيفى محمد طلعت محمد شريف محمد136258
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ن537النموذجى حلوان

راسبالنموذجى حلوان

راسبالنموذجى حلوان

ثانالنموذجى حلوان

ن623النموذجى حلوان

ثانالنموذجى حلوان

ثانالنموذجى حلوان

ثانالنموذجى حلوان

ثانمايو15

ثانمايو15

راسبمايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ن443مايو15

ن416.5مايو15

ثانمايو15

ثانمايو15

ن534مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ن593النموذجى مايو15

ن608النموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ن410النموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

راسبالنموذجى مايو15

ن466النموذجى مايو15

ن595النموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ن538النموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ن466النموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

راسبالنموذجى مايو15

ن590النموذجى مايو15

ن432النموذجى مايو15

ن455.5النموذجى مايو15
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القاهرةالعلمىمبصرسليم محمد مصطفى محمد136259

القاهرةالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد يوسف محمد136260

القاهرةالعلمىمبصرعلى السيد جمال محمود136261

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد الحليم عبد حسام محمود136262

القاهرةالعلمىمبصرعلى السيد فوزى مدحت مروان136263

القاهرةالعلمىمبصرحسن الغفار عبد حسن مصطفى136264

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد مصطفى الفتاح عبد مصطفى136265

القاهرةالعلمىمبصرمبروك الحميد عبد محمد مصطفى136266

القاهرةالعلمىمبصرمحمود احمد محمود نادى معاذ136267

القاهرةالعلمىمبصريوسف جابر محمد هارون136268

القاهرةالعلمىمبصرشحاته العال عبد احمد هشام136269

القاهرةالعلمىمبصراحمد البدرى فاضل اسامه يحيى136270

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سريع ابو اسامه يوسف136271

القاهرةالعلمىمبصرمشالى محمد محمود صالح يوسف136272

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد سيد وائل يوسف136273

القاهرةالعلمىمبصرعلى حامد سيد حامد احمد136274

القاهرةالعلمىمبصرندا الدسوقى ابراهيم سعيد ابراهيم136275

القاهرةالعلمىمبصرعوف ابو خليفه ابراهيم احمد136276

القاهرةالعلمىمبصرالدين نور سيد محمود حسنين احمد136277

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد الفتاح عبد عاصم احمد136278

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فاروق مجدى احمد136279

القاهرةالعلمىمبصراحمد مفتاح محمد احمد136280

القاهرةالعلمىمبصرصديق محمد ممدوح احمد136281

القاهرةالعلمىمبصرالمجد ابو شوقى الدين شهاب اسامه136282

القاهرةالعلمىمبصرالخضرى امين عمرو اسماعيل136283

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الباقى عبد احمد ايمن136284

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى توفيق احمد توفيق136285

القاهرةالعلمىمبصرالسيسى السيد حامد احمد حامد136286

القاهرةالعلمىمبصرحامد الصبور عبد محمد حامد136287

القاهرةالعلمىمبصرخطاب حنفى محمد احمد حمزه136288

القاهرةالعلمىمبصرالشعراوى محمد احمد محمود حمزه136289

القاهرةالعلمىمبصراحمد اسماعيل احمد سامح136290

القاهرةالعلمىمبصراحمد زكى الدين جمال طه136291

القاهرةالعلمىمبصرحامد العزيز عبد سعيد عاصم136292

القاهرةالعلمىمبصرالدين شرف ابراهيم الدين عصام الرحمن عبد136293

القاهرةالعلمىمبصرعلى ابراهيم عماد الرحمن عبد136294

القاهرةالعلمىمبصرمحروس عيد محمد فتحى الرحمن عبد136295

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد العزيز عبد محمد الرحمن عبد136296

القاهرةالعلمىمبصرالنقراشى محمود احمد هللا عبد136297

القاهرةالعلمىمبصرحسين احمد محسن هللا عبد136298

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود محمد هللا عبد136299

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد سيد صالح مسعد هللا عبد136300
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ن472النموذجى مايو15

ن508النموذجى مايو15

ن569النموذجى مايو15

ن395النموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ن586النموذجى مايو15

راسبالنموذجى مايو15

ن491النموذجى مايو15

ن478النموذجى مايو15

ن437.5النموذجى مايو15

راسبالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ن639.5النموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ثانالخاص عثمان ال

ن564النموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

ن353.5النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن593النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن628النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن534النموذجى الفتح

ن567.5النموذجى الفتح

متخلفالنموذجى الفتح

ن395النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح
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القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسن هشام هللا عبد136301

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد الفتاح عبد سيد الفتاح عيد136302

القاهرةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد احمد المؤمن عبد136303

القاهرةالعلمىمبصرعطيه السيد الوهاب عبد ابراهيم عمر136304

القاهرةالعلمىمبصرالتواب عبد ذكى حسين طارق عمر136305

القاهرةالعلمىمبصرصادق حسن عادل عمر136306

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمود حسين كريم136307

القاهرةالعلمىمبصرقاسم احمد احمد احمد محمد136308

القاهرةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم رمضان محمد136309

القاهرةالعلمىمبصرالجنزورى مصطفى السيد احمد الدين محى محمد136310

القاهرةالعلمىمبصرمحمود سيد محمد محمد136311

القاهرةالعلمىمبصرعبده الرحيم عبد طارق مصطفى136312

القاهرةالعلمىمبصرعلى السيد المنعم عبد مصعب136313

القاهرةالعلمىمبصرالغنى عبد النبى عبد احمد معتز136314

القاهرةالعلمىمبصربسيونى المرسى احمد معتصم136315

القاهرةالعلمىمبصربسيونى المرسى احمد مؤمن136316

القاهرةالعلمىمبصرالسعيد فتحى احمد مؤمن136317

القاهرةالعلمىمبصرضيف محمد محمد عمرو الدين نور136318

القاهرةالعلمىمبصرسلطان سيد محمود وليد136319

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عزام عماد يوسف136320

القاهرةالعلمىمبصرشحاته محمود محمد مجدى احمد136321

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد سيد محمد احمد136322

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد المعز عبد محمد احمد136323

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسن السيد حماده السيد136324

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل سيد حسين انس136325

القاهرةالعلمىمبصرالسيد عاطف محمد حمزه136326

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد دسوقى سعيد شادى136327

القاهرةالعلمىمبصرالعال ابو صابر عنتر الدين ضياء136328

القاهرةالعلمىمبصرسليمان حامد ابراهيم الرحمن عبد136329

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد ناشد صبرى ايهاب الرحمن عبد136330

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل الدين محى حسين الرحمن عبد136331

القاهرةالعلمىمبصرطباله رشاد سامح الرحمن عبد136332

القاهرةالعلمىمبصرسليمان محمود ابراهيم سيد الرحمن عبد136333

القاهرةالعلمىمبصرشديد الحميد عبد محمد الناصر عبد الرحمن عبد136334

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد محمد الرحمن عبد136335

القاهرةالعلمىمبصرالدين شمس على محمود مصطفى الرحمن عبد136336

القاهرةالعلمىمبصرالبهواش منصور فاروق اشرف هللا عبد136337

القاهرةالعلمىمبصرمحمد رضوان محمد هللا عبد136338

القاهرةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم ياسر هللا عبد136339

القاهرةالعلمىمبصرالكردى الرحيم عبد حاتم عدى136340

القاهرةالعلمىمبصرالحافظ عبد فؤاد وليد عمار136341

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل رفعت ايمن عمر136342
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متخلفالنموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن535النموذجى الفتح

ن621.5النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن533.5النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن383النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن391النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن409النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن534النموذجى الفتح

ن399النموذجى الفتح

ن406النموذجى الفتح

ن636النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن554النموذجى الفتح

ن580.5النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح
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القاهرةالعلمىمبصرالروبى دياب دياب على عمر136343

القاهرةالعلمىمبصرالجليل عبد محمد فتحى فتحى عمرو136344

القاهرةالعلمىمبصربدوى احمد العظيم عبد احمد محمد136345

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسين اشرف محمد136346

القاهرةالعلمىمبصرالشافعى الهمزانى يوسف الشافعى محمد136347

القاهرةالعلمىمبصربخيت المنعم عبد عادل محمد136348

القاهرةالعلمىمبصركمالو مصطفى زغلول ممدوح محمد136349

القاهرةالعلمىمبصرالبنا محمد السعيد احمد محمود136350

القاهرةالعلمىمبصررزق محمد محمد احمد محمود136351

القاهرةالعلمىمبصرلبيب محمد رشدى عمرو لؤى136352

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد الحليم عبد ايمن يوسف136353

القاهرةالعلمىمبصرطلبه مصيلحى عبده حسين يوسف136354

القاهرةالعلمىمبصرمتولى الحميد عبد طلبه يوسف136355

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم مصيلحى عفيفى خيرى ابراهيم136356

القليوبيةالعلمىمبصرالوهاب عبد جوده فهيم ابراهيم136357

القليوبيةالعلمىمبصرالمصرى على غنيمى الرحمن عبد احمد136358

القليوبيةالعلمىمبصرربه عبد عطيه صابر محمد عطيه احمد136359

القليوبيةالعلمىمبصريوسف مصطفى سالمه مصطفى احمد136360

القليوبيةالعلمىمبصرخليل احمد محمد محمد اسامه136361

القليوبيةالعلمىمبصرالمنياوى العليم عبد كامل اسماعيل136362

القليوبيةالعلمىمبصرمنسى فرج الحميد عبد اسامه امير136363

القليوبيةالعلمىمبصرعلى على محمود رفعت حسين136364

القليوبيةالعلمىمبصرعلى سالم محمد اشرف شريف136365

القليوبيةالعلمىمبصرهللا خلف محمد احمد احمد الرحمن عبد136366

القليوبيةالعلمىمبصرشاهين محمد الفتاح عبد ياسر عمار136367

القليوبيةالعلمىمبصراحمد السيد فؤاد احمد محمد فؤاد136368

القليوبيةالعلمىمبصرعواد سعد امين محمد136369

القليوبيةالعلمىمبصرشحاته محمود محمد محمد ايهاب محمد136370

القليوبيةالعلمىمبصرفهمى محمد شحته محمد136371

القليوبيةالعلمىمبصرالعال عبد فتحى شريف محمد136372

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد جوده صابر محمد136373

القليوبيةالعلمىمبصرالحادق سعد عماد محمد136374

القليوبيةالعلمىمبصرسلطان محمد كامل ناصر محمد136375

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان الدين نور وائل محمد136376

القليوبيةالعلمىمبصرسلطان محمد كامل ناصر محمود136377

القليوبيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد ابراهيم مسعود136378

القليوبيةالعلمىمبصرسالمه صبحى ايمن مصطفى136379

القليوبيةالعلمىمبصرحسانين محمود عمر محمد كامل مصطفى136380

القليوبيةالعلمىمبصراسماعيل احمد مصطفى احمد مهاب136381

القليوبيةالعلمىمبصرزايد امين فتحى لبيب محمد يوسف136382

القليوبيةالعلمىمبصرالشحات محمدى رضا محمد احمد136383

القليوبيةالعلمىمبصرحسانين الصياد محمد احمد الرافع عبد136384
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ثانالنموذجى الفتح
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القليوبيةالعلمىمبصرالنجار طنطاوى سعيد السيد هللا عبد136385

القليوبيةالعلمىمبصربدار محمد فتحى عاطف فتحى136386

القليوبيةالعلمىمبصرنصار الرحمن عبد الفتاح عبد حسنى محمد136387

القليوبيةالعلمىمبصرالواحد عبد محمد الواحد عبد خالد احمد136388

القليوبيةالعلمىمبصرنصر طه محمد اشرف ادهم136389

القليوبيةالعلمىمبصرهدهود كامل انور ياسر ادهم136390

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد بديوى محمود المرضى عبد بدوى136391

القليوبيةالعلمىمبصرشاهين متولى احمد محمود هللا عبد136392

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم سليمان محمد ابراهيم محمد136393

القليوبيةالعلمىمبصرالوفا ابو فهمى النبى عبد احمد محمد136394

القليوبيةالعلمىمبصرزهره دسوقى على محمد احمد محمد136395

القليوبيةالعلمىمبصرقابيل حسنين طه خالد محمد136396

القليوبيةالعلمىمبصرالمين على عصام محمد136397

القليوبيةالعلمىمبصرربه عبد صابر رجب مصطفى136398

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود احمد فتحى السيد ابراهيم136399

القليوبيةالعلمىمبصرالخير ابو ابراهيم حسانين ابراهيم136400

القليوبيةالعلمىمبصررمضان محمد حسانين شعبان ابراهيم136401

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم مدبولى الرحمن عبد ابراهيم136402

القليوبيةالعلمىمبصرالنبى حسب الطنطاوى ابراهيم محمود ابراهيم136403

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد عاطف احمد136404

القليوبيةالعلمىمبصرالمجيد عبد حسن محمود احمد136405

القليوبيةالعلمىمبصرعتمان حسين الرحمن عبد مصطفى احمد136406

القليوبيةالعلمىمبصرعيد هللا عبد السيد احمد السيد136407

القليوبيةالعلمىمبصرحمزه محمد امام احمد امام136408

القليوبيةالعلمىمبصراحمد السيد احمد سنبل الدين بدر136409

القليوبيةالعلمىمبصرمسعود مهدى حسن صالح حسن136410

القليوبيةالعلمىمبصرهيكل المنعم عبد حسين المحسن عبد حسين136411

القليوبيةالعلمىمبصرذكى سعيد هللا عبد سعيد136412

القليوبيةالعلمىمبصرحسنين السيد ماهر اشرف الرحمن عبد136413

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان على السالم عبد سعيد السالم عبد136414

القليوبيةالعلمىمبصرصالح محمد الغفار عبد الرحمن عبد الغفار عبد136415

القليوبيةالعلمىمبصرالعاصمى مصطفى هللا عبد حامد هللا عبد136416

القليوبيةالعلمىمبصرالحمالوى الفتاح عبد النبى عبد عمرو هللا عبد136417

القليوبيةالعلمىمبصرالسعداوى محمد هشام هللا عبد136418

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد سمير المنعم عبد136419

القليوبيةالعلمىمبصرعامر على فتحى اكرم فارس136420

القليوبيةالعلمىمبصرسالمه على فتحى هشام فتحى136421

القليوبيةالعلمىمبصرقاسم محمد حجازى هللا عبد محمد قاسم136422

القليوبيةالعلمىمبصراحمد السيد محمود سمير كريم136423

القليوبيةالعلمىمبصريوسف احمد يوسف النبى عبد محمد136424

القليوبيةالعلمىمبصرالنمر اللطيف عبد محمد عصام محمد136425

القليوبيةالعلمىمبصرصالح احمد محمد فوزى محمد136426
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ن503طحلة
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ن436طحلة
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القليوبيةالعلمىمبصردالل حسن الستار عبد كمال محمد136427

القليوبيةالعلمىمبصرعامر ابراهيم ابراهيم محمد محمد136428

القليوبيةالعلمىمبصرليله احمد محمد محمود محمد136429

القليوبيةالعلمىمبصرربه عبد نصر امين حمدى احمد136430

القليوبيةالعلمىمبصرالصادق عبد فوزى الصادق عبد احمد136431

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد صابر محمد محروس صابر136432

القليوبيةالعلمىمبصرمرسى حسن الحليم عبد حسن الحليم عبد136433

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان محمد الهادى محمد اشرف هللا عبد136434

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد فتحى هللا عبد136435

القليوبيةالعلمىمبصرداود على مصطفى طلبه مصطفى على136436

القليوبيةالعلمىمبصرعلى حسانين عيسى احمد محمد136437

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد السالم عبد السيد محمد136438

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود سليمان السميع عبد ياسر محمد136439

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد ابراهيم محمود136440

القليوبيةالعلمىمبصرطنطاوى ابراهيم هللا عبد رضا محمود136441

القليوبيةالعلمىمبصرالشيخ محمود حامد مصطفى الفتاح عبد احمد136442

القليوبيةالعلمىمبصرعابدين حسن الشافعى حسن الشافعى136443

القليوبيةالعلمىمبصرزيدان الجيد عبد خيرى خالد136444

القليوبيةالعلمىمبصررمضان احمد محمد السيد عالء الدين شمس136445

القليوبيةالعلمىمبصرمدبولى عيد مدبولى ايمن الرحمن عبد136446

القليوبيةالعلمىمبصرزيدان محمود احمد الفتاح عبد نصر الفتاح عبد136447

القليوبيةالعلمىمبصرالمرقى محمد الواحد عبد عاطف هللا عبد136448

القليوبيةالعلمىمبصرالعوضى دسوقى ربه عبد عزت هللا عبد136449

القليوبيةالعلمىمبصرالشرقاوى الشحات النور ابو خالد عمر136450

القليوبيةالعلمىمبصرنجم محمد السيد هللا عوض احمد محمد136451

القليوبيةالعلمىمبصرعزب مأمون حمدى الدين حسام محمد136452

القليوبيةالعلمىمبصرغنيمى محمد محمود محمد المعطى عبد محمد136453

القليوبيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد السيد هشام محمد136454

القليوبيةالعلمىمبصرعابدين حسن بيومى جمال محمود136455

القليوبيةالعلمىمبصرالعوضى المراكبى محمد شعبان عادل مصطفى136456

القليوبيةالعلمىمبصرالنبى عبد العال عبد مغاورى خالد محمد136457

القليوبيةالعلمىمبصرالشال حسين الرحمن عبد حسن محمود محمد136458

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الجواد عبد منصور محمد136459

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد عيسى رمضان مصطفى136460

القليوبيةالعلمىمبصرمحفوظ كمال السيد كمال معاذ136461

القليوبيةالعلمىمبصرمقلد احمد السيد ابراهيم احمد136462

القليوبيةالعلمىمبصررفيفان محمد امام محمد احمد136463

القليوبيةالعلمىمبصراللطيف عبد خليفه حربى محمد احمد136464

القليوبيةالعلمىمبصرمهدى احمد طه المعز عبد اسامه136465

القليوبيةالعلمىمبصردسوقى محمد عزب محمد محمود ايمن136466

القليوبيةالعلمىمبصرهللا عبد المجيد عبد صبحى خالد ايهاب136467

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد السعيد سامى باسم136468
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القليوبيةالعلمىمبصراحمد سيد الرحمن عبد التواب عبد طه التواب عبد136469

القليوبيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد على جوده الوهاب عبد هللا عبد136470

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم زيدان السيد عفيفى هللا عبد136471

القليوبيةالعلمىمبصرمهدى احمد الوهاب عبد محمد الرحمن عبد136472

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد محمد الرحمن عبد محمود الرحمن عبد136473

القليوبيةالعلمىمبصرمقلد احمد السيد مصطفى الرحمن عبد136474

القليوبيةالعلمىمبصرسالم الهادى محمد جوده سالم عمر136475

القليوبيةالعلمىمبصرمنتصر المجيد عبد الجواد عبد رضا محمد136476

القليوبيةالعلمىمبصراحمد سيد الحليم عبد محمود الحليم عبد محمد136477

القليوبيةالعلمىمبصرعلى السيد مختار عزمى محمد136478

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود على حامد سمير محمد136479

القليوبيةالعلمىمبصرجوده حميده طه صالح محمد136480

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان السيد السيد مراد محمد136481

القليوبيةالعلمىمبصرنعيم ابراهيم احمد السيد احمد محمود136482

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الحسينى على احمد محمود136483

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد المهدى محمد محمد محمود136484

القليوبيةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد الحسينى محمد محسن الدين محى136485

القليوبيةالعلمىمبصرالمعاطى ابو مرسى محمود مصطفى136486

القليوبيةالعلمىمبصراحمد سيد مليجى فتحى هشام مهند136487

القليوبيةالعلمىمبصرحسين الرؤوف عبد السيد بهاء الحسن136488

القليوبيةالعلمىمبصريوسف الشبراوى محمد احمد136489

القليوبيةالعلمىمبصرالدهب ابو القادر عبد محمد وليد احمد136490

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد اشرف حسين136491

القليوبيةالعلمىمبصرالبنايوسى ابراهيم الدين عز محمود زياد136492

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد المغنى عبد محمود شريف136493

القليوبيةالعلمىمبصرشعيب الصبور عبد نبيل الرحمن عبد136494

القليوبيةالعلمىمبصردسوقى ابراهيم هاشم هللا عبد136495

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى ابراهيم يس عمرو136496

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم الفتاح عبد ابراهيم محمد136497

القليوبيةالعلمىمبصريونس المغربى محمد ابراهيم محمد136498

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد شريف محمد136499

القليوبيةالعلمىمبصرالبرشومى خليل محمد شوكت محمد136500

القليوبيةالعلمىمبصراحمد سعيد الدين عماد محمد136501

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد كرم محمد136502

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد اسعد محمود136503

القليوبيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد حازم محمود136504

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد عصام محمود136505

القليوبيةالعلمىمبصرالقادر عبد احمد محمد مصطفى136506

القليوبيةالعلمىمبصرالرازق عبد معروف محمد معروف136507

القليوبيةالعلمىمبصرالحميد عبد هانى بهجت هانى136508

القليوبيةالعلمىمبصرالبرشومى خليل محمد شوكت يوسف136509

القليوبيةالعلمىمبصرالدسوقى محى ابراهيم اسماعيل احمد136510
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راسبالشموت

ن572الشموت

ن541الشموت

ن584الشموت

راسبالشموت

ن604الشموت

ن623الشموت

ن420الشموت

ثانالشموت

ن366الشموت

ن553الشموت

ن468الشموت

ن538الشموت

ن387الشموت

ن463الشموت

ن501الشموت

راسبالشموت

ن574الشموت

ن368الشموت

راسبالنموذجى بنها

راسبالنموذجى بنها

ن543النموذجى بنها

ن535النموذجى بنها

ن585النموذجى بنها

راسبالنموذجى بنها

ن600النموذجى بنها

ن632النموذجى بنها

ن451النموذجى بنها

ثانالنموذجى بنها

ن471النموذجى بنها

ن598النموذجى بنها

ن574النموذجى بنها

ن614النموذجى بنها

ن623النموذجى بنها

راسبالنموذجى بنها

راسبالنموذجى بنها

ن561النموذجى بنها

ن618النموذجى بنها

ن391النموذجى بنها

ثانالنموذجى بنها

ن523النموذجى بنها

ن415شكر كفر
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القليوبيةالعلمىمبصرجعفر هللا عبد حفنى هللا عبد احمد136511

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حميده يسرى احمد136512

القليوبيةالعلمىمبصرهللا عبد جوده شعبان جوده136513

القليوبيةالعلمىمبصرالعشرى هللا عبد احمد حسام136514

القليوبيةالعلمىمبصرحفناوى محمد حسين عاصم136515

القليوبيةالعلمىمبصرسالم القادر عبد عالء هللا عبد136516

القليوبيةالعلمىمبصرالعشرى هللا عبد احمد هللا عبد136517

القليوبيةالعلمىمبصرحجازى محمد جمعه احمد محسن136518

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى العال عبد السيد حسن محمد136519

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد المنعم عبد محمد سامى محمد136520

القليوبيةالعلمىمبصرسالم محمد سعيد محمد136521

القليوبيةالعلمىمبصرالجندى منصور احمد منصور محمد136522

القليوبيةالعلمىمبصرهندى احمد هندى احمد محمود136523

القليوبيةالعلمىمبصرهللا جاد محمد محمد رفعت محمود136524

القليوبيةالعلمىمبصرفروح العظيم عبد العليم عبد احمد مصطفى136525

القليوبيةالعلمىمبصرالسمرى فتوح الفتاح عبد محمد يحيى136526

القليوبيةالعلمىمبصرطنطاوى يوسف الرؤف عبد احمد136527

القليوبيةالعلمىمبصرخليل محى محمد محيى احمد136528

القليوبيةالعلمىمبصرمصلحى الغفار عبد مصلحى احمد136529

القليوبيةالعلمىمبصررمضان السيد حسن محمد حسن136530

القليوبيةالعلمىمبصرسالم ابراهيم السيد ابراهيم الرحمن عبد136531

القليوبيةالعلمىمبصراحمد مسلم ابو محمد الرحمن عبد136532

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد رمضان الرحمن عبد محمود الرحمن عبد136533

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد حسن رمضان احمد محمد136534

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد سيد اشرف محمد136535

القليوبيةالعلمىمبصرغانم محمد غانم اشرف محمد136536

القليوبيةالعلمىمبصرالحفناوى السيد العليم عبد محمد اشرف محمد136537

القليوبيةالعلمىمبصرهللا عبد على جوده محمد136538

القليوبيةالعلمىمبصرمتولى سعيد حمدى محمد136539

القليوبيةالعلمىمبصرالمنشاوى السيد عامر العظيم عبد محمد136540

القليوبيةالعلمىمبصرغالى الحميد عبد البارى عبد عماد محمود136541

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد اسامه مصطفى136542

القليوبيةالعلمىمبصراسماعيل محمود اسماعيل محمود اسماعيل136543

القليوبيةالعلمىمبصرالديرى ابراهيم عطا فايز السيد136544

القليوبيةالعلمىمبصراحمد سالم يوسف شحات باسل136545

القليوبيةالعلمىمبصراحمد عثمان العاطى عبد فتحى زياد136546

القليوبيةالعلمىمبصرالنبى عبد احمد السيد هللا عبد طه136547

القليوبيةالعلمىمبصرحسانين الخالق عبد انور محمد الخالق عبد136548

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى حامد السيد الرحمن عبد136549

القليوبيةالعلمىمبصرالبقلول احمد السيد مختار الرحمن عبد136550

القليوبيةالعلمىمبصراسماعيل امام على طارق الرحمن عبد136551

القليوبيةالعلمىمبصرالحى عبد عواد عوض عواد الرحمن عبد136552
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ن477شكر كفر

ن587شكر كفر

ن476شكر كفر

ثانشكر كفر

ن592شكر كفر

ن490شكر كفر

ثانشكر كفر

ن374شكر كفر

ن429شكر كفر

ن529شكر كفر

ثانشكر كفر

ن552شكر كفر

ن371شكر كفر

ن589شكر كفر

ن569شكر كفر

ن537شكر كفر

ن356تصفا

راسبتصفا

ثانتصفا

ن443تصفا

ن403تصفا

ن524تصفا

ن589تصفا

ن414تصفا

ن573تصفا

ن445تصفا

ن621تصفا

ن629تصفا

ن618تصفا

ن460تصفا

ن581تصفا

ن410تصفا

ن612بالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ن533بالدقهلية طوخ

ن443بالدقهلية طوخ

ن410بالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ن559بالدقهلية طوخ

ن551بالدقهلية طوخ

ن563بالدقهلية طوخ
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القليوبيةالعلمىمبصرغنيم محمد سيد مجدى الرحمن عبد136553

القليوبيةالعلمىمبصرحسن الشيخ السيد محمد محمد الرحمن عبد136554

القليوبيةالعلمىمبصرعزب محمد عزت مصطفى الرحمن عبد136555

القليوبيةالعلمىمبصرجميل محمد راضى حسنى هللا عبد136556

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد هللا عبد136557

القليوبيةالعلمىمبصراحمد على احمد محمد هللا عبد136558

القليوبيةالعلمىمبصرحجازى على محمد محمد هللا عبد136559

القليوبيةالعلمىمبصراحمد هللا عبد يوسف محمد هللا عبد136560

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم ياسر عمار136561

القليوبيةالعلمىمبصرعامر خضير السيد خضير عمر136562

القليوبيةالعلمىمبصرالوهاب عبد احمد الحفيظ عبد عمر136563

القليوبيةالعلمىمبصرحماد المؤمن عبد محمد المؤمن عبد عمر136564

القليوبيةالعلمىمبصرالعليمى بيومى العزيز عبد ماهر عمر136565

القليوبيةالعلمىمبصرالواحد عبد محمد احمد سيد خيرى فارس136566

القليوبيةالعلمىمبصراحمد السالم عبد فاروق العاطى عبد فاروق136567

القليوبيةالعلمىمبصرحسن احمد على عطيه احمد محمد136568

القليوبيةالعلمىمبصرالليثى الفتاح عبد اسامه محمد136569

القليوبيةالعلمىمبصرحسن السيد حسن ايمن محمد136570

القليوبيةالعلمىمبصرعثمان حسن عثمان بكر محمد136571

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد فتحى رضا محمد136572

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد ربيع سالم سالم محمد136573

القليوبيةالعلمىمبصرالجليل عبد محمود المنعم عبد محمود محمد136574

القليوبيةالعلمىمبصربكر ابو فرجانى عمر مؤمن محمد136575

القليوبيةالعلمىمبصرخلوى رضوان رفاعى رضوان محمود136576

القليوبيةالعلمىمبصرالخياط عواد المعاطى ابو سعيد محمود136577

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد يوسف العزيز عبد محمود136578

القليوبيةالعلمىمبصرجاد الفتاح عبد كامل مصطفى محمود136579

القليوبيةالعلمىمبصرالعال ابو العاطى عبد اشرف مصطفى136580

القليوبيةالعلمىمبصرحواش محمد المقصود عبد الفتح ابو محمود اشرف مصطفى136581

القليوبيةالعلمىمبصرالوكيل الخالق عبد عوض ياسر معاز136582

القليوبيةالعلمىمبصرندا السيد ابراهيم حموده احمد136583

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد عواد الرحمن عبد سامى احمد136584

القليوبيةالعلمىمبصرشكرى احمد محمد احمد محمد حازم136585

القليوبيةالعلمىمبصرفرحات حسن على حسن على حسن136586

القليوبيةالعلمىمبصرالجندى محمد سليمان مختار سليمان136587

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى هللا عبد هللا عبد سمير الرحمن عبد136588

القليوبيةالعلمىمبصرغنيم محمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد136589

القليوبيةالعلمىمبصرغنيم الغنى عبد مصطفى الغنى عبد رمضان الغنى عبد136590

القليوبيةالعلمىمبصرصقر على الفتاح عبد اشرف الفتاح عبد136591

القليوبيةالعلمىمبصربيومى السميع عبد مهدى محمد هللا عبد136592

القليوبيةالعلمىمبصربحيرى احمد محمد اشرف مجدى136593

القليوبيةالعلمىمبصراحمد حسن بدوى محمد136594
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ن618بالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ن622بالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ن543بالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ن414بالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ن613بالدقهلية طوخ

ن512بالدقهلية طوخ

ن458بالدقهلية طوخ

ن425بالدقهلية طوخ

ن549بالدقهلية طوخ

ن506بالدقهلية طوخ

ن603بالدقهلية طوخ

ن427بالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

متخلفبالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

راسببالدقهلية طوخ

ن572بالدقهلية طوخ

ن403بالدقهلية طوخ

ن578بالدقهلية طوخ

ن555بالدقهلية طوخ

ن518بالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ن502بالدقهلية طوخ

ن521بالدقهلية طوخ

ن609.5بالدقهلية طوخ

ن537بالدقهلية طوخ

ن501هارس شبرا

ن477هارس شبرا

ن612هارس شبرا

راسبهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ن484هارس شبرا

ثانهارس شبرا

ن447هارس شبرا

ن553هارس شبرا

ن475هارس شبرا

ن576هارس شبرا

راسبهارس شبرا
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القليوبيةالعلمىمبصرحسن على محمد خليل محمد136595

القليوبيةالعلمىمبصرامبابى على السيد صالح محمد136596

القليوبيةالعلمىمبصريحى الظاهر عبد بدر ضاهر محمد136597

القليوبيةالعلمىمبصرحسن عقل محمد طه محمد136598

القليوبيةالعلمىمبصرالحليفى حسانين محمد عاطف محمد136599

القليوبيةالعلمىمبصرغنيم مدبولى الحليم عبد محمد136600

القليوبيةالعلمىمبصرتوفيق فتحى سامى محمود136601

القليوبيةالعلمىمبصربرعى محمد هيكل محمود مصطفى136602

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد محمود السيد حامد ياسر136603

القليوبيةالعلمىمبصرسالم محمد شفيق ايمن احمد136604

القليوبيةالعلمىمبصروزه حسن احمد محمد احمد136605

القليوبيةالعلمىمبصرالصمد عبد ابراهيم السيد محمد اسالم136606

القليوبيةالعلمىمبصرالسبع ابراهيم محمد نبيل زياد136607

القليوبيةالعلمىمبصرالبنا محمود الرازق عبد حماده هللا عبد136608

القليوبيةالعلمىمبصرحجازى حسن محمد احمد عربى136609

القليوبيةالعلمىمبصريوسف ابراهيم كامل ابراهيم محمد136610

القليوبيةالعلمىمبصرسليم محمد احمد محمد136611

القليوبيةالعلمىمبصرصبيح متولى ناصر السيد محمد136612

القليوبيةالعلمىمبصرالنبى عبد احمد محمد رضا محمد136613

القليوبيةالعلمىمبصرالشرقاوى ابراهيم محمد رفيق محمد136614

القليوبيةالعلمىمبصرحسن المعبود عبد ابراهيم طه محمد136615

القليوبيةالعلمىمبصرزينه ابراهيم محمد عزت محمد136616

القليوبيةالعلمىمبصرالحسينى اسماعيل محمد محمد عمر محمد136617

القليوبيةالعلمىمبصرالنجار احمد سيد السيد السيد احمد136618

القليوبيةالعلمىمبصرمنصور ابراهيم سعيد احمد136619

القليوبيةالعلمىمبصرواكد محمد واكد صالح احمد136620

القليوبيةالعلمىمبصرفرحات محمد رجب محمد احمد136621

القليوبيةالعلمىمبصرسريع ابو القادر عبد محمد احمد136622

القليوبيةالعلمىمبصرنصار محمد محمد مسعد احمد136623

القليوبيةالعلمىمبصرامين حامد وليد احمد136624

القليوبيةالعلمىمبصرنبيه رزق رضا اسالم136625

القليوبيةالعلمىمبصرالشيخ حسن حامد فتحى حامد136626

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد سعيد اشرف سعيد136627

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد الرحمن عبد136628

القليوبيةالعلمىمبصرشريف المطلب عبد جمال عمر136629

القليوبيةالعلمىمبصرشعيب محمد احمد سيد جميل عمر136630

القليوبيةالعلمىمبصرشعبان محمد السيد محمد136631

القليوبيةالعلمىمبصرغراب ابراهيم الغفار عبد حسين محمد136632

القليوبيةالعلمىمبصرغريب احمد محمد محمود136633

القليوبيةالعلمىمبصرالنصر ابو العزيز عبد السميع عبد الرحمن عبد مصطفى136634

القليوبيةالعلمىمبصربيومى الرحمن عبد رفعت يوسف136635

القليوبيةالعلمىمبصرشعالن سليمان حامد احمد136636
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ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ن413هارس شبرا

ثانهارس شبرا

راسبهارس شبرا

ن576هارس شبرا

ثانهارس شبرا

ثانهارس شبرا

ن489بالقليوبية الدير

ن398بالقليوبية الدير

ن395بالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير

ن485بالقليوبية الدير

ن396بالقليوبية الدير

ن359بالقليوبية الدير

ن365بالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير

ن357بالقليوبية الدير

ن435بالقليوبية الدير

ن588بالقليوبية الدير

ن577النخلة كفر

ن420النخلة كفر

راسبالنخلة كفر

ن481النخلة كفر

ن421النخلة كفر

راسبالنخلة كفر

راسبالنخلة كفر

راسبالنخلة كفر

ن602النخلة كفر

ن501النخلة كفر

ن534النخلة كفر

ن590النخلة كفر

ن424النخلة كفر

ثانالنخلة كفر

ن572النخلة كفر

ن493النخلة كفر

ن520النخلة كفر

ثانالنخلة كفر

ن402بلتان
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القليوبيةالعلمىمبصرحسن على ابراهيم على احمد136637

القليوبيةالعلمىمبصرالشاعر المقصود عبد الفتاح عبد عماد احمد136638

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد محمد احمد136639

القليوبيةالعلمىمبصرسليم ذكى حمدى بليغ حمدى136640

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد136641

القليوبيةالعلمىمبصرغزى الوهاب عبد عطا اشرف هللا عبد136642

القليوبيةالعلمىمبصرعبده الرحمن عبد حاتم هللا عبد136643

القليوبيةالعلمىمبصرالجوهرى الغنى عبد ربيع الغنى عبد هللا عبد136644

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد محمد عمرو136645

القليوبيةالعلمىمبصرحامد الواحد عبد خالد محمد136646

القليوبيةالعلمىمبصرحسنين تهامى السيد المنعم عبد محمد136647

القليوبيةالعلمىمبصرالنادى محمد النادى محمود136648

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم محمود سامى وليد136649

القليوبيةالعلمىمبصرالدمرداش محمد ابراهيم مجدى ابراهيم136650

القليوبيةالعلمىمبصرعامر تمر الحميد عبد ابراهيم احمد136651

القليوبيةالعلمىمبصرحالوه العظيم عبد حماده احمد136652

القليوبيةالعلمىمبصرعيد السيد على رجب محمد احمد136653

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد السالم عبد المرضى عبد محمد احمد136654

القليوبيةالعلمىمبصرزايد مغاورى مغاورى احمد136655

القليوبيةالعلمىمبصراالجهورى الباقى عبد رجب حسن اسامه136656

القليوبيةالعلمىمبصرهاللى السيد محمود السيد136657

القليوبيةالعلمىمبصرامام السيد محمود السعيد خالد136658

القليوبيةالعلمىمبصرخليل محمد جمعه الدين جمال زين136659

القليوبيةالعلمىمبصرالعال ابو العال ابو الرحمن عبد احمد الرحمن عبد136660

القليوبيةالعلمىمبصرسالم سليمان حسن السيد الرحمن عبد136661

القليوبيةالعلمىمبصرالباقى عبد محمد متولى شفيق احمد هللا عبد136662

القليوبيةالعلمىمبصراحمد جاد هللا عبد احمد هللا عبد136663

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد الرحمن عبد هللا عبد136664

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى على مصطفى محمد هللا عبد136665

القليوبيةالعلمىمبصريوسف على محمد فاروق الظافر فاروق136666

القليوبيةالعلمىمبصرمعروف على مصطفى ناصف محمد136667

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان يوسف محمد رضا محمود136668

القليوبيةالعلمىمبصرعلى العزيز عبد الدين سعد محمد محمود136669

القليوبيةالعلمىمبصرموسى احمد احمد حامد ابراهيم136670

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد يحيى ابراهيم136671

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم زكى محمد احمد136672

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد حسن ممدوح حسن136673

القليوبيةالعلمىمبصرعامر سعد طارق سعد136674

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد سعيد محمد سعيد136675

القليوبيةالعلمىمبصرحسيب الرازق عبد حسيب الرازق عبد136676

القليوبيةالعلمىمبصرحمدان عيد رمضان عيد136677

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد صالح ايمن محمد136678
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ن556بلتان

ن463بلتان

راسببلتان

راسببلتان

ثانبلتان

ن425بلتان

راسببلتان

ن588بلتان

ن501بلتان

راسببلتان

ثانبلتان

راسببلتان

راسببلتان

ن529الكبرى العمار

ن611الكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

ن502الكبرى العمار

ن394الكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

راسبالكبرى العمار

ن559الكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

ن537الكبرى العمار

ن392الكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

ن515الكبرى العمار

ن571الكبرى العمار

ن399الكبرى العمار

ن594الكبرى العمار

ن605الكبرى العمار

ثانالكبرى العمار

ن406الكبرى العمار

ن468الكبرى العمار

ن588السيفا

راسبالسيفا

ن614السيفا

ن527السيفا

ن423السيفا

ثانالسيفا

ثانالسيفا

ثانالسيفا

ن568السيفا
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القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد حلمى محمد136679

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد نبيه وائل مصعب136680

القليوبيةالعلمىمبصرحسين ابراهيم عالء ابراهيم136681

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم الهادى عبد النبى عبد احمد136682

القليوبيةالعلمىمبصرالشيخ سالم حسن محمد احمد136683

القليوبيةالعلمىمبصرهاشم ابو منصور اسماعيل محمد طه136684

القليوبيةالعلمىمبصراحمد فارس فارس ناصر الرحمن عبد136685

القليوبيةالعلمىمبصرقطاطى اسماعيل السميع عبد سمير السميع عبد136686

القليوبيةالعلمىمبصرصبيح احمد احمد احمد هللا عبد136687

القليوبيةالعلمىمبصرحسين محمد شعبان هللا عبد136688

القليوبيةالعلمىمبصرصيام امام الفتاح عبد احمد محمد136689

القليوبيةالعلمىمبصرالحلوانى بيومى محمد خالد محمد136690

القليوبيةالعلمىمبصربيان السيد محمد سيد محمد136691

القليوبيةالعلمىمبصرالشاعر السالم عبد الرحمن عبد شريف محمد136692

القليوبيةالعلمىمبصراحمد محمود المنعم عبد محمود محمد136693

القليوبيةالعلمىمبصرخلف الرحمن عبد المولى عبد محمد محمود136694

القليوبيةالعلمىمبصرشعالن فوزى محمد محمود136695

القليوبيةالعلمىمبصربيان صالح احمد حمدى مصطفى136696

القليوبيةالعلمىمبصرالعال ابو محمود حسانين محمود الدين نور136697

القليوبيةالعلمىمبصرمدين على محمد محمد رجب احمد136698

القليوبيةالعلمىمبصرعمر العال ابو ابراهيم رمضان ابراهيم136699

القليوبيةالعلمىمبصرالمنياوى محمد الجليل عبد جمال الرحمن عبد136700

القليوبيةالعلمىمبصردخان ماهر هشام ماهر136701

القليوبيةالعلمىمبصرالبطل السيد احمد شفيق محمد136702

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد هللا عبد مجدى محمد136703

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد على محمود مصطفى136704

القليوبيةالعلمىمبصرسالم قطب محمد محمد فكرى يوسف136705

القليوبيةالعلمىمبصرالنبى عبد على السيد محمد السيد136706

القليوبيةالعلمىمبصرخضر الغنى عبد محمد الرحمن عبد136707

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد ابراهيم حسن الفتاح عبد136708

القليوبيةالعلمىمبصرزيد ابو محمد حامد محمد136709

القليوبيةالعلمىمبصرمغاورى محمد زكريا محمد136710

القليوبيةالعلمىمبصراحمد محمود شحاته محمد136711

القليوبيةالعلمىمبصرعزازى حسنى طارق محمود136712

القليوبيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد محمود136713

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد فرج الشافى عبد احمد مصطفى136714

القليوبيةالعلمىمبصرعمران سعيد محمد صابر سعيد ابراهيم136715

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم الوفا ابو شحاته ابراهيم136716

القليوبيةالعلمىمبصرحسانين دياب محمد الدين صالح ابراهيم136717

القليوبيةالعلمىمبصرالجندى الحميد عبد فتحى الحميد عبد ابراهيم136718

القليوبيةالعلمىمبصرخطاب سليمان ابراهيم محمد ابراهيم136719

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمود زكى بكر ابو136720



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4990

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن599السيفا

ن587السيفا

راسبقها

راسبقها

ن437قها

ثانقها

راسبقها

ن442قها

ن493قها

ن597قها

ثانقها

ثانقها

ثانقها

ن434قها

ثانقها

ن558قها

ن371قها

راسبقها

ن545قها

ثانالجزيرة طنط

راسبالجزيرة طنط

راسبالجزيرة طنط

ن531الجزيرة طنط

ثانالجزيرة طنط

ثانالجزيرة طنط

ثانالجزيرة طنط

ثانالجزيرة طنط

راسبالخولى فتحى

راسبالخولى فتحى

راسبالخولى فتحى

راسبالخولى فتحى

ثانالخولى فتحى

راسبالخولى فتحى

ن538الخولى فتحى

راسبالخولى فتحى

ثانالخولى فتحى

ن569.5القناطر شبين

ن446القناطر شبين

ن417.5القناطر شبين

ن384القناطر شبين

ن423القناطر شبين

ن608.5القناطر شبين
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القليوبيةالعلمىمبصرخليل عواد الفتاح عبد السيد احمد136721

القليوبيةالعلمىمبصرراشد عباس محى حاتم احمد136722

القليوبيةالعلمىمبصرحجاج احمد الدين نصر محمدى حامد احمد136723

القليوبيةالعلمىمبصرفوده سالم فوده خالد احمد136724

القليوبيةالعلمىمبصراحمد على الستار عبد زكى احمد136725

القليوبيةالعلمىمبصريوسف محمد محمد عامر احمد136726

القليوبيةالعلمىمبصرالوهاب عبد مصطفى محمد الوهاب عبد احمد136727

القليوبيةالعلمىمبصرسعد تهامى احمد محمد احمد136728

القليوبيةالعلمىمبصرالجنزورى محمد الوهاب عبد محمد احمد136729

القليوبيةالعلمىمبصرشحاته كساب على محمد احمد136730

القليوبيةالعلمىمبصرناصف حسن محمد ناصف احمد136731

القليوبيةالعلمىمبصربدر احمد الحسينى محمد نبيل احمد136732

القليوبيةالعلمىمبصرفرماوى محمد العزيز عبد اشرف ادهم136733

القليوبيةالعلمىمبصرالعيله ابو سالمه غندور سالمه اسالم136734

القليوبيةالعلمىمبصرهند حسن محمد اسماعيل محمد اسماعيل136735

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد السيد محمد السيد136736

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم العظيم عبد احمد مجدى النفيعى136737

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد فؤاد محمد خالد بالل136738

القليوبيةالعلمىمبصربدوى محمد العزيز عبد محمد حازم136739

القليوبيةالعلمىمبصريوسف السيد الحسينى محمد احمد حسين136740

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم صبرى محمد حمدى136741

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد حسن على ايهاب خالد136742

القليوبيةالعلمىمبصربدوى حسن محمد الناصر عبد خالد136743

القليوبيةالعلمىمبصردويدار المؤمن عبد سعيد عادل سعيد136744

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم سعيد ماهر سعيد136745

القليوبيةالعلمىمبصراسماعيل محمود كمال محمد طارق136746

القليوبيةالعلمىمبصرالسالم عبد السيد دسوقى حسين الرحمن عبد136747

القليوبيةالعلمىمبصرعزازى محمد محمد شريف الرحمن عبد136748

القليوبيةالعلمىمبصرالعظيم عبد على الفتاح عبد الرحمن عبد136749

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد محمد تهامى اسالم هللا عبد136750

القليوبيةالعلمىمبصرمحمدى خميس خالد هللا عبد136751

القليوبيةالعلمىمبصرالسالم عبد السيد دسوقى سعيد هللا عبد136752

القليوبيةالعلمىمبصرهالل شحات سالم شعبان هللا عبد136753

القليوبيةالعلمىمبصرطه السيد سعيد مدحت هللا عبد136754

القليوبيةالعلمىمبصرالدين على العزيز عبد عاطف عصام136755

القليوبيةالعلمىمبصردسوقى العظيم عبد محمد العظيم عبد عالء136756

القليوبيةالعلمىمبصرغنيم احمد السيد محمد عالء136757

القليوبيةالعلمىمبصرالعال عبد السيد العال عبد عزت عمرو136758

القليوبيةالعلمىمبصرالعال عبد عبده سعيد عادل كريم136759

القليوبيةالعلمىمبصراحمد محمد احمد السيد محمد136760

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد شعبان مصطفى ابراهيم محمد136761

القليوبيةالعلمىمبصراسماعيل محمد اسماعيل محمد136762
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ثانالقناطر شبين

ن607القناطر شبين

ن516القناطر شبين

ن507القناطر شبين

ن388.5القناطر شبين

ن629القناطر شبين

ن391القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن401القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن542القناطر شبين

ن558القناطر شبين

ن396القناطر شبين

ن430القناطر شبين

ن441القناطر شبين

ن463القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن394القناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ن417.5القناطر شبين

ن471القناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ن492القناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن498.5القناطر شبين

ن371القناطر شبين

ن545القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن400القناطر شبين

ن451القناطر شبين

ن589القناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ن566.5القناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ن605القناطر شبين

ن487القناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ن603القناطر شبين

ن512القناطر شبين



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4993

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القليوبيةالعلمىمبصرهاشم ابو امير احمد محمد136763

القليوبيةالعلمىمبصرالشافعى محمد صابر احمد محمد136764

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد حسن الرؤف عبد احمد محمد136765

القليوبيةالعلمىمبصرعلى رشاد محمد احمد محمد136766

القليوبيةالعلمىمبصرالمهر محمود احمد محمد136767

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد احمد مختار احمد محمد136768

القليوبيةالعلمىمبصرجمعه يوسف السالم عبد جمال محمد136769

القليوبيةالعلمىمبصرعباس محمد عباس محمد136770

القليوبيةالعلمىمبصرالوكيل الرازق عبد محمود الرازق عبد محمد136771

القليوبيةالعلمىمبصرالدين شرف العزيز عبد محمود العزيز عبد محمد136772

القليوبيةالعلمىمبصريوسف احمد يوسف العزيز عبد محمد136773

القليوبيةالعلمىمبصرالباب فتح ابراهيم ابراهيم كامل محمد136774

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد كمال محمد136775

القليوبيةالعلمىمبصرمجاهد عليوه العزيز عبد مجاهد محمد136776

القليوبيةالعلمىمبصرعراقى محمد العزيز عبد محمود محمد136777

القليوبيةالعلمىمبصرالجاهل ربه عبد احمد احمد محمود136778

القليوبيةالعلمىمبصرالنبى عبد محمد سعد الدين صالح محمود136779

القليوبيةالعلمىمبصرعثمان على محمد محمود صالح محمود136780

القليوبيةالعلمىمبصرالكاشف سالمه محمود الناصر عبد محمود136781

القليوبيةالعلمىمبصرهللا عبد البساطى دردير محمد محمود136782

القليوبيةالعلمىمبصرغنيم دسوقى المنعم عبد محمد محمود136783

القليوبيةالعلمىمبصرالجنزورى محمد الوهاب عبد محمد محمود136784

القليوبيةالعلمىمبصرشومان السميع عبد محمود محمد محمود136785

القليوبيةالعلمىمبصرسالمه القادر عبد شعبان مصطفى136786

القليوبيةالعلمىمبصرعيد الحميد عبد محمد الحميد عبد مصطفى136787

القليوبيةالعلمىمبصرعلى الحليم عبد منصور على منصور136788

القليوبيةالعلمىمبصرشوشه خليل السيد وحيد هارون136789

القليوبيةالعلمىمبصرزايد محمود بيومى محمود هاشم136790

القليوبيةالعلمىمبصرالدين جمال على العشرى حسن هللا عبد يحيى136791

القليوبيةالعلمىمبصرربه عبد محمد السيد يوسف136792

القليوبيةالعلمىمبصرالدحدح السيد طه السيد احمد136793

القليوبيةالعلمىمبصربدوى محمد على محمد احمد136794

القليوبيةالعلمىمبصرالكريم عبد بيومى محمود محمد احمد136795

القليوبيةالعلمىمبصرالجاوى محمد احمد محمد ايمن136796

القليوبيةالعلمىمبصريوسف محمود حسن محمود حازم136797

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد عربى العزيز عبد خالد136798

القليوبيةالعلمىمبصرحمامه احمد محمد الفتاح عبد سليمان136799

القليوبيةالعلمىمبصرعمر محمد العزيز عبد ايمن صبحى136800

القليوبيةالعلمىمبصرربيع محمد صبيح احمد هللا عبد136801

القليوبيةالعلمىمبصرمغيث محمد احمد جمال هللا عبد136802

القليوبيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد لطفى مدحت هللا عبد136803

القليوبيةالعلمىمبصرسالم احمد سالم محمد عماد136804
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ثانالقناطر شبين

ن497.5القناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن472القناطر شبين

ن460.5القناطر شبين

ن496القناطر شبين

ن610القناطر شبين

ن490.5القناطر شبين

ن428.5القناطر شبين

ن604القناطر شبين

ن564.5القناطر شبين

ن562.5القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن467القناطر شبين

ن518.5القناطر شبين

ن546القناطر شبين

ن550.5القناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ن405القناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ن536القناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ن547القناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ن572القناطر شبين

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ن580طحانوب

ن633طحانوب

راسبطحانوب

ن411طحانوب

ن452طحانوب

ن580طحانوب

ثانطحانوب

ن593طحانوب

ن419طحانوب
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القليوبيةالعلمىمبصرطه محمود محمد محمد عمر136805

القليوبيةالعلمىمبصرالجندى شحات محمد محمود عمر136806

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد احمد عواد اسامه عواد136807

القليوبيةالعلمىمبصرالقوسى السيد محمد رضا كريم136808

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد توفيق امام محمد مجدى136809

القليوبيةالعلمىمبصرعلى قطب الرحمن عبد احمد محمد136810

القليوبيةالعلمىمبصرهللا جاد سليمان محمد السيد محمد136811

القليوبيةالعلمىمبصرخطابى الباسط عبد محمد امجد محمد136812

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود الرحمن عبد هللا عبد ايمن محمد136813

القليوبيةالعلمىمبصرالخواجه يوسف محمود خالد محمد136814

القليوبيةالعلمىمبصرالوهاب عبد الحميد عبد احمد رضا محمد136815

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد امير الدين شهاب محمد136816

القليوبيةالعلمىمبصرسيد محمد طارق محمد136817

القليوبيةالعلمىمبصرعيد يوسف حسنين عصام محمد136818

القليوبيةالعلمىمبصرالال عبد امين سعيد عصام محمد136819

القليوبيةالعلمىمبصررسالن ابراهيم الظاهر عبد السيد محمود136820

القليوبيةالعلمىمبصرصالح محمد محمود مجدى محمود136821

القليوبيةالعلمىمبصرهللا عبد هللا عوض مصطفى محمود136822

القليوبيةالعلمىمبصرالشيمى محمد النبى عبد اشرف ياسين136823

القليوبيةالعلمىمبصرسرور السيد العظيم عبد طارق يوسف136824

القليوبيةالعلمىمبصرخضير الفتاح عبد محمد ياسر يوسف136825

القليوبيةالعلمىمبصرالعزالى محمود محمد اشرف احمد136826

القليوبيةالعلمىمبصرعواد رمضان محمد احمد136827

القليوبيةالعلمىمبصرعطيه حسن محمود محمد احمد136828

القليوبيةالعلمىمبصرخاطر سليمان على محمود احمد136829

القليوبيةالعلمىمبصرعياد محمد امام محمود حسن136830

القليوبيةالعلمىمبصرالظاهر عبد هالل اسامه زيد136831

القليوبيةالعلمىمبصرهللا فرج سيد محمد سيد صبحى136832

القليوبيةالعلمىمبصرالباقى عبد السالم عبد فتحى محمد الرحمن عبد136833

القليوبيةالعلمىمبصرطويله احمد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح عبد136834

القليوبيةالعلمىمبصرشعيره محمد ليثى رضا عمار136835

القليوبيةالعلمىمبصرحسين محمد فاروق حسام فاروق136836

القليوبيةالعلمىمبصرالروبيجى محمد يوسف احمد محمد136837

القليوبيةالعلمىمبصرعمران الرحيم عبد الرازق عبد الرحيم عبد محمد136838

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد السالم عبد هللا عبد كارم محمد136839

القليوبيةالعلمىمبصرالباقى عبد السالم عبد فتحى وجيه محمد136840

القليوبيةالعلمىمبصرعلى الشيخ محمود سيد رضا محمود136841

القليوبيةالعلمىمبصرالعاطى عبد الفتاح عبد محمد سعيد محمود136842

القليوبيةالعلمىمبصرسرحان السيد محمد محمد محمود136843

القليوبيةالعلمىمبصررزق توفيق احمد عادل مصطفى136844

القليوبيةالعلمىمبصرمتولى النبى عبد كامل محمد وجدى مصطفى136845

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد حجاب ابراهيم حسن ابراهيم136846
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راسبطحانوب

ن420طحانوب
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ثانطحانوب
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ن419طحانوب

ثانطحانوب

ن412طحانوب

راسبطحانوب

ن456طحانوب

ن609طحانوب

ن533طحانوب

راسبطحانوب

ن386طحانوب

ثانطحانوب

ن418طحانوب

ن607طحانوب

ثانطحانوب

ن506طحا كفر

ن474طحا كفر

ن460طحا كفر

ثانطحا كفر

ن475طحا كفر

ن476طحا كفر

ن396طحا كفر

راسبطحا كفر

ن542طحا كفر

ن550طحا كفر

ن589طحا كفر

ن590طحا كفر

ن438طحا كفر

ن516طحا كفر

راسبطحا كفر

ن551طحا كفر

ن409طحا كفر

ثانطحا كفر

ن415.5طحا كفر

ثانطحا كفر

ن457الخانكة
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القليوبيةالعلمىمبصرالغمرى محمد محمد اشرف احمد136847

القليوبيةالعلمىمبصرصقر مسعود محمد سيد احمد136848

القليوبيةالعلمىمبصرالسقا عبده محمد محمد احمد136849

القليوبيةالعلمىمبصراللبان عليوه مصلح هانى احمد136850

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد وفا محمد رضا حسين136851

القليوبيةالعلمىمبصرالمشتولى نبوى ابراهيم هشام سامى136852

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد حسنى احمد الدين سيف136853

القليوبيةالعلمىمبصرسالمه سالم عبده سالم الرحمن عبد136854

القليوبيةالعلمىمبصرالنجا ابو محمد سيد الرحمن عبد136855

القليوبيةالعلمىمبصرمفتاح محمد امين ماجد الرحمن عبد136856

القليوبيةالعلمىمبصرفرح عاشور كمال محمد الرحمن عبد136857

القليوبيةالعلمىمبصرالمصرى مصطفى مصطفى محمد الرحمن عبد136858

القليوبيةالعلمىمبصرشلبى هللا عبد مصلح ماهر هللا عبد136859

القليوبيةالعلمىمبصربالل الحميد عبد محمد اشرف محمد136860

القليوبيةالعلمىمبصرتوفيق العزيز عبد سمير محمد136861

القليوبيةالعلمىمبصرسليم حسين احمد النبى عبد محمد136862

القليوبيةالعلمىمبصرخليل امام العظيم عبد محمود محمد136863

القليوبيةالعلمىمبصرموسى احمد وائل محمد136864

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان العزيز عبد محمد مصطفى136865

القليوبيةالعلمىمبصرسالم حسين متولى محمد مصطفى136866

القليوبيةالعلمىمبصرسعد رجب ابراهيم احمد136867

القليوبيةالعلمىمبصرعلى حسين الرحمن عبد احمد136868

القليوبيةالعلمىمبصرالفيومى محمد سيد عربى احمد136869

القليوبيةالعلمىمبصرنوار مدبولى طلعت مدبولى احمد136870

القليوبيةالعلمىمبصرشبانه محمد العليم عبد ياسر بالل136871

القليوبيةالعلمىمبصرزريق محمد سيد محمد حسام136872

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد نور محمد امين الرحمن عبد136873

القليوبيةالعلمىمبصراسماعيل الستار عبد منصور الرحمن عبد136874

القليوبيةالعلمىمبصرجوده محمد جوده على136875

القليوبيةالعلمىمبصربكرى محمد بكرى محمد136876

القليوبيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد ممدوح محمد136877

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد محمود احمد محمود136878

القليوبيةالعلمىمبصرعقل الباعث عبد ابراهيم احمد136879

القليوبيةالعلمىمبصرفرج محمد محمد ابراهيم احمد136880

القليوبيةالعلمىمبصرالبدرى البديع عبد البدرى احمد136881

القليوبيةالعلمىمبصرالمغيث عبد حمزه محمد مجدى احمد136882

القليوبيةالعلمىمبصرالرحيم عبد على خيامى محمد احمد136883

القليوبيةالعلمىمبصراحمد عدوى محمود احمد136884

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى دسوقى مصطفى احمد136885

القليوبيةالعلمىمبصراحمد محمد يسرى احمد136886

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد العال عبد حمدى اسالم136887

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى الكريم عبد محمد اسالم136888
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راسبالقلج

ثانالقلج

راسبالقلج

ن517القلج
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ثانالخصوص

ن481الخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ن532.5الخصوص
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ن411الخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 4999

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القليوبيةالعلمىمبصرسيد الحميد عبد يوسف ايمن136889

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم فتحى الرحمن عبد ثروت136890

القليوبيةالعلمىمبصرهاشم فهيم محمد خالد136891

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الدين صالح خالد صالح136892

القليوبيةالعلمىمبصرعلى القادر عبد جمال الرحمن عبد136893

القليوبيةالعلمىمبصرعلى القادر عبد جمال القادر عبد136894

القليوبيةالعلمىمبصرانور احمد محمد حمام هللا عبد136895

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم على حسين محمد عمر136896

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد محمد رفعت عمرو136897

القليوبيةالعلمىمبصربكر خلف عاصم عمرو136898

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى الحميد عبد مغاورى اسماعيل محمد136899

القليوبيةالعلمىمبصرعلى البهنسى محمد سامى محمد136900

القليوبيةالعلمىمبصرمجاهد احمد سمير محمد136901

القليوبيةالعلمىمبصرمجاهد محمد عالء محمد136902

القليوبيةالعلمىمبصرحسين الدين نجم محمد محمد136903

القليوبيةالعلمىمبصرعثمان على على ممدوح محمد136904

القليوبيةالعلمىمبصرحسن محمد هانى محمد136905

القليوبيةالعلمىمبصرالسباعى رمضان الكريم جاد احمد محمود136906

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد مسلم136907

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم الباسط عبد مصطفى136908

القليوبيةالعلمىمبصرامام احمد الفهيم عبد مصطفى136909

القليوبيةالعلمىمبصرالمقصود عبد حسن المقصود عبد مصطفى136910

القليوبيةالعلمىمبصرعثمان الحميد عبد الرحمن عبد معاذ136911

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد فتحى محمد يوسف136912

القليوبيةالعلمىمبصرحافظ صبحى محمد حسن136914

القليوبيةالعلمىمبصرعلى حسن حسين محمد حسين136915

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد صالح ممدوح الرحمن عبد136916

القليوبيةالعلمىمبصرشحاته عمر شحاته عمر136917

القليوبيةالعلمىمبصرالدين بدر سيد كمال الدين بدر كمال136918

القليوبيةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمد فتحى كمال136919

القليوبيةالعلمىمبصرصبحى ابراهيم رضا محمد136920

القليوبيةالعلمىمبصرامين السيد عاطف محمد136921

القليوبيةالعلمىمبصرعمر الرحمن عبد قاسم رضا مصطفى136922

القليوبيةالعلمىمبصرعمر الرحمن عبد قاسم رضا هشام136923

القليوبيةالعلمىمبصرالشوربجى احمد هادى محمد ابراهيم136924

القليوبيةالعلمىمبصرالعال عبد نجم حسن بدوى احمد136925

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد معوض جمال احمد136926

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد رمضان احمد136927

القليوبيةالعلمىمبصرعثمان صالح سالم احمد136928

القليوبيةالعلمىمبصرطبل الرحيم عبد ابراهيم سعد احمد136929

القليوبيةالعلمىمبصرحميده محمد الفتاح عبد سمير احمد136930

القليوبيةالعلمىمبصرالخالق عبد العزيز عبد شحته احمد136931
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راسبالخصوص

راسبالخصوص

ن435المنايل

ن567المنايل

ن520المنايل

ثانالمنايل

ن606المنايل

ن617المنايل

ن370.5المنايل

ن528المنايل

ثانالمنايل

ن450المنايل

ن525الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن386الخيرية القناطر

ن606الخيرية القناطر

ن540الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر
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القليوبيةالعلمىمبصرسالمه احمد الرافع عبد شريف احمد136932

القليوبيةالعلمىمبصرالعال عبد حامد سالمه عادل احمد136933

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى المؤمن عبد جوده محمد احمد136934

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد اشرف اسالم136935

القليوبيةالعلمىمبصرالبهادى زغلول سعد سعيد اسالم136936

القليوبيةالعلمىمبصرسريع ابو الوهاب عبد محمود امير136937

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد التهامى عادل انس136938

القليوبيةالعلمىمبصرالنصر ابو محمد احمد ياسر بسام136939

القليوبيةالعلمىمبصرعوض عوض محمد محمد الدين بهاء136940

القليوبيةالعلمىمبصرالحميد عبد مهدى الحميد عبد حسن136941

القليوبيةالعلمىمبصرالهادى عبد احمد محمد محمد حمزه136942

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد راشد جوده راشد خالد136943

القليوبيةالعلمىمبصرالعال ابو محمد احمد محمد خالد136944

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد المقصود عبد صالح محمد خالد136945

القليوبيةالعلمىمبصرالقصاص احمد رشاد صالح محمد رأفت136946

القليوبيةالعلمىمبصرالمطلب عبد سعد شوقى رفيق136947

القليوبيةالعلمىمبصرحسين الدين شمس عادل الدين شمس136948

القليوبيةالعلمىمبصررزق محمد محمد احمد الدين شهاب136949

القليوبيةالعلمىمبصرالمنعم عبد حافظ سعد اشرف طاهر136950

القليوبيةالعلمىمبصرالجليل عبد فرج البكرى محمد محمود عاصم136951

القليوبيةالعلمىمبصريوسف محمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد136952

القليوبيةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد محروس الغنى عبد136953

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد المؤمن عبد محمد المؤمن عبد136954

القليوبيةالعلمىمبصرعلى سالم الرحيم عبد عياد عمرو136955

القليوبيةالعلمىمبصرجزر حافظ سليمان صابر كريم136956

القليوبيةالعلمىمبصرحمام ابو السيد على محمد مالك136957

القليوبيةالعلمىمبصرسريع ابو محمد محمود سريع ابو محمد136958

القليوبيةالعلمىمبصرسعد على الرحمن عبد حسين احمد محمد136959

القليوبيةالعلمىمبصرحسن غنيمى صبحى احمد محمد136960

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد يوسف احمد محمد136961

القليوبيةالعلمىمبصراالعصر على محمد اشرف محمد136962

القليوبيةالعلمىمبصرخليل خليل الفتاح عبد رفعت محمد136963

القليوبيةالعلمىمبصرالزغبى محمد الرازق عبد رمزى محمد136964

القليوبيةالعلمىمبصرمنصور احمد على صبحى سعيد محمد136965

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى ابراهيم سريع ابو محمد صالح محمد136966

القليوبيةالعلمىمبصرجعفر العال عبد طلبه طلبه محمد136967

القليوبيةالعلمىمبصرالقصاص ابراهيم محمد سيد محمد محمد136968

القليوبيةالعلمىمبصرعثمان النور ابو صابر ناصر محمد136969

القليوبيةالعلمىمبصرالسقا محمد يونس احمد محمود136970

القليوبيةالعلمىمبصررواش العزيز عبد المنصف عبد بالل محمود136971

القليوبيةالعلمىمبصرصالح عطيه محمود جمال محمود136972

القليوبيةالعلمىمبصرباشا الرحمن عبد حسن محمد محمود136973
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ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن412الخيرية القناطر

ن541الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن629الخيرية القناطر

ن638الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن434الخيرية القناطر

ن530الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن549الخيرية القناطر

ن590الخيرية القناطر

ن569الخيرية القناطر

ن451الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن479الخيرية القناطر

ن595الخيرية القناطر

ن604الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن404.5الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن590الخيرية القناطر

ن515الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن452الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن570الخيرية القناطر

ن511الخيرية القناطر

ن528الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر
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القليوبيةالعلمىمبصرسقيطه محمد محمود ناصر محمود136974

القليوبيةالعلمىمبصربهنساوى على الدين عالم سيد مصطفى136975

القليوبيةالعلمىمبصرعثمان محمد محمد على مصطفى136976

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد مرعى راشد ناصر يوسف136977

القليوبيةالعلمىمبصرموسى الخالق عبد الباقى عبد جمال ابراهيم136978

القليوبيةالعلمىمبصرسعد محمود حسين سعد حسن136979

القليوبيةالعلمىمبصرالدين شرف حسن الرحمن عبد محمد خالد136980

القليوبيةالعلمىمبصرعلى الحاج على احمد محمد طه136981

القليوبيةالعلمىمبصرفوده محمود محمد رمضان هللا عبد136982

القليوبيةالعلمىمبصررزق جاد الحميد عبد محمد احمد محمد136983

القليوبيةالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد زكى ابراهيم محمد136984

القليوبيةالعلمىمبصرعمران فوده خالد عادل محمد136985

القليوبيةالعلمىمبصرالشافعى احمد الرحمن عبد الرحمن عبد محمد136986

القليوبيةالعلمىمبصرالدايم عبد امين احمد مصطفى محمد136987

القليوبيةالعلمىمبصرشرف المجيد عبد النبى عبد هشام محمد136988

القليوبيةالعلمىمبصرسليم على السيد حسن محمود136989

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى محمد الواسع عبد حسن محمود136990

القليوبيةالعلمىمبصرالمجيد عبد حسين محمود حسين محمد محمود136991

القليوبيةالعلمىمبصرالمزين حسن احمد هللا عبد مصطفى136992

القليوبيةالعلمىمبصرمرعى اسماعيل احمد محمد ابراهيم136993

القليوبيةالعلمىمبصرحسن حسن سعيد عصام اسالم136994

القليوبيةالعلمىمبصرالغنام حسين امين اشرف امين136995

القليوبيةالعلمىمبصراالقطش مصطفى على مصطفى جالل136996

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد جمعه الظاهر عبد الناصر عبد جمال136997

القليوبيةالعلمىمبصرالديب محمد ماهر سعيد136998

القليوبيةالعلمىمبصرحسين على السيد اسماعيل سيد136999

القليوبيةالعلمىمبصرشداد عمر ابراهيم على شحته الرحمن عبد137000

القليوبيةالعلمىمبصراالعرج حامد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد137001

القليوبيةالعلمىمبصرحميده جابر محمود الرحمن عبد137002

القليوبيةالعلمىمبصرمعن عواض فتحى يحيى الرحمن عبد137003

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد نجا الدين عز هللا عبد137004

القليوبيةالعلمىمبصرالمعطى عبد صالح عماد هللا عبد137005

القليوبيةالعلمىمبصرطيطه الخالق عبد حسن على137006

القليوبيةالعلمىمبصرغنيم هللا عبد رضا سيد عماد137007

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم احمد ابراهيم شاكر عمر137008

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى الحميد عبد عصام عمر137009

القليوبيةالعلمىمبصرالجاكى حجاج شحات معوض عمر137010

القليوبيةالعلمىمبصرصالح محمد سالمه مفرح فراج137011

القليوبيةالعلمىمبصراحمد سيد السيد اسماعيل السيد محمد137012

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد القادر عبد انور محمد137013

القليوبيةالعلمىمبصرهللا عبد هللا عبد حماده محمد137014

القليوبيةالعلمىمبصرالمغلى امام سالمه سيد محمد137015
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ن643البرادعة
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ن435.5قليوب

راسبقليوب
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ثانقليوب

ن452قليوب

ن403قليوب

ن393.5قليوب

ن465قليوب

راسبقليوب

ن523قليوب

ثانقليوب

راسبقليوب

ن594قليوب

راسبقليوب

ن539قليوب

ثانقليوب

ن500قليوب
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ن432قليوب

ن430قليوب
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القليوبيةالعلمىمبصريوسف منصور محجوب طارق محمد137016

القليوبيةالعلمىمبصرطيطه ابراهيم محمد عطيه محمد137017

القليوبيةالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد احمد عماد محمد137018

القليوبيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد اسماعيل اسامه محمود137019

القليوبيةالعلمىمبصرنصار على خضراوى طاهر محمود137020

القليوبيةالعلمىمبصرعويمر على سيد احمد هشام137021

القليوبيةالعلمىمبصراحمد يسين الدين صالح محمد نصر يحيى137022

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد شحات احمد يوسف137023

القليوبيةالعلمىمبصرصابر ابراهيم محمود ابراهيم137024

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل سامى احمد137025

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الصمد عبد مصطفى احمد137026

القليوبيةالعلمىمبصرحسن جاد حسن اسالم137027

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود الرحمن عبد رزق اسالم137028

القليوبيةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد اشرف جالل137029

القليوبيةالعلمىمبصرامام حسن الحليم عبد حسن137030

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد العظيم عبد القادر عبد خالد137031

القليوبيةالعلمىمبصرضوه العزيز عبد صالح احمد صالح137032

القليوبيةالعلمىمبصرسيد محمد سيد طارق137033

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد محمود حمدى محمد الرحمن عبد137034

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود محمود احمد هللا عبد137035

القليوبيةالعلمىمبصرسيد النصر ابو ياسر عمار137036

القليوبيةالعلمىمبصرصالح اللطيف عبد محمود عمر137037

القليوبيةالعلمىمبصراحمد محمد باسم محمد137038

القليوبيةالعلمىمبصرحميده بدر محمد جمال محمد137039

القليوبيةالعلمىمبصرحسن فهمى حسن محمد137040

القليوبيةالعلمىمبصرفروح سالم محمد سالم محمد137041

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود سعيد محمد137042

القليوبيةالعلمىمبصرسالم المنعم عبد صبحى محمد137043

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم النبى عبد عادل محمد137044

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد خفاجى سيد عاطف محمد137045

القليوبيةالعلمىمبصرسيد المؤمن عبد عزت محمد137046

القليوبيةالعلمىمبصرحسانين احمد فوزى عزت محمد137047

القليوبيةالعلمىمبصردياب محمد محمود محمد137048

القليوبيةالعلمىمبصرمرسى زكى سيد مسعد محمد137049

القليوبيةالعلمىمبصرالحى عبد نبهان ممدوح محمد137050

القليوبيةالعلمىمبصرنابت على طه ياسر محمد137051

القليوبيةالعلمىمبصرزايد محمود خالد محمود137052

القليوبيةالعلمىمبصرصالح رزق عاشور صابر محمود137053

القليوبيةالعلمىمبصرجالل على محمد محمود137054

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد زيدان سعد ابراهيم137055

المنوفيةالعلمىمبصرالهادى عبد الصاوى هللا جاد احمد137056

المنوفيةالعلمىمبصرالحميد عبد خليل احمد جمال احمد137057



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5006

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبقليوب

راسبقليوب

ن576قليوب

ن400قليوب

ن537.5قليوب

ن548قليوب

ن462قليوب

ن380قليوب

ثانقلما

ن388قلما

ن512قلما

ن596قلما

ن454قلما

ن593قلما

ن535قلما

ثانقلما

ن399قلما

ن430قلما

ن517قلما

ن497قلما

ن573قلما

ثانقلما

ثانقلما

ن587قلما

ثانقلما

ن628قلما

ن631قلما

ن529قلما

ن605قلما

راسبقلما

ن603قلما

ثانقلما

ن637قلما

ن489قلما

ن457.5قلما

ن533.5قلما

ن453قلما

ن405.5قلما

ن526قلما
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المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد عبده محمد سامى احمد137058

المنوفيةالعلمىمبصرعجيزه ابو الوهاب عبد محمد احمد137059

المنوفيةالعلمىمبصرالطلياوى وصال محمد احمد137060

المنوفيةالعلمىمبصرالسيسى مختار محمد جمال اسالم137061

المنوفيةالعلمىمبصرشحاته سالم مجدى اسالم137062

المنوفيةالعلمىمبصرهارون جمال صالح جمال137063

المنوفيةالعلمىمبصرالجنيدى ابراهيم محمد هللا عبد137064

المنوفيةالعلمىمبصرزرد على النبى عبد على137065

المنوفيةالعلمىمبصريوسف محمود يوسف عمر137066

المنوفيةالعلمىمبصرسويد محمد ياسر مازن137067

المنوفيةالعلمىمبصرالدين جمال الجواد عبد السيد محمد137068

المنوفيةالعلمىمبصرالسيسى مختار محمد جمال محمد137069

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود السيد مجدى محمد137070

المنوفيةالعلمىمبصرالعال ابو سعيد رأفت محمد مروان137071

المنوفيةالعلمىمبصرالشيخ المقصود عبد محمود مصطفى137072

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد محمد محمود ياسر ابراهيم137073

المنوفيةالعلمىمبصرالشنوانى صبحى محمد احمد137074

المنوفيةالعلمىمبصرالجليل عبد محمود السيد احمد السيد137075

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود شحاته الحليم عبد انس137076

المنوفيةالعلمىمبصرعياد الفتاح عبد الدين محيى محمد زياد137077

المنوفيةالعلمىمبصرالواعر سعد حسين سعد137078

المنوفيةالعلمىمبصرقاسم المجيد عبد سعد محمد سعد137079

المنوفيةالعلمىمبصرعجيز الحليم عبد ذكى سامى الدين صالح137080

المنوفيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمود حسين الرحمن عبد137081

المنوفيةالعلمىمبصرحسين ابو هللا عبد محمد خالد الرحمن عبد137082

المنوفيةالعلمىمبصرالغنى عبد فوده فريد عمر137083

المنوفيةالعلمىمبصرالشاذلى طه كمال طارق عيسى137084

المنوفيةالعلمىمبصربرغش ابراهيم طارق هللا عبد137085

المنوفيةالعلمىمبصرالقصير محمد بيومى محمد137086

المنوفيةالعلمىمبصراحمد شفيق سامح محمد137087

المنوفيةالعلمىمبصرالسقا اسماعيل عصام محمد137088

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد شبل احمد محمود137089

المنوفيةالعلمىمبصرقاسم امين ايمن محمود137090

المنوفيةالعلمىمبصرالشعراوى محمود محمد محمود137091

المنوفيةالعلمىمبصرالبالح فتحى ابراهيم بدر137092

المنوفيةالعلمىمبصرالستار عبد احمد سيد بالل137093

المنوفيةالعلمىمبصرالحصرى قطب احمد الدين سيف137094

المنوفيةالعلمىمبصرعقده يوسف محمد الرحمن عبد137095

المنوفيةالعلمىمبصرالشرقاوى صبرى صبرى هللا عبد137096

المنوفيةالعلمىمبصرعسر سالم ياسر هللا عبد137097

المنوفيةالعلمىمبصرخاطر مصطفى مصطفى عمار137098

المنوفيةالعلمىمبصرالخير ابو مرسى محمد عمر137099



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5008

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالكوم شبين

ن618الكوم شبين

ن515الكوم شبين

ن563الكوم شبين

ن566الكوم شبين

راسبالكوم شبين

ن386الكوم شبين

ن628الكوم شبين

ن627الكوم شبين

ن527الكوم شبين

ن475الكوم شبين

ن540الكوم شبين

ن476الكوم شبين

ن567الكوم شبين

ن566الكوم شبين

ن549.5النموذجى الكوم شبين

ن473.5النموذجى الكوم شبين

ن585النموذجى الكوم شبين

ن440النموذجى الكوم شبين

ن453النموذجى الكوم شبين

ن599النموذجى الكوم شبين

ن536النموذجى الكوم شبين

ن570النموذجى الكوم شبين

ن591النموذجى الكوم شبين

ن580النموذجى الكوم شبين

ن557النموذجى الكوم شبين

ن591النموذجى الكوم شبين

ن587النموذجى الكوم شبين

ن556النموذجى الكوم شبين

ن445النموذجى الكوم شبين

ن537النموذجى الكوم شبين

ثانالنموذجى الكوم شبين

راسبالنموذجى الكوم شبين

ن604النموذجى الكوم شبين

ن623مليج

ن471مليج

ن498مليج

ن505مليج

متخلفمليج

ن465مليج

ن506مليج

ن455مليج
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المنوفيةالعلمىمبصرسليم عطيه الباسط عبد محمود137100

المنوفيةالعلمىمبصرخليل السيد السيد مهند137101

المنوفيةالعلمىمبصرالصمد عبد سعيد شعبان ابراهيم137102

المنوفيةالعلمىمبصرالصعيدى احمد السيد احمد137103

المنوفيةالعلمىمبصرسعد محمد سعد سعيد احمد137104

المنوفيةالعلمىمبصرالدرس العزيز عبد احمد العزيز عبد احمد137105

المنوفيةالعلمىمبصرهندى العزيز عبد محمد العزيز عبد احمد137106

المنوفيةالعلمىمبصرحجازى احمد متولى فرحات احمد137107

المنوفيةالعلمىمبصرشكر النبوى محمد احمد137108

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود عطا عاطف اسالم137109

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد احمد سيد سعد الرحمن عبد137110

المنوفيةالعلمىمبصرالوكيل المنعم عبد السيد محمد137111

المنوفيةالعلمىمبصرالصباغ ابراهيم الصادق عبد خالد محمد137112

المنوفيةالعلمىمبصرالدين شرف محمد محمد سعيد محمد137113

المنوفيةالعلمىمبصرالعدوى السميع عبد على ابراهيم137114

المنوفيةالعلمىمبصرالصواف ابراهيم السيد احمد137115

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى محمد رمضان احمد137116

المنوفيةالعلمىمبصرقمح العظيم عبد عيد احمد137117

المنوفيةالعلمىمبصرعزيز سالم الحميد عبد رأفت حسين137118

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود سعيد احمد سعيد137119

المنوفيةالعلمىمبصرقمح العظيم عبد عيد الرحمن عبد137120

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى الرازق عبد مصطفى هللا عبد137121

المنوفيةالعلمىمبصراالسطى الحميد عبد ايمن عمر137122

المنوفيةالعلمىمبصرعلى الحاج الدين مجد اشرف محمد137123

المنوفيةالعلمىمبصروالى حجازى احمد حجازى محمد137124

المنوفيةالعلمىمبصرراضى محمد السميع عبد محمد137125

المنوفيةالعلمىمبصرالشاويش موسى محمد مصطفى محمد137126

المنوفيةالعلمىمبصرعمر محمد محمد محمود137127

المنوفيةالعلمىمبصرجبل ابو جابر شحاته ابراهيم137128

المنوفيةالعلمىمبصرالكومى مصطفى جمال سعد جمال137129

المنوفيةالعلمىمبصرعيد محمد رزق احمد رزق137130

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد الجيد عبد صادق محمد هللا عبد137131

المنوفيةالعلمىمبصرالرؤف عبد محمد فهمى محمد يوسف137132

المنوفيةالعلمىمبصرالمرشدى على السيد محمد احمد137133

المنوفيةالعلمىمبصرعماره محمد جابر احمد هللا عبد137134

المنوفيةالعلمىمبصريونس على حامد محمد هللا عبد137135

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد ممدوح محمد137136

المنوفيةالعلمىمبصرمروان ابراهيم محمد صابر عبده محمود137137

المنوفيةالعلمىمبصرطاحون محمود السيد ابراهيم مصطفى137138

المنوفيةالعلمىمبصررضوان عزام احمد سعيد احمد137139

المنوفيةالعلمىمبصرالغتمى المقصود عبد العزيز عبد احمد137140

المنوفيةالعلمىمبصرغانم الحميد عبد الرازق عبد محمد احمد137141
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ن516مليج

ن639مليج

ن355باص شبرا

ن399باص شبرا

راسبباص شبرا

ن589باص شبرا

ن533باص شبرا

ثانباص شبرا

ن382باص شبرا

راسبباص شبرا

ن557باص شبرا

ن469باص شبرا

ن546باص شبرا

ثانباص شبرا

ن548موسى ميت

ثانموسى ميت

ن459موسى ميت

ن578موسى ميت

ثانموسى ميت

ثانموسى ميت

ن595.5موسى ميت

ن461موسى ميت

ن573موسى ميت

ثانموسى ميت

متخلفموسى ميت

ن505موسى ميت

ثانموسى ميت

ن543موسى ميت

ن512.5الدالتون

ن502الدالتون

ن550الدالتون

ن551الدالتون

ن596الدالتون

ن433زوير

راسبزوير

ن479زوير

ن403زوير

ن404زوير

ن396زوير

ن478السبع بركة

ن434السبع بركة

ن444السبع بركة
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المنوفيةالعلمىمبصرعرب على محمود محمد احمد137142

المنوفيةالعلمىمبصراحمد احمد محمد ناصر احمد137143

المنوفيةالعلمىمبصرعطا السيد محمدى ياسر احمد137144

المنوفيةالعلمىمبصربكر نجيب محمد جمال اسامه137145

المنوفيةالعلمىمبصرعبوده ابراهيم السيد محمد اسالم137146

المنوفيةالعلمىمبصرقحيل احمد محمد لبيب الحسن137147

المنوفيةالعلمىمبصرالعطا ابو متولى محمد احمد حمزه137148

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد محمود محمود محمد زياد137149

المنوفيةالعلمىمبصرسالم ابراهيم سعد طارق سعد137150

المنوفيةالعلمىمبصرالسعداوى السيد سعد محمد سعد137151

المنوفيةالعلمىمبصرسالم المرسى هللا عبد محمد سعيد137152

المنوفيةالعلمىمبصربكر اسماعيل احمد على137153

المنوفيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الدين محيى زكريا الدين فخر137154

المنوفيةالعلمىمبصرسليم الفتاح عبد الدين محيى محمود كمال137155

المنوفيةالعلمىمبصرالشيشينى محمد جمال محمد137156

المنوفيةالعلمىمبصرالقناوى العال ابو جابر ناصر محمد137157

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد فريد الرؤف عبد هانى محمد137158

المنوفيةالعلمىمبصرالشحات احمد حسن احمد محمود137159

المنوفيةالعلمىمبصربكر محمد ابراهيم سعيد محمود137160

المنوفيةالعلمىمبصراالجدر الصاوى وائل مصطفى137161

المنوفيةالعلمىمبصرعامر احمد رمضان حمدى يوسف137162

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم حمزه زينهم محمد احمد137163

المنوفيةالعلمىمبصرالزغبى شلبى الحميد عبد اسالم137164

المنوفيةالعلمىمبصرالمالح السيد على سعيد عمرو137165

المنوفيةالعلمىمبصرطعيمه ابو ابراهيم محمد السيد محمد137166

المنوفيةالعلمىمبصرصقر متولى ذكى ناجى محمد137167

المنوفيةالعلمىمبصرالدين زين امين محمود مؤمن137168

المنوفيةالعلمىمبصرالبدوى الرحمن عبد مصطفى حسان137169

المنوفيةالعلمىمبصرالصباغ سعد ناصر سعد137170

المنوفيةالعلمىمبصرحجاج احمد الرحيم عبد احمد الرحيم عبد137171

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد فتحى هللا عبد137172

المنوفيةالعلمىمبصرعيسوى على كامل بهاء كامل137173

المنوفيةالعلمىمبصرالسمرى جالل محمد احمد محمد137174

المنوفيةالعلمىمبصرفارس طلبه فارس محمد137175

المنوفيةالعلمىمبصرالجواد عبد العزب محمود طارق مصطفى137176

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود محمد العاطى عبد ابراهيم احمد137177

المنوفيةالعلمىمبصرالعفيفى سالم احمد اشرف احمد137178

المنوفيةالعلمىمبصرالعرب عز الفتاح عبد السيد حسن احمد137179

المنوفيةالعلمىمبصرالحميد عبد سعد حمدى احمد137180

المنوفيةالعلمىمبصرالشين الفتاح عبد رمضان احمد137181

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عطا مأمون صبحى احمد137182

المنوفيةالعلمىمبصرفرج ابراهيم محروس محمود احمد137183
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ن615السبع بركة

ن572السبع بركة

ثانالسبع بركة

ن559السبع بركة

ن593السبع بركة

راسبالسبع بركة

ن585السبع بركة

ثانالسبع بركة

ثانالسبع بركة

ن516السبع بركة

ن548السبع بركة

ن460السبع بركة

ن469السبع بركة

ن588السبع بركة

ن479السبع بركة

ن624السبع بركة

ثانالسبع بركة

ن355السبع بركة

متخلفالسبع بركة

ن390السبع بركة

ن434السبع بركة

ن540بالمنوفية الروضة

ن352بالمنوفية الروضة

ن444بالمنوفية الروضة

ن570بالمنوفية الروضة

ن465بالمنوفية الروضة

ثانبالمنوفية الروضة

ن388هورين

ن593هورين

ن615هورين

ن557هورين

ثانهورين

ن373هورين

ن500هورين

ن603هورين

ن467.5قويسنا

راسبقويسنا

ثانقويسنا

ن555قويسنا

ن476قويسنا

ن420.5قويسنا

ن507قويسنا
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المنوفيةالعلمىمبصرعيسى حامد منير احمد137184

المنوفيةالعلمىمبصركامل بكرى صبحى اسماعيل137185

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى حامد السيد حامد137186

المنوفيةالعلمىمبصرالرخ الظاهر عبد مجدى حاتم137187

المنوفيةالعلمىمبصرشلبى يوسف يوسف حسن137188

المنوفيةالعلمىمبصرفرج توفيق سعد زياد137189

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد فريد محمد الدين سيف137190

المنوفيةالعلمىمبصرجمعه عطيه فوزى محمد عادل137191

المنوفيةالعلمىمبصرالعيسوى محمد محمد السيد الرحمن عبد137192

المنوفيةالعلمىمبصرنوح احمد سليمان سامى هللا عبد137193

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد عصمت محمد عصمت137194

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد محمد العظيم عبد ايهاب عمار137195

المنوفيةالعلمىمبصرالهادى عبد الحميد عبد نبيه ابراهيم محمد137196

المنوفيةالعلمىمبصراللطيف عبد احمد ايمن محمد137197

المنوفيةالعلمىمبصرمجاهد الوهاب عبد محفوظ احمد محمود137198

المنوفيةالعلمىمبصرالعفيفى السيد العظيم عبد سمير محمود137199

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم مختار محمد احمد مختار137200

المنوفيةالعلمىمبصرالقوى عبد السيد القادر عبد مصعب137201

المنوفيةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد محمود مصطفى137202

المنوفيةالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى عزت الدين نور137203

المنوفيةالعلمىمبصرحسن عيد ابراهيم جابر يحيى137204

المنوفيةالعلمىمبصرالجمال احمد امير احمد137205

المنوفيةالعلمىمبصرشادى احمد السيد اسالم137206

المنوفيةالعلمىمبصربيومى المهدى عبد محمد اسالم137207

المنوفيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد احمد حازم137208

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد العال عبد حسن الرحمن عبد137209

المنوفيةالعلمىمبصرالليثى العليم عبد فوزى العليم عبد137210

المنوفيةالعلمىمبصرعامر مصطفى محمود هللا عبد137211

المنوفيةالعلمىمبصرالعطار المجيد عبد صبحى المجيد عبد137212

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم الرازق عبد محمد عمر137213

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد على مصطفى على137214

المنوفيةالعلمىمبصرشرف مصيلحى غريب اشرف محمد137215

المنوفيةالعلمىمبصريوسف الحسينى مجدى محمد137216

المنوفيةالعلمىمبصرمحفوظ على مجدى محمد137217

المنوفيةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد احمد سعيد احمد137218

المنوفيةالعلمىمبصرالدين سيف محمد هللا عبد احمد137219

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد امين محمد احمد137220

المنوفيةالعلمىمبصربخيت محمد الغنى عبد مدين ابو سيف137221

المنوفيةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد احمد مصطفى محمد137222

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد ظريف اسماعيل ابراهيم137223

المنوفيةالعلمىمبصرمنصور الرحمن عبد طه محمد طه137224

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد منصور السالم عبد137225
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ن392.5قويسنا

ثانقويسنا

ن497قويسنا

ثانقويسنا

راسبقويسنا

ن386قويسنا

ن367قويسنا

ن499قويسنا

ثانقويسنا

ن517قويسنا

ن576قويسنا

ن626قويسنا

راسبقويسنا

ثانقويسنا

ثانقويسنا

راسبقويسنا

ن513قويسنا

ن553قويسنا

ثانقويسنا

ثانقويسنا

ن422قويسنا

ثانالرمل عرب

ن414الرمل عرب

ثانالرمل عرب

ن477الرمل عرب

راسبالرمل عرب

ن431الرمل عرب

متخلفالرمل عرب

ثانالرمل عرب

ن578الرمل عرب

ن597الرمل عرب

راسبالرمل عرب

ن555الرمل عرب

ثانالرمل عرب

ثاندملو منشأة

ن371دملو منشأة

ثاندملو منشأة

ثاندملو منشأة

ن531دملو منشأة

ثانبره ميت

ن537بره ميت

ثانبره ميت
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المنوفيةالعلمىمبصرقنصوه المعطى عبد يحيى المعطى عبد137226

المنوفيةالعلمىمبصرعوف مرسى الرحمن عبد محمد137227

المنوفيةالعلمىمبصرخليل رفاعى ابراهيم ياسر137228

المنوفيةالعلمىمبصررزق الحميد عبد خالد احمد137229

المنوفيةالعلمىمبصرزهران محمود محمد احمد137230

المنوفيةالعلمىمبصرطه احمد ايمن الرحمن عبد137231

المنوفيةالعلمىمبصررضوان هللا عوض مصطفى الرحمن عبد137232

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد الغنى عبد عزت عصام عزت137233

المنوفيةالعلمىمبصرعطوه طلبه الغنى عبد ابراهيم على137234

المنوفيةالعلمىمبصرعمران مسعود على محمد على137235

المنوفيةالعلمىمبصربركات ابراهيم طه شعبان مازن137236

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد طه اسماعيل مصطفى137237

المنوفيةالعلمىمبصرعمر حمدى كريم مصطفى137238

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد الفتوح ابو محمد مصطفى137239

المنوفيةالعلمىمبصرالعظيم عبد امين محمد معاذ137240

المنوفيةالعلمىمبصرصالح محروس العزيز عبد سعيد يوسف137241

المنوفيةالعلمىمبصرشرشر فوزى محمد ابى137242

المنوفيةالعلمىمبصرخميس الدين محى جابر احمد137243

المنوفيةالعلمىمبصرالبرى على رأفت احمد137244

المنوفيةالعلمىمبصرجمعه غريب سالم اسالم137245

المنوفيةالعلمىمبصرحشيش المقصود عبد محمد اويس137246

المنوفيةالعلمىمبصرالبنا المقصود عبد محمود حسن137247

المنوفيةالعلمىمبصرالديب ابراهيم محمد سمير137248

المنوفيةالعلمىمبصرالبرى اليزيد ابو البرى الحميد عبد137249

المنوفيةالعلمىمبصرالشحنه على احمد الرحمن عبد137250

المنوفيةالعلمىمبصرخالف محمد حسنين هللا عبد137251

المنوفيةالعلمىمبصرالنمر محمد سامى هللا عبد137252

المنوفيةالعلمىمبصراحمد سيد ابو فؤاد محمد فؤاد137253

المنوفيةالعلمىمبصرالصيفى عطا سليم كريم137254

المنوفيةالعلمىمبصراالقرع محمد محمد مجدى137255

المنوفيةالعلمىمبصرموسى محمد ابراهيم محمد137256

المنوفيةالعلمىمبصرالديب فرج احمد محمد137257

المنوفيةالعلمىمبصرعالم جميل خالد محمد137258

المنوفيةالعلمىمبصرالكومى شلبى مصطفى محمد137259

المنوفيةالعلمىمبصرالحالج سعيد بدر محمود137260

المنوفيةالعلمىمبصرهللا جاب المعطى عبد محمد صبحى محمود137261

المنوفيةالعلمىمبصرالتراس احمد متولى الحافظ عبد محمود137262

المنوفيةالعلمىمبصربدر احمد على محمود137263

المنوفيةالعلمىمبصرهللا جاب صبحى يسين محمود137264

المنوفيةالعلمىمبصرالمشد على احمد مصطفى137265

المنوفيةالعلمىمبصرالبدوى مصطفى السيد مصطفى137266

المنوفيةالعلمىمبصرشعيب ابو محمود محمد مصطفى137267
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ثانبره ميت

ثانبره ميت

ن465بره ميت

ثانخنان ام

ثانخنان ام

راسبخنان ام

ن515.5خنان ام

ن428خنان ام

راسبخنان ام

ن420خنان ام

ثانخنان ام

راسبخنان ام

ن473خنان ام

ثانخنان ام

راسبخنان ام

ن503خنان ام

ن563تال

ثانتال

ن476تال

ن624تال

راسبتال

ن625تال

راسبتال

راسبتال

ن598تال

ن600تال

ن633تال

ن357تال

ثانتال

ن429تال

ثانتال

ن541تال

ن599تال

ن580تال

ن572تال

ثانتال

ن604تال

ن412تال

ن601تال

ن433تال

ن519.5تال

ن607تال
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المنوفيةالعلمىمبصربلوز عطيه السيد نادر137268

المنوفيةالعلمىمبصرمعداوى صالح محمد هادى137269

المنوفيةالعلمىمبصرالنحاس اليزيد ابو رجب احمد137270

المنوفيةالعلمىمبصرالواعر رزق سعيد احمد137271

المنوفيةالعلمىمبصرالفرماوى المحسن عبد الحافظ عبد احمد137272

المنوفيةالعلمىمبصرحسن كامل محمد ماهر احمد137273

المنوفيةالعلمىمبصرشحاته محمد محمود احمد137274

المنوفيةالعلمىمبصرداود احمد عزت اسالم137275

المنوفيةالعلمىمبصرالفرماوى الحكيم عبد مجدى اسالم137276

المنوفيةالعلمىمبصرخليفه شحاته عادل ايهاب137277

المنوفيةالعلمىمبصرالشافعى منجود المولى عبد حاتم137278

المنوفيةالعلمىمبصريونس الحفيظ عبد محمود الحفيظ عبد137279

المنوفيةالعلمىمبصرالحليم عبد سعد اسامه الرحمن عبد137280

المنوفيةالعلمىمبصرسمره السيد الحميد عبد الرحمن عبد137281

المنوفيةالعلمىمبصرنصار هللا عبد محمد هللا عبد137282

المنوفيةالعلمىمبصرالمسير فتحى العاطى عبد فتحى137283

المنوفيةالعلمىمبصررمضان محمد ابراهيم محمد137284

المنوفيةالعلمىمبصرالديب عاشور اكرم محمد137285

المنوفيةالعلمىمبصرطافش ابو مصطفى حمدى محمد137286

المنوفيةالعلمىمبصرالمسلوت الستار عبد العابدين زين محمد137287

المنوفيةالعلمىمبصرالقاضى اليزيد ابو سعيد محمد137288

المنوفيةالعلمىمبصرريه ابو الغباشى سعيد محمد137289

المنوفيةالعلمىمبصردعبس حامد كمال محمد137290

المنوفيةالعلمىمبصرخليفه الحميد عبد عادل محمود137291

المنوفيةالعلمىمبصرالشهالى السالم عبد وليد محمود137292

المنوفيةالعلمىمبصرالمسلوت محمد هللا عبد مصطفى137293

المنوفيةالعلمىمبصرمؤمن احمد سيد متولى نبيل137294

المنوفيةالعلمىمبصرخليل الحق عبد المجيد عبد يوسف137295

المنوفيةالعلمىمبصرالوسيمى الزناتى خالد الرحمن عبد137296

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل العزيز عبد محمد العزيز عبد137297

المنوفيةالعلمىمبصرناجى ابو الوهاب عبد ابراهيم محمد137298

المنوفيةالعلمىمبصرالجزار منصور السيد منصور137299

المنوفيةالعلمىمبصرالمغربى احمد شعبان يوسف137300

المنوفيةالعلمىمبصرالقصاص عشرى سامى احمد137301

المنوفيةالعلمىمبصرالمسلمانى فهمى المنعم عبد احمد137302

المنوفيةالعلمىمبصرعمار الرازق عبد محمد احمد137303

المنوفيةالعلمىمبصرغيث ابراهيم سعيد ابراهيم137304

المنوفيةالعلمىمبصرالمعاملى فتحى ممدوح اسالم137305

المنوفيةالعلمىمبصرمرزوق ابراهيم ياسر امير137306

المنوفيةالعلمىمبصرالفقى السيد النصر سيف السيد137307

المنوفيةالعلمىمبصرعشيبه النبى عبد ناصر الحميد عبد137308

المنوفيةالعلمىمبصرحجازى القادر عبد رمضان الرحمن عبد137309
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ثانتال

ثانتال

ثانزرقان

ن569زرقان

ن454زرقان

ن508زرقان

ن452زرقان

ن579زرقان

ن602زرقان

ن574زرقان

ثانزرقان

ثانزرقان

ن606زرقان

ن600زرقان

ن378زرقان

ن600زرقان

ن524زرقان

ن512زرقان

ن439زرقان

ن489زرقان

ثانزرقان

ن596زرقان

ن570زرقان

ن509زرقان

ن521زرقان

ن494زرقان

ن541زرقان

ن573زرقان

ن581دلكة طوخ

ن624دلكة طوخ

ن618دلكة طوخ

ن616دلكة طوخ

راسبدلكة طوخ

ثانبمم

ن502بمم

راسببمم

ثانبمم

ن632بمم

ن487بمم

ن491بمم

راسببمم

راسببمم
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المنوفيةالعلمىمبصرعشيبه ذكى ناير الرحمن عبد137310

المنوفيةالعلمىمبصرعمار محمد فيصل العزيز عبد137311

المنوفيةالعلمىمبصرجامع مهدى احمد هللا عبد137312

المنوفيةالعلمىمبصرموسى العزيز عبد اسماعيل محمد137313

المنوفيةالعلمىمبصرعشيبه احمد ماهر محمد137314

المنوفيةالعلمىمبصرالسقا سليمان اللطيف عبد مصطفى137315

المنوفيةالعلمىمبصرشكر حافظ محمد محمد مصطفى137316

المنوفيةالعلمىمبصرعياد شعبان محمد محسن معتصم137317

المنوفيةالعلمىمبصرشلتوت الهادى عبد هانى مؤمن137318

المنوفيةالعلمىمبصرحشيش ابراهيم العزيز عبد يوسف137319

المنوفيةالعلمىمبصرعالم احمد سامى ابراهيم137320

المنوفيةالعلمىمبصرظهره ناصر الدين عالء احمد137321

المنوفيةالعلمىمبصرالعال عبد ابراهيم محمد احمد137322

المنوفيةالعلمىمبصرالجزار المنعم عبد هانى احمد137323

المنوفيةالعلمىمبصررياض محمود يوسف اسالم137324

المنوفيةالعلمىمبصرهللا فتح المنعم عبد محمود حسن137325

المنوفيةالعلمىمبصرالبديوى بدوى محمد حسين137326

المنوفيةالعلمىمبصرهللا جاب حلمى الوارث عبد حلمى137327

المنوفيةالعلمىمبصربلح محمد ماهر الرحمن عبد137328

المنوفيةالعلمىمبصرعبيد الستار عبد محمد الرحمن عبد137329

المنوفيةالعلمىمبصرجمعه زكى ياسر الرحمن عبد137330

المنوفيةالعلمىمبصرالباجورى السيد على هللا عبد137331

المنوفيةالعلمىمبصرشهاب عيد جمال هللا عبد137332

المنوفيةالعلمىمبصرالنجار العنين ابو رمضان هللا عبد137333

المنوفيةالعلمىمبصرالبريدى يوسف طلعت هللا عبد137334

المنوفيةالعلمىمبصرقنعر محمد اللطيف عبد محمد عمر137335

المنوفيةالعلمىمبصرنجم سعيد جمال طارق137336

المنوفيةالعلمىمبصرالنويشى فتحى شعبان فتحى137337

المنوفيةالعلمىمبصرالصعيدى محمد ناجى كريم137338

المنوفيةالعلمىمبصرغنيم امين رمضان محمد137339

المنوفيةالعلمىمبصرالشيخ جالل محمد شريف محمد137340

المنوفيةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد طلعت محمد137341

المنوفيةالعلمىمبصرشلبى ابو محمد المعطى عبد محمد137342

المنوفيةالعلمىمبصرالسيسى العليم عبد مبروك محمد137343

المنوفيةالعلمىمبصروهبه السيد محمود محمد137344

المنوفيةالعلمىمبصرعامر الدسوقى ابراهيم محمود محمد137345

المنوفيةالعلمىمبصرعصر الحميد عبد مجدى محمد137346

المنوفيةالعلمىمبصرعماره محمود صبحى محمود137347

المنوفيةالعلمىمبصرالزرقانى رجب حسن معاذ137348

المنوفيةالعلمىمبصرالحبشى السالم عبد طلعت مصطفى137349

المنوفيةالعلمىمبصرغانم مصطفى الدين نور مصطفى137350

المنوفيةالعلمىمبصرزايد عثمان محمد يوسف137351
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ن527بمم

ن630بمم
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ن481بمم
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ن574الشهداء

ن630.5الشهداء

ن447.5الشهداء
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ثانالشهداء
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ثانالشهداء

راسبالشهداء

ن446الشهداء

ن497الشهداء

ن447الشهداء

ن573الشهداء

راسبالشهداء

ن568الشهداء

ن592الشهداء

ن601الشهداء

ن433الشهداء

ن425الشهداء

ن401الشهداء

ن453الشهداء

ن402الشهداء

ن377.5الشهداء

ن450الشهداء

ن361الشهداء
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المنوفيةالعلمىمبصرالكبير احمد الشحات احمد137352

المنوفيةالعلمىمبصرالقصاص محمد جمال احمد137353

المنوفيةالعلمىمبصرالغلبان الستار عبد خالد احمد137354

المنوفيةالعلمىمبصرالفقى رجب رضوان احمد137355

المنوفيةالعلمىمبصرالعقباوى احمد رمضان احمد137356

المنوفيةالعلمىمبصرالعفيفى على سامى احمد137357

المنوفيةالعلمىمبصرعمران احمد الشافى عبد احمد137358

المنوفيةالعلمىمبصرهير ابراهيم الفتاح عبد احمد137359

المنوفيةالعلمىمبصرالزغبى احمد محمد احمد137360

المنوفيةالعلمىمبصرالعقباوى احمد محمد احمد137361

المنوفيةالعلمىمبصرالبرلسى حلمى محمد احمد137362

المنوفيةالعلمىمبصرالشيخ محمد محمد احمد137363

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد حمدى محمد بليغ احمد137364

المنوفيةالعلمىمبصرسعد محمد يسرى احمد137365

المنوفيةالعلمىمبصرالصعوه احمد السيد رمضان ايمن137366

المنوفيةالعلمىمبصرالفخرانى محمود جمال بهاء137367

المنوفيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم محمد بهاء137368

المنوفيةالعلمىمبصرالهوارى حسن حمدى حسام137369

المنوفيةالعلمىمبصرشعيب العزيز عبد محمد العزيز عبد137370

المنوفيةالعلمىمبصرعالم قطب على عبده137371

المنوفيةالعلمىمبصرناجى على اشرف على137372

المنوفيةالعلمىمبصرالخولى الحفيظ عبد العزيز عبد عمر137373

المنوفيةالعلمىمبصرالهوارى فتحى ياسر فتحى137374

المنوفيةالعلمىمبصرالمنوفى هللا عبد جمال محمد137375

المنوفيةالعلمىمبصرالغلبان الفتاح عبد ربيع محمد137376

المنوفيةالعلمىمبصرالشاذلى السيد رضا محمد137377

المنوفيةالعلمىمبصرشنب ابو فتحى رضا محمد137378

المنوفيةالعلمىمبصرالزغبى احمد سامى محمد137379

المنوفيةالعلمىمبصرالشاعر على سعيد محمد137380

المنوفيةالعلمىمبصرعامر السيد القوى عبد عادل محمد137381

المنوفيةالعلمىمبصرالقط العزيز عبد فؤاد محمد137382

المنوفيةالعلمىمبصرالقط العزيز عبد فتحى محمد137383

المنوفيةالعلمىمبصراللطيف عبد فتحى السيد محمود137384

المنوفيةالعلمىمبصرالهجين الفتاح عبد جمال محمود137385

المنوفيةالعلمىمبصرالسقا محمد جمال محمود137386

المنوفيةالعلمىمبصرظالم ابو العزيز عبد شعبان محمود137387

المنوفيةالعلمىمبصرمريقه محمود مجدى محمود137388

المنوفيةالعلمىمبصرقبالى الصاوى محمد مصطفى137389

المنوفيةالعلمىمبصرقرشود احمد ابراهيم نزيه137390

المنوفيةالعلمىمبصرزغيب عباس رمضان يوسف137391

المنوفيةالعلمىمبصرالجنداوى محمد اشرف احمد137392

المنوفيةالعلمىمبصرادريس اسماعيل ايمن احمد137393
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ن560دراجيل

ثاندراجيل

راسبدراجيل

ثاندراجيل

ن384دراجيل

ن619دراجيل

ن386دراجيل

ن457دراجيل

ن513دراجيل

ن536دراجيل

ن537دراجيل

ن487دراجيل

ثاندراجيل

ن382دراجيل

ن533دراجيل

ن460دراجيل

ثاندراجيل

ن477دراجيل

ثاندراجيل

ن411دراجيل

ن473دراجيل

ثاندراجيل

ن445دراجيل

ثاندراجيل

ثانبشتامى
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المنوفيةالعلمىمبصرالعفيفى ابراهيم خالد احمد137394

المنوفيةالعلمىمبصرجميل محمد سعيد احمد137395

المنوفيةالعلمىمبصررزق القادر عبد كامل احمد137396

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد سليمان عوض محمد احمد137397

المنوفيةالعلمىمبصرالوكيل حسن جمال حسن137398

المنوفيةالعلمىمبصرالبنبى سعد حمدى سعد137399

المنوفيةالعلمىمبصرجازيه ابو محمد محمد العزيز عبد137400

المنوفيةالعلمىمبصرالعربى كامل رضا كامل137401

المنوفيةالعلمىمبصرجبر فاروق ثروت محمد137402

المنوفيةالعلمىمبصرخليف محمد حامد رجب محمد137403

المنوفيةالعلمىمبصرمشعل هللا عبد ناصر محمد137404

المنوفيةالعلمىمبصررزق احمد محمود ياسر137405

المنوفيةالعلمىمبصرالنور ابو احمد حمدان احمد137406

المنوفيةالعلمىمبصرالشامى حسن حمدى احمد137407

المنوفيةالعلمىمبصرالديب حسن خالد احمد137408

المنوفيةالعلمىمبصرالحصرى توفيق رمزى احمد137409

المنوفيةالعلمىمبصرالمال مصطفى شبل احمد137410

المنوفيةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد عادل احمد137411

المنوفيةالعلمىمبصربدر اللطيف عبد الظاهر عبد احمد137412

المنوفيةالعلمىمبصرخالف مصطفى على احمد137413

المنوفيةالعلمىمبصرهيكل ابراهيم محمد احمد137414

المنوفيةالعلمىمبصرعلى محمود الحميد عبد انس137415

المنوفيةالعلمىمبصربردانه سعيد حلمى بالل137416

المنوفيةالعلمىمبصرعسر حسن انور حسن137417

المنوفيةالعلمىمبصرواصل الغنى عبد احمد الدين شرف137418

المنوفيةالعلمىمبصرخليل السيد الحميد عبد شوقى الحميد عبد137419

المنوفيةالعلمىمبصرعفيفى السيد فوزى الرحمن عبد137420

المنوفيةالعلمىمبصرحنطور المنعم عبد حمدى المنعم عبد137421

المنوفيةالعلمىمبصررزق ابو احمد احمد عمر137422

المنوفيةالعلمىمبصرعليوه محمود حنفى عمر137423

المنوفيةالعلمىمبصرسالمان الرؤف عبد محمد اشرف محمد137424

المنوفيةالعلمىمبصرحمزه بدير حمدى محمد137425

المنوفيةالعلمىمبصرطلحه محمد سمير محمد137426

المنوفيةالعلمىمبصرطه جبر صافى محمد137427

المنوفيةالعلمىمبصرواصل محمود اللطيف عبد محمد137428

المنوفيةالعلمىمبصرالدين زين محمد ربه عبد محمد137429

المنوفيةالعلمىمبصرحالوه العظيم عبد عصام محمد137430

المنوفيةالعلمىمبصرشلبى فؤاد عطا محمد137431

المنوفيةالعلمىمبصرخالف حسن مصطفى على محمد137432

المنوفيةالعلمىمبصرالفقى الفتاح عبد كمال محمد محمد137433

المنوفيةالعلمىمبصرقابل هللا عبد مصطفى محمد137434

المنوفيةالعلمىمبصرالشيخ محمد عصام محمود137435
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ن434بشتامى

ثانبشتامى

ثانبشتامى
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ثانالعراقية
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ن442العراقية

راسبالعراقية

ثانالعراقية

ن615العراقية

ن384.5العراقية

ن469العراقية

ن466.5العراقية

ن465العراقية

ن492.5العراقية

ن614العراقية

راسبالعراقية

ن613العراقية

ن436.5العراقية

ن576العراقية

راسبالعراقية

ن451.5العراقية

ثانالعراقية

ن529العراقية

ن618العراقية

ن615العراقية

ن603العراقية

ن506العراقية

ن498العراقية

ن422العراقية



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5025

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنوفيةالعلمىمبصرصباح فاروق عيد محمود137436

المنوفيةالعلمىمبصركشك السيد بدر مصطفى137437

المنوفيةالعلمىمبصرسعد محمد عصام مصطفى137438

المنوفيةالعلمىمبصرالشرقاوى شاهين ياسر مصطفى137439

المنوفيةالعلمىمبصرحميده محمود ابراهيم يوسف137440

المنوفيةالعلمىمبصرغطاس الفتاح عبد احمد احمد137441

المنوفيةالعلمىمبصرموسى السيد محروس اسالم137442

المنوفيةالعلمىمبصرعثمان احمد محمد احمد محمد137443

المنوفيةالعلمىمبصرصالح على انيس محمد137444

المنوفيةالعلمىمبصرزيدان الفتاح عبد الحميد عبد محمد137445

المنوفيةالعلمىمبصرزيدان العزيز عبد عيد محمد137446

المنوفيةالعلمىمبصرحموده رشاد سعيد احمد137447

المنوفيةالعلمىمبصرزيد ابو محمود الواحد عبد احمد137448

المنوفيةالعلمىمبصرالقونى على محمد اسامه137449

المنوفيةالعلمىمبصرالصعيدى القادر عبد حامد حمدى137450

المنوفيةالعلمىمبصرشاهين فتحى محمد فتحى صفوان137451

المنوفيةالعلمىمبصرالحفيظ عبد محمود عالم ضياء137452

المنوفيةالعلمىمبصرالغنام احمد جمعه هللا عبد137453

المنوفيةالعلمىمبصرالخولى الوهاب عبد محمد هللا عبد137454

المنوفيةالعلمىمبصرالجارحى عطيه محمد فادى137455

المنوفيةالعلمىمبصرفوده يوسف ابراهيم محمد137456

المنوفيةالعلمىمبصرربيع فرج احمد محمد137457

المنوفيةالعلمىمبصردرويش احمد انور محمد137458

المنوفيةالعلمىمبصرالغنام اللطيف عبد ايمن محمد137459

المنوفيةالعلمىمبصرهجرس حسن جمال محمد137460

المنوفيةالعلمىمبصربدر مبروك فوزى محمد137461

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد محمد مجدى محمد137462

المنوفيةالعلمىمبصرناصر محمود سامى محمود137463

المنوفيةالعلمىمبصرالغنام محمد عمر محمود137464

المنوفيةالعلمىمبصردرويش محمود فهمى محمود137465

المنوفيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الشافى عبد محمود الدين نور137466

المنوفيةالعلمىمبصرحسن ابو احمد حسين ابراهيم137467

المنوفيةالعلمىمبصرالروس ابو كمال حمدى احمد137468

المنوفيةالعلمىمبصرالسميع عبد صالح رأفت احمد137469

المنوفيةالعلمىمبصرزغلول عطيه العزيز عبد العزيز عبد احمد137470

المنوفيةالعلمىمبصرحسين احمد سعيد الناصر عبد احمد137471

المنوفيةالعلمىمبصرمبارك احمد محمود احمد137472

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل المهدى محمد احمد اسماعيل137473

المنوفيةالعلمىمبصرالجزار اسماعيل عادل اسماعيل137474

المنوفيةالعلمىمبصرحسن محمد هياج محمد حسن137475

المنوفيةالعلمىمبصرشتيه ابراهيم اشرف خالد137476

المنوفيةالعلمىمبصرحسان عزت احمد الرحمن عبد137477
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ن513العراقية

ن573العراقية
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ن455العراقية

ثانالعراقية
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ن431الشبع كفر

ن626الشبع كفر

ن540الشبع كفر

ثانالشبع كفر

ن517الشبع كفر

ن439الشبع كفر

ن623الشبع كفر

ن427الشبع كفر

ن422الشبع كفر

ن427الباجور

ن424الباجور

ن437الباجور

ن439الباجور

ن427الباجور

ن543الباجور

ن469الباجور

ن505الباجور

ن378الباجور

ن600الباجور

ثانالباجور
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المنوفيةالعلمىمبصرالعشرى محمود السيد الرحمن عبد137478

المنوفيةالعلمىمبصرالحاجه جمعه ايمن الرحمن عبد137479

المنوفيةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد جالل عماد الرحمن عبد137480

المنوفيةالعلمىمبصريوسف السيد محمد الرحمن عبد137481

المنوفيةالعلمىمبصرخالد محمد محمد الرحمن عبد137482

المنوفيةالعلمىمبصرسلطان العزيز عبد وائل العزيز عبد137483

المنوفيةالعلمىمبصرالغفارالتحيوى عبد على الغفار عبد137484

المنوفيةالعلمىمبصرزنون محمد احمد محمد هللا عبد137485

المنوفيةالعلمىمبصربدر عطيه الحميد عبد عالء عطيه137486

المنوفيةالعلمىمبصرقطب محمد رشدى مجدى عمر137487

المنوفيةالعلمىمبصرالجندى الحافظ عبد فوزى محمد عمر137488

المنوفيةالعلمىمبصردرويش الهادى عبد جمال محمد137489

المنوفيةالعلمىمبصرحسن العزيز عبد فهمى حسن محمد137490

المنوفيةالعلمىمبصروهيب محمود كمال محمد137491

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الفضيل عبد محمد وائل محمد137492

المنوفيةالعلمىمبصراللطيف عبد عبده صبحى صالح مصطفى137493

المنوفيةالعلمىمبصرفضيله نصر ايمن نصر137494

المنوفيةالعلمىمبصرالمقصود عبد ابراهيم جمعه ابراهيم137495

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم الحسينى العظيم عبد سامى احمد137496

المنوفيةالعلمىمبصرعفيفى الرازق عبد زينهم مصطفى احمد137497

المنوفيةالعلمىمبصرنجم المحسن عبد مختار اسالم137498

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد بدراوى الستار عبد ايهاب137499

المنوفيةالعلمىمبصرخليل محمد عفيفى حمدى الرحمن عبد137500

المنوفيةالعلمىمبصرستوت السالم عبد رضوان طاهر عمرو137501

المنوفيةالعلمىمبصرسعد محمد صبحى محمد137502

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم احمد كامل احمد137503

المنوفيةالعلمىمبصرحسن ابو الفتاح عبد جمال الفتاح عبد137504

المنوفيةالعلمىمبصرموسى محمود على محمد137505

المنوفيةالعلمىمبصرحسين صباح سعيد احمد137506

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم ضيف طه احمد137507

المنوفيةالعلمىمبصرفهيم احمد محمد احمد137508

المنوفيةالعلمىمبصرالباقى عبد على يوسف احمد137509

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد صبحى فرج صبحى137510

المنوفيةالعلمىمبصرحجاج ابراهيم عيد ابراهيم137511

المنوفيةالعلمىمبصرمتولى البر عبد بالل احمد137512

المنوفيةالعلمىمبصرالبر عبد محمد حمدى احمد137513

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد مدكور رضا احمد137514

المنوفيةالعلمىمبصرحسن غريب جميل غريب احمد137515

المنوفيةالعلمىمبصربرين حسنى محمد احمد137516

المنوفيةالعلمىمبصرسالم صالح محمد احمد137517

المنوفيةالعلمىمبصرعامر محمد صبرى اسامه137518

المنوفيةالعلمىمبصربرين السيد محمد زياد137519



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5028

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبالباجور

ن534الباجور

ن459الباجور

ن587الباجور

ن427الباجور

ن513الباجور

ن581الباجور

ن504الباجور

ن499الباجور

ن565الباجور

ن558الباجور

ثانالباجور

ن511الباجور

ن490الباجور

ن454الباجور

ثانالباجور

ن437الباجور

ن497الضحاك سبك

ن371الضحاك سبك

ثانالضحاك سبك

ن571الضحاك سبك

ن406الضحاك سبك

ن456الضحاك سبك

ن591الضحاك سبك
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ن601مناوهلة

ن461مناوهلة
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ن589مشيرف

ن572مشيرف

ن523مشيرف

ن523مشيرف

ن537مشيرف

ن569بهناى
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ن555.5بهناى

ن572بهناى
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ن388.5بهناى

ن428.5بهناى



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5029

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم المطلب عبد مصباح على137520

المنوفيةالعلمىمبصرالسعداوى صبرى حافظ صبرى137521

المنوفيةالعلمىمبصرالسعود ابو ابراهيم مجدى محمد137522

المنوفيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد محمد عماد محمد137523

المنوفيةالعلمىمبصرنصر صابر محمد مجدى مصطفى137524

المنوفيةالعلمىمبصراحمد محمد اشرف ابراهيم137525

المنوفيةالعلمىمبصرشبايك توفيق محمد وليد توفيق137526

المنوفيةالعلمىمبصرالمنوفى حلمى محمود سهيل137527

المنوفيةالعلمىمبصرفرحات حامد وحيد شريف137528

المنوفيةالعلمىمبصرالعبد السيد الستار عبد احمد هللا عبد137529

المنوفيةالعلمىمبصراحمد سعيد عادل هللا عبد137530

المنوفيةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد رضا على137531

المنوفيةالعلمىمبصرالجبلى حسنى عصام عمير137532

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد احمد ممدوح كريم137533

المنوفيةالعلمىمبصرعمر خطاب خالد محمد137534

المنوفيةالعلمىمبصرحسنين هللا عبد عادل محمد137535

المنوفيةالعلمىمبصرالحميد عبد صالح الناصر عبد محمد137536

المنوفيةالعلمىمبصرالبربرى مرزوق المنعم عبد نبيل محمد137537

المنوفيةالعلمىمبصرالمنوفى المنعم عبد محمد يوسف137538

المنوفيةالعلمىمبصرحمود محمد اسامه احمد137539

المنوفيةالعلمىمبصرالصعيدى سعد السيد احمد137540

المنوفيةالعلمىمبصرشاهين الفتاح عبد محمود احمد137541

المنوفيةالعلمىمبصردره المؤمن عبد مصطفى احمد137542

المنوفيةالعلمىمبصرحفيشه الحميد عبد محمد امير137543

المنوفيةالعلمىمبصرزيد ابو السيد فتحى السيد137544

المنوفيةالعلمىمبصرالجزار حسن محمد حسن137545

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد صباح رمضان137546

المنوفيةالعلمىمبصرالكردى لبيب شاكر صالح137547

المنوفيةالعلمىمبصرسلطان جابر محمود طه137548

المنوفيةالعلمىمبصرحبيش على عاطف الرحمن عبد137549

المنوفيةالعلمىمبصرخليفه الرحمن عبد المعز عبد الرحمن عبد137550

المنوفيةالعلمىمبصرحنفى العزيز عبد كامل العزيز عبد137551

المنوفيةالعلمىمبصرغانم محمد صالح هللا عبد137552

المنوفيةالعلمىمبصرعلى محمد محمد هللا عبد137553

المنوفيةالعلمىمبصرالشاهد العاطى عبد احمد عاطف كريم137554

المنوفيةالعلمىمبصردره خوفو عماد كريم137555

المنوفيةالعلمىمبصرالغباشى سعيد احمد محمد137556

المنوفيةالعلمىمبصرالسحرتى محمد احمد محمد137557

المنوفيةالعلمىمبصراالسود صديق سامح محمد137558

المنوفيةالعلمىمبصرالتراس الفتاح عبد طه محمد137559

المنوفيةالعلمىمبصرمنصور احمد الرؤف عبد محمد137560

المنوفيةالعلمىمبصرهيكل الحميد عبد المنعم عبد محمد137561
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ن624بهناى

ثانبهناى

ن554بهناى

ن561.5بهناى

ن382بهناى

راسبالخضرة كفر

ن449.5الخضرة كفر

ن558الخضرة كفر

راسبالخضرة كفر

ثانالخضرة كفر

ن529الخضرة كفر

ن521الخضرة كفر

ن597الخضرة كفر

ن564الخضرة كفر

ثانالخضرة كفر

ن570الخضرة كفر

ن501.5الخضرة كفر

ن603الخضرة كفر

ن464الخضرة كفر

راسبمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ن634منوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ن582منوف

ثانمنوف

راسبمنوف

ن549منوف

ن588منوف

ثانمنوف

ن461منوف

ن413منوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف
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المنوفيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد كرم محمد137562

المنوفيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمود محمد137563

المنوفيةالعلمىمبصرالشاذلى المبروك مشحوت محمد137564

المنوفيةالعلمىمبصرالعدوى مصطفى رزق مصطفى137565

المنوفيةالعلمىمبصرالعنين ابو محمد صالح مصطفى137566

المنوفيةالعلمىمبصرهاشم النصر ابو الرحمن عبد مصطفى137567

المنوفيةالعلمىمبصرالنضار سعيد محمود مصطفى137568

المنوفيةالعلمىمبصركشك صابر احمد معاذ137569

المنوفيةالعلمىمبصرحسانين حسانين اشرف هيثم137570

المنوفيةالعلمىمبصرعميره محمد القادر عبد هشام137571

المنوفيةالعلمىمبصرالعنين ابو محمد صالح ياسين137572

المنوفيةالعلمىمبصرزيد ابو ابراهيم بالل يوسف137573

المنوفيةالعلمىمبصرالقارح العظيم عبد صالح يوسف137574

المنوفيةالعلمىمبصرالغنام السيد ابراهيم السيد ابراهيم137575

المنوفيةالعلمىمبصرالمعطى عبد على مصطفى احمد137576

المنوفيةالعلمىمبصرالعتابى الحكم عبد نوح احمد137577

المنوفيةالعلمىمبصرالخمرى ابراهيم يسرى اسالم137578

المنوفيةالعلمىمبصرالدكانى توفيق السيد الرحمن عبد137579

المنوفيةالعلمىمبصرخريبش على جابر عالء137580

المنوفيةالعلمىمبصرالعاصى الرسول عبد اشرف محمد137581

المنوفيةالعلمىمبصرالفقى احمد المنعم عبد محمد137582

المنوفيةالعلمىمبصرهللا نصر رزق محمد محمد137583

المنوفيةالعلمىمبصرناجى الرحيم عبد محمد محمود137584

المنوفيةالعلمىمبصرحسنين محمد مصطفى محمد137585

المنوفيةالعلمىمبصرالدكانى احمد محمد يوسف137586

المنوفيةالعلمىمبصرعلى ابو الحديد ابو حامد احمد137587

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الحفيظ عبد حسن احمد137588

المنوفيةالعلمىمبصرغالى كمال صبرى احمد137589

المنوفيةالعلمىمبصرعوض الفتوح ابو الهادى عبد احمد137590

المنوفيةالعلمىمبصرمعوض صالح سعيد ادهم137591

المنوفيةالعلمىمبصرسعد السيد العليم عبد السيد137592

المنوفيةالعلمىمبصرالمغربى محمد ربيع اسالم137593

المنوفيةالعلمىمبصرجلهوم حسنى محمد حسنى137594

المنوفيةالعلمىمبصركرسوم صالح سعيد صالح137595

المنوفيةالعلمىمبصراحمد مسعود عادل هللا عبد137596

المنوفيةالعلمىمبصرالعونى احمد حسين على137597

المنوفيةالعلمىمبصرعيسوى ربه عبد نصر على137598

المنوفيةالعلمىمبصربكر الفتوح ابو احمد فتحى137599

المنوفيةالعلمىمبصرشادى ابو محمد اسامه محمد137600

المنوفيةالعلمىمبصرحسن الحميد عبد صبحى محمد137601

المنوفيةالعلمىمبصرعطيه نصر صالح محمد137602

المنوفيةالعلمىمبصرالواحد عبد المعبود عبد طارق محمد137603
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راسبمنوف

راسبمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ثانمنوف

ن619منوف

ن580منوف

راسبمنوف

راسبمنوف

ثانمنوف

ن448منوف

ن472منوف

ثانمنوف

ثانرزين زاوية

ن576رزين زاوية

راسبرزين زاوية

ثانرزين زاوية

ن526رزين زاوية

ثانرزين زاوية

ثانرزين زاوية

ثانرزين زاوية

ثانرزين زاوية

ن560رزين زاوية

ن526رزين زاوية

ن532رزين زاوية

ن508دبركى

ن578دبركى

ثاندبركى

ثاندبركى

ثاندبركى

ثاندبركى

ن559دبركى

ثاندبركى

ن507دبركى

ن608دبركى

ن623دبركى

ن530دبركى

ثاندبركى

ن403دبركى

ن574دبركى

ثاندبركى

ثاندبركى
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المنوفيةالعلمىمبصرهدهد مبروك اللطيف عبد محمد137604

المنوفيةالعلمىمبصرالدناصورى على الحى عبد على محمد137605

المنوفيةالعلمىمبصرالدناصورى الحى عبد خالد محمود137606

المنوفيةالعلمىمبصرزغلول المنعم عبد الغفار عبد محمود137607

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد مجدى محمود137608

المنوفيةالعلمىمبصرمراد فريد مراد مصطفى137609

المنوفيةالعلمىمبصرالدين حب رمضان الواحد عبد مهدى137610

المنوفيةالعلمىمبصرعطيه نصر عطيه نصر137611

المنوفيةالعلمىمبصرالمسحب الباسط عبد جالل احمد137612

المنوفيةالعلمىمبصربدير الحليم عبد حمدى احمد137613

المنوفيةالعلمىمبصرالعشماوى الحميد عبد محمد احمد137614

المنوفيةالعلمىمبصرمحراث محمد السيد ياسين احمد137615

المنوفيةالعلمىمبصرعاشور توفيق عادل توفيق137616

المنوفيةالعلمىمبصرالخواص محمد على حسن137617

المنوفيةالعلمىمبصرالعجمى المنعم عبد السيد الرحمن عبد137618

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد سامح هللا عبد137619

المنوفيةالعلمىمبصرفرحات المنعم عبد ناصر هللا عبد137620

المنوفيةالعلمىمبصرعزام محمد سمير محمد137621

المنوفيةالعلمىمبصرعامر منصور على محمد137622

المنوفيةالعلمىمبصرالغنى عبد الغفار عبد صالح محمود137623

المنوفيةالعلمىمبصرالزوق على طاهر مصطفى137624

المنوفيةالعلمىمبصرشلبى محمود احمد محمد مصطفى137625

المنوفيةالعلمىمبصرالخولى محمود نادى وليد137626

المنوفيةالعلمىمبصرالحمامى سامى ايمن احمد137627

المنوفيةالعلمىمبصرالمراكبى القطب المولى عبد سمير احمد137628

المنوفيةالعلمىمبصرعيشه ابو فرج محمد محمد احمد137629

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد امام السيد روحى اسالم137630

المنوفيةالعلمىمبصرحسن احمد حسين سعيد الحسين137631

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل فؤاد احمد اسامه بالل137632

المنوفيةالعلمىمبصرعبده اسماعيل الرحمن عبد حسن137633

المنوفيةالعلمىمبصرالزغل محمد ايمن خالد137634

المنوفيةالعلمىمبصرالفتاح عبد خيرى محمد خيرى137635

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد محمد رضا137636

المنوفيةالعلمىمبصربدر محمود احمد رفيع137637

المنوفيةالعلمىمبصرالقادر عبد مأمون احمد الموجود عبد زياد137638

المنوفيةالعلمىمبصرربه عبد الحق جاد على زياد137639

المنوفيةالعلمىمبصرالمتولى حسن هالل احمد عاصم137640

المنوفيةالعلمىمبصرخليفه عبده بسام الرحمن عبد137641

المنوفيةالعلمىمبصريعقوب محمد جابر الرحمن عبد137642

المنوفيةالعلمىمبصرشحاته الرحمن عبد مهنى الرحمن عبد137643

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود هللا عبد هشام هللا عبد137644

المنوفيةالعلمىمبصرهللا جاد المحسن عبد مصطفى المحسن عبد137645
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راسبدبركى

ن627دبركى

ثاندبركى

ثاندبركى

ن530دبركى

ن605دبركى

ن475.5دبركى

ن573دبركى

ن576الكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ن473الكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

متخلفالكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ن467الكبرى فيشا

ن494الكبرى فيشا

ن463الكبرى فيشا

راسبالكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ن514.5الكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ن426الكبرى فيشا

ثانالسادات

ن402السادات

ن427السادات

ن399السادات

ن383السادات

ن416السادات

ثانالسادات

ثانالسادات

ن418السادات

ثانالسادات

ثانالسادات

ثانالسادات

ن558السادات

راسبالسادات

ثانالسادات

ن422السادات

ن490السادات

ن395السادات

ثانالسادات
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المنوفيةالعلمىمبصراللطف المنصف عبد محمود المنصف عبد137646

المنوفيةالعلمىمبصراللطيف عبد على ساهر عمار137647

المنوفيةالعلمىمبصربدر ابراهيم محروس صالح عمار137648

المنوفيةالعلمىمبصرعامر المجيد عبد احمد عمر137649

المنوفيةالعلمىمبصرالشهالى سالم انور عمر137650

المنوفيةالعلمىمبصرحمد زيد ابو هللا عبد مالك137651

المنوفيةالعلمىمبصرقوطه البديع عبد احمد محمد137652

المنوفيةالعلمىمبصرالدبر هللا عبد محمد سمير محمد137653

المنوفيةالعلمىمبصرعثمان احمد عثمان عاطف محمد137654

المنوفيةالعلمىمبصررمضان محمد سعيد محمد محمد137655

المنوفيةالعلمىمبصرشنب ابو محمود محمود محمد137656

المنوفيةالعلمىمبصرخليل ابراهيم بكر ابو هشام محمد137657

المنوفيةالعلمىمبصرنصار ابراهيم جابر ياسر محمد137658

المنوفيةالعلمىمبصرزقزوق الحميد عبد محمود مصطفى137659

المنوفيةالعلمىمبصرمرجان احمد صابر معاذ137660

المنوفيةالعلمىمبصريوسف محمد يوسف عزت يوسف137661

المنوفيةالعلمىمبصرزيدان عمر المجيد عبد محمد احمد137662

المنوفيةالعلمىمبصرمسلم السيد المنعم عبد احمد137663

المنوفيةالعلمىمبصرحسن خليل حامد محمد احمد137664

المنوفيةالعلمىمبصرجادو مبروك محمد يحى احمد137665

المنوفيةالعلمىمبصرحمزه الفتاح عبد المحسن عبد اسالم137666

المنوفيةالعلمىمبصرمسلم حسين مسلم حمدى الرحمن عبد137667

المنوفيةالعلمىمبصرباز هللا عبد سعيد الفتاح عبد137668

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد رضا العزيز عبد137669

المنوفيةالعلمىمبصرالحصرى حلمى ايمن هللا عبد137670

المنوفيةالعلمىمبصرجاد شاكر المجيد عبد هللا عبد137671

المنوفيةالعلمىمبصرحسين يوسف هللا عبد محمد هللا عبد137672

المنوفيةالعلمىمبصرحمزه حمدى ابراهيم عمار137673

المنوفيةالعلمىمبصرمرعى محمود غطاس المنعم عبد عماد137674

المنوفيةالعلمىمبصرطه هللا عبد على محمود على137675

المنوفيةالعلمىمبصرسعيد احمد شاكر احمد محمد137676

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل جمعه اسماعيل محمد137677

المنوفيةالعلمىمبصرالبيومى ربه عبد محمد ربه عبد محمد137678

المنوفيةالعلمىمبصرفايد المقصود عبد توفيق على محمد137679

المنوفيةالعلمىمبصرالحافظ عبد احمد احمد ماهر محمد137680

المنوفيةالعلمىمبصرهللا حسب محمد المقصود عبد هانى محمد137681

المنوفيةالعلمىمبصرشيحه احمد محمود ابراهيم محمود137682

المنوفيةالعلمىمبصراللبودى سليمان الرؤف عبد سعيد محمود137683

المنوفيةالعلمىمبصرشيحه محمود مشحوت عادل محمود137684

المنوفيةالعلمىمبصرعطوه الحفيظ عبد احمد مصطفى137685

المنوفيةالعلمىمبصرالنبى عبد هللا عبد العزيز عبد مصطفى137686

المنوفيةالعلمىمبصرشحاته فرج فوزى محمد مصطفى137687
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ثانالسادات

ن555السادات

ن500السادات

ن586السادات

ن533السادات

ثانالسادات

ن394السادات

ن401السادات

ن578السادات

ن477السادات

ن474السادات

ثانالسادات

ن380السادات

ثانالسادات

ثانالسادات

ثانالسادات

ن576داود كفر

ن399داود كفر

راسبداود كفر

راسبداود كفر

ثانداود كفر

ثانداود كفر

ن411داود كفر

راسبداود كفر

راسبداود كفر

ن521داود كفر

ثانداود كفر

ن589داود كفر

ن442داود كفر

ن588داود كفر

ن566داود كفر

ن470داود كفر

ن492داود كفر

ن613داود كفر

ن519داود كفر

متخلفداود كفر

ن550داود كفر

ن539داود كفر

ن482داود كفر

ن413داود كفر

راسبداود كفر

ثانداود كفر
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المنوفيةالعلمىمبصرالكردى مصطفى المقصود عبد عماد ياسر137688

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد عبد مبروك محمد جمعه نور137689

المنوفيةالعلمىمبصربديوى ابراهيم صالح ابراهيم137690

المنوفيةالعلمىمبصرعمار ابراهيم الغنى عبد ابراهيم137691

المنوفيةالعلمىمبصرحميده صابر ابراهيم احمد137692

المنوفيةالعلمىمبصرالجيزاوى الغفار عبد اشرف احمد137693

المنوفيةالعلمىمبصرامين بهجت امين احمد137694

المنوفيةالعلمىمبصرالرؤف عبد ادريس سميح احمد137695

المنوفيةالعلمىمبصرالغنى عبد فتحى سمير احمد137696

المنوفيةالعلمىمبصرالليثى الموجود عبد عادل احمد137697

المنوفيةالعلمىمبصرسويلم ابو صالح محمد احمد137698

المنوفيةالعلمىمبصرعباس السميع عبد محمد احمد137699

المنوفيةالعلمىمبصرالشنوفى سعيد يسرى احمد137700

المنوفيةالعلمىمبصرالغنام فتحى اشرف ايمن137701

المنوفيةالعلمىمبصرالشرقاوى حسن شعبان سعيد شعبان137702

المنوفيةالعلمىمبصرحمد ابو حمزه اسماعيل صالح137703

المنوفيةالعلمىمبصرالوكيل مرسى محمد صبرى137704

المنوفيةالعلمىمبصرالسهواجى راشد سالمه الرحمن عبد137705

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد جابر محمد الرحمن عبد137706

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد حامد خالد هللا عبد137707

المنوفيةالعلمىمبصرتوفيق شحات محمود هللا عبد137708

المنوفيةالعلمىمبصرعوض المحسن عبد احمد المحسن عبد137709

المنوفيةالعلمىمبصربازيد محمد محمد على137710

المنوفيةالعلمىمبصربازيد محمد محمد عمر137711

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم يوسف عاشور كريم137712

المنوفيةالعلمىمبصرعمر ابو فتحى الغنى عبد كريم137713

المنوفيةالعلمىمبصرالسالم عبد الونيس عبد صابر محمد137714

المنوفيةالعلمىمبصرحدايه ابو العظيم عبد صبحى محمد137715

المنوفيةالعلمىمبصرعثمان محمد بكر ابو صالح محمد137716

المنوفيةالعلمىمبصرالنحاس محمد محسن محمد137717

المنوفيةالعلمىمبصردرويش ابو المقصود عبد محمود محمد137718

المنوفيةالعلمىمبصرالقاضى السيد ناصر محمد137719

المنوفيةالعلمىمبصرالسنان فرج مجدى محمود137720

المنوفيةالعلمىمبصرزالبيه مصطفى خالد مصطفى137721

المنوفيةالعلمىمبصرزهران المتعال عبد ممدوح مصطفى137722

المنوفيةالعلمىمبصرضلع ابو فرحات حسين يوسف137723

المنوفيةالعلمىمبصرالدين عز عمر سعد احمد137724

المنوفيةالعلمىمبصرالجواد عبد الخالق عبد شعبان احمد137725

المنوفيةالعلمىمبصرعلى جميل هللا عبد احمد137726

المنوفيةالعلمىمبصرشرف دياب يحيى احمد137727

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم احمد الدين صالح ادهم137728

المنوفيةالعلمىمبصرحشاد امام الحميد عبد جهاد137729
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ن594داود كفر

ثانداود كفر

ثاناشمون

ثاناشمون

ن371اشمون

ن421اشمون

ثاناشمون

ن378اشمون

ثاناشمون

ثاناشمون

ن580.5اشمون

ن482.5اشمون

ن478.5اشمون

ن460.5اشمون

ن562اشمون

ن503.5اشمون

ن563اشمون

ثاناشمون

ن629اشمون

راسباشمون

ن643اشمون

راسباشمون

ن582اشمون

ثاناشمون

ثاناشمون

ن358اشمون

ثاناشمون

ن642اشمون

ثاناشمون

ثاناشمون

ن563اشمون

ن380اشمون

ن603اشمون

ن481اشمون

ن464اشمون

ن412اشمون

ثانسمادون

ن567سمادون

ن492.5سمادون

ن447.5سمادون

ن600سمادون

ن592سمادون
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المنوفيةالعلمىمبصرالتواب عبد الرازق عبد صالح حسام137730

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد على شعبان الرحمن عبد137731

المنوفيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الرحمن عبد ياسر الرحمن عبد137732

المنوفيةالعلمىمبصرتميم محمود صابر هللا عبد137733

المنوفيةالعلمىمبصرحشاد الحكم عبد محمود هللا عبد137734

المنوفيةالعلمىمبصرالمقصود عبد رشدى المقصود عبد عمرو137735

المنوفيةالعلمىمبصرمشالى الغفار عبد عادل كريم137736

المنوفيةالعلمىمبصرمصطفى ابو فهيم اشرف محمد137737

المنوفيةالعلمىمبصرعرفه الحكيم عبد احمد محمود137738

المنوفيةالعلمىمبصرزيد توفيق احمد مصطفى137739

المنوفيةالعلمىمبصرالفار ابراهيم الحميد عبد ابراهيم هشام137740

المنوفيةالعلمىمبصرالدمهوجى العزيز عبد العزيز عبد وحيد137741

المنوفيةالعلمىمبصرحسن احمد المحسن عبد صالح يوسف137742

المنوفيةالعلمىمبصرالعراقى محمد امين محمد احمد137743

المنوفيةالعلمىمبصرالمجيد عبد حسنى ماجد احمد137744

المنوفيةالعلمىمبصرمجاهد حجازى جميل حجازى137745

المنوفيةالعلمىمبصرالشيمى على حسين مجدى حسين137746

المنوفيةالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد اسامه هللا عبد137747

المنوفيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد زيد ابو ايمن هللا عبد137748

المنوفيةالعلمىمبصرظالم السيد صابر عمر137749

المنوفيةالعلمىمبصرهنداوى محمد محمد ابراهيم محمد137750

المنوفيةالعلمىمبصرفرج محمد حماده محمد137751

المنوفيةالعلمىمبصرمطاوع محمد مطاوع محمد137752

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد شعبان صبحى محمد137753

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد عادل محمد137754

المنوفيةالعلمىمبصرجاد السيد شعبان عادل محمد137755

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم السعيد احمد مصطفى137756

المنوفيةالعلمىمبصرالحنفى حامد محمد حامد مصطفى137757

المنوفيةالعلمىمبصرالسالم عبد فريد محمود مصطفى137758

المنوفيةالعلمىمبصراحمد فتيان احمد فتيان137759

المنوفيةالعلمىمبصرامين المجيد عبد صبرى المجيد عبد137760

المنوفيةالعلمىمبصرالشوره رشاد انور يوسف137761

المنوفيةالعلمىمبصراحمد الهادى عبد بدر يوسف137762

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد لبيب اشرف احمد137763

المنوفيةالعلمىمبصرالنصر ابو امين محمد احمد137764

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد حلمى ناصر حلمى137765

المنوفيةالعلمىمبصرامام امين امام الرحمن عبد137766

المنوفيةالعلمىمبصرماضى المنصف عبد مجدى على137767

المنوفيةالعلمىمبصرالرسول عبد فريد عادل عمار137768

المنوفيةالعلمىمبصرقنديل مبروك مصطفى عمرو137769

المنوفيةالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد احمد محمد137770

المنوفيةالعلمىمبصرفرحات محمد سمير محمد137771
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ن614سمادون

ثانسمادون

راسبسمادون

متخلفسمادون

ثانسمادون

ن603.5سمادون

راسبسمادون

ثانسمادون

ثانسمادون

ن428سمادون

ثانسمادون

ن503.5سمادون

ن541سمادون

ن601ابوشعرة ساقية

ن461ابوشعرة ساقية

ن477ابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ن523ابوشعرة ساقية

ن574ابوشعرة ساقية

ن613ابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

راسبابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ن601ابوشعرة ساقية

ن480ابوشعرة ساقية

ن482ابوشعرة ساقية

ن469.5ابوشعرة ساقية

ن498ابوشعرة ساقية

ن602ابوشعرة ساقية

ن569.5ابوشعرة ساقية

ن577ابوشعرة ساقية

ن393النموذجى ابورقبة

ن413النموذجى ابورقبة

ثانالنموذجى ابورقبة

ن398النموذجى ابورقبة

ن439النموذجى ابورقبة

ن465النموذجى ابورقبة

ن576النموذجى ابورقبة

ن431النموذجى ابورقبة

ن539النموذجى ابورقبة
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المنوفيةالعلمىمبصرعلى بشرى صالح محمد137772

المنوفيةالعلمىمبصرحامد مشحوت طلعت محمد137773

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم هللا عبد محمد137774

المنوفيةالعلمىمبصرالبنا الغنى عبد احمد مصطفى137775

المنوفيةالعلمىمبصرالفتاح عبد المجيد عبد اشرف ياسين137776

المنوفيةالعلمىمبصرنصار جمعه اسامه احمد137777

المنوفيةالعلمىمبصرالرسول عبد نوح خالد احمد137778

المنوفيةالعلمىمبصرالخالق عبد الياس شعبان احمد137779

المنوفيةالعلمىمبصرقطوش المجيد عبد الحميد عبد احمد137780

المنوفيةالعلمىمبصركامل الغفار عبد خالد اسالم137781

المنوفيةالعلمىمبصرحسن خميس سالمه اسالم137782

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد احمد وجيه اسالم137783

المنوفيةالعلمىمبصرالخالق عبد الياس الخالق عبد الياس137784

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد حسين بهاء137785

المنوفيةالعلمىمبصرهالل حمدى فتحى حمدى137786

المنوفيةالعلمىمبصرعلى المنعم عبد هللا عبد المنعم عبد137787

المنوفيةالعلمىمبصرعمران عمران محمد على137788

المنوفيةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد باسم كريم137789

المنوفيةالعلمىمبصرعطيان العاطى عبد اسماعيل محمد137790

المنوفيةالعلمىمبصرالقماش الحليم عبد على محمد137791

المنوفيةالعلمىمبصرسراج محمد محمود محمد137792

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد الغفار عبد وليد محمد137793

المنوفيةالعلمىمبصرهاشم الغفار عبد فرماوى محمود137794

المنوفيةالعلمىمبصرالرؤف عبد حسن جمال مصطفى137795

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم معوض ابراهيم137796

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد الشيخ الحسينى نصر الحسين137797

المنوفيةالعلمىمبصرالعال عبد صبرى رشاد هللا عبد137798

المنوفيةالعلمىمبصرالعدس على على هللا عبد137799

المنوفيةالعلمىمبصربكر جابر محمد هللا عبد137800

المنوفيةالعلمىمبصرالعدس على سليمان على137801

المنوفيةالعلمىمبصرغزيز زهران ايمن زهران137802

المنوفيةالعلمىمبصرالرحيم عبد القوى عبد شاهر محمد137803

المنوفيةالعلمىمبصرحسين سليمان امبارك محمود137804

المنوفيةالعلمىمبصراحمد المجيد عبد احمد مصطفى137805

المنوفيةالعلمىمبصرالوكيل السيد جمال ياسين137806

المنوفيةالعلمىمبصرهيبه كمال رجب احمد137807

المنوفيةالعلمىمبصرخليفه الحميد عبد سامى احمد137808

المنوفيةالعلمىمبصرحداد احمد مجدى احمد137809

المنوفيةالعلمىمبصركيالنى شعبان ياسر امير137810

المنوفيةالعلمىمبصرامين محمد سامى امين137811

المنوفيةالعلمىمبصرفرحات الحميد عبد عزام انس137812

المنوفيةالعلمىمبصرشادى ابو سامى اشرف سامى137813
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ن546النموذجى ابورقبة

راسبالنموذجى ابورقبة

ن487النموذجى ابورقبة

ن494النموذجى ابورقبة

ن494النموذجى ابورقبة

ثانمؤنسة

راسبمؤنسة

ن561مؤنسة

ثانمؤنسة

ن411مؤنسة

ثانمؤنسة

ن384مؤنسة

ن359مؤنسة

ن618مؤنسة

ن494مؤنسة

ن520مؤنسة

ن370مؤنسة

راسبمؤنسة

ثانمؤنسة

ن374مؤنسة

ن484مؤنسة

ن518مؤنسة

ثانمؤنسة

ن571مؤنسة

ن429طليا

ن425.5طليا

ن475طليا

راسبطليا

ثانطليا

ثانطليا

ثانطليا

راسبطليا

ثانطليا

ثانطليا

ن497طليا

راسبشوشاى

ن497.5شوشاى

راسبشوشاى

ن408.5شوشاى

راسبشوشاى

ن588شوشاى

ن575شوشاى



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5043

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنوفيةالعلمىمبصرعباس الحليم عبد الرحمن عبد سعد137814

المنوفيةالعلمىمبصرفايد الرازق عبد خالد الرحمن عبد137815

المنوفيةالعلمىمبصرالجمال محمد رشدى الرحمن عبد137816

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد عثمان فوزى هللا عبد137817

المنوفيةالعلمىمبصرسالم شعبان محمود هللا عبد137818

المنوفيةالعلمىمبصردخان فتحى نبيل هللا عبد137819

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم اسماعيل عمرو137820

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد فوزى كمال فوزى137821

المنوفيةالعلمىمبصرالخامى الحفيظ عبد الدين كمال محمد137822

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد السميع عبد مصطفى محمد137823

المنوفيةالعلمىمبصرخليف محمد نصر محمد137824

المنوفيةالعلمىمبصرالشال محمد السالم عبد يحيى محمود137825

المنوفيةالعلمىمبصرسليمان عطيه رمضان مصطفى137826

المنوفيةالعلمىمبصرسلطان السيد عماد مهاب137827

المنوفيةالعلمىمبصربكر صابر بكر ابو مهند137828

المنوفيةالعلمىمبصرمنصور العز ابو اشرف يوسف137829

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم عصمت ابراهيم137830

المنوفيةالعلمىمبصرالفتاح عبد حسن جمال احمد137831

المنوفيةالعلمىمبصرفرحات على محمد احمد137832

المنوفيةالعلمىمبصرحمزه السيد حمزه السيد137833

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد صالح سامى انس137834

المنوفيةالعلمىمبصرالمنعم عبد حامد المنعم عبد زياد137835

المنوفيةالعلمىمبصررواش محمد محمود شادى137836

المنوفيةالعلمىمبصرالشيخ اللطيف عبد سعيد هللا عبد137837

المنوفيةالعلمىمبصرالعنانى احمد ايمن محمد137838

المنوفيةالعلمىمبصرخليل حسن محمود حسن محمود137839

المنوفيةالعلمىمبصرعزالى منصور مصطفى احمد137840

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد طارق اسامه137841

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد سعيد محمد اسالم137842

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد محمد ابراهيم اشرف137843

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم بحيرى على هللا عبد137844

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ياسر كريم137845

المنوفيةالعلمىمبصرحسن السيد خالد محمد137846

المنوفيةالعلمىمبصرحسن السيد صبحى محمد137847

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود احمد صبرى محمد137848

المنوفيةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد الحميد عبد محمد137849

المنوفيةالعلمىمبصرسعد الحميد عبد العزيز عبد محمد137850

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد سالم نوح محمد137851

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد سالم هارون محمد137852

المنوفيةالعلمىمبصرمصطفى شكرى محمد مصطفى137853

المنوفيةالعلمىمبصراحمد رمضان اشرف مهاب137854

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد اللطيف عبد عالء يوسف137855
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ن616شوشاى

ن464شوشاى

ن437شوشاى

ن536شوشاى

ثانشوشاى

ثانشوشاى

راسبشوشاى

ن421شوشاى

ن415شوشاى

ن605شوشاى

ن628شوشاى

ن506شوشاى

ن546شوشاى

ن554شوشاى

راسبشوشاى

ن554.5شوشاى

ن603جويدة منيل

راسبجويدة منيل

ن640جويدة منيل

ثانجويدة منيل

ن506جويدة منيل

ن631جويدة منيل

ن454جويدة منيل

ن423جويدة منيل

متخلفجويدة منيل

ن462جويدة منيل

ثانقورص كفر

ن385قورص كفر

ثانقورص كفر

ن471قورص كفر

ن422قورص كفر

راسبقورص كفر

ن468قورص كفر

ن488قورص كفر

ثانقورص كفر

ثانقورص كفر

ن516قورص كفر

ن582قورص كفر

ن541قورص كفر

ن364قورص كفر

ن442قورص كفر

ن384قورص كفر
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المنوفيةالعلمىمبصربهنسى اللطيف عبد حمدى احمد137856

المنوفيةالعلمىمبصرادريس المنعم عبد سالمه احمد137857

المنوفيةالعلمىمبصرحسين خليل عاطف احمد137858

المنوفيةالعلمىمبصرالغنى عبد انور محمود احمد137859

المنوفيةالعلمىمبصرعطيه رمضان حمدى رمضان137860

المنوفيةالعلمىمبصرالحافظ عبد زكريا خالد زكريا137861

المنوفيةالعلمىمبصرحافظ محمود هللا عبد الرحمن عبد137862

المنوفيةالعلمىمبصرعبيد على فايد الرحمن عبد137863

المنوفيةالعلمىمبصرعمار الصمد عبد نبيه هللا عبد137864

المنوفيةالعلمىمبصرالرفاعى المقصود عبد المرضى عبد المقصود عبد137865

المنوفيةالعلمىمبصردرار برعى محمود عالء137866

المنوفيةالعلمىمبصرعزو على محمد على137867

المنوفيةالعلمىمبصرقنديل النبى عبد محمد عمار137868

المنوفيةالعلمىمبصرالمزين العزيز عبد العاطى عبد عمر137869

المنوفيةالعلمىمبصرشهده الفتاح عبد احمد كريم137870

المنوفيةالعلمىمبصرالخشن احمد احمد محمد137871

المنوفيةالعلمىمبصرحماده السيد احمد السيد محمد137872

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد السيد رمضان محمد137873

المنوفيةالعلمىمبصرالغزالنى حسن رمضان محمد137874

المنوفيةالعلمىمبصرمبروك الغفار عبد عصام محمد137875

المنوفيةالعلمىمبصرالصياد احمد حسام محمود137876

المنوفيةالعلمىمبصرالعظيم عبد احمد محمد احمد137877

المنوفيةالعلمىمبصرحسين احمد فتحى احمد137878

المنوفيةالعلمىمبصرالفضيل عبد العظيم عبد فتحى العظيم عبد137879

المنوفيةالعلمىمبصرغزاله ابراهيم سمير هللا عبد137880

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد النافع عبد هللا عبد محمد137881

المنوفيةالعلمىمبصرخليل محمد سعيد محمد137882

المنوفيةالعلمىمبصرطالب ابو الغنى عبد محمد على محمد137883

المنوفيةالعلمىمبصرعلى محمد محمود محمد137884

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل محمود السيد محمود137885

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد الونيس عبد احمد ابراهيم137886

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد محمود اللطيف عبد احمد137887

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد الرحمن عبد137888

المنوفيةالعلمىمبصراللطيف عبد خليل جمال هللا عبد137889

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الوهاب عبد العزيز عبد هللا عبد137890

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد فوزى محمد عمار137891

المنوفيةالعلمىمبصرحفنى على على محمد137892

المنوفيةالعلمىمبصرخليل على على محمد محمد137893

المنوفيةالعلمىمبصرغنيم كمال محمود اسامه محمود137894

المنوفيةالعلمىمبصرعياد احمد المقصود عبد احمد137895

المنوفيةالعلمىمبصرعلى محمد فؤاد احمد137896

المنوفيةالعلمىمبصرمحفوظ حسين محمد حسين137897
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ن436.5طهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

راسبطهواى

ثانطهواى

ثانطهواى

ن446طهواى

ثانطهواى

ن394طهواى

ن538طهواى

ثانطهواى

ن480طهواى

راسبطهواى

ثانطهواى

ن484طهواى

ن612طهواى

ن499طهواى

ثانطهواى

ن545طهواى

ن454.5طهواى

ن516طهواى

ثاندلهمو

ن500دلهمو

راسبدلهمو

ن557دلهمو

ن545دلهمو

ن579دلهمو

ن483دلهمو

ن549دلهمو

ن575دلهمو

ن482القناطرين

ن478القناطرين

ن415القناطرين

ن502القناطرين

ن623القناطرين

ن470القناطرين

ن521القناطرين

ن468القناطرين

ثانالقناطرين

ن602قورص

ن597قورص

ثانقورص
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المنوفيةالعلمىمبصرفرج بكر محمد خالد137898

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم شرف ياسر شرف137899

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم فايز طه137900

المنوفيةالعلمىمبصرعلى على حمدى عمر137901

المنوفيةالعلمىمبصرمصطفى رمضان السيد كريم137902

المنوفيةالعلمىمبصراللطيف عبد يوسف حمدى محمد137903

المنوفيةالعلمىمبصردياب محمد دياب محمد137904

المنوفيةالعلمىمبصرشعبان ابراهيم رأفت محمد137905

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد المغاورى طارق محمد137906

المنوفيةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد هالل محمد137907

المنوفيةالعلمىمبصرربه عبد محمد ياسر محمد137908

المنوفيةالعلمىمبصرفؤاد الحميد عبد حمدى محمود137909

المنوفيةالعلمىمبصراحمد مصطفى محمد مصطفى137910

المنوفيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم منصور جالل ابراهيم137911

المنوفيةالعلمىمبصرمصطفى محمد العز ابو اسماعيل احمد137912

المنوفيةالعلمىمبصرسالم هللا عبد هللا عبد حجازى احمد137913

المنوفيةالعلمىمبصرمحجوب سعد الدمرادش صالح احمد137914

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد عمرو احمد137915

المنوفيةالعلمىمبصرفرحات محمد خالد اسامه137916

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى ابو محمد جميل اسالم137917

المنوفيةالعلمىمبصرشهيب عيسى خالد الرحمن عبد137918

المنوفيةالعلمىمبصرنصر ابو الفضيل عبد درديرى الرحمن عبد137919

المنوفيةالعلمىمبصرناصر الحفيظ عبد رجب محمد الرحمن عبد137920

المنوفيةالعلمىمبصرالمغربى الغفار عبد الغفار عبد محمد الغفار عبد137921

المنوفيةالعلمىمبصرشاهين السيد عيد احمد عيد137922

المنوفيةالعلمىمبصررمضان محمد جابر اسامه محمد137923

المنوفيةالعلمىمبصرسويلم على السيد سمير محمد137924

المنوفيةالعلمىمبصرسالم الحليم عبد محمد محمود137925

المنوفيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد ابراهيم137926

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم احمد ابراهيم احمد137927

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم احمد رجب احمد137928

المنوفيةالعلمىمبصرحسين الفتاح عبد فتحى احمد137929

المنوفيةالعلمىمبصرعمر الغنى عبد محمد احمد137930

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل محمد فوزى اسامه137931

المنوفيةالعلمىمبصرالعليم عبد النبى عبد رضا انس137932

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد السميع عبد صبرى بالل137933

المنوفيةالعلمىمبصررفاعى رمضان محمد زياد137934

المنوفيةالعلمىمبصرالجواد عبد سعد عربى سعد137935

المنوفيةالعلمىمبصرعلى المجيد عبد طارق عمر137936

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد نصر السيد محمد137937

المنوفيةالعلمىمبصرعواد محمد ايمن محمد137938

المنوفيةالعلمىمبصرشاهين محمد رجب محمد137939
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ن411قورص

ن377قورص

ثانقورص

ثانقورص

ن458.5قورص

ن434قورص

ثانقورص

ن376.5قورص

ن628قورص

ثانقورص

راسبقورص

ثانقورص

ثانقورص

ن549االحد سبك

ثاناالحد سبك

ثاناالحد سبك

ن505االحد سبك

ن517االحد سبك

ن419االحد سبك

ن446االحد سبك

ن481االحد سبك

ثاناالحد سبك

ثاناالحد سبك

ثاناالحد سبك

ثاناالحد سبك

ثاناالحد سبك

ن534االحد سبك

ثاناالحد سبك

ن444صراوه

ن521صراوه

ن414صراوه

ن478صراوه

ن444.5صراوه

راسبصراوه

ن461صراوه

ن571صراوه

ن436صراوه

راسبصراوه

ثانصراوه

ثانصراوه

راسبصراوه

ن514صراوه
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المنوفيةالعلمىمبصررزق العزيز عبد سعيد محمد137940

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد شديد سمير محمد137941

المنوفيةالعلمىمبصرمرسى ابراهيم صبحى محمد137942

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم العال عبد محمد ابراهيم137943

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد الكريم عبد صالح احمد137944

المنوفيةالعلمىمبصرمرسى حامد محمد حامد137945

المنوفيةالعلمىمبصرالكريم عبد الرسول عبد مصطفى الرحمن عبد137946

المنوفيةالعلمىمبصرالكفراوى محمد حجاج محمد137947

المنوفيةالعلمىمبصردرويش محمد عزت محمد137948

المنوفيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد عالء محمد137949

المنوفيةالعلمىمبصرجعفر محمد محمود محمد137950

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم جميل صبحى معاذ137951

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد حامد عباس احمد137952

المنوفيةالعلمىمبصرمراد ابو فتحى يحى اسامه137953

المنوفيةالعلمىمبصرشعبان الشافى عبد عصام اسالم137954

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم هللا فتح ابراهيم الرحمن عبد137955

المنوفيةالعلمىمبصرامين الحميد عبد الرحمن عبد هللا عبد137956

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد حامد ابراهيم محمد137957

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد مهنى مجدى محمود137958

المنوفيةالعلمىمبصرالنبى عبد السيد طلعت مصطفى137959

الغربيةالعلمىمبصرسعيد محمد حامد احمد ابراهيم137960

الغربيةالعلمىمبصرصقر سلطان امام سعيد ابراهيم137961

الغربيةالعلمىمبصربدير طه على اللطيف عبد ابراهيم137962

الغربيةالعلمىمبصرالمراكبى محمد يونس ابراهيم احمد137963

الغربيةالعلمىمبصرالسعداوى السيد اشرف احمد137964

الغربيةالعلمىمبصرزغربان احمد امين احمد137965

الغربيةالعلمىمبصرالنجار الفتاح عبد السعيد احمد137966

الغربيةالعلمىمبصرالعفيفى على بسيونى محمد بسيونى احمد137967

الغربيةالعلمىمبصرالجواد عبد العزيز عبد جمال احمد137968

الغربيةالعلمىمبصراحمد السيد المنعم عبد محمد خالد احمد137969

الغربيةالعلمىمبصرعويس عباس رضا احمد137970

الغربيةالعلمىمبصرالنادى الدين نور ذكى احمد137971

الغربيةالعلمىمبصرالبنا السيد شعبان احمد137972

الغربيةالعلمىمبصرالطحان الفتاح عبد شعبان احمد137973

الغربيةالعلمىمبصرعالم العال عبد عالم العال عبد احمد137974

الغربيةالعلمىمبصرعيسى الحليم عبد شحاته فايد احمد137975

الغربيةالعلمىمبصرعطوى الغفار عبد فتحى احمد137976

الغربيةالعلمىمبصرالفحل مصطفى محمد احمد137977

الغربيةالعلمىمبصرالفقى محمد احمد نبيه احمد137978

الغربيةالعلمىمبصرشلبى احمد محمد وحيد احمد137979

الغربيةالعلمىمبصرالصامولى الدوله قمر رمضان اسامه137980

الغربيةالعلمىمبصرالفقى السيد الفتاح عبد محمد السيد137981
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ثانصراوه

ن584صراوه

ن596صراوه

ن508ابورقبة

ثانابورقبة

ثانابورقبة

راسبابورقبة

ثانابورقبة

ن355ابورقبة

راسبابورقبة

ن354ابورقبة

راسبابورقبة

ن571عروس منيل

ثانعروس منيل

ن505عروس منيل

راسبعروس منيل

ن608عروس منيل

ثانعروس منيل

ن548عروس منيل

ن435عروس منيل

ن623االحمدى طنطا

ن614االحمدى طنطا

ن524االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن616االحمدى طنطا

ن605االحمدى طنطا

ن546االحمدى طنطا

ن504االحمدى طنطا

ن618االحمدى طنطا

ن496االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن627االحمدى طنطا

ن588االحمدى طنطا

ن607االحمدى طنطا

ن596االحمدى طنطا

ن607االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن470االحمدى طنطا

ن502االحمدى طنطا

ن450االحمدى طنطا

ن489االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا
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الغربيةالعلمىمبصرالعفيفى على بسيونى محمد هانى السيد137982

الغربيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم نادر السيد137983

الغربيةالعلمىمبصرالجمل الرحمن عبد احمد الهادى عبد باسم137984

الغربيةالعلمىمبصرسالم سلطان مصطفى محمد بالل137985

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى احمد سيد حسن الدين والء حسن137986

الغربيةالعلمىمبصرالخير ابو على ابراهيم مصطفى حمزه137987

الغربيةالعلمىمبصرفليفل الهادى عبد رجب زياد137988

الغربيةالعلمىمبصرحماد ابراهيم رمضان عصام زياد137989

الغربيةالعلمىمبصرالدمنهورى على السيد محمد سامح137990

الغربيةالعلمىمبصرخواجه عباس سعيد محمد سعيد137991

الغربيةالعلمىمبصرالبدوى الغفور عبد ابراهيم الحق سميع137992

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم طه هللا عبد طه137993

الغربيةالعلمىمبصرقاسم المنعم عبد خالد عاصم137994

الغربيةالعلمىمبصرحسن محمد السعيد محمد عاطف137995

الغربيةالعلمىمبصرسالم الحميد عبد محمد الحميد عبد137996

الغربيةالعلمىمبصرشمله على الرازق عبد خالد الرازق عبد137997

الغربيةالعلمىمبصرشريدم مختار هللا عبد الرحمن عبد137998

الغربيةالعلمىمبصرخالف سليمان حامد محمد الرحمن عبد137999

الغربيةالعلمىمبصرمحمود محمد محمود الرحمن عبد138000

الغربيةالعلمىمبصرجمعه محمد ياسر الرحمن عبد138001

الغربيةالعلمىمبصرمدين الحميد عبد السالم عبد محمد السالم عبد138002

الغربيةالعلمىمبصرالسايس ابراهيم ابراهيم هللا عبد138003

الغربيةالعلمىمبصرالخطيب هللا عبد ابراهيم هللا عبد138004

الغربيةالعلمىمبصرعثمان محمد السيد احمد سيد هللا عبد138005

الغربيةالعلمىمبصرالبيومى على طلعت هللا عبد138006

الغربيةالعلمىمبصرالعفيفى المرسى احمد محمد هللا عبد138007

الغربيةالعلمىمبصرالفقى المعطى عبد السالم عبد نصر عالء138008

الغربيةالعلمىمبصرمطر كيالنى على ماهر على138009

الغربيةالعلمىمبصرسعد محمد ابراهيم مصطفى على138010

الغربيةالعلمىمبصرحسنين محمد احمد السيد عمار138011

الغربيةالعلمىمبصرخطاب مرسى ابراهيم ايمن عمر138012

الغربيةالعلمىمبصرعطيه المجيد عبد العزيز عبد صبحى عمر138013

الغربيةالعلمىمبصرالسعود ابو ابراهيم محمود عمر138014

الغربيةالعلمىمبصرموسى فرج محمد مصطفى كريم138015

الغربيةالعلمىمبصرسرحان السيد جمال مؤمن138016

الغربيةالعلمىمبصرعثمان محمد السيد احمد سيد مجدى138017

الغربيةالعلمىمبصرالنويهى خليل ابراهيم محمد138018

الغربيةالعلمىمبصرعطيه صالح احمد اسامه محمد138019

الغربيةالعلمىمبصركريم محمد العزيز عبد امين محمد138020

الغربيةالعلمىمبصرجابر ابو رمضان محمد العربى محمد138021

الغربيةالعلمىمبصرمحمد رشاد محمد جمال محمد138022

الغربيةالعلمىمبصرالمنفى محمد احمد محمد حاتم محمد138023
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ن450االحمدى طنطا

ن386االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن610االحمدى طنطا

ن485االحمدى طنطا

ن513االحمدى طنطا

ن421االحمدى طنطا

راسباالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن541االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن410االحمدى طنطا

ن403االحمدى طنطا

ن594االحمدى طنطا

راسباالحمدى طنطا

ن629االحمدى طنطا

راسباالحمدى طنطا

راسباالحمدى طنطا

ن414االحمدى طنطا

ن369االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن587االحمدى طنطا

ن617االحمدى طنطا

ن605االحمدى طنطا

ن636االحمدى طنطا

ن373االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن622االحمدى طنطا

ن601االحمدى طنطا

ن544االحمدى طنطا

ن443االحمدى طنطا

راسباالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن614االحمدى طنطا

ن632االحمدى طنطا

ن550االحمدى طنطا

ن614االحمدى طنطا

ن629االحمدى طنطا

ن436االحمدى طنطا

ن495االحمدى طنطا

ن599االحمدى طنطا
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الغربيةالعلمىمبصرعلى احمد سيد محمد حسن محمد138024

الغربيةالعلمىمبصرفوده المنعم عبد السيد حسن محمد138025

الغربيةالعلمىمبصرالسيد زكى احمد سيد خالد محمد138026

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد رياض محمد138027

الغربيةالعلمىمبصرصالح فرج محمد سامى محمد138028

الغربيةالعلمىمبصرالصاوى ابراهيم سعيد محمد138029

الغربيةالعلمىمبصرالصباغ القادر عبد محمد القادر عبد محمد138030

الغربيةالعلمىمبصرالشين العظيم عبد الناصر عبد محمد138031

الغربيةالعلمىمبصرحنيش سليمان حسن الدين عصام محمد138032

الغربيةالعلمىمبصرعلى محمد الخالق عبد على محمد138033

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم اسماعيل مجدى محمد138034

الغربيةالعلمىمبصرفارس السيد محمود محمد138035

الغربيةالعلمىمبصرالديب محمود مبروك محمود محمد138036

الغربيةالعلمىمبصرفايد معروف مصطفى محمد138037

الغربيةالعلمىمبصرالسمالوى عطيه احمد نبيه محمد138038

الغربيةالعلمىمبصروهدان شعبان حسين محمود138039

الغربيةالعلمىمبصرالقمرى محمود حموده محمود138040

الغربيةالعلمىمبصرالبسيونى محمد البسيونى خميس محمود138041

الغربيةالعلمىمبصرعابدين القادر عبد رشدى محمود138042

الغربيةالعلمىمبصرفوده محمد فوده محمود138043

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد الجليل عبد فوزى محمود138044

الغربيةالعلمىمبصرالجميزى عباس محمد محمود138045

الغربيةالعلمىمبصرجبل ابو الحميد عبد محمد محمود138046

الغربيةالعلمىمبصرالنجار مختار محمد مختار138047

الغربيةالعلمىمبصرحسين الغنى عبد رمضان رضا مروان138048

الغربيةالعلمىمبصرالمطلب عبد مرسى الشحات ابراهيم مصطفى138049

الغربيةالعلمىمبصرعيد العزيز عبد اليزيد ابو مجدى مصطفى138050

الغربيةالعلمىمبصرالبرى مصطفى محمد مصطفى138051

الغربيةالعلمىمبصرقحيف هللا فتح وليد مصطفى138052

الغربيةالعلمىمبصرزرد القادر عبد الهادى عبد معاذ138053

الغربيةالعلمىمبصرشحاته محمد رشاد الحميد عبد يوسف138054

الغربيةالعلمىمبصرشنب ابو يوسف عماد يوسف138055

الغربيةالعلمىمبصرالشافعى حسين محمد يوسف138056

الغربيةالعلمىمبصرزيدان مصطفى كامل خالد كامل138057

الغربيةالعلمىمبصرالديب سعيد حسين هللا عبد138058

الغربيةالعلمىمبصرالجنيدى العزيز عبد فرج محمد138059

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد ابراهيم اسامه ابراهيم138060

الغربيةالعلمىمبصرالجداوى على خالد ابراهيم138061

الغربيةالعلمىمبصرعماره السيد سعيد ابراهيم احمد138062

الغربيةالعلمىمبصرنايل مصطفى الرحيم عبد السيد احمد138063

الغربيةالعلمىمبصرالحاجه الهادى عبد اللطيف عبد السيد احمد138064

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو كامل ايمن احمد138065
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ثاناالحمدى طنطا

ن396االحمدى طنطا

ن583االحمدى طنطا

ن595االحمدى طنطا

ن441االحمدى طنطا

ن564االحمدى طنطا

ن440االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن608االحمدى طنطا

ن515االحمدى طنطا

ن439االحمدى طنطا

ن547االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن447االحمدى طنطا

ن591االحمدى طنطا

ن593االحمدى طنطا

ن499االحمدى طنطا

ن498االحمدى طنطا

ن474االحمدى طنطا

ن611االحمدى طنطا

ن409االحمدى طنطا

ن571االحمدى طنطا

ن553االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن571االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن557االحمدى طنطا

ن543االحمدى طنطا

راسباالحمدى طنطا

ن520االحمدى طنطا

ن532االحمدى طنطا

ن616االحمدى طنطا

ن610االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

متخلفاالحمدى طنطا

راسباالحمدى طنطا

ن452طنطا

ن533طنطا

ثانطنطا

ن626طنطا

ثانطنطا

ثانطنطا
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الغربيةالعلمىمبصرزيدان حسين احمد حسين احمد138066

الغربيةالعلمىمبصرالباقى عبد محمد سعيد احمد138067

الغربيةالعلمىمبصرطبل ابراهيم السعيد طارق احمد138068

الغربيةالعلمىمبصرزيدان حسين احمد على احمد138069

الغربيةالعلمىمبصرالدايم عبد حسن القادر عبد محمد احمد138070

الغربيةالعلمىمبصرالدايم عبد السعيد ناصر احمد138071

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو زكى سعيد وائل احمد138072

الغربيةالعلمىمبصرالسمان اليزيد ابو السيد بدر138073

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم القرشى جمال هانى جمال138074

الغربيةالعلمىمبصرالسعدنى كمال كمال حسن138075

الغربيةالعلمىمبصرالجبالى سامى احمد سامى138076

الغربيةالعلمىمبصرحسنين مسلم صالح خالد صالح138077

الغربيةالعلمىمبصرزلهف على رجب عاصم138078

الغربيةالعلمىمبصرطبل رجب الجوهرى الرحمن عبد138079

الغربيةالعلمىمبصرخضر محمد كامل حسين خالد الرحمن عبد138080

الغربيةالعلمىمبصراحمد بدوى محمد الرحمن عبد138081

الغربيةالعلمىمبصرشبك محمد محمد الرحمن عبد138082

الغربيةالعلمىمبصرعثمان احمد عفت حسن هللا عبد138083

الغربيةالعلمىمبصراليزيد ابو المحمدى طارق هللا عبد138084

الغربيةالعلمىمبصراحمد ابو عطيه ابراهيم المنعم عبد138085

الغربيةالعلمىمبصريوسف على مبروك مصطفى على138086

الغربيةالعلمىمبصرطالب ابو على فضل احمد عمر138087

الغربيةالعلمىمبصرالبهنجاوى الشناوى نبيل كمال138088

الغربيةالعلمىمبصرمنصور احمد محمد احمد مؤمن138089

الغربيةالعلمىمبصرمحمد محمود السيد الدين عالء مجدى138090

الغربيةالعلمىمبصرالعزب ابراهيم احمد محمد138091

الغربيةالعلمىمبصرالباقى عبد محمد جبر محمد138092

الغربيةالعلمىمبصرالعياط على رمضان سمير محمد138093

الغربيةالعلمىمبصراحمد ابو الحفناوى صبحى محمد138094

الغربيةالعلمىمبصرعوده محمد الكريم عبد محمد138095

الغربيةالعلمىمبصررشوان احمد ابراهيم مدحت محمد138096

الغربيةالعلمىمبصربكر محمد صالح محمود138097

الغربيةالعلمىمبصرالنادى جاد مصطفى محيى138098

الغربيةالعلمىمبصرالبهلوان بيومى على المجيد عبد مروان138099

الغربيةالعلمىمبصرغالى ابو محمد محمد ابراهيم مصطفى138100

الغربيةالعلمىمبصرجزه ابو على رجب مصطفى138101

الغربيةالعلمىمبصرالبدرى محمود على معاذ138102

الغربيةالعلمىمبصرالزيات العال ابو عالء معتز138103

الغربيةالعلمىمبصرلى الدابو ابراهيم رمضان اليزيد ابو احمد138104

الغربيةالعلمىمبصرالعزم ابو السيد جمال احمد138105

الغربيةالعلمىمبصرحموده على حسين احمد138106

الغربيةالعلمىمبصرشلبى السيد النبى عبد احمد138107
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ن615طنطا

ن589طنطا

راسبطنطا

ن458طنطا

ن630طنطا

ن471طنطا

راسبطنطا

ن561طنطا

ن583طنطا

ثانطنطا

ن552طنطا

ن532.5طنطا

ثانطنطا

ن611طنطا

ن496طنطا

متخلفطنطا

ن619طنطا

ن532طنطا

ن413طنطا

ن623طنطا

ثانطنطا

ن571طنطا

ن573طنطا

ن487طنطا

ثانطنطا

ن423طنطا

ن504طنطا

ثانطنطا

ن570طنطا

ن578طنطا

راسبطنطا

ن576طنطا

ن405طنطا

ن535طنطا

ن604طنطا

ثانطنطا

ن599طنطا

ن573طنطا

ن526سليم كفـرالشيخ

ن602سليم كفـرالشيخ

ن581سليم كفـرالشيخ

ن588سليم كفـرالشيخ
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الغربيةالعلمىمبصرالدسوقى محمد صالح فتحى احمد138108

الغربيةالعلمىمبصرالفخرانى اليزيد ابو مبروك احمد138109

الغربيةالعلمىمبصرالخولى على محمد احمد138110

الغربيةالعلمىمبصرربيع السيد محمد الرحمن عبد138111

الغربيةالعلمىمبصرالشورى هللا عبد زكريا هللا عبد138112

الغربيةالعلمىمبصرالشوره حسن اليزيد ابو فوزى ربه عبد138113

الغربيةالعلمىمبصرالشوره الفتاح عبد على جالل على138114

الغربيةالعلمىمبصرالفقى المحسن عبد سمير عمر138115

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى هللا عبد اليزيد ابو كريم138116

الغربيةالعلمىمبصرالغزالى احمد ابراهيم محمد138117

الغربيةالعلمىمبصرالخولى محمد احمد محمد138118

الغربيةالعلمىمبصرعطيه مصطفى بكر محمد138119

الغربيةالعلمىمبصرلى الدابو النبى عبد جمال محمد138120

الغربيةالعلمىمبصرالشوره السيد الحليم عبد رياض محمد138121

الغربيةالعلمىمبصرالعمروسى سعد محمد سعد محمود138122

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى شعبان سعيد محمود138123

الغربيةالعلمىمبصرقنبر المحسن عبد الرحيم عبد محمود138124

الغربيةالعلمىمبصرراشد السيد احمد الفتاح عبد محمود138125

الغربيةالعلمىمبصرلى الدابو عوض عوض مصطفى138126

الغربيةالعلمىمبصرراشد احمد ابراهيم محمد مصطفى138127

الغربيةالعلمىمبصرسعيد مصطفى محمد مصطفى138128

الغربيةالعلمىمبصرعبيد النبى عبد حمدى هشام138129

الغربيةالعلمىمبصرالرازق عبد ابراهيم اشرف ابراهيم138130

الغربيةالعلمىمبصرقايد محمد الفضيل عبد امين احمد138131

الغربيةالعلمىمبصرعالم فتوح حسنى احمد138132

الغربيةالعلمىمبصرالخولى ناصف حمدى احمد138133

الغربيةالعلمىمبصرالشقفى مرزوق ربيع احمد138134

الغربيةالعلمىمبصرقلقيله فتحى سامح احمد138135

الغربيةالعلمىمبصرعيسى سعد سعيد احمد138136

الغربيةالعلمىمبصرحجازى عطيه سعيد احمد138137

الغربيةالعلمىمبصربدر اسماعيل الفتاح عبد احمد138138

الغربيةالعلمىمبصرالنويشى السميع عبد على احمد138139

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد ابو السيد رمضان عيد احمد138140

الغربيةالعلمىمبصرالشوبرى هللا عبد عيد احمد138141

الغربيةالعلمىمبصرفايد محمد محمد احمد138142

الغربيةالعلمىمبصرقطيط احمد محمود احمد138143

الغربيةالعلمىمبصرالسمنودى اسماعيل احمد اسماعيل138144

الغربيةالعلمىمبصرالمسلمانى السيد اسامه اسالم138145

الغربيةالعلمىمبصرعالم القادر عبد محمد يحيى السعيد138146

الغربيةالعلمىمبصربدر السيد احمد الدين بدر138147

الغربيةالعلمىمبصرالصاوى محمود محمد اسامه براء138148

الغربيةالعلمىمبصرفوده السيد ماهر حازم138149
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ن573سليم كفـرالشيخ

ن569سليم كفـرالشيخ

ن544سليم كفـرالشيخ

ن583سليم كفـرالشيخ

ن542سليم كفـرالشيخ

ن403سليم كفـرالشيخ

ن584سليم كفـرالشيخ

ن522سليم كفـرالشيخ

ن583سليم كفـرالشيخ

ن500سليم كفـرالشيخ

ن350سليم كفـرالشيخ

ن433سليم كفـرالشيخ

ن534سليم كفـرالشيخ

ن578سليم كفـرالشيخ

ن515سليم كفـرالشيخ

ن545سليم كفـرالشيخ

ن599سليم كفـرالشيخ

ن436سليم كفـرالشيخ

ن559سليم كفـرالشيخ

ن573سليم كفـرالشيخ

ن487سليم كفـرالشيخ

ن511سليم كفـرالشيخ

ن495(القدح سعيد) نواج

ن616(القدح سعيد) نواج

ن442(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ن515(القدح سعيد) نواج

ن522(القدح سعيد) نواج

ن504(القدح سعيد) نواج

ن585(القدح سعيد) نواج

ن418(القدح سعيد) نواج

ن471(القدح سعيد) نواج

راسب(القدح سعيد) نواج

ن565(القدح سعيد) نواج

ن449(القدح سعيد) نواج

ن524(القدح سعيد) نواج

ن444(القدح سعيد) نواج

ن403(القدح سعيد) نواج

ن604(القدح سعيد) نواج

متخلف(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج
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الغربيةالعلمىمبصرفايد حامد وائل حامد138150

الغربيةالعلمىمبصرالمكاوى فوزى وليد حسام138151

الغربيةالعلمىمبصرخفاجه محمد ذكريا محمد زكريا138152

الغربيةالعلمىمبصرجاد العزيز عبد طلعت الحليم عبد138153

الغربيةالعلمىمبصرالحليم عبد اللطيف عبد محمود الحليم عبد138154

الغربيةالعلمىمبصرسعفان محب امجد الرحمن عبد138155

الغربيةالعلمىمبصرالعيسوى محمد يحيى سامى الرحمن عبد138156

الغربيةالعلمىمبصرخليفه ابراهيم محمد الرحمن عبد138157

الغربيةالعلمىمبصرجعفر ابراهيم احمد مصطفى الرحمن عبد138158

الغربيةالعلمىمبصرالبلتاجى القادر عبد ياسر القادر عبد138159

الغربيةالعلمىمبصرطلب القوى عبد ايمن القوى عبد138160

الغربيةالعلمىمبصرالسبع محمد السعيد هللا عبد138161

الغربيةالعلمىمبصرالعشماوى هللا عبد رضوان هللا عبد138162

الغربيةالعلمىمبصرالشوبرى عباس عباس هللا عبد138163

الغربيةالعلمىمبصرالشافعى يوسف محمد البارى عبد هللا عبد138164

الغربيةالعلمىمبصرالحليسى عزيز محمد عزيز138165

الغربيةالعلمىمبصرالسمنودى اسماعيل ياسر عمار138166

الغربيةالعلمىمبصرالشافعى حسن على عمرو138167

الغربيةالعلمىمبصرجبر فتوح عاطف فتوح138168

الغربيةالعلمىمبصرالشهاوى الفتاح عبد حسن فؤاد138169

الغربيةالعلمىمبصرفايد ابراهيم ابراهيم محمد138170

الغربيةالعلمىمبصرفايد محمد احمد محمد138171

الغربيةالعلمىمبصردياب عيسوى اسامه محمد138172

الغربيةالعلمىمبصرالعطا ابو محمد اسماعيل محمد138173

الغربيةالعلمىمبصرالقدح محمد السعيد محمد138174

الغربيةالعلمىمبصرفايد محمد السعيد محمد138175

الغربيةالعلمىمبصرالنويشى محمود محمد السيد السيد محمد138176

الغربيةالعلمىمبصرالحليسى الغنى عبد الكيالنى محمد138177

الغربيةالعلمىمبصرالجبالى محمد ايمن محمد138178

الغربيةالعلمىمبصراحمد محمد بدوى محمد138179

الغربيةالعلمىمبصرعبده الخالق عبد فؤاد جالل محمد138180

الغربيةالعلمىمبصرالجمل السميع عبد جمال محمد138181

الغربيةالعلمىمبصرالشين الغنى عبد خالد محمد138182

الغربيةالعلمىمبصرالوفا ابو رشوان رمضان محمد138183

الغربيةالعلمىمبصرالحصرى الدين فخر سمير محمد138184

الغربيةالعلمىمبصرعثمان احمد شريف محمد138185

الغربيةالعلمىمبصرالبحيرى سليمان شعبان محمد138186

الغربيةالعلمىمبصرالبنا السميع عبد محمد عادل محمد138187

الغربيةالعلمىمبصرالقديم محمد القادر عبد محمد138188

الغربيةالعلمىمبصرالحليسى اللطيف عبد المنعم عبد محمد138189

الغربيةالعلمىمبصرالبحيرى محمد عالء محمد138190

الغربيةالعلمىمبصرالخولى السالم عبد على محمد138191
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ثان(القدح سعيد) نواج

ن626(القدح سعيد) نواج

ن494(القدح سعيد) نواج

ن471(القدح سعيد) نواج

ن632(القدح سعيد) نواج

ن577(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ن487(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

راسب(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ن575(القدح سعيد) نواج

ن598(القدح سعيد) نواج

ن498(القدح سعيد) نواج

راسب(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ن414(القدح سعيد) نواج

ن401(القدح سعيد) نواج

ن575(القدح سعيد) نواج

ن407(القدح سعيد) نواج

ن549(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ن614(القدح سعيد) نواج

ن495(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ن505(القدح سعيد) نواج

ن549(القدح سعيد) نواج

راسب(القدح سعيد) نواج

ن519(القدح سعيد) نواج

ن363(القدح سعيد) نواج

ن446(القدح سعيد) نواج

ن526(القدح سعيد) نواج

ن436(القدح سعيد) نواج

ن365(القدح سعيد) نواج

ن577(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ن353.5(القدح سعيد) نواج

ن578(القدح سعيد) نواج

ن607(القدح سعيد) نواج

ن391(القدح سعيد) نواج
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الغربيةالعلمىمبصرلماضه العزيز عبد على محمد138192

الغربيةالعلمىمبصرصفا محمد احمد فتحى محمد138193

الغربيةالعلمىمبصرالشرشابى السيد فوزى محمد138194

الغربيةالعلمىمبصروهبه الزاهى محمد محمد138195

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمد وليد محمد138196

الغربيةالعلمىمبصرحسين مصطفى اشرف محمود138197

الغربيةالعلمىمبصرشواره احمد شواره محمود138198

الغربيةالعلمىمبصرصفا محمد احمد فتحى محمود138199

الغربيةالعلمىمبصرعطيه حجاج السيد مصطفى138200

الغربيةالعلمىمبصرصالح فتحى حسنى مصطفى138201

الغربيةالعلمىمبصرعلى عاشور حلمى عاشور مصطفى138202

الغربيةالعلمىمبصرالشين هللا خير الوهاب عبد مصطفى138203

الغربيةالعلمىمبصرعلوش مصطفى على مصطفى138204

الغربيةالعلمىمبصريوسف ابو اسماعيل فتوح ابراهيم احمد138205

الغربيةالعلمىمبصربدوى اسماعيل الحميد عبد على احمد138206

الغربيةالعلمىمبصرالنجار محمود نادر احمد138207

الغربيةالعلمىمبصرالمليجى الدسوقى احمد ياسر احمد138208

الغربيةالعلمىمبصرالجندى ابراهيم عثمان الرحمن عبد138209

الغربيةالعلمىمبصرحموده احمد محمود الرحمن عبد138210

الغربيةالعلمىمبصرالدنف احمد فاروق هللا عبد138211

الغربيةالعلمىمبصرمرسى احمد سيد محمد حمدى عماد138212

الغربيةالعلمىمبصرالمشد الكومى السيد محمد الكومى محمد138213

الغربيةالعلمىمبصرالبمبى محمد حلمى محمد138214

الغربيةالعلمىمبصربلتاجى السيد البلتاجى عمرو محمد138215

الغربيةالعلمىمبصربكر محمد سعد فايز محمد138216

الغربيةالعلمىمبصرحسن قدرى قدرى محمد138217

الغربيةالعلمىمبصرالبمبى صادق السعودى هانى محمد138218

الغربيةالعلمىمبصرعطيه المؤمن عبد منجى معاذ138219

الغربيةالعلمىمبصرالسالمونى كمال شريف احمد138220

الغربيةالعلمىمبصرشبكه محمد السيد محمد احمد138221

الغربيةالعلمىمبصرالحليم عبد فؤاد محمد احمد138222

الغربيةالعلمىمبصربكر ابو بسيونى اليزيد ابو اسالم138223

الغربيةالعلمىمبصرالجزار ابراهيم احمد انس138224

الغربيةالعلمىمبصربدر السيد بدر يسرى بدر138225

الغربيةالعلمىمبصرالعنين ابو احمد الرحيم عبد محمد الرحمن عبد138226

الغربيةالعلمىمبصرعيد ابو الفتاح عبد محمد الرحمن عبد138227

الغربيةالعلمىمبصرسليم امين عفت محمد الرحمن عبد138228

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد الغنى عبد ياسر الرحمن عبد138229

الغربيةالعلمىمبصرالشرشابى حامد محمد هللا عبد138230

الغربيةالعلمىمبصربلتاجى حمدى محمد هللا عبد138231

الغربيةالعلمىمبصرراشد محمد ايهاب عصام138232

الغربيةالعلمىمبصرالصامولى محمد الدوله قمر السيد على138233



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5062

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثان(القدح سعيد) نواج

راسب(القدح سعيد) نواج

ن625(القدح سعيد) نواج

ن508(القدح سعيد) نواج

ن498(القدح سعيد) نواج

ن382(القدح سعيد) نواج

راسب(القدح سعيد) نواج

ن390(القدح سعيد) نواج

ن377(القدح سعيد) نواج

راسب(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ن614(القدح سعيد) نواج

ن556(القدح سعيد) نواج

ن442صناديد

راسبصناديد

ثانصناديد

ن536صناديد

راسبصناديد

ن608صناديد

راسبصناديد

ن527صناديد

ن578صناديد

ن469.5صناديد

ن604صناديد

ن571صناديد

ن458صناديد

ثانصناديد

ن607صناديد

ثانالنموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ن613النموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ن505النموذجى توكل

ن623النموذجى توكل

ن461النموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ن355النموذجى توكل

ن609النموذجى توكل

ن620النموذجى توكل

ن597النموذجى توكل
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الغربيةالعلمىمبصرالشيخ على الدين عالء على138234

الغربيةالعلمىمبصرعسكر على احمد عمر138235

الغربيةالعلمىمبصرنجا على السعيد امين عمر138236

الغربيةالعلمىمبصرعيد مصطفى عيد مصطفى عمر138237

الغربيةالعلمىمبصرموسى فهيم المتولى ناصر فهيم138238

الغربيةالعلمىمبصرالقادر عبد فاروق خالد مازن138239

الغربيةالعلمىمبصرالنجار الفتاح عبد ابراهيم محمد138240

الغربيةالعلمىمبصرسالم حامد احمد محمد138241

الغربيةالعلمىمبصرالششتاوى محمد اشرف محمد138242

الغربيةالعلمىمبصرهاشم محمد خالد محمد138243

الغربيةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد محمود خالد محمد138244

الغربيةالعلمىمبصرغرابه السالم عبد محمد طارق محمد138245

الغربيةالعلمىمبصرالحيله محمد الحميد عبد محمد138246

الغربيةالعلمىمبصرالحو الفتاح عبد بسيونى محمود138247

الغربيةالعلمىمبصرحرفوش محمود محمد رأفت محمود138248

الغربيةالعلمىمبصرالسحلى مصطفى محمود مهند138249

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ احمد حسنى احمد يوسف138250

الغربيةالعلمىمبصرالسالم عبد عطيه محمد احمد138251

الغربيةالعلمىمبصرالسالم عبد ربه عبد بدوى وسيم احمد138252

الغربيةالعلمىمبصرالخلوانى سليمان يحى احمد138253

الغربيةالعلمىمبصرغنيم السالم عبد عادل اسالم138254

الغربيةالعلمىمبصرهللا عطا الفتاح عبد السيد محمد اسالم138255

الغربيةالعلمىمبصرسالمه السيد ايمن السيد138256

الغربيةالعلمىمبصرالجواد عبد هللا عوض سعيد انور138257

الغربيةالعلمىمبصرسويلم ابو محمد جاد محمود جاد138258

الغربيةالعلمىمبصرعتلم ابراهيم حمدى فوزى حمدى138259

الغربيةالعلمىمبصرالمرحومى مصطفى حامد حمزه138260

الغربيةالعلمىمبصرشباره محمد محمود رجب138261

الغربيةالعلمىمبصرامين ابراهيم عادل كريم138262

الغربيةالعلمىمبصرزينه ابو فوزى المندوه السيد مالك138263

الغربيةالعلمىمبصرالهنداوى هللا عبد الحميد عبد احمد محمد138264

الغربيةالعلمىمبصرخطيطه ابو الجوهرى الهادى عبد جمال محمد138265

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو الفتوح ابو سامى محمد138266

الغربيةالعلمىمبصرالمشد شعبان سعيد محمد138267

الغربيةالعلمىمبصرورد عبده الحفيظ عبد عصام محمد138268

الغربيةالعلمىمبصرمهدى مصطفى محمد مصطفى138269

الغربيةالعلمىمبصرهالل محمود محمد ابراهيم معاذ138270

الغربيةالعلمىمبصرالجليل عبد الرازق عبد كامل مهند138271

الغربيةالعلمىمبصرالشحرى محمد احمد ابراهيم138272

الغربيةالعلمىمبصرالرفاعى هللا عبد رفعت احمد138273

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى العزيز عبد البرنس اسامه138274

الغربيةالعلمىمبصرمنصور السيد منصور السيد138275
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ن418النموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ن566النموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ن422النموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ن609النموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ن581النموذجى توكل

ن549النموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

راسبالنموذجى توكل

ن421النموذجى توكل

ن405النموذجى توكل

ن327الحصرى

ن384الحصرى

ثانالحصرى

ن366الحصرى

ثانالحصرى

ن393الحصرى

ن547الحصرى

ن579الحصرى

ن529الحصرى

ن450الحصرى

ن395الحصرى

راسبالحصرى

ن608الحصرى

ن347.5الحصرى

ن349الحصرى

ن364الحصرى

ن441الحصرى

ن609الحصرى

ن540الحصرى

ثانالحصرى

ن624الحصرى

ن626منوف محلة

ثانمنوف محلة

راسبمنوف محلة

ثانمنوف محلة
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الغربيةالعلمىمبصرالحو بسيونى شريف بسيونى138276

الغربيةالعلمىمبصرالرفاعى محمد احمد حسن138277

الغربيةالعلمىمبصرالجزار عطيه محمد طه138278

الغربيةالعلمىمبصرالسعداوى سعد محمد الرحمن عبد138279

الغربيةالعلمىمبصرالشبينى محمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد138280

الغربيةالعلمىمبصرعلوش بدوى فوزى عمر138281

الغربيةالعلمىمبصرالحو السالم عبد فتحى السالم عبد فتحى138282

الغربيةالعلمىمبصرسنه ابو ابراهيم محمد ابراهيم محمد138283

الغربيةالعلمىمبصرالسرحانى اسماعيل عامر محمد138284

الغربيةالعلمىمبصرالذهب ابو احمد الفتاح عبد عطيه محمد138285

الغربيةالعلمىمبصرعجيبه محمود يحى محمد138286

الغربيةالعلمىمبصرالجزار عطيه عطيه محمود138287

الغربيةالعلمىمبصرشالطه ربيع ابراهيم مروان138288

الغربيةالعلمىمبصرحموده ابراهيم انس ابراهيم138289

الغربيةالعلمىمبصرالجزار اسماعيل الحميد عبد اسماعيل احمد138290

الغربيةالعلمىمبصرالعبد عطيه ذكى السيد احمد138291

الغربيةالعلمىمبصرالشنراوى الفتاح عبد الرحمن عبد احمد138292

الغربيةالعلمىمبصرسالمه الحميد عبد السيد محمد احمد138293

الغربيةالعلمىمبصرعطيه الحميد عبد السعيد ضياء138294

الغربيةالعلمىمبصراالسعاد ابو احمد السعيد طارق138295

الغربيةالعلمىمبصرعطا فاضل ابراهيم فاضل138296

الغربيةالعلمىمبصرشوشه الشناوى احمد خالد الحميد عبد138297

الغربيةالعلمىمبصربسيونى على على اشرف على138298

الغربيةالعلمىمبصرغانم سليمان محمد ابراهيم محمد138299

الغربيةالعلمىمبصرشبانه ابراهيم اسماعيل محمد138300

الغربيةالعلمىمبصرعامر مصطفى السيد محمد138301

الغربيةالعلمىمبصرالفقى محمد الشناوى محمد138302

الغربيةالعلمىمبصردرويش احمد رفعت محمد138303

الغربيةالعلمىمبصرالمزين مصطفى سعيد محمد138304

الغربيةالعلمىمبصرالدماطى موسى سعد محمد138305

الغربيةالعلمىمبصراالسعاد ابو احمد صالح محمد138306

الغربيةالعلمىمبصرحجازى على مصطفى محمد138307

الغربيةالعلمىمبصرالعينين ابو مصطفى يوسف محمد138308

الغربيةالعلمىمبصرمنصور محمود الشناوى محمود138309

الغربيةالعلمىمبصركيفوا الشناوى كامل فوزى محمود138310

الغربيةالعلمىمبصرسليم احمد معوض السيد معاذ138311

الغربيةالعلمىمبصرالمزين مصطفى سعيد معاذ138312

الغربيةالعلمىمبصرنصير محمود سعد احمد138313

الغربيةالعلمىمبصرمناع الدين سراج هانى احمد138314

الغربيةالعلمىمبصرالنمراوى محمد بسيونى الرحمن عبد138315

الغربيةالعلمىمبصررمضان عطيه اشرف هللا عبد138316

الغربيةالعلمىمبصراللبان محمد على محمد على138317
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ن347منوف محلة

ن490منوف محلة

ن475منوف محلة

راسبمنوف محلة

ن462منوف محلة

ن591منوف محلة

ن644منوف محلة

ن502منوف محلة

ن553منوف محلة

ن633منوف محلة

ن503منوف محلة

ن491منوف محلة

ثانمنوف محلة

ثانروح محلة

متخلفروح محلة

ن408روح محلة

ن403روح محلة

راسبروح محلة

ن578روح محلة

ن434روح محلة

ن392روح محلة

راسبروح محلة

ن492روح محلة

ن550روح محلة

ثانروح محلة

ثانروح محلة

ثانروح محلة

ن592روح محلة

ن459روح محلة

ن448روح محلة

ثانروح محلة

ن407روح محلة

راسبروح محلة

راسبروح محلة

ن473روح محلة

متخلفروح محلة

ن476روح محلة

ثانشقرف

ثانشقرف

ثانشقرف

ثانشقرف

ثانشقرف
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الغربيةالعلمىمبصرالغنام حامد صالح مؤمن138318

الغربيةالعلمىمبصرالحواله الرازق عبد سعيد محمد138319

الغربيةالعلمىمبصرالبرعى حامد محمود محمد138320

الغربيةالعلمىمبصرالجبارى شوقى مسعد محمد138321

الغربيةالعلمىمبصرعجيبه ابراهيم ابراهيم احمد ابراهيم138322

الغربيةالعلمىمبصرعامر السيد رجب ابراهيم احمد138323

الغربيةالعلمىمبصرحدوه السالم عبد السيد احمد138324

الغربيةالعلمىمبصرشلبى عبده النبى عبد السيد احمد138325

الغربيةالعلمىمبصرالصفتى احمد فؤاد الصاوى احمد138326

الغربيةالعلمىمبصرحيدره السعيد رمضان احمد138327

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى الرحمن عبد السيد الرحمن عبد احمد138328

الغربيةالعلمىمبصرعطا العزيز عبد احمد العزيز عبد احمد138329

الغربيةالعلمىمبصرزويل مصطفى الرحيم عبد صالح138330

الغربيةالعلمىمبصرالعوانى عوف محمود الرحمن عبد138331

الغربيةالعلمىمبصردرويش احمد سيد العيسوى هللا عبد138332

الغربيةالعلمىمبصرالشريف احمد فاروق احمد عمر138333

الغربيةالعلمىمبصرالبحراوى الجوهرى السيد عمرو138334

الغربيةالعلمىمبصرخفاجى رجب ابراهيم محمد138335

الغربيةالعلمىمبصرالمغزالى البطال اشرف محمد138336

الغربيةالعلمىمبصرحماده مصطفى محمد بركات محمد138337

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو سيد حسنى سيد محمد138338

الغربيةالعلمىمبصرميبر ابراهيم الفتاح عبد طارق محمد138339

الغربيةالعلمىمبصرالعوانى عوف محمد محمد138340

الغربيةالعلمىمبصرالشربينى ابراهيم محمد هاشم محمد138341

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاب بدوى السعيد احمد محمود138342

الغربيةالعلمىمبصرعماره مخلوف الرفاعى محمود138343

الغربيةالعلمىمبصرالجزار حسن ابراهيم حسن محمود138344

الغربيةالعلمىمبصرالصواف محمد حسن عادل محمود138345

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاب السيد على محمود138346

الغربيةالعلمىمبصربركات السيد مصطفى اسامه مصطفى138347

الغربيةالعلمىمبصرسلمان ابراهيم شوقى على يوسف138348

الغربيةالعلمىمبصرالقسطاوى ابراهيم السعيد الرحمن عبد ابراهيم138349

الغربيةالعلمىمبصرحماده رشاد محمد جمال احمد138350

الغربيةالعلمىمبصرالمليجى محمد احمد عالء احمد138351

الغربيةالعلمىمبصرالبعلى ابراهيم احمد ابراهيم حسن138352

الغربيةالعلمىمبصرالسكرى احمد محمد احمد الرحمن عبد138353

الغربيةالعلمىمبصرغرابه محمد حماده ايمن الرحمن عبد138354

الغربيةالعلمىمبصرالنويهى الشافى عبد ابراهيم الشافى عبد الرحمن عبد138355

الغربيةالعلمىمبصرالتالوى الرسول عبد خالد كريم138356

الغربيةالعلمىمبصرالسعدنى محمود سرور بسيونى محمد138357

الغربيةالعلمىمبصرحجازى بدران جوده حامد محمد138358

الغربيةالعلمىمبصرنصير ذكى حلمى احمد ذكى محمد138359
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ثانشقرف

ثانشقرف

ن424شقرف

راسبشقرف

ن360مرحوم محلة

راسبمرحوم محلة

ن514مرحوم محلة

ن585مرحوم محلة

ن593مرحوم محلة

ثانمرحوم محلة

ن406مرحوم محلة

ن518مرحوم محلة

ن606مرحوم محلة

ن515مرحوم محلة

ن563مرحوم محلة

ن573مرحوم محلة

راسبمرحوم محلة

ن519مرحوم محلة

ثانمرحوم محلة

ثانمرحوم محلة

ن478مرحوم محلة

ن503مرحوم محلة

ن564مرحوم محلة

ن571مرحوم محلة

ن527مرحوم محلة

ثانمرحوم محلة

ن595مرحوم محلة

ن499مرحوم محلة

ثانمرحوم محلة

ن504مرحوم محلة

ثانمرحوم محلة

ثانشوبر

ن567شوبر

راسبشوبر

ن382شوبر

ن439شوبر

ن553شوبر

ثانشوبر

ن496شوبر

ثانشوبر

ن536شوبر

ثانشوبر



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5069

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الغربيةالعلمىمبصرالشعراوى طه محمد سعد محمد138360

الغربيةالعلمىمبصرالمراكبى محمد عثمان الوهاب عبد محمد138361

الغربيةالعلمىمبصرشتله على محمد السيد محمد138362

الغربيةالعلمىمبصرالخولى الفتاح عبد ابراهيم ابراهيم138363

الغربيةالعلمىمبصرالعزيز عبد ابراهيم الحسينى ابراهيم138364

الغربيةالعلمىمبصربدران الغباشى محمد الغباشى ابراهيم138365

الغربيةالعلمىمبصرطايل احمد ابراهيم ابراهيم احمد138366

الغربيةالعلمىمبصرمفتاح هللا عبد القادر عبد احمد138367

الغربيةالعلمىمبصرالنادى الشناوى عمر القادر عبد احمد138368

الغربيةالعلمىمبصرنوح السيد الفتاح عبد السيد138369

الغربيةالعلمىمبصرالمليجى ابراهيم هللا عبد ايمن138370

الغربيةالعلمىمبصرقنديل منصور الخالق عبد خالد الخالق عبد138371

الغربيةالعلمىمبصرقاسم احمد سيد ابراهيم عمرو138372

الغربيةالعلمىمبصربدران الفتوح ابو محمد فتوح138373

الغربيةالعلمىمبصرالوزير السيد السعيد محمد138374

الغربيةالعلمىمبصرالجمل محمد حلمى محمد138375

الغربيةالعلمىمبصربدران طاهر محمد سامى محمد138376

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل رشاد جمعه محمد138377

الغربيةالعلمىمبصربسيونى محمد الغفار عبد محمد138378

الغربيةالعلمىمبصرمنصور يونس رضا محمد138379

الغربيةالعلمىمبصرسليمان نصار نصار محمود138380

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد عادل مصطفى138381

الغربيةالعلمىمبصرالهب احمد سيد حسن محمد معاذ138382

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاب القوى عبد محمد احمد138383

الغربيةالعلمىمبصرماريه السعيد رفعت اسامه138384

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاب القوى عبد محمد القوى عبد138385

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد هللا فتح محمد احمد عالء138386

الغربيةالعلمىمبصرالنشرتى االحمدى السالم عبد محمد138387

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاب القوى عبد اللطيف عبد محمد138388

الغربيةالعلمىمبصرشكر احمد محمد محمود138389

الغربيةالعلمىمبصرماريه رمضان حماده يوسف138390

الغربيةالعلمىمبصرالبتانونى محمد احمد سيد ابراهيم احمد138391

الغربيةالعلمىمبصرعاصى هللا عبد محمد السعيد احمد138392

الغربيةالعلمىمبصررجب محمد السيد رضا احمد138393

الغربيةالعلمىمبصرالعربى ابراهيم هللا جاب محمد احمد138394

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل هللا عبد محمد محمد احمد138395

الغربيةالعلمىمبصرالشعشاعى احمد اسماعيل محمد اسماعيل138396

الغربيةالعلمىمبصرشاهين ابراهيم المحمدى نبيل بالل138397

الغربيةالعلمىمبصرعامر محمد محمد احمد حسام138398

الغربيةالعلمىمبصرالجرزه الفتاح عبد محمود محمد الحسين138399

الغربيةالعلمىمبصرمسلم محمد حسين رزق زين138400

الغربيةالعلمىمبصردبل فتوح السعيد محمد الرحمن عبد138401
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ن584شوبر

ن573شوبر

ن532شوبر

ن438شبشير حصة

ن437شبشير حصة

ن476شبشير حصة

ثانشبشير حصة

ن575شبشير حصة

ثانشبشير حصة

راسبشبشير حصة

ن555شبشير حصة

ن549شبشير حصة

ن549شبشير حصة

ن516شبشير حصة

راسبشبشير حصة

راسبشبشير حصة

ن580شبشير حصة

ن563شبشير حصة

ن612شبشير حصة

ن459شبشير حصة

ثانشبشير حصة

ن602شبشير حصة

ن623شبشير حصة

ن487برما

ن466برما

ن615برما

ن534برما

ن445برما

ن574برما

ن500برما

راسببرما

راسبالرجديدة

راسبالرجديدة

ن445الرجديدة

ثانالرجديدة

راسبالرجديدة

راسبالرجديدة

ثانالرجديدة

راسبالرجديدة

ثانالرجديدة

ن479الرجديدة

ن573الرجديدة
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الغربيةالعلمىمبصرالشواف محمد محمد هللا عبد138402

الغربيةالعلمىمبصرالششتاوى محمد خالد محمد138403

الغربيةالعلمىمبصرشاهين ابراهيم رمضان محمد138404

الغربيةالعلمىمبصرالبدوى احمد كامل محمد شريف محمد138405

الغربيةالعلمىمبصرمحمد الشافى عبد الشافى عبد محمد138406

الغربيةالعلمىمبصرالسنوسى محمد رجب هانى مصطفى138407

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاد ابراهيم الفتاح عبد ابراهيم138408

الغربيةالعلمىمبصرمحمود احمد محمود ابراهيم138409

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى مصطفى الدين بهاء احمد138410

الغربيةالعلمىمبصرعلى حسن الجليل عبد حماد احمد138411

الغربيةالعلمىمبصرعامر السالم عبد جمال احمد138412

الغربيةالعلمىمبصرخليل شعبان الناصر عبد احمد138413

الغربيةالعلمىمبصرمحمود محمد عاصم احمد138414

الغربيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم العليم عبد احمد138415

الغربيةالعلمىمبصرسلمان الحميد عبد محمد احمد138416

الغربيةالعلمىمبصرناجى عالم المقصود عبد احمد138417

الغربيةالعلمىمبصرشريف محمد محمد احمد138418

الغربيةالعلمىمبصرالششتاوى اللطيف عبد محمد احمد138419

الغربيةالعلمىمبصربيومى العنين ابو صبرى احمد138420

الغربيةالعلمىمبصرالدايم عبد الشاذلى السيد ياسين احمد138421

الغربيةالعلمىمبصرالسقا الحافظ عبد عصام اسامه138422

الغربيةالعلمىمبصرالقصير ابراهيم محمد اسامه138423

الغربيةالعلمىمبصربطيحه القطب محمد وائل اسالم138424

الغربيةالعلمىمبصرالبسيونى السيد محمود يسرى اسامه138425

الغربيةالعلمىمبصرسالمه الدمرداش مراد ادهم138426

الغربيةالعلمىمبصرنار ابو الباسط عبد طالل الحسن138427

الغربيةالعلمىمبصرسالمه الحميد عبد ابراهيم فوزى السيد138428

الغربيةالعلمىمبصرالحرقانى بسيونى جمال هللا عبد138429

الغربيةالعلمىمبصرالصفطاوى محمد محمد الحليم عبد138430

الغربيةالعلمىمبصرهنداوى محمد بسطويسى سعد138431

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود خالد138432

الغربيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد الكريم عبد حمدى حمزه138433

الغربيةالعلمىمبصرسعد السيد فتحىمحمد الفتاح عبد138434

الغربيةالعلمىمبصردرغام احمد الحميد عبد ابراهيم عمر138435

الغربيةالعلمىمبصرجوده محمد سعد عمر138436

الغربيةالعلمىمبصرسالم ابو على محمد على138437

الغربيةالعلمىمبصرالسيد البيومى على ياسر على138438

الغربيةالعلمىمبصرقابيل محمد هللا عبد جمال كرم138439

الغربيةالعلمىمبصرباز بسطويسى حسين محمد مجدى138440

الغربيةالعلمىمبصركاشف منصور فريد محمد مجدى138441

الغربيةالعلمىمبصرشرباش بسيونى احمد محمد138442

الغربيةالعلمىمبصرجمعه الرحمن عبد حسين اسماعيل محمد138443
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ن373الرجديدة

ن498الرجديدة

ثانالرجديدة

ن477الرجديدة

ن526الرجديدة

راسبالرجديدة

ن477قطور

ن500قطور

ثانقطور

ن425.5قطور

راسبقطور

ن490قطور

ثانقطور

ن625قطور

ن475قطور

ن423قطور

ثانقطور

ثانقطور

ثانقطور

ن545قطور

ثانقطور

ثانقطور

ن416قطور

ثانقطور

ثانقطور

ن587قطور

ن389قطور

ثانقطور

ن467قطور

ن403قطور

ن442قطور

ن534قطور

راسبقطور

ن479قطور

ثانقطور

ن639قطور

ثانقطور

ن478قطور

راسبقطور

ن393قطور

ثانقطور

ن484قطور
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الغربيةالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد السيد محمد138444

الغربيةالعلمىمبصرالحلفاوى جميل السيد محمد138445

الغربيةالعلمىمبصرالبرعى محمود جبر بسيونى محمد138446

الغربيةالعلمىمبصرالشافعى محمد بسيونى محمد138447

الغربيةالعلمىمبصرالسقا محمد شلبى بالل محمد138448

الغربيةالعلمىمبصرالحميد عبد الوهاب عبد جالل محمد138449

الغربيةالعلمىمبصرالكرابيجى محمود الوهاب عبد حسين محمد138450

الغربيةالعلمىمبصرالبريدى فتوح راضى محمد138451

الغربيةالعلمىمبصرحسن ابو الشافى عبد احمد سيد محمد138452

الغربيةالعلمىمبصرالخالق عبد شعيشع ابو شريف محمد138453

الغربيةالعلمىمبصرخليل الحميد عبد صبرى محمد138454

الغربيةالعلمىمبصرالريش ابو محمد الرحمن عبد محمد138455

الغربيةالعلمىمبصرشحاته محمد عكاشه محمدى138456

الغربيةالعلمىمبصرقايبل محمد هللا عبد فتحى محمد138457

الغربيةالعلمىمبصرالشهاوى المجيد عبد محمد محمد138458

الغربيةالعلمىمبصرعبيد محمود محمود محمد138459

الغربيةالعلمىمبصرالكتامى احمد السيد محمود محمد138460

الغربيةالعلمىمبصرالعرجه محمد موسى محمد138461

الغربيةالعلمىمبصرالشوربجى محمد نوح محمد138462

الغربيةالعلمىمبصرخليل احمد ابراهيم محمود138463

الغربيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم اللطيف عبد اسماعيل محمود138464

الغربيةالعلمىمبصرسليمان ابراهيم حسون محمود138465

الغربيةالعلمىمبصرقابيل محمد هللا عبد جمال محمود138466

الغربيةالعلمىمبصرشاهين رمضان ابراهيم صابر محمود138467

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد ماجد محمود138468

الغربيةالعلمىمبصرالفقى احمد السيد سعيد مصطفى138469

الغربيةالعلمىمبصرسنه ابو محمد الدمرداش وجدى مصطفى138470

الغربيةالعلمىمبصرسرحان ابراهيم محمود محمود يحيى138471

الغربيةالعلمىمبصرالجنزورى محمود جمال يوسف138472

الغربيةالعلمىمبصراالودن ابراهيم القادر عبد ابراهيم138473

الغربيةالعلمىمبصرفايد هللا عبد الحليم عبد ايمن الحليم عبد138474

الغربيةالعلمىمبصرالشركسى يوسف بسيونى محمد هللا عبد138475

الغربيةالعلمىمبصرالخالق عبد شعيشع ابو خالد محمد138476

الغربيةالعلمىمبصرالهمشرى محمد عنتر رمضان محمد138477

الغربيةالعلمىمبصرعيد احمد العزيز عبد محمد138478

الغربيةالعلمىمبصرعلى محمود عطيه عماد محمد138479

الغربيةالعلمىمبصرشادى ابو حسن محمد سيف138480

الغربيةالعلمىمبصرهندى ابو الفتاح عبد محمد ابراهيم محمد138481

الغربيةالعلمىمبصرالسقعان العرابى السيد محمد احمد138482

الغربيةالعلمىمبصرموسى ابراهيم موسى كرم فارس138483

الغربيةالعلمىمبصرالسعود ابو السيد محمد ابراهيم محمد138484

الغربيةالعلمىمبصرالسعود ابو السيد محمد حمدى محمد138485
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ثانقطور

ن480قطور

ن626قطور

ن549قطور

ثانقطور

ثانقطور

ن547قطور

راسبقطور

ثانقطور

ن383قطور

ثانقطور

ثانقطور

ثانقطور

ن482قطور

ن444قطور

ن612قطور

ن522قطور

ثانقطور

ن610قطور

ن612قطور

ن450قطور

ن482قطور

ن442قطور

ن518قطور

ن580قطور

ن562قطور

ثانقطور

ن605قطور

ن546قطور

ن548قطور

ن586قطور

ثانقطور

راسبقطور

راسبقطور

ن427قطور

ثانقطور

راسبقطور

ن450قطور

ن563نشيل

راسبنشيل

ن535نشيل

ن604نشيل
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الغربيةالعلمىمبصرالقويضى السيد محمد عامر محمد138486

الغربيةالعلمىمبصرالسقعان عرابى الرحيم عبد على محمد138487

الغربيةالعلمىمبصرالمعداوى الششتاوى فتحى محمد محمود138488

الغربيةالعلمىمبصرعيشه ابو على مصطفى بسيونى مصطفى138489

الغربيةالعلمىمبصرعابدين على ابراهيم ياسر ابراهيم138490

الغربيةالعلمىمبصرشكر يحى رياض سامى احمد138491

الغربيةالعلمىمبصرجاموس ابو حسن شعبان عادل احمد138492

الغربيةالعلمىمبصرهدهد عيد الششتاوى عيد السيد138493

الغربيةالعلمىمبصرالفحل اليزيد ابو محمد ممدوح عمر138494

الغربيةالعلمىمبصرالدسوقى العزيز عبد محمد السعيد محمد138495

الغربيةالعلمىمبصراليزيد ابو محمد خالد محمد138496

الغربيةالعلمىمبصرالشلقامى ابراهيم سعيد ابراهيم138497

الغربيةالعلمىمبصرحماد ابراهيم محمود ابراهيم138498

الغربيةالعلمىمبصرراضى الفتاح عبد محمود ابراهيم138499

الغربيةالعلمىمبصرشاهين الستار عبد الباسط عبد احمد138500

الغربيةالعلمىمبصرالديب رمضان عطا احمد138501

الغربيةالعلمىمبصررزق هللا عبد رزق اسالم138502

الغربيةالعلمىمبصريوسف احمد سيد عطيه كرم خالد138503

الغربيةالعلمىمبصرداود عطيه عطيه صبرى138504

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد ادهم محمد138505

الغربيةالعلمىمبصرالبلتاجى حسن السعيد السيد محمد138506

الغربيةالعلمىمبصررزق محمد خالد محمود138507

الغربيةالعلمىمبصرالوهاب عبد عوض حاتم نادر138508

الغربيةالعلمىمبصربخيبخ احمد محسن ابراهيم138509

الغربيةالعلمىمبصرالهمشرى محمد ابراهيم ابراهيم احمد138510

الغربيةالعلمىمبصرطوالن على محمد ابراهيم امين احمد138511

الغربيةالعلمىمبصرنميش حسن مبروك محمد احمد138512

الغربيةالعلمىمبصرالهمشرى محمد ابراهيم ابراهيم ادهم138513

الغربيةالعلمىمبصرالبنا الشوادفى الدسوقى الدين حسام انس138514

الغربيةالعلمىمبصرالوكيل مصطفى منصور يسرى انس138515

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل محمد هللا عبد رزق بهاء138516

الغربيةالعلمىمبصرقاسم محمد سليمان ادريس خالد138517

الغربيةالعلمىمبصرجمعه خليل محمد محمد هللا عبد138518

الغربيةالعلمىمبصرهرجه ابو خليل محمد الرحمن عبد138519

الغربيةالعلمىمبصرداود العاطى عبد محمد الرحمن عبد138520

الغربيةالعلمىمبصرهرجه ابو محمد محمد الرحمن عبد138521

الغربيةالعلمىمبصرالليثى محمد مصطفى الرحمن عبد138522

الغربيةالعلمىمبصرفرج احمد سيد بسيونى يسرى الرحمن عبد138523

الغربيةالعلمىمبصرموسى حسن الرازق عبد مصباح مؤمن138524

الغربيةالعلمىمبصرجوهر الكريم عبد منير مؤمن138525

الغربيةالعلمىمبصرمرعى الحميد عبد هللا فتح جمال محمد138526

الغربيةالعلمىمبصرعيسى حسن الدسوقى صبحى محمد138527
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ن584نشيل

ن518نشيل

ثاننشيل

راسبنشيل

ن481بوريج

ن596بوريج

ن564بوريج

ن492بوريج

ن601بوريج

ثانبوريج

ن448بوريج

ثانبلتاج

ثانبلتاج

ثانبلتاج

ثانبلتاج

ثانبلتاج

ن577بلتاج

ن413بلتاج

ثانبلتاج

ثانبلتاج

ن397بلتاج

ن435بلتاج

ثانبلتاج

ن536القبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن454القبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن533القبلية العتوة

ن634القبلية العتوة

ن536القبلية العتوة

ن462القبلية العتوة

ن426القبلية العتوة

ن632القبلية العتوة

ن517القبلية العتوة

ن524القبلية العتوة

ن474القبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن479القبلية العتوة

راسبالقبلية العتوة

راسبالقبلية العتوة

ن578القبلية العتوة
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الغربيةالعلمىمبصرالهمشرى محمد يعقوب عمران محمد138528

الغربيةالعلمىمبصرالشافعى احمد سيد المنعم عبد فتحى محمد138529

الغربيةالعلمىمبصرالهمشرى ابراهيم حسين مصطفى138530

الغربيةالعلمىمبصرالمعصرانى السعيد صالح ابراهيم138531

الغربيةالعلمىمبصررضوان ابراهيم الجواد عبد ابراهيم138532

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد ابراهيم احمد138533

الغربيةالعلمىمبصرالصغير الفتاح عبد حمدى احمد138534

الغربيةالعلمىمبصرفرو ابو احمد سيد شعبان احمد138535

الغربيةالعلمىمبصرالمزين محمد صالح احمد138536

الغربيةالعلمىمبصرزايد امبابى الهادى عبد احمد138537

الغربيةالعلمىمبصربسيونى محمد عطا احمد138538

الغربيةالعلمىمبصرالرخاوى بيومى عطيه احمد138539

الغربيةالعلمىمبصررزق السعيد فتحى احمد138540

الغربيةالعلمىمبصرالمعصرانى ابراهيم محمد احمد138541

الغربيةالعلمىمبصرالسيسى احمد محمد احمد138542

الغربيةالعلمىمبصرزلط الشافعى محمد احمد138543

الغربيةالعلمىمبصرالخواجه امين محمد احمد138544

الغربيةالعلمىمبصرالقطورى محمد الدين نور احمد138545

الغربيةالعلمىمبصرمحمد صابر رفيق ادهم138546

الغربيةالعلمىمبصرالغريب اسماعيل ايمن اسماعيل138547

الغربيةالعلمىمبصربدر السعيد ابراهيم السعيد138548

الغربيةالعلمىمبصربدر السعيد ابراهيم السيد138549

الغربيةالعلمىمبصرالشعراوى ابراهيم محمد امين138550

الغربيةالعلمىمبصرمبارك صالح عاطف ايمن138551

الغربيةالعلمىمبصرشكر المغاورى هانى جمال138552

الغربيةالعلمىمبصربلتاجى عطيه زكريا نبيل خالد138553

الغربيةالعلمىمبصرالقطورى المكى السيد صابر138554

الغربيةالعلمىمبصرالدباوى مليجى السيد السعيد الرحمن عبد138555

الغربيةالعلمىمبصراالبيارى العزيز عبد محمد العزيز عبد138556

الغربيةالعلمىمبصرنور الكريم عبد عاطف الكريم عبد138557

الغربيةالعلمىمبصرالخواجه محمد مصطفى هللا عبد138558

الغربيةالعلمىمبصرجعبوبه مصطفى محمد الدين عز138559

الغربيةالعلمىمبصرالبنا الرحمن عبد حمزه عمر138560

الغربيةالعلمىمبصردياب احمد سيد دياب عمرو138561

الغربيةالعلمىمبصرسعيد احمد سيد محمد فارس138562

الغربيةالعلمىمبصرشحاته محمد شحاته فوزى138563

الغربيةالعلمىمبصرزياده ابو عقل ابراهيم محمد138564

الغربيةالعلمىمبصرشحاته محمد ابراهيم محمد138565

الغربيةالعلمىمبصرحجازى صالح احمد محمد138566

الغربيةالعلمىمبصرشكر الفتاح عبد احمد محمد138567

الغربيةالعلمىمبصرزلط محمد احمد محمد138568

الغربيةالعلمىمبصرالغريب محمد الرفاعى محمد138569
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ن507القبلية العتوة

ن458القبلية العتوة

راسبالقبلية العتوة

ن583الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن639الكوم بسجين رجب محمد

ن467الكوم بسجين رجب محمد

ن485الكوم بسجين رجب محمد

ن516الكوم بسجين رجب محمد

ن511الكوم بسجين رجب محمد

ن571الكوم بسجين رجب محمد

ن399الكوم بسجين رجب محمد

ن380الكوم بسجين رجب محمد

ن553الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن525الكوم بسجين رجب محمد

ن542الكوم بسجين رجب محمد

ن450الكوم بسجين رجب محمد

ن454الكوم بسجين رجب محمد

ن509الكوم بسجين رجب محمد

ن583الكوم بسجين رجب محمد

ن598الكوم بسجين رجب محمد

ن413الكوم بسجين رجب محمد

ن432الكوم بسجين رجب محمد

ن496الكوم بسجين رجب محمد

ن432الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

راسبالكوم بسجين رجب محمد

ن594الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

متخلفالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن558الكوم بسجين رجب محمد

ن544الكوم بسجين رجب محمد

ن404الكوم بسجين رجب محمد

ن640الكوم بسجين رجب محمد

ن552الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن582الكوم بسجين رجب محمد

ن573الكوم بسجين رجب محمد
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الغربيةالعلمىمبصربعيت هللا عبد هللا جاب محمد138570

الغربيةالعلمىمبصرالزالط الدمرداش العاطى عبد محمد138571

الغربيةالعلمىمبصرشحاته فتوح محمود محمد138572

الغربيةالعلمىمبصرشنيشن محمد محمود محمد138573

الغربيةالعلمىمبصرالموافى المغاورى السعيد محمود138574

الغربيةالعلمىمبصرمحمود محمود رجائى محمود138575

الغربيةالعلمىمبصرغيط مصطفى صالح محمود138576

الغربيةالعلمىمبصرعلى قطب الجواد عبد عادل محمود138577

الغربيةالعلمىمبصرمحمد طلبه المجيد عبد محمود138578

الغربيةالعلمىمبصربعيت الحليم عبد محمد محمود138579

الغربيةالعلمىمبصروهبه محمد صالح مصطفى138580

الغربيةالعلمىمبصرالمزين محمد عبده مصطفى138581

الغربيةالعلمىمبصراالبيارى رمضان شعبان معاذ138582

الغربيةالعلمىمبصراالبيارى نجاح العز ابو نجاح138583

الغربيةالعلمىمبصرزياده ابو هللا نعمت الفتاح عبد هللا نعمت138584

الغربيةالعلمىمبصرغيط يوسف عالء يوسف138585

الغربيةالعلمىمبصرالكيالنى ابراهيم على محمد ابراهيم138586

الغربيةالعلمىمبصرالعايدى قنديل نبيل اشرف138587

الغربيةالعلمىمبصرالحمزاوى مصباح الحمزاوى امير138588

الغربيةالعلمىمبصرالغزالى حسين محمد ايمن محمد138589

الغربيةالعلمىمبصرالنجار حسن محمد ثروت محمد138590

الغربيةالعلمىمبصرهمس ابراهيم محمد جاد محمد138591

الغربيةالعلمىمبصرخله ابو بلتاجى محى حمدى محمود138592

الغربيةالعلمىمبصرالزوران المعطى عبد على يوسف138593

الغربيةالعلمىمبصرسعدون ابراهيم سعد توفيق احمد138594

الغربيةالعلمىمبصرغياتى ابو محمد حلمى محمود احمد138595

الغربيةالعلمىمبصرخليفه السعيد خالد عصام خالد138596

الغربيةالعلمىمبصرالفرت الحميد عبد الرفاعى ايهاب الرحمن عبد138597

الغربيةالعلمىمبصرعجيز العليم عبد السيد العليم عبد هللا عبد138598

الغربيةالعلمىمبصرالجخو الغنى عبد الدين تاج محمد هللا عبد138599

الغربيةالعلمىمبصرفرحات ريا ابو احمد محمد138600

الغربيةالعلمىمبصرالسودانى توفيق حسن توفيق محمد138601

الغربيةالعلمىمبصرجليل ابو حسنى رفيق محمد138602

الغربيةالعلمىمبصرسعدون محمد احمد سيد محمد138603

الغربيةالعلمىمبصرسعدون محمود مجدى محمود138604

الغربيةالعلمىمبصرمرسى المجيد عبد نصر وجدى الدين نصر138605

الغربيةالعلمىمبصرداود وهبه مصطفى وهبه138606

الغربيةالعلمىمبصرالفرت بدوى الفتاح عبد محمد يوسف138607

الغربيةالعلمىمبصرالسجاعى الرحمن عبد الغنى عبد ابراهيم138608

الغربيةالعلمىمبصرحرحيره الباقى عبد محمد ابراهيم138609

الغربيةالعلمىمبصرالصقار ابراهيم حسن ابراهيم احمد138610

الغربيةالعلمىمبصرالصاوى محمد المنعم عبد ايهاب احمد138611
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ن523الكوم بسجين رجب محمد

ن515الكوم بسجين رجب محمد

ن523الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن615الكوم بسجين رجب محمد

راسبالكوم بسجين رجب محمد

ن595الكوم بسجين رجب محمد

ن589الكوم بسجين رجب محمد

ن418الكوم بسجين رجب محمد

ن533الكوم بسجين رجب محمد

ن532الكوم بسجين رجب محمد

ن549الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن550الكوم بسجين رجب محمد

ن604الكوم بسجين رجب محمد

راسبسمال

ثانسمال

ثانسمال

ثانسمال

ن561سمال

ن583سمال

ثانسمال

ثانسمال

ثانالملق ابشواى

ن547الملق ابشواى

ن462الملق ابشواى

ن596الملق ابشواى

ن517الملق ابشواى

ن579الملق ابشواى

ن590الملق ابشواى

ن399الملق ابشواى

ن391الملق ابشواى

ن566الملق ابشواى

ن485الملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

ن608الملق ابشواى

ن492الملق ابشواى

ثانالكبرى المحلة

ن606الكبرى المحلة

ن410الكبرى المحلة

ن506الكبرى المحلة
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الغربيةالعلمىمبصرالحسنى محمد ايمن احمد138612

الغربيةالعلمىمبصرالرفاعى محمود محمد زكى احمد138613

الغربيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الحكيم عبد الخالق عبد احمد138614

الغربيةالعلمىمبصرمحمد حسين حسن الغنى عبد احمد138615

الغربيةالعلمىمبصرالشافعى البسيونى العابدين زين على احمد138616

الغربيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم على على احمد138617

الغربيةالعلمىمبصرالوزان حسين رشاد فتوح احمد138618

الغربيةالعلمىمبصراليمانى ابراهيم محمد احمد138619

الغربيةالعلمىمبصرالعزيز عبد جمعه محمد احمد138620

الغربيةالعلمىمبصرالصاوى احمد النبى عبد محمد احمد138621

الغربيةالعلمىمبصرالنجار عيسى مصطفى مدحت احمد138622

الغربيةالعلمىمبصرشاهين على مسلم ابو مصطفى احمد138623

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم المتولى هشام احمد138624

الغربيةالعلمىمبصرقاسم السيد محمد اسامه138625

الغربيةالعلمىمبصرحامد محمود حسن حاتم اسالم138626

الغربيةالعلمىمبصرالفضل ابو رشاد محمد احمد اشرف138627

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى الدسوقى ابراهيم محمد اشرف138628

الغربيةالعلمىمبصرالحوتى باشا معتصم انس138629

الغربيةالعلمىمبصرالقادر عبد توفيق السيد السيد138630

الغربيةالعلمىمبصرالعبيط النبوى محمد مصطفى السيد138631

الغربيةالعلمىمبصرالبخ الجليل عبد حلمى على جهاد138632

الغربيةالعلمىمبصرخليفه الفتوح ابو انور مجدى حامد138633

الغربيةالعلمىمبصرعطوه ابراهيم الوكيل عبد حسام138634

الغربيةالعلمىمبصرحسين الجوهرى حسين محمد خالد138635

الغربيةالعلمىمبصرخليل على كمال خليل138636

الغربيةالعلمىمبصرشعيب على سعد حماده سعد138637

الغربيةالعلمىمبصرمحمد بشير يوسف بشير سمير138638

الغربيةالعلمىمبصرالعدلى على الهادى عبد على الدين سيف138639

الغربيةالعلمىمبصرالعنين ابو محمد الشبراوى حاتم صبرى138640

الغربيةالعلمىمبصرشتا احمد زكريا احمد طارق138641

الغربيةالعلمىمبصررامخ ابو البسيونى محمد احمد الرحمن عبد138642

الغربيةالعلمىمبصرسكينه ابو محمد السيد السيد الرحمن عبد138643

الغربيةالعلمىمبصرعطيه الشكور عبد الدين صالح خالد الرحمن عبد138644

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم صديق ابراهيم صديق الرحمن عبد138645

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم محمد عطيه المتولى عطيه الرحمن عبد138646

الغربيةالعلمىمبصرالصياد محمد رمضان على الرحمن عبد138647

الغربيةالعلمىمبصرالشرنوبى ابراهيم السيد موهوب الرحمن عبد138648

الغربيةالعلمىمبصرمحمد السعيد الفتاح عبد السعيد الفتاح عبد138649

الغربيةالعلمىمبصرزيدان الفتاح عبد محمد الفتاح عبد138650

الغربيةالعلمىمبصرعطيه محمد الفتوح ابو ابراهيم هللا عبد138651

الغربيةالعلمىمبصرخليل على كمال هللا عبد138652

الغربيةالعلمىمبصراالبيض الششتاوى محمد خالد الوهاب عبد138653
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ن461الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن489الكبرى المحلة

ن434الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن634الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن568الكبرى المحلة

ن419الكبرى المحلة

ن411الكبرى المحلة

ن559الكبرى المحلة

ن634الكبرى المحلة

ن522الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن488الكبرى المحلة

ن519الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن408الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن376الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن520الكبرى المحلة

ن410الكبرى المحلة

ن556.5الكبرى المحلة

ن505الكبرى المحلة

ن507الكبرى المحلة

ن588الكبرى المحلة

ن614الكبرى المحلة

ن558الكبرى المحلة

ن608الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ن411الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن633الكبرى المحلة
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الغربيةالعلمىمبصروهدان الغريب الشافى عبد هارون عمار138654

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ محمد السيد عمر138655

الغربيةالعلمىمبصرالمجد ابو الفتاح عبد السيد محمد عمرو138656

الغربيةالعلمىمبصرشاهين ابراهيم على كريم138657

الغربيةالعلمىمبصرالسيد الهادى عبد رفعت هشام مؤمن138658

الغربيةالعلمىمبصرعطوه الحكيم عبد على ابراهيم محمد138659

الغربيةالعلمىمبصرعجوه محمد فؤاد ابراهيم محمد138660

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى الفتاح عبد احمد محمد138661

الغربيةالعلمىمبصرالعطار فتحى احمد محمد138662

الغربيةالعلمىمبصرالدسوقى ابراهيم الدسوقى محمد138663

الغربيةالعلمىمبصرالزنارى محمد الغفور عبد امجد محمد138664

الغربيةالعلمىمبصرسليمان حامد محمد ايهاب محمد138665

الغربيةالعلمىمبصرالدهب ابو يوسف احمد بكر محمد138666

الغربيةالعلمىمبصرمحروس بسيونى عماره بالل محمد138667

الغربيةالعلمىمبصريابس ابو محمد المحمدى حسن محمد138668

الغربيةالعلمىمبصرشتات رضا محمد حماده محمد138669

الغربيةالعلمىمبصرعزام سالم حمدى محمد138670

الغربيةالعلمىمبصرالبربرى الواحد عبد الرحمن عبد خالد محمد138671

الغربيةالعلمىمبصرالعفيفى الغنى عبد صالح محمد138672

الغربيةالعلمىمبصرعرابى محمد المحمدى صالح محمد138673

الغربيةالعلمىمبصرالنجار فتوح محمد طارق محمد138674

الغربيةالعلمىمبصرالغندور ابراهيم ابراهيم الحميد عبد محمد138675

الغربيةالعلمىمبصرجابر احمد الشهاوى على محمد138676

الغربيةالعلمىمبصرالخولى الفتوح ابو رشدى عماد محمد138677

الغربيةالعلمىمبصرالسماحى السيد مجدى محمد138678

الغربيةالعلمىمبصرفوده السالم عبد الفتاح عبد محمد محمد138679

الغربيةالعلمىمبصرالمهدى حسان صابر محمود محمد138680

الغربيةالعلمىمبصرمكى حامد المنعم عبد ناصر محمد138681

الغربيةالعلمىمبصرهللا خير طلبه محمد محمود138682

الغربيةالعلمىمبصرجوده الفتاح عبد عطيه محمد محمود138683

الغربيةالعلمىمبصرحموده فتوح محمد محمود138684

الغربيةالعلمىمبصرهالل ابو مسعد ايمن مسعد138685

الغربيةالعلمىمبصرقشطه مهران نصر جابر مصطفى138686

الغربيةالعلمىمبصرحرحيره الباقى عبد محمد مصطفى138687

الغربيةالعلمىمبصرجوده الفتاح عبد عطيه محمد مصطفى138688

الغربيةالعلمىمبصرالشافعى محمد محمد مصطفى138689

الغربيةالعلمىمبصرالعظيم عبد حسن محمد معاذ138690

الغربيةالعلمىمبصرحشاد هللا عبد اشرف احمد138691

الغربيةالعلمىمبصرهندى السيد امين احمد138692

الغربيةالعلمىمبصرالاله عبد الخالق عبد عادل احمد138693

الغربيةالعلمىمبصرالحاجه المنعم عبد المنعم عبد احمد138694

الغربيةالعلمىمبصرالنعيم عبد محمود الوكيل عبد احمد138695
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ن487الكبرى المحلة

ن552الكبرى المحلة

ن548الكبرى المحلة

ن624الكبرى المحلة

ن565الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن451الكبرى المحلة

ن489الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن496الكبرى المحلة

ن618الكبرى المحلة

ن412الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن620الكبرى المحلة

ن603الكبرى المحلة

ن561الكبرى المحلة

ن427.5الكبرى المحلة

ن428الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن622الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن611الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن460.5الكبرى المحلة

ن576الكبرى المحلة

ن572الكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ن511الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن572الكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ن570الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانبابل شبرا

ن617بابل شبرا

ن488بابل شبرا

راسببابل شبرا

ثانبابل شبرا
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الغربيةالعلمىمبصرالبصراتى محمد عصام احمد138696

الغربيةالعلمىمبصرضهر الغنى عبد عماد احمد138697

الغربيةالعلمىمبصرسالمه ابو الحميد عبد عمر احمد138698

الغربيةالعلمىمبصرالنجار احمد احمد محمد احمد138699

الغربيةالعلمىمبصربكر الوردانى محمد احمد138700

الغربيةالعلمىمبصرناصف القادر عبد محمد احمد138701

الغربيةالعلمىمبصرعيطه محمد مسعد احمد138702

الغربيةالعلمىمبصرخفاجى الجيد عبد ياسر احمد138703

الغربيةالعلمىمبصرالنمراوى مصطفى ابراهيم ادهم138704

الغربيةالعلمىمبصرالجود ابو سالمه حسنى اسامه138705

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى السعيد حمدى السعيد138706

الغربيةالعلمىمبصرالكفافى الشناوى خالد امير138707

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى طلبه محمد خالد138708

الغربيةالعلمىمبصرناصف القادر عبد القادر عبد زيد138709

الغربيةالعلمىمبصرالحاجه المنعم عبد المنعم عبد شهاب138710

الغربيةالعلمىمبصرقضباشا محمد الكريم عبد طارق138711

الغربيةالعلمىمبصرسالم سليمان الرازق عبد الرازق عبد138712

الغربيةالعلمىمبصرالحسانين محمد اسامه الرحمن عبد138713

الغربيةالعلمىمبصرخضر عباس حسنى الرحمن عبد138714

الغربيةالعلمىمبصرعبده اسماعيل طلعت الرحمن عبد138715

الغربيةالعلمىمبصرالبدوى محمد محمد الرحمن عبد138716

الغربيةالعلمىمبصرخضير الفتاح عبد الدين محى الفتاح عبد138717

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد جبر خالد هللا عبد138718

الغربيةالعلمىمبصرالسعود ابو الفتاح عبد الحميد عبد هللا عبد138719

الغربيةالعلمىمبصرالغنى عبد الغريب الغنى عبد هللا عبد138720

الغربيةالعلمىمبصردراز محمد عزت عالء138721

الغربيةالعلمىمبصرهرجه ابو محمد راشد عماد138722

الغربيةالعلمىمبصرسعدات السعيد كرم عمر138723

الغربيةالعلمىمبصرصادومه الحميد عبد محمد عمر138724

الغربيةالعلمىمبصرالدين على محمد محمد عمر138725

الغربيةالعلمىمبصرهرجه ابو هللا فتح السيد عمرو138726

الغربيةالعلمىمبصرالبحراوى الحى عبد عيد عيد138727

الغربيةالعلمىمبصرالعايق فرج صالح فرج138728

الغربيةالعلمىمبصردراز السيد جمال مجدى138729

الغربيةالعلمىمبصرجمعه ابراهيم ابراهيم محمد138730

الغربيةالعلمىمبصرليله ابو المرسى بكر ابو محمد138731

الغربيةالعلمىمبصرمشعل هللا عبد احمد محمد138732

الغربيةالعلمىمبصرالجمسى حسنى اشرف محمد138733

الغربيةالعلمىمبصربركات الششتاوى الجميل محمد138734

الغربيةالعلمىمبصرالنجار على ربيع محمد138735

الغربيةالعلمىمبصره حابو الحق عبد رضا محمد138736

الغربيةالعلمىمبصرالطنانى على شعبان محمد138737
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ثانبابل شبرا

ن635بابل شبرا

راسببابل شبرا

ثانبابل شبرا

ن389بابل شبرا

ن439بابل شبرا

ن476بابل شبرا

ن420بابل شبرا

ن462بابل شبرا

ن596بابل شبرا

ثانبابل شبرا

ن514بابل شبرا

ن573بابل شبرا

ن457بابل شبرا

ثانبابل شبرا

ن624بابل شبرا

ن507بابل شبرا

ن627بابل شبرا

ن581بابل شبرا

ن558بابل شبرا

ن547بابل شبرا

ثانبابل شبرا

ن570بابل شبرا

ن594بابل شبرا

ن559بابل شبرا

ن470بابل شبرا

ن541بابل شبرا

ن367بابل شبرا

ن609بابل شبرا

ن407بابل شبرا

ن634بابل شبرا

ن485بابل شبرا

ن590بابل شبرا

ن590بابل شبرا

ن542بابل شبرا

ن425بابل شبرا

ن396بابل شبرا

ن588بابل شبرا

ن565بابل شبرا

ن534بابل شبرا

ن599بابل شبرا

ن469بابل شبرا
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الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى مصطفى الحميد عبد محمد138738

الغربيةالعلمىمبصرغالى قطب الفتاح عبد محمد138739

الغربيةالعلمىمبصرجوده ابو بدير المهيمن عبد محمد138740

الغربيةالعلمىمبصرالبربرى يوسف عماد محمد138741

الغربيةالعلمىمبصرالمنصورى محمد ماهر محمد138742

الغربيةالعلمىمبصرالبسيونى هللا عبد نوح محمد138743

الغربيةالعلمىمبصرليمون ابو احمد احمد محمود138744

الغربيةالعلمىمبصرراشد نجيب جمال محمود138745

الغربيةالعلمىمبصردويدار احمد عادل محمود138746

الغربيةالعلمىمبصرالمنصورى هللا عبد هللا عبد محمود138747

الغربيةالعلمىمبصرفرار محمد محمد محمود138748

الغربيةالعلمىمبصرسالم فرج سمير مصطفى138749

الغربيةالعلمىمبصرمصلى الجواد عبد عطا مصطفى138750

الغربيةالعلمىمبصرالبربرى عبده محمد مصطفى138751

الغربيةالعلمىمبصرشقوير الجيد عبد ممدوح مصطفى138752

الغربيةالعلمىمبصراالسود الخالق عبد الفتاح عبد نادر138753

الغربيةالعلمىمبصرالجبالى السيد طارق وجيه138754

الغربيةالعلمىمبصرالفخرانى زكريا زكريا يحيى138755

الغربيةالعلمىمبصرالعدس محمد السيد ابراهيم138756

الغربيةالعلمىمبصرالداليلى السعيد ابراهيم رضا ابراهيم138757

الغربيةالعلمىمبصراالميرى فرج طلعت الرجال عز ابراهيم138758

الغربيةالعلمىمبصرالفتاح عبد البيلى عزت ابراهيم138759

الغربيةالعلمىمبصرالدعاس على ابراهيم احمد138760

الغربيةالعلمىمبصرغالب عطيه السيد احمد138761

الغربيةالعلمىمبصرعطيه ابو حسن حامد احمد138762

الغربيةالعلمىمبصرالمصرى حجازى الخبيرى حجازى احمد138763

الغربيةالعلمىمبصرالرازق عبد حسين حسام احمد138764

الغربيةالعلمىمبصرالمنشاوى حسن حمدى احمد138765

الغربيةالعلمىمبصرحشيش ابو مصطفى طارق احمد138766

الغربيةالعلمىمبصرنصار يوسف ابراهيم اسالم138767

الغربيةالعلمىمبصروهبه عطيه فؤاد ايمن السعيد138768

الغربيةالعلمىمبصرطبق محمود عادل امير138769

الغربيةالعلمىمبصرمنصور العظيم عبد ابراهيم حسام138770

الغربيةالعلمىمبصرالبسيونى ابراهيم اشرف حسام138771

الغربيةالعلمىمبصرغياتى محمد صيام حسين حسن138772

الغربيةالعلمىمبصرالرازق عبد حسين كمال حسن138773

الغربيةالعلمىمبصرناشى حسين على حسين138774

الغربيةالعلمىمبصرشمه محمد مجدى حمدى138775

الغربيةالعلمىمبصرقيور محمد مصطفى خالد138776

الغربيةالعلمىمبصرالحريرى زيدان الوردانى زيدان138777

الغربيةالعلمىمبصرالجميزى احمد حمدى كمال الرحمن عبد138778

الغربيةالعلمىمبصرنصار الدسوقى هشام الرحمن عبد138779
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ن619بابل شبرا

ن412بابل شبرا

ثانبابل شبرا

ثانبابل شبرا

ن571بابل شبرا

ن607بابل شبرا

ثانبابل شبرا

ثانبابل شبرا

ن562بابل شبرا

ن504بابل شبرا

ن538بابل شبرا

ن453بابل شبرا

ن387بابل شبرا

ن460بابل شبرا

ن427بابل شبرا

ن587بابل شبرا

ن459بابل شبرا

ن547بابل شبرا

ن517العامرية

ن451العامرية

ن383العامرية

ن517العامرية

ن578العامرية

ن602العامرية

ن433العامرية

ن360العامرية

ن392العامرية

ن561العامرية

ن519العامرية

بقرار ملغىراسبالعامرية

ن511العامرية

ن624العامرية

ن442العامرية

ن482العامرية

ن352العامرية

ن575العامرية

ن496العامرية

ن462العامرية

ن568العامرية

ن576العامرية

ن610العامرية

ن622العامرية
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الغربيةالعلمىمبصرالقميرى فرج طلعت فرج عزت138780

الغربيةالعلمىمبصرصالح محمد رشاد صالح على138781

الغربيةالعلمىمبصرالخير ابو يوسف كمال احمد كمال138782

الغربيةالعلمىمبصرالشورى ابراهيم هللا عبد ابراهيم محمد138783

الغربيةالعلمىمبصرالشوربجى محمد العز ابو محمد138784

الغربيةالعلمىمبصرموالنا محمد اسامه محمد138785

الغربيةالعلمىمبصرعطيه الششتاوى رضا محمد138786

الغربيةالعلمىمبصرعامر السيد الحميد عبد محمد138787

الغربيةالعلمىمبصرعامر رشاد نشأت محمد138788

الغربيةالعلمىمبصرغزه ابو احمد ناصر محمود138789

الغربيةالعلمىمبصرالبلتاجى ابراهيم محمد ابراهيم138790

الغربيةالعلمىمبصرالعتراوى بالل محمد ابراهيم138791

الغربيةالعلمىمبصرعاصى ابو سعد حمدى الفضل ابو138792

الغربيةالعلمىمبصرزوين بدير المقصود عبد احمد138793

الغربيةالعلمىمبصرغنيم محمد غنيم احمد138794

الغربيةالعلمىمبصرعامرمحمد محمد احمد138795

الغربيةالعلمىمبصرقتايه ابو السيد مسعد احمد138796

الغربيةالعلمىمبصراحمد محمد هالل احمد138797

الغربيةالعلمىمبصرعاصى ابو الفتاح عبد مكرم حسين138798

الغربيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد مصطفى حمدى138799

الغربيةالعلمىمبصرعزام محمد الباسط عبد صالح138800

الغربيةالعلمىمبصرحجازى الحميد عبد شوقى الحميد عبد138801

الغربيةالعلمىمبصرالششتاوى سليمان بدران الرحمن عبد138802

الغربيةالعلمىمبصرحليمه ابو حسين الدين كمال الرحمن عبد138803

الغربيةالعلمىمبصرالدعاس الرحمن عبد اللطيف عبد هللا عبد138804

الغربيةالعلمىمبصرزيدان هللا عبد محمد هللا عبد138805

الغربيةالعلمىمبصرالطنطاوى محمود حسان مجدى138806

الغربيةالعلمىمبصرشلبى الغفار عبد الدرديرى محمد138807

الغربيةالعلمىمبصرحراز الجليل عبد بدران محمد138808

الغربيةالعلمىمبصرسليمان صبرى حسين محمد138809

الغربيةالعلمىمبصرالترامسى محمود رضا محمد138810

الغربيةالعلمىمبصرغربيه ابو اللطيف عبد شحته محمد138811

الغربيةالعلمىمبصرالفضل ابو محمد هللا عبد محمد138812

الغربيةالعلمىمبصركثير ابو الجواد عبد عصام محمد138813

الغربيةالعلمىمبصرحجازى السيد احمد محمود138814

الغربيةالعلمىمبصرمنصوره حسن محمود محمود138815

الغربيةالعلمىمبصرهالل فرج هالل محمود138816

الغربيةالعلمىمبصرفضه الفتاح عبد الباسط عبد مصطفى138817

الغربيةالعلمىمبصرالقميرى فؤاد رضا يسرى138818

الغربيةالعلمىمبصرمحمد فرحات صبرى اسامه احمد138819

الغربيةالعلمىمبصرطه الحكيم عبد طه احمد138820

الغربيةالعلمىمبصرحمد على راغب الحميد عبد احمد138821
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ن458العامرية

ثانالعامرية

ن420العامرية

ن566العامرية

ن458العامرية

ن482العامرية

ن493العامرية

ن446العامرية

ن600العامرية

ن623العامرية

ن576الجابرية

راسبالجابرية

ن632الجابرية

ن520الجابرية

ن392الجابرية

ثانالجابرية

ن386الجابرية

راسبالجابرية

ن489الجابرية

ن504الجابرية

ثانالجابرية

ن403الجابرية

راسبالجابرية

ثانالجابرية

راسبالجابرية

ن562الجابرية

ن376الجابرية

ن453الجابرية

ثانالجابرية

ن572الجابرية

ن482الجابرية

ثانالجابرية

ن546الجابرية

ن505الجابرية

ن554الجابرية

ن607الجابرية

ن381الجابرية

ن418الجابرية

ثانالجابرية

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ن575حجازى كفر
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الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى احمد عبده احمد138822

الغربيةالعلمىمبصراحمد البسيونى عمر احمد138823

الغربيةالعلمىمبصرالمرحومى احمد فكيه احمد138824

الغربيةالعلمىمبصراالشعل مصطفى كمال احمد138825

الغربيةالعلمىمبصرالنواوى خيرهللا محمد احمد138826

الغربيةالعلمىمبصرالدين شرف الغفار عبد محمد احمد138827

الغربيةالعلمىمبصرسلطان محمد محمود احمد138828

الغربيةالعلمىمبصرالشافعى السميع عبد السعيد السيد138829

الغربيةالعلمىمبصرزهره ابو امجد جمال حذيفه138830

الغربيةالعلمىمبصرفرج الجواد عبد المحمدى المحمدى حسام138831

الغربيةالعلمىمبصرعبيد حسن محمد محمد حسن138832

الغربيةالعلمىمبصربكر ابو حسن محمد احمد حسين138833

الغربيةالعلمىمبصرطه الحكيم عبد طه الحكيم عبد138834

الغربيةالعلمىمبصرخليل مصطفى محرم مصطفى الرحمن عبد138835

الغربيةالعلمىمبصرالششتاوى محمد عوض محمد هللا عبد138836

الغربيةالعلمىمبصرالكنيسى محمد محمد هللا عبد138837

الغربيةالعلمىمبصرالسعد ابو السيد السيد عمر138838

الغربيةالعلمىمبصرالكفراوى على احمد محمد138839

الغربيةالعلمىمبصرقشانه محمد على احمد محمد138840

الغربيةالعلمىمبصرالدسوقى خليل حسنى رأفت محمد138841

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى المنعم عبد عباس محمد138842

الغربيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد محمود محمد138843

الغربيةالعلمىمبصرعلى مصطفى محمد مصطفى محمد138844

الغربيةالعلمىمبصرعبيد محمود اشرف محمود138845

الغربيةالعلمىمبصرالشافعى محمد محمد محمود138846

الغربيةالعلمىمبصرشاهين كامل الفتاح عبد محمد معاذ138847

الغربيةالعلمىمبصرحسين عثمان الحميد عبد عثمان وليد138848

الغربيةالعلمىمبصرالبرماوى العاطى عبد محمد سعد احمد138849

الغربيةالعلمىمبصرشقله محمد احمد المعطى عبد احمد138850

الغربيةالعلمىمبصرحجازى محمد الموافى محمد احمد138851

الغربيةالعلمىمبصرفرج محمد عطيه هيبه احمد138852

الغربيةالعلمىمبصرحجازى محمد الموافى محمد الموافى138853

الغربيةالعلمىمبصرالبص على ابراهيم شلبى جمال138854

الغربيةالعلمىمبصرالحلوانى الحسنين كامل محمد جمال138855

الغربيةالعلمىمبصرصالح احمد سيد وهبه محمد جمال138856

الغربيةالعلمىمبصربندق احمد حمدى احمد حسام138857

الغربيةالعلمىمبصرالمزين شوقى ابراهيم خالد138858

الغربيةالعلمىمبصردرويش محمد المتولى احمد درويش138859

الغربيةالعلمىمبصرعامريه ابو الفتوح ابو سعد الهادى عبد سعد138860

الغربيةالعلمىمبصرالعالم صديق ماهر صديق138861

الغربيةالعلمىمبصرالبسيونى ابراهيم السيد البسيونى العزيز عبد138862

الغربيةالعلمىمبصرحجازى الجليل عبد العزيز عبد حمدى الرحمن عبد138863
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راسبحجازى كفر

ن582حجازى كفر

ن441حجازى كفر

ن493حجازى كفر

ن477حجازى كفر

ن530حجازى كفر

ن554حجازى كفر

ن498حجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ن441حجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر

ن567حجازى كفر

ن465حجازى كفر

ن513حجازى كفر

ثانحجازى كفر

ن600حجازى كفر

ن544حجازى كفر

راسبحجازى كفر

ن484حجازى كفر

ن520حجازى كفر

ثانحجازى كفر

ن445حجازى كفر

ن403حجازى كفر

ن382دنوشر

ثاندنوشر

ن519دنوشر

ن593دنوشر

ن403دنوشر

ن577دنوشر

ن438دنوشر

ثاندنوشر

ن593دنوشر

ن442دنوشر

ن543دنوشر

ن470دنوشر

ن445دنوشر

ثاندنوشر

ن461دنوشر
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الغربيةالعلمىمبصرالرحمن عبد فتوح اشرف فتوح138864

الغربيةالعلمىمبصرشقله محمد احمد احمد محمد138865

الغربيةالعلمىمبصرنصره عباس عاطف احمد محمد138866

الغربيةالعلمىمبصرشعيشع الرحمن عبد احمد محمد138867

الغربيةالعلمىمبصرالشرملسى سعيد على عبده محمد138868

الغربيةالعلمىمبصرحرحيره السعيد محمد عصام محمد138869

الغربيةالعلمىمبصرعاشور اسماعيل محمد نصر محمد138870

الغربيةالعلمىمبصرمكى السالم عبد محمد محمد محسن138871

الغربيةالعلمىمبصرسهيل جامع السالم عبد فريد محمود138872

الغربيةالعلمىمبصركعبو محمد الحميد عبد نصر138873

الغربيةالعلمىمبصرجرامون الفتاح عبد رضا احمد138874

الغربيةالعلمىمبصرعلى محمد محروس سامى احمد138875

الغربيةالعلمىمبصرالمليجى محمد سليمان احمد138876

الغربيةالعلمىمبصرعلى احمد فتحى احمد138877

الغربيةالعلمىمبصرهللا حيا ابو لطفى محمد احمد138878

الغربيةالعلمىمبصرالزنون عدس رزق السيد138879

الغربيةالعلمىمبصرصقر السيد مصطفى السيد138880

الغربيةالعلمىمبصرقمبره بدير الاله عبد ايهاب138881

الغربيةالعلمىمبصرحبيب ابراهيم هللا عبد ثابت138882

الغربيةالعلمىمبصرعوض سعد عاطف سعد138883

الغربيةالعلمىمبصراالشعل السيد على سعد138884

الغربيةالعلمىمبصرهللا فرج مصطفى محمد شادى138885

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ المنسوب سعد صالح138886

الغربيةالعلمىمبصرالهنداوى الحميد عبد الششتاوى الحميد عبد138887

الغربيةالعلمىمبصرزايد الحميد عبد جالل الحميد عبد138888

الغربيةالعلمىمبصرعجالن الفتوح ابو القوى عبد مرتضى الرحمن عبد138889

الغربيةالعلمىمبصرعلوان العنانى محمد العظيم عبد138890

الغربيةالعلمىمبصرالبحيرى العزيز عبد السيد المولى عبد138891

الغربيةالعلمىمبصرسابق على محمد على138892

الغربيةالعلمىمبصرالنجار على نبيل على138893

الغربيةالعلمىمبصرشريف حسن حسن عمرو138894

الغربيةالعلمىمبصرهللا خلف محمد ايمن محمد138895

الغربيةالعلمىمبصرخفاجى على منير محمد خالد محمد138896

الغربيةالعلمىمبصرسالم ابو فوزى رمضان محمد138897

الغربيةالعلمىمبصرالمكاوى الفتاح عبد هللا عبد محمد138898

الغربيةالعلمىمبصرالنجار النصر ابو محمود ماهر محمد138899

الغربيةالعلمىمبصرعسقول الحميد عبد محمد محمد138900

الغربيةالعلمىمبصريحى امين مصطفى محمد138901

الغربيةالعلمىمبصرالقروه مختار شريف مختار138902

الغربيةالعلمىمبصرالحادى صالح حماده محمود138903

الغربيةالعلمىمبصرالدقادوسى محمود الفتاح عبد محمود138904

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى يوسف الرحيم عبد مصطفى138905
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ن503دنوشر

ن628دنوشر

ن476دنوشر

ن543دنوشر

ن429دنوشر

ثاندنوشر

ن575دنوشر

ن480دنوشر

ن468دنوشر

ثاندنوشر

ن616تراب صفط

ن426تراب صفط

ن452تراب صفط

ن402تراب صفط

ن382تراب صفط

ثانتراب صفط

ن515تراب صفط

ن507تراب صفط

ن411تراب صفط

ثانتراب صفط

ثانتراب صفط

ن486تراب صفط

ن621تراب صفط

ن460تراب صفط

ن585تراب صفط

ن514تراب صفط

ن458تراب صفط

ن507تراب صفط

ن575تراب صفط

ن547تراب صفط

ن396تراب صفط

ن411تراب صفط

ن464تراب صفط

ن458تراب صفط

ن514تراب صفط

ن445تراب صفط

ن493تراب صفط

ثانتراب صفط

ن411تراب صفط

ن434تراب صفط

ن469تراب صفط

ثانتراب صفط
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الغربيةالعلمىمبصرالنجار الغنى عبد عماد مصطفى138906

الغربيةالعلمىمبصرالمهدى احمد محمد الرازق عبد نور138907

الغربيةالعلمىمبصرالديسطى الخالق عبد الديسطى احمد138908

الغربيةالعلمىمبصرالصاوى احمد السيد احمد138909

الغربيةالعلمىمبصرصابر محمد صابر احمد138910

الغربيةالعلمىمبصرخليف بدر العال عبد احمد138911

الغربيةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد الفتاح عبد احمد138912

الغربيةالعلمىمبصرسعيد الرافع عبد نشأت احمد138913

الغربيةالعلمىمبصرطالب ابو عباس عاصم اسامه138914

الغربيةالعلمىمبصرجوده محمود محمد السعيد138915

الغربيةالعلمىمبصرزكريا بدر سعد السيد138916

الغربيةالعلمىمبصرمطر صبحى اسامه حسنى138917

الغربيةالعلمىمبصرالصاوى احمد محمد حمدى138918

الغربيةالعلمىمبصرمحمود رمضان حسن خالد138919

الغربيةالعلمىمبصرربه عبد صبرى جابر صبرى138920

الغربيةالعلمىمبصرالسيد الفتاح عبد ربيع الرحمن عبد138921

الغربيةالعلمىمبصرالشاعر السعيد السيد على138922

الغربيةالعلمىمبصرغلوش الغنى عبد حسين على138923

الغربيةالعلمىمبصرريه ابو محمد عاطف محمد138924

الغربيةالعلمىمبصرالشاعر الستار عبد مجدى محمد138925

الغربيةالعلمىمبصرالمعطى عبد زكى محمود محمد138926

الغربيةالعلمىمبصرامام ابراهيم محمود معتصم138927

الغربيةالعلمىمبصرالبرادعى سعد ابراهيم احمد138928

الغربيةالعلمىمبصرزويل الفتاح عبد انور احمد138929

الغربيةالعلمىمبصردعبس البسطويسى السالم عبد احمد138930

الغربيةالعلمىمبصرزياده المعطى عبد عبيد احمد138931

الغربيةالعلمىمبصرالسايس محمد عماد احمد138932

الغربيةالعلمىمبصرالمسدى فهيم ناصر جابر138933

الغربيةالعلمىمبصرعلى السيد محمد زغلول حسام138934

الغربيةالعلمىمبصرعز البسطويسى الدين عز سعد138935

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ الرؤف عبد اشرف الرحمن عبد138936

الغربيةالعلمىمبصرشويته الرحيم عبد محمد طلعت الرحيم عبد138937

الغربيةالعلمىمبصرناصف محمد ريه ابو هللا عبد138938

الغربيةالعلمىمبصرالخولى هللا عبد ضياء هللا عبد138939

الغربيةالعلمىمبصرالسايس محمد العزيز عبد عمر138940

الغربيةالعلمىمبصرالعقيلى ابراهيم اشرف كريم138941

الغربيةالعلمىمبصركحله ابو فتحى رضا محمد138942

الغربيةالعلمىمبصرالحداد محمد عاطف محمد138943

الغربيةالعلمىمبصريونس محمد الستار عبد محمد138944

الغربيةالعلمىمبصرسعده ابو العزيز عبد هشام محمد138945

الغربيةالعلمىمبصرشعبان نجاح ايمن محمود138946

الغربيةالعلمىمبصرشتات الفتاح عبد طارق محمود138947
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ن549تراب صفط

ن406تراب صفط

ن503السجاعية

ن562السجاعية

ثانالسجاعية

ن552السجاعية

ن543السجاعية

راسبالسجاعية

ن491السجاعية

ن576السجاعية

ن571السجاعية

ن635السجاعية

ن501السجاعية

ن597السجاعية

ن478السجاعية

ن607السجاعية

ن602السجاعية

ن523السجاعية

ن631السجاعية

ن575السجاعية

ن564السجاعية

ن505السجاعية

ثانالهياتم

ن604الهياتم

ثانالهياتم

ثانالهياتم

ن565الهياتم

راسبالهياتم

ن476الهياتم

ن365الهياتم

ثانالهياتم

ن634الهياتم

ن522الهياتم

ثانالهياتم

ن517الهياتم

ن445الهياتم

ن622الهياتم

ثانالهياتم

راسبالهياتم

ثانالهياتم

ن618الهياتم

ثانالهياتم
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الغربيةالعلمىمبصرالحادى محمد خالد احمد138948

الغربيةالعلمىمبصرحشاد حامد محمد محمود138949

الغربيةالعلمىمبصرسالم زكى ابراهيم مسعد ابراهيم138950

الغربيةالعلمىمبصرناصف المطلب عبد شعبان احمد138951

الغربيةالعلمىمبصربكر السالم عبد محمد وحيد احمد138952

الغربيةالعلمىمبصرالخير ابو الدسوقى ناصف الاله عبد ايمن138953

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل محمد طه راغب خالد138954

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل طلبه الستار عبد ربيع طارق138955

الغربيةالعلمىمبصرخليفه شعبان خليفه محمد العظيم عبد138956

الغربيةالعلمىمبصرالخير ابو محمد الدسوقى اسامه هللا عبد138957

الغربيةالعلمىمبصركسبر محمد بكر ابو عمر138958

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل احمد على السيد محمد138959

الغربيةالعلمىمبصرعتمان ابراهيم محمد رضا محمد138960

الغربيةالعلمىمبصرالخولى فرج الفتاح عبد خالد محمد138961

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل المرسى على مدحت محمد138962

الغربيةالعلمىمبصرشرف ابراهيم بدير مسعد محمد138963

الغربيةالعلمىمبصررشيدى على محمد السيد محمود138964

الغربيةالعلمىمبصرحجازى محمد شعبان اسماعيل احمد138965

الغربيةالعلمىمبصرمازن هللا عبد احمد سيد حسن احمد138966

الغربيةالعلمىمبصرالسيد السالم عبد الدين محى رضا احمد138967

الغربيةالعلمىمبصرحرب طلبه البسطويسى سعيد احمد138968

الغربيةالعلمىمبصرالطوخى احمد الحميد عبد احمد138969

الغربيةالعلمىمبصرالبيلى ابراهيم مختار العزيز عبد احمد138970

الغربيةالعلمىمبصرريا ابو رمضان حلمى العظيم عبد احمد138971

الغربيةالعلمىمبصرالمغازى محمد السيد محمد اسماعيل138972

الغربيةالعلمىمبصرالعنين ابو االتربى العنين ابو االتربى138973

الغربيةالعلمىمبصرالخولى محمود محمد ايهاب حازم138974

الغربيةالعلمىمبصرالسيد احمد سيد مختار خالد138975

الغربيةالعلمىمبصرالمتولى السيد ماجد ساهر138976

الغربيةالعلمىمبصرحماد المجيد عبد طه جمال طه138977

الغربيةالعلمىمبصرالمليجى الحفيظ عبد محمد رجاء الرحمن عبد138978

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد حامد هللا عبد ابراهيم هللا عبد138979

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم مصباح مراد ابراهيم هللا عبد138980

الغربيةالعلمىمبصرزايد مصباح مراد السعيد هللا عبد138981

الغربيةالعلمىمبصرصالح السيد سليمان السيد هللا عبد138982

الغربيةالعلمىمبصرجوده الحميد عبد منصور السيد هللا عبد138983

الغربيةالعلمىمبصرالشامى البسطويسى محمد عمر هللا عبد138984

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاب رسالن الرازق عبد عمر138985

الغربيةالعلمىمبصرعباس محمد ياسين عالء عمرو138986

الغربيةالعلمىمبصرالفقى سليمان محمد احمد فارس138987

الغربيةالعلمىمبصرمحمد شلبى اسماعيل محمد138988

الغربيةالعلمىمبصرالمقصود عبد ابراهيم السيد محمد138989
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ثانالهياتم

راسبالهياتم

ثاناالبشيط

ن486االبشيط

ن482االبشيط

ن416االبشيط

ن442االبشيط

ن430االبشيط

ن434االبشيط

ثاناالبشيط

ن538االبشيط

ن388االبشيط

راسباالبشيط

ن611االبشيط

ن484االبشيط

ن558االبشيط

ن586االبشيط

ن467سامول

ن544سامول

ثانسامول

ثانسامول

ثانسامول

ثانسامول

ن515سامول

ن592سامول

ن459سامول

ن548سامول

ن441سامول

ن456سامول

ن399سامول

راسبسامول

ثانسامول

ن498سامول

ن572سامول

ثانسامول

ن636سامول

ن506سامول

ن586سامول

ن590سامول

ن498سامول

ن428سامول

ن587سامول
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الغربيةالعلمىمبصرحسن ابو الحميد عبد الحى عبد السيد محمد138990

الغربيةالعلمىمبصرالنبى عبد ابراهيم الحميد عبد رفعت محمد138991

الغربيةالعلمىمبصرالغيط ابو محمد محمد عالء محمد138992

الغربيةالعلمىمبصرمحمد العز ابو محمود محمد138993

الغربيةالعلمىمبصرهيبه العال عبد شريف محمود محمد138994

الغربيةالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد الحى عبد نبيل محمد138995

الغربيةالعلمىمبصرجوده اسماعيل محمد احمد مصطفى138996

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى ابراهيم السيد رمضان مصطفى138997

الغربيةالعلمىمبصرسلطان العزيز عبد محمد محمود مصطفى138998

الغربيةالعلمىمبصرالعزيز عبد المعاطى ابو بالل احمد138999

الغربيةالعلمىمبصرالشوره اللطيف عبد سامح احمد139000

الغربيةالعلمىمبصرجمعه القادر عبد محمد احمد139001

الغربيةالعلمىمبصرسالم ابو ابراهيم على محمد احمد139002

الغربيةالعلمىمبصرشحاته ابراهيم احمد مسعد احمد139003

الغربيةالعلمىمبصرالعال عبد احمد المغاورى نصر احمد139004

الغربيةالعلمىمبصرحسنين محمد زكى طارق اسالم139005

الغربيةالعلمىمبصرالمجيد عبد احمد ياسر اسالم139006

الغربيةالعلمىمبصرعبده جعفر رشاد حمدى المعتصم139007

الغربيةالعلمىمبصرالحلبى حسين محمد حسين139008

الغربيةالعلمىمبصرالعزم ابو السالم عبد طه طارق حمزه139009

الغربيةالعلمىمبصرالسمنودى محمد حسن خالد139010

الغربيةالعلمىمبصرالجزار صالح سليمان شوقى زياد139011

الغربيةالعلمىمبصرمحمود حلمى محمود محمد الدين شمس139012

الغربيةالعلمىمبصرعرفات محمد محمود محمد طارق139013

الغربيةالعلمىمبصرمحرز احمد احمد الرحمن عبد139014

الغربيةالعلمىمبصرفرج شعبان السيد اسامه الرحمن عبد139015

الغربيةالعلمىمبصرسالم الحنفى رشاد جمال الرحمن عبد139016

الغربيةالعلمىمبصرزهران احمد ابراهيم محمد رمضان الرحمن عبد139017

الغربيةالعلمىمبصرفرج السيد حسنى فتحى الرحمن عبد139018

الغربيةالعلمىمبصرقاسم على جمعه احمد الفتاح عبد139019

الغربيةالعلمىمبصرنصير الطنطاوى احمد احمد هللا عبد139020

الغربيةالعلمىمبصرندا سامى محمد هللا عبد139021

الغربيةالعلمىمبصرهللا سبح الجليل عبد يوسف عزت عمار139022

الغربيةالعلمىمبصرسعد على الحميد عبد حامد عمر139023

الغربيةالعلمىمبصرشتا محمد محمد ابراهيم رضا عمر139024

الغربيةالعلمىمبصرزيدان البسيونى عطيه كريم139025

الغربيةالعلمىمبصرالحليم عبد ابراهيم رفاعى امين مازن139026

الغربيةالعلمىمبصرالقليوبى متولى يوسف يوسف متولى139027

الغربيةالعلمىمبصرعرفات قطب مبروك ابراهيم محمد139028

الغربيةالعلمىمبصرالقلينى جوده العنين ابو محمد139029

الغربيةالعلمىمبصريوسف على سمير اشرف محمد139030

الغربيةالعلمىمبصرقبالى مصطفى الحميد عبد السعيد محمد139031
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ن624سامول

ثانسامول

ن599سامول

ن428سامول

ن484سامول

ن568سامول

ن442سامول

ن485سامول

ن614سامول

ن534النموذجى الشافعى االمام

ن514النموذجى الشافعى االمام

ثانالنموذجى الشافعى االمام

ن627النموذجى الشافعى االمام

ن596النموذجى الشافعى االمام

ن568النموذجى الشافعى االمام

ن505النموذجى الشافعى االمام

ن618النموذجى الشافعى االمام

ن593النموذجى الشافعى االمام

ن436النموذجى الشافعى االمام

ن559النموذجى الشافعى االمام

ن503النموذجى الشافعى االمام

ن598النموذجى الشافعى االمام

ن359النموذجى الشافعى االمام

ن550النموذجى الشافعى االمام

ن569النموذجى الشافعى االمام

ن603النموذجى الشافعى االمام

ن427النموذجى الشافعى االمام

ن594النموذجى الشافعى االمام

ثانالنموذجى الشافعى االمام

ن647النموذجى الشافعى االمام

ن616النموذجى الشافعى االمام

ن552النموذجى الشافعى االمام

ن568النموذجى الشافعى االمام

ثانالنموذجى الشافعى االمام

ن560النموذجى الشافعى االمام

ن423النموذجى الشافعى االمام

ن612النموذجى الشافعى االمام

ن537النموذجى الشافعى االمام

ن607النموذجى الشافعى االمام

ن543النموذجى الشافعى االمام

ن589النموذجى الشافعى االمام

ن470.5النموذجى الشافعى االمام
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الغربيةالعلمىمبصرنوفل العزيز عبد حازم محمد139032

الغربيةالعلمىمبصرمطاوع محب سامح محمد139033

الغربيةالعلمىمبصرحبيش محمد القادر عبد محمد139034

الغربيةالعلمىمبصربخيت محمد عباس عماد محمد139035

الغربيةالعلمىمبصرغراب الحميد عبد محمد عماد محمد139036

الغربيةالعلمىمبصرمحمود كامل محمد كامل محمد139037

الغربيةالعلمىمبصرجوده محمد مجاهد محمد139038

الغربيةالعلمىمبصراحمد على محمود محمد139039

الغربيةالعلمىمبصرهرجه ابو السباعى لطفى محمود محمد139040

الغربيةالعلمىمبصرشحاته اسماعيل محمود اسامه محمود139041

الغربيةالعلمىمبصرعوض عامر نظمى محمد محمود139042

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى السالم عبد مصطفى كامل مصطفى139043

الغربيةالعلمىمبصراحمد عامر هالل اسامه مصعب139044

الغربيةالعلمىمبصرنصار الدين نور محمود معاذ139045

الغربيةالعلمىمبصرالفره شتا محمود الدين نور139046

الغربيةالعلمىمبصرالكرداوى الحميد عبد احمد يحيى139047

الغربيةالعلمىمبصرشعيشع ابو المرسى السيد عمر السيد139048

الغربيةالعلمىمبصرالمتولى فتوح حسن محمد حسن139049

الغربيةالعلمىمبصرالحليم عبد السعيد القادر عبد السعيد محمد139050

الغربيةالعلمىمبصرالسالم عبد متولى المحسن عبد السالم عبد محمد139051

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى اللطيف عبد احمد اللطيف عبد ابراهيم139052

الغربيةالعلمىمبصرموسى احمد شحاته احمد139053

الغربيةالعلمىمبصردياب محمود فهيم طارق احمد139054

الغربيةالعلمىمبصرحموده ابراهيم الرحمن عبد احمد139055

الغربيةالعلمىمبصرعرفه حسن محمد لطفى احمد139056

الغربيةالعلمىمبصرالبارى عبد بديرعلى وجيه احمد139057

الغربيةالعلمىمبصرعطيه اسماعيل يوسف احمد139058

الغربيةالعلمىمبصريوسف بهجت ابراهيم بهجت139059

الغربيةالعلمىمبصرالبسيونى مصطفى السيد مصطفى شهاب139060

الغربيةالعلمىمبصرالدكرورى محمد السيد عمرو139061

الغربيةالعلمىمبصرمحمد الشيخ العظيم عبد ابراهيم محمد139062

الغربيةالعلمىمبصربوادى السالم عبد السعيد محمد139063

الغربيةالعلمىمبصرالدكرورى محمد السيد محمد139064

الغربيةالعلمىمبصرالعقيلى محمد طلعت محمد139065

الغربيةالعلمىمبصرسنجر على الخالق عبد على محمد139066

الغربيةالعلمىمبصرالصواف محمد كرم محمود139067

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد ذكى مصطفى محمود139068

الغربيةالعلمىمبصرخليل هللا عبد سمير مسعد139069

الغربيةالعلمىمبصرالعوضى الحى عبد احمد ابراهيم139070

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل بدير اسماعيل ابراهيم139071

الغربيةالعلمىمبصرالسيد رشاد العزيز عبد ابراهيم139072

الغربيةالعلمىمبصركيوان ابراهيم محمد ابراهيم139073



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5102

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالنموذجى الشافعى االمام

ثانالنموذجى الشافعى االمام

ن486النموذجى الشافعى االمام

ن453النموذجى الشافعى االمام

ن401النموذجى الشافعى االمام

ن437النموذجى الشافعى االمام

ن568النموذجى الشافعى االمام

ثانالنموذجى الشافعى االمام

ثانالنموذجى الشافعى االمام

ثانالنموذجى الشافعى االمام

ثانالنموذجى الشافعى االمام

ثانالنموذجى الشافعى االمام

ن500النموذجى الشافعى االمام

ن541النموذجى الشافعى االمام

راسبالنموذجى الشافعى االمام

ن528النموذجى الشافعى االمام

ن530بشبيش

ن611بشبيش

ن614بشبيش

ن537بشبيش

ثانحسن محلة

ن588حسن محلة

ن366حسن محلة

ن564حسن محلة

ن464حسن محلة

ن469حسن محلة

ن505حسن محلة

ن529حسن محلة

ثانحسن محلة

ثانحسن محلة

ن411حسن محلة

ثانحسن محلة

ن391حسن محلة

ن644حسن محلة

ن594حسن محلة

ن467حسن محلة

ن347حسن محلة

ن574حسن محلة

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ن448المعتمدية

ن546المعتمدية
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الغربيةالعلمىمبصرندا حسن ابراهيم احمد139074

الغربيةالعلمىمبصرامين ماهرعلى احمد احمد139075

الغربيةالعلمىمبصرعمار الرازق عبد اسماعيل احمد139076

الغربيةالعلمىمبصرتوفيق العربى توفيق احمد139077

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاد السالم عبد حسين احمد139078

الغربيةالعلمىمبصرربه عبد احمد الفتاح عبد احمد139079

الغربيةالعلمىمبصرمحمد السيد كمال احمد139080

الغربيةالعلمىمبصرراشد الشافعى محروس احمد139081

الغربيةالعلمىمبصرالجندى رمضان محمد احمد139082

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاب محمد رمضان محمود احمد139083

الغربيةالعلمىمبصرالرخاوى السيد ايمن اسامه139084

الغربيةالعلمىمبصرشعبان السيد ابراهيم السيد139085

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد عصام السيد139086

الغربيةالعلمىمبصرناصف سعد منصور حسن139087

الغربيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الدين سعد السعيد سعيد139088

الغربيةالعلمىمبصرالبيلى محمد نظير المجيد عبد الحفيظ عبد139089

الغربيةالعلمىمبصرطه الحكيم عبد محمد السالم عبد139090

الغربيةالعلمىمبصرعلى الغفار عبد سامى الغفار عبد139091

الغربيةالعلمىمبصرالفضالى الششتاوى حسن هللا عبد139092

الغربيةالعلمىمبصرالجعنى ربه عبد محمد ربه عبد139093

الغربيةالعلمىمبصرالهادى عبد حسن النبى عبد على139094

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد عصام عمرو139095

الغربيةالعلمىمبصرهيبه المكارم ابو كمال عالء عمرو139096

الغربيةالعلمىمبصرمحمد مرسى ابراهيم فارس139097

الغربيةالعلمىمبصرالمهدى عبده مصطفى كريم139098

الغربيةالعلمىمبصرمحمد القوى عبد السيد محمد139099

الغربيةالعلمىمبصربدوى غازى العليم عبد حمدى محمد139100

الغربيةالعلمىمبصرقاسم صديق خالد محمد139101

الغربيةالعلمىمبصرالعدوى محمد ابراهيم رمضان محمد139102

الغربيةالعلمىمبصرسالم رشدى سالم محمد139103

الغربيةالعلمىمبصرشعبان السيد شفيق محمد139104

الغربيةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمد كرم محمد139105

الغربيةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد شعبان يوسف139106

الغربيةالعلمىمبصرالحليم عبد ابراهيم الزغبى ابراهيم139107

الغربيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم مصطفى ابراهيم139108

الغربيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم سمير احمد139109

الغربيةالعلمىمبصربدر الدسوقى محمد احمد139110

الغربيةالعلمىمبصرمحمد فتحى محمد احمد139111

الغربيةالعلمىمبصرالمعداوى العزيز عبد هللا عبد اشرف139112

الغربيةالعلمىمبصرالسيد عرابى رضا العرابى139113

الغربيةالعلمىمبصرجهجه مصطفى عزيز ايهاب139114

الغربيةالعلمىمبصرصديق على محمد جمال139115
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ن457المعتمدية

ن588المعتمدية

ن482المعتمدية

ن481المعتمدية

ن582المعتمدية

ن460المعتمدية

ن475المعتمدية

ن592المعتمدية

ن596المعتمدية

ثانالمعتمدية

ن474المعتمدية

ن549المعتمدية

ن397المعتمدية

ن585المعتمدية

ن511المعتمدية

ن511المعتمدية

ن576المعتمدية

ن448المعتمدية

ن548المعتمدية

ن630المعتمدية

ن442المعتمدية

ن514المعتمدية

ن467المعتمدية

ن560المعتمدية

ن388المعتمدية

ثانالمعتمدية

ن512المعتمدية

ن524المعتمدية

ثانالمعتمدية

ن470المعتمدية

ن570المعتمدية

ن520المعتمدية

ن526المعتمدية

ن591دمرو

ن498دمرو

ن489دمرو

ثاندمرو

راسبدمرو

ثاندمرو

ثاندمرو

ثاندمرو

ثاندمرو
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الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد صابر رضا حماده139116

الغربيةالعلمىمبصرمحمد المولى عبد جابر رضا139117

الغربيةالعلمىمبصرعوض الهادى عبد عيد سالمه139118

الغربيةالعلمىمبصرالطويله عوض الدايم عبد احمد صبرى139119

الغربيةالعلمىمبصرنور محمد يحيى صهيب139120

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد سليمان على139121

الغربيةالعلمىمبصرربه عبد ابراهيم ماجد على139122

الغربيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الحميد عبد عمرو139123

الغربيةالعلمىمبصرالجعبرى يوسف السيد محمد139124

الغربيةالعلمىمبصرامام هللا عطا حسين امام محمد139125

الغربيةالعلمىمبصرالمعداوى رفعت مرعى محمد139126

الغربيةالعلمىمبصرهللا عوض السيد ابراهيم الباقى عبد محمد139127

الغربيةالعلمىمبصرخليل السيد جمال محمود139128

الغربيةالعلمىمبصرسالم محمد الجليل عبد الدين كمال محمود139129

الغربيةالعلمىمبصرالسميع عبد محمد محمد محمود139130

الغربيةالعلمىمبصرموسى محمد المعز عبد موسى محمود139131

الغربيةالعلمىمبصرمحمد وارد احمد نجدى139132

الغربيةالعلمىمبصرمحمد العز ابو هشام هانى139133

الغربيةالعلمىمبصرالدلتونى محمد طه ابراهيم الرحمن عبد139134

الغربيةالعلمىمبصريوسف الفتاح عبد حسين هللا عبد139135

الغربيةالعلمىمبصرالراضى عبد اسماعيل موسى هللا عبد139136

الغربيةالعلمىمبصرعلى رمضان الحميد عبد انس139137

الغربيةالعلمىمبصرالرحمن عبد السعداوى ابراهيم طارق139138

الغربيةالعلمىمبصرحسين هللا عبد فكرى هللا عبد139139

الغربيةالعلمىمبصرعلى محمد شعبان على139140

الغربيةالعلمىمبصرالسيد مكاوى ايهاب محمد139141

الغربيةالعلمىمبصرعلى محمد عادل محمد139142

الغربيةالعلمىمبصرمحمد عرفات طارق هشام139143

الغربيةالعلمىمبصرالشربينى احمد رمزى بسيونى احمد139144

الغربيةالعلمىمبصرالمعداوى السيد جمال احمد139145

الغربيةالعلمىمبصرغباشى ربه عبد صبحى احمد139146

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم السيد العاطى عبد احمد139147

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل محمد العاطى عبد احمد139148

الغربيةالعلمىمبصرالسيد احمد كمال احمد139149

الغربيةالعلمىمبصرسعيد محمد السعيد تامر السعيد139150

الغربيةالعلمىمبصرالقادر عبد السعيد شعبان السعيد139151

الغربيةالعلمىمبصراحمد محمد سعد السيد139152

الغربيةالعلمىمبصريونس حامد يونس حامد139153

الغربيةالعلمىمبصرالرفاعى عمر على جمال حسام139154

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم الحنين عبد المغازى حسام139155

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم العظيم عبد ابراهيم محمد139156

الغربيةالعلمىمبصرحسين السيد البكرى محمد139157
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ن595دمرو

ن526دمرو

ن458دمرو

ن441دمرو

ن591دمرو

ثاندمرو

ثاندمرو

ن619دمرو

ثاندمرو

ن604دمرو

ن574دمرو

ثاندمرو

ن415دمرو

ن599دمرو

ثاندمرو

ن615دمرو

ن589دمرو

راسبدمرو

ن596(يونس ثروت) عطاف

ن398(يونس ثروت) عطاف

ن404(يونس ثروت) عطاف

ثاندخميس كفر

راسبدخميس كفر

ن412دخميس كفر

ثاندخميس كفر

ثاندخميس كفر

ثاندخميس كفر

ثاندخميس كفر

ثاندخميس

ن474دخميس

ثاندخميس

ن438دخميس

ن460دخميس

ثاندخميس

ن531دخميس

ن553دخميس

ثاندخميس

ن478دخميس

ثاندخميس

ن542دخميس

ن453دخميس

ثاندخميس
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الغربيةالعلمىمبصرزيدان محمد ابراهيم رشدى محمد139158

الغربيةالعلمىمبصرعلى محمد الخليلى صالح محمد139159

الغربيةالعلمىمبصرالعال عبد السيد المنعم عبد محمد139160

الغربيةالعلمىمبصرالهندى بكر احمد شريف وليد139161

الغربيةالعلمىمبصرمحمد السعيد محمد محمود139162

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم العظيم عبد محمد معروف139163

الغربيةالعلمىمبصرصباح البشير على يوسف139164

الغربيةالعلمىمبصرشومان احمد محمود ابراهيم139165

الغربيةالعلمىمبصرالدمشيتى توفيق توفيق احمد139166

الغربيةالعلمىمبصرالجندى محمد عالء احمد139167

الغربيةالعلمىمبصراالسناوى محمد فتحى احمد139168

الغربيةالعلمىمبصرمدين السيد نبيل احمد139169

الغربيةالعلمىمبصرزهران مصطفى محمد مصطفى السعيد139170

الغربيةالعلمىمبصرالسعدنى احمد احمد المتولى السيد139171

الغربيةالعلمىمبصرحليمه ابراهيم ماجد شريف139172

الغربيةالعلمىمبصرجبل ابو العزيز عبد مسعد صهيب139173

الغربيةالعلمىمبصرالعرابى رفعت حازم عادل139174

الغربيةالعلمىمبصركشك الششتاوى سعد الرحمن عبد139175

الغربيةالعلمىمبصرغالى السيد عادل الرحمن عبد139176

الغربيةالعلمىمبصرالشهاوى المرسى كمال الرحمن عبد139177

الغربيةالعلمىمبصرطه محمد يوسف الرحمن عبد139178

الغربيةالعلمىمبصراالشهب هللا عبد رمضان هللا عبد139179

الغربيةالعلمىمبصرالبسيونى ابراهيم احمد محمد عمار139180

الغربيةالعلمىمبصراالديب بدير رضا عمر139181

الغربيةالعلمىمبصرشعيب على محمد حماده فتحى139182

الغربيةالعلمىمبصرلطفى السيد محرز فريد139183

الغربيةالعلمىمبصرعامر الرحيم عبد السعيد كريم139184

الغربيةالعلمىمبصرالدين عز الحميد عبد عبده مؤمن139185

الغربيةالعلمىمبصرالخولى يوسف احمد محمد139186

الغربيةالعلمىمبصرالمتعال عبد اسماعيل محمد ربيع محمد139187

الغربيةالعلمىمبصرشعيب محمد فهمى الباسط عبد محمد139188

الغربيةالعلمىمبصرالقناوى الفتاح عبد قناوى محمد139189

الغربيةالعلمىمبصرالصمد عبد ابراهيم محمد محمد139190

الغربيةالعلمىمبصرشلتوت السميع عبد حماده ابراهيم139191

الغربيةالعلمىمبصرغياتى الحميد عبد فتحى ابراهيم139192

الغربيةالعلمىمبصرالبشار احمد محمد ابراهيم139193

الغربيةالعلمىمبصرالزغلى حجازى احمد احمد139194

الغربيةالعلمىمبصرالجندى ماجد اسامه احمد139195

الغربيةالعلمىمبصرعالم الفتاح عبد بشير احمد139196

الغربيةالعلمىمبصرالضوينى الرحمن عبد حامد احمد139197

الغربيةالعلمىمبصرالضوينى ابراهيم حسنى احمد139198

الغربيةالعلمىمبصرالبدرى الرحمن عبد طارق احمد139199
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ن433.5دخميس

ن471.5دخميس

ن359دخميس

ن388دخميس

ثاندخميس

راسبدخميس

راسبدخميس

ن429سمنود

ن472سمنود

ن614سمنود

ن575سمنود

ثانسمنود

ن409سمنود

ن362سمنود

راسبسمنود

ثانسمنود

ن583سمنود

ن535سمنود

ن576سمنود

ن458سمنود

ن417سمنود

ن460سمنود

ن592سمنود

ن559سمنود

ن522سمنود

ثانسمنود

ثانسمنود

ثانسمنود

ثانسمنود

ن458سمنود

ن548سمنود

ثانسمنود

ن631سمنود

ن628زياد محلة

ن594زياد محلة

ن644زياد محلة

ن436زياد محلة

ن469زياد محلة

ن635زياد محلة

ن644زياد محلة

ن474زياد محلة

راسبزياد محلة
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الغربيةالعلمىمبصرالسعيد محمد على احمد139200

الغربيةالعلمىمبصرغنيم خضر محمد احمد139201

الغربيةالعلمىمبصرشبانه العزيز عبد محمد احمد139202

الغربيةالعلمىمبصرالجناينى محمد محمد احمد139203

الغربيةالعلمىمبصربرغوت رمضان ياسر احمد139204

الغربيةالعلمىمبصرمحرم الوهاب عبد يحيى احمد139205

الغربيةالعلمىمبصرحواس الغنى عبد محمد ادهم139206

الغربيةالعلمىمبصرالعباسى الزكى مصطفى امير139207

الغربيةالعلمىمبصرقنديل محمد محمد طه139208

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو العزيز عبد محمد العزيز عبد139209

الغربيةالعلمىمبصرالزمار محمد محمد هللا عبد139210

الغربيةالعلمىمبصرالشاذلى محمود احمد على139211

الغربيةالعلمىمبصرالبارى عبد نصر نصر عمر139212

الغربيةالعلمىمبصرمطاوع سالمه االمام محمد139213

الغربيةالعلمىمبصرقنديل سالمه حلمى محمد139214

الغربيةالعلمىمبصرالعز ابو هللا عبد خالد محمد139215

الغربيةالعلمىمبصرمراد محمد خالد محمد139216

الغربيةالعلمىمبصراالخضر بدير طارق محمد139217

الغربيةالعلمىمبصرعيد السيد المنعم عبد العزيز عبد محمد139218

الغربيةالعلمىمبصرمشالى رجب فاروق محمد139219

الغربيةالعلمىمبصرالبردويل ابراهيم محمد محمد139220

الغربيةالعلمىمبصرعيد السيد المنعم عبد العزيز عبد محمود139221

الغربيةالعلمىمبصرالبردويل ابراهيم محمد محمود139222

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاب العزيز عبد محمد محمود139223

الغربيةالعلمىمبصرالشاذلى محمود محمد محمود139224

الغربيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد احمد مصطفى139225

الغربيةالعلمىمبصرالحسينى الفتاح عبد فريد مصطفى139226

الغربيةالعلمىمبصردغيد ابو اليمانى يوسف مصطفى139227

الغربيةالعلمىمبصرغنيم محمد الفتاح عبد معاذ139228

الغربيةالعلمىمبصرالجيزاوى المغازى محمد حاتم مهند139229

الغربيةالعلمىمبصرالعز ابو هللا عبد خالد يوسف139230

الغربيةالعلمىمبصرالشال على سعد عزت يوسف139231

الغربيةالعلمىمبصرقاسم محمد فراج ابو محمد يوسف139232

الغربيةالعلمىمبصرمسعيد حسن محمد ابراهيم احمد139233

الغربيةالعلمىمبصرسلطان الغنى عبد الكريم عبد الرفاعى احمد139234

الغربيةالعلمىمبصرالنجار السالم عبد احمد ياسر احمد139235

الغربيةالعلمىمبصرحاويل حجازى محمد المنعم عبد اسالم139236

الغربيةالعلمىمبصرالصفطى محمد محمود طارق انس139237

الغربيةالعلمىمبصرالدين شرف نبيه الدين شرف خالد139238

الغربيةالعلمىمبصرقاسم بدوى سعد احمد زياد139239

الغربيةالعلمىمبصرفوده اليمانى فتحى سمير زياد139240

الغربيةالعلمىمبصرحاويل طلعت الحى عبد صالح139241
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ثانزياد محلة

ن633زياد محلة

ن638زياد محلة

ن514زياد محلة

ن466زياد محلة

ن595زياد محلة

ن393زياد محلة

ن566زياد محلة

ن458زياد محلة

ثانزياد محلة

ثانزياد محلة

ن633زياد محلة

ن626زياد محلة

ثانزياد محلة

ن643زياد محلة

ن469زياد محلة

ن616زياد محلة

ن608زياد محلة

ن429زياد محلة

ن557زياد محلة

ن577زياد محلة

ن559زياد محلة

ن595زياد محلة

ن635زياد محلة

ن628زياد محلة

ن616زياد محلة

ن423زياد محلة

ن635زياد محلة

ثانزياد محلة

ثانزياد محلة

ن524زياد محلة

ن621زياد محلة

ن406زياد محلة

ن512خلف محلة

ن578خلف محلة

ن519خلف محلة

ن477خلف محلة

ن512خلف محلة

ن627خلف محلة

ن407خلف محلة

ن629خلف محلة

ن621خلف محلة
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الغربيةالعلمىمبصرجاد بدوى صديق فوزى الرحمن عبد139242

الغربيةالعلمىمبصرالبهوتى المقصود عبد نجاح محمد الرحمن عبد139243

الغربيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد ابراهيم طارق الغفار عبد139244

الغربيةالعلمىمبصرفرج مجاهد فرج محمد هللا عبد139245

الغربيةالعلمىمبصرمحمد احمد خليل الرحمن عبد عمرو139246

الغربيةالعلمىمبصررمضان المطلب عبد رمضان محمد139247

الغربيةالعلمىمبصرنويصر مصطفى محمد رضا مصطفى139248

الغربيةالعلمىمبصرشتا احمد سيد محمود محمود مصطفى139249

الغربيةالعلمىمبصرسرحان ابراهيم محمود ابراهيم معاذ139250

الغربيةالعلمىمبصرعباس الحميد عبد الشحات سامح احمد139251

الغربيةالعلمىمبصرالمرسى طلبه سعد الحكيم عبد سعد139252

الغربيةالعلمىمبصرالمرسى المعاطى ابو محمد السيد الرحمن عبد139253

الغربيةالعلمىمبصررفاعى محمد الغنى عبد الرفاعى الغنى عبد139254

الغربيةالعلمىمبصرالسعداوى هللا عبد هللا عوض محمد فارس139255

الغربيةالعلمىمبصرالبلجيهى محمد ايمن محمد139256

الغربيةالعلمىمبصررزق حسين محمد حسين محمد139257

الغربيةالعلمىمبصردعبوس السيد محمود ياسر محمود139258

الغربيةالعلمىمبصرعثمان حسن ابراهيم ابراهيم139259

الغربيةالعلمىمبصرالطحان السيد احمد اسماعيل139260

الغربيةالعلمىمبصرهللا عطا السيد اشرف السيد139261

الغربيةالعلمىمبصرحسين ابو المقصود عبد السالم عبد خالد139262

الغربيةالعلمىمبصرالصيرفى المرسى المنعم عبد خالد139263

الغربيةالعلمىمبصرالنى ابو الفتاح عبد منصور الخالق عبد139264

الغربيةالعلمىمبصرحشيش ابو الشافى عبد مسعد الرحمن عبد139265

الغربيةالعلمىمبصرفالح محمد الرحيم عبد جمال الرحيم عبد139266

الغربيةالعلمىمبصرزهران محمد السالم عبد السالم عبد139267

الغربيةالعلمىمبصرالحساب ابراهيم محمد كريم139268

الغربيةالعلمىمبصرواصل العزيز عبد اسامه محمد139269

الغربيةالعلمىمبصرالقاضى احمد ايمن محمد139270

الغربيةالعلمىمبصرالسعود ابو محمد بكار محمد139271

الغربيةالعلمىمبصرالعزب مصطفى جاد محمد139272

الغربيةالعلمىمبصرالمصرى بدير خيرى محمد139273

الغربيةالعلمىمبصرالسعود ابو خليفه خليل محمد139274

الغربيةالعلمىمبصرعزيزه الموجى ربيع محمد139275

الغربيةالعلمىمبصرالغباشى هللا عبد عاطف محمد139276

الغربيةالعلمىمبصرالدهمه محمد مصطفى محمد139277

الغربيةالعلمىمبصرالبحيرى الفتوح ابو نبيه محمد139278

الغربيةالعلمىمبصرالسماحى يوسف يوسف محمد139279

الغربيةالعلمىمبصرصالح بدير هللا عبد مصطفى139280

الغربيةالعلمىمبصرالغلبان موسى فتحى هانى139281

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو زيد ابو محمد زيد ابو ابراهيم139282

الغربيةالعلمىمبصرنعمه السعيد احمد خالد احمد139283
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ن442خلف محلة

راسبخلف محلة

راسبخلف محلة

ن629خلف محلة

ن578خلف محلة

ن613خلف محلة

ن436خلف محلة

ن603خلف محلة

ن515خلف محلة

ن599الحجارة بهبيت

ن492الحجارة بهبيت

ن408الحجارة بهبيت

راسبالحجارة بهبيت

ن492الحجارة بهبيت

ن465الحجارة بهبيت

ن569الحجارة بهبيت

ن417الحجارة بهبيت

راسبحالوة بدر ميت

ن475حالوة بدر ميت

ن413حالوة بدر ميت

ثانحالوة بدر ميت

ثانحالوة بدر ميت

ثانحالوة بدر ميت

ن633حالوة بدر ميت

ن534حالوة بدر ميت

راسبحالوة بدر ميت

ن376حالوة بدر ميت

ن576حالوة بدر ميت

راسبحالوة بدر ميت

ن500حالوة بدر ميت

راسبحالوة بدر ميت

راسبحالوة بدر ميت

راسبحالوة بدر ميت

راسبحالوة بدر ميت

ن561حالوة بدر ميت

ن554حالوة بدر ميت

ن618حالوة بدر ميت

ن501حالوة بدر ميت

ن606حالوة بدر ميت

ن506حالوة بدر ميت

ن556بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك
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الغربيةالعلمىمبصرعمر ابراهيم السيد ابراهيم احمد139284

الغربيةالعلمىمبصرالهجين احمد هللا عبد ابراهيم احمد139285

الغربيةالعلمىمبصرالدين خير احمد سيد الصباحى احمد139286

الغربيةالعلمىمبصرالمالكى حامد خالد احمد139287

الغربيةالعلمىمبصرالهيل ذكى حسن سمير احمد139288

الغربيةالعلمىمبصراحمد محمدى صابر احمد139289

الغربيةالعلمىمبصرقنبر شرف الرازق عبد على احمد139290

الغربيةالعلمىمبصرالبرى عطيه رمضان عماد احمد139291

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ محمد امين محمد احمد139292

الغربيةالعلمىمبصرعويس حافظ فؤاد وجدى احمد139293

الغربيةالعلمىمبصرالعايدى محمد احمد الصباحى اسامه139294

الغربيةالعلمىمبصرالروبى محمد جوده فتحى اسامه139295

الغربيةالعلمىمبصرخاطر السعيد محمد مسعد حمدان139296

الغربيةالعلمىمبصرالغفار عبد عطيه على حمدى139297

الغربيةالعلمىمبصرغانم احمد بدير احمد زياد139298

الغربيةالعلمىمبصرالخولى عبده السيد ابراهيم سعيد139299

الغربيةالعلمىمبصرحسن على الواحد عبد يوسف سيف139300

الغربيةالعلمىمبصرفرحات فرحات شوقى سالم شوقى139301

الغربيةالعلمىمبصرااللفى سعد عبده سعد الرحمن عبد139302

الغربيةالعلمىمبصرمحمد على السيد نعيم الرحمن عبد139303

الغربيةالعلمىمبصرسالم احمد الفتاح عبد احمد هللا عبد139304

الغربيةالعلمىمبصرالسالم عبد توفيق محمد رضا هللا عبد139305

الغربيةالعلمىمبصردياب احمد وهبه صبحى هللا عبد139306

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى عيسى ابراهيم عيسى هللا عبد139307

الغربيةالعلمىمبصرمحمد على السيد نعيم هللا عبد139308

الغربيةالعلمىمبصروهدان احمد الغفار عبد محمد الصادق عبد139309

الغربيةالعلمىمبصررمضان الحسينى صابر رشاد عصام139310

الغربيةالعلمىمبصرالدابى محمد الفتاح عبد الدين جمال عمر139311

الغربيةالعلمىمبصرالطور السيد الرحمن عبد عمرو عمر139312

الغربيةالعلمىمبصرعيسى متولى محمد عمر139313

الغربيةالعلمىمبصرسعد محمود هللا على صالح عهد139314

الغربيةالعلمىمبصرحسنين ابراهيم الرحمن عبد صبرى كريم139315

الغربيةالعلمىمبصرالدكانى حسن محمد سعيد طارق كريم139316

الغربيةالعلمىمبصرزهران السباعى على اشرف محمد139317

الغربيةالعلمىمبصرمحرم موسى يوسف السيد محمد139318

الغربيةالعلمىمبصررجب الرحيم عبد زكى محمد139319

الغربيةالعلمىمبصرمسلم احمد سيد محمد سامى محمد139320

الغربيةالعلمىمبصرزعير محمود هللا عبد سعد محمد139321

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم محمد الفتاح عبد فراج محمد139322

الغربيةالعلمىمبصرحرب على مجاهد محمد139323

الغربيةالعلمىمبصرمتولى بدر متولى مجد محمد139324

الغربيةالعلمىمبصرمندور فريد اللطيف عبد احمد محمود139325
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ثانبزفتى كشك

ن565بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن415بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن423بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن506بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ن497بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن550بزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ن601بزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ن588بزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ن633بزفتى كشك

ن571بزفتى كشك

ن390بزفتى كشك

ن548بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن566بزفتى كشك

ن462بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن612بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن426بزفتى كشك

ن489بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن537بزفتى كشك

ن619بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن415بزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ن439بزفتى كشك

ن524بزفتى كشك
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الغربيةالعلمىمبصرالبكرى محمد محمد صبرى مصطفى139326

الغربيةالعلمىمبصرالغباشى الوهاب عبد سليمان محمد مصطفى139327

الغربيةالعلمىمبصرسالم يوسف المنعم عبد محمد مصطفى139328

الغربيةالعلمىمبصرسعديه احمد نصر المنعم عبد معاذ139329

الغربيةالعلمىمبصرغطاس عامر منصور ربيع منصور139330

الغربيةالعلمىمبصرالتهامى على التهامى على نادر139331

الغربيةالعلمىمبصراحمد محمود هالل الدين كمال هالل139332

الغربيةالعلمىمبصرفتيح الرحيم عبد الرحيم عبد احمد محمد139333

الغربيةالعلمىمبصرجمعه محمد الرحمن عبد منصور محمد139334

الغربيةالعلمىمبصرزهران احمد حسن خالد الدين نور139335

الغربيةالعلمىمبصردرويش محمد احمد خالد احمد139336

الغربيةالعلمىمبصردويدار الحميد عبد فتحى رمضان احمد139337

الغربيةالعلمىمبصرشحاته احمد فرج عادل احمد139338

الغربيةالعلمىمبصرالذهب ابو عمر محمد الحق عبد احمد139339

الغربيةالعلمىمبصردهب محمد الشافى عبد فوزى احمد139340

الغربيةالعلمىمبصردياب اليزيد ابو السيد محفوظ احمد139341

الغربيةالعلمىمبصرالغباشى السيد السيد محمود احمد139342

الغربيةالعلمىمبصرفوده توفيق حسين مجدى احمد139343

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى ابراهيم ابراهيم عجيب ادهم139344

الغربيةالعلمىمبصرذهب المعاطى ابو الحميد عبد المعاطى ابو ايمن139345

الغربيةالعلمىمبصرالرحمن عبد السالم عبد الدين نور ايمن139346

الغربيةالعلمىمبصردهب عمر محمد احمد حسام139347

الغربيةالعلمىمبصرذهب الحميد عبد الرازق عبد خالد139348

الغربيةالعلمىمبصرالحليم عبد الحليم عبد محمد الحليم عبد139349

الغربيةالعلمىمبصرعيد حسين الحميد عبد حسين الحميد عبد139350

الغربيةالعلمىمبصرعيسى محمد الخالق عبد سمير الخالق عبد139351

الغربيةالعلمىمبصرهللا عطا العزيز عبد هللا عبد العزيز عبد139352

الغربيةالعلمىمبصرالبطاوى القوى عبد احمد سيد القوى عبد139353

الغربيةالعلمىمبصرالبنا القوى عبد كمال القوى عبد139354

الغربيةالعلمىمبصرزغلول الجواد عبد عزت هللا عبد139355

الغربيةالعلمىمبصردبور رزق حمدى على139356

الغربيةالعلمىمبصرعيسى اليزيد ابو يوسف على139357

الغربيةالعلمىمبصرعلى ابو عوض فتحى محمود كريم139358

الغربيةالعلمىمبصرالطوانسى النبى عبد محمد ابراهيم محمد139359

الغربيةالعلمىمبصرعامر على ابراهيم السيد محمد139360

الغربيةالعلمىمبصرالبنا محمد حامد محمد139361

الغربيةالعلمىمبصرالشين احمد سيد محمد صالح محمد139362

الغربيةالعلمىمبصرمنصور الحليم عبد ناجح الحليم عبد محمد139363

الغربيةالعلمىمبصريوسف احمد سيد محمد الخالق عبد محمد139364

الغربيةالعلمىمبصرالبطاوى المتولى النبى عبد محمد139365

الغربيةالعلمىمبصرحسين فريد شعبان فريد محمد139366

الغربيةالعلمىمبصرذهب محمد الشافى عبد محمود محمد139367
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ن624بزفتى كشك

ن610بزفتى كشك

ن603بزفتى كشك

ن536بزفتى كشك

ن422بزفتى كشك

ن406بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن397العزب تفهنا

ن515العزب تفهنا

ن558العزب تفهنا

ن639ملس شبرا

ن619ملس شبرا

ن619ملس شبرا

ن536ملس شبرا

ن635ملس شبرا

ن544ملس شبرا

ثانملس شبرا

ن561ملس شبرا

راسبملس شبرا

ن451ملس شبرا

ثانملس شبرا

راسبملس شبرا

ن638ملس شبرا

ن417ملس شبرا

ن565ملس شبرا

ثانملس شبرا

ن570ملس شبرا

ثانملس شبرا

ن519ملس شبرا

ثانملس شبرا

ثانملس شبرا

ثانملس شبرا

راسبملس شبرا

ثانملس شبرا

ثانملس شبرا

ثانملس شبرا

راسبملس شبرا

راسبملس شبرا

راسبملس شبرا

ثانملس شبرا

راسبملس شبرا

ن450ملس شبرا
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الغربيةالعلمىمبصرالحلوجى شبانه مصطفى محمد139368

الغربيةالعلمىمبصرذهب المعاطى ابو الحميد عبد جالل مدحت139369

الغربيةالعلمىمبصريونس عصر على سامى مصطفى139370

الغربيةالعلمىمبصرنحله احمد احمد فوزى مصطفى139371

الغربيةالعلمىمبصرشوشه محمد محمد اشرف ابراهيم139372

الغربيةالعلمىمبصرزغبه سليمان محمد السيد احمد139373

الغربيةالعلمىمبصرعطيوى الغنى عبد احمد عاطف احمد139374

الغربيةالعلمىمبصربدر ابراهيم ابراهيم الرؤف عبد احمد139375

الغربيةالعلمىمبصرحسين محمد السيد هللا عبد احمد139376

الغربيةالعلمىمبصرالنادى الرشيد عبد فاروق على احمد139377

الغربيةالعلمىمبصرهيكل محمد السيد حماده ايمن139378

الغربيةالعلمىمبصراالعرج محمد السيد غنام السيد139379

الغربيةالعلمىمبصرمنسى السيد احمد السيد هللا عبد139380

الغربيةالعلمىمبصرالطباخ السيد محمد احمد عطا139381

الغربيةالعلمىمبصرعميره العال عبد فتوح احمد محمد139382

الغربيةالعلمىمبصرعامر الحسينى محمد الحسينى محمد139383

الغربيةالعلمىمبصرالنادى المحمدى ثروت محمد139384

الغربيةالعلمىمبصرصالح محمد رياض ربيع محمد139385

الغربيةالعلمىمبصرالبنا ابراهيم احمد المؤمن عبد محمد139386

الغربيةالعلمىمبصررمضان المجيد عبد النبى عبد محمد139387

الغربيةالعلمىمبصرالبكليش احمد عصام محمد139388

الغربيةالعلمىمبصرزغبه محمد محمد محمد محمد139389

الغربيةالعلمىمبصرشوشه محمد احمد مهند139390

الغربيةالعلمىمبصرعيسى محمد شوقى عماد وليد139391

الغربيةالعلمىمبصرشوشه الستار عبد العاطى عبد الستار عبد يوسف139392

الغربيةالعلمىمبصرصقر محمد صقر احمد139393

الغربيةالعلمىمبصرغريب فتوح احمد محمود احمد139394

الغربيةالعلمىمبصركشك العزيز عبد الحليم عبد ايهاب الحليم عبد139395

الغربيةالعلمىمبصرالشوربجى على ابراهيم هدهود الرحمن عبد139396

الغربيةالعلمىمبصرسعده احمد اشرف محمد139397

الغربيةالعلمىمبصرالرحمن عبد العشماوى محمد صبحى محمد139398

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى محمد السيد الرازق عبد صفوت احمد139399

الغربيةالعلمىمبصرالبنى المعاطى ابو مضر وحيد اسامه139400

الغربيةالعلمىمبصرالعبساوى احمد الرازق عبد احمد اشرف139401

الغربيةالعلمىمبصرالحفيظ عبد امين اسامه امين139402

الغربيةالعلمىمبصرالشوربجى المالك عبد المحسن عبد امين139403

الغربيةالعلمىمبصرعوض حجازى غمرى القادر عبد شهاب139404

الغربيةالعلمىمبصرالعبساوى احمد الرازق عبد احمد الرازق عبد139405

الغربيةالعلمىمبصرشعالن يوسف احمد يوسف هللا عبد139406

الغربيةالعلمىمبصرعسكر امين هاشم محمد139407

الغربيةالعلمىمبصرالحفيظ عبد امين ابراهيم محمود139408

الغربيةالعلمىمبصرشعبان محمد الصمد عبد محمد معاذ139409
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ن623ملس شبرا

ن622ملس شبرا

ثانملس شبرا

ن615ملس شبرا

ثانشرشابة

راسبشرشابة

ن596شرشابة

ن410شرشابة

ثانشرشابة

متخلفشرشابة

راسبشرشابة

ثانشرشابة

ثانشرشابة

ن602شرشابة

ن576شرشابة

ن479شرشابة

ن417شرشابة

ن468شرشابة

ن445شرشابة

ثانشرشابة

ثانشرشابة

ثانشرشابة

ثانشرشابة

ن584شرشابة

ن551شرشابة

ن597السمالوية

ن475السمالوية

ن524السمالوية

ن367السمالوية

ن502السمالوية

ن445السمالوية

ثانالرخا ميت

ن610الرخا ميت

راسبالرخا ميت

ن393الرخا ميت

ثانالرخا ميت

راسبالرخا ميت

راسبالرخا ميت

ثانالرخا ميت

راسبالرخا ميت

ن456الرخا ميت

ن533الرخا ميت
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الغربيةالعلمىمبصرياسين الحميد عبد امين امين طارق139410

الغربيةالعلمىمبصرعكاشه المنعم عبد الظاهر عبد مجدى الظاهر عبد139411

الغربيةالعلمىمبصرحسن السيد سند حمدى ماهر139412

الغربيةالعلمىمبصرعقل عبده المولى عبد صبحى محمد139413

الغربيةالعلمىمبصرعالم ابراهيم العزيز عبد نجاح محمد139414

الغربيةالعلمىمبصرالسالخ الباسط عبد اشرف احمد139415

الغربيةالعلمىمبصردرويش طلخان هللا عبد محمد احمد139416

الغربيةالعلمىمبصرحرك احمد سيد منير احمد139417

الغربيةالعلمىمبصرالعشماوى على السيد سعيد محمد السعيد139418

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد السباعى محمد السيد محمد السيد139419

الغربيةالعلمىمبصرحجازى محمد محمد جهاد139420

الغربيةالعلمىمبصرالمشد هللا عبد يحى الرحمن عبد139421

الغربيةالعلمىمبصرعقده الواحد عبد هللا عبد الواحد عبد139422

الغربيةالعلمىمبصرمنصور سند على سند كريم139423

الغربيةالعلمىمبصربعره انور احمد محمد139424

الغربيةالعلمىمبصرالزغبى الرجال عز احمد محمد139425

الغربيةالعلمىمبصرحسن السيد البيومى محمد139426

الغربيةالعلمىمبصرحجازى نسيم الحكيم عبد محمد139427

الغربيةالعلمىمبصرمنصور الرحيم عبد الرحيم عبد محمد139428

الغربيةالعلمىمبصرنحله السيد محمود السيد محمود139429

الغربيةالعلمىمبصرالشوربجى الحسينى محمد محمود139430

الغربيةالعلمىمبصرالعتربى الجواد عبد محمد محمود139431

الغربيةالعلمىمبصررى الشابو نصر عصام الدين نصر139432

الغربيةالعلمىمبصردرويش محمد هللا عبد يحيى139433

الغربيةالعلمىمبصرالمنعم عبد السالم عبد محمد ماجد ابراهيم139434

الغربيةالعلمىمبصرنصار ابراهيم المهيمن عبد ابراهيم احمد139435

الغربيةالعلمىمبصرغانم ابراهيم رجب احمد139436

الغربيةالعلمىمبصرحسن محمد مجدى احمد139437

الغربيةالعلمىمبصرجاد المؤمن عبد فهمى محمد مجدى احمد139438

الغربيةالعلمىمبصرالجعيدى الشحات سليمان الغفار عبد سليمان139439

الغربيةالعلمىمبصراالسود العاطى عبد طه محمد طه139440

الغربيةالعلمىمبصرالنمر زكى محمد طارق عمر139441

الغربيةالعلمىمبصرالنجار ربه عبد اشرف محمد139442

الغربيةالعلمىمبصرالمصباحى محمد السيد محمد139443

الغربيةالعلمىمبصرالسودانى بكر الجليل عبد بكر محمد139444

الغربيةالعلمىمبصرحسن يوسف حامد محمد139445

الغربيةالعلمىمبصرالبيه محمد خالد محمد139446

الغربيةالعلمىمبصرسعد محمد الرافع عبد طارق محمد139447

الغربيةالعلمىمبصرنصر متولى محمد عادل محمد139448

الغربيةالعلمىمبصرعياد الدسوقى السالم عبد محمد139449

الغربيةالعلمىمبصرجاد المقتدر عبد المعبود عبد محمد139450

الغربيةالعلمىمبصرمنصور همام احمد فوزى محمد139451
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ثانالعايشة

ن625العايشة

ن610العايشة

ن571العايشة

ن584العايشة

ثانسنباط

ن466سنباط

ن434سنباط

ن511سنباط

ثانسنباط

ن628سنباط

ثانسنباط

ن526سنباط

راسبسنباط

ن631سنباط

ثانسنباط

ن574سنباط

ن522سنباط

ن364سنباط

ثانسنباط

ن593سنباط

ن482سنباط

ن477سنباط

ثانسنباط

ن475سنباط كفر

ثانسنباط كفر

ن616سنباط كفر

ن613سنباط كفر

ثانسنباط كفر

ثانسنباط كفر

ن452سنباط كفر

ن475سنباط كفر

ن363سنباط كفر

ثانسنباط كفر

ن486سنباط كفر

ن539سنباط كفر

ن387سنباط كفر

ثانسنباط كفر

ثانسنباط كفر

ثانسنباط كفر

ن373سنباط كفر

ن357سنباط كفر
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الغربيةالعلمىمبصرالفرخ احمد الصمد عبد فوزى محمد139452

الغربيةالعلمىمبصرالسعدنى الرحمن عبد السعدنى وليد محمد139453

الغربيةالعلمىمبصرعياد امين ابراهيم محمود139454

الغربيةالعلمىمبصرحجازى احمد عطيه محمد محمود139455

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد عنتر محمد مصطفى139456

الغربيةالعلمىمبصرسليم امين رشاد احمد احمد139457

الغربيةالعلمىمبصرزيدان محمد الكريم عبد احمد139458

الغربيةالعلمىمبصربديوى على احمد على احمد139459

الغربيةالعلمىمبصرسالم ابراهيم احمد نور ادهم139460

الغربيةالعلمىمبصرخضر محمد ابراهيم حافظ اسامه139461

الغربيةالعلمىمبصرشاهين السيد المولى عبد محمد اسالم139462

الغربيةالعلمىمبصرالنجار البيومى محمد رفعت بيومى139463

الغربيةالعلمىمبصرالعزم ابو عاطف احمد عادل خالد139464

الغربيةالعلمىمبصرقمر احمد الستار عبد مصطفى طه139465

الغربيةالعلمىمبصرحواس منصور محمد النويهى الرحمن عبد139466

الغربيةالعلمىمبصرالشربينى الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح عبد139467

الغربيةالعلمىمبصرخفاجى اسماعيل محمد هللا عبد139468

الغربيةالعلمىمبصرالمحالوى الفتاح عبد الظاهر عبد ابراهيم على139469

الغربيةالعلمىمبصرالسياجى محمد الصمد عبد الباسط عبد على139470

الغربيةالعلمىمبصرالعال عبد محروس عنتر محروس عمار139471

الغربيةالعلمىمبصرعلى محمد الفتوح ابو احمد فتوح139472

الغربيةالعلمىمبصرسالم احمد الوهاب عبد نبيل كريم139473

الغربيةالعلمىمبصرالبحراوى باشا محمود سعد محمد139474

الغربيةالعلمىمبصرهشيمه حميده محمد جبر عصام محمد139475

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد عطيه يونس السيد محمد139476

الغربيةالعلمىمبصرمنصور عفيفى طارق محمد139477

الغربيةالعلمىمبصرالفيومى الظاهر عبد السيد الظاهر عبد محمد139478

الغربيةالعلمىمبصرخير على هللا عبد محمد139479

الغربيةالعلمىمبصرالمعطى عبد السيد رأفت محمود139480

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى البسيونى مصطفى البسيونى مصطفى139481

الغربيةالعلمىمبصرالسيد يوسف موسى النبى عبد ياسر139482

الغربيةالعلمىمبصراالقرع على محمد خيرى يوسف139483

الغربيةالعلمىمبصرالمزين الواحد عبد احمد حسنين هللا عبد139484

الغربيةالعلمىمبصرقنديل ربه عبد فهيم رجب محمد139485

الغربيةالعلمىمبصرالشاذلى محمد الوهاب عبد محمد139486

الغربيةالعلمىمبصرقنديل فهيم رجب محمود139487

الغربيةالعلمىمبصرخليل حلمى جمال احمد139488

الغربيةالعلمىمبصريونس السيد شفيق محمد احمد139489

الغربيةالعلمىمبصرالدرى احمد محمد بدران حاتم139490

الغربيةالعلمىمبصرالبطاوى حسن مصطفى حسن139491

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى العظيم عبد محمد العظيم عبد139492

الغربيةالعلمىمبصرالمسلمانى محمد ابراهيم مسعد هللا عبد139493
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ن571سنباط كفر

ثانسنباط كفر

ثانسنباط كفر

ن479سنباط كفر

ثانسنباط كفر

ثانالسنطة

ن406السنطة

ن616السنطة

ن404السنطة

ن619السنطة

ن560السنطة

ن626السنطة

راسبالسنطة

ن513السنطة

ن590السنطة

ن478السنطة

ن475السنطة

ن479السنطة

ن535السنطة

ن587السنطة

ن403السنطة

ن463السنطة

ثانالسنطة

ثانالسنطة

ن399السنطة

ن576السنطة

ثانالسنطة

ن366السنطة

ن346السنطة

ن510السنطة

ن458السنطة

ثانالسنطة

ن441النموذجى عبيد العظيم عبد

ن574النموذجى عبيد العظيم عبد

ثانالنموذجى عبيد العظيم عبد

ن592النموذجى عبيد العظيم عبد

راسبتطاى

ن435تطاى

ن390تطاى

ن469تطاى

ن604تطاى

ن398تطاى



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5123

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الغربيةالعلمىمبصرليله محمد السيد محمد139494

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى امين العظيم عبد محمد139495

الغربيةالعلمىمبصرمشالى فهيم هللا عبد ماجد محمد139496

الغربيةالعلمىمبصرالعز احمد عاطف ابراهيم139497

الغربيةالعلمىمبصرالجزار الستار عبد محمد احمد139498

الغربيةالعلمىمبصرحميد احمد السيد نبيل احمد139499

الغربيةالعلمىمبصررمضان يونس يحى احمد139500

الغربيةالعلمىمبصرالعر محمد احمد محمد سامى139501

الغربيةالعلمىمبصرعوض سعد محمد سامى139502

الغربيةالعلمىمبصرالبهنسى المعبود عبد الدين عالء عصام139503

الغربيةالعلمىمبصررزق ابو على الفتاح عبد الدين على139504

الغربيةالعلمىمبصررزق على صديق على139505

الغربيةالعلمىمبصرالخطيب الحميد عبد محمد عيسى139506

الغربيةالعلمىمبصرهجرس سليمان الفتوح ابو احمد محمد139507

الغربيةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد السعيد محمد139508

الغربيةالعلمىمبصرسته ابو على السيد محمد139509

الغربيةالعلمىمبصرسرحان محمد محمد السيد محمد139510

الغربيةالعلمىمبصرعطيه يوسف محمد الدين بهاء محمد139511

الغربيةالعلمىمبصراحمد الشوربجى رضا محمد139512

الغربيةالعلمىمبصربدر محمد السيد الحكيم عبد محمد139513

الغربيةالعلمىمبصرالصمد عبد الستار عبد الرشيد عبد محمد139514

الغربيةالعلمىمبصرعبيه على على محمد139515

الغربيةالعلمىمبصرزلط العزيز عبد ناجى محمد139516

الغربيةالعلمىمبصرعوض الحميد عبد احمد سيد احمد سيد محمود139517

الغربيةالعلمىمبصرخطاب المجيد عبد عطيه محمود139518

الغربيةالعلمىمبصرحامد عثمان محمد محمود139519

الغربيةالعلمىمبصرزعفان محمد ابراهيم مصطفى139520

الغربيةالعلمىمبصرخليل ابراهيم حمدى ابراهيم139521

الغربيةالعلمىمبصرخليل السيد مجدى احمد139522

الغربيةالعلمىمبصروهدان الفتاح عبد على السعيد139523

الغربيةالعلمىمبصرالجمل حسن مسعد زياد139524

الغربيةالعلمىمبصرداود احمد عادل الحميد عبد139525

الغربيةالعلمىمبصرقنديل بدوى العزيز عبد عاطف العزيز عبد139526

الغربيةالعلمىمبصرمنا احمد العليم عبد احمد العليم عبد139527

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو احمد عاطف هللا عبد139528

الغربيةالعلمىمبصرسراج القادر عبد السيد عليوه139529

الغربيةالعلمىمبصرالدين نصر الحميد عبد ياسر عمار139530

الغربيةالعلمىمبصرالحافظ عبد الواحد عبد جمال محمد139531

الغربيةالعلمىمبصرتعلب فرج فوزى فرج139532

الغربيةالعلمىمبصرالحضرى حلمى عماد محمد139533

الغربيةالعلمىمبصرالشوربجى زكريا ابراهيم معاذ139534

الغربيةالعلمىمبصرزعير الراضى عبد سالم محمد139535
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ثانتطاى

ن487تطاى

ن582تطاى

ثانيزيد ميت

ن444يزيد ميت

راسبيزيد ميت

ثانيزيد ميت

ثانيزيد ميت

ثانيزيد ميت

ثانيزيد ميت

ثانيزيد ميت

ثانيزيد ميت

ثانيزيد ميت

ن427يزيد ميت

ن414يزيد ميت

ثانيزيد ميت

ن576يزيد ميت

ن489يزيد ميت

ن531يزيد ميت

ن589يزيد ميت

ن578يزيد ميت

ثانيزيد ميت

ثانيزيد ميت

ثانيزيد ميت

ن512يزيد ميت

ن610يزيد ميت

ثانيزيد ميت

ن457بالى

ن367بالى

ثانبالى

ن599بالى

ن417بالى

ثانبالى

ن597بالى

ثانبالى

ن403بالى

ن414بالى

ن388بالى

ن612بالى

ن597بالى

ن605بالى

ن407بالى
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الغربيةالعلمىمبصرالغفير محمد سمير محمد139536

الغربيةالعلمىمبصردغمش محمد جبر كرم محمد139537

الغربيةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد سعيد مهاب139538

الغربيةالعلمىمبصريونس محمد ابراهيم اشرف ابراهيم139539

الغربيةالعلمىمبصرليله احمد قاسم اشرف ابراهيم139540

الغربيةالعلمىمبصرنعيم محمد ابراهيم القادر عبد ابراهيم139541

الغربيةالعلمىمبصررخا السباعى ابراهيم احمد139542

الغربيةالعلمىمبصرزياده سيداحمد امين امين احمد139543

الغربيةالعلمىمبصرطالب ابو احمد المحمدى بهجت احمد139544

الغربيةالعلمىمبصرطيبه ابو محمد محمد حمدى احمد139545

الغربيةالعلمىمبصرمسلم محمد الرياشى سمير احمد139546

الغربيةالعلمىمبصرالنجا ابو احمد اسماعيل السالم عبد احمد139547

الغربيةالعلمىمبصرشلبى ابراهيم العزيز عبد احمد139548

الغربيةالعلمىمبصرشلبى السالم عبد اللطيف عبد احمد139549

الغربيةالعلمىمبصرنصار محمد مصطفى مصطفى احمد139550

الغربيةالعلمىمبصرالموافى محمد على على اشرف139551

الغربيةالعلمىمبصرنصار محمد مصطفى محمود ايمن139552

الغربيةالعلمىمبصربنا السالم عبد اشرف جمال139553

الغربيةالعلمىمبصرالرياشى محمد الواحد عبد احمد خالد139554

الغربيةالعلمىمبصرالجزار ربيع زين خالد139555

الغربيةالعلمىمبصرالنجا ابو ابراهيم الحافظ عبد محمود خالد139556

الغربيةالعلمىمبصرالماضى زكريا هللا عبد محمد زكريا139557

الغربيةالعلمىمبصرليله ابراهيم سعد السيد سعد139558

الغربيةالعلمىمبصرشاهين احمد محمد محمد الرحمن عبد139559

الغربيةالعلمىمبصرماجد محمد محمد السيد هللا عبد139560

الغربيةالعلمىمبصرحمص سالم هللا عبد صالح هللا عبد139561

الغربيةالعلمىمبصرالمطلب عبد محمد المطلب عبد ابراهيم المطلب عبد139562

الغربيةالعلمىمبصرالبالط العال ابو صديق حمدى عصام139563

الغربيةالعلمىمبصرجعفر محمد اللطيف عبد صالح عمرو139564

الغربيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد لطفى محمد لطفى139565

الغربيةالعلمىمبصرحسن عماره على ابراهيم محمد139566

الغربيةالعلمىمبصرمسلم قاسم محمد احمد محمد139567

الغربيةالعلمىمبصرالموافى محمد حسين حسين محمد139568

الغربيةالعلمىمبصرخضر محمد خضر محمد139569

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد حمدان خيرى محمد139570

الغربيةالعلمىمبصرمناصير محمد مناصير صبحى محمد139571

الغربيةالعلمىمبصرحجازى ابراهيم محمد ضياء محمد139572

الغربيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد المعبود عبد يسرى محمد139573

الغربيةالعلمىمبصروهدان على المولى عبد جمال محمود139574

الغربيةالعلمىمبصرالقرط خطاب عمر سمير محمود139575

الغربيةالعلمىمبصرحامد ابو ابراهيم القدوس عبد ضاحى محمود139576

الغربيةالعلمىمبصرحمود المعبود عبد محمد محمود139577
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ن536بالى

ثانبالى

ن605بالى

ن485حواى ميت

ن596حواى ميت

ن551حواى ميت

ن436حواى ميت

ن616حواى ميت

راسبحواى ميت

ن592حواى ميت

ن446حواى ميت

ن617حواى ميت

ن411حواى ميت

ن576حواى ميت

ن401حواى ميت

ن470حواى ميت

ن410حواى ميت

ن552حواى ميت

ن443حواى ميت

ثانحواى ميت

ن616حواى ميت

ن539حواى ميت

ن439حواى ميت

ن638حواى ميت

ن624حواى ميت

ثانحواى ميت

راسبحواى ميت

ثانحواى ميت

ن632حواى ميت

ثانحواى ميت

ن587حواى ميت

ن468حواى ميت

ن619حواى ميت

ن403حواى ميت

ن489حواى ميت

ثانحواى ميت

ن520حواى ميت

ثانحواى ميت

ن599حواى ميت

راسبحواى ميت

ثانحواى ميت

راسبحواى ميت
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الغربيةالعلمىمبصرعمر على نجاح محمود139578

الغربيةالعلمىمبصرحسين محمد مراد مراد139579

الغربيةالعلمىمبصرنعيم محمد مصطفى سمير مصطفى139580

الغربيةالعلمىمبصرخضر محمد نجاح معاذ139581

الغربيةالعلمىمبصرسراج محمد اشرف وجدى139582

الغربيةالعلمىمبصرصباح المعبود عبد الفتاح عبد هاشم139583

الغربيةالعلمىمبصرالصباغ محمد السيد ابراهيم139584

الغربيةالعلمىمبصرالشرشابى ابراهيم عاطف ابراهيم139585

الغربيةالعلمىمبصرحسن السيد احمد احمد139586

الغربيةالعلمىمبصرطيب جمعه حموده احمد139587

الغربيةالعلمىمبصرالحدق متولى صالح احمد139588

الغربيةالعلمىمبصرالشويحى على محمد احمد139589

الغربيةالعلمىمبصرزياده الوهاب عبد احمد اسالم139590

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل داود جمال اسماعيل139591

الغربيةالعلمىمبصرالزناتى مهدى الزناتى بالل139592

الغربيةالعلمىمبصرسالم ابراهيم رضا جمال139593

الغربيةالعلمىمبصرهللا عطا الفتاح عبد رفعت جمال139594

الغربيةالعلمىمبصرالصاوى احمد ابراهيم حاتم139595

الغربيةالعلمىمبصرزياده محمد ايمن حامد139596

الغربيةالعلمىمبصرالنجار حماده محمد حامد139597

الغربيةالعلمىمبصرالطباخ محمود سمير حسن139598

الغربيةالعلمىمبصربرغش احمد سيد محمد حمزه139599

الغربيةالعلمىمبصرخفاجى الفتاح عبد محمود صالح139600

الغربيةالعلمىمبصرالحيله محمد احمد الرحمن عبد139601

الغربيةالعلمىمبصراالقرع حسن محمد ابراهيم الدسوقى الرحمن عبد139602

الغربيةالعلمىمبصرسرحان حسين رمضان سعيد الرحمن عبد139603

الغربيةالعلمىمبصرالواحد عبد العزيز عبد شحاته على139604

الغربيةالعلمىمبصرالحنفى على شعبان محمد على139605

الغربيةالعلمىمبصرالغايش حسن احمد محمد139606

الغربيةالعلمىمبصرعمران حسين هالل السيد محمد139607

الغربيةالعلمىمبصرسالمان ابراهيم حامد محمد139608

الغربيةالعلمىمبصراالقرع ابراهيم حسن محمد139609

الغربيةالعلمىمبصرالبدوى محمد الوهاب عبد محمد139610

الغربيةالعلمىمبصرالشاعر مأمون ابراهيم محمود139611

الغربيةالعلمىمبصرالطباخ احمد محمود احمد محمود139612

الغربيةالعلمىمبصرعباس ابراهيم العزيز عبد محمود139613

الغربيةالعلمىمبصرالشرشابى العال عبد محمد محمود139614

الغربيةالعلمىمبصرالفتاح عبد ابراهيم السيد محمد معتصم139615

الغربيةالعلمىمبصرالخطيب احمد طارق احمد139616

الغربيةالعلمىمبصردياب بدراوى هللا عبد بدر139617

الغربيةالعلمىمبصرفايد محمد بشير محمد139618

الغربيةالعلمىمبصرالديبه احمد خيرى محمد139619
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ن361حواى ميت

ن514حواى ميت

ن422حواى ميت

ثانحواى ميت

ن475حواى ميت

ن622حواى ميت

ن456اشناواى

ن553اشناواى

ن535اشناواى

ن572اشناواى

ن563اشناواى

ن621اشناواى

ن521اشناواى

ن577اشناواى

ن480اشناواى

ن563اشناواى

ن463اشناواى

ثاناشناواى

ن425اشناواى

ن359اشناواى

راسباشناواى

ن639اشناواى

راسباشناواى

ن404اشناواى

ن591اشناواى

راسباشناواى

ن437اشناواى

ن539اشناواى

ثاناشناواى

ثاناشناواى

ن466اشناواى

ثاناشناواى

ن534اشناواى

ثاناشناواى

راسباشناواى

ثاناشناواى

ثاناشناواى

ثاناشناواى

ن437مزيد طوخ

راسبمزيد طوخ

ثانمزيد طوخ

ثانبالغربية بقلولة
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الغربيةالعلمىمبصرجمعه المولى عبد مجدى محمد139620

الغربيةالعلمىمبصرعيد المغنى عبد ياسر محمد139621

الغربيةالعلمىمبصرالحميد عبد مصطفى احمد مصطفى139622

الغربيةالعلمىمبصرالحلو ذكى احمد ذكى احمد139623

الغربيةالعلمىمبصرالغفار عبد زكى الحق عبد احمد139624

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد احمد محمد احمد139625

الغربيةالعلمىمبصرزهره محمد مصطفى مسعد احمد139626

الغربيةالعلمىمبصرعمار السيد على السيد139627

الغربيةالعلمىمبصرالششتاوى احمد توفيق سامى توفيق139628

الغربيةالعلمىمبصرالديب امين عادل حسام139629

الغربيةالعلمىمبصرعمار رجب رمضان مصطفى رمضان139630

الغربيةالعلمىمبصرالزعبالوى ابراهيم هللا عبد الجيوشى هللا عبد139631

الغربيةالعلمىمبصرحشيش سالم الوهاب عبد ابراهيم الوهاب عبد139632

الغربيةالعلمىمبصرقاسم طه حامد فوزى139633

الغربيةالعلمىمبصرهللا عطا هللا عبد زغلول محمد139634

الغربيةالعلمىمبصرحشيش السباعى محمد طلعت محمد139635

الغربيةالعلمىمبصرملوص وصال صالح عادل محمد139636

الغربيةالعلمىمبصررجب الرفاعى زيد ابو عاشور محمد139637

الغربيةالعلمىمبصرخضر احمد كمال محمد139638

الغربيةالعلمىمبصرالبال العال ابو ابراهيم ناصر محمد139639

الغربيةالعلمىمبصرحراميده احمد ابراهيم سامى ابراهيم139640

الغربيةالعلمىمبصرالبديوى عبده ابراهيم شكرى ابراهيم139641

الغربيةالعلمىمبصرمرسى ابراهيم عماد ابراهيم139642

الغربيةالعلمىمبصرالمزين حسن محمد بهاء احمد139643

الغربيةالعلمىمبصرحراميده احمد محمود صبحى احمد139644

الغربيةالعلمىمبصرالصفتى نصر الباقى عبد عادل احمد139645

الغربيةالعلمىمبصرالضلع احمد ابراهيم هللا عبد احمد139646

الغربيةالعلمىمبصرسالم محمد السالم عبد عيد احمد139647

الغربيةالعلمىمبصرعطيه عليوه محمد فتحى احمد139648

الغربيةالعلمىمبصررمضان احمد سيد السيد محمد احمد139649

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم محمد سعيد محمد احمد139650

الغربيةالعلمىمبصرحماد هاشم محمد احمد139651

الغربيةالعلمىمبصرسالمه محمود السالم عبد محمود احمد139652

الغربيةالعلمىمبصرالطيب احمد مصطفى محمود احمد139653

الغربيةالعلمىمبصرشماخ احمد احمد مختار احمد139654

الغربيةالعلمىمبصرالنجار محمود طه محمد اشرف139655

الغربيةالعلمىمبصرفايد السيد رمضان السيد139656

الغربيةالعلمىمبصرناصر خليفه السيد شعبان السيد139657

الغربيةالعلمىمبصرحسين ابو النبى حسب حسين النبى عبد حازم139658

الغربيةالعلمىمبصرهيوب الجواد عبد حسن وليد حسن139659

الغربيةالعلمىمبصرالبربرى هللا عبد حسين وليد حسين139660

الغربيةالعلمىمبصرنجله حمد عامر عصام خالد139661
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ن486بالغربية بقلولة

ن582بالغربية بقلولة

ثانبالغربية بقلولة

ن583غزال ميت

ن525غزال ميت

ن470غزال ميت

ثانغزال ميت

ن386غزال ميت

ن442غزال ميت

ن443غزال ميت

ن514غزال ميت

ن573غزال ميت

ن450غزال ميت

ن428غزال ميت

ن524غزال ميت

ن440غزال ميت

ن417غزال ميت

ن369غزال ميت

ن522غزال ميت

ثانغزال ميت

ثانالزيات كفر

ن438الزيات كفر

ن460الزيات كفر

ن505الزيات كفر

ن543الزيات كفر

راسبالزيات كفر

ن539الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن569الزيات كفر

ن511الزيات كفر

ن479الزيات كفر

ن587الزيات كفر

ن504الزيات كفر

ن578الزيات كفر

ن590الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن485الزيات كفر

ن485الزيات كفر

ن615الزيات كفر

ن546الزيات كفر

ن482الزيات كفر

راسبالزيات كفر
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الغربيةالعلمىمبصرنجله ابو المحسن عبد محمد رضا رامى139662

الغربيةالعلمىمبصرعوكل محمود صالح صابر رضا139663

الغربيةالعلمىمبصرالصحابى على رياض على رياض139664

الغربيةالعلمىمبصرعامر الشيخ المعطى عبد شكرى احمد شكرى139665

الغربيةالعلمىمبصرشلبى محمد صالح نجيب صالح139666

الغربيةالعلمىمبصرنجله ابو ربيع محمود الحميد عبد139667

الغربيةالعلمىمبصرشهاب مبروك عباس احمد الرحمن عبد139668

الغربيةالعلمىمبصرعبده محمد عطيه محمد الرحمن عبد139669

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ الرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد هللا عبد139670

الغربيةالعلمىمبصركبشه ابو ابراهيم شكرى ابراهيم عمرو139671

الغربيةالعلمىمبصرشلبى مختار فوزى عصام فوزى139672

الغربيةالعلمىمبصربالل محمد السيد ايمن ماجد139673

الغربيةالعلمىمبصرموسى ابراهيم اسماعيل محمد139674

الغربيةالعلمىمبصرخضير الباقى عبد الكريم عبد امين محمد139675

الغربيةالعلمىمبصرنجله ابو الحكيم عبد جمال محمد139676

الغربيةالعلمىمبصرحسن احمد حسن محمد139677

الغربيةالعلمىمبصرجازيه ابو بهجت محمد حسين محمد139678

الغربيةالعلمىمبصرحفنى فتحى احمد خالد محمد139679

الغربيةالعلمىمبصرسالمه اليزيد ابو ابراهيم ربيع محمد139680

الغربيةالعلمىمبصرالصاوى محمد ابراهيم رضا محمد139681

الغربيةالعلمىمبصرالبيبانى ابراهيم احمد رضا محمد139682

الغربيةالعلمىمبصرحماد هاشم ابراهيم رفعت محمد139683

الغربيةالعلمىمبصرالجليل عبد الجيد عبد عبادى سعيد محمد139684

الغربيةالعلمىمبصرعثمان فهيم محمد صبرى محمد139685

الغربيةالعلمىمبصرالنعاس سليمان ابراهيم صالح محمد139686

الغربيةالعلمىمبصرمحمد حامد محمد طارق محمد139687

الغربيةالعلمىمبصرمطر اسماعيل عاطف محمد139688

الغربيةالعلمىمبصربسيونى محمد المجيد عبد محمد139689

الغربيةالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد منصور الفتاح عبد محمد139690

الغربيةالعلمىمبصرخطاب عمر العزيز عبد محمد عادل محمد139691

الغربيةالعلمىمبصرالمزين ربه عبد عرفه محمد139692

الغربيةالعلمىمبصرالنجار على محمد مبروك محمد139693

الغربيةالعلمىمبصرمنصور البصير عبد منصور محمد139694

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى المحاسن ابو محمد ياسر محمد139695

الغربيةالعلمىمبصرالصاوى محمد الصاوى احمد محمود139696

الغربيةالعلمىمبصرحسنين الستار عبد منصور اشرف محمود139697

الغربيةالعلمىمبصرنجله عفيفى محمد على محمود139698

الغربيةالعلمىمبصرالجليل عبد الجيد عبد عبادى سعيد محمود139699

الغربيةالعلمىمبصرعالم احمد مختار امام مختار139700

الغربيةالعلمىمبصرنصر على الفتاح عبد امام مصطفى139701

الغربيةالعلمىمبصرغزاله ابو هللا عبد عبده مصطفى139702

الغربيةالعلمىمبصرسالم على هللا عبد محمود يسرى139703
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ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن597الزيات كفر

راسبالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن591الزيات كفر

ن526الزيات كفر

ن380الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن605الزيات كفر

راسبالزيات كفر

ن579الزيات كفر

ن539الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن497الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن512الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن553الزيات كفر

ن437الزيات كفر

ن622الزيات كفر

راسبالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن408الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

راسبالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن510الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن378الزيات كفر

ن621.5الزيات كفر

ن406الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر
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الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى حامد ابراهيم ربيع ابراهيم139704

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو محمد المنعم عبد القوى عبد احمد139705

الغربيةالعلمىمبصرهاشم ابو محمد احمد ماهر احمد139706

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى القادر عبد جمعه اشرف جمعه139707

الغربيةالعلمىمبصرمدكور المقصود عبد الفتاح عبد شرف حازم139708

الغربيةالعلمىمبصرشعبان مصطفى حسين السيد حسين139709

الغربيةالعلمىمبصرالجداواى العاطى عبد سليمان العاطى عبد سليمان139710

الغربيةالعلمىمبصرالصواف الفتح ابو محمد االنور محمد الحمد شيبه139711

الغربيةالعلمىمبصرالطنطاوى الباقى عبد اسماعيل سمير الدين صالح139712

الغربيةالعلمىمبصرالصواف الفتح ابو محمد اسامه محمد139713

الغربيةالعلمىمبصرفوده مصطفى محمد سعيد محمد139714

الغربيةالعلمىمبصرالهيتى احمد زينهم صبرى محمد139715

الغربيةالعلمىمبصرعجيله ابو محمود صبحى محمد محمود139716

الغربيةالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد مصطفى مروان139717

الغربيةالعلمىمبصرالكوهى اليزيد ابو خميس احمد139718

الغربيةالعلمىمبصرشغت احمد السيد صالح السيد139719

الغربيةالعلمىمبصربالل محمد حامد السيد الرحمن عبد139720

الغربيةالعلمىمبصرشعبه حسن عادل عمار139721

الغربيةالعلمىمبصرالصاوى الرحمن عبد احمد السيد احمد139722

الغربيةالعلمىمبصرشعبان احمد احمد سعيد احمد139723

الغربيةالعلمىمبصرفرج محمد محمد سعيد احمد139724

الغربيةالعلمىمبصربدر على هللا عبد صالح احمد139725

الغربيةالعلمىمبصرالشعراوى على محمد عادل احمد139726

الغربيةالعلمىمبصرغطاس محمد رمضان الوهاب عبد احمد139727

الغربيةالعلمىمبصرحجاج زيد ابو حسن محمد اسماعيل139728

الغربيةالعلمىمبصريعقوب النبى عبد ابراهيم ايمن اشرف139729

الغربيةالعلمىمبصرموسى اسماعيل السيد ايمن السيد139730

الغربيةالعلمىمبصرشرشيره ابراهيم السيد البديع عبد السيد139731

الغربيةالعلمىمبصربسيونى محمد احمد احمد ايهاب139732

الغربيةالعلمىمبصرمطر محمد العاطى عبد احمد حسن139733

الغربيةالعلمىمبصرالرخ السالم عبد على اسماعيل خالد139734

الغربيةالعلمىمبصرعمرو القادر عبد محمد سعيد رفعت139735

الغربيةالعلمىمبصرشالمش مقبل احمد المقصود عبد العزيز عبد139736

الغربيةالعلمىمبصرالعيص امين محمود متولى هللا عبد139737

الغربيةالعلمىمبصرشرشيره هللا عبد محمد ابراهيم محمد هللا عبد139738

الغربيةالعلمىمبصرشنب ابو على شحاته ابراهيم على139739

الغربيةالعلمىمبصرالفقى هالل عزوز هالل على139740

الغربيةالعلمىمبصرالدين جمال على كامل حمدى كامل139741

الغربيةالعلمىمبصرالفقى ربه عبد محمد سعد كريم139742

الغربيةالعلمىمبصركامل ابراهيم احمد محمد139743

الغربيةالعلمىمبصرالنكالوى السيد سليمان السيد محمد139744

الغربيةالعلمىمبصرحماد قنديل محمد رمضان محمد139745
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ثانالحصة اكوة

ن541الحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ن594الحصة اكوة

راسبالحصة اكوة

ن590الحصة اكوة

ن580الحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

راسبالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ن555الحصة اكوة

ن397الحصة اكوة

ن494الحصة اكوة

ن523الحصة اكوة

ن482ابيار

ثانابيار

ن411ابيار

راسبابيار

ثانقسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

ن560قسطا

ثانقسطا

راسبقسطا

ن426قسطا

راسبقسطا

راسبقسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

راسبقسطا

راسبقسطا

ثانقسطا

ن426قسطا

ثانقسطا

راسبقسطا

ثانقسطا

ن511قسطا

راسبقسطا

ثانقسطا

ثانقسطا

ثانقسطا
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الغربيةالعلمىمبصرالجليل عبد عامر مصطفى عامر محمد139746

الغربيةالعلمىمبصرعلى ابو احمد حسين العزيز عبد محمد139747

الغربيةالعلمىمبصرالدين صالح احمد هللا عبد على محمد139748

الغربيةالعلمىمبصرعطيه محمد ابراهيم محمد محمود139749

الغربيةالعلمىمبصرطويله ابو ابراهيم محمد احمد وليد139750

الغربيةالعلمىمبصرالوكيل محمد البارى عبد محمد بكر احمد139751

الغربيةالعلمىمبصرشاهين طه احمد طه احمد139752

الغربيةالعلمىمبصرعيسى ابراهيم السيد محمد حسام139753

الغربيةالعلمىمبصرعليوه محمد حسن سعيد حسن139754

الغربيةالعلمىمبصرالجيزاوى محمد حمدى سعيد حمدى139755

الغربيةالعلمىمبصرالجمال النبى عبد محمد عادل شوقى139756

الغربيةالعلمىمبصرمرزوق الحليم عبد الحليم عبد صابر الحليم عبد139757

الغربيةالعلمىمبصرالوكيل العزيز عبد عرفه محمد عرفه139758

الغربيةالعلمىمبصرالفقى سليمان القوى عبد سمير عالء139759

الغربيةالعلمىمبصرعمرو اسماعيل احمد محمد ابراهيم عمرو139760

الغربيةالعلمىمبصرحمره ابو الرسول عبد المطلب عبد السيد محمد139761

الغربيةالعلمىمبصرالقالوى السيد عباس صبحى محمد139762

الغربيةالعلمىمبصراللطيف عبد احمد سيد محمود خالد محمود139763

الغربيةالعلمىمبصررحاب موسى مصطفى فوزى محمود139764

الغربيةالعلمىمبصررحاب محمد الفتاح عبد محمد محمود139765

الغربيةالعلمىمبصررحاب محمد محمد سليمان نادر139766

الغربيةالعلمىمبصرطالب ابو محمد الشحات محمد ابراهيم139767

الغربيةالعلمىمبصردره بلتاجى فتحى على احمد139768

الغربيةالعلمىمبصردره السيد محمد احمد139769

الغربيةالعلمىمبصرمنا الهادى عبد بسيونى محمد احمد139770

الغربيةالعلمىمبصرالغباشى محمد الحفيظ عبد محمد احمد139771

الغربيةالعلمىمبصرجنيدى حسن الحميد عبد محمد احمد139772

الغربيةالعلمىمبصرالسرسى محمد هارون محمد احمد139773

الغربيةالعلمىمبصرعثمان شبل محمود محمد اسامه139774

الغربيةالعلمىمبصرغنيم غنيم محمد عادل اسالم139775

الغربيةالعلمىمبصرحسين عرفه حميده ربيع سامى139776

الغربيةالعلمىمبصرخليفه على الرازق عبد على سامى139777

الغربيةالعلمىمبصرغنيم الرحمن عبد فتوح الرحمن عبد139778

الغربيةالعلمىمبصرالبحيرى المحسن عبد احمد القادر عبد139779

الغربيةالعلمىمبصرالنجار السيد على محمد على139780

الغربيةالعلمىمبصرقنديل الغفار عبد محمد فتوح فهد139781

الغربيةالعلمىمبصرالبرعى ابراهيم القادر عبد ابراهيم محمد139782

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل محمود العظيم عبد ايمن محمد139783

الغربيةالعلمىمبصرحشيش القادر عبد محمد رجب محمد139784

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد شعبان سعيد محمد139785

الغربيةالعلمىمبصرالبسيونى رجب الحميد عبد محمد139786

الغربيةالعلمىمبصرالبنبى الهادى عبد العظيم عبد محمد139787
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ن614قسطا

ن601قسطا

راسبقسطا

ن435قسطا

ثانقسطا

ن650(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن560(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن533(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن532(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن543(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن557(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن447(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن462(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثان(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن391(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن405(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن421(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن361(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن640(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن426(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن417(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثانابوالغر

ن628ابوالغر

راسبابوالغر

ن506ابوالغر

ثانابوالغر

ن617ابوالغر

ن530ابوالغر

ن583ابوالغر

ن540ابوالغر

ثانابوالغر

ن420ابوالغر

ن616ابوالغر

ن609ابوالغر

ن473ابوالغر

ثانابوالغر

ن418ابوالغر

راسبابوالغر

ن557ابوالغر

ن451ابوالغر

ن620ابوالغر

ن529ابوالغر
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الغربيةالعلمىمبصرمنا بسيونى الهادى عبد محمد139788

الغربيةالعلمىمبصربيومى الفتح ابو محمد محمود139789

الغربيةالعلمىمبصرالسرسى محمد هارون محمد محمود139790

الغربيةالعلمىمبصرالشخاص السميع عبد محمد العظيم عبد ياسين139791

الغربيةالعلمىمبصرالمسلمانى محمد احمد السيد احمد139792

الغربيةالعلمىمبصرخضر السيد محمود محمد احمد139793

الغربيةالعلمىمبصرالضبع محمد محمود منصور احمد139794

الغربيةالعلمىمبصرالعمايم ابو كامل حسن كامل ايمن139795

الغربيةالعلمىمبصرصيام احمد حمدى عماد حمدى139796

الغربيةالعلمىمبصرسعد اسماعيل العزيز عبد السيد العزيز عبد139797

الغربيةالعلمىمبصرخليل امين فوزى احمد محمد139798

الغربيةالعلمىمبصرالبنا احمد المجيد عبد عزت محمد139799

الغربيةالعلمىمبصرمنيسى يوسف فوزى يوسف محمد139800

الغربيةالعلمىمبصرالفاره محمد القوى عبد حسين ابراهيم139801

الغربيةالعلمىمبصرالنجار حامد النبى عبد ابراهيم139802

الغربيةالعلمىمبصرمنقوله السالم عبد اسماعيل احمد139803

الغربيةالعلمىمبصرشتيه ابو محمد جمال احمد139804

الغربيةالعلمىمبصرالفيومى احمد السيد خالد احمد139805

الغربيةالعلمىمبصرالصياد احمد سيد الجواد عبد شعبان احمد139806

الغربيةالعلمىمبصررحيم الحميد عبد الجواد عبد القادر عبد احمد139807

الغربيةالعلمىمبصركساب المجيد عبد االنصارى كيصر احمد139808

الغربيةالعلمىمبصرعبيد احمد خليفه محمد احمد139809

الغربيةالعلمىمبصردياب ابراهيم سعد محمد احمد139810

الغربيةالعلمىمبصرالجمال فؤاد محمد احمد139811

الغربيةالعلمىمبصرنصير هللا عبد مصطفى احمد139812

الغربيةالعلمىمبصرتليمه حسين اسماعيل محمد اسماعيل139813

الغربيةالعلمىمبصرالطحان مصطفى مصطفى محمد البراء139814

الغربيةالعلمىمبصرموسى محمد خفاجه بسيونى خالد139815

الغربيةالعلمىمبصرقاقه احمد السيد اسماعيل حسن139816

الغربيةالعلمىمبصرملوه الفتاح عبد صالح حمدى139817

الغربيةالعلمىمبصرالنجار امين سعيد امين سعيد139818

الغربيةالعلمىمبصرالنفياوى اسماعيل سليمان محمد صبحى139819

الغربيةالعلمىمبصرعقاب ابراهيم العاطى عبد محمد عاصم139820

الغربيةالعلمىمبصرالشريف حمزه احمد الرحمن عبد139821

الغربيةالعلمىمبصرشنب ابو محمد جمال الرحمن عبد139822

الغربيةالعلمىمبصرالزيات محمد ابراهيم رشدى الرحمن عبد139823

الغربيةالعلمىمبصرالحجار محمد الفتاح عبد عيد الرحمن عبد139824

الغربيةالعلمىمبصرشنيشن عبده ممدوح محسن الرحمن عبد139825

الغربيةالعلمىمبصرالجمال احمد محمد الفتاح عبد سعيد الفتاح عبد139826

الغربيةالعلمىمبصرزياده زيد ابو اسماعيل محمد هللا عبد139827

الغربيةالعلمىمبصرمنقوله الرحمن عبد مسعود هللا عبد139828

الغربيةالعلمىمبصرالجرفى المجيد عبد الحميد عبد هللا عبد عالء139829
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ثانابوالغر

ن403ابوالغر

ن512ابوالغر

راسبابوالغر

ن487النحارية

راسبالنحارية

ثانالنحارية

ن484.5النحارية

ثانالنحارية

ثانالنحارية

ثانالنحارية

ن585النحارية

ن424النحارية

ن395بسيون

ن454بسيون

ن603بسيون

ن546بسيون

ن608بسيون

راسببسيون

راسببسيون

ن616.5بسيون

ن477بسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن467بسيون

ثانبسيون

ن630بسيون

ن463بسيون

راسببسيون

ثانبسيون

ن431بسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

راسببسيون

ن546بسيون

ن514بسيون

ن498بسيون

ن397بسيون

ن606بسيون

ن611بسيون

ن642بسيون
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الغربيةالعلمىمبصرحميد المجيد عبد الرحمن عبد على139830

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ السيد ابراهيم عمر139831

الغربيةالعلمىمبصرالطحان مصطفى مصطفى احمد عمر139832

الغربيةالعلمىمبصرالحضرى احمد محمد محمد عمر139833

الغربيةالعلمىمبصرالسعدنى على مكرم عمر139834

الغربيةالعلمىمبصرالطحان مصطفى الباقى عبد الواحد عبد عمرو139835

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد محمود محمد عمرو139836

الغربيةالعلمىمبصرداود احمد محمد جمعه كريم139837

الغربيةالعلمىمبصرالنحراوى على سعيد ابراهيم ماهر139838

الغربيةالعلمىمبصرمطر مصطفى النبى عبد ابراهيم محمد139839

الغربيةالعلمىمبصرالطحان محمد ابراهيم محمد139840

الغربيةالعلمىمبصرالفاره اسماعيل بسيونى احمد محمد139841

الغربيةالعلمىمبصرهللا خلف محمد محمد االنور محمد139842

الغربيةالعلمىمبصرغزى السالم عبد ناجى بليغ محمد139843

الغربيةالعلمىمبصرالجمال محمد الحسينى سامى محمد139844

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد عطيه احمد سيد سعيد محمد139845

الغربيةالعلمىمبصركريم مرسى محمد الفتاح عبد محمد139846

الغربيةالعلمىمبصرالنجار سعيد عالء محمد139847

الغربيةالعلمىمبصرالصباغ محمد محمد عماد محمد139848

الغربيةالعلمىمبصرسالمه محمود سالمه محمود محمد139849

الغربيةالعلمىمبصرعياد بسيونى مصطفى محمود139850

الغربيةالعلمىمبصرحشيش الرؤف عبد محمد ابراهيم مصطفى139851

الغربيةالعلمىمبصرجالله ابو مصطفى مبروك حامد مصطفى139852

الغربيةالعلمىمبصرداود محمد اسماعيل محمد هشام139853

الغربيةالعلمىمبصرعقاب اسماعيل اسماعيل محمد وائل139854

الغربيةالعلمىمبصرالبشه يوسف حسن النبى عبد يوسف139855

الغربيةالعلمىمبصرشنيشن عبده ممدوح محسن يوسف139856

الغربيةالعلمىمبصرالدعلوب محمود اشرف ابراهيم139857

الغربيةالعلمىمبصرعلوش احمد سيد ابراهيم محمود ابراهيم139858

الغربيةالعلمىمبصرالعطفى احمد ابراهيم مجدى احمد139859

الغربيةالعلمىمبصرالشنديدى قطب السيد احمد139860

الغربيةالعلمىمبصرالعطفى ابراهيم مصطفى احمد139861

الغربيةالعلمىمبصراغا احمد الفتاح عبد سيف139862

الغربيةالعلمىمبصرغنيم السيد اشرف شريف139863

الغربيةالعلمىمبصرالنجار اسماعيل محمد عمرو139864

الغربيةالعلمىمبصرعمر السيد ابراهيم قطب فارس139865

الغربيةالعلمىمبصرالعطفى السيد ابراهيم احمد محمد139866

الغربيةالعلمىمبصرفتاح محمد جمال محمد139867

الغربيةالعلمىمبصرزيد الشاذلى عيد خالد محمد139868

الغربيةالعلمىمبصرالصردى على قطب ربيع محمد139869

الغربيةالعلمىمبصرالصردى محمد شوقى محمد139870

الغربيةالعلمىمبصرالعشماوى بسيونى محمد محمد139871
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ن454بسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

راسببسيون

ثانبسيون

راسببسيون

ن454.5بسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن586.5بسيون

ن546.5بسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن622بسيون

ن546بسيون

ن540بسيون

ن445بسيون

ن423بسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

ن374بسيون

ثانبسيون

راسببسيون

ن492بسيون

ثانالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن426الغابة كتامة

ن598الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن552الغابة كتامة

ن547الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن583الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن629الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة
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الغربيةالعلمىمبصرخليل محمد محمود محمد139872

الغربيةالعلمىمبصرربيع الغنى عبد يوسف محمد139873

الغربيةالعلمىمبصرالشوارب بسيونى السيد صبحى معاذ139874

الغربيةالعلمىمبصرالعشماوى بسيونى يوسف محمود139875

الغربيةالعلمىمبصرالشنديدى قطب عطيه الناصر عبد محمود139876

الغربيةالعلمىمبصرالجندى قطب مصطفى قطب مصطفى139877

الغربيةالعلمىمبصرنصر مرسى يوسف مرسى يوسف139878

الغربيةالعلمىمبصرقبطان احمد حامد ابراهيم محمد ابراهيم139879

الغربيةالعلمىمبصرفراج محمد حسين رجب احمد139880

الغربيةالعلمىمبصرحجازى راغب غيط عاشور احمد139881

الغربيةالعلمىمبصرالعجمى مخلوف السيد عبد هللا عبد اسالم139882

الغربيةالعلمىمبصرالسويلم ابراهيم محمد احمد البراء139883

الغربيةالعلمىمبصرالشرنوبى محمود محمد رجب السيد139884

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى عطيه محمد حسين139885

الغربيةالعلمىمبصرطليس احمد الرحمن عبد يوسف االسالم سيف139886

الغربيةالعلمىمبصرالجاريه الهادى عبد اسماعيل عماد الرحمن عبد139887

الغربيةالعلمىمبصرطه حسن السالم عبد جابر السالم عبد139888

الغربيةالعلمىمبصرالخباطى يوسف الفتاح عبد رجب الفتاح عبد139889

الغربيةالعلمىمبصرالجندى مصطفى محمد بكر ابو هللا عبد139890

الغربيةالعلمىمبصرهواش محمد محمد اشرف هللا عبد139891

الغربيةالعلمىمبصرالجاريه حسن مجاهد امام هللا عبد139892

الغربيةالعلمىمبصرالمجيد عبد السيد الحميد عبد خالد عمر139893

الغربيةالعلمىمبصرالبكاتوشى الجواد عبد رجب محمد كريم139894

الغربيةالعلمىمبصرالفقى ابراهيم على محمد كريم139895

الغربيةالعلمىمبصرالحلفاوى اللطيف عبد محمد احمد محمد139896

الغربيةالعلمىمبصرزغلول حسن حسن حسنى محمد139897

الغربيةالعلمىمبصرعبيد الهادى عبد حسين خيرى محمد139898

الغربيةالعلمىمبصربليح محمد محروس رأفت محمد139899

الغربيةالعلمىمبصرخمخم اليزيد ابو رشدى محمد139900

الغربيةالعلمىمبصرالقليوبى على حسن طه محمد139901

الغربيةالعلمىمبصرعمر اللطيف عبد نعيم كرم محمد139902

الغربيةالعلمىمبصرخمخم اليزيد ابو محمد رمزى محمود139903

الغربيةالعلمىمبصربليح حسن على الحكيم عبد نصر وائل139904

الغربيةالعلمىمبصرالقهوجى محمد محمد طه منصور139905

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد صديق الحكم عبد صبحى139906

الغربيةالعلمىمبصرالبطالن ابراهيم محمد صبحى هللا عبد139907

الغربيةالعلمىمبصرالفخرانى مصطفى على ياسر عمار139908

الغربيةالعلمىمبصرمحمد العاطى عبد عمر ماجد عمر139909

الغربيةالعلمىمبصرفراج فرج قطب ابراهيم قطب139910

الغربيةالعلمىمبصرالديهى سليمان السيد حسان محمد139911

الغربيةالعلمىمبصرعنبر المجيد عبد رضوان رشاد محمد139912

الغربيةالعلمىمبصرحبيب محمد منصور صبحى محمد139913
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ن541الغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن609الغابة كتامة

متخلفالغابة كتامة

راسبالغابة كتامة

ثانالغابة كتامة

ن545الغابة كتامة

ن601الحمام كفر

ن574الحمام كفر

ن498الحمام كفر

ن529الحمام كفر

ن625الحمام كفر

ن611الحمام كفر

ن463الحمام كفر

ثانالحمام كفر

ن582الحمام كفر

ن560.5الحمام كفر

ن587.5الحمام كفر

ن513.5الحمام كفر

ثانالحمام كفر

راسبالحمام كفر

راسبالحمام كفر

ن463الحمام كفر

ن606الحمام كفر

ن611الحمام كفر

ن359.5الحمام كفر

ن478الحمام كفر

ن440الحمام كفر

ثانالحمام كفر

ن431الحمام كفر

ثانالحمام كفر

ن494الحمام كفر

ن618الحمام كفر

ثانالحمام كفر

ن603الفرستق

ن589الفرستق

ن564الفرستق

ن427الفرستق

ن506الفرستق

ن523الفرستق

ن620الفرستق

ن514الفرستق
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الغربيةالعلمىمبصردرويش الفتاح عبد الجليل عبد محمد139914

الغربيةالعلمىمبصرهنيدى محمد سيد الكريم عبد محمد139915

الغربيةالعلمىمبصرالديهى السيد الفتاح عبد خليفه مصطفى139916

الغربيةالعلمىمبصرالربى ابراهيم احمد ابراهيم139917

الغربيةالعلمىمبصراالقرع هللا عبد صالح احمد139918

الغربيةالعلمىمبصرخضر اللطيف عبد عادل احمد139919

الغربيةالعلمىمبصرالمزين رجب محمد احمد139920

الغربيةالعلمىمبصرالبنا مصطفى مصطفى سعيد139921

الغربيةالعلمىمبصرالجميزى الحميد عبد على الحميد عبد139922

الغربيةالعلمىمبصربدوى حسن الحميد عبد الرحمن عبد139923

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى الفتاح عبد اشرف الفتاح عبد139924

الغربيةالعلمىمبصرالخير ابو الشافعى الشافعى الفتاح عبد139925

الغربيةالعلمىمبصرنصير اللطيف عبد محمد اللطيف عبد139926

الغربيةالعلمىمبصرعمر محمد فؤاد هللا عبد139927

الغربيةالعلمىمبصرشتا محمد محمود هللا عبد139928

الغربيةالعلمىمبصرالربى ابراهيم احمد محمد139929

الغربيةالعلمىمبصربدر الستار عبد محمد محمود139930

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد رزق سعيد ابراهيم139931

الغربيةالعلمىمبصرالنجار محمود ناصر ابراهيم139932

الغربيةالعلمىمبصرالعويله احمد سعيد احمد139933

الغربيةالعلمىمبصرالدين جمال بسيونى محمد بسيونى139934

الغربيةالعلمىمبصرراضى محمود وهبى حسام139935

الغربيةالعلمىمبصرراضى محمود وهبى خالد139936

الغربيةالعلمىمبصرالحوتى مصطفى رجب ابراهيم سعيد139937

الغربيةالعلمىمبصرالبنا جعفر محمد الرحمن عبد139938

الغربيةالعلمىمبصرقنابر فيروز محمد هللا عبد139939

الغربيةالعلمىمبصرمحمد شبل عرفات كريم139940

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى اسماعيل حسن ايمن محمد139941

الغربيةالعلمىمبصرعالم محمد طه سعيد محمد139942

الغربيةالعلمىمبصرحامد خليل صبحى محمد139943

الغربيةالعلمىمبصررحيم الحميد عبد الجواد عبد الجواد عبد محمد139944

الغربيةالعلمىمبصرالجماله نادر الفتاح عبد محمد139945

الغربيةالعلمىمبصرحامد خليل صبحى معاذ139946

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعيد الحميد عبد جوهر هللا جاب ابراهيم139947

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد قرنى محمد بكر ابو139948

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاشم ابراهيم هاشم بكر احمد139949

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد على المولى عبد حامد احمد139950

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسقا محمد حسن حماده احمد139951

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشربينى محمود محمد سامح احمد139952

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبارى عبد الحليم عبد الدين صالح احمد139953

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر ابراهيم محمد عامر احمد139954

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد الفتاح عبد احمد139955
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ن557.5الفرستق

ن608.5الفرستق

ثانالفرستق

ثانقرانشو

ن524قرانشو

راسبقرانشو

ثانقرانشو

ثانقرانشو

ثانقرانشو

ن588.5قرانشو

ن576قرانشو

ن460قرانشو

ن519قرانشو

ثانقرانشو

ثانقرانشو

ثانقرانشو

ثانقرانشو

ن443النجار كوم

ثانالنجار كوم

متخلفالنجار كوم

راسبالنجار كوم

ن472النجار كوم

ثانالنجار كوم

ن429النجار كوم

ثانالنجار كوم

راسبالنجار كوم

ن609النجار كوم

ثانالنجار كوم

ن631النجار كوم

راسبالنجار كوم

ثانالنجار كوم

ثانالنجار كوم

راسبالنجار كوم

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ن497كفرالشيخ
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الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاد اللطيف عبد محمد اللطيف عبد احمد139956

الشيخ كفرالعلمىمبصرغيط بسيونى محمد كمال احمد139957

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحافظ عبد السيد احمد محمد احمد139958

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدغيدى احمد على مدحت احمد139959

الشيخ كفرالعلمىمبصرصبره مصطفى ابراهيم مصطفى احمد139960

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد الباب فتح محمد اسامه139961

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقبالوى السيد اسماعيل السيد اسامه139962

الشيخ كفرالعلمىمبصرعرفه ابراهيم جباره شعبان اسامه139963

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم هللا عوض ابراهيم وحيد اسالم139964

الشيخ كفرالعلمىمبصربركه رزق حسين متولى الحسين139965

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشناوى يوسف السيد ناصر الحسين139966

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى محمد محمد باسم139967

الشيخ كفرالعلمىمبصرحموده حسن رزق حسن139968

الشيخ كفرالعلمىمبصرادريس مرسى على رضا حسنى139969

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمقصود عبد شعيشع ابو رجب خالد139970

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجولى العزيز عبد ابراهيم رمضان خالد139971

الشيخ كفرالعلمىمبصرطه السعيد خيرى السعيد خيرى139972

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجواد عبد احمد مصطفى ابراهيم زياد139973

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمايم محمد محمد عزت زياد139974

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمد خالد شعبان139975

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم العزيز عبد حاتم طارق139976

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى السيد فواد الدين عصام عاصم139977

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان محمود احمد احمد الرحمن عبد139978

الشيخ كفرالعلمىمبصرفهمى غازى اشرف الرحمن عبد139979

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعطار حسن محمد جمعه الرحمن عبد139980

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرسى حسن اسماعيل حسن الرحمن عبد139981

الشيخ كفرالعلمىمبصررجب حسن صبرى حسن الرحمن عبد139982

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره الحليم عبد فواد رمضان الرحمن عبد139983

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد حميده محمد المنصف عبد الرحمن عبد139984

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد السيد عصام الرحمن عبد139985

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسان السيد محمد عيد الرحمن عبد139986

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشناوى ابراهيم عيسى الرحمن عبد139987

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف محمد فتيان الرحمن عبد139988

الشيخ كفرالعلمىمبصربركات محمد السالم عبد محمد الرحمن عبد139989

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحيرى محمد محمود الرحمن عبد139990

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنيسى منير محمد محمود الرحمن عبد139991

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج محمد السالم عبد وجيه الرحمن عبد139992

الشيخ كفرالعلمىمبصرناجى العاطى عبد خالد العاطى عبد139993

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصاوى محمد العزيز عبد ايمن العزيز عبد139994

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد مالك محمد العزيز عبد139995

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى هللا عبد محمد محمود العزيز عبد139996

الشيخ كفرالعلمىمبصرعراقى محمد رمضان محمد القدوس عبد139997
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ن421كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن513كفرالشيخ

ن537كفرالشيخ

ن638كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن512كفرالشيخ

متخلفكفرالشيخ

ن507كفرالشيخ

ن419كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن425كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن527كفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ن410كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن596كفرالشيخ

ن407كفرالشيخ

ن504كفرالشيخ

ن593كفرالشيخ

ن374كفرالشيخ

ن593كفرالشيخ

ن639كفرالشيخ

ن409كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن381كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

متخلفكفرالشيخ

ن536كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره محمد محمد ابراهيم هللا عبد139998

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد شعيشع ابو اسماعيل عادل هللا عبد139999

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض المقصود عبد جمعه محمد هللا عبد140000

الشيخ كفرالعلمىمبصرعجوه اليزيد ابو مصطفى هانى عالء140001

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمرادنى طلبه على ايهاب على140002

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن المغنى عبد حسن على140003

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان على محمد رجب على140004

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخير ابو محمود مبروك محمود على140005

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد على الحميد عبد مصطفى على140006

الشيخ كفرالعلمىمبصرماضى سليمان الرازق عبد هالل على140007

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى مصطفى سعد احمد عمار140008

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى حسن فواد رمضان عمار140009

الشيخ كفرالعلمىمبصررمضان سعد محمد محمد عمار140010

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين محمد احمد عصام عمار140011

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف اسماعيل الفتاح عبد اسماعيل عمر140012

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد قرنى محمد عمر140013

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف شعيشع ابو صبحى منصور عمرو140014

الشيخ كفرالعلمىمبصرخلف السيد القادر عبد فوزى فوزى140015

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد عزوز محمد كريم140016

الشيخ كفرالعلمىمبصراليزيد ابو مصطفى اليزيد ابو ماجد140017

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود احمد العاطى عبد ابراهيم محمد140018

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنصر ابو ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد140019

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشبينى اسماعيل محمد احمد محمد140020

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الرازق عبد محمد السعيد محمد140021

الشيخ كفرالعلمىمبصرعكاشه السيد محمد السيد محمد140022

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشناوى محمد مصطفى بسيونى محمد140023

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغمرى محمد جالل محمد140024

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد احمد سيد حسن محمد140025

الشيخ كفرالعلمىمبصرحواش حسن عيسى حسين محمد140026

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصر القادر عبد على حموده محمد140027

الشيخ كفرالعلمىمبصرجامع الحسينى محمد خالد محمد140028

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاشم العنين ابو هاشم خالد محمد140029

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم عباس فتحى سامى محمد140030

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعداوى على جاد شعبان محمد140031

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحسن ابو محمد محمد شعبان محمد140032

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد العاطى عبد محمد عادل محمد140033

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر ابراهيم محمد عامر محمد140034

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض المقصود عبد جمعه العظيم عبد محمد140035

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيان محمد الحميد عبد محمد140036

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل ابراهيم محمود هللا عبد محمد140037

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيتانى محمد حسن عصام محمد140038

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد كيالنى ابراهيم على محمد140039
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ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ
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راسبكفرالشيخ
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راسبكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن633كفرالشيخ

ن594كفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن362كفرالشيخ

ن401كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن399كفرالشيخ

ن487كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن463كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن498كفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ن589كفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن602كفرالشيخ

ن621كفرالشيخ

ن458كفرالشيخ

ن482كفرالشيخ
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالشاعر دسوقى حسنى على محمد140040

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد احمد مجدى محمد140041

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشناوى محمود فتوح محسن محمد140042

الشيخ كفرالعلمىمبصربسطويسى السيد محسوب محمد140043

الشيخ كفرالعلمىمبصرشنح على حسن محمد محمد140044

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد سرحان محمد محمد140045

الشيخ كفرالعلمىمبصرحالوه الحميد عبد نور مصطفى محمد140046

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجالى محمد عطيه مندى محمد140047

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلب طلبه خضر هشام محمد140048

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا فتح محمود امجد محمود140049

الشيخ كفرالعلمىمبصربسطويسى رمضان بسطويسى محمود140050

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمود شكرى خالد محمود140051

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف كمال سعد محمود140052

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد على مصطفى فرحات محمود140053

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سمير طارق محمد محمود140054

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوهاب عبد العزيز عبد عباس محمد محمود140055

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنصر ابو ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى140056

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسكرى المسعد عبد الرازق عبد مصطفى140057

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حسين الفتاح عبد مصطفى140058

الشيخ كفرالعلمىمبصركشك محمد مصطفى على مصطفى140059

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان ابراهيم احمد مجدى مصطفى140060

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد الونيس عبد محمود مصطفى140061

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته الحسن ابو حسنين منصور مصطفى140062

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشودافى محمد عمر معاذ140063

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماد احمد الحميد عبد محمد معاذ140064

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمسيرى حسن سراج طارق معتز140065

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشاذلى فهمى سمير ممدوح ممدوح140066

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخامى محمد اللطيف عبد احمد مومن140067

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى بدير على اشرف نبيل140068

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف ابراهيم بدير السعيد الدين نور140069

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم ابراهيم توفيق جمال نور140070

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد الطيور ابو ربيع هانى140071

الشيخ كفرالعلمىمبصرضبيش رجب محمد وحيد هشام140072

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمكاوى السعيد صبرى وليد140073

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبربرى بسيونى محمد جابر يوسف140074

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحداد مختار مختار يوسف140075

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطوخى محمد العزيز عبد عادل محمود140076

الشيخ كفرالعلمىمبصرحالوه عيسى سليمان السعيد ابراهيم140077

الشيخ كفرالعلمىمبصركلبوش خليل شعيشع ابو خليل ابراهيم140078

الشيخ كفرالعلمىمبصررمضان محمود راشد ناصر ابراهيم140079

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل السيد حسين ابراهيم احمد140080

الشيخ كفرالعلمىمبصراليمانى ابراهيم محمد ابراهيم احمد140081
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الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم احمد السعيد احمد140082

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد بسيونى بسيونى احمد140083

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه على اسماعيل بكير احمد140084

الشيخ كفرالعلمىمبصرزليطه المتولى عيد سامى احمد140085

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطا على محمد شريف احمد140086

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم محمد احمد صديق احمد140087

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى درغام النبى عبد احمد140088

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى خليل ابراهيم محمد احمد140089

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجرم الفتاح عبد حامد شاكر اسامه140090

الشيخ كفرالعلمىمبصرمندور راغب احمد سيد صبحى اسالم140091

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى الحميد عبد متولى اسماعيل140092

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ابراهيم خالد انس140093

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمحاربى جمعه ربيع ايمن140094

الشيخ كفرالعلمىمبصرخالد الحميد عبد بدير ايمن جمال140095

الشيخ كفرالعلمىمبصركشكه محمد العزيز عبد سمير رامى140096

الشيخ كفرالعلمىمبصررياض محمد ناصر رجب140097

الشيخ كفرالعلمىمبصرموته ابو على حسين عمر رفعت140098

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد الدين ضياء140099

الشيخ كفرالعلمىمبصرخالد عوض الفتاح عبد عوض ضياء140100

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم على حسن طارق140101

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد عيد طه140102

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم احمد حافظ خالد الرحمن عبد140103

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنى عبد المعطى عبد ابراهيم الغنى عبد140104

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوف هللا عبد السيد هللا عبد140105

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجندى توفيق هللا عبد توفيق هللا عبد140106

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد ابراهيم فتحى المجيد عبد هللا عبد140107

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى سعد محمد هللا عبد140108

الشيخ كفرالعلمىمبصرادم السيد جوهر السيد عصام140109

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى محمد عالم رفعت عالم140110

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى الحميد عبد على احمد على140111

الشيخ كفرالعلمىمبصرغبيش حسين هللا عبد محمد عمر140112

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل رزق سعد طايل عمرو140113

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم السباعى احمد الناصر عبد غنيم140114

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيمه ابو النبى عبد المعطى عبد كريم140115

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضير المعطى عبد المنعم عبد محمد مجدى140116

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح بسيونى محمد ابراهيم محمد140117

الشيخ كفرالعلمىمبصرغزاله حامد ابراهيم اشرف محمد140118

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعتربى محمد المولى عبد السيد محمد140119

الشيخ كفرالعلمىمبصرجربيه ابو ياسين يوسف السيد محمد140120

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدميرى على بالل محمد140121

الشيخ كفرالعلمىمبصرادم احمد طه رجب محمد140122

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد الدمراوى عدلى رمضان محمد140123
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالزالوع محمد على صابر محمد140124

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى ابراهيم محمد صابر محمد140125

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين شرف فرج صبحى محمد140126

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبنا محمد السعيد طارق محمد140127

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى السيد عبده السيد عادل محمد140128

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد الفتوح ابو الرازق عبد محمد140129

الشيخ كفرالعلمىمبصراليمانى عيسى محمد عيسى محمد140130

الشيخ كفرالعلمىمبصرالذلوع محمد موسى فرج محمد140131

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا ولى محمود محمد محمود محمد140132

الشيخ كفرالعلمىمبصرقمر العزيز عبد اسماعيل مصطفى محمد140133

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى محمد حسان ناصر محمد140134

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشهاوى ابراهيم الحميد عبد يحى محمد140135

الشيخ كفرالعلمىمبصريدك الحميد عبد السيد يسرى محمد140136

الشيخ كفرالعلمىمبصراليمانى السالم عبد سعد احمد محمود140137

الشيخ كفرالعلمىمبصرهجرس عيد اللطيف عبد السعيد مصطفى140138

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم احمد على حامد مصطفى140139

الشيخ كفرالعلمىمبصرموته ابو ابراهيم الحميد عبد طه مصطفى140140

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعديه على ابراهيم على مصطفى140141

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان محمود هللا عبد محمود مصطفى140142

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا فرج الفتاح عبد الحى عبد المحسن عبد مهند140143

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا ولى محمد السيد محمد مومن140144

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم على المولى عبد حماد هشام140145

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى محمد محمد هالل وحيد140146

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى احمد سيد شحاته احمد140147

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعود ابو احمد سيد احمد الناصر عبد جمال140148

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدريف درغام النبى عبد عيد محمد140149

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبندارى غازى ابراهيم ابراهيم محمد140150

الشيخ كفرالعلمىمبصرفوده ابراهيم حسان سعد ابراهيم140151

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى بدر احمد السيد احمد140152

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمكارم ابو محمد على حافظ احمد140153

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر رمضان ابراهيم حماده احمد140154

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى بازيد رمزى طه احمد140155

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعراقى الحفيظ عبد الحميد عبد عصام احمد140156

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنام بسيونى العزيز عبد ماهر احمد140157

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى متولى محمد محمد احمد140158

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيشنى ابراهيم محمد وليد احمد140159

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى السيد مصطفى السيد اسالم140160

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخير ابو محمد حمدين فايز ايمن140161

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين نور ابراهيم حمدين ابراهيم حمدين140162

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى خيرى حاتم خيرى140163

الشيخ كفرالعلمىمبصرالباقى عبد محروس سالم السيد رضا140164

الشيخ كفرالعلمىمبصررضوان احمد سعد احمد سعد140165
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الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين محمد شاهين احمد عادل140166

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجد ابو بلتاجى السيد محمد الحميد عبد140167

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد اشرف الرحمن عبد140168

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد الفتاح عبد140169

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرفاعى العنين ابو المقتدر عبد ثروت عالء140170

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى محمود شلبى احمد عمر140171

الشيخ كفرالعلمىمبصرحميده المولى عبد العزيز عبد النبى عبد عمر140172

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد مصطفى مصطفى هانى كريم140173

الشيخ كفرالعلمىمبصرحموده الحميد عبد المحسن عبد محمد محسن140174

الشيخ كفرالعلمىمبصرفوده ابراهيم حسان ابراهيم محمد140175

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان محمد خضر محمد ابراهيم محمد140176

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعراقى جادو الجيد عبد احمد محمد140177

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجندى منصور متولى احمد محمد140178

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنشرتى على محمد احمد محمد140179

الشيخ كفرالعلمىمبصرالباقى عبد محروس سالم رمضان محمد140180

الشيخ كفرالعلمىمبصرجوده محمد العزيز عبد عماد محمد140181

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال ابو عشماوى محمد احمد محمود140182

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين احمد ابراهيم الرازق عبد محمود140183

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف المقصود عبد يوسف مصطفى140184

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيشينى محمد الغنى عبد شريف احمد140185

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر عمر ابراهيم محمد ابراهيم140186

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاد احمد احمد سامى احمد140187

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاد يوسف هللا جاد شحاته احمد140188

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسواق محمد صادق على احمد140189

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسواق الحميد عبد المطلب عبد ماهر احمد140190

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمل حامد محمد حسن حسام140191

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم سليمان محمد سليمان الستار عبد140192

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد السالم عبد هللا عبد140193

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد يونس هللا عبد140194

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد الحى عبد قطب فتوح140195

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم احمد احمد محمد140196

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى السيد ابراهيم على محمود140197

الشيخ كفرالعلمىمبصرمغازى على احمد محروس محمود140198

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار الشربينى العزيز عبد ابراهيم ياسين140199

الشيخ كفرالعلمىمبصرالساعى حسن حسن محمد يحى140200

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجندى محمد سيد احمد140201

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد محمد الرازق عبد عامر احمد140202

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن على محمد على احمد140203

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم محمد محمود فايز احمد140204

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجندى عرفه رجب محمد احمد140205

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى احمد صالح محمد احمد140206

الشيخ كفرالعلمىمبصردعبس السيد عطيه محمد اسالم140207



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5156

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالطايفة

ن484الطايفة

ثانالطايفة

ن449الطايفة

ثانالطايفة

ثانالطايفة

ثانالطايفة

ن418الطايفة

راسبالطايفة

ثانالطايفة

ثانالطايفة

راسبالطايفة

ثانالطايفة

ثانالطايفة

راسبالطايفة

ثانالطايفة

ن361الطايفة

ثانالطايفة

ثانالطايفة

راسبالطايفة

ن575اريمون

راسباريمون

راسباريمون

ن429اريمون

ثاناريمون

ن460اريمون

راسباريمون

ن433اريمون

ن621اريمون

ن486اريمون

ثاناريمون

ن437اريمون

بقرار ملغىراسباريمون

ثاناريمون

ثاناريمون

ثانصندال

ن524صندال

ثانصندال

ثانصندال

ثانصندال

ثانصندال

متخلفصندال



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5157

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيد ابو ابراهيم محمد المجيد عبد راجح ايمن140208

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوهاب عبد رمضان جمال رمضان140209

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر الحميد عبد عامر على عامر140210

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاب السيد العزيز عبد صبحى هللا عبد140211

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجليل عبد محمود عنتر الدين عالء140212

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف الجواد عبد الفتاح عبد حسين محمد140213

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلبه عوض محمد رمضان محمد140214

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجيد عبد اسماعيل محمد طه محمد140215

الشيخ كفرالعلمىمبصرراضى الغنى عبد فتحى عنتر محمد140216

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيد ابو محمد منجود محمد140217

الشيخ كفرالعلمىمبصرخزعل يوسف سعد يوسف محمد140218

الشيخ كفرالعلمىمبصرباظه يوسف صقر يوسف محمد140219

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشوريه اسماعيل محمد انور محمود140220

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى احمد الرحيم عبد بسيونى محمد140221

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصباح محمود السيد محمود مصباح140222

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين جمال مصباح يحى العزيز عبد مصطفى140223

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف محمد محمد يوسف مصطفى140224

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطناحى احمد ابراهيم احمد140225

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش فتوح السيد احمد140226

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماه ابو جاد السيد الشحات احمد140227

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمل محمد عيد السيد احمد140228

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين سعد بسيونى محمود بسيونى احمد140229

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكتامى الحميد عبد رمضان احمد140230

الشيخ كفرالعلمىمبصرندا محمد الفتاح عبد احمد140231

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار بدير عصام احمد140232

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار السيد عنتر احمد140233

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبهلول الواحد عبد على احمد140234

الشيخ كفرالعلمىمبصراباظه ابراهيم محمد احمد140235

الشيخ كفرالعلمىمبصرجبر الرحمن عبد السيد محمد احمد140236

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيتانى الحميد عبد محمد احمد140237

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبهلول محمد منصور احمد140238

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوكيل سالمه ياسر احمد140239

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمل محمد الشودافى ابراهيم140240

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد سعد القادر عبد احمد ابراهيم140241

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى النصر ابو عيد رضا ابراهيم140242

الشيخ كفرالعلمىمبصرزايد محمد محمد رأفت اسالم140243

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ امين محمد امين140244

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم طلحه هالل انس140245

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبهلول احمد محمد ايمن140246

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنام محمد السيد جمال140247

الشيخ كفرالعلمىمبصرراضى موسى رجب سلمان140248

الشيخ كفرالعلمىمبصرادريس محفوظ محمود عادل140249
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الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد شعيشع ابو حسن الرحمن عبد140250

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار الحميد عبد يوسف الرحمن عبد140251

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى الهادى عبد محمد مصطفى الحميد عبد140252

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد محمد العزيز عبد على العزيز عبد140253

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبقرى الباعث عبد ابراهيم العظيم عبد140254

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر الفتاح عبد السعيد الفتاح عبد140255

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمهدى محمد احمد عادل هللا عبد140256

الشيخ كفرالعلمىمبصرراجح الفتاح عبد المحسن عبد عالء عمر140257

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف محمود حمود محمد عمرو140258

الشيخ كفرالعلمىمبصرحشيش محمد محفوظ مراد140259

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد ابو على عالم محمد مصطفى140260

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو محمد شعيشع ابو ابراهيم محمد140261

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكنانى محمد احمد السيد محمد140262

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد محمد جمعه السيد محمد140263

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار السيد احمد محمد140264

الشيخ كفرالعلمىمبصررمضان مرسى عمر محمد بهاء محمد140265

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار محمد حسان محمد140266

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر ممدوح حسن محمد140267

الشيخ كفرالعلمىمبصررشوان كمال حلمى محمد140268

الشيخ كفرالعلمىمبصربحيرى احمد خالد محمد140269

الشيخ كفرالعلمىمبصراالسطى محمد ايمن محمد140270

الشيخ كفرالعلمىمبصرحشيش محمد رفعت محمد140271

الشيخ كفرالعلمىمبصربحيرى احمد الدين سعد محمد140272

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر على صالح محمد140273

الشيخ كفرالعلمىمبصرمره محمود طارق محمد140274

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار على عادل محمد140275

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش السيد هللا عبد محمد140276

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسميع عبد الجليل عبد الرسول عبد محمد140277

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطناحى محمود الرسول عبد محمد140278

الشيخ كفرالعلمىمبصرشنب ابو حسن عيد محمد140279

الشيخ كفرالعلمىمبصرادريس السيد فيصل محمد140280

الشيخ كفرالعلمىمبصرحنبل ابراهيم ماهر محمد140281

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى محمد هشام معاذ140282

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجزار بيومى السيد محمود140283

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار محمد الواحد عبد محمود140284

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو ابراهيم على نزيه محمود140285

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد السالم عبد العزيز عبد المجيد عبد هانى140286

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه محمد السيد وائل140287

الشيخ كفرالعلمىمبصريونس محمد ماهر السيد140288

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف الهادى عبد يوسف رشدى ابراهيم140289

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور غازى ابراهيم سعد ابراهيم140290

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى الحميد عبد صبحى محمد ابراهيم140291
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الشيخ كفرالعلمىمبصرحسبو شعبان زيد ابو فواد احمد140292

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم السيد كمال احمد140293

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل مصطفى السيد محمد السيد140294

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد رمضان منصور رمضان140295

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد طه محمد طه140296

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمغربى اسماعيل احمد عبده الرحمن عبد140297

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الكريم عبد مختار مخلوف الرحمن عبد140298

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد مصطفى الفتاح عبد140299

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السعيد القمصان ابو السعيد هللا عبد140300

الشيخ كفرالعلمىمبصرفاضل يحى سعد هللا عبد140301

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد على فتوح جالل عمر140302

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم مختار السميع عبد عمر140303

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم السالم عبد محمد عمرو140304

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصر على معوض محمد عالء140305

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى ابراهيم مصطفى ابراهيم كريم140306

الشيخ كفرالعلمىمبصربيومى فاضل يحى ابراهيم محمد140307

الشيخ كفرالعلمىمبصرالباسل عوض الشاملى السيد محمد140308

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم احمد محمود السيد خالد محمد140309

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقمصان ابو غازى هللا عبد غازى محمد140310

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد حسن مسعد فتحى محمد140311

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد بدير محمد محمود محمد140312

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان محمد العاطى عبد محمود140313

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه احمد سيد محمد محمود140314

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد على العزيز عبد احمد مصطفى140315

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجنزورى صبرى محمد مويد140316

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى السيد المنعم عبد سعد وائل140317

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم حسن غازى جمال احمد140318

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد رزق السعيد احمد140319

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسوى طه المنعم عبد السيد احمد140320

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار يوسف المجيد عبد ايهاب احمد140321

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف ابراهيم حلمى احمد140322

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد حلمى رزق احمد140323

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان شريف عدلى احمد140324

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفارسى على المحسن عبد احمد الرحمن عبد140325

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال ابو السالم عبد وجدى العزيز عبد140326

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد الفتاح عبد الدسوقى المنعم عبد عمر140327

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبرعى محمد متولى خالد عمر140328

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم سعيد احمد محمد140329

الشيخ كفرالعلمىمبصرالباقى عبد السالم عبد اشرف محمد140330

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم المعطى عبد رضا محمد140331

الشيخ كفرالعلمىمبصربلتاجى محمد نجاح سعد محمد140332

الشيخ كفرالعلمىمبصركساب على محمود صبحى محمد140333
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعفيفى فتوح سعيد الناصر عبد محمد140334

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد على السيد على محمد140335

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعاطى عبد الستار عبد محمود محمد140336

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيدان متولى كمال نجيب محمد140337

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعدوى مصباح محمود نشأت محمد140338

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود ابراهيم شعبان محمود140339

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى محمود محمد محمود140340

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار احمد بدر نجاح محمود140341

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن غازى رزق مصطفى140342

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد الجيد عبد محمد مصطفى140343

الشيخ كفرالعلمىمبصربلتاجى ابراهيم محمد محمود مصطفى140344

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحليس محمد على تاج ابراهيم140345

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار محمد ابراهيم رشدى ابراهيم140346

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد السيد عادل ابراهيم140347

الشيخ كفرالعلمىمبصررواش عشرى حسن على ابراهيم140348

الشيخ كفرالعلمىمبصرجبر ابو محمد جابر محمد ابراهيم140349

الشيخ كفرالعلمىمبصرمطاوع الغفار عبد رمضان السيد احمد140350

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعيد الشافى عبد رمضان ايمن احمد140351

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمل الفتاح عبد هللا فتح حماده احمد140352

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماده رجب شحاته رمضان احمد140353

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصالحى محمد سعد سمير احمد140354

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى محمد خليل شكرى احمد140355

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد العزيز عبد شوقى احمد140356

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى محمد محمد عباس احمد140357

الشيخ كفرالعلمىمبصرقطب على العال عبد احمد140358

الشيخ كفرالعلمىمبصررجب محمد العزيز عبد عبده احمد140359

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه على السعيد محمد احمد140360

الشيخ كفرالعلمىمبصرصقر محمد احمد محمد احمد140361

الشيخ كفرالعلمىمبصرحميده قطب السيد محمد احمد140362

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين فواد سرحان محمد احمد140363

الشيخ كفرالعلمىمبصريونس على شوقى محمد احمد140364

الشيخ كفرالعلمىمبصرعكاز ابراهيم محب محمد احمد140365

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرمادى عطيه محمد محمد احمد140366

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده ابو ابراهيم احمد نظمى احمد140367

الشيخ كفرالعلمىمبصربركه ابو على على السيد اسامه140368

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار حامد احمد السيد اسماعيل140369

الشيخ كفرالعلمىمبصررمضان سعد محمد محمود الحسن140370

الشيخ كفرالعلمىمبصررمضان سعد محمد محمود الحسين140371

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلوش جامع السعيد حماده السعيد140372

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمسيرى احمد محمد مسعد السعيد140373

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود هارون مجاهد صبحى ايمن140374

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض زكى محمد طارق حازم140375
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الشيخ كفرالعلمىمبصرحموده نظمى محمود نبيل حامد140376

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكالف حسن اليزيد ابو حسن حسام140377

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى هنداوى احمد محمود حسام140378

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحويط موسى دسوقى ناصر حسام140379

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى بهجات الناصر عبد جمال حسين140380

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبربرى محمد حموده رضا حموده140381

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل عبده محمد عبده محمد زياد140382

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد احمد سيد محمد شادى140383

الشيخ كفرالعلمىمبصرجوهر محمد فتحى ممدوح ضياء140384

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده ابو العال عبد ابراهيم سامى الرحمن عبد140385

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد النصر ابو محمد سمير الرحمن عبد140386

الشيخ كفرالعلمىمبصركيالنى السعيد صبحى الرحمن عبد140387

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد احمد سعد محمد الرحمن عبد140388

الشيخ كفرالعلمىمبصرحميده محمد عطيه محمد الرحمن عبد140389

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشودافى محمد نبيل الرحمن عبد140390

الشيخ كفرالعلمىمبصروافى بسيونى على على العزيز عبد140391

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقادر عبد سعد القادر عبد ابراهيم القادر عبد140392

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعبسى احمد السعيد السعيد هللا عبد140393

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى المنعم عبد الحليم عبد خميس هللا عبد140394

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدغيدى رجب السعيد رجب هللا عبد140395

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل محمد الدين شمس محمد هللا عبد140396

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر الفتاح عبد محمد محمد عالء140397

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان محمد على محمد على140398

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدهمه حسينى محمد ياسر عمار140399

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد محمد محمد عاطف عمر140400

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغفار عبد محمد السعيد محمد عمر140401

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر على كامل جابر كامل140402

الشيخ كفرالعلمىمبصربيومى ابراهيم فواد العال ابو كريم140403

الشيخ كفرالعلمىمبصرغلمش بسيونى عبده احمد كريم140404

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان محمد محمد محمد كمال140405

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخير ابو يوسف محسن محمد محسن140406

الشيخ كفرالعلمىمبصردهب ابراهيم محمد ابراهيم محمد140407

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخير ابو المنصف عبد محمد ابراهيم محمد140408

الشيخ كفرالعلمىمبصربركات النصر ابو محمد النصر ابو محمد140409

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمل محمد السعيد احمد محمد140410

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجوهرى متولى محمد احمد محمد140411

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا خلف اسماعيل هللا عبد اسماعيل محمد140412

الشيخ كفرالعلمىمبصرمطاوع الغفار عبد رمضان السيد محمد140413

الشيخ كفرالعلمىمبصريعقوب كمال السيد محمد140414

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد ابراهيم ايمن محمد140415

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين حسن اللطيف عبد جمال محمد140416

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجد ابو ابراهيم جوده محمد140417
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعتمان دياب السيد حمدان محمد140418

الشيخ كفرالعلمىمبصربركات حامد ابراهيم حمدى محمد140419

الشيخ كفرالعلمىمبصراالنصارى محمود شكرى خالد محمد140420

الشيخ كفرالعلمىمبصربشتيكه على محمد رأفت محمد140421

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه الخالق عبد محمد صبرى محمد140422

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه محمد السعيد طارق محمد140423

الشيخ كفرالعلمىمبصرمهنا حمزه محمد عادل محمد140424

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنعم عبد الحليم عبد النبى عبد محمد140425

الشيخ كفرالعلمىمبصربطاح محمد الغفار عبد فايز محمد140426

الشيخ كفرالعلمىمبصرحويله على على مبروك محمد140427

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزقه ابراهيم العبد محمد محمد140428

الشيخ كفرالعلمىمبصرحبلص محمود ابراهيم محمود محمد140429

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمد محمود محمد140430

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج محمد مصطفى محمد140431

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقديرى على على ممدوح محمد140432

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار محمد قطب ناصر محمد140433

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجواد عبد فوزى احمد محمود140434

الشيخ كفرالعلمىمبصردسوقى شعبان محمد شعبان محمود140435

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد عبده صالح محمود140436

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد محمود140437

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرحات مصطفى هللا عبد حسن مصطفى140438

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان مرسى حسنى عماد مصطفى140439

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر الفتاح عبد محمد محمد مصطفى140440

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسنهورى محمد الرازق عبد محمود مصطفى140441

الشيخ كفرالعلمىمبصرشرابى محمد ابراهيم طارق نور140442

الشيخ كفرالعلمىمبصرصقر عرجاوى سعيد احمد هادى140443

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل مصطفى محمد شعبان وليد140444

الشيخ كفرالعلمىمبصرصبح صبح العال عبد حسين ياسين140445

الشيخ كفرالعلمىمبصرحوه رضوان الحميد عبد ابراهيم يوسف140446

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيب محمد النبى عبد شعيب يوسف140447

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود احمد المنعم عبد احمد140448

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم شعبان كمال ايمن الرحمن عبد140449

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل زكى السيد هشام140450

الشيخ كفرالعلمىمبصرباز محمد على السيد احمد140451

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطوه على محمد ايهاب احمد140452

الشيخ كفرالعلمىمبصرزامل ابو الفتاح عبد على بدر احمد140453

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقط فتحى نصر رامى احمد140454

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور محمود احمد عادل احمد140455

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم كامل سعد الكريم عبد احمد140456

الشيخ كفرالعلمىمبصرنويجى محمد كامل محمد ياسر احمد140457

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقصاص خليل اللطيف عبد فتحى اياد140458

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسباعى جمال مصطفى جمال140459
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الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين خليل على حسين خليل140460

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد الغنى عبد محمد زكريا140461

الشيخ كفرالعلمىمبصرناصر على حسن خليفه طارق140462

الشيخ كفرالعلمىمبصرباز محمد الرازق عبد اسماعيل الرازق عبد140463

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج سعيد الرؤف عبد مصطفى الرؤف عبد140464

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف ابو محمد اسماعيل محمد عالء140465

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيسى العال عبد على تاج على140466

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجواد عبد محمد على طارق على140467

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنعم عبد احمد المنعم عبد على140468

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر محمد رشاد ابراهيم عماد140469

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف محمد القادر عبد فتحى عمر140470

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد نبيه احمد عمرو140471

الشيخ كفرالعلمىمبصرمجر اسماعيل محمد عصام عمرو140472

الشيخ كفرالعلمىمبصرالتواب عبد عزت ابراهيم محمد140473

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسحماوى احمد احمد احمد محمد140474

الشيخ كفرالعلمىمبصراالحول محمد فتحى طلعت محمد140475

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد المولى عبد العزيز عبد محمد140476

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين عزيز محمد عيسوى محمد140477

الشيخ كفرالعلمىمبصرغالى محمد مبروك مبروك محمد140478

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد على عدلى محمود محمد140479

الشيخ كفرالعلمىمبصرشراره السيد حسنين زكى محمود140480

الشيخ كفرالعلمىمبصرزامل ابو موسى الفتاح عبد موسى محمود140481

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقصاص غنيم غنيم محمد وسام140482

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود احمد حمدون السيد وليد140483

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد مبروك محمد محمد وليد140484

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن محمد يوسف الشحات يوسف140485

الشيخ كفرالعلمىمبصرعجوه محمد محمود ابراهيم محمد ابراهيم140486

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطا احمد بسيونى اشرف احمد140487

الشيخ كفرالعلمىمبصرالريس محمد الرازق عبد السعيد احمد140488

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاد محمود السيد احمد140489

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو السيد السيد حازم احمد140490

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى محمد كامل حمدان احمد140491

الشيخ كفرالعلمىمبصرخزيمى محمود محمد رمضان احمد140492

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعرجاوى منصور احمد صبحى احمد140493

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسقا خليل العاطى عبد محمد احمد140494

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى سليمان العزيز عبد محمد احمد140495

الشيخ كفرالعلمىمبصربرغوت السيد عطيه السيد اسامه140496

الشيخ كفرالعلمىمبصردياب محمد مخلوف رمضان اشرف140497

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم محمود سعد نبيل السعيد140498

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحليم عبد احمد محمد السيد عوض السيد140499

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعنتبلى الجليل عبد محمد جمال عبده140500

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود على سليمان على محمد على140501
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى على محمد النبى عبد فاروق140502

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدكرورى العزيز عبد السيد الغنى عبد مجدى140503

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد ابو حسين هللا عبد ابراهيم محمد140504

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود على عطيه ابراهيم محمد140505

الشيخ كفرالعلمىمبصرفايد مصطفى جمعه جمال محمد140506

الشيخ كفرالعلمىمبصرجعدر حسن احمد حسن محمد140507

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن الوهاب عبد محروس حسنى محمد140508

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدفراوى ابراهيم غازى ربيع محمد140509

الشيخ كفرالعلمىمبصرقنديل على ابراهيم سماره محمد140510

الشيخ كفرالعلمىمبصرباشا محمود السالم عبد مصطفى محمود140511

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد العزيز عبد السيد مصطفى140512

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر السيد على سيد مصطفى140513

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصاوى السعيد رجب نادر140514

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقرضاوى مصطفى ابراهيم مدحت نادر140515

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمظالى ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم140516

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم عبده السعيد محمد ابراهيم140517

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم محمد ابراهيم نشأت ابراهيم140518

الشيخ كفرالعلمىمبصرنجا السيد السيد ابراهيم احمد140519

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخراشى ابراهيم محمود السيد احمد140520

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان الباقى عبد دياب حلمى احمد140521

الشيخ كفرالعلمىمبصرمهنا ابو ابراهيم محمد رضا احمد140522

الشيخ كفرالعلمىمبصريحى محمد الحميد عبد سمير احمد140523

الشيخ كفرالعلمىمبصرفايد محمد العزيز عبد العزيز عبد احمد140524

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقفاص خليل العزيز عبد النبى عبد احمد140525

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم السيد فاروق على احمد140526

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسنهورى بسيونى المنعم عبد ماهر احمد140527

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنعيرى ابراهيم مرشدى محمد احمد140528

الشيخ كفرالعلمىمبصرعقيلى الستار عبد ابراهيم محمد اشرف140529

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقمارى على السعيد مسعود اشرف140530

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان السالم عبد حافظ امين حافظ140531

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحر حسن الجواد عبد ابراهيم حسن140532

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم محمد حسين ابراهيم حسين140533

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح مرسى فضلى طارق زياد140534

الشيخ كفرالعلمىمبصرشهبه ابو عفيفى محمد محمد رضا140535

الشيخ كفرالعلمىمبصردراج محمد عباس المجد ابو صالح140536

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد لطفى السيد طارق140537

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنضر ابو الريش ابو محمد محمود طه140538

الشيخ كفرالعلمىمبصرفايد الكومى محمد احمد عادل140539

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد احمد احمد الحميد عبد140540

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى احمد الحميد عبد محمد الحميد عبد140541

الشيخ كفرالعلمىمبصرمعلوف احمد محمد احمد هللا عبد140542

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى المنعم عبد محمد هللا عبد140543
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ثانالمدينة سنهور

ن425المدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

ن456المدينة سنهور

ن371المدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

ن522المدينة سنهور

ن515المدينة سنهور

ن419المدينة سنهور

ن481المدينة سنهور

ن597المدينة سنهور

ثانالمدينة سنهور

ن442المدينة سنهور

راسبابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

ن507ابوعلى محلة

ن462.5ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن483ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن523.5ابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

متخلفابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

ن557ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن454ابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن571ابوعلى محلة

ن488ابوعلى محلة

ن512ابوعلى محلة

ن606ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن564ابوعلى محلة

ن476ابوعلى محلة

متخلفابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

متخلفابوعلى محلة
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحر طه الهادى عبد طه الهادى عبد140544

الشيخ كفرالعلمىمبصرزعلوك محمود على محمد على140545

الشيخ كفرالعلمىمبصردومه بسيونى الجندى بسيونى عمر140546

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم السيد فاروق الفتاح عبد عمر140547

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالمى السباعى مبروك محمد مبروك140548

الشيخ كفرالعلمىمبصريحيى عبده المحسن عبد عبده محسن140549

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل الستار عبد السيد احمد محمد140550

الشيخ كفرالعلمىمبصركحله ابو محمد محمد احمد محمد140551

الشيخ كفرالعلمىمبصرعليان ابو يوسف صالح الدسوقى محمد140552

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم السيد فاروق السيد محمد140553

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوهاب عبد جادو شعبان السيد محمد140554

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم احمد سيد محمد احمد سيد محمد140555

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار الحميد عبد احمد الحميد عبد محمد140556

الشيخ كفرالعلمىمبصرعابدين محمد جامع فتحى محمد140557

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمغربى حسن محمد عصام محمد140558

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم ابو مصطفى محمد المولى عبد محمد140559

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتله محمد محمد محمد محمد140560

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى مسعود ابراهيم مسعود محمد140561

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبر عبد مغازى محمد نصر محمد140562

الشيخ كفرالعلمىمبصرعقيلى على ابراهيم محمد وليد محمد140563

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخابيه مصطفى اسماعيل يسرى محمد140564

الشيخ كفرالعلمىمبصرصقر ابراهيم احمد ابراهيم محمود140565

الشيخ كفرالعلمىمبصرنجا حسين محمود ابراهيم محمود140566

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى محمد الحليم عبد عبده محمود140567

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود احمد محمود140568

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسجاعى احمد محمود محمد محمود140569

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم احمد محمد السيد هللا عبد مصطفى140570

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنضر ابو الريش ابو محمد محمود مصطفى140571

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد يوسف عيسى حمدى يوسف140572

الشيخ كفرالعلمىمبصردهمه محمد الهادى عبد سعد احمد140573

الشيخ كفرالعلمىمبصرمطر احمد احمد محمد احمد140574

الشيخ كفرالعلمىمبصررجب مصطفى منصور احمد140575

الشيخ كفرالعلمىمبصرعاشور بسيونى محمد بسيونى اسامه140576

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد على الرحمن عبد اسالم140577

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى الرحمن عبد سالمه الرحمن عبد السيد140578

الشيخ كفرالعلمىمبصريونس بيومى صبرى ايمن140579

الشيخ كفرالعلمىمبصردراز الرحمن عبد محمد ماهر ايمن140580

الشيخ كفرالعلمىمبصرنمير حسن بسيونى احمد بسيونى140581

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحوفى الخالق عبد جابر جمال140582

الشيخ كفرالعلمىمبصربشر شهاوى رفعت محمد كمال رفعت140583

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجزار على محمد سعيد طارق140584

الشيخ كفرالعلمىمبصرالتطاوى الرحمن عبد اسماعيل الرحمن عبد140585
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ثانابوعلى محلة

ن507ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن610ابوعلى محلة

ن433ابوعلى محلة

ن497ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن480ابوعلى محلة

ن473ابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

ن635ابوعلى محلة

ن503ابوعلى محلة

ن636ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن435ابوعلى محلة

ن618ابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

ن382ابوعلى محلة

ن524ابوعلى محلة

ن552ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن416.5ابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ن487ابوعلى محلة

ن557.5ابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

ثانابوعلى محلة

راسبابوعلى محلة

ن397دياى محلة

ن485دياى محلة

ثاندياى محلة

راسبدياى محلة

ن596دياى محلة

راسبدياى محلة

ثاندياى محلة

ثاندياى محلة

ثاندياى محلة

ن431دياى محلة

ن482دياى محلة

ثاندياى محلة
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالحلبى على محمد محمد عالء140586

الشيخ كفرالعلمىمبصرنمير حسن بسيونى شعبان عمرو140587

الشيخ كفرالعلمىمبصربشر محمد الرحمن عبد محمد على140588

الشيخ كفرالعلمىمبصردراز الصمصام محمد اللطيف عبد فريد140589

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعيسوى احمد العصران رمضان فتحى140590

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخواجه يوسف حامد حامد محمد140591

الشيخ كفرالعلمىمبصرريحان محمد محمود الخالق عبد محمد140592

الشيخ كفرالعلمىمبصرزبيده ابراهيم محمد العاطى عبد محمد140593

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزيات محمد محمد اللطيف عبد محمد140594

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسان محمد محمد اللطيف عبد محمد140595

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيدان عطيه محمد عطيه محمد140596

الشيخ كفرالعلمىمبصربشر محمد الرحمن عبد كمال محمد140597

الشيخ كفرالعلمىمبصرعنان اللطيف عبد عنان محمد محمد140598

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعجمى اسماعيل ابراهيم السيد محمود140599

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى مصطفى شبل محمد محمود140600

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره الرحمن عبد مرجان محمد مصطفى140601

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسمالوى الحكيم عبد محمود اشرف نشأت140602

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقمارى ابراهيم على على احمد140603

الشيخ كفرالعلمىمبصرعليبه الرحمن عبد محمد المنعم عبد احمد140604

الشيخ كفرالعلمىمبصرهبيله شعبان احمد شعبان احمد140605

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعباسى محمد عوض فوزى احمد140606

الشيخ كفرالعلمىمبصردالله محمود احمد محمود انس140607

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشاعر احمد سيد احمد سيد نبيل ربيع140608

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفضالى مصطفى طه محمد طه140609

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجوهرى احمد سيد احمد سيد نصر عاصم140610

الشيخ كفرالعلمىمبصرقريطم اسماعيل غريب مسعد الحليم عبد140611

الشيخ كفرالعلمىمبصرعليبه الرحمن عبد محمد خالد عمرو140612

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحارس احمد محمد احمد محمد140613

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكيكى على عطيه السيد محمد140614

الشيخ كفرالعلمىمبصرعليبه محمد الدين محى عوض محمد140615

الشيخ كفرالعلمىمبصرعليبه الوهاب عبد حلمى الشافعى محمود140616

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد محمد محمد سامى محمود140617

الشيخ كفرالعلمىمبصرزمره ابراهيم السيد ايمن محمد محمود140618

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ المعطى عبد محمود محمود مصطفى140619

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصقار يوسف ابراهيم محمد ابراهيم140620

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار يوسف محمد سعد احمد140621

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار حسن السعيد سمير احمد140622

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحسن عرجاوى على سمير احمد140623

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد محمد السيد العال عبد احمد140624

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى سليمان السبيعى محمد على احمد140625

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحليسى اللطيف عبد على الحسينى محمد احمد140626

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ ابراهيم مسعود مسعد احمد140627
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ثاندياى محلة

راسبدياى محلة

ثاندياى محلة

ن392دياى محلة

ن417دياى محلة

راسبدياى محلة

ن353دياى محلة

ن411دياى محلة

بقرار ملغىراسبدياى محلة

ن375دياى محلة

راسبدياى محلة

ن375دياى محلة

ن460دياى محلة

راسبدياى محلة

ثاندياى محلة

ن445دياى محلة

ن473دياى محلة

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ن472الشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ن549الشهداء شباس

ن433الشهداء شباس

ن532الشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

متخلفالشهداء شباس

ن453الشهداء شباس

ن417الشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ن484الشهداء شباس

ن428الشهداء شباس

ن598الملح شباس

ن556الملح شباس

ثانالملح شباس

ثانالملح شباس

ن633الملح شباس

ن547الملح شباس

ثانالملح شباس

ن581الملح شباس
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالنحاس محمد حمدى نعمان احمد140628

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمرشدى محمد رشدى ايمن اشرف140629

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعدون عثمان السعيد محمد اكرم140630

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبغدادى محمود غازى السعيد140631

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم العال عبد السيد محمد السيد140632

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيد سعد محمد مسعد ايمن140633

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكاشف احمد على ابراهيم خالد140634

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخالق عبد رزق محمد رزق ابراهيم رزق140635

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعيد عطيه حسن عطيه زياد140636

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد سالم عابدين بهجات عابدين140637

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى شهاوى العال عبد حمدى الرحمن عبد140638

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقفاص محمد توفيق محمد ربيع الرحمن عبد140639

الشيخ كفرالعلمىمبصركشك احمد سيد ناجى فادى الرحمن عبد140640

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم العال عبد الغريب العال عبد الوارث عبد140641

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ بيومى اليزيد ابو محمد عالء140642

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسانين رزق رزق النجاه ابو محمد140643

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبغدادى محمد اسماعيل احمد اسماعيل محمد140644

الشيخ كفرالعلمىمبصرحبسه ابو حسن محمد حسن محمد140645

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد سالم عابدين المجيد عبد محمد140646

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبارك ابو احمد محمد المطلب عبد محمد140647

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار ابراهيم ابراهيم على محمد140648

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمال ابراهيم السعيد على محمد140649

الشيخ كفرالعلمىمبصركمالى محمد سعد على محمد140650

الشيخ كفرالعلمىمبصرقنبر حافظ محمد محمود محمد140651

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى السميع عبد محمد محمود محمد140652

الشيخ كفرالعلمىمبصرربيع الكريم عبد الدين فخر ابراهيم محمود140653

الشيخ كفرالعلمىمبصرزعلوك اللطيف عبد محمد اشرف محمود140654

الشيخ كفرالعلمىمبصرهيكل السيد السالم عبد محمد محمود140655

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعتيقى صالح محمود محمد محمود140656

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكاشف محمد السيد رزق مسعد140657

الشيخ كفرالعلمىمبصرمجاهد الغنى عبد محمد شعبان مصطفى140658

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد ابو المقصود عبد احمد محمود مصطفى140659

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته محمد سعد محمود مصطفى140660

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده هللا فتح حمدى على منير140661

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش على محمد السيد ابراهيم140662

الشيخ كفرالعلمىمبصرنوايه محمد الرؤف عبد الرؤف عبد ابراهيم140663

الشيخ كفرالعلمىمبصريدك ابو محمد ابراهيم محمد ابراهيم140664

الشيخ كفرالعلمىمبصرعركز كمال محمد يسرى ابراهيم140665

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو ابراهيم الشوادفى حسين احمد140666

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمزين حمد الجيد عبد الجيد عبد احمد140667

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم السيد عدالن احمد140668

الشيخ كفرالعلمىمبصرخشبه ابو محمد حامد على احمد140669
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالروينى محمد محمد على احمد140670

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزب ربه عبد محمد ابراهيم محمد احمد140671

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسونه محمد جمعه محمد احمد140672

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ابو محمد صبرى محمد احمد140673

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو محمد منصور محمد احمد140674

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو على الكريم عبد محمود احمد140675

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود محمد حمدى هاشم احمد140676

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ابو مصطفى محمد الشحات اسالم140677

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجواد عبد احمد اسماعيل اسماعيل140678

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش على سعد على اكرم140679

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهادى عبد السيد فكرى ابراهيم السيد140680

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى الحليم عبد محمد بهاء140681

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى حسن محمد رأفت حسن140682

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش ابراهيم فتحى انور زياد140683

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعيد الجواد عبد القادر عبد عاطف سعد140684

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطراوى ابراهيم المنصف عبد اسامه شادى140685

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعساس محمد عطيه كمال الرحمن عبد140686

الشيخ كفرالعلمىمبصرعركز كمال محمد ابراهيم الكريم عبد140687

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد عطا على140688

الشيخ كفرالعلمىمبصرمقلد ابراهيم رجب ايمن الدين عماد140689

الشيخ كفرالعلمىمبصركريم محمد على محمد عمر140690

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمل احمد سيد على رفاعى رضا عمرو140691

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتا هللا فتح فاروق هشام فاروق140692

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو احمد محمد محمد ايمن كريم140693

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرشيدى اليزيد ابو المنعم عبد بكر ابو محمد140694

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ابو اسماعيل محمد اسماعيل محمد140695

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد محمد المولى عبد السعيد محمد140696

الشيخ كفرالعلمىمبصرهيبه السيد السعيد السيد محمد140697

الشيخ كفرالعلمىمبصررخا ابو محمد على جمال محمد140698

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش احمد متولى جمال محمد140699

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكفورى محمود جالل حسنى محمد140700

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو ابراهيم الشوادفى حمدى محمد140701

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض ابراهيم محمد شريف محمد140702

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرشيدى على محمد عادل محمد140703

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه الونيس عبد رجب عصام محمد140704

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنابت الواحد عبد حمدى عماد محمد140705

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو المنصف عبد وليد محمد140706

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد رزق الدين بهى ابراهيم محمود140707

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجود ابو احمد سعد احمد السعيد محمود140708

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف محمد محمد رمضان محمود140709

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعالن محمد على محمد محمود140710

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش محمد احمد محمد احمد مدحت140711
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى سليمان ممدوح صابر ممدوح140712

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل بيومى مصطفى شعبان وليد140713

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج مرسى عرفه احمد ابراهيم140715

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل احمد السيد عطيه خميس ابراهيم140716

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر الحميد عبد ابراهيم الحميد عبد ابراهيم140717

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى احمد خليل على السيد احمد140718

الشيخ كفرالعلمىمبصربريك محمد محمد السيد احمد140719

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد المجيد عبد هللا عبد خالد احمد140720

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الهنداوى حرفوش سمير احمد140721

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمود السيد فتحى صالح احمد140722

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر محمد على طارق احمد140723

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنصر ابو ابراهيم صابر الحميد عبد احمد140724

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل عبده الفتاح عبد عبده احمد140725

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر السيد محمد السيد عماد احمد140726

الشيخ كفرالعلمىمبصرزرد ابو قطب السيد عمر احمد140727

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى يوسف احمد محمود احمد140728

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود محمد محمد مسعد احمد140729

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ابو غانم غانم نبيل احمد140730

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنم حسن ابراهيم ابراهيم احمد اسامه140731

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمد محمد محمد اسامه140732

الشيخ كفرالعلمىمبصرزرد ابو السيد السعيد ابراهيم اسالم140733

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمد بسيونى احمد احمد السعيد140734

الشيخ كفرالعلمىمبصريحيى على الفتاح عبد بسيونى السيد140735

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود محمد مصطفى سميح السيد140736

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر ابراهيم محمد عمر باسم140737

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم عمر السالم عبد السيد حسام140738

الشيخ كفرالعلمىمبصرفراج ابو حسن حسن اسامه حسن140739

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيمه ابو يوسف السيد السعيد حسن140740

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى منصور حسن السعيد حسن140741

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزعويلى حسن محمد محمد حسن140742

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل على احمد محمود حسن140743

الشيخ كفرالعلمىمبصرحرفوش موسى على عاطف خالد140744

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى السيد على على خالد140745

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى الجواد عبد عيسى عيسى رضا140746

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود بدوى السيد محمد سمير140747

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى الهادى عبد محمد حسن السيد طه140748

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد الحميد عبد السعيد عاصم140749

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين محمد احمد السيد الرحمن عبد140750

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى الهادى عبد بدر ممدوح الرحمن عبد140751

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل مصطفى حامد سمير هللا عبد140752

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى السيد على محمد هللا عبد140753

الشيخ كفرالعلمىمبصرمندور ابو على ابراهيم ابراهيم عالء140754
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الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته الهادى عبد الهادى عبد عالء140755

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبلكيمى زيد ابو محمد محمد عالء140756

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد على محمد ابراهيم على140757

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى منصور محمد السيد على140758

الشيخ كفرالعلمىمبصرمندور ابو على كمال عطيه على140759

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم احمد غنيم الهادى عبد عمر140760

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراه الفتوح ابو الفتوح ابو محمد كريم140761

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح ربه عبد جمعه محمد كريم140762

الشيخ كفرالعلمىمبصرالراعى احمد محمد محمد كريم140763

الشيخ كفرالعلمىمبصرجبر محمد السعيد بدر مازن140764

الشيخ كفرالعلمىمبصرودن محمد غازى محمد مبروك140765

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه الجليل عبد الحليم عبد ابراهيم محمد140766

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنصر ابو موسى ابراهيم الفتاح عبد ابراهيم محمد140767

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج محمد على ابراهيم محمد140768

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبروك محمد حسين المجد ابو محمد140769

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف احمد على اسماعيل محمد140770

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم احمد احمد السعيد محمد140771

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمد الهادى عبد السعيد محمد140772

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيمه ابو الشناوى ابراهيم السيد محمد140773

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى ابراهيم هارون السيد محمد140774

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعير حسن سعد الشحات محمد140775

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ على ابراهيم السعيد جمال محمد140776

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن المعطى عبد حامد محمد140777

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن عامر محمد حسن محمد140778

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج هللا عبد زيد ابو محمد رجب محمد140779

الشيخ كفرالعلمىمبصرندا محمد عبده سعيد محمد140780

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبياع محمد فريد سعيد محمد140781

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ احمد احمد صبرى محمد140782

الشيخ كفرالعلمىمبصرودن على حسن سعد عادل محمد140783

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيد ابو هللا عبد الحميد عبد هللا عبد محمد140784

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحالج الحميد عبد محمد هللا عبد محمد140785

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد المجيد عبد محمد140786

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح ربه عبد جمعه عصام محمد140787

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح ابراهيم على عالء محمد140788

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى الهادى عبد على محمد على محمد140789

الشيخ كفرالعلمىمبصردراز احمد هللا فتح فؤاد محمد140790

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج بريك على محمد متولى محمد140791

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسنهور ابراهيم العليم عبد محمد محمد140792

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى الهادى عبد طه محمود محمد140793

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر مصطفى راشد مصطفى محمد140794

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى ابراهيم ابراهيم هارون محمد140795

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى احمد على احمد وليد محمد140796
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الشيخ كفرالعلمىمبصرراضى المجيد عبد محمد محمد اشرف محمود140797

الشيخ كفرالعلمىمبصرزايد مرسى السالم عبد محمد السالم عبد محمود140798

الشيخ كفرالعلمىمبصرجبر محمد السعيد محمد محمود140799

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج بريك على المحسن عبد محمد محمود140800

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح محمد وهبه محمد محمود140801

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد محمد مصطفى محمود140802

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج حمد زكى بدران مصطفى140803

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد ابراهيم على خالد مصطفى140804

الشيخ كفرالعلمىمبصرودن مندور ابو محمد سعد رشاد مصطفى140805

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ حسن خليفه الحليم عبد مصطفى140806

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر محمد مصطفى على مصطفى140807

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر محمد السيد محمد يوسف140808

الشيخ كفرالعلمىمبصرسمره ابو احمد ابراهيم احمد ابراهيم140809

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعيد سعد ابراهيم السيد ابراهيم140810

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعيسوى احمد احمد فؤاد ابراهيم140811

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد السيد جمعه رفاعى بكر ابو140812

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده عيسى محمد السعود ابو احمد140813

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين احمد فهمى اسامه احمد140814

الشيخ كفرالعلمىمبصرخميس السيد السعيد اشرف احمد140815

الشيخ كفرالعلمىمبصرخميس السيد خميس احمد140816

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماش احمد خيرى احمد140817

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم محمد سعد شعبان احمد140818

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد حسن الدين جمال طالل احمد140819

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الغنى عبد الحافظ عبد احمد140820

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبرى على الفتاح عبد احمد140821

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى احمد احمد المقصود عبد احمد140822

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاشم السيد عصام احمد140823

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشورى ابراهيم خليفه عصام احمد140824

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبروك الحليم عبد لطفى محمد على احمد140825

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه محمد عبده كمال احمد140826

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى سالم مجدى احمد140827

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى نبوى على محمد احمد140828

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد يسن محمد احمد140829

الشيخ كفرالعلمىمبصرغراره ابو يوسف طه يسرى احمد140830

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمقصود عبد الباسط عبد السيد اسالم140831

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى اسماعيل عماد اسماعيل140832

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض الحنفى ابراهيم ثروت اشرف140833

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعسيلى اسماعيل فتحى حاتم البراء140834

الشيخ كفرالعلمىمبصرالديب اسماعيل محمد ايمن140835

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه محمد محمد السالم عبد حازم140836

الشيخ كفرالعلمىمبصرعشيش ابراهيم حامد محمد حامد140837

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف مبروك الفتاح عبد احمد حلمى140838
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالعيسوى السيد محمد اشرف خالد140839

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم القادر عبد الفتاح عبد محمد خالد140840

الشيخ كفرالعلمىمبصرزامل ابو خليل فتحى خليل140841

الشيخ كفرالعلمىمبصريونس ذكريا السيد ذكريا140842

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين محمد السيد رضا زهير140843

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد مصطفى على ساهر140844

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين السالم عبد سعد عاطف سعد140845

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى فرحات عقل ياسر سعد140846

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبروك السالم عبد السيد هانى الدين صالح140847

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمود فتحى مسعد ضياء140848

الشيخ كفرالعلمىمبصرجباره السيد اسامه عابد140849

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى الحميد عبد على الحميد عبد140850

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الرازق عبد رضا الرازق عبد140851

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل جابرعمر حسان الرحمن عبد140852

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين ابو على حسين على حسين الرحمن عبد140853

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد احمد سعد سعد صالح الرحمن عبد140854

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى عطيه محرم الرحمن عبد140855

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد سعد محمد الرحمن عبد140856

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبقرى على على محمد الرحمن عبد140857

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى متولى محمود عصام الرحمن عبد140858

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمدى ابراهيم ربيع القادر عبد140859

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السيد فوزى هللا عبد140860

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغبارى محمد السيد محمود هللا عبد140861

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الغفار عبد ابراهيم عالء140862

الشيخ كفرالعلمىمبصرامين عبده شفيق محمد عالء140863

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد على شعبان السيد على140864

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد احمد محمد صابر عماد140865

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى عيسى محمد ياسر عمار140866

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم محمد حسين ثروت عمر140867

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعفان على القادر عبد حلمى عمر140868

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشقره العزيز عبد المنعم عبد عمر140869

الشيخ كفرالعلمىمبصررمزى الصمد عبد عمرو شوقى عمرو140870

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى فتوح سعد كريم140871

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان محمد عاطف محمد كريم140872

الشيخ كفرالعلمىمبصرعقل السيد هالل محمد الدين كمال140873

الشيخ كفرالعلمىمبصرخميس السيد السعيد السيد محمد140874

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى العزيزى مصطفى حسن العزيزى محمد140875

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعطافى هللا عبد العطافى محمد140876

الشيخ كفرالعلمىمبصرجنادى الهادى عبد محمد انيس محمد140877

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى الحميد عبد بهجات ايمن محمد140878

الشيخ كفرالعلمىمبصرسلطان احمد محمد جمال محمد140879

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد محمود حميده محمد140880
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الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد توفيق صالح محمد140881

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار محمد الدايم عبد الباسط عبد محمد140882

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم العزيز عبد الناصر عبد محمد140883

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده احمد عبده محمد140884

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد السعيد عبده محمد140885

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر ابراهيم اسماعيل محمد عصام محمد140886

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغفار عبد الجيد عبد بدر هللا كرم محمد140887

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاشم الرازق عبد ابراهيم محمد ماهر محمد140888

الشيخ كفرالعلمىمبصرهليل عنتر هليل معروف محمد140889

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخطيب على محمد نبيه محمد140890

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخالق عبد السالم عبد بسيونى هشام محمد140891

الشيخ كفرالعلمىمبصربركات اسماعيل حلمى السيد محمود140892

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد محمد الرازق عبد السيد محمود140893

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلحه عبده محمود عادل محمود140894

الشيخ كفرالعلمىمبصرغالى احمد عطيه محمود140895

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه ابو محمود على محمود140896

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى كامل عنتر محمود140897

الشيخ كفرالعلمىمبصرالماوى محمود فؤاد محمود140898

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى السالم عبد محمد مكرم محمود140899

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمغربى مصطفى محمود السعيد محمد مصطفى140900

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبالم على مصطفى محمد مصطفى140901

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكفورى حسن على وفيق مصطفى140902

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم يوسف حمدون عالء نادر140903

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين هللا فتح القادر عبد ياسر القادر عبد140904

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى فهمى احمد مصطفى140905

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصباح على حسن احمد محمد140906

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد ابراهيم محمد ابراهيم140907

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد محمد طالب ابو احمد140908

الشيخ كفرالعلمىمبصرغانم محمود حلمى احمد140909

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشريف هاشم حسنى حيضر احمد140910

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم محمد ذكى احمد140911

الشيخ كفرالعلمىمبصرمشعل احمد سامى احمد140912

الشيخ كفرالعلمىمبصرمشعل الرازق عبد محمد احمد140913

الشيخ كفرالعلمىمبصرمغنم منصور على حلمى صبرى احمد140914

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمهدى القادر عبد محمد احمد140915

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبنا محمد فهيم بكر ابو140916

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفرجانى عمر محمد خالد السعيد140917

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم محمد السعدى ايمن140918

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمد محمد وائل حاتم140919

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود حسن امين حسن حسام140920

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجواد عبد حسن على محمد حسن140921

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه موسى حسين رمزى خالد140922
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالرازق عبد عزيز ايهاب سامح140923

الشيخ كفرالعلمىمبصراللبودى السيد احمد اشرف سامى140924

الشيخ كفرالعلمىمبصرالماوى جاد محمود محمد صبحى140925

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد الحميد عبد طاهر الحميد عبد طاهر140926

الشيخ كفرالعلمىمبصرمشعل المحسن عبد عزت الرحمن عبد140927

الشيخ كفرالعلمىمبصررماح الشناوى عزت رفيق عزت140928

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد على ربيع سالم عدى140929

الشيخ كفرالعلمىمبصرقطب الرازق عبد عزيز احمد عزيز140930

الشيخ كفرالعلمىمبصرحامد على حامد عالء140931

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى السيد محمد عيد فارس140932

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنام الحميد عبد الشوادفى احمد محمد140933

الشيخ كفرالعلمىمبصربكر النبى عبد السيد محمد140934

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمصرى السيد خيرى محمد140935

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور سعد الفتاح عبد العليم عبد محمد140936

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور الفتاح عبد ابراهيم وليد محمد140937

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن غنيم محمود الباسط عبد محمود140938

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد نور نبيه الحكيم عبد محمود140939

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه العزيز عبد عطيه العزيز عبد محمود140940

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن على العزيز عبد محمود140941

الشيخ كفرالعلمىمبصربكر السيد امين ايمن معاذ140942

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى الصمد عبد محمد معاذ140943

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد جمال ناجى140944

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى احمد محمود خالد محمد140945

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشاعر احمد احمد محمود احمد140946

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى المجيد عبد حمدين خالد احمد140947

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر اللطيف عبد اسماعيل محمد احمد140948

الشيخ كفرالعلمىمبصرزايد السيد سالم عصام سالم140949

الشيخ كفرالعلمىمبصرقرع سليمان هللا عبد سليمان هللا عبد140950

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود امين على رضا على140951

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجليل عبد الرحمن عبد جمعه احمد140952

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر احمد ابراهيم رضا احمد140953

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحفيظ عبد موسى احمد اسامه140954

الشيخ كفرالعلمىمبصرزايد القادر عبد القادر عبد عطيه اسامه140955

الشيخ كفرالعلمىمبصرعسل فريج احمد على بكر140956

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيشه ابو على القادر عبد مصطفى رمضان خالد140957

الشيخ كفرالعلمىمبصرعسل السيد محمد اسماعيل وليد خالد140958

الشيخ كفرالعلمىمبصررفاعى السيد هللا عبد منير عاصم140959

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه صالح محمد العليم عبد عاطف140960

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى محمد ماذن رضا الرحمن عبد140961

الشيخ كفرالعلمىمبصرزايد القادر عبد القادر عبد على الرحمن عبد140962

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى اسماعيل محمد حمدى عماد140963

الشيخ كفرالعلمىمبصرشنب محمد عباس عادل محمد140964



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5192

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ن524عباس منشأة

ن467عباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ن632عباس منشأة

ن451عباس منشأة

ثانعباس منشأة

ن428عباس منشأة

راسبعباس منشأة

ن636عباس منشأة

ثانعباس منشأة

ن483عباس منشأة

ن420عباس منشأة

ن526عباس منشأة

ثانعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

راسبعباس منشأة

ن475عباس منشأة

راسبعباس منشأة

ثانالورق

ثانالورق

ثانالورق

ن523الورق

متخلفالورق

ن468الورق

ثانالورق

ن474الورق

ن453الورق

ن509الورق

ن462الورق

راسبالورق

راسبالورق



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5193

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتا محمد احمد طلعت محمود140965

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن محمد صبرى محمد محمود140966

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحيرى يوسف النميرى ابراهيم140967

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل محمد احمد الفتوح ابو احمد140968

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحيرى محمد نصر اشرف احمد140969

الشيخ كفرالعلمىمبصرغانم هللا جاب احمد السعيد احمد140970

الشيخ كفرالعلمىمبصرمطاوع عبده يوسف الدين حسام احمد140971

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم الغنى عبد ظريف سمير احمد140972

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحيرى حسن سعد صفيان احمد140973

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف هللا فتح على عادل احمد140974

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى رزق عاطف احمد140975

الشيخ كفرالعلمىمبصرناصر حسن رياض المنعم عبد احمد140976

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبنا احمد ابراهيم الفتوح ابو محمد احمد140977

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى محمد سليمان محمد احمد140978

الشيخ كفرالعلمىمبصراالحول احمد فوزى محمد احمد140979

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف محمد كامل محمد احمد140980

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطاب محمد محمد احمد140981

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى سعد محمد محمد احمد140982

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمد الهادى عبد محمود ممدوح احمد140983

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف عرفه محمد عرفه ايمن140984

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصندفاوى عطيه خالد حازم140985

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشعراوى على حسن الدين حسام حسن140986

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحجوب خليفه جابر ماهر خالد140987

الشيخ كفرالعلمىمبصرخوات ابو احمد على رمضان140988

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى عبده السعيد محمد سامى140989

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزقه اسماعيل حسن جميل ساهر140990

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد عمر الباقى عبد سعد140991

الشيخ كفرالعلمىمبصراالحول احمد محمد سعد140992

الشيخ كفرالعلمىمبصرصقر عبده على عبده على الدين شهاب140993

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده على احمد هللا عبد صادق140994

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد الجواد عبد شحاته الواحد عبد140995

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرازق عبد حسن موسى محمد عدى140996

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمشد اسماعيل العزيز عبد ابراهيم عالء140997

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف على السعيد حازم على140998

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش رزق محمد سعد على140999

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى هللا عبد على صبرى على141000

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحالج على سامى الحميد عبد على141001

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحيرى محمد احمد فريد141002

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى حامد الحكيم عبد محمد ماجد141003

الشيخ كفرالعلمىمبصرالناعم ابراهيم رجائى مجدى141004

الشيخ كفرالعلمىمبصرقمح احمد ابراهيم ابراهيم محمد141005

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق ابراهيم النصر سيف احمد محمد141006
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الشيخ كفرالعلمىمبصرسند احمد محمد احمد محمد141007

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسانين محمد توفيق سعد محمد141008

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصندفاوى محمد عطيه الستار عبد محمد141009

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود حسن ابراهيم على محمد141010

الشيخ كفرالعلمىمبصرناصر محمد احمد عباس على محمد141011

الشيخ كفرالعلمىمبصرزعلوك مصطفى يوسف يوسف محمد141012

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين على رجب احمد محمد محمود141013

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد احمد على مسعد محمود141014

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حيطاوى سعد مسعود141015

الشيخ كفرالعلمىمبصرالناعم محمد احمد فتحى نادر141016

الشيخ كفرالعلمىمبصرمسعود سعد على الباعث عبد نبيل141017

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحافظ عبد يوسف الصمد عبد السعيد محمد ياسر141018

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحجوب خليفه جابر ممدوح ياسر141019

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى مصطفى ابراهيم محمد محمد ابراهيم141020

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاهين محمد المجيد عبد السعودى141021

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه موسى زيد ابو احمد141022

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا سعد محمد ابراهيم سامح احمد141023

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح محمد على عباده احمد141024

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد المقصود عبد الرازق عبد احمد141025

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى على المتعال عبد احمد141026

الشيخ كفرالعلمىمبصرالتواب عبد ابراهيم عزت احمد141027

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد محمد احمد141028

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزهيرى محمد هللا فتح احمد مصطفى احمد141029

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد بسطويسى النبى عبد ناجى احمد141030

الشيخ كفرالعلمىمبصرعاشور حسن محمد وائل احمد141031

الشيخ كفرالعلمىمبصرهليل فرجانى حمدى طاهر باسم141032

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى شعبان محمد السعود ابو حازم141033

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى على فتحى مسعد حسن141034

الشيخ كفرالعلمىمبصرعاشور حسن رزق حسن سامح141035

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا سعد محمد محمد فتحى سعد141036

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين زين احمد محمد ماهر سعد141037

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه عوض محمد طه141038

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش العظيم عبد محمد الرحمن عبد141039

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدعوشى احمد سيد المنعم عبد محمد الرحمن عبد141040

الشيخ كفرالعلمىمبصررضوان احمد العزيز عبد عاصم العزيز عبد141041

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد رمضان فريد عزت هللا عبد141042

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى ابراهيم على الشحات الناصر عبد141043

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف رجب يوسف عبده141044

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد مرسى على سليمان على141045

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى عباس فتحى عباس على141046

الشيخ كفرالعلمىمبصرشوغى الحسينى هللا عبد السيد عمار141047

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى الحليم عبد الشحات عمار141048
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الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو محمد شوقى احمد فارس141049

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده ابراهيم الوهاب عبد فارس141050

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوارث عبد محمد القذافى قاسم141051

الشيخ كفرالعلمىمبصرعشماوى محمد عوض ناصر كريم141052

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرنوبى قدرى محمد محسن141053

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزهيرى سعد العزيز عبد السيد محمد141054

الشيخ كفرالعلمىمبصركواسه الكريم عبد محمد بشير محمد141055

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاد حسن جمال محمد141056

الشيخ كفرالعلمىمبصرعاشور حسن محمد رفيق محمد141057

الشيخ كفرالعلمىمبصرخلف ابو محمد هللا عبد رمضان محمد141058

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان الواحد عبد على الستار عبد محمد141059

الشيخ كفرالعلمىمبصربكر محمد محمد هللا عبد محمد141060

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سعد محمد عرفه محمد141061

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل السيد زغلول على محمد141062

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرشيدى احمد عبده كمال محمد141063

الشيخ كفرالعلمىمبصرزهران محمد محمد لمعى محمد141064

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقن على عوض يسرى محمد141065

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر ابو على السعيد حسنى حميد محمود141066

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرسى الدايم عبد حمزه الواحد عبد محمود141067

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى المجيد عبد عزمى محمود141068

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقوى عبد رشوان القوى عبد محمد محمود141069

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد احمد اسماعيل مصطفى141070

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى المطلب عبد فتحى مصطفى141071

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد السالم عبد محمود منصور141072

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخالق عبد على قنديل ندا141073

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد عطيه زيدان حماده وسام141074

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزعره السيد يوسف زكريا يوسف141075

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد السيد ابراهيم141076

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسانين ابو احمد محمد كامل ابراهيم141077

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمحيصى عيسى موسى اشرف احمد141078

الشيخ كفرالعلمىمبصردرويش على السيد درويش توكل احمد141079

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى على سمير احمد141080

الشيخ كفرالعلمىمبصرشجر حسن عادل احمد141081

الشيخ كفرالعلمىمبصرربيع محمد محمود محمد احمد141082

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيمه ابو على يوسف حسن اسالم141083

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنجوجى محمد على اسالم141084

الشيخ كفرالعلمىمبصرمناع قطب جالل السعيد141085

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماده اسماعيل محمد محمد السيد141086

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السيد محمد امجد141087

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد حسن انس141088

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد السيد العال عبد اسماعيل ايمن141089

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته ابو السيد عطيه ايمن141090
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الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان حسن كامل محمد بهاء141091

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى نزيه بهجت141092

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد الكريم عبد القوى عبد جالل141093

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخضرجى نشوان محمد المنعم عبد حسام141094

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماده محمود حماده محمد حماده141095

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحديد ابو محمد طالل حمدى141096

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسانين ابو احمد محمد محمد حمدى141097

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماده سليمان فهمى الاله عبد سعد141098

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفار محمد خليفه محمد سعد141099

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح بسيونى محمد محمود سعد141100

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور محمد حسن السيد محمد صالح141101

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمل على هللا عبد الحميد عبد141102

الشيخ كفرالعلمىمبصررجب محمد رجب ابراهيم الرحمن عبد141103

الشيخ كفرالعلمىمبصرشهادى ابو السالم عبد مغازى السالم عبد الرحمن عبد141104

الشيخ كفرالعلمىمبصرشيحا محمد العزيز عبد باسم العزيز عبد141105

الشيخ كفرالعلمىمبصرالميحص احمد سيد محمد اللطيف عبد العليم عبد141106

الشيخ كفرالعلمىمبصرالال عبد الفتوح ابو شفيق السيد هللا عبد141107

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد زيد ابو رمضان رمضان هللا عبد141108

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد مرشدى جمعه عصام141109

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا خلف محمد السيد محمد محمد عالء141110

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان على الحكيم عبد على141111

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر ابو احمد السيد سامى عمر141112

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى بهجت عمرو141113

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد زيد ابو الواحد عبد ياسر عمرو141114

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمد حميده طاما كريم141115

الشيخ كفرالعلمىمبصرزبيده وفا فريد اسعد محمد141116

الشيخ كفرالعلمىمبصرريه ابو محمد اشرف محمد141117

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمحيص على محمد السعيد محمد141118

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور الاله عبد محمد السيد محمد141119

الشيخ كفرالعلمىمبصرزبيده على توفيق سعد توفيق محمد141120

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور ابراهيم الاله عبد محمد141121

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيد احمد على محمد141122

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان امام عطيه محمد محمد141123

الشيخ كفرالعلمىمبصرهنداوى محمد هنداوى محمد141124

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان محمد مرشدى وحيد محمد141125

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحوفى محمد مغازى عصمت محمود141126

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماده اسماعيل محمد فكرى محمود141127

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين شرف السيد محمد فكيه محمود141128

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعنين ابو محمد محمد محمود141129

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين شهاب يونس محمد يونس محمود141130

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه محمد السيد اليزيد ابو مصطفى141131

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبهنساوى على محمد على مهدى141132
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالجوهرى على حسن حسن ميسره141133

الشيخ كفرالعلمىمبصركيله ابو السيد السيد صابر نجاح141134

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشال احمد اشرف ابراهيم141135

الشيخ كفرالعلمىمبصرمشعل مسعود العال ابو محمد ابراهيم141136

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى احمد غازى ابراهيم احمد141137

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه حسن محمد خالد احمد141138

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحداد الخير ابو الخير ابو سعد احمد141139

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود الغنى عبد سعد احمد141140

الشيخ كفرالعلمىمبصرناصف السعيد شعبان احمد141141

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود محمد الجليل عبد احمد141142

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلوان على ذكى الحليم عبد احمد141143

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار حسن عمر عبيد احمد141144

الشيخ كفرالعلمىمبصرعويضه محمد الحميد عبد الدين عصام احمد141145

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده محمد احمد عماد احمد141146

الشيخ كفرالعلمىمبصرعصر عثمان حسنى فؤاد احمد141147

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل قطب محمد محروس احمد141148

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد شعبان عثمان محمد احمد141149

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدايم عبد ابراهيم احمد محمود احمد141150

الشيخ كفرالعلمىمبصرسلطان محمد ابراهيم مصطفى احمد141151

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزعويلى محمد مصطفى احمد141152

الشيخ كفرالعلمىمبصرقنعان احمد انس اسامه141153

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد الفتاح عبد مدحت اسامه141154

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسحلى السيد هللا عبد مصطفى اسامه141155

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى حسن اللطيف عبد الدين عالء اسالم141156

الشيخ كفرالعلمىمبصرصبح اسماعيل حمدى اسماعيل141157

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم احمد السيد عابد السيد141158

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى حامد سليمان عطيه جمال141159

الشيخ كفرالعلمىمبصرجادو الرحمن عبد يحيى نبيل حازم141160

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشنشورى على احمد على حمزه141161

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى سالم مصطفى خالد141162

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدايم عبد محمد سعد زياد141163

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبلتاجى الفتاح عبد الوهاب عبد صبحى زياد141164

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين الرحيم عبد القادر عبد خالد سليمان141165

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجاج نصار رشاد نصار صبحى141166

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق العزيز عبد هللا عبد الرحمن عبد الحفيظ عبد141167

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى محمد عامر الرحمن عبد141168

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماده احمد سيد ابراهيم الحميد عبد محمد الرحمن عبد141169

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعدنى السيد العزيز عبد نظمى الرحمن عبد141170

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل ابو هللا عبد السعيد كرم العزيز عبد141171

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد141172

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم عوض ربيع ظريف هللا عبد141173

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى محمد عامر هللا عبد141174
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الشيخ كفرالعلمىمبصرصبره حسين شكرى عوض هللا عبد141175

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى محمد حسنين نظمى على141176

الشيخ كفرالعلمىمبصرسن ابو محمد عمر ثروت عمر141177

الشيخ كفرالعلمىمبصرمراد الشناوى عيد محمد عيد141178

الشيخ كفرالعلمىمبصرعاشور السيد محمد فوزى141179

الشيخ كفرالعلمىمبصررداد ابراهيم جالل شريف كريم141180

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه محمد بسيونى الحارس محمد141181

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه محمد شعبان احمد محمد141182

الشيخ كفرالعلمىمبصركساب السالم عبد جابر الشحات محمد141183

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف محمد احمد جمعه محمد141184

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشال العاطى عبد جمعه محمد141185

الشيخ كفرالعلمىمبصرفراج المجيد عبد احمد خليل محمد141186

الشيخ كفرالعلمىمبصرعصر الواحد عبد الواحد عبد سالم محمد141187

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار السيد مصطفى شاكر محمد141188

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطاب عثمان سعد صبحى محمد141189

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمه الرحيم عبد ابراهيم صالح محمد141190

الشيخ كفرالعلمىمبصردياب بسيونى عاطف محمد141191

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشناوى فرج رمضان الحميد عبد محمد141192

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى احمد الفتاح عبد ماضى محمد141193

الشيخ كفرالعلمىمبصرراجح حماده الحميد عبد متولى محمد141194

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى اسماعيل السعيد محمود محمد141195

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد ابراهيم العجمى مدحت محمد141196

الشيخ كفرالعلمىمبصرالستار عبد ابراهيم مصطفى محمد141197

الشيخ كفرالعلمىمبصرمكرم احمد محمود خالد محمود141198

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين عبده الرسول عبد محسن محمود141199

الشيخ كفرالعلمىمبصرمراد الشناوى عيد محمد محمود141200

الشيخ كفرالعلمىمبصرهانى ابراهيم محمد محمد محمود141201

الشيخ كفرالعلمىمبصربشته زين مدحت محمود141202

الشيخ كفرالعلمىمبصرسن ابو السيد محب نشأت محمود141203

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجالجل ابو محمد السعيد نصر محمود141204

الشيخ كفرالعلمىمبصرعصر الواحد عبد الواحد عبد ياسر محمود141205

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمعطى عبد عمرى ابراهيم اسماعيل مصطفى141206

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر الباقى عبد العاطى عبد الباقى عبد نظمى141207

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى مصطفى فايز ماهر هشام141208

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوهاب عبد على العظيم عبد عاطف وليد141209

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبدوى محمد على محمد وليد141210

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى محجوب على نبيل ياسين141211

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبرعى العظيم عبد اسماعيل يوسف141212

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر الباقى عبد العاطى عبد طارق عالء141213

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصياد رضوان يوسف محفوظ محمد141214

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنقيب على احمد احمد محمود141215

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف ابراهيم يوسف هللا عبد يوسف141216
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الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاد محمد محمود محمد اسامه141217

الشيخ كفرالعلمىمبصرشرشير محمد سعيد وجيه صابر141218

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان محمد سعيد عاصم141219

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمس اسماعيل السيد عمار141220

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوف ابو العزيز عبد اللطيف عبد محمود141221

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطويل حامد محمد النبى عبد احمد141222

الشيخ كفرالعلمىمبصرربيع العزيز عبد محمد جمعه اسامه141223

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر حامد عيسى حامد الرحمن عبد141224

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمران مصطفى اليزيد ابو محمد141225

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف الشناوى مصطفى احمد محمد141226

الشيخ كفرالعلمىمبصررضوان الرحمن عبد محمد الرحمن عبد محمد141227

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى ابراهيم الفتاح عبد السيد محمود141228

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى حمزه محمد صابر محمود141229

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدنش الفتاح عبد احمد محمد محمود141230

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيوى ابراهيم احمد محمد محمود141231

الشيخ كفرالعلمىمبصرضاهر عبده محمد حماده احمد141232

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى محمد محمد ماهر احمد141233

الشيخ كفرالعلمىمبصردياب يونس عباس ابراهيم اسالم141234

الشيخ كفرالعلمىمبصرمدكور المنعم عبد هارون ريحان حازم141235

الشيخ كفرالعلمىمبصرحرفوش الصاوى الوهاب عبد الحسن خالد141236

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقزاز العال عبد محمد خالد141237

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجلمه محمد الرحمن عبد رمضان الرحمن عبد141238

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر على قاسم على الرحمن عبد141239

الشيخ كفرالعلمىمبصرحرفوش محمد السالم عبد محمد السالم عبد141240

الشيخ كفرالعلمىمبصرجناح على ابراهيم احمد العزيز عبد141241

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحصرى الهادى عبد على شعبان هللا عبد141242

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيش ابو بسيونى عزت عماد141243

الشيخ كفرالعلمىمبصربخيت القمصان ابو قاسم سماره فارس141244

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشوره عامر فؤاد محمد فؤاد141245

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته السباعى القادر عبد ابراهيم محمد141246

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمقصود عبد محمد احمد محمد141247

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى قطب صالح محمد141248

الشيخ كفرالعلمىمبصرعالم الصمد عبد الباقى عبد المنصف عبد محمد141249

الشيخ كفرالعلمىمبصرعقل حسنى على محمد141250

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى مرسى العزيز عبد عيد محمد141251

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى نصر الستار عبد عيسى محمد141252

الشيخ كفرالعلمىمبصرغلمش قاسم محمود محمد محمود محمد141253

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور احمد ممدوح محمد141254

الشيخ كفرالعلمىمبصرفريج محمد القادر عبد يوسف محمد141255

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى احمد محمود141256

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى اللطيف عبد انور يحى141257

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار محمد السالم عبد صالح ابراهيم141258
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى محمد ابراهيم محمد ابراهيم141259

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمشالى قطب فهيم حسنى احمد141260

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقلينى ابراهيم اسماعيل حسين احمد141261

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد الجواد عبد هللا عبد خالد احمد141262

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته ابراهيم محمد خيرى احمد141263

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق شعبان رجب رأفت احمد141264

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الرؤف عبد رضا احمد141265

الشيخ كفرالعلمىمبصردرويش احمد عادل احمد141266

الشيخ كفرالعلمىمبصريس العليم عبد محمد العليم عبد احمد141267

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم محمد ابراهيم القادر عبد احمد141268

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه حسين سالمه عصام احمد141269

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد الدين محى فريد احمد141270

الشيخ كفرالعلمىمبصرالواحد عبد احمد احمد محمد احمد141271

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمد بدير محمد احمد141272

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى طه محمد احمد141273

الشيخ كفرالعلمىمبصرشيحه احمد محمد محمد احمد141274

الشيخ كفرالعلمىمبصركرم السعداوى الموجود عبد مسعود احمد141275

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبيومى محمد محمد مصطفى احمد141276

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين سيف عيد محمد منير احمد141277

الشيخ كفرالعلمىمبصرفاروق عادل هانى احمد141278

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعز ابو ياسين ابراهيم يسرى احمد141279

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى القادر عبد عطيه اسامه141280

الشيخ كفرالعلمىمبصرسيد العزيز عبد ابراهيم محمد اسامه141281

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى السيد سليمان طارق اسالم141282

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف الدسوقى جالل الدسوقى141283

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم محمد رفعت المنذر141284

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد بدير على ايهاب141285

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد الصديق بكر ابو احمد حسين141286

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى مرسى محمد عادل حمدى141287

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد احمد محمد هللا عبد حمدى141288

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين شمس العزيز عبد محمد عماد حمدى141289

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعاصى رفاعى االنور حسن فخرى رأفت141290

الشيخ كفرالعلمىمبصرربيع رشاد نسيم رشاد141291

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال ابو احمد شحاته محمد رضا141292

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعداوى مبروك زيدان وائل زيدان141293

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه السالم عبد سمير ياسر سمير141294

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطنطاوى الهادى عبد حافظ محمود طاهر141295

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى محمد الباقى عبد شريف الباقى عبد141296

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدياسطى يوسف مصطفى جمعه الرحمن عبد141297

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر حسين الرحمن عبد شوكت الرحمن عبد141298

الشيخ كفرالعلمىمبصرهيكل عبده سالم صالح الرحمن عبد141299

الشيخ كفرالعلمىمبصرهلهل العزيز عبد محمد الرحمن عبد141300
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الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم نصر محمد الرحمن عبد141301

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد عطيه منصور الرحمن عبد141302

الشيخ كفرالعلمىمبصرهالل العزيز عبد هالل احمد العزيز عبد141303

الشيخ كفرالعلمىمبصرالويشى رزق عطيه العزيز عبد عطيه141304

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى محمود ابراهيم عمار141305

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى عباس الباسط عبد عمر141306

الشيخ كفرالعلمىمبصرربيع الفتوح ابو فؤاد عمر141307

الشيخ كفرالعلمىمبصرالروينى مصطفى محمود عمر141308

الشيخ كفرالعلمىمبصرجبريل صالح جمال عمرو141309

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى المجيد عبد العزيز عبد موسى عمرو141310

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه حسن عيسى عادل عيسى141311

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبروك الفتاح عبد الحليم عبد محمد فارس141312

الشيخ كفرالعلمىمبصربرهام على احمد كريم141313

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنى عبد اللطيف عبد اشرف كريم141314

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد حمد محمد مؤمن141315

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاد على احمد ابراهيم محمد141316

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف محمد على ابراهيم محمد141317

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه السعيد البديع عبد اشرف محمد141318

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى محمد محمود السعيد محمد141319

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف حمدين بدر محمد141320

الشيخ كفرالعلمىمبصرمطاوع حسن رجب جمعه محمد141321

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى حسن على حسن محمد141322

الشيخ كفرالعلمىمبصرمغنم منصور حماده محمد141323

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقادر عبد اسماعيل خالد محمد141324

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد رضا محمد141325

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزهيرى بسيونى المجيد عبد سليمان محمد141326

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاشم على صفوت محمد141327

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر الوهاب عبد محمد صالح محمد141328

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد احمد جمعه عابد محمد141329

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد فؤاد السالم عبد محمد141330

الشيخ كفرالعلمىمبصربلتاجى يوسف الفتاح عبد محمد141331

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاشم احمد رشاد عماد محمد141332

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور حسن فؤاد محروس محمد141333

الشيخ كفرالعلمىمبصرفوده احمد عطيه وائل محمد141334

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته السيد محمد الشحات محمود141335

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف السيد على رمضان محمود141336

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحلفاوى حسن صالح محمود141337

الشيخ كفرالعلمىمبصرفتوح عيد عادل محمود141338

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد فاروق الحميد عبد محمود141339

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنبى عبد على هللا فتح محمد محمود141340

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد فؤاد محمد محمود141341

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماد رشاد الوهاب عبد هالل محمود141342
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الشيخ كفرالعلمىمبصررحيم الفتاح عبد كمال يسرى141343

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد اسماعيل الحميد عبد السعيد احمد141344

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحليم عبد سعد الناصر عبد احمد141345

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليف الفتاح عبد محمد احمد141346

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف الحميد عبد محمد محمد احمد141347

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبلقاسى احمد بسيونى محمد جمال141348

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد حسن على محمد خالد141349

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح محمد صبحى عصام صبحى141350

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض هللا عبد عماد هللا عبد141351

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى محمد محمد سعد محمد141352

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح محمد صبحى عصام محمد141353

الشيخ كفرالعلمىمبصرشنب ابو ابراهيم بدر ابراهيم على محمد141354

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد صبرى محمود141355

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى الخالق عبد رياض محمود مصطفى141356

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين راتب محمد هارون141357

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد النبى عبد اشرف احمد141358

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيدان المعطى عبد رشاد احمد141359

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنبى عبد زكى محمد زكى احمد141360

الشيخ كفرالعلمىمبصربسطاويسى على العاطى عبد هللا عطا احمد141361

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد رأفت محمد احمد141362

الشيخ كفرالعلمىمبصرزايد اللطيف عبد عبده محمد احمد141363

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد الجواد عبد محمد هللا عبد اشرف141364

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الجيد عبد حمدى بليغ امير141365

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر محمد محمد حماد عبده انس141366

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد رجب هللا عبد محمد حسام141367

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الحميد عبد ابراهيم خالد141368

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد المكارم ابو محمود عالء141369

الشيخ كفرالعلمىمبصرمطاوع جاد ابراهيم محمد ابراهيم محمد141370

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد ابراهيم احمد محمد141371

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور محمد احمد السيد احمد محمد141372

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمود حسنى محمد141373

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى الهادى عبد طه محمد141374

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد بسيونى على عادل محمد141375

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعاصى رفاعى االنور حسن عباس محمد141376

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجليل عبد عبده الجليل عبد محمد141377

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنى عبد الغفار عبد محمد الغفار عبد محمد141378

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقادوم ابراهيم توفيق المحسن عبد محمد141379

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم فتوح ابراهيم عماد محمد141380

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى المجيد عبد عبده السيد محمود141381

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنام القادر عبد فريج السيد محمود141382

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد العزيز عبد صالح مؤمن141383

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد حسن محمد عصام مصطفى141384
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ثانالكبرى فرج

ن494الوزارية

ن590الوزارية
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ثانالوزارية

ن448الوزارية

ن421الوزارية

ن426الوزارية

ن419الوزارية

ثانالوزارية

ن454الوزارية

راسبالوزارية

راسبالوزارية

ثانالوزارية

ثانالوزارية

ن509الشيخ بكفر بقلولة

ن591الشيخ بكفر بقلولة

ن582الشيخ بكفر بقلولة

ن640الشيخ بكفر بقلولة

ن634الشيخ بكفر بقلولة

ن590الشيخ بكفر بقلولة

ن466الشيخ بكفر بقلولة

ثانالشيخ بكفر بقلولة

ثانالشيخ بكفر بقلولة

ثانالشيخ بكفر بقلولة

ن605الشيخ بكفر بقلولة

ثانالشيخ بكفر بقلولة

متخلفالشيخ بكفر بقلولة

ن489الشيخ بكفر بقلولة

ن485الشيخ بكفر بقلولة

ن484الشيخ بكفر بقلولة

ن442الشيخ بكفر بقلولة

ن507الشيخ بكفر بقلولة

ن497الشيخ بكفر بقلولة

ثانالشيخ بكفر بقلولة

ن521الشيخ بكفر بقلولة

ن621الشيخ بكفر بقلولة

ن533الشيخ بكفر بقلولة

ن534الشيخ بكفر بقلولة

ن622الشيخ بكفر بقلولة

ن539الشيخ بكفر بقلولة

ن540الشيخ بكفر بقلولة
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الشيخ كفرالعلمىمبصربيلى ابراهيم الحى عبد هللا عبد هشام141385

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد السيد محمد احمد سيد وجيه141386

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى محمد ابراهيم السيد ابراهيم141387

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمسيرى الرازق عبد رجب احمد141388

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم فرج الحليم عبد الغفار عبد احمد141389

الشيخ كفرالعلمىمبصردرويش ذكى مصطفى محمد احمد141390

الشيخ كفرالعلمىمبصربرج احمد الفتوح ابو محمد اسماعيل141391

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصياد مسعد اسامه السيد141392

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمصرى عوض السيد يس السيد141393

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد صبحى محمد ايمن141394

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجيد عبد اسماعيل المنعم عبد حسام141395

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى الرؤف عبد حسين طه141396

الشيخ كفرالعلمىمبصربديوى الرحيم عبد الحليم عبد عيد الحليم عبد141397

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد بدوى الفتاح عبد رضا الفتاح عبد141398

الشيخ كفرالعلمىمبصرغيط ابراهيم جمعه ابراهيم هللا عبد141399

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسطوحى السيد احمد الشحات عالء141400

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود على محمد على141401

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنى عبد محمد حسنى عمار141402

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد عيسى الرحيم عبد عمار141403

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد سعد ابراهيم محمد141404

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد عبده احمد محمد141405

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض الدسوقى اسماعيل محمد141406

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن متولى متولى السيد محمد141407

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمحالوى السيد حسيب ايمن محمد141408

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته محمد صبحى ايمن محمد141409

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين احمد سيد مصطفى بهاء محمد141410

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد المنعم عبد جمال محمد141411

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبيد السيد حماده محمد141412

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم المحسن عبد محمد خالد محمد141413

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمد عامر محمد141414

الشيخ كفرالعلمىمبصردندش محمد ابراهيم الفتاح عبد محمد141415

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد اللطيف عبد المنعم عبد محمد141416

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه مرزوق على محمد141417

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدرج ابو على الدين محى عمر محمد141418

الشيخ كفرالعلمىمبصرهالل يوسف فرج غريب محمد141419

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر عيسوى محمد محمد141420

الشيخ كفرالعلمىمبصرزهران عبده محمود محمد141421

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشورى عطيه موسى احمد محمود141422

الشيخ كفرالعلمىمبصرهالل على الرحمن عبد زكريا محمود141423

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم بسيونى ناصر محمود141424

الشيخ كفرالعلمىمبصرريحان الحميد عبد محمد مسعود141425

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد الحميد عبد الحى عبد اشرف نصر141426
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ن620الشيخ بكفر بقلولة

ن425الشيخ بكفر بقلولة

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ن539الرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ن447الرصيف

ن402الرصيف

ن549الرصيف

متخلفالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

متخلفالرصيف

ثانالرصيف

ن430الرصيف

ثانالرصيف

ن548الرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالشورى محمد محمد محمود يوسف141427

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسنين على عيسى صالح ابراهيم141428

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد السيد رمضان كمال احمد141429

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى محمد سعد محمود احمد141430

الشيخ كفرالعلمىمبصرفراج محمود محمد محمود احمد141431

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى محمد بدير احمد اسامه141432

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين محمود ابراهيم محمد اسالم141433

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاشم الواحد عبد ابراهيم محمد حازم141434

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود فراج الناصر عبد مخيمر رفعت141435

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن ثابت حسن الناصر عبد سمير141436

الشيخ كفرالعلمىمبصرمشعل على السعيد رضا هللا عبد141437

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين السيد فرج هللا عبد141438

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد السيد رمضان الهادى فارس141439

الشيخ كفرالعلمىمبصرتركى عبده محمد السيد محمد141440

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن محمد محمد الخالق عبد محمد141441

الشيخ كفرالعلمىمبصربركات سالم سالم فوزى محمد141442

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمناخلى الحميد عبد سعيد جمال محمود141443

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد حامد هللا فتح شعبان محمود141444

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى ابراهيم رمضان ابراهيم141445

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدهب ابو شحاته سعيد ابراهيم141446

الشيخ كفرالعلمىمبصرهيكل السيد محمد ابراهيم احمد141447

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدح السالم عبد باهى احمد141448

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرعى مسعود محمد احمد141449

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرازق عبد العزيز عبد مرعى احمد141450

الشيخ كفرالعلمىمبصرجوده محمد احمد محمد اسامه141451

الشيخ كفرالعلمىمبصركرشه وهبى خالد اسالم141452

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمزين محمد سعيد فتحى اشرف141453

الشيخ كفرالعلمىمبصرصبره خليل محمد امير141454

الشيخ كفرالعلمىمبصرجوده محمد حسن ايمن االمير141455

الشيخ كفرالعلمىمبصرغانم السعيد ايمن السعيد141456

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشربينى محمد محمد حسام141457

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنضر ابو الرحمن عبد سامى محمود سعيد141458

الشيخ كفرالعلمىمبصرزامل الدين محيى سمير هللا عبد141459

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنضر ابو الرحمن عبد فهمى هللا عبد141460

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد محمد ابراهيم جابر عمار141461

الشيخ كفرالعلمىمبصروهدان السيد رأفت السيد فارس141462

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد قنديل حسين محمد141463

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضره ابو فؤاد خليل محمد141464

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسنكرى محمد على محمد141465

الشيخ كفرالعلمىمبصرجريده ابو سعد ميدان محمد141466

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنضر ابو الحميد عبد يسرى محمد141467

الشيخ كفرالعلمىمبصرصباح هللا فتح حموده مصطفى141468
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ثانالجديدة الوزارية
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ثانالجديدة الوزارية

ثانالجديدة الوزارية

ثانالجديدة الوزارية

ثانالجديدة الوزارية

ثانالجديدة الوزارية

ثانالجديدة الوزارية

ثانالجديدة الوزارية

ثانالجديدة الوزارية

ثانالجديدة الوزارية

ثانالجديدة الوزارية

ثانالجديدة الوزارية

ثانالجديدة الوزارية

ن419فوه

ثانفوه

ثانفوه

متخلففوه

ن438فوه

ن411فوه

ن386فوه

ن483فوه

ن426فوه

ن511فوه

ن537فوه

ن494فوه

ثانفوه

ن471فوه

ن554فوه

ن434فوه

ثانفوه

ن538فوه

ن488فوه

ثانفوه

متخلففوه

ن446فوه

ن521فوه

ن475فوه
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى محمد محمد محمد مصطفى141469

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطاب احمد محمد رمضان ابراهيم141470

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبارك ابراهيم الناصر عبد ابراهيم141471

الشيخ كفرالعلمىمبصردندوش ابراهيم حسين ابراهيم احمد141472

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشراكى محمد على فوزى احمد141473

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ هللا فتح شعبان محمد احمد141474

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد صالحين محمد محمد احمد141475

الشيخ كفرالعلمىمبصرغراب ابراهيم عبده السعيد السيد141476

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمصرى على حسن على حسن141477

الشيخ كفرالعلمىمبصرعقيده حسن على حسن141478

الشيخ كفرالعلمىمبصرغانم على حامد جمال خالد141479

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوكيل سعيد سعيد عامر141480

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخالق عبد امام اسالم الرحمن عبد141481

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعدون السيد محمد محمد محمد عمار141482

الشيخ كفرالعلمىمبصرقرمان ابراهيم محمد احمد محمد141483

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماد على محمد صبرى محمد141484

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمتيم محمد شريف الرحمن عبد محمد141485

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم السالم عبد عبده السالم عبد محمد141486

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى صدقى محمد على محمد141487

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعدون محمد انور رضا محمود141488

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم سعد هللا عبد موسى141489

الشيخ كفرالعلمىمبصررضوان سعد الرحمن عبد سليمان احمد141490

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدناصورى محفوظ على احمد141491

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى سليمان عيسى احمد141492

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجعيدى الرازق عبد طارق اشرف141493

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشال ابراهيم محمد محمد السعيد141494

الشيخ كفرالعلمىمبصرقندبوله محمود احمد حسن141495

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوينات فوزى عصام رضا141496

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشريف محمد محمد زياد141497

الشيخ كفرالعلمىمبصرجوهر الرازق عبد الدين كمال هانى زياد141498

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاللى محمد ثروت سعيد141499

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد العال عبد عبيد محمد سعد141500

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى ابو برهامى على سعيد141501

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين تاج محمد سعد عاصم141502

الشيخ كفرالعلمىمبصررجب فرج الشحات عوض الحميد عبد141503

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرزوق السيد اسماعيل احمد الرحمن عبد141504

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن الفتاح عبد ايمن الرحمن عبد141505

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزعيقى المنعم عبد محمد زهير الرحمن عبد141506

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخير ابو مرشدى محمد ممدوح هللا عبد141507

الشيخ كفرالعلمىمبصركاشف عبده جالل على141508

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى ابو برهامى على محمد على141509

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان ابو احمد احمد فارس141510



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5218

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن483فوه

ن398السالمية

ن448السالمية

راسبالسالمية

ثانالسالمية

ن353السالمية

ن499السالمية

ثانالسالمية

ثانالسالمية

ثانالسالمية

ثانالسالمية

ثانالسالمية

ن612السالمية

ثانالسالمية

ن415السالمية

راسبالسالمية

ثانالسالمية

ثانالسالمية

ثانالسالمية

ثانالسالمية

ن568السالمية

ن384مطوبس

ن608مطوبس

ن582مطوبس

ن484مطوبس

ثانمطوبس

ثانمطوبس

ثانمطوبس

ن403مطوبس

ثانمطوبس

ن397مطوبس

ثانمطوبس

ن609مطوبس

ن442مطوبس

ثانمطوبس

ثانمطوبس

ثانمطوبس

ن516مطوبس

ن374مطوبس

ن490مطوبس

ن393مطوبس

ن564مطوبس
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالبنا محمود محمود كمال كريم141511

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد المكارم ابو محمد احمد محمد141512

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدنف على محمد بركات محمد141513

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنزهى السيد سعيد محمد141514

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدناصورى ابراهيم وحيد سعد محمد141515

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعباسى الموجود عبد الستار عبد محمد141516

الشيخ كفرالعلمىمبصرجوده محمد كرم هللا عبد محمد141517

الشيخ كفرالعلمىمبصرمشرف على الحميد عبد محى محمد141518

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحفيظ عبد زيد ابو يوسف محمد141519

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه ابو حسن السيد محمود141520

الشيخ كفرالعلمىمبصرحرب ابو رزق على مروان141521

الشيخ كفرالعلمىمبصرالديب سعد قمرى مصطفى141522

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحوشى خميس محمد جابر هشام141523

الشيخ كفرالعلمىمبصرنافع احمد سيد المنعم عبد يسن141524

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا خير محمد سعد يوسف141525

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدناصورى وحيد سعد يوسف141526

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى النجاه ابو اللطيف عبد عصام يوسف141527

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار كمال سعيد احمد141528

الشيخ كفرالعلمىمبصرزهره الدين نور ابراهيم مطراوى احمد141529

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقراميطى محمد مختار الدين بهى احمد141530

الشيخ كفرالعلمىمبصرعون سعد المقتدر عبد الباسط عبد احمد141531

الشيخ كفرالعلمىمبصرنعيم محمد مصطفى نعيم احمد141532

الشيخ كفرالعلمىمبصرعون سعد المقتدر عبد الباسط عبد امير141533

الشيخ كفرالعلمىمبصرزهران محمد سعد سعد اكرم141534

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد العال عبد عبيد سعد حماده141535

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد سعد على محمد141536

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقن ربه عبد محمود محمد محمود141537

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم عطيه عزت اشرف احمد141538

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخير ابو يوسف هللا عبد ايمن احمد141539

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم خليل شعبان هللا عبد احمد141540

الشيخ كفرالعلمىمبصرقنديل على السيد النبوى ماهر احمد141541

الشيخ كفرالعلمىمبصراالمام ابراهيم محمود احمد141542

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى الهادى عبد لطفى مصطفى احمد141543

الشيخ كفرالعلمىمبصرشادى ابو مخيمر انور ممدوح احمد141544

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجا ابو حسن محمد حسن محمد اسامه141545

الشيخ كفرالعلمىمبصربغدوده احمد السيد رمضان محمود اسالم141546

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبسطاويسى السيد رشاد ماهر وليد اسالم141547

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان احمد محمد احمد ايمن141548

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعشرى على محمد السيد بيجاد141549

الشيخ كفرالعلمىمبصرسلطان مصطفى الوهاب عبد مصطفى رمضان141550

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد فهمى هللا عبد ناصر زياد141551

الشيخ كفرالعلمىمبصركريم حسن الرؤف عبد سامح الرؤف عبد141552
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ثانمطوبس

ن487مطوبس

ن375مطوبس

ن451مطوبس

ثانمطوبس

ن469مطوبس

ثانمطوبس

راسبمطوبس

ثانمطوبس

راسبمطوبس

ثانمطوبس

ثانمطوبس

ثانمطوبس

ن365مطوبس

ثانمطوبس

ثانمطوبس

راسبمطوبس

ن474مطوبس

راسبمطوبس

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

ن483بكار بنى

ثانبكار بنى

ن418بيال

ن428بيال

راسببيال

ن601بيال

ن565بيال

ن461.5بيال

ن538بيال

ن403بيال

ن591بيال

ن493بيال

ن461بيال

ن600بيال

ثانبيال

ن569بيال

ن600بيال
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالعشرى على محمد السيد الرحمن عبد141553

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن على المقصود عبد خالد الرحمن عبد141554

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبسطويسى الحى عبد جميل رضا الرحمن عبد141555

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجيد عبد العزيز عبد محمد هللا عبد141556

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيره محمد الخالق عبد مسعد هللا عبد141557

الشيخ كفرالعلمىمبصرسلطان مصطفى الوهاب عبد يوسف الوهاب عبد141558

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد احمد على احمد على141559

الشيخ كفرالعلمىمبصركنانى احمد الفتاح عبد حمدى عمر141560

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد رمضان المقتدر عبد محمد عمر141561

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى سليمان اسماعيل احمد عمرو141562

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه سالم عقل سالم فارس141563

الشيخ كفرالعلمىمبصرريا ابو على الرازق عبد السيد متولى141564

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجد ابو الحميد عبد محب محمد محب141565

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم احمد الغفار عبد ابراهيم محمد141566

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعشرى الحليم عبد محمد العشرى محمد141567

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الشناوى محمد ايهاب محمد141568

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدايم عبد مرسى احمد جمعه محمد141569

الشيخ كفرالعلمىمبصراالتربى ابراهيم نبوى حمدى محمد141570

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهادى عبد المقصود عبد العظيم عبد محمد141571

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد السعيد هللا عبد محمد141572

الشيخ كفرالعلمىمبصرقمبر محمود مصطفى هشام محمد141573

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ هللا عبد غالب السيد حمدى محمود141574

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن على المقصود عبد خيرى محمود141575

الشيخ كفرالعلمىمبصرسويلم محمود ابراهيم اسماعيل مصطفى141576

الشيخ كفرالعلمىمبصرالششتاوى السعيد السيد السعيد مصطفى141577

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدالى ابراهيم محمد السعيد مصطفى141578

الشيخ كفرالعلمىمبصرقنديل احمد محمود السيد مصطفى141579

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد حافظ على حسام مصطفى141580

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهادى عبد سعد الراعى هانى ممدوح141581

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الفتاح عبد المنعم عبد هانى141582

الشيخ كفرالعلمىمبصرفصاده السيد بدير السيد السيد يوسف141583

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقصبى يونس الواحد عبد احمد يونس141584

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنبى حسب محمد هللا عبد عوض ابراهيم141585

الشيخ كفرالعلمىمبصرفهمى محمد الديسطى السيد احمد141586

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد عوض شاكر احمد141587

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم احمد مسعد الباسط عبد احمد141588

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنبى عبد شعبان عنتر احمد141589

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عطا فهمى ممدوح احمد141590

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل حسن محمد فتحى حماده141591

الشيخ كفرالعلمىمبصرعرابى محمد فريد سامى141592

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم احمد الحليم عبد خالد طارق141593

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه الجيد عبد منير العزيز عبد عمر141594
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ن551بيال

ن497بيال

ن404بيال

ثانبيال

ن528بيال

ن380بيال

ن588بيال

ن409بيال

ن532بيال

ن511بيال

ن527بيال

ثانبيال

ن334بيال

ثانبيال

ن415بيال

ن583بيال

ثانبيال

ن422بيال

ن454بيال

ن567بيال

ن490بيال

ن460بيال

ن591بيال

ن543بيال

ثانبيال

ثانبيال

ن429بيال

ن371بيال

ثانبيال

ن513بيال

ن407بيال

ن406بيال

ن602كفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ن454كفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ن454كفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ن420كفرالجرايدة

ن458كفرالجرايدة

ن582كفرالجرايدة
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى سالم على فتحى عمر141595

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاد الحسينى جاد احمد محمد141596

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى صالح محمد السيد محمد141597

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنسى هللا عطيه احمد المنسى محمد141598

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو الشربينى السيد حسام محمد141599

الشيخ كفرالعلمىمبصرفهمى محمد الديسطى السيد معاذ141600

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو صادق ياسين احمد ياسين141601

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى احمد السيد ابراهيم احمد ابراهيم141602

الشيخ كفرالعلمىمبصرالليثى السيد محمد عزت ابراهيم141603

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد احمد يونس عطاء احمد141604

الشيخ كفرالعلمىمبصرحواش الصاوى محمد محمد احمد141605

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم عطيه محمد احمد141606

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجليل عبد حسن محمود احمد141607

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحداد الجوهرى احمد العزيز عبد حسنى اسامه141608

الشيخ كفرالعلمىمبصرعفيفى ابراهيم متولى محمد اسالم141609

الشيخ كفرالعلمىمبصرامام هللا عبد السالم عبد امام141610

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمد االمام محمد امام141611

الشيخ كفرالعلمىمبصرسنار عوض محمد محمود خالد141612

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد السيد انور السيد رضا141613

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبيلى السالم عبد مصطفى محمد الرحمن عبد141614

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدمياطى يوسف العزيز عبد محمد العزيز عبد141615

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد السعيد محمد على141616

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان ابراهيم يوسف محمود طاهر141617

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمد ابراهيم فارس141618

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد عثمان ابراهيم محمد141619

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاد العاطى عبد احمد العاطى عبد احمد محمد141620

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزاهد محمد يوسف ابراهيم محمود141621

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعفان الحليم عبد محمد مصطفى محمد محمود141622

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى حسن عيسى حسن مصطفى141623

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبيلى السالم عبد مصطفى حمدى مصطفى141624

الشيخ كفرالعلمىمبصروزه على على يونس مصطفى141625

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى يوسف المجد ابو يوسف141626

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم صالح صالح ابراهيم141627

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم جمعه احمد بسطويسى احمد141628

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى الحفيظ عبد حامد احمد141629

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعيد محمد حسنى احمد141630

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوهاب عبد العزيز عبد شوقى احمد141631

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد ابراهيم عابد احمد141632

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمد احمد على احمد141633

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد احمد محمود الباسط عبد امير141634

الشيخ كفرالعلمىمبصرنجم محمد احمد صبحى انس141635

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم هللا عبد محمد حازم141636
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ن600كفرالجرايدة

ن532كفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ن427كفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ن502كفرالجرايدة

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ن539الطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ن503الطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ن443الطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ن384الطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ن424الحامول

ن473الحامول

ن466الحامول

ثانالحامول

ن576الحامول

ثانالحامول

ثانالحامول

متخلفالحامول

ثانالحامول

متخلفالحامول
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الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد السالم عبد الرازق عبد خالد شريف141637

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد السيد مصطفى الدين ضياء141638

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى على رشاد الرحمن عبد141639

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجميل ابراهيم محمد حسين هانى الرحمن عبد141640

الشيخ كفرالعلمىمبصرعقل الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح عبد141641

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان احمد النبوى احمد هللا عبد141642

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد على هللا عبد141643

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته محمد الدايم عبد محمد محمد هللا عبد141644

الشيخ كفرالعلمىمبصرالششتاوى فتحى نصر عمر141645

الشيخ كفرالعلمىمبصرجادو احمد كمال محمد كمال141646

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته متولى الحميد عبد جمعه محمد141647

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد عويس هللا عبد حماده محمد141648

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعنين ابو محمد عطيه رزق محمد141649

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمال على متولى على سعد محمد141650

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه السيد صالح محمد141651

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد احمد محمود الباسط عبد محمد141652

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود احمد الشحات المحسن عبد محمد141653

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد مصطفى عماد محمد141654

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد على العاطى عبد وليد محمد141655

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد محمد يوسف محمد141656

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى الفتوح ابو السعيد محمود141657

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف قاسم العظيم عبد ايمن محمود141658

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكرداوى السيد الغفار عبد صالح وليد141659

الشيخ كفرالعلمىمبصرمجاهد عنتر السيد ابراهيم السيد141660

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى محمود ناجى عزيز احمد141661

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد بكر عنتر احمد141662

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمود احمد محمد احمد141663

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم هاشم الهادى عبد حسنى اشرف141664

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد حسن عادل حسن141665

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى محمد العزيز عبد مصطفى العزيز عبد141666

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان محمد سليمان خالد الغنى عبد141667

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجارحى شعبان السيد شحاته هللا عبد141668

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل البسطويسى محمد محمد عمر141669

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السيد محمد ابراهيم محمد141670

الشيخ كفرالعلمىمبصرصبره السيد الحى عبد بكر طارق محمد141671

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنبى عبد الصاوى محمد مجدى محمد141672

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم غازى ابراهيم السيد ابراهيم141673

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمغازى ابراهيم محروس ابراهيم141674

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدليل غازى الوهاب عبد ابراهيم احمد141675

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق طالب ابو نجاح السعيد طالب ابو141676

الشيخ كفرالعلمىمبصرالتركى ابراهيم محمد محمد ابراهيم احمد141677

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمه ابو محمد احمد محمد احمد141678
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ن585الحامول

ن625الحامول

ن572الحامول

ن592الحامول

ثانالحامول

ن473الحامول

ثانالحامول

ن542الحامول

ن550الحامول

ثانالحامول

ن559الحامول

ن608الحامول

ن600الحامول

ن561الحامول

ثانالحامول

ن585الحامول

ن470الحامول

ثانالحامول

ن532الحامول

ثانالحامول

ثانالحامول

ثانالحامول

ثانالحامول

ن470الزعفران

ن527الزعفران

ن542الزعفران

ن495الزعفران

ن525الزعفران

ثانالزعفران

ن442الزعفران

ثانالزعفران

ن537الزعفران

ن466الزعفران

ن458الزعفران

راسبالزعفران

ن528الزعفران

ثانابوسكين

راسبابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ن398ابوسكين
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الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عطا ابراهيم محمد محمد احمد141679

الشيخ كفرالعلمىمبصرهندى محمد السيد السيد سمير احمد141680

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمتولى الوهاب عبد السيد اسامه141681

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوهاب عبد الحق عبد المقصود عبد اسالم141682

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر العوضى قاسم عادل السيد141683

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان محمد احمد الحسن141684

الشيخ كفرالعلمىمبصرعاصى مصطفى المنعم عبد الدسوقى الدين حسام141685

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السيد محمد عطيه حسام141686

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرسى محمد الحميد عبد حسام141687

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان عطيه سليمان السيد صالح141688

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى احمد رشاد احمد عمرو141689

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبروك محمد مبروك محمد الرحمن عبد141690

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمتولى على مصباح على141691

الشيخ كفرالعلمىمبصرغزاله ابو الحليم عبد سعد رفيق محمد141692

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد فوزى رضا محمد141693

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسميع عبد احمد الكحالوى محمد141694

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى طه سعيد محمد141695

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد الجواد عبد السالم عبد محمد141696

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن الحفنى صبرى هانى محمد141697

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده سالم سالم رمضان محمد141698

الشيخ كفرالعلمىمبصرطه صابر محمد محمد محمود141699

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد ابراهيم ماجد محمود141700

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد جباره احمد محمود141701

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسطوحى الرحمن عبد منصور محمد محمود141702

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمهدى السيد رمضان هانى مسعود141703

الشيخ كفرالعلمىمبصرالديسطى يوسف احمد سميح مصطفى141704

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السيد محمد عبده مصطفى141705

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى احمد نعمان نعمان141706

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبيومى عوض السيد يوسف141707

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد يوسف محمد يوسف141708

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبص محمد اللطيف عبد جمال ابراهيم141709

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدوانسى ابراهيم محمد مسعد ابراهيم141710

الشيخ كفرالعلمىمبصرعرب حسن محمد محمود رجب احمد141711

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى احمد محمد احمد141712

الشيخ كفرالعلمىمبصردغيدى محمد محمد احمد141713

الشيخ كفرالعلمىمبصرنوار الحميد عبد العظيم عبد ياسر احمد141714

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد بدير محمد اسامه141715

الشيخ كفرالعلمىمبصردغيدى محمد اسامه اسالم141716

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمل عطا الرازق عبد اسالم141717

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحمادى الغنى عبد العزيز عبد اسالم141718

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمد رمضان محمد ايهاب141719

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد شحاته موسى الصمد عبد حسام141720



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5228

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانابوسكين

ن427ابوسكين

ثانابوسكين

راسبابوسكين

ثانابوسكين

ن502ابوسكين

ثانابوسكين

ن503ابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ن379ابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

متخلفابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ن363ابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

ثانابوسكين

راسبابوسكين

راسبابوسكين

ثانابوسكين

ن536بلطيم

ن530بلطيم

راسببلطيم

ن413بلطيم

ثانبلطيم

ثانبلطيم

ن590بلطيم

ثانبلطيم

ن465بلطيم

ن451بلطيم

ثانبلطيم

ن487بلطيم
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الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ياسر احمد حكم141721

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد السيد الدين صالح خالد141722

الشيخ كفرالعلمىمبصركيالنى محمد محمد خالد141723

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد النبى عبد شعبان شهدى زياد141724

الشيخ كفرالعلمىمبصروهيب محمود فريد الغريب سهيل141725

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف احمد محمود محمد عالء141726

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمود السالم عبد الرحمن عبد141727

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطاب متولى خليل محمد الرحمن عبد141728

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاشم التواب عبد ابراهيم حسن السالم عبد141729

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغبور محمد عباس محمد خالد هللا عبد141730

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم السيد شعبان هللا عبد141731

الشيخ كفرالعلمىمبصرشور ابو محمود السالم عبد هللا عبد141732

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد اللطيف عبد السعيد محمد هللا عبد141733

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد المحسن عبد هللا عبد المحسن عبد141734

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم المغنى عبد على المغنى عبد141735

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى الوهاب عبد حسن الوهاب عبد141736

الشيخ كفرالعلمىمبصرعميره محمد على ابراهيم على141737

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى متولى متولى مختار عمر141738

الشيخ كفرالعلمىمبصرشهاب احمد هللا عبد يسرى عمر141739

الشيخ كفرالعلمىمبصرسكوت حسن فتحى السيد محمد141740

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى محمود الدين عز سيد محمد141741

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدعدر محمد حسن رضا محمد محمد141742

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغفار عبد هللا عبد محمد مهنى محمد141743

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمهدى محمد فؤاد يحى محمد141744

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد حامد السيد محمود141745

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدويك محمد كامل رضا محمود141746

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه عوض يوسف عوض محمود141747

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم السعيد حماده مصطفى141748

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمزين محمد فتحى رمضان معاذ141749

الشيخ كفرالعلمىمبصرباشا محمد عباس المنعم عبد ممدوح141750

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحداد مجاهد الاله عبد عوض يسرى141751

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمير يوسف جمعه عزت يوسف141752

الشيخ كفرالعلمىمبصرندا منصور محمود ابراهيم141753

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكوتيحى الغنى عبد بكر السيد بكر ابو141754

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد حمود سعيد حمود حازم141755

الشيخ كفرالعلمىمبصرشادى على احمد على رمضان141756

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقلفاط محمود الشحات محمد زياد141757

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبنا على مختار السيد هللا عبد141758

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد محمد محمد عالء عمر141759

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره السالم عبد على ابراهيم محمد141760

الشيخ كفرالعلمىمبصرنوايه محمد المنعم عبد السيد محمد141761

الشيخ كفرالعلمىمبصرمدكور محمد محمد رياض محمد141762
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ن421بلطيم
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الدقهليةالعلمىمبصرعقل محمد محمد جمال احمد141763

الدقهليةالعلمىمبصراحمد عبده حمدى احمد141764

الدقهليةالعلمىمبصرالمصيلحى المرسى رضا احمد141765

الدقهليةالعلمىمبصرعابد محمد احمد صابر احمد141766

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد طه محمد طه احمد141767

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد على احمد141768

الدقهليةالعلمىمبصريوسف هارون هيثم احمد141769

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد يوسف احمد141770

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد محمود احمد141771

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد الرحمن عبد محمد اسالم141772

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود المنعم عبد المعطى عبد السيد141773

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى الحميد عبد ابراهيم حسام141774

الدقهليةالعلمىمبصرعطا رزق رضا حسن141775

الدقهليةالعلمىمبصربسيونى محمد خيرى خالد141776

الدقهليةالعلمىمبصرسالم صبرى احمد طارق141777

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد مجدى طارق141778

الدقهليةالعلمىمبصرالجواد عبد حلمى نبيل عاطف141779

الدقهليةالعلمىمبصرالباز المطلب عبد ايمن الرحمن عبد141780

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد عابد الفتاح عبد141781

الدقهليةالعلمىمبصرحسن ابراهيم حسين هللا عبد141782

الدقهليةالعلمىمبصرالعظيم عبد عفيفى العظيم عبد هللا عبد141783

الدقهليةالعلمىمبصرعوض مسلم ابو عماد هللا عبد141784

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد محمد هللا عبد141785

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد فتحى ناصر الدين عالء141786

الدقهليةالعلمىمبصرعبده رشاد عادل محسن141787

الدقهليةالعلمىمبصرالدين محى صبحى احمد محمد141788

الدقهليةالعلمىمبصرالنصر ابو الدين محى احمد محمد141789

الدقهليةالعلمىمبصرعلى اسماعيل اسامه محمد141790

الدقهليةالعلمىمبصرالرفاعى فؤاد الصادق محمد141791

الدقهليةالعلمىمبصرعطا ابراهيم حسن محمد141792

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور منصور سالمه محمد141793

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه الرزاق عبد المقصود عبد محمد141794

الدقهليةالعلمىمبصرالغريب السيد عرفات محمد141795

الدقهليةالعلمىمبصرحسن الليثى احمد محمود141796

الدقهليةالعلمىمبصرالعرابى محمد لطفى الظريف مصطفى141797

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى محمد الحسنين عادل ابراهيم141798

الدقهليةالعلمىمبصرعجور نصر احمد احمد احمد141799

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد فريد اشرف احمد141800

الدقهليةالعلمىمبصرالمعطى عبد المعطى عبد رضا احمد141801

الدقهليةالعلمىمبصرعلى زكريا الحسيب عبد احمد141802

الدقهليةالعلمىمبصردبسه هللا عبد هللا عبد هللا عبد احمد141803

الدقهليةالعلمىمبصرالمعطى عبد المعطى عبد عثمان احمد141804
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ثانالمنصورة

ن506المنصورة

ثانالمنصورة

ن443المنصورة

ن476المنصورة

راسبالمنصورة

ن378المنصورة

ثانالمنصورة

ن521المنصورة

ن588المنصورة

ن384المنصورة

ن570المنصورة

ن410المنصورة

ن429المنصورة

ن645المنصورة

ن557المنصورة

ن505المنصورة

ن377المنصورة

ن523المنصورة

ن553المنصورة

راسبالمنصورة

ن619المنصورة

ن541المنصورة

ن606المنصورة

ن585المنصورة

راسبالمنصورة

راسبالمنصورة

ن598المنصورة

ثانالمنصورة

ن359المنصورة

ن431المنصورة

ن524المنصورة

ثانالمنصورة

ن478المنصورة

ن567المنصورة

ن603الحجر اويش

ن491الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن618الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن548الحجر اويش

ن629الحجر اويش
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الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو الهادى عبد محمد احمد141805

الدقهليةالعلمىمبصرموسى البديع عبد حمدى اسامه141806

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم ابراهيم ايمن141807

الدقهليةالعلمىمبصرالعاطى عبد االمام االمام محمد حازم141808

الدقهليةالعلمىمبصرحامد السعيد راضى حامد141809

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد حسنى محمد حسنى141810

الدقهليةالعلمىمبصرصابر المتولى صابر حسين141811

الدقهليةالعلمىمبصرالخطيب يوسف يوسف يوسف حمدى141812

الدقهليةالعلمىمبصرالعمران ابو احمد عمران عمران سامح141813

الدقهليةالعلمىمبصربشار ابراهيم محمد انس عاصم141814

الدقهليةالعلمىمبصرالمحاسن ابو السيد حماده هللا عبد141815

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد السالم عبد على عالء141816

الدقهليةالعلمىمبصربشار حسن محمود عالء141817

الدقهليةالعلمىمبصرالمرغلى على هللا عبد على141818

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى احمد حليم عمر141819

الدقهليةالعلمىمبصرالجوهرى ناصر محمد عمرو141820

الدقهليةالعلمىمبصرزيد الحفيظ عبد ابراهيم محمد141821

الدقهليةالعلمىمبصرخيال محمد محمد احمد محمد141822

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد السعيد محمد141823

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد مروان السيد محمد141824

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان حسن بدير محمد141825

الدقهليةالعلمىمبصررمضان محمد رضا محمد141826

الدقهليةالعلمىمبصرعيد زكى محمد رضا محمد141827

الدقهليةالعلمىمبصررجب غنيم سامح محمد141828

الدقهليةالعلمىمبصرسليم السيد محمد سعد محمد141829

الدقهليةالعلمىمبصرالتابعى اسامه محمد محمد141830

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو محمد ابراهيم محمود141831

الدقهليةالعلمىمبصرالعاطى عبد العاطى عبد بشير محمود141832

الدقهليةالعلمىمبصرالدرينى بدير رضا محمود141833

الدقهليةالعلمىمبصرالحاكم عبد احمد احمد مصطفى141834

الدقهليةالعلمىمبصرفايد الدمرداش على حافظ مصطفى141835

الدقهليةالعلمىمبصربهلول محمد رمضان الرحيم عبد مصطفى141836

الدقهليةالعلمىمبصرسليم الغنى عبد الخضر عزت نبيل141837

الدقهليةالعلمىمبصرالبهوى رمضان رمضان رمضان هشام141838

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد احمد وليد141839

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد ذكريا يحى141840

الدقهليةالعلمىمبصرالحسينى صبحى الحميد عبد يحيى141841

الدقهليةالعلمىمبصرالعمران ابو احمد عمران عمران يوسف141842

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد المعاطى ابو اشرف احمد141843

الدقهليةالعلمىمبصرحجازى فتوح بليغ احمد141844

الدقهليةالعلمىمبصرعوض السعيد سليمان احمد141845

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته عطيه شحاته احمد141846
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ن604الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن631الحجر اويش

ن441الحجر اويش

ن619الحجر اويش

ن399الحجر اويش

ن602الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن520الحجر اويش

ن640الحجر اويش

ن471الحجر اويش

ن602الحجر اويش

ن520الحجر اويش

ن403الحجر اويش

ن553الحجر اويش

ن502الحجر اويش

ن514الحجر اويش

ن626الحجر اويش

ن465الحجر اويش

ن490الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن458الحجر اويش

ن450الحجر اويش

ن533الحجر اويش

ن516الحجر اويش

ن460الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن479الحجر اويش

ن536الحجر اويش

ن602الحجر اويش

ن414الحجر اويش

ن452الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن589الحجر اويش

ن614الحجر اويش

ن447الحجر اويش

ن346الحجر اويش

ن490الحجر اويش

ثانطناح

ن376طناح

ثانطناح

ن358طناح
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الدقهليةالعلمىمبصرحسن على العدل عادل احمد141847

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد الستار عبد العزيز عبد احمد141848

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد رمضان هللا عبد احمد141849

الدقهليةالعلمىمبصررزق عبده عطيه احمد141850

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى السالم عبد كمال احمد141851

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد ابراهيم محمد احمد141852

الدقهليةالعلمىمبصرعلى سمره ابو محمد احمد141853

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى احمد محمد احمد141854

الدقهليةالعلمىمبصراحمد القادر عبد خالد محمد احمد141855

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد عطوه محمد محمد احمد141856

الدقهليةالعلمىمبصرهالل رمضان محسن احمد141857

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد شحاته ابراهيم حمدى ادهم141858

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد اشرف اسامه141859

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد السيد عزت اسالم141860

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الغفور عبد السيد اشرف141861

الدقهليةالعلمىمبصربدوى محمد ياسر اشرف141862

الدقهليةالعلمىمبصرالجوهرى صدقى شعبان الجوهرى141863

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد منصور العظيم عبد السيد141864

الدقهليةالعلمىمبصرعطا المطلب عبد محمد باسم141865

الدقهليةالعلمىمبصرعلى بركات اشرف بركات141866

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود ثروت محمد ثروت141867

الدقهليةالعلمىمبصراحمد حامد محمود حمدى141868

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد المحسن عبد محمد صالح141869

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد باسم ضياء141870

الدقهليةالعلمىمبصراحمد رزق السيد الرحمن عبد141871

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد حافظ الرحمن عبد141872

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد ناصر الرحمن عبد141873

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد رزق السيد هللا عبد141874

الدقهليةالعلمىمبصرخليل سالمه سعد محمد هللا عبد141875

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد وجيه عثمان141876

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد عالء141877

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد على محمود على141878

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود الفتاح عبد محمد عمار141879

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد المقصود عبد السيد محمد141880

الدقهليةالعلمىمبصرالحسن ابو مصطفى ربيع محمد141881

الدقهليةالعلمىمبصرفاضل السيد رمضان محمد141882

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد عالء محمد141883

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد عيد محمد141884

الدقهليةالعلمىمبصرالغفار عبد الغفار عبد محمود محمد141885

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود محمد141886

الدقهليةالعلمىمبصررمضان مصطفى نعيم محمد141887

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد السالم عبد وسام محمد141888
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ن490طناح

ن442طناح

ثانطناح

ن465طناح

ن555طناح

راسبطناح

ثانطناح

متخلفطناح

ثانطناح

ن356طناح

ن538طناح

ن355طناح

ن638طناح

ثانطناح

ثانطناح

ثانطناح

راسبطناح

ثانطناح

ن429طناح

ن555طناح

ن404طناح

ن438طناح

ن617طناح

ن607طناح

ثانطناح

ن618طناح

ن642طناح

ن373طناح

ن368طناح

ن553طناح

ن365طناح

ثانطناح

ثانطناح

ن509طناح

ن529طناح

ثانطناح

ن507طناح

ن467طناح

ثانطناح

ثانطناح

ن449طناح

ثانطناح
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الدقهليةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم احمد محمود141889

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد فهمى احمد محمود141890

الدقهليةالعلمىمبصرصالح محمود نافع محمد محمود141891

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى محمد منصور محمد منصور141892

الدقهليةالعلمىمبصرالعفش رمضان هالل حمدى ايمن141893

الدقهليةالعلمىمبصرالمهدى محمد الحليم عبد يسرى اسامه141894

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم على ابراهيم عمار141895

الدقهليةالعلمىمبصرعطوه بكر ابو سمير محمد141896

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم العابدين زين على محمود141897

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد عادل محمد141898

الدقهليةالعلمىمبصرحسين على المعطى عبد حسن احمد141899

الدقهليةالعلمىمبصرحلمى محمد رضا احمد141900

الدقهليةالعلمىمبصرالمهدى محمد عصام هللا عبد141901

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد خالد هللا عبد141902

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد على احمد هللا عبد141903

الدقهليةالعلمىمبصرعمر احمد احمد محمود الرحمن عبد141904

الدقهليةالعلمىمبصرالصعيدى معوض عماد هللا عبد141905

الدقهليةالعلمىمبصرالبغدادى محمد محمد هللا عبد141906

الدقهليةالعلمىمبصرعيد المعبود عبد خالد محمد141907

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد ابو المتولى رمضان محمد141908

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد طارق محمد141909

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد محمود محمد141910

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد محمود ناجى141911

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد الهادى عبد احمد ابراهيم141912

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ذكى فرحات احمد ابراهيم141913

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد توفيق طارق ابراهيم141914

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم زيد ابو محمد ابراهيم141915

الدقهليةالعلمىمبصرعقل ابراهيم مصطفى اسامه احمد141916

الدقهليةالعلمىمبصرعبده السيد السعيد احمد141917

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه حامد حامد احمد141918

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور احمد حسن احمد141919

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد السيد السعيد محمد احمد141920

الدقهليةالعلمىمبصرعباس اللطيف عبد ممدوح احمد141921

الدقهليةالعلمىمبصرعباس ابراهيم احمد اسالم141922

الدقهليةالعلمىمبصرالنجا ابو محمد صالح سمير اسالم141923

الدقهليةالعلمىمبصرصادق السعيد منتصر اسالم141924

الدقهليةالعلمىمبصرعواد محمد محمد حسن خالد141925

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو فتوح عبده خالد141926

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان محمد شعبان محمد شريف141927

الدقهليةالعلمىمبصرجمعه محمد حمدى طارق141928

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد محمد صالح الرحمن عبد141929

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد شعبان اشرف هللا عبد141930
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ن539طناح

ن551طناح

ثانطناح

ن471طناح

ن421شها

ن440شها

ن447شها

ن467شها

ن528شها

ن488شها

ثاناالعجر كفر

ن470االعجر كفر

ن528االعجر كفر

ن604االعجر كفر

ن539االعجر كفر

ن572االعجر كفر

ن524االعجر كفر

ن561االعجر كفر

ن476االعجر كفر

ن436االعجر كفر

ن517االعجر كفر

ن500االعجر كفر

ن534االعجر كفر

ن462تلبانة

ن445تلبانة

ثانتلبانة

ن566تلبانة

ن585تلبانة

ن520تلبانة

ثانتلبانة

ن531تلبانة

ن521تلبانة

ن502تلبانة

ن432تلبانة

ثانتلبانة

ن494تلبانة

ن539تلبانة

ثانتلبانة

ثانتلبانة

ثانتلبانة

ن450.5تلبانة

ن619تلبانة
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الدقهليةالعلمىمبصرالشاذلى مصطفى محمد منتصر على141931

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه كامل مختار عمر141932

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد حسن الرفاعى عمرو141933

الدقهليةالعلمىمبصرعوض البسيونى بليغ عوض كريم141934

الدقهليةالعلمىمبصرسليم الدسوقى بدران السيد محمد141935

الدقهليةالعلمىمبصرخليل على محمود عادل محمد141936

الدقهليةالعلمىمبصرقوره حلمى محمد محمد141937

الدقهليةالعلمىمبصرسيد محمد حسين الرزاق عبد مصطفى محمد141938

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم فهيم ناصر محمد141939

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى المنعم عبد فتحى هانى محمد141940

الدقهليةالعلمىمبصرالمندراوى يوسف محمد جمال ابراهيم141941

الدقهليةالعلمىمبصرالتواب عبد احمد السيد احمد141942

الدقهليةالعلمىمبصرحسن البهلول هارون ابراهيم احمد141943

الدقهليةالعلمىمبصرشفيق السيد شفيق احمد141944

الدقهليةالعلمىمبصرالقطرى السيد على شوقى احمد141945

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد حامد محمود حامد141946

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه عطيه حامد السيد حامد141947

الدقهليةالعلمىمبصراحمد عثمان الدين حسام الرحمن عبد141948

الدقهليةالعلمىمبصرالصغير محمد الناصر عبد الرحمن عبد141949

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى صابر رزق ابراهيم محمد141950

الدقهليةالعلمىمبصرفتوح العظيم عبد رضا احمد141951

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد الرحمن عبد سرحان احمد141952

الدقهليةالعلمىمبصرالفقى على على احمد141953

الدقهليةالعلمىمبصرعبده الحسانين مصباح احمد141954

الدقهليةالعلمىمبصريوسف االمام محمد االمام141955

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى عطيه احمد بكر141956

الدقهليةالعلمىمبصرعلى على اسماعيل الدين صالح141957

الدقهليةالعلمىمبصرعالم ياقوت عالم طارق141958

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى السيد عاطف عاصم141959

الدقهليةالعلمىمبصراحمد حسين احمد الرحمن عبد141960

الدقهليةالعلمىمبصرفؤاد احمد العيسوى الرحمن عبد141961

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد ابراهيم محمد الرحمن عبد141962

الدقهليةالعلمىمبصرعلى المتولى محمد الرحمن عبد141963

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد حسين الفتاح عبد141964

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو العزيز عبد السيد هللا عبد141965

الدقهليةالعلمىمبصربكر فوزى على هللا عبد141966

الدقهليةالعلمىمبصرعلى لبيب اشرف عمر141967

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد على على عمر141968

الدقهليةالعلمىمبصرمجر احمد زكى طارق كريم141969

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد الرحمن عبد محمود كريم141970

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد محمد ابراهيم محمد141971

الدقهليةالعلمىمبصرالموافى زيد ابو احمد محمد141972
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ثانتلبانة

ن590تلبانة

ثانتلبانة

راسبتلبانة

ثانتلبانة

ن591تلبانة

ن601تلبانة

ن604تلبانة

ن645تلبانة

ن462تلبانة

ن495سالمون

راسبسالمون

ن416سالمون

ن446سالمون

ن492سالمون

ن446سالمون

ن574سالمون

ن635سالمون

ن585سالمون

ن598سالمون

ن564نقيطة

ن539نقيطة

ن622نقيطة

راسبنقيطة

ن393نقيطة

ن457نقيطة

ن524نقيطة

ن349نقيطة

ن468نقيطة

ن410نقيطة

ن569نقيطة

ن526نقيطة

ثاننقيطة

ن394.5نقيطة

ن567نقيطة

ن474نقيطة

ن578نقيطة

ن588نقيطة

ن448نقيطة

ن377نقيطة

ثاننقيطة

ن414نقيطة
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الدقهليةالعلمىمبصرالعظيم عبد ذاكى حسان الذاكى محمد141973

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود المطلب عبد السيد محمد141974

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى محمد محمد السيد محمد141975

الدقهليةالعلمىمبصرعبده محمد محمد توفيق محمد141976

الدقهليةالعلمىمبصرعيد المنعم عبد حسن محمد141977

الدقهليةالعلمىمبصرالسعود ابو احمد محمد سامى محمد141978

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد عرابى محمد141979

الدقهليةالعلمىمبصرحسن على عيد عيد محمد141980

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد شعبان مجدى محمد141981

الدقهليةالعلمىمبصرعلى حسن على محمود محمد141982

الدقهليةالعلمىمبصرحامد السيد حامد محمود141983

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمود هللا عبد محمود141984

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد بدير محروس محمود141985

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عيد على عيد141986

الدقهليةالعلمىمبصرحجازى الواحد عبد الفتاح عبد احمد141987

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الستار عبد الفتاح عبد محمد احمد141988

الدقهليةالعلمىمبصرعباس المغاورى عيد اسالم141989

الدقهليةالعلمىمبصرعبده فاروق احمد ايمن141990

الدقهليةالعلمىمبصرعباس ابراهيم محمد بسام141991

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه عوضين محمد شريف141992

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى المتولى سعد الرحمن عبد141993

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد االتربى محمد الرحمن عبد141994

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود يسرى عالء فارس141995

الدقهليةالعلمىمبصرالباز محمد فتوح محمد141996

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد محمد141997

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه عوضين الحسن ابو محمود141998

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد على محمد مدحت141999

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود يسرى هشام مصطفى142000

الدقهليةالعلمىمبصرالغندور الحسينى السيد السيد احمد142001

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد حمدى محمد سامح احمد142002

الدقهليةالعلمىمبصرالاله عبد احمد محمد احمد142003

الدقهليةالعلمىمبصرحسن اسماعيل محمد اسماعيل142004

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد عصمت الحميد عبد حسين142005

الدقهليةالعلمىمبصرحامد الدسوقى حامد خالد142006

الدقهليةالعلمىمبصرالشريف فتحى خالد الرحمن عبد142007

الدقهليةالعلمىمبصركمال محمد وليد الرحمن عبد142008

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمود الحميد عبد محمود142009

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم اشرف احمد142010

الدقهليةالعلمىمبصرعمر احمد السيد امير142011

الدقهليةالعلمىمبصرحافظ محمد العظيم عبد بسام142012

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد حسين حسن حسين142013

الدقهليةالعلمىمبصريوسف محمد طه ايمن شعيب142014
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ن476نقيطة

ن483نقيطة

ن617نقيطة

ن521نقيطة

ن494نقيطة

ن486نقيطة

ن475نقيطة

ثاننقيطة

ن585نقيطة

ثاننقيطة

ن550نقيطة

ن588نقيطة

ثاننقيطة

راسبنقيطة

ن534البرامون

ن464البرامون

ثانالبرامون

ن534البرامون

ن513البرامون

ثانالبرامون

ن476البرامون

ن624البرامون

ن567البرامون

ن536البرامون

راسبالبرامون

ثانالبرامون

راسبالبرامون

ثانالبرامون

ثانالشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

ن469الشافعى االمام

ن435الشافعى االمام

راسبالشافعى االمام

راسبالشافعى االمام

ن521الشافعى االمام

ن603الشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

ثاندمنة محلة

ن563دمنة محلة

ن523دمنة محلة

ن505دمنة محلة

ثاندمنة محلة
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الدقهليةالعلمىمبصرمحمد مصطفى برهام الرحمن عبد142015

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عوض الشبراوى محمد142016

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه السيد عصام محمد142017

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد صالح السيد معتز142018

الدقهليةالعلمىمبصرحسن احمد مصطفى احمد142019

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الستار عبد على اسالم142020

الدقهليةالعلمىمبصرعمر السيد جبر السيد142021

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم المنعم عبد محمد ايهاب142022

الدقهليةالعلمىمبصرالباز حلمى حلمى حمدى142023

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الخالق عبد النبى عبد شريف142024

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الخالق عبد على عادل142025

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد حسن الرحمن عبد142026

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد عصام الرحمن عبد142027

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد العظيم عبد اشرف العظيم عبد142028

الدقهليةالعلمىمبصرالجيد عبد محسوب الدين جمال هللا عبد142029

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد العزيز عبد هشام هللا عبد142030

الدقهليةالعلمىمبصرصابر حامد ايمن كريم142031

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى صالح صالح ايمن محمد142032

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد مسعد محمد142033

الدقهليةالعلمىمبصراحمد فوزى جمعه محمود142034

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد الحميد عبد مصطفى142035

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم حسين حامد مجدى وليد142036

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد ابراهيم ود ابراهيم142037

الدقهليةالعلمىمبصرالمنعم عبد فخرى عماد احمد142038

الدقهليةالعلمىمبصرالحى عبد رمضان محمود احمد142039

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان عيد عطا سليمان142040

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حسين احمد الدين ضياء142041

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد السيد محمد الرحمن عبد142042

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى محمود اشرف لؤى142043

الدقهليةالعلمىمبصرالقصبى محمد احمد محمد142044

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد اشرف محمد142045

الدقهليةالعلمىمبصرالقدوس عبد ابراهيم سعد محمد142046

الدقهليةالعلمىمبصريونس السيد يونس احمد محمود142047

الدقهليةالعلمىمبصرالكاتب على الغنى عبد على معاذ142048

الدقهليةالعلمىمبصرهالل محمد محمد ابراهيم142049

الدقهليةالعلمىمبصرعلى حامد سارى احمد142050

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود حامد ابراهيم حامد142051

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد الصبرى رامى142052

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد عثمان هللا عبد142053

الدقهليةالعلمىمبصراحمد شعبان احمد محمد142054

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم يوسف احمد محمد142055

الدقهليةالعلمىمبصريوسف سعد جمال محمد142056
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ن472دمنة محلة

ن435دمنة محلة

ن530دمنة محلة

ن400دمنة محلة

ثاندمنة محلة منية

ثاندمنة محلة منية

ن412دمنة محلة منية

ن456دمنة محلة منية

ن435دمنة محلة منية

ن518دمنة محلة منية

ن550دمنة محلة منية

ن604دمنة محلة منية

ن629دمنة محلة منية

ن457دمنة محلة منية

ن572دمنة محلة منية

ثاندمنة محلة منية

ثاندمنة محلة منية

ن457دمنة محلة منية

ن567دمنة محلة منية

ن550دمنة محلة منية

ن587دمنة محلة منية

راسبدمنة محلة منية

ثانبدواى

ن594بدواى

ن469بدواى

ن588بدواى

ن407بدواى

ن377بدواى

ن520بدواى

ن518بدواى

ن441بدواى

ن529بدواى

ن518بدواى

ن554بدواى

ن403عزون ميت

ن411عزون ميت

ن496عزون ميت

ن523عزون ميت

ن469عزون ميت

ن577عزون ميت

ثانعزون ميت

ن441عزون ميت



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5245

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد حازم محمد142057

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد حمدى محمد142058

الدقهليةالعلمىمبصرعلى مصطفى سامى مجدى محمد142059

الدقهليةالعلمىمبصرالمنوفى ابراهيم محمد وصفى محمد142060

الدقهليةالعلمىمبصرمعوض السيد سعد محمود142061

الدقهليةالعلمىمبصرخلف محمد محمود محمد محمود142062

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد فوزى مصطفى142063

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد على محمد محمد الدين نور142064

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم المتولى مهران عصام احمد142065

الدقهليةالعلمىمبصررشاد جالل عصام اسامه142066

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو الدين كمال باسم اسالم142067

الدقهليةالعلمىمبصرصديق االمام السيد االمام142068

الدقهليةالعلمىمبصرالزهرى احمد السيد الرحمن عبد رضا142069

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد السعيد عالء شعبان142070

الدقهليةالعلمىمبصرعرفه عرفه عرفه الرحمن عبد142071

الدقهليةالعلمىمبصرالدين شرف عمر عيد الرحمن عبد142072

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد الظريف المجيد عبد العزيز عبد142073

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد على سعد هللا عبد142074

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم حسن محمد هللا عبد142075

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد على سعد على142076

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد كامل صبح كريم142077

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد فتحى السعودى محمد142078

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السعيد محمد السعيد محمد142079

الدقهليةالعلمىمبصرعرفه عرفه عرفه السيد محمد142080

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل حماد الحسينى حماد محمد142081

الدقهليةالعلمىمبصرالقصبى احمد شعبان محمد142082

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد المعاطى ابو مصطفى محمد142083

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الحكيم عبد مصطفى محمد142084

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى مهران مصطفى محمد142085

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد زاهر ناصف محمد142086

الدقهليةالعلمىمبصراحمد على الغفار عبد عادل مصطفى142087

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على شكرى السيد نادر142088

الدقهليةالعلمىمبصرالعوضى مصطفى السعيد هادى142089

الدقهليةالعلمىمبصرعلى جمال محمد يحيى142090

الدقهليةالعلمىمبصرنصار محمد ابراهيم وائل ابراهيم142091

الدقهليةالعلمىمبصرحسن التواب عبد اكرم احمد142092

الدقهليةالعلمىمبصررياض امين السعيد احمد142093

الدقهليةالعلمىمبصرحامد عمر حامد احمد142094

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد حامد عصمت احمد142095

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد احمد142096

الدقهليةالعلمىمبصرالشحات عوض محمود احمد142097

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد المجيد عبد وليد احمد142098
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ثانعزون ميت

ثانعزون ميت

ن463عزون ميت

ن435عزون ميت

ثانعزون ميت

ثانعزون ميت

ن550عزون ميت

ثانعزون ميت

ن472العز برق

ن547العز برق

ن570العز برق

ن604العز برق

ن571العز برق

ن441العز برق

ن584العز برق

ن445العز برق

متخلفالعز برق

ن406العز برق

ن448العز برق

ثانالعز برق

ن610العز برق

ن591العز برق

ن567العز برق

ن382العز برق

ن433العز برق

ن452العز برق

ثانالعز برق

ن403العز برق

ن617العز برق

ن588العز برق

ن617العز برق

راسبالعز برق

ن603العز برق

ن534العز برق

ن460النموذجى المنصورة

ن636النموذجى المنصورة

ن571النموذجى المنصورة

ن620النموذجى المنصورة

ن494النموذجى المنصورة

ن526النموذجى المنصورة

ن558النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5247

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةالعلمىمبصرامين فاروق وائل احمد142099

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد بديع هالل احمد142100

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم نعيم ابراهيم اسامه142101

الدقهليةالعلمىمبصرالسواح عثمان احمد عثمان اسامه142102

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الجليل عبد محمد انس142103

الدقهليةالعلمىمبصرفوده عمر السعيد بالل142104

الدقهليةالعلمىمبصرالعدل احمد محمد زياد142105

الدقهليةالعلمىمبصرعوض السيد عوض محمد ربيع142106

الدقهليةالعلمىمبصرالبندارى الوهاب عبد محمد شهاب142107

الدقهليةالعلمىمبصراالمام السيد محمد صالح142108

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد اسماعيل السالم عبد الرحمن عبد142109

الدقهليةالعلمىمبصرالمعطى عبد العزيز عبد سمير العزيز عبد142110

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الفتاح عبد محمد الدين عز142111

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد على هانى على142112

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد ايهاب محمد142113

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد ايهاب محمد142114

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد عادل محمد142115

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى الموجود عبد البديع عبد محمد142116

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد المحمدى الحميد عبد محمد142117

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السعيد السعيد العزيز عبد محمد142118

الدقهليةالعلمىمبصرمختار ابراهيم عطيه محمد142119

الدقهليةالعلمىمبصرالشحات عوض محمود محمد142120

الدقهليةالعلمىمبصرالصمد عبد ابراهيم محمود ايمن محمود142121

الدقهليةالعلمىمبصرحامد محمود حاتم محمود142122

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد رأفت المنعم عبد محمود142123

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد المعبود عبد محمد طارق مروان142124

الدقهليةالعلمىمبصرالقاضى فتحى احمد مصطفى142125

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد نبيه محمد نبيه142126

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد المعطى عبد محمود الدين نور142127

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان محمود عارف نبيل هشام142128

الدقهليةالعلمىمبصرحسن سيد السالم عبد صالح وليد142129

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد ابراهيم يوسف142130

الدقهليةالعلمىمبصرمعوض السيد معوض يوسف142131

الدقهليةالعلمىمبصرعلى فوزى الحلوانى احمد142132

الدقهليةالعلمىمبصرمعوض المتولى خالد احمد142133

الدقهليةالعلمىمبصرعيد جوده رمضان احمد142134

الدقهليةالعلمىمبصراحمد على محمد احمد142135

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد عثمان محمد حسام142136

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الزناتى مصطفى رمضان142137

الدقهليةالعلمىمبصرحسونه السيد محمد حمدى صالح142138

الدقهليةالعلمىمبصرسعد محمد عوض محمود صالح142139

الدقهليةالعلمىمبصرالشرقاوى مصطفى احمد وفيق عاطف142140
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ن488النموذجى المنصورة

ن472النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ن631النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ن480النموذجى المنصورة

ن606.5النموذجى المنصورة

ن543النموذجى المنصورة

ن577النموذجى المنصورة

ن639النموذجى المنصورة

ن590النموذجى المنصورة

ن471النموذجى المنصورة

ن586النموذجى المنصورة

ن510النموذجى المنصورة

ن458النموذجى المنصورة

ن399النموذجى المنصورة

ن392النموذجى المنصورة

ن606النموذجى المنصورة

ن584النموذجى المنصورة

ن401النموذجى المنصورة

ن482النموذجى المنصورة

ن567النموذجى المنصورة

ن612النموذجى المنصورة

ن398النموذجى المنصورة

ن639النموذجى المنصورة

ن551النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ن615النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ن592النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ن382على ميت

ن576على ميت

ن400على ميت

ثانعلى ميت

ثانعلى ميت

راسبعلى ميت

ن434على ميت

ن410.5على ميت

ثانعلى ميت



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5249

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد حسين الرحمن عبد142141

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى الشبراوى سمير الرحمن عبد142142

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الشافى عبد السيد عمار142143

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد محمد فرج رضا فرج142144

الدقهليةالعلمىمبصرالعال ابو محمد الباز حسين كريم142145

الدقهليةالعلمىمبصرالنجا ابو احمد ابراهيم العاطى عبد ماهر142146

الدقهليةالعلمىمبصرعبده محمد محمد اشرف محمد142147

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد المتولى السيد محمد142148

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد على صالح محمد142149

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى صالح محمد142150

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد صبح عبده محمد142151

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل هالل هالل محمد142152

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الشحات محمد محمود142153

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود فوزى محمد محمود142154

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان ابو محمد محمود مصطفى142155

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه الوهاب عبد ابراهيم رشاد ابراهيم142156

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين احمد ابراهيم هشام ابراهيم142157

الدقهليةالعلمىمبصرالبر عبد الحى عبد ايمن احمد142158

الدقهليةالعلمىمبصرحامد العزيز عبد عبده احمد142159

الدقهليةالعلمىمبصرعجيز حامد ابراهيم خيرى احمد142160

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الواحد عبد احمد محمد احمد142161

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل رمضان محمد محمد احمد142162

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى ابراهيم محمد مصطفى احمد142163

الدقهليةالعلمىمبصراحمد احمد التواب عبد حاتم الحسين142164

الدقهليةالعلمىمبصرالشيخ السيد الوهاب عبد جمعه اسامه اسالم142165

الدقهليةالعلمىمبصرفرج هللا عبد عبده احمد رضوان142166

الدقهليةالعلمىمبصراالزمازى ابراهيم على ايمن شريف142167

الدقهليةالعلمىمبصربركات السيد مشرف السيد ضياء142168

الدقهليةالعلمىمبصرموسى العزيز عبد هشام هللا عبد142169

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان محمد محمود طارق عثمان142170

الدقهليةالعلمىمبصرفرج محمد على محمد على142171

الدقهليةالعلمىمبصرالغنيمى احمد الغنيمى عمر142172

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد بخاطره احمد محمد142173

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه ابراهيم محمد خالد محمد142174

الدقهليةالعلمىمبصرقاسم رمضان الشحات رمضان محمد142175

الدقهليةالعلمىمبصرالعنتبلى العزيز عبد الحميد عبد على محمد142176

الدقهليةالعلمىمبصرالهاللى ابراهيم العظيم عبد نشأت محمد142177

الدقهليةالعلمىمبصركامل السيد ياسر محمد142178

الدقهليةالعلمىمبصراالزمازى ابراهيم محمد توفيق محمود142179

الدقهليةالعلمىمبصرالباز السيد الدين صالح محمود142180

الدقهليةالعلمىمبصرالصعيدى ابراهيم محمود ابراهيم وليد ابراهيم142181

الدقهليةالعلمىمبصرالحسن ابو حسن ابراهيم رجب ابراهيم احمد142182
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ن480على ميت

ن554على ميت

ثانعلى ميت

راسبعلى ميت

ن460على ميت

ن520على ميت

ن576على ميت

ن434على ميت

ثانعلى ميت

ن393على ميت

ن438على ميت

ن627على ميت

ثانعلى ميت

ن438على ميت

ن616على ميت

ن546الدنابيق

ثانالدنابيق

ن448الدنابيق

ثانالدنابيق

ن601الدنابيق

ن603الدنابيق

ن607الدنابيق

ن496الدنابيق

ن567الدنابيق

ن618الدنابيق

ن480الدنابيق

ن531الدنابيق

ن461الدنابيق

ن554الدنابيق

ن532الدنابيق

ن493الدنابيق

ن608الدنابيق

ثانالدنابيق

ن608الدنابيق

ن617الدنابيق

ثانالدنابيق

ن580الدنابيق

ن536الدنابيق

ثانالدنابيق

ن424الدنابيق

ثانغمر ميت

ن474غمر ميت
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الدقهليةالعلمىمبصرالسرياقوسى على حامد اسامه احمد142183

الدقهليةالعلمىمبصرالجوهرى محمد حامد جمال احمد142184

الدقهليةالعلمىمبصراالشقر اسماعيل احمد سليم احمد142185

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان سالمه العاطى عبد محمد احمد142186

الدقهليةالعلمىمبصرزاهر على السيد بسيونى وائل السيد142187

الدقهليةالعلمىمبصرعقل الغفار عبد احمد طاهر ايمن142188

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد الصادق عبد محسن بالل142189

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى محمد البيومى ايمن بيومى142190

الدقهليةالعلمىمبصرالصاوى احمد محمد احمد حماده جهاد142191

الدقهليةالعلمىمبصركشكه هللا عبد حامد المطلب عبد رفعت حارث142192

الدقهليةالعلمىمبصرالرؤف عبد حسن محمد مختار حسين142193

الدقهليةالعلمىمبصررواش محمد محمود سيد ناصر سيد142194

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمد شعبان شريف142195

الدقهليةالعلمىمبصرالعايدى احمد الجليل عبد احمد صالح142196

الدقهليةالعلمىمبصرزعزوع العوضى محمد مصطفى السيد صهيب142197

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان احمد راوى عمرو طه142198

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد الفتاح عبد نبيه حمزه عادل142199

الدقهليةالعلمىمبصرغالى الوهاب عبد محمد ايمن الرحمن عبد142200

الدقهليةالعلمىمبصرالشهابى متولى على جمال الرحمن عبد142201

الدقهليةالعلمىمبصرشنيش ابو محمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد142202

الدقهليةالعلمىمبصرفرحات محمد هللا عبد محمد هللا عبد142203

الدقهليةالعلمىمبصرالوكيل محمود على محمد على142204

الدقهليةالعلمىمبصرالعمريطى محمد هللا عبد ياسر عمار142205

الدقهليةالعلمىمبصرالعليمى حسن غريب خالد عمر142206

الدقهليةالعلمىمبصرزغلول القادر عبد الشافى عبد عالء عمر142207

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى محمد المولى عبد عثمان محمد عمرو142208

الدقهليةالعلمىمبصربدوى عطيه حسين محمد السيد محمد142209

الدقهليةالعلمىمبصرالماحى سليم فهمى امين محمد142210

الدقهليةالعلمىمبصرالقناوى محمد لطفى ايمن محمد142211

الدقهليةالعلمىمبصرشلش ابراهيم اللطيف عبد نبيل محمد ايمن محمد142212

الدقهليةالعلمىمبصرعامر محمد العزيز عبد جمال محمد142213

الدقهليةالعلمىمبصررمضان السعيد صادق حاتم محمد142214

الدقهليةالعلمىمبصربدر محمد الصاوى حسن محمد142215

الدقهليةالعلمىمبصرنصر شاكر الحميد عبد حمدى محمد142216

الدقهليةالعلمىمبصرالحداد المرسى العزيز عبد المرسى سعيد محمد142217

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان على امين الهادى عبد محمد142218

الدقهليةالعلمىمبصرالعفيفى عبده السيد محمود محمد142219

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود سعيد هللا عبد محمود محمد142220

الدقهليةالعلمىمبصرالخميسى احمد سعد مصطفى محمد142221

الدقهليةالعلمىمبصرااليه محمد الدسوقى مكرم محمد142222

الدقهليةالعلمىمبصرالصعيدى الرحمن عبد محمد رمضان محمود142223

الدقهليةالعلمىمبصردياب ابو على محمد السيد محمد محمود142224
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ن515غمر ميت

ثانغمر ميت

ن477غمر ميت

ن603غمر ميت

ن476غمر ميت

ن466غمر ميت

راسبغمر ميت

ن580غمر ميت

راسبغمر ميت

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

راسبغمر ميت

ن566غمر ميت

ن545غمر ميت

ن462غمر ميت

ن613غمر ميت

متخلفغمر ميت

ثانغمر ميت

راسبغمر ميت

ن631غمر ميت

ن609غمر ميت

ن468غمر ميت

متخلفغمر ميت

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

ن503غمر ميت

ثانغمر ميت

ن568غمر ميت

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

ن568غمر ميت

ن483غمر ميت

ن499غمر ميت

ن513غمر ميت

ن365غمر ميت

راسبغمر ميت

ن503غمر ميت

ن610غمر ميت

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

ن631غمر ميت

ن618غمر ميت
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الدقهليةالعلمىمبصرالعياط متولى جاد محمد محمود142225

الدقهليةالعلمىمبصربسيونى حسنين محمد محمود142226

الدقهليةالعلمىمبصرنصار العال عبد الرازق عبد محمد محمود142227

الدقهليةالعلمىمبصرالمشد السيد الخزامى متولى مصطفى محمود142228

الدقهليةالعلمىمبصرحسن احمد مصطفى سعد مصطفى142229

الدقهليةالعلمىمبصرالعرنوسى يوسف ابراهيم يوسف مصطفى142230

الدقهليةالعلمىمبصريسن على احمد سيد ابراهيم يسن142231

الدقهليةالعلمىمبصرسرور مصلحى عفيفى محمد يوسف142232

الدقهليةالعلمىمبصرجاد العزيز عبد فتحى محمود يوسف142233

الدقهليةالعلمىمبصردحروج حسين حلمى زكى ابراهيم حلمى حسين احمد142234

الدقهليةالعلمىمبصراحمد حسن السيد السيد محمد احمد142235

الدقهليةالعلمىمبصرالبياع احمد سيد محمد على ايمن142236

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد محمد الناصر عبد جمال142237

الدقهليةالعلمىمبصرالفتوح ابو محمد رمضان محمد رمضان142238

الدقهليةالعلمىمبصرالعطا ابو انور صالح ايمن صالح142239

الدقهليةالعلمىمبصرعزب العيدروس صابر عادل142240

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد الفتاح عبد سامى هللا عبد142241

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد سعد محمدى عصام هللا عبد142242

الدقهليةالعلمىمبصرعباس السعيد محمد على142243

الدقهليةالعلمىمبصرالشنبارى عطيه محمد حماده عمر142244

الدقهليةالعلمىمبصرقاسم حسن محمد محسن فتحى142245

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل عزب لطفى تيسير لطفى142246

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد زاهر محمد احمد محمد142247

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد ابراهيم محمد السيد محمد142248

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد الزعفرانى الحى عبد خالد محمد142249

الدقهليةالعلمىمبصرعامر حمزه احمد رضا محمد142250

الدقهليةالعلمىمبصربرين على الحميد عبد الحميد عبد صالح محمد142251

الدقهليةالعلمىمبصردويدار عطوه متولى موسى محسن محمد142252

الدقهليةالعلمىمبصرمرسى احمد مهدى احمد محمود142253

الدقهليةالعلمىمبصرقاسم العزيز خالدعبد محمود142254

الدقهليةالعلمىمبصرالعاصى اسماعيل يحيى رضا مصطفى142255

الدقهليةالعلمىمبصرحوه هللا عوض ابراهيم عيسى ابراهيم142256

الدقهليةالعلمىمبصرالدبيس الحميد عبد السيد جمال احمد142257

الدقهليةالعلمىمبصرغباشه العظيم عبد العظيم عبد احمد142258

الدقهليةالعلمىمبصرعبده المزارى الحميد عبد ماهر احمد142259

الدقهليةالعلمىمبصرقحوزه محمد الحليم عبد محمد احمد142260

الدقهليةالعلمىمبصرالكوك حسن احمد حمدى ايمن142261

الدقهليةالعلمىمبصرالعشرى العزيز عبد حامد العزيز عبد حامد142262

الدقهليةالعلمىمبصرالعطار محمود محمد خالد142263

الدقهليةالعلمىمبصرزاهر محسوب السيد احمد الرحمن عبد142264

الدقهليةالعلمىمبصرالشوربجى جابر جابر مجدى الرحمن عبد142265

الدقهليةالعلمىمبصرالجندى حموده العيسوى السيد مصطفى الرحمن عبد142266
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راسبيعيش ميت

راسبيعيش ميت

ثانيعيش ميت

راسبيعيش ميت

راسبيعيش ميت

ن628يعيش ميت

ن472يعيش ميت
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ن596اتميدة
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ثاناتميدة

ثاناتميدة
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الدقهليةالعلمىمبصرسالم السباعى الحميد عبد محمد الحميد عبد142267

الدقهليةالعلمىمبصراالمام يوسف العزيز عبد محمد العزيز عبد142268

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه عطيه النبوى محمد محمد هللا عبد142269

الدقهليةالعلمىمبصرالنمنم على لطفى بكر ابو الهادى عبد142270

الدقهليةالعلمىمبصرالشنبه ابراهيم محمد جمال على142271

الدقهليةالعلمىمبصرالشيخ محمد احمد حسن عمر142272

الدقهليةالعلمىمبصرالبطل محمد السيد جمعه عمرو142273

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل المرسى المرسى ايمن كرم142274

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى عطيه ابراهيم محمد كريم142275

الدقهليةالعلمىمبصراللكزى محمد نصر السعيد محمد142276

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى الحليم عبد الصمد عبد صبرى محمد142277

الدقهليةالعلمىمبصرالحنفى محمد محمد الرحمن عبد محمد142278

الدقهليةالعلمىمبصرالحافظ عبد احمد حماد مصطفى محمد142279

الدقهليةالعلمىمبصرالمرداش ذكى مصطفى محمد142280

الدقهليةالعلمىمبصرالبرماوى محمد محمد مصطفى محمد142281

الدقهليةالعلمىمبصرغالى ابو محمد العظيم عبد محمد محمود142282

الدقهليةالعلمىمبصرفرج السعيد العظيم عبد محمود محمود142283

الدقهليةالعلمىمبصرالشهبه العزيز عبد مسعد الحميد عبد مسعد142284

الدقهليةالعلمىمبصرالكبير الشيخ محمد احمد احمد مصطفى142285

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد مصطفى خالد مصطفى142286

الدقهليةالعلمىمبصروهبه المنسى ابراهيم المولى عبد ابراهيم142287

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد متولى السعيد عالء السعيد142288

الدقهليةالعلمىمبصرعالم محمد ابراهيم احمد محمد احمد142289

الدقهليةالعلمىمبصرعامر ابو محمد محمد احمد142290

الدقهليةالعلمىمبصرحسين احمد عرفه ناصر احمد142291

الدقهليةالعلمىمبصرهللا فرج السيد هللا عبد محمد ياسر احمد142292

الدقهليةالعلمىمبصرهالل عثمان انور الخالق عبد انور142293

الدقهليةالعلمىمبصرالجوهرى النبى عبد معوض ابراهيم رائد142294

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حافظ سمير محمد سمير142295

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد احمد الهادى عبد عابد142296

الدقهليةالعلمىمبصرالصروى الفتاح عبد الفتاح عبد جمال الفتاح عبد142297

الدقهليةالعلمىمبصرعطوه محمود عطا اللطيف عبد142298

الدقهليةالعلمىمبصرعوض مشهور ابو مشهور ابو احمد الرحمن عبد142299

الدقهليةالعلمىمبصرسرور ابو محمد السعيد محمد عمار142300

الدقهليةالعلمىمبصرماجور احمد محمد رمضان عمر142301

الدقهليةالعلمىمبصرخربوش ابراهيم على زكريا عمرو142302

الدقهليةالعلمىمبصرالثعلباوى محمد محمد محمود عمر142303

الدقهليةالعلمىمبصرشلتوت هالل محمد السيد عمر142304

الدقهليةالعلمىمبصرالجوهرى النبى عبد معوض ابراهيم فارس142305

الدقهليةالعلمىمبصرشريف ابراهيم محمد ابراهيم محمد142306

الدقهليةالعلمىمبصرعوض احمد سيد محمد اسامه محمد142307

الدقهليةالعلمىمبصربحيرى محمد اسماعيل اسماعيل محمد142308
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الدقهليةالعلمىمبصرالقصيرى ابراهيم ابراهيم طاهر محمد142309

الدقهليةالعلمىمبصرالحنفى حسين العظيم عبد محمد142310

الدقهليةالعلمىمبصرالثعلباوى محمد محمد محمود محمد142311

الدقهليةالعلمىمبصرالسباعى محمد السيد ناجى محمد142312

الدقهليةالعلمىمبصرالعجمى ابراهيم عمر نور محمد142313

الدقهليةالعلمىمبصرسقيطه محمد السيد حسن السيد مصطفى142314

الدقهليةالعلمىمبصرالشافعى ابراهيم على ابراهيم احمد142315

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو عطيه صديق حسن احمد142316

الدقهليةالعلمىمبصرفرج الجوهرى السيد هللا عبد احمد142317

الدقهليةالعلمىمبصرفرج الجوهرى السيد شريف اسالم142318

الدقهليةالعلمىمبصرالعكور السيد على محمد سراج142319

الدقهليةالعلمىمبصرالنبى عبد الشحات السيد الرحمن عبد142320

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد شاهين رجب هللا عبد142321

الدقهليةالعلمىمبصربيومى هللا جاب العزيز عبد حماده العزيز عبد142322

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد العزيز عبد سامى العزيز عبد142323

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد محمد خالد محمد142324

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمود موسى محمود موسى142325

الدقهليةالعلمىمبصرالمالح الرحمن عبد ابراهيم محمد ابراهيم142326

الدقهليةالعلمىمبصرقايد الرحمن عبد السيد صبرى احمد142327

الدقهليةالعلمىمبصرالنور ابو الحسينى احمد الشاذلى محمد احمد142328

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد محمد فوزى جمال142329

الدقهليةالعلمىمبصرالدين بدر حامد سمير حامد142330

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد محمد الدين ضياء142331

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى احمد جوده احمد الرحمن عبد142332

الدقهليةالعلمىمبصرالقرموطى على الحميد عبد امين الرحمن عبد142333

الدقهليةالعلمىمبصرشومان سالمه فتحى عالء الرحمن عبد142334

الدقهليةالعلمىمبصرسليم عامر عوض حسنى هللا عبد142335

الدقهليةالعلمىمبصرعمر على محمد السيد خالد هللا عبد142336

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى على المولى عبد محمد هللا عبد142337

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد على ابراهيم على142338

الدقهليةالعلمىمبصرشعراوى بيومى متولى طارق على142339

الدقهليةالعلمىمبصرمأمون كمال محمد مأمون على142340

الدقهليةالعلمىمبصرشبانه ابو محمد الرؤف عبد عصام عمر142341

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد شحات نعيم محمود عمرو142342

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد ابراهيم اشرف محمد142343

الدقهليةالعلمىمبصرالمالح الرحمن عبد ابراهيم السيد محمد142344

الدقهليةالعلمىمبصرالفقى الفتاح عبد زغلول محمد ايمن محمد142345

الدقهليةالعلمىمبصرالجندى حسينى محمد حسام محمد142346

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حسن السيد حماده محمد142347

الدقهليةالعلمىمبصرعلى المحسن عبد عطيه رضا محمد142348

الدقهليةالعلمىمبصرخضر عبده احمد مجدى محمد142349

الدقهليةالعلمىمبصراحمد حامد احمد ايمن محمود142350
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الدقهليةالعلمىمبصرالجمال على احمد صبحى محمود142351

الدقهليةالعلمىمبصرالعدوى على احمد محمد محمود142352

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد المقصود عبد محمد اشرف معاذ142353

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد محمد سامى مؤمن142354

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم المقصود عبد السيد محمد ياسين142355

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد احمد سيد حسين طارق يوسف142356

الدقهليةالعلمىمبصرهيكل البسيونى ابراهيم عادل ابراهيم142357

الدقهليةالعلمىمبصرقابيل محمد الشحات محمد احمد142358

الدقهليةالعلمىمبصرالصباغ مرسى ابراهيم محمود احمد142359

الدقهليةالعلمىمبصرحموده السيد محمد مصطفى مصطفى احمد142360

الدقهليةالعلمىمبصرالبيلى الرحمن عبد محمود الرحمن عبد اسماعيل142361

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد الخير ابو محمود ايهاب142362

الدقهليةالعلمىمبصرهزاع احمد محمد سعد الدين حسام142363

الدقهليةالعلمىمبصرسنبل محى حسين حاتم حسام142364

الدقهليةالعلمىمبصرالواعى محمد فاروق عالء الدين سيف142365

الدقهليةالعلمىمبصرحسين عثمان عطوه احمد عادل142366

الدقهليةالعلمىمبصرشريف جبر محمد محمد عادل142367

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى حموده على محى كريم142368

الدقهليةالعلمىمبصرعوض البارى عبد امين احمد محمد142369

الدقهليةالعلمىمبصرالصباغ المرسى ابراهيم جمعه محمد142370

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عطا سليمان محمد محمد سامى محمد142371

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان محمد الفتاح عبد شاكر محمد142372

الدقهليةالعلمىمبصرالشيخ على الرازق عبد محمود محمد142373

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى ابراهيم الرازق عبد نبيل محمد142374

الدقهليةالعلمىمبصرفرج حسن شعبان مجدى محمود142375

الدقهليةالعلمىمبصرالبحيرى شحاته ابراهيم العظيم عبد يحيى142376

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عثمان احمد ابراهيم احمد142377

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان سلمى محمد ادهم احمد142378

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود احمد السيد احمد142379

الدقهليةالعلمىمبصرالسكران محمود الحسينى السيد احمد142380

الدقهليةالعلمىمبصرحسن لطفى راضى احمد142381

الدقهليةالعلمىمبصرداود العزيز عبد السيد سامى احمد142382

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى الدسوقى ابراهيم المطلب عبد احمد142383

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل الباقى عبد موسى عوض احمد142384

الدقهليةالعلمىمبصرمطر سلمى سليمان فرج احمد142385

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد النبى حسب حازم محمد احمد142386

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل الفتاح عبد نير احمد142387

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد المطلب عبد السيد احمد اسالم142388

الدقهليةالعلمىمبصرعمر ابراهيم النبى عبد محمد اسالم142389

الدقهليةالعلمىمبصربدر محمد فتحى ممدوح حازم142390

الدقهليةالعلمىمبصرعارف الحميد عبد محمد حسن142391

الدقهليةالعلمىمبصراحمد رزق محمد خالد142392
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ن449االشراف تفهنا

ن384االشراف تفهنا

راسباالشراف تفهنا

ن439االشراف تفهنا

ن456االشراف تفهنا

ن616االشراف تفهنا

ن555دماص

ن585دماص

ن399دماص

ن398دماص

ن497دماص

ثاندماص

ن578دماص

راسبدماص

ن560دماص

ن429دماص

ن406دماص

ن533دماص

راسبدماص

ن453دماص

ن611دماص

ثاندماص

ن585دماص

ن567دماص

ن379دماص

ثاندماص

ن398السنبالوين

ن547السنبالوين

ن438السنبالوين

ثانالسنبالوين

ن594السنبالوين

ن437السنبالوين

ن408السنبالوين

ن610السنبالوين

ثانالسنبالوين

ثانالسنبالوين

ن439السنبالوين

راسبالسنبالوين

ن428السنبالوين

ن450السنبالوين

ن593السنبالوين

ن499السنبالوين
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الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود محمود خالد142393

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان المحمدى هشام خالد142394

الدقهليةالعلمىمبصرمندور محمد محمود احمد رفعت142395

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم يوسف السيد احمد عادل142396

الدقهليةالعلمىمبصرحسين الوهاب عبد سمير الوهاب عبد142397

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد فتوح محمد عمر142398

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان عابدين عصام عماد142399

الدقهليةالعلمىمبصرحامد زغلول سمير على142400

الدقهليةالعلمىمبصرالجليل عبد محمد فكرى محمد فارس142401

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد سمير كريم142402

الدقهليةالعلمىمبصرالمنعم عبد صالح احمد محمد142403

الدقهليةالعلمىمبصرخضير ابراهيم العال عبد احمد محمد142404

الدقهليةالعلمىمبصرحسن فوزى احمد محمد142405

الدقهليةالعلمىمبصرالباسط عبد هللا نعمه احمد محمد142406

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى محمد المتولى جمال محمد142407

الدقهليةالعلمىمبصرحافظ الحميد عبد محمد حماده محمد142408

الدقهليةالعلمىمبصرالسروى الحميد عبد صالح خيرى محمد142409

الدقهليةالعلمىمبصرعسكر متولى عسكر شحته محمد142410

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد شحاته محمد صابر محمد142411

الدقهليةالعلمىمبصرعرفه الرجال عز محمد طلعت محمد142412

الدقهليةالعلمىمبصرربه عبد شحاته محمد عادل محمد142413

الدقهليةالعلمىمبصرالبنا السيد البدوى احمد هللا عبد محمد142414

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى القادر عبد محمد عبده محمد142415

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه محمد عصام محمد142416

الدقهليةالعلمىمبصرعرفه ابراهيم ابراهيم على محمد142417

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد عالء محمد142418

الدقهليةالعلمىمبصرالعوضى عبده بدران فتحى محمد142419

الدقهليةالعلمىمبصرمطاوع زيد ابو مخيمر فتحى محمد142420

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد السالم عبد مصطفى محمد142421

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد محمود نصر محمد142422

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمود الحضرى محمود142423

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد هالل ايمن محمود142424

الدقهليةالعلمىمبصرمرعى احمد على بسام محمود142425

الدقهليةالعلمىمبصراالمام سالم محمود رضا محمود142426

الدقهليةالعلمىمبصرالمرغنى المتولى كمال محمود142427

الدقهليةالعلمىمبصرحموده محمود على مصباح محمود142428

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الصاوى المتولى السيد نور142429

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد يوسف كامل يوسف142430

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان محمود الباز السيد احمد142431

الدقهليةالعلمىمبصرحبيب فؤاد السيد احمد142432

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى المولى عبد محمد احمد142433

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العنين ابو صبحى حسام142434
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ن610السنبالوين

راسبالسنبالوين

ن571السنبالوين

ن448السنبالوين

ن505السنبالوين

ن471السنبالوين

ن515السنبالوين

ن377السنبالوين

ن417السنبالوين

ن524السنبالوين

ن616السنبالوين

ن570السنبالوين

ن410السنبالوين

ن540السنبالوين

ن521السنبالوين

ن418السنبالوين

راسبالسنبالوين

ن426السنبالوين

ن424السنبالوين

ن425السنبالوين

ن610السنبالوين

ن544السنبالوين

ن454السنبالوين

ثانالسنبالوين

ن581السنبالوين

ن479السنبالوين

ن365السنبالوين

ن382السنبالوين

ن448السنبالوين

ن458السنبالوين

ن492السنبالوين

ن370السنبالوين

ن484السنبالوين

ثانالسنبالوين

ن396السنبالوين

ن429السنبالوين

ن620السنبالوين

ن363السنبالوين

ن539الزهايرة

ن579الزهايرة

ن440الزهايرة

ن504الزهايرة
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الدقهليةالعلمىمبصرحسانين طه طه صالح142435

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين طه محمد الرحمن عبد142436

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد الجواد عبد محمد عمر142437

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عوض رضا محمد142438

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد حسانين صبرى محمود142439

الدقهليةالعلمىمبصرحسن احمد السيد السعيد مصطفى142440

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الحق جاد ابراهيم عادل احمد142441

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد الدايم عبد الناصر عبد جمال142442

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على حسين محمد حسين142443

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد بشير الحميد عبد142444

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمود احمد محمود142445

الدقهليةالعلمىمبصرالسميع عبد الدرديرى محمود اسالم142446

الدقهليةالعلمىمبصرغريب منصور جمعه احمد142447

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد العاطى عبد محمد احمد142448

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو احمد يسرى احمد142449

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين الرحمن عبد ايهاب اشرف142450

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد العاطى عبد ابراهيم السيد142451

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد يوسف حسين محمد السيد142452

الدقهليةالعلمىمبصرعلى جمال على جمال142453

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد شبانه ابو محمود حسن142454

الدقهليةالعلمىمبصرعلى رامز محمد رامز142455

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل صالح وائل صالح142456

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد جمعه الرحمن عبد142457

الدقهليةالعلمىمبصراحمد شكرى سامح عمار142458

الدقهليةالعلمىمبصرالجيد عبد سعد ياسر عمار142459

الدقهليةالعلمىمبصراحمد حسين فرج كمال142460

الدقهليةالعلمىمبصرموسى رزق احمد محمد142461

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد محمد142462

الدقهليةالعلمىمبصرمفيد الهادى عبد جمال محمد142463

الدقهليةالعلمىمبصرنجيب محمد زيدان محمد142464

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى مصطفى طارق محمد142465

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد صالح فتحى محمد142466

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد المنعم عبد السيد احمد142467

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم محمد حسين احمد142468

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه الغزازى خليل رضا احمد142469

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد مصطفى شعبان احمد142470

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد سعد صبحى احمد142471

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد صالح ناصر احمد142472

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد ابراهيم الهادى عبد اسامه142473

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد صديق محمد اسامه142474

الدقهليةالعلمىمبصرحسن الكريم عبد الهادى عبد حسن142475

الدقهليةالعلمىمبصررجب السيد ماهر على142476
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ن496الزهايرة

راسبالزهايرة

ن504الزهايرة

ن414الزهايرة

ثانالزهايرة

ن516الزهايرة

ن447شبراسندى

ن422شبراسندى

راسبشبراسندى

ن434شبراسندى

ن442شبراسندى

ن616شبراهور

ن478شبراهور

ن524شبراهور

ن523شبراهور

ثانشبراهور

ن487شبراهور

ن530شبراهور

ن406شبراهور

ن523شبراهور

ثانشبراهور

ثانشبراهور

ن522شبراهور

ن511شبراهور

ن413شبراهور

ثانشبراهور

ن604شبراهور

ن446شبراهور

ن581شبراهور

ن495شبراهور

ن464شبراهور

ن456شبراهور

ن602المقاطعة

ثانالمقاطعة

ن465المقاطعة

ن582المقاطعة

ن633المقاطعة

ثانالمقاطعة

ن414المقاطعة

ن601المقاطعة

ن613المقاطعة

ن602المقاطعة
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الدقهليةالعلمىمبصرخميس محمد ابراهيم كريم142477

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد هللا عبد محمد142478

الدقهليةالعلمىمبصرحسن السعيد سامى مجدى محمد142479

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد العظيم عبد محمود محمد142480

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل العوضى وائل محمد142481

الدقهليةالعلمىمبصراحمد اسماعيل محمد اسماعيل احمد142482

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد وهبه احمد خالد احمد142483

الدقهليةالعلمىمبصرعلى العزيز عبد على رضا احمد142484

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو الحميد عبد على محمد احمد142485

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد على اسامه142486

الدقهليةالعلمىمبصرعبده محمود فهمى ايمن اسالم142487

الدقهليةالعلمىمبصرالجمال محرم محمد صالح اسالم142488

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى على الشربينى اشرف142489

الدقهليةالعلمىمبصرالسعود ابو حسين سليمان محمد السيد142490

الدقهليةالعلمىمبصرالطنبولى محمد صالح احمد ايهاب142491

الدقهليةالعلمىمبصرالبرعى على مصطفى اسام بهاء142492

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود عيد رضا عيد رضا142493

الدقهليةالعلمىمبصرالعوضى سعد ايمن سعد142494

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى الناصرالعوضى عبد الرحمن عبد142495

الدقهليةالعلمىمبصرهللا فتح محمود ايهاب العزيز عبد142496

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد زكريا سعد هللا عبد142497

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم هللا عبد عزت محمد هللا عبد142498

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد وهبه هللا عبد محمود هللا عبد142499

الدقهليةالعلمىمبصرالقناوى السعيد عيد رضا عزت142500

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد على محمد على142501

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور النبى عبد الحسانين ناصر عمر142502

الدقهليةالعلمىمبصرالعشرى اللطيف عبد المنعم عبد سليمان فايز142503

الدقهليةالعلمىمبصرالسيسى محمد هللا فتح جمال محمد142504

الدقهليةالعلمىمبصرحسن السعيد على سامى محمد142505

الدقهليةالعلمىمبصربيومى السيد مصطفى صبرى محمد142506

الدقهليةالعلمىمبصرحمزه لطفى محمد المنعم عبد محمد142507

الدقهليةالعلمىمبصررمضان مصطفى الدين عالء محمد142508

الدقهليةالعلمىمبصرقنديل عطيه ابراهيم ناجى محمد142509

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمود حسن على محمود142510

الدقهليةالعلمىمبصرالعوضى الهادى شوقى مصطفى142511

الدقهليةالعلمىمبصراحمد المنعم عبد الوهاب عبد مصطفى142512

الدقهليةالعلمىمبصرعقده حمزه حسن محمود مصطفى142513

الدقهليةالعلمىمبصرحسن على احمد مسعد مصطفى142514

الدقهليةالعلمىمبصرالعشرى اللطيف عبد محمد محمد هشام142515

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد رمضان احمد ابراهيم142516

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد عوض محمد صالح احمد142517

الدقهليةالعلمىمبصرعوض محمد توكل عادل احمد142518
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ن622المقاطعة

ن583المقاطعة

ن502المقاطعة

ن498المقاطعة
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ن521الجديد طنبول كفر
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ثانالجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر

ن618الجديد طنبول كفر

ن325الجديد طنبول كفر

ن483الجديد طنبول كفر

ن436الجديد طنبول كفر

ن377الجديد طنبول كفر

ن523الجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر

ن517الجديد طنبول كفر

ن398الجديد طنبول كفر

ن491الجديد طنبول كفر

ن489الجديد طنبول كفر

ن533الجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر

ن571الجديد طنبول كفر

ن488الجديد طنبول كفر

ن526الجديد طنبول كفر

ن424الجديد طنبول كفر

ن440الجديد طنبول كفر

ن422الجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر

ن456الجديد طنبول كفر

ن439الجديد طنبول كفر

ن548الجديد طنبول كفر

راسبالجديد طنبول كفر

ن440الجديد طنبول كفر

راسبالجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر
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ن548الخزرجى

ن512الخزرجى
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الدقهليةالعلمىمبصرسالم الغريب السيد الناصر عبد احمد142519

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عباس السيد محمد احمد142520

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد طه محمد احمد142521

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد الدين حسام السيد142522

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد طه احمد الرحمن عبد142523

الدقهليةالعلمىمبصرالعيسوى النبوى عوض محمد عوض142524

الدقهليةالعلمىمبصرعلى هللا عبد رمضان احمد محمد142525

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الشبراوى احمد رضا محمد142526

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد الجواد عبد رضا محمد142527

الدقهليةالعلمىمبصرعلى عوض السيد عوض محمد142528

الدقهليةالعلمىمبصرعوض محمد محمد رضا مصطفى142529

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سالم السيد محمد مصطفى142530

الدقهليةالعلمىمبصرالعوضى عبده لطفى صبحى ابراهيم142531

الدقهليةالعلمىمبصرعرفه محمود سالم محمود ابراهيم142532

الدقهليةالعلمىمبصرالحبشى محمد طه رضا احمد142533

الدقهليةالعلمىمبصرالشيوى الدايم عبد مصطفى رفعت احمد142534

الدقهليةالعلمىمبصرغدنفر مصطفى امين قاصد احمد142535

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد عالء اسالم142536

الدقهليةالعلمىمبصرخضير المتولى محمد رمضان اشرف142537

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد حسن على باسم باهر142538

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم الحميد عبد حسن142539

الدقهليةالعلمىمبصرعماره هالل نعيم هالل الرحمن عبد142540

الدقهليةالعلمىمبصركاعوه مصطفى السباعى الشحات هللا عبد142541

الدقهليةالعلمىمبصردياب الشافى عبد ذكريا محمد هللا عبد142542

الدقهليةالعلمىمبصرالدال فتحى الغريب محمد142543

الدقهليةالعلمىمبصراحمد احمد ماهر محمد142544

الدقهليةالعلمىمبصرفرج حسن محمود محمود محمد142545

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى احمد الشحات مصبح ياسين142546

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم يوسف محمد ماهر يوسف142547

الدقهليةالعلمىمبصرسويلم محمد محمد محمود رمضان احمد142548

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى الحميد عبد ابراهيم خالد احمد142549

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى محمد احمد عصام احمد142550

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمود صابر محمد احمد142551

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو السيد غنام محمد اسامه142552

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى محمد الرفاعى الدين عالء اسالم142553

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو الدين جالل مصطفى اسالم142554

الدقهليةالعلمىمبصراحمد رضوان الديدامونى على الحسن142555

الدقهليةالعلمىمبصرسماحه السعيد محمد حمدى رضا142556

الدقهليةالعلمىمبصراحمد القادر عبد احمد القادر عبد142557

الدقهليةالعلمىمبصرعامر ابراهيم العظيم عبد السيد هللا عبد142558

الدقهليةالعلمىمبصراحمد اسماعيل الجواد عبد احمد هللا عبد142559

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم نجاح الرحمن عبد142560
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ن612الخزرجى

ن522الخزرجى

ن491الخزرجى

ن478الخزرجى

ن440الخزرجى

ن382الخزرجى

ن622الخزرجى

ن542الخزرجى

ن509الخزرجى

ن546الخزرجى

ن506الخزرجى

ن520الخزرجى

ن532برهمتوش

ن602برهمتوش

ن506برهمتوش

ن618برهمتوش

ن569برهمتوش

ن368برهمتوش

ن412برهمتوش

ن568برهمتوش

ن594برهمتوش

ن394برهمتوش

ن511برهمتوش

ن523برهمتوش

ن560برهمتوش

ن599برهمتوش

ن553برهمتوش

ن394برهمتوش

ن611برهمتوش

ن586البالمون

ثانالبالمون

ن398البالمون

ن518البالمون

ن515البالمون

ثانالبالمون

ثانالبالمون

ن530البالمون

ن466البالمون

راسبالبالمون

ن485البالمون

ثانالبالمون

ن413البالمون
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الدقهليةالعلمىمبصراحمد المحمدى على عمر142561

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد اشرف محمد142562

الدقهليةالعلمىمبصرعيد الوهاب عبد محمود الوهاب عبد محمد142563

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عوض حامد عطيه على محمد142564

الدقهليةالعلمىمبصرعامر ابراهيم العظيم عبد سعد محمد142565

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد كمال مجدى محمد142566

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد على السيد محمود142567

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى السيد المتولى رضا محمود142568

الدقهليةالعلمىمبصرفراج البهى العليم عبد محمد محمود142569

الدقهليةالعلمىمبصرالديدامونى احمد مجدى محمود142570

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد محمود عيد محمود142571

الدقهليةالعلمىمبصرسويلم محمد محمود مصطفى142572

الدقهليةالعلمىمبصرالصاوى ابراهيم ايمن ابراهيم142573

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد رمضان السيد اسالم142574

الدقهليةالعلمىمبصرحسين محمد حسن احمد142575

الدقهليةالعلمىمبصرالعشماوى حامد رضا حامد142576

الدقهليةالعلمىمبصرحافظ المعاطى ابو حسنى حسام142577

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى احمد سمير طه سمير142578

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد مسعد الرحمن عبد142579

الدقهليةالعلمىمبصرزياده عبده محمد عبده محمد142580

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود جاد منصور محمد142581

الدقهليةالعلمىمبصريوسف ماضى السيد احمد142582

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد محمود احمد142583

الدقهليةالعلمىمبصرعوض فتحى ناصر احمد142584

الدقهليةالعلمىمبصررمضان مهدى احمد محمد142585

الدقهليةالعلمىمبصرفرج موسى رضا محمد142586

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى عبده سمير محمود142587

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حسن هللا عبد المقصود عبد محمود142588

الدقهليةالعلمىمبصرعويس احمد السعيد عالء السعيد142589

الدقهليةالعلمىمبصرالحزين المرسى حسين على كمال142590

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد امين محمود ماجد142591

الدقهليةالعلمىمبصرالعاطى عبد عرفه كمال خالد محمد142592

الدقهليةالعلمىمبصرقنديل ابراهيم محمد رضا محمد142593

الدقهليةالعلمىمبصرالناغى احمد على جمعه تامر محمود142594

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان محمد فوزى وليد وائل142595

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد السعيد محسن محمود142596

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد شعبان سعد احمد142597

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السعيد محمد محمد احمد142598

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الغريب ماجد احمد142599

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى احمد مصطفى عثمان احمد142600

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى الفتاح عبد ماجد حازم142601

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد المعبود عبد محمد زياد142602
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راسبالبالمون

ثانالبالمون

ن515البالمون

ثانالبالمون

ن595البالمون

ن610البالمون

راسبالبالمون

ن471البالمون

ن441البالمون

ن572البالمون

ن578البالمون

ثانالبالمون

ثانالحصاينة

راسبالحصاينة

راسبالحصاينة

ثانالحصاينة

ن388الحصاينة

راسبالحصاينة

ن567الحصاينة

ن375الحصاينة

ثانالحصاينة

ثانعزام كفر

ن453عزام كفر

ن624عزام كفر

ثانعزام كفر

ثانعزام كفر

ثانعزام كفر

ن416عزام كفر

ن492غراب ميت

ثانغراب ميت

ن547غراب ميت

ثانغراب ميت

ن421غراب ميت

ن399غراب ميت

ن473غراب ميت

ثانغراب ميت

ن470قرقيرة

ن627قرقيرة

ثانقرقيرة

ن575قرقيرة

ن631قرقيرة

ن492قرقيرة
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الدقهليةالعلمىمبصرحسين هللا عبد محمد الرحمن عبد142603

الدقهليةالعلمىمبصرنافع على محمد على142604

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد عوض القادر عبد محمد على142605

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السعيد على محمود على142606

الدقهليةالعلمىمبصرالهمه على محمد المتولى حماده محمد142607

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد حسنين احمد محمود142608

الدقهليةالعلمىمبصرالجميل المغاورى جمال محمود142609

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السعيد محمد احمد142610

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد المنعم عبد محمد سعيد142611

الدقهليةالعلمىمبصرمحرم العزيز عبد عاطف العزيز عبد142612

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد طه محمد ايمن محمد142613

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد السعيد سمير محمد142614

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الشربينى بكر ابو عادل محمد142615

الدقهليةالعلمىمبصرربه عبد محمد السيد الهادى عبد محمد142616

الدقهليةالعلمىمبصرالرازق عبد محمد عيد محمد142617

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمود السيد محمود142618

الدقهليةالعلمىمبصرالمحسن عبد محمد محمود محمد محمود142619

الدقهليةالعلمىمبصريوسف العوضى محمد بهجت احمد142620

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد الفتاح عبد راضى الفتاح عبد142621

الدقهليةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد خالد محمد142622

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد العابدين زين مصطفى142623

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد محروس الشحات محمد يوسف142624

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم السيد ابراهيم142625

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم محمد ابراهيم142626

الدقهليةالعلمىمبصريوسف احمد عادل احمد142627

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد السالم عبد خالد جميل142628

الدقهليةالعلمىمبصرمحجوب ابراهيم ابراهيم جمال خالد142629

الدقهليةالعلمىمبصرخليل محمد محمود السيد خليل142630

الدقهليةالعلمىمبصرالحلو احمد العابدين زين على العابدين زين142631

الدقهليةالعلمىمبصرطريف محمد حسن شهاب142632

الدقهليةالعلمىمبصرالرازق عبد ابراهيم عصام شهاب142633

الدقهليةالعلمىمبصرالمحنكر على موسى طه الرحمن عبد142634

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور السيد عادل الرحمن عبد142635

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور البارى عبد السيد عمار142636

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان متولى احمد احمد عمر142637

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الحكيم عبد اشرف عمر142638

الدقهليةالعلمىمبصرالديدامونى احمد العزيز عبد عمر142639

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى عبده سالمه احمد محمد142640

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد شفيق احمد محمد142641

الدقهليةالعلمىمبصرعلى احمد محمد السيد محمد142642

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد النبوى على انور محمد142643

الدقهليةالعلمىمبصرالفتوح ابو جمال عماد محمد142644
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ن557قرقيرة

ثانقرقيرة

ن457قرقيرة

ن497قرقيرة

راسبقرقيرة

ن417قرقيرة

ن642قرقيرة

ن579ابوالقراميط

ن636ابوالقراميط

ن517ابوالقراميط

ن588ابوالقراميط

ن641ابوالقراميط

ن613ابوالقراميط

ن532ابوالقراميط

ن619ابوالقراميط

ن469ابوالقراميط

ن590ابوالقراميط

ن577الروك كفر

ن415الروك كفر

ن556الروك كفر

ثانالروك كفر

ثانالروك كفر

ن633النموذجى السنبالوين

ثانالنموذجى السنبالوين

راسبالنموذجى السنبالوين

ن583النموذجى السنبالوين

ن605النموذجى السنبالوين

ن522النموذجى السنبالوين

راسبالنموذجى السنبالوين

ن612النموذجى السنبالوين

ن391النموذجى السنبالوين

ن419النموذجى السنبالوين

ثانالنموذجى السنبالوين

ن561النموذجى السنبالوين

ن590النموذجى السنبالوين

ن556النموذجى السنبالوين

ن609النموذجى السنبالوين

ن544النموذجى السنبالوين

ن614النموذجى السنبالوين

ن592النموذجى السنبالوين

راسبالنموذجى السنبالوين

ن392النموذجى السنبالوين
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الدقهليةالعلمىمبصرحسين السيد لطفى محمد142645

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد مصطفى محمد142646

الدقهليةالعلمىمبصرفتحى احمد حسن محمود142647

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد حسن محمد مصطفى142648

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد طه الوليد ممدوح142649

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم سعد ابراهيم احمد142650

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه احمد عبده اسامه احمد142651

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الغريب احمد صالح احمد142652

الدقهليةالعلمىمبصرالوفا ابو محمد صبرى محمد احمد142653

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد الدين نور احمد142654

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى طه موسى حسن اسالم142655

الدقهليةالعلمىمبصرتحفه احمد مصطفى عماد خالد142656

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى طه سعد محمد سعد142657

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه احمد عبده حماده ضياء142658

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى عثمان سامح طارق142659

الدقهليةالعلمىمبصررشاد الشحات هانى العزيز عبد142660

الدقهليةالعلمىمبصرمحفوظ نجم محفوظ هللا عبد142661

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد نصر هللا عبد142662

الدقهليةالعلمىمبصردرويش احمد احمد كريم142663

الدقهليةالعلمىمبصرعرفه محمود محمد مجدى142664

الدقهليةالعلمىمبصرمندور احمد احمد محمد142665

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الخالق عبد نبيل محمد142666

الدقهليةالعلمىمبصريسن المقصود عبد هشام محمد142667

الدقهليةالعلمىمبصرعرفان على االمام االمام محمود142668

الدقهليةالعلمىمبصرالحسينى شوقى الحسينى محمود142669

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى حافظ احمد سيد محمود142670

الدقهليةالعلمىمبصرعماره محمود فريد محمود142671

الدقهليةالعلمىمبصريحيى ابراهيم اسامه مصطفى142672

الدقهليةالعلمىمبصرالدين بدر جالل صالح مصطفى142673

الدقهليةالعلمىمبصرالفاضل على حسن عطيه مصطفى142674

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه رشاد جمال احمد142675

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على محمود حمدى احمد142676

الدقهليةالعلمىمبصرعون احمد رضا احمد142677

الدقهليةالعلمىمبصررمضان محمد رضا احمد142678

الدقهليةالعلمىمبصرالبنا الشحات عادل احمد142679

الدقهليةالعلمىمبصرالدهشان العزيز عبد محمد احمد142680

الدقهليةالعلمىمبصرعبده فايز محمد احمد142681

الدقهليةالعلمىمبصرالنادى اسماعيل محمد احمد142682

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم يوسف طلعت احمد142683

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود امين على امين142684

الدقهليةالعلمىمبصرعباس محمد سامى السيد142685

الدقهليةالعلمىمبصرعنين عباس طاهر محمد بالل142686
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ن496النموذجى السنبالوين

ن571النموذجى السنبالوين

ن504النموذجى السنبالوين

ن480النموذجى السنبالوين

ن427النموذجى السنبالوين

ن555اجا

ن598اجا

ن405اجا

ن600اجا

ن496اجا

ن596اجا

ن411اجا

ن498اجا

ن581اجا

ن398اجا

ن590اجا

ن448اجا

ثاناجا

ن409اجا

ن454اجا

ن596اجا

ن401اجا

ن363اجا

ن450اجا

ثاناجا

ثاناجا

ن500اجا

راسباجا

ثاناجا

ثاناجا

ن562ابوالحسين ميت

ن602ابوالحسين ميت

ن497ابوالحسين ميت

ن565ابوالحسين ميت

ن625ابوالحسين ميت

ن592ابوالحسين ميت

ن565ابوالحسين ميت

ن624ابوالحسين ميت

ن562ابوالحسين ميت

ن635ابوالحسين ميت

ن619ابوالحسين ميت

ن508ابوالحسين ميت
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الدقهليةالعلمىمبصرحامد عرفات رمضان تامر142687

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد ابراهيم محمد حسام142688

الدقهليةالعلمىمبصرخلف السيد مصطفى حسام142689

الدقهليةالعلمىمبصرالهنداوى العظيم عبد السيد رضا142690

الدقهليةالعلمىمبصرحسن شعبان حسن رضا142691

الدقهليةالعلمىمبصرالزغبى الحميد عبد حمدى صالح142692

الدقهليةالعلمىمبصرالنجار المطلب عبد على طاهر142693

الدقهليةالعلمىمبصرشجاع الباسط عبد يسرى الباسط عبد142694

الدقهليةالعلمىمبصرزيدان محمد عطيه محسن الرحمن عبد142695

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حافظ محمد هللا عبد142696

الدقهليةالعلمىمبصرالشافعى محمد نصر عمر142697

الدقهليةالعلمىمبصرعيد احمد السيد احمد محمد142698

الدقهليةالعلمىمبصرالعرسى سالمه زكى احمد محمد142699

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد الحسانين محمد142700

الدقهليةالعلمىمبصرجالل محمد جمال محمد142701

الدقهليةالعلمىمبصرالبنا الباسط عبد رضا محمد142702

الدقهليةالعلمىمبصرالعشرى العظيم عبد رضا محمد142703

الدقهليةالعلمىمبصرايوب امين محمود محمد142704

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ابراهيم احمد محمود142705

الدقهليةالعلمىمبصرالشافعى محمد رضا محمود142706

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم النبى عبد ابراهيم مصطفى142707

الدقهليةالعلمىمبصرالبندارى نجيب احمد مصطفى142708

الدقهليةالعلمىمبصرفوزى محمد السعيد مصطفى142709

الدقهليةالعلمىمبصرالزغبى مصطفى ابراهيم مصطفى142710

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد بدير عادل مصطفى142711

الدقهليةالعلمىمبصرالسنيطى جابر الحفيظ عبد مصطفى142712

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى فتحى ربيع معاذ142713

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد حسن السعيد ناصف142714

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان مصطفى رجب الدين نور142715

الدقهليةالعلمىمبصرزيدان الحميد عبد السيد وائل142716

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد عبده ابراهيم احمد142717

الدقهليةالعلمىمبصرالمقصود عبد المتولى صالح احمد142718

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد محمد البحراوى142719

الدقهليةالعلمىمبصرالغنيمى حبيب البحراوى السيد142720

الدقهليةالعلمىمبصرالعوضى فؤاد احمد امير142721

الدقهليةالعلمىمبصرالشيخ محمد محمد حسنى طه142722

الدقهليةالعلمىمبصربدوى مصطفى ابراهيم كريم142723

الدقهليةالعلمىمبصرشعبان الحميد عبد عطيه يحيى محمد142724

الدقهليةالعلمىمبصرعسكر احمد حلمى سمير محمود142725

الدقهليةالعلمىمبصرجوده احمد محمود فرج محمود142726

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى طه نصر السيد مصطفى142727

الدقهليةالعلمىمبصرالخير ابو مصطفى ياسر مصطفى142728



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5276

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن394ابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ن548ابوالحسين ميت

ن574ابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ن518ابوالحسين ميت

ن547ابوالحسين ميت

ن588ابوالحسين ميت

ن530ابوالحسين ميت

ن567ابوالحسين ميت

ن478ابوالحسين ميت

ن519ابوالحسين ميت

ن571ابوالحسين ميت

ن597ابوالحسين ميت

ن589ابوالحسين ميت

ن606ابوالحسين ميت

راسبابوالحسين ميت

ن554ابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ن445ابوالحسين ميت

ن395ابوالحسين ميت

ن633ابوالحسين ميت

ن404ابوالحسين ميت

ن579ابوالحسين ميت

ن404ابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ن555ابوالحسين ميت

ن428ابوالحسين ميت

ن425ابوالحسين ميت

ن616ابوالحسين ميت

ثانمسعود ميت

ن382مسعود ميت

ثانمسعود ميت

ثانمسعود ميت

ن371مسعود ميت

ثانمسعود ميت

ن480مسعود ميت

ن416مسعود ميت

ثانمسعود ميت

ن431مسعود ميت

راسبمسعود ميت

ثانمسعود ميت
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الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد رضا يوسف142729

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه احمد شعبان احمد142730

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد عادل احمد142731

الدقهليةالعلمىمبصرعلى المنسى محمد احمد142732

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد العزيز عبد مصطفى احمد142733

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم على ياسر احمد142734

الدقهليةالعلمىمبصرحجازى فهيم عزت محمد اسالم142735

الدقهليةالعلمىمبصريونس السعيد الحسينى محمد الحسينى142736

الدقهليةالعلمىمبصرالعشرى احمد احمد محمد السيد142737

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى شبانه الشحات العبد بديع142738

الدقهليةالعلمىمبصرعواجه وهبه زين فراج خالد142739

الدقهليةالعلمىمبصرالدمرداش محمد عادل صالح142740

الدقهليةالعلمىمبصريوسف ابراهيم ممدوح عبوده على142741

الدقهليةالعلمىمبصرعلى احمد احمد ابراهيم محمد142742

الدقهليةالعلمىمبصرالعنين ابو حسن العنين ابو محمد142743

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى محمد المرسى محمد142744

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد على رمضان جابر محمد142745

الدقهليةالعلمىمبصرالشحات احمد الحميد عبد محمد142746

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد زكريا الرازق عبد محمد142747

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى هللا عبد زين هللا عبد محمد142748

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه بكر ابو عطيه محمد142749

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد جوده محمود142750

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الباقى عبد هللا عبد مصطفى142751

الدقهليةالعلمىمبصرالشحات احمد محمود مصطفى142752

الدقهليةالعلمىمبصراحمد البديع عبد محمود مصطفى142753

الدقهليةالعلمىمبصرالطحاوى احمد العال عبد وائل ياسر142754

الدقهليةالعلمىمبصرالشافى عبد عطيه محمد احمد142755

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد مختار محمد السيد142756

الدقهليةالعلمىمبصرالبربرى حامد المهدى حامد142757

الدقهليةالعلمىمبصروالى على ابراهيم طارق حسام142758

الدقهليةالعلمىمبصرالليثى السيد احمد الدين صالح142759

الدقهليةالعلمىمبصرالجواد عبد قابيل جمال صالح142760

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم طه الحسينى اشرف طه142761

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد خالد محمود الرحمن عبد142762

الدقهليةالعلمىمبصرالنظر ابو ابراهيم ابراهيم على142763

الدقهليةالعلمىمبصريوسف ابراهيم المنسى ابراهيم محمد142764

الدقهليةالعلمىمبصرحسين عزت امير محمد142765

الدقهليةالعلمىمبصرشهاب شهاب ابو هاشم محمد142766

الدقهليةالعلمىمبصرالمقصود عبد ابراهيم هللا سعد محمود142767

الدقهليةالعلمىمبصرنوفل عمر محمود صالح محمود142768

الدقهليةالعلمىمبصرالشافى عبد عطيه عطيه محمود142769

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم يوسف ناصر احمد142770
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ن420مسعود ميت

راسبالعنب ابوداود

ن410العنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ن431العنب ابوداود

ن533العنب ابوداود

ن427العنب ابوداود

ن525العنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ن458العنب ابوداود

ن391العنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

راسبالعنب ابوداود

ن568العنب ابوداود

ن443العنب ابوداود

ن537العنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ن402العنب ابوداود

ن462العنب ابوداود

ن415العنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود

ن546العنب ابوداود

ن385العنب ابوداود

ن617شبراويش

ثانشبراويش

ن497شبراويش

ن569شبراويش

ن623شبراويش

ن530شبراويش

ن449شبراويش

ن388شبراويش

ن504شبراويش

ن511شبراويش

ن458شبراويش

ن574شبراويش

ن596شبراويش

ن604شبراويش

ن487شبراويش

ن522النور برج
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الدقهليةالعلمىمبصرسند على اللطيف عبد على اسامه142771

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد السيد ايمن142772

الدقهليةالعلمىمبصرسرحان عبده العدوى رضا الهامى142773

الدقهليةالعلمىمبصرحازم محمد نعيم البسيونى142774

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الهادى عبد احمد خالد142775

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى فاروق محمد فاروق142776

الدقهليةالعلمىمبصرعلى احمد احمد هللا عبد142777

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد حامد محمد هللا عبد142778

الدقهليةالعلمىمبصرمأمون مسعد محمود هللا عبد142779

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد عرفات حمدى الرحمن عبد142780

الدقهليةالعلمىمبصررمضان السيد رمضان المقصود عبد142781

الدقهليةالعلمىمبصرالنادى الكريم عبد محمد الكريم عبد142782

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محفوظ عادل عمرو142783

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد الدين عماد142784

الدقهليةالعلمىمبصرحمدان لبيب وائل عصام142785

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد المرسى امجد محمد142786

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الباز عادل محمد142787

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو الحسينى الفتاح عبد محمد142788

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد محمود محمد142789

الدقهليةالعلمىمبصرطلبه مصطفى محمد فتحى محمد142790

الدقهليةالعلمىمبصرالشاذلى محمد السيد زكريا محمد142791

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه عطيه محمود صالح محمد142792

الدقهليةالعلمىمبصرمعروف الصمد عبد محفوظ محمد142793

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الدين صالح محمود محمد142794

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد حسنى نبيل محمد142795

الدقهليةالعلمىمبصرخيال ابراهيم يوسف خالد محمود142796

الدقهليةالعلمىمبصرالفتوح ابو سالمه سالمه محمود142797

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد محمد محمود142798

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد عبده محمد محمود142799

الدقهليةالعلمىمبصرمعروف الصمد عبد السيد معاذ142800

الدقهليةالعلمىمبصرعبده العزيز عبد ثابت مصطفى142801

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى محمد المندوه الهادى عبد مصطفى142802

الدقهليةالعلمىمبصرطه ابراهيم احمد ابراهيم142803

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم سمير احمد142804

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد هللا فرج الكريم عبد احمد142805

الدقهليةالعلمىمبصرالرؤف عبد سعد محمد احمد142806

الدقهليةالعلمىمبصرالمهدى محمد موسى محمد احمد142807

الدقهليةالعلمىمبصرفرج حسين اشرف حسين142808

الدقهليةالعلمىمبصرالبوهى احمد شوقى احمد صالح142809

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد فادى الرحمن عبد142810

الدقهليةالعلمىمبصردويدار مصطفى انور هللا عبد142811

الدقهليةالعلمىمبصرشهبه ابراهيم ابراهيم احمد محمد142812
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ثانالنور برج

ن436النور برج

ن600النور برج

ن459النور برج

ن601النور برج

ن591النور برج

ن577النور برج

ن550النور برج

ن373النور برج

ن546النور برج

ن434النور برج

ن607النور برج

ن506النور برج

ن610النور برج

ن599النور برج

ن443النور برج

متخلفالنور برج

ن632النور برج

ن457النور برج

ن598النور برج

ثانالنور برج

ثانالنور برج

ن431النور برج

ن591النور برج

ن533النور برج

ن473النور برج

ن634النور برج

ن594النور برج

ن493النور برج

ن525النور برج

ن579النور برج

ن518النور برج

ن556طنامل

ن587طنامل

ثانطنامل

ن551طنامل

ن597طنامل

ن395طنامل

ثانطنامل

ثانطنامل

ن388طنامل

ثانطنامل
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الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم العال عبد احمد محمد142813

الدقهليةالعلمىمبصرالعادلى عباس حسين راضى محمد142814

الدقهليةالعلمىمبصرالدماصى المرسى محمد سامى محمد142815

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد هللا فرج الكريم عبد محمد142816

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود الكريم حمد عصام محمد142817

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد البسيونى عيد محمد142818

الدقهليةالعلمىمبصرحسين عباس عثمان جمعه محمود142819

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العال عبد حمدى محمود142820

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد الناصر عبد محمود142821

الدقهليةالعلمىمبصرزهره على احمد سيد عصام مصطفى142822

الدقهليةالعلمىمبصردرويش حبيب صالح احمد142823

الدقهليةالعلمىمبصرالمطلب عبد محمود ماجد احمد142824

الدقهليةالعلمىمبصرالبرعى ابراهيم محمد نبيل احمد142825

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد احمد ادهم142826

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد سالم محمد اسامه142827

الدقهليةالعلمىمبصرحسن رجب حسن اسالم142828

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمد حمدى اسالم142829

الدقهليةالعلمىمبصرالبرهامى العال عبد محمد طه انس142830

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه محمد السيد خالد هللا عبد142831

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمد عمر142832

الدقهليةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد محمود كريم142833

الدقهليةالعلمىمبصرالششتاوى مصطفى محمد احمد محمد142834

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد حمزه المتولى محمد142835

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد حسن محمد142836

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد عطيه رضا محمد142837

الدقهليةالعلمىمبصررضوان السالم عبد عاشور محمد142838

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد المنعم عبد الفتاح عبد محمد142839

الدقهليةالعلمىمبصرعباس مغاورى المقصود عبد محمد142840

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه محمد الدسوقى على محمد142841

الدقهليةالعلمىمبصرحسن فريد محمد فريد محمد142842

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى السيد محمود محمد142843

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد محمود مصطفى142844

الدقهليةالعلمىمبصرالعاطى عبد احمد سليمان احمد142845

الدقهليةالعلمىمبصرالخالق عبد صبرى محسن احمد142846

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد السيد انس142847

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حمدى محمد الدين سيف142848

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم العزيز عبد حماده عمرو142849

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو محمد معاويه عثمان142850

الدقهليةالعلمىمبصرالشعراوى يونس سليم محمد محمود142851

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى شلبى السعيد محمود142852

الدقهليةالعلمىمبصرالفيومى محمد الخير ابو عزمى ياسر142853

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه رزق سالمه محمد يحيى142854
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راسبطنامل
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ن516طنامل

ثانطنامل

ن543الصغرى صهرجت

ن534الصغرى صهرجت

ن526الصغرى صهرجت

ن531الصغرى صهرجت

ن489الصغرى صهرجت

ن513الصغرى صهرجت

ثانالصغرى صهرجت

ن526الصغرى صهرجت

ن488الصغرى صهرجت

ثانالصغرى صهرجت

ن411الصغرى صهرجت

ن618الصغرى صهرجت

ن591الصغرى صهرجت

ثانالصغرى صهرجت

ثانالصغرى صهرجت

ن484الصغرى صهرجت

راسبالصغرى صهرجت

راسبالصغرى صهرجت

ثانالصغرى صهرجت

ن500الصغرى صهرجت

ن384الصغرى صهرجت

ثانالصغرى صهرجت

ن444الغيط نوسا

ن561الغيط نوسا

ن498الغيط نوسا

ن411الغيط نوسا

ن556الغيط نوسا

ن627الغيط نوسا

ن616الغيط نوسا

ن481الغيط نوسا

ن571الغيط نوسا

ن528الغيط نوسا
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الدقهليةالعلمىمبصررمضان ابراهيم صبحى ابراهيم142855

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد مساعد مجدى احمد142856

الدقهليةالعلمىمبصرحسن السيد اللطيف عبد السيد142857

الدقهليةالعلمىمبصرنيل على عوض السيد ايمن142858

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد سعد شاكر142859

الدقهليةالعلمىمبصرسالم على زايد سالم غانم142860

الدقهليةالعلمىمبصركشاف محمد محمد محمد سفيان142861

الدقهليةالعلمىمبصرالمرشدى السيد جهاد مالك142862

الدقهليةالعلمىمبصرالنجا ابو الحميد عبد حسن محمد142863

الدقهليةالعلمىمبصرعوض احمد رمضان مسعود محمد142864

الدقهليةالعلمىمبصرالنشار محمد ياسر محمد142865

الدقهليةالعلمىمبصررزق محمود محمد محمود142866

الدقهليةالعلمىمبصرالبشالوى مصطفى فتوح مصطفى142867

الدقهليةالعلمىمبصراحمد شيبات ياسر ياسين142868

الدقهليةالعلمىمبصرالبطل كمال محمد محمد يحيى142869

الدقهليةالعلمىمبصرشلبايه ابو العدوى مصطفى يحيى142870

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد محمد يوسف142871

الدقهليةالعلمىمبصرسلطان ابراهيم محمد ابراهيم142872

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الدين محيى احمد احمد142873

الدقهليةالعلمىمبصرهاشم السيد هللا عبد السعيد احمد142874

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد العظيم عبد الرحمن عبد142875

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى الكريم عبد احمد عزت142876

الدقهليةالعلمىمبصرسيف على مصطفى احمد محمد142877

الدقهليةالعلمىمبصرعرابى احمد محمد اشرف محمد142878

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد محمد السعيد محمد142879

الدقهليةالعلمىمبصرموسى السيد الحليم عبد محمد142880

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد المحسن عبد فتحى محمد142881

الدقهليةالعلمىمبصرسيد الموافى محمد مصطفى محمود142882

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل على محمد مصطفى142883

الدقهليةالعلمىمبصرالواحد عبد على محمود ابراهيم142884

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد عزت محمود احمد142885

الدقهليةالعلمىمبصرعجيزه زكى شعبان طارق142886

الدقهليةالعلمىمبصرحسين محمد نوح عماد142887

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الرسول عبد جمال محمد142888

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى محمد السيد محمود محمد142889

الدقهليةالعلمىمبصرشبانه الصاوى مدحت محمد142890

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد مصطفى عصام مصطفى142891

الدقهليةالعلمىمبصرغراره محمد صبرين العوضى احمد142892

الدقهليةالعلمىمبصراالشقر على العشماوى الرحمن عبد احمد142893

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد السيد فتوح محمد احمد142894

الدقهليةالعلمىمبصرعبده احمد سليمان ناجى ادهم142895

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم طه محمد اسالم142896
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راسبدمسيس ميت

ثاندمسيس ميت

ثاندمسيس ميت

راسبدمسيس ميت

راسبدمسيس ميت

ن616دمسيس ميت

ثاندمسيس ميت

ثانبالدقهلية الدير

ن591بالدقهلية الدير

ثانبالدقهلية الدير

ثانبالدقهلية الدير

ن637بالدقهلية الدير

ن588بالدقهلية الدير

ن608بالدقهلية الدير

راسببالدقهلية الدير

ثانالعامل ميت

ثانالعامل ميت

ثانالعامل ميت

ثانالعامل ميت

ن416العامل ميت



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5285

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةالعلمىمبصرراشد العزيز عبد جمال سعد142897

الدقهليةالعلمىمبصرسالم المرسى محمد طارق142898

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد الرحمن عبد142899

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد حامد خالد هللا عبد142900

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد وائل هللا عبد142901

الدقهليةالعلمىمبصرصابر العظيم عبد احمد محمد142902

الدقهليةالعلمىمبصرخالد الحميد عبد رمضان محمد142903

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد هللا عبد ادرى محمد142904

الدقهليةالعلمىمبصرزاهر هالل نجيب لبيب محمد142905

الدقهليةالعلمىمبصرعلى رزق مسعد محمود142906

الدقهليةالعلمىمبصرالعيسوى منير هشام منير142907

الدقهليةالعلمىمبصرالجندى حسين محمود محمد يوسف142908

الدقهليةالعلمىمبصرعماره حمدان لبيب عصام احمد142909

الدقهليةالعلمىمبصراحمد حسن طارق محمد احمد142910

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى نبيه حسام الدين سراج142911

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد الفداوى الرحمن عبد142912

الدقهليةالعلمىمبصرالبرعى البرعى احمد محمود عزاز142913

الدقهليةالعلمىمبصرخليل على احمد احمد محمد142914

الدقهليةالعلمىمبصرزينب احمد محمد احمد محمد142915

الدقهليةالعلمىمبصرطه بدير فتحى بدير محمد142916

الدقهليةالعلمىمبصراحمد فريد ثروت محمد142917

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمود اللطيف عبد حسام محمد142918

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الحسينى عادل محمد142919

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الموجى ابراهيم هشام محمد142920

الدقهليةالعلمىمبصرعبيد السيد زكى عيد محمود142921

الدقهليةالعلمىمبصرعوض عطيه حسن احمد142922

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الوهاب عبد النبى عبد عصام احمد142923

الدقهليةالعلمىمبصرجمعه حامد حسن محمد احمد142924

الدقهليةالعلمىمبصرنصار العوضى السالم عبد محمد سلمان142925

الدقهليةالعلمىمبصرالمحسن عبد عوض محمد صهيب142926

الدقهليةالعلمىمبصرالجيد عبد السيد وليد الرحمن عبد142927

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمدين طاهر العزيز عبد142928

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد عصام هللا عبد142929

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل احمد على احمد على142930

الدقهليةالعلمىمبصرعلى العظيم عبد محمود على142931

الدقهليةالعلمىمبصررزق فريد صالح كريم142932

الدقهليةالعلمىمبصربركات الفتاح عبد نجيب حسام محمد142933

الدقهليةالعلمىمبصربرهام حسن محمد ممدوح محمد142934

الدقهليةالعلمىمبصرالعيسوى محمد العيسوى سند محمد142935

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان حامد النبى عبد محمد يوسف142936

الدقهليةالعلمىمبصرالبشير المعطى عبد شعبان احمد142937

الدقهليةالعلمىمبصرمجاهد العنين ابو فرج احمد142938
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ن578العامل ميت

ن520العامل ميت

ثانالعامل ميت

ثانالعامل ميت

ثانالعامل ميت

ن574العامل ميت

ن488العامل ميت

ن558العامل ميت

ثانالعامل ميت

ثانالعامل ميت

ن536العامل ميت

ن509العامل ميت

ن590سنجيد

ن541سنجيد

ثانسنجيد

ن634سنجيد

ن631سنجيد

ن604سنجيد

ن492سنجيد

ن614سنجيد

ثانسنجيد

ن544سنجيد

ن617سنجيد

ثانسنجيد

ن530سنجيد

ن554طلخا

ثانطلخا

ن609طلخا

ثانطلخا

ثانطلخا

ثانطلخا

ن458طلخا

ن522طلخا

ثانطلخا

ن457طلخا

راسبطلخا

ن460طلخا

ن441طلخا

ثانطلخا

ثانطلخا

ن538بطرة

ن515بطرة
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الدقهليةالعلمىمبصرخليفه السيد على محمد احمد142939

الدقهليةالعلمىمبصرخليفه المطلب عبد محمود احمد142940

الدقهليةالعلمىمبصريونس برهام محمد جمال اشرف142941

الدقهليةالعلمىمبصرحامد محمود المحسن عبد حامد142942

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى جاد رزق المرسى خالد142943

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد صالح سعد احمد محمد142944

الدقهليةالعلمىمبصريوسف محمد احمد محمد142945

الدقهليةالعلمىمبصرشعبان النعيم عبد الفتاح عبد اشرف محمد142946

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد عمر طارق محمد142947

الدقهليةالعلمىمبصرالمعطى عبد الحميد عبد المعطى عبد محمد142948

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد فوزى محمود ابراهيم محمود142949

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد محمد السيد محمود142950

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى محمد محمود خالد محمود142951

الدقهليةالعلمىمبصرالعزب محمد الباسط عبد محمود142952

الدقهليةالعلمىمبصرحجازى المنصف عبد ذكريا رأفت يوسف142953

الدقهليةالعلمىمبصرعلى هللا عبد المرسى احمد142954

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد محمد كامل احمد142955

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد ابراهيم محمد احمد142956

الدقهليةالعلمىمبصرسرحان العيسوى المتولى محمود احمد142957

الدقهليةالعلمىمبصرليله السعيد صباح الزينى خالد142958

الدقهليةالعلمىمبصرالسماحى على على ايمن طارق142959

الدقهليةالعلمىمبصراحمد المتولى سالم الرحمن عبد142960

الدقهليةالعلمىمبصرالعيسوى المتولى احمد هللا عبد142961

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الخالق عبد شكرى هللا عبد142962

الدقهليةالعلمىمبصرعمر زيد ابو محمود هللا عبد142963

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان يوسف سليمان كريم142964

الدقهليةالعلمىمبصرطلبه محمد احمد محمد142965

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الحكيم عبد السيد محمد142966

الدقهليةالعلمىمبصرمرجان حمد حسن صالح محمد142967

الدقهليةالعلمىمبصرالحسينى العزيز عبد فيصل محمد142968

الدقهليةالعلمىمبصرالقناوى على احمد محمود محمد142969

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد الفتاح عبد محمود اسامه محمود142970

الدقهليةالعلمىمبصرسرحان على السالم عبد سعد محمود142971

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد ماهر هيثم ممدوح142972

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد ابراهيم وليد نجاتى142973

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى منصور المرسى ابراهيم142974

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم مجدى ابراهيم142975

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السعيد الوهاب عبد السعيد احمد142976

الدقهليةالعلمىمبصرغالى الرازق عبد الغريب احمد142977

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد الدين حسام احمد142978

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد الحليم عبد رائد احمد142979

الدقهليةالعلمىمبصرشداد فايز السيد العزيز عبد احمد142980
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ن450الخوازم كفر

ن496الخوازم كفر

ن411الخوازم كفر

ن517الخوازم كفر

ن439الخوازم كفر

راسبالخوازم كفر

ن592الخوازم كفر

ن551الخوازم كفر

ن460الخوازم كفر

ثانالخوازم كفر

ن477الخوازم كفر

ن623الخوازم كفر

ن370الخوازم كفر

راسبالخوازم كفر

راسبدميرة

ن560دميرة

ن638دميرة

راسبدميرة

راسبدميرة

ثاندميرة

راسبدميرة
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الدقهليةالعلمىمبصربهرام رمضان عيد احمد142981

الدقهليةالعلمىمبصرعلى مصطفى شعبان محمد احمد142982

الدقهليةالعلمىمبصرشرف العزيز عبد محمد هانى احمد142983

الدقهليةالعلمىمبصريوسف الحسانين الحسينى يوسف احمد142984

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود العاطى عبد طارق اسالم142985

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الفضالى الدسوقى ايمن اسالم142986

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد المرسى السيد فايق السيد142987

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد البهى انور ايهاب انور142988

الدقهليةالعلمىمبصرالخولى رضوان جمعه رضوان حماد142989

الدقهليةالعلمىمبصرحسن الوهاب عبد محمد محمد شعبان142990

الدقهليةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمود على الحميد عبد142991

الدقهليةالعلمىمبصرسعيد احمد على احمد الرحمن عبد142992

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم على محمد حمدى الناصر عبد142993

الدقهليةالعلمىمبصرالسعد ابو احمد زكى محمد عزمى142994

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد سمير عالء142995

الدقهليةالعلمىمبصرعلى ابراهيم احمد على142996

الدقهليةالعلمىمبصرالنجار سالم اسماعيل السيد محمد142997

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد المهدى المتولى محمد142998

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم بدير احمد بدير محمد142999

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد النبى عبد على محمد143000

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الغفار عبد شوقى محمود143001

الدقهليةالعلمىمبصرالشافى عبد محمد عالء محمود143002

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد البهى محمود ياسر محمود143003

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد موافى محمد موافى143004

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الخضر سعد هللا عبد هانى143005

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى محمد الناصر عبد احمد143006

الدقهليةالعلمىمبصرالباز فريد محمد احمد143007

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه صالح محمد احمد143008

الدقهليةالعلمىمبصرالمعطى عبد المعطى عبد محمد احمد143009

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى احمد المرسى محمود اسامه143010

الدقهليةالعلمىمبصرالباز حامد الديسطى المهدى اسالم143011

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى مصطفى حلمى اسالم143012

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو رداد هيسم حسام143013

الدقهليةالعلمىمبصرالدعدع العزيز عبد سلطان الشحات خالد143014

الدقهليةالعلمىمبصرالعظيم عبد لبيب مصطفى زياد143015

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد العزيز عبد هانى سعد143016

الدقهليةالعلمىمبصرجادو العاطى عبد حمزه الديسطى الرحمن عبد143017

الدقهليةالعلمىمبصرخضر خضر رزق تامر هللا عبد143018

الدقهليةالعلمىمبصرحامد العنين ابو ظهران هللا عبد143019

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد السيد الوهاب عبد السيد الوهاب عبد143020

الدقهليةالعلمىمبصرمريود زيد ابو على معوض على143021

الدقهليةالعلمىمبصروهبه العزيز عبد عوض جمعه عوض143022
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ن543دميرة

ن541دميرة

ن454دميرة

ن547دميرة

ن454دميرة

ن497دميرة

ثاندميرة

ن457دميرة

ن467دميرة

ن395دميرة

ن569دميرة

ن587دميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

ثاندميرة

ن461دميرة

ن393دميرة

ن385دميرة

ثاندميرة

ن512دميرة

ن410دميرة

ن416دميرة

ن586دميرة

ن372دميرة

ن390دميرة

ثانطلخا بساط

ن529طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن471طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن400طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن355طلخا بساط

ن409طلخا بساط

راسبطلخا بساط

ن361طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن436طلخا بساط

ن475طلخا بساط

ن510طلخا بساط

ن611طلخا بساط

ثانطلخا بساط
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الدقهليةالعلمىمبصرالباز طاهر الشافى عبد مجدى143023

الدقهليةالعلمىمبصرفهمى محمد انور محمد143024

الدقهليةالعلمىمبصرمريود يوسف الخضر جمعه محمد143025

الدقهليةالعلمىمبصرعامر الوهاب عبد محمد خالد محمد143026

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم عطيه محمد143027

الدقهليةالعلمىمبصرالبغدادى احمد سيد فوزى محمد143028

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السعيد احمد محمد مصطفى143029

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو السيد المعاطى ابو احمد143030

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى على صدقى ايمن احمد143031

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد احمد الغنى عبد احمد143032

الدقهليةالعلمىمبصرهاشم الرازق عبد الخالق عبد فواد احمد143033

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الحسنين مصطفى احمد143034

الدقهليةالعلمىمبصرالسباخى معوض الفتاح عبد رضا الرحمن عبد143035

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد توفيق مختار الرحمن عبد143036

الدقهليةالعلمىمبصرعرفات محمود الصباحى السالم عبد143037

الدقهليةالعلمىمبصرالجمل اسماعيل سعد عنتر عزت143038

الدقهليةالعلمىمبصرالمقصود عبد ابراهيم ابراهيم فؤاد143039

الدقهليةالعلمىمبصرالعاطى عبد اللطيف عبد حسين محمد143040

الدقهليةالعلمىمبصرسالم الغنى عبد صبحى خالد محمد143041

الدقهليةالعلمىمبصرحسين احمد محمد الرازق عبد محمد143042

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد على الفتاح عبد محمد143043

الدقهليةالعلمىمبصرالقيران ابراهيم الرحيم عبد عثمان محمد143044

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد عنتر محمد143045

الدقهليةالعلمىمبصرسالم الغنى عبد صبحى خالد محمود143046

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى العزيز عبد محمد يسرى مصطفى143047

الدقهليةالعلمىمبصريوسف ابراهيم ابراهيم وليد143048

الدقهليةالعلمىمبصرفاضل الفتوح ابو طلعت حسين احمد143049

الدقهليةالعلمىمبصرالدبور رمضان محمد حسن حسن ابراهيم143050

الدقهليةالعلمىمبصرزياده توفيق محمد محمود زياده143051

الدقهليةالعلمىمبصرعوض محمد على محمد شهاب143052

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد الشحات محمد الرحمن عبد143053

الدقهليةالعلمىمبصرنصار على محمد رمضان محمد143054

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل محمد جالل طارق محمد143055

الدقهليةالعلمىمبصرجاد فراج محمد الرؤف عبد محمد143056

الدقهليةالعلمىمبصرالليسى على السيد محمود محمد143057

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى ربه عبد المتولى العشماوى محمود143058

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل ثابت محمد اسماعيل مصطفى143059

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم اسماعيل ابراهيم143060

الدقهليةالعلمىمبصرالقصبى نجيب السيد صالح احمد143061

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد فاروق محمد احمد143062

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود احمد محمود احمد143063

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد محمد الصباحى السعيد143064
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ن389طلخا بساط

ن430طلخا بساط

ن422طلخا بساط

ن373طلخا بساط

راسبطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن569نبروه

ن470نبروه

راسبنبروه

ن404نبروه

متخلفنبروه

ن531نبروه

ن440نبروه

ن396نبروه

ثاننبروه

ثاننبروه

ثاننبروه

ن507نبروه

راسبنبروه

ن479نبروه

ن514نبروه

ن469نبروه

ن612نبروه

ثاننبروه

ن409نبروه

ثانبالدقهلية الطيبة

ن516بالدقهلية الطيبة

ن466بالدقهلية الطيبة

ن375بالدقهلية الطيبة

ن409بالدقهلية الطيبة

ن491بالدقهلية الطيبة

ن396بالدقهلية الطيبة

ن445بالدقهلية الطيبة

ن565بالدقهلية الطيبة

ن554بالدقهلية الطيبة

ن545بالدقهلية الطيبة

ن460الجنينة كفر

ن445الجنينة كفر

ن477الجنينة كفر

ن417الجنينة كفر

ن420الجنينة كفر
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الدقهليةالعلمىمبصرالكريم عبد حسن المتولى حسن الصباحى143065

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد على محمد شوقى الصباحى143066

الدقهليةالعلمىمبصرالباز برهام برهام محمد برهام143067

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد نايل ابو محمود حسن143068

الدقهليةالعلمىمبصرهللا رجاء الرسول عبد رضى هللا عبد حسين143069

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد السعيد شعبان رجب143070

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد طه سعد اللطيف عبد سعد143071

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم سعد محمد احمد العزيز عبد143072

الدقهليةالعلمىمبصرموسى الخالق عبد جمعه اللطيف عبد143073

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الواحد عبد السيد محمد اللطيف عبد143074

الدقهليةالعلمىمبصرالخولى احمد محمد اللطيف عبد على143075

الدقهليةالعلمىمبصرالموافى عبده احمد عبده عمرو143076

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الشربينى محمد معتز فريد143077

الدقهليةالعلمىمبصرالخالق عبد السعيد حامد السعيد محمد143078

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمود السيد محمد143079

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمد على العزيز عبد محمد143080

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد رياض محمود143081

الدقهليةالعلمىمبصراحمد رزق حمدى مصطفى143082

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى الحميد عبد رفعت احمد143083

الدقهليةالعلمىمبصرصالح احمد محمد احمد143084

الدقهليةالعلمىمبصرحامداحمد احمد محمود احمد143085

الدقهليةالعلمىمبصرالحاكم عبد السيد عطيه السيد143086

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد الجواد عبد عرفان حسين143087

الدقهليةالعلمىمبصرالغفار عبد منصور محمد رزق143088

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد المعبود عبد الفتاح عبد عزت143089

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد شاهر محمد143090

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد شكرى محمد143091

الدقهليةالعلمىمبصرهيبه فؤاد العزيز عبد محمد143092

الدقهليةالعلمىمبصرالغريب ابراهيم الغفار عبد محمد143093

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد الناصر عبد محمد143094

الدقهليةالعلمىمبصريونس المتولى محمود محمد143095

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم المعداوى السيد المعداوى محمود143096

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد االتربى مصباح محمود143097

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد شوقى حمدى احمد143098

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد على احمد على143099

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد ابراهيم حاتم اللطيف عبد143100

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد السيد احمد محمد143101

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد القادر عبد صبرى جابر محمد143102

الدقهليةالعلمىمبصربدراحمد بدر هللا عبد رفعت محمد143103

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد الطنطاوى النعيم عبد محمد143104

الدقهليةالعلمىمبصرغانم على المهدى البديع عبد ابراهيم143105

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى محمد عباده العزيز عبد ابراهيم143106
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ن599الجنينة كفر

ن536الجنينة كفر

ن506الجنينة كفر

ن450الجنينة كفر

ن403الجنينة كفر

ن578الجنينة كفر

ن458الجنينة كفر

ن529الجنينة كفر

ن532الجنينة كفر

ن630الجنينة كفر

ن475الجنينة كفر

ن509الجنينة كفر

ن555الجنينة كفر

ن411الجنينة كفر

ن577الجنينة كفر

ن581الجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ن486الجنينة كفر

راسبطنيخ

راسبطنيخ

ن438.5طنيخ

ن440.5طنيخ

ن537طنيخ

راسبطنيخ

ن464طنيخ

ن483طنيخ

ن512طنيخ

ن536طنيخ

راسبطنيخ

ن508طنيخ

ن518طنيخ

ن596طنيخ

ن532طنيخ

ن410بهوت كفر

ن355بهوت كفر

ن363بهوت كفر

ن572بهوت كفر

ن471بهوت كفر

ن596بهوت كفر

ن573بهوت كفر

ن525بهوت

ن514بهوت
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الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد السيد جهاد احمد143107

الدقهليةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد عادل احمد143108

الدقهليةالعلمىمبصرفاضل المعداوى محمد عماد احمد143109

الدقهليةالعلمىمبصراحمد هللا عبد فهمى احمد اسامه143110

الدقهليةالعلمىمبصرالحكيم عبد جمعه محمد اسامه143111

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه محمد منسوب العربى السيد143112

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد الفضيل عبد السيد143113

الدقهليةالعلمىمبصرالقصبى ابراهيم امين محمد امين143114

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد السيد محمد محمود حاتم143115

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى محمد سمير وليد حسام143116

الدقهليةالعلمىمبصرهللا نصر احمد محمد خالد143117

الدقهليةالعلمىمبصربدر احمد سعد السيد سعد143118

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمود طه السيد محمد الرحمن عبد143119

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمد اكرامى هللا عبد143120

الدقهليةالعلمىمبصرمطر على جاهين رضا هللا عبد143121

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد المغازى محمد عصام هللا عبد143122

الدقهليةالعلمىمبصرالبرعى محمد احمد عمر احمد عمر143123

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد عمر محمد عمر143124

الدقهليةالعلمىمبصرعباده محمد عباده عادل فارس143125

الدقهليةالعلمىمبصرعمر بدوى هالل الوليد كريم143126

الدقهليةالعلمىمبصرفوده محمد عاطف كامل143127

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم محمد143128

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى صالح ابو الفتاح عبد محمود محمد143129

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد احمد محمد محمود143130

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد مختار عادل مختار143131

الدقهليةالعلمىمبصرالبلتاجى هاشم اشرف معاذ143132

الدقهليةالعلمىمبصرالمعطى عبد مشرف محمد احمد143133

الدقهليةالعلمىمبصرالرب جاد المنطلب عبد محمد ادهم143134

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الكيالنى الحنفى اسالم143135

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى حسين الغفار عبد اسماعيل143136

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السالم عبد احمد حسام143137

الدقهليةالعلمىمبصرزيدان منصور ربيع حمد143138

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد السيد143139

الدقهليةالعلمىمبصرالمطلب عبد جمعه المطلب عبد السيد143140

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود فريد الدين نصر السيد143141

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى الحليم عبد الحليم عبد اللطيف عبد143142

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد عصام الوهاب عبد عصام143143

الدقهليةالعلمىمبصرالرب جاد المنطلب عبد محمود على143144

الدقهليةالعلمىمبصرالعجمى السيد محمد عمر143145

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد محمود ماهر ماهر143146

الدقهليةالعلمىمبصربدر الفتاح عبد احمد محمد143147

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد الحميد عبد محمد143148
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ن406بهوت

ن457بهوت

ن500بهوت

ن599بهوت

ن431بهوت

ن442بهوت

ثانبهوت

ن631بهوت

ن526بهوت

ن499بهوت

ن572بهوت

ن555بهوت

ن427بهوت

ن540بهوت

ن515بهوت

ن468بهوت

ن564بهوت

ن570بهوت

ن591بهوت

ثانبهوت

ن508بهوت

ن459بهوت

ن570بهوت

ن405بهوت

ن529بهوت

ن485بهوت

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن495(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن505(الحى عبد على) تيرة

راسب(الحى عبد على) تيرة

ن547(الحى عبد على) تيرة

ن570(الحى عبد على) تيرة

ن609(الحى عبد على) تيرة

ن484(الحى عبد على) تيرة

ن388(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن601(الحى عبد على) تيرة

ن533(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن576(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة
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الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عمر الخالق عبد محمد143149

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد الرازق عبد محمد143150

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد المنطلب عبد ربيع مرعى143151

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد محمد الصباحى ايمن ابراهيم143152

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد ابراهيم صفوت ابراهيم143153

الدقهليةالعلمىمبصرالدين زين على السيد احمد السيد احمد143154

الدقهليةالعلمىمبصرالجندى خليل معوض محمد احمد143155

الدقهليةالعلمىمبصرطرابيه محمود ماهر عالء الحسن143156

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته هللا السيدعبد هللا عبد محمد السيد143157

الدقهليةالعلمىمبصرالكنانى المعطى عبد حامد اشرف باسل143158

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى حسن صبرى محمد حسن143159

الدقهليةالعلمىمبصرسليم الوهاب عبد سليم فرحات حماده143160

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد محمد اسامه الرحمن عبد143161

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان اللطيف عبد سليمان السيد الرحمن عبد143162

الدقهليةالعلمىمبصرالرازق عبد موسى احمد جمال الرحمن عبد143163

الدقهليةالعلمىمبصرالدبور محمد موسى محمد الرحمن عبد143164

الدقهليةالعلمىمبصرمبروك الهادى عبد محمود فتحى اللطيف عبد143165

الدقهليةالعلمىمبصرماضى محمد السيد محمود عصام143166

الدقهليةالعلمىمبصرشوشه عمر على زكريا عادل عمر143167

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان جمعه عيد جمعه عيد143168

الدقهليةالعلمىمبصربصيله رمضان محمد المحمدى فؤاد143169

الدقهليةالعلمىمبصرحسن الفتاح عبد سعيد الشحات كارم143170

الدقهليةالعلمىمبصرغانم ابراهيم محمود ابراهيم محمد143171

الدقهليةالعلمىمبصراحمد حسين محمد احمد محمد143172

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد على محمود جمال محمد143173

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم جالل سمير محمد143174

الدقهليةالعلمىمبصرنعم الفتوح ابو محمد على محمد143175

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو السعيد حسنى محمود محمد143176

الدقهليةالعلمىمبصرالعلومى صديق صالح محمود143177

الدقهليةالعلمىمبصرربيع الشربينى محمد اشرف هانى143178

الدقهليةالعلمىمبصرحشيش على محمد صالح ابراهيم143179

الدقهليةالعلمىمبصرالخير ابو ابراهيم محمد ناصر ابراهيم143180

الدقهليةالعلمىمبصرحشيش على محمد صالح احمد143181

الدقهليةالعلمىمبصرحسن الحميد عبد صبرى عماد احمد143182

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد اسماعيل الفتاح عبد اسامه143183

الدقهليةالعلمىمبصرخاطر المجيد عبد المتولى هالل اسالم143184

الدقهليةالعلمىمبصرالسعود ابو محمد السيد هللا عبد اكمل143185

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد منصور العدل السعيد143186

الدقهليةالعلمىمبصرسيد حسين محمود حذيفه143187

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم مغازى ابراهيم ابراهيم سمير143188

الدقهليةالعلمىمبصرالدمرداشى زيد ابو محمد صالح143189

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه عمر محمد تيسير محمد الرحمن عبد143190



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5298

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ثان(الحى عبد على) تيرة

ن500درين

ن508درين

ن422درين

ن399درين

ن404درين

ن360درين

ن561درين

ن453درين

ن471درين

ن486درين

ن574درين

راسبدرين

ن381درين

ن455درين

ن525درين

ن642درين

ن476درين

ن428درين

ن483درين

ثاندرين

ن566درين

ن544درين

ن369درين

ن640درين

ن478درين

ن583درين

ن334درين

ن496دكرنس

ن452دكرنس

ن375دكرنس

ن443دكرنس

ن484دكرنس

ن578دكرنس

ن554دكرنس

ن614دكرنس

ن618دكرنس

ن449دكرنس

ن577دكرنس

ن532دكرنس
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الدقهليةالعلمىمبصرهاشم احمد على محمود الرحمن عبد143191

الدقهليةالعلمىمبصريوسف على ابراهيم على هللا عبد143192

الدقهليةالعلمىمبصريوسف حلمى صالح عمار143193

الدقهليةالعلمىمبصرالشافعى عمر صالح عمر143194

الدقهليةالعلمىمبصرعمر محمد كمال محمد عمر143195

الدقهليةالعلمىمبصرجمعه محمد محمد جمال فوزى143196

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه مصطفى البسيونى احمد محمد143197

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو عوض المتولى احمد محمد143198

الدقهليةالعلمىمبصرحامد حامد محمد ايمن محمد143199

الدقهليةالعلمىمبصرالنقيطى محمد صبرى جمال محمد143200

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد حسن محمد143201

الدقهليةالعلمىمبصرالمحسن عبد التواب عبد زهرى محمد143202

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد رمضان صالح محمد143203

الدقهليةالعلمىمبصرالرجال عز احمد عصام محمد143204

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد على احمد مجدى محمد143205

الدقهليةالعلمىمبصرعامر السيد عوض احمد محمود143206

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد الشربينى الحسن ابو الرحمن عبد محمود143207

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد محمود143208

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد السعيد السيد احمد143209

الدقهليةالعلمىمبصررشدى السيد محمود احمد143210

الدقهليةالعلمىمبصرالشبراوى الرازق عبد رزق هللا عبد143211

الدقهليةالعلمىمبصرالخميسى على السالم عبد احمد على143212

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد محمود مجدى143213

الدقهليةالعلمىمبصراحمد صالح اسماعيل محمد143214

الدقهليةالعلمىمبصرالفتوح ابو احمد عزت محمد143215

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى السعيد على محمد143216

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم احمد143217

الدقهليةالعلمىمبصرحسن حامد ابراهيم احمد143218

الدقهليةالعلمىمبصرالستاراحمد عبد السيد احمد143219

الدقهليةالعلمىمبصرعبده رمضان حمدى احمد143220

الدقهليةالعلمىمبصرالمهدى الغيط ابو رضا احمد143221

الدقهليةالعلمىمبصرمعوض احمد رمضان احمد143222

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم عاصم احمد143223

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على محمد احمد143224

الدقهليةالعلمىمبصرالحى عبد البدوى احمد السيد حسام143225

الدقهليةالعلمىمبصرالشحات الوهيدى الشحات حسين143226

الدقهليةالعلمىمبصرالمحمودى ميدان هشام الدين صالح143227

الدقهليةالعلمىمبصرالباقى عبد السعيد مصطفى الرحمن عبد143228

الدقهليةالعلمىمبصرخليل احمد رمضان هللا عبد143229

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على احمد عمر143230

الدقهليةالعلمىمبصرفتحى محمد نبيه عمر143231

الدقهليةالعلمىمبصرالعنين ابو البدوى اكرم محمد143232
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ن585دكرنس

ن575دكرنس

ن408دكرنس

ن601دكرنس

ثاندكرنس

ن372دكرنس

ن382دكرنس

ثاندكرنس

راسبدكرنس

ثاندكرنس

ثاندكرنس

ن478دكرنس

ن551دكرنس

ثاندكرنس

ثاندكرنس

ن558دكرنس

ن514دكرنس

ثاندكرنس

ن623طريف ميت

ثانطريف ميت

ثانطريف ميت

راسبطريف ميت

ثانطريف ميت

ن413طريف ميت

ن415طريف ميت

ن625طريف ميت

ن602النحال ميت

ن602النحال ميت

ن525النحال ميت

ثانالنحال ميت

ن628النحال ميت

ن582النحال ميت

ثانالنحال ميت

ن548النحال ميت

ن608النحال ميت

ثانالنحال ميت

ثانالنحال ميت

راسبالنحال ميت

ن512النحال ميت

ن524النحال ميت

ن551النحال ميت

ن621النحال ميت
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الدقهليةالعلمىمبصركامل احمد ايمن محمد143233

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى عباس السيد محمد143234

الدقهليةالعلمىمبصرعقل على ربيع محمد143235

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان محمد رضا محمد143236

الدقهليةالعلمىمبصرالباز ماهر عزمى محمد143237

الدقهليةالعلمىمبصربرهام محمد على محمد143238

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى رمضان محمود محمد143239

الدقهليةالعلمىمبصرالحسينى يوسف محمود محمد143240

الدقهليةالعلمىمبصرعلى حسن عالء محمود143241

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد البدوى السيد ناصر محمود143242

الدقهليةالعلمىمبصررجب الفتاح عبد معوض هشام143243

الدقهليةالعلمىمبصرزهرى زهرى عادل يوسف143244

الدقهليةالعلمىمبصرعلى جاد السيد احمد143245

الدقهليةالعلمىمبصرصالح مصباح رياض احمد143246

الدقهليةالعلمىمبصرحسين محمد احمد ايهاب احمد143247

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد السيد حازم143248

الدقهليةالعلمىمبصرالمحسن عبد المحمدى عادل خالد143249

الدقهليةالعلمىمبصرصالح السعيد صالح السعيد143250

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمود احمد الرحمن عبد143251

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود فريد ايهاب الرحمن عبد143252

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد موسى هللا عبد143253

الدقهليةالعلمىمبصرحسنى منصور هيثم عمر143254

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى العزيز عبد احمد فتحى143255

الدقهليةالعلمىمبصرحامد السيد محمد كريم143256

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد المتولى احمد محمد143257

الدقهليةالعلمىمبصرالسيدابراهيم محمد المعتصم محمد143258

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى محمود احمد محمود143259

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد فوزى مبروك محمود143260

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى الحميد عبد المتولى ابراهيم143261

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد الرحمن عبد احمد143262

الدقهليةالعلمىمبصرسالم على احمد محمد احمد143263

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد عرفات منصور مصطفى احمد143264

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم العدل محمد ابراهيم اسامه143265

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه ابراهيم محمود محمد اسامه143266

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد حسن السيد ياسر السيد143267

الدقهليةالعلمىمبصرعيد الخالق عبد ضياء محمد اكرم143268

الدقهليةالعلمىمبصرسالم على حسين سالم حسين143269

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد حسن حسين حسن143270

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم الدين محى حازم143271

الدقهليةالعلمىمبصرحامد المتولى محمد سامح143272

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد الرحمن عبد احمد الرحمن عبد143273

الدقهليةالعلمىمبصرسالم على االمام احمد سالم الرحمن عبد143274
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ثانالنحال ميت

ن517النحال ميت

ن477النحال ميت

ن446النحال ميت

ن589النحال ميت

ن611النحال ميت

راسبالنحال ميت

ن524النحال ميت

ن598النحال ميت

ن616النحال ميت

ن542النحال ميت

ن484النحال ميت

ن368رومى ميت

ن353رومى ميت

راسبرومى ميت

ثانرومى ميت

ن416رومى ميت

راسبرومى ميت

ثانرومى ميت

ثانرومى ميت

راسبرومى ميت

راسبرومى ميت

راسبرومى ميت

ثانرومى ميت

ثانرومى ميت

ثانرومى ميت

ن491رومى ميت

ن450رومى ميت

ن592عبيد بنى

ن637عبيد بنى

ن625عبيد بنى

ن514عبيد بنى

ن582عبيد بنى

ن450عبيد بنى

ثانعبيد بنى

ن627عبيد بنى

ن557عبيد بنى

ن426عبيد بنى

ن356عبيد بنى

ن451عبيد بنى

ن514عبيد بنى

ن593عبيد بنى
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الدقهليةالعلمىمبصرالسيد احمد السيد احمد عزيز143275

الدقهليةالعلمىمبصرعباس المنشاوى الفتاح عبد عماد143276

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الواحد عبد محمود فادى143277

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان محمد سليمان فؤاد143278

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل احمد جميل محمد143279

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد رمضان التميمى خالد محمد143280

الدقهليةالعلمىمبصرحسين ابراهيم محمد خالد محمد143281

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد عادل سعد محمد143282

الدقهليةالعلمىمبصرالدين سعد لطفى الحليم عبد محمد143283

الدقهليةالعلمىمبصرعمر احمد محمد كمال محمد143284

الدقهليةالعلمىمبصرعماره محمد حمدى محمود143285

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد على زكريا محمود143286

الدقهليةالعلمىمبصرعنتر محمد صابر محمود143287

الدقهليةالعلمىمبصرطاهر محمد محمد محمود143288

الدقهليةالعلمىمبصرسالم على رمضان السيد مصطفى143289

الدقهليةالعلمىمبصرعباس شعبان عباس هشام143290

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد لطفى رمضان احمد143291

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد البدرى محمد البدرى143292

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حافظ محمد هللا عبد143293

الدقهليةالعلمىمبصرالشبراوى محمد خالد محمد143294

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد محمد143295

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد على اسماعيل محمد143296

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل حامد جهاد محمد143297

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور السيد على محمد143298

الدقهليةالعلمىمبصرالبارى عبد محمد عمر محمود143299

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمود فكرى محمود143300

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمود احمد محمود143301

الدقهليةالعلمىمبصررجب احمد فوقى محمود143302

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد الذكى اشرف محمود143303

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد راشد رضا وجيه143304

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل مجاهد وليد143305

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى المولى عبد مأمون حسن ابراهيم143306

الدقهليةالعلمىمبصرالخالق عبد السيد احمد ابراهيم احمد143307

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الظريف احمد الظريف احمد143308

الدقهليةالعلمىمبصرحوريه عبده حجازى فراج حسن احمد143309

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد راغب خالد احمد143310

الدقهليةالعلمىمبصركامل احمد الدين على سعد احمد143311

الدقهليةالعلمىمبصرالمحسن عبد محمد صابر احمد143312

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم شوقى صالح احمد143313

الدقهليةالعلمىمبصرعيسى الحميد عبد الحميد عبد احمد143314

الدقهليةالعلمىمبصرخليل محمد السعيد الرؤف عبد احمد143315

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد هللا عبد احمد143316
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ن572عبيد بنى

ن522عبيد بنى

ن461عبيد بنى

ن443عبيد بنى

ثانعبيد بنى

ن631عبيد بنى

ن441عبيد بنى

ن430عبيد بنى

ن472عبيد بنى

ن477عبيد بنى

ن547عبيد بنى

ن630عبيد بنى

ن460عبيد بنى

ن447عبيد بنى

ن462عبيد بنى

ن487عبيد بنى

ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ن501فارس ميت

ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ن474فارس ميت

ن400فارس ميت

ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ن522فارس ميت

ثانفارس ميت

ثانفارس ميت

ن439فارس ميت

ن490النصر منية

ن422النصر منية

ن435النصر منية

ن593النصر منية

ن490النصر منية

ن512النصر منية

ن532النصر منية

ن405النصر منية

ن620النصر منية

ن471النصر منية

ن543النصر منية
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الدقهليةالعلمىمبصرعطاهلل مخيمر مازن احمد143317

الدقهليةالعلمىمبصرهاشم محمد طه محمد احمد143318

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد حسن محمد محمد احمد143319

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد نجيب احمد143320

الدقهليةالعلمىمبصربدوى الوصيف يحى احمد143321

الدقهليةالعلمىمبصرجبر محمد على على حسن143322

الدقهليةالعلمىمبصرسيف فرج سيف حماده143323

الدقهليةالعلمىمبصرعلى مسعد عطوه ابراهيم زياد143324

الدقهليةالعلمىمبصرعبده احمد طارق سامح143325

الدقهليةالعلمىمبصرالمقصود عبد السيد خالد السيد143326

الدقهليةالعلمىمبصراحمد حسنين السيد محمد السيد143327

الدقهليةالعلمىمبصرشرف محمد السيد محمد السيد143328

الدقهليةالعلمىمبصرالعنين ابو المرسى محمد ابراهيم الرحمن عبد143329

الدقهليةالعلمىمبصرالمولى عبد احمد حامد الرحمن عبد143330

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى ابراهيم عادل الفتاح عبد143331

الدقهليةالعلمىمبصرالعجمى السعيد محمد السعيد هللا عبد143332

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد المتولى محمد عزام143333

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد ابراهيم عمر143334

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد الدين عماد عمر143335

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد محمد فارس143336

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد عبده الهجرسى محمد فهمى143337

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى محمد احمد لؤى143338

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم كامل ابراهيم محمد143339

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد143340

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان محمد ايمن محمد143341

الدقهليةالعلمىمبصرالحبشى جمعه احمد جمعه محمد143342

الدقهليةالعلمىمبصرشرف محمد السيد عصام محمد143343

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى جبر ابراهيم عفت محمد143344

الدقهليةالعلمىمبصرصبره العزيز عبد احمد على محمد143345

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد محمد على محمد143346

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد ابراهيم مصطفى محمد143347

الدقهليةالعلمىمبصرعنتر مصطفى المنعم عبد مصطفى143348

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد محمد مصطفى عادل هشام143349

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد زغلى مختار احمد يحيى143350

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم143351

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عطا عبده محمد ابراهيم143352

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عوض عوض احمد اسالم143353

الدقهليةالعلمىمبصريوسف على على نصر احمد143354

الدقهليةالعلمىمبصرحسن يوسف السعيد يوسف اشرف143355

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد نجاح تامر زياد143356

الدقهليةالعلمىمبصرالعطار السيد محمد سامح143357

الدقهليةالعلمىمبصرحجازى على على ابراهيم طارق143358
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ن543النصر منية

ن601النصر منية

ن580النصر منية

ن546النصر منية

ن386النصر منية

ن529النصر منية

ن512النصر منية

ن532النصر منية

ن621النصر منية

ن516النصر منية

ن509النصر منية

ن614النصر منية

ن573النصر منية

ن544النصر منية

ن482النصر منية

ن536النصر منية

ن528النصر منية

متخلفالنصر منية

ن550النصر منية

ن509النصر منية

ن533النصر منية

ن490النصر منية

ثانالنصر منية

ن484النصر منية

ن568النصر منية

ن615النصر منية

ن609النصر منية

ن501النصر منية

متخلفالنصر منية

ن429النصر منية

ن564النصر منية

ن521النصر منية

ثانالنصر منية

ن586النصر منية

ن622الكردى

ن612الكردى

ن565الكردى

ن505الكردى

ن430الكردى

ن357الكردى

ن513الكردى

ن506الكردى
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الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد المكاوى حسين الرحمن عبد143359

الدقهليةالعلمىمبصرجمعه محمد احمد هللا عبد143360

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد على محمود هللا عبد143361

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل حمام اسماعيل كريم143362

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى السيد السيد محمد143363

الدقهليةالعلمىمبصرالدين نور المهدى محمد المهدى محمد143364

الدقهليةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد محمد احمد محمد143365

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين احمد احمد الناصر عبد محمد143366

الدقهليةالعلمىمبصردياب على محمد على محمد143367

الدقهليةالعلمىمبصرالسباعى فهيم محرز محمد143368

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد مصطفى مصطفى محمد143369

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد مجاهد رضوان السيد محمود143370

الدقهليةالعلمىمبصرسالم الفتاح عبد العليم عبد محمود143371

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى ابراهيم فتحى محمود143372

الدقهليةالعلمىمبصرفؤاد زكريا محمد محمود143373

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على محمد القادر عبد خالد143374

الدقهليةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد محمود زاهر143375

الدقهليةالعلمىمبصرصابر العشرى جمعه صابر143376

الدقهليةالعلمىمبصرالمعطى عبد الرحمن عبد مجدى الرحمن عبد143377

الدقهليةالعلمىمبصرالمتعال عبد محمد حلمى جهاد هللا عبد143378

الدقهليةالعلمىمبصريوسف معن بدير الحسينى ناجى هللا عبد143379

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى محمد الرحمن عبد طه محمود143380

الدقهليةالعلمىمبصرعوض جميل محمد ابراهيم احمد143381

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى الفتوح ابو محمد عادل احمد143382

الدقهليةالعلمىمبصروفا محمد السالم عبد محمد احمد143383

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم جاد محمود محمد احمد143384

الدقهليةالعلمىمبصرحسن المتولى عطيه الدسوقى طارق143385

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الدسوقى على رضا على143386

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد محمد جمال محمد143387

الدقهليةالعلمىمبصرعلى احمد حسن على محمد143388

الدقهليةالعلمىمبصرمرسى شريف محمد شريف ابراهيم143389

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم143390

الدقهليةالعلمىمبصرالفتوح ابو الحفنى محمد ابراهيم143391

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد طلبه جمعه احمد143392

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد احمد السالم عبد احمد143393

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد عزت احمد143394

الدقهليةالعلمىمبصرالبشير السيد على احمد143395

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد جمعه محمد احمد143396

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى عوض حمدى محمد احمد143397

الدقهليةالعلمىمبصردرغام السيد محمد محمود احمد143398

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد الجواد عبد محمد اسامه143399

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل محمد ابراهيم محمد اسالم143400
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ن471الكردى

ن406الكردى

ن502الكردى

ن444الكردى

ن411الكردى

ن381الكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ن592الكردى

ن545الكردى

ن594الكردى

ن520الكردى

ن513الكردى

ن398الكردى

ن485الكردى

ن461عاصم ميت

ن484عاصم ميت

ن479عاصم ميت

ن410عاصم ميت

ن501عاصم ميت

ن464عاصم ميت

ن456عاصم ميت

ن535القديمة برمبال

ن534القديمة برمبال

ن557القديمة برمبال

ن556القديمة برمبال

ن545القديمة برمبال

ن516القديمة برمبال

ن542القديمة برمبال

ن542القديمة برمبال

ن386بلقاس

ن419بلقاس

ن548بلقاس

ثانبلقاس

ن606بلقاس

ن576بلقاس

ن421بلقاس

ثانبلقاس

ن449بلقاس

ثانبلقاس

ن423.5بلقاس

ن405.5بلقاس
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الدقهليةالعلمىمبصرالديب سليم السيد فريد السيد143401

الدقهليةالعلمىمبصرعلى ابراهيم المقصود عبد رضا براء143402

الدقهليةالعلمىمبصرخليفه اسماعيل حاتم ثورى حاتم143403

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى العليم عبد هشام خالد143404

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد محمد رضا143405

الدقهليةالعلمىمبصرغانم احمد احمد ابراهيم زياد143406

الدقهليةالعلمىمبصرصابرابراهيم برهام ابراهيم سامح143407

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد امجد الرحمن عبد143408

الدقهليةالعلمىمبصرشعيشع ابو احمد محمد الرحمن عبد143409

الدقهليةالعلمىمبصرعلى العزيز عبد احمد العزيز عبد143410

الدقهليةالعلمىمبصربركات العدل احمد هللا عبد143411

الدقهليةالعلمىمبصرعبيدو على حسنين رمضان هللا عبد143412

الدقهليةالعلمىمبصرهللا فرج العزيز عبد هللا عبد محمد هللا عبد143413

الدقهليةالعلمىمبصرشعيشع ابو احمد على محمود على143414

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد السيد محمد عمر143415

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد اسامه كريم143416

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد صالح الحافظ عبد كريم143417

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد محمد كريم143418

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الشافى عبد احمد محمد143419

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الشرقاوى محمد احمد محمد143420

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه السيد محمد السيد محمد143421

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الشربينى محمد الشربينى محمد143422

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد حسن محمد143423

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد راجحى رضا محمد143424

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد محمد رضا محمد143425

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد محمد رفعت محمد143426

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل عثمان جمعه سعد محمد143427

الدقهليةالعلمىمبصرعابدين علوان محمد سليم محمد143428

الدقهليةالعلمىمبصرالوسط على عباس صالح محمد143429

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد حامد السميع عبد محمد143430

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد العال عبد العظيم عبد محمد143431

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد ابراهيم القادر عبد محمد143432

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الطحاوى محمود محمد143433

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد ياسر محمد143434

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد اسامه محمود143435

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى على الشربينى محمود143436

الدقهليةالعلمىمبصرفهمى جمال ايهاب محمود143437

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم العزيز عبد النبى عبد محمود143438

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمود محمد محمود143439

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد عمر الحق رضا معاذ143440

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى السيد جمال هادى143441

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد هللا عبد حسين يوسف143442
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ن423بلقاس

ن429بلقاس

ن617بلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ن474بلقاس

ن475بلقاس

ثانبلقاس

راسببلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ن426بلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ن452بلقاس

ن430بلقاس

ن436.5بلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ن436بلقاس

ن456بلقاس

راسببلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ثانبلقاس

ن371بلقاس

ن467بلقاس

ثانبلقاس

ن448بلقاس

راسببلقاس

ن440بلقاس

ن451بلقاس

ثانبلقاس

ن582بلقاس

ن599بلقاس

ن563بلقاس

ن630بلقاس

ثانبلقاس

ن477بلقاس
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الدقهليةالعلمىمبصربسيونى حسان السيد احمد143443

الدقهليةالعلمىمبصرعلى العظيم عبد المعداوى احمد143444

الدقهليةالعلمىمبصرحسن السيد ابراهيم خالد احمد143445

الدقهليةالعلمىمبصرسالم السيد محمد على احمد143446

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الرازق عبد محمد احمد143447

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد رمضان مراد احمد143448

الدقهليةالعلمىمبصرربه عبد محمد ناجح احمد143449

الدقهليةالعلمىمبصرالديسطى على سعد اسامه143450

الدقهليةالعلمىمبصريونس ابراهيم على حسن انس143451

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد راشد ابو محمد فوزى انس143452

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود الهادى عبد النقراشى اسالم143453

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد احمد حسن143454

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد المعبود عبد حماده143455

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الدسوقى حموده143456

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد حسن محمد خالد143457

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد الديسطى محمد الرحمن عبد143458

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد هشام الرحمن عبد143459

الدقهليةالعلمىمبصرالغفار عبد ابراهيم راضى الغفار عبد143460

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد الديسطى محمد هللا عبد143461

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد عطيه السيد عطيه143462

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل محمد معوض احمد عماد143463

الدقهليةالعلمىمبصرعطوه السيد عطوه على143464

الدقهليةالعلمىمبصرالستار عبد الحميد عبد شحاته كريم143465

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد رضا لطفى143466

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الشحات البحراوى محمد143467

الدقهليةالعلمىمبصررزق ابراهيم البيومى محمد143468

الدقهليةالعلمىمبصرالخير ابو الغفار عبد انور محمد143469

الدقهليةالعلمىمبصرعلى صالح ايمن محمد143470

الدقهليةالعلمىمبصربدير فتحى هانى ميسره143471

الدقهليةالعلمىمبصرالغيط ابو ابراهيم حسن محمد143472

الدقهليةالعلمىمبصرالحق عبد ابراهيم سعد محمد143473

الدقهليةالعلمىمبصراحمد العطار الشحات محمود143474

الدقهليةالعلمىمبصرعرفات عوض الديسطى حماده محمود143475

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محيى وائل محيى143476

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد صبحى جمال مصطفى143477

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد السيد الرحمن عبد ابراهيم143478

الدقهليةالعلمىمبصرالعراقى القوى عبد بدير القوى عبد احمد143479

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى احمد الدين عالء احمد143480

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الفتوح ابو محمد احمد143481

الدقهليةالعلمىمبصرعبده عمر محمد احمد143482

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى الدين بدر الشربينى اسالم143483

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى اسماعيل فوزى اسماعيل143484
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ن353.5خامس بلقاس

ن439خامس بلقاس

ن379خامس بلقاس

ن437خامس بلقاس

ن404خامس بلقاس

ن525خامس بلقاس

ن507خامس بلقاس

ن400خامس بلقاس

ن508خامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ن433خامس بلقاس

ن438خامس بلقاس

ن398خامس بلقاس

ن399خامس بلقاس

ن413خامس بلقاس

ن423خامس بلقاس

ن430خامس بلقاس

ن461خامس بلقاس

ن474خامس بلقاس

ن444خامس بلقاس

ن583خامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ن517خامس بلقاس

ن372خامس بلقاس

ن456خامس بلقاس

ن377خامس بلقاس

ن381خامس بلقاس

راسبخامس بلقاس

ن479خامس بلقاس

ن499خامس بلقاس

ن459خامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ن491خامس بلقاس

ن536خامس بلقاس

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

متخلفابودشيشة

ثانابودشيشة

ن609ابودشيشة

ثانابودشيشة
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الدقهليةالعلمىمبصرعطايا محى عوض السيد الحسن143485

الدقهليةالعلمىمبصرعطايا محى عوض السيد الحسين143486

الدقهليةالعلمىمبصرحامد السيد حامد السيد143487

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى السعيد محمد السيد143488

الدقهليةالعلمىمبصرالعدوى على محمد العدوى143489

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم على ابراهيم زياد143490

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد طلبه عابد سعد143491

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد محمد الدين عماد صفوت143492

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد السيد ضياء143493

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى الشربينى احمد الرحمن عبد143494

الدقهليةالعلمىمبصرالبارى عبد محمد السيد مصطفى143495

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد داغر الفتوح ابو هللا عبد143496

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد الدسوقى الحميد عبد هللا عبد143497

الدقهليةالعلمىمبصرزين نبيه زين عصام143498

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم على ابراهيم على143499

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على حسن على143500

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد يوسف المجيد عبد على143501

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود عبده عمر محمد عمر143502

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد السيد محمد143503

الدقهليةالعلمىمبصربركات محمد القصبى محمد143504

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم درويش رضا محمد143505

الدقهليةالعلمىمبصرالشحات رجب على محمد143506

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد محب محمد143507

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد محمود محمد143508

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد التهامى طه الرحمن عبد143509

الدقهليةالعلمىمبصربركات محمد القصبى معتز143510

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود السعيد الشحات احمد143511

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الحى عبد على الحميد عبد احمد143512

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم متولى احمد143513

الدقهليةالعلمىمبصرالعظيم عبد الرؤف عبد السيد اسالم143514

الدقهليةالعلمىمبصرالوصيف مسعد ايهاب حازم143515

الدقهليةالعلمىمبصرجمعه يحى مسعود حسن143516

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور محمد وليد خالد143517

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته على يوسف رشاد جهاد رشاد143518

الدقهليةالعلمىمبصرالبسطويسى ابراهيم رمضان زياد143519

الدقهليةالعلمىمبصرالغفار عبد اللطيف عبد وليد زياد143520

الدقهليةالعلمىمبصراحمد احمد السيد خالد سمير143521

الدقهليةالعلمىمبصرالدين علم احمد المعاطى ابو مجدى الرحمن عبد143522

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه خلف العوضى القطب عمار143523

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد احمد السيد كريم143524

الدقهليةالعلمىمبصرحميده الباز مسعد ابراهيم محمد143525

الدقهليةالعلمىمبصرمنسى على الصاوى رضا محمد143526
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ن595ابودشيشة

ن526ابودشيشة

ثانابودشيشة

ن603ابودشيشة

ن607ابودشيشة

راسبابودشيشة

ن491ابودشيشة

ثانابودشيشة

ن586ابودشيشة

ن550ابودشيشة

راسبابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ن559ابودشيشة

راسبابودشيشة

ن513ابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ن402ابودشيشة

ن622ابودشيشة

ن607ابودشيشة

ثانابودشيشة

ثانابودشيشة

ن518ابودشيشة

ن584ابودشيشة

ن396ابودشيشة

ن429الستامونى

ن439الستامونى

ن428الستامونى

ن494الستامونى

ن392الستامونى

ن499الستامونى

ن563الستامونى

ن494الستامونى

ن467الستامونى

ن566الستامونى

ن468الستامونى

ثانالستامونى

ن634الستامونى

ثانالستامونى

ن478الستامونى

ثانالستامونى
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الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد السيد سمير محمد143527

الدقهليةالعلمىمبصرالواحد عبد على يوسف هللا عبد محمد143528

الدقهليةالعلمىمبصرالواحد عبد على يوسف مسعد محمد143529

الدقهليةالعلمىمبصرالسعدنى محمد العظيم عبد ممدوح وائل محمد143530

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد وجدى السيد143531

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الدين زين ماهر عابد143532

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى الخالق عبد سالم الخالق عبد143533

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل فؤاد صبرى فؤاد143534

الدقهليةالعلمىمبصرانيس احمد السعد ابو محمود143535

الدقهليةالعلمىمبصرعطويه على جمعه على محمود143536

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد الحميد عبد فتحى ابراهيم143537

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عوض محمد ابراهيم143538

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد السعيد حمدى محمد المجيد عبد143539

الدقهليةالعلمىمبصراالمام المنعم عبد محمد الناصر عبد143540

الدقهليةالعلمىمبصرالبيلى عطيه السيد محمد143541

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد المغنى عبد محمد143542

الدقهليةالعلمىمبصرغازى زكريا عصام محمد143543

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد العزب مجدى محمد143544

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى صالح مصطفى محمد143545

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد نعمان السيد نعمان143546

الدقهليةالعلمىمبصرمختار هللا عبد خالد محمد143547

الدقهليةالعلمىمبصررفاعى الفتاح عبد حسن الفتاح عبد ابراهيم143548

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الشربينى رشاد اسماعيل احمد143549

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور عطيه خالد احمد143550

الدقهليةالعلمىمبصرمصباح محمد خالد الغنى عبد احمد143551

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد جمال محمد احمد143552

الدقهليةالعلمىمبصرحسن السيد يسرى احمد143553

الدقهليةالعلمىمبصرالعيشى الفتاح عبد رامى ادهم143554

الدقهليةالعلمىمبصرجاد حسانين محمد ناصر جمال143555

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد الشحات الحميد عبد حاتم143556

الدقهليةالعلمىمبصرالبنهاوى احمد المحسن عبد احمد خالد143557

الدقهليةالعلمىمبصروطفه الوهاب عبد وهبه احمد خالد143558

الدقهليةالعلمىمبصربركات على ابراهيم السيد خالد143559

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى رزق محمد رزق143560

الدقهليةالعلمىمبصرالدين شهاب حامد محمد السيد زياد143561

الدقهليةالعلمىمبصرالصياد على الشحات هللا عبد الدين صالح143562

الدقهليةالعلمىمبصرالكيالنى احمد عادل احمد عادل143563

الدقهليةالعلمىمبصرسليم القادر عبد محمد محمود عادل143564

الدقهليةالعلمىمبصراحمد عيد احمد الرحمن عبد143565

الدقهليةالعلمىمبصرالغرباوى محمود عوض المتولى الرحمن عبد143566

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الشربينى رشاد الهادى عبد الرحمن عبد143567

الدقهليةالعلمىمبصرالسقا احمد هللا عبد خالد هللا عبد143568
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ثانالستامونى

ثانالستامونى

ن409الستامونى

ثانالستامونى

ن531الجوهرى

ثانالجوهرى

ن353الجوهرى

ثانالجوهرى

ثانالجوهرى

راسبالجوهرى

راسبالملعب

ثانالملعب

راسبالملعب

ثانالملعب

ثانالملعب

ن520الملعب

ثانالملعب

ثانالملعب

ثانالملعب

ثانالملعب

راسبالملعب

ن574شربين

ثانشربين

ن410شربين

راسبشربين

ن373شربين

ن480شربين

ثانشربين

ن419شربين

ثانشربين

ن522شربين

ن436شربين

ن422شربين

ن374شربين

ن495شربين

ن536شربين

ثانشربين

ن385شربين

ن470شربين

ن549شربين

ن551شربين

ثانشربين
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الدقهليةالعلمىمبصرالعدوى المنعم عبد المطلب عبد هللا عبد143569

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى الباز الشربينى محمد هللا عبد143570

الدقهليةالعلمىمبصرالخميسى حسن عمر محمد هللا عبد143571

الدقهليةالعلمىمبصربركات احمد العال عبد مصطفى هللا عبد143572

الدقهليةالعلمىمبصرالغيط ابو محمد يوسف عادل عصام143573

الدقهليةالعلمىمبصرصالح ابو طلبه الشربينى عالء143574

الدقهليةالعلمىمبصرالمالح محمد محمد عوض عمار143575

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور ابراهيم احمد ياسر عمار143576

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد الفراج عبد محمد فراج143577

الدقهليةالعلمىمبصرحشيش محمد الحميد عبد السيد كريم143578

الدقهليةالعلمىمبصرعمر صالح على الحميد عبد كريم143579

الدقهليةالعلمىمبصرعباس عثمان السيد ابراهيم محمد143580

الدقهليةالعلمىمبصرالحنطور محمد احمد السيد محمد143581

الدقهليةالعلمىمبصرسالطين السيد الشربينى عطيه السيد محمد143582

الدقهليةالعلمىمبصرالمصلى محمد الشربينى محمد143583

الدقهليةالعلمىمبصرداود الرازق عبد محمد حسين محمد143584

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد عباس محمد سمير محمد143585

الدقهليةالعلمىمبصرالمحسن عبد صالح عادل محمد143586

الدقهليةالعلمىمبصرشريفه المقصود عبد المقصود عبد عادل محمد143587

الدقهليةالعلمىمبصرهدهد احمد شوقى فريد محمد143588

الدقهليةالعلمىمبصرغنا بكر عوض محمد محمد143589

الدقهليةالعلمىمبصرالريات الموافى نجيب مصطفى محمد143590

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد طارق محمد143591

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد سمير محمود143592

الدقهليةالعلمىمبصرالحسينى الفتاح عبد نصر سيف محمود143593

الدقهليةالعلمىمبصرحسن السيد طارق محمود143594

الدقهليةالعلمىمبصرصالح على مصطفى محمود143595

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى محمود الدرينى محمد معتز143596

الدقهليةالعلمىمبصرندا متولى محمود محمد نوح143597

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد المقصود عبد محمد شعبان هانى143598

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم رزق الحافظ عبد محمد ابراهيم143599

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل زكى محمد تامر احمد143600

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد السيد قاسم احمد143601

الدقهليةالعلمىمبصرعبده محمد حمدى محمد حمدى143602

الدقهليةالعلمىمبصرعوضين محمد السيد محمد رضا143603

الدقهليةالعلمىمبصرعيد الشربينى سامى محمد سامى143604

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته محمد على شعبان على143605

الدقهليةالعلمىمبصرصالح مصطفى درغام هيثم عمر143606

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد الشحات وليد محمد143607

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوق الحميد عبد الدسوقى عوض محمود143608

الدقهليةالعلمىمبصرربه عبد السيد هانئ يوسف143609

الدقهليةالعلمىمبصرالديسطى احمد الديسطى احمد143610
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ن449شربين
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ن610شربين

ن622شربين
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ن551شربين
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ن499شربين

ن501شربين

ثانشربين

ثانشربين

ن564شربين

ن485شربين

ن586شربين

ن451شربين

ن405شربين

ن448شربين

ثانشربين

ن378شربين

ن629شربين

ن463شربين

ن519شربين

ن517شربين

ن583شربين

ن477شربين

ن439شربين

ن524شربين

ثانشربين

ن397شربين

ثانالوكالة كفر

ن390الوكالة كفر

ن387الوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ن618الوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ثانالوكالة كفر

ن426الوكالة كفر

راسبالوكالة كفر

ن387ابوزاهر
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الدقهليةالعلمىمبصرالديسطى الباز طلبه العطافى احمد143611

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى احمد محمد ابراهيم احمد143612

الدقهليةالعلمىمبصررزق الفتاح عبد حلمى حسن احمد143613

الدقهليةالعلمىمبصرساطور محمد الهادى عبد السيد الباقى عبد احمد143614

الدقهليةالعلمىمبصركامل السيد جهاد السيد143615

الدقهليةالعلمىمبصرالديسطى الباز طلبه هانئ ايهاب143616

الدقهليةالعلمىمبصرحامد محمد الهادى عبد حازم143617

الدقهليةالعلمىمبصرخضر محمد ابراهيم محروس حسام143618

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الغيط ابو صبح فوزى خالد143619

الدقهليةالعلمىمبصرالنادى على خالد محمد خالد143620

الدقهليةالعلمىمبصرشعير السالم عبد احمد السيد زياد143621

الدقهليةالعلمىمبصرصالح ابو رزق صالح محمد صالح143622

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد ابراهيم محمد الدين ضياء143623

الدقهليةالعلمىمبصردهيم على الحميد عبد هللا عبد الحميد عبد143624

الدقهليةالعلمىمبصرعماره اللطيف عبد العاطى عبد محمد العاطى عبد143625

الدقهليةالعلمىمبصرراجح صالح محمد حسن الفتاح عبد143626

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم اللطيف عبد الرازق عبد اللطيف عبد143627

الدقهليةالعلمىمبصرحسن الزينى احمد خالد هللا عبد143628

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الصادق عبد محمد برهام الرحمن عبد143629

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين البيلى صادق الغنى عبد عالء143630

الدقهليةالعلمىمبصرندا احمد الغفور عبد محمود عمار143631

الدقهليةالعلمىمبصرالبراشى الغنى عبد عمر حمدى عمر143632

الدقهليةالعلمىمبصرعيد مصطفى عواد عمر143633

الدقهليةالعلمىمبصرجمعه محمد ابراهيم محمد عمر143634

الدقهليةالعلمىمبصرالشرقاوى طه ربيع كريم143635

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى محمد زكى محمد كريم143636

الدقهليةالعلمىمبصرعباس العاطى عبد الشحات محمد143637

الدقهليةالعلمىمبصراحمد صالح الدايم عبد احمد محمد143638

الدقهليةالعلمىمبصرالدين شمس محمد خليفه محمد143639

الدقهليةالعلمىمبصرقاسم الوهاب عبد محمد عوض محمد143640

الدقهليةالعلمىمبصرعلى منصور البارى عبد منصور يحيى143641

الدقهليةالعلمىمبصركرم اللطيف عبد جمعه رجب ابراهيم143642

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته محمد ابراهيم عالء ابراهيم143643

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى الرؤوف عبد الرؤوف عبد عاصم بكر ابو143644

الدقهليةالعلمىمبصرالعتر الشحات الجواد عبد السيد احمد143645

الدقهليةالعلمىمبصرالقناوى عوض جمعه الفتوح ابو احمد143646

الدقهليةالعلمىمبصرمسعد الكريم عبد عوض فتحى حامد احمد143647

الدقهليةالعلمىمبصرحامد جمعه السعيد سمير احمد143648

الدقهليةالعلمىمبصريوسف الفتاح عبد محمدين شاكر احمد143649

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد كامل محمد وليد احمد143650

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى العزيز عبد مصطفى مجدى خالد143651

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى الفرح ابو سمره ابو رضا رضا143652
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ن426ابوزاهر

ن466ابوزاهر

ن388ابوزاهر

ن401ابوزاهر

ن485ابوزاهر

ن480ابوزاهر

ن443ابوزاهر

ن438ابوزاهر

ن597ابوزاهر

ن601ابوزاهر

ن597ابوزاهر

ن442ابوزاهر

ثانابوزاهر

ثانابوزاهر

ن531ابوزاهر

ن491ابوزاهر

ن522ابوزاهر

ن522ابوزاهر

ن539الضهرية

ن603الضهرية

ن568الضهرية

ن497الضهرية

ن492الضهرية

ن414الضهرية

ن603الضهرية

ثانالضهرية

راسبالضهرية

ن459الضهرية

ن579الضهرية
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الدقهليةالعلمىمبصرشريف ابراهيم عطيه مجدى طارق143653

الدقهليةالعلمىمبصرحسين العاطى عبد محمد شوقى الرحمن عبد143654

الدقهليةالعلمىمبصرالبتانونى سليمان نصر نصر الرحمن عبد143655

الدقهليةالعلمىمبصرالدمرداش محمد الواحد عبد الزهيرى الواحد عبد143656

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد الشربينى ابراهيم رضا على143657

الدقهليةالعلمىمبصرمطر احمد ابراهيم هاشم عمر143658

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم الحميد عبد محمد عمرو143659

الدقهليةالعلمىمبصرقدوس محمد القادر عبد سعد السيد كامل143660

الدقهليةالعلمىمبصرالحداد الواحد عبد خاطر رضا كريم143661

الدقهليةالعلمىمبصرعوض السيد عاطف ماجد كريم143662

الدقهليةالعلمىمبصرالعتر الشحات الجواد عبد السيد محمد143663

الدقهليةالعلمىمبصرمطاوع صالح محمد حسام محمد143664

الدقهليةالعلمىمبصردسوقى حسن رمضان حسن محمد143665

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى حسن محمد حسن محمد143666

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى حسن محمد حسين محمد143667

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الباقى عبد السيد خالد محمد143668

الدقهليةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد محمد الحليم عبد محمد143669

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد على احمد على محمد143670

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد صالح نبيه ابراهيم محمود143671

الدقهليةالعلمىمبصراالتربى على كمال السعيد مصطفى143672

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم ندا مصطفى معاذ143673

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته ابراهيم يوسف اسماعيل بكر ابو143674

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته صالح ابو محمد حسن احمد143675

الدقهليةالعلمىمبصرداود على رزق هللا عبد احمد143676

الدقهليةالعلمىمبصرعيد الفتاح عبد حسان مراد حسان143677

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد محمود هللا عبد خالد143678

الدقهليةالعلمىمبصرشعالن حسين الهادى عبد حسين الهادى عبد143679

الدقهليةالعلمىمبصرموسى محمد العنين ابو احمد جميل احمد143680

الدقهليةالعلمىمبصرسرسبو الهادى عبد الهادى عبد رضا احمد143681

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى االمام االمام الظاهر عبد احمد143682

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم جاد احمد ماهر احمد143683

الدقهليةالعلمىمبصريوسف الحسينى الواحد عبد عادل اسالم143684

الدقهليةالعلمىمبصرركب يوسف البارى عبد هاشم اشرف143685

الدقهليةالعلمىمبصرالجميعى الحافظ عبد هللا عبد ابراهيم عامر143686

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد على محمد منصور محمد143687

الدقهليةالعلمىمبصرالقصبى حسن احمد محمد محمود143688

الدقهليةالعلمىمبصرالبسطويسى محمد رمضان احمد143689

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه حامد ابراهيم محمد احمد143690

الدقهليةالعلمىمبصرعبده محمد عبده محمد احمد143691

الدقهليةالعلمىمبصرالدمرداش اسماعيل المعبود عبد اسماعيل143692

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد السيد هانى السيد143693

الدقهليةالعلمىمبصرحسن طلبه عيد طلبه143694
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ن613الدبوسى
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ثانالدبوسى
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ن559الدبوسى
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الدقهليةالعلمىمبصرعلى حسن محمد السيد الرحمن عبد143695

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد حسين طلعت هللا عبد143696

الدقهليةالعلمىمبصرالرازق عبد فتحى الرازق عبد هللا عبد143697

الدقهليةالعلمىمبصراحمد احمد المحسن عبد هللا عبد143698

الدقهليةالعلمىمبصرموسى جبريل السيد حماده كريم143699

الدقهليةالعلمىمبصرالغيط ابو محمد عثمان محمد143700

الدقهليةالعلمىمبصرخضر حسنين احمد محمود محمد143701

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد اللطيف عبد محمود143702

الدقهليةالعلمىمبصرالدين سعد ابراهيم حمدينو ابراهيم143703

الدقهليةالعلمىمبصرالدين سعد ابراهيم حمدينو احمد143704

الدقهليةالعلمىمبصرعبده هللا عبد حمزه احمد143705

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل جمعه ضياء احمد143706

الدقهليةالعلمىمبصرعبده هللا عبد خالد اسالم143707

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد رضا السيد143708

الدقهليةالعلمىمبصرالوردانى طلبه سمير اكرم143709

الدقهليةالعلمىمبصرفرج السيد ايهاب الرحمن عبد143710

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى لطفى محمد الرحمن عبد143711

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته منصور على احمد على143712

الدقهليةالعلمىمبصرالشبراوى رمضان اشرف محمد143713

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد فتحى محمد143714

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى على عزت محمد143715

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد مصطفى الخالق عبد مصطفى143716

الدقهليةالعلمىمبصرالمطلب عبد محمود فوزى محمود143717

الدقهليةالعلمىمبصرالمالك عبد ابراهيم احمد ابراهيم143718

الدقهليةالعلمىمبصراحمد المتولى اشرف احمد143719

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السعيد رفعت احمد143720

الدقهليةالعلمىمبصرذكى فهيم صبرى احمد143721

الدقهليةالعلمىمبصرخطاب المحسن عبد الغنى عبد احمد143722

الدقهليةالعلمىمبصررحيم ثمير هللا عبد احمد143723

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين السيد النبى عبد احمد143724

الدقهليةالعلمىمبصرالمكاوى احمد محمد احمد143725

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السعيد محمد احمد143726

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الشبراوى محمد احمد143727

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد محمد احمد143728

الدقهليةالعلمىمبصرسليم على احمد اسماعيل143729

الدقهليةالعلمىمبصرمعوض ابراهيم خالد اسماعيل143730

الدقهليةالعلمىمبصرحامد السيد سمير السيد143731

الدقهليةالعلمىمبصرالباز السيد على السيد143732

الدقهليةالعلمىمبصرحسين السيد نبيل السيد143733

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد المكاوى حسن المكاوى143734

الدقهليةالعلمىمبصرعباس سالمه محمد ايمن143735

الدقهليةالعلمىمبصراحمد توفيق احمد توفيق143736
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ن379ظفر
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ن450ظفر
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ن450ظفر

ن486ظفر

ن513ظفر

ن558ظفر

ن551ظفر

ن594ظفر
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ن540ظفر

ن575ظفر

ن594ظفر
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الدقهليةالعلمىمبصرخطاب المحسن عبد محمد حاتم143737

الدقهليةالعلمىمبصركامل هللا عبد اسماعيل خالد143738

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سعد احمد هللا عبد143739

الدقهليةالعلمىمبصرسليم سليم امين هللا عبد143740

الدقهليةالعلمىمبصرحسن هللا عبد حامد هللا عبد143741

الدقهليةالعلمىمبصرطه الوهاب عبد طه الوهاب عبد143742

الدقهليةالعلمىمبصرسليم على سليم على143743

الدقهليةالعلمىمبصرسليم هللا عبد سعد فكرى143744

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد السالم عبد عادل محمد143745

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان عطيه اللطيف عبد محمد143746

الدقهليةالعلمىمبصرعرفات بركات عرفات محمد143747

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد احمد مكرم محمد143748

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد منصور حسام منصور143749

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور محمد على احمد143750

الدقهليةالعلمىمبصرجاد محمد جاد جمعه143751

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الغفار عبد احمد الغفار عبد143752

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد هللا عبد143753

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد ياسر فارس143754

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السميع عبد حسن محمد143755

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد عصام محمد143756

الدقهليةالعلمىمبصرالشوربجى محمد عمر محمد143757

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الشكور عبد مجدى محمد143758

الدقهليةالعلمىمبصراالحمدى محمد ياسر محمد143759

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد الدين جالل احمد محمود143760

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود كمال محمود143761

الدقهليةالعلمىمبصرالعوضى احمد السيد احمد143762

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد السعيد صالح احمد143763

الدقهليةالعلمىمبصرالسعود ابو احمد محمد احمد143764

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد هشام احمد143765

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد العظيم عبد وهدان احمد143766

الدقهليةالعلمىمبصرعرفات شعبان البيومى اسامه143767

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العال عبد ثروت السعيد143768

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد منصور على السيد143769

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه على سالمه حذيفه143770

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم متولى ابراهيم حسام143771

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه حسن ابراهيم حسن143772

الدقهليةالعلمىمبصرالمعطى عبد حسين سرى حسين143773

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور محمد حسين خالد143774

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد ابراهيم رمضان143775

الدقهليةالعلمىمبصرطلبه احمد محمد سعد143776

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى الرحيم عبد سامى شريف143777

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد بكر الرحمن عبد143778
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ن410.5صدقا

ن403صدقا

ن520صدقا

ن402صدقا

ثانصدقا

ن492صدقا
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الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد جمال الرحمن عبد143779

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد رفعت الرحمن عبد143780

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد متولى محمود الفتاح عبد143781

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد جمال عمر143782

الدقهليةالعلمىمبصرموسى محمد العزيز عبد عمر143783

الدقهليةالعلمىمبصرعلى امين محمد فتحى143784

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد احمد محمد143785

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد البديع عبد اشرف محمد143786

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد اشرف محمد143787

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد ابراهيم السيد محمد143788

الدقهليةالعلمىمبصربكر سعد سامى محمد143789

الدقهليةالعلمىمبصرصالح العال عبد على محمد143790

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى فهمى على محمد143791

الدقهليةالعلمىمبصرطايل محمد مدير محمد143792

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى احمد السيد محمود143793

الدقهليةالعلمىمبصرحسن العاطى عبد ثروت محمود143794

الدقهليةالعلمىمبصرفرج فرج عماد محمود143795

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم على مصباح محمود143796

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد يحيى محمود143797

الدقهليةالعلمىمبصربكر السيد محمد احمد143798

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد جمال رمضان اشرف143799

الدقهليةالعلمىمبصراحمد االحمدى محمد ايهاب143800

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد عوض السيد شريف143801

الدقهليةالعلمىمبصرفرج محمود السيد السعيد عالء143802

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد رمضان محمد143803

الدقهليةالعلمىمبصرسالم العوضى وجدى محمد143804

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد محمد محمود143805

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل محمود على ابراهيم143806

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد انور احمد143807

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الحى عبد الرؤف عبد احمد143808

الدقهليةالعلمىمبصرموسى صديق على احمد143809

الدقهليةالعلمىمبصروهبه احمد محمد السعيد143810

الدقهليةالعلمىمبصرخليل كامل مصطفى خالد143811

الدقهليةالعلمىمبصراحمد على السيد سعد143812

الدقهليةالعلمىمبصرعلى سعد محمد سعد143813

الدقهليةالعلمىمبصرعلى متولى احمد على143814

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد السيد صبرى محمد143815

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سالم ابراهيم احمد محمود143816

الدقهليةالعلمىمبصرعطوه عوض محمد محمود143817

الدقهليةالعلمىمبصرالصبيحى الدسوقى ابراهيم محمد ابراهيم143818

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان خليفه محمد اشرف احمد143819

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد مصطفى السيد احمد143820
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الدقهليةالعلمىمبصرالزينى حسن احمد عادل احمد143821

الدقهليةالعلمىمبصرالصعيدى ابراهيم الدسوقى محمد احمد143822

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى رياض رياض محمد احمد143823

الدقهليةالعلمىمبصرخطاب عبده عبده محمد احمد143824

الدقهليةالعلمىمبصرحتاته ابراهيم فتحى محمد احمد143825

الدقهليةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمود محمود محمد احمد143826

الدقهليةالعلمىمبصرحراز محمد محمود محمود اشرف143827

الدقهليةالعلمىمبصرالسحيلى محمد محسوب محمد الشبراوى143828

الدقهليةالعلمىمبصرالسايس رمضان فهمى عاطف امجد143829

الدقهليةالعلمىمبصرالخليجى ابراهيم السيد خضر زياد143830

الدقهليةالعلمىمبصرعوض محمد توفيق السيد شادى143831

الدقهليةالعلمىمبصررجب احمد طه االنصارى طه143832

الدقهليةالعلمىمبصرالبالسى القطب البالسى الحليم عبد143833

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد القطب حسام الرحمن عبد143834

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمود احمد محمد هللا عبد143835

الدقهليةالعلمىمبصرحيدر ابراهيم عبده محمد هللا عبد143836

الدقهليةالعلمىمبصرالنجيرى يونس السعيد يونس هللا عبد143837

الدقهليةالعلمىمبصرحسين منصور حمزه فخرى الدين عز143838

الدقهليةالعلمىمبصراحمد احمد العزبى طاهر عصام143839

الدقهليةالعلمىمبصرصبح عطا الداودى محمد احمد عالء143840

الدقهليةالعلمىمبصرغزل زكى اسمر عبده على143841

الدقهليةالعلمىمبصرامين ابراهيم ابراهيم حمزه عمار143842

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى ابراهيم محمود محمود عمار143843

الدقهليةالعلمىمبصرالعشرى محمد الرحمن عبد محمد عمر143844

الدقهليةالعلمىمبصرفطير السعيد السيد السيد فارس143845

الدقهليةالعلمىمبصرعامر محمد محمد عادل فارس143846

الدقهليةالعلمىمبصراللبان محمد السعيد عبده كريم143847

الدقهليةالعلمىمبصرخليل حجازى حجازى السعود ابو محمد143848

الدقهليةالعلمىمبصرالخير ابو عبده محمد محمد اسامه محمد143849

الدقهليةالعلمىمبصرموسى محمد حسن ايمن محمد143850

الدقهليةالعلمىمبصرالحديدى معوض معوض سامى محمد143851

الدقهليةالعلمىمبصرحجاج محمد محمد سمير محمد143852

الدقهليةالعلمىمبصرياسين احمد محمد صالح محمد143853

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد فوزى محمد143854

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى عيد محمد شعبان هانى143855

الدقهليةالعلمىمبصرالعينين ابو هللا عوض محمد محمد احمد143856

الدقهليةالعلمىمبصرعوض السيد محمد صالح احمد143857

الدقهليةالعلمىمبصرالواحد عبد ابراهيم فتحى محمد احمد143858

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عيسى كامل محمد احمد143859

الدقهليةالعلمىمبصرعلى كمال مصطفى احمد143860

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد ياسين ياسين معتز اسامه143861

الدقهليةالعلمىمبصرعوض عوض السعيد السيد السعيد143862
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ن570المنزلة
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ثانالمنزلة
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الدقهليةالعلمىمبصريوسف السيد محمد ابراهيم بالل143863

الدقهليةالعلمىمبصربدران السيد محمد محمد عادل سراج143864

الدقهليةالعلمىمبصردعدور السيد حسن احمد حسن سلمان143865

الدقهليةالعلمىمبصرمحفوظ سليمان رمضان عثمان عثمان هللا عبد143866

الدقهليةالعلمىمبصرمحفوظ رمضان سليمان محمد هللا عبد143867

الدقهليةالعلمىمبصرالشاذلى محمد محمد احمد فهمى143868

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم محمد احمد كريم143869

الدقهليةالعلمىمبصرالكريم عبد السعيد محمد السعيد كريم143870

الدقهليةالعلمىمبصرعيد احمد احمد اشرف محمد143871

الدقهليةالعلمىمبصرالحق عبد العزيز عبد محمد صالح محمد143872

الدقهليةالعلمىمبصرالواحد عبد ابراهيم المنعم عبد عبده محمد143873

الدقهليةالعلمىمبصرالعزب يوسف مسعد محمد143874

الدقهليةالعلمىمبصرالمهدى محمد ياسين محمد143875

الدقهليةالعلمىمبصرصالح محمد محمد محمود محمود143876

الدقهليةالعلمىمبصرعوف مصطفى احمد حامد احمد143877

الدقهليةالعلمىمبصرالديب احمد خالد خالد احمد143878

الدقهليةالعلمىمبصرالزغوى مسعد العابدين زين العال عبد احمد143879

الدقهليةالعلمىمبصرحجاج احمد سيد على ابراهيم السيد حسن143880

الدقهليةالعلمىمبصرالحديدى احمد احمد نسيم زياد143881

الدقهليةالعلمىمبصرحجازى ابو حجازى ابو السيد عصام الرحمن عبد143882

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود على محمد سعد الحسينى محمد143883

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد مصطفى مصطفى غنيم محمود143884

الدقهليةالعلمىمبصربرايا محمد احمد عبده ابراهيم143885

الدقهليةالعلمىمبصرغويبه على القادر عبد حسن احمد143886

الدقهليةالعلمىمبصرراضى السيد سمير احمد143887

الدقهليةالعلمىمبصرخليل حسنين جمعه خالد امير143888

الدقهليةالعلمىمبصرالجيار فؤاد احمد السعيد محمد فتحى الدين حسام143889

الدقهليةالعلمىمبصرالقعقاع محمد محمد محمد حمزه143890

الدقهليةالعلمىمبصراحمد احمد العربى السيد ابراهيم الرحمن عبد143891

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد الغنى عبد محمد ابراهيم محمد143892

الدقهليةالعلمىمبصراالمام النور ابو بكر النور ابو محمد143893

الدقهليةالعلمىمبصرخليل حسنين جمعه خالد محمد143894

الدقهليةالعلمىمبصرالناغيه على ابراهيم صابر محمد143895

الدقهليةالعلمىمبصرالجيار على السيد محمد محمد143896

الدقهليةالعلمىمبصركشك عبده محمد محمد143897

الدقهليةالعلمىمبصرسالم حامد شوقى احمد محمد احمد143898

الدقهليةالعلمىمبصرعلى العطا ابو احمد نصر احمد143899

الدقهليةالعلمىمبصرصبح محمد الغنى عبد محمد احمد اسالم143900

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حسن عبده جمال143901

الدقهليةالعلمىمبصرجعفر محمد السيد محمود خالد143902

الدقهليةالعلمىمبصرقاسم السيد مصطفى عمر143903

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد السيد مجاهد سعد143904
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ن505البصراط

ن472البصراط
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ن452البصراط

راسبالبصراط

ن548البصراط

ن480العزيزة

ثانالعزيزة

ن510العزيزة

ثانالعزيزة

ن394العزيزة

ن445العزيزة

ن447العزيزة

ن632العزيزة

ثانالمطرية

ن570.5المطرية

ن504.5المطرية

ثانالمطرية

ن459المطرية

ثانالمطرية

ن428.5المطرية

ن421المطرية

ن445المطرية

ثانالمطرية

ثانالمطرية

ثانالمطرية

ثانالمطرية

ن541العصافرة

ثانالعصافرة

ن484العصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة
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الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى عمر مختار على محمد143905

الدقهليةالعلمىمبصرالجيبى السيد رمضان ناصر محمد143906

الدقهليةالعلمىمبصررفاعى على المكاوى السيد ابراهيم143907

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى على محمود حسين ابراهيم143908

الدقهليةالعلمىمبصرالحسينى المعاطى ابو السيد عطيه ابراهيم143909

الدقهليةالعلمىمبصرراشد ابراهيم مصطفى ابراهيم143910

الدقهليةالعلمىمبصرعالم محمد على احمد احمد143911

الدقهليةالعلمىمبصرالعزونى موسى موسى السيد احمد143912

الدقهليةالعلمىمبصرالتوابتى عبده صالح العربى احمد143913

الدقهليةالعلمىمبصرغانم محمد بركات حمدينو احمد143914

الدقهليةالعلمىمبصرطه مسعد شوقى شفيق احمد143915

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد الدسوقى هالل المنعم عبد احمد143916

الدقهليةالعلمىمبصرخاطر محمد عطوه محمد محمد احمد143917

الدقهليةالعلمىمبصرغانم احمد محمد نسيم احمد143918

الدقهليةالعلمىمبصرفرج حسن على السيد ونيس احمد143919

الدقهليةالعلمىمبصرالبوهى برهام جاد اسماعيل اسالم143920

الدقهليةالعلمىمبصرالال عبد ابراهيم احمد ربيع اسالم143921

الدقهليةالعلمىمبصرطايله حسن محمد طلعت اسامه143922

الدقهليةالعلمىمبصرالصياد ناصر ابو اسماعيل محمد اشرف143923

الدقهليةالعلمىمبصرالتوابتى رمضان احمد احمد على السيد143924

الدقهليةالعلمىمبصرغانم جاد الباز وفاء امير143925

الدقهليةالعلمىمبصرالشامى ابراهيم المتولى المتولى محمد بهاء143926

الدقهليةالعلمىمبصرحسن المجد ابو الجرايحى محمد حسام143927

الدقهليةالعلمىمبصرالال عبد احمد حسن انور حسن143928

الدقهليةالعلمىمبصرالعزونى احمد الشربينى موسى خالد143929

الدقهليةالعلمىمبصررفاعى يوسف محمد يوسف خالد143930

الدقهليةالعلمىمبصررمضان محمد الدمرداش حمدينو رفيع143931

الدقهليةالعلمىمبصرالريس طلبه محمد نبيه صابر143932

الدقهليةالعلمىمبصرليله ابراهيم يوسف الدسوقى طارق143933

الدقهليةالعلمىمبصرالصادى ابراهيم جمعه البيومى اشرف الرحمن عبد143934

الدقهليةالعلمىمبصرالسايس يوسف يوسف السيد الرحمن عبد143935

الدقهليةالعلمىمبصراالشمونى محمد الحسينى المتولى الرحمن عبد143936

الدقهليةالعلمىمبصرالحليم عبد مسعد حسن حسن الرحمن عبد143937

الدقهليةالعلمىمبصرهللا جاب محمود السيد الحسينى حليم الرحمن عبد143938

الدقهليةالعلمىمبصرهللا جاب طه محمد ربيع الرحمن عبد143939

الدقهليةالعلمىمبصرالشريفى محمد على الرحمن عبد143940

الدقهليةالعلمىمبصرفرج ابراهيم ابراهيم على محمد الرحمن عبد143941

الدقهليةالعلمىمبصركراويه سليمان محمد محمد محمد الرحمن عبد143942

الدقهليةالعلمىمبصررفاعى مصطفى المهدى حسين هللا عبد143943

الدقهليةالعلمىمبصرالشريفى محمد على هللا عبد143944

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد السالم عبد هللا عبد محمد هللا عبد143945

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل شلبى محمد شلبى عرفات143946
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راسبالعصافرة
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ثانالجمالية

ن415الجمالية

ثانالجمالية

ن400الجمالية

ن486الجمالية

ن520الجمالية

ن602الجمالية

ثانالجمالية

ن529الجمالية

ن403الجمالية

ن482الجمالية

ن518الجمالية

ن366الجمالية

ن410الجمالية

ثانالجمالية

ن550الجمالية

ن373الجمالية

ثانالجمالية

راسبالجمالية

ن390الجمالية

ن430.5الجمالية

ن623الجمالية

ثانالجمالية

ن501الجمالية

ن622الجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية

ن380الجمالية

راسبالجمالية

ن597الجمالية

ثانالجمالية
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الدقهليةالعلمىمبصرعسل محمد على السعيد على143947

الدقهليةالعلمىمبصرعبده حسن الغفور عبد احمد محمد عمار143948

الدقهليةالعلمىمبصرالعشرى السيد فريد محمد محمد عمر143949

الدقهليةالعلمىمبصررفاعى العز ابو يوسف السيد محمد143950

الدقهليةالعلمىمبصريونس ابراهيم الشبراوى محمد143951

الدقهليةالعلمىمبصرعيطه حسن السيد احمد احمد محمد143952

الدقهليةالعلمىمبصرخفاجى السيد ابراهيم حمدى محمد143953

الدقهليةالعلمىمبصرالشاذلى يوسف محمد السعيد عالء محمد143954

الدقهليةالعلمىمبصرعيطه البدراوى احمد محمد محمد143955

الدقهليةالعلمىمبصرعيسى عبده حسن على محمد محمد143956

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو السيد السيد مصطفى محمد143957

الدقهليةالعلمىمبصرعكاشه مغازى محمد معاطى محمد143958

الدقهليةالعلمىمبصرالكفافى الحميد عبد الحميد عبد هانى محمد143959

الدقهليةالعلمىمبصرالعبيدى محمد محمد هشام محمد143960

الدقهليةالعلمىمبصرحسنين عرفات عرفات محمود143961

الدقهليةالعلمىمبصرشامه المتولى فتحى ابراهيم وليد143962

الدقهليةالعلمىمبصرجمعه السيد عبده محمد رضا يوسف143963

الدقهليةالعلمىمبصرالصمد عبد ابراهيم محمد ابراهيم يوسف143964

الدقهليةالعلمىمبصرالشهاوى حافظ ابراهيم سعد محمد يوسف143965

الدقهليةالعلمىمبصرمسعد ابراهيم على حسن اشرف الحسن143966

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه حسن محمود سالمه انس143967

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى احمد حسبو محمد طارق143968

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى على صابر احمد محمد143969

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمود على السيد ابراهيم143970

الدقهليةالعلمىمبصرصالح المقصود عبد محمد سامى احمد143971

الدقهليةالعلمىمبصرسحلول محمد احمد احمد احمد محسن محمد االمام143972

الدقهليةالعلمىمبصرخفاجى السيد سعد الشحات خالد143973

الدقهليةالعلمىمبصرنجم احمد على مسعد محمد خالد143974

الدقهليةالعلمىمبصرالشيخ عثمان محمد اشرف عادل143975

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد السعيد مسعد السعيد الرحمن عبد143976

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمود هللا عبد السيد هللا عبد143977

الدقهليةالعلمىمبصرحماده بكر هللا عبد جمعه هللا عبد143978

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد مسعد الفتوح ابو نادر هللا عبد143979

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الطنطاوى رفعت السيد على143980

الدقهليةالعلمىمبصرحسين عبده عبده ماهر على143981

الدقهليةالعلمىمبصرتمراز على احمد على احمد على عمار143982

الدقهليةالعلمىمبصرعيسى عيسى ابراهيم على محمد كريم143983

الدقهليةالعلمىمبصرعبده راتب احمد السيد محمد143984

الدقهليةالعلمىمبصرهللا جاب محمد فهيم محمود حسنى محمد143985

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عطا السيد احمد مسعد محمد143986

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان عبيدو محمد احمد ماجدى محمود143987

الدقهليةالعلمىمبصرالشيخ عثمان محمد محمد وليد143988
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ثانالجمالية
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ثانالجمالية
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ن481الجمالية

ن577الجمالية

ن490الجمالية

ثانالجمالية

ثانالجمالية
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ن493الجمالية

ن387الجمالية

ن618الجمالية

ن478الجمالية

ن438الجمالية

ن600الجمالية

ثانسلسيل ميـت

راسبسلسيل ميـت

ثانسلسيل ميـت

ثانسلسيل ميـت

ن471الجديد الكفر

ن615الجديد الكفر

ن614الجديد الكفر

ن563الجديد الكفر

ن518الجديد الكفر

ن551الجديد الكفر

ن429الجديد الكفر

ن498الجديد الكفر

ن560الجديد الكفر

ن489الجديد الكفر

ن552الجديد الكفر

راسبالجديد الكفر

ن625الجديد الكفر

ن494الجديد الكفر

ن580الجديد الكفر

ن564الجديد الكفر

ن539الجديد الكفر

ن490الجديد الكفر

ثانالجديد الكفر
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الدقهليةالعلمىمبصرسالمه مصبح باسم احمد143989

الدقهليةالعلمىمبصرهليل هليل ابراهيم جمعه احمد143990

الدقهليةالعلمىمبصرمراد حامد حامد محمد احمد143991

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عبده محمد احمد143992

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الجليل عبد محمد محمد احمد143993

الدقهليةالعلمىمبصرنجم احمد عبده محمد محمود احمد143994

الدقهليةالعلمىمبصرعلى حسن احمد كمال باسل143995

الدقهليةالعلمىمبصرالطيب ابو ياسين زكى محمد حسام143996

الدقهليةالعلمىمبصرزرع حسن شهيد محمد حسن143997

الدقهليةالعلمىمبصرمجاهد احمد محمد السيد زياد143998

الدقهليةالعلمىمبصرمعوض عطوه احمد فارس143999

الدقهليةالعلمىمبصرعلى ابراهيم مسعد كريم144000

الدقهليةالعلمىمبصرعلى العال عبد حلمى الخميسى محمد144001

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد العدل حسن عبده مصطفى144002

الدقهليةالعلمىمبصرجمعه البديع عبد جمعه ابراهيم144003

الدقهليةالعلمىمبصرالبرعى احمد ابراهيم ابراهيم احمد144004

الدقهليةالعلمىمبصرالغالى ابراهيم احمد محمد احمد144005

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه محمود السيد محمود احمد144006

الدقهليةالعلمىمبصرعيسى على رفعت على احمد144007

الدقهليةالعلمىمبصرالكريم عبد العزيز عبد عماد احمد144008

الدقهليةالعلمىمبصرالشحات شفيق محمد الرحمن عبد144009

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد المرسى محمد المرسى عمرو144010

الدقهليةالعلمىمبصرغربه محمود السيد محمد كريم144011

الدقهليةالعلمىمبصرالعطا ابو خليل السيد محمد144012

الدقهليةالعلمىمبصرسماحه السيد ابراهيم السيد محمد144013

الدقهليةالعلمىمبصرالمهدى محمد المهدى محمد144014

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الدسوقى ابراهيم محمد144015

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد اسامه محمد144016

الدقهليةالعلمىمبصرجعفر الوفا ابو محمد الحكيم عبد محمد144017

الدقهليةالعلمىمبصرغربه محمود السعيد عزيز محمد144018

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه محمد عطيه محمد144019

الدقهليةالعلمىمبصرعامر مسعد زكى معتمد محمود144020

الدقهليةالعلمىمبصرتوفيق السيد ابراهيم مصعب144021

الدقهليةالعلمىمبصرجعفر الوفا ابو محمد الحكيم عبد مؤمن144022

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حسانين محمد محمد هانى144023

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد كامل يحيى144024

دمياطالعلمىمبصرالشناوى السيد السيد ابراهيم144025

دمياطالعلمىمبصرعصر سعد السيد احمد144026

دمياطالعلمىمبصرمسلم عباس محمود عصام احمد144027

دمياطالعلمىمبصراالسكندرانى احمد محمد احمد144028

دمياطالعلمىمبصرالموجى احمد محمد احمد144029

دمياطالعلمىمبصرجمعه مصطفى حمزه عاطف اسالم144030
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ثانالجوابر

ثانالجوابر

ن439الجوابر

ن543الجوابر

ن626الجوابر

ثانالجوابر

ثانالجوابر

ن489الجوابر

ثانالجوابر

ن541الجوابر

ثانالجوابر

ثانالجوابر

ثانالجوابر

راسبالجوابر

ن430االتحاد

ثاناالتحاد

ثاناالتحاد

ن383االتحاد

ثاناالتحاد

ن478االتحاد

ثاناالتحاد

ن564االتحاد

ثاناالتحاد

راسباالتحاد

ثاناالتحاد

راسباالتحاد

ن466االتحاد

ن565االتحاد

ن571االتحاد

ن528االتحاد

ن598االتحاد

ن610االتحاد

ن553االتحاد

ن625االتحاد

ثاناالتحاد

ن395االتحاد

راسبالنموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ن439النموذجى دمياط

ن592النموذجى دمياط

ن625النموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط
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دمياطالعلمىمبصرليله ابو يحيى سعيد اياد144031

دمياطالعلمىمبصرعيد احمد زكريا المعاطى ابو بسام144032

دمياطالعلمىمبصريوسف ابو محمد مجدى الرحمن حبيب144033

دمياطالعلمىمبصرالمرسى عبده ايمن خالد144034

دمياطالعلمىمبصرالحديدى سليمان الرحمن عبد زكريا خالد144035

دمياطالعلمىمبصرالعنين ابو البدوى محمد جهاد زياد144036

دمياطالعلمىمبصرفايد محمد تامر الدين زين144037

دمياطالعلمىمبصرغربيه السيد وليد عادل144038

دمياطالعلمىمبصرحسن احمد هللا عبد خالد الرحمن عبد144039

دمياطالعلمىمبصرالجزار فكرى محمد اشرف هللا عبد144040

دمياطالعلمىمبصرالسايس هللا عبد محمد هللا عبد144041

دمياطالعلمىمبصرجادو محمدعلى على144042

دمياطالعلمىمبصرعرنسه الكريم عبد ابراهيم عمر144043

دمياطالعلمىمبصرمحمود ابو كمال محمد كمال144044

دمياطالعلمىمبصرالعزاق محمود اشرف محمد144045

دمياطالعلمىمبصرالزقزوق محمد رمضان ايمن محمد144046

دمياطالعلمىمبصرالخضرجى عوض صالح محمد144047

دمياطالعلمىمبصرمقلد طه عوض محمد144048

دمياطالعلمىمبصرالعباسى محمد محمد محمد144049

دمياطالعلمىمبصرشنشن محمود محمد محمد144050

دمياطالعلمىمبصرالعنين ابو طه مسعد محمد144051

دمياطالعلمىمبصرالمحالوى يحيى ناجى محمد144052

دمياطالعلمىمبصرالباز محمود حسن يونس محمود144053

دمياطالعلمىمبصرالبهيدى محمود راشد الدين جمال معتز144054

دمياطالعلمىمبصرمحمد محمد سيد محمد نور144055

دمياطالعلمىمبصرالمرسى محمد الهادى عبد على يوسف144056

دمياطالعلمىمبصرطريه ابو التابعى محمد محمد يوسف144057

دمياطالعلمىمبصرالنشار محمد هانى يوسف144058

دمياطالعلمىمبصردعدور الحميد عبد محمد ابراهيم144059

دمياطالعلمىمبصراالمين احمد رمضان احمد144060

دمياطالعلمىمبصرالعال عبد مصطفى عبده احمد144061

دمياطالعلمىمبصرنوارج حسن حسن اسامه144062

دمياطالعلمىمبصرالديب حسن محمد حسن144063

دمياطالعلمىمبصرالهندى احمد شريف خالد144064

دمياطالعلمىمبصرهاللى رشاد محمد عماد رشاد144065

دمياطالعلمىمبصرالريدى احمد احمد زياد144066

دمياطالعلمىمبصرهريهر عطيه محمد عادل144067

دمياطالعلمىمبصرالموافى على على الرحمن عبد144068

دمياطالعلمىمبصرجعفر العاطى عبد طارق هللا عبد144069

دمياطالعلمىمبصررخا طه ياسر على144070

دمياطالعلمىمبصرحموده يوسف طلعت عمر144071

دمياطالعلمىمبصرقبيه اسماعيل عادل عمر144072
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ن616النموذجى دمياط

راسبالنموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ن633النموذجى دمياط

راسبالنموذجى دمياط

ن506النموذجى دمياط

ن391النموذجى دمياط

ن428النموذجى دمياط

ن620النموذجى دمياط

ن374النموذجى دمياط

ن634النموذجى دمياط

ن484النموذجى دمياط

راسبالنموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ن604النموذجى دمياط

ن447النموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ن479النموذجى دمياط

ن582النموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ن474النموذجى دمياط

ن578النموذجى دمياط

ن447النموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ن444النموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

راسبالنموذجى دمياط

ن409النموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ن514النموذجى البرج عزبة

ن513النموذجى البرج عزبة

ن407النموذجى البرج عزبة

ن374النموذجى البرج عزبة

ن473النموذجى البرج عزبة

ن607النموذجى البرج عزبة

ن561النموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ن565النموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ن476النموذجى البرج عزبة
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دمياطالعلمىمبصرالتوارجى السيد محمد كريم144073

دمياطالعلمىمبصرصبح احمد محمد مازن144074

دمياطالعلمىمبصرشهيب محمد محمد مازن144075

دمياطالعلمىمبصرشتا محمد جمال محمد144076

دمياطالعلمىمبصرالحمامصى الفتاح عبد الفتاح عبد محمد144077

دمياطالعلمىمبصرعلى ابو طاهر يحيى محمد144078

دمياطالعلمىمبصرالعدل عبده يحيى محمد144079

دمياطالعلمىمبصرسعد شحاته احمد محمد نادر144080

دمياطالعلمىمبصرمحرم الرحمن عبد السيد نور144081

دمياطالعلمىمبصرالمنياوى حسن شريف يوسف144082

دمياطالعلمىمبصرموسى ابراهيم محمود اسماعيل احمد144083

دمياطالعلمىمبصرالشافعى عمر جمال احمد144084

دمياطالعلمىمبصرهللا عبد هاشم عصام احمد144085

دمياطالعلمىمبصرفوده طسن فكرى عطيه احمد144086

دمياطالعلمىمبصرالرحيم عبد سالم حشمت محمد احمد144087

دمياطالعلمىمبصرزغلول درويش مفرح احمد144088

دمياطالعلمىمبصرهللا عبد السيد ايهاب السيد144089

دمياطالعلمىمبصرعزو السيد منصور السيد144090

دمياطالعلمىمبصررزق على رزق اسالم144091

دمياطالعلمىمبصرالال عبد عيد على اسامه144092

دمياطالعلمىمبصرالهندى محمد اسامه انس144093

دمياطالعلمىمبصرالعتر الفتاح عبد محمد انس144094

دمياطالعلمىمبصرخميس ابراهيم صديق عبيد باسل144095

دمياطالعلمىمبصرالطير حسن حسن اسامه حسن144096

دمياطالعلمىمبصرالكحكى زكريا جمعه خالد144097

دمياطالعلمىمبصررزه ابو حسن عاشور محمد خالد144098

دمياطالعلمىمبصرالصياد سمير نعيم خالد144099

دمياطالعلمىمبصرالموجى رجاء محمد مجدى زياد144100

دمياطالعلمىمبصرالشامى الغريب شريف سامح144101

دمياطالعلمىمبصرشطا سعد سامى سعد144102

دمياطالعلمىمبصرعشرى سالمه فهيم سالمه144103

دمياطالعلمىمبصرهدهد محمد مصطفى احمد طه144104

دمياطالعلمىمبصرالقشاوى على ايمن الرحمن عبد144105

دمياطالعلمىمبصرحسانين معتمد جميل الرحمن عبد144106

دمياطالعلمىمبصرالسيسى احمد حسين الرحمن عبد144107

دمياطالعلمىمبصرالنجيرى محمد احمد عادل الرحمن عبد144108

دمياطالعلمىمبصرعيد حسينى العزيز عبد عمر144109

دمياطالعلمىمبصرالدهب ابو الفتاح عبد مدحت عمر144110

دمياطالعلمىمبصرالشامى الغريب محمود عمر144111

دمياطالعلمىمبصرالزيات العزيز عبد شاكر كريم144112

دمياطالعلمىمبصرمعيط رمضان العربى محمد144113

دمياطالعلمىمبصرحمزه طه محمود حسين محمد144114
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راسبالنموذجى البرج عزبة

ن502النموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ن388النموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ن444النموذجى البرج عزبة

ن440النموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ن546دمياط

ثاندمياط

ن598دمياط

ن599دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ن536دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ن634دمياط

ن445دمياط

ن576دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ن551دمياط

ن547دمياط

ن425دمياط

ن415دمياط

راسبدمياط

راسبدمياط

ن383دمياط

ن368دمياط

راسبدمياط

ن476دمياط

ن530دمياط

ن412دمياط

ن565دمياط

ثاندمياط

راسبدمياط

ن403دمياط

راسبدمياط



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5343

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

دمياطالعلمىمبصرالدالى التابعى شعبان رضا محمد144115

دمياطالعلمىمبصرالسبع التابعى محمود محمد144116

دمياطالعلمىمبصريوسف ابراهيم المتولى محمد يوسف144117

دمياطالعلمىمبصرخليل ابراهيم صبرى محمد يوسف144118

دمياطالعلمىمبصرزيد ابو مرسى اسماعيل ابراهيم144119

دمياطالعلمىمبصرالضوينى السالم ناصرعبد ابراهيم144120

دمياطالعلمىمبصرالخير ابو محمد محمد ابراهيم احمد144121

دمياطالعلمىمبصرعايد فتحى فتحى جمال احمد144122

دمياطالعلمىمبصرالغيطانى ابراهيم سعيد احمد144123

دمياطالعلمىمبصرياسين ابو السيد قمر احمد144124

دمياطالعلمىمبصرعاشور صديق راضى محمد احمد144125

دمياطالعلمىمبصرالريالى مسعد محمد محمد احمد144126

دمياطالعلمىمبصرصالح عبده محمد على سامى اسالم144127

دمياطالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد وجدى انس144128

دمياطالعلمىمبصرسالم احمد محمد سفيان144129

دمياطالعلمىمبصرالسلسيلى ابراهيم عيد عيد سلمان144130

دمياطالعلمىمبصرعلى السيد الرحمن عبد جمال عاصم144131

دمياطالعلمىمبصرالغيطانى محمد السيد الرحمن عبد144132

دمياطالعلمىمبصرالنمس على محمد محمد الرحمن عبد144133

دمياطالعلمىمبصرشاهين عبده محمد حمدى العربى144134

دمياطالعلمىمبصرالنادى امين صفوت عمر144135

دمياطالعلمىمبصرالموافى المتولى محمد على عمر144136

دمياطالعلمىمبصرشرف السعيد حسنى اسامه عمرو144137

دمياطالعلمىمبصرالعز ابو توكل اشرف عمير144138

دمياطالعلمىمبصراحمد سيد محمد جالل محسن كريم144139

دمياطالعلمىمبصرسالمه محمد محمد جالل مازن144140

دمياطالعلمىمبصرجنبه الدسوقى ماهر ايمن ماهر144141

دمياطالعلمىمبصرالحليم عبد ابراهيم محمد ابراهيم محمد144142

دمياطالعلمىمبصرشرف السعيد حسنى السعيد محمد144143

دمياطالعلمىمبصردسوقى وهبه محمد عاصم محمد144144

دمياطالعلمىمبصرالبالسى محمد السيد عطيه محمد144145

دمياطالعلمىمبصرسمره المنعم عبد احمد محمود144146

دمياطالعلمىمبصرصالح محمد كمال عادل محمود144147

دمياطالعلمىمبصرالخيارى السيد رزق محسن محمود144148

دمياطالعلمىمبصرفرحات احمد فتحى كامل مصطفى144149

دمياطالعلمىمبصرالكفافى محمود منصور محمود مصطفى144150

دمياطالعلمىمبصرالعزبى على رزق باهلل معتصم144151

دمياطالعلمىمبصرشطا العزب الحسينى محمد محمد نادر144152

دمياطالعلمىمبصرعويضه نعمان امين نعمان144153

دمياطالعلمىمبصرالمصرى احمد محمد محمود الدين نور144154

دمياطالعلمىمبصرالبيلى عبده طه ابراهيم هانى144155

دمياطالعلمىمبصرهللا فتح غانم محمد يوسف144156
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ثاندمياط

ن480دمياط

ن499دمياط

ن529دمياط

ن422فارسكور

ن508فارسكور

ن471فارسكور

ن356فارسكور

ن552فارسكور

ن441فارسكور

ن447فارسكور

ثانفارسكور

ثانفارسكور

ن382فارسكور

ن384فارسكور

راسبفارسكور

راسبفارسكور

ن566فارسكور

ن516فارسكور

ثانفارسكور

ن376فارسكور

ن426فارسكور

ثانفارسكور

ن381فارسكور

راسبفارسكور

ن456فارسكور

راسبفارسكور

ن622فارسكور

ن533فارسكور

ثانفارسكور

ثانفارسكور

ثانفارسكور

ن558فارسكور

ثانفارسكور

راسبفارسكور

ن603فارسكور

راسبفارسكور

ثانفارسكور

ن386فارسكور

ن461فارسكور

ن592فارسكور

ن451فارسكور
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دمياطالعلمىمبصرصابر الوهاب عبد الوهاب عبد احمد144157

دمياطالعلمىمبصرالجابرى شحاته عمر محمد احمد144158

دمياطالعلمىمبصربازيد محمد محمد وائل اسالم144159

دمياطالعلمىمبصرالفار محمد مصطفى زياد144160

دمياطالعلمىمبصرالبستانى اسماعيل اسماعيل الرحمن عبد144161

دمياطالعلمىمبصرالسؤالى الغفار عبد على محمد144162

دمياطالعلمىمبصرالمنير رجب الخالق عبد رفعت احمد144163

دمياطالعلمىمبصرالسيد الشربينى فتوح عالء احمد144164

دمياطالعلمىمبصرالمالحى عبده محمود وليد ادهم144165

دمياطالعلمىمبصرالفتوح ابو ابراهيم حامد ابراهيم السيد144166

دمياطالعلمىمبصرالدين محى على محمد الدين محى جمال144167

دمياطالعلمىمبصرالعدل حامد الحميد عبد فتحى حامد144168

دمياطالعلمىمبصرالطنطاوى محمد رمضان السيد حسام144169

دمياطالعلمىمبصرسلطان محمد احمد حامد ابراهيم خالد144170

دمياطالعلمىمبصرالمعاطى ابو الشرباصى طلبه رضا خالد144171

دمياطالعلمىمبصرالنجار الصديق عوض ناصر خالد144172

دمياطالعلمىمبصرعالمه مسعد الحميد عبد مسعد عمار144173

دمياطالعلمىمبصرمحمود احمد سالم جمال عمر144174

دمياطالعلمىمبصرالقطرى الشرباص المهدى فهمى عمر144175

دمياطالعلمىمبصرخليل محمد على على محمد144176

دمياطالعلمىمبصرمعاشيق ربيع زكريا هانى محمد144177

دمياطالعلمىمبصرشميس محمد محمد حربى احمد144178

دمياطالعلمىمبصرالعنين ابو المتولى الحميد عبد داود احمد144179

دمياطالعلمىمبصراالبراوى المهدى مرسال سامى احمد144180

دمياطالعلمىمبصرفاضل الخالق عبد ابراهيم محمد احمد144181

دمياطالعلمىمبصرالعز ابو المعز عبد محمد اسامه144182

دمياطالعلمىمبصريونس محمد محمد ابراهيم سامح144183

دمياطالعلمىمبصرااللفى نصحى احمد هللا عبد144184

دمياطالعلمىمبصرعبده طلبه عزت سمير هللا عبد144185

دمياطالعلمىمبصرغزال على المجيد عبد محمد هللا عبد144186

دمياطالعلمىمبصرالمنير ابراهيم ربيع محمد هشام هللا عبد144187

دمياطالعلمىمبصرعلى السيد السيد رضا عمار144188

دمياطالعلمىمبصراالجدر السيد الغريب حمدى محمد144189

دمياطالعلمىمبصراحمد المتولى المتولى عامر محمد144190

دمياطالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم السيد عادل محمود144191

دمياطالعلمىمبصرالمتولى زيد ابو عطيه جمال ابراهيم144192

دمياطالعلمىمبصرمنتصر السيد السيد السيد احمد144193

دمياطالعلمىمبصرشعالن محمد السعيد لطفى احمد144194

دمياطالعلمىمبصرالرهوان ابراهيم بكرى محمد احمد144195

دمياطالعلمىمبصرالحديدى السيد السيد ادهم144196

دمياطالعلمىمبصرفريد المتولى العزم ابو اسالم144197

دمياطالعلمىمبصرموسى محمود محمد الحميد عبد وائل اسالم144198
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ن421بدمياط الروضة

ن477بدمياط الروضة

ثانبدمياط الروضة

ن388بدمياط الروضة

ن353بدمياط الروضة

ن427بدمياط الروضة

ن534السرو

ثانالسرو

ن549السرو

ن614السرو

ن577السرو

ن448السرو

ثانالسرو

ن510السرو

ن419السرو

ن408السرو

ن498السرو

ن554السرو

ثانالسرو

ن568السرو

ن500السرو

ن597شرمساح

ن633شرمساح

ن507شرمساح

ن612شرمساح

ن616شرمساح

ن534شرمساح

ن620شرمساح

ن567شرمساح

ن611شرمساح

ن637شرمساح

ن589شرمساح

ن525شرمساح

ن521شرمساح

ن556شرمساح

ن614سعد كفر مدينة

ن534سعد كفر مدينة

ن588سعد كفر مدينة

ن574سعد كفر مدينة

ن536سعد كفر مدينة

ن453سعد كفر مدينة

ن521سعد كفر مدينة
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دمياطالعلمىمبصركركر حسن محمد على على الحسين144199

دمياطالعلمىمبصراالمام الحسينى محمد السيد144200

دمياطالعلمىمبصرحسن محمود احمد محمد امير144201

دمياطالعلمىمبصرمحمد ابراهيم ياسر جمال144202

دمياطالعلمىمبصرمصطفى المعبود عبد حامد محمد حامد144203

دمياطالعلمىمبصربدر زاهر لبيب زاهر حسام144204

دمياطالعلمىمبصرالعاطى عبد المغيث عبد السيد حسن144205

دمياطالعلمىمبصرخليل ابراهيم على محمد خالد144206

دمياطالعلمىمبصرالبستار رضا محمد السيد ربيع144207

دمياطالعلمىمبصرهالل محمد جابر الخضرجى زياد144208

دمياطالعلمىمبصرالمنسى طه محمد محمد زياد144209

دمياطالعلمىمبصروهبه مصطفى سامى سامر144210

دمياطالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمود صالح سامى144211

دمياطالعلمىمبصرخليل ابراهيم احمد راغب شريف144212

دمياطالعلمىمبصرالعجيرى على السعيد السعيد طارق144213

دمياطالعلمىمبصرسته احمد محمود محمد طارق144214

دمياطالعلمىمبصرمحجوب عباس محمود ابراهيم عادل144215

دمياطالعلمىمبصرالزرقاوى عبده السيد سامى عادل144216

دمياطالعلمىمبصرحماد ابراهيم الحميد عبد مشهور الحميد عبد144217

دمياطالعلمىمبصرالمنسى الفتوح ابو محمد الفتوح ابو الرحمن عبد144218

دمياطالعلمىمبصرهللا عبد على السعيد سعد الرحمن عبد144219

دمياطالعلمىمبصرحسن احمد على الرحمن عبد144220

دمياطالعلمىمبصرنعيم عزت محمد الرحمن عبد144221

دمياطالعلمىمبصرفرج الفتاح عبد محمد صالح العزيز عبد144222

دمياطالعلمىمبصرحماده احمد العابدين زين احمد هللا عبد144223

دمياطالعلمىمبصرشريف محمود محمد شريف هللا عبد144224

دمياطالعلمىمبصرخلف ابراهيم احمد عبده هللا عبد144225

دمياطالعلمىمبصرالموجى محمد احمد مجدى على144226

دمياطالعلمىمبصرشعالن على سليمان احمد عمار144227

دمياطالعلمىمبصرشكل حامد على اشرف عمر144228

دمياطالعلمىمبصرابراهيم شعبان شعبان بكرى عمر144229

دمياطالعلمىمبصرالزفرى كمال عادل عمر144230

دمياطالعلمىمبصرمجاهد ابراهيم عبده عاطف عمر144231

دمياطالعلمىمبصرعوف على الخير ابو مكرم عمر144232

دمياطالعلمىمبصرموافى الحسينى السيد طارق مجدى144233

دمياطالعلمىمبصرالغالى ابو ابراهيم ابراهيم ابراهيم محمد144234

دمياطالعلمىمبصرهللا عوض احمد ربه عبد احمد محمد144235

دمياطالعلمىمبصرمجاهد عمر فريد اسعد محمد144236

دمياطالعلمىمبصرزيدان محمد عابد حسن محمد144237

دمياطالعلمىمبصرالصاوى على حسنى محمد144238

دمياطالعلمىمبصرعريشه عبده صالح رضا محمد144239

دمياطالعلمىمبصرالنمر محمد صبرى سمير محمد144240
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راسبسعد كفر مدينة

ن538سعد كفر مدينة

ن600سعد كفر مدينة

ن503سعد كفر مدينة

ن637سعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

ن550سعد كفر مدينة

ن565سعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

ن632سعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

ن611سعد كفر مدينة

ن633سعد كفر مدينة

ن541سعد كفر مدينة

ن547سعد كفر مدينة

ن610سعد كفر مدينة

ن419سعد كفر مدينة

ن427سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن448سعد كفر مدينة

ن559سعد كفر مدينة

ن435سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن434سعد كفر مدينة

ن456سعد كفر مدينة

ن552سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن621سعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

ن572سعد كفر مدينة

ن459سعد كفر مدينة

ن421سعد كفر مدينة

ن439سعد كفر مدينة

ن503سعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن414سعد كفر مدينة
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دمياطالعلمىمبصروهب ابراهيم طلعت محمد144241

دمياطالعلمىمبصرالسقا على محمود عاطف محمد144242

دمياطالعلمىمبصرالمؤمن عبد رفعت محمد محمد144243

دمياطالعلمىمبصررضوان الفتاح عبد فتحى محمود محمد144244

دمياطالعلمىمبصرالفقى احمد الحليم عبد مصطفى محمد144245

دمياطالعلمىمبصرسليمان محمد محمد يحيى محمد144246

دمياطالعلمىمبصرسعد الدسوقى الحسينى محمود144247

دمياطالعلمىمبصرقنصوه مصطفى جمعه السعيد محمود144248

دمياطالعلمىمبصرالهريجى اسماعيل المرسى المرسى محمود144249

دمياطالعلمىمبصرعوض البيلى محمد رضا محمود144250

دمياطالعلمىمبصرحسن سويلم المنعم عبد سويلم محمود144251

دمياطالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد السيد عماد محمود144252

دمياطالعلمىمبصرالكردى عطيه عطيه مصطفى محمود144253

دمياطالعلمىمبصرصالح عطيه طارق مصطفى144254

دمياطالعلمىمبصرضيف احمد السيد انور الدين نور144255

دمياطالعلمىمبصربلح صالح احمد وليد144256

دمياطالعلمىمبصربدر زاهر لبيب الدين بهى يوسف144257

دمياطالعلمىمبصرعلى السيد مختار محمد يوسف144258

دمياطالعلمىمبصرحسن رجب الهادى عبد رمزى ابراهيم144259

دمياطالعلمىمبصرعامر محمد احمد رضا احمد144260

دمياطالعلمىمبصرسالم رمضان سالم احمد144261

دمياطالعلمىمبصرالجبالى الهادى احمد الجبالى محمد احمد144262

دمياطالعلمىمبصربسيونى الحميد عبد السيد محمد احمد144263

دمياطالعلمىمبصرحجازى محمد مسعد احمد144264

دمياطالعلمىمبصرالطحان محمد الباز محسن اسامه144265

دمياطالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد صبحى اسالم144266

دمياطالعلمىمبصرعلى السيد الشافى عبد صالح باسم144267

دمياطالعلمىمبصريعقوب احمد هشام حذيفه144268

دمياطالعلمىمبصرهديهد شحاته زغلول حسن144269

دمياطالعلمىمبصرحسن عبده محمد محمد الحسن144270

دمياطالعلمىمبصرعرفه الوصيف عباس فتحى سيف144271

دمياطالعلمىمبصروهيب ابراهيم احمد عامر144272

دمياطالعلمىمبصرسالم رجب صبرى العز ابو الرحمن عبد144273

دمياطالعلمىمبصرالشامى هللا عبد الدين محى محمد الرحمن عبد144274

دمياطالعلمىمبصرعاصى المتولى المنعم عبد طاهر محمد هللا عبد144275

دمياطالعلمىمبصرحسن المطلب عبد بكر ابو اسماعيل هللا عبد144276

دمياطالعلمىمبصرالسيد هللا عبد حجازى ابو محمد هللا عبد144277

دمياطالعلمىمبصرالدركاس عطيه السيد محمد هللا عبد144278

دمياطالعلمىمبصرحسن محمد السعيد سعد احمد عمار144279

دمياطالعلمىمبصرغريبه على حامد اسماعيل عمار144280

دمياطالعلمىمبصرالخولى السعيد صالح عمار144281

دمياطالعلمىمبصرالجزار طه ماهر عمرو عمار144282
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راسبسعد كفر مدينة

ن627سعد كفر مدينة

ن641سعد كفر مدينة

ن614سعد كفر مدينة

ن498سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

ن505سعد كفر مدينة

ن621سعد كفر مدينة

ن561سعد كفر مدينة

ن619سعد كفر مدينة

ن540سعد كفر مدينة

ن582سعد كفر مدينة

ن500سعد كفر مدينة

ن574سعد كفر مدينة

ن468سعد كفر مدينة

ن588سعد كفر مدينة

ن416سعد كفر مدينة

ن511النموذجى الراشدين الخلفاء

ن607النموذجى الراشدين الخلفاء

ن596النموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ن607النموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ن629النموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ن586النموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ن505النموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

متخلفالنموذجى الراشدين الخلفاء

ن524النموذجى الراشدين الخلفاء

ن406النموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

راسبالنموذجى الراشدين الخلفاء
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دمياطالعلمىمبصرمحمد يوسف عباس ياسر عمار144283

دمياطالعلمىمبصرمحمد هللا عبد سعد ماجد144284

دمياطالعلمىمبصرالعوف الحميد عبد حسن محمد144285

دمياطالعلمىمبصرمحمود على محمود رمضان محمد144286

دمياطالعلمىمبصرعاشور هللا عبد دياب الوهاب عبد محمد144287

دمياطالعلمىمبصرالزهدانى سالم محمد فتحى محمد144288

دمياطالعلمىمبصرالدسوقى الرحمن عبد محمد محمد144289

دمياطالعلمىمبصروهدان الحليم عبد محمود الحليم عبد محمود محمد144290

دمياطالعلمىمبصرماهراحمد احمد محمود144291

دمياطالعلمىمبصرالبدالى الحسينى الحسينى المقصود عبد محمود144292

دمياطالعلمىمبصربركه عطيه محمد سامى مصطفى144293

دمياطالعلمىمبصردعادير محمد محمد السعيد محمد مصطفى144294

دمياطالعلمىمبصرالعبد محمد الحفيظ عبد مهاب144295

دمياطالعلمىمبصرالبغدادى الرؤؤف عبد البغدادى السعيد ياسين144296

دمياطالعلمىمبصرعليان عباس محمد عصام يوسف144297

دمياطالعلمىمبصرالبسيونى محمود محمد يوسف144298

دمياطالعلمىمبصرابراهيم احمد السالم عبد سمير ابراهيم144299

دمياطالعلمىمبصرالغبارى على محمد امين احمد144300

دمياطالعلمىمبصرربه عبد لطفى بسطام احمد144301

دمياطالعلمىمبصرالديسطى حسن الحى عبد جمعه احمد144302

دمياطالعلمىمبصرعوضين احمد محمد محمد اسالم144303

دمياطالعلمىمبصرالهادى عبد سلمى محروس رزق144304

دمياطالعلمىمبصرمصطفى العزيز عبد السعيد سمير السعيد144305

دمياطالعلمىمبصرعبده عطيه محمد محمود طه144306

دمياطالعلمىمبصرالسيد صالح ابو الشحات اسامه هللا عبد144307

دمياطالعلمىمبصرابراهيم جمعه السيد هللا عبد144308

دمياطالعلمىمبصرحبيب توكل عطيه على144309

دمياطالعلمىمبصرالقصبى شعيشع ابو غازى محمد عمار144310

دمياطالعلمىمبصرموسى ابراهيم محمد ابراهيم محمد144311

دمياطالعلمىمبصرعلى دهيم الحاكم عبد السيد محمد144312

دمياطالعلمىمبصرالسيد محمد الكريم عبد سرحان محمد144313

دمياطالعلمىمبصرشرف حامد السيد شرف محمد144314

دمياطالعلمىمبصرسالم صادق ابراهيم صادق مروان144315

دمياطالعلمىمبصرشنب احمد حسن مصطفى نبيل144316

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد المنعم عبد الدسوقى ابراهيم احمد144317

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه عثمان ربيع احمد144318

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد سعيد سمير احمد144319

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حمار ابراهيم عالء احمد144320

الشرقيةالعلمىمبصرالعينين ابو خيرى محمد احمد144321

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد رشاد محمد احمد144322

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حسن مصطفى احمد144323

الشرقيةالعلمىمبصرالعز ابو احمد فوده ناصر احمد144324
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ن375النموذجى الراشدين الخلفاء

راسبالنموذجى الراشدين الخلفاء

ن615النموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ن425النموذجى الراشدين الخلفاء

ن483النموذجى الراشدين الخلفاء

ن538النموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ن426النموذجى الراشدين الخلفاء

ن595النموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ن505النموذجى الراشدين الخلفاء

ن392النموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ن410الغاب كفر

ن547الغاب كفر

ن412الغاب كفر

ثانالغاب كفر

راسبالغاب كفر

ن574الغاب كفر

ن394الغاب كفر

ن429الغاب كفر

ن532الغاب كفر

ثانالغاب كفر

ن586الغاب كفر

ن607الغاب كفر

ن598الغاب كفر

ن505الغاب كفر

ن606الغاب كفر

ن603الغاب كفر

ن635الغاب كفر

ثانالغاب كفر

ن529الزقازيق

ن541الزقازيق

ن404الزقازيق

ن396الزقازيق

ن466الزقازيق

ن500الزقازيق

ن611الزقازيق

ثانالزقازيق
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الشرقيةالعلمىمبصرقطب محمد فاروق هشام احمد144325

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان مراد محمد محمد ياسين احمد144326

الشرقيةالعلمىمبصرخليفه السيد عصام اسالم144327

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود فخرى محمد اسالم144328

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض فوزى محمد اسالم144329

الشرقيةالعلمىمبصرالغفار عبد النبى عبد اشرف اكرم144330

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم السيد السيد144331

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى امين محمد امين144332

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد خالد ابراهيم144333

الشرقيةالعلمىمبصرنبيوه ابراهيم النبى عبد ابراهيم144334

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى جوده محمد جوده144335

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد سيد دسوقى هللا عبد حسن144336

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد سيد دسوقى هللا عبد حسين144337

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاب هللا جاب السيد حمدى144338

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه هللا عبد محمد داود144339

الشرقيةالعلمىمبصرزهران الخالق عبد احمد محسن زياد144340

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور سعيد منصور طارق144341

الشرقيةالعلمىمبصرحسان الدايم عبد ابراهيم سعيد طه144342

الشرقيةالعلمىمبصرخليل محمد احمد محمد الرحمن عبد144343

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد هللا عبد144344

الشرقيةالعلمىمبصرفرج احمد ابراهيم رفعت هللا عبد144345

الشرقيةالعلمىمبصرسند الحميد عبد محمد هللا عبد144346

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السالم عبد محمد على144347

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمدى محمد محمد عمار144348

الشرقيةالعلمىمبصرجاد سليمان احمد محمد144349

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد السيد محمد144350

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم زيد ابو محمد زيد ابو محمد144351

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد كامل بسيونى محمد144352

الشرقيةالعلمىمبصرالطوخى ابراهيم حسينى محمد144353

الشرقيةالعلمىمبصرخليل الدين سيف خليل محمد144354

الشرقيةالعلمىمبصرعجالن عطيه محمد رضا محمد144355

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد زكريا محمد144356

الشرقيةالعلمىمبصربدوى العزيز عبد سعيد محمد144357

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار هللا عوض حسنى هللا عبد محمد144358

الشرقيةالعلمىمبصرغنيمى الحميد عبد غنيمى محمد144359

الشرقيةالعلمىمبصرمحسوب محمد فتحى محمد144360

الشرقيةالعلمىمبصرمختار احمد مرسى محمد144361

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد السيد محمود144362

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمود الحميد عبد محمود144363

الشرقيةالعلمىمبصرالمطلب عبد النعيم عبد المطلب عبد محمود144364

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم هللا عبد فتحى محمود144365

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد السيد مصطفى144366
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ثانالزقازيق

ن472الزقازيق

ن402الزقازيق

ن605الزقازيق

ن527الزقازيق

ن441الزقازيق

ن575الزقازيق

ن486الزقازيق

ن577الزقازيق

ن443الزقازيق

ن469الزقازيق

ن456الزقازيق

ن442الزقازيق

ن583الزقازيق

ن542الزقازيق

ن590الزقازيق

ثانالزقازيق

ن508الزقازيق

ن490الزقازيق

ن447الزقازيق

ن408الزقازيق

ن492الزقازيق

ن482الزقازيق

راسبالزقازيق

ثانالزقازيق

ن508الزقازيق

ن578الزقازيق

ن465الزقازيق

ن447الزقازيق

ن504الزقازيق

ن536الزقازيق

ن608الزقازيق

ن577الزقازيق

ن465الزقازيق

ن465الزقازيق

ن489الزقازيق

ن550الزقازيق

ن410الزقازيق

ثانالزقازيق

ن448الزقازيق

ثانالزقازيق

متخلفالزقازيق
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الشرقيةالعلمىمبصرسليم مصطفى سليم مصطفى144367

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد صابر حمدى وليد144368

الشرقيةالعلمىمبصريوسف القادر عبد ابراهيم يوسف144369

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان ابراهيم احمد محمد يوسف144370

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمود يوسف144371

الشرقيةالعلمىمبصرالعابدين زين محمد حامد اشرف احمد144372

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد حسن احمد144373

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه حموده احمد طارق احمد144374

الشرقيةالعلمىمبصرعلى شعبان العزيز عبد احمد144375

الشرقيةالعلمىمبصراحمد قطب سالمه هللا عبد احمد144376

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق احمد العظيم عبد محمد احمد144377

الشرقيةالعلمىمبصرالكريم عبد ذكى محمود احمد144378

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد محمود احمد144379

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمد هانى احمد144380

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الحليم عبد درويش محمود ادهم144381

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد المنعم عبد احمد اسالم144382

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد المنعم عبد محمد محمد اسالم144383

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن الرفاعى احمد السيد144384

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الحكيم عبد السيد الرحيم عبد السيد144385

الشرقيةالعلمىمبصرالعزازى ابراهيم حسين ابراهيم سعيد144386

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد الدين بدر محمد الرحمن عبد144387

الشرقيةالعلمىمبصرنصر منصور السيد نصر الرحمن عبد144388

الشرقيةالعلمىمبصرسالم احمد احمد جمال هللا عبد144389

الشرقيةالعلمىمبصرعلى هللا عبد محمود هللا عبد144390

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد سليم السيد هللا عبد المنعم عبد144391

الشرقيةالعلمىمبصرمرعى حسن محمد محمد على144392

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد متولى السيد عمر144393

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد غنايم خالد غنايم144394

الشرقيةالعلمىمبصرشعير السيد محمد ابراهيم محمد144395

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد حماده سمير محمد144396

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد صالح محمد144397

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد احمد محسن محمد144398

الشرقيةالعلمىمبصرمجاهد السالم عبد الحميد عبد ايهاب يوسف144399

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد محمود ابراهيم144400

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد الديدامونى ابراهيم احمد144401

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى محمود مصطفى احمد بالل144402

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق عليوه هللا عبد سعيد هللا عبد144403

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عليوه محمد احمد مصطفى144404

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمد احمد عصام احمد144405

الشرقيةالعلمىمبصرهنداوى على السيد هنداوى احمد144407

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حنفى حسن اسالم144408

الشرقيةالعلمىمبصرالقرعيش محمد على القرعيش حسن144409
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ن627الزقازيق

ن611الزقازيق

ن413الزقازيق

ن525الزقازيق

ن500الزقازيق

ن627عامر بنى

ن525عامر بنى

ن505عامر بنى

راسبعامر بنى

ن574عامر بنى

ن620عامر بنى

ثانعامر بنى

ن514عامر بنى

ن444عامر بنى

ن604عامر بنى

ن593عامر بنى

ن578عامر بنى

ن621عامر بنى

ن368عامر بنى

ن410عامر بنى

ثانعامر بنى

راسبعامر بنى

ثانعامر بنى

ثانعامر بنى

ن614عامر بنى

ن575عامر بنى

ن611عامر بنى

ثانعامر بنى

ن530عامر بنى

ن627عامر بنى

ن462عامر بنى

ن463عامر بنى

ن534عامر بنى

ن477ركاب ميت

ن606ركاب ميت

ن546ركاب ميت

ن475ركاب ميت

ن529ركاب ميت

ن617بغزالة اباظة ثروت

ن534بغزالة اباظة ثروت

ن404بغزالة اباظة ثروت

ن483بغزالة اباظة ثروت
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الشرقيةالعلمىمبصرطلبه محمد السيد الرحمن عبد144410

الشرقيةالعلمىمبصرالشافى عبد العظيم عبد العال عبد محمد العال عبد144411

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد السميع عبد جمال عمرو144412

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد الدين عالء عمر144413

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود سعيد محمد عمار144414

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد السيد محمد ابراهيم محمد144415

الشرقيةالعلمىمبصربسيونى احمد السيد احمد محمد144416

الشرقيةالعلمىمبصرحسن حسنى احمد محمد144417

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمد احمد محمد144418

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد عصام محمد144419

الشرقيةالعلمىمبصرالقرعيش احمد محمد على محمد144420

الشرقيةالعلمىمبصرحسينى حسن مصطفى محمد144421

الشرقيةالعلمىمبصرحسانين محمود احمد محمود يوسف144422

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه امين ايمن احمد144423

الشرقيةالعلمىمبصرناصر هللا فرج الراضى عبد هللا فرج احمد144424

الشرقيةالعلمىمبصرالرازق عبد الهادى عبد رمضان شوقى رمضان144425

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه رمضان العال عبد احمد سمير144426

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد همام محمد الرحمن عبد144427

الشرقيةالعلمىمبصرالروس ابو على محمد السيد هللا عبد144428

الشرقيةالعلمىمبصرسليم جمعه محمد جمعه محمد144429

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان هاشم ابو محمد محمود144430

الشرقيةالعلمىمبصرنافع عطيه السيد احمد144431

الشرقيةالعلمىمبصرنافع عطيه السيد مصطفى144432

الشرقيةالعلمىمبصرالسهيلى محمد السيد على ابراهيم144433

الشرقيةالعلمىمبصرعلى كامل السيد احمد144434

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى ايمن احمد144435

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاب احمد خالد احمد144436

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد شريف احمد144437

الشرقيةالعلمىمبصررجب ابراهيم عيد صالح احمد144438

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد هللا عبد احمد144439

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد ابراهيم محمد احمد144440

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد حامد محمد احمد144441

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد السالم عبد محمد احمد144442

الشرقيةالعلمىمبصرمبروك العزيز عبد فتحى محمد احمد144443

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد هللا عبد ياسر احمد144444

الشرقيةالعلمىمبصريوسف احمد يوسف احمد144445

الشرقيةالعلمىمبصرحسين السيد محمد اسالم144446

الشرقيةالعلمىمبصرعرابى حسين محمد امير144447

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عبده محمد السيد144448

الشرقيةالعلمىمبصرالشرقاوى حسن مجدى حسن144449

الشرقيةالعلمىمبصرمعوض العاطى عبد محمود حسن144450

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى مصطفى محمد محمد السيد زياد144451
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ثانبغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

ن526بغزالة اباظة ثروت

ن397بغزالة اباظة ثروت

ن401بغزالة اباظة ثروت

ن568بغزالة اباظة ثروت

ن603بغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

ن421بغزالة اباظة ثروت

ن409بغزالة اباظة ثروت

ن400بغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

ثانبغزالة اباظة ثروت

ثانبالشرقية الزهراء

راسببالشرقية الزهراء

ن533بالشرقية الزهراء

راسببالشرقية الزهراء

ثانبالشرقية الزهراء

ن384بالشرقية الزهراء

ثانبالشرقية الزهراء

راسببالشرقية الزهراء

راسببالشرقية الزهراء

راسببالشرقية الزهراء

ن385العصلوجى

ن621العصلوجى

ن478العصلوجى

ن634العصلوجى

ن570العصلوجى

ن520العصلوجى

ن622العصلوجى

ن479العصلوجى

ن524العصلوجى

ثانالعصلوجى

ن602العصلوجى

ن569العصلوجى

ن586العصلوجى

ن540العصلوجى

ن560العصلوجى

ن444العصلوجى

ثانالعصلوجى

ثانالعصلوجى

ثانالعصلوجى
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى كامل سعيد الخالق عبد144452

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد رفعت احمد الرحمن عبد144453

الشرقيةالعلمىمبصرعلى على السيد الرحمن عبد144454

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان احمد حمدى الرحمن عبد144455

الشرقيةالعلمىمبصرشلبى بيومى عزت نبيل الرحمن عبد144456

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عرفه حسينى احمد هللا عبد144457

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حامد محمد الوهاب عبد144458

الشرقيةالعلمىمبصرعمر موسى خليفه عطيه عمر144459

الشرقيةالعلمىمبصرالواحد عبد الخير عبد محمد عمرو144460

الشرقيةالعلمىمبصرالستار عبد هللا عبد الستار عبد رشدى كريم144461

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد ابراهيم وائل كريم144462

الشرقيةالعلمىمبصرغندور غندور احمد محمد144463

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد رزق محمد احمد محمد144464

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد ادريس اشرف محمد144465

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى شريف ربيع جمال محمد144466

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد صابر رضا محمد144467

الشرقيةالعلمىمبصردعبس محمد سامى محمد144468

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته محمد ابراهيم شعبان محمد144469

الشرقيةالعلمىمبصرعلى العاطى عبد طه العاطى عبد محمد144470

الشرقيةالعلمىمبصرجميل محمد محمود محمد144471

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد طه مختار محمد144472

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد فرج منصور محمد144473

الشرقيةالعلمىمبصرنحله محمود احمد محمود144474

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الهادى محمد الهادى محمود144475

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سليم هللا عبد محمود144476

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد ماهر محمود144477

الشرقيةالعلمىمبصربدر رمضان محمد القادر عبد نور144478

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السالم عبد حسن هانى144479

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد اشرف احمد144480

الشرقيةالعلمىمبصرخليل الرؤف عبد طارق احمد144481

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد عيسى احمد144482

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد قدرى احمد144483

الشرقيةالعلمىمبصرسليم اللطيف عبد محمد احمد144484

الشرقيةالعلمىمبصرالنبى عبد مصطفى هشام احمد144485

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن محمد حسن144486

الشرقيةالعلمىمبصرغريب فتحى عماد الرحمن عبد144487

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد رشدى محمد الرحمن عبد144488

الشرقيةالعلمىمبصرعلى مرسى محمد الرحمن عبد144489

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد رجب محمد فارس144490

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد هاشم ابو السيد ابراهيم محمد144491

الشرقيةالعلمىمبصرخليل فتحى جمال محمد144492

الشرقيةالعلمىمبصربدير السيد رمضان محمد144493
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ثانالعصلوجى

ن544العصلوجى

ن478العصلوجى

ن584العصلوجى

ن499العصلوجى

ن533العصلوجى

ثانالعصلوجى

ثانالعصلوجى

ثانالعصلوجى

ثانالعصلوجى

ن374العصلوجى

ن524العصلوجى

ن388العصلوجى

ن396العصلوجى

ن378العصلوجى

ن445العصلوجى

ن392العصلوجى

ن556العصلوجى

ثانالعصلوجى

ن375العصلوجى

ثانالعصلوجى

ثانالعصلوجى

ثانالعصلوجى

ثانالعصلوجى

ثانالعصلوجى

ن604العصلوجى

ن589العصلوجى

ثانالعصلوجى

ن397ابوجبل كفر

ن416ابوجبل كفر

ن603ابوجبل كفر

ن401ابوجبل كفر

ن365ابوجبل كفر

ن384ابوجبل كفر

ن478ابوجبل كفر

ن620ابوجبل كفر

ن587ابوجبل كفر

ن449ابوجبل كفر

ن598ابوجبل كفر

متخلفابوجبل كفر

ن562ابوجبل كفر

ن509ابوجبل كفر
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم سامى محمد144494

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل العظيم عبد رمضان محمود144495

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد اسماعيل فوزى محمود144496

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رمضان سليمان على يوسف144497

الشرقيةالعلمىمبصرامام على امام ابراهيم144498

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى ابراهيم سمير احمد144499

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد عزت احمد144500

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم محمد ابراهيم عالء احمد144501

الشرقيةالعلمىمبصرحامد سعيد محمد احمد144502

الشرقيةالعلمىمبصرعرفه احمد عرفه مغاورى احمد144503

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الوهاب عبد يسرى احمد144504

الشرقيةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد احمد اسامه144505

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود طلبه على اشرف144506

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم ايمن ايهاب144507

الشرقيةالعلمىمبصرعلى جابر اشرف السيد144508

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى عطيه صابر عطيه السيد144509

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى السيد مرسى محمود السيد144510

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد العشرى محمد امير144511

الشرقيةالعلمىمبصرحسين الحميد عبد سالمه حسام144512

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سعد عاطف حسنى144513

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد هللا عبد عوض الجواد عبد رضا144514

الشرقيةالعلمىمبصرخضر السيد ايمن عادل144515

الشرقيةالعلمىمبصرضيف موسى كمال باهر الرحمن عبد144516

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد السالم عبد صالح الرحمن عبد144517

الشرقيةالعلمىمبصرعليان هللا عبد جمال هللا عبد144518

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان هللا عبد هللا عبد حمدى هللا عبد144519

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود اسماعيل اشرف عمر144520

الشرقيةالعلمىمبصرمصلحى رمزى محمد فتحى144521

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود سعد محمود احمد محمد144522

الشرقيةالعلمىمبصرفضل احمد الفتوح ابو جمال محمد144523

الشرقيةالعلمىمبصرحسانين السيد البيومى محمد خالد محمد144524

الشرقيةالعلمىمبصرحجازى محمود خالد محمد144525

الشرقيةالعلمىمبصرعوض السيد عيسى سعيد محمد144526

الشرقيةالعلمىمبصرفرج سعد محمود محمد144527

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد حامد وجدى محمد144528

الشرقيةالعلمىمبصرالعتال مصطفى محمد عادل مصطفى144529

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد هللا عبد كامل مصطفى144530

الشرقيةالعلمىمبصرفضل حسين السيد نادر144531

الشرقيةالعلمىمبصرالمحسن عبد شحاته خالد احمد144532

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد المحمدى صالح احمد144533

الشرقيةالعلمىمبصرعزب مندور محمد احمد144534

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد محمد سليمان ادهم144535
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ن577ابوجبل كفر

ن495ابوجبل كفر

ن439ابوجبل كفر

ثانابوجبل كفر

ن576شنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

ن546شنبارة

ثانشنبارة

متخلفشنبارة

ن504شنبارة

ن420شنبارة

ن530شنبارة

ثانشنبارة

ن473شنبارة

ن414شنبارة

ثانشنبارة

ثانشنبارة

راسبشنبارة

ن491شنبارة

راسبشنبارة

ن429شنبارة

ن580شنبارة

ن391شنبارة

ن605شنبارة

ن551شنبارة

ن590شنبارة

ن542شنبارة

ن599شنبارة

متخلفشنبارة

ن565شنبارة

ن445شنبارة

ن491شنبارة

ن584شنبارة

ن612شنبارة

ن611شنبارة

ن568شنبارة

ن606شنبارة

ن526الزين ام

ن519الزين ام

ن509الزين ام

ن609الزين ام
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الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد السيد خالد اسامه144536

الشرقيةالعلمىمبصرالشال سعيد النصر سيف عنانى السيد144537

الشرقيةالعلمىمبصرموسى سليمان سليمان سليم انس144538

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد سعيد حسين144539

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد داود المعبود عبد ياسر هللا عبد144540

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سعد محمد سعد144541

الشرقيةالعلمىمبصرمصيلحى المحسن عبد هاشم ابو محمد144542

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد الرؤف عبد السيد محمد144543

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد الغنى عبد السيد محمد144544

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان احمد فاروق عاطف محمد144545

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان سويلم السيد محمود محمد144546

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار سليم سليمان سليمان محمود144547

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد محمد العظيم عبد محمود144548

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد محمود144549

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد عطيه على احمد144550

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد عماد احمد144551

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد ذكى فتحى احمد144552

الشرقيةالعلمىمبصرحسين الكريم عبد الباقى عبد ماهر احمد144553

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد سليم ابراهيم محمد احمد144554

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد احمد السيد القادر عبد اسالم144555

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الفتاح عبد على محمد اسالم144556

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم راضى السيد144557

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد شاكر محمد ايمن144558

الشرقيةالعلمىمبصرعزب محمدى محمد زكى خالد144559

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عطا حسن محمد وليد عاصم144560

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ثابت خالد الرحمن عبد144561

الشرقيةالعلمىمبصرالخمار المجيد عبد محمدى رجب هللا عبد144562

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى السيد هللا عبد محمد هللا عبد144563

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل المنعم عبد اسماعيل المنعم عبد144564

الشرقيةالعلمىمبصرالدايم عبد محمد عبده السيد كريم144565

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد احمد محمد144566

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد السيد جمال محمد144567

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السيد خالد محمد144568

الشرقيةالعلمىمبصرصادق محمد احمد جميل خلوصى محمد144569

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد صالح محمد144570

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد مصطفى محمد144571

الشرقيةالعلمىمبصرالحى عبد سليمان يحى محمد144572

الشرقيةالعلمىمبصرداود محمد احمد الرفاعى احمد محمود144573

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد حسين السيد احمد144574

الشرقيةالعلمىمبصركامل محمد شريف احمد144575

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد العنانى احمد محمود احمد144576

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد عمر ادهم144577
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ن606الزين ام

ن504الزين ام

ن497الزين ام

ن557الزين ام

ن520الزين ام

ن479الزين ام

ن491الزين ام

ن514الزين ام

ن583الزين ام

ن490الزين ام

ن633الزين ام

ن491الزين ام

ن582الزين ام

ثانالزين ام

ن401(عبادة) القاضى مشتول

ن531(عبادة) القاضى مشتول

ن574(عبادة) القاضى مشتول

ن606(عبادة) القاضى مشتول

ثان(عبادة) القاضى مشتول

ن500(عبادة) القاضى مشتول

ثان(عبادة) القاضى مشتول

ن532(عبادة) القاضى مشتول

ن562(عبادة) القاضى مشتول

ثان(عبادة) القاضى مشتول

ن534(عبادة) القاضى مشتول

ن561(عبادة) القاضى مشتول

راسب(عبادة) القاضى مشتول

متخلف(عبادة) القاضى مشتول

ن430(عبادة) القاضى مشتول

ثان(عبادة) القاضى مشتول

ن463(عبادة) القاضى مشتول

ن484(عبادة) القاضى مشتول

ن456(عبادة) القاضى مشتول

ثان(عبادة) القاضى مشتول

ن431(عبادة) القاضى مشتول

ن508(عبادة) القاضى مشتول

ثان(عبادة) القاضى مشتول

ثان(عبادة) القاضى مشتول

متخلفتلحوين

ن559تلحوين

ن594تلحوين

ن445تلحوين
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الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمد حسن نبيل حسن144578

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد بدر محمد هللا عبد خالد144579

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته سالم محمد الحميد عبد شهاب144580

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم محمد هللا عبد144581

الشرقيةالعلمىمبصرطعيمه هللا عبد المعبود عبد محمد هللا عبد144582

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد هللا عبد محمد عماد144583

الشرقيةالعلمىمبصرحسانين شعبان هللا عبد حسام محمد144584

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد هللا عوض ابراهيم محمود144585

الشرقيةالعلمىمبصرمحفوظ محمد محمد محمود144586

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته الوهاب عبد العزيز عبد رأفت مصطفى144587

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد هللا عبد يوسف144588

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على ابراهيم محمد ابراهيم144589

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل شوقى بدوى احمد144590

الشرقيةالعلمىمبصرحفنى كمال مصطفى حمدى احمد144591

الشرقيةالعلمىمبصرسيد احمد محمود رمضان احمد144592

الشرقيةالعلمىمبصرالنقيب عباس محمد هللا عبد احمد144593

الشرقيةالعلمىمبصراحمد مصطفى عصام احمد144594

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى اللطيف عبد مصطفى احمد144595

الشرقيةالعلمىمبصرالفتوح ابو راضى السيد اسامه144596

الشرقيةالعلمىمبصرنصير حسين سليمان صبحى السيد اسالم144597

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور امين سعد احمد الحسن144598

الشرقيةالعلمىمبصرشلبى محمد السيد محمد خالد144599

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمود عمرو زياد144600

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى السيد احمد يحيى شريف144601

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسن السيد الرحمن عبد144602

الشرقيةالعلمىمبصرعبده المنعم عبد ياسر الرحمن عبد144603

الشرقيةالعلمىمبصرجاد على محمود الفتاح عبد على الفتاح عبد144604

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سليمان فايز جاسر هللا عبد144605

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد سعيد محمد عالء عمر144606

الشرقيةالعلمىمبصريونس على هللا عبد هشام كريم144607

الشرقيةالعلمىمبصراحمد احمد محمد مجدى144608

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو احمد الرحمن عبد احمد محمد144609

الشرقيةالعلمىمبصرشرف موسى حفنى جوده عمرو الفاتح محمد144610

الشرقيةالعلمىمبصرعواد محمد جمال محمد144611

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد السيد السالم عبد محمد144612

الشرقيةالعلمىمبصرعلى هللا عوض الحميد عبد عربى محمد144613

الشرقيةالعلمىمبصرالعسيلى على محمد ممدوح محمد144614

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى سامى محمود هشام محمد144615

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد السيد محمود144616

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل الفتاح عبد احمد سيد محمود144617

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد يوسف هللا عبد محمود144618

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد محمود144619



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5366

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن421تلحوين

ن395تلحوين

ن454تلحوين

ن472تلحوين

ن537تلحوين

ن579تلحوين

ن601تلحوين

ثانتلحوين

ن446تلحوين

ن535تلحوين

ن456تلحوين

ن576بالشرقية السادات

ثانبالشرقية السادات

ن438بالشرقية السادات

ثانبالشرقية السادات

ن412بالشرقية السادات

ن464بالشرقية السادات

ن406بالشرقية السادات

ن603بالشرقية السادات

ن415بالشرقية السادات

ن495بالشرقية السادات

ن431بالشرقية السادات

راسببالشرقية السادات

ن610بالشرقية السادات

ن558بالشرقية السادات

ن431بالشرقية السادات

ن428بالشرقية السادات

ن481بالشرقية السادات

ن419بالشرقية السادات

ن500بالشرقية السادات

ن556بالشرقية السادات

ن541بالشرقية السادات

ن412بالشرقية السادات

ثانبالشرقية السادات

ن481بالشرقية السادات

ثانبالشرقية السادات

ن487بالشرقية السادات

ن624بالشرقية السادات

ن459بالشرقية السادات

ثانبالشرقية السادات

راسببالشرقية السادات

ن551بالشرقية السادات
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الشرقيةالعلمىمبصرالصادق محمد هللا عبد نصر محمود144620

الشرقيةالعلمىمبصرمسعود السيد امير احمد144621

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد احمد جميل الناصر عبد اشرف144622

الشرقيةالعلمىمبصرشلبى خليل محمد حسن السميع عبد بالل144623

الشرقيةالعلمىمبصرالشناوى حافظ فتحى الناصر عبد سلطان144624

الشرقيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم العظيم عبد ابراهيم الرحمن عبد144625

الشرقيةالعلمىمبصرعلى رمضان المولى عبد ابراهيم الرحمن عبد144626

الشرقيةالعلمىمبصرالصالحى الهادى عبد حامد صبرى على الرحمن عبد144627

الشرقيةالعلمىمبصردياب عقل محمد فتحى الرحمن عبد144628

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل يوسف عالء هللا عبد144629

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد محمد هللا عبد عمر144630

الشرقيةالعلمىمبصرالجمل عطيه محمد فوزى عمر144631

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان فتحى التواب عبد محمد144632

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد حازم محمود144633

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الدايم عبد محمد السيد مصطفى144634

الشرقيةالعلمىمبصرالمراسى يوسف حسينى هللا عبد مصطفى144635

الشرقيةالعلمىمبصرسليم عطيه سليم عطيه معتز144636

الشرقيةالعلمىمبصرندا خليل ممدوح خليل ممدوح144637

الشرقيةالعلمىمبصرالغمرى محمد شحاته السيد اشرف هانى144638

الشرقيةالعلمىمبصررزق ابراهيم سمير ابراهيم144639

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد سليم تامر احمد144640

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه سليم حسن احمد144641

الشرقيةالعلمىمبصروهبه يوسف يوسف المحمدى رباح احمد144642

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على الحميد عبد احمد144643

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد على احمد144644

الشرقيةالعلمىمبصررزق ابراهيم محمد احمد144645

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد احمد144646

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عطيه نبيل اسامه144647

الشرقيةالعلمىمبصرقمحاوى عطيه حماده اشرف144648

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسين ياسر حسين144649

الشرقيةالعلمىمبصرحافظ احمد صالح الرحمن عبد144650

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد احمد سيد عمر144651

الشرقيةالعلمىمبصرحافظ احمد احمد محمد144652

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته محمد بكر احمد محمد144653

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسن العزيز عبد حسن محمد144654

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمود محمد حسن محمد144655

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد احمد سيد محمد144656

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد نصر صالح محمد144657

الشرقيةالعلمىمبصرالنجدى محمد الرحمن عبد مجدى محمد144658

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد على نصر محمد144659

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد عادل محمود144660

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمدى محمد مصطفى144661
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ن522بالشرقية السادات

ثانالقنايات

ن540القنايات

ثانالقنايات

راسبالقنايات

ن582القنايات

ن564القنايات

ن610القنايات

ن593القنايات

ن511القنايات

راسبالقنايات

ن387القنايات

ن369القنايات

ن574القنايات

ن438القنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات

ثانالقنايات

ن450(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن615(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن590(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن542(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن477(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن417(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن574(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن430(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

راسب(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن455(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن617(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن594(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن371(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن600(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن550(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن580(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

متخلف(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن619(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حامد محمد مصطفى144662

الشرقيةالعلمىمبصريوسف مسلم السيد فكرى مصطفى144663

الشرقيةالعلمىمبصرعامر هللا عبد رياض وائل144664

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد خيرى صالح يوسف144665

الشرقيةالعلمىمبصرفرج هللا عبد مصطفى سعيد ابراهيم144666

الشرقيةالعلمىمبصرامام محمد سليمان حلمى جابر احمد144667

الشرقيةالعلمىمبصرريه السيد هللا عبد رمضان احمد144668

الشرقيةالعلمىمبصرالصباغ السيد محمد محمد عزت احمد144669

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عيد محمد العظيم عبد محمد زياد144670

الشرقيةالعلمىمبصرالعطا ابو السيد عوض عمران الرحمن عبد144671

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد الونيس عبد المجيد عبد السيد المجيد عبد144672

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد على محمود على144673

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد السيد محمد ابراهيم محمد144674

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد امين خليل ابو محمد144675

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد احمد عاطف محمد144676

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سليمان محمد عطيه محمد144677

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم رمضان مصطفى محمد144678

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد السيد محمد ابراهيم محمود144679

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد مرسى محمد احمد144680

الشرقيةالعلمىمبصرغنيمى محمد الصادق عبد حامد الرحمن عبد144681

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد حسينى سليم حسين الرحمن عبد144682

الشرقيةالعلمىمبصريوسف حسين صالح العظيم عبد144683

الشرقيةالعلمىمبصررمضان محمد احمد فايز محمود144684

الشرقيةالعلمىمبصرجنب على امين مصطفى مجدى مصطفى144685

الشرقيةالعلمىمبصريوسف حسين محمود مصطفى144686

الشرقيةالعلمىمبصرالعوضى احمد السيد عماد احمد144687

الشرقيةالعلمىمبصرخطاب السيد احمد محمد احمد144688

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق سامى محمد احمد144689

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود وجيه اسالم144690

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الشحات صبرى الرحمن عبد144691

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد كريم144692

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد حسن ابراهيم محمد144693

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد عاطف محمد144694

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد محمد144695

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد خالد احمد144696

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمود عماد احمد144697

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد الحميد عبد ماهر احمد144698

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد محمود اسماعيل144699

الشرقيةالعلمىمبصرجاد على فرج السيد144700

الشرقيةالعلمىمبصرعلى زكى عزت بدر144701

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى محمد على محمد بالل144702

الشرقيةالعلمىمبصرالعال ابو محمد احمد سامر144703
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ن530(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن605(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن443(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن626(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن472بهنباى

ثانبهنباى

ن538بهنباى

متخلفبهنباى

ثانبهنباى

ثانبهنباى

ن484بهنباى

ن477بهنباى

ن577بهنباى

ثانبهنباى

ن506بهنباى

ن479بهنباى

ن453بهنباى

ن555بهنباى

ن376النخاس

ن447النخاس

ن594النخاس

ن473النخاس

ن469النخاس

متخلفالنخاس

ن482النخاس

متخلفالنخاس

ثانالظواهرى

ن556الظواهرى

ثانالظواهرى

ثانالظواهرى

ن557الظواهرى

ن464الظواهرى

ن533الظواهرى

ثانالظواهرى

ن433االبراهيمية

ن468االبراهيمية

ن440االبراهيمية

ن519االبراهيمية

ن447االبراهيمية

ثاناالبراهيمية

ن500االبراهيمية

ن501االبراهيمية
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الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد سعيد فرج سعيد144704

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى محمد نصر الرحمن عبد144705

الشرقيةالعلمىمبصرصالح الحميد عبد السيد الدين عز144706

الشرقيةالعلمىمبصريوسف ابراهيم مصطفى عمار144707

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد السيد كريم144708

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى محمد البدرى محمد144709

الشرقيةالعلمىمبصرمحى محمد العظيم عبد محمد144710

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل المطلب عبد فوزى محمد144711

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد السيد محمود محمد144712

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد السالم عبد مرسى محمد144713

الشرقيةالعلمىمبصرالملط محمد محمود ابراهيم محمود144714

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد محمد احمد محمود144715

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد احمد محمد محمود144716

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد كامل محمد محمود144717

الشرقيةالعلمىمبصرصبرى محمد هشام محمود144718

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد متولى خير مصطفى144719

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الديدامونى محمد الديدامونى احمد144720

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد جمال هللا عبد احمد144721

الشرقيةالعلمىمبصرعبده الفتاح عبد محمد احمد144722

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه مصطفى السيد اسالم144723

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد السيد عبده السيد144724

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عثمان اشرف انس144725

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى عثمان حسن هللا عبد144726

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عثمان محمد هللا عبد144727

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل الحميد عبد اسماعيل عصام144728

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى محمد احمد خالد عمر144729

الشرقيةالعلمىمبصرالحاكم عبد ذكى محمد عمرو144730

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمد خالد محمد144731

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على سعيد محمد144732

الشرقيةالعلمىمبصررجب احمد محمد عباس محمد احمد144733

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد عثمان محمد احمد144734

الشرقيةالعلمىمبصرشبايك محمد محمد احمد144735

الشرقيةالعلمىمبصرمكاوى محمد مصطفى سامى ادهم144736

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد الصادق محمد عزت اسامه144737

الشرقيةالعلمىمبصرالاله عبد حسن الحافظ عبد محمد ايهاب144738

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على عطيه احمد باسل144739

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ظريف صابر الرحمن عبد144740

الشرقيةالعلمىمبصربدر على حسن على الرحمن عبد144741

الشرقيةالعلمىمبصربدر على حسن على حسن هللا عبد144742

الشرقيةالعلمىمبصرالفقى السيد محمد سعيد هللا عبد144743

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم المعطى عبد صبحى هللا عبد144744

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان حسن اسماعيل محمد هللا عبد144745
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ن450االبراهيمية

ثاناالبراهيمية

ن396االبراهيمية

ن559االبراهيمية

ن443االبراهيمية

ن425االبراهيمية

ن519االبراهيمية

ن526االبراهيمية

ن509االبراهيمية

ن482االبراهيمية

ن503االبراهيمية

ن419االبراهيمية

ن466االبراهيمية

ن592االبراهيمية

ن586االبراهيمية

ن552االبراهيمية

ن434الحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ن555الحبش

ن345الحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ثانالحبش

ن554الحبش

ثانالحبش

ن361الحبش

ن397الحبش

راسب(نجم كفور) زايد اوالد

ن480(نجم كفور) زايد اوالد

ن592(نجم كفور) زايد اوالد

ن450(نجم كفور) زايد اوالد

ن531(نجم كفور) زايد اوالد

ن409(نجم كفور) زايد اوالد

ن618(نجم كفور) زايد اوالد

ن587(نجم كفور) زايد اوالد

ن486(نجم كفور) زايد اوالد

ن543(نجم كفور) زايد اوالد

ن474(نجم كفور) زايد اوالد

ن612(نجم كفور) زايد اوالد

ن417(نجم كفور) زايد اوالد



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5373

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم المعطى عبد الباسط عبد عبده144746

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى الرحمن عبد البديع عبد عثمان محمد144747

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد مصطفى محمد144748

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد شعبان نادر144749

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم على احمد ابراهيم144750

الشرقيةالعلمىمبصرعمر محمد السيد محمود ابراهيم144751

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد سيد العظيم عبد محمود ابراهيم144752

الشرقيةالعلمىمبصرامين سعيد الشوادفى احمد144753

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عيد حسن احمد144754

الشرقيةالعلمىمبصرالجندى حفنى محمد خالد احمد144755

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمود محمد الرحمن عبد احمد144756

الشرقيةالعلمىمبصرفياض المنعم عبد السيد المنعم عبد احمد144757

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه على احمد محمد الوهاب عبد احمد144758

الشرقيةالعلمىمبصراحمد على لطفى محمد على احمد144759

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه محمد محمد فتحى فتحى احمد144760

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم سليم الباسط عبد محمد احمد144761

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ربه عبد مدحت احمد144762

الشرقيةالعلمىمبصرالشناوى الرحمن عبد ابراهيم اشرف اسامه144763

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى احمد فتحى محمد محمود اسامه144764

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود الحفيظ عبد السيد محمود اسالم144765

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل الدين نور الدين صالح محمد اسماعيل144766

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل على محمد محمد اكرم144767

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمود محمد حازم144768

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السيد محمد سرحان144769

الشرقيةالعلمىمبصرناشى شعبان مصطفى محمد سعيد144770

الشرقيةالعلمىمبصرقمر محمد محمد ابراهيم محمد السيد144771

الشرقيةالعلمىمبصربيومى رجب السيد سيف144772

الشرقيةالعلمىمبصريوسف السيد شحاته محمد شحاته144773

الشرقيةالعلمىمبصربالسى مصطفى محمد الدين صالح144774

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد حسينى حسين ابراهيم الرحمن عبد144775

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد امين الرحمن عبد144776

الشرقيةالعلمىمبصرمنير محمد عمر خالد الرحمن عبد144777

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد الرحمن عبد رمضان الرحمن عبد144778

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد احمد سعيد الرحمن عبد144779

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد على شحاته الرحمن عبد144780

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن عبد144781

الشرقيةالعلمىمبصرخاطر محمود محمد ماهر الرحمن عبد144782

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد فاروق محمد ممدوح الرحمن عبد144783

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد هللا عبد عادل هللا عبد144784

الشرقيةالعلمىمبصرطعيمه الخالق عبد محمد هللا عبد144785

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى الودود عبد محمود الودود عبد144786

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته مصطفى الشبراوى على محمد عدنان144787
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ن497(نجم كفور) زايد اوالد

ن561(نجم كفور) زايد اوالد

ن405(نجم كفور) زايد اوالد

ثان(نجم كفور) زايد اوالد

ن564ههيا

ن437ههيا

ن419ههيا

ن580ههيا

ثانههيا

راسبههيا

ن483ههيا

ن574ههيا

ن440ههيا

ن385ههيا

راسبههيا

ن564ههيا

ن509ههيا

ن461ههيا

ن380ههيا

ن519ههيا

راسبههيا

راسبههيا

ثانههيا

ثانههيا

ن446ههيا

ن426ههيا

ن394ههيا

راسبههيا

راسبههيا

راسبههيا

ن468ههيا

ثانههيا

ثانههيا

ن500ههيا

ثانههيا

ثانههيا

ثانههيا

ن487ههيا

راسبههيا

ن545ههيا

ن519ههيا

ن467ههيا
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الشرقيةالعلمىمبصرسمك على ابراهيم على رشدى الدين على144788

الشرقيةالعلمىمبصربكرى محمد صبحى السيد على144789

الشرقيةالعلمىمبصرحبيب محمد الرحيم عبد محمد عمار144790

الشرقيةالعلمىمبصرعامر حسن محمود محمد محمد عمار144791

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل على محمد فتحى ياسر عمار144792

الشرقيةالعلمىمبصرلطفى الرحمن عبد احمد عمر144793

الشرقيةالعلمىمبصرامام محمد على عمر144794

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل الرحمن عبد على محمد عمر144795

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه على السيد على عمرو144796

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الديدامونى ابراهيم محمد عمرو144797

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود فتحى اسماعيل فتحى144798

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته محمد ابراهيم محمد كريم144799

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد كامل مدحت كريم144800

الشرقيةالعلمىمبصرالحالق محمد الفتاح عبد شعيب جبريل مازن144801

الشرقيةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد ابراهيم محمد144802

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد الزكى احمد محمد144803

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد جمعه احمد محمد144804

الشرقيةالعلمىمبصرخليل ابراهيم على احمد محمد144805

الشرقيةالعلمىمبصرالشوادفى محمد الهادى محمد احمد محمد144806

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد اسماعيل محمد144807

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الدايدامونى محمد الديدامونى محمد144808

الشرقيةالعلمىمبصرثابت السيد محمد السيد محمد144809

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد سعيد محمد السيد محمد144810

الشرقيةالعلمىمبصرحسانين على على محمد ثروت محمد144811

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى نجيب الفتوح ابو محمد زكى محمد144812

الشرقيةالعلمىمبصرحافظ ابراهيم الحميد عبد سليم محمد144813

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد سليمان محمد144814

الشرقيةالعلمىمبصرسالم النبى عبد على النبى عبد محمد144815

الشرقيةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد عطيه متولى محمد144816

الشرقيةالعلمىمبصرعبيدو محمد محمد مصطفى محمد144817

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد طلبه ابراهيم محمود144818

الشرقيةالعلمىمبصرزكى ابراهيم محمد احمد محمود144819

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد احمد محمود144820

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم السيد محمود144821

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد عبده عالء مؤمن144822

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى احمد محمد السيد نادر144823

الشرقيةالعلمىمبصرطلعت محمد نبيل نادر144824

الشرقيةالعلمىمبصرمكاوى عطيه محمد يحى هشام144825

الشرقيةالعلمىمبصرعيسوى مصطفى ابراهيم السيد احمد144826

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد على حسن احمد144827

الشرقيةالعلمىمبصرسرحان مصطفى خالد احمد144828

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطيه احمد هللا عبد احمد144829
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ثانههيا

ن548ههيا

ن403ههيا

ثانههيا

ثانههيا

ن550ههيا

ن576ههيا

ن578ههيا

ثانههيا

ثانههيا

ثانههيا

ثانههيا

راسبههيا

ن459ههيا

ن518ههيا

ن478ههيا

ن441ههيا

ن412ههيا

ثانههيا

راسبههيا

ثانههيا

ثانههيا

ثانههيا

ن431ههيا

ن454ههيا

ن389ههيا

ن421ههيا

ن440ههيا

ن567ههيا

ن536ههيا

ن491ههيا

ن607ههيا

ن596ههيا

ن413ههيا

ن392ههيا

ن478ههيا

ن436ههيا

ثانههيا

ن401صبيح

ن416صبيح

ن441صبيح

ن571صبيح
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الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد الكريم عبد محمد احمد144830

الشرقيةالعلمىمبصرالشعراوى سليم السيد منير احمد144831

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد السيد محمود احمد144832

الشرقيةالعلمىمبصرالجهجاه السيد الكريم عبد محمد خالد144833

الشرقيةالعلمىمبصرزيدان محمد على زياد144834

الشرقيةالعلمىمبصرموسى عطا الجليل عبد محمد الجليل عبد144835

الشرقيةالعلمىمبصرحسينى محمد صبرى حسينى الرحمن عبد144836

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد السيد مصطفى الرحمن عبد144837

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد االمين محمد ابراهيم شريف144838

الشرقيةالعلمىمبصرغريب العظيم عبد محمد شريف144839

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد الحميد عبد رأفت محمد144840

الشرقيةالعلمىمبصرالشامى فتحى الرحمن عبد محمد144841

الشرقيةالعلمىمبصرعيسوى هللا عبد السيد محمود144842

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد ابراهيم كريم144843

الشرقيةالعلمىمبصرعكاشه محمد الدين بدر محمد صبرى احمد144844

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم محمد محمد احمد144846

الشرقيةالعلمىمبصرحسن اسماعيل محمد اسماعيل حازم144847

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى محمد نجاتى محمد سعيد144848

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد الشوادفى احمد الرحمن عبد144849

الشرقيةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد الخالق عبد فتحى الفاروق عمر144850

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمود مدحت فارس144851

الشرقيةالعلمىمبصرالكريم عبد محمد ابراهيم امين فتحى144852

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى حسين محمد اسامه محمد144853

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل على رمضان شعبان محمد144854

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد نور حافظ صبرى محمد144856

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد المجيد عبد محمد صبرى محمد144857

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السالم عبد صالح محمد144858

الشرقيةالعلمىمبصراحمد هللا عبد السيد الرحمن عبد محمد144859

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد السيد موسى محمد144860

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى على محمد سمير مصطفى144863

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد ابراهيم144864

الشرقيةالعلمىمبصرعلى على سعيد خالد احمد144865

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الشحات البديع عبد احمد144866

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته محمد عطيه احمد144867

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد شحاته محمد احمد144868

الشرقيةالعلمىمبصرعكاشه محمد هللا عبد محمد احمد144869

الشرقيةالعلمىمبصرالدايم عبد ابراهيم محمد ابراهيم اسامه144870

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حسن هللا عبد رمضان اسامه144871

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد حمدى اسالم144872

الشرقيةالعلمىمبصرغريب محمد محمد اشرف محمد144873

الشرقيةالعلمىمبصرغمرى منصور محمد السيد محمد144874

الشرقيةالعلمىمبصرعلى المعبود عبد ربيع محمد144875
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راسبصبيح

ن556صبيح

ثانصبيح

ن577صبيح

ن577صبيح

متخلفصبيح

ن458صبيح

ن427صبيح

ن585صبيح

ن541صبيح

ن481صبيح

ن553صبيح

ن516صبيح

ن454صبيح

ثانالمهدية

راسبالمهدية

ثانالمهدية

ثانالمهدية

ن416المهدية

ن572المهدية

ن463المهدية

ثانالمهدية

ن581المهدية

ثانالمهدية

ثانالمهدية

ن578المهدية

ثانالمهدية

ثانالمهدية

ن414المهدية

راسبالمهدية

ثانحيان منزل

ن445حيان منزل

ن549حيان منزل

ثانحيان منزل

ن437حيان منزل

ثانحيان منزل

ن464حيان منزل

ثانحيان منزل

ن552حيان منزل

ن472حيان منزل

ن474حيان منزل

ن551حيان منزل
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الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابراهيم كمال محمد144876

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو محمد مرسى محمد144877

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد مصطفى محمد مصطفى محمد144878

الشرقيةالعلمىمبصرامين هللا فتح عاطف محمود144879

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان الهادى احمد السيد احمد144880

الشرقيةالعلمىمبصرسالم على محمد خالد احمد144881

الشرقيةالعلمىمبصرصالح محمد اسماعيل صبحى احمد144882

الشرقيةالعلمىمبصرالجليل عبد المنير محمد الرؤف عبد احمد144883

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حامد هللا عبد احمد144884

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود احمد عالء احمد144885

الشرقيةالعلمىمبصرالحفيظ عبد السيد فتحى احمد144886

الشرقيةالعلمىمبصرالصافورى حمزه اسماعيل محسن احمد144887

الشرقيةالعلمىمبصرعالم الفتاح عبد سامى احمد144888

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى فوزى جوده احمد144889

الشرقيةالعلمىمبصرصالح السيد زكى محمد احمد144890

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم الرحمن عبد محمد احمد144891

الشرقيةالعلمىمبصريونس محمد محمد رمضان144892

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود احمد محمد سعيد144893

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد شحاته محمد شحاته144894

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد يوسف عطيه على144895

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد عواد العزيز عبد144896

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الحليم عبد هللا عبد عبده144897

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد نبيل هللا عبد الرحمن عبد144898

الشرقيةالعلمىمبصرعلوان هللا عبد عادل الرحمن عبد144899

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد144900

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد144901

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد144902

الشرقيةالعلمىمبصرالدايم عبد الحميد عبد مدحت الحميد عبد144903

الشرقيةالعلمىمبصرصالح احمد كمال وحيد الرحمن عبد144904

الشرقيةالعلمىمبصرالطاهر فتحى محمود فتحى144905

الشرقيةالعلمىمبصرعلى صالح محمد احمد محمد144906

الشرقيةالعلمىمبصرصالح احمد محمد السيد محمد144907

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد سعيد محمد144908

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم الحميد عبد محمد144909

الشرقيةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد عرفات محمد144910

الشرقيةالعلمىمبصرالديب عمر محمد عمر محمد144911

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمود احمد هشام محمد144912

الشرقيةالعلمىمبصرعلى مصطفى جالل وجيه محمد144913

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد السيد محمود144914

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد مصطفى محمود144915

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن رضا مصطفى144916

الشرقيةالعلمىمبصرسالم مصطفى سالم مصطفى144917
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمود مصطفى144918

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد ياسر مؤمن144919

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد السيد رفعت يحيى144920

الشرقيةالعلمىمبصرالشهيدى احمد السيد سماره يوسف144921

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الصاوى عطيه سعيد احمد144922

الشرقيةالعلمىمبصرعزازى ابراهيم محروس سعيد احمد144923

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد حسن محمد حسان144924

الشرقيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم احمد ماذن144925

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم وصفى محمد احمد محمد144926

الشرقيةالعلمىمبصرمحسوب فوزى محمد حسن محمد144927

الشرقيةالعلمىمبصرعزازى ابراهيم محروس سعيد محمد144928

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الدايم عبد محمد سعيد مصطفى144929

الشرقيةالعلمىمبصريوسف الحميد عبد محمد احمد ابراهيم144930

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد احمد ابراهيم144931

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه حسين ابراهيم حسين ابراهيم144932

الشرقيةالعلمىمبصرعلى سالم ابراهيم سالم ابراهيم144933

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد توفيق السيد عزت ابراهيم144934

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد كامل محمد ابراهيم144935

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمد حسن بكر ابو144936

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان سيد الناصر عبد ابراهيم احمد144937

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد احمد السيد احمد144938

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض محمد محمد السيد احمد144939

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم الصاوى محمد الطاهر احمد144940

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه ابراهيم هللا عبد ايمن احمد144941

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى الشوادفى حسن احمد144942

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد حمدى احمد144943

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على محمد سعد احمد144944

الشرقيةالعلمىمبصرموافى احمد عطيه صالح احمد144945

الشرقيةالعلمىمبصرعلى منصور صالح الباسط عبد احمد144946

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد ذكى السيد محمد احمد144947

الشرقيةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد احمد الرحمن عبد محمد احمد144948

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد على السالم عبد محمد احمد144949

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد فتحى محمد احمد144950

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الدين زين محمد عثمان الحسن144951

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان ابراهيم محمد عادل الدره144952

الشرقيةالعلمىمبصرنصر محمد محمد مصطفى السيد144953

الشرقيةالعلمىمبصرصالح ابراهيم احمد حسن حسام144954

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسينى محمد حسينى144955

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى الواحد عبد الرحيم عبد خالد144956

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى الشوادفى عبده زكريا144957

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمد ياسر زياد144958

الشرقيةالعلمىمبصريوسف على احمد سعيد طارق144959



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5382

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن494العواسجة

راسبالعواسجة

ن486العواسجة

ن457العواسجة

راسببالشرقية العدوة

راسببالشرقية العدوة

متخلفبالشرقية العدوة

راسببالشرقية العدوة

راسببالشرقية العدوة

راسببالشرقية العدوة

راسببالشرقية العدوة

ثانبالشرقية العدوة

ن371ابوكبير

ثانابوكبير

ثانابوكبير

ن590ابوكبير

ن594ابوكبير

ثانابوكبير

راسبابوكبير

ن386ابوكبير

ن557ابوكبير

راسبابوكبير

ن396ابوكبير

ن497ابوكبير

ثانابوكبير

ن500ابوكبير

ن543ابوكبير

ثانابوكبير

ثانابوكبير

ن529ابوكبير

راسبابوكبير

ثانابوكبير

ثانابوكبير

راسبابوكبير

ثانابوكبير

ثانابوكبير

ثانابوكبير

ن543ابوكبير

ن623ابوكبير

ثانابوكبير

ثانابوكبير

ثانابوكبير



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5383

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةالعلمىمبصرشعالن محمد سليمان الحميد عبد عاصم144960

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد البديع عبد محمد البديع عبد144961

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته متولى البديع عبد محمود البديع عبد144962

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد الشحات محمد الرحمن عبد144963

الشرقيةالعلمىمبصرخليل حسن على محمد الرحمن عبد144964

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار موسى خضيرى اللطيف عبد احمد اللطيف عبد144965

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد القادر عبد محمد القادر عبد144966

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد هاشم ابو جعفر محمد عمر144967

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد المجد ابو بيومى جهاد فادى144968

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد صبرى فارس144969

الشرقيةالعلمىمبصرجاد محمد ابراهيم خيرى كريم144970

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى محمد منصور محمد كريم144971

الشرقيةالعلمىمبصرالنادى السيد محمد المعطى عبد ماجد144972

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار موسى خضيرى اللطيف عبد احمد محمد144973

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى احمد محمد العربى محمد144974

الشرقيةالعلمىمبصرخليفه الونيس عبد العزيز عبد ثروت محمد144975

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود هللا عبد ثروت محمد144976

الشرقيةالعلمىمبصرهالل حسن محمد العزيز عبد جمال محمد144977

الشرقيةالعلمىمبصرالنجدى محمد محمد حمدى محمد144978

الشرقيةالعلمىمبصرعبده محمد الرازق عبد محمد144979

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الشحات هللا عبد محمد144980

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد احمد القادر عبد محمد144981

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى سباعى محسن محمد144982

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسن رمضان عيد محمد144983

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد عيد محمد144984

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد محمد محمد144985

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عيد محمد محمد144986

الشرقيةالعلمىمبصرحسن متولى العزيز عبد مجدى محمد144987

الشرقيةالعلمىمبصريوسف الحميد عبد محمد مصطفى محمد144988

الشرقيةالعلمىمبصرعواد محمد مصطفى محمد144989

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد القادر عبد ياسر محمد144990

الشرقيةالعلمىمبصرالمعاملى محمد محمد الطاهر احمد مصطفى144991

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد اللطيف عبد احمد رمضان مصطفى144992

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد العال عبد محمد مصطفى144993

الشرقيةالعلمىمبصرسالم عبده محمد مصطفى144994

الشرقيةالعلمىمبصرشاهين احمد محمد صالح محمد معاذ144995

الشرقيةالعلمىمبصرمعوض الحميد عبد هللا عبد مؤمن144996

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الصادق السيد سعيد يوسف144997

الشرقيةالعلمىمبصرحميد على السيد عيد السيد احمد144998

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسن ابراهيم رضا احمد144999

الشرقيةالعلمىمبصرسالم احمد سيد محمد محمد سعيد145000

الشرقيةالعلمىمبصرطنطاوى على احمد الرحمن عبد شهاب145001
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد حماده طارق145002

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان حسن مصطفى احمد هللا عبد145003

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد محمد عمرو145004

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على شحاته احمد فارس145005

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد الرحمن عبد محمد كرم فارس145006

الشرقيةالعلمىمبصرامين ابراهيم محمد احمد محمد145007

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد السيد محمد145008

الشرقيةالعلمىمبصرعزب احمد على رشاد محمد145009

الشرقيةالعلمىمبصرالجوهرى بيلى مكاوى سعد محمد145010

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد الرحمن عبد محمد سعيد محمد145011

الشرقيةالعلمىمبصرشاهين على غريب صالح محمد145012

الشرقيةالعلمىمبصرحسن امام محمد عاطف محمد145013

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد هللا عبد الحميد عبد محمد145014

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الكريم عبد الغنى عبد هللا عبد محمد145015

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على الرحمن عبد على محمد145016

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الرحيم عبد محمد كرم محمد145017

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم منصور محمود نبيل محمد145018

الشرقيةالعلمىمبصرعطا احمد محمد عادل محمود145019

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد ابراهيم هللا عبد محمود145020

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمود محمد محمود145021

الشرقيةالعلمىمبصرالبيلى حسن ابراهيم محمد احمد ابراهيم145022

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد ابراهيم حسن ابراهيم145023

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد صالح محمد السيد احمد145024

الشرقيةالعلمىمبصرالبيلى حسن على محمد فكرى احمد145025

الشرقيةالعلمىمبصرعتمان عطيه السيد محمد احمد145026

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود العاطى عبد السيد اسالم145027

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد فتحى الحميد عبد حسن145028

الشرقيةالعلمىمبصرالبيلى حسن احمد محمد سعيد خالد145029

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمد طلعت هللا عبد145030

الشرقيةالعلمىمبصرسالم الفتاح عبد الحميد عبد عباس هللا عبد145031

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد شحاته سعيد هللا عبد145032

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد منصور محمد عمرو145033

الشرقيةالعلمىمبصررجب احمد السيد احمد محمد145034

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الشبراوى محمد احمد محمود145035

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمد الهادى محمد145036

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو ابراهيم ايهاب محمد145037

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد رمضان محمد145038

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سعيد المنعم عبد محمد145039

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد عماد محمد145040

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه العال عبد مصباح محمد145041

الشرقيةالعلمىمبصراحمد يوسف على يوسف محمد145042

الشرقيةالعلمىمبصرسعد السيد سعد مروان145043
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الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد الجواد عبد محمود بكر ابو145044

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض حسين على احمد ابراهيم احمد145045

الشرقيةالعلمىمبصررضوان محمد محمد حمدى احمد145046

الشرقيةالعلمىمبصررمضان خيرى محمد احمد145047

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم غريب احمد السيد التهامى السيد145048

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد المنعم عبد محمد المنعم عبد145049

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار محمد اسماعيل احمد محمد145050

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد حامد محمد145051

الشرقيةالعلمىمبصرالمالكى السميع عبد على العزيز عبد مرشد محمد145052

الشرقيةالعلمىمبصرحسن عطيه عزمى مصباح محمد145053

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد السيد الفتاح عبد محمود145054

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد احمد اشرف احمد145055

الشرقيةالعلمىمبصرعوض العتريس احمد الناصر عبد احمد145056

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد الصبور عبد سمير احمد145057

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم هاشم ابو محمد احمد145058

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد المجد ابو اسالم145059

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد الصبور عبد اشرف زياد145060

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه احمد ابراهيم صالح عادل145061

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم عطيه الرحمن عبد145062

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على ابراهيم محمد145063

الشرقيةالعلمىمبصرسليم احمد الرحمن عبد عطيه محمد145064

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد السيد عمر محمد145065

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد ماهر محمد145066

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد هللا عبد مصطفى145067

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الهادى عبد امين محمود145068

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد جمال بكر ابو145069

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد السعيد ابراهيم احمد145070

الشرقيةالعلمىمبصراحمد متولى ابراهيم احمد145071

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم السيد احمد145072

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد امين محمد السيد احمد145073

الشرقيةالعلمىمبصروهبه محمد رزق جميل احمد145074

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على الوهاب عبد رمضان احمد145075

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد سالم الناصر عبد احمد145076

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد احمد محمد احمد145077

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد كمال محمد احمد145078

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على محمود احمد145079

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد محمود احمد145080

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد محمد السيد145081

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد السيد محمد السيد145082

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض محمد امام شعبان امام145083

الشرقيةالعلمىمبصرسطيح العال عبد احمد عادل باسل145084

الشرقيةالعلمىمبصرعبيد محمد ابراهيم محمد بسام145085
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راسببالشرقية الرحمانية

ثانبالشرقية الرحمانية

ن489بالشرقية الرحمانية

ثانبالشرقية الرحمانية

راسببالشرقية الرحمانية

ن606بالشرقية الرحمانية

ن463بالشرقية الرحمانية

ن457بالشرقية الرحمانية

ن585بالشرقية الرحمانية

راسببالشرقية الرحمانية

ن560بالشرقية الرحمانية

ثانفراشة

ن488فراشة

ن460فراشة

ثانفراشة

ثانفراشة

ثانفراشة

ثانفراشة

ن493فراشة

راسبفراشة

ثانفراشة

ن368فراشة

ن414فراشة

ثانفراشة

ن430فراشة

ن516هربيط

ن548هربيط

ثانهربيط

ثانهربيط

ن577هربيط

ن577هربيط

ن429هربيط

راسبهربيط

ن363هربيط

ن463هربيط

ن423هربيط

ن530هربيط

راسبهربيط

راسبهربيط

ثانهربيط

ثانهربيط

راسبهربيط
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الشرقيةالعلمىمبصرحسين السيد هللا عبد حسين145086

الشرقيةالعلمىمبصرسالم السيد محمد السيد الرحمن عبد145087

الشرقيةالعلمىمبصرالبديع عبد حسينى محمد الرحمن عبد145088

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد محمد الحميد عبد145089

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد السيد الشحات عمرو145090

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد ابراهيم محمد145091

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الوهاب عبد اشرف محمد145092

الشرقيةالعلمىمبصراحمد المقصود عبد محمد رمضان محمد145093

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على فكرى محمد145094

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد محمد145095

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد صالح وليد145096

الشرقيةالعلمىمبصرحسان محمد حسن رأفت احمد145097

الشرقيةالعلمىمبصرعوض على احمد صالح احمد145098

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد محمود احمد145099

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد المنعم عبد حازم145100

الشرقيةالعلمىمبصرالشرقاوى السيد محمد حسين145101

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد القادر عبد احمد كريم145102

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه رمضان صبرى كريم145103

الشرقيةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمد محمد المنعم عبد محمد145104

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد هللا عبد محمود محمد145105

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم العزيز عبد احمد محمود145106

الشرقيةالعلمىمبصرحسينى اسماعيل على محمود145107

الشرقيةالعلمىمبصربرس محمد ابراهيم عالء ابراهيم145108

الشرقيةالعلمىمبصرالبحراوى ابراهيم على ابراهيم على ابراهيم145109

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد ابراهيم احمد145110

الشرقيةالعلمىمبصرخاطر على محمد محمد جمال احمد145111

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد احمد رضا احمد145112

الشرقيةالعلمىمبصرعكاشه محمد هللا عبد احمد145113

الشرقيةالعلمىمبصراحمد هللا عبد محمد احمد145114

الشرقيةالعلمىمبصرالغرباوى العزيز عبد على محمد احمد145115

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السعيد محمد وليد احمد145116

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى السيد احمد ادهم145117

الشرقيةالعلمىمبصرالقرناوى محمد الحميد عبد محمد حسام145118

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن محمد محمد حسن145119

الشرقيةالعلمىمبصرعوض عبده محمد ابراهيم هللا عبد145120

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد محمد صبحى الرحمن عبد145121

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عمر اشرف عمر145122

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد سالم محمد كريم145123

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الباز جمال محمد145124

الشرقيةالعلمىمبصرسنبل ابراهيم خالد محمد145125

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد اسماعيل صالح محمد145126

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو احمد اسماعيل احمد محمود145127
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راسبهربيط

راسبهربيط

ثانهربيط

راسبهربيط

ن386هربيط

ثانهربيط

راسبهربيط

ثانهربيط

راسبهربيط

ثانهربيط

راسبهربيط

ن606بالغابة قاسم امين

متخلفبالغابة قاسم امين

راسببالغابة قاسم امين

ن505بالغابة قاسم امين

راسببالغابة قاسم امين

ن559بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

متخلفبالغابة قاسم امين

راسببالغابة قاسم امين

ن596بالغابة قاسم امين

ن476بالغابة قاسم امين

ثانايوب سامى

ن488ايوب سامى

ثانايوب سامى

ن427ايوب سامى

متخلفايوب سامى

ن436ايوب سامى

ن491ايوب سامى

ن564ايوب سامى

ن424ايوب سامى

ن470ايوب سامى

ن480ايوب سامى

راسبايوب سامى

ن515ايوب سامى

ن448ايوب سامى

ن615ايوب سامى

ن427ايوب سامى

ثانايوب سامى

ن523ايوب سامى

راسبايوب سامى

ثانايوب سامى
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الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى الغفار عبد سعد وليد145128

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على خالد احمد145129

الشرقيةالعلمىمبصرسالم الحميد عبد صالح احمد145130

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد على الرحمن عبد احمد145131

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد الرحمن عبد احمد145132

الشرقيةالعلمىمبصرعمرو الرحمن عبد الرحيم عبد احمد145133

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الصادق عبد الودود عبد احمد145134

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد منصور فكرى احمد145135

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد محمد احمد145136

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته على ثابت اسالم145137

الشرقيةالعلمىمبصرالستار عبد حسين جميل محمد145138

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد عثمان محمد145139

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد مدحت محمد145140

الشرقيةالعلمىمبصرموسى حسن نضال محمد145141

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد ياسر محمد145142

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود احمد محمود145143

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد المعطى عبد محمد ممدوح145144

الشرقيةالعلمىمبصرالحفيظ عبد محمد الحفيظ عبد وليد145145

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد متولى احمد ياسر145146

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود اللطيف عبد جمال احمد145147

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الحكيم عبد حسن احمد145148

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد ثروت احمد145149

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد ابراهيم عثمان احمد145150

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد ممدوح انس145151

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد محمد بالل145152

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد احمد حسام145153

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان عثمان السيد عثمان145154

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد على محمد هللا عبد145155

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد الرحمن عبد خالد الرحمن عبد145156

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد هللا عبد جمال هللا عبد145157

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السالم عبد احمد محمد145158

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ايمن محمد145159

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد الكريم عبد محمد145160

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد صالح محمد145161

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد رضا محمد145162

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل احمد اسماعيل محمود محمد145163

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم الحميد عبد محمود محمد145164

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد احمد محمود145165

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد عشماوى محمد محمود145166

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد السيد سعيد محمود145167

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد احمد ماجد145168

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سالم احمد الرازق عبد احمد145169
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ثانايوب سامى

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ن504الحصوة

ن390الحصوة

ن404الحصوة

راسبالحصوة

متخلفالحصوة

ن452الحصوة

ن480الحصوة

ثانالحصوة

ثانالحصوة

ن560الحصوة

متخلفالحصوة

ن435الحصوة

ثانموسى اوالد

ثانموسى اوالد

ن467موسى اوالد

ثانموسى اوالد

ثانموسى اوالد

ن630موسى اوالد

ن619موسى اوالد

ثانموسى اوالد

ثانموسى اوالد

ن420موسى اوالد

ثانموسى اوالد

ن423موسى اوالد

ثانموسى اوالد

ثانموسى اوالد

ثانموسى اوالد

ثانموسى اوالد

ن414موسى اوالد

راسبموسى اوالد

ن526موسى اوالد

ن492موسى اوالد

ن458موسى اوالد

ن408موسى اوالد

ن577المشاعله
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الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد ياسر اسامه145170

الشرقيةالعلمىمبصرحسن المقصود عبد الناصر عبد خالد145171

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد احمد الحميد عبد145172

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على الرحمن عبد صالح الرحمن عبد145173

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد السيد ابراهيم الكريم عبد145174

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد البديع عبد الكريم عبد145175

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد محمد على145176

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد فاضل امام عمر145177

الشرقيةالعلمىمبصرسيد محمد الدين سعد محمد كريم145178

الشرقيةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد الديدى محمد145179

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد احمد مصطفى محمد145180

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد احمد ابراهيم145181

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد حسن ابراهيم145182

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد السيد صالح ابراهيم145183

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم محمد ابراهيم145184

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم محمد ابراهيم145185

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد السيد محمد اسالم145186

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد اسماعيل محمد اسماعيل145187

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على عوض اشرف السيد145188

الشرقيةالعلمىمبصرخليل محمود محمد محمود السيد145189

الشرقيةالعلمىمبصرعوض اللطيف عبد ابراهيم احمد145190

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد الرؤف عبد السيد احمد145191

الشرقيةالعلمىمبصرنافع محمد ابراهيم ايمن احمد145192

الشرقيةالعلمىمبصراحمد فؤاد جعفر احمد145193

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم اسماعيل حسين احمد145194

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد رفعت احمد145195

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه ابراهيم سالم احمد145196

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد الحفيظ عبد سامى احمد145197

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد الهادى محمد سعيد احمد145198

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد عادل احمد145199

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد احمد145200

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان جبر هللا عبد احمد145201

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل غريب اسماعيل عصام احمد145202

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد عالء احمد145203

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد عماد احمد145204

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد ماهر احمد145205

الشرقيةالعلمىمبصرسالم عيد محمد احمد145206

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد احمد محمد احمد145207

الشرقيةالعلمىمبصرالصورى محمد السيد محمد احمد145208

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى على محمد احمد145209

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى على سعد محمود احمد145210

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود مأمون محمود احمد145211
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متخلفالمشاعله

راسبالمشاعله

راسبالمشاعله

ن457المشاعله

ثانالمشاعله

ن637المشاعله

ن585المشاعله

ثانالمشاعله

ثانالمشاعله

راسبالمشاعله

ثانالمشاعله

ثانفاقوس

راسبفاقوس

ن374فاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ن520فاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ن520فاقوس

ن375فاقوس

راسبفاقوس

ن377فاقوس

ن488فاقوس

ن458فاقوس

ن396فاقوس

ن420فاقوس

راسبفاقوس

راسبفاقوس

ثانفاقوس

ن615فاقوس

ن479فاقوس

ن447فاقوس

ثانفاقوس

ن461فاقوس

ثانفاقوس

ن457فاقوس

راسبفاقوس

ثانفاقوس

ن508فاقوس

ن563فاقوس

ن497فاقوس
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السانوسى احمد اسامه145212

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عادلى محمد اسامه145213

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم خالد محارب محمد اسامه145214

الشرقيةالعلمىمبصرالمعاطى ابو محمد السيد باهر145215

الشرقيةالعلمىمبصرالنور ابو محمد رضا بالل145216

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد نبيل حسام145217

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم السالم عبد حسين145218

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد السيد الحميد عبد حمدى145219

الشرقيةالعلمىمبصرحسين الرحيم عبد محمود حمدى145220

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد عاطف دهشان145221

الشرقيةالعلمىمبصرطه محمد صبرى زكريا145222

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد على احمد شمس145223

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد الغفار عبد صالح شهاب145224

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسن محمد شهاب145225

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمود السيد الرحمن عبد145226

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد المنعم عبد الرحمن عبد145227

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد موسى منصور الرحمن عبد145228

الشرقيةالعلمىمبصرشعيشع مرسى سعد مرسى سعد145229

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد السيد هللا عبد145230

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد قاسم شحاته هللا عبد145231

الشرقيةالعلمىمبصرالكريم عبد محمود ابراهيم على145232

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد الرحمن عبد هللا عبد145233

الشرقيةالعلمىمبصرمراد السيد محمد هللا عبد145234

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد القادر عبد احمدى على145235

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد اسماعيل عمر145236

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى الواحد عبد السيد عمر145237

الشرقيةالعلمىمبصرالمعاطى ابو محمد ماهر عمر145238

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد محمد فارس145239

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد فاروق محمد فاروق145240

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن احمد حسن كريم145241

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم بكرى صالح كريم145242

الشرقيةالعلمىمبصررزق ابراهيم طارق كريم145243

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد كريم145244

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد ياسر كريم145245

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مصباح محمود مؤمن145246

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد145247

الشرقيةالعلمىمبصريونس ابراهيم محمود المجد ابو محمد145248

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته محمد السيد احمد محمد145249

الشرقيةالعلمىمبصرسليم شحاته احمدى محمد145250

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد احمد محمد145251

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد اسماعيل محمد145252

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد السيد محمد145253
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ن449فاقوس

ن625فاقوس

ن632فاقوس

ن553فاقوس

ن482فاقوس

ن434فاقوس

ن589فاقوس

ن630فاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ن582فاقوس

ن511فاقوس

ن527فاقوس

ن584فاقوس

ن615فاقوس

ن601فاقوس

ن606فاقوس

راسبفاقوس

ن405فاقوس

راسبفاقوس

ثانفاقوس

ن599فاقوس

ثانفاقوس

ن556فاقوس

ن459فاقوس

راسبفاقوس

راسبفاقوس

ن428فاقوس

ن449فاقوس

ن432فاقوس

ثانفاقوس

ن490فاقوس

ن523فاقوس

ن617فاقوس

ن457فاقوس

متخلففاقوس

ن548فاقوس

ن428فاقوس

ن595فاقوس

ن450فاقوس

ن451فاقوس
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الشرقيةالعلمىمبصرحسين حامد حسين محمد145254

الشرقيةالعلمىمبصرحسينى الدين صالح خالد محمد145255

الشرقيةالعلمىمبصرالقدوس عبد السيد ربيع محمد145256

الشرقيةالعلمىمبصرالواحد عبد ابراهيم رضا محمد145257

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود السيد رمضان محمد145258

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود على سباعى محمد145259

الشرقيةالعلمىمبصرسويلم ابراهيم على صالح محمد145260

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد الهادى عبد محمد145261

الشرقيةالعلمىمبصرمصرى صميده عفت محمد145262

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد عالء محمد145263

الشرقيةالعلمىمبصرغازى محمد على سالم غازى محمد145264

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد لطفى محمد145265

الشرقيةالعلمىمبصريوسف السيد مازن محمد145266

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم مصيلحى محمد محمد145267

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على الرحمن عبد مختار محمد145268

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد الحليم عبد نبيل محمد145269

الشرقيةالعلمىمبصرمكى هاشم ابو محمد احمد محمود145270

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ناجح احمد محمود145271

الشرقيةالعلمىمبصرالزنفلى السيد محمود حمزه محمود145272

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد حسن عوض محمود145273

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد محمود145274

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود المنعم عبد محمد محمود145275

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمود محمد محمود145276

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد احمد مصطفى145277

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد حسين مصطفى145278

الشرقيةالعلمىمبصرعراقى منصور عزت منصور145279

الشرقيةالعلمىمبصرعزازى احمد السيد ياسر145280

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد المنعم عبد محمد ابراهيم145281

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على محمد السيد احمد145282

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد على محمد السيد احمد145283

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد رمضان احمد145284

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد العظيم عبد احمد145285

الشرقيةالعلمىمبصرموسى فندود ابو محمد احمد145286

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل محمد احمد145287

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد وليد احمد145288

الشرقيةالعلمىمبصرعلى هللا عبد محمد اسامه145289

الشرقيةالعلمىمبصرخليل محمد مصطفى قاسم سميح145290

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد احمد الفتاح عبد145291

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد سعيد هللا عبد145292

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد مصباح هللا عبد145293

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد محمد الهادى عبد145294

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم قنديل عزت ماجد145295



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5398

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن454فاقوس

ثانفاقوس

ن614فاقوس

ن561فاقوس

ن621فاقوس

ن596فاقوس

ثانفاقوس

راسبفاقوس

ن462فاقوس

ن514فاقوس

راسبفاقوس

ن390فاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ن454فاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ن467فاقوس

ن436فاقوس

ن509فاقوس

ن443فاقوس

ن407فاقوس

ثانفاقوس

ن466فاقوس

ن552فاقوس

ثانفاقوس

ن499فاقوس

ن572النمروط

ثانالنمروط

ثانالنمروط

ثانالنمروط

ثانالنمروط

ثانالنمروط

ن439النمروط

ن570النمروط

ن477النمروط

ثانالنمروط

ن529النمروط

ثانالنمروط

راسبالنمروط

ثانالنمروط

ن494النمروط
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الشرقيةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد اشرف محمد145296

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد جميل محمد145297

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد حسام محمد145298

الشرقيةالعلمىمبصرحسين هللا فتح حسين محمد145299

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد القادر عبد صالح محمد145300

الشرقيةالعلمىمبصرفهمى محمد هللا عبد محمد145301

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد عصام محمد145302

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمد عماد محمد145303

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم محفوظ محمد145304

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد مختار احمد محمود145305

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسين محمد محمود145306

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمود محمد محمود145307

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد ابراهيم145308

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد ابراهيم السيد احمد145309

الشرقيةالعلمىمبصراحمد رزق محمد احمد145310

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على شعبان اسالم145311

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد اللطيف عبد الرحمن عبد حسن145312

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد الرحمن عبد145313

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد نجم الرحمن عبد145314

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل حسين ابراهيم هللا عبد145315

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد محمد هللا عبد145316

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد السيد محمد عماد145317

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد ناصر كريم145318

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد ابراهيم محمد145319

الشرقيةالعلمىمبصررزق محمد محمد احمد محمد145320

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد رضا محمد145321

الشرقيةالعلمىمبصرسالم القادر عبد سالم محمد145322

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد اللطيف عبد على محمد145323

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد على محمد145324

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل محمد محمد145325

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمود محمد145326

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد اسماعيل احمد145327

الشرقيةالعلمىمبصرعقل شبراوى اشرف احمد145328

الشرقيةالعلمىمبصرعمر حسن السيد احمد145329

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسين حسنى احمد145330

الشرقيةالعلمىمبصرجاهين شكرى حسينى احمد145331

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد المعز عبد العظيم عبد احمد145332

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد الهادى عبد المعطى عبد احمد145333

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على المعطى عبد احمد145334

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد هللا عبد احمد145335

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل السيد محمد احمد145336

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد احمد145337
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متخلفالنمروط

ن589النمروط

ن584النمروط

ن589النمروط
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ن622النمروط

ن496النمروط

ن566النمروط

ن594النمروط

ن584النمروط

ن519الحجاجية

ثانالحجاجية

ثانالحجاجية

ن628الحجاجية

ن629الحجاجية

ن478الحجاجية

ن607الحجاجية

ن486الحجاجية

ن634الحجاجية

ن506الحجاجية

ن432الحجاجية

ن567الحجاجية

ن602الحجاجية

ن424الحجاجية

ن589الحجاجية

ثانالحجاجية

ن572الحجاجية

ن430الحجاجية

ن623الحجاجية

ن626الصوالح

ن589الصوالح

ن398الصوالح

ن458الصوالح

ن600الصوالح

ن414الصوالح

ن445الصوالح

ن377الصوالح

ثانالصوالح

ن413الصوالح

ثانالصوالح
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الشرقيةالعلمىمبصرالرشيدى محمد محمد احمد145338

الشرقيةالعلمىمبصرالزكى عباس وسامه احمد145339

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فتحى مصباح اشرف145340

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم هللا عبد عدلى السيد145341

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمود الناصر عبد جمال145342

الشرقيةالعلمىمبصرالعشماوى محمود محمد خليل145343

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد على احمد سيد على145344

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم عمر145345

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد خالد عمر145346

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد شعبان هللا عبد145347

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على فريد هللا عبد145348

الشرقيةالعلمىمبصراحمد اسماعيل كامل الرحمن عبد145349

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمود هللا عبد145350

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عثمان محمد عثمان145351

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد الهادى عبد رجب محمد145352

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود احمد محمود145353

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد الرحمن عبد محمود145354

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد حسين محمد145355

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد محمود محمد145356

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على فتحى محمد145357

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل احمد سمير شريف145358

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد صبرى محمود145359

الشرقيةالعلمىمبصررجب محمد عالء محمود145360

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل منصور كمال محمود145361

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد هانى محمود145362

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مصباح محمد مصباح145363

الشرقيةالعلمىمبصرباشا احمد اسماعيل احمد ناصر145364

الشرقيةالعلمىمبصرعلى بندارى سعيد ابراهيم145365

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل جمال احمد145366

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد صبحى احمد145367

الشرقيةالعلمىمبصرحربى على يوسف احمد145368

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد النبى عبد احمد هللا عبد145369

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد هللا عبد145370

الشرقيةالعلمىمبصرغالب محمد رمضان عمار145371

الشرقيةالعلمىمبصرعقل صالح السيد كريم145372

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد على محمد145373

الشرقيةالعلمىمبصرسليم رمضان محمد محمود145374

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد اسماعيل رماح معاذ145375

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد صادق السيد احمد145376

الشرقيةالعلمىمبصرنظمى مجاهد طارق احمد145377

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد الرحمن عبد احمد145378

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العال ابو محمد احمد145379



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5402

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن640الصوالح

ثانالصوالح

ثانالصوالح

ن503الصوالح

ن525الصوالح

ن566الصوالح

ثانالصوالح

راسبالصوالح

ثانالصوالح

ن361الصوالح

راسبالصوالح

ن382الصوالح

ن440الصوالح

ثانالصوالح

راسبالصوالح

ن521الصوالح

ن376الصوالح

ن442الصوالح

ن507الصوالح

راسبالصوالح

ن476الصوالح

ن405الصوالح

ن475الصوالح

ن424الصوالح

ن536الصوالح

ن472الصوالح

ن399الصوالح

ثانالطويلة

ن466الطويلة

ن620الطويلة

ثانالطويلة

ن441الطويلة

ن507الطويلة

ثانالطويلة

ثانالطويلة

ن469الطويلة

ن578الطويلة

ن450الطويلة

ن365الجديدة الصالحية

ثانالجديدة الصالحية

ن481الجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عيد الفتاح عبد اسالم145380

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد احمد ابراهيم الكريم عبد145381

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد اسماعيل هللا عبد145382

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسن خالد عمر145383

الشرقيةالعلمىمبصرادريس محمد جرير ابو محمد145384

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محسن محمد145385

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عيد مساعد محمد145386

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد يسرى محمد145387

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد احمد وليد145388

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى ابراهيم اشرف ابراهيم145389

الشرقيةالعلمىمبصرطه ابراهيم السيد ابراهيم145390

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود خليل عشماوى ابراهيم145391

الشرقيةالعلمىمبصرهللا ضيف محمد ابراهيم محمد ابراهيم145392

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد ابراهيم محمد ابراهيم145393

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد العال عبد محمد ابراهيم145394

الشرقيةالعلمىمبصرحسين العزيز عبد محمد بكر ابو145395

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد بهجت احمد145396

الشرقيةالعلمىمبصرمشهور محمد حماد احمد145397

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسن ثروت احمد145398

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد منصور رمضان احمد145399

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان على سليمان احمد145400

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمود عماد احمد145401

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد كيالنى احمد145402

الشرقيةالعلمىمبصرسالم الفتاح عبد ماهر احمد145403

الشرقيةالعلمىمبصرعوض السيد محمد احمد145404

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد على محمد احمد145405

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد محمد احمد145406

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد الكريم عبد محمد احمد145407

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد ممدوح احمد145408

الشرقيةالعلمىمبصرحسين ابراهيم منصور احمد145409

الشرقيةالعلمىمبصروهبه السيد ابراهيم ادهم145410

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد العزيز عبد رجب اسامه145411

الشرقيةالعلمىمبصرسليم السيد عالء اسامه145412

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم اللطيف عبد محمد اسامه145413

الشرقيةالعلمىمبصرسالم ابراهيم احمد اسالم145414

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد حامد فتحى اسماعيل145415

الشرقيةالعلمىمبصرالشافعى فاكر حلمى محمد اشرف145416

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد محمد السيد145417

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه السالم عبد الكريم عبد ايمن145418

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد الكريم عبد جبر145419

الشرقيةالعلمىمبصرسالم سليمان على حسن145420

الشرقيةالعلمىمبصرحسين حسن السيد ثروت خالد145421
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ثانالجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية

ثانالجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية

راسبالجديدة الصالحية

ن495الجديدة الصالحية

ثاندرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب

ن449درويش عرب

ثاندرويش عرب

ن593درويش عرب

ثاندرويش عرب

ثاندرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

ن438درويش عرب

ثاندرويش عرب

ن372درويش عرب

ن534درويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب

ن486درويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب

ن386درويش عرب

ثاندرويش عرب

ثاندرويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب

ثاندرويش عرب

ثاندرويش عرب

ن404درويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب

ن415درويش عرب
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الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسين الغفار عبد سامى145422

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم سالم صبرى145423

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد موسى صبحى على145424

الشرقيةالعلمىمبصرخميس سالمه السيد سالم عمر145425

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد حسين محمد فايز145426

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد الرحمن عبد ابراهيم كريم145427

الشرقيةالعلمىمبصرالشافعى احمد احمد كريم145428

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حسن محمد كريم145429

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان السيد محمد كريم145430

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسن ابراهيم محمد145431

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد حسين ابراهيم محمد145432

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الستار عبد ابراهيم محمد145433

الشرقيةالعلمىمبصرالزنفلى اسماعيل السيد محمد145434

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد طلعت محمد145435

الشرقيةالعلمىمبصرصالح عاشور الوهاب عبد محمد145436

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الهادى عبد الستار عبد محمد145437

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السالم عبد محمد السالم عبد محمد145438

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السالم عبد فريد محمد145439

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد جمعه موسى محمد145440

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود زيد ابو احمد محمود145441

الشرقيةالعلمىمبصرالمحسن عبد حسان سليمان محمود145442

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد ابراهيم محمد محمود145443

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمد محمود145444

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد خيرى محمد محمود145445

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد منصور منصور محمود145446

الشرقيةالعلمىمبصرحسنى ابراهيم على مصطفى145447

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمد محمد السيد معاذ145448

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد الدين عز هيكل يحيى145449

الشرقيةالعلمىمبصرالبطل الفتاح عبد ابراهيم الفتاح عبد ابراهيم145450

الشرقيةالعلمىمبصرالبطل الفتاح عبد ابراهيم محمد ابراهيم145451

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور على سالم محمد محمد ابراهيم145452

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم السيد ابراهيم احمد145453

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الخالق عبد العظيم عبد احمد145454

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم خليل ابراهيم فتحى احمد145455

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد حسن احمد الرحمن عبد145456

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد على اسماعيل احمد محمد145457

الشرقيةالعلمىمبصرالجابرى حسن العزيز عبد محمد حسين محمد145458

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد الخالق عبد العزيز عبد محمد145459

الشرقيةالعلمىمبصرشوالى محمود العال عبد ابراهيم محمود145460

الشرقيةالعلمىمبصرالناقه احمد محمد السيد مصطفى145461

الشرقيةالعلمىمبصرحسين قطب احمد السيد احمد145462

الشرقيةالعلمىمبصرحفنى محمد الحسينى السيد احمد145463
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ثاندرويش عرب

ن567درويش عرب

ن470درويش عرب

متخلفدرويش عرب

ن417درويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب

ثاندرويش عرب

راسبدرويش عرب

ن600درويش عرب

ن580درويش عرب

ن512درويش عرب

ن608درويش عرب

ثاندرويش عرب

ثاندرويش عرب

ثاندرويش عرب

ن533درويش عرب

ثاندرويش عرب

ن496درويش عرب

ن426درويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

راسبدرويش عرب

ثاندرويش عرب

ثاندرويش عرب

ثاندرويش عرب

ن483القديمة الصالحية

ن497القديمة الصالحية

ن487القديمة الصالحية

ن545القديمة الصالحية

ن625القديمة الصالحية

ن527القديمة الصالحية

ن544القديمة الصالحية

ن538القديمة الصالحية

ن406القديمة الصالحية

ن564القديمة الصالحية

ن475القديمة الصالحية

ن504القديمة الصالحية

ن490الحاجر

ثانالحاجر
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الشرقيةالعلمىمبصروالى ابراهيم السيد محمد احمد145464

الشرقيةالعلمىمبصرصالح السيد حسن السيد محمد احمد145465

الشرقيةالعلمىمبصرمحسوب الصاوى محمد محمد احمد145466

الشرقيةالعلمىمبصرامين طلبه ابراهيم ماهر احمد145467

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد ايمن السيد145468

الشرقيةالعلمىمبصردياب يوسف الحكيم عبد محمود محمد السيد145469

الشرقيةالعلمىمبصرمسلم شحاته هشام بالل145470

الشرقيةالعلمىمبصرزيد ابو سليمان حميدو حسام145471

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حبيب السيد ذكى خالد145472

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان اسماعيل محمد ابراهيم شعبان145473

الشرقيةالعلمىمبصرحسين احمد على عصام طارق145474

الشرقيةالعلمىمبصرخليل محمد خليل محمود الرحمن عبد145475

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد عطيه فؤاد محمد هللا عبد145476

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود الدين عز حامد النبى عبد على145477

الشرقيةالعلمىمبصرحماد محمد هللا عبد محمد عمر145478

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان فاروق محمد فاروق145479

الشرقيةالعلمىمبصرمطر ابراهيم السيد هللا عبد ثروت محمد145480

الشرقيةالعلمىمبصرخليل الرازق عبد خالد محمد145481

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم حسن محمد145482

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد مصطفى بسيونى حسن محمد145483

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد سالم محمد صابر محمد145484

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد سامى محمد145485

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد فادى محمد145486

الشرقيةالعلمىمبصروالى داود محمد رضا محمد محمد145487

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمود احمد مصطفى145488

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد على محمود145489

الشرقيةالعلمىمبصردياب يوسف الحكيم عبد نصر قطب محمود145490

الشرقيةالعلمىمبصرعمار انور محمد عمار ابراهيم145491

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد شعبان الجربى اشرف احمد145492

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد محمد احمد احمد145493

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد عزازى احمد احمد145494

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد سامح احمد145495

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم صبرى سمير احمد145496

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الشافى عبد الناصر عبد احمد145497

الشرقيةالعلمىمبصرالصغير محمد محمد احمد145498

الشرقيةالعلمىمبصرقطب محمد محمد احمد145499

الشرقيةالعلمىمبصرنصار محمود كمال محمود احمد145500

الشرقيةالعلمىمبصربالل الباز بالل السيد امير145501

الشرقيةالعلمىمبصرمسعود فريج فريج سامح145502

الشرقيةالعلمىمبصرالجندى رياض عاطف رياض عادل145503

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد مصباح محمد الرحمن عبد145504

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد الفتوح ابو ناصر الرحمن عبد145505
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راسبالحاجر

راسبالحاجر

ن593الحاجر

ن579الحاجر

ثانالحاجر

ن429الحاجر

ثانالحاجر

ن470الحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ن404الحاجر

ن567الحاجر

ن541الحاجر

ن424الحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

ثانالحاجر

راسبالحاجر

ثانالحاجر

ن580الحاجر

ن604الحاجر

راسبالحاجر

ن537الحاجر

ن541الحاجر

راسبالحاجر

ن489الشاكوشى

ثانالشاكوشى

ن530الشاكوشى

ن395الشاكوشى

ن548الشاكوشى

ثانالشاكوشى

ن499الشاكوشى

ن505الشاكوشى

ن503الشاكوشى

ن430الشاكوشى

راسبالشاكوشى

ن514الشاكوشى

ن494الشاكوشى

راسبالشاكوشى

ن506الشاكوشى
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الشرقيةالعلمىمبصروالى اسماعيل قطب اسامه هللا عبد145506

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد اسماعيل محمد عدلى145507

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الشريف محمد رمضان فارس145508

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد لطفى عادل لطفى145509

الشرقيةالعلمىمبصرالنعيم عبد محمود احمد محمد145510

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد مصطفى محمد سامى محمد145511

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى الواحد عبد الرحمن عبد محمد145512

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد هللا عبد محمد145513

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على السيد محمود محمد145514

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد الغفار عبد وليد145515

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد محمد145516

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد اسماعيل ابراهيم145517

الشرقيةالعلمىمبصرجنديه ثابت محمد ابراهيم احمد145518

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد القادر عبد الجليل عبد محمد احمد145519

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الشحات اسماعيل خالد145520

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه سلمى على محمد عمرو145521

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد عماد عادل145522

الشرقيةالعلمىمبصرجنديه ثابت محمد ابراهيم محمد145523

الشرقيةالعلمىمبصرسالم حسن يوسف محمد يوسف145524

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد السيد العال عبد عمر145525

الشرقيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم حسن ابراهيم145526

الشرقيةالعلمىمبصرخضيرى الغفار عبد الغنى عبد ابراهيم145527

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد ابراهيم145528

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد ابراهيم145529

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد محمد ابراهيم بكر ابو145530

الشرقيةالعلمىمبصرحرب حسن احمد السيد احمد145531

الشرقيةالعلمىمبصرسلمى حسن ابراهيم محمد احمد145532

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الحفيظ عبد محمد احمد145533

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد محمد احمد145534

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد يونس محمد احمد145535

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمد مدحت اسالم145536

الشرقيةالعلمىمبصرسويلم السيد سليمان خالد انس145537

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى محمد احمد محمد حسن145538

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد العال عبد خالد145539

الشرقيةالعلمىمبصرصالح صالح محمد صالح145540

الشرقيةالعلمىمبصرحسن القادر عبد حسن القادر عبد145541

الشرقيةالعلمىمبصربسيونى احمد توفيق صبح عثمان145542

الشرقيةالعلمىمبصرالطويل احمد على احمد على145543

الشرقيةالعلمىمبصرغانم على حسين ابراهيم فارس145544

الشرقيةالعلمىمبصرعلى سليمان جرير ابو محمد145545

الشرقيةالعلمىمبصرعلى خضيرى الغفار عبد السيد محمد145546

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمودى السيد محمد145547
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ن523الشاكوشى

راسبالشاكوشى

ن396الشاكوشى

ثانالشاكوشى

راسبالشاكوشى

ثانالشاكوشى

ثانالشاكوشى

ن535الشاكوشى

ثانالشاكوشى

راسبالشاكوشى

راسبالشاكوشى

ن546الديدامون

ن565الديدامون

ثانالديدامون

ثانالديدامون

راسبالديدامون

ن519الديدامون

ن550الديدامون

ن483الديدامون

ثانالديدامون

ن547السماعنة

ن404السماعنة

ثانالسماعنة

ن369السماعنة

ن439السماعنة

ن466السماعنة

ن426السماعنة

ن602السماعنة

متخلفالسماعنة

ثانالسماعنة

راسبالسماعنة

ن603السماعنة

ثانالسماعنة

ن550السماعنة

ن566السماعنة

ن502السماعنة

ن506السماعنة

ن425السماعنة

ن534السماعنة

ن624السماعنة

ن491السماعنة

ن499السماعنة
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الشرقيةالعلمىمبصرالكردى سالم محمد ايمن محمد145548

الشرقيةالعلمىمبصركليخه سالم محمد ايهاب محمد145549

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى العاطى عبد سامى محمد145550

الشرقيةالعلمىمبصررمضان محمد احمد هللا عبد محمد145551

الشرقيةالعلمىمبصرالعايدى العطار محمد عماد محمد145552

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فاروق مجدى محمد145553

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمود محمد145554

الشرقيةالعلمىمبصرعلى العزيز عبد يوسف محمد145555

الشرقيةالعلمىمبصرصالح سمير السيد محمود145556

الشرقيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم عزت محمود145557

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمود محمد محمود145558

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد السيد خالد احمد145559

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عتابى محمد رضا احمد145560

الشرقيةالعلمىمبصرالحصرى السيد محمد الحميد عبد شوقى احمد145561

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد صالح السيد145562

الشرقيةالعلمىمبصرعزب السيد عزب اشرف شريف145563

الشرقيةالعلمىمبصرفرغل السيد صالح السيد صالح145564

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم توفيق محمد توفيق الرحمن عبد145565

الشرقيةالعلمىمبصرربيع جعفر الحى عبد محمد هللا عبد145566

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان على الشوادفى محمد صالح عمر145567

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى حجازى محمد اسعد محمد145568

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رجب الحكيم عبد محمد145569

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد الشوادفى محمد فريد محمد145570

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد محمد يوسف145571

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم محمد ابراهيم145572

الشرقيةالعلمىمبصرسعد ابراهيم محمود ابراهيم145573

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد ابراهيم الصغير احمد145574

الشرقيةالعلمىمبصرعامر الرحمن عبد خالد احمد145575

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسن على احمد145576

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد عرفات ياسر احمد145577

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد الحميد عبد اسامه145578

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد حسن حسام145579

الشرقيةالعلمىمبصركفافى محمد السالم عبد بدوى حسن145580

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد على المنعم عبد محمد خالد145581

الشرقيةالعلمىمبصرالعوضى عفيفى اسماعيل احمد ذكى145582

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سعد محمد سعد145583

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم سعد رضا هللا عبد145584

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عوض ابراهيم محمد هللا عبد145585

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد محمد هللا عبد145586

الشرقيةالعلمىمبصرحسانين السيد محمد هللا عبد145587

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على حسن على145588

الشرقيةالعلمىمبصرحسن فوزى جهاد عمر145589
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راسبالسماعنة

ثانالسماعنة

ن449السماعنة

ن499السماعنة

ثانالسماعنة

راسبالسماعنة

ثانالسماعنة

ن472السماعنة

ن484السماعنة

ثانالسماعنة

ثانالسماعنة

ن589العز ميت

ن526العز ميت

ن586العز ميت

ن507العز ميت

ن586العز ميت

ثانالعز ميت

ن615العز ميت

ن483العز ميت

ثانالعز ميت

ن576العز ميت

ن532العز ميت

ثانالعز ميت

ن640العز ميت

ن589الدميين

ن566الدميين

راسبالدميين

راسبالدميين

متخلفالدميين

ن441الدميين

ن607الدميين

راسبالدميين

راسبالدميين

ثانالدميين

ن421الدميين

ن611الدميين

متخلفالدميين

ن386الدميين

ن471الدميين

ن585الدميين

ثانالدميين

ن461الدميين
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى علوان محمد اسماعيل محمد145590

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل حسن حسين محمد145591

الشرقيةالعلمىمبصرحسانين محمد السيد محمود145592

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم الحميد عبد محمد محمود145593

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد غريب محمد محمود145594

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على جمال احمد145595

الشرقيةالعلمىمبصرطه محمد عثمان احمد145596

الشرقيةالعلمىمبصرصيام ابراهيم حسين محمد احمد145597

الشرقيةالعلمىمبصرربيع على محمد محمد احمد145598

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ممدوح احمد145599

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد يوسف رضوان اسامه145600

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عطوه صالح اسامه145601

الشرقيةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد فتحى السيد145602

الشرقيةالعلمىمبصرغنيم على سالم محمد زياد145603

الشرقيةالعلمىمبصرسلطان صبرى سلطان صبرى145604

الشرقيةالعلمىمبصرالغبارى السيد محمد يوسف الرحمن عبد145605

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمود رضا هللا عبد145606

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد عثمان145607

الشرقيةالعلمىمبصرعلى موسى محمد على145608

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى جمعه احمد محمد145609

الشرقيةالعلمىمبصرهيبه محمد على احمد محمد145610

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد اسماعيل حسينى145611

الشرقيةالعلمىمبصرالشرقاوى فكرى هللا عبد محمد145612

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد طلعت احمد145613

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد احمد145614

الشرقيةالعلمىمبصرسالم الشبراوى السيد محمد145615

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى جمعه متولى محمد145616

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد عطيه محمد145617

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد امين العزازى سالمه محمود145618

الشرقيةالعلمىمبصرالتهامى محمد الباقى عبد محمد محمود145619

الشرقيةالعلمىمبصرمبارك اسماعيل السيد احمد145620

الشرقيةالعلمىمبصرصباح عبده محمد احمد145621

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد حسينى السيد145622

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد على محمود انس145623

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد السيد المنعم عبد145624

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد على سيد هللا عبد145625

الشرقيةالعلمىمبصرعوض الوهاب عبد جمال عاصم145626

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه مسلم فرج عمرو145627

الشرقيةالعلمىمبصرالشحات العزيز عبد احمد محمد145628

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد حسن الدين حسام محمد145629

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد سامى محمد145630

الشرقيةالعلمىمبصرالناجى محمد ابراهيم الرؤف عبد محمد145631
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ن607ابوشلبى

ثانابوشلبى
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الشرقيةالعلمىمبصرفريج نويجع سعيد محمود145632

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد صبرى محمود145633

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على الرحمن عبد محمود145634

الشرقيةالعلمىمبصرعتاب ابو محمد هللا عبد محمود145635

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود هللا عبد محمد محمود145636

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم فوزى ابراهيم145637

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد الحميد عبد محمد ابراهيم145638

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الحليم عبد محمد ابراهيم145639

الشرقيةالعلمىمبصرالخياط حسن حسين محمد ابراهيم145640

الشرقيةالعلمىمبصرالوزير السيد احمد السيد احمد بكر ابو145641

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن الرحمن عبد ابراهيم احمد145642

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسين امين احمد145643

الشرقيةالعلمىمبصرالحق جاد محمد على انور احمد145644

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فراج السيد باز احمد145645

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد راضى احمد145646

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد العزيز عبد سعيد احمد145647

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد العال عبد الحميد عبد احمد145648

الشرقيةالعلمىمبصرحسن سالم احمد على احمد145649

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد على احمد145650

الشرقيةالعلمىمبصرالنتيتى محمود محمد فهمى احمد145651

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد اللطيف عبد قاسم احمد145652

الشرقيةالعلمىمبصرالعزازى على احمد محمد احمد145653

الشرقيةالعلمىمبصراحمد العاطى عبد محمد احمد145654

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد الفتاح عبد محمد احمد145655

الشرقيةالعلمىمبصروهيبه الفتاح عبد الغنى عبد محمد احمد145656

الشرقيةالعلمىمبصرتوفيق محمود محمد احمد145657

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسانين محمد محمد احمد145658

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد مهدى محمود احمد145659

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد يوسف السيد يوسف احمد145660

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد سعيد توفيق اسامه145661

الشرقيةالعلمىمبصرحسين على احمد ابراهيم اسالم145662

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد ابراهيم اسالم145663

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد يونس محمد صبرى اسالم145664

الشرقيةالعلمىمبصرالشوادفى القادر عبد مجدى امجد145665

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد صالح احمد امير145666

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم شلبى السيد احمد السيد145667

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته على الفتاح عبد احمد ايمن145668

الشرقيةالعلمىمبصرعلى المقصود عبد على السيد حمزه145669

الشرقيةالعلمىمبصرطعيمه البارى عبد هللا عبد خالد145670

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسين محمد خالد145671

الشرقيةالعلمىمبصرالمالكى الحميد عبد المنعم عبد محمد زياد145672

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى شحاته السيد عمار145673
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راسبابوشلبى

راسبابوشلبى

راسبابوشلبى

ثانابوشلبى

ن548ابوشلبى

ن556الحسينية

ن528الحسينية

ن490الحسينية

ن595الحسينية

ن594الحسينية

ن545الحسينية

ن555الحسينية

ن533الحسينية

ن545الحسينية

ن503الحسينية

ن469الحسينية

ن395الحسينية

ن489الحسينية

ثانالحسينية

ن542الحسينية

ثانالحسينية

ن629الحسينية

ن365الحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ن453الحسينية

ثانالحسينية

ن559الحسينية

ن542الحسينية

ن379الحسينية

ن461الحسينية

ن495الحسينية

ن579الحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ن422الحسينية

ن431الحسينية
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الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على محمد السيد عمر145674

الشرقيةالعلمىمبصرحسن سالمه محمد ابراهيم الرحمن عبد145675

الشرقيةالعلمىمبصرالنسر احمد الرحمن عبد احمد الرحمن عبد145676

الشرقيةالعلمىمبصرشعالن محمد محمد الحسينى محسن الرحمن عبد145677

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسين احمد عمرو145678

الشرقيةالعلمىمبصراحمد المنعم عبد احمد فارس145679

الشرقيةالعلمىمبصرحسن امام الحميد عبد محمد فارس145680

الشرقيةالعلمىمبصرعلى فاروق احمد محمد145681

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد لملوم احمد محمد145682

الشرقيةالعلمىمبصرحسين ابراهيم محمد ايمن محمد145683

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد حسن محمد145684

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الرحمن عبد رضا محمد145685

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد العزيز عبد محمد145686

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد عماد محمد145687

الشرقيةالعلمىمبصردرويش احمد محمد محمد145688

الشرقيةالعلمىمبصربدوى غريب على محمد محمد145689

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عطيه احمد محمود محمد145690

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الدين نور محمد محمود محمد145691

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد محمود محمد145692

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد صالح مدحت محمد145693

الشرقيةالعلمىمبصرطه ابراهيم المعطى عبد ممدوح محمد145694

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم فرحان ابراهيم محمود145695

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد صادق حمدى محمود145696

الشرقيةالعلمىمبصرحسين على حسين محمد محمود145697

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه العظيم عبد محمد محمود145698

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمود هشام محمود145699

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد عاطف مصطفى145700

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد رزق احمد مؤمن145701

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود الدين سيف مؤمن145702

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم هانى145703

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد العال عبد محمد يوسف145704

الشرقيةالعلمىمبصرعزت حسن صالح احمد145705

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد هللا عبد محمود اسالم145706

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على السيد ابراهيم السيد145707

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى حسين محمد ايمن145708

الشرقيةالعلمىمبصرالشرقاوى على محمد ابراهيم حاتم145709

الشرقيةالعلمىمبصراحمد مصطفى فكرى محمد طارق145710

الشرقيةالعلمىمبصرالششتاوى فؤاد شكرى الرحمن عبد فؤاد145711

الشرقيةالعلمىمبصرحسين انور ابراهيم السيد محمد145712

الشرقيةالعلمىمبصرالمالكى محمد حمد محمد145713

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مرسى سمير محمد145714

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الشافعى رشاد احمدى محمد145715
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ثانالحسينية

ن405الحسينية

متخلفالحسينية

ن539الحسينية

ن493الحسينية

ثانالحسينية

ن415الحسينية

ن394الحسينية

ن525الحسينية

ن537الحسينية

ن488الحسينية

ثانالحسينية

ن423الحسينية

ن366الحسينية

ثانالحسينية

ثانالحسينية

ن384الحسينية

ن385الحسينية

ثانالحسينية

ن471الحسينية

ثانالحسينية

ن372الحسينية

ثانالحسينية

ن390الحسينية

ثانالحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

ن391الحسينية

راسبالحسينية

راسبالحسينية

ثانالحسينية

ن446ابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ن474ابوعامر منشأة

متخلفابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ثانابوعامر منشأة

ن507ابوعامر منشأة

ن526ابوعامر منشأة

متخلفابوعامر منشأة

متخلفابوعامر منشأة

ن479ابوعامر منشأة
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى يوسف الشبراوى رائد محمود145716

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد السالم عبد الحميد عبد محمود145717

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد احمد ابراهيم145718

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل هللا عبد صابر احمد145719

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد رشدى صبرى احمد145720

الشرقيةالعلمىمبصرالجليل عبد محروس الرحمن عبد احمد145721

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان الرحمن عبد محمد الرحمن عبد احمد145722

الشرقيةالعلمىمبصرالشوادفى محمد عيد احمد145723

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته الحليم عبد محمد احمد145724

الشرقيةالعلمىمبصرالعدل مرسى السيد محمد احمد145725

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسين مجدى احمد145726

الشرقيةالعلمىمبصرالخالق عبد الرحمن عبد احمد السيد145727

الشرقيةالعلمىمبصراالمام عثمان ابراهيم عثمان انس145728

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد احمد باسم145729

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم حسان بركات محمد حازم145730

الشرقيةالعلمىمبصرهللا احمدعبد الستار عبد خالد145731

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد دياب حماده دياب145732

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فهمى ممدوح رياض145733

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم القادر عبد محمد سليمان145734

الشرقيةالعلمىمبصرصالح على محمد على محمد صالح145735

الشرقيةالعلمىمبصرغزال احمد مصطفى الحميد عبد ضياء145736

الشرقيةالعلمىمبصرذغلى الشبراوى محمد عاصم145737

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود هللا عبد كامل145738

الشرقيةالعلمىمبصرالمعبود عبد روبين جرير ابو محمد145739

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى حسينى نافع عاطف محمد145740

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد الباسط عبد محمد145741

الشرقيةالعلمىمبصرفايد الكريم عبد هللا عبد محمد145742

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد ماهر محمد145743

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد يحى محمد145744

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد مختار محمود145745

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد سمير محمود145746

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسن محمد محمود145747

الشرقيةالعلمىمبصراحمد منصور صالح مصطفى145748

الشرقيةالعلمىمبصرموسى منصور الخالق عبد منصور145749

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السالم عبد ابراهيم يوسف145750

الشرقيةالعلمىمبصرالجليل عبد يوسف السعدى احمد145751

الشرقيةالعلمىمبصرتهامى الهادى عبد العزيز عبد ابراهيم145752

الشرقيةالعلمىمبصرعباس عباس السيد احمد145753

الشرقيةالعلمىمبصرغريب محمود محمد احمد145754

الشرقيةالعلمىمبصرحماد على ابراهيم بكر السيد145755

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحليم عبد احمد جمال145756

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على هللا عبد حاتم145757
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ن539ابوعامر منشأة

راسبابوعامر منشأة

ثانسعود جزيرة

ن392سعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

ن417سعود جزيرة

ن524سعود جزيرة

ن516سعود جزيرة

ن425سعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

ن595سعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

ن439سعود جزيرة

ن501سعود جزيرة

ن445سعود جزيرة

ن526سعود جزيرة

ن561سعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

ن614سعود جزيرة

ن505سعود جزيرة

ن432سعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

ن559سعود جزيرة

ن382سعود جزيرة

ن501سعود جزيرة

ن503سعود جزيرة

ن468سعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

ن607سعود جزيرة

ن459سعود جزيرة

ن402سعود جزيرة

ن455سعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

ن450(2) البقر بحر شهداء

ن602(2) البقر بحر شهداء

ن573(2) البقر بحر شهداء

ن585(2) البقر بحر شهداء

ن544(2) البقر بحر شهداء

متخلف(2) البقر بحر شهداء
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الشرقيةالعلمىمبصراحمد الشوبكى رزق العال عبد خالد145758

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رضوان حسين صبرى145759

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان ابراهيم محمد صالح145760

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد المنعم عبد سعيد المنعم عبد145761

الشرقيةالعلمىمبصرقناوى حامد ابراهيم محمد145762

الشرقيةالعلمىمبصرحسين ابراهيم السيد محمد145763

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد ثروت محمد145764

الشرقيةالعلمىمبصركريم محمد صالح رفعت محمد145765

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد الحميد عبد محمد145766

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد جوده القادر عبد محمد145767

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد هللا عبد محمد145768

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور عباس الودود عبد محمد145769

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السالم عبد على محمد145770

الشرقيةالعلمىمبصرعلى اسماعيل وائل محمد145771

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه الشبراوى حسن محمود145772

الشرقيةالعلمىمبصرالرازق عبد الرازق عبد سليمان احمد ابراهيم145773

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاب محمد ابراهيم على ابراهيم145774

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد انور محمد ابراهيم145775

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى حمزه ابراهيم احمد145776

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد الفتوح ابو السيد احمد145777

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد جمال احمد145778

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد احمد شحاته احمد145779

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد ابراهيم محمد احمد145780

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ذكى محمد احمد145781

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد عبود محمد احمد145782

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى هالل مصطفى احمد145783

الشرقيةالعلمىمبصرسالم على اللطيف عبد سالمه اسامه145784

الشرقيةالعلمىمبصرسلمى عايش محمد محمد اسالم145785

الشرقيةالعلمىمبصرالجليل عبد الرؤف عبد خالد اشرف145786

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد عطيه العزيز عبد بالل145787

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن محمد حسن145788

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد صالح خالد145789

الشرقيةالعلمىمبصرالدين شمس محمد محمود الدين صالح145790

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد احمد طه145791

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل حسين السيد عاصم145792

الشرقيةالعلمىمبصرالباز المعطى عبد اسماعيل محمد هللا عبد145793

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد انور الوهاب عبد145794

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى محمد عباده عادل عمرو145795

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد ابراهيم محمد145796

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عسر السميع عبد احمد محمد145797

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد السيد محمد145798

الشرقيةالعلمىمبصرخطاب السيد العزيز عبد جوده محمد145799
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ن504(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ن339.5(2) البقر بحر شهداء

متخلف(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ن522(2) البقر بحر شهداء

ن505(2) البقر بحر شهداء

ن448(2) البقر بحر شهداء

ن585(2) البقر بحر شهداء

ن542(2) البقر بحر شهداء

ن563(2) البقر بحر شهداء

ن432(2) البقر بحر شهداء

ن556(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ن613ابوعمر منشأة

ن527ابوعمر منشأة

ن537ابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

ن550ابوعمر منشأة

ن498ابوعمر منشأة

ن526ابوعمر منشأة

راسبابوعمر منشأة

ن544ابوعمر منشأة

ن567ابوعمر منشأة

ن548ابوعمر منشأة

ن623ابوعمر منشأة

ن596ابوعمر منشأة

ن597ابوعمر منشأة

ن517ابوعمر منشأة

ن627ابوعمر منشأة

ن640ابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

ن518ابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

ن493ابوعمر منشأة

ن412ابوعمر منشأة

ن592ابوعمر منشأة

ن629ابوعمر منشأة

ن604ابوعمر منشأة
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الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد عيسى الحليم عبد محمد145800

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد السيد الرحمن عبد محمد145801

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد الواحد عبد محمد145802

الشرقيةالعلمىمبصرهللا فضل ابراهيم متولى هللا عبد محمد145803

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد الوهاب عبد محمد145804

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطيه السيد عطيه محمد145805

الشرقيةالعلمىمبصربريك الونيس عبد مسعد محمد145806

الشرقيةالعلمىمبصرالنبى عبد الرحمن عبد محمود محمد145807

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان بركات وجيه محمد145808

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسن على هيثم145809

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد محمود محمد احمد145810

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عيسى عماد احمد145811

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ربيع اسالم145812

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد هللا عبد محمد145813

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد الرازق عبد سهل145814

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد مجاهد جمال رضا145815

الشرقيةالعلمىمبصرعوض محمد مصطفى ابراهيم صالح145816

الشرقيةالعلمىمبصرعمر محمد حسيب طارق145817

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد هللا عبد العال عبد145818

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد احمد كريم145819

الشرقيةالعلمىمبصرسماحه السيد على ابراهيم محمد145820

الشرقيةالعلمىمبصراحمد راشد احمد محمد145821

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم اسماعيل محمد145822

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد السيد محمد145823

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد السيد محمد145824

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد سمير محمد145825

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل مسعد شوقى محمد145826

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمود عزيز محمد145827

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود موسى محمد145828

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد كمال محمد145829

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمد على محمد مسعد145830

الشرقيةالعلمىمبصرعلى على محمد كريم145831

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد مصطفى احمد ابراهيم145832

الشرقيةالعلمىمبصرتمراز محمد محمد حامد احمد145833

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد عادل احمد145834

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان عوض السالم عبد احمد145835

الشرقيةالعلمىمبصريوسف على العزيز عبد احمد145836

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد على احمد145837

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محروس احمد145838

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الغفار عبد محمود احمد145839

الشرقيةالعلمىمبصرعلى المسلمى احمد مختار ادهم145840

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد اشرف145841
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ن628ابوعمر منشأة

راسبابوعمر منشأة

ن586ابوعمر منشأة

ن496ابوعمر منشأة

ن516ابوعمر منشأة

ن490ابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

ن448ابوعمر منشأة

ن443ابوعمر منشأة

ن417ابوعمر منشأة

ن596الحجر صان

ثانالحجر صان

ن580الحجر صان

ن482الحجر صان

متخلفالحجر صان

ثانالحجر صان

ن580الحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ن470الحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ن580الحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ن453الحجر صان

راسبالحجر صان

ثانالحجر صان

ن423الحجر صان

ثانالحجر صان

راسبالحجر صان

ثانبالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

ن597بالشرقية الناصرية

ن518بالشرقية الناصرية

ن473بالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

ثانبالشرقية الناصرية

ن588بالشرقية الناصرية

ن490بالشرقية الناصرية
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الشرقيةالعلمىمبصرالرازق عبد محمد احمد حازم145842

الشرقيةالعلمىمبصرغريب حسين صالح حسين145843

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد محمد خالد145844

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد على فرج145845

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد السيد محمد145846

الشرقيةالعلمىمبصراحمد زيد ابو سامى محمد145847

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد المؤمن عبد محمد145848

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد سلطان محمد بكر ابو145849

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد سلطان الرازق عبد عمر145850

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد الرحمن عبد الحليم عبد محمد145851

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد ابراهيم احمد ابراهيم145852

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم العزب ابراهيم145853

الشرقيةالعلمىمبصرالصمد عبد ابراهيم جمعه ابراهيم145854

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه الشافعى عطيه ابراهيم145855

الشرقيةالعلمىمبصرسعد ابراهيم عماد ابراهيم145856

الشرقيةالعلمىمبصرزيد ابو صبرى محمد صالح زيد ابو145857

الشرقيةالعلمىمبصراحمد مجاهد اشرف احمد145858

الشرقيةالعلمىمبصرامين اسماعيل جابر احمد145859

الشرقيةالعلمىمبصراحمد العظيم عبد حسام احمد145860

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم ثابت حسن احمد145861

الشرقيةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمود محمد حمدى احمد145862

الشرقيةالعلمىمبصررجب محمد رجب احمد145863

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم سيد الدين صالح احمد145864

الشرقيةالعلمىمبصرالطنطاوى السيد صالح احمد145865

الشرقيةالعلمىمبصرالمولى عبد محمد الرحمن عبد عاطف احمد145866

الشرقيةالعلمىمبصرالعدلى شحاته محمد الدايم عبد احمد145867

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد خيرى هللا عبد احمد145868

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد الشحات الوهاب عبد احمد145869

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد حسنى محمد احمد145870

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد الحليم عبد محمد احمد145871

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمود محمد احمد145872

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد ابراهيم محمود احمد145873

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم يوسف ابراهيم يوسف احمد145874

الشرقيةالعلمىمبصرحسين العاطى عبد المنعم عبد اسامه145875

الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد شوقى فخرى اسامه145876

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم هالل محيى ايمن اسالم145877

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سالم حسام اشرف145878

الشرقيةالعلمىمبصرشاهين سالمه عطيه سالمه اكرم145879

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الدسوقى ابراهيم الدسوقى145880

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد ابراهيم السعيد محمد السعيد145881

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عوض السيد محمد السيد145882

الشرقيةالعلمىمبصرالدين علم محمد امين صابر امين145883
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ثانبالشرقية الناصرية

ن550بالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

راسببالشرقية الناصرية

ن474بالشرقية الناصرية

ثانبالشرقية الناصرية

ن446بالشرقية الناصرية

ن511بالشرقية الناصرية

ن427بالشرقية الناصرية

ن517بالشرقية الناصرية

ثاننجم ديرب

ن360نجم ديرب

راسبنجم ديرب

راسبنجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن555نجم ديرب

ن402نجم ديرب

ن604نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن502نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن505نجم ديرب

ثاننجم ديرب

راسبنجم ديرب

راسبنجم ديرب

ن408نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن471نجم ديرب

راسبنجم ديرب

ن448نجم ديرب

ن507نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن521نجم ديرب

ن575نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن560نجم ديرب

ن491نجم ديرب

ن551نجم ديرب

ن588نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ثاننجم ديرب
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الشرقيةالعلمىمبصرحجاب سليمان مرسى مجدى انس145884

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد بكرى محمد بالل145885

الشرقيةالعلمىمبصررجب محمد منصور جابر145886

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود جالل محمد صالح جمال145887

الشرقيةالعلمىمبصروهبه عطيه مبروك جمعه145888

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الصمد عبد حسين على حسين145889

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد احمد سيد مدحت خالد145890

الشرقيةالعلمىمبصربديوى السيد انور ذياد145891

الشرقيةالعلمىمبصرمبارك سعيد احمد سعيد145892

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد طلبه حسن طلبه145893

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد الحليم عبد محمود الحليم عبد145894

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد الشربينى الحميد عبد145895

الشرقيةالعلمىمبصرالخالق عبد محمود الخالق عبد محمود الخالق عبد145896

الشرقيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم جابر ابراهيم الرحمن عبد145897

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار محمد الوهاب عبد عصفور حسن الرحمن عبد145898

الشرقيةالعلمىمبصرمبارك سالم شريف الرحمن عبد145899

الشرقيةالعلمىمبصريونس حامد محمد الرحمن عبد145900

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد خليل جميل هللا عبد145901

الشرقيةالعلمىمبصرحسينى احمد سيد محمد هللا عبد145902

الشرقيةالعلمىمبصرسالم على هللا عبد محمد هللا عبد145903

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد احمد على145904

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على محمد سليم على145905

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد صبرى عمرو145906

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم احمد محمد عمرو145907

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد فهمى السيد فهمى145908

الشرقيةالعلمىمبصررمضان المنعم عبد هانى فهمى145909

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود فتحى حسن كريم145910

الشرقيةالعلمىمبصرمبارك سالم شريف محمد145911

الشرقيةالعلمىمبصرفرج حسن ابراهيم محمد145912

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم يوسف ابراهيم احمد محمد145913

الشرقيةالعلمىمبصرسليم السيد محمد ابراهيم محمد145914

الشرقيةالعلمىمبصرالواحد عبد الخالق عبد اشرف محمد145915

الشرقيةالعلمىمبصرصالح عيد السعيد محمد145916

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد ابو محمد الحميد عبد الهادى محمد145917

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى المولى عبد الرؤف عبد جمال محمد145919

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد رضى محمد145920

الشرقيةالعلمىمبصرخاطر رمضان زكريا محمد145921

الشرقيةالعلمىمبصرفايد الغنى عبد طارق محمد145922

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى الستار عبد الكريم عبد محمد145923

الشرقيةالعلمىمبصرالنبى حسب صالح عالء محمد145924

الشرقيةالعلمىمبصرفتوح العز ابو فؤاد محمد145925

الشرقيةالعلمىمبصرعلى متولى محمد لطفى محمد145926
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متخلفنجم ديرب

ن608نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن487نجم ديرب

ن447نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن409نجم ديرب

ن498نجم ديرب

ن405نجم ديرب

ن423نجم ديرب

ن392نجم ديرب

ن449نجم ديرب

ن455نجم ديرب

ن537نجم ديرب

ن497نجم ديرب

ن496نجم ديرب

ن507نجم ديرب

ن533نجم ديرب

ن485نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن520نجم ديرب

ن487نجم ديرب

ن527نجم ديرب

ن494نجم ديرب

ن467نجم ديرب

ن495نجم ديرب

راسبنجم ديرب

ن489نجم ديرب

ن568نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن430نجم ديرب

ن435نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن417نجم ديرب

ن614نجم ديرب

ن433نجم ديرب

راسبنجم ديرب

ن395نجم ديرب

راسبنجم ديرب

ثاننجم ديرب

ثاننجم ديرب
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد هالل صبرى محمد محمد145927

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمودى محمد محمود محمد145928

الشرقيةالعلمىمبصرامين حسن امين مهدى محمد145929

الشرقيةالعلمىمبصرالعليم عبد الرافع عبد منير محمد145930

الشرقيةالعلمىمبصرعليوه ابراهيم نبيل محمد145931

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمد ناصر محمد145932

الشرقيةالعلمىمبصرنصر محمد نصر محمد145933

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمود ياسر محمد145934

الشرقيةالعلمىمبصرفياض محمود اسامه محمود145935

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد احمد جمال محمود145936

الشرقيةالعلمىمبصرعامر محمد اللطيف عبد احمد شريف محمود145937

الشرقيةالعلمىمبصرزويد على الباسط عبد محمود145938

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد على الصبور عبد البصير عبد محمود145939

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد الجيد عبد العاطى عبد محمود145940

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد السيد محمد محمود145941

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد محمد احمد محمود145942

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد السالم عبد مصبح145943

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد احمد مصطفى145944

الشرقيةالعلمىمبصرغيطانى مهدى الحى عبد انور مصطفى145945

الشرقيةالعلمىمبصرعلى هالل على هشام145946

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد محمد هشام يوسف145947

الشرقيةالعلمىمبصرسماحه ابراهيم حماده ابراهيم145948

الشرقيةالعلمىمبصرطه محمد رضا ابراهيم145949

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عوض اشرف احمد145950

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد السعداوى احمد145951

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار على فرج العال عبد حمدى احمد145952

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه هللا عبد عطيه احمد145953

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد خليل عطيه كمال احمد145954

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد احمد145955

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل رضا اسماعيل145956

الشرقيةالعلمىمبصردرويش احمد اسماعيل اسالم145957

الشرقيةالعلمىمبصرنجم محمد السيد محمد اشرف145958

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد احمد حمدى145959

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد رضا خالد145960

الشرقيةالعلمىمبصرمجاهد محمد مجاهد خالد145961

الشرقيةالعلمىمبصرفواز رفعت فواز رامى145962

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد المعبود عبد محمد رضا145963

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم صابر رشاد صابر145964

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه فتحى خالد عادل145965

الشرقيةالعلمىمبصرالدين محى الرحمن عبد محى الرحمن عبد145966

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عبده محمد الرحيم عبد145967

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد العظيم عبد هللا عبد العظيم عبد145968
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ن419نجم ديرب

ن390نجم ديرب

ن382نجم ديرب

ن405نجم ديرب

ن365نجم ديرب

ن349نجم ديرب

ن489نجم ديرب

ن425نجم ديرب

ن614نجم ديرب

ن571نجم ديرب

ن448نجم ديرب

ن574نجم ديرب

ن415نجم ديرب

ن412نجم ديرب

ن626نجم ديرب

ن438نجم ديرب

ن493نجم ديرب

ن608نجم ديرب

ن550نجم ديرب

راسبنجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن561العصايد

ن526العصايد

ن557العصايد

ن486العصايد

ن376العصايد

ن358العصايد

ن502العصايد

ن408العصايد

ن529العصايد

راسبالعصايد

ن555العصايد

ن474العصايد

ن437العصايد

ثانالعصايد

ن440العصايد

ن507العصايد

ن604العصايد

ن588العصايد

ن637العصايد

ن607العصايد

ن596العصايد
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الشرقيةالعلمىمبصرمكاوى امام الفتاح عبد السيد الفتاح عبد145969

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه رشاد عطيه هللا عبد145970

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمد هللا عبد145971

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد جبريل محمد الهادى عبد145972

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود عبده احمد عبده145973

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد السيد ماهر145974

الشرقيةالعلمىمبصرحسيب محمد احمد محمد145975

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه رشاد السيد محمد145976

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد السيد محمد145977

الشرقيةالعلمىمبصررمضان جمعه حسام محمد145978

الشرقيةالعلمىمبصرالحق عبد خيرى حسينى محمد145979

الشرقيةالعلمىمبصررمضان عبده سعيد محمد145980

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد صابر محمد145981

الشرقيةالعلمىمبصرحسين على عادل محمد145982

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد النبى عبد الحفيظ عبد محمد145983

الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد محمد عبده محمد145984

الشرقيةالعلمىمبصرعزب الحميد عبد فؤاد محمد145985

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم مصطفى محمد145986

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد ابراهيم محمود145987

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمود اسماعيل محمود145988

الشرقيةالعلمىمبصرالكريم عبد مكى يوسف محمود145989

الشرقيةالعلمىمبصرسالم النبى عبد الشحات مصطفى145990

الشرقيةالعلمىمبصرفرج كمال كامل مصطفى145991

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم يحى خالد مؤمن145992

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد السيد احمد145993

الشرقيةالعلمىمبصرالرازق عبد مصطفى السيد احمد145994

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم على حمدى احمد145995

الشرقيةالعلمىمبصررضوان عطيه محمد سعيد احمد145996

الشرقيةالعلمىمبصريوسف احمد هللا عوض احمد145997

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد محمد احمد145998

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد محمد احمد145999

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد مصطفى محمد احمد146000

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان النجا ابو صالح اسامه146001

الشرقيةالعلمىمبصريوسف احمد هللا عوض اسامه146002

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد السيد اسالم146003

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد رفاعى السيد اسالم146004

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السالم عبد ياسر اسالم146005

الشرقيةالعلمىمبصرالرزاق عبد هللا عبد السيد صبرى السيد146006

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض السيد مصطفى خالد146007

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد محب هللا عبد146008

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد صبرى محمد عمر146009

الشرقيةالعلمىمبصرالجهينى مصطفى محمد الناصر عبد ماجد146010
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ن596العصايد

ن417العصايد

ن454العصايد

ن566العصايد

ن519العصايد

ن532العصايد

ن403العصايد

ن395العصايد

ن557العصايد

ن591العصايد

ن609العصايد

ثانالعصايد

ن412العصايد

ن558العصايد

ن477العصايد

ن429العصايد

ن450العصايد

ن429العصايد

ثانالعصايد

ن482العصايد

ن567العصايد

ن369العصايد

ن428العصايد

ثانالعصايد

ن558المجفف

ن531المجفف

ن483المجفف

ن534المجفف

ن526المجفف

ن486المجفف

ن517المجفف

ن508المجفف

ن482المجفف

ن552المجفف

ن541المجفف

ن623المجفف

ن478المجفف

ن590المجفف

ن555المجفف

ن458المجفف

ن513المجفف

ن543المجفف
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الشرقيةالعلمىمبصراحمد مصطفى السيد محمد146011

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد مصطفى رجب محمد146012

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد احمد سامح محمد146013

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمود مصطفى صبرى محمد146014

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد عادل محمد146015

الشرقيةالعلمىمبصرمكاوى احمد محمد هللا عبد محمد146016

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه فتحى عطيه محمد146017

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد الحميد عبد ابراهيم محمود146018

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمود احمد السيد محمود146019

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على محمود الصادق محمود146020

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمد ربيع محمود146021

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود مصطفى رمضان مصطفى146022

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد سعيد السيد نادر146023

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد مصطفى محمد صبرى نبيل146024

الشرقيةالعلمىمبصرحسين هللا عبد محمد حسن ابراهيم146025

الشرقيةالعلمىمبصرالشرقاوى على على السيد احمد146026

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مجاهد الشوادفى احمد146027

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على حسن احمد146028

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم العظيم عبد محمد خالد احمد146029

الشرقيةالعلمىمبصرذكى جمال محمد الحميد عبد احمد146030

الشرقيةالعلمىمبصرفرحات اسماعيل عليوه محمد احمد146031

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه محمد عطيه منصور احمد146032

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد اسماعيل يحيى احمد146033

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد احمد السيد146034

الشرقيةالعلمىمبصرالهوارى برهام برهام محمد الهوارى146035

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه محمد عطوه محمد ايهاب146036

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد عطيه بالل146037

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد حمدى محمد حمدى146038

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطوه احمد الرحمن عبد146039

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو عمر السيد الرحمن عبد146040

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد الجواد عبد ايمن الرحمن عبد146041

الشرقيةالعلمىمبصرالطنطاوى صبرى خالد الرحمن عبد146042

الشرقيةالعلمىمبصرحسن حسن محمد محمد الرحمن عبد146043

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد ابراهيم هللا عبد146044

الشرقيةالعلمىمبصراحمد على احمد عطيه146045

الشرقيةالعلمىمبصرالمرسى عطيه على السيد على146046

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد عطيه جمعه على146047

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد الدين علم فتحى146048

الشرقيةالعلمىمبصرعيد محمود فتحى محمد اسامه محمد146049

الشرقيةالعلمىمبصرنصار محمد حنيدق اسماعيل محمد146050

الشرقيةالعلمىمبصرخطاب على المرسى منصور انيس محمد146051

الشرقيةالعلمىمبصرحافظ احمد حلمى محمد146052
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ن612المجفف

ن534المجفف

ن496المجفف

ن569المجفف

ن537المجفف

ن477المجفف

ن425المجفف

ن448المجفف

ن619المجفف

ثانالمجفف

ن579المجفف

ن428المجفف

ن456المجفف

ن516المجفف

ن472اكوة

ن536اكوة

ن611اكوة

ن627اكوة

راسباكوة

ن612اكوة

ن488اكوة

ن453اكوة

ن555اكوة

ن533اكوة

ن573اكوة

ن587اكوة

ن571اكوة

ن560اكوة

ن432اكوة

ن578اكوة

ن398اكوة

ن566اكوة

ن568اكوة

راسباكوة

ن583اكوة

ثاناكوة

راسباكوة

ن485اكوة

ثاناكوة

ن622اكوة

ن450اكوة

راسباكوة
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الشرقيةالعلمىمبصرسعد حسين سعد محمد146053

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم العليم عبد عاطف محمد146054

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود عالء محمد146055

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد السيد على محمد146056

الشرقيةالعلمىمبصرقنديل السعيد يحيى ممدوح محمد146057

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الغنى عبد احمد محمود146058

الشرقيةالعلمىمبصرهالل على محمود حسام محمود146059

الشرقيةالعلمىمبصرمحارب مسلم ابراهيم سليمان محمود146060

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن محمد محمود146061

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق البارى عبد ابراهيم مصطفى146062

الشرقيةالعلمىمبصرباشا محمد محمد عطوه اسماعيل مصطفى146063

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد فتحى فكرى مصطفى146064

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم شوقى مصطفى ممدوح146065

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد شوقى صالح وائل146066

الشرقيةالعلمىمبصرسرحان احمد محمود احمد146067

الشرقيةالعلمىمبصرالمنسى يوسف على محمد حسن146068

الشرقيةالعلمىمبصرالبيطار سليمان محمود خميس سليمان146069

الشرقيةالعلمىمبصرالعيوطى الحميد عبد احمد عاطف146070

الشرقيةالعلمىمبصرعدلى فتحى العزيز عبد فتحى العزيز عبد146072

الشرقيةالعلمىمبصرعلى البهى على احمد محمد146073

الشرقيةالعلمىمبصرالبالط الوهاب عبد اشرف محمد146074

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم محمود محمد محمود146075

الشرقيةالعلمىمبصربدر اللطيف عبد عبده ايمن مصطفى146076

الشرقيةالعلمىمبصرالبالط سليمان حسنى خيرى مصطفى146077

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عامر ابراهيم عامر مصطفى146078

الشرقيةالعلمىمبصرالمرداش محمد ممدوح مصطفى146079

الشرقيةالعلمىمبصررمضان عبده نصحى عالء نصحى146080

الشرقيةالعلمىمبصرخليل عطيه محمود الحميد عبد ياسر146081

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمد محمد مصطفى يحيى146082

الشرقيةالعلمىمبصرعلى طلعت رأفت احمد146083

الشرقيةالعلمىمبصرحسن اسماعيل الباسط عبد احمد146084

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد محمد متولى السيد146085

الشرقيةالعلمىمبصرالدين محى احمد صالح باسم146086

الشرقيةالعلمىمبصرحمزه الحسن ابو احمد حسن146087

الشرقيةالعلمىمبصرالسعيد احمد السيد حسن146088

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد محمد احمد حماده146089

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رجب السيد رجب146090

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد شهاب146091

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد على حسن عطيه146092

الشرقيةالعلمىمبصرطريه ابو على محمد على146093

الشرقيةالعلمىمبصرمحرم فتحى محمد فتحى146094

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد احمد ابراهيم محمد146095
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ن639اكوة

ن423اكوة

ن557اكوة

ن535اكوة

ن597اكوة

ن452اكوة

ن458اكوة

ن599اكوة

ن408اكوة

ثاناكوة

ن445اكوة

ن533اكوة

راسباكوة

راسباكوة

ن525المناصافور

ن569المناصافور

ثانالمناصافور

ثانالمناصافور

ن385المناصافور

ن438المناصافور

ن418المناصافور

ن610المناصافور

ن564المناصافور

ن468المناصافور

ن607المناصافور

ن421المناصافور

ن571المناصافور

ن515المناصافور

ن605المناصافور

ن545عمرو بنى جميزة

ن482عمرو بنى جميزة

ن420عمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ن434عمرو بنى جميزة

ن460عمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ن541عمرو بنى جميزة

ن428عمرو بنى جميزة

ن469عمرو بنى جميزة

ن517عمرو بنى جميزة

ن482عمرو بنى جميزة

ن471عمرو بنى جميزة
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الشرقيةالعلمىمبصرمتولى محمد السيد محمد146096

الشرقيةالعلمىمبصرالشافعى الرحمن عبد الشافعى محمد146097

الشرقيةالعلمىمبصررزق احمد فارس محمود146098

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حامد رفيق حامد146099

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد ايمن حسن146100

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد حمدى146101

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد السيد وجدى خالد146102

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد نصر خالد طارق146103

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد على الغفار عبد احمد الرحمن عبد146104

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد النبى عبد العظيم عبد146105

الشرقيةالعلمىمبصرالجديد حسن محمد حسن هللا عبد146106

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحافظ عبد محمد احمد عمار146107

الشرقيةالعلمىمبصرحماد الصاوى حماد صالح محمد146108

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد على العظيم عبد محمد146109

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن الدين عالء محمد146110

الشرقيةالعلمىمبصرصقر على محمود على محمد146111

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمود محمد146112

الشرقيةالعلمىمبصرمرجان المقصود عبد السيد رضا محمود146113

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه جابر صالح محمود146114

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد صالح السيد محمود146115

الشرقيةالعلمىمبصرحسين سالم السعيد مصطفى146116

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد على وائل146117

الشرقيةالعلمىمبصرعلى اسماعيل على اسماعيل الجوهرى146118

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد كمال السيد اسالم146119

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد اسالم146120

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد سعد السيد فتحى احمد146121

الشرقيةالعلمىمبصرحسين حسين على محمد احمد146122

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود نادر اسالم146123

الشرقيةالعلمىمبصرصادق السيد ناصر السيد146124

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمد عصام طارق146125

الشرقيةالعلمىمبصرالصوالحى على محمد محمد الرحمن عبد146126

الشرقيةالعلمىمبصربدوى هللا عبد السيد احمد الرحمن عبد146127

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الواحد عبد محمد الواحد عبد146128

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السيد محمد صفوت محمد146129

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمد عصام محمود146130

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد على محمد الرازق عبد محمود146131

الشرقيةالعلمىمبصرالقبيسى احمد عصام محمود146132

الشرقيةالعلمىمبصرغريب مجاهد مصطفى محمد146133

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم يوسف محمد محمود146134

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم رفعت عادل ابراهيم146135

الشرقيةالعلمىمبصرمازن ابراهيم محمد ابراهيم146136

الشرقيةالعلمىمبصراحمد اللطيف عبد السيد احمد146137
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ن473عمرو بنى جميزة

ن437عمرو بنى جميزة

ن499عمرو بنى جميزة

ن628الهوابر

ن627الهوابر

ن513الهوابر

راسبالهوابر

ن452الهوابر

ثانالهوابر

ن500الهوابر

ن430الهوابر

ن561الهوابر

ن598الهوابر

ن568الهوابر

ثانالهوابر

ن566الهوابر

متخلفالهوابر

ثانالهوابر

راسبالهوابر

ن447الهوابر

ثانالهوابر

ن559الهوابر

ن402العطار

ن450العطار

متخلفالعطار

ن470العطار

ثانالعطار

ن548العطار

راسبالعطار

ن534العطار

ن476العطار

ن531العطار

راسبالعطار

ن600العطار

ن481العطار

ن474العطار

ن408العطار

ن457العطار

ن510العطار

ن424القمح منيا

ن432القمح منيا

ثانالقمح منيا



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5439

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةالعلمىمبصرعرفه محمد جمال احمد146138

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسين سعيد احمد146139

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الكريم عبد الفتاح عبد احمد146140

الشرقيةالعلمىمبصرالكاشف احمد محمد عماد احمد146141

الشرقيةالعلمىمبصرفاضل احمد حسن عنتر احمد146142

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود هانى احمد146143

الشرقيةالعلمىمبصرالشافعى الموجود عبد رضا ادم146144

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود احمد اسالم146145

الشرقيةالعلمىمبصرادريس العزيز عبد محمد جمال اسامه146146

الشرقيةالعلمىمبصرالدمرادش محمد منصور ايمن146147

الشرقيةالعلمىمبصراحمد هاشم احمد بالل146148

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم محفوظ العاطى عبد خالد146149

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد شعبان السيد شعبان146150

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على احمد سيد محمد صهيب146151

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد العزيز عبد الحميد عبد الرحمن عبد146152

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على فهمى الرحمن عبد146153

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى اسماعيل شديد محمد الرحمن عبد146154

الشرقيةالعلمىمبصرمعروف حسن سمير المنعم عبد146155

الشرقيةالعلمىمبصرسعد فراج ياسر عمار146156

الشرقيةالعلمىمبصرشديد سليمان احمد عمر146157

الشرقيةالعلمىمبصرعتمان محمد عمر حسن عمر146158

الشرقيةالعلمىمبصرالرازق عبد جوده محمد عمر146159

الشرقيةالعلمىمبصررافع هللا عبد محمد عمر146160

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد سيد عاطف محمد146161

الشرقيةالعلمىمبصرغالى محمد بيومى محمد146162

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المقصود عبد جمال محمد146163

الشرقيةالعلمىمبصرعليوه السيد عواد حسن محمد146164

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد الرحمن عبد محمد146165

الشرقيةالعلمىمبصرمنسى محمد محمد هللا عبد محمد146166

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد التواب عبد على محمد146167

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد محمود محمد146168

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد محمود146169

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمود بدير محمود146170

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الصابر محمد حمدى مصطفى146171

الشرقيةالعلمىمبصرجوده احمد مصطفى هشام146172

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد عصمت يوسف146173

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد جوده ابراهيم اسامه احمد146174

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد نبوى ايمن احمد146175

الشرقيةالعلمىمبصرالطوخى هللا عبد الصادق هللا عبد احمد146176

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمود هللا عبد احمد146177

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد احمد عزت احمد146178

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد هللا عبد محمد احمد146179
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ن562القمح منيا

ن398القمح منيا

ثانالقمح منيا

ن466القمح منيا

راسبالقمح منيا

ن391القمح منيا

ن366القمح منيا

ثانالقمح منيا

ثانالقمح منيا

ن498القمح منيا

ن504القمح منيا

ن402القمح منيا

راسبالقمح منيا

ن477القمح منيا

ن507القمح منيا

ن568القمح منيا

ن438القمح منيا

ن399القمح منيا

ثانالقمح منيا

ن485القمح منيا

ثانالقمح منيا

ن472القمح منيا

ن510القمح منيا

راسبالقمح منيا

ن337القمح منيا

ن439القمح منيا

ن511القمح منيا

ثانالقمح منيا

راسبالقمح منيا

ن511القمح منيا

ثانالقمح منيا

ن474القمح منيا

ثانالقمح منيا

ن353القمح منيا

ثانالقمح منيا

ثانالقمح منيا

ن438بالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ن425بالشرقية الجديدة

ن383بالشرقية الجديدة

ن502بالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة
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الشرقيةالعلمىمبصرسمن السيد عيد محمد احمد146180

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى موسى حسين ادم146181

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد الرؤف عبد عالء اسامه146182

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد هاشم محمد الرحمن عبد146183

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمود المنعم عبد احمد العزيز عبد146184

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى عثمان مصطفى عثمان146185

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد الفتاح عبد عاطف عمر146186

الشرقيةالعلمىمبصرضيف محمود محمد محمود كريم146187

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السالم عبد رأفت مجدى146188

الشرقيةالعلمىمبصرخليل محمد محمد احمد محمد146189

الشرقيةالعلمىمبصرعمر محمد احمد زغلول محمد146190

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد طه الناصر عبد محمد146191

الشرقيةالعلمىمبصرهشام مصيلحى صالح عالء محمد146192

الشرقيةالعلمىمبصرالجوهرى عطيه الشحات فكرى محمد146193

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد جوده سعيد وجيه محمد146194

الشرقيةالعلمىمبصرالحق عبد محمد احمد محمود146195

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه احمد شحته محمد محمود146196

الشرقيةالعلمىمبصرالشافعى عطيه محمود احمد ياسر146197

الشرقيةالعلمىمبصرفاتح صالح محمد نعيم محمد احمد146198

الشرقيةالعلمىمبصرجوده ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم146199

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد علوان الشحات جميل احمد146200

الشرقيةالعلمىمبصرهللا نصر صالح سعد العظيم عبد احمد146201

الشرقيةالعلمىمبصرفايد حسين حمدى احمد146202

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد حسين الرحمن عبد اشرف حسين146203

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد المنعم عبد الشحات الرحمن عبد146204

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه المجيد عبد خيرى مجدى عمر146205

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد السيد عصام146206

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الحليم عبد السيد الحليم عبد146207

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد سالم شهاب محمود146208

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد العزيز عبد رضا محمد146209

الشرقيةالعلمىمبصرالصباغ ابراهيم عيد رضا محمد146210

الشرقيةالعلمىمبصرصالح حسين كمال محمد معاذ146211

الشرقيةالعلمىمبصرنافع الغنى عبد الهادى عبد الغنى عبد146212

الشرقيةالعلمىمبصرصباح ابراهيم جوده ابراهيم احمد146213

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاد محمد فريد احمد تهامى احمد146214

الشرقيةالعلمىمبصرغنيم طه الحليم عبد طه حمزه146215

الشرقيةالعلمىمبصردراج عمر محمد مصطفى رضا الرحمن عبد146216

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمود محمد الحسينى محمد الرحمن عبد146217

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد السيد جمال هللا عبد146218

الشرقيةالعلمىمبصرمدبولى رفاعى اشرف محمد146219

الشرقيةالعلمىمبصربدوى محمود المهدى محمد ايمن محمد146220

الشرقيةالعلمىمبصريوسف بيومى سعيد محمد146221
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ن385بالشرقية الجديدة

ن387بالشرقية الجديدة

ن490بالشرقية الجديدة

ن391بالشرقية الجديدة

ن457بالشرقية الجديدة

ن431بالشرقية الجديدة

ن525بالشرقية الجديدة

ن526بالشرقية الجديدة

ن588بالشرقية الجديدة

ن517بالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ن531بالشرقية الجديدة

ن625بالشرقية الجديدة

ن565بالشرقية الجديدة

راسببالشرقية الجديدة

ن614بالشرقية الجديدة

ن580بالشرقية الجديدة

ن466بالشرقية الجديدة

ن497بالشرقية الجديدة

ن431عامر بيشة

ن509عامر بيشة

ثانعامر بيشة

ن433عامر بيشة

ن524عامر بيشة

ثانعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ن416عامر بيشة

ن471عامر بيشة

ن488عامر بيشة

ن504عامر بيشة

ثانعامر بيشة

ن502عامر بيشة

ثانعامر بيشة

ن445بشلشلمون النور

ثانبشلشلمون النور

ثانبشلشلمون النور

ن458بشلشلمون النور

ن468بشلشلمون النور

بقرار ملغىراسببشلشلمون النور

ن583بشلشلمون النور

ن482بشلشلمون النور

ن366بشلشلمون النور
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الشرقيةالعلمىمبصرغريب السيد السيد على محمود146222

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمود احمد مصطفى146223

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد مصطفى على مصطفى146224

الشرقيةالعلمىمبصربيومى محمد عثمان بيومى احمد146225

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود امين المقصود عبد حمدى احمد146226

الشرقيةالعلمىمبصرالجوهرى العزيز عبد رضا احمد146227

الشرقيةالعلمىمبصرالجمال الحميد عبد احمد سعيد احمد146228

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد سعيد احمد146229

الشرقيةالعلمىمبصرالشافعى الخالق عبد طارق احمد146230

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد الشافعى العزيز عبد احمد146231

الشرقيةالعلمىمبصرخضر محمد نبوى فاضل احمد146232

الشرقيةالعلمىمبصربيومى محمد فتحى ناصر احمد146233

الشرقيةالعلمىمبصرخضر محمد محمد وجيه احمد146234

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد طارق اسالم146235

الشرقيةالعلمىمبصرعرفات جوده حسيب سعيد حسيب146236

الشرقيةالعلمىمبصرالمسيرى عثمان عثمان عاطف زياد146237

الشرقيةالعلمىمبصرعرفه محمد النبى عبد شهاب146238

الشرقيةالعلمىمبصرمصلحى العزيز عبد امام صالح146239

الشرقيةالعلمىمبصرالباقى عبد محفوظ محمد الرحمن عبد146240

الشرقيةالعلمىمبصرالرازق عبد محمود عمرى محمود هللا عبد146241

الشرقيةالعلمىمبصرخضر الحليم عبد المنعم عبد الحليم عبد المنعم عبد146242

الشرقيةالعلمىمبصرخليل احمد سعيد الستار عبد عمر146243

الشرقيةالعلمىمبصرعفيفى محمد الرحيم عبد ابراهيم محمد146244

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد السيد محمد146245

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم جوده محمد146246

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد حسن حسن محمد146247

الشرقيةالعلمىمبصربندارى سعيد الشافعى سعيد محمد146248

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد شاكر محمد146249

الشرقيةالعلمىمبصرجوده سعيد صبحى محمد146250

الشرقيةالعلمىمبصرحميده على محمد احمد محمود146251

الشرقيةالعلمىمبصرخليل القادر عبد محمد جمعه محمود146252

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم مصطفى رجب مصطفى146253

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الباسط عبد حسين احمد146254

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان العزيز عبد صبحى احمد146255

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد جالل عادل احمد146256

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم محمد احمد146257

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد السيد محمد احمد146258

الشرقيةالعلمىمبصرمحمدى صابر محمد احمد146259

الشرقيةالعلمىمبصريوسف النعيم عبد محمد احمد146260

الشرقيةالعلمىمبصرمراد حفنى حسن الفتاح عبد امير146261

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد احمد زياد146262

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد السيد حماده سمير146263
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ن396بشلشلمون النور

ن584بشلشلمون النور

ثانبشلشلمون النور

ن478بشلشلمون ابوبكر

ن545بشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن445بشلشلمون ابوبكر

ن414بشلشلمون ابوبكر

ن555بشلشلمون ابوبكر

ن487بشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن533بشلشلمون ابوبكر

ن608بشلشلمون ابوبكر

ن455بشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن405بشلشلمون ابوبكر

ن410بشلشلمون ابوبكر

ن388بشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن508بشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن600بشلشلمون ابوبكر

ن558بشلشلمون ابوبكر

ن523بشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن415بشلشلمون ابوبكر

ن622بشلشلمون ابوبكر

ن463بشلشلمون ابوبكر

ن632بشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن512بشلشلمون ابوبكر

ن620بشار ميت

ن517بشار ميت

ن377بشار ميت

ن541بشار ميت

ن617بشار ميت

ن549بشار ميت

ن562بشار ميت

ن352بشار ميت

ن399بشار ميت

ثانبشار ميت
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمود حلمى احمد عادل146264

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى فتحى حسنى محمد الرحمن عبد146265

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد عاطف هللا عبد146266

الشرقيةالعلمىمبصرعبده سالم عبده محمد عبده146267

الشرقيةالعلمىمبصرالجزار يوسف احمد شريف كريم146268

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى فتحى خالد محمد146269

الشرقيةالعلمىمبصرعرابى ربه عبد صالح محمود146270

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسين فكرى محمود146271

الشرقيةالعلمىمبصرسالم ابراهيم عايد محمد ابراهيم146272

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه يوسف على جمعه احمد146273

الشرقيةالعلمىمبصرالمنشاوى على احمد ربه عبد سعد احمد146274

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم فتحى احمد146275

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم صالح حافظ صالح السيد146276

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه يوسف على هللا عبد ايهاب146277

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد سليمان محمد جمال146278

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد رفعت محمد رفعت146279

الشرقيةالعلمىمبصرمحمدى المنعم عبد عيد سامح146280

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عوض رمضان عيد الرحمن عبد146281

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد السيد هللا عبد146282

الشرقيةالعلمىمبصرسالم الفتاح عبد هللا عبد محمد هللا عبد146283

الشرقيةالعلمىمبصرالكريم عبد الوهاب عبد عصام الوهاب عبد146284

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد محمدى محمد عمر146285

الشرقيةالعلمىمبصرعواد محمد الكريم عبد محفوظ146286

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد المنعم عبد احمد محمد146287

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد محمد خالد محمد146288

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد رفعت محمد146289

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى محمد هشام محمد صالح محمد146290

الشرقيةالعلمىمبصرهللا فتح شفيق هللا فتح محمد146291

الشرقيةالعلمىمبصرسعد عمر السالم عبد خالد محمود146292

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود القادر عبد توفيق مصطفى146293

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمود حسام مصطفى146294

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد الفتاح عبد صبحى مصطفى146295

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد جابر محمد مصطفى146296

الشرقيةالعلمىمبصرعمر احمد مهدى سمير مهدى146297

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد هندى مصطفى هندى146298

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد محمد عصام146299

الشرقيةالعلمىمبصرالدهشورى محمد الهادى عبد محمد ابراهيم146300

الشرقيةالعلمىمبصرصالح النادى محمد سالم احمد146301

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد لطفى احمد الحميد عبد احمد146302

الشرقيةالعلمىمبصرالسيسى ابراهيم الباقى عبد الوكيل عبد احمد146303

الشرقيةالعلمىمبصرالشحات محمد كريم احمد146304

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود رفعت احمد146305
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ثانبشار ميت
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راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ن437القبلى الزقازيق كفر
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راسبالقبلى الزقازيق كفر

ن597القبلى الزقازيق كفر

ن400القبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ن425القبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ن399القبلى الزقازيق كفر

ن590القبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ن590القبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ن501القبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ن575القبلى الزقازيق كفر

ن454القبلى الزقازيق كفر

ن576القبلى الزقازيق كفر

ن446القبلى الزقازيق كفر

ن406القبلى الزقازيق كفر

ن588القبلى الزقازيق كفر

راسبالقبلى الزقازيق كفر

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ن405القبلى الزقازيق كفر

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

راسبمشهور سالم
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الشرقيةالعلمىمبصرعامر السيد السيد محمد احمد146306

الشرقيةالعلمىمبصرالخواص محمد رفاعى ياسر اسالم146307

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد فتوح سامح اشرف146308

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار محمود ابراهيم حسام146309

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد هللا عبد حسن146310

الشرقيةالعلمىمبصرشادى زكى جالل رضا زياد146311

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد احمد طه146312

الشرقيةالعلمىمبصرحسين فتحى حسين طه146313

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد شكرى همام هللا عبد146314

الشرقيةالعلمىمبصرسنبل حريز السيد الرشيد عبد الرحمن عبد146315

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد صبحى الرحمن عبد146316

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد عادل الرحمن عبد146317

الشرقيةالعلمىمبصرالحمالوى المعبود عبد محمد المعبود عبد146318

الشرقيةالعلمىمبصرخضرى ابراهيم المنعم عبد عاصم146319

الشرقيةالعلمىمبصرسالم السيد رشاد محمد وليد عمار146320

الشرقيةالعلمىمبصرهالل عراقى سعيد جميل عمر146321

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد الرحمن عبد مدحت فادى146322

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فاضل حسن محمد146323

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد محسن محمد146324

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عشماوى رشدى ربيع محمد146325

الشرقيةالعلمىمبصرمصلحى ابراهيم محمد رمضان محمد146326

الشرقيةالعلمىمبصرعمر محمد صبحى محمد146327

الشرقيةالعلمىمبصرالدش سليمان ابراهيم سليمان مصطفى146328

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد السيد محمد احمد146329

الشرقيةالعلمىمبصرالرؤف عبد الرؤف عبد معتز احمد146330

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمود المنعم عبد السيد اشرف146331

الشرقيةالعلمىمبصرالمغربى محمد حسين عمران بدر146332

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى نعمه ابو طارق الرحمن عبد146333

الشرقيةالعلمىمبصرالجوهرى امام الصادق عبد محمود الرحمن عبد146334

الشرقيةالعلمىمبصرظاهر محمد محمد وليد الرحمن عبد146335

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد المنعم عبد عاطف المنعم عبد146336

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم على سعيد خالد عمر146337

الشرقيةالعلمىمبصرالنمر حسن فتوح سامى عمر146338

الشرقيةالعلمىمبصردياب الخالق عبد محمود عمار146339

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم على سعيد على محمد146340

الشرقيةالعلمىمبصرمناع تهامى فتوح اسامه يوسف146341

الشرقيةالعلمىمبصرالدين جمال احمد محمد ضياء ابراهيم146342

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد عيسى بكر ابو146343

الشرقيةالعلمىمبصرزقزوق كامل احمد جمال احمد146344

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على فهيم جمال احمد146345

الشرقيةالعلمىمبصرالحيانى حسن حسن جمعه احمد146346

الشرقيةالعلمىمبصرسالم احمد السيد سالم احمد146347
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ن600مشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ثانمشهور سالم

ن526مشهور سالم

ن508مشهور سالم

ن530مشهور سالم

راسبالصنافين

ن532الصنافين

ن561الصنافين

راسبالصنافين

ن566الصنافين

ن574الصنافين

ن421الصنافين

ن587الصنافين

ن623الصنافين

راسبالصنافين

ن535الصنافين

ن616الصنافين

ن573الصنافين

ثانبلبيس

ن432بلبيس

ن526بلبيس

ن396بلبيس

ن405بلبيس

ن477بلبيس
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الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمود ساهر احمد146348

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد صبحى احمد146349

الشرقيةالعلمىمبصرالعياط على بالل عادل احمد146350

الشرقيةالعلمىمبصرالجيزاوى صالح قاسم على احمد146351

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم القادر عبد محمد احمد146352

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد على مصطفى فاروق محمد احمد146353

الشرقيةالعلمىمبصرعامر يوسف محمد مصطفى احمد146354

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد الفتاح عبد صبحى اسامه146355

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد محمد احمد اسالم146356

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى عطيه عطيه اسالم146357

الشرقيةالعلمىمبصراحمد اسماعيل اسماعيل سامى اسماعيل146358

الشرقيةالعلمىمبصرالمشتولى اسماعيل احمد محمد اسماعيل146359

الشرقيةالعلمىمبصرالسعدونى محمد الدين عز ايهاب السيد146360

الشرقيةالعلمىمبصرصيام محمد احمد نجيب محمد انس146361

الشرقيةالعلمىمبصرالصنافينى محمد احمد محمد جالل146362

الشرقيةالعلمىمبصرخاطر احمد حامد الدين عالء حامد146363

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد سالم احمد اشرف رضا146364

الشرقيةالعلمىمبصرنواره احمد اسماعيل محمد ساجد146365

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد العظيم عبد الناصر عبد سامى146366

الشرقيةالعلمىمبصربيومى القادر عبد فتحى كمال صالح146367

الشرقيةالعلمىمبصرالحوام محمد السالم عبد احمد الرحمن عبد146368

الشرقيةالعلمىمبصرحجازى محمد احمد كامل جميل الرحمن عبد146369

الشرقيةالعلمىمبصرالجندى حسن توفيق حسن الرحمن عبد146370

الشرقيةالعلمىمبصريوسف المنعم عبد محمد شهاب الرحمن عبد146371

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى محمد الهادى عبد لطفى الرحمن عبد146372

الشرقيةالعلمىمبصرحافظ عواد رمضان محمد الرحمن عبد146373

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم منصور محمود الرحمن عبد146374

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى احمد اسماعيل مصطفى الرحمن عبد146375

الشرقيةالعلمىمبصرجاد احمد اللطيف عبد محمد اللطيف عبد146376

الشرقيةالعلمىمبصرالخوانكى اسماعيل ابراهيم ابراهيم هللا عبد146377

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد جمعه محمد فكيه هللا عبد146378

الشرقيةالعلمىمبصرالبطريق الرحمن عبد كمال ناصر هللا عبد146379

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم فهمى جمال المنعم عبد146380

الشرقيةالعلمىمبصرجاد احمد اللطيف عبد محمد عمار146381

الشرقيةالعلمىمبصرالكريم عبد مصطفى محمد سليمان عمر146382

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد عفيفى على عمر146383

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد فريد عمر146384

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد مرسى حسين محمد عمر146385

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد الحليم عبد محمود عمر146386

الشرقيةالعلمىمبصررضوان الفتاح عبد هللا امر انس عمرو146387

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد مختار الوهاب عبد عمرو146388

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد امين فؤاد ناصر عمرو146389
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ن502بلبيس
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمود خميس فهمى محمد فهمى146390

الشرقيةالعلمىمبصرعوض عرفه الحميد عبد حمدى كريم146391

الشرقيةالعلمىمبصرالسعدونى محمد محروس وليد محروس146392

الشرقيةالعلمىمبصراحمد امين سعد احمد محمد146393

الشرقيةالعلمىمبصرالمغينى هللا عبد محمد اسامه محمد146394

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل احمد محفوظ اسماعيل محمد146395

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد اشرف محمد146396

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مصطفى زايد ايهاب محمد146397

الشرقيةالعلمىمبصرعلوان حسن على حسن محمد146398

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمد مصطفى رضا محمد146399

الشرقيةالعلمىمبصرالخشن غريب امين زغلول محمد146400

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد السيد محمد عماد محمد146401

الشرقيةالعلمىمبصرالشنوانى احمد ابراهيم محمود محمد146402

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى محمد عطيه محمود محمد146403

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم منصور محمود محمد146404

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد رشدى رشاد مصطفى محمد146405

الشرقيةالعلمىمبصرالجمال هللا عبد محمد هشام محمد146406

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل الصغير اسماعيل احمد محمود146407

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد السيد محمود ايمن محمود146408

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى محمد محمد بيومى محمود146409

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد شحاته صابر محمود146410

الشرقيةالعلمىمبصرتوفيق القادر عبد محمد محمود146411

الشرقيةالعلمىمبصرالدين جمال احمد محمد يحيى محمود146412

الشرقيةالعلمىمبصرشاهين احمد محمد فتوح مدحت146413

الشرقيةالعلمىمبصرحسين ابراهيم محمود محمد مصطفى146414

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد المنعم عبد السيد مؤمن146415

الشرقيةالعلمىمبصرالعياط على محمود يحيى محمود يحيى146416

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد محمد ابراهيم146417

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد احمد السيد احمد احمد146418

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى الكريم عبد رجب اسامه احمد146419

الشرقيةالعلمىمبصراحمد احمد اللطيف عبد حسام احمد146420

الشرقيةالعلمىمبصرعسكر محمد حسن احمد146421

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد هللا عبد مديح احمد146422

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سعد ناصر حسام146423

الشرقيةالعلمىمبصرخليفه محمد السيد مصطفى خالد146424

الشرقيةالعلمىمبصرشقره محمد صبحى رمضان راغب146425

الشرقيةالعلمىمبصرحمود مسعود على نبيل زياد146426

الشرقيةالعلمىمبصرعسكر محمد احمد الحكيم عبد146427

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم على السيد الرحمن عبد146428

الشرقيةالعلمىمبصرنجم احمد محمد نبيل الرحمن عبد146429

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد احمد محمد هللا عبد146430

الشرقيةالعلمىمبصرحسين الستار عبد محمد الستار عبد146431
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ن472بلبيس

ن612بلبيس

ثانبلبيس

ن451بلبيس

ن468بلبيس

ن466بلبيس

راسببلبيس

ثانبلبيس

ثانبلبيس

ثانبلبيس

ثانبلبيس

ثانبلبيس

راسببلبيس

ن392بلبيس

ن452بلبيس

ن430بلبيس

ن550بلبيس

ن469بلبيس

ن438بلبيس

ن444بلبيس

ن489بلبيس

ن418بلبيس

ثانبلبيس

ثانبلبيس

ن550بلبيس

ن423بلبيس

ن519بلبيس

ن519المالح الحميد عبد

ن539المالح الحميد عبد

ن583المالح الحميد عبد

ن423المالح الحميد عبد

ن607المالح الحميد عبد

ن443المالح الحميد عبد

ن421المالح الحميد عبد

راسبالمالح الحميد عبد

ن385المالح الحميد عبد

ن402المالح الحميد عبد

ن364المالح الحميد عبد

ن432المالح الحميد عبد

ن476المالح الحميد عبد

ن459المالح الحميد عبد

ن448المالح الحميد عبد
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الشرقيةالعلمىمبصرعطيه على محمد على سعيد على146432

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار ابراهيم هللا عبد محمد عمر146433

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد عواد ابراهيم مازن146434

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على السيد محمد146435

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد سعيد اشرف محمد146436

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد مصطفى رجب محمد146437

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مصطفى زكريا محمد146438

الشرقيةالعلمىمبصرحمص حسن السيد النبى عبد محمد146439

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى السيد هللا عبد المنعم عبد محمد146440

الشرقيةالعلمىمبصرقنديل عيسى قنديل لبيب محمد146441

الشرقيةالعلمىمبصرعلى صالح محمد محمود محمد146442

الشرقيةالعلمىمبصراحمد شكرى محمد مسعد محمد146443

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد الشحات نبيل محمد146444

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد ابراهيم هيثم محمد146445

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد العزيز عبد محمد محمود146446

الشرقيةالعلمىمبصرالصاوى الحليم عبد نبيل محمود146447

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى حماد السيد مصطفى146448

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى السيد مصطفى مجدى مصطفى146449

الشرقيةالعلمىمبصراحمد احمد محمد ايمن نوح146450

الشرقيةالعلمىمبصربسيونى محمد الرحمن عبد سعد يوسف146451

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمود جعفر اشرف احمد146452

الشرقيةالعلمىمبصرعوض الرحمن عبد احمد الرحمن عبد146453

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد على الرحمن عبد146454

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد الهادى عبد هللا عبد146455

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد عفت هللا عبد146456

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد الحسن ابو رمضان عمر146457

الشرقيةالعلمىمبصرالعمريطى مرسى محمد مرسى عمر146458

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحسن ابو هاشم ابو حسن146459

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على احمد سعيد146460

الشرقيةالعلمىمبصرالطنوبى صابر خالد الدين ضياء146461

الشرقيةالعلمىمبصرعوض العزيز عبد السيد محمد146462

الشرقيةالعلمىمبصرحسن حامد نجدى حامد محمد146463

الشرقيةالعلمىمبصرعرفه العزم ابو يحى حسين محمد146464

الشرقيةالعلمىمبصرالعمريطى مرسى محمد جمعه محمد146465

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم العال عبد مدحت محمود146466

الشرقيةالعلمىمبصرمصبح سالم محمد خالد ياسر146467

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد ابراهيم احمد محمد146468

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه احمد محمد هللا عبد احمد146469

الشرقيةالعلمىمبصرراشد ابراهيم السيد محمود احمد146470

الشرقيةالعلمىمبصرالصباغ سليم سعيد وجيه احمد146471

الشرقيةالعلمىمبصرفرج محمد السيد محمد السيد146472

الشرقيةالعلمىمبصراالقرع غنيم محمد ناصر اسالم146473
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ن425المالح الحميد عبد

ن500المالح الحميد عبد

ن473المالح الحميد عبد

ن475المالح الحميد عبد

ن595المالح الحميد عبد

ن564المالح الحميد عبد

ن488المالح الحميد عبد

ن584المالح الحميد عبد

ن491المالح الحميد عبد

ن551المالح الحميد عبد

ن549المالح الحميد عبد

ن579المالح الحميد عبد

ن479المالح الحميد عبد

ثانالمالح الحميد عبد

ن405المالح الحميد عبد

ثانالمالح الحميد عبد

ن480المالح الحميد عبد

ن579المالح الحميد عبد

ن478المالح الحميد عبد

ن609المالح الحميد عبد

ن421حراء غار

ن495حراء غار

ثانحراء غار

ن523حراء غار

راسبحراء غار

ن566حراء غار

راسبحراء غار

ن625حراء غار

ن461حراء غار

راسبحراء غار

راسبحراء غار

ن556حراء غار

ن422حراء غار

راسبحراء غار

راسبحراء غار

ثانحراء غار

ثانحراء غار

ن499حفنا

ن394حفنا

ن386حفنا

راسبحفنا

ن429حفنا
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الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد على العزيز عبد عادل حسام146474

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد محمد خالد146475

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد حفنى اشرف هللا عبد146476

الشرقيةالعلمىمبصرالشيخ محمد محمد سباعى محمود الحليم عبد146477

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سالم جوده السيد محمد146478

الشرقيةالعلمىمبصرعليوه حسن محمد حسن محمد146479

الشرقيةالعلمىمبصراحمد مصطفى محمد رضا محمد146480

الشرقيةالعلمىمبصرعرام سالمه محمد سعيد محمد146481

الشرقيةالعلمىمبصرغباشى سليم النور عبد هللا عبد محمد146482

الشرقيةالعلمىمبصرعامر ابراهيم المحسن عبد ابراهيم محمود146483

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد فتحى سعيد عصام محمود146484

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد هنداوى عطيه محمود146485

الشرقيةالعلمىمبصرالهاللى حفنى محمد هللا عبد محمود146486

الشرقيةالعلمىمبصرصالح حفنى صالح محمد محمود146487

الشرقيةالعلمىمبصرالحصرى محمد هللا عبد اشرف احمد146488

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى الصادق السيد احمد146489

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ربه عبد السيد حمدى احمد146490

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد اسماعيل سعيد احمد146491

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سالم محمد سعيد احمد146492

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه احمد جمعه صبحى احمد146493

الشرقيةالعلمىمبصرمسعود حسن خليل محمد صالح احمد146494

الشرقيةالعلمىمبصريوسف احمد السيد على احمد146495

الشرقيةالعلمىمبصرمحسن عوده عيد عوده احمد146496

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد العزيز عبد غريب احمد146497

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد محمد احمد146498

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمد احمد146499

الشرقيةالعلمىمبصرنصر نصر حسين محمود احمد146500

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد محمد احمد اسالم146501

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مصرى المجيد عبد حسين اسالم146502

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد الخالق عبد توحيد محمد اسالم146503

الشرقيةالعلمىمبصرالواحد عبد على محمود اسالم146504

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد الصغير محمد محمود امير146505

الشرقيةالعلمىمبصرحسين الحى عبد محمد سعيد ايمن146506

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد دمرداش فاروق محمد بدر146507

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد عطيه محمد جمال146508

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد حسن مصطفى حسن146509

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسنى صفوت حسنى146510

الشرقيةالعلمىمبصرصقر محمد الصادق عبد محمد وليد خالد146511

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ربيع سالم ربيع سالم146512

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم السيد احمد سعد146513

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود حسان الفتاح عبد شهاب146514

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد صبيح محمد صبيح146515
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راسبحفنا

راسبحفنا

راسبحفنا

راسبحفنا

راسبحفنا

راسبحفنا

ن596حفنا

راسبحفنا

راسبحفنا

راسبحفنا

ثانحفنا

راسبحفنا

ثانحفنا

راسبحفنا

ن605الرمل انشاص

ن543الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن547الرمل انشاص

ن607الرمل انشاص

ن633الرمل انشاص

ن444الرمل انشاص

ن606الرمل انشاص

ن482الرمل انشاص

ن461الرمل انشاص

ن471الرمل انشاص

ن511الرمل انشاص

ن569الرمل انشاص

ن609الرمل انشاص

ن447الرمل انشاص

ن452الرمل انشاص

ن443الرمل انشاص

ن628الرمل انشاص

ن400الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن413الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن468الرمل انشاص

ن387الرمل انشاص
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الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد منصور احمد طارق146516

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى محمد محمد هللا عبد طه146517

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان الششتاوى رجب احمد الرحمن عبد146518

الشرقيةالعلمىمبصرعامر محمد محمود اشرف الرحمن عبد146519

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان رفاعى السيد الرحمن عبد146520

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته اسماعيل علوان جمال الرحمن عبد146521

الشرقيةالعلمىمبصرمسعود السيد حسن رضا الرحمن عبد146522

الشرقيةالعلمىمبصرشديان سالمه حسن سالمه الرحمن عبد146523

الشرقيةالعلمىمبصرسالم سالم السيد سمير الرحمن عبد146524

الشرقيةالعلمىمبصرعلى صالح ضيف صالح هللا عبد146525

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان حسين سليمان محمد هللا عبد146526

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد هللا عبد هانى هللا عبد146527

الشرقيةالعلمىمبصرالغندور محمد على محمد على146528

الشرقيةالعلمىمبصرطاحون عبده رشاد محمد محمود على146529

الشرقيةالعلمىمبصررفاعى احمد العزيز عبد احمد عمر146530

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الدين سعد محمد تامر عمر146531

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عليوه اشرف فاروق146532

الشرقيةالعلمىمبصرفرج حسن حسن صابر كريم146533

الشرقيةالعلمىمبصرحبشى احمد احمد محمد146534

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد حسن احمد محمد146535

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسين محروس احمد محمد146536

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد اشرف محمد146537

الشرقيةالعلمىمبصرسلطان الوهاب عبد محمد اشرف محمد146538

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد حامد السيد محمد146539

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد محمد على السيد محمد146540

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد العاطى عبد حسام محمد146541

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فاروق رضا محمد146542

الشرقيةالعلمىمبصرالحمالوى خالد يسرى العزيز عبد سامى محمد146543

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمود سعيد محمد146544

الشرقيةالعلمىمبصرسالم سالم السيد سمير محمد146545

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم الفتاح عبد صالح محمد146546

الشرقيةالعلمىمبصراحمد هللا عبد الفتاح عبد محمد146547

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد محمد الناصر عبد محمد146548

الشرقيةالعلمىمبصراحمد يوسف الرحمن عبد عالء محمد146549

الشرقيةالعلمىمبصرحفنى على العزيز عبد على محمد146550

الشرقيةالعلمىمبصرامام محمد محمود محسن محمد146551

الشرقيةالعلمىمبصرالشحات محمد ناصر محمد146552

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور العظيم عبد احمد حسن محمود146553

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه احمد سالم حسن محمود146554

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم الفتاح عبد صالح محمود146555

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد بركات صابر كمال محمود146556

الشرقيةالعلمىمبصرسالم عباس السالم عبد محمد محمود146557
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ن597الرمل انشاص

ن471الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن625الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن412الرمل انشاص

ن409الرمل انشاص

ن533الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن401الرمل انشاص

ن527الرمل انشاص

راسبالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن411الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن465الرمل انشاص

ن434الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن522الرمل انشاص

ن550الرمل انشاص

ن432الرمل انشاص

ن433الرمل انشاص

ن425الرمل انشاص

ن524الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن452الرمل انشاص

ن400الرمل انشاص

ن549الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن619الرمل انشاص

ن432الرمل انشاص

ن471الرمل انشاص

ن433الرمل انشاص

ن618الرمل انشاص

ن590الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ن527الرمل انشاص
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد احمد محمد معتز146558

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاد منصور على منصور146559

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد سعيد مدحت يوسف146560

الشرقيةالعلمىمبصرالجزار مصطفى رشاد رأفت هللا عبد146561

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد سريع ابو احمد ابراهيم146562

الشرقيةالعلمىمبصرالبركاوى حسن محمد الحميد عبد احمد146563

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الصادق دسوقى عثمان احمد146564

الشرقيةالعلمىمبصرالحواط فؤاد محمد فؤاد احمد146565

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود احمد146566

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد يحيى احمد146567

الشرقيةالعلمىمبصرالخير ابو محمد حسن ابراهيم السيد146568

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد جالل مصطفى جالل146569

الشرقيةالعلمىمبصرسالم العزيز عبد احمد السيد حسين146570

الشرقيةالعلمىمبصرالشيخ مصطفى احمد الفتاح عبد طه146571

الشرقيةالعلمىمبصرالسلمى الرحمن عبد محمد امين عادل146572

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان على العزيز عبد امين الرحمن عبد146573

الشرقيةالعلمىمبصرسرور ابراهيم الفتاح عبد محمد الرحمن عبد146574

الشرقيةالعلمىمبصربدوى محمد عيسى ابو يحى الرحمن عبد146575

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد العزيز عبد محمد العزيز عبد146576

الشرقيةالعلمىمبصرالشاعر على حسن احمد على146577

الشرقيةالعلمىمبصررحمه احمد حمدى عمر146578

الشرقيةالعلمىمبصررحمه احمد حلمى لطفى146579

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد ابراهيم اسامه محمد146580

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد العزيز عبد محمد السيد محمد146581

الشرقيةالعلمىمبصردرويش الوهاب عبد محمد خالد محمد146582

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل حسن سامى محمد146583

الشرقيةالعلمىمبصرالسلمى محمد سعيد عاطف محمد146584

الشرقيةالعلمىمبصرالوكيل حسين على محمد146585

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد محمود محمد146586

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمد محمد محمود محمد146587

الشرقيةالعلمىمبصرالديب مصطفى فتحى مصطفى محمد146588

الشرقيةالعلمىمبصرالسلمى مصطفى يونس مصطفى146589

الشرقيةالعلمىمبصرخليفه هللا عبد محمد سعيد معتز146590

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد مصطفى مؤمن146591

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم هللا عبد محمد يوسف146592

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد حسن عصام ابراهيم146593

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد حسين السيد احمد146594

الشرقيةالعلمىمبصرالشمسى محمد عباس محمد احمد146595

الشرقيةالعلمىمبصرمتبولى الخالق عبد العزيز عبد محمد احمد146596

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى الباسط عبد العليم عبد اسامه146597

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد جوده السيد اسالم146598

الشرقيةالعلمىمبصرسراج ابراهيم سراج سمير اسالم146599
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ن632الرمل انشاص

ن427الرمل انشاص

ن583الرمل انشاص

راسبالرمل انشاص

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن539النخلة شبرا

ن494النخلة شبرا

ن490النخلة شبرا

ن562النخلة شبرا

ن424النخلة شبرا

ن454النخلة شبرا

ن506النخلة شبرا

ن525النخلة شبرا

ن489النخلة شبرا

ن470النخلة شبرا

ن585النخلة شبرا

ن471النخلة شبرا

ن505النخلة شبرا

ن479النخلة شبرا

ن537النخلة شبرا

ن549النخلة شبرا

ن479النخلة شبرا

ن477النخلة شبرا

ن500النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن494النخلة شبرا

ن521النخلة شبرا

ن602النخلة شبرا

ن513النخلة شبرا

ن565النخلة شبرا

ن465النخلة شبرا

ن579النخلة شبرا

ن502النخلة شبرا

ن508النخلة شبرا

ن573البالشون

ثانالبالشون

ن556البالشون

ن439البالشون

ن426البالشون

ن458البالشون

ثانالبالشون
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الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل حسين خالد اسماعيل146600

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى الغفار عبد امين عزت امين146601

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه حفنى قاسم حفنى146602

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد سامى اشرف سامى146603

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد سليمان نبيل سليمان146604

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد المحسن عبد اسامه شهاب146605

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد العزيز عبد الفتاح عبد طارق146606

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم خليفه ابراهيم احمد هللا عبد146607

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد اسماعيل هللا عبد146608

الشرقيةالعلمىمبصرسلطان محمود على على عصام146609

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد خضر الرحمن عبد فيصل146610

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حفنى المحسن عبد سامح محسن146611

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد توفيق اشرف محمد146612

الشرقيةالعلمىمبصرالشوربجى محمد رجب السيد محمد146613

الشرقيةالعلمىمبصرحشيش ابراهيم موسى السيد محمد146614

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد ممدوح سامى محمد146615

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد على صبحى محمد146616

الشرقيةالعلمىمبصرعزب محمد احمد طلعت محمد146617

الشرقيةالعلمىمبصرعامر الحليم عبد الوهاب عبد طه محمد146618

الشرقيةالعلمىمبصرالباقى عبد كمال محمد الباقى عبد محمد146619

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد فكرى محمدى محمد146620

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد الباقى عبد محمود146621

الشرقيةالعلمىمبصرشافعى احمد سالم سالم مصطفى146622

الشرقيةالعلمىمبصربسيونى المنعم عبد محمود مصطفى146623

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد المعز عبد هشام معاذ146624

الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد صابر محمد هانى146625

الشرقيةالعلمىمبصرالبنا اللطيف عبد العزيز عبد السيد العزيز عبد146626

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد طلعت محمد المنعم عبد احمد146627

الشرقيةالعلمىمبصررحمه محمد العزيز عبد محمد احمد146628

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد الرحمن عبد محمد اسالم146629

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد عادل االعلى عبد146630

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد محمود الحليم عبد146631

الشرقيةالعلمىمبصرحجازى سالم حجازى محمد الحميد عبد146632

الشرقيةالعلمىمبصرطنطاوى محمد على جمعه الرحمن عبد146633

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان احمد مصطفى المحسن عبد هللا عبد146634

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد اسعد سعيد هللا عبد146635

الشرقيةالعلمىمبصرالشهاوى محمد السيد محمد146636

الشرقيةالعلمىمبصرحسونه محمد احمد عايد حماده محمد146637

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن عادل محمد146638

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان سالم حماد على محمد146639

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد الجواد عبد طارق محمود146640

الشرقيةالعلمىمبصرالحكيم عبد محمد احمد يوسف146641
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ن464البالشون

ن469البالشون

راسبالبالشون

ن561البالشون

ثانالبالشون

ن535البالشون

ن478البالشون

ن485البالشون

ن515البالشون

ن480البالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ن616البالشون

ثانالبالشون

ن424البالشون

ن372البالشون

ن404البالشون

ن353البالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ن501البالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ن523البالشون

ثانالبالشون

ثانالبالشون

ن455البالشون

ن391الشرقية السالم

ن326الشرقية السالم

ن390الشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن419الشرقية السالم

ن413الشرقية السالم

ن605الشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

راسبالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن351الشرقية السالم

ن620الشرقية السالم
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الشرقيةالعلمىمبصرعمر مصطفى عرفه الرازق عبد السيد146642

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد فرج محمد ابراهيم اسالم146643

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد احمد اسالم146644

الشرقيةالعلمىمبصرجبر محمد جبر اسالم146645

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان اسماعيل طارق اسماعيل146646

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل احمد العزب احمد الياس146647

الشرقيةالعلمىمبصرتوفيق زكريا السيد احمد146648

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الموجود عبد السيد احمد146649

الشرقيةالعلمىمبصرالكريم عبد احمد محمد حسن احمد146650

الشرقيةالعلمىمبصريونس الحميد عبد سعد احمد146651

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد على سعيد احمد146652

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السيد العاطى عبد عماد احمد146653

الشرقيةالعلمىمبصرصبيح محمد ابراهيم محمد احمد146654

الشرقيةالعلمىمبصرالمنسى محمد احمد محمد احمد146655

الشرقيةالعلمىمبصرمندور محمد حسن محمد احمد146656

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد السيد وصفى محمد احمد146657

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد احمد وائل احمد146658

الشرقيةالعلمىمبصراحمد صابر عادل اسامه146659

الشرقيةالعلمىمبصركشكه السيد مصلحى خالد انس146660

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد الرحيم عبد الحفيظ عبد حمدى146661

الشرقيةالعلمىمبصربخيت عمر احمد عوض خالد146662

الشرقيةالعلمىمبصرسليم شعبان محمد محمد خالد146663

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد مصطفى محمد العابدين زين146664

الشرقيةالعلمىمبصرالفخرانى على صالح اشرف صالح146665

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد السيد صالح محمد صالح146666

الشرقيةالعلمىمبصرحمادى الطاهر السيد الرحمن عبد146667

الشرقيةالعلمىمبصراحمد العال عبد محمد فتوح الرحمن عبد146668

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى احمد شحاته محمد الرحمن عبد146669

الشرقيةالعلمىمبصرحسن مصطفى محمد الرحمن عبد146670

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمود قاسم محمود الرحمن عبد146671

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد الجمام هللا عبد ياسر الرحمن عبد146672

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته مختار ياسر الرحمن عبد146673

الشرقيةالعلمىمبصرزين احمد ابراهيم هللا عبد146674

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عثمان احمد على146675

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم سامى مجدى على146676

الشرقيةالعلمىمبصرراضى على محمد على146677

الشرقيةالعلمىمبصرزياده حسن ابراهيم الغفار عبد عمرو146678

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه متولى على عصام عمرو146679

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود السيد محمد ابراهيم محمد146680

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سالم احمد محمد146681

الشرقيةالعلمىمبصرمدنى محمد احمد محمد146682

الشرقيةالعلمىمبصرعامر السيد حسن السيد محمد146683
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ن426النموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن621النموذجى خميس فؤاد

ن623النموذجى خميس فؤاد

ن614النموذجى خميس فؤاد

ن390النموذجى خميس فؤاد

ن458النموذجى خميس فؤاد

ن475النموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن410النموذجى خميس فؤاد

ن592النموذجى خميس فؤاد

ن608النموذجى خميس فؤاد

ن615النموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى خميس فؤاد

ن492النموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن549النموذجى خميس فؤاد

ن527النموذجى خميس فؤاد

ن586النموذجى خميس فؤاد

ن629النموذجى خميس فؤاد

ن410النموذجى خميس فؤاد

ن493النموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن579النموذجى خميس فؤاد

ن633النموذجى خميس فؤاد

ن562النموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى خميس فؤاد

ن619النموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن471النموذجى خميس فؤاد

ن606النموذجى خميس فؤاد

ن551النموذجى خميس فؤاد

ن612النموذجى خميس فؤاد

ن623النموذجى خميس فؤاد

ن587النموذجى خميس فؤاد

ن464النموذجى خميس فؤاد

ن562النموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن610النموذجى خميس فؤاد
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الشرقيةالعلمىمبصرسلطان العظيم عبد السيد محمد146684

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسين على السيد محمد146685

الشرقيةالعلمىمبصرعجوه الهادى عبد محمد جابر محمد146686

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود حسين محمد146687

الشرقيةالعلمىمبصربدر محمد احمد الهادى محمد رضا محمد146688

الشرقيةالعلمىمبصريوسف يوسف محمد رضا محمد146689

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد محمد رفاعى محمد146690

الشرقيةالعلمىمبصرالحطاب سعد احمد سعد محمد146691

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمد سعيد محمد146692

الشرقيةالعلمىمبصرقابيل الجابرى محمد سليمان محمد146693

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه اسماعيل نجيب الحميد عبد محمد146694

الشرقيةالعلمىمبصرمهنا يوسف احمد العليم عبد محمد146695

الشرقيةالعلمىمبصرنصار احمد هللا فتح محمد146696

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاب صالح خليفه فوزى محمد146697

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى العظيم عبد محمود محمد146698

الشرقيةالعلمىمبصرالسوسى صالح على محمود محمد146699

الشرقيةالعلمىمبصرقادوسى احمد سيد محمود مصطفى محمد146700

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد القادر عبد ممدوح محمد146701

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار بسيونى مصطفى السعيد محمود146702

الشرقيةالعلمىمبصرهنداوى خالف محمد خالف محمود146703

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد شوقى محمد رضا محمود146704

الشرقيةالعلمىمبصراالشقر محمود الخالق عبد سعيد محمود146705

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود على مصطفى حمدى مصطفى146706

الشرقيةالعلمىمبصرالرشيد عبد يونس عيسى مصطفى146707

الشرقيةالعلمىمبصرسلطان احمد مطيع كرم مصطفى146708

الشرقيةالعلمىمبصرطيطه العزيز عبد صابر هانى مصطفى146709

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد الخير ابو محمد مصعب146710

الشرقيةالعلمىمبصرامام طه محمود معاذ146711

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد محمد ممدوح146712

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عوض فاروق اشرف الدين نور146713

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ربه عبد عبده يوسف يحيى146714

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد السيد محمد يوسف146715

الشرقيةالعلمىمبصرالقصاص محمد محمود هشام يوسف146716

الشرقيةالعلمىمبصررمضان القادر عبد محمد سعيد ابراهيم146717

الشرقيةالعلمىمبصرصالح حسن ابراهيم احمد146718

الشرقيةالعلمىمبصرالشحات محمد طه السيد احمد146719

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد السيد احمد146720

الشرقيةالعلمىمبصرعلى هللا عبد محمد السيد احمد146721

الشرقيةالعلمىمبصرالغفارى السيد امام جمعه احمد146722

الشرقيةالعلمىمبصرالشباسى احمد المنعم عبد حسن احمد146723

الشرقيةالعلمىمبصرحميده محمد محمد سماره احمد146724

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه مصطفى الحميد عبد شعبان احمد146725
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ن602النموذجى خميس فؤاد

ن411النموذجى خميس فؤاد

ن621النموذجى خميس فؤاد

ن595النموذجى خميس فؤاد

ن574النموذجى خميس فؤاد

ن502النموذجى خميس فؤاد

ن531النموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

متخلفالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن511النموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن410النموذجى خميس فؤاد

ن580النموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى خميس فؤاد

ن426النموذجى خميس فؤاد

ن460النموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن384النموذجى خميس فؤاد

ن631النموذجى خميس فؤاد

ن384النموذجى خميس فؤاد

ن485النموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى خميس فؤاد

ن553النموذجى خميس فؤاد

ن411النموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى خميس فؤاد

ن541النموذجى خميس فؤاد

ن439النموذجى خميس فؤاد

ن357النموذجى خميس فؤاد

راسبالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن442النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن532النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى المرسى على احمد146726

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد ابراهيم محمد احمد146727

الشرقيةالعلمىمبصرخليل عفيفى مختار محمد احمد146728

الشرقيةالعلمىمبصرصيام السيد محمد محمود احمد146729

الشرقيةالعلمىمبصرالجرداوى سعد ابراهيم مصطفى احمد146730

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى اليزيد ابو مطاوع احمد146731

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد يوسف السعيد نور احمد146732

الشرقيةالعلمىمبصرعليوه السيد عزت ياسر احمد146733

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد اسماعيل اسامه146734

الشرقيةالعلمىمبصرصالح حسين على خالف الحسينى146735

الشرقيةالعلمىمبصرخورشيد ابراهيم احمد السيد امير146736

الشرقيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم منصور محمد باسل146737

الشرقيةالعلمىمبصرالشباسى احمد المنعم عبد حسن بالل146738

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد احمد كامل محمد الدين بهاء146739

الشرقيةالعلمىمبصرمسعود محمد ياسر حازم146740

الشرقيةالعلمىمبصريوسف السالم عبد محمود هللا عبد حمزه146741

الشرقيةالعلمىمبصرجبر محمد هللا عبد محمد رجب146742

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد فهمى رجب سامح146743

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد منصور محمد سعيد146744

الشرقيةالعلمىمبصرطلبه الحليم عبد احمد الحليم عبد146745

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم خليفه الحليم عبد محمد الحليم عبد146746

الشرقيةالعلمىمبصرموسى موسى حمزه الرحمن عبد146747

الشرقيةالعلمىمبصرحسن اسماعيل محمد رجب الرحمن عبد146748

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى جالل متولى الرحمن عبد146749

الشرقيةالعلمىمبصرمطر احمد الشافى عبد احمد هللا عبد146750

الشرقيةالعلمىمبصريونس فهمى هللا عبد خالد هللا عبد146751

الشرقيةالعلمىمبصرعماره مصطفى الحليم عبد عزت هللا عبد146752

الشرقيةالعلمىمبصرداود صالح الخالق عبد محمد هللا عبد146753

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان عمر عثمان المنعم عبد عثمان146754

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد نصر على146755

الشرقيةالعلمىمبصراحمد على حافظ هانى على146756

الشرقيةالعلمىمبصرعبده احمد اسماعيل احمد عمار146757

الشرقيةالعلمىمبصرفرج ابراهيم محمد احمد عمر146758

الشرقيةالعلمىمبصرمأمون محمد اسماعيل اسامه عمر146759

الشرقيةالعلمىمبصرطه محمد طارق عمر146760

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان سالمه عادل عمر146761

الشرقيةالعلمىمبصرطلبه مأمون محمد عالء عمر146762

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد طلعت محمد محمد عمر146763

الشرقيةالعلمىمبصرعامر السيد الدين صالح معتز لؤى146764

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد هللا عوض احمد مؤمن146765

الشرقيةالعلمىمبصرمدخل هللا دخيل محمد مالك146766

الشرقيةالعلمىمبصرالسنوسى محمد احمد محمد146767
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ن507النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن385النموذجى جويفل عاصم

ن362النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن586النموذجى جويفل عاصم

ن594النموذجى جويفل عاصم

ن534النموذجى جويفل عاصم

ن533النموذجى جويفل عاصم

ن449النموذجى جويفل عاصم

ن431النموذجى جويفل عاصم

ن609النموذجى جويفل عاصم

ن564النموذجى جويفل عاصم

ن526النموذجى جويفل عاصم

ن431النموذجى جويفل عاصم

ن392النموذجى جويفل عاصم

ن429النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن518النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن446النموذجى جويفل عاصم

ن430النموذجى جويفل عاصم

ن607النموذجى جويفل عاصم

ن599النموذجى جويفل عاصم

ن465النموذجى جويفل عاصم

ن413النموذجى جويفل عاصم

ن598النموذجى جويفل عاصم

ن511النموذجى جويفل عاصم

راسبالنموذجى جويفل عاصم

ن569النموذجى جويفل عاصم

ن434النموذجى جويفل عاصم

ن535النموذجى جويفل عاصم

ن562النموذجى جويفل عاصم

ن609النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن621النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن614النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن469النموذجى جويفل عاصم
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الشرقيةالعلمىمبصرسالم ابراهيم عامر ابراهيم محمد146768

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد ابراهيم احمد محمد146769

الشرقيةالعلمىمبصرفرج ابراهيم محمد احمد محمد146770

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد السيد محمد146771

الشرقيةالعلمىمبصرامين الحميد عبد ايمن محمد146772

الشرقيةالعلمىمبصرزيد ابو مصطفى محمود حامد محمد146773

الشرقيةالعلمىمبصرموسى الخالق عبد السيد سالمه محمد146774

الشرقيةالعلمىمبصرسعده يوسف الحميد عبد طلعت محمد146775

الشرقيةالعلمىمبصرالحق جاد محمود الحميد عبد محمد146776

الشرقيةالعلمىمبصرالرازق عبد رجب ممدوح محمد146777

الشرقيةالعلمىمبصرسالم السيد هللا عبد منصور محمد146778

الشرقيةالعلمىمبصراحمد رشاد محمود رأفت محمود146779

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود اسماعيل كمال محمود146780

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد مختار محمد محمود146781

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض خير هشام محمود146782

الشرقيةالعلمىمبصرالضوى محمد السيد رمضان مصطفى146783

الشرقيةالعلمىمبصرقاسم عطيه نادى مصطفى146784

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمد لطفى السيد معاذ146785

الشرقيةالعلمىمبصرزعرور محمود يزن مهيب146786

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم محمد وليد146787

الشرقيةالعلمىمبصرعوده صالح محمود محمد يوسف146788

الشرقيةالعلمىمبصرسويلم محمد هللا عبد ابراهيم146789

الشرقيةالعلمىمبصرعماره احمد المرسى احمد سعيد احمد146790

الشرقيةالعلمىمبصرالجعاره السالم عبد ابراهيم محمد احمد146791

الشرقيةالعلمىمبصرالكيالنى احمد حمدى محمد احمد146792

الشرقيةالعلمىمبصرعلى سليمان ريان محمد احمد146793

الشرقيةالعلمىمبصرالحافظ عبد الحليم عبد محمد احمد146794

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد قناوى محمد احمد146795

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على هللا عبد اسالم146796

الشرقيةالعلمىمبصرجالل الحليم عبد هللا عبد امجد انس146797

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد حسين الرحمن عبد حسين146798

الشرقيةالعلمىمبصرشاهين محمد محمد الرحمن عبد146799

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد مصطفى الرحمن عبد146800

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى محمد ياسر الرحمن عبد146801

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم ياسر عمار146802

الشرقيةالعلمىمبصرالنبى حسب محمد العزيز عبد صبرى فتحى146803

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد العزايم ابو محمد146804

الشرقيةالعلمىمبصرعلى صبحى خالد محمد146805

الشرقيةالعلمىمبصرحافظ شوقى رمضان محمد146806

الشرقيةالعلمىمبصرسعدون احمد السيد عماد محمد146807

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد عمرو محمد146808

الشرقيةالعلمىمبصرالصالحى حامد ابراهيم ايمن محمود146809
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ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن566النموذجى جويفل عاصم

ن402النموذجى جويفل عاصم

ن585النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن639النموذجى جويفل عاصم

ن584النموذجى جويفل عاصم

ن531النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن527النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن452النموذجى جويفل عاصم

ن448النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ن447النموذجى جويفل عاصم

ن478النموذجى جويفل عاصم

ن574النموذجى جويفل عاصم

ن469النموذجى جويفل عاصم

راسبالنموذجى جويفل عاصم

ن614رمضان من العاشر

ن410رمضان من العاشر

ن430رمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ن561رمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ن435رمضان من العاشر

ن630رمضان من العاشر

ن431رمضان من العاشر

ن513رمضان من العاشر

ن453رمضان من العاشر

ن439رمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ن394رمضان من العاشر

ن520رمضان من العاشر

ن540رمضان من العاشر
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الشرقيةالعلمىمبصرالباقى عبد ياسين حسن احمد مصطفى146810

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد احمد معاذ146811

الشرقيةالعلمىمبصرقاعود سالم محمد كامل ممدوح146812

الشرقيةالعلمىمبصرصباح صالح ابراهيم السيد مؤمن146813

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد عزمى وليد146814

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود عطيه محمد يوسف146815

الشرقيةالعلمىمبصرالخولى السيد السيد محمد ابراهيم146816

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمد ابراهيم146817

الشرقيةالعلمىمبصرخليل الصادق السيد احمد146818

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد بهاء احمد146819

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد جمعه احمد146820

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد عاطف احمد146821

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد بهنسى هللا عبد احمد146822

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل حسن محروس احمد146823

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عيد مصباح احمد146824

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد الباسط عبد اسامه146825

الشرقيةالعلمىمبصرعبده السيد خالد اسالم146826

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه السيد رمضان اسالم146827

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان حسن سليمان اسالم146828

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد السيد امير146829

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عباس ثروت اشرف ايمن146830

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد محمد ايمن146831

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه السيد رمضان حازم146832

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان احمد عثمان صالح خالد146833

الشرقيةالعلمىمبصرحمدان السيد مصطفى خالد146834

الشرقيةالعلمىمبصرعمر الرازق عبد شحاته وليد خالد146835

الشرقيةالعلمىمبصرزايد منصور ابراهيم رضا146836

الشرقيةالعلمىمبصرعقيل سليمان سعودى زياد146837

الشرقيةالعلمىمبصرفهمى سليمان رضا سليمان146838

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان على محمد اشرف صالح146839

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد عاطف الرحمن عبد146840

الشرقيةالعلمىمبصرسليم يوسف حسين على الرحمن عبد146841

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد فتحى الرحمن عبد146842

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد الرازق عبد السيد هللا عبد146843

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى على منصور محمد هللا عبد146844

الشرقيةالعلمىمبصرالكردى على صقر السيد على146845

الشرقيةالعلمىمبصرصالح صديق محمد عمر146846

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد احمد محمد عمرو146847

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد محمد كريم146848

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمد محمد معتز ماهر146849

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد ابراهيم محمد146850

الشرقيةالعلمىمبصربغدادى صبيح السيد محمد146851
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ثانرمضان من العاشر

ن481رمضان من العاشر

ن580رمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

راسبرمضان من العاشر

ن523رمضان من العاشر

ن425ابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ن398ابوحماد

ثانابوحماد

راسبابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

راسبابوحماد

ن453ابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ن382ابوحماد

ن464ابوحماد

ن578ابوحماد

ن404ابوحماد

ن518ابوحماد

ن343ابوحماد

ن441ابوحماد

ن429ابوحماد

ن467ابوحماد

ن496ابوحماد

ن448ابوحماد

ن557ابوحماد

ن581ابوحماد

ن496ابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ن489ابوحماد

ن501ابوحماد

ن526ابوحماد

ن445ابوحماد

ن557ابوحماد

ن538ابوحماد

راسبابوحماد
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الشرقيةالعلمىمبصرساطى ابو محمد احمد ايمن محمد146852

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمود بشير محمد146853

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد جالل محمد146854

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سعيد خالد محمد146855

الشرقيةالعلمىمبصرحسن العظيم عبد صالح محمد146856

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد رشاد محمد هللا عبد محمد146857

الشرقيةالعلمىمبصريوسف سليم سالمه محروس محمد146858

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمد احمد محمود146859

الشرقيةالعلمىمبصرالدجوى محمد حسن السيد محمود146860

الشرقيةالعلمىمبصرحسينى حسين ايمن محمود146861

الشرقيةالعلمىمبصرالفتح باب على فوزى محمود146862

الشرقيةالعلمىمبصرشوقى عبيد محمد محمود146863

الشرقيةالعلمىمبصردهشان ربه عبد فوزى محمد محمود146864

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد احمد وائل146865

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى العال عبد محسن ياسر146866

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد اسماعيل يوسف146867

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الصادق عادل يوسف146868

الشرقيةالعلمىمبصرالملط خليل على عادل احمد146869

الشرقيةالعلمىمبصريوسف عطيه السيد عثمان احمد146870

الشرقيةالعلمىمبصرزيد محمد محمد محمد احمد146871

الشرقيةالعلمىمبصرالواحد عبد القادر عبد مجدى خالد146872

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد النبى عبد محمد فتحى146873

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى احمد مصطفى السيد محمد146874

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على الباسط عبد محمد146875

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان صالح محمد عيد محمد146876

الشرقيةالعلمىمبصرجاد محمد صابر محمود محمد146877

الشرقيةالعلمىمبصرالخشاب عطيه عطيه فهمى ابراهيم146878

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمود سعيد احمد146879

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد ربيع مؤمن احمد146880

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عبده محمد احمد146881

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور على مكرم سعد اسالم146882

الشرقيةالعلمىمبصرسرى احمد سيد جميل سرى اشرف146883

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل يوسف محمد بسام146884

الشرقيةالعلمىمبصرحسينى خليل محمد رمضان146885

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه الحميد عبد احمد الحق ضياء146886

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد احمد الرحمن عبد146887

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد فضيل الرحمن عبد146888

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على السيد هللا عبد146889

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عبده السيد عبده146890

الشرقيةالعلمىمبصرناصر السيد محمد السيد عالء146891

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد مصطفى على عمار146892

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد الحميد عبد السيد محمد146893
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ن459ابوحماد

ن529ابوحماد

ن520ابوحماد

ن482ابوحماد

ن463ابوحماد

ن633ابوحماد

ن619ابوحماد

ن389ابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

راسبابوحماد

ن520ابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ن627القطاوية

ن503القطاوية

ن522القطاوية

ن423القطاوية

ن592القطاوية

ن621القطاوية

ن581القطاوية

ن625القطاوية

ن603القطاوية

ثانعمريط

ن574عمريط

ن442عمريط

ن638عمريط

ثانعمريط

ن517عمريط

ن414عمريط

ثانعمريط

ن565عمريط

ثانعمريط

ن564عمريط

ن526عمريط

ن475عمريط

ن503عمريط

ن580عمريط

ن566عمريط
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الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد السيد ثروت محمد146894

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد صالح محمد146895

الشرقيةالعلمىمبصرعليوه احمد محمد طارق محمد146896

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمود محمد146897

الشرقيةالعلمىمبصرعلى سعيد عيد محمد146898

الشرقيةالعلمىمبصرعجوه السيد محمد السيد نبيل146899

الشرقيةالعلمىمبصرصيام محمد محمد السيد عزوز محمد146900

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم صابر ابراهيم146901

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد حاتم احمد146902

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل فتحى محمد حسن احمد146903

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى السيد صبرى احمد146904

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه على محمد احمد146905

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد مجدى احمد146906

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد عطيه محمد حاتم146907

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن رضا حسن146908

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمود عصام حسن146909

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد العظيم عبد سعيد146910

الشرقيةالعلمىمبصرغمرى محمد هشام عمرو146911

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد بشير محمد146912

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد ادريس الحميد عبد محمد146913

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد الحميد عبد محمد146914

الشرقيةالعلمىمبصرالحفيظ عبد احمد عاطف محمود146915

الشرقيةالعلمىمبصرالواحد عبد الحافظ عبد عاطف محمود146916

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد عماد اسالم146917

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمود راضى السيد146918

الشرقيةالعلمىمبصررمضان على حسن احمد حسن146919

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد هللا عبد محمد الرحمن عبد146920

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الفتاح عبد حسن محمد146921

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسن محمد حسن محمد146922

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد عادل محمد146923

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ايوب محمد الحليم عبد محمد146924

الشرقيةالعلمىمبصرودع احمد السيد محروس محمد146925

الشرقيةالعلمىمبصرربه عبد عيد ربه عبد الحميد عبد بكر ابو146926

الشرقيةالعلمىمبصرالجبالوى محمد محمد السيد احمد146927

الشرقيةالعلمىمبصربدوى ساطى ابو ابراهيم حسين احمد146928

الشرقيةالعلمىمبصرعاشور محمد السيد امين احمد146929

الشرقيةالعلمىمبصريوسف عبده حسن احمد146930

الشرقيةالعلمىمبصريوسف حفنى رضا احمد146931

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد خليل محمد سعد احمد146932

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار محمد حسين شوقى سعيد احمد146933

الشرقيةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمد سمير احمد146934

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم احمد الناصر عبد احمد146935
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ن560عمريط

ن614عمريط

ن470عمريط

ن455عمريط

راسبعمريط

ثانعمريط

ن443عمريط

ثانالخيس

ن486الخيس

ن400الخيس

ن620الخيس

ن425الخيس

ن551الخيس

ن541الخيس

ثانالخيس

ن388الخيس

ن627الخيس

ن581الخيس

ن601الخيس

ن583الخيس

ن452الخيس

ن594الخيس

ن543الخيس

ثانعليم

ن338عليم

ثانعليم

ثانعليم

ثانعليم

ثانعليم

ن424عليم

ثانعليم

ثانعليم

ن410الجعفرية

ن407الجعفرية

ن428الجعفرية

راسبالجعفرية

ثانالجعفرية

ن410الجعفرية

ن399الجعفرية

ثانالجعفرية

ن458الجعفرية

ن559الجعفرية
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الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على محمد احمد146936

الشرقيةالعلمىمبصرعلى فاروق محمد احمد146937

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد محمد احمد146938

الشرقيةالعلمىمبصرموسى موسى شوقى محمود احمد146939

الشرقيةالعلمىمبصرمعالى ابراهيم معالى احمد146940

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق احمد الصادق اسالم146941

الشرقيةالعلمىمبصرحسن منصور شاكر السيد146942

الشرقيةالعلمىمبصرشعبان السيد محمد السيد146943

الشرقيةالعلمىمبصرعبده حلمى احمد امير146944

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على سليم ايمن146945

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد ابراهيم الحليم عبد ايهاب146946

الشرقيةالعلمىمبصرتوفيق محمد عادل خالد146947

الشرقيةالعلمىمبصرحسين شوقى فتحى العابدين زين146948

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد عدلى سامح146949

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد منير محمد سليمان146950

الشرقيةالعلمىمبصرعسكر موسى شوقى محمد شوقى146951

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عبده صالح محمد صالح146952

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد ابراهيم عيسى ابو الرحمن عبد146953

الشرقيةالعلمىمبصرموسى هللا عبد جمال هللا عبد146954

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد مصطفى هللا عبد مصطفى هللا عبد146955

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد على ناصر هللا عبد146956

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد محمد عادل على146957

الشرقيةالعلمىمبصرالحاجرى احمد السيد عزت على146958

الشرقيةالعلمىمبصرساطى ابو محمد منصور محمد على146959

الشرقيةالعلمىمبصرسالم العزيز عبد محمد عمر146960

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على المجيد عبد عمرو146961

الشرقيةالعلمىمبصرالمالكى محمد السالم عبد محمد عمرو146962

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان فوزى محمود فوزى146963

الشرقيةالعلمىمبصرذكى السيد ذكى كريم146964

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى ابراهيم السيد محمد146965

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد سعيد الشحات محمد146966

الشرقيةالعلمىمبصرزيد ابو السميع عبد ياسر السميع عبد146967

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى حسن حسين حسن محمد146968

الشرقيةالعلمىمبصراحمد شحاته حمدى محمد146969

الشرقيةالعلمىمبصرفرح محمد فتحى ربيع محمد146970

الشرقيةالعلمىمبصرالحر ابراهيم الباسط عبد محمد146971

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان ابراهيم الباسط عبد محمد146972

الشرقيةالعلمىمبصرجاد الباقى عبد هللا عبد محمد146973

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد الرحمن عبد فتحى عصام محمد146974

الشرقيةالعلمىمبصررضوان السيد عمر محمد146975

الشرقيةالعلمىمبصربهنبى حسن محمد محمود محمد146976

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد اللطيف عبد صابر ناجح محمد146977
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ن429الجعفرية

ن538الجعفرية

ن354الجعفرية

ن541الجعفرية

ن488الجعفرية

ن530الجعفرية

ن487الجعفرية

ن557الجعفرية

ن470الجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ن550الجعفرية

ن527الجعفرية

ن547الجعفرية

ن473الجعفرية

ن503الجعفرية

ن455الجعفرية

ن466الجعفرية

ثانالجعفرية

ن449الجعفرية

ن354الجعفرية

ثانالجعفرية

ن547الجعفرية

ن489الجعفرية

ن467الجعفرية

ثانالجعفرية

ن351الجعفرية

ن518الجعفرية

ن557الجعفرية

ن452الجعفرية

ن404الجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ثانالجعفرية

ن429الجعفرية

ثانالجعفرية

ن453الجعفرية

ن424الجعفرية

ن613الجعفرية

ن560الجعفرية

ن425الجعفرية

ن489الجعفرية
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الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم موسى هللا نصر محمد146978

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على سليم يحى محمد146979

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عيسى مصطفى ساطى ابو محمود146980

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاب احمد اللطيف عبد انور محمود146981

الشرقيةالعلمىمبصرحبوس محمد سعيد محمد جمال محمود146982

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان الغنى عبد عادل محمود146983

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد قاسم السعيد عمر محمود146984

الشرقيةالعلمىمبصرحفنى محمد السيد محمد محمود146985

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمد محمود146986

الشرقيةالعلمىمبصراحمد اسماعيل سعيد معاذ146987

الشرقيةالعلمىمبصرالعبسى محمد منصور هشام منصور146988

الشرقيةالعلمىمبصرعامر احمد محمد احمد نادر146989

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد محمد وليد146990

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العظيم عبد خيرى محمد146991

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمد محمد صبحى146992

الشرقيةالعلمىمبصرالدمرداش احمد محمود سمير146993

الشرقيةالعلمىمبصرخليل ابراهيم حسن ابراهيم146994

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق حسين محمد احمد146995

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد خليل محمد احمد146996

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد جوده سليم الرحمن عبد146997

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد الرحمن عبد146998

الشرقيةالعلمىمبصرامين زغلول سامى عالء146999

الشرقيةالعلمىمبصراحمد القادر عبد السيد عماد147000

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد كامل عاطف محمد147001

الشرقيةالعلمىمبصرعفيفى محمد محمد اللطيف عبد محمد147002

الشرقيةالعلمىمبصرغريب عيسى عصام محمد147003

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الغنى عبد على محمد147004

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد يوسف147005

الشرقيةالعلمىمبصرشويل فهمى ابراهيم عالء ابراهيم147006

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد احمد ابراهيم محمد ابراهيم147007

الشرقيةالعلمىمبصرالنصيرى حسين احمد نصيرى جمال احمد147008

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسين محمد محمد حسينى احمد147009

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان بدر على احمد صالح احمد147010

الشرقيةالعلمىمبصرخشبه على محمد يحيى طلعت احمد147011

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته عوض احمد الحميد عبد احمد147012

الشرقيةالعلمىمبصركيالنى حسن الصادق محمد احمد147013

الشرقيةالعلمىمبصرامام محمد امام محمد احمد147014

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ديب مصطفى محمد احمد147015

الشرقيةالعلمىمبصرهندى الرحمن عبد عبده منصور احمد147016

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد اللطيف عبد محمد السيد اسالم147017

الشرقيةالعلمىمبصرشويل محمد ابراهيم فتحى اسالم147018

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مجاهدعلى صابر بالل147019
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ن535الجعفرية

ن384الجعفرية

ن420الجعفرية

ن525الجعفرية

ن636الجعفرية

ن422الجعفرية

ن632الجعفرية

ن540الجعفرية

ن482الجعفرية

ن405الجعفرية

راسبالجعفرية

ن380الجعفرية

ثانالجعفرية

ن447الجعفرية

ثانالجعفرية

ن445الجعفرية

ن643عياد كفر

ن438عياد كفر

ن416عياد كفر

ن575عياد كفر

ثانعياد كفر

ن548عياد كفر

ثانعياد كفر

ن505عياد كفر

ن399عياد كفر

ن486عياد كفر

ثانعياد كفر

ن598عياد كفر

ن351القرين

ن458القرين

ن596القرين

ن556القرين

ن526القرين

ن496القرين

ن498القرين

ن495القرين

ن588القرين

ن591القرين

ن494القرين

ثانالقرين

ن497القرين

ثانالقرين
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مصطفى حسنين حسن محمد حسن147020

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد بغدادى السيد صالح سمير147021

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد العال عبد ابراهيم صالح147022

الشرقيةالعلمىمبصرنجدى محمد هاشم بدران محمد الرحمن عبد147023

الشرقيةالعلمىمبصرنصر العطا ابو هللا عبد محمد هللا عبد147024

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى هللا عبد سيد محمد هللا عبد147025

الشرقيةالعلمىمبصرعرفه على محمد على الحميد عبد على147026

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد مهدى العزيز عبد مصباح عمر147027

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد اسماعيل عطيه ممدوح ماجد147028

الشرقيةالعلمىمبصرسالم احمد احمد ابراهيم محمد147029

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان على احمد حسن محمد147030

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم حسن السيد حسن محمد147031

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم سليمان حسينى حمدى محمد147032

الشرقيةالعلمىمبصرعمرو حسين محمد محمد خالد محمد147033

الشرقيةالعلمىمبصرادريس محمد السيد الحق عبد محمد147034

الشرقيةالعلمىمبصرسليم هللا عبد محمد الوهاب عبد محمد147035

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الفتاح عبد عاطف محمد147036

الشرقيةالعلمىمبصرالرفاعى عثمان محمد عفت محمد147037

الشرقيةالعلمىمبصرالرفاعى عثمان محمد رفاعى محمد147038

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل عطيه محمد محمود محمد147039

الشرقيةالعلمىمبصرزيدان حامد وليد محمد147040

الشرقيةالعلمىمبصرزيدان ابراهيم مدحت ياسر147041

الشرقيةالعلمىمبصرالشين محمد على السيد احمد147042

الشرقيةالعلمىمبصرسته ابو محمد احمد امير احمد147043

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد ايمن احمد147044

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن المعطى عبد خالد احمد147045

الشرقيةالعلمىمبصرسويلم احمد سويلم محمد احمد147046

الشرقيةالعلمىمبصرصباح محمد على محمد احمد147047

الشرقيةالعلمىمبصرحسن مصطفى على محمد احمد147048

الشرقيةالعلمىمبصرالباز محمد فتحى محمد احمد147049

الشرقيةالعلمىمبصرالمهدى عبد على محمود محمد احمد147050

الشرقيةالعلمىمبصرالعباسى احمد السيد احمد السيد147051

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد السيد اسامه السيد147052

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد السيد على السيد147053

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل احمد اسماعيل ياسر انس147054

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى الشوادفى محمد صالح ايمن147055

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم اسماعيل بالل147056

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد على بالل147057

الشرقيةالعلمىمبصرنصر محمد السيد حسن حسام147058

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد خليل حسن محمد حسام147059

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد قطب محمد رمضان حسن147060

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد قطب محمد رمضان حسين147061
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ثانالقرين

ن577القرين

ن403القرين

ن427القرين

ن453القرين

ن504القرين

ثانالقرين

راسبالقرين

ن465القرين

ثانالقرين

ن420القرين

ن423القرين

ن586القرين

ن346القرين

ن410القرين

ثانالقرين

ن448القرين

ن556القرين

ن497القرين

ن514القرين

راسبالقرين

ن435القرين

ن411الحرمين

ن478الحرمين

ن597الحرمين

ن467الحرمين

ن447الحرمين

ن562الحرمين

ن635الحرمين

ن518الحرمين

ثانالحرمين

ن520الحرمين

ن466الحرمين

ن453الحرمين

ن572الحرمين

ن589الحرمين

ن526الحرمين

ن519الحرمين

ن454الحرمين

ن484الحرمين

ن453الحرمين

ن466الحرمين
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الشرقيةالعلمىمبصرعطيه على محمد على زاهر147062

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته ابراهيم شحاته الدين محى شحاته147063

الشرقيةالعلمىمبصرصقر محمد الحميد عبد ممدوح عاصم147064

الشرقيةالعلمىمبصرعياد محمد الستار عبد السيد الرحمن عبد147065

الشرقيةالعلمىمبصرشعيب حسن على حسن الرحمن عبد147066

الشرقيةالعلمىمبصراحمد مصطفى ابراهيم رمضان الرحمن عبد147067

الشرقيةالعلمىمبصرسالم السيد محمد الدين عالء الرحمن عبد147068

الشرقيةالعلمىمبصرعبيدو على توفيق محمد الرحمن عبد147069

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد عبسى محمد الرحمن عبد147070

الشرقيةالعلمىمبصرحامد على حسن على هللا عبد147071

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان عيسوى السالم عبد السيد عمر147072

الشرقيةالعلمىمبصرفتحى احمد السيد عالء مؤمن147073

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد احمد محمود مؤمن147074

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد احمد محمد147075

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد زهران عبده اشرف محمد147076

الشرقيةالعلمىمبصرخليل اسماعيل احمد السيد محمد147077

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد محمد السيد محمد147078

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد عتريس محمد النبراوى محمد147079

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمد ايمن محمد147080

الشرقيةالعلمىمبصرالعصلوجى محمد محمد جمال محمد147081

الشرقيةالعلمىمبصرصالح اسماعيل حسن محمد147082

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد مصطفى غمرى حسن محمد147083

الشرقيةالعلمىمبصرعمران محمد السيد حسين محمد147084

الشرقيةالعلمىمبصرسويلم السيد عادل محمد147085

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد السيد هللا عبد محمد147086

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه محمد الدين عالء محمد147087

الشرقيةالعلمىمبصرخليل ابراهيم قنديل فؤاد محمد147088

الشرقيةالعلمىمبصرموسى على ابراهيم مصطفى محمد147089

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد هاشم مصطفى محمد147090

الشرقيةالعلمىمبصركيالنى حسن جابر ناصر محمد147091

الشرقيةالعلمىمبصرسالم احمد حسين هشام محمد147092

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد محمد محمد السيد محمود147093

الشرقيةالعلمىمبصرمصلح سليم عوده عيد محمود147094

الشرقيةالعلمىمبصرعليوه احمد هاشم ابو محمد محمود147095

الشرقيةالعلمىمبصرسرسوبه مصطفى محمد عثمان محمد محمود147096

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد مسلم شعبان مسلم147097

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد مصطفى سليمان مصطفى147098

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد سليمان على مصطفى147099

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد اللطيف عبد هشام معاذ147100

الشرقيةالعلمىمبصرالصاوى الكريم عبد ممدوح نبيل147101

الشرقيةالعلمىمبصرزياده هللا عبد على محمد على يوسف147102

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد سيد غريب يوسف147103
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ثانالحرمين

راسبالحرمين

ن508الحرمين

ن405الحرمين

ن595الحرمين

ن503الحرمين

ن473الحرمين

ن445الحرمين

ن558الحرمين

ن535الحرمين

ن596الحرمين

ن530الحرمين

ن590الحرمين

ن553الحرمين

راسبالحرمين

ن578الحرمين

ن586الحرمين

ن625الحرمين

ن578الحرمين

ن629الحرمين

ن595الحرمين

ن502الحرمين

ثانالحرمين

ن621الحرمين

ن465الحرمين

ثانالحرمين

ثانالحرمين

ن454الحرمين

راسبالحرمين

ن361الحرمين

ن485الحرمين

ن448الحرمين

ن457الحرمين

ن522الحرمين

ن576الحرمين

ن560الحرمين

راسبالحرمين

ن506الحرمين

ن541الحرمين

ن549الحرمين

ن470الحرمين

ن499الحرمين
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الشرقيةالعلمىمبصراحمد على على محمود يوسف147104

الشرقيةالعلمىمبصرالغفار عبد محمد المنعم عبد طارق ابراهيم147105

الشرقيةالعلمىمبصرسويلم حسن عطيه حمدى احمد147106

الشرقيةالعلمىمبصرموسى خالد احمد محمد احمد147107

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى على الرحمن عبد الحسينى احمد147108

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد القادر عبد احمد محمد احمد147109

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته سليم التواب عبد محمد احمد147110

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم فهمى محمد جمال احمد147111

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد رمضان محمد احمد147112

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد ابراهيم محمد احمد ادهم147113

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد السيد سعيد السيد اسالم147114

الشرقيةالعلمىمبصرديب مصطفى هللا ضيف محمد محمد السيد147115

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد ابراهيم محمود صفوت الشبراوى147116

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد عطيه السيد احمد محمد جمال147117

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد المعطى عبد محمد زياد147118

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى حسن احمد محمود الرحمن عبد147119

الشرقيةالعلمىمبصررباع على صباح مرشد على147120

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد محمد الرحمن عبد147121

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الشحات صابرعلى على147122

الشرقيةالعلمىمبصرالنجدى محمد معالى السيد محمد147123

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد الصغير مجدى محمد147124

الشرقيةالعلمىمبصرصابر محمد عطيه محمود محمد147125

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على العال عبد محمد كريم147126

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد صالح وليد147127

الشرقيةالعلمىمبصرمحسوبى محمد احمد شعبان محمود147128

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد الرحمن عبد صالح محمد147129

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار ابراهيم الرحمن عبد سعيد محمد147130

الشرقيةالعلمىمبصرالشحات الزاهى محمد فوزى محمد147131

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد خالد السيد رضوان محمد147132

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه العزيز عبد محمد محمد محمود147133

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الواحد عبد السيد ابراهيم147134

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاد هللا عبد احمد المنعم عبد احمد147135

الشرقيةالعلمىمبصربندارى السميع عبد الدين عالء احمد147136

الشرقيةالعلمىمبصرسالم السيد كامل احمد147137

الشرقيةالعلمىمبصريوسف مأمون السيد محى احمد147138

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الجليل عبد السيد ممدوح احمد147139

الشرقيةالعلمىمبصرالفقى الحميد عبد محمد محمود احمد147140

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد طه محمد محمود احمد147141

الشرقيةالعلمىمبصرشهاب سليمان محمد محمود محمود احمد147142

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى مرسى محمد هشام احمد147143

الشرقيةالعلمىمبصرالعساس حسن ابراهيم حسن147144

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عباس العزيز عبد فتحى خالد147145
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ن485الحرمين

ن481االسدية

ن449االسدية

ن464االسدية

ن596االسدية

ن454االسدية

ن503االسدية

ن536االسدية

ن519االسدية

ن609االسدية

ن478االسدية

ن467االسدية

ن440االسدية

ن456االسدية

ن405االسدية

ن406االسدية

ن419االسدية

ن410االسدية

ن446االسدية

ن576االسدية

ن435االسدية

ن441االسدية

ن460االسدية

ن458االسدية

ن522االسدية

ن438االسدية

ن473االسدية

ن456االسدية

ن443االسدية

ن383االسدية

ن407بحطيط

ن569بحطيط

ن445بحطيط

ن466بحطيط

ن466بحطيط

ن582بحطيط

ن488بحطيط

ن460بحطيط

ن512بحطيط

ن456بحطيط

ن468بحطيط

ن517بحطيط
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الشرقيةالعلمىمبصرسالمه السيد هللا عبد محمد زياد147146

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد حسن صالح هللا عبد147147

الشرقيةالعلمىمبصرالحلينى محمد محمد الرحمن عبد هللا عبد147148

الشرقيةالعلمىمبصرساطى ابو الرحمن عبد سعيد الرحمن عبد147149

الشرقيةالعلمىمبصرحسن موسى حسن محمد الرحمن عبد147150

الشرقيةالعلمىمبصرخليل محمد السالم عبد رجب عالء147151

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه احمد سليمان محمد عمار147152

الشرقيةالعلمىمبصرحسن عواد ماهر محمد ماهر147153

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ساطى ابو محمد اسماعيل محمد147154

الشرقيةالعلمىمبصرعامر احمد اشرف محمد147155

الشرقيةالعلمىمبصرحسانين ابراهيم خطابى حسينى محمد147156

الشرقيةالعلمىمبصرالطيشان فتحى عادل محمد147157

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاد محمد هللا جاد الباسط عبد محمد147158

الشرقيةالعلمىمبصرخليل اسماعيل محمد هللا عبد محمد147159

الشرقيةالعلمىمبصرخليل العاطى عبد محمد هللا عبد محمد147160

الشرقيةالعلمىمبصرحسن مرسى محمد فهمى محمد147161

الشرقيةالعلمىمبصرالجرف حامد على محمد محمد147162

الشرقيةالعلمىمبصرزكى حسين ابو ياسر محمد147163

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد منصور محمد ايمن محمود147164

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمود خيرى محمود147165

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن محمد ربيع محمود147166

الشرقيةالعلمىمبصرعاشور العاطى عبد محمود كمال محمود147167

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد اسماعيل ابراهيم احمد147168

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حسين احمد147169

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد احمد محمد احمد147170

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد محمد السيد147171

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد محمد حسن حسام147172

الشرقيةالعلمىمبصرنصير حسين ناصر السيد سيف147173

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد البديع عبد محمد البديع عبد147174

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد147175

الشرقيةالعلمىمبصرحسن هللا عبد حسن هللا عبد147176

الشرقيةالعلمىمبصرقاسم الظاهر عبد محمد هللا عبد147177

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد خيرى محمد147178

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد صابر محمد147179

الشرقيةالعلمىمبصرحسين السيد ناصر محمد147180

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد رمضان مصطفى يسرى محمد147181

الشرقيةالعلمىمبصرشريف ابراهيم رشاد ابراهيم147182

الشرقيةالعلمىمبصرنصار البربرى محمد اشرف احمد147183

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عطيه جمال احمد147184

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الحليم عبد سمير احمد147185

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الستار عبد احمد147186

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سعد محمد احمد147187
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ن473بحطيط

ن420بحطيط

ن467بحطيط

ن497بحطيط

ن541بحطيط

ن566بحطيط

ن619بحطيط

ن482بحطيط

ن561بحطيط

ن407بحطيط

ن434بحطيط

ن566بحطيط

ن586بحطيط

ن516بحطيط

ن520بحطيط

ن540بحطيط

ن465بحطيط

ن568بحطيط

ن477بحطيط

ن488بحطيط

ن617بحطيط

ن556بحطيط

ن438جبيل الشيخ

راسبجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

راسبجبيل الشيخ

راسبجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

راسبجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

راسبجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

راسبردين ميت

ن397ردين ميت

ن455ردين ميت

ن492ردين ميت

راسبردين ميت

ن523ردين ميت
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد جمال ممتاز احمد147188

الشرقيةالعلمىمبصرسويلم السيد محمد اوس147189

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد حسن السيد حسن147190

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم بركات زياد147191

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد الحميد عبد محمد الحميد عبد147192

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد خيرى سعيد المقصود عبد147193

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عبسى محمد عمر147194

الشرقيةالعلمىمبصرعلوان السيد احمد محمد147195

الشرقيةالعلمىمبصرموسى هللا عبد سعيد محمد147196

الشرقيةالعلمىمبصرزكى محمد عصام محمد147197

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سالمه يوسف محمد147198

الشرقيةالعلمىمبصرالفلكى حسن خليل عادل محمود147199

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد حسينى الفتاح عبد محمود147200

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد عطيه محمود147201

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حسن محمد محمود147202

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حموده محمد محمود147203

الشرقيةالعلمىمبصرالستار عبد محمد طلعت مصطفى147204

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه العال عبد محمد ابراهيم147205

الشرقيةالعلمىمبصرخميس الفتاح عبد على حموده احمد147206

الشرقيةالعلمىمبصرعجوه السيد محمد سعد احمد147207

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمد صباح محمد احمد147208

الشرقيةالعلمىمبصرالغفار عبد محمد الشحات محمد احمد147209

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد حسينى مصطفى القادر عبد147210

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد يسرى هللا عبد147211

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد السيد محمد عالء147212

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد عطيه ثروت عطيه147213

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد امين فوزى طارق147214

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد السيد محمد147215

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد السيد محمد147216

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد حسن سعد حازم محمد147217

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد هللا عبد رضا محمد147218

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد ابراهيم عادل مصطفى147219

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم حسين محمد ابراهيم147220

الشرقيةالعلمىمبصرغبن حسن هللا عبد احمد السيد احمد147221

الشرقيةالعلمىمبصرالواحد عبد محمد محمد حسن احمد147222

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد على خالد احمد147223

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد ابراهيم محمد احمد147224

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم سليمان محمد محمد احمد147225

الشرقيةالعلمىمبصريونس حسن محمد محمد احمد147226

الشرقيةالعلمىمبصرهللا نصر حسن على محمد احمد147227

الشرقيةالعلمىمبصرسليم حسن فاروق ياسر احمد147228

الشرقيةالعلمىمبصرحسن هللا عبد احمد حسن اسالم147229
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ثانردين ميت

ثانردين ميت

ثانردين ميت

ن423ردين ميت

ن423ردين ميت

ثانردين ميت

راسبردين ميت

ن453ردين ميت

ثانردين ميت

ن545ردين ميت

ن541ردين ميت

ن446ردين ميت

ن523ردين ميت

ن442ردين ميت

ن405ردين ميت

ن608ردين ميت

ن518ردين ميت

ن538الحلمية

ن610الحلمية

ن450الحلمية

ن438الحلمية

ن409الحلمية

ن330الحلمية

ن460الحلمية

ن421الحلمية

ن470الحلمية

ن467الحلمية

ن614الحلمية

ن453الحلمية

ن500الحلمية

ن493الحلمية

ن380الحلمية

ن551الصوة

ن567الصوة

ن553الصوة

ن605الصوة

ن601الصوة

ن621الصوة

ن468الصوة

ن507الصوة

ن622الصوة

ن489الصوة
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد اسالم147230

الشرقيةالعلمىمبصرالشحات احمد محمد محمد بالل147231

الشرقيةالعلمىمبصرصالح محمد الحميد عبد حسن147232

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن وائل حسن147233

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد عطوه خالد147234

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد على محمد رمضان147235

الشرقيةالعلمىمبصرزقزوق ابراهيم محمد الغنى عبد يسرى زياد147236

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد السيد شادى147237

الشرقيةالعلمىمبصرصبره موسى السيد هللا عبد ادهم الرحمن عبد147238

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد احمد السالم عبد عمرو147239

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد على فوزى عالء147240

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد على محمد العزيز عبد147241

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على عطيه محيى الرحمن عبد147242

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد محمد الرحمن عبد147243

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور رمضان على كريم147244

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود اللطيف عبد محمود الدين كريم147245

الشرقيةالعلمىمبصرغبن محمد مصطفى هللا عبد شحته مالك147246

الشرقيةالعلمىمبصرعبيد احمد فرج احمد محمد147247

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد محمد حسن السيد محمد147248

الشرقيةالعلمىمبصرعجالن محمد محمد هللا عبد السيد محمد147249

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السالم عبد احمد محمد147250

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمود السيد محمود147251

الشرقيةالعلمىمبصرالسنطاوى مصطفى على جمال محمد147252

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان سعيد محمد سعيد محمد147253

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسينى محمد سعيد محمد147254

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد عطيه سعيد محمد147255

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه محمد محمد صابر محمد147256

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد الدين سعد هللا عبد محمد147257

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمد صابر محمد147258

الشرقيةالعلمىمبصرعويضه محمد عطيه السيد عادل محمد147259

الشرقيةالعلمىمبصرالصبوه محمود احمد محمد محسن محمد147260

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد عادل مهند147261

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار عليوه احمد محمد محمد مصطفى147262

الشرقيةالعلمىمبصرشاهين محمد صقر مصطفى يحى محمد147263

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الحميد عبد محمد ماهر محمد147264

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم فتحى محمد هانى147265

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد مؤمن وسيم147266

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد احمد ابراهيم147267

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد محمد ابراهيم147268

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حفنى محمد محمد ابراهيم147269

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد ابراهيم الرحيم عبد ابراهيم احمد147270

الشرقيةالعلمىمبصررمضان الطاهر اسماعيل احمد147271
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الشرقيةالعلمىمبصربدر عيد جاد السيد احمد147272

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد ابراهيم السيد احمد147273

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد السيد احمد147274

الشرقيةالعلمىمبصرالصغير احمد الهادى احمد147275

الشرقيةالعلمىمبصرسرحان محمد باز جالل احمد147276

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد جمال احمد147277

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد حسين احمد147278

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد على احمد صالح احمد147279

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمد محمد صالح احمد147280

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمود صالح احمد147281

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد احمد السيد طارق احمد147282

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه امين الحكيم عبد احمد147283

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمود العزيز عبد احمد147284

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم اسماعيل المعبود عبد احمد147285

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود الكريم عبد الحميد عبد احمد147286

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد سعيد حسينى احمد147287

الشرقيةالعلمىمبصرباز محمد احمد هللا عبد احمد147288

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه الرحمن عبد لطفى احمد147289

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن محمد احمد147290

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد السيد محمد احمد147291

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فؤاد سامى محمد احمد147292

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الجواد عبد عطيه محمد احمد147293

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد مرسى محمد محمد احمد147294

الشرقيةالعلمىمبصرعلى المعبود عبد محمود احمد147295

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد نادر احمد147296

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسن وائل احمد147297

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الفتوح ابو الرحمن عبد ضياء ادهم147298

الشرقيةالعلمىمبصرالبغدادى محمد الحليم عبد محمد ادهم147299

الشرقيةالعلمىمبصريونس محمد السيد اسماعيل147300

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد اللطيف عبد اسماعيل147301

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مأمون على محمود انس147302

الشرقيةالعلمىمبصرالديب محمد متولى محمد السيد باسل147303

الشرقيةالعلمىمبصرالتواب عبد محمد على صالح ثروت147304

الشرقيةالعلمىمبصرغريب السيد على السيد جهاد147305

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فتوح متولى حازم147306

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد الفتاح عبد العظيم عبد حسام147307

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد اسماعيل درويش احمد خالد147308

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد جاد احمد جاد خالد147309

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد الصبور عبد محمد خالد147310

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه الرحمن عبد محمد نبيل خالد147311

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى احمد مصطفى زياد147312

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد رأفت سامى147313
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ثانصقر كفر

ن527صقر كفر

ن517صقر كفر

ن494صقر كفر

ثانصقر كفر

ن516صقر كفر

ن631صقر كفر

ن554صقر كفر

ن491صقر كفر

ن560صقر كفر

ن515صقر كفر

ن506صقر كفر

ن482صقر كفر

ن521صقر كفر

ن557صقر كفر

ن608صقر كفر

ن457صقر كفر

متخلفصقر كفر

ن434صقر كفر

ن603صقر كفر

ن430صقر كفر

ن508صقر كفر

ن543صقر كفر

ن551صقر كفر

ن617صقر كفر

ن439صقر كفر

ن436صقر كفر

ثانصقر كفر

ن467صقر كفر

ن543صقر كفر

ن564صقر كفر

ن540صقر كفر

ثانصقر كفر

ن641صقر كفر

ن396صقر كفر

ثانصقر كفر

راسبصقر كفر

ن533صقر كفر

ن490صقر كفر

ن643صقر كفر

ن433صقر كفر

ن599صقر كفر
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطا سليم اشرف سليم147314

الشرقيةالعلمىمبصرهالل هللا عبد محمد العزيز عبد شريف147315

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد على صالح الدين صالح147316

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود المنعم عبد طارق147317

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى احمد حسين الحميد عبد147318

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم رزق الرحمن عبد147319

الشرقيةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد عطيه سعيد الرحمن عبد147320

الشرقيةالعلمىمبصرفرج محمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد147321

الشرقيةالعلمىمبصرعباس ابراهيم حسن السالم عبد147322

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى احمد اللطيف عبد محمود اللطيف عبد147323

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد حامد ثروت هللا عبد147324

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى مرسى احمد محمد هللا عبد147325

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد شحاته محمد هللا عبد147326

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد فتحى محمد هللا عبد147327

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السالم عبد محروس عاطف عصام147328

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد السيد ايمن عمرو147329

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد السيد عمرو147330

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد المنعم عبد محمد المنعم عبد147331

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السميع عبد الحميد عبد عماد147332

الشرقيةالعلمىمبصرالطوخى محمد السيد محمد عمر147333

الشرقيةالعلمىمبصراحمد اسماعيل المنعم عبد اسماعيل فارس147334

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد على انور فارس147335

الشرقيةالعلمىمبصرالغرباوى السيد فتحى محمد فتحى147336

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى صبرى عادل كريم147337

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم العال عبد محمد كريم147338

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سليمان محمد محمد كمال147339

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على محمد مصطفى محمد147340

الشرقيةالعلمىمبصرالمجد ابو اسماعيل احمد محمد147341

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل على احمد محمد147342

الشرقيةالعلمىمبصرصالح احمد السيد محمد147343

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد السيد محمد147344

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد فايد محمد بكر ابو محمد147345

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم امين نبيل امين محمد147346

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد ثابت محمد147347

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد جمال محمد147348

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمود خالد محمد147349

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد خضر محمد147350

الشرقيةالعلمىمبصرالدين عز احمد رضا محمد147351

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد الغنى عبد رضا محمد147352

الشرقيةالعلمىمبصرحافظ الرحمن عبد محمد سعيد محمد147353

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد سالم محمد محمود محمد147354

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد محمود هانى محمد147355
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ن511صقر كفر

ن567صقر كفر

ن606صقر كفر

راسبصقر كفر

ن456صقر كفر

ثانصقر كفر

متخلفصقر كفر

ن597صقر كفر

ن614صقر كفر

ن482صقر كفر

ن450صقر كفر

ن553صقر كفر

ن608صقر كفر

ن621صقر كفر

ثانصقر كفر

ن524صقر كفر

ن509صقر كفر

ثانصقر كفر

ثانصقر كفر

ثانصقر كفر

ن436صقر كفر

ن408صقر كفر

ثانصقر كفر

ثانصقر كفر

ثانصقر كفر

ثانصقر كفر

راسبصقر كفر

ن414صقر كفر

ثانصقر كفر

راسبصقر كفر

ن393صقر كفر

راسبصقر كفر

ن500صقر كفر

ن486صقر كفر

ن409صقر كفر

ن526صقر كفر

ن438صقر كفر

ن483صقر كفر

ن494صقر كفر

راسبصقر كفر

ن516صقر كفر

ن603صقر كفر
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الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى السيد الحميد عبد محمد147356

الشرقيةالعلمىمبصرشبل فرج عطيه محمد147357

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد بدارن فتحى محمد147358

الشرقيةالعلمىمبصرصالح احمد سليم محمد محى147359

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم العال عبد محمد فتحى مدحت147360

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد محمد مدحت147361

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد العال عبد محمد محمود147362

الشرقيةالعلمىمبصرعلى القادر عبد السيد العظيم عبد محمود147363

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد محمد الهادى محمود147364

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود الكريم عبد الحميد عبد محمود147365

الشرقيةالعلمىمبصراحمد احمد محمد الكريم عبد محمود147366

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود هللا عبد محمد محمود147367

الشرقيةالعلمىمبصرعلى خبيرى مصطفى الدين حسام مصطفى147368

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد انور سمير مصطفى147369

الشرقيةالعلمىمبصرحافظ الرحمن عبد يوسف محمد مصطفى147370

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمود هللا عبد معاذ147371

الشرقيةالعلمىمبصرغريب السيد على محمد مؤمن147372

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد ابراهيم احمد147373

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد حسن اسماعيل احمد147374

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الشافعى السيد احمد147375

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد الفتاح عبد ثروت احمد147376

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عبده حسينى احمد147377

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد غريب صبرى احمد147378

الشرقيةالعلمىمبصرعامر على اللطيف عبد هللا عبد احمد147379

الشرقيةالعلمىمبصراحمد اسماعيل عصام احمد147380

الشرقيةالعلمىمبصرعامر احمد عامر على احمد147381

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد عاطف احمد147382

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد الرؤف عبد محمد احمد147383

الشرقيةالعلمىمبصرسالم هللا عبد محمد محمد احمد147384

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عثمان محمد احمد147385

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد مصطفى احمد147386

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد شحاته محمد اسامه147387

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد مدحت رامى147389

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان السالم عبد فرج رضا147390

الشرقيةالعلمىمبصرسليم سالم ابراهيم سالم147391

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد السعيد الحليم عبد147392

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى ابراهيم احمد خضر هللا عبد147393

الشرقيةالعلمىمبصريحى اسماعيل محمد صالح هللا عبد147394

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد اسماعيل مجدى هللا عبد147395

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد الرؤف عبد محمد عثمان147396

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد اسماعيل منصور عصام147397

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد على محمود على147398
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ن592صقر كفر

ن596صقر كفر

ن629صقر كفر

ن618صقر كفر

ن609صقر كفر

ن638صقر كفر

ن426صقر كفر

ثانصقر كفر

ثانصقر كفر

ن560صقر كفر

راسبصقر كفر

ن544صقر كفر

ن510صقر كفر

ن497صقر كفر

ن479صقر كفر

ن586صقر كفر

ثانصقر كفر

ن466الصورة

ثانالصورة

ثانالصورة

ثانالصورة

ن414الصورة

ثانالصورة

ن389الصورة

ن528الصورة

ن547الصورة

ثانالصورة

ثانالصورة

ن478الصورة

ن578الصورة

ن479الصورة

ن566الصورة

ن459الصورة

ثانالصورة

ن525الصورة

راسبالصورة

ن396الصورة

ن511الصورة

ن502الصورة

ن382الصورة

راسبالصورة

ن570الصورة
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد احمدى عمار147399

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد حسن احمد عمر147400

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود احمد عمر147401

الشرقيةالعلمىمبصرسليم سالم صالح عمرو147402

الشرقيةالعلمىمبصرناصر محمد كمال محمود كمال147403

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم خليل ابراهيم السيد محمد147404

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم السيد محمد147405

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد عطيه رمضان محمد147406

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على الرحمن عبد محمد147407

الشرقيةالعلمىمبصرعلى على المعز عبد محمد147408

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل الدين سعد هانى محمد147409

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد ابراهيم محمود147410

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد احمد محمود147411

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمد محمود147412

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد مصطفى147414

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السالم عبد السيد مؤمن147415

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود السيد نادر147416

الشرقيةالعلمىمبصرحسن المنعم عبد السالم عبد احمد147417

الشرقيةالعلمىمبصرزيد ابو السيد عثمان احمد147418

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السيد فوزى احمد147419

الشرقيةالعلمىمبصرجاد احمد محمد احمد147420

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد ايهاب السيد147421

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد مرسى احمد محمد السيد147422

الشرقيةالعلمىمبصربندارى جاد حسن الرحمن عبد147423

الشرقيةالعلمىمبصرحسيبه ابو محمد حسيبه ابو على147424

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الوهاب عبد محمد ماهر147425

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد سعيد محمد147426

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد الحميد عبد محمد147427

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد محمد محمد147428

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد مصطفى محمد147429

الشرقيةالعلمىمبصرعلى البارى عبد منصور محمد147430

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد الرحمن عبد يحيى احمد محمود147431

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد على محمود147432

الشرقيةالعلمىمبصرالقادرمحمود عبد محمد محمود147433

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد احمد مصطفى147434

الشرقيةالعلمىمبصروهبه السيد اسماعيل احمد147435

الشرقيةالعلمىمبصرعمر عثمان السيد احمد147436

الشرقيةالعلمىمبصرطه الفتاح عبد خالد احمد147437

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل خضر عطيه اسماعيل147438

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود حسن هللا عبد حسن هللا عبد147439

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فاروق محمد فاروق147440

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد محمد147441
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ن607الصورة

متخلفالصورة

ن442الصورة

متخلفالصورة

ن433الصورة

ن577الصورة

ن544الصورة

ن506الصورة

ن527الصورة

ن625الصورة

ن622الصورة

ن460الصورة

ن407الصورة

ن602الصورة

ن599الصورة

ثانالصورة

ن461الصورة

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

راسبابوحريز

راسبابوحريز

ن502ابوحريز

ن419ابوحريز

ن390ابوحريز

ن511ابوحريز

ن454ابوحريز

ثانابوحريز

ن529ابوحريز

ثانابوحريز

راسبابوحريز

ن468ابوحريز

ن404ابوحريز

ثانابوحريز

ن476نجاح الشيخ

ن615نجاح الشيخ

ن428نجاح الشيخ

ن562نجاح الشيخ

ثاننجاح الشيخ

ن415نجاح الشيخ

ن480نجاح الشيخ
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الشرقيةالعلمىمبصرالنادى منصور احمد محمد147442

الشرقيةالعلمىمبصرالمتولى الرحمن عبد السيد محمد147443

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عشماوى الفتاح عبد محمد147444

الشرقيةالعلمىمبصررمضان اللطيف عبد عثمان محمد147445

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد سامى ابراهيم147446

الشرقيةالعلمىمبصرصالح محمد على ابراهيم على ابراهيم147447

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته اسماعيل اشرف احمد147448

الشرقيةالعلمىمبصرالبيلى الغنى عبد السيد احمد147449

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى كامل مصطفى عثمان احمد147450

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد بدوى السيد147451

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الستارحسن عبد محمد ايمن147452

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد طه محمد الهادى147453

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عطيه محمد خالد147454

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد الحميد عبد العليم عبد عاصم147455

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد العباس ابو صالح هللا عبد147456

الشرقيةالعلمىمبصرصالح الدين على على ايهاب على147457

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد السيد تامر فارس147458

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد حسن زيد ابو رضا محمد147459

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد محمد احمد محمد147460

الشرقيةالعلمىمبصرضيف السيد سالم عالء محمد147461

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد السيد محمود محمد147462

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد طه مصطفى محمد147463

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور طه هيكل محمد147464

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد ابراهيم سامى محمود147465

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الرحيم عبد قطب على محمود147466

الشرقيةالعلمىمبصرالمعاطى ابو ابراهيم عصام ابراهيم147467

الشرقيةالعلمىمبصرالستار عبد عمر النجا ابو احمد147468

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الغنى عبد حسام احمد147469

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمود الباسط عبد احمد147470

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الفتاح عبد الكريم عبد احمد147471

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطيه يوسف عطيه احمد147472

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد فتحى محمود انور147473

الشرقيةالعلمىمبصرناصر محبوب عباس ناصر هللا عبد147474

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد محمود ابراهيم عمر147475

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمد محمد محمد عمرو147476

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد السيد احمد محمد147477

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل غريب بهاء محمد147478

الشرقيةالعلمىمبصرسليم مسلم سالمه جمال محمد147479

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور سالم صالح محمد147480

الشرقيةالعلمىمبصراالمير حسن اسماعيل احمد محمود147481

الشرقيةالعلمىمبصرالمرسى الفتاح عبد فكرى محمود147482

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد الباز احمد ممدوح147483
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ن380نجاح الشيخ

ثاننجاح الشيخ

ن598نجاح الشيخ

راسبنجاح الشيخ

ن488صقر اوالد

ن498صقر اوالد

ن637صقر اوالد

ثانصقر اوالد

راسبصقر اوالد

ن461صقر اوالد

ن453صقر اوالد

ن446صقر اوالد

ن471صقر اوالد

راسبصقر اوالد

ن535صقر اوالد

ن467صقر اوالد

ن500صقر اوالد

راسبصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ن601صقر اوالد

ثانصقر اوالد

ن406صقر اوالد

ثانصقر اوالد

راسباالزهار قصاصين

ن467االزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ن618االزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين

ن509االزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ن642االزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ن443االزهار قصاصين

ن506االزهار قصاصين

راسباالزهار قصاصين
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الشرقيةالعلمىمبصرزاهر احمد ابراهيم احمد ابراهيم147484

الشرقيةالعلمىمبصرسالم سليمان شهبو ابراهيم147485

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد احمد شحاته احمد147486

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على امين عماد احمد147487

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى االحمدى حلمى عزت احمد147488

الشرقيةالعلمىمبصرسعد الصاوى الحميد عبد ايهاب147489

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على سعيد احمد السيد147490

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد فرج السيد147491

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد محمد سمير حسام147492

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم خيرى محمد خيرى147493

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد عثمان شهاب147494

الشرقيةالعلمىمبصرالقوى عبد الغفار عبد حموده عمرو147495

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد حسن الرحمن عبد عمرو147496

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد محمود مؤمن147497

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الفضل ابو محمد147498

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد االحمدى رأفت محمد147499

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد السيد الوهاب عبد محمد147500

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد عبادى محمود محمد147501

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم مصطفى محمد147502

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الشبراوى محمد ياسر محمد147503

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد احمد ابراهيم احمد محمود147504

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمد محمد منصور147505

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى الفتاح عبد حسن ابراهيم147506

الشرقيةالعلمىمبصرعبده احمد محمد ابراهيم147507

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عطا المقصود عبد العابدين زين احمد147508

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن سالم احمد147509

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد هللا عبد عاشور احمد147510

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد فتحى حسينى147511

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم العظيم عبد طه الحكيم عبد طه147512

الشرقيةالعلمىمبصرامين عثمان محمد محمد هللا عبد147513

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد محمد حبيش عالء147514

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم سامى عالء147515

الشرقيةالعلمىمبصرهمام على محمد على147516

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى حلمى صالح عماد147517

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد اسماعيل محمد147518

الشرقيةالعلمىمبصرجبر محمد السادات محمد147519

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد رمضان محمد147520

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد صالح محمد147521

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد عادل محمد147522

الشرقيةالعلمىمبصراحمد العابدين زين مأمون محمد147523

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد الحميد عبد محمود147524

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد مسعد حاتم ابراهيم147525
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ثانالصوفية

ثانالصوفية

ثانالصوفية
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ن496الصوفية

راسبالصوفية

راسبالصوفية

متخلفالصوفية

ثانالصوفية

متخلفالصوفية

راسبالصوفية

راسبالصوفية

ن483الصوفية

ثانالصوفية

ثانالصوفية

ن418الصوفية

ثانالصوفية

راسبالصوفية

راسبالصوفية

ثانالصوفية

ثانالصوفية

ن393تلراك

ثانتلراك

ثانتلراك

راسبتلراك

راسبتلراك

ثانتلراك

ثانتلراك

ثانتلراك

ثانتلراك

متخلفتلراك

راسبتلراك

ن522تلراك

ن450تلراك

ثانتلراك

ن395تلراك

ن423تلراك

راسبتلراك

ثانتلراك

ن510تلراك

ن405السوق مشتول
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الشرقيةالعلمىمبصرالفقى هللا عبد التواب عبد رضا احمد147526

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم مسلم احمد الفتاح عبد احمد147527

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد احمد147528

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى نجاتى مصطفى محمد احمد147529

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه عبده السيد رفاعى ادهم147530

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمد احمد اسامه147531

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل الدين نور العظيم عبد السيد بكر147532

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد محمد مجدى خالد147533

الشرقيةالعلمىمبصرالدين علم حسن محمد السعيد محمد حسنى خيرى147534

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار محمود الخالق عبد محمود سيف147535

الشرقيةالعلمىمبصرالشامى يمانى حسان عاطف طلعت147536

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاد الحميد عبد محمد الحميد عبد147537

الشرقيةالعلمىمبصرغنيم دسوقى الحميد عبد احمد الرحمن عبد147538

الشرقيةالعلمىمبصرالجندى على حسن الدين حسام الرحمن عبد147539

الشرقيةالعلمىمبصرعواد محمد العربى محمد رضا الرحمن عبد147540

الشرقيةالعلمىمبصرالبرى بكرى محمد شحته الرحمن عبد147541

الشرقيةالعلمىمبصرعرفه محمد تهامى القادر عبد محمد الرحمن عبد147542

الشرقيةالعلمىمبصرسعد احمد سيد الحسينى محمد عصام الرؤف عبد147543

الشرقيةالعلمىمبصربندارى السيد العزيز عبد السيد العزيز عبد147544

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم فرماوى محمد ابراهيم هللا عبد147545

الشرقيةالعلمىمبصرسبتان محمد عباس المنعم عبد هللا عبد147546

الشرقيةالعلمىمبصرعطا محمد العاطى عبد محمود هللا عبد147547

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد الهادى عبد احمد الهادى عبد147548

الشرقيةالعلمىمبصرعويشه هللا عبد العظيم عبد السعيد عمر147549

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الشين السعيد محمد محمد عمر147550

الشرقيةالعلمىمبصرالفار عفيفى على السيد احمد محمد147551

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق احمد محمود احمد محمد147552

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عطا عيسى محمد محمد رضا محمد147553

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد العظيم عبد طلعت محمد147554

الشرقيةالعلمىمبصرندا السيد محمد طلعت محمد147555

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فوزى محمد عالء محمد147556

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد الدين عماد محمد147557

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد العال ابو مجدى محمد147558

الشرقيةالعلمىمبصرعماره على محمود كمال محمود محمد147559

الشرقيةالعلمىمبصرالشين على الشين احمد هشام محمد147560

الشرقيةالعلمىمبصرالشافعى محمد احمد محمود147561

الشرقيةالعلمىمبصرطعيمه على محمد محمد محمود147562

الشرقيةالعلمىمبصرسعفان البلتاجى محمد محمد وليد147563

الشرقيةالعلمىمبصررشاد محمد فتحى ايمن احمد147564

الشرقيةالعلمىمبصردرويش احمد احمد حسن احمد147565

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان العظيم عبد الحليم عبد رمزى احمد147566

الشرقيةالعلمىمبصركركور محمد رضا انس147567
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ن415السوق مشتول
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ن422السوق مشتول
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راسبالسوق مشتول

ن477السوق مشتول

ن406السوق مشتول

ن390السوق مشتول

ن507السوق مشتول

ن402السوق مشتول

ثانالسوق مشتول

راسبالسوق مشتول

ثانالسوق مشتول

ن454السوق مشتول

راسبالسوق مشتول

ن515السوق مشتول

راسبالسوق مشتول

راسبالسوق مشتول

ن539السوق مشتول

ن395السوق مشتول

ن464السوق مشتول

ثانالسوق مشتول

ن465السوق مشتول

ثانالسوق مشتول

ن426السوق مشتول

ن514السوق مشتول

راسبالسوق مشتول

ن416السوق مشتول

ثانالسوق مشتول

ثانابراش كفر

ن562ابراش كفر

ثانابراش كفر

ن585ابراش كفر
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الشرقيةالعلمىمبصرعمير الخالق عبد هللا عبد محمود حسن147568

الشرقيةالعلمىمبصردرويش الهادى محمد سعيد اشرف سعيد147569

الشرقيةالعلمىمبصرعيد احمد السيد محمد سعيد147570

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد احمد سليمان السيد الرحمن عبد147571

الشرقيةالعلمىمبصرصالح على الحفيظ عبد سعيد الرحمن عبد147572

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود الصادق عبد رشدى محمد عزت الرحمن عبد147573

الشرقيةالعلمىمبصردرويش احمد احمد محمد هللا عبد147574

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الزهرى ابراهيم محمد عمار147575

الشرقيةالعلمىمبصرالال عبد محمد محمد السيد صبحى عمرو147576

الشرقيةالعلمىمبصردرويش حسين يوسف مالك147577

الشرقيةالعلمىمبصرمطاوع محمد السيد احمد محمد147578

الشرقيةالعلمىمبصرربيع على السيد محمد عاطف محمد147579

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد محمود محمد147580

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمود المنعم عبد نادر محمد147581

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل احمد محمود احمد محمود147582

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد محمد محمود147583

الشرقيةالعلمىمبصرالشامى رفعت يحيى المقصود عبد يوسف147584

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد السيد احمد147585

الشرقيةالعلمىمبصرعياد محمد احمد حسين احمد147586

الشرقيةالعلمىمبصرسبع العزيز عبد محمد عماد احمد147587

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه احمد سعيد احمد اسالم147588

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد السيد السيد اسالم147589

الشرقيةالعلمىمبصرطلبه احمد سيد السيد عاطف السيد147590

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم سلطان ابراهيم ايمن حسام147591

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العظيم عبد رشاد خالد147592

الشرقيةالعلمىمبصرحجازى هاشم عطيه محمد عطيه147593

الشرقيةالعلمىمبصرالجندى امام المنيرى محمد مجدى على147594

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد امين حامد السيد عمار147595

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد امين حامد السيد ماهر147596

الشرقيةالعلمىمبصرعكر مصطفى محمد احمد سيد محمد147597

الشرقيةالعلمىمبصرالنحاس مرسى حجاج مرسى محمد147598

الشرقيةالعلمىمبصرالجندى امام العرب عز اشرف محمود147599

الشرقيةالعلمىمبصرحسين الدسوقى ابراهيم ايمن محمود147600

الشرقيةالعلمىمبصرعلى سيد حسن احمد147601

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد سعيد رأفت احمد147602

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عزيز ناصر احمد147603

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد نشأت احمد147604

الشرقيةالعلمىمبصرسيد ابراهيم محمود اسالم147605

الشرقيةالعلمىمبصرحمد رياض حسن رياض حسين147606

الشرقيةالعلمىمبصرالعادلى فرج المحمدى محمد رباح هللا عبد147607

الشرقيةالعلمىمبصرالليسى بندارى ابراهيم محمد147608

الشرقيةالعلمىمبصرفرحات السيد محمد احمد محمد147609
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ن489دهمشا

ن497دهمشا

ن420دهمشا

ن558دهمشا

ثاندهمشا

ثاندهمشا

ن516دهمشا

ن476دهمشا

ن533دهمشا
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمود سعيد سيد محمد147610

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه جوده عطيه محمد147611

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد محمد محمود محمد147612

الشرقيةالعلمىمبصرسليم الليسى بندارى محمود147613

الشرقيةالعلمىمبصرعلوان محمود عامر محمود147614

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الحميد عبد النبى عبد محمود147615

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد خالد ناصر147616

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمود اشرف اسامه147617

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد توفيق ثروت اسامه147618

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود جابر توفيق اشرف147619

الشرقيةالعلمىمبصريمانى السيد جمال السيد147620

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد شحته وائل باسل147621

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاد حسن محمود سعيد حسن147622

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد محمد زياد147623

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد محمد الرحمن عبد147624

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد السيد رمضان هللا عبد147625

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد عثمان الدين عالء عثمان147626

الشرقيةالعلمىمبصرعرابى محمد مصطفى احمد محمد147627

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل احمد السيد سعيد محمد147628

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد على محمد147629

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود جابر نشأت محمد147630

الشرقيةالعلمىمبصرخلف صبرى حسن جمال محمود147631

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد يونس احمد اسامه147632

الشرقيةالعلمىمبصراحمد المطلب عبد يسرى بالل147633

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد الباسط عبد محمد سعودى147634

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد البصير عبد محمد سعودى147635

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عطيه السيد شهاب147636

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حجاب محمد الرحمن عبد147637

الشرقيةالعلمىمبصرطلبه محمد محمود الرحمن عبد147638

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد عمر147639

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد سمير عمرو147640

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد سامح مازن147641

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمدى احمد محمد147642

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد السيد محمد147643

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه الدين زين الطاهر محمد147644

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على حنونى محمد147645

الشرقيةالعلمىمبصرفرج محمد ربيع محمد147646

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على عطيه محمد147647

الشرقيةالعلمىمبصرحامد عطيه هشام محمد147648

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد احمد محمود147649

الشرقيةالعلمىمبصربكرى محمد ناصر محمود147650

الشرقيةالعلمىمبصرن سليما العظيم عبد السيد معتصم147651
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ثاندهمشا

ثاندهمشا

ن583دهمشا

ن450دهمشا

ن430دهمشا

ثاندهمشا

ن476دهمشا

ن540النموذجى مكه

ن545النموذجى مكه

ثانالنموذجى مكه

متخلفالنموذجى مكه

ن483النموذجى مكه

ن598النموذجى مكه

ن613النموذجى مكه

ن590النموذجى مكه

ن506النموذجى مكه

ن435النموذجى مكه

ن394النموذجى مكه

ن552النموذجى مكه

ن532النموذجى مكه

ن576النموذجى مكه

ن597النموذجى مكه

ن604بالشرقية المحمودية

راسببالشرقية المحمودية

ثانبالشرقية المحمودية

راسببالشرقية المحمودية

ن508بالشرقية المحمودية

متخلفبالشرقية المحمودية

ن640بالشرقية المحمودية

راسببالشرقية المحمودية

ن638بالشرقية المحمودية

ثانبالشرقية المحمودية

ن545بالشرقية المحمودية

ن619بالشرقية المحمودية

ن420بالشرقية المحمودية

ن413بالشرقية المحمودية

ن565بالشرقية المحمودية

ن498بالشرقية المحمودية

ن439بالشرقية المحمودية

ن602بالشرقية المحمودية

ثانبالشرقية المحمودية

ن604بالشرقية المحمودية
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الشرقيةالعلمىمبصررجب ابراهيم الرحمن عبد ابراهيم147652

الشرقيةالعلمىمبصرالطاهر محمد عمر جهاد احمد147653

الشرقيةالعلمىمبصرالرشيد عبد السيد صابر احمد147654

الشرقيةالعلمىمبصرغنيم محمد محمد احمد اسامه147655

الشرقيةالعلمىمبصرصالح حسن السيد الحميد عبد السيد147656

الشرقيةالعلمىمبصرزهران السالم عبد جمال السالم عبد جمال147657

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد النبوى محمد خالد147658

الشرقيةالعلمىمبصرامين السالم عبد يحيى طارق147659

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد ابراهيم احمد الرحمن عبد147660

الشرقيةالعلمىمبصرعمار زينهم السيد الرحمن عبد147661

الشرقيةالعلمىمبصرعباس السيد محمد سامى الرحمن عبد147662

الشرقيةالعلمىمبصررفاعى الرحمن عبد هللا عبد الرحمن عبد147663

الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد السيد محمد الرحمن عبد147664

الشرقيةالعلمىمبصرسعود على العظيم عبد مجدى العظيم عبد147665

الشرقيةالعلمىمبصرحلمى المنعم عبد ممدوح الرحمن عبد147666

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى الوهاب عبد احمد الوهاب عبد147667

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد على ممدوح على147668

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد القادر عبد احمد عمر147669

الشرقيةالعلمىمبصرنجدى صدقى عباس عمر147670

الشرقيةالعلمىمبصربشير محمد على الرحمن عبد عمر147671

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد متولى احمد محمد147672

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد على ابراهيم السادات محمد147673

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمود تامر محمد147674

الشرقيةالعلمىمبصرالغريب محمد محمد جمال محمد147675

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد هللا نصر السيد حسام محمد147676

الشرقيةالعلمىمبصرجاهين محمد محمد ابراهيم خالد محمد147677

الشرقيةالعلمىمبصرعوده الحميد عبد احمد رجب محمد147678

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه سعيد العزب سعيد محمد147679

الشرقيةالعلمىمبصررضوان محمد سليم سعيد محمد147680

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى محمد محمد طارق محمد147681

الشرقيةالعلمىمبصرسالم احمد محمود محمد العظيم عبد محمد147682

الشرقيةالعلمىمبصرجبرى محمد النبى عبد محمد147683

الشرقيةالعلمىمبصرغالى عطوه نبيل هانى محمد147684

الشرقيةالعلمىمبصرعمران محمد زكريا محمد وائل محمد147685

الشرقيةالعلمىمبصرهنداوى حسن محمد ابراهيم ضياء محمود147686

الشرقيةالعلمىمبصرالظواهرى احمد هانى محمود147687

الشرقيةالعلمىمبصراالشقر السيد سعيد محمد احمد معتصم147688

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد فاروق ياسر مهند147689

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد السيد مؤمن147690

الشرقيةالعلمىمبصرجوده هللا فتح محمود هشام147691

الشرقيةالعلمىمبصرعلى مصطفى على يوسف147692

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم العال عبد هاشم ابراهيم147693
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ن545النموذجى الصفوة

ن440النموذجى الصفوة

ن618النموذجى الصفوة

ن475النموذجى الصفوة

ن578النموذجى الصفوة

ن473النموذجى الصفوة

ن592النموذجى الصفوة

ثانالنموذجى الصفوة

ن573النموذجى الصفوة

ن463النموذجى الصفوة

ن508النموذجى الصفوة

ن427النموذجى الصفوة

ن458النموذجى الصفوة

ن533النموذجى الصفوة

ن410النموذجى الصفوة

ن559النموذجى الصفوة

ن609النموذجى الصفوة

ن410النموذجى الصفوة

ن624النموذجى الصفوة

ن606النموذجى الصفوة

ن622النموذجى الصفوة

ن522النموذجى الصفوة

ثانالنموذجى الصفوة

ن494النموذجى الصفوة

ن414النموذجى الصفوة

ن423النموذجى الصفوة

ن614النموذجى الصفوة

ن437النموذجى الصفوة

ن567النموذجى الصفوة

ن582النموذجى الصفوة

ن420النموذجى الصفوة

ثانالنموذجى الصفوة

ثانالنموذجى الصفوة

ن629النموذجى الصفوة

ن624النموذجى الصفوة

ن487النموذجى الصفوة

ن461النموذجى الصفوة

ن606النموذجى الصفوة

ن618النموذجى الصفوة

ن497النموذجى الصفوة

ن570النموذجى الصفوة

راسببالشرقية جهينة
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد اسالم147694

الشرقيةالعلمىمبصرعمران عطيه السيد عطيه السيد147695

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد السيد147696

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد احمد147697

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد رأفت احمد147698

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسين محمدى احمد147699

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد احمد شريف147700

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد جاسر الرحمن عبد147701

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد حسن عمر147702

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن احمد محمد147703

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد محمد147704

الشرقيةالعلمىمبصرالحوت محجوب المنعم عبد فؤاد محمد147705

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار على السيد محمد احمد محمد147706

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على بكرى محمد147707

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد الشاورى محمد147708

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عطا احمد السيد محمد147709

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد سليمان محمد147710

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد الحميد عبد محمد147711

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن المنعم عبد محمد147712

الشرقيةالعلمىمبصرفرج بيومى السالم عبد عطيه محمد147713

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد وجيه محمد147714

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد البدوى السيد الحميد عبد محمود147715

الشرقيةالعلمىمبصربندارى محمد احمد عصام محمود147716

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد على مصطفى147717

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سليمان احمد نادر147718

الشرقيةالعلمىمبصربندارى محمد احمد عصام هادى147719

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد حسين هيثم147720

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد ابراهيم حسن ابراهيم147721

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحليم عبد حمدى احمد147722

الشرقيةالعلمىمبصرعرابى محمد محسن احمد147723

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المقصود عبد محمد احمد147724

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان امين ممتاز احمد147725

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمد سعيد ادهم147726

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الصغير محمد صبحى رؤف147727

الشرقيةالعلمىمبصرسالم شحاته محمد ايمن عاصم147728

الشرقيةالعلمىمبصرجبريل سليمان محمد ابراهيم الرحمن عبد147729

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان اسماعيل على محمد الرحمن عبد147730

الشرقيةالعلمىمبصرعامر البحطيطى السيد محمد هللا عبد147731

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد جاد محمد عصام147732

الشرقيةالعلمىمبصرخاطر منصور الغنى عبد العزيز عبد عالء147733

الشرقيةالعلمىمبصررمضان رجب احمد على147734

الشرقيةالعلمىمبصرعمر على محمد على عمرو147735
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ن616بالشرقية جهينة

ن437بالشرقية جهينة

ن431بالشرقية جهينة

راسببالشرقية جهينة

ثانبالشرقية جهينة

ن531بالشرقية جهينة

ن379بالشرقية جهينة

ن558بالشرقية جهينة

ن606بالشرقية جهينة

ن506بالشرقية جهينة

ن612بالشرقية جهينة

ن545بالشرقية جهينة

ن597بالشرقية جهينة

ثانبالشرقية جهينة

ن445بالشرقية جهينة

ن482بالشرقية جهينة

ن585بالشرقية جهينة

ن469بالشرقية جهينة

ن528بالشرقية جهينة

ن448بالشرقية جهينة

ثانبالشرقية جهينة

ن572بالشرقية جهينة

ن445بالشرقية جهينة

ن579بالشرقية جهينة

ثانبالشرقية جهينة

ن452بالشرقية جهينة

ثانبالشرقية جهينة

ثانبالشرقية جهينة

ثانالنموذجى صقر كفر

ن502النموذجى صقر كفر

ن567النموذجى صقر كفر

ن457النموذجى صقر كفر

ن493النموذجى صقر كفر

ن598النموذجى صقر كفر

ن509النموذجى صقر كفر

ن442النموذجى صقر كفر

ن439النموذجى صقر كفر

ثانالنموذجى صقر كفر

ثانالنموذجى صقر كفر

ن408النموذجى صقر كفر

ن451النموذجى صقر كفر

ن598النموذجى صقر كفر
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الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد اسماعيل محمد147736

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد شحاته حسينى محمد147737

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد بيومى بيومى عصام محمد147738

الشرقيةالعلمىمبصراحمد بدوى اسماعيل محمود147739

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد سعيد اللطيف عبد محمود147740

الشرقيةالعلمىمبصرالبرى محمد حسين يوسف عالء يوسف147741

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد اسماعيل محمد يوسف147742

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد حسن ابراهيم147743

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد حسين ابراهيم147744

الشرقيةالعلمىمبصرصالح نصر اسماعيل احمد147745

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل صابر احمد147746

الشرقيةالعلمىمبصرسالم رزق صابر احمد147747

الشرقيةالعلمىمبصرمبارك محمد محمد عادل احمد147748

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل صبحى محمد احمد147749

الشرقيةالعلمىمبصرصالح محمد رشاد اسماعيل147750

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد محمد القسام147751

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد سامى انس147752

الشرقيةالعلمىمبصرعقل السيد حسن حسام147753

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسين صالح حسين147754

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطوه محمد شعيب147755

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد147756

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الحميد عبد عمر147757

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عطيه محمد عمر147758

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمود محمد كريم147759

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد محمود احمد محمد147760

الشرقيةالعلمىمبصردرهوس محمد محمد حسن محمد147761

الشرقيةالعلمىمبصراحمد صالح خالد محمد147762

الشرقيةالعلمىمبصرسرور عليوه دسوقى الديدامونى محمد147763

الشرقيةالعلمىمبصرمبارك محمد محمد عادل محمد147764

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان احمد فتحى محمد147765

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمود محمد محمود147766

الشرقيةالعلمىمبصرحنضل الدايم عبد فضل ثابت مصطفى147767

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد طلعت مصطفى147768

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود ثروت يحى147769

االسماعيليةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمود يسرى احمد147770

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد رمضان هالل اسامه147771

االسماعيليةالعلمىمبصرفرحان ابراهيم فرحان عواد سمير147772

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد احمد الحليم عبد147773

االسماعيليةالعلمىمبصرطنطاوى عطيه سعيد احمد الرحمن عبد147774

االسماعيليةالعلمىمبصرعيد محمد ضاحى يوسف الرحمن عبد147775

االسماعيليةالعلمىمبصرنصار فرحان نصر العزيز عبد147776

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى سميرمحمد الغفار عبد147777
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ن449النموذجى صقر كفر

ن394النموذجى صقر كفر

ن493النموذجى صقر كفر

ثانالنموذجى صقر كفر

ثانالنموذجى صقر كفر

ن368النموذجى صقر كفر

ن518النموذجى صقر كفر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

ن461حافظ بكفر ابوبكر

ن419حافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

ن414حافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

ثانحافظ بكفر ابوبكر

ثانحافظ بكفر ابوبكر

ن462حافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

ن552االسماعيلية

ن579االسماعيلية

ن442االسماعيلية

ن468االسماعيلية

ن509االسماعيلية

ن498االسماعيلية

ن374االسماعيلية

ن378االسماعيلية
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االسماعيليةالعلمىمبصرعلى حسين محمد هللا عبد147778

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى هللا عبد محمد هللا عبد147779

االسماعيليةالعلمىمبصركريم محمد محمد هللا عبد147780

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد منصور محمد عمار147781

االسماعيليةالعلمىمبصرسليم عيد ياسر عمار147782

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد على ناصر عمر147783

االسماعيليةالعلمىمبصرسليم عيد ابراهيم عيد147784

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد كمال احمد كمال147785

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد عباس احمد محمد147786

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد السيد السيد محمد147787

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد ممتاز محمد سامح محمد147788

االسماعيليةالعلمىمبصرحسين احمد سليمان محمد147789

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى محمد الفتاح عبد صالح محمد147790

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمود عبده عادل محمد147791

االسماعيليةالعلمىمبصرنصر ابراهيم عمرو محمد147792

االسماعيليةالعلمىمبصرهالل السيد محمد مصطفى محمد147793

االسماعيليةالعلمىمبصرهادى محمد وائل محمد147794

االسماعيليةالعلمىمبصرالرازق عبد محمد شريف محمود147795

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حسن اسماعيل مصطفى147796

االسماعيليةالعلمىمبصرعاشور مرزوق محمد مصطفى147797

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد عامر محمد سامى يوسف147798

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد محمد محمود يوسف147799

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد الحليم عبد مدحت احمد147800

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد محمد السيد ابراهيم147801

االسماعيليةالعلمىمبصرالغنى عبد الدين محى شريف ابراهيم147802

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمود حسين المعاطى ابو احمد147803

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى احمد الدين حسام احمد147804

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى احمد هللا عبد احمد147805

االسماعيليةالعلمىمبصرعوض محمد الفتاح عبد احمد147806

االسماعيليةالعلمىمبصرعلوان ابراهيم علوان احمد147807

االسماعيليةالعلمىمبصرسليم احمد مصطفى محمد احمد147808

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد احمد احمد اسالم147809

االسماعيليةالعلمىمبصرصبحى محمد اسامه اسالم147810

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمود محمد عاشور اسالم147811

االسماعيليةالعلمىمبصراسماعيل سالم عيد اسالم147812

االسماعيليةالعلمىمبصراسماعيل الرحمن عبد مصلح اسالم147813

االسماعيليةالعلمىمبصرسالمه عبده صالح انس147814

االسماعيليةالعلمىمبصرحامد السيد ايمن الحسن147815

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد العال عبد محمد حسين147816

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن فتحى حسن حمزه147817

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد الدين سعد سيد سعد147818

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد الدين سيف147819
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ن502االسماعيلية

ن588االسماعيلية

ن582االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن477االسماعيلية

ن376االسماعيلية

ن366االسماعيلية

ن560االسماعيلية

ن443االسماعيلية

ن625االسماعيلية

ن484االسماعيلية

ن528االسماعيلية

ن513االسماعيلية

ن403االسماعيلية

ن618االسماعيلية

ن605االسماعيلية

ن578االسماعيلية

ن604االسماعيلية

ن599االسماعيلية

راسباالسماعيلية

ن470االسماعيلية

راسباالسماعيلية

ن629النموذجى نوح ال

ن397النموذجى نوح ال

ن484النموذجى نوح ال

ن417النموذجى نوح ال

ن450النموذجى نوح ال

ن442النموذجى نوح ال

ن411النموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ن411النموذجى نوح ال

راسبالنموذجى نوح ال

ن411النموذجى نوح ال

ن631النموذجى نوح ال

راسبالنموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ن531النموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ن471النموذجى نوح ال

ن516النموذجى نوح ال
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االسماعيليةالعلمىمبصرهللا فتح محمد احمد الحكيم عبد147820

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد محمد الحميد عبد147821

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن محمد سيد احمد الرحمن عبد147822

االسماعيليةالعلمىمبصرعدلو الحميد عبد عدلو الرحمن عبد147823

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم كمال محمد الرحمن عبد147824

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد على احمد هللا عبد147825

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد على عماد هللا عبد147826

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى هللا عبد147827

االسماعيليةالعلمىمبصرخضر ابو خضير ابو محمد عمار147828

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد سالم احمد عمر147829

االسماعيليةالعلمىمبصرالكريم عبد محمد مجدى عمر147830

االسماعيليةالعلمىمبصرمتولى عادل محمد عمر147831

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن العزيز عبد عربى عمرو147832

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد مجدى147833

االسماعيليةالعلمىمبصرالحميد عبد الرحمن عبد احمد محمد147834

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمود فاروق حمدان محمد147835

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد العليم عبد شريف محمد147836

االسماعيليةالعلمىمبصرالحمد ابو الحسن ابو طارق محمد147837

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد السيد الرحمن عبد محمد147838

االسماعيليةالعلمىمبصرمهدى احمد عثمان محمد147839

االسماعيليةالعلمىمبصرطلب غانم عوض محمد147840

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى اسماعيل محمود محمد147841

االسماعيليةالعلمىمبصرحسين سليمان يحيى محمد147842

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد محمود السيد محمود147843

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى انور مظهر معتز147844

االسماعيليةالعلمىمبصراسماعيل سالم عيد نادر147845

االسماعيليةالعلمىمبصرالداودى غريب الدين عالء وليد147846

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد عادل يوسف147847

االسماعيليةالعلمىمبصراللطيف عبد الحميد عبد محسن يوسف147848

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد فاروق محمد يوسف147849

االسماعيليةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد محمد يوسف147850

االسماعيليةالعلمىمبصرخليل محمد محمود يوسف147851

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد منصور مختار يوسف147852

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمود على محمود السيد احمد147853

االسماعيليةالعلمىمبصرالمنعم عبد العزيز عبد ايمن احمد147854

االسماعيليةالعلمىمبصرصالح ابراهيم السالم عبد شحته احمد147855

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى موسى احمد غريب احمد147856

االسماعيليةالعلمىمبصرجاد حمدان محمد احمد147857

االسماعيليةالعلمىمبصرعواد حسين عاطف امجد147858

االسماعيليةالعلمىمبصرسالم محمد حنيدق احمد الرحمن عبد147859

االسماعيليةالعلمىمبصرالعال عبد احمد سيد خالد عمار147860

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم يوسف الرحمن عبد عمر147861
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ن505النموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ن449النموذجى نوح ال

ن591النموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ن469النموذجى نوح ال

ن555النموذجى نوح ال

ن496النموذجى نوح ال

ن587النموذجى نوح ال

ن548النموذجى نوح ال

راسبالنموذجى نوح ال

ن531النموذجى نوح ال

ن510النموذجى نوح ال

ن617النموذجى نوح ال

ن560النموذجى نوح ال

ن488النموذجى نوح ال

ن423النموذجى نوح ال

ن443النموذجى نوح ال

ن491النموذجى نوح ال

ن381النموذجى نوح ال

ن451النموذجى نوح ال

ن427النموذجى نوح ال

ن416النموذجى نوح ال

ن429النموذجى نوح ال

ن445النموذجى نوح ال

ن356النموذجى نوح ال

ن439النموذجى نوح ال

ن416النموذجى نوح ال

راسبالنموذجى نوح ال

ن377النموذجى نوح ال

ن590النموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ن544فايد

ن397فايد

ن395فايد

راسبفايد

ن538فايد

ن424فايد

ن422فايد

ن510فايد

ن485فايد
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االسماعيليةالعلمىمبصرعلى احمد كمال محمد كمال147862

االسماعيليةالعلمىمبصرالخالق عبد توفيق محمد مازن147863

االسماعيليةالعلمىمبصرشحاته محمد العال عبد احمد محمد147864

االسماعيليةالعلمىمبصرالمحسن عبد محمد احمد محمد147865

االسماعيليةالعلمىمبصرشافعى محمد السيد محمد147866

االسماعيليةالعلمىمبصرعثمان محفوظ جابر محمد147867

االسماعيليةالعلمىمبصرسالم رشدى حسين خالد محمد147868

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم احمد صابر محمد147869

االسماعيليةالعلمىمبصرالصمد عبد قرنى غريب محمد147870

االسماعيليةالعلمىمبصردرويش محمد فتحى محمد147871

االسماعيليةالعلمىمبصرحامد على محمود محمد147872

االسماعيليةالعلمىمبصرسليمان محمد هانى محمد147873

االسماعيليةالعلمىمبصررفعت محمود سامى محمود147874

االسماعيليةالعلمىمبصرمنصور محمود عماد محمود147875

االسماعيليةالعلمىمبصرعثمان محفوظ خالد يوسف147876

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم جابر ابراهيم احمد147877

االسماعيليةالعلمىمبصرفرحات على التميمى عبده احمد147878

االسماعيليةالعلمىمبصركامل محمد عياد احمد147879

االسماعيليةالعلمىمبصرسليم سليمان سليم صالح147880

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد فتحى محمد الرحمن عبد147881

االسماعيليةالعلمىمبصرسليمان سالم محمد هللا عبد147882

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم هللا عبد محمد مصطفى هللا عبد147883

االسماعيليةالعلمىمبصرحسين فتحى حسين فادى147884

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد مبارك محمود مبارك147885

االسماعيليةالعلمىمبصرسعيد جمعه شعراوى محمد147886

االسماعيليةالعلمىمبصربهجان الرازق عبد السعيد الرازق عبد محمد147887

االسماعيليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد محمد147888

االسماعيليةالعلمىمبصرعامر الرحمن عبد على محمد147889

االسماعيليةالعلمىمبصرحموده على على على محمد147890

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى محمد على محمد147891

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد محمود محمد147892

االسماعيليةالعلمىمبصرمرزوق عثمان محمود محمد147893

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد محمد حسن محمود147894

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد عطيه محمد محمود147895

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حسنى احمد147896

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد الحلبى الرحمن عبد احمد147897

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن على محمد عماد احمد147898

االسماعيليةالعلمىمبصرراجح احمد الغنى عبد محمد احمد147899

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد سالم اسالم147900

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى غريب رفعت خالد147901

االسماعيليةالعلمىمبصرفرج سعيد اشرف هللا عبد147902

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد فرج هللا عبد147903
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ن514فايد

ن516فايد

ن576فايد

ثانفايد

ن521فايد

ثانفايد

ثانفايد

ثانفايد

ن371فايد

ثانفايد

ن416فايد

ن386فايد

ن488فايد

ن430فايد

ن381فايد

راسباالبطال

ثاناالبطال

ثاناالبطال

راسباالبطال

ثاناالبطال

ثاناالبطال

ثاناالبطال

ثاناالبطال

ن380االبطال

ن395االبطال

ن430االبطال

ن393االبطال

راسباالبطال

ثاناالبطال

راسباالبطال

ثاناالبطال

ثاناالبطال

راسباالبطال

ثاناالبطال

ثانابوراجح

ن542ابوراجح

راسبابوراجح

ن410ابوراجح

ثانابوراجح

راسبابوراجح

ثانابوراجح

ن382ابوراجح
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االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم هللا عبد ابراهيم الوهاب عبد147904

االسماعيليةالعلمىمبصرسالم عرفات سالم عرفات147905

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد برعى اللطيف عبد محمد كريم147906

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد خليل السيد محمد147907

االسماعيليةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد السيد محمد147908

االسماعيليةالعلمىمبصرسالمه ابراهيم سالمه محمد147909

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمود محمد هللا عبد مجدى محمود147910

االسماعيليةالعلمىمبصراالعصر على محمود مصطفى147911

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد السيد حميده يوسف147912

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد محمد السيد على يوسف147913

االسماعيليةالعلمىمبصرحمود ابراهيم السيد احمد147914

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم السيد هللا عبد احمد147915

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد ناصر احمد147916

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن احمد ياسر احمد147917

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمد ايمن147918

االسماعيليةالعلمىمبصرسليم رأفت هانى اسالم147919

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد محمد شحاته حسام147920

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم على محمد حمزه147921

االسماعيليةالعلمىمبصرجنيدى محمد جنيدى زياد147922

االسماعيليةالعلمىمبصرسعيد محمد اسامه صالح147923

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد سيد سيد الرحمن عبد147924

االسماعيليةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم صالح الرحمن عبد147925

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى المنعم عبد على اللطيف عبد147926

االسماعيليةالعلمىمبصرمتولى محمود خالد عمر147927

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد محمد عمرو147928

االسماعيليةالعلمىمبصرالعزيز عبد صالح فتحى فؤاد147929

االسماعيليةالعلمىمبصرعمر قطب احمد محمد147930

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى محمد احمد محمد147931

االسماعيليةالعلمىمبصرخليل حسين سليمان محمد147932

االسماعيليةالعلمىمبصرالجليل عبد سمير عالء محمد147933

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد احمد جمال محمود147934

االسماعيليةالعلمىمبصرشنان محمد فتحى محمود147935

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم المنعم عبد محمد محمود147936

االسماعيليةالعلمىمبصرسالم اللطيف عبد هللا عبد مصطفى147937

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى الحميد عبد محمود مصطفى147938

االسماعيليةالعلمىمبصرسليم الفتاح عبد احمد معاذ147939

االسماعيليةالعلمىمبصرالعال عبد احمد السيد يوسف147940

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم محمد الحميد عبد ابراهيم احمد147941

االسماعيليةالعلمىمبصرسليم محمد السيد جميل احمد147942

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى محمد ابراهيم حمدى احمد147943

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد اسماعيل محسن احمد147944

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن على السيد محمد احمد147945
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ثانابوراجح

ثانابوراجح

ن608ابوراجح

ن536ابوراجح

ثانابوراجح

ثانابوراجح

راسبابوراجح

ثانابوراجح

ثانابوراجح

ثانابوراجح

راسبجبر محمد

ثانجبر محمد

راسبجبر محمد

ثانجبر محمد

ن453جبر محمد

ن425جبر محمد

ثانجبر محمد

ثانجبر محمد

ن505جبر محمد

ن390جبر محمد

ثانجبر محمد

ثانجبر محمد

ن479جبر محمد

ن457جبر محمد

ثانجبر محمد

ن442جبر محمد

ن422جبر محمد

ن589جبر محمد

ن604جبر محمد

ن624جبر محمد

ن457جبر محمد

ن530جبر محمد

ثانجبر محمد

راسبجبر محمد

ن581جبر محمد

ن467جبر محمد

ن510جبر محمد

ن582الكبير التل

ن508الكبير التل

ن616الكبير التل

ن558الكبير التل

ن584.5الكبير التل
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االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد غريب رضا ادهم147946

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد محمد حسن اسامه147947

االسماعيليةالعلمىمبصرحجازى محمد حسن محمد السيد147948

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن محمود محمود محمد حمدى147949

االسماعيليةالعلمىمبصررمضان محمد على رضا رامى147950

االسماعيليةالعلمىمبصرنجم سليمان حسانين نبيل الرحمن عبد147951

االسماعيليةالعلمىمبصرالعزيز عبد الفتاح عبد هشام الفتاح عبد147952

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمود احمد محمد سعيد هللا عبد147953

االسماعيليةالعلمىمبصرسالم محمد السيد المنعم عبد هللا عبد147954

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن حامد محمد جمال على147955

االسماعيليةالعلمىمبصررمضان محمد على محمود على147956

االسماعيليةالعلمىمبصرالعال عبد جمعه احمد حسن عمر147957

االسماعيليةالعلمىمبصرالسالم عبد الحميد عبد سعيد عمر147958

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى احمد على كريم147959

االسماعيليةالعلمىمبصرالنمر حامد على حامد احمد محمد147960

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن غريب حسن محمد147961

االسماعيليةالعلمىمبصرخليل ابراهيم الدين صالح محمد147962

االسماعيليةالعلمىمبصرغنيمى محمد ناصر محمد147963

االسماعيليةالعلمىمبصرنجم سليمان السيد هانى محمد147964

االسماعيليةالعلمىمبصربالسى مصطفى محمد مصطفى147965

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد جمال مؤمن147966

االسماعيليةالعلمىمبصرالصادق عبد مصطفى عالء ياسين147967

االسماعيليةالعلمىمبصرسالم فتحى النبى عبد احمد147968

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى احمد محمد احمد147969

االسماعيليةالعلمىمبصرعطيه عدلى ندهى احمد147970

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمود سعد وحيد احمد147971

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد محمود خالد اسامه147972

االسماعيليةالعلمىمبصرعوض السيد عوض السيد147973

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد محمود مصطفى السيد147974

االسماعيليةالعلمىمبصرنصر صالح امام حازم147975

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد احمد الرحمن عبد147976

االسماعيليةالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمد الرحمن عبد147977

االسماعيليةالعلمىمبصرعامر محمد حسن هللا عبد147978

االسماعيليةالعلمىمبصرالعزيز عبد خليل الدين نور عز147979

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى الدين نور على عمر147980

االسماعيليةالعلمىمبصرشكرى العزيز عبد محمود عمر147981

االسماعيليةالعلمىمبصرالرحمن عبد حسن محمود عياد147982

االسماعيليةالعلمىمبصرعثمان فؤاد على فؤاد147983

االسماعيليةالعلمىمبصرسليمان مبروك اسماعيل مبروك147984

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد محمد147985

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد على انور محمد147986

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى احمد جمال محمد147987
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ن540الكبير التل

ن643الكبير التل

ن538الكبير التل

ن604الكبير التل

ن526الكبير التل

ن604الكبير التل

ن558الكبير التل

ن612الكبير التل

ن470الكبير التل

ن407الكبير التل

ن630الكبير التل

ن559الكبير التل

ن609الكبير التل

ثانالكبير التل

ن453الكبير التل

ن597الكبير التل

راسبالكبير التل

ن532الكبير التل

ن529الكبير التل

ن508الكبير التل

ن605الكبير التل

ن450الكبير التل

ن416غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ن467غرب القنطرة

ن489غرب القنطرة

ن485غرب القنطرة

ن437غرب القنطرة

ن460غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

ن497غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ن456غرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

ن450غرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

ن533غرب القنطرة

ن356غرب القنطرة

ن410غرب القنطرة

ن584غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة
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االسماعيليةالعلمىمبصرعطيه محمد شعبان محمد147988

االسماعيليةالعلمىمبصرغازى محمد صبرى محمد147989

االسماعيليةالعلمىمبصررمضان محمد عادل محمد147990

االسماعيليةالعلمىمبصرعمر محمد عمر محمد147991

االسماعيليةالعلمىمبصرالصبى العليم عبد احمد محمود147992

االسماعيليةالعلمىمبصرعيسى محمد احمد محمود147993

االسماعيليةالعلمىمبصرالحسينى كامل كامل مصطفى147994

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد محمد وليد147995

االسماعيليةالعلمىمبصرطه قناوى ناجح ابراهيم147996

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد الجواد عبد الباسط عبد احمد147997

االسماعيليةالعلمىمبصرالديب محمد محمد احمد147998

االسماعيليةالعلمىمبصرمحيسن سالم سليمان عمر147999

االسماعيليةالعلمىمبصرالعال عبد عبده صالح محمد148000

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد نصار حامد محمود148001

االسماعيليةالعلمىمبصرعثمان محمود حمدى مصطفى148002

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم محمد مدحت هشام148003

بورسعيدالعلمىمبصرغنيم السيد موسى السيد احمد148004

بورسعيدالعلمىمبصرالديب محمد السيد السيد الرحمن عبد148005

بورسعيدالعلمىمبصرمحمد احمد فوزى محمد عالء148006

بورسعيدالعلمىمبصرحبيب محمود محمد اشرف محمد148007

بورسعيدالعلمىمبصرالحداد العزيز عبد محمد جمعه محمد148008

بورسعيدالعلمىمبصرعلى اسماعيل الحميد عبد دهشان محمد148009

بورسعيدالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى148010

بورسعيدالعلمىمبصربكر محمد محمد ايمن احمد148011

بورسعيدالعلمىمبصرمصطفى الرفاعى محمد سمير احمد148012

بورسعيدالعلمىمبصرطلعت محمد ياسر احمد148013

بورسعيدالعلمىمبصرالباز السيد يوسف اسالم148014

بورسعيدالعلمىمبصرصالح الدسوقى ابراهيم وليد زياد148015

بورسعيدالعلمىمبصرالعتمه احمد فتحى محمود صهيب148016

بورسعيدالعلمىمبصرغانم سليمان خضر محمد سامى الرحمن عبد148017

بورسعيدالعلمىمبصرسالم المجد ابو الحميد عبد محمد الرحمن عبد148018

بورسعيدالعلمىمبصربركات محمد مصطفى الرحمن عبد148019

بورسعيدالعلمىمبصرسالم بدوى عادل عالء148020

بورسعيدالعلمىمبصرحسنين دسوقى محمد عجمى على148021

بورسعيدالعلمىمبصرحجازى ابو عبده حسنى محمد148022

بورسعيدالعلمىمبصرمنصور اللطيف عبد منصور عمر148023

بورسعيدالعلمىمبصرنوفل العال عبد فتحى محمد على فتحى148024

بورسعيدالعلمىمبصرصبيحى محمد محمد ابراهيم محمد148025

بورسعيدالعلمىمبصرالسيد يوسف الراضى عبد احمد محمد148026

بورسعيدالعلمىمبصراحمد التميمى محمد احمد محمد148027

بورسعيدالعلمىمبصربكرى على حسن حسن محمد148028

بورسعيدالعلمىمبصردرويش محمد السعيد الفتاح عبد محمد148029
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راسبغرب القنطرة

ن512غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ن443غرب القنطرة

ن484غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

راسبغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ن477شرق القنطرة

ن468شرق القنطرة

ثانشرق القنطرة

ن436شرق القنطرة

ن474شرق القنطرة

ن532شرق القنطرة

ن417شرق القنطرة

ن440.5شرق القنطرة

ن485التجريبى بورفؤاد

ن460التجريبى بورفؤاد

ثانالتجريبى بورفؤاد

ثانالتجريبى بورفؤاد

ن545التجريبى بورفؤاد

ن561التجريبى بورفؤاد

ن558التجريبى بورفؤاد

ن632التجريبى الزهور

ن599التجريبى الزهور

راسبالتجريبى الزهور

ن459التجريبى الزهور

ن503التجريبى الزهور

راسبالتجريبى الزهور

راسبالتجريبى الزهور

ن571التجريبى الزهور

ن383التجريبى الزهور

ن444التجريبى الزهور

راسبالتجريبى الزهور

ن536التجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ن413.5التجريبى الزهور

ن560التجريبى الزهور

ن526التجريبى الزهور

ن384التجريبى الزهور

ن444التجريبى الزهور

ن374التجريبى الزهور
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بورسعيدالعلمىمبصرشحبر محمد السيد عماد محمد148030

بورسعيدالعلمىمبصرداود العال عبد اسماعيل فاروق محمد148031

بورسعيدالعلمىمبصرالسيد منصور عثمان محمد محمد148032

بورسعيدالعلمىمبصرمحمد الجرايحى حسن محمود محمد148033

بورسعيدالعلمىمبصرالعطا ابو العطا ابو محمد وائل محمد148034

بورسعيدالعلمىمبصرالدايم عبد احمد محمود ايهاب محمود148035

بورسعيدالعلمىمبصرالعمرى حسن فؤاد ثروت محمود148036

بورسعيدالعلمىمبصرمحمود السيد الكريم جاد جمال معاذ148037

بورسعيدالعلمىمبصرجبريل السالم عبد السميع عبد جالل مهند148038

بورسعيدالعلمىمبصرالسيد محمد حسن خالد يوسف148039

بورسعيدالعلمىمبصرابراهيم على محمد هشام يوسف148040

بورسعيدالعلمىمبصرالهادى عبد ناصف ناجى ابراهيم148041

بورسعيدالعلمىمبصرسحلول احمد عرفات احمد احمد148042

بورسعيدالعلمىمبصرالنقيب محمد احمد زكريا احمد148043

بورسعيدالعلمىمبصرحسين السيد السيد سمير احمد148044

بورسعيدالعلمىمبصرنصر سيد شعبان عصام احمد148045

بورسعيدالعلمىمبصرسليم ابراهيم ابراهيم هانىء باهلل المعتز148046

بورسعيدالعلمىمبصرالصياد صبيح محمد جالل سامى جالل148047

بورسعيدالعلمىمبصرسليمان احمد القادر عبد صابر زياد148048

بورسعيدالعلمىمبصراحمد محمد محمد عوض عالء148049

بورسعيدالعلمىمبصرابراهيم الدايم عبد على محمد عمر148050

بورسعيدالعلمىمبصرالهادى عبد عيسى حسين عيسى148051

بورسعيدالعلمىمبصرمصطفى ياسين محمد احمد محمد148052

بورسعيدالعلمىمبصرالسيد المنعم عبد سمير محمد148053

بورسعيدالعلمىمبصرمحمود حنفى محمد احمد محمود148054

بورسعيدالعلمىمبصرالشافعى المنعم عبد المنعم عبد محمود مصطفى148055

بورسعيدالعلمىمبصرمنصور احمد ابراهيم محمد يوسف148056

بورسعيدالعلمىمبصرالرحيم عبد فهيم ابراهيم اشرف احمد148057

بورسعيدالعلمىمبصراحمد محمد خضيرى احمد148058

بورسعيدالعلمىمبصرفهيم صادق الحسن ابو خالد148059

بورسعيدالعلمىمبصرعياد الغريب زكى محمد محمد خالد148060

بورسعيدالعلمىمبصرمحمد العال عبد السيد سليمان سيد148061

بورسعيدالعلمىمبصرالمجيد عبد الرازق عبد محمد عمر148062

بورسعيدالعلمىمبصرالشرقاوى احمد محمود ناصر عمرو148063

بورسعيدالعلمىمبصرسليمان منصور محمد محمد148064

بورسعيدالعلمىمبصراحمد سيد الخالق عبد محمد فوزى مدحت148065

بورسعيدالعلمىمبصريوسف نصر محمد احمد مروان148066

بورسعيدالعلمىمبصرالوفا ابو محمد رزق ياسر مصطفى148067

بورسعيدالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد على مصعب148068

بورسعيدالعلمىمبصرالسيد المصيلحى نصر السيد مهند148069

السويسالعلمىمبصرناصف السيد السيد السيد احمد148070

السويسالعلمىمبصرحسين مدبولى حسين محمد الحسين148071
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ن601التجريبى الزهور

ن476التجريبى الزهور

ن625التجريبى الزهور

راسبالتجريبى الزهور

ن540التجريبى الزهور

ن606التجريبى الزهور

ن597التجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ن626التجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ن536التجريبى الزهور

ن611بورسعيد

ثانبورسعيد

ن495بورسعيد

ثانبورسعيد

ثانبورسعيد

ن601بورسعيد

ن533بورسعيد

ثانبورسعيد

ثانبورسعيد

راسببورسعيد

ن367بورسعيد

راسببورسعيد

راسببورسعيد

راسببورسعيد

ن532بورسعيد

راسببورسعيد

ن487الهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

ن492الهادى عبد سالم

ن587الهادى عبد سالم

ن554الهادى عبد سالم

ن436الهادى عبد سالم

ن521الهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

راسبالهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

راسبالهادى عبد سالم

راسبالهادى عبد سالم

راسبالسويس

ثانالسويس
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السويسالعلمىمبصرحمزه عطا ابراهيم حمزه148072

السويسالعلمىمبصرعلى هاشم محمد رامى148073

السويسالعلمىمبصرالدين سعد حلمى احمد الرحمن عبد148074

السويسالعلمىمبصرالسيد محمد عباده الضاحى الرحمن عبد148075

السويسالعلمىمبصرالنبى عبد جالل محمد ايمن الرحمن عبد148076

السويسالعلمىمبصرالشحات العزيز عبد حسن محمد الرحمن عبد148077

السويسالعلمىمبصرشلبى محمود الدين كمال محمد الرحمن عبد148078

السويسالعلمىمبصرحافظ احمد مدحت الرحمن عبد148079

السويسالعلمىمبصرمحمد عيساوى صالح هللا عبد148080

السويسالعلمىمبصرالباجورى المعطى عبد طه محمد148081

السويسالعلمىمبصرالرحيم عبد خلف عادل محمد148082

السويسالعلمىمبصراحمد السيد رشدى محمد محمد148083

السويسالعلمىمبصربكرى محمد محمود محمد148084

السويسالعلمىمبصرنصير المجيد عبد احمد محمود148085

السويسالعلمىمبصرعلى محمود شعبان محمود148086

السويسالعلمىمبصرعطيه حنفى الدين عماد محمود148087

السويسالعلمىمبصرالفتاح عبد على هللا عبد الفتاح عبد يوسف148088

السويسالعلمىمبصرعفيفى محمد احمد محمد يوسف148089

السويسالعلمىمبصرالغنى عبد هللا عبد الغنى عبد ابراهيم148090

السويسالعلمىمبصربكرى السيد مهدى ايهاب احمد148091

السويسالعلمىمبصرموسى على خلف احمد148092

السويسالعلمىمبصرمحمد اسماعيل طارق احمد148093

السويسالعلمىمبصرمحمد عامر ابو غريب احمد148094

السويسالعلمىمبصرخليل عمران نبيل احمد148095

السويسالعلمىمبصراللطيف عبد خلف اشرف اسامه148096

السويسالعلمىمبصرواكد على الرحمن عبد محمد اسالم148097

السويسالعلمىمبصرمحمد السيد حمدى حازم148098

السويسالعلمىمبصرعلى على احمد ناصر حسن148099

السويسالعلمىمبصرعلى كامل اسامه خالد148100

السويسالعلمىمبصرابراهيم الفتاح عبد محمد زياد148101

السويسالعلمىمبصرصالح الزمزمى صالح احمد صالح148102

السويسالعلمىمبصرالقوى عبد محمد على محمد صالح148103

السويسالعلمىمبصرابراهيم عوض احمد الرحمن عبد148104

السويسالعلمىمبصرمحمد فكرى اشرف الرحمن عبد148105

السويسالعلمىمبصررضوان محمد مصطفى اشرف الرحمن عبد148106

السويسالعلمىمبصرمحمود الرحيم عبد الحسين الرحمن عبد148107

السويسالعلمىمبصرمحمد برعى الفتاح عبد ايمن الرحمن عبد148108

السويسالعلمىمبصرمحمد احمد محمد حسن الرحمن عبد148109

السويسالعلمىمبصرالاله عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن عبد148110

السويسالعلمىمبصرعلى الصغير على غريب الرحمن عبد148111

السويسالعلمىمبصرحسن سيد مصطفى الرحمن عبد148112

السويسالعلمىمبصراحمد اسماعيل العظيم عبد خالد العظيم عبد148113
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ثانالسويس

ثانالسويس

راسبالسويس

ثانالسويس

ثانالسويس

ثانالسويس

ن399السويس

ن560السويس

ثانالسويس

ن562السويس

ن436السويس

ثانالسويس

ن447السويس

ن430السويس

ثانالسويس

ثانالسويس

ن578السويس

ن447.5السويس

ن519النموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ن472النموذجى المستقبل

راسبالنموذجى المستقبل

راسبالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

راسبالنموذجى المستقبل

ن620النموذجى المستقبل

ن422النموذجى المستقبل

ن409النموذجى المستقبل

ن592النموذجى المستقبل

ن450النموذجى المستقبل

راسبالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

راسبالنموذجى المستقبل

راسبالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

راسبالنموذجى المستقبل

ن621النموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل
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السويسالعلمىمبصرالبيومى سند محمد احمد هللا عبد148114

السويسالعلمىمبصرالحميد عبد السالم عبد طارق هللا عبد148115

السويسالعلمىمبصرمحمد احمد عبده محمد عبده هللا عبد148116

السويسالعلمىمبصرمعوض فرج يحى هللا عبد148117

السويسالعلمىمبصربيوض اسماعيل طه شعبان على148118

السويسالعلمىمبصرمحمد محمود محمد كريم148119

السويسالعلمىمبصرعباس محمد بكر ابو ابراهيم محمد148120

السويسالعلمىمبصرالقادر عبد احمد زيد ابو محمد148121

السويسالعلمىمبصرعلى رمضان احمد محمد148122

السويسالعلمىمبصرالرحمن عبد الرحيم عبد امين محمد148123

السويسالعلمىمبصرغنيم عراقى غنيم جمال محمد148124

السويسالعلمىمبصرحميد احمد الحميد عبد خالد محمد148125

السويسالعلمىمبصرمحمد محمد فؤاد احمد عاصم محمد148126

السويسالعلمىمبصراسماعيل احمد ياسين محمود محمد148127

السويسالعلمىمبصرالحارونى احمد ياقوت هشام محمد148128

السويسالعلمىمبصريوسف خضارى يوسف محمد148129

السويسالعلمىمبصرالراوى محمود احمد محمود148130

السويسالعلمىمبصرالمولى عبد محمد نبيل محمود148131

السويسالعلمىمبصرزكى محمد الدين محيى زكى محمد الدين محيى148132

السويسالعلمىمبصرمصطفى جالل ناصر مروان148133

السويسالعلمىمبصرخليل حسين شعبان مصطفى148134

السويسالعلمىمبصرسليم على احمد هشام148135

السويسالعلمىمبصرهلهول موسى صالح هالل148136

السويسالعلمىمبصرعامر محمد السيد سمير يحى148137

السويسالعلمىمبصرامين على امين يوسف148138

السويسالعلمىمبصرابراهيم على احمد ابراهيم148139

السويسالعلمىمبصراللطيف عبد خضرى محمد احمد148140

السويسالعلمىمبصرفرحان حماد محمود احمد148141

السويسالعلمىمبصرمحمود محمد رجب اسالم148142

السويسالعلمىمبصرغريب السيد ابراهيم السيد148143

السويسالعلمىمبصراحمد على رأفت طه148144

السويسالعلمىمبصرمحمد ميهوب الظاهر عبد عمر148145

السويسالعلمىمبصريوسف السيد محمد فارس148146

السويسالعلمىمبصردسوقى محمود محمد السيد محمد148147

السويسالعلمىمبصرعطيه محمد عادل محمد148148

السويسالعلمىمبصرسليمان الحميد عبد الحكيم عبد محمد148149

السويسالعلمىمبصرمحمد على السيد محمود148150

السويسالعلمىمبصرقاسم على محمد على محمود148151

السويسالعلمىمبصرمحمد صبرى محمد محمود148152

سيناء شمالالعلمىمبصرهللا عوض العاطى عبد طريه ابو احمد148153

سيناء شمالالعلمىمبصرالرازق عبد احمد ايمان احمد148154

سيناء شمالالعلمىمبصرالخليلى غياض احمد حامد احمد148155
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ثانالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ن582النموذجى المستقبل

ن417النموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ن421النموذجى المستقبل

ن468النموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ن445النموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ن534النموذجى المستقبل

ن509النموذجى المستقبل

ن560النموذجى المستقبل

ن554النموذجى المستقبل

ن554النموذجى المستقبل

ن577النموذجى المستقبل

ن405النموذجى المستقبل

راسبالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

راسبالنموذجى المستقبل

ن583النموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ن502النموذجى المستقبل

راسبكبريت

راسبكبريت

ن355كبريت

راسبكبريت

راسبكبريت

راسبكبريت

راسبكبريت

راسبكبريت

راسبكبريت

ثانكبريت

راسبكبريت

راسبكبريت

راسبكبريت

راسبكبريت

ن475العريش

ن578العريش

ثانالعريش
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سيناء شمالالعلمىمبصرحسان احميد سليمان احمد148156

سيناء شمالالعلمىمبصرالمعراج محمد عطيه سمير احمد148157

سيناء شمالالعلمىمبصرعطيه مازن بالسى عطوه احمد148158

سيناء شمالالعلمىمبصرحنفى على محمد احمد148159

سيناء شمالالعلمىمبصرجوده على مصطفى احمد148160

سيناء شمالالعلمىمبصرالوهاب عبد احمد محمد ايمن اسامه148161

سيناء شمالالعلمىمبصرحجاب المغربى العبد عادل اسامه148162

سيناء شمالالعلمىمبصرعرب محمد الحميد عبد احمد فاروق اسالم148163

سيناء شمالالعلمىمبصراسماعيل القادر عبد محمد جمال اسماعيل148164

سيناء شمالالعلمىمبصرالفالوجى هللا عبد حمدان فيصل حمدان148165

سيناء شمالالعلمىمبصرقطب محمد قطب سيد148166

سيناء شمالالعلمىمبصرشحاته محمد الدين كمال محمد سامح شريف148167

سيناء شمالالعلمىمبصرالحلو هللا عبد احمد طارق صالح148168

سيناء شمالالعلمىمبصرابراهيم محمد حسنين محمد الرحمن عبد148169

سيناء شمالالعلمىمبصرالعايدى عطيه الكريم عبد خالد الكريم عبد148170

سيناء شمالالعلمىمبصرشلبى ابراهيم جمال هللا عبد148171

سيناء شمالالعلمىمبصرعيد دسوقى حسينى عمرو المنان عبد148172

سيناء شمالالعلمىمبصرعلى محمد الهادى عبد عالء الهادى عبد148173

سيناء شمالالعلمىمبصربدير على على ابراهيم على148174

سيناء شمالالعلمىمبصرهللا فتح الرحمن عبد محمد كمال على148175

سيناء شمالالعلمىمبصريعقوب راشد خير جمال عمر148176

سيناء شمالالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد محمد عمرو148177

سيناء شمالالعلمىمبصرغنيمه ابو ابراهيم الصاوى ابراهيم محمد148178

سيناء شمالالعلمىمبصرالعال ابو محمود احمد محمود احمد محمد148179

سيناء شمالالعلمىمبصرالخليلى حماده كامل اشرف محمد148180

سيناء شمالالعلمىمبصرالمكاوى العشماوى السعودى محمد148181

سيناء شمالالعلمىمبصرعطيه احمد الحافظ عبد محمد148182

سيناء شمالالعلمىمبصرهللا عبد سبته حسن هللا عبد محمد148183

سيناء شمالالعلمىمبصررزق حارس الستار عبد محروس محمد148184

سيناء شمالالعلمىمبصراحمد محمد ابراهيم مصطفى محمد148185

سيناء شمالالعلمىمبصرالعيسوى محمد العيسوى هانى محمد148186

سيناء شمالالعلمىمبصرحجاج محمد ابراهيم الحكيم عبد محمود148187

سيناء شمالالعلمىمبصرالخليلى حسنين حمدان محمود محمد محمود148188

سيناء شمالالعلمىمبصرالشامى محمد نجاح محمود148189

سيناء شمالالعلمىمبصرساطى ابو الحليم عبد الرحمن عبد مصطفى148190

سيناء شمالالعلمىمبصرسلمه ابو حسين يوسف محمد يوسف148191

سيناء شمالالعلمىمبصربسيونى ابراهيم رضا ابراهيم148192

سيناء شمالالعلمىمبصرالمنياوى السيد جابر السيد احمد148193

سيناء شمالالعلمىمبصردهشان محمد احمد حسن احمد148194

سيناء شمالالعلمىمبصرعلى احمد سالمه احمد148195

سيناء شمالالعلمىمبصرعطيه احمد سيد الموجود عبد محمد احمد148196

سيناء شمالالعلمىمبصرالحسينى عطا محمود احمد148197
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ثانالعريش

ثانالعريش

ن584العريش

ن544العريش

ن512العريش

ن532العريش

ثانالعريش

ن480العريش

ن456العريش

ن476العريش

ن527العريش

ن544العريش

ن498العريش

ن472العريش

ن423العريش

ن633العريش

ثانالعريش

ن441العريش

ن612العريش

ن450العريش

ن507العريش

ن566العريش

ن459العريش

ن580العريش

ن463العريش

ن579العريش

ثانالعريش

ن572العريش

ن518العريش

ثانالعريش

ثانالعريش

ن422العريش

ثانالعريش

ن459العريش

ن499العريش

ثانالعريش

متخلفابوطويلة

راسبابوطويلة

ن498ابوطويلة

ثانابوطويلة

ن509ابوطويلة

ن595ابوطويلة
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سيناء شمالالعلمىمبصرالشربينى الفتوح ابو رمضان النعمان148198

سيناء شمالالعلمىمبصرحسانين محمد احمد عصام انس148199

سيناء شمالالعلمىمبصرعطا فتحى محمد حاتم148200

سيناء شمالالعلمىمبصرشحاته بيومى جاد يحيى خالد148201

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد ناجى الحميد عبد عصام الحميد عبد148202

سيناء شمالالعلمىمبصربسيونى ابراهيم سمير سامى هللا عبد148203

سيناء شمالالعلمىمبصرابراهيم محمد على احمد سيد على148204

سيناء شمالالعلمىمبصرسليمان مسعد بشير محمد148205

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد موسى محمود هللا عبد محمد148206

سيناء شمالالعلمىمبصرموسى العدوى الواحد عبد محمد148207

سيناء شمالالعلمىمبصرعفيفى عطيه رزق عطيه محمد148208

سيناء شمالالعلمىمبصرعطيه الوهاب عبد مجدى محمد148209

سيناء شمالالعلمىمبصرحسين محمود محمد محمود محمد148210

سيناء شمالالعلمىمبصرحسن محمد السيد مصطفى محمد148211

سيناء شمالالعلمىمبصردندش محمد ابراهيم نزيه محمد148212

سيناء شمالالعلمىمبصرشرهان جمعه مصطفى احمد مصطفى148213

سيناء شمالالعلمىمبصرالصعيدى محمد فؤاد محمد ابراهيم يوسف148214

سيناء شمالالعلمىمبصرقابيل قنديل محمد اسامه148215

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمود محمد سيد شهيد148216

سيناء شمالالعلمىمبصرمصلح احمد محمد صالح148217

سيناء شمالالعلمىمبصردرويش امهاوش عوده محمد148218

سيناء شمالالعلمىمبصراحميدان هللا عبد جمعه خالد148219

سيناء شمالالعلمىمبصراحمد جمعان ابراهيم سيد148220

سيناء شمالالعلمىمبصرمسلم سالم المعطى عبد عيسى148222

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد سعد نصار محمد148223

سيناء شمالالعلمىمبصرعلى الجواد عبد على سالم مصطفى148224

سيناء شمالالعلمىمبصرعابد حميدان حماد وليد148225

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد اسماعيل محمد اسالم148226

سيناء شمالالعلمىمبصرصالح حسن الناصر عبد احمد148227

سيناء شمالالعلمىمبصرعلى محمدى محمد احمد148228

سيناء شمالالعلمىمبصرملوخيا احمد محمد اشرف148229

سيناء شمالالعلمىمبصرعلى محمد جمال خالد148230

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد صالح جمال صالح148231

سيناء شمالالعلمىمبصرالكومى محيى محمد الرحمن عبد148232

سيناء شمالالعلمىمبصرعلى العزيز عبد محمود العزيز عبد148233

سيناء شمالالعلمىمبصراالنور حسين الدين بهاء هللا عبد148234

سيناء شمالالعلمىمبصرابراهيم محمود فرج على148235

سيناء شمالالعلمىمبصرعامر احمد محمد جالل عمرو148236

سيناء شمالالعلمىمبصرموسى سليمان محمد عمر148237

سيناء شمالالعلمىمبصرحسن عوض مدحت عوض148238

سيناء شمالالعلمىمبصراالخريطى محمد احمد احمد محمد148239

سيناء شمالالعلمىمبصرفايد صديق عادل محمد148240
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ن624ابوطويلة

ن547ابوطويلة

ن541ابوطويلة

ن600ابوطويلة

ن565ابوطويلة

ن577ابوطويلة

ثانابوطويلة

ثانابوطويلة

ن525ابوطويلة

ثانابوطويلة

ثانابوطويلة

ثانابوطويلة

ن529ابوطويلة

راسبابوطويلة

ثانابوطويلة

ن523ابوطويلة

ن517ابوطويلة

ن587الجديد رفح

ثانالجديد رفح

ن539الجديد رفح

ثانالجديد رفح

ثانالماسورة

ثانالماسورة

ثانالماسورة

ن500الماسورة

ن519الماسورة

ثانالماسورة

ن569العبد بئر

ن583العبد بئر

ن594العبد بئر

ن553العبد بئر

ن573العبد بئر

ن544العبد بئر

ن619العبد بئر

ن570العبد بئر

ن572العبد بئر

ن643العبد بئر

ن635العبد بئر

ن638العبد بئر

ثانالعبد بئر

ن547العبد بئر

ن643العبد بئر
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سيناء شمالالعلمىمبصرعلى سالم الفتاح عبد محمد148241

سيناء شمالالعلمىمبصرالكريم عبد على محمد محمود148242

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد احمد صالح وليد148243

سيناء شمالالعلمىمبصرعيد حماد سليمان احمد148244

سيناء شمالالعلمىمبصرخورشيد حسن احمد محمد148245

سيناء شمالالعلمىمبصريونس الحميد عبد خميس محمد148246

سيناء شمالالعلمىمبصرمصطفى السيد مصطفى محمد148247

سيناء شمالالعلمىمبصرضعن ابو ابراهيم الحميد عبد صبحى محمود148248

سيناء شمالالعلمىمبصرعيد سالم فايز سالم148249

سيناء شمالالعلمىمبصرسالم حسين منصور صالح148250

سيناء شمالالعلمىمبصراحمد الشاطر احمد الرحمن عبد148251

سيناء شمالالعلمىمبصرالقصبى السيد العزيز عبد محمد حلمى كريم148252

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد سلمان الرحمن عبد محمد148253

سيناء شمالالعلمىمبصرعيد محمد العظيم عبد الناصر عبد محمد148254

سيناء شمالالعلمىمبصرصباح سليمان داود محمود148255

سيناء شمالالعلمىمبصرسالم حسين سليمان محمود148256

سيناء شمالالعلمىمبصركلوب سالم محمد محمود148257

سيناء جنوبالعلمىمبصرمنصور احمد محمود شحته احمد148258

سيناء جنوبالعلمىمبصرالسميع عبد محمد سالم طارق احمد148259

سيناء جنوبالعلمىمبصرغيث حسانين محمد احمد148260

سيناء جنوبالعلمىمبصرالفتاح عبد مصيلحى احمد مصيلحى احمد148261

سيناء جنوبالعلمىمبصرشحاته ابراهيم احمد السيد احمد امين148262

سيناء جنوبالعلمىمبصرالكسار السيد العظيم عبد عزت باسل148263

سيناء جنوبالعلمىمبصرالمرسى احمد العابدين زين ضياء148264

سيناء جنوبالعلمىمبصرطه ابو ابراهيم محمد ابراهيم الرحمن عبد148265

سيناء جنوبالعلمىمبصرالسيد محمد محمد هللا عبد148266

سيناء جنوبالعلمىمبصرنصير محمد السيد محمد148267

سيناء جنوبالعلمىمبصرطه محمد ذكى خالد محمد148268

سيناء جنوبالعلمىمبصرالفتاح عبد الفتاح عبد صابر محمد148269

سيناء جنوبالعلمىمبصرالشنيطى رزق محمد محمود عزمى محمد148270

سيناء جنوبالعلمىمبصرناصف رزق نبيل محمد148271

سيناء جنوبالعلمىمبصرعمران احمد محمد يحى محمد148272

سيناء جنوبالعلمىمبصرجباره سالم وحيد محمود148273

سيناء جنوبالعلمىمبصرمهنا سالم الفتاح عبد الحميد عبد مصطفى148274

سيناء جنوبالعلمىمبصرعباس عزت مجدى مصطفى148275

سيناء جنوبالعلمىمبصراحمد ربيع محمد معتز148276

سيناء جنوبالعلمىمبصرصادق رشدى محمد يوسف148277

سيناء جنوبالعلمىمبصرالبسيونى السيد محمد السيد صفوت148278

سيناء جنوبالعلمىمبصرمحمد سيد ناصر فارس148279

سيناء جنوبالعلمىمبصرابراهيم طه الحميد عبد شكرى محمد148280

سيناء جنوبالعلمىمبصرعلى كمال محمد سالمه مصطفى148281

سيناء جنوبالعلمىمبصرموسى سليم الشبراوى بكر ابو معاذ148282
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راسبالعبد بئر

ن533العبد بئر

ن630العبد بئر

ن441الجفجافة

ن468الجفجافة

ن519الجفجافة

ن520الجفجافة

ن513الجفجافة

ن421(الحسين االمام) اكتوبر6

ن478(الحسين االمام) اكتوبر6

ثان(الحسين االمام) اكتوبر6

ن516(الحسين االمام) اكتوبر6

ن420(الحسين االمام) اكتوبر6

ن474(الحسين االمام) اكتوبر6

ن611(الحسين االمام) اكتوبر6

ن541(الحسين االمام) اكتوبر6

ن576(الحسين االمام) اكتوبر6

ن515الطور

ن473الطور

ن616الطور

ن607الطور

ثانالطور

ن431الطور

ثانالطور

ثانالطور

متخلفالطور

ثانالطور

ن503الطور

ثانالطور

ثانالطور

ن480الطور

ثانالطور

ثانالطور

ن602الطور

ن423الطور

راسبالطور

ثانالطور

ن410سدر رأس

ن481سدر رأس

ن422سدر رأس

ن514سدر رأس

ن521سدر رأس
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سيناء جنوبالعلمىمبصربكر احمد على بدر مؤمن148283

سيناء جنوبالعلمىمبصرخطاب معوض الستار عبد احمد148284

سيناء جنوبالعلمىمبصرسلطان مهنا احمد محمد احمد148285

سيناء جنوبالعلمىمبصرربه عبد باز السيد اشرف احمد148286

سيناء جنوبالعلمىمبصربغدادى محمود الهيثم احمد148287

سيناء جنوبالعلمىمبصرالسقا محمد نبيل اشرف148288

سيناء جنوبالعلمىمبصرالرحيم عبد خليل محمد عمرو148289

سيناء جنوبالعلمىمبصرالعنانى على السيد محمد اشرف محمد148290

سيناء جنوبالعلمىمبصرهللا فتح صقر الفتوح ابو مجدى محمد148291

البحيرةالعلمىمبصرغالب الجواد عبد صبرى ابراهيم148292

البحيرةالعلمىمبصرخليفه ابراهيم حسن ابراهيم148293

البحيرةالعلمىمبصرمبروك شعبان ابراهيم وجيه ابراهيم148294

البحيرةالعلمىمبصرحميده ابراهيم المنطلب عبد ابراهيم احمد148295

البحيرةالعلمىمبصررجب الوهاب عبد ابراهيم احمد148296

البحيرةالعلمىمبصريونس الغنى عبد الحميد عبد اشرف احمد148297

البحيرةالعلمىمبصرزامل الفتاح عبد بهجت احمد148298

البحيرةالعلمىمبصركريم رضوان السيد جاد احمد148299

البحيرةالعلمىمبصرميل ابراهيم رجب احمد148300

البحيرةالعلمىمبصرعالم محمد المطلب عبد رشدى احمد148301

البحيرةالعلمىمبصرالسمخراطى العزيز عبد رمضان احمد148302

البحيرةالعلمىمبصرسعدون محمود سامى احمد148303

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل محمد سمير احمد148304

البحيرةالعلمىمبصرالحريف محمد شاكر احمد148305

البحيرةالعلمىمبصرسويد محمد شعبان صبرى احمد148306

البحيرةالعلمىمبصرعيسى ابو السيد طارق احمد148307

البحيرةالعلمىمبصرصالح الرحمن عبد محمد الرحمن عبد احمد148308

البحيرةالعلمىمبصرالصعيدى على محمد الاله عبد احمد148309

البحيرةالعلمىمبصرحسن المجيد عبد المولى عبد احمد148310

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى احمد رزق عوض احمد148311

البحيرةالعلمىمبصرالمنوفى رضوان ابراهيم فرحات احمد148312

البحيرةالعلمىمبصرحمزه احمد محمد احمد148313

البحيرةالعلمىمبصرفرج احمد محمد احمد148314

البحيرةالعلمىمبصردحروج اللطيف عبد السالم عبد محمد احمد148315

البحيرةالعلمىمبصرنوار مبروك الحميد عبد محمد احمد148316

البحيرةالعلمىمبصركريم السيد عبد محمد احمد148317

البحيرةالعلمىمبصرحجاج عطيه هاشم محمد احمد148318

البحيرةالعلمىمبصرسالم حافظ عزمى اسامه148319

البحيرةالعلمىمبصرالجالى محمد على اسامه148320

البحيرةالعلمىمبصرجمده عوض محمد السيد اسالم148321

البحيرةالعلمىمبصرالمغربى على محمد عادل اسالم148322

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم ضيف مبروك اشرف148323

البحيرةالعلمىمبصرحبيب حميده احمد حسين بهاء148324
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ن495سدر رأس

ن443ابوزنيمة

ثانابوزنيمة

ثانالشيخ شرم

ثانالشيخ شرم

ثانالشيخ شرم

ثانالشيخ شرم

ن515الشيخ شرم

ن505الشيخ شرم

ن455دمنهور

ن444دمنهور

ن396.5دمنهور

راسبدمنهور

راسبدمنهور

راسبدمنهور

ثاندمنهور

راسبدمنهور

ن497دمنهور

ثاندمنهور

ن437دمنهور

راسبدمنهور

ثاندمنهور

ن601دمنهور

ن443دمنهور

ن517دمنهور

راسبدمنهور

ن491دمنهور

راسبدمنهور

ثاندمنهور

ثاندمنهور

ثاندمنهور

ثاندمنهور

ن574دمنهور

ن527دمنهور

ثاندمنهور

راسبدمنهور

ثاندمنهور

ن585دمنهور

ن446دمنهور

ثاندمنهور

ثاندمنهور

ن599دمنهور
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البحيرةالعلمىمبصريوسف مرسى محمد على حاتم148325

البحيرةالعلمىمبصرالبنا كمال حسن حسام148326

البحيرةالعلمىمبصرالبنا على محمد حسام148327

البحيرةالعلمىمبصرالسويفى حسن توفيق حسن148328

البحيرةالعلمىمبصرعابدين ابراهيم محمد حسن148329

البحيرةالعلمىمبصرالعشرى حسن محمد حسن148330

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد عوض بشير حسين148331

البحيرةالعلمىمبصرعبيد مصطفى نبيل خالد148332

البحيرةالعلمىمبصرزكى متولى شعبان رمضان148333

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم سليمان محمد حمدى زياد148334

البحيرةالعلمىمبصرطرفه حماده على الحليم عبد زياد148335

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد عطيه هللا عبد زياد148336

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد بسيونى حسن محمد زياد148337

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى اسماعيل محمد السيد سامح148338

البحيرةالعلمىمبصرنوار احمد هالل محمد سامى148339

البحيرةالعلمىمبصرجمده محمد الجواد عبد على سعد148340

البحيرةالعلمىمبصرحفيضه ابو السعيد الشحات سعيد148341

البحيرةالعلمىمبصرمكى حسن رمضان سعيد148342

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الوفا ابو محمد سفيان148343

البحيرةالعلمىمبصرنصر محمد احمد سيف148344

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد محمود محمد االسالم سيف148345

البحيرةالعلمىمبصرالشنيطى على محمد صالح148346

البحيرةالعلمىمبصرعيسى مبروك بكر ابو محمد عادل148347

البحيرةالعلمىمبصرالسقا الملك عبد محمد الفتاح عبد عاصم148348

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد الحكيم عبد العزيز عبد الحكيم عبد148349

البحيرةالعلمىمبصرموسى سالم غنيم السيد الرحمن عبد148350

البحيرةالعلمىمبصربيومى هاشم الهادى عبد سعيد الرحمن عبد148351

البحيرةالعلمىمبصرحلفاوى ابراهيم محمد الرحمن عبد148352

البحيرةالعلمىمبصرهللا عطا محمد رجب محمد الرحمن عبد148353

البحيرةالعلمىمبصرزايد الجواد عبد محمد وجيه الرحمن عبد148354

البحيرةالعلمىمبصرالجمل هللا عبد يحى الرحمن عبد148355

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو فوزى محمد اشرف هللا عبد148356

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد جبر سعيد هللا عبد148357

البحيرةالعلمىمبصرالقصراوى الفتاح عبد رمضان عماد هللا عبد148358

البحيرةالعلمىمبصرسرحان سعد محمد هللا عبد148359

البحيرةالعلمىمبصرالحريف الهادى عبد سيف الهادى عبد148360

البحيرةالعلمىمبصربدوى حسين مرضى عزت148361

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم فتحى محمد الناصر عبد عالء148362

البحيرةالعلمىمبصراالزملى السيد مرسى ابراهيم على148363

البحيرةالعلمىمبصريوسف على حسن على148364

البحيرةالعلمىمبصرالعجيمى ابراهيم المقصود عبد ابراهيم عماد148365

البحيرةالعلمىمبصرصقر حسنين محمد عمر148366



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5544

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثاندمنهور

ن557دمنهور

ن610دمنهور

ثاندمنهور

ثاندمنهور

ن526دمنهور

ن476دمنهور

ثاندمنهور

ن496دمنهور

ن478دمنهور

ثاندمنهور

ن573دمنهور

ن553دمنهور

ثاندمنهور

راسبدمنهور

ثاندمنهور

راسبدمنهور

ن616دمنهور

ثاندمنهور

ن479دمنهور

راسبدمنهور

راسبدمنهور

ن568دمنهور

ن357دمنهور

ثاندمنهور

ثاندمنهور

راسبدمنهور

ن590دمنهور

ثاندمنهور

ن535دمنهور

ن545دمنهور

ن409دمنهور

ن398دمنهور

ثاندمنهور

ن495دمنهور

ثاندمنهور

راسبدمنهور

ن531دمنهور

ن485دمنهور

ن421دمنهور

ثاندمنهور

ثاندمنهور



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5545

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

البحيرةالعلمىمبصرعيسى المنعم عبد محمد عمرو148367

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد مرسى محمد عمرو148368

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الخالق عبد محمد هالل عمرو148369

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى عوض الشحات عوض148370

البحيرةالعلمىمبصرالناقى اسماعيل محمد فارس148371

البحيرةالعلمىمبصرداود محمد محمد حسن كرم148372

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم فتحى احمد نبيل كريم148373

البحيرةالعلمىمبصرالاله عبد زكى الحميد عبد اشرف محمد148374

البحيرةالعلمىمبصراحمد ابو جمعه الشحات محمد148375

البحيرةالعلمىمبصركتات عطيه حاتم محمد148376

البحيرةالعلمىمبصرالنجار ابراهيم عطيه حسن محمد148377

البحيرةالعلمىمبصرعتمان شفيق حسين محمد148378

البحيرةالعلمىمبصررجب محمد خالد محمد148379

البحيرةالعلمىمبصرالوفا ابو محمد اسماعيل رمضان محمد148380

البحيرةالعلمىمبصرعيد الغنى عبد رشدى شاكر محمد148381

البحيرةالعلمىمبصردحروج الفتاح عبد حسن صبرى محمد148382

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو صبرى صالح محمد148383

البحيرةالعلمىمبصرالحصاوى ابراهيم عاطف محمد148384

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد فتحى الكريم عبد محمد148385

البحيرةالعلمىمبصريونس الغنى عبد احمد المنعم عبد محمد148386

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم هللا عبد الفتاح عبد المنعم عبد محمد148387

البحيرةالعلمىمبصرزهير ابراهيم شحاته عطيه محمد148388

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم السيد عالء محمد148389

البحيرةالعلمىمبصرزلط محمود فوزى محمد148390

البحيرةالعلمىمبصركريم موسى يونس محمد محمد148391

البحيرةالعلمىمبصرعيد محمد هانى محمد148392

البحيرةالعلمىمبصرالفقى عطا محمد احمد محمود148393

البحيرةالعلمىمبصرعطيه اللطيف عبد مصباح خيرى محمود148394

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد رضا محمود148395

البحيرةالعلمىمبصردحروج السالم عبد اللطيف عبد محمود148396

البحيرةالعلمىمبصرالمقصود عبد عثمان المقصود عبد محمود148397

البحيرةالعلمىمبصرالفقى رزق طه مروان148398

البحيرةالعلمىمبصرشهبه ابو الحميد عبد طلبه محمد مروان148399

البحيرةالعلمىمبصرنوفل مسعود محمد مسعود148400

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد المنعم عبد ابراهيم مصطفى148401

البحيرةالعلمىمبصراللقانى محمود السعيد مصطفى148402

البحيرةالعلمىمبصرالشيشى على محمد جمال مصطفى148403

البحيرةالعلمىمبصرسرحان العاطى عبد العاطى عبد مصطفى148404

البحيرةالعلمىمبصرعقده ابو هللا فتح صبرى مصطفى148405

البحيرةالعلمىمبصرعيشه ابو الصمد عبد الباقى عبد مصطفى148406

البحيرةالعلمىمبصرراشد فؤاد احمد نبيل مصطفى148407

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل سالمه صبحى يوسف148408
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البحيرةالعلمىمبصرعتلم محمد محمد يوسف148409

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد مصطفى طلعت هللا عبد148410

البحيرةالعلمىمبصرالشرنوبى المنعم عبد اليزيد ابو ابراهيم احمد148411

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الدين شرف خيرى السيد احمد148412

البحيرةالعلمىمبصرالنجار على عوض السيد احمد148413

البحيرةالعلمىمبصرالمالح محمد حامد جمعه احمد148414

البحيرةالعلمىمبصرحموده سعد ابراهيم رمضان احمد148415

البحيرةالعلمىمبصرسمنه الرحمن عبد السيد سامى احمد148416

البحيرةالعلمىمبصردرويش احمد العال عبد احمد148417

البحيرةالعلمىمبصرالجربه شعبان سالم اللطيف عبد احمد148418

البحيرةالعلمىمبصرالشيهى محمد محمد كمال احمد148419

البحيرةالعلمىمبصرنحله احمد حسن محمد احمد148420

البحيرةالعلمىمبصرالسيد عبده رجب نصر احمد148421

البحيرةالعلمىمبصرالقط طلبه مصطفى اشرف اسالم148422

البحيرةالعلمىمبصربدوى محمد يوسف احمد بهاء148423

البحيرةالعلمىمبصرسالم سعد سعيد حامد148424

البحيرةالعلمىمبصرالنجار سليمان محمد رمضان رأفت148425

البحيرةالعلمىمبصرالطنيحى ابراهيم حلمى صبحى سامى148426

البحيرةالعلمىمبصرالشرمه ابراهيم الرحمن عبد محمد السيد148427

البحيرةالعلمىمبصرالمزين سليمان المجيد عبد نبيل طه148428

البحيرةالعلمىمبصرغراره ابو مبروك الفتاح عبد محمد عاصم148429

البحيرةالعلمىمبصرالفخرانى عبده مصطفى سامى الرحمن عبد148430

البحيرةالعلمىمبصربخيت مشرف المعطى عبد محمد عمر148431

البحيرةالعلمىمبصرهالل محمد رمضان فادى148432

البحيرةالعلمىمبصرالسبكى محمد السيد احمد محمد148433

البحيرةالعلمىمبصرالحليس احمد شعبان احمد محمد148434

البحيرةالعلمىمبصررضوان كامل احمد محمد148435

البحيرةالعلمىمبصرزايد عمر السيد الشحات محمد148436

البحيرةالعلمىمبصراالنصارى الدين شرف خيرى الدين شرف محمد148437

البحيرةالعلمىمبصرالمزين على اللطيف عبد عادل محمد148438

البحيرةالعلمىمبصرالسقا احمد الكريم عبد عاطف محمد148439

البحيرةالعلمىمبصرالرشيدى على محمد عطيه محمد148440

البحيرةالعلمىمبصرزايد محمد محمود محمد148441

البحيرةالعلمىمبصرحارس ابو عبده فكرى هانى محمد148442

البحيرةالعلمىمبصرخطاب محمد خطاب احمد محمود148443

البحيرةالعلمىمبصرشلبى شعبان السيد محمود148444

البحيرةالعلمىمبصرسالم سعد حامد محمود148445

البحيرةالعلمىمبصرعجينه سعد محمود ماهر محمود148446

البحيرةالعلمىمبصرحسن هللا عبد احمد محمد محمود148447

البحيرةالعلمىمبصرالمسلمانى محمد سليمان محمد محمود148448

البحيرةالعلمىمبصرالخولى عيد محمد محمود148449

البحيرةالعلمىمبصرالخير ابو محمد ابراهيم جالل مصطفى148450
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البحيرةالعلمىمبصرالنجار سليمان محمد المقصود عبد مصطفى148451

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى هيبه غيث فتحى معتز148452

البحيرةالعلمىمبصرالفقى هللا عبد صالح احمد عاصم148453

البحيرةالعلمىمبصرشمسيه حسان محمود احمد148454

البحيرةالعلمىمبصرالحناوى ابراهيم الدين حسام ابراهيم148455

البحيرةالعلمىمبصرماضى منصور المجيد عبد ابراهيم148456

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد عطيه محروس احمد148457

البحيرةالعلمىمبصربسطويسى على محمد احمد148458

البحيرةالعلمىمبصرحسين العزيزى فرج حسين148459

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد الفتاح عبد رمضان الفتاح عبد148460

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد الجواد عبد الرحيم عبد على148461

البحيرةالعلمىمبصرحسين العزيزى محمد عمر148462

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل محمد مرضى صالح كرم148463

البحيرةالعلمىمبصرشعبان محمد حسنى محمد148464

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد جمعه عبده محمد148465

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد فوزى محمود محمد148466

البحيرةالعلمىمبصرالفضيل عبد هللا جاب رمضان مصطفى148467

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل محمد مرضى مسعد وليد148468

البحيرةالعلمىمبصرحسنين عباس حسين محمد يوسف148469

البحيرةالعلمىمبصرالفقى محمد اكرم احمد148470

البحيرةالعلمىمبصرالحوشى احمد توفيق احمد148471

البحيرةالعلمىمبصرحافظ ابراهيم المحسن عبد محمود انس148472

البحيرةالعلمىمبصرنجم محمد جالل محمد جالل148473

البحيرةالعلمىمبصرحبيب على محمد رمضان خالد148474

البحيرةالعلمىمبصرالدمنهورى الغنى عبد مصطفى عكاشه خالد148475

البحيرةالعلمىمبصرالشافى عبد هللا عبد المنعم عبد محمد زياد148476

البحيرةالعلمىمبصرونس بسيونى احمد محمد سراج148477

البحيرةالعلمىمبصرمطاريد مبروك الشحات شريف148478

البحيرةالعلمىمبصرزامل محمد المنعم عبد شريف148479

البحيرةالعلمىمبصرعتمان العزيز عبد سعد هللا عبد148480

البحيرةالعلمىمبصرصالح محمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد148481

البحيرةالعلمىمبصرالخولى الجواد عبد عوض اشرف عوض148482

البحيرةالعلمىمبصرشلتوت على ياسر على148483

البحيرةالعلمىمبصرعيسى احمد شعبان ابراهيم محمد148484

البحيرةالعلمىمبصرعبادى الفتاح عبد حسن محمد148485

البحيرةالعلمىمبصرونس بسيونى محمد رجب محمد148486

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد المجيد عبد انور انور محمود148487

البحيرةالعلمىمبصرعباده الغنى عبد حامد الغنى عبد ابراهيم148488

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم موسى ابراهيم148489

البحيرةالعلمىمبصرالبشبيشى احمد زايد احمد148490

البحيرةالعلمىمبصرالعبد موسى ايوب صبحى احمد148491

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد اللطيف عبد احمد148492
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راسبشرنوب

ن361شرنوب

ن404عبادة سليمان

راسبعبادة سليمان

ن379عبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

راسبعبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

ن450عبادة سليمان

ن620عبادة سليمان

ن413عبادة سليمان

راسبعبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

ن425عبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

ن489عبادة سليمان

ثانطرابمبا

ثانطرابمبا

ثانطرابمبا

ن558طرابمبا

ن579طرابمبا

ن595طرابمبا

ن527طرابمبا

ن488طرابمبا

ن550طرابمبا

ن580طرابمبا

ن588طرابمبا

ن552طرابمبا

ن532طرابمبا

ن581طرابمبا

ثانطرابمبا

ن579طرابمبا

ن603طرابمبا

ن537طرابمبا

ثانالصفاصيف

ن581الصفاصيف

ثانالصفاصيف

راسبالصفاصيف

ن562الصفاصيف
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البحيرةالعلمىمبصرالمناخلى عبده فهمى احمد148493

البحيرةالعلمىمبصرسرحان السيد منصور كرم احمد148494

البحيرةالعلمىمبصرالحوفى احمد محمود احمد148495

البحيرةالعلمىمبصرحسين عرفان يسرى احمد148496

البحيرةالعلمىمبصرغراب محمد المنعم عبد محمد اسامه148497

البحيرةالعلمىمبصريمن ابو محمد حمدى الحسينى ايمن148498

البحيرةالعلمىمبصرحسن عويس فوزى الفتاح عبد ايهاب148499

البحيرةالعلمىمبصرغالب الغنى عبد حامد مندى حامد148500

البحيرةالعلمىمبصريمن ابو العليم عبد رجب محمد رجب148501

البحيرةالعلمىمبصرالحوفى محمد محمود هاشم زايد148502

البحيرةالعلمىمبصراحمد محمد محمد صبرى شريف148503

البحيرةالعلمىمبصرالزواوى محمد ابراهيم الشحات صالح148504

البحيرةالعلمىمبصرضاهر محمد حسن زغلول عمر148505

البحيرةالعلمىمبصرحميده الصادق عبد الجواد عبد هللا عبد عيد148506

البحيرةالعلمىمبصرمحمد مصطفى فتحى مصطفى فتحى148507

البحيرةالعلمىمبصريمن ابو منصور احمد عيد مؤمن148508

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل جمال رمضان محمد148509

البحيرةالعلمىمبصرالنجار الجواد عبد سعد محمد148510

البحيرةالعلمىمبصرسيف ابو دخيل طه محمد148511

البحيرةالعلمىمبصرالزواوى عبده محمد عبده محمد148512

البحيرةالعلمىمبصرعوافير محمد محمد محمد148513

البحيرةالعلمىمبصرمسعود توفيق مسعود محمد148514

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد حسن الجواد عبد معتوق محمد148515

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد صبرى ناصر محمد148516

البحيرةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد المنعم عبد محمود148517

البحيرةالعلمىمبصرعتمان محمد الحميد عبد عبده مصطفى148518

البحيرةالعلمىمبصرالسيد رجب هللا عبد نصر مصطفى148519

البحيرةالعلمىمبصرالشريف ابراهيم هانى مصطفى148520

البحيرةالعلمىمبصرالحداد الحافظ عبد احمد اسماعيل احمد148521

البحيرةالعلمىمبصرعيسى محمد محمد السعيد احمد148522

البحيرةالعلمىمبصرقشاقيش فوزى السيد احمد148523

البحيرةالعلمىمبصرعلوى احمد الشحات احمد148524

البحيرةالعلمىمبصرحامد شحاته حلمى احمد148525

البحيرةالعلمىمبصرالشيشينى محمد خالد احمد148526

البحيرةالعلمىمبصرشليم اسماعيل سامى احمد148527

البحيرةالعلمىمبصرالعجان علوى محمد سامى احمد148528

البحيرةالعلمىمبصرالفقى حسين اسماعيل على احمد148529

البحيرةالعلمىمبصرالسيد على اسماعيل على احمد148530

البحيرةالعلمىمبصرالسمرى احمد محمد احمد148531

البحيرةالعلمىمبصرالشاعر خليل منصور محمد احمد148532

البحيرةالعلمىمبصرامين زكريا يحيى احمد148533

البحيرةالعلمىمبصرالفقى حسين اسماعيل على اسامه148534
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راسبالصفاصيف

ن618الصفاصيف

ثانالصفاصيف

راسبالصفاصيف

راسبالصفاصيف

ن452الصفاصيف

ن584الصفاصيف

راسبالصفاصيف

ن444الصفاصيف

ن546الصفاصيف

ثانالصفاصيف

ن590الصفاصيف

ثانالصفاصيف

راسبالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ثانالصفاصيف

راسبالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ثانالصفاصيف

راسبالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ثانالصفاصيف

ن533الصفاصيف

ثانالصفاصيف

ن620النموذجى دمنهور

ن518النموذجى دمنهور

ن574النموذجى دمنهور

ن573النموذجى دمنهور

ن468النموذجى دمنهور

ثانالنموذجى دمنهور

ن611النموذجى دمنهور

ن630النموذجى دمنهور

ن584النموذجى دمنهور

ن462النموذجى دمنهور

ن588النموذجى دمنهور

ن459النموذجى دمنهور

ن510.5النموذجى دمنهور

ن574النموذجى دمنهور
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البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد الرؤف عبد محمد اشرف148535

البحيرةالعلمىمبصراللقانى المنعم عبد محمد الدين جمال148536

البحيرةالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد المنعم عبد الناصر عبد جمال148537

البحيرةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد حسام148538

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى حمدى عماد حمدى148539

البحيرةالعلمىمبصرالراشدى محمد حسن السيد الرحمن عبد148540

البحيرةالعلمىمبصرشقوير الكريم عبد السيد الرحمن عبد148541

البحيرةالعلمىمبصرالقرعلى كامل جمال الرحمن عبد148542

البحيرةالعلمىمبصرشحاته المولى عبد صبحى الرحمن عبد148543

البحيرةالعلمىمبصرقنديل محمد فتحى رشاد عثمان148544

البحيرةالعلمىمبصرالبالكوسى على زكريا على148545

البحيرةالعلمىمبصرجابر العزيز عبد الخير ابو سامح عمر148546

البحيرةالعلمىمبصرمتولى احمد محمد مجدى عمر148547

البحيرةالعلمىمبصردياب المولى عبد رزق الكريم عبد عمرو148548

البحيرةالعلمىمبصرالنوام احمد سعد احمد محمد148549

البحيرةالعلمىمبصرالشرمه محمد احمد محمد148550

البحيرةالعلمىمبصرالسقا الملك عبد احمد حمدى محمد148551

البحيرةالعلمىمبصرالنا عبد هللا عبد الناصر عبد رضا محمد148552

البحيرةالعلمىمبصرعمرو احمد محمد سامى محمد148553

البحيرةالعلمىمبصرالمسيرى كمال سمير محمد148554

البحيرةالعلمىمبصرشعله ابو على مصطفى صبرى محمد148555

البحيرةالعلمىمبصرالعطار حماده عادل محمد148556

البحيرةالعلمىمبصربراغيت احمد على محمد148557

البحيرةالعلمىمبصرمنصور سعد على محمد148558

البحيرةالعلمىمبصرالصاوى ابراهيم فتيانى محمد148559

البحيرةالعلمىمبصرالفقى حسين اسماعيل نصر محمد148560

البحيرةالعلمىمبصرحجر فتيانى يوسف محمد148561

البحيرةالعلمىمبصرالحملى محمود اشرف محمود148562

البحيرةالعلمىمبصرحماد السيد محمد مروان148563

البحيرةالعلمىمبصرعطا محمد فرج السيد مصطفى148564

البحيرةالعلمىمبصرالخولى حسن محمد مصطفى148565

البحيرةالعلمىمبصرسالم محمد سعد يحيى148566

البحيرةالعلمىمبصرالدمنهورى على محمد يوسف148567

البحيرةالعلمىمبصرسالم عوض سالم رمضان ابراهيم148568

البحيرةالعلمىمبصرمجلى صالح ابراهيم شريف ابراهيم148569

البحيرةالعلمىمبصرندا اسماعيل اسماعيل على ابراهيم148570

البحيرةالعلمىمبصرقمح الجليل عبد كامل فرج ابراهيم148571

البحيرةالعلمىمبصرسعيد محمد محمد فرج ابراهيم148572

البحيرةالعلمىمبصرالبيومى رمضان محمد محمد ابراهيم148573

البحيرةالعلمىمبصرالحاطى هللا عبد جوده محمود ابراهيم148574

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد حامد احمد148575

البحيرةالعلمىمبصرالشهاوى كامل اسماعيل حسنى احمد148576
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ن596النموذجى دمنهور

راسبالنموذجى دمنهور

ن517النموذجى دمنهور

ثانالنموذجى دمنهور

ن531النموذجى دمنهور

ن630النموذجى دمنهور

ن494النموذجى دمنهور

ن392النموذجى دمنهور

راسبالنموذجى دمنهور

راسبالنموذجى دمنهور

راسبالنموذجى دمنهور

ثانالنموذجى دمنهور

ن635النموذجى دمنهور

راسبالنموذجى دمنهور

راسبالنموذجى دمنهور

ن536النموذجى دمنهور

ن487النموذجى دمنهور

راسبالنموذجى دمنهور

ثانالنموذجى دمنهور

ن532النموذجى دمنهور

ن555النموذجى دمنهور

ن516النموذجى دمنهور

ن419النموذجى دمنهور

ثانالنموذجى دمنهور

ن412النموذجى دمنهور

ن488النموذجى دمنهور

ثانالنموذجى دمنهور

ثانالنموذجى دمنهور

ن476.5النموذجى دمنهور

راسبالنموذجى دمنهور

ن498النموذجى دمنهور

راسبالنموذجى دمنهور

ثانالنموذجى دمنهور

راسبابوحمص

راسبابوحمص

راسبابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ن445ابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ن594ابوحمص
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البحيرةالعلمىمبصرمحمد سعد حمدى احمد148577

البحيرةالعلمىمبصرهللا حسب يوسف محمود خيرى احمد148578

البحيرةالعلمىمبصرطه عيسوى فرحات زكريا احمد148579

البحيرةالعلمىمبصرفراج حمد صالح سامى احمد148580

البحيرةالعلمىمبصرسليمان حسين يوسف سليمان احمد148581

البحيرةالعلمىمبصرالقاضى القادر عبد احمد صبرى احمد148582

البحيرةالعلمىمبصرعيد سليمان حسين البصير عبد احمد148583

البحيرةالعلمىمبصريادم الزين عبد راغب العزيز عبد احمد148584

البحيرةالعلمىمبصرالريش ابو محمد كامل على احمد148585

البحيرةالعلمىمبصرالدين شرف على الاله عبد عوض احمد148586

البحيرةالعلمىمبصرالبربرى محمد محمد فرحات احمد148587

البحيرةالعلمىمبصرالحق عبد فهيم الجواد عبد فهيم احمد148588

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد سعد محمد احمد148589

البحيرةالعلمىمبصرصالح خميس العزيز عبد مجدى احمد148590

البحيرةالعلمىمبصرخديجه ابو على محمد سعيد محمد احمد148591

البحيرةالعلمىمبصرالعوامى محمد الزين عبد محمد احمد148592

البحيرةالعلمىمبصرعصر محمود هللا فتح محمد احمد148593

البحيرةالعلمىمبصرشنيار نعيم احمد محمود احمد148594

البحيرةالعلمىمبصربلتاجى ابراهيم كمال مسعد احمد148595

البحيرةالعلمىمبصرقاسم موسى ربيع ناجى احمد148596

البحيرةالعلمىمبصرالسعداوى سعد صالح ندا احمد148597

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمود ابراهيم هانى احمد148598

البحيرةالعلمىمبصرالدايم عبد محمد محمد نصر وجيه احمد148599

البحيرةالعلمىمبصرالخولى محمد خميس يسرى احمد148600

البحيرةالعلمىمبصرالشافعى محمد محمد عادل اسامه148601

البحيرةالعلمىمبصرادريس الونيس عبد المجيد عبد خالد اسالم148602

البحيرةالعلمىمبصرعوض عون محمد عون اسالم148603

البحيرةالعلمىمبصرعيد جمعه محمد اسالم148604

البحيرةالعلمىمبصررجب محمد السيد رجب السيد148605

البحيرةالعلمىمبصرصيام ابو غازى السيد مديح السيد148606

البحيرةالعلمىمبصرجعفر على على الهادى عبد انس148607

البحيرةالعلمىمبصرشعبان السالم عبد محمد عمر ايمن148608

البحيرةالعلمىمبصرفرج زيد ابو العليم عبد محمد ايهاب148609

البحيرةالعلمىمبصرحسانين محمد رجب سمير بالل148610

البحيرةالعلمىمبصرالوهاب عبد رضوان محروس حسام148611

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الاله عبد عباس الاله عبد حسين148612

البحيرةالعلمىمبصرالدالى السيد محمد رجب حمدى148613

البحيرةالعلمىمبصرالجماس موسى يونس عاشور حمدى148614

البحيرةالعلمىمبصرحلو ابو عبيد راشد رضا رامى148615

البحيرةالعلمىمبصرالديب ابراهيم عنتر خميس ابراهيم رمضان148616

البحيرةالعلمىمبصراحمد محمد سلطان هريدى رمضان148617

البحيرةالعلمىمبصرزيد الفتاح عبد خميس محمد زياد148618
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ن451ابوحمص

ثانابوحمص

راسبابوحمص

ن544ابوحمص

ن451ابوحمص

ن481ابوحمص

ن400ابوحمص

ن594ابوحمص

ن490ابوحمص

ن614ابوحمص

ن496ابوحمص

ن393ابوحمص

ن398ابوحمص

راسبابوحمص

ن608ابوحمص

ن403ابوحمص

ن581ابوحمص

ن541ابوحمص

راسبابوحمص

ثانابوحمص

راسبابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

راسبابوحمص

ن619ابوحمص

راسبابوحمص

راسبابوحمص

ن490ابوحمص
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البحيرةالعلمىمبصرعلى شعبان عبده عاطف صالح148619

البحيرةالعلمىمبصردنيا ابو محمد السيد محمد صبرى148620

البحيرةالعلمىمبصرالعزازى خليل محمد الفتاح عبد طه148621

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد رجب الرحمن عبد148622

البحيرةالعلمىمبصرالهادى عبد الرحمن عبد الهادى عبد الرحمن عبد148623

البحيرةالعلمىمبصرالرويهبى خليل محمد محمد محمد الرحمن عبد148624

البحيرةالعلمىمبصرالجندى عوض رضوان على القادر عبد148625

البحيرةالعلمىمبصرخليف سعد منصور كمال الاله عبد148626

البحيرةالعلمىمبصرطه احمد عطا سامى هللا عبد148627

البحيرةالعلمىمبصرشلبى محمد طه العزيز عبد هللا عبد148628

البحيرةالعلمىمبصرالعوامى الزين عبد فتحى هللا عبد148629

البحيرةالعلمىمبصرسالم حسن الحميد عبد رمضان المحسن عبد148630

البحيرةالعلمىمبصرالحداد قطب الشافى عبد حامد الدين عز148631

البحيرةالعلمىمبصرحالوه محمد شوقى عماد عصام148632

البحيرةالعلمىمبصرشمس عوض الرحمن عبد حسن عالء148633

البحيرةالعلمىمبصرحسنين على اشرف على148634

البحيرةالعلمىمبصرالبرعصى محمد على حسن على148635

البحيرةالعلمىمبصرطه سليم المولى عبد فايز على148636

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد محمد غازى حمدى عماد148637

البحيرةالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد جابر فرج عمار148638

البحيرةالعلمىمبصرمحمد طوسون الستار عبد طوسون عمر148639

البحيرةالعلمىمبصرالخرزجى ابراهيم فتحى مختار عمر148640

البحيرةالعلمىمبصرهويدى محمد الغنى عبد احمد عمرو148641

البحيرةالعلمىمبصرالحناوى طه فوزى محمد عمرو148642

البحيرةالعلمىمبصردسوقى محمد ناجى محمد عمرو148643

البحيرةالعلمىمبصرنعيم فوزى هانى فادى148644

البحيرةالعلمىمبصرساسى قاسم اسماعيل فؤاد148645

البحيرةالعلمىمبصرسالم الحليم عبد يحيى صبحى كريم148646

البحيرةالعلمىمبصرالسيد عبد العليم عبد النبى عبد مبروك148647

البحيرةالعلمىمبصرمطاوع عطيه محمد احمد محمد148648

البحيرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد بلتاجى السيد محمد148649

البحيرةالعلمىمبصرالسيد رجب السيد محمد148650

البحيرةالعلمىمبصرعطيه محمد احمد ضيف السيد محمد148651

البحيرةالعلمىمبصرالوزان الفتاح عبد محمد جمعه محمد148652

البحيرةالعلمىمبصرالديب ابراهيم فهمى حسين محمد148653

البحيرةالعلمىمبصرداود ضيف مسعود خلف محمد148654

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد صالح خليفه محمد148655

البحيرةالعلمىمبصرعلى ماهر خميس محمد148656

البحيرةالعلمىمبصرالمتناوى على الصافى رضا محمد148657

البحيرةالعلمىمبصراالحول الرحمن عبد سعد رمضان محمد148658

البحيرةالعلمىمبصرالسنوسى يوسف العزب سعد محمد148659

البحيرةالعلمىمبصرعباس محمد عباس شعبان محمد148660
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البحيرةالعلمىمبصرماضى محمد صبرى محمد148661

البحيرةالعلمىمبصرزامل ابو فؤاد صالح محمد148662

البحيرةالعلمىمبصرخليفه زكى منصور طاهر محمد148663

البحيرةالعلمىمبصرشريف ابراهيم الستار عبد الجليل عبد محمد148664

البحيرةالعلمىمبصرجويده الحفيظ عبد ناجى العاطى عبد محمد148665

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الاله عبد عباس الاله عبد محمد148666

البحيرةالعلمىمبصرمنصور حموده اللطيف عبد محمد148667

البحيرةالعلمىمبصريوسف ابراهيم هللا عبد محمد148668

البحيرةالعلمىمبصربسيونى المنعم عبد عوض المنعم عبد محمد148669

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمود محمد المنعم عبد محمد148670

البحيرةالعلمىمبصرالصاوى محمود محسن عصام محمد148671

البحيرةالعلمىمبصرنصار ابراهيم السيد على محمد148672

البحيرةالعلمىمبصرالرؤف عبد احمد عوض محمد148673

البحيرةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد فوزى محمد148674

البحيرةالعلمىمبصرالفقى السيد رمضان كارم محمد148675

البحيرةالعلمىمبصرالجليل عبد الصادق عبد ماضى محمد148676

البحيرةالعلمىمبصرمنصور حموده الحليم عبد مجدى محمد148677

البحيرةالعلمىمبصرالقوى عبد مسعود ابراهيم مسعود محمد148678

البحيرةالعلمىمبصريوسف محمود ناجى محمد148679

البحيرةالعلمىمبصرغباره محمد مصطفى هاشم محمد148680

البحيرةالعلمىمبصرالجليل عبد محمد بهى السعيد محمود148681

البحيرةالعلمىمبصرهللا حسب محمد محمود ايمن محمود148682

البحيرةالعلمىمبصرالمنصورى خليل احمد جمال محمود148683

البحيرةالعلمىمبصرعيسى يوسف محمد خميس محمود148684

البحيرةالعلمىمبصرالبخشوان على الرحمن عبد طارق محمود148685

البحيرةالعلمىمبصرقنديل على السيد احمد عونى محمود148686

البحيرةالعلمىمبصرمرعى العزيز عبد عيد محمود148687

البحيرةالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد جابر فرج محمود148688

البحيرةالعلمىمبصرالفقى السيد رمضان كارم محمود148689

البحيرةالعلمىمبصرالمين كيالنى ابراهيم محمد محمود148690

البحيرةالعلمىمبصرعزام ابراهيم مسعود محمد مسعود148691

البحيرةالعلمىمبصرتركى حسن الرحمن عبد جمال مصطفى148692

البحيرةالعلمىمبصرعزيز حسن محمد جمال مصطفى148693

البحيرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد سليمان مصطفى148694

البحيرةالعلمىمبصرخضر مصطفى اسماعيل محمود مصطفى148695

البحيرةالعلمىمبصرالشربينى محمد السيد حسام مؤمن148696

البحيرةالعلمىمبصردنيا ابو السيد عادل نادر148697

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد سعد فرحات وليد148698

البحيرةالعلمىمبصرالحوفى مسعود على سعد يوسف148699

البحيرةالعلمىمبصرقرقور شحاته صالح يوسف148700

البحيرةالعلمىمبصرربيع محمد فوزى عادل يوسف148701

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد محروس العزيز عبد احمد148702
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البحيرةالعلمىمبصرحسين عطيه القادر عبد احمد148703

البحيرةالعلمىمبصرعفيفى الحميد عبد اسماعيل ناصر احمد148704

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد صالح عاطف صالح148705

البحيرةالعلمىمبصرعفيفى على الحميد عبد خميس الحميد عبد148706

البحيرةالعلمىمبصربدر على المنعم عبد على المنعم عبد148707

البحيرةالعلمىمبصرطالب ابو رزق عبده الدين عالء عصام148708

البحيرةالعلمىمبصرهويدى الفتاح عبد صبحى كريم148709

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد حامد العربى محمد148710

البحيرةالعلمىمبصرالصافى الاله عبد القربى محمد148711

البحيرةالعلمىمبصرالخليفه شلبى العاطى عبد امين محمد148712

البحيرةالعلمىمبصرشعالن محمد شكرى محمد148713

البحيرةالعلمىمبصرالسعدنى الغفار عبد محمد عاطف محمد148714

البحيرةالعلمىمبصرفؤاد كمال عرفان محمد148715

البحيرةالعلمىمبصرالربيعى السالم عبد اسماعيل على محمد148716

البحيرةالعلمىمبصرالمصرى السيد عبد احمد محمود محمد148717

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم يوسف محمد148718

البحيرةالعلمىمبصرصالح الجيد عبد امبارك صبرى محمود148719

البحيرةالعلمىمبصرالمقصود عبد الرحيم عبد الوهاب عبد مصطفى148720

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد سعد مبارك فوزى منصور148721

البحيرةالعلمىمبصربطيحه هللا عبد داود مجدى هشام148722

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد على هيثم148723

البحيرةالعلمىمبصرحسين العزيز عبد محمود صبحى ابراهيم148724

البحيرةالعلمىمبصرالشمس يوسف الحليم عبد الرؤف عبد ابراهيم148725

البحيرةالعلمىمبصرالفقى السالم عبد عطيه السالم عبد ابراهيم148726

البحيرةالعلمىمبصرالمشد الرحمن عبد عامر فتحى ابراهيم148727

البحيرةالعلمىمبصرعبيده محمد سعيد ابراهيم احمد148728

البحيرةالعلمىمبصراالعصر السيد العزيز عبد السيد احمد148729

البحيرةالعلمىمبصردنيا ابو محمد قنديل انور احمد148730

البحيرةالعلمىمبصرالمشد الحميد عبد احمد خالد احمد148731

البحيرةالعلمىمبصرالنوام ربه عبد محمد خميس احمد148732

البحيرةالعلمىمبصرمنيسى الغفار عبد صبرى احمد148733

البحيرةالعلمىمبصرجميل ابو رمضان محمد احمد مجدى احمد148734

البحيرةالعلمىمبصرالطنطاوى مسعود صبرى محمد احمد148735

البحيرةالعلمىمبصرالطباخ خليل سعد عيد محمد احمد148736

البحيرةالعلمىمبصرهانى ابو العزيز عبد فتحى محمد احمد148737

البحيرةالعلمىمبصرشحاته كامل محمد احمد148738

البحيرةالعلمىمبصرهنداوى جاد كمال محمد احمد148739

البحيرةالعلمىمبصرغازى السيد محمد محمد احمد148740

البحيرةالعلمىمبصراحمد ابو محمد رشدى مهدى احمد148741

البحيرةالعلمىمبصرسالمه احمد اسماعيل ناجى احمد148742

البحيرةالعلمىمبصرعطيه شحاته السيد ناصر احمد148743

البحيرةالعلمىمبصرصقر ابراهيم سعد ناصر احمد148744



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5562

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن621القناطر كوم

ن594القناطر كوم

ن444القناطر كوم

ن567القناطر كوم

ن543القناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ن427القناطر كوم

ن498القناطر كوم

ن501القناطر كوم

ن500القناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ن498القناطر كوم

ن465القناطر كوم

ن381القناطر كوم

ثانالقناطر كوم

راسبالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ن556القناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

ثانبسنتواى

ن415بسنتواى

ن529بسنتواى

ن365بسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ن562بسنتواى

ن370بسنتواى

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

ن417بسنتواى

ن503بسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ن449بسنتواى

ثانبسنتواى

راسببسنتواى



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5563

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

البحيرةالعلمىمبصرفريخ مصطفى الهادى عبد عبده احمد148745

البحيرةالعلمىمبصرالجماس العزيز عبد سعد العزيز عبد ادهم148746

البحيرةالعلمىمبصرالبنا يسن محمد احمد148747

البحيرةالعلمىمبصربركات محمود فؤاد احمد اسالم148748

البحيرةالعلمىمبصرهنه احمد انور عيد اسالم148749

البحيرةالعلمىمبصرالنجار العزيز عبد احمد محمد اسالم148750

البحيرةالعلمىمبصرضحا اسماعيل عباده ممدوح اسالم148751

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد الحكيم عبد الرحمن عبد محمد امير148752

البحيرةالعلمىمبصرالغنيمى المعطى عبد نعيم هالل ايمن148753

البحيرةالعلمىمبصرالجارحى جمال مصطفى جمال148754

البحيرةالعلمىمبصرمحسب السيد محمد محمد حازم148755

البحيرةالعلمىمبصردياب السيد الهادى عبد سمير حسين148756

البحيرةالعلمىمبصرحسين سعد على سعد صدقى حماده148757

البحيرةالعلمىمبصرجاهين على الهادى عبد خالد148758

البحيرةالعلمىمبصرداود متولى محمود محمد الدين سراج148759

البحيرةالعلمىمبصرخليل الغفار عبد الشحات سعيد148760

البحيرةالعلمىمبصرداود الرحمن عبد سليمان فتحى سليمان148761

البحيرةالعلمىمبصرالطويل احمد شعبان سعيد سمير148762

البحيرةالعلمىمبصرالنجار شعبان احمد محمد شادى148763

البحيرةالعلمىمبصرجبر محمد شعبان محمد الشحات شكرى148764

البحيرةالعلمىمبصرالسيد هللا فتح سعد عماد طارق148765

البحيرةالعلمىمبصرعيسى سليمان طه محمد طه148766

البحيرةالعلمىمبصرحماد سعيد مسعد عاطف الرحمن عبد148767

البحيرةالعلمىمبصررياض المنطلب عبد اشرف هللا عبد148768

البحيرةالعلمىمبصردنيا ابو السيد هللا عبد رضا هللا عبد148769

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد هللا عبد محمد هللا عبد148770

البحيرةالعلمىمبصرسالمه احمد على محمد هللا عبد148771

البحيرةالعلمىمبصرعطيه خليل احمد السيد عطيه148772

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم احمد عطيه رجب عطيه148773

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد لبيب ابراهيم عالء148774

البحيرةالعلمىمبصرنمر الدايم عبد محمد عادل على148775

البحيرةالعلمىمبصراحمد حسن على هللا عبد على148776

البحيرةالعلمىمبصرسعد هللا عبد الوهاب عبد سامى الدين عماد148777

البحيرةالعلمىمبصرالمقمر يونس رزق محمد عمار148778

البحيرةالعلمىمبصرعمرو خليل محمد خليل عمر148779

البحيرةالعلمىمبصرفرج محمد الوهاب عبد محمد عمر148780

البحيرةالعلمىمبصرالبليهى السيد احمد ابراهيم عمرو148781

البحيرةالعلمىمبصرداود السيد حسين مسعد فادى148782

البحيرةالعلمىمبصرحبور على الهادى عبد مصطفى فتحى148783

البحيرةالعلمىمبصرسالمه احمد على ابراهيم محمد148784

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد السيد السيد محمد148785

البحيرةالعلمىمبصردياب العزيزاسماعيل عبد احمد محمد148786



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5564

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ن599بسنتواى

متخلفبسنتواى

ثانبسنتواى

ن622بسنتواى

ن576بسنتواى

ثانبسنتواى

ن468بسنتواى

ثانبسنتواى

ن502بسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ن380بسنتواى

راسببسنتواى

ن375بسنتواى

ن429بسنتواى

ن473بسنتواى

ن590بسنتواى

ن515بسنتواى

ن584بسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ن597بسنتواى

ن605بسنتواى

راسببسنتواى

ثانبسنتواى

ن511بسنتواى

ن613بسنتواى

ن424بسنتواى

راسببسنتواى
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البحيرةالعلمىمبصرالنجار الجواد عبد عرفه احمد محمد148787

البحيرةالعلمىمبصرالصفتى ابراهيم فتحى احمد محمد148788

البحيرةالعلمىمبصرجرامون على رمضان اسامه محمد148789

البحيرةالعلمىمبصرطاحون ابو على ابراهيم هللا جاب محمد148790

البحيرةالعلمىمبصرنبيوه مسعود محمد جمعه محمد148791

البحيرةالعلمىمبصرعامر ابو حسين عيد حسين محمد148792

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ حسين على حسين محمد148793

البحيرةالعلمىمبصرالشمسى يوسف محمد خالد محمد148794

البحيرةالعلمىمبصرالشيمى رمضان خميس محمد148795

البحيرةالعلمىمبصررميح ابراهيم الجواد عبد خميس محمد148796

البحيرةالعلمىمبصردنيا ابو على ابراهيم رجب محمد148797

البحيرةالعلمىمبصرشاهين المعطى عبد سعيد سمير محمد148798

البحيرةالعلمىمبصرالنوام اسماعيل محمود شعبان محمد148799

البحيرةالعلمىمبصرعدس الفتاح عبد محمد صبرى محمد148800

البحيرةالعلمىمبصرعيد ابو محمد محمود صالح محمد148801

البحيرةالعلمىمبصرسالمه احمد على الناصر عبد محمد148802

البحيرةالعلمىمبصرمراد عوض حلمى الدين عماد محمد148803

البحيرةالعلمىمبصرلبده حماده مختار مخلص محمد148804

البحيرةالعلمىمبصرعبيده الفتاح عبد ابراهيم ممدوح محمد148805

البحيرةالعلمىمبصرسالم ابو اسماعيل محمد يوسف محمد148806

البحيرةالعلمىمبصرعيد الغفار عبد الفتاح عبد جمال محمود148807

البحيرةالعلمىمبصرجعفر على السيد جمعه محمود148808

البحيرةالعلمىمبصرعيسى محمد محمود حسن محمود148809

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد على فتحى سعيد محمود148810

البحيرةالعلمىمبصرمكى محمد رزق صبرى محمود148811

البحيرةالعلمىمبصرحسانين محمد على صبرى محمود148812

البحيرةالعلمىمبصرحماد سعيد مسعد عاطف محمود148813

البحيرةالعلمىمبصربكر احمد عبيد الناصر عبد محمود148814

البحيرةالعلمىمبصرعيد ابو محمد محمود مبروك محمود148815

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ عماره محمود محمد محمود148816

البحيرةالعلمىمبصردرويش فرج نور محمد محمود148817

البحيرةالعلمىمبصرشرباش قطب محمد السيد مصطفى148818

البحيرةالعلمىمبصرالبنا سعد سعيد مصطفى148819

البحيرةالعلمىمبصرعبده شحاته محمد شحاته مصطفى148820

البحيرةالعلمىمبصرحراز تهامى محمود كمال محمود مصطفى148821

البحيرةالعلمىمبصرالشبكى المجيد عبد محمد احمد مؤمن148822

البحيرةالعلمىمبصرصالح محمود طه صالح الدين نور148823

البحيرةالعلمىمبصرصالح سليمان عطيه محمود هشام148824

البحيرةالعلمىمبصرعيد حميده سالم عصام يس148825

البحيرةالعلمىمبصرالعقارى حمد حسين عيد محمود148826

البحيرةالعلمىمبصرالنمر خليل ابراهيم عادل ابراهيم148827

البحيرةالعلمىمبصرمسعود محمد العاطى عبد الرؤف عبد ابراهيم148828
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ن534بسنتواى

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ن386بسنتواى

راسببسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ن511بسنتواى

ثانبسنتواى

ن419بسنتواى

ن566بسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

ن518بسنتواى

ن405بسنتواى

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

راسببسنتواى

ن490بسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ن488بسنتواى

ن488بسنتواى

ن615بسنتواى

ن467بسنتواى

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

راسبهللا نصر

ن547هللا نصر
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البحيرةالعلمىمبصرمتولى محمود ابراهيم المنعم عبد ابراهيم148829

البحيرةالعلمىمبصرريه ابو يوسف محمد ناصر ابراهيم148830

البحيرةالعلمىمبصرشاهين حسنين المنعم عبد زهدى احمد148831

البحيرةالعلمىمبصرحجازى هللا عبد سعيد احمد148832

البحيرةالعلمىمبصرالشافعى محمد الهادى عبد سعيد احمد148833

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو سواح محمد سواح احمد148834

البحيرةالعلمىمبصرالخالق عبد الرحمن عبد صبحى احمد148835

البحيرةالعلمىمبصرسعده ابو حسن ابراهيم عادل احمد148836

البحيرةالعلمىمبصرنمر فرج كامل الحكيم عبد احمد148837

البحيرةالعلمىمبصرزيد فريد زكريا عصام احمد148838

البحيرةالعلمىمبصرالخولى احمد محمود فايز احمد148839

البحيرةالعلمىمبصرعبيد السيد حسن محمد احمد148840

البحيرةالعلمىمبصرعجيز تهامى حسن محمد احمد148841

البحيرةالعلمىمبصرحجازى محمد المعطى عبد محمد احمد148842

البحيرةالعلمىمبصرالخاللى محمد موسى مرسى محمد احمد148843

البحيرةالعلمىمبصرخليفه الصاوى صبحى هاشم احمد148844

البحيرةالعلمىمبصرالديب سعد جمعه السالم عبد اسالم148845

البحيرةالعلمىمبصرقطب يوسف محمد عبود اسالم148846

البحيرةالعلمىمبصرشعبان عوض السيد فتحى اكرم148847

البحيرةالعلمىمبصرحجازى هللا عبد محمد بالل148848

البحيرةالعلمىمبصرالجده محمد دسوقى عيد جمال148849

البحيرةالعلمىمبصرالديب سعد جمعه عادل جمعه148850

البحيرةالعلمىمبصرنمر شعبان اللطيف عبد حسن حسام148851

البحيرةالعلمىمبصرالعالم حسن فتح حسن حسام148852

البحيرةالعلمىمبصرحنفى محمود رزق خالد رزق148853

البحيرةالعلمىمبصركامل الحميد عبد مدنى سعد148854

البحيرةالعلمىمبصرحمدين ابراهيم محمد محمد صفوت148855

البحيرةالعلمىمبصرطعيمه محمود حسن محمد العاطى عبد148856

البحيرةالعلمىمبصرالمزين السيد عطيه اشرف هللا عبد148857

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد هللا عبد الصافى هللا عبد148858

البحيرةالعلمىمبصرالحناوى محمد احمد وجيه هللا عبد148859

البحيرةالعلمىمبصرنصار صياح على هللا عبد148860

البحيرةالعلمىمبصرعثمان على عزقالنى جمعه عثمان148861

البحيرةالعلمىمبصرنمر محمد على صباح على148862

البحيرةالعلمىمبصرنمر شعبان اللطيف عبد ياسر عمار148863

البحيرةالعلمىمبصرعلوانى على السيد محمد عمرو148864

البحيرةالعلمىمبصروهبه العال عبد محمد العال عبد كريم148865

البحيرةالعلمىمبصرالفقى الواحد عبد حسن احمد محمد148866

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو سواح محمد احمد محمد148867

البحيرةالعلمىمبصريوسف مرسى الاله عبد رضا محمد148868

البحيرةالعلمىمبصررسالن محمد الستار عبد صبرى محمد148869

البحيرةالعلمىمبصرعثمان على برى على محمد148870
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ن489هللا نصر

ن502هللا نصر

ن611هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ن611هللا نصر

راسبهللا نصر

راسبهللا نصر

ن485هللا نصر

ن495هللا نصر

ن583هللا نصر

ن466هللا نصر

ن534هللا نصر

ثانهللا نصر

ن441هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ن526هللا نصر

ن552هللا نصر

ثانهللا نصر

ن548هللا نصر

ثانهللا نصر

ن611هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ن457هللا نصر

ن540هللا نصر

ن607هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

راسبهللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ن588هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ن592هللا نصر

ثانهللا نصر

راسبهللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر
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البحيرةالعلمىمبصرداود رمضان السيد صبرى محمود148871

البحيرةالعلمىمبصرسواح عبده سعد عبده محمود148872

البحيرةالعلمىمبصرعفره ابو الحميد عبد امين محمد محمود148873

البحيرةالعلمىمبصرقاقا الغنى عبد العزيز عبد احمد محمود148874

البحيرةالعلمىمبصرعسل احمد المالك عبد عيد مصطفى148875

البحيرةالعلمىمبصرعبيد محمد السيد محمد وليد148876

البحيرةالعلمىمبصرمطر على محمود خالد يوسف148877

البحيرةالعلمىمبصرحسنين على السعود ابو احمد ابراهيم148878

البحيرةالعلمىمبصرالبرقى حسن على حامد ابراهيم148879

البحيرةالعلمىمبصرصالح محمد حسن ابراهيم148880

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم على رجب حماده ابراهيم148881

البحيرةالعلمىمبصرنويجى عوض هنداوى حميده ابراهيم148882

البحيرةالعلمىمبصرالدفراوى نصر النصر ابو رجب ابراهيم148883

البحيرةالعلمىمبصرخطاب السالم عبد الجليل عبد سعد ابراهيم148884

البحيرةالعلمىمبصرربه عبد الوهاب عبد سعد ابراهيم148885

البحيرةالعلمىمبصرالفضلى بسيونى ابراهيم القادر عبد ابراهيم148886

البحيرةالعلمىمبصرالدموكى على محمد الفتاح عبد عطيه ابراهيم148887

البحيرةالعلمىمبصرهشيمه ابو هللا عبد ابراهيم وجيه ابراهيم148888

البحيرةالعلمىمبصررابح ابو هللا عبد موسى ابراهيم احمد148889

البحيرةالعلمىمبصرالغربى المقصود عبد محمد الحسينى احمد148890

البحيرةالعلمىمبصرحبيب سعد السيد احمد148891

البحيرةالعلمىمبصرالدمراوى محمد فتحى خميس السيد احمد148892

البحيرةالعلمىمبصرالسيد المجيد عبد السيد احمد148893

البحيرةالعلمىمبصرالبرعى شحاته مرسى السيد احمد148894

البحيرةالعلمىمبصرالمنشاوى حامد احمد المنشاوى احمد148895

البحيرةالعلمىمبصرخليف فرج خميس بكر احمد148896

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الروبى حسن جمال احمد148897

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد سعد حسن حامد احمد148898

البحيرةالعلمىمبصراالبيارى العرب عز اسماعيل حسن احمد148899

البحيرةالعلمىمبصرالعرند صالح محمد حمدى احمد148900

البحيرةالعلمىمبصرماضى محمد على بخيت خميس احمد148901

البحيرةالعلمىمبصرالزينى العزيز عبد فتحى خميس احمد148902

البحيرةالعلمىمبصرمنصور العاطى عبد رزق راضى احمد148903

البحيرةالعلمىمبصرالطحان الحميد عبد محمد رفعت احمد148904

البحيرةالعلمىمبصرالحوفى ابراهيم احمد رمضان احمد148905

البحيرةالعلمىمبصرمحمود سعد احمد سامى احمد148906

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد سعيد سامى احمد148907

البحيرةالعلمىمبصرالنويهى ابراهيم سعد احمد148908

البحيرةالعلمىمبصرسه سابو محمود سعيد احمد148909

البحيرةالعلمىمبصرالدالشى موسى حسن سعد سمير احمد148910

البحيرةالعلمىمبصربكر على المنعم عبد شعبان احمد148911

البحيرةالعلمىمبصرعثمان فرج العزيز عبد صبحى احمد148912
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راسبهللا نصر

ن629هللا نصر

ثانهللا نصر

ن579هللا نصر

ن618هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن519الدوار كفر

ثانالدوار كفر

راسبالدوار كفر

ن439الدوار كفر

ن539الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن418الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن429الدوار كفر

ن455الدوار كفر

ن584الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن540الدوار كفر

ن530الدوار كفر

ن521الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن451الدوار كفر

ن455الدوار كفر

ن464الدوار كفر

ن424الدوار كفر

ن470الدوار كفر

ن417الدوار كفر

ن364الدوار كفر

راسبالدوار كفر

ن450الدوار كفر

ثانالدوار كفر

راسبالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن602الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن393الدوار كفر
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البحيرةالعلمىمبصرالليثى مياح ابراهيم صالح احمد148913

البحيرةالعلمىمبصرخميس مجاهد على طاهر احمد148914

البحيرةالعلمىمبصريوسف محمد احمد عادل احمد148915

البحيرةالعلمىمبصرالقوى عبد السميع عبد محمد المالك عبد احمد148916

البحيرةالعلمىمبصرفوده عطيه مجاهد على احمد148917

البحيرةالعلمىمبصرمحمد على مسعود على احمد148918

البحيرةالعلمىمبصرسليمان الرحمن عبد عنتر احمد148919

البحيرةالعلمىمبصرغانم يوسف فاروق عنتر احمد148920

البحيرةالعلمىمبصرالجوهرى محمد محمد فتحى احمد148921

البحيرةالعلمىمبصرخفاجى فؤاد فرج احمد148922

البحيرةالعلمىمبصرنعيم على محمود حلمى ماهر احمد148923

البحيرةالعلمىمبصرمطاوع محمد رشاد ماهر احمد148924

البحيرةالعلمىمبصرمرسى جمعه الجواد عبد ماهر احمد148925

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل على مرسى ماهر احمد148926

البحيرةالعلمىمبصرالشاذلى محمد يحى ماهر احمد148927

البحيرةالعلمىمبصرموسى عيسى هللا عبد محارب احمد148928

البحيرةالعلمىمبصرمطاوع احمد محمد احمد148929

البحيرةالعلمىمبصرالصافى الحميد عبد محمد احمد148930

البحيرةالعلمىمبصرالجمل محمد قطب محمد احمد148931

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد السيد محمد مصطفى محمد احمد148932

البحيرةالعلمىمبصرالمطلب عبد محمد على محمود احمد148933

البحيرةالعلمىمبصريونس هللا عبد هللا عبد نادى احمد148934

البحيرةالعلمىمبصرالنجار ابراهيم مختار ياسر احمد148935

البحيرةالعلمىمبصراحمدى دبنون السميع عبد ناصر احمد148936

البحيرةالعلمىمبصرالفقى محمد محمود نصر احمد148937

البحيرةالعلمىمبصرخشيم ابو الشامخ فؤاد هشام احمد148938

البحيرةالعلمىمبصرالصاوى على جمعه يوسف احمد148939

البحيرةالعلمىمبصرعمر محمد محمود جالل اسامه148940

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد السالم عبد السيد فارس اسالم148941

البحيرةالعلمىمبصرحسين ابو محمد عطيه مهدى اسالم148942

البحيرةالعلمىمبصرالعرند محمود غانم السيد ناصر اسالم148943

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم احمد حسن اسماعيل يسرى اسماعيل148944

البحيرةالعلمىمبصردريع ابو شريف الرحمن عبد محمد اشرف148945

البحيرةالعلمىمبصريوسف العاطى عبد الصافى صالح الصافى148946

البحيرةالعلمىمبصرشتا محمد هللا عبد الحليم عبد القاسم148947

البحيرةالعلمىمبصردرويش عوض محمد سمير الموحد148948

البحيرةالعلمىمبصرالخولى ربه عبد الدين عصام ايمن148949

البحيرةالعلمىمبصرالرؤف عبد فايز على عيد ايمن148950

البحيرةالعلمىمبصرمبروك العزيز عبد حسين حسين بهاء148951

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم رضوان ابراهيم محمد اسامه148952

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد على على سرحان توفيق148953

البحيرةالعلمىمبصرقلقيله احمد ابراهيم مرسى جمعه148954
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البحيرةالعلمىمبصرالصاوى محمد العال عبد عاطف حاتم148955

البحيرةالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد سعد ماهر سعد148956

البحيرةالعلمىمبصرالدين نصر عبده حامد عادل سعد148957

البحيرةالعلمىمبصرعيسوى الغنى عبد محمد شعبان سعد148958

البحيرةالعلمىمبصرراضى السيد محمود سعيد اشرف سامى148959

البحيرةالعلمىمبصردسوقى حسن عوض عوض زياد148960

البحيرةالعلمىمبصرمحمد حسن احمد السيد زياد148961

البحيرةالعلمىمبصرالمجد ابو محمد النبى عبد رمضان148962

البحيرةالعلمىمبصرنصار على السيد عيد رفيق148963

البحيرةالعلمىمبصراليزيد ابو محمد اليزيد ابو رضوان148964

البحيرةالعلمىمبصرالجزار رجب حامد نصر خالد148965

البحيرةالعلمىمبصراحمد محمد محمد خالد148966

البحيرةالعلمىمبصرالمراكبى هللا عبد احمد محمد خالد148967

البحيرةالعلمىمبصرالعرجاوى الغنى عبد المجيد عبد الغنى عبد محفوظ خالد148968

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد خالد صالح خالد148969

البحيرةالعلمىمبصرالخالق عبد السيد ابراهيم سعيد خالد148970

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد لملوم المنعم عبد حماده148971

البحيرةالعلمىمبصرالرحيم عبد محمود حسن ياسر حسن148972

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل محمد حسن هشام حسن148973

البحيرةالعلمىمبصرقرنقع ابراهيم درويش حامد حسن148974

البحيرةالعلمىمبصردسوقى محمد العاطى عبد محمود حسام148975

البحيرةالعلمىمبصرالشيم بدر محمد احمد محروس حسام148976

البحيرةالعلمىمبصرالباقى عبد حسن محمد صالح حسام148977

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود رمضان حسام148978

البحيرةالعلمىمبصرسعد الال عبد ابراهيم حسن حسام148979

البحيرةالعلمىمبصرصديق طلبه محمد مصطفى الدين حسام148980

البحيرةالعلمىمبصرالوهاب عبد مصطفى حسين حازم148981

البحيرةالعلمىمبصرخلف الصمد عبد سعد محمد سعد148982

البحيرةالعلمىمبصرسالم ابراهيم سعيد حمدى سعيد148983

البحيرةالعلمىمبصرزهره سليمان العزيز عبد سليمان طارق سليمان148984

البحيرةالعلمىمبصرنوح راشد الغفار عبد محمود سليمان148985

البحيرةالعلمىمبصرزهير ابراهيم على عثمان احمد سهيل148986

البحيرةالعلمىمبصربسيونى ابراهيم المنعم عبد العزيز عبد شريف148987

البحيرةالعلمىمبصرالمغربى الحميد عبد الحفيظ عبد محمد جمعه صابر148988

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد بدوى محمد الحميد عبد الدين صالح148989

البحيرةالعلمىمبصرالعطار على منصور نبيل طارق148990

البحيرةالعلمىمبصرالشريف ابراهيم مصطفى مصطفى البر عبد148991

البحيرةالعلمىمبصرالشامى مبروك الحميد عبد محمد الحميد عبد148992

البحيرةالعلمىمبصرالسماحى سعيد احمد الرحمن عبد148993

البحيرةالعلمىمبصرنعيم مرسى جالل اشرف الرحمن عبد148994

البحيرةالعلمىمبصرالمدبولى عطيه بدوى محمد بدوى الرحمن عبد148995

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد السيد جمال الرحمن عبد148996
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البحيرةالعلمىمبصرحموده جاسر سعيد صالح الرحمن عبد148997

البحيرةالعلمىمبصرراشد ابراهيم صبرى الرحمن عبد148998

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل الطاهر صالح الرحمن عبد148999

البحيرةالعلمىمبصرالطويل محمد السيد محمد الرحمن عبد149000

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد العاطى عبد هاشم الرحمن عبد149001

البحيرةالعلمىمبصرزلط مصطفى محمود اشرف العزيز عبد149002

البحيرةالعلمىمبصرمحمد سعد شعبان ياسر الرحمن عبد149003

البحيرةالعلمىمبصرالصعيد ابراهيم اسماعيل ابراهيم هللا عبد149004

البحيرةالعلمىمبصرهالل السعيد هالل خالد الفتاح عبد149005

البحيرةالعلمىمبصرخليل الحليم عبد العزيز عبد محمد العزيز عبد149006

البحيرةالعلمىمبصرالفقى الحليم عبد ربه عبد خميس العزيز عبد149007

البحيرةالعلمىمبصرطلحه هللا حسب السيد هللا عبد149008

البحيرةالعلمىمبصرعلى سليمان داود على الكريم عبد149009

البحيرةالعلمىمبصرقميحه ابو حجازى هللا عبد سوسو هللا عبد149010

البحيرةالعلمىمبصرهللا خير سرور الجواد عبد احمد هللا عبد149011

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد كامل محمد كامل هللا عبد149012

البحيرةالعلمىمبصرصالح ابو شفيق كامل احمد هللا عبد149013

البحيرةالعلمىمبصرسالمه منصور جابر رمضان هللا عبد149014

البحيرةالعلمىمبصرجفيف الشافى عبد محفوظ هللا عبد149015

البحيرةالعلمىمبصرراضى مصطفى سعد محمود هللا عبد149016

البحيرةالعلمىمبصرالقزاز عامر على الرحمن عبد محمود هللا عبد149017

البحيرةالعلمىمبصرعلى فرج محمد محمود هللا عبد149018

البحيرةالعلمىمبصرالبرعى السيد الوهاب عبد سعد هانى هللا عبد149019

البحيرةالعلمىمبصرخاطر سعد الثنا ابو عالء149020

البحيرةالعلمىمبصرخضر على الحق عبد رأفت عالء149021

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل على ايمن على149022

البحيرةالعلمىمبصرسعد على الفتاح عبد بدران على149023

البحيرةالعلمىمبصراحمد حسن احمد محمد على149024

البحيرةالعلمىمبصرعلى الشيخ محمد عثمان محمد على149025

البحيرةالعلمىمبصرعامر محمد جالل محمد عماد149026

البحيرةالعلمىمبصرالدين جمال الرحمن عبد سعد مجاهد عمر149027

البحيرةالعلمىمبصرعقاب محمد سعد محمد عمر149028

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد الحميد عبد الفتاح عبد محمد عمرو149029

البحيرةالعلمىمبصريوسف محمد المجيد عبد محمد المجيد عبد149030

البحيرةالعلمىمبصرشاور محمد اللطيف عبد خيرى اللطيف عبد149031

البحيرةالعلمىمبصرحموده عبيده عوض محمد عوض149032

البحيرةالعلمىمبصرالبسطراوى ابراهيم عطيه وحيد عطيه149033

البحيرةالعلمىمبصرشنيطه سليمان الشحات محمد149034

البحيرةالعلمىمبصرخليل هللا عبد حسين بدر محمد149035

البحيرةالعلمىمبصرخليل محمد طلبه محمد بليغ محمد149036

البحيرةالعلمىمبصرحسين الرشيد عبد جمال محمد149037

البحيرةالعلمىمبصرالحوى المقصود عبد الونيس عبد محمد جمعه محمد149038
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البحيرةالعلمىمبصرسعد عوض المنعم عبد محمد خالد محمد149039

البحيرةالعلمىمبصرهللا حسب شعبان القادر عبد خميس محمد149040

البحيرةالعلمىمبصرخفاجه الحميد عبد خميس رضا محمد149041

البحيرةالعلمىمبصرداود راشد العنين ابو رضا محمد149042

البحيرةالعلمىمبصرثابت محمد ثابت انور محمد149043

البحيرةالعلمىمبصرسعد الشحات رمضان محمد149044

البحيرةالعلمىمبصرجاد على رمضان سعد محمد149045

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الرازق عبد سامى محمد149046

البحيرةالعلمىمبصرمنصور العاطى عبد رزق سعيد محمد149047

البحيرةالعلمىمبصرالجزار عرفه محمد سعيد محمد149048

البحيرةالعلمىمبصرحسين على الجواد عبد العال عبد محمد149049

البحيرةالعلمىمبصرالصاوى على احمد حسن شعبان محمد149050

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ احمد محمد سعد محمد149051

البحيرةالعلمىمبصرالفار احمد سعيد صبحى محمد149052

البحيرةالعلمىمبصرالبلحى مرسى رمضان صبحى محمد149053

البحيرةالعلمىمبصرسعد رمضان شعبان صبحى محمد149054

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد محمد صبحى محمد149055

البحيرةالعلمىمبصرربه عبد ابراهيم بسيونى صالح محمد149056

البحيرةالعلمىمبصررحمه الحليم عبد هللا عبد طاهر محمد149057

البحيرةالعلمىمبصرالجوهرى محمد محمد طاهر محمد149058

البحيرةالعلمىمبصرمنصور عوض محمد السالم عبد محمد149059

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل كريم السيد سعد كرم149060

البحيرةالعلمىمبصرعثمان محمود محمد ابراهيم كريم149061

البحيرةالعلمىمبصرمرعى سليمان مبروك سليمان149062

البحيرةالعلمىمبصرغباشى سالم رمضان الغنى عبد سيف149063

البحيرةالعلمىمبصرشهاوى ابراهيم شعبان على سيف149064

البحيرةالعلمىمبصرالديب الرسول عبد متولى ابراهيم صبحى149065

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد جمعه صبحى جمعه صبحى149066

البحيرةالعلمىمبصرالدين شهاب العظيم عبد احمد مصطفى محمد149067

البحيرةالعلمىمبصرمحمد بيومى محمد سعيد محمد149068

البحيرةالعلمىمبصرمحمود الرازق عبد فتحى حازم محمد149069

البحيرةالعلمىمبصررجب محمد شعبان ابراهيم محمد149070

البحيرةالعلمىمبصرعيسى الشكور عبد ابراهيم محمد149071

البحيرةالعلمىمبصرالسيد العال ابو محمد عنتر محمد149072

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو ابراهيم محمد محمود مصطفى149073

البحيرةالعلمىمبصرعماره فايد على محمد على محمد149074

البحيرةالعلمىمبصرخليفه غريب محمود محمد149075

البحيرةالعلمىمبصرعليان عيد رجب الصافى محمد149076

البحيرةالعلمىمبصرخليفه احمد يوسف احمد معاذ149077

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل السالم عبد المجيد عبد الصافى محمد149078

البحيرةالعلمىمبصرحسنين ابراهيم سعد احمد محمد149079

البحيرةالعلمىمبصرالبارى عبد محمد السيد عبد احمد محمد149080
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ن395الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن399الدوار كفر

ن561الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن573الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن563الدوار كفر

ن592الدوار كفر

راسبالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن472الدوار كفر

راسبالدوار كفر

ن426الدوار كفر

ن403الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن390الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن618الدوار كفر

ن570الدوار كفر

ن486الدوار كفر

ن579الدوار كفر

ن420الدوار كفر

ن455الدوار كفر

ن466الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن527الدوار كفر

ثانالدوار كفر
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البحيرةالعلمىمبصرعمر محمد عمر احمد محمد149081

البحيرةالعلمىمبصرالعوضى احمد نشأت احمد محمد149082

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى احمد محمد اشرف محمد149083

البحيرةالعلمىمبصرالنجار بهى محمد اشرف محمد149084

البحيرةالعلمىمبصرايوب السيد محمد السيد محمد149085

البحيرةالعلمىمبصرقدح حسين طلبه محمود هللا عبد149086

البحيرةالعلمىمبصرالمجد ابو السيد على العاطى عبد محمد149087

البحيرةالعلمىمبصرحسين سودان ظريف محمد149088

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد احمد العاطى عبد هللا عبد محمد149089

البحيرةالعلمىمبصرهيلم السيد الجواد عبد المحسن عبد محمد149090

البحيرةالعلمىمبصرالمنشاوى حسن اسماعيل على محمد149091

البحيرةالعلمىمبصربلبع مهدى كمال على محمد149092

البحيرةالعلمىمبصرعموره العاطى عبد محمد عيد محمد149093

البحيرةالعلمىمبصرعقاب سعد ابراهيم سعد فتحى محمد149094

البحيرةالعلمىمبصررابح ابو الرازق عبد نوح ماهر محمد149095

البحيرةالعلمىمبصرالشناوى محمد ياسين محروس محمد149096

البحيرةالعلمىمبصرشتا السيد احمد محمود محمد149097

البحيرةالعلمىمبصربخيت السيد سعد محمود محمد149098

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم عامر محمد محمود محمد149099

البحيرةالعلمىمبصربيومى مهدى هللا عبد مسعود محمد149100

البحيرةالعلمىمبصرخميس مجاهد على ممدوح محمد149101

البحيرةالعلمىمبصرعرفه السيد صالح نبيل محمد149102

البحيرةالعلمىمبصرشكر احمد محمد نصر محمد149103

البحيرةالعلمىمبصررمضان زيد ابو محمد يحى محمد149104

البحيرةالعلمىمبصرعماره ابراهيم رجب يوسف محمد149105

البحيرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمود ابراهيم محمود149106

البحيرةالعلمىمبصرشتا احمد سيد ابراهيم احمد محمود149107

البحيرةالعلمىمبصرجمعه محمدين احمد احمد محمود149108

البحيرةالعلمىمبصرالعش محمد سعد احمد محمود149109

البحيرةالعلمىمبصرالشناوى المولى عبد محمود جمال محمود149110

البحيرةالعلمىمبصرالشناوى المولى عبد محمود هشام محمود149111

البحيرةالعلمىمبصرمحمدين حسين صابر خميس كريم149112

البحيرةالعلمىمبصرالمقصود عبد الحميد عبد ايمن حازم149113

البحيرةالعلمىمبصرالزقم حسن المنعم عبد حسن محمود149114

البحيرةالعلمىمبصرالجندى العال عبد القادر عبد خالد محمود149115

البحيرةالعلمىمبصرسالمه انور فؤاد صبحى محمود149116

البحيرةالعلمىمبصرصالح احمد محمود صبحى محمود149117

البحيرةالعلمىمبصرهيكل حسن محمد على محمود149118

البحيرةالعلمىمبصرعامر محمد السيد محمد محمود149119

البحيرةالعلمىمبصرالهادى عبد الحميد عبد محمد محمود149120

البحيرةالعلمىمبصرعباس محمد القادر عبد محمد محمود149121

البحيرةالعلمىمبصرمحمد السيد على محمد محمود149122
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ن407الدوار كفر

متخلفالدوار كفر

ن618الدوار كفر

ن594الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن614الدوار كفر

ن391الدوار كفر

ن495الدوار كفر

ن417الدوار كفر

ن427الدوار كفر

ن443الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن416الدوار كفر

متخلفالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

راسبالدوار كفر

ن587الدوار كفر

ن616الدوار كفر

ثانالدوار كفر

راسبالدوار كفر

ن409الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن396الدوار كفر

ن435الدوار كفر

ن484الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن394الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن482الدوار كفر

ن443الدوار كفر

ن433الدوار كفر

ثانالدوار كفر
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البحيرةالعلمىمبصرفياله ابراهيم على فهمى محمد محمود149123

البحيرةالعلمىمبصرفوده على محمد محمود محمود149124

البحيرةالعلمىمبصرفياله ابراهيم الهادى عبد هانى محمود149125

البحيرةالعلمىمبصرمنصور الكريم عبد الناصر عبد مروان149126

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى احمد السيد مصطفى149127

البحيرةالعلمىمبصرجنينه ابو اللطيف عبد محمد السيد مصطفى149128

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد ابراهيم الدين حسام مصطفى149129

البحيرةالعلمىمبصرالنجار سالم ابراهيم حسنى مصطفى149130

البحيرةالعلمىمبصرليله حسن على حسن سعد مصطفى149131

البحيرةالعلمىمبصرغنيم فواز الصادق عبد على مصطفى149132

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى احمد المنعم عبد على مصطفى149133

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى السيد مصطفى محمد مصطفى149134

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم ابو على فتحى السيد ممدوح149135

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد هللا عبد الصمد عبد مهند149136

البحيرةالعلمىمبصراالشرم القادر عبد السيد محمد محسن نور149137

البحيرةالعلمىمبصرالدسوقى فتحى السيد حمدى فارس149138

البحيرةالعلمىمبصرالسيد الغفار عبد مصطفى محمد نور149139

البحيرةالعلمىمبصرالمالح يوسف شحاته حامد محمد هانى149140

البحيرةالعلمىمبصرانبيوه محمود مسعود محمد هشام149141

البحيرةالعلمىمبصرنويجى عوض محمد عاطف هيثم149142

البحيرةالعلمىمبصريوسف محمد عثمان المقصود عبد هيثم149143

البحيرةالعلمىمبصرغازى عوض السيد احمد يوسف149144

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود عثمان حسن يوسف149145

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الستار عبد رشدى يوسف149146

البحيرةالعلمىمبصرالكمنجى سعيد رمضان يوسف149147

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد محمود يوسف محمود يوسف149148

البحيرةالعلمىمبصرحبيب عامر فراج ابراهيم طه يوسف149149

البحيرةالعلمىمبصريونس على الدين سيف اللطيف عبد وسام149150

البحيرةالعلمىمبصريونس ابراهيم السالم عبد الرحمن عبد149151

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد جالل الناصر عبد ابراهيم149152

البحيرةالعلمىمبصرنصر محمد سعيد محمد ابراهيم149153

البحيرةالعلمىمبصرمحمود الرحيم عبد السيد احمد149154

البحيرةالعلمىمبصرصفيه ابو على محمد حسام احمد149155

البحيرةالعلمىمبصربلتاجى حسين محمد حمدى احمد149156

البحيرةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد صبحى احمد149157

البحيرةالعلمىمبصربهنسى دسوقى محمد الهادى عبد احمد149158

البحيرةالعلمىمبصرخلف محمود سعداوى عيد احمد149159

البحيرةالعلمىمبصرالحناوى كمال اسماعيل كمال احمد149160

البحيرةالعلمىمبصرمحمد رمضان النبى عبد الدين حسام اسامه149161

البحيرةالعلمىمبصرعبده ابراهيم محمد ابراهيم اسالم149162

البحيرةالعلمىمبصرتركى الحميد عبد سعد السيد149163

البحيرةالعلمىمبصرسعيد محمود هللا عبد سعيد جمال149164
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راسبالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن526الدوار كفر

ن499الدوار كفر

ن462الدوار كفر

ن562الدوار كفر

ن469الدوار كفر

راسبالدوار كفر

ن536الدوار كفر

ن500الدوار كفر

ن371الدوار كفر

ن568الدوار كفر

ثانالدوار كفر

راسبالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن538الدوار كفر

راسبالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن380الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن585الدوار كفر

ن452الدوار كفر

ن551الدوار كفر

راسبالدوار كفر

راسبالدوار كفر

ثانالتمامة

ن493التمامة

ن382التمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

متخلفالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ن496التمامة

ن387التمامة

ن426التمامة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5583

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

البحيرةالعلمىمبصررجب على حامد رجب حامد149165

البحيرةالعلمىمبصرالطويل حسن مبروك صبحى حسن149166

البحيرةالعلمىمبصرموسى احمد الرحيم عبد متولى حمدان149167

البحيرةالعلمىمبصرحجاج ذكى خميس خالد حمدى149168

البحيرةالعلمىمبصرداود فرج داود عيد داود149169

البحيرةالعلمىمبصرشعبان صبحى محمود صبحى149170

البحيرةالعلمىمبصررجب ابراهيم بسيونى رجب الدين صالح149171

البحيرةالعلمىمبصرالجندى محمد بدوى العزيز عبد149172

البحيرةالعلمىمبصرعقل عوض العزيز عبد سعيد العزيز عبد149173

البحيرةالعلمىمبصرالبنا هللا عبد سالم السيد هللا عبد149174

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد على سعد على149175

البحيرةالعلمىمبصرالغندور محمد منصور عوض عمر149176

البحيرةالعلمىمبصرسالم سالم محمد تميم محمد149177

البحيرةالعلمىمبصرحبوه محمد رمضان جمال محمد149178

البحيرةالعلمىمبصرالقزاز محمد السيد جمعه محمد149179

البحيرةالعلمىمبصرحسن رياض فتحى جمعه محمد149180

البحيرةالعلمىمبصرفرحات محمد امين رضا محمد149181

البحيرةالعلمىمبصرالمغربى الحفيظ عبد على رضا محمد149182

البحيرةالعلمىمبصرفرجانى حسين خميس زايد محمد149183

البحيرةالعلمىمبصرخليف احمد عيد سعيد محمد149184

البحيرةالعلمىمبصرالغراوى محمد محمد سعيد محمد149185

البحيرةالعلمىمبصرحجاج محمد يوسف سعيد محمد149186

البحيرةالعلمىمبصرالخولى ذكى فتحى سيف محمد149187

البحيرةالعلمىمبصرفراج ابو المجيد عبد حنفى المجيد عبد محمد149188

البحيرةالعلمىمبصررمضان حسنين على محفوظ محمد149189

البحيرةالعلمىمبصريوسف الفتاح عبد العزايم ابو محمود149190

البحيرةالعلمىمبصرحماد هللا عبد محمود جالل محمود149191

البحيرةالعلمىمبصرالبسيونى عثمان ابراهيم رجب محمود149192

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ محمد العزيز عبد رفاعى محمود149193

البحيرةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد فتحى سعد محمود149194

البحيرةالعلمىمبصروريده محمد ابراهيم على محمود149195

البحيرةالعلمىمبصرقيقى رمضان محمود حامد مصطفى149196

البحيرةالعلمىمبصرشهاب كامل محمد كامل مصطفى149197

البحيرةالعلمىمبصرالترعاوى السيد السالم عبد عصام يس149198

البحيرةالعلمىمبصرسعد السيد هانى يوسف149199

البحيرةالعلمىمبصرمحمد حمدى اشرف ابراهيم149200

البحيرةالعلمىمبصرالبطل محمد السيد محمد ابراهيم149201

البحيرةالعلمىمبصرانبيوه مطرى السيد حامد احمد149202

البحيرةالعلمىمبصرمؤمن المولى عبد الستار عبد شحات احمد149203

البحيرةالعلمىمبصرركبه ابو جابر يحيى مصطفى احمد149204

البحيرةالعلمىمبصرالسيسى العزيز عبد وليد احمد149205

البحيرةالعلمىمبصرالغزالى حسن صابر عادل اسماعيل149206
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ثانالتمامة

ن544التمامة

ن426التمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ن541التمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

راسبالتمامة

ن554التمامة

ثانالتمامة

راسبالتمامة

ثانالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

راسبالتمامة

ثانالتمامة

ن491التمامة

ن373التمامة

ن436التمامة

راسبالتمامة

ن521التمامة

ن628التمامة

راسبالتمامة

ن377التمامة

ثانالتمامة

ن603التمامة

ثانالتمامة

ن450التمامة

ن373التمامة

راسبالتمامة

ثانالتمامة

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

راسببالبحيرة الصديق ابوبكر

راسببالبحيرة الصديق ابوبكر

ن465بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن456بالبحيرة الصديق ابوبكر
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البحيرةالعلمىمبصرشهاب ابراهيم حسين ناصر حسين149207

البحيرةالعلمىمبصرسعد العزيز عبد ابراهيم حمدى149208

البحيرةالعلمىمبصرمحمود احمد صبحى خالد149209

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى على السميع عبد احمد سالم149210

البحيرةالعلمىمبصرجمعه محمد صبحى المجيد عبد صالح149211

البحيرةالعلمىمبصرمصوات بشير انور عاطف149212

البحيرةالعلمىمبصرجوهر على العزيز عبد عاطف العزيز عبد149213

البحيرةالعلمىمبصرالعشماو محمد محمد صبحى شريف هللا عبد149214

البحيرةالعلمىمبصراليزيد ابو العاطى عبد الغنى عبد على149215

البحيرةالعلمىمبصرالرغاوى على محمود على عيد على149216

البحيرةالعلمىمبصرشاهين محمد فؤاد صبحى فؤاد149217

البحيرةالعلمىمبصرالشنديدى على اللطيف عبد احمد محمد149218

البحيرةالعلمىمبصرالسيد على السيد محمد149219

البحيرةالعلمىمبصررمضان احمد سعد رمضان محمد149220

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم يوسف نبيل صبحى محمد149221

البحيرةالعلمىمبصرحسن وازن محمد القادر عبد محمد149222

البحيرةالعلمىمبصربدر احمد فتحى محمد149223

البحيرةالعلمىمبصرمرعى نبيه الفتاح عبد نبيه محمد149224

البحيرةالعلمىمبصرمساعد بكر ابو الخالق عبد عطيه مساعد149225

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد السيد الرازق عبد صبحى مصطفى149226

البحيرةالعلمىمبصرفرج السالم عبد خميس هللا نصر149227

البحيرةالعلمىمبصرعم شهاب ابراهيم المنعم عبد محمد هشام149228

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد خيرى عادل ياسر149229

البحيرةالعلمىمبصرحجاب هللا عطا مصرى خيرى احمد149230

البحيرةالعلمىمبصرالمولى عبد مسعود سعيد احمد149231

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد عوض سمير احمد149232

البحيرةالعلمىمبصرطاهر العاطى عبد صالح احمد149233

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد رجب السالم عبد احمد149234

البحيرةالعلمىمبصرعوض حميده عوض احمد149235

البحيرةالعلمىمبصررزق محمد نبيل محروس احمد149236

البحيرةالعلمىمبصرطاهر صالح محمد احمد149237

البحيرةالعلمىمبصرمحمد على محمد احمد149238

البحيرةالعلمىمبصررياض نجيله ابو ناصف محمد احمد149239

البحيرةالعلمىمبصرالوكيل محمود السيد محمود السيد149240

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم عطيه على محمد الدين حسام149241

البحيرةالعلمىمبصرجوهر محمد شعبان هالل حماده149242

البحيرةالعلمىمبصرالمليج السالم عبد رجب العنين ابو رجب149243

البحيرةالعلمىمبصرهللا سعد رمضان خالد رمضان149244

البحيرةالعلمىمبصرخالش حسن ابراهيم رمضان زياد149245

البحيرةالعلمىمبصرعطيه محمود شعبان صالح شعبان149246

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمود النبى عبد ابراهيم الرحمن عبد149247

البحيرةالعلمىمبصرالسيد رجب الحميد عبد صبحى الرحمن عبد149248
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راسببالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

راسببالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن577بالبحيرة الصديق ابوبكر

ن477بالبحيرة الصديق ابوبكر

ن586بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

راسببالبحيرة الصديق ابوبكر

راسببالبحيرة الصديق ابوبكر

ن502بالبحيرة الصديق ابوبكر

راسببالبحيرة الصديق ابوبكر

راسببالبحيرة الصديق ابوبكر

راسببالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

راسببالبحيرة الصديق ابوبكر

راسببالبحيرة الصديق ابوبكر

ن459بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن406بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن458الغربية بلقطر

راسبالغربية بلقطر

ن599الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

راسبالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن457الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن460الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

راسبالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

راسبالغربية بلقطر
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البحيرةالعلمىمبصرالسماحى اسماعيل سعيد محمود الرحمن عبد149249

البحيرةالعلمىمبصرالطنطاوى عامر بدر هللا عبد149250

البحيرةالعلمىمبصرالهادى عبد الحفيظ عبد عطيه الهادى عبد149251

البحيرةالعلمىمبصرعطيه محمود عطيه جمعه عطيه149252

البحيرةالعلمىمبصرمرسى عبده محمد سامى فارس149253

البحيرةالعلمىمبصرعلى شعبان ممدوح محمد قطب149254

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم ذكى مصطفى فارس كرم149255

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمد الصافى محمد149256

البحيرةالعلمىمبصرحماد على محمد حمدى محمد149257

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم مسعود مبروك رمضان محمد149258

البحيرةالعلمىمبصرادريس السيد رياض صبرى محمد149259

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد سعد السيد عصام محمد149260

البحيرةالعلمىمبصرهنيدى محمد بشير محمد وليد محمد149261

البحيرةالعلمىمبصرطاحون محمود طلعت محمود149262

البحيرةالعلمىمبصرحجاب هللا عطا احمد المقصود عبد محمود149263

البحيرةالعلمىمبصرطاهر محمد الستار عبد محمد149264

البحيرةالعلمىمبصريونس محمد مسعود محمد محمود149265

البحيرةالعلمىمبصرفرج المنعم عبد محمود مصطفى149266

البحيرةالعلمىمبصررزق السيد سعد رزق المصطفى149267

البحيرةالعلمىمبصرمحمد سعد شعبان عادل احمد149268

البحيرةالعلمىمبصرالهلباوى المجيد عبد الجيد عبد احمد149269

البحيرةالعلمىمبصرمحمدين محمد سعيد محمد احمد149270

البحيرةالعلمىمبصرالعزم ابو حسن شكرى حسن حسام149271

البحيرةالعلمىمبصرالهلباوى المجيد عبد محمد محمد رفيع149272

البحيرةالعلمىمبصرالهلباوى حسين على حسين طه149273

البحيرةالعلمىمبصركريم محمود صالح عصام عمرو149274

البحيرةالعلمىمبصرخليل محمد محمد سعد الناصر عبد149275

البحيرةالعلمىمبصرالجليل عبد سعد صبحى هللا عبد149276

البحيرةالعلمىمبصرالدين شمس محمد احمد خالد محمد149277

البحيرةالعلمىمبصرعيسى على محمود رجب محمد149278

البحيرةالعلمىمبصرناصف المقصود عبد رمضان محمود محمد149279

البحيرةالعلمىمبصرعياد هللا فتح محمود سعيد محمود149280

البحيرةالعلمىمبصرالعينين ابو اسماعيل العليم عبد زكى احمد ابراهيم149281

البحيرةالعلمىمبصرعسل العزيز عبد ابراهيم شعبان ابراهيم149282

البحيرةالعلمىمبصرشلتوت حسن ابراهيم على ابراهيم149283

البحيرةالعلمىمبصرالخولى بسيونى احمد محمد اسالم149284

البحيرةالعلمىمبصرهويدى محمد احمد هويدى اسالم149285

البحيرةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد اسماعيل محمود اسماعيل149286

البحيرةالعلمىمبصرشعت القوى عبد محمد احمد احمد149287

البحيرةالعلمىمبصرشلتوت حسن ابراهيم حمدى احمد149288

البحيرةالعلمىمبصرالخولى عبده محمد حمدى احمد149289

البحيرةالعلمىمبصرالزيات هللا حب احمد رضا احمد149290
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ثانالغربية بلقطر

راسبالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

راسبالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن431الغربية بلقطر

ن461الغربية بلقطر

ن505الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

راسبالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن467الغربية بلقطر

راسبالغربية بلقطر

ن431الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن550الغربية بلقطر

راسبكريم مصطفى

ن638كريم مصطفى

راسبكريم مصطفى

راسبكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ن581كريم مصطفى

ن455كريم مصطفى

ن552كريم مصطفى

ن454كريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

راسبكريم مصطفى

ن412شبراخيت

ثانشبراخيت

ن488شبراخيت

ن447شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن412شبراخيت

ن603شبراخيت

ثانشبراخيت

ن483شبراخيت
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البحيرةالعلمىمبصرعرفه هللا عبد يحى صبرى احمد149291

البحيرةالعلمىمبصرشلوع ابو محمد حسين محمد احمد149292

البحيرةالعلمىمبصرغانم طه احمد محمد احمد149293

البحيرةالعلمىمبصرالخويسكى عوض محمود محمد احمد149294

البحيرةالعلمىمبصرالعطار محمد مصطفى احمد149295

البحيرةالعلمىمبصرشاهين ابراهيم اسماعيل يحيى احمد149296

البحيرةالعلمىمبصرحميسه اسماعيل يحى اسامه149297

البحيرةالعلمىمبصرالدعوش يوسف ابراهيم السعيد البدرى149298

البحيرةالعلمىمبصرصقر محمد توفيق اسامه توفيق149299

البحيرةالعلمىمبصرالنجار على محمد طلعت حازم149300

البحيرةالعلمىمبصربكر محمد محمد جمعه الحسن149301

البحيرةالعلمىمبصرشلوع ابو محمد حسين محمد حسين149302

البحيرةالعلمىمبصرهللا جاد محمد احمد جمال خالد149303

البحيرةالعلمىمبصرالنمراوى السيد طايل السيد خالد149304

البحيرةالعلمىمبصرحجازى ربيع على ربيع149305

البحيرةالعلمىمبصرغانم اليزيد ابو بدير محمد عاصم149306

البحيرةالعلمىمبصرعوف محمد الرازق عبد محمد الرازق عبد149307

البحيرةالعلمىمبصرغديه ابو ابراهيم احمد ابراهيم الرحمن عبد149308

البحيرةالعلمىمبصرفطيره قطب الكومى حاتم الرحمن عبد149309

البحيرةالعلمىمبصرناصر احمد ممدوح محسن الرحمن عبد149310

البحيرةالعلمىمبصرالطنطاوى محمد الرازق عبد محمد الرحمن عبد149311

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد هشام الرحمن عبد149312

البحيرةالعلمىمبصرطه العزيز عبد اسماعيل العزيز عبد149313

البحيرةالعلمىمبصرحسين الغفار عبد محمد صالح عصام149314

البحيرةالعلمىمبصرمرجان محمد الحميد عبد اشرف عمر149315

البحيرةالعلمىمبصرعمير عمر الرحمن عبد محمد عمر149316

البحيرةالعلمىمبصرالعطار دياب موسى رضا عمرو149317

البحيرةالعلمىمبصرعفان ابو محمود محمد عوض149318

البحيرةالعلمىمبصرخطاب فتوح حسن فتوح149319

البحيرةالعلمىمبصرالنجار الجواد عبد ابراهيم كريم149320

البحيرةالعلمىمبصرالحوتى احمد خالد كريم149321

البحيرةالعلمىمبصرالفخرانى الرازق عبد ابراهيم محمد149322

البحيرةالعلمىمبصرالخولى على كمال ابراهيم محمد149323

البحيرةالعلمىمبصرموسى ابراهيم احمد محمد149324

البحيرةالعلمىمبصرالعشرى محمد محمد رزق اسامه محمد149325

البحيرةالعلمىمبصرشهبه ابو حسن السيد اسماعيل محمد149326

البحيرةالعلمىمبصريقطين محمد السيد اشرف محمد149327

البحيرةالعلمىمبصرالفقى محمد محمد احمد محمد149328

البحيرةالعلمىمبصرالفضل ابو احمد بسيونى بسيونى محمد149329

البحيرةالعلمىمبصرالبشه دسوقى العزيز عبد حامد محمد149330

البحيرةالعلمىمبصرالسنهورى فرج حامد محمد149331

البحيرةالعلمىمبصرمحمد غباشى احمد خالد محمد149332
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ن605شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن639شبراخيت

ثانشبراخيت

ن399شبراخيت

ن413شبراخيت

ثانشبراخيت

ن367شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن475شبراخيت

ن630شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن601شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن637شبراخيت

ن526شبراخيت

ن479شبراخيت

ثانشبراخيت

ن463شبراخيت

ن575شبراخيت

راسبشبراخيت

ن576شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

راسبشبراخيت

ثانشبراخيت

ن472شبراخيت

ن461شبراخيت

ثانشبراخيت

ن592شبراخيت

ثانشبراخيت

ن601شبراخيت

ن522شبراخيت

ن521شبراخيت

راسبشبراخيت
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البحيرةالعلمىمبصرالشوربجى محمد يوسف رجب محمد149333

البحيرةالعلمىمبصرخضر عوض خميس سامى محمد149334

البحيرةالعلمىمبصرالشهاوى السيد الدين سيف محمد149335

البحيرةالعلمىمبصرخليل محمد السيد محمد149336

البحيرةالعلمىمبصرسعد خليفه القوى عبد محمد صبرى محمد149337

البحيرةالعلمىمبصررضوان الدين سيف محمد عادل محمد149338

البحيرةالعلمىمبصرهنداوى الحميد عبد كامل الحميد عبد محمد149339

البحيرةالعلمىمبصرعلوان الرازق عبد اسماعيل الرازق عبد محمد149340

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل العزيز عبد الرحمن عبد محمد149341

البحيرةالعلمىمبصرالمعداوى فاضل محمد محمد عمر محمد149342

البحيرةالعلمىمبصرغنيم راغب احمد سيد فضل محمد149343

البحيرةالعلمىمبصرالصعيدى محمد كمال محمد149344

البحيرةالعلمىمبصرعالم مسعود محمود كمال محمد149345

البحيرةالعلمىمبصرالبولينى عثمان عوض مدحت محمد149346

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد حسن حسين فوزى ناصر محمد149347

البحيرةالعلمىمبصرالنجار احمد نجيب محمد149348

البحيرةالعلمىمبصرعوض الهادى عبد عوض اشرف محمود149349

البحيرةالعلمىمبصرالمنياوى جمعه احمد عاطف محمود149350

البحيرةالعلمىمبصرزيدان بدوى الرحمن عبد محمود149351

البحيرةالعلمىمبصرالفخرانى جوده احمد الاله عبد محمود149352

البحيرةالعلمىمبصرالعشرى محمد شمس محمد محمود149353

البحيرةالعلمىمبصرحسان اسماعيل السيد عوض نادر149354

البحيرةالعلمىمبصرالباقى عبد السيد احمد هشام149355

البحيرةالعلمىمبصرسالمه عمر اسماعيل محمد احمد149356

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى ابو محمد بسيونى محمد احمد149357

البحيرةالعلمىمبصرعنبر الرحيم عبد احمد بالل149358

البحيرةالعلمىمبصرزايد كمال حسن حسام149359

البحيرةالعلمىمبصرهللا فرج الجيد عبد محمد حماده149360

البحيرةالعلمىمبصرربيع حسن على حسن الحليم عبد149361

البحيرةالعلمىمبصرالدين زين عثمان صبرى مهدى الرحمن عبد149362

البحيرةالعلمىمبصرالبنا العزيز عبد السماحى حمدى عماد149363

البحيرةالعلمىمبصرعامر محمد ابراهيم صالح فتحى149364

البحيرةالعلمىمبصرطايل محمد ابراهيم احمد محمد149365

البحيرةالعلمىمبصراالنصارى محمد عوض السعيد محمد149366

البحيرةالعلمىمبصرسرحان محمد عوض النبى عبد محمد149367

البحيرةالعلمىمبصرزيد عوض عوض مجدى محمد149368

البحيرةالعلمىمبصراالنصارى محمد احمد محمود محمد149369

البحيرةالعلمىمبصرالنقيب ابراهيم الرحمن عبد يحيى محمد149370

البحيرةالعلمىمبصرالجوهرى على الحليم عبد محمد مصطفى149371

البحيرةالعلمىمبصرصماده ابو عالم رمضان ابراهيم149372

البحيرةالعلمىمبصرسليم حسن محمد السيد رمضان احمد149373

البحيرةالعلمىمبصرسالمه الدين محى الرؤف عبد محمد احمد149374
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ن640شبراخيت

ن643شبراخيت

ن448شبراخيت

ثانشبراخيت

ن587شبراخيت

ن503شبراخيت

ن589شبراخيت

ن422شبراخيت

ن576شبراخيت

متخلفشبراخيت

ن404شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن596شبراخيت

ن415شبراخيت

ن565شبراخيت

ن573شبراخيت

ن542شبراخيت

راسبشبراخيت

ثانشبراخيت

ن494شبراخيت

ن454لقانة

ن566لقانة

ن490لقانة

ن578لقانة

ن551لقانة

ن558لقانة

ن528لقانة

راسبلقانة

ن500لقانة

ن542لقانة

ثانلقانة

ن543لقانة

ثانلقانة

ن625لقانة

ن608لقانة

ن545لقانة

ن524ابوالسحما

ن551ابوالسحما

ن535ابوالسحما
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البحيرةالعلمىمبصرريحان عتريس حسن فخرى حسن149375

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد عباس مرعى صالح149376

البحيرةالعلمىمبصرحنوره محمد محمد عدى149377

البحيرةالعلمىمبصرزيدان رجب عوض عالء149378

البحيرةالعلمىمبصرطعيمه الجليل عبد ياسر عمرو149379

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد احمد احمد اشرف محمد149380

البحيرةالعلمىمبصرسرور محمود السيد محمد149381

البحيرةالعلمىمبصرمحفوظ على زكى محمد149382

البحيرةالعلمىمبصرسليم محمد سمير محمد149383

البحيرةالعلمىمبصرحسن على الستار عبد محمد149384

البحيرةالعلمىمبصرطعيمه حمدى عصام محمد149385

البحيرةالعلمىمبصرخطاب قطب ناصر محمد149386

البحيرةالعلمىمبصرشرابيه احمد رمضان الشرنوبى محمود149387

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد فرحات سعيد ابراهيم149388

البحيرةالعلمىمبصرالقمحاوى على الصافى محمد ابراهيم149389

البحيرةالعلمىمبصرالزهيرى محمد احمد محمود ابراهيم149390

البحيرةالعلمىمبصرالحداد رجب ابراهيم هشام ابراهيم149391

البحيرةالعلمىمبصرالعشما العزيز عبد الموجود عبد العزيز عبد بكر ابو149392

البحيرةالعلمىمبصربهنسى هللا عبد خليل احمد ابراهيم احمد149393

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد مرتضى اسامه احمد149394

البحيرةالعلمىمبصرالبقلى حموده ابراهيم جمال احمد149395

البحيرةالعلمىمبصربيوض الحميد عبد محمد جمال احمد149396

البحيرةالعلمىمبصرعطيه ابراهيم حسين حسن احمد149397

البحيرةالعلمىمبصرعصفور الرحمن عبد احمد احمده ربيع احمد149398

البحيرةالعلمىمبصرالوهاب عبد احمد رشاد احمد149399

البحيرةالعلمىمبصرحالوه محمود محمد رمضان احمد149400

البحيرةالعلمىمبصرالباقى عبد محمد السيد سعيد احمد149401

البحيرةالعلمىمبصرشعبان رمضان الجيد عبد سعيد احمد149402

البحيرةالعلمىمبصرالربيعى حسن امين صبرى احمد149403

البحيرةالعلمىمبصرنصار سليمان على محمد صالح احمد149404

البحيرةالعلمىمبصرهدهد التواب عبد محمود التواب عبد احمد149405

البحيرةالعلمىمبصرعيد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد احمد149406

البحيرةالعلمىمبصرعوض محمد فوزى العزيز عبد احمد149407

البحيرةالعلمىمبصرحماد احمد احمد الفتاح عبد احمد149408

البحيرةالعلمىمبصرعرفه حافظ ربه عبد عرفه احمد149409

البحيرةالعلمىمبصريوسف الشيخ الوهاب عبد عدلى عطيه احمد149410

البحيرةالعلمىمبصرقنبر هللا ضيف المنعم عبد الدين عالء احمد149411

البحيرةالعلمىمبصريوسف الحميد عبد يوسف عماد احمد149412

البحيرةالعلمىمبصرالساعى محمد فاضل احمد149413

البحيرةالعلمىمبصرحجاج محمد محمد فكيه احمد149414

البحيرةالعلمىمبصرقرقر احمد فهمى فهمى احمد149415

البحيرةالعلمىمبصرخروج ابراهيم الشافعى محمد احمد149416
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ثانابوالسحما

ثانابوالسحما

راسبابوالسحما

راسبابوالسحما

ن479ابوالسحما

ن516ابوالسحما

ثانابوالسحما

ن513ابوالسحما

ن493ابوالسحما

ن642ابوالسحما

ن482ابوالسحما

ن525ابوالسحما

ن525ابوالسحما

ن621البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن358البارود ايتاى

ن571البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن425البارود ايتاى

ن403البارود ايتاى

ن503البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن441.5البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن490البارود ايتاى

ن398البارود ايتاى

ن444البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن600البارود ايتاى

ن567البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن599البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن456البارود ايتاى

ن556البارود ايتاى

ن541البارود ايتاى

ن419البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن636البارود ايتاى

ن593البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى
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البحيرةالعلمىمبصربدر الحميد عبد محمد محمد احمد149417

البحيرةالعلمىمبصردقيقه ابو عوض محمد مصباح احمد149418

البحيرةالعلمىمبصرالبنا ابراهيم محمد هانى احمد149419

البحيرةالعلمىمبصرصالح فريد وحيد احمد149420

البحيرةالعلمىمبصرعباده محمد محمود ربيع اسامه149421

البحيرةالعلمىمبصرالبحيرى مصطفى مصطفى المنعم عبد اسامه149422

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمود احمد محمود اسامه149423

البحيرةالعلمىمبصرحسان ابراهيم المقصود عبد احمد اسالم149424

البحيرةالعلمىمبصرالعسيلى محمد الحميد عبد محمد اسالم149425

البحيرةالعلمىمبصردرويش محمد الرحيم عبد محمود اشرف149426

البحيرةالعلمىمبصرمرعى محمد السالم عبد محمود السيد149427

البحيرةالعلمىمبصرالخير ابو عزم ابراهيم رمضان الياس149428

البحيرةالعلمىمبصرموسى عوض محمد الشحات انس149429

البحيرةالعلمىمبصرالنحال محمد محمود سامى ايمن149430

البحيرةالعلمىمبصربقشيش الرؤف عبد العزيز عبد رمضان ايهاب149431

البحيرةالعلمىمبصرمندور ابو شرف بدر احمد بدر149432

البحيرةالعلمىمبصرعليان احمد هريره ابو احمد بالل149433

البحيرةالعلمىمبصرالنجار محمود السيد احمد جمال149434

البحيرةالعلمىمبصرحنفى احمد حنفى المنصف عبد حازم149435

البحيرةالعلمىمبصرصيام على حسن مسعد خالد149436

البحيرةالعلمىمبصرعرفه المنعم عبد حسن المنعم عبد احمد خميس149437

البحيرةالعلمىمبصرمسوده محمد جالل هانى رائد149438

البحيرةالعلمىمبصربدر الحميد عبد محمد محمد رأفت149439

البحيرةالعلمىمبصرمرعى حافظ محمد احمد سعيد149440

البحيرةالعلمىمبصرشدره محمد الاله عبد رجب سعيد149441

البحيرةالعلمىمبصراحمد هللا عبد عادل سعيد149442

البحيرةالعلمىمبصرالبنا محمد فتحى سعد وائل سعد149443

البحيرةالعلمىمبصرخالش طه رمضان سمير149444

البحيرةالعلمىمبصرفراج او بدران السالم عبد محمد شادى149445

البحيرةالعلمىمبصرعيسى حامد حمدى محمود شادى149446

البحيرةالعلمىمبصرعطيه ابراهيم حسن ممدوح الدين صالح149447

البحيرةالعلمىمبصرقناوى محروس عوض هانى طاهر149448

البحيرةالعلمىمبصرصالح محمد محمد الحليم عبد محمد عادل149449

البحيرةالعلمىمبصرالسبكى محمد محمد محمد عاصم149450

البحيرةالعلمىمبصرجابر متولى الحليم عبد فتحى الحليم عبد149451

البحيرةالعلمىمبصراللبدى ابراهيم دسوقى عوض رمضان الرحمن عبد149452

البحيرةالعلمىمبصرجالل احمد الفتاح عبد سرور الرحمن عبد149453

البحيرةالعلمىمبصرالنجار راتب سعيد شاكر الرحمن عبد149454

البحيرةالعلمىمبصرشهبه ابو حسين العال ابو شعبان الرحمن عبد149455

البحيرةالعلمىمبصرعبيد الحليم عبد السالم عبد وحيد الرحمن عبد149456

البحيرةالعلمىمبصرمنصور الحليم عبد العزيز عبد احمد العزيز عبد149457

البحيرةالعلمىمبصرالتلبنتى انور الغنى عبد مصطفى الغنى عبد149458
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ثانالبارود ايتاى

ن596البارود ايتاى

ن432البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن604البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن622البارود ايتاى

ن550البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن466البارود ايتاى

ن487البارود ايتاى

ن576البارود ايتاى

ن615البارود ايتاى

ن445البارود ايتاى

ن383البارود ايتاى

ن413.5البارود ايتاى

ن620البارود ايتاى

ن382البارود ايتاى

ن382البارود ايتاى

ن389البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن479البارود ايتاى

ن523البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن532البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن483البارود ايتاى

ن426البارود ايتاى

ن546البارود ايتاى

ن622البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن534البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن455البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن493البارود ايتاى
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البحيرةالعلمىمبصرغراب احمد الشافى عبد احمد هللا عبد149459

البحيرةالعلمىمبصرمحسب جوده محمد احمد هللا عبد149460

البحيرةالعلمىمبصرالنحال هللا عبد هللا عبد رزق هللا عبد149461

البحيرةالعلمىمبصرمخيمر بسيونى رشاد هللا عبد149462

البحيرةالعلمىمبصررجب رمضان شعبان رمضان هللا عبد149463

البحيرةالعلمىمبصرالشربتلى خليل ابراهيم سعيد هللا عبد149464

البحيرةالعلمىمبصرسواده السيد سعد سمير هللا عبد149465

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد المنعم عبد هللا عبد149466

البحيرةالعلمىمبصرالخير ابو عزم كمال عزم هللا عبد149467

البحيرةالعلمىمبصرحجاج محمد هللا عبد فارس هللا عبد149468

البحيرةالعلمىمبصرالحداد مرسى رجب ابراهيم محمد هللا عبد149469

البحيرةالعلمىمبصرسعيد حفنى صبحى محمد هللا عبد149470

البحيرةالعلمىمبصرسالم محمود احمد ممدوح هللا عبد149471

البحيرةالعلمىمبصرهللا فتح اللطيف عبد محمود ياسر هللا عبد149472

البحيرةالعلمىمبصرالخولى محمد المنعم عبد باسم المنعم عبد149473

البحيرةالعلمىمبصرجويده الحليم عبد محمد خالد الهادى عبد149474

البحيرةالعلمىمبصرغنيم على احمد الناصر عبد عالء149475

البحيرةالعلمىمبصرمرسى مصطفى مسعد عالء149476

البحيرةالعلمىمبصرجابر المجيد عبد راشد محمد الرحمن عبد على149477

البحيرةالعلمىمبصراحمد شعبان هلباوى عالء على149478

البحيرةالعلمىمبصرخضر محمد هللا عبد هاشم حمدى عماد149479

البحيرةالعلمىمبصرراس ابو رجب شعبان سامى عمار149480

البحيرةالعلمىمبصرسعديه ابو الدين شرف اليزيد ابو السيد عمر149481

البحيرةالعلمىمبصرالغفار عبد كامل شحاته محمد عمر149482

البحيرةالعلمىمبصرالجمل شعبان موسى جمال عمرو149483

البحيرةالعلمىمبصررجب رمضان رجب رمضان كريم149484

البحيرةالعلمىمبصرالصاوى ابراهيم كمال شعبان كمال149485

البحيرةالعلمىمبصرحجازى ابراهيم محمد مرضى مالك149486

البحيرةالعلمىمبصرالنقراشى سالم محمد ابراهيم احمد محمد149487

البحيرةالعلمىمبصرعابدين قنديل قنديل احمد محمد149488

البحيرةالعلمىمبصرسراج احمد شعبان اسماعيل محمد149489

البحيرةالعلمىمبصريوسف الحميد عبد صالح اشرف محمد149490

البحيرةالعلمىمبصررحمه ابو محمد محمد السعيد محمد149491

البحيرةالعلمىمبصرعرابى محمد معوض السعيد محمد149492

البحيرةالعلمىمبصرقاسم حسن على السيد محمد149493

البحيرةالعلمىمبصربدر رشوان الوهاب عبد الشحات محمد149494

البحيرةالعلمىمبصرالخولى احمد العزيز عبد السيد ايمن محمد149495

البحيرةالعلمىمبصرحموده اللطيف عبد خالد محمد149496

البحيرةالعلمىمبصرالضامر عطيه المنعم عبد ذكى محمد149497

البحيرةالعلمىمبصرالكرداوى على عسران رضا محمد149498

البحيرةالعلمىمبصربهنسى خليل احمد سامى محمد149499

البحيرةالعلمىمبصرالدين بهى محمد الحليم عبد سعد محمد149500
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ثانالبارود ايتاى

ن361البارود ايتاى

ن549البارود ايتاى

ن597البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن591البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن603البارود ايتاى

ن627البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن606البارود ايتاى

ن474البارود ايتاى

ن420البارود ايتاى

ن597البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن482البارود ايتاى

ن615البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن428البارود ايتاى

ن472البارود ايتاى

ن570البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن473البارود ايتاى

ن424البارود ايتاى

ن522البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5599

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

البحيرةالعلمىمبصرحسين على محمد سعيد محمد149501

البحيرةالعلمىمبصرالقونى النبى عبد محمد سمير محمد149502

البحيرةالعلمىمبصرعبده محمد احمد العزيز عبد شعبان محمد149503

البحيرةالعلمىمبصرالنجار حلمى محمد صبحى محمد149504

البحيرةالعلمىمبصرعامر حسانين محمد فتحى عاطف محمد149505

البحيرةالعلمىمبصرالخطيب العزيز عبد شعبان الباسط عبد محمد149506

البحيرةالعلمىمبصرمنجد السيد محمد الباسط عبد محمد149507

البحيرةالعلمىمبصرالشاعر سعد محمد الرحمن عبد محمد149508

البحيرةالعلمىمبصرحسن اسماعيل القادر عبد محمد149509

البحيرةالعلمىمبصرحجازى محمد عزت محمد149510

البحيرةالعلمىمبصرالشاعر السيد محمد فهمى عماد محمد149511

البحيرةالعلمىمبصرالديب اللطيف عبد حسين فايز محمد149512

البحيرةالعلمىمبصرعزقوله العزيز عبد عصران فايز محمد149513

البحيرةالعلمىمبصرحلوه ابو احمد فريج فرج محمد149514

البحيرةالعلمىمبصرالعربى الجواد عبد رياض صبرى فريد محمد149515

البحيرةالعلمىمبصرراضى المقصود عبد عوض كرم محمد149516

البحيرةالعلمىمبصرالقزاز السيد مبروك محمد149517

البحيرةالعلمىمبصرالسيسى الحليم عبد مشرف محمود محمد149518

البحيرةالعلمىمبصرخروب الجليل عبد اللطيف عبد مسعد محمد149519

البحيرةالعلمىمبصرعاشور السيد مبروك هشام محمد149520

البحيرةالعلمىمبصرالمزين منصور رمضان هشام محمد149521

البحيرةالعلمىمبصرحماد احمد المنعم عبد هندى محمد149522

البحيرةالعلمىمبصرالعز ابو محمود ابراهيم وجيه محمد149523

البحيرةالعلمىمبصرعرابى على رمضان شعبان وحيد محمد149524

البحيرةالعلمىمبصروهدان احمد سيد وهدان محمد149525

البحيرةالعلمىمبصرالفخرانى قاسم الصابر سعيد محمود149526

البحيرةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد الباسط عبد محمود149527

البحيرةالعلمىمبصرمبروك الحليم عبد محمد الحليم عبد محمود149528

البحيرةالعلمىمبصربركات القادر عبد محمد المنعم عبد محمود149529

البحيرةالعلمىمبصريوسف حسن فوزى محمود149530

البحيرةالعلمىمبصرالقفاص شوقى احمد سيد اسامه مصطفى149531

البحيرةالعلمىمبصرشعبان حسن هالل خالد مصطفى149532

البحيرةالعلمىمبصرموسى ابراهيم محمد عاطف مصطفى149533

البحيرةالعلمىمبصرشوادفى مصطفى الستار عبد مصطفى149534

البحيرةالعلمىمبصرالنحاس مبروك المنعم عبد مصطفى149535

البحيرةالعلمىمبصرالشريف محمد احمد مغربى ممدوح149536

البحيرةالعلمىمبصرجاد جاد هنداوى محمد هنداوى149537

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم الدين عز شوقى ياسر149538

البحيرةالعلمىمبصرالجمل موسى وردانى عاطف يوسف149539

البحيرةالعلمىمبصرالهته احمد الحى عبد المنعم عبد يوسف149540

البحيرةالعلمىمبصرالوكيل السالم عبد فتحى حسام احمد149541

البحيرةالعلمىمبصركامل سعد رمضان احمد149542
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ن405البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن465البارود ايتاى

ن563البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن443البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن499البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن645البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن371البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن636البارود ايتاى

ن445البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن356البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن404البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن620البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن386البارود ايتاى

ن481البارود ايتاى

ن430البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن463البارود ايتاى

ن393البارود ايتاى

ن400بالبحيرة بدر

ن436بالبحيرة بدر
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البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد المجيد عبد نصر احمد149543

البحيرةالعلمىمبصررشوان احمد الاله عبد جمال149544

البحيرةالعلمىمبصرشعر ابو عطيه حسن الحميد عبد حسن149545

البحيرةالعلمىمبصرعثمان على احمد الرحمن عبد149546

البحيرةالعلمىمبصرمتولى محمد اشرف الرحمن عبد149547

البحيرةالعلمىمبصرحسن على جمال الرحمن عبد149548

البحيرةالعلمىمبصرالعنين ابو الرحمن عبد محمد محمد الرحمن عبد149549

البحيرةالعلمىمبصرسعد نجاح اشرف هللا عبد149550

البحيرةالعلمىمبصرالعشرى على محمد فايز هللا عبد149551

البحيرةالعلمىمبصرخليفه طه هللا عبد محمد هللا عبد149552

البحيرةالعلمىمبصرالعنين ابو محروس ايمن محمد149553

البحيرةالعلمىمبصرمحمود محمد صبحى محمد149554

البحيرةالعلمىمبصرمحمد نوبى الرحمن عبد محمد149555

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد على المنعم عبد محمد149556

البحيرةالعلمىمبصرالدين محى حسين فتحى محمد149557

البحيرةالعلمىمبصرعمار مصطفى محمود محمد149558

البحيرةالعلمىمبصرسابق الغنى عبد محمد مصطفى محمد149559

البحيرةالعلمىمبصرالجزار على يحى الحسين محمود149560

البحيرةالعلمىمبصرالمرضى عبد محمد سامى محمود149561

البحيرةالعلمىمبصرعقل بلتاجى احمد السيد محمود مصطفى149562

البحيرةالعلمىمبصريوسف محمد رمضان يوسف149563

البحيرةالعلمىمبصرهللا جاد السيد حسن سمير حسن149564

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد كامل احمد الرحمن عبد149565

البحيرةالعلمىمبصرمصلحى سليمان عيد العرب شيخ الرحمن عبد149566

البحيرةالعلمىمبصرعامر ابو فرج الخالق عبد محمود الرحمن عبد149567

البحيرةالعلمىمبصرسليمان السيد حامد ياسر عمار149568

البحيرةالعلمىمبصرالسيد احمد رياض احمد محمد149569

البحيرةالعلمىمبصرسيد طه عمر محمد149570

البحيرةالعلمىمبصرقريضه الجليل عبد الحميد عبد الفتاح عبد ابراهيم149571

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد محمد حماده احمد149572

البحيرةالعلمىمبصرقريضه الجيل عبد الحميد عبد حمدى احمد149573

البحيرةالعلمىمبصرمحمد احمد راشد احمد149574

البحيرةالعلمىمبصرمحمد جوده سعيد اسالم149575

البحيرةالعلمىمبصرالديب ابراهيم حامد اشرف حامد149576

البحيرةالعلمىمبصرسالم على امين محمد الدين حسام149577

البحيرةالعلمىمبصرشلبى محمد شوقى بكر شوقى149578

البحيرةالعلمىمبصرالعظيم عبد المولى عبد السيد هللا عبد149579

البحيرةالعلمىمبصرفهمى السيد الحميد عبد هللا عبد149580

البحيرةالعلمىمبصرمحمود عاطف كمال هللا عبد149581

البحيرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد هللا عبد149582

البحيرةالعلمىمبصراحمد قاسم السيد عمرو149583

البحيرةالعلمىمبصررواش على عطيه اشرف محمد149584
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ن607بالبحيرة بدر

ن553بالبحيرة بدر

ن515بالبحيرة بدر

ن495بالبحيرة بدر

راسببالبحيرة بدر

ن507بالبحيرة بدر

ن402بالبحيرة بدر

ن533بالبحيرة بدر

راسببالبحيرة بدر

ن610بالبحيرة بدر

ن557بالبحيرة بدر

ن492بالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ن519بالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ن459بالبحيرة بدر

ن577بالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ن410بالبحيرة بدر

ن432بالبحيرة بدر

ن356بالبحيرة بدر

ن458شاهين عمر

ن541شاهين عمر

ن473شاهين عمر

ن490شاهين عمر

ن577شاهين عمر

ن463شاهين عمر

ثانشاهين عمر

ثانالمعركة

ثانالمعركة

ن419المعركة

ن447المعركة

ن460المعركة

ن426المعركة

ثانالمعركة

راسبالمعركة

ن507المعركة

ن618المعركة

ثانالمعركة

ن430المعركة

راسبالمعركة

ن600المعركة
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البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد متولى معوض محمد149585

البحيرةالعلمىمبصركامل حسن محمد حسن149586

البحيرةالعلمىمبصرقابيل ابراهيم محمد مشحوت محمد حمدى149587

البحيرةالعلمىمبصرالبسيونى محمد سعيد حاتم سعيد149588

البحيرةالعلمىمبصرالواقدى يونس الفتاح عبد محمد الفتاح عبد149589

البحيرةالعلمىمبصرالشافعى ابراهيم يوسف مجدى هللا عبد149590

البحيرةالعلمىمبصرحسن المرضى عبد رجب الهادى عبد149591

البحيرةالعلمىمبصرعمرو مصطفى على حسن عمر149592

البحيرةالعلمىمبصرجاد العظيم عبد على السعيد مازن149593

البحيرةالعلمىمبصرالسعيد فهيم حافظ محمد149594

البحيرةالعلمىمبصرليمونه احمد توفيق محمد149595

البحيرةالعلمىمبصراحمد يوسف منصور عصام محمد149596

البحيرةالعلمىمبصرمحروس الغفار عبد محمود الغفار عبد محمود149597

البحيرةالعلمىمبصرالعجى الحميد عبد الاله عبد محمد محمود149598

البحيرةالعلمىمبصراحمد فازع الحميد عبد صالح هشام149599

البحيرةالعلمىمبصرباكى ابو حسين المولى عبد حسن ابراهيم149600

البحيرةالعلمىمبصرعيد حسن خميس حسن احمد149601

البحيرةالعلمىمبصرزهره شحاته ابراهيم على الحسين149602

البحيرةالعلمىمبصرصقر محمد الغنى عبد سعيد انس149603

البحيرةالعلمىمبصرزماره محمد السيد السيد الحق ضياء149604

البحيرةالعلمىمبصرمرعى السيد اسماعيل ثروت هللا عبد149605

البحيرةالعلمىمبصراحمد عيد هللا عبد احمد محمد149606

البحيرةالعلمىمبصرسعد هللا عبد رشاد اشرف محمد149607

البحيرةالعلمىمبصرخضر محمد الشرنوبى السيد محمد149608

البحيرةالعلمىمبصرعبيد محمد خليل السيد محمد149609

البحيرةالعلمىمبصرحسين فتحى جمعه محمد149610

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد عادل محمد149611

البحيرةالعلمىمبصرالمداح غنيمى محمد على محمد149612

البحيرةالعلمىمبصرالعمروسى ابراهيم المقصود عبد عيد محمد149613

البحيرةالعلمىمبصرمرسى حامد العزيز عبد ابراهيم محمود149614

البحيرةالعلمىمبصرالقلفاط احمد يوسف شوقى محمود149615

البحيرةالعلمىمبصرالعسال الجواد عبد السعيد محمد محمود149616

البحيرةالعلمىمبصرالعرينى عمر محمد محمود149617

البحيرةالعلمىمبصرالنقيب رجب فراج محمود149618

البحيرةالعلمىمبصرالمقصود عبد العاطى عبد نعيم محمود149619

البحيرةالعلمىمبصرالبنا اسماعيل محمد عيد معاذ149620

البحيرةالعلمىمبصرالعمروسى ابراهيم مصطفى صبرى مصطفى149621

البحيرةالعلمىمبصرالصعيدى محمد صبحى محمود مصطفى149622

البحيرةالعلمىمبصرعاشور فكرى دسوقى ابراهيم149623

البحيرةالعلمىمبصرركبه ابو محمد العزيز عبد السيد احمد149624

البحيرةالعلمىمبصرركبه ابو محمد محمد حلمى احمد149625

البحيرةالعلمىمبصرالقلتاوى حسن مسعد سعد احمد149626
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ثانالمعركة

ثانالنطرون وادى

ثانالنطرون وادى

ن439النطرون وادى

ثانالنطرون وادى

ن452النطرون وادى

راسبالنطرون وادى

ن437النطرون وادى

ثانالنطرون وادى

ثانالنطرون وادى

ن512النطرون وادى

ن521النطرون وادى

ثانالنطرون وادى

راسبالنطرون وادى

ثانالنطرون وادى

ن427بالبحيرة الرحمانية

ن360بالبحيرة الرحمانية

راسببالبحيرة الرحمانية

ثانبالبحيرة الرحمانية

ن463بالبحيرة الرحمانية

ثانبالبحيرة الرحمانية

ن635بالبحيرة الرحمانية

ن458بالبحيرة الرحمانية

ن632بالبحيرة الرحمانية

ن339بالبحيرة الرحمانية

ثانبالبحيرة الرحمانية

ن355بالبحيرة الرحمانية

ن479بالبحيرة الرحمانية

ن525بالبحيرة الرحمانية

ن462بالبحيرة الرحمانية

ن617بالبحيرة الرحمانية

ن417بالبحيرة الرحمانية

ن433بالبحيرة الرحمانية

ثانبالبحيرة الرحمانية

ثانبالبحيرة الرحمانية

ثانبالبحيرة الرحمانية

ن507بالبحيرة الرحمانية

ثانبالبحيرة الرحمانية

ن617المجد

ثانالمجد

ن462المجد

ن560المجد
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البحيرةالعلمىمبصراسماعيل جويده النبى عبد عادل احمد149627

البحيرةالعلمىمبصرشاهين محمد محسن عادل احمد149628

البحيرةالعلمىمبصرمرزوق محمد المقصود عبد المقصود عبد احمد149629

البحيرةالعلمىمبصرعماره محمد حامد محمد احمد149630

البحيرةالعلمىمبصرطمر ابو على حامد ايمن ايهاب149631

البحيرةالعلمىمبصرالسنهورى السيد ابراهيم حاتم149632

البحيرةالعلمىمبصرالفيومى مرزوق بكر مرزوق رفيق149633

البحيرةالعلمىمبصرالجزار احمد الصغير سامح149634

البحيرةالعلمىمبصرعطيه الحميد عبد محمد محمد شريف149635

البحيرةالعلمىمبصرالجزار احمد احمد دسوقى طارق149636

البحيرةالعلمىمبصرقداده اللطيف عبد محمد اللطيف عبد149637

البحيرةالعلمىمبصرالعمروسى احمد عطيه احمد هللا عبد149638

البحيرةالعلمىمبصرالنونى السيد محمد رشاد الدين عماد149639

البحيرةالعلمىمبصرشكر محمود يوسف احمد محمد149640

البحيرةالعلمىمبصرعماره حسن السباعى محمد149641

البحيرةالعلمىمبصرالغالى احمد محمد توفيق محمد149642

البحيرةالعلمىمبصرسعد رمضان محمد رمضان محمد149643

البحيرةالعلمىمبصرموسى الغنى عبد سامى محمد149644

البحيرةالعلمىمبصرالبانوبى الرحمن عبد محمد الخالق عبد محمد149645

البحيرةالعلمىمبصرالحصرى الرحمن عبد محمد العزيز عبد محمد149646

البحيرةالعلمىمبصريونس عطيه الحليم عبد الموجود عبد محمد149647

البحيرةالعلمىمبصردويس ابراهيم محمد على محمد149648

البحيرةالعلمىمبصرالغالى احمد عيد محمد149649

البحيرةالعلمىمبصرزقزوق رزق محمد على وليد149650

البحيرةالعلمىمبصرهبيله محمد خميس الغنى عبد اسامه149652

البحيرةالعلمىمبصرحمد حميده عوض الصادق عبد الصادق عبد جمال149653

البحيرةالعلمىمبصرحبيب شحاته محمود خالد شريف149654

البحيرةالعلمىمبصرسعده ابو ابراهيم عنتر محمد صالح149655

البحيرةالعلمىمبصرعامر ابراهيم عطا ابراهيم عاطف149656

البحيرةالعلمىمبصرهارون محمد احمد محمد هللا عبد149657

البحيرةالعلمىمبصرعمر عبده النبى عبد عبده عيد149658

البحيرةالعلمىمبصرديغم احمد كمال مسعود كمال149659

البحيرةالعلمىمبصرمبروك مبروك محمد مبروك149660

البحيرةالعلمىمبصردسوقى سعد دسوقى ابراهيم محمد149661

البحيرةالعلمىمبصرالغنيمى احمد محمد احمد محمد149662

البحيرةالعلمىمبصرمرزوق احمد احمد رمزى محمد149663

البحيرةالعلمىمبصرشاهين محمد ابراهيم سعد محمد149664

البحيرةالعلمىمبصربكر ابو متولى عبده عادل محمد149665

البحيرةالعلمىمبصرخميس حسن احمد الستار عبد محمد149666

البحيرةالعلمىمبصرديغم احمد عبده عماد محمد149667

البحيرةالعلمىمبصرعيسى هللا فتح السيد فهمى محمد149668

البحيرةالعلمىمبصرعمران سعد محمد مبروك محمد149669
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ن612المجد

ن493المجد

ن566المجد

ن510المجد

ن466المجد

ثانالمجد

ن444المجد

راسبالمجد

ن585المجد

ثانالمجد

ثانالمجد

ثانالمجد

ثانالمجد

ثانالمجد

ن433المجد

ن388المجد

ن538المجد

ن580المجد

ن583المجد

ثانالمجد

ن545المجد

راسبالمجد

ن424المجد

ثانالمجد

ن398سمخراط

ن433سمخراط

ن637سمخراط

ن535سمخراط

ن427سمخراط

ثانسمخراط

ن523سمخراط

ن524سمخراط

ن508سمخراط

راسبسمخراط

ثانسمخراط

ن433سمخراط

ثانسمخراط

ن593سمخراط

ن417سمخراط

ن401سمخراط

ن369سمخراط

ن557سمخراط
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البحيرةالعلمىمبصرعليان محمد عبده سعيد محمود149670

البحيرةالعلمىمبصرسماحه ابو متولى العاطى عبد الحميد عبد محمود149671

البحيرةالعلمىمبصرناصف احمد محمود محمد محمود149672

البحيرةالعلمىمبصرخديجه ابو عطيه حنفى سعيد هانى149673

البحيرةالعلمىمبصرالصيحى يوسف محمد فتحى يوسف149674

البحيرةالعلمىمبصرهالل محمد جميل احمد149675

البحيرةالعلمىمبصرخليل محمود خليفه رمضان احمد149676

البحيرةالعلمىمبصرالشرنوبى حسين محمد هانى احمد149677

البحيرةالعلمىمبصرالسعداوى عبده السيد مسعد اسالم149678

البحيرةالعلمىمبصرالقاضى احمد رضا امير149679

البحيرةالعلمىمبصرعاصى ابو الرازق عبد رضا ايمن149680

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمود محمد ابراهيم بالل149681

البحيرةالعلمىمبصرفرو ابو محمد السيد ابراهيم حسن149682

البحيرةالعلمىمبصرعاصى ابو عوض ممدوح حسين149683

البحيرةالعلمىمبصرسلمان زكريا ناصر سامى149684

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد سعيد محمد سعيد149685

البحيرةالعلمىمبصرزكى الحميد عبد محمد الرحمن عبد149686

البحيرةالعلمىمبصراالسعاد ابو باشا اشرف عمر149687

البحيرةالعلمىمبصرالحديدى على طلبه احمد عمرو149688

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو شعبان سعيد عمرو149689

البحيرةالعلمىمبصرالخولى ابراهيم صالح عادل فتحى149690

البحيرةالعلمىمبصرعاصى ابو بدر ايمن محمد149691

البحيرةالعلمىمبصرعسل رمضان فتحى جمعه محمد149692

البحيرةالعلمىمبصرالعوبى جالل حسين محمد149693

البحيرةالعلمىمبصرسالمه ابو محمد صبحى محمد149694

البحيرةالعلمىمبصرالخبازه محمد احمد عادل محمد149695

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد قطب العاطى عبد محمد149696

البحيرةالعلمىمبصردرويش رجب وجيه محمد149697

البحيرةالعلمىمبصرالسكرى احمد رجب ياسر محمد149698

البحيرةالعلمىمبصرشعبان الحميد عبد الغنى عبد جابر محمود149699

البحيرةالعلمىمبصرالهادى عبد الرازق عبد المنصف عبد محمود149700

البحيرةالعلمىمبصرالدين زين السيد مصطفى محمد محمود149701

البحيرةالعلمىمبصرالوكيل محمد ابراهيم احمد149702

البحيرةالعلمىمبصرنصار الحافظ عبد الغنى عبد جابر احمد149703

البحيرةالعلمىمبصرجبريل احمد حمدى احمد149704

البحيرةالعلمىمبصرمحمود العليم عبد السيد حمدى احمد149705

البحيرةالعلمىمبصرحباس الغفار عبد محمد سعيد احمد149706

البحيرةالعلمىمبصرالجارحى القوى عبد شعبان احمد149707

البحيرةالعلمىمبصرعامر هللا عبد محمد عامر احمد149708

البحيرةالعلمىمبصرموسى ابو احمد عصام احمد149709

البحيرةالعلمىمبصرسعد الفتاح عبد ماجد احمد149710

البحيرةالعلمىمبصرقرقاش محمد احمد اسامه149711
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ن532سمخراط

ن576سمخراط

ن545سمخراط

ن492سمخراط

راسبسمخراط

ن582بالبحيرة سنهور

ن462بالبحيرة سنهور

ن570بالبحيرة سنهور

متخلفبالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن579بالبحيرة سنهور

ن542بالبحيرة سنهور

ن563بالبحيرة سنهور

ن550بالبحيرة سنهور

ن631بالبحيرة سنهور

ن586بالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن607بالبحيرة سنهور

ن445بالبحيرة سنهور

ن474بالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن524بالبحيرة سنهور

ن475بالبحيرة سنهور

ن498بالبحيرة سنهور

ن561بالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن587بالبحيرة سنهور

ن531بالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن566بالبحيرة سنهور

ن439بالبحيرة سنهور

ن542بالبحيرة سنهور

ن620حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن603حمادة كوم

ثانحمادة كوم
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البحيرةالعلمىمبصرتميم ابراهيم السيد اسامه149712

البحيرةالعلمىمبصرمحمد على صبحى اسامه149713

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد فتحى صبحى اسامه اسالم149714

البحيرةالعلمىمبصرالاله عبد محمد احمد ايهاب149715

البحيرةالعلمىمبصربدر محمد محمد خالد149716

البحيرةالعلمىمبصراحمد محمد صبحى رضا149717

البحيرةالعلمىمبصرالنجار محمد رمضان محمد رمضان149718

البحيرةالعلمىمبصرمنينه احمد المقصود عبد حامد زياد149719

البحيرةالعلمىمبصرنويشى عرفه عطيه عرفه سعيد149720

البحيرةالعلمىمبصرالجارحى جاد جابر عصام سعيد149721

البحيرةالعلمىمبصرهللا جاب ابو عطيه الحميد عبد شعبان149722

البحيرةالعلمىمبصراالحول عرفه صالح محمد الدين صالح149723

البحيرةالعلمىمبصرعالم حسن علوانى الباقى عبد149724

البحيرةالعلمىمبصرضحا سليمان احمد الرحمن عبد149725

البحيرةالعلمىمبصرالحاوى محمود محمد حماده الرحمن عبد149726

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم بسيونى على خالد الرحمن عبد149727

البحيرةالعلمىمبصرغانم ابو محمد سامى الرحمن عبد149728

البحيرةالعلمىمبصرمطر محمد الفتاح عبد اشرف الفتاح عبد149729

البحيرةالعلمىمبصربدوى العزيز عبد المنعم عبد مصطفى هللا عبد149730

البحيرةالعلمىمبصرالنجار المقصود عبد اسماعيل المقصود عبد149731

البحيرةالعلمىمبصرالفقى محمد العليم عبد اسماعيل على149732

البحيرةالعلمىمبصرصابر على عماد على149733

البحيرةالعلمىمبصرهنيدى الرؤف عبد الفتاح عبد محمد عمر149734

البحيرةالعلمىمبصرعاشور بهنسى محمود مختار عمر149735

البحيرةالعلمىمبصرقميحه الباقى عبد احمد محمد الباقى عبد عمرو149736

البحيرةالعلمىمبصرالزعليك محمد فتحى رضا فتحى149737

البحيرةالعلمىمبصرالعرب عز اسماعيل حمزه اسماعيل كريم149738

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد على محمد كريم149739

البحيرةالعلمىمبصرالغزولى امين ابراهيم محمد149740

البحيرةالعلمىمبصرزينه احمد زكى السيد محمد149741

البحيرةالعلمىمبصرجبريل منصور انور محمد149742

البحيرةالعلمىمبصرعليوه حامد حسن محمد149743

البحيرةالعلمىمبصرالعو العليم عبد هللا فتح خالد محمد149744

البحيرةالعلمىمبصرحسين محمد خيرى محمد149745

البحيرةالعلمىمبصرسليمان ابراهيم الحكيم عبد رشيد محمد149746

البحيرةالعلمىمبصرالفتيانى شعبان محمد رمضان محمد149747

البحيرةالعلمىمبصرقبالن الحميد عبد سعد محمد149748

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل صديق شعبان سعيد محمد149749

البحيرةالعلمىمبصرناصف حسين صبرى محمد149750

البحيرةالعلمىمبصرالخولى شوقى صالح محمد149751

البحيرةالعلمىمبصررضوان على صبرى طارق محمد149752

البحيرةالعلمىمبصرسالم مراد رمزى عاهد محمد149753
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ن417حمادة كوم

ن569حمادة كوم

ن619حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن353حمادة كوم

ن517حمادة كوم

راسبحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن401حمادة كوم

ن546حمادة كوم

ن396حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن625حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن530حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن602حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن542حمادة كوم

ن468حمادة كوم

ن539حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن582حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن576حمادة كوم
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البحيرةالعلمىمبصربدر فتحى محمد الفتاح عبد محمد149754

البحيرةالعلمىمبصرالفحيل زاكى محمد احمد مجدى محمد149755

البحيرةالعلمىمبصرالاله عبد محمد محمود محمد149756

البحيرةالعلمىمبصرشعبان معوض العاطى عبد احمد محمود149757

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل صديق شعبان رشدى محمود149758

البحيرةالعلمىمبصرالدين نور كامل احمد رضا محمود149759

البحيرةالعلمىمبصرفاطمه ابو هللا فتح فاروق هللا فتح محمود149760

البحيرةالعلمىمبصردرغام توفيق كمال محمد عادل مصطفى149761

البحيرةالعلمىمبصرطايل شعبان احمد عباس مصطفى149762

البحيرةالعلمىمبصرحشيش محمد ابراهيم جمال ابراهيم149763

البحيرةالعلمىمبصرحشيش الهادى عبد العرب عز محمود احمد149764

البحيرةالعلمىمبصرزيدان هللا فتح ابراهيم احمد محمد احمد149765

البحيرةالعلمىمبصرالجيزاوى حسن محمد عادل احمد149766

البحيرةالعلمىمبصرقزعه هللا عبد محمد احمد149767

البحيرةالعلمىمبصرحسين محمد السيد حسين احمد149768

البحيرةالعلمىمبصرغنيم بسيونى على سليمان على احمد149769

البحيرةالعلمىمبصرعبده عطيه احمد محمد رمضان احمد149770

البحيرةالعلمىمبصربالل الشافى عبد حلمى الشحات انس149771

البحيرةالعلمىمبصربالل محمد عجيله ابو ماهر احمد149772

البحيرةالعلمىمبصرغيطانى القادر عبد محمد الجواد عبد ايمن149773

البحيرةالعلمىمبصرخليفه محمد مصطفى خليفه اسالم149774

البحيرةالعلمىمبصرزويط محمد السيد محمد السيد149775

البحيرةالعلمىمبصرسليمان اسماعيل ذكى يسرى احمد149776

البحيرةالعلمىمبصرخليل ابو خليل الجيد عبد محمد بالل149777

البحيرةالعلمىمبصرهللا خير محمد الفضيل عبد عاشور هللا عبد149778

البحيرةالعلمىمبصررجب الفتاح عبد مصطفى محمد هللا عبد149779

البحيرةالعلمىمبصرحباس زيد ابو السيد هللا عبد خالد هللا عبد149780

البحيرةالعلمىمبصرزيدان شبل محمود محمد محمود149781

البحيرةالعلمىمبصرزيدان الرازق عبد محمد الرازق عبد محمد149782

البحيرةالعلمىمبصرزيدان الخالق عبد احمد محمود الحميد عبد محمد149783

البحيرةالعلمىمبصرسليمان ابو الحميد عبد محمد زكى سامى محمد149784

البحيرةالعلمىمبصرخليف مصطفى العاطى عبد عاطف محمد149785

البحيرةالعلمىمبصرالوردانى احمد سيد محمد احمد سيد محمد149786

البحيرةالعلمىمبصرعقل احمد جابر الشحات محمود149787

البحيرةالعلمىمبصرالحاوى على عقل المقصود عبد محمد149788

البحيرةالعلمىمبصرسالم القادر عبد محمد القادر عبد محمود149789

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى العنين ابو على العنين ابو محمد149790

البحيرةالعلمىمبصردومه هللا فتح محمد الفتاح عبد سعيد محمود149791

البحيرةالعلمىمبصرعبده المقصود عبد مصطفى ابراهيم محمود149792

البحيرةالعلمىمبصرسالم محمود النور عبد محمود مصطفى149793

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد ربيع محمد محمود149794

البحيرةالعلمىمبصربدران رفعت محمد وجيه محمد149795
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ن572حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم

ثانحمادة كوم
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ثانحمادة كوم

ن576حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن456الحدين

ن609الحدين

ن394الحدين

ن437الحدين

ثانالحدين
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ثانالحدين

ن594الحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ثانالحدين

ن431الحدين

ن455الحدين

ن584الحدين

ن426الحدين

ن389الحدين

ثانالحدين

راسبالحدين

ن519الحدين

ن410الحدين

ن442الحدين

ن472الحدين

ن541الحدين

ن451الحدين

ثانالحدين

ثانالحدين
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البحيرةالعلمىمبصرالنجار العليم عبد محمود مسعد محمد149796

البحيرةالعلمىمبصرجاد ابراهيم محمد حازم مالك149797

البحيرةالعلمىمبصرعيسى محمد الرازق عبد احمد يوسف149798

البحيرةالعلمىمبصرزيدان محمود الوهاب عبد محمود يوسف149799

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ محمود العال عبد ابراهيم149800

البحيرةالعلمىمبصربدر محمد اكرم بدر149801

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ هللا عبد كرم زياد149802

البحيرةالعلمىمبصرسابق السيد حسن محمد حسن149803

البحيرةالعلمىمبصرحموده سليمان رجائى احمد رجائى149804

البحيرةالعلمىمبصرالسقا فوزى مهدى الرحمن عبد149805

البحيرةالعلمىمبصرحموده محمود حلمى اسماعيل محمد149806

البحيرةالعلمىمبصرادريس محمود حامد محمد149807

البحيرةالعلمىمبصرخليل المالك عبد عادل محمد149808

البحيرةالعلمىمبصرمرجان شعبان عوض محمد149809

البحيرةالعلمىمبصرمرجان محمد ذكريا اسامه محمود149810

البحيرةالعلمىمبصرزايد شبل محمد محمد احمد149811

البحيرةالعلمىمبصرفرج على منصور على ايهاب149812

البحيرةالعلمىمبصرعوض معوض هللا سعد الرحمن عبد149813

البحيرةالعلمىمبصرسمير ابو الهادى عبد محمد محمد فهد149814

البحيرةالعلمىمبصرالدين سيف هاشم محمد اسماعيل محمد149815

البحيرةالعلمىمبصرالجندى سعد حمدى محمد149816

البحيرةالعلمىمبصرتميم محمد رفاعى محمد149817

البحيرةالعلمىمبصرالعصايبى الحميد عبد الدين جمال سعد محمد149818

البحيرةالعلمىمبصرمهينه العاطى عبد السعيد احمد محمد149819

البحيرةالعلمىمبصرمزروع السيد عماد محمد149820

البحيرةالعلمىمبصرعيسى احمد هاشم صبحى مدحت محمد149821

البحيرةالعلمىمبصرطه كمال السيد محمود149822

البحيرةالعلمىمبصرعيسى ابو الحميد عبد محمد احمد149823

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد حامد السالم عبد حامد149824

البحيرةالعلمىمبصرصالح المعطى عبد محمد المعطى عبد حسام149825

البحيرةالعلمىمبصرعوض محمد فريج العزيز عبد محمد149826

البحيرةالعلمىمبصرعطيه محمد مصطفى عرفه مصطفى149827

البحيرةالعلمىمبصرالجروانى الرحمن عبد محمود منصور149828

البحيرةالعلمىمبصرخواجه ابو ناجى ناجى السيد ناجى149829

البحيرةالعلمىمبصربكر ابو سعد فراج ابراهيم149830

البحيرةالعلمىمبصرهارون فرج محمد هارون ابراهيم149831

البحيرةالعلمىمبصرخطاب محمد احمد ابراهيم احمد149832

البحيرةالعلمىمبصرعطيه الجواد عبد رجب احمد149833

البحيرةالعلمىمبصرنافع الكريم عبد الحكم عبد احمد149834

البحيرةالعلمىمبصربشر منصور السالم عبد احمد149835

البحيرةالعلمىمبصرالرازق عبد عالم الزين عبد محمد احمد149836

البحيرةالعلمىمبصرفارس السيد الشرنوبى امير149837
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ن534الحدين

ثانالحدين

ن375الحدين

ثانالحدين

ن408بولين كفر

ثانبولين كفر

ن603بولين كفر

ثانبولين كفر

ن587بولين كفر

ثانبولين كفر

ن549بولين كفر

ن624بولين كفر

ن564بولين كفر

ن364بولين كفر

ثانبولين كفر

ثانالطود

ثانالطود

راسبالطود

ثانالطود

ن532الطود

ن453الطود

ثانالطود

ثانالطود

ن508الطود

ن559الطود

ثانالطود

ثانالطود

ن609شابور

ثانشابور

ثانشابور

ن459شابور

ن520شابور

ن470شابور

ن493شابور

ن588ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير
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البحيرةالعلمىمبصرالشورى فايز صبحى ايهاب149838

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد بديع الدين عماد ايمن149839

البحيرةالعلمىمبصرفرحات محمد سعيد محمد اسامه149840

البحيرةالعلمىمبصرالصافى خليل الجيد عبد اسالم149841

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد العظيم عبد بالل149842

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل البارى عبد سعد منور سعد149843

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم الخالق عبد السيد طه149844

البحيرةالعلمىمبصرعلى فرج الخالق عبد فرج كريم149845

البحيرةالعلمىمبصرمحمد محمد اشرف عمر149846

البحيرةالعلمىمبصرسلومه السميع عبد عيد عمر149847

البحيرةالعلمىمبصرحسن عوض الفضيل عبد عمرو149848

البحيرةالعلمىمبصرالجليل عبد الرؤف عبد ابراهيم الرؤف عبد149849

البحيرةالعلمىمبصرالرؤوف عبد وهبه مصطفى الرؤوف عبد149850

البحيرةالعلمىمبصرعلى غازى على المنعم عبد149851

البحيرةالعلمىمبصرالنبى عبد حسن على بسطويسى محمد الرحمن عبد149852

البحيرةالعلمىمبصرفريد محمد اشرف الرحمن عبد149853

البحيرةالعلمىمبصرسعد المالك عبد بكر ابو الرحمن عبد149854

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد هللا ضيف ثابت محمد149855

البحيرةالعلمىمبصربكر ابو السالم عبد جمال محمد149856

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد المنعم عبد حمام محمد149857

البحيرةالعلمىمبصرعباس محمود حربى محمد149858

البحيرةالعلمىمبصرعماره محمد السالم عبد سالمه محمد149859

البحيرةالعلمىمبصربعيص قاسم هللا عبد صبحى محمد149860

البحيرةالعلمىمبصرمليحه صقر رضوان عمر محمد149861

البحيرةالعلمىمبصرعفيفى على فرج على محمد149862

البحيرةالعلمىمبصرالسويرى حميده سلومه عثمان محمد149863

البحيرةالعلمىمبصرالسميع عبد محمد الحى عبد محمد149864

البحيرةالعلمىمبصرالونيس عبد عطيه محمود محمد149865

البحيرةالعلمىمبصرهنداوى محمد محمود محمد149866

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل يوسف محمد محمود149867

البحيرةالعلمىمبصرمحمد مسعود فاروق محمود149868

البحيرةالعلمىمبصربعيص قاسم هللا عبد سالمه مصطفى149869

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد حفظى رمضان مصطفى149870

البحيرةالعلمىمبصرمحمد منصور عرفه مصطفى149871

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد حمد فايز الدين نور149872

البحيرةالعلمىمبصرالصادق عبد شعبان ممدوح نادر149873

البحيرةالعلمىمبصرالسايح محمود يوسف ابراهيم يوسف149874

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم عمر سعد على احمد149875

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم الصادق عبد مجدى محمد149876

البحيرةالعلمىمبصرخليفه رحومه عفون محمود149877

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد رجب اللطيف عبد اسالم149878

البحيرةالعلمىمبصريوسف حسن حمدين حسن ابراهيم149879
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ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن448ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن589ابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن464ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن439ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن616ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ثانالكفاح
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البحيرةالعلمىمبصرعمر هللا عبد المولى عبد عادل احمد149880

البحيرةالعلمىمبصرنوفل محمد محمد محمد احمد149881

البحيرةالعلمىمبصرجمعه محمد ابراهيم محمد مصطفى احمد149882

البحيرةالعلمىمبصرفرج الحليم عبد مسعود ايمن149883

البحيرةالعلمىمبصرهارون ابراهيم فرج ابراهيم الرحمن عبد149884

البحيرةالعلمىمبصرمفتاح الكريم عبد عوض الكريم عبد الرحمن عبد149885

البحيرةالعلمىمبصرالبنا محمد محمد احمد هللا عبد149886

البحيرةالعلمىمبصرعلى على احمد ابراهيم عمرو149887

البحيرةالعلمىمبصرضبش مصطفى درويش هاشم عمر149888

البحيرةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم محمود كريم149889

البحيرةالعلمىمبصرالعليم عبد ابراهيم انور محمد149890

البحيرةالعلمىمبصربدوى محمود محمد السعيد محمد149891

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد ابراهيم رجب محمد149892

البحيرةالعلمىمبصرالسيد رمضان رضا محمد149893

البحيرةالعلمىمبصرالديب رمضان شحاته عادل محمد149894

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الغفار عبد محمود محمد149895

البحيرةالعلمىمبصرالمسلمانى ابراهيم محمد محمود محمد149896

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد محمد رجب محمود149897

البحيرةالعلمىمبصرالال عبد على سعيد على مصطفى149898

البحيرةالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد جميل احمد149899

البحيرةالعلمىمبصرعفيفى محمود العزيز عبد حمدى احمد149900

البحيرةالعلمىمبصرالجالى السيد فتحى سامى احمد149901

البحيرةالعلمىمبصرالقوى عبد هللا عبد القوى عبد احمد149902

البحيرةالعلمىمبصرالصابر محمود محمد الكريم عبد احمد149903

البحيرةالعلمىمبصرعويدات محمد محمد عيد احمد149904

البحيرةالعلمىمبصربركه اسماعيل الفتاح عبد محمد احمد149905

البحيرةالعلمىمبصرسلطان الغفار عبد مبروك محمد احمد149906

البحيرةالعلمىمبصرحسنين محمد هللا عبد احمد بالل149907

البحيرةالعلمىمبصرحنفى احمد السيد يوسف حسن149908

البحيرةالعلمىمبصرحسنين محمد احمد زياد149909

البحيرةالعلمىمبصرشلبى الغفار عبد الستار عبد شلبى العابدين زين149910

البحيرةالعلمىمبصرحنفى هللا عبد عوض الناصر عبد سعيد149911

البحيرةالعلمىمبصرصالح الغنى عبد الطاهر عنتر سمير149912

البحيرةالعلمىمبصرريا ابو شوقى ابراهيم شوقى149913

البحيرةالعلمىمبصرالصاوى عوض اسالم الرحمن عبد149914

البحيرةالعلمىمبصرمحمد متولى عوض الرحمن عبد149915

البحيرةالعلمىمبصرالروينى العاطى عبد محمود الرحمن عبد149916

البحيرةالعلمىمبصرعكاشه الحميد عبد سعد صالح هللا عبد149917

البحيرةالعلمىمبصرسليمان العظيم عبد محمد الوهاب عبد149918

البحيرةالعلمىمبصرالفقى محمد جمعه هللا عبد عالء149919

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل رواش محمد رواش على149920

البحيرةالعلمىمبصرسليمان السيد سليمان على149921
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ثانالكفاح

ثانالكفاح
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ن464الكفاح
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ن463النوبارية
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ثانالنوبارية

ثانالنوبارية

ن487النوبارية

ثانالنوبارية

راسبالنوبارية

ن590النوبارية

ثانالنوبارية

ثانالنوبارية

ثانالنوبارية

ثانالنوبارية

ثانالنوبارية

ن485النوبارية

ن557النوبارية

ن583النوبارية

ن580النوبارية

ن540النوبارية

راسبالنوبارية

ثانالنوبارية

ن396النوبارية
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البحيرةالعلمىمبصرالعياط احمد محمد احمد محمد149922

البحيرةالعلمىمبصرعطيه منصور محمود السيد محمد149923

البحيرةالعلمىمبصرشحاته احمد محمد خالد محمد149924

البحيرةالعلمىمبصرمعوض على حسين رفعت محمد149925

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد المجيد عبد خميس سمير محمد149926

البحيرةالعلمىمبصررجب شعبان شريف محمد149927

البحيرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد هللا عبد محمد149928

البحيرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محروس محمد149929

البحيرةالعلمىمبصرالعنين ابو ابراهيم مصطفى محمد149930

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمود مصطفى محمد149931

البحيرةالعلمىمبصرالزعليك الرحمن عبد ممدوح محمد149932

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الوفا ابو سمير محمود149933

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو على مفتاح هانى مصطفى149934

البحيرةالعلمىمبصرهللا جاد فرج المنعم عبد معاز149935

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد المجيد عبد خميس ياسر149936

البحيرةالعلمىمبصرمحمود صالح المعطى عبد صبحى يحى149937

البحيرةالعلمىمبصرعلى جمعه الكريم عبد احمد149938

البحيرةالعلمىمبصررضوان ابراهيم محمد احمد149939

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمود محمد محمود حسام149940

البحيرةالعلمىمبصراحمد على محروس حمدى149941

البحيرةالعلمىمبصرادريس السميع عبد صبحى سامح149942

البحيرةالعلمىمبصرعويضه محمد الجواد عبد صالح149943

البحيرةالعلمىمبصرالحق عبد محمد سعد ربه عبد طه149944

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم اسماعيل محمد خالد الرحمن عبد149945

البحيرةالعلمىمبصرعوض رمضان هللا عبد عزاز149946

البحيرةالعلمىمبصراحمد المعطى عبد احمد محمد149947

البحيرةالعلمىمبصريونس على محمود خميس اشرف محمد149948

البحيرةالعلمىمبصرماضى ابراهيم محمد جمعه محمد149949

البحيرةالعلمىمبصرالسعداوى المجيد عبد الحكيم عبد صبحى محمد149950

البحيرةالعلمىمبصرمحمد شعيب الرازق عبد محمود149951

البحيرةالعلمىمبصرزيتون محمد السميع عبد فرج هشام149952

البحيرةالعلمىمبصرعوض يوسف عادل يوسف149953

البحيرةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد هشام يوسف149954

البحيرةالعلمىمبصراحمد فهمى محمد احمد ابراهيم149955

البحيرةالعلمىمبصرالنجار اسماعيل العاطى عبد ابراهيم احمد149956

البحيرةالعلمىمبصرحماده خليل المكارم ابو احمد149957

البحيرةالعلمىمبصرعكاشه محمود عيد جمعه احمد149958

البحيرةالعلمىمبصربدران عبده رجب احمد149959

البحيرةالعلمىمبصرعطيه محمد محمد رمضان احمد149960

البحيرةالعلمىمبصرطه يوسف رمضان سالم احمد149961

البحيرةالعلمىمبصرسعيده حسن يسن الباسط عبد احمد149962

البحيرةالعلمىمبصرقاسم عبده محمد مبروك احمد149963
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ن487النوبارية

ن571النوبارية

راسبالنوبارية

ن450النوبارية

ثانالنوبارية

راسبالنوبارية

ثانالنوبارية

ن441النوبارية

ثانالنوبارية

ن529النوبارية

راسبالنوبارية

ن607النوبارية

ثانالنوبارية

ن466النوبارية

ن588النوبارية

ن589النوبارية

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

ثانالفرج كوم

راسبالفرج كوم

ن414الفرج كوم

ن510الفرج كوم

راسبالفرج كوم

راسبالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

راسبالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ن576الفرج كوم

ن385الفرج كوم

ن596الفرج كوم

ثانعيسى حوش

ن529عيسى حوش

ن563عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

راسبعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن517عيسى حوش

ثانعيسى حوش
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البحيرةالعلمىمبصرعطيه العزيز عبد سعد محمد احمد149964

البحيرةالعلمىمبصرحميده الرحمن عبد العزيز عبد مصطفى احمد149965

البحيرةالعلمىمبصرعكاشه اللطيف عبد احمد ناصر احمد149966

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد السالم عبد نبيل اسامه149967

البحيرةالعلمىمبصرحسن ابراهيم فايز اسالم149968

البحيرةالعلمىمبصرداود ابراهيم السيد اسامه149969

البحيرةالعلمىمبصرشاهين ابراهيم حسن عادل الحسن149970

البحيرةالعلمىمبصرالسيد فريج السيد خالد ايمن149971

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد الحليم عبد رمضان حازم149972

البحيرةالعلمىمبصرسعيد محمد سالم محمد سالم149973

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد سعد محمد سعد149974

البحيرةالعلمىمبصرمطاوع الباقى عبد محمود احمد شاكر149975

البحيرةالعلمىمبصرسالم العزيز عبد الفتاح عبد محمد صبحى149976

البحيرةالعلمىمبصرقطب صالح رمضان صالح الرحمن عبد149977

البحيرةالعلمىمبصرعلى القادر عبد منصور صبرى هللا عبد149978

البحيرةالعلمىمبصرالنجاه ابو السيد عبد العزيز عبد هللا عبد149979

البحيرةالعلمىمبصرحمدان الواحد عبد مرضى محمد هللا عبد149980

البحيرةالعلمىمبصرمحمد عيد بركات عالء149981

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز القادرعبد عبد محمد الدين عالء عماد149982

البحيرةالعلمىمبصرعفش على عوض عوض عمار149983

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد على العزيز عبد عمرو149984

البحيرةالعلمىمبصرمرزوق السيد على فتحى عمر149985

البحيرةالعلمىمبصرشاهين على عيد محمود عمرو149986

البحيرةالعلمىمبصرمهدى عاشور مسعد فارس149987

البحيرةالعلمىمبصرالال عبد سعد مبروك احمد فاروق149988

البحيرةالعلمىمبصرالعبد احمد احمد انور كرم149989

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الدين شرف السيد سعد كريم149990

البحيرةالعلمىمبصرحميد البشبيشى المنعم عبد يحيى كرم149991

البحيرةالعلمىمبصربخيت عيساوى السعيد محمد149992

البحيرةالعلمىمبصرالجالى محمد الجواد عبد ثابت محمد149993

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى حامد هللا عبد حامد محمد149994

البحيرةالعلمىمبصربكر ابو محمد ابراهيم حسن محمد149995

البحيرةالعلمىمبصربدران عبده رجب محمد149996

البحيرةالعلمىمبصرالشبراخيتى محمد رجب شوقى محمد149997

البحيرةالعلمىمبصرزايد الواحد عبد نصر صالح محمد149998

البحيرةالعلمىمبصرخالد الجواد عبد مختار الجواد عبد محمد149999

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الدين شرف السيد العظيم عبد محمد150000

البحيرةالعلمىمبصرحامد فرج الكريم عبد محمد150001

البحيرةالعلمىمبصريونس حميده ابراهيم عبده محمد150002

البحيرةالعلمىمبصرعلى عرابى على عرابى محمد150003

البحيرةالعلمىمبصرفرج السالم عبد جمعه ماهر محمد150004

البحيرةالعلمىمبصرشلبى محمد دسوقى سعد محمود150005
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ن606عيسى حوش

ن426عيسى حوش

راسبعيسى حوش

ن506عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن529عيسى حوش

ن477عيسى حوش

ثانعيسى حوش

راسبعيسى حوش

راسبعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

راسبعيسى حوش

ثانعيسى حوش

راسبعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن413عيسى حوش

ن567عيسى حوش

ن477عيسى حوش

ن598عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن491عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

راسبعيسى حوش

راسبعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن528عيسى حوش

ن472عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن607عيسى حوش

ن451عيسى حوش

ثانعيسى حوش

راسبعيسى حوش

ن598عيسى حوش

ثانعيسى حوش
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البحيرةالعلمىمبصرعماره خليل توفيق عادل محمود150006

البحيرةالعلمىمبصرعيد السالم عبد على جمال مصطفى150007

البحيرةالعلمىمبصرالزينى احمد ممدوح وفيق ممدوح150008

البحيرةالعلمىمبصرعبيد محمد سعيد ابراهيم150009

البحيرةالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد فوزى ابراهيم150010

البحيرةالعلمىمبصرمسامير عطيه احمد انور احمد150011

البحيرةالعلمىمبصرعوض زيد ابو حماده احمد150012

البحيرةالعلمىمبصرلملوم منشاوى رمضان احمد150013

البحيرةالعلمىمبصرعوض الحميد عبد الوكيل عبد زكى احمد150014

البحيرةالعلمىمبصرالعليم عبد شوقى سليمان احمد150015

البحيرةالعلمىمبصرالسميع عبد المجيد عبد عادل احمد150016

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد هللا عبد الحميد عبد احمد150017

البحيرةالعلمىمبصرخميس كيالنى الرازق عبد عثمان احمد150018

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد عالء احمد150019

البحيرةالعلمىمبصرالفتاح عبد المنعم عبد محمود احمد150020

البحيرةالعلمىمبصرعلى سليمان على اسالم150021

البحيرةالعلمىمبصرخطوه ابو زيد ابو محمود اسالم150022

البحيرةالعلمىمبصرالقصعى الرحمن عبد رحومه نبيل اسالم150023

البحيرةالعلمىمبصراالنصارى شحاته هللا جاد االنصارى150024

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد احمد ايمن150025

البحيرةالعلمىمبصرخالد الزين عبد شعبان ايمن150026

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد شعبان بركات150027

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الباسط عبد عيد حسام150028

البحيرةالعلمىمبصرالرؤف عبد عمر هانى رمضان150029

البحيرةالعلمىمبصرمنيسى الحليم عبد ايوب زكريا150030

البحيرةالعلمىمبصرعطا عيد سالم الشافى عبد سالم150031

البحيرةالعلمىمبصرسعد صالح محمد صالح150032

البحيرةالعلمىمبصرصالح على محمد يحى طارق150033

البحيرةالعلمىمبصرصالح الحميد عبد حسن الحميد عبد150034

البحيرةالعلمىمبصربركات محمد جمعه سليمان الرحمن عبد150035

البحيرةالعلمىمبصرشمس الحليم عبد محمود الحكيم عبد150036

البحيرةالعلمىمبصرمحمد موسى ناجى الرحمن عبد150037

البحيرةالعلمىمبصرطه اللطيف عبد حمدى عمر150038

البحيرةالعلمىمبصرخليفه هنداوى ايوب محمد عمار150039

البحيرةالعلمىمبصرالرازق عبد الغنى عبد محمد عمرو150040

البحيرةالعلمىمبصرالعال عبد محمد ياسر عمار150041

البحيرةالعلمىمبصرصالح على كمال رمضان عوض150042

البحيرةالعلمىمبصرالسيد محمد هنداوى طاهر فارس150043

البحيرةالعلمىمبصرمفتاح الزين عبد محمد على فارس150044

البحيرةالعلمىمبصرمفتاح الزين عبد محمد ناصف كريم150045

البحيرةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل ابراهيم محمد150046

البحيرةالعلمىمبصرالعال عبد احمد احمد محمد150047
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ثانعيسى حوش

راسبعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن475ابوالشقاف

ن414ابوالشقاف

ن523ابوالشقاف

ن430ابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن540ابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ن576ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ن578ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن544.5ابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ن483ابوالشقاف

ن414ابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف
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البحيرةالعلمىمبصرعامر محمد فتحى احمد محمد150048

البحيرةالعلمىمبصرعفيفى محمد فتحى جابر محمد150049

البحيرةالعلمىمبصرالفضيل عبد محمد جبريل محمد150050

البحيرةالعلمىمبصرسالم زايد غالى خميس محمد150051

البحيرةالعلمىمبصرراغب رجب ربيع محمد150052

البحيرةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد رضا محمد150053

البحيرةالعلمىمبصرحجازى المجيد عبد محمود رمضان محمود150054

البحيرةالعلمىمبصرمحمد رمضان صالح محمد150055

البحيرةالعلمىمبصرمحمد هنداوى طاهر محمد150056

البحيرةالعلمىمبصرمبروك الهادى عبد العزيز عبد محمد150057

البحيرةالعلمىمبصرمحمد عرفه الهادى عبد محمد150058

البحيرةالعلمىمبصرسعد محمد سعد المجيد عبد محمد150059

البحيرةالعلمىمبصرشحاته يوسف المجيد عبد محمد150060

البحيرةالعلمىمبصرعوض مصطفى عبيد عزت محمد150061

البحيرةالعلمىمبصرالعليم عبد على العزيز عبد فتحى محمد150062

البحيرةالعلمىمبصرقاسم السميع عبد فضلى محمد150063

البحيرةالعلمىمبصرشاهين مصطفى جمعه محمد محمود150064

البحيرةالعلمىمبصرغازى محمد محمد محمود150065

البحيرةالعلمىمبصرالدايم عبد مفتاح محمد محمود150066

البحيرةالعلمىمبصرعلى اسماعيل مصطفى محمد150067

البحيرةالعلمىمبصرالغفار عبد فتحى مصطفى محمد150068

البحيرةالعلمىمبصررجب السالم عبد مسعود محمد150069

البحيرةالعلمىمبصرسرور اللطيف عبد مختار ناجى محمد150070

البحيرةالعلمىمبصرالصافى محمد صافى مصطفى150071

البحيرةالعلمىمبصرالجالى ربه عبد محمد ربه عبد منتصر150072

البحيرةالعلمىمبصرالسيد بهنسى شاكر وحيد150073

البحيرةالعلمىمبصرالركب ابو حموده محمد شعبان بكر ابو150074

البحيرةالعلمىمبصرشحاته ابراهيم الغنى عبد جمعه احمد150075

البحيرةالعلمىمبصرناصف احمد راشد صبحى احمد150076

البحيرةالعلمىمبصرسليمان محمد الستار عبد احمد150077

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمد الهادى عبد احمد150078

البحيرةالعلمىمبصرحسن على القوى عبد عمر احمد150079

البحيرةالعلمىمبصرمبروك محمد عطيه محمد احمد150080

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد على محمد احمد150081

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم حامد الحليم عبد حامد اسامه150082

البحيرةالعلمىمبصرهللا جاد محمد منصور اسامه150083

البحيرةالعلمىمبصرمنصور محمد شحاته مسعد جالل150084

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد شعبان عصفور حسام150085

البحيرةالعلمىمبصرعثمان ابراهيم الرحيم عبد خالد150086

البحيرةالعلمىمبصرعلى سعيد اسعيد جابر عصام150087

البحيرةالعلمىمبصرخليفه مصطفى الكريم عبد حمدى عماد150088

البحيرةالعلمىمبصرالشطله عوض على الشحات محمد150089
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راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ن432ابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ن414ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن578ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ن511ابوالشقاف

راسبابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن588ابوالشقاف

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن517الجنبيهى

راسبالجنبيهى

ن429الجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ن594الجنبيهى

ن557الجنبيهى

ثانالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ن479الجنبيهى

راسبالجنبيهى

راسبالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى
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البحيرةالعلمىمبصرمرسى السيد محمد رضا محمد150090

البحيرةالعلمىمبصرمحمد محمد على شحات محمد150091

البحيرةالعلمىمبصربدر هللا عبد محمد صبرى محمد150092

البحيرةالعلمىمبصرطرفايه محمد الجليل عبد عاطف محمد150093

البحيرةالعلمىمبصرمحمد عوض العاطى عبد محمد150094

البحيرةالعلمىمبصرعامر الجواد عبد حمدى عزت محمد150095

البحيرةالعلمىمبصرالعال عبد هللا جاب محمود عوض محمد150096

البحيرةالعلمىمبصرواعر العزيز عبد عطيه ياسر محمد150097

البحيرةالعلمىمبصرالحكم عبد شحاته ابراهيم محمود150098

البحيرةالعلمىمبصراحمد محمد سعد جمعه محمود150099

البحيرةالعلمىمبصرالحفناوى محمد الجواد عبد محمد معاذ150100

البحيرةالعلمىمبصراحمد الرازق عبد المقصود عبد صبحى نادر150101

البحيرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الغفار عبد ابراهيم150102

البحيرةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم هللا عبد ابراهيم احمد150103

البحيرةالعلمىمبصرشتا محمود جوده احمد150104

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الفضيل عبد السيد الفضيل عبد احمد150105

البحيرةالعلمىمبصرمبروك عوض عكوش هللا فتح احمد150106

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى حلمى قدرى احمد150107

البحيرةالعلمىمبصرالشربينى محمد احمد احمد اسامه150108

البحيرةالعلمىمبصرعبيد انور السالم عبد جابر150109

البحيرةالعلمىمبصرعلى مصطفى على حمدى150110

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد الغنى عبد ماجدى سعد150111

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد الحليم عبد عادل الحليم عبد150112

البحيرةالعلمىمبصرعباس الحميد عبد عباس محمد على150113

البحيرةالعلمىمبصرشريف محمد جابر بكر ماهر150114

البحيرةالعلمىمبصرجلهوم اسماعيل عطيه رجب محمد150115

البحيرةالعلمىمبصرمحمد المولى عبد سمير محمد150116

البحيرةالعلمىمبصرزياده نوح يوسف شوقى محمد150117

البحيرةالعلمىمبصرموسى سعد عابد محمد150118

البحيرةالعلمىمبصررضوان على محمد عاطف محمد150119

البحيرةالعلمىمبصرمحمد عوض رشاد هللا عبد محمد150120

البحيرةالعلمىمبصرحجاج محمد العزيز عبد فتحى محمد150121

البحيرةالعلمىمبصرالسباعى محمد سعد محمد محمد150122

البحيرةالعلمىمبصرمنصور مصرى محمد نصر محمد150123

البحيرةالعلمىمبصربيومى احمد محمد احمد محمود150124

البحيرةالعلمىمبصرسعفان عطيه سعد محمود150125

البحيرةالعلمىمبصردسوقى محمد السيد الحميد عبد محمود150126

البحيرةالعلمىمبصرامير السيد عبد الحميد عبد الهادى عبد مدحت150127

البحيرةالعلمىمبصرالغنيمى محمد المعطى عبد عاطف مصطفى150128

البحيرةالعلمىمبصرزايد مصطفى الفتوح ابو رضا معتز150129

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد وجيه وجيه150130

البحيرةالعلمىمبصربحيرى الصمد عبد ابراهيم المنعم عبد ابراهيم150131
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البحيرةالعلمىمبصرعطيه هللا فتح الحميد عبد هللا فتح ابراهيم150132

البحيرةالعلمىمبصرالرشيدى حسين محمد ابراهيم150133

البحيرةالعلمىمبصرالنجار محمد محمد خليل ابو احمد150134

البحيرةالعلمىمبصرالوردانى محمد محمد خميس احمد150135

البحيرةالعلمىمبصرالشبينى الغنى عبد الغنى عبد احمد150136

البحيرةالعلمىمبصرشعبان السيد احمد على احمد150137

البحيرةالعلمىمبصرعزام حسن محمد على احمد150138

البحيرةالعلمىمبصردرويش العزيز عبد عابدين محمد احمد150139

البحيرةالعلمىمبصرنده محمد عمر محمد احمد150140

البحيرةالعلمىمبصرالقط رمضان مسعد منصور احمد150141

البحيرةالعلمىمبصرشوالى على عزمى كامل اسامه150142

البحيرةالعلمىمبصربدوى سعد السيد اسالم150143

البحيرةالعلمىمبصرالعباسى مصطفى فتحى اشرف150144

البحيرةالعلمىمبصرعثمان الحميد عبد شوقى السيد150145

البحيرةالعلمىمبصرالبربرى القادر عبد نجيب ايهاب150146

البحيرةالعلمىمبصرطعيمه فهيم رفعت بدر150147

البحيرةالعلمىمبصرزغلول محمد احمد احمد بهاء150148

البحيرةالعلمىمبصرحمادى امين على عبده حامد150149

البحيرةالعلمىمبصرالشريف محمد ابراهيم محمد حسام150150

البحيرةالعلمىمبصرحته خليل جمعه السيد خالد150151

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد الفتاح عبد مرتضى زياد150152

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد ابراهيم نصر محمد شريف150153

البحيرةالعلمىمبصرالبصيلى على طاهر احمد طاهر150154

البحيرةالعلمىمبصريوسف ابو محمد ابراهيم الرحمن عبد150155

البحيرةالعلمىمبصرفليفل السالم عبد محمد الرحمن عبد150156

البحيرةالعلمىمبصرالبشبيشى سعد محمود الناصر عبد150157

البحيرةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد احمد سليم الدين عز150158

البحيرةالعلمىمبصرفاضل العزيز عبد على فاضل الدين عز150159

البحيرةالعلمىمبصرعجوه المحسن عبد مختار فوزى الدين عالء150160

البحيرةالعلمىمبصرالنجار على السالم عبد على150161

البحيرةالعلمىمبصرشاهين محمد محمد الفتاح عبد على150162

البحيرةالعلمىمبصرالمسلمانى احمد حافظ خالد عمر150163

البحيرةالعلمىمبصرعركز السعيد جمال فتحى150164

البحيرةالعلمىمبصرالبصيلى على محمد محمد كامل150165

البحيرةالعلمىمبصرشكر محمد محمد احمد محمد150166

البحيرةالعلمىمبصرالزيات السيد محمد اشرف محمد150167

البحيرةالعلمىمبصرسعده ابو شعبان محمد اشرف محمد150168

البحيرةالعلمىمبصرالصباغ مصطفى السيد جابر محمد150169

البحيرةالعلمىمبصرهباله محمود محمد حمزه محمد150170

البحيرةالعلمىمبصرالنحاس اليزيد ابو رمضان رفعت محمد150171

البحيرةالعلمىمبصرجفالن الحليم عبد محمد رمضان محمد150172

البحيرةالعلمىمبصرالعساوى هللا فتح جابر سعد محمد150173
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البحيرةالعلمىمبصرالدين تاج محمد سعد محمد150174

البحيرةالعلمىمبصرالرحمانى محمد محمد سعد محمد150175

البحيرةالعلمىمبصرواصل محمد محمد عبده الفتاح عبد محمد150176

البحيرةالعلمىمبصرالبنا سليمان حسن المنعم عبد محمد150177

البحيرةالعلمىمبصرزايد حسنين محمد المنعم عبد محمد150178

البحيرةالعلمىمبصرزهران بيومى المطلب عبد عبده محمد150179

البحيرةالعلمىمبصرمندور محمد عوض محمد150180

البحيرةالعلمىمبصرقاقه محمد كرم محمد150181

البحيرةالعلمىمبصرالدالى حسن الحميد عبد محمد محمد150182

البحيرةالعلمىمبصرالصعيدى الوفا ابو حسين مصطفى محمد150183

البحيرةالعلمىمبصرحماده السيد السيد احمد محمود150184

البحيرةالعلمىمبصرالصباغ محمود احمد رضا محمود150185

البحيرةالعلمىمبصرشاور اسماعيل سعيد محمود150186

البحيرةالعلمىمبصرالمسمارى محمود الحميد عبد مصطفى150187

البحيرةالعلمىمبصرهللا خير محمد حلمى محمود مصطفى150188

البحيرةالعلمىمبصرالجماس حسن نعيم محمد نعيم150189

البحيرةالعلمىمبصرالعبد اسماعيل محمد فايز نور150190

البحيرةالعلمىمبصررمضان هللا فتح احمد محمد ياسر150191

البحيرةالعلمىمبصرعشوش هللا رزق احمد رمزى احمد150192

البحيرةالعلمىمبصرالدفراوى شامخ محمد شامخ احمد150193

البحيرةالعلمىمبصرخميس عبده احمد على احمد150194

البحيرةالعلمىمبصرالكرش محمد جمعه محمد احمد150195

البحيرةالعلمىمبصرجلوان رزق احمد مسعد احمد150196

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ الجليل عبد محمد اسالم150197

البحيرةالعلمىمبصرحماده السيد السيد محمد السيد150198

البحيرةالعلمىمبصرنصر احمد احمد امير150199

البحيرةالعلمىمبصرعباس مبروك سالم محمد سالم150200

البحيرةالعلمىمبصرشلبى محمد العزيز عبد محمود زياد150201

البحيرةالعلمىمبصرالبصيلى غيطانى محمد شاكر150202

البحيرةالعلمىمبصرالمرشدى ابراهيم شحاته شهاب150203

البحيرةالعلمىمبصرندا محمود فتحى عصام الرحمن عبد150204

البحيرةالعلمىمبصرندا السيد فتحى محمد كريم150205

البحيرةالعلمىمبصرعامر ابو المحسن عبد المنعم عبد محمد150206

البحيرةالعلمىمبصرالشربينى ابراهيم ابراهيم على محمد150207

البحيرةالعلمىمبصرالسماحى على عباس مسعد محمد150208

البحيرةالعلمىمبصرالصفانى الفتاح عبد مصطفى محمد150209

البحيرةالعلمىمبصرتركى احمد السيد نبيل محمد150210

البحيرةالعلمىمبصرشلبى محمد كامل احمد مصطفى150211

البحيرةالعلمىمبصرنصار حسين حسين السيد مصطفى150212

البحيرةالعلمىمبصرالحمراوى شعبان شعبان سمير يوسف150213

البحيرةالعلمىمبصرموسى الونيس عبد هللا فضل شعبان يوسف150214

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد ابراهيم احمد جمال احمد150215
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البحيرةالعلمىمبصربدر موسى شهاوى صالح احمد150216

البحيرةالعلمىمبصرحجاج الصافى محمد ماهر احمد150217

البحيرةالعلمىمبصرماضى احمد الوهاب عبد محمد احمد150218

البحيرةالعلمىمبصرحسن العاطى عبد فتحى محمود احمد150219

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد العزيز عبد على مهدى احمد150220

البحيرةالعلمىمبصربكر على محمد عطيه حسام150221

البحيرةالعلمىمبصرغنيم متولى محمود محمد حسام150222

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد المحسن عبد خميس حسن150223

البحيرةالعلمىمبصرالسكران سعد جمعه حسين150224

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد العاطى عبد محمد سالمه150225

البحيرةالعلمىمبصرعابدين سعيد محمد بشير عابدين150226

البحيرةالعلمىمبصرخميس سعد منصور احمد الرحمن عبد150227

البحيرةالعلمىمبصرحبيبه عباس محمد حسن الرحمن عبد150228

البحيرةالعلمىمبصرشعوير محمد سالم عاطف الرحمن عبد150229

البحيرةالعلمىمبصرشقيدف سعد حامد عمرو الرحمن عبد150230

البحيرةالعلمىمبصرهالل مسعد سعد مسعد الرحمن عبد150231

البحيرةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد حسن السالم عبد150232

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد محمد هانى عمرو150233

البحيرةالعلمىمبصرقرقر ابراهيم محمد ابراهيم محمد150234

البحيرةالعلمىمبصرمحمد بكر ابو احمد محمد150235

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد احمد احمد محمد150236

البحيرةالعلمىمبصرورشانه يونس الرؤف عبد احمد محمد150237

البحيرةالعلمىمبصرقطيط حسن ابراهيم خالد محمد150238

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم على محمد عيد محمد150239

البحيرةالعلمىمبصرالشحات محمد النبى عبد الشحات مصطفى150240

البحيرةالعلمىمبصرخرابه سعد على رمضان مصطفى150241

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد احمد المقصود عبد مصطفى150242

البحيرةالعلمىمبصرمرعى المنعم عبد انور المنعم عبد يحى150243

البحيرةالعلمىمبصرمحمد نصر هللا فتح على يوسف150244

البحيرةالعلمىمبصرسعيد ابو سعد خميس ابراهيم150245

البحيرةالعلمىمبصرالعروسى محمد ابراهيم الحكيم عبد ابراهيم150246

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد الشافى عبد الدين عز محمد ابراهيم150247

البحيرةالعلمىمبصرالغيط ابو محمد المقصود عبد ابراهيم احمد150248

البحيرةالعلمىمبصرجاد ابو محمد السيد اسامه احمد150249

البحيرةالعلمىمبصرمنيسى حسن محمد بكر احمد150250

البحيرةالعلمىمبصرعيش ابو احمد على حامد احمد150251

البحيرةالعلمىمبصرخضر محمد صدقى حامد احمد150252

البحيرةالعلمىمبصرخضر حسن هللا عبد خضر احمد150253

البحيرةالعلمىمبصرسليمان العزيز عبد حمدى خميس احمد150254

البحيرةالعلمىمبصرعطيه ابو عبده شحاته سعيد احمد150255

البحيرةالعلمىمبصرالفقى العزيز عبد صالح سعيد احمد150256

البحيرةالعلمىمبصرعوض محمد الباسط عبد احمد150257
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ن636ادكو

راسبادكو

ن558ادكو

ن583ادكو

راسبادكو

ثانادكو

ن475ادكو

ن498ادكو

ن453ادكو

ثانادكو

ن526ادكو

ثانادكو

ن563ادكو

ن608ادكو

ن589ادكو

ن563ادكو

ن536ادكو

ن575ادكو

ن573ادكو

ن434ادكو

ن486ادكو

راسبادكو

راسبادكو

ن616ادكو

ن548ادكو

ن614ادكو

ن484ادكو

ن602ادكو

ن585ادكو

ن547بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن537بالبحيرة المحمودية

راسببالبحيرة المحمودية

ن430بالبحيرة المحمودية

ن438بالبحيرة المحمودية

ن547بالبحيرة المحمودية

ن406بالبحيرة المحمودية

ن549بالبحيرة المحمودية

ن493بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن533بالبحيرة المحمودية

ن555بالبحيرة المحمودية
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البحيرةالعلمىمبصرحشيش ابو على هللا عبد احمد150258

البحيرةالعلمىمبصرالدين عز محمد الرحمن عبد المنعم عبد احمد150259

البحيرةالعلمىمبصربيومى رزق جالل على احمد150260

البحيرةالعلمىمبصرشنب ابو مرسى احمد كمال احمد150261

البحيرةالعلمىمبصرجوده ابو النجيلى محمد محمد احمد150262

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد النجا ابو احمد خالد اسالم150263

البحيرةالعلمىمبصرالال عبد محمد على رمضان اسالم150264

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمد فؤاد السيد150265

البحيرةالعلمىمبصرشامه ابو جاد محمد سلطان ايهاب150266

البحيرةالعلمىمبصربربش اسماعيل احمد محمد حسام150267

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد حسين محمد محرم حسين150268

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد سعد ابراهيم سعد150269

البحيرةالعلمىمبصرغزاله هللا عبد سعد صالح سعد150270

البحيرةالعلمىمبصريوسف حسين فاروق عادل سعد150271

البحيرةالعلمىمبصرالال عبد محمد رمضان محمد سعيد150272

البحيرةالعلمىمبصرزيد مصطفى محمد مصطفى الحميد عبد150273

البحيرةالعلمىمبصرحافظ على الهاشمى الرحمن عبد150274

البحيرةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل العظيم عبد على الرحمن عبد150275

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى محمود المقصود عبد محمد الرحمن عبد150276

البحيرةالعلمىمبصرالعال عبد محمد السالم عبد السالم عبد رضا السالم عبد150277

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد المجيد عبد احمد محمد هللا عبد150278

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد محمود هللا عبد150279

البحيرةالعلمىمبصرالشهيى الشفيق عبد هللا عطا محمد عالء150280

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل الصاوى الحميد عبد بهجات على150281

البحيرةالعلمىمبصرالجندى بسيونى السيد ابراهيم محمد150282

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد سعد الحميد عبد احمد محمد150283

البحيرةالعلمىمبصرالقروى عشرى رشاد اشرف محمد150284

البحيرةالعلمىمبصرالسنوسى العزيز عبد نصر السيد محمد150285

البحيرةالعلمىمبصرغطاس محمد محمد انس محمد150286

البحيرةالعلمىمبصرهالل محمد على انور محمد150287

البحيرةالعلمىمبصرعنانى العريان رجب جابر محمد150288

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل الفتاح عبد جمال محمد150289

البحيرةالعلمىمبصرصالح احمد عمر رمضان محمد150290

البحيرةالعلمىمبصرالنجار السيد احمد محمد عارف محمد150291

البحيرةالعلمىمبصرغازى السيد محسن هللا عبد محمد150292

البحيرةالعلمىمبصرالفقى حسانين مصطفى مبروك المجيد عبد محمد150293

البحيرةالعلمىمبصرالفقى سعد كمال الواحد عبد محمد150294

البحيرةالعلمىمبصركشك مصطفى احمد على محمد150295

البحيرةالعلمىمبصرعلى زيد ابو امين فرج محمد150296

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم اللطيف عبد جوده كمال محمد150297

البحيرةالعلمىمبصرعيش ابو على محمد السيد محمود150298

البحيرةالعلمىمبصرعيد بسيونى طه محمود150299
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ن518بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن445بالبحيرة المحمودية

ن533بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن496بالبحيرة المحمودية

ن397بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن439بالبحيرة المحمودية

ن508بالبحيرة المحمودية

ن391بالبحيرة المحمودية

ن423بالبحيرة المحمودية

ن512بالبحيرة المحمودية

ن449بالبحيرة المحمودية

ن436بالبحيرة المحمودية

راسببالبحيرة المحمودية

ن624بالبحيرة المحمودية

ن548بالبحيرة المحمودية

ن420بالبحيرة المحمودية

راسببالبحيرة المحمودية

ن409بالبحيرة المحمودية

ن629بالبحيرة المحمودية

ن415بالبحيرة المحمودية

ن617بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن616بالبحيرة المحمودية

ن585بالبحيرة المحمودية

ن600بالبحيرة المحمودية

ن440بالبحيرة المحمودية

ن540بالبحيرة المحمودية

ن563بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن599بالبحيرة المحمودية

ن579بالبحيرة المحمودية

ن490بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن493بالبحيرة المحمودية

ن487بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية
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البحيرةالعلمىمبصرطيبه صبحى مبروك محمود150300

البحيرةالعلمىمبصرصالح احمد السيد معوض احمد مصطفى150301

البحيرةالعلمىمبصرورده ابو محمود عبده محمود مصطفى150302

البحيرةالعلمىمبصرعقال ابو يوسف السالم عبد فوزى مؤمن150303

البحيرةالعلمىمبصراحمد ابو المنعم عبد الكريم عبد نزيه150304

البحيرةالعلمىمبصرالهادى عبد حسنى ايمن وائل150305

البحيرةالعلمىمبصرالصاوى محمد محمد سمير ابراهيم150306

البحيرةالعلمىمبصرعبده محمد الرحمن عبد هللا عبد ابراهيم150307

البحيرةالعلمىمبصراالشهب ابراهيم راغب مرضى ابراهيم150308

البحيرةالعلمىمبصربكر ابو الونيس عبد بكر ابو احمد150309

البحيرةالعلمىمبصرسليمان احمد محمد السيد احمد150310

البحيرةالعلمىمبصرالقرمه محمد يوسف جمال احمد150311

البحيرةالعلمىمبصرشكر ابراهيم حامد حسين احمد150312

البحيرةالعلمىمبصرالعيص ابو جمعه لبيب حمدى احمد150313

البحيرةالعلمىمبصرناجى سالم الصادق عبد رضا احمد150314

البحيرةالعلمىمبصرقاسم حمزه الفضيل عبد رضا احمد150315

البحيرةالعلمىمبصرحسن على فاروق رفعت احمد150316

البحيرةالعلمىمبصريونس احمد بكر سند احمد150317

البحيرةالعلمىمبصرمراد عطيه صابر احمد150318

البحيرةالعلمىمبصرهللا خلف احمد عادل احمد150319

البحيرةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد الدايم عبد عادل احمد150320

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد السالم عبد عادل احمد150321

البحيرةالعلمىمبصرالجليل عبد عوض الجليل عبد احمد150322

البحيرةالعلمىمبصرشبل الجواد عبد رجب الجواد عبد احمد150323

البحيرةالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم الحميد عبد احمد150324

البحيرةالعلمىمبصرسليمان احمد الستار عبد احمد150325

البحيرةالعلمىمبصرالدين زين حميده العزيز عبد احمد150326

البحيرةالعلمىمبصررزق عوض محمد العظيم عبد احمد150327

البحيرةالعلمىمبصرفؤاد كامل الاله عبد احمد150328

البحيرةالعلمىمبصرالحفناوى حسين على هللا عبد احمد150329

البحيرةالعلمىمبصرعوض محسب عوض هللا عبد احمد150330

البحيرةالعلمىمبصرعامر على محمد على احمد150331

البحيرةالعلمىمبصرخليفه محمد ابراهيم عيد احمد150332

البحيرةالعلمىمبصرهندى مبروك رجب عيد احمد150333

البحيرةالعلمىمبصرمحمد السيد فايز احمد150334

البحيرةالعلمىمبصرفراج عطيه فيصل احمد150335

البحيرةالعلمىمبصرالفتاح عبد فؤاد ماهر احمد150336

البحيرةالعلمىمبصرزامل ابو محمد سليمان محمد احمد150337

البحيرةالعلمىمبصرالقالوى عبده محمد احمد150338

البحيرةالعلمىمبصرعجيله ابو محمد عطيه محمد احمد150339

البحيرةالعلمىمبصرشوشه ابو محمود الدين محى محمود احمد150340

البحيرةالعلمىمبصرالتويشى محمد محمد ناصف احمد150341
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ن487بالبحيرة المحمودية

ن483بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

راسببالبحيرة المحمودية

ن576بالبحيرة المحمودية

ثانالدلنجات

ن371الدلنجات

راسبالدلنجات

ن450الدلنجات

ثانالدلنجات

ن362الدلنجات

متخلفالدلنجات

ن422الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن553الدلنجات

ن452الدلنجات

راسبالدلنجات

ثانالدلنجات

ن392الدلنجات

ثانالدلنجات

ن434الدلنجات

ثانالدلنجات

ن567الدلنجات

ن413الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن551الدلنجات

راسبالدلنجات

راسبالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن494الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن573الدلنجات

ن478الدلنجات

ن555الدلنجات

ثانالدلنجات
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البحيرةالعلمىمبصرمنصور الرازق عبد نمر احمد150342

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل الجواد عبد اسماعيل اسامه150343

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل محمد عثمان اسماعيل اسامه150344

البحيرةالعلمىمبصرمرعى على السيد الكريم عبد اسامه150345

البحيرةالعلمىمبصربركات الدايم عبد انور خالد اسالم150346

البحيرةالعلمىمبصرخليل محمد اللطيف عبد اسالم150347

البحيرةالعلمىمبصرمبارك محمد الدين عالء اسالم150348

البحيرةالعلمىمبصرعلى الرازق عبد هللا عبد الفتاح عبد بهاء150349

البحيرةالعلمىمبصرعبده ابراهيم حلمى مصطفى الدين حسام150350

البحيرةالعلمىمبصربهنسى محمد العظيم عبد حسن حسام150351

البحيرةالعلمىمبصرحواش حسين حسن محمد حسن150352

البحيرةالعلمىمبصرمخلوف المعطى عبد حسين الفتاح عبد حسين150353

البحيرةالعلمىمبصرالفضيل عبد الوكيل عبد عيد حلمى150354

البحيرةالعلمىمبصرالنوام زيدان فتحى محمد حماده150355

البحيرةالعلمىمبصرهندى العزيز عبد حمدى سامى حمدى150356

البحيرةالعلمىمبصرشوشه ابو حبشى شحاته سعيد خالد150357

البحيرةالعلمىمبصرشرف ربه عبد لبيب على خالد150358

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ احمد رفاعى احمد رفاعى150359

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الحافظ عبد البارى عبد رمضان150360

البحيرةالعلمىمبصرخميس هندى محمد زياد150361

البحيرةالعلمىمبصرسليمان هللا عبد سليمان جمعه سليمان150362

البحيرةالعلمىمبصرمهدى صالح محمد صالح150363

البحيرةالعلمىمبصرعمر على الحميد عبد رجب ضياء150364

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد على طايع150365

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم هللا عبد العاطى عبد محمود طه150366

البحيرةالعلمىمبصرالرؤف عبد محمد الحليم عبد هللا عبد الحليم عبد150367

البحيرةالعلمىمبصرعباس الحميد عبد عاطف الحميد عبد150368

البحيرةالعلمىمبصرقاسم زوق الرازق عبد زوق الرازق عبد150369

البحيرةالعلمىمبصرالمهدى محمد احمد اشرف الرحمن عبد150370

البحيرةالعلمىمبصرالشبكى السيد اسماعيل السيد الرحمن عبد150371

البحيرةالعلمىمبصرنصر احمد صبحى محمد الرحمن عبد150372

البحيرةالعلمىمبصرعلى محجوب ماضى ناجح العزيز عبد150373

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى الونيس عبد الفتاح عبد جمال هللا عبد150374

البحيرةالعلمىمبصرداود رشوان محمد شحات هللا عبد150375

البحيرةالعلمىمبصرسيف ابو الصافى صابر هللا عبد150376

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى الجواد عبد هللا الناصرعبد عبد هللا عبد150377

البحيرةالعلمىمبصرسعد على الاله عبد على هللا عبد150378

البحيرةالعلمىمبصرربه عبد ابراهيم الاله عبد محمد هللا عبد150379

البحيرةالعلمىمبصرمبروك محمد هللا عبد محمد هللا عبد150380

البحيرةالعلمىمبصرمحمود على يونس هالل هللا عبد150381

البحيرةالعلمىمبصرعوض محمد المنعم عبد شعبان المنعم عبد150382

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد خميس محمد عصام150383
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ن420الدلنجات

ثانالدلنجات

ن517الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن469الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن450الدلنجات

ثانالدلنجات

راسبالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن551الدلنجات

راسبالدلنجات

ثانالدلنجات

ن610الدلنجات

ن462الدلنجات

ن548الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن468الدلنجات

ثانالدلنجات

راسبالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات
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البحيرةالعلمىمبصررضوان على كريم عالء150384

البحيرةالعلمىمبصرحسن العليم عبد على مرعى على150385

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد عمر150386

البحيرةالعلمىمبصرالجناينى السالم عبد محمد عمر150387

البحيرةالعلمىمبصرياسين خزيم ابو ياسين عمرو150388

البحيرةالعلمىمبصرعفيفى محمد كمال عوض150389

البحيرةالعلمىمبصرالونيس عبد عوض اللطيف عبد عريف فرج150390

البحيرةالعلمىمبصرالجندى عوض احمد شاهين فؤاد150391

البحيرةالعلمىمبصركريم ابراهيم القادر عبد زكريا فوزى150392

البحيرةالعلمىمبصرناصف مدنى الدين محى ابراهيم محمد150393

البحيرةالعلمىمبصرالصاوى المقصود عبد محمد خطوه ابو محمد150394

البحيرةالعلمىمبصرالجبالى الودود عبد عباس اشرف محمد150395

البحيرةالعلمىمبصرالمرازقى محمد الاله عبد السعيد محمد150396

البحيرةالعلمىمبصرمجدوب هللا زرع محمد الشحات محمد150397

البحيرةالعلمىمبصرمحمود الحى عبد ايمن محمد150398

البحيرةالعلمىمبصرالسميع عبد حسين بدر محمد150399

البحيرةالعلمىمبصرحموده محمد محمد جمعه محمد150400

البحيرةالعلمىمبصرعمران قاسم على حامد محمد150401

البحيرةالعلمىمبصررجب سليمان محمد حسين محمد150402

البحيرةالعلمىمبصرالمولى عبد هللا سعد حماده محمد150403

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم فوده العاطى عبد حمدى محمد150404

البحيرةالعلمىمبصرالرازق عبد عوض الرازق عبد خميس محمد150405

البحيرةالعلمىمبصرالعينين ابو العال ابو فؤاد رمضان محمد150406

البحيرةالعلمىمبصرحمد محمد سعد محمد150407

البحيرةالعلمىمبصرالرازق عبد سعد شعبان محمد150408

البحيرةالعلمىمبصركريم ابراهيم القادر عبد شعراوى محمد150409

البحيرةالعلمىمبصرموسى حماد صابر محمد150410

البحيرةالعلمىمبصرعسكر توفيق صبرى محمد150411

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم عوض شعبان عادل محمد150412

البحيرةالعلمىمبصربسيونى الفتاح عبد عادل محمد150413

البحيرةالعلمىمبصربهنسى محمود محمد عادل محمد150414

البحيرةالعلمىمبصرمبارك هللا عبد عاطف محمد150415

البحيرةالعلمىمبصرهللا فضل سالم العاطى عبد محمد150416

البحيرةالعلمىمبصرالحمورى عيسوى الفتاح عبد محمد150417

البحيرةالعلمىمبصرالترامسى الخالق عبد محمد هللا عبد محمد150418

البحيرةالعلمىمبصرلطيف الكريم عبد النبى عبد محمد150419

البحيرةالعلمىمبصرخزام ابو ربه عبد مصرى عطيه محمد150420

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد سيف ابو محمد على محمد150421

البحيرةالعلمىمبصرخضر السالم عبد محمد على محمد150422

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد حامد عوض فرج محمد150423

البحيرةالعلمىمبصرعبده الرؤف عبد امين كرم محمد150424

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد حسين كمال محمد150425
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البحيرةالعلمىمبصرالصابر الحليم عبد محمود محمد150426

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد مهدى محمد محمود محمد150427

البحيرةالعلمىمبصرقدرى كامل محمد مسعد محمد150428

البحيرةالعلمىمبصرمصباح ربه عبد مصباح محمد150429

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد هشام محمد150430

البحيرةالعلمىمبصرلويزى المقصود عبد حامد وحيد محمد150431

البحيرةالعلمىمبصربريك الحميد عبد هللا عبد السيد محمود150432

البحيرةالعلمىمبصرالوكيل عبد محمود جمال محمود150433

البحيرةالعلمىمبصرمحمود محمد على رجب محمود150434

البحيرةالعلمىمبصرشوشه ابو محمود حبشى شحاته محمد محمود150435

البحيرةالعلمىمبصرشحاته خضر مبروك محمد محمود150436

البحيرةالعلمىمبصرقويسى احمد مصطفى محمد محمود150437

البحيرةالعلمىمبصرزلط محمد مصطفى محمد محمود150438

البحيرةالعلمىمبصرسالم ابراهيم الصابر حمدى مصطفى150439

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد المولى عبد لطيف الحميد عبد مصطفى150440

البحيرةالعلمىمبصرلويزى المقصود عبد محمد عصام مصطفى150441

البحيرةالعلمىمبصرعياد كامل محمد مصطفى150442

البحيرةالعلمىمبصرفياله منصور محمد هانو مصطفى150443

البحيرةالعلمىمبصرالصادق عبد رجب وجيه مصطفى150444

البحيرةالعلمىمبصرالحكيم اسماعيل يوسف رضا يوسف150445

البحيرةالعلمىمبصرالناقه حماده حمدى احمد150446

البحيرةالعلمىمبصرالعمورى محمد سعيد احمد150447

البحيرةالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد على احمد150448

البحيرةالعلمىمبصرموسى محمد حسن محمد احمد150449

البحيرةالعلمىمبصرالعمورى محمد محمد احمد150450

البحيرةالعلمىمبصرالرؤف عبد الفتاح عبد الرؤف عبد اسامه150451

البحيرةالعلمىمبصرالعظيم عبد سعد محمد تامر150452

البحيرةالعلمىمبصرعجاج محمد ابراهيم الرحمن عبد150453

البحيرةالعلمىمبصرالغول الباقى عبد محمد الرحمن عبد150454

البحيرةالعلمىمبصراالنصارى القوى عبد سعد القوى عبد150455

البحيرةالعلمىمبصرخليفه ابو مهدى صبحى عمر150456

البحيرةالعلمىمبصرحبيب ممدوح جمال محمد150457

البحيرةالعلمىمبصرناصر حسن حسام محمد150458

البحيرةالعلمىمبصردبيان ربيع صبحى محمد150459

البحيرةالعلمىمبصرعماره محمد صبحى محمد150460

البحيرةالعلمىمبصريونس محمد صبحى محمد150461

البحيرةالعلمىمبصرالفقى احمد عيد محمد150462

البحيرةالعلمىمبصرجامع محمد فكرى محمد150463

البحيرةالعلمىمبصرعصفور فتحى مسعد محمد150464

البحيرةالعلمىمبصرغيث محروس ابراهيم مسعد ابراهيم150465

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو المنصف عبد رجائى احمد150466

البحيرةالعلمىمبصرعلى الكريم عبد الناصر عبد احمد150467
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ثانالوفائية

راسبالوفائية
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البحيرةالعلمىمبصرالسنهورى اللطيف عبد ماهر احمد150468

البحيرةالعلمىمبصرالطحان صبحى محمد احمد150469

البحيرةالعلمىمبصرعيسى محمد صبحى محمد احمد150470

البحيرةالعلمىمبصرناصر احمد كامل منصور احمد150471

البحيرةالعلمىمبصربلح سالم محروس الرحمن عبد اسامه150472

البحيرةالعلمىمبصرعرقوب الحميد عبد ياسر حماده150473

البحيرةالعلمىمبصرمحمد خليل محمد هللا عبد150474

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد هللا عبد ياسر عمار150475

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد ابراهيم محمد150476

البحيرةالعلمىمبصرفرج شوقى جابر محمد150477

البحيرةالعلمىمبصرعوض ضيف جرومه محمد150478

البحيرةالعلمىمبصرشلتوت الغفار عبد محمد خميس محمد150479

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الخالق عبد شكرى محمد150480

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد الداهش هللا عبد محمد150481

البحيرةالعلمىمبصرحميده سعد ماهر محمد150482

البحيرةالعلمىمبصرشلتوت الغفار عبد محمد سعيد محمد150483

البحيرةالعلمىمبصرمنصور على محمد ربيع محمود150484

البحيرةالعلمىمبصرعماره العاطى عبد مرعى مصباح مرعى150485

البحيرةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد رمضان مصطفى150486

البحيرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم سامى مصطفى150487

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم الكريم عبد الرازق عبد مصطفى150488

البحيرةالعلمىمبصرعمر انور لطفى نجيب150489

البحيرةالعلمىمبصرسالم احمد مصطفى حامد احمد150490

البحيرةالعلمىمبصريعقوب عوض السميع عبد احمد150491

البحيرةالعلمىمبصركريم محمد زياده محمد احمد150492

البحيرةالعلمىمبصرخالد محمد السالم عبد محمد احمد150493

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد يسرى احمد150494

البحيرةالعلمىمبصرالصادق عبد بسيونى جمعه بسيونى150495

البحيرةالعلمىمبصرالوكيل عبد حمزه المالح حمزه150496

البحيرةالعلمىمبصرمحمد السعيد هانى سعيد150497

البحيرةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد عوض حمدى هللا عبد150498

البحيرةالعلمىمبصرعفيفى محمد العاطى عبد محمود العاطى عبد150499

البحيرةالعلمىمبصرالستار عبد على محمد على150500

البحيرةالعلمىمبصرالهادى عبد العزيز عبد السيد عمرو150501

البحيرةالعلمىمبصرخميس جمعه الغيط ابو جمعه محمد150502

البحيرةالعلمىمبصرزهران الرحمن عبد سالم زهران محمد150503

البحيرةالعلمىمبصرخالد صالح نوح محمد150504

البحيرةالعلمىمبصرمشاحيت المجيد عبد سعيد احمد محمود150505

البحيرةالعلمىمبصرالغرباوى الستار عبد محمود اشرف محمود150506

البحيرةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد جمعه نادر150507

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد السالم عبد عطيه ابراهيم150508

البحيرةالعلمىمبصرمكى الحميد عبد ابراهيم رجب ابراهيم150509
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البحيرةالعلمىمبصراالنصارى محمود احمد الشكور عبد احمد150510

البحيرةالعلمىمبصرعرام محمد محمود الفتاح عبد احمد150511

البحيرةالعلمىمبصرالسيد عبد حمدى محمد احمد150512

البحيرةالعلمىمبصرالقاضى العال عبد عبده مسعود احمد150513

البحيرةالعلمىمبصرالجليل عبد الحكيم عبد عرابى ثروت150514

البحيرةالعلمىمبصرخميس المولى عبد على العليم عبد طاهر150515

البحيرةالعلمىمبصرالمولى عبد على حافظ على150516

البحيرةالعلمىمبصرالزين عبد محمد ادمين محمد150517

البحيرةالعلمىمبصرالشامى الرحمن عبد مجدى محمد150518

البحيرةالعلمىمبصرالسيد عبد حمدى السيد عبد محمود150519

البحيرةالعلمىمبصرعلى سليمان الجواد عبد على محمود150520

البحيرةالعلمىمبصرالسميع عبد فهمى النصر سيف معوض محمود150521

البحيرةالعلمىمبصرالشناوى حميده حميده السالم عبد هادى150522

االسكندريةالعلمىمبصرالفتاح عبد اسماعيل محمد اسماعيل احمد150523

االسكندريةالعلمىمبصرخميس جابر حمدى احمد150524

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم رجب على رمضان احمد150525

االسكندريةالعلمىمبصربدر العزيز عبد مبروك رمضان احمد150526

االسكندريةالعلمىمبصرهللا جاب محمد احمد سمير احمد150527

االسكندريةالعلمىمبصرخليفه الكريم جاد احمد محمد احمد150528

االسكندريةالعلمىمبصرشهاب الدين صالح محمد احمد150529

االسكندريةالعلمىمبصراللطيف عبد محمود محمد احمد150530

االسكندريةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد طه وجيه احمد150531

االسكندريةالعلمىمبصربوادى محمد كامل احمد شريف اسامه150532

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد بركات السالم عبد بركات150533

االسكندريةالعلمىمبصراحمد محمد المحسن عبد صبرى بالل150534

االسكندريةالعلمىمبصراحمد اسماعيل رزق محمد بالل150535

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد حسين فوزى طارق حسن150536

االسكندريةالعلمىمبصرحسنين جابر حسن زياد150537

االسكندريةالعلمىمبصرحسن محمود محمد زياد150538

االسكندريةالعلمىمبصرسعيد محمد سعيد محمد سعيد150539

االسكندريةالعلمىمبصرالمليجى هللا عبد سمير ايمن سمير150540

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم محمد دسوقى محمد الدين سيف150541

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد سعيد بيومى سيف150542

االسكندريةالعلمىمبصرالجناوى صابر رجب صابر150543

االسكندريةالعلمىمبصرناجى صالح ناجى صالح150544

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد امين محمد عصام الدين صالح150545

االسكندريةالعلمىمبصرمصطفى شعبان مصطفى طارق150546

االسكندريةالعلمىمبصرالمهدى مصطفى فتحى سيد عادل150547

االسكندريةالعلمىمبصرعلى ابراهيم كمال محمد ايهاب الرحمن عبد150548

االسكندريةالعلمىمبصرالستار عبد محمد بسيونى الرحمن عبد150549

االسكندريةالعلمىمبصرالصاوى محمد محمد عطوه الرحمن عبد150550

االسكندريةالعلمىمبصرعوض حامد محمد الرحمن عبد150551



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5648

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن556الشناوى

ن541الشناوى

ن390الشناوى

ن404الشناوى

ن384الشناوى

ثانالشناوى

راسبالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ن506الشناوى

ثانالشناوى

ن455الشناوى

ثانالشناوى

ثاناالسكندرية

ن456االسكندرية

راسباالسكندرية

ن413االسكندرية

ن625االسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

ن378االسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

ن365االسكندرية

ثاناالسكندرية

ن568االسكندرية

ن537.5االسكندرية

راسباالسكندرية

ن449االسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

ن491االسكندرية

ن366االسكندرية

ن411االسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية
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االسكندريةالعلمىمبصرعثمان مهنى خميس محمد الرحمن عبد150552

االسكندريةالعلمىمبصراسماعيل احمد محمود محمد الرحمن عبد150553

االسكندريةالعلمىمبصرالعال عبد على منصور العال عبد150554

االسكندريةالعلمىمبصرمهران السميع عبد رفعت هللا عبد150555

االسكندريةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد موسى هللا عبد150556

االسكندريةالعلمىمبصرجنيدى شحاته شحاته هشام هللا عبد150557

االسكندريةالعلمىمبصرالواحد عبد عوض محمد يسرى هللا عبد150558

االسكندريةالعلمىمبصرمصطفى حسين ابراهيم محمد عمر150559

االسكندريةالعلمىمبصرخطاب السيد العليم عبد السيد مؤمن150560

االسكندريةالعلمىمبصرالطويله المعطى عبد عطيه رضا ماهر150561

االسكندريةالعلمىمبصرامبابى ابراهيم صبحى ابراهيم محمد150562

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم محمود ابراهيم احمد محمد150563

االسكندريةالعلمىمبصرشعبان ابراهيم محمد احمد محمد150564

االسكندريةالعلمىمبصراحمد حسنين مرغنى احمد محمد150565

االسكندريةالعلمىمبصراسماعيل الغفار عبد اسماعيل محمد150566

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد الصغير فرج السيد محمد150567

االسكندريةالعلمىمبصرالذهبى الهادى عبد طارق محمد150568

االسكندريةالعلمىمبصرطه اسماعيل طه محمد150569

االسكندريةالعلمىمبصرالرحمن عبد الظاهر عبد الرحمن عبد محمد150570

االسكندريةالعلمىمبصررشاد محمد الستار عبد محمد150571

االسكندريةالعلمىمبصرزهران صالح هللا فتح محمود محمد150572

االسكندريةالعلمىمبصرحمزه نعيم سعد محمد ابراهيم محمود150573

االسكندريةالعلمىمبصرمسعود محمد طارق محمود150574

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم محمود رضا مروان150575

االسكندريةالعلمىمبصرحسن محمد هانى مروان150576

االسكندريةالعلمىمبصرالمقصود عبد ابراهيم محمد مصطفى150577

االسكندريةالعلمىمبصرالشريف الوهاب عبد محمد مصطفى150578

االسكندريةالعلمىمبصرمحمدين صدقى همام مصطفى150579

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد الدايم عبد حسن معاذ150580

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد الرحيم عبد الفتاح عبد محمد معاذ150581

االسكندريةالعلمىمبصرالجناينى احمد محمد محمد معاذ150582

االسكندريةالعلمىمبصرمحمود السالم عبد رؤوف يحى150583

االسكندريةالعلمىمبصرشعير السيد اليمانى السيد يوسف150584

االسكندريةالعلمىمبصرموسى جوده طارق يوسف150585

االسكندريةالعلمىمبصرالمتجلى عبد رمضان عبده يوسف150586

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عبد محمد مصطفى محمد يوسف150587

االسكندريةالعلمىمبصراحمد الحى عبد محمد اشرف اسر150588

االسكندريةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد فتحى ابراهيم احمد150589

االسكندريةالعلمىمبصرالشوبكى العزيز عبد منصور رزق احمد150590

االسكندريةالعلمىمبصرعيد حسين الستار عبد رضا احمد150591

االسكندريةالعلمىمبصرالفتاح عبد فتحى عادل احمد150592

االسكندريةالعلمىمبصرحسين عمرو حامد عاطف احمد150593
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ن454االسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

ن476االسكندرية

ثاناالسكندرية

ن615االسكندرية

ن552االسكندرية

ن623االسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

ن584االسكندرية

ن561االسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

ن539االسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ثاناالسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

ن514االسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ن604االسكندرية

ن541ابوقير

ن443ابوقير

ن366ابوقير

ن444ابوقير

ن451ابوقير

ن448ابوقير
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االسكندريةالعلمىمبصرمحمد عويس محمود منصور احمد150594

االسكندريةالعلمىمبصرالكومى الحميد عبد الحميد عبد ادهم150595

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد حسن عمر حسين انس150596

االسكندريةالعلمىمبصردسوقى محمد سعد السعيد بشير150597

االسكندريةالعلمىمبصرالفتاح عبد الخير عبد محمود محمد بالل150598

االسكندريةالعلمىمبصرجمعه المنعم عبد رفعت سامح رفعت150599

االسكندريةالعلمىمبصرمطر محمد السيد مرسى زياد150600

االسكندريةالعلمىمبصرالحمراوى سالم محمد سالم الرحمن عبد150601

االسكندريةالعلمىمبصرخميس مجاهد خميس مهدى الرحمن عبد150602

االسكندريةالعلمىمبصرالخطيب الرحمن عبد ربيع محمد150604

االسكندريةالعلمىمبصرزايد ابراهيم السيد سعيد محمد150605

االسكندريةالعلمىمبصرشوشه ابو شحاته الرازق عبد كمال محمود150606

االسكندريةالعلمىمبصرالمجد ابو رمضان مجدى محمود150607

االسكندريةالعلمىمبصرغازى قاسم احمد اسامه ممدوح150608

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد حسن عمر حسن يوسف150609

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد رمضان احمد150610

االسكندريةالعلمىمبصرنجم محمد عصام احمد150611

االسكندريةالعلمىمبصراسماعيل محمد احمد على احمد150612

االسكندريةالعلمىمبصرعشيبه على المجيد عبد محمد احمد150613

االسكندريةالعلمىمبصرمصطفى يعقوب العظيم عبد مصطفى احمد150614

االسكندريةالعلمىمبصرالونيس عبد الفتاح عبد نبيل احمد150615

االسكندريةالعلمىمبصرريان محمد محمد احمد االمير150616

االسكندريةالعلمىمبصريوسف عيد محمد جمال حذيفه150617

االسكندريةالعلمىمبصرالمنعم عبد حسن رامى حسن150618

االسكندريةالعلمىمبصرملوخيه حسن محمد حسن150619

االسكندريةالعلمىمبصراللطيف عبد هللا عبد محمد هللا عبد حمدى150620

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد طه احمد كرم زياد150621

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد السيد عمار منصور سامح150622

االسكندريةالعلمىمبصرخليفه ابو محمد سعيد خليفه سعيد150623

االسكندريةالعلمىمبصرطه على محمد اسماعيل السيد150624

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد قناوى محمد ابراهيم الرحمن عبد150625

االسكندريةالعلمىمبصرالمزين المقصود عبد احمد الرحمن عبد150626

االسكندريةالعلمىمبصرحمزه محمد محمد على احمد الرحمن عبد150627

االسكندريةالعلمىمبصرمحمود صالح جمعه السيد الرحمن عبد150628

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عبد العزيز عبد سعد الرحمن عبد150629

االسكندريةالعلمىمبصرعابد محمد احمد فوزى محمد الرحمن عبد150630

االسكندريةالعلمىمبصرالصمد عبد السيد مصطفى الرحمن عبد150631

االسكندريةالعلمىمبصرعلى السيد رمضان حسن هللا عبد150632

االسكندريةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد السميع عبد محمد هللا عبد150633

االسكندريةالعلمىمبصرالصيفى ابراهيم حسن حسن على150634

االسكندريةالعلمىمبصرالهادى عبد العزيز عبد ماهر احمد عمر150635

االسكندريةالعلمىمبصرحفنى محمد حفنى طارق عمر150636
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ن503ابوقير

راسبابوقير

ثانابوقير

راسبابوقير

ثانابوقير

راسبابوقير

ن597ابوقير

ن405ابوقير

ن453ابوقير

ثانابوقير

ثانابوقير

ثانابوقير

ن431ابوقير

ن437ابوقير

ن359ابوقير

ن452ابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن409ابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

ن530ابوالعيون محمود

ن483ابوالعيون محمود

ن400ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن576ابوالعيون محمود

ن393ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن486ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن537ابوالعيون محمود

ن423ابوالعيون محمود

ن492ابوالعيون محمود

ن465ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

ن479ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن611ابوالعيون محمود
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االسكندريةالعلمىمبصرحسن احمد سعيد فريد عمر150637

االسكندريةالعلمىمبصرالعاطى عبد الجواد عبد رشاد مجدى عمر150638

االسكندريةالعلمىمبصرمحمود الرحيم عبد محمود على عمرو150639

االسكندريةالعلمىمبصرحسن العاطى عبد فتحى الصافى محمد150640

االسكندريةالعلمىمبصرالرفاعى بدر محمد السيد ايهاب محمد150641

االسكندريةالعلمىمبصرحماد على حسن جمال محمد150642

االسكندريةالعلمىمبصرعمران متولى محمد حسن محمد150643

االسكندريةالعلمىمبصربكر السيد فتحى حمدى محمد150644

االسكندريةالعلمىمبصرغزاله ابو محمد محمد شعبان محمد150645

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد على محمد صبحى محمد150646

االسكندريةالعلمىمبصرشيخون السيد محمد صفوت محمد150647

االسكندريةالعلمىمبصرالشيخ متولى محمد فتحى محمد150648

االسكندريةالعلمىمبصرفؤاد محمد فؤاد محمود فؤاد محمد150649

االسكندريةالعلمىمبصرالقاسم ابو السميع عبد العزيز عبد محمود محمد150650

االسكندريةالعلمىمبصرخفاجه ابراهيم محمد محمود محمد150651

االسكندريةالعلمىمبصررفاعى محمد نبوى نبيل محمد150652

االسكندريةالعلمىمبصراسماعيل فهمى محمد يحيى محمد150653

االسكندريةالعلمىمبصرياقوت العزيز عبد ابراهيم احمد محمود150654

االسكندريةالعلمىمبصرمرشدى سالم احمد خالد محمود150655

االسكندريةالعلمىمبصرالوهاب عبد سليمان السيد السيد الباسط عبد محمود150656

االسكندريةالعلمىمبصرالحلفاوى السيد محمود عالء محمود150657

االسكندريةالعلمىمبصرراغب ابراهيم محمود محمد محمود150658

االسكندريةالعلمىمبصرغيضان احمد محمود محمد محمود150659

االسكندريةالعلمىمبصرخطاب عطيه عطيه هانى محمود150660

االسكندريةالعلمىمبصرالسميع عبد حامد اشرف مصطفى150661

االسكندريةالعلمىمبصرالرحيم عبد مصطفى فتحى مصطفى150662

االسكندريةالعلمىمبصرالهنداوى محمد السالم عبد رمضان معاذ150663

االسكندريةالعلمىمبصرحسنين احمد سيد الواحد عبد ممدوح معاذ150664

االسكندريةالعلمىمبصرالدقدوقى محمد المجيد عبد محمد مؤمن150665

االسكندريةالعلمىمبصرعبيد احمد محمد رمضان احمد يوسف150666

االسكندريةالعلمىمبصريوسف محمد ابراهيم السيد يوسف150667

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد خليل محمد عيد يوسف150668

االسكندريةالعلمىمبصرمصطفى احمد المنعم عبد سمير احمد150669

االسكندريةالعلمىمبصربخيت الفارس عبد خليل الهادى عبد احمد150670

االسكندريةالعلمىمبصرالرؤف عبد نفادى عالء احمد150671

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد المعطى عبد درويش محمد احمد150672

االسكندريةالعلمىمبصرالرحمن عبد صالح محمد احمد الرحمن عبد150673

االسكندريةالعلمىمبصرعلى حسانين سيد امام الرحمن عبد150674

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد على حسن الرحمن عبد150675

االسكندريةالعلمىمبصراحمد محمد محمد سعيد الرحمن عبد150676

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد توفيق فؤاد محمد الرحمن عبد150677

االسكندريةالعلمىمبصرهمام محمد السيد احمد هللا عبد150678



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5654

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانابوالعيون محمود

ن347ابوالعيون محمود

ن454ابوالعيون محمود

ن589ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن459ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن619ابوالعيون محمود

ن633ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن496ابوالعيون محمود

ن556ابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن503ابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

ن610ابوالعيون محمود

ن635ابوالعيون محمود

ن425ابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن410.5ابوالعيون محمود

ن473ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن620ابوالعيون محمود

ن540ابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن536ابوالعيون محمود

ن411ابوالعيون محمود

ثانالورديان

ثانالورديان

ن522.5الورديان

ثانالورديان

ثانالورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

ثانالورديان

ن490الورديان
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االسكندريةالعلمىمبصراحمد محمد محمد هللا عبد150679

االسكندريةالعلمىمبصرالسالم عبد المجيد عبد قبارى المجيد عبد150680

االسكندريةالعلمىمبصرالعزيز عبد الغنى عبد المرضى عبد عمر150681

االسكندريةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد الجواد عبد محمد مازن150682

االسكندريةالعلمىمبصرعطيه احمد عاشور احمد محمد150683

االسكندريةالعلمىمبصرعمر احمد محمد خميس محمد150684

االسكندريةالعلمىمبصرسعيد محمد على محمود محمد150685

االسكندريةالعلمىمبصرحماد جاد محمد مصطفى محمد150686

االسكندريةالعلمىمبصرجابر على السيد محمد احمد محمود150687

االسكندريةالعلمىمبصرالبدوى على الوارث عبد على محمود150688

االسكندريةالعلمىمبصرالبسيونى احمد الرازق عبد محمد يوسف150689

االسكندريةالعلمىمبصرخليفه خلف سيد احمد150690

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد فتحى محمد احمد150691

االسكندريةالعلمىمبصرعشيبه سليمان احمد محمود محمد ادهم150692

االسكندريةالعلمىمبصرحموده احمد محمد محمد اسامه150693

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد محمود احمد الحسين150694

االسكندريةالعلمىمبصرسعد متولى حلمى مصطفى خالد150695

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد الرحيم عبد احمد السيد زياد150696

االسكندريةالعلمىمبصرالصفتى محمد محمود احمد الرحمن عبد150697

االسكندريةالعلمىمبصرحسين ابو سعد جمعه عماد الرحمن عبد150698

االسكندريةالعلمىمبصرالخير عبد الفتاح عبد على كمال الرحمن عبد150699

االسكندريةالعلمىمبصرالمجيد عبد الدين نور محمود محمد الشافى عبد150700

االسكندريةالعلمىمبصرمبروك هللا عبد سامى هللا عبد150701

االسكندريةالعلمىمبصرالمقصود عبد المنعم عبد سعيد هللا عبد150702

االسكندريةالعلمىمبصرخليل رضوان الدين حسام محمد عمر150703

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم احمد منصور عمر150704

االسكندريةالعلمىمبصرتركى الملك عبد ابراهيم محمد150705

االسكندريةالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد عطى حاتم محمد150706

االسكندريةالعلمىمبصراحمد محمد احمد حسنى محمد150707

االسكندريةالعلمىمبصرالدين شهاب محمد صبرى محمد150708

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد شعبان على محمد150709

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد محمد رزق فوزى محمد150710

االسكندريةالعلمىمبصرعلى حامد صالح حامد مصطفى150711

االسكندريةالعلمىمبصرخليل السيد على مصطفى150712

االسكندريةالعلمىمبصرحسن ابراهيم يوسف مهاب150713

االسكندريةالعلمىمبصرسلطان رياض محمد رياض ياسر150714

االسكندريةالعلمىمبصرالجندى محمد احمد يوسف150715

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد السميع عبد الفتاح عبد احمد150716

االسكندريةالعلمىمبصرامين حسن عصام احمد150717

االسكندريةالعلمىمبصرسعد محمد السيد محمد احمد150718

االسكندريةالعلمىمبصرمصطفى محمد شحوت محمد احمد150719

االسكندريةالعلمىمبصرسلطان عطيه نصر صالح اسالم150720
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راسبالورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

ثانالورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

ثانالورديان

ن598الورديان

ن402الورديان

ن609الورديان

ثانالورديان

ن480القويرى

راسبالقويرى

ن598القويرى

ن481القويرى

ن478القويرى

ن611القويرى

ن616.5القويرى

ثانالقويرى

ثانالقويرى

ن490القويرى

ثانالقويرى

ن449القويرى

ن428القويرى

ثانالقويرى

راسبالقويرى

ن492القويرى

ن542القويرى

ثانالقويرى

ثانالقويرى

ثانالقويرى

ثانالقويرى

ن411القويرى

راسبالقويرى

ن446القويرى

ن565.5القويرى

راسبالقويرى

ن518باالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

ن454باالسكندرية رجب محمد
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االسكندريةالعلمىمبصرالسميع عبد رجب عالء حازم150721

االسكندريةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد العزيز عبد مبروك حسين150722

االسكندريةالعلمىمبصراحمد احمد مرزوق رمضان شهاب150723

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد كمال عيد سيف الرحمن عبد150724

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد صالح صالح الرحمن عبد150725

االسكندريةالعلمىمبصرمهران حسن شحاته محمد الرحمن عبد150726

االسكندريةالعلمىمبصرالفار الرحمن عبد على تامر هللا عبد150727

االسكندريةالعلمىمبصررضوان الحميد عبد ابراهيم شعبان هللا عبد150728

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد عثمان رجب محمد عماد150729

االسكندريةالعلمىمبصردبيان ربيع ربيع محمد عمرو150730

االسكندريةالعلمىمبصرالنعيم عبد محمد حلمى احمد محمد150731

االسكندريةالعلمىمبصرالصعيدى اسماعيل محمد اسماعيل محمد150732

االسكندريةالعلمىمبصرالملط شرف القادر عبد عصام محمد150733

االسكندريةالعلمىمبصرالليثى الرحمن عبد صالح عمر محمد150734

االسكندريةالعلمىمبصرالخميس عبده محمد ياسر محمد150735

االسكندريةالعلمىمبصرقرموط السيد عيسى محمد150736

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد احمد محمد محمود150737

االسكندريةالعلمىمبصرالفقى البسطامى عصام الدين نور150738

االسكندريةالعلمىمبصرعطيه عطافى عطيه عادل يوسف150739

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمود عمرو يوسف150740

االسكندريةالعلمىمبصرالديب على غازى اسامه احمد150741

االسكندريةالعلمىمبصرتعليب محمد السيد اسماعيل احمد150742

االسكندريةالعلمىمبصرعباس احمد السيد احمد150743

االسكندريةالعلمىمبصراحمد محمد العزيز عبد احمد150744

االسكندريةالعلمىمبصرهللا خير السالم عبد العاطى عبد محمد احمد150745

االسكندريةالعلمىمبصرالعال عبد الجواد عبد رزق مصطفى احمد150746

االسكندريةالعلمىمبصرحميدو ابراهيم خميس محمد اسامه150747

االسكندريةالعلمىمبصرالديب محمد هللا فتح محمد اسامه150748

االسكندريةالعلمىمبصرالرحيم عبد محمود حسن محمد الحسن150749

االسكندريةالعلمىمبصرالعبد محمد فرحات اسامه انس150750

االسكندريةالعلمىمبصرحامد عطيه احمد خالد150751

االسكندريةالعلمىمبصرحافظ جبريل احمد الدين صالح150752

االسكندريةالعلمىمبصردياب احمد المنعم عبد اشرف الرحمن عبد150753

االسكندريةالعلمىمبصرحسن حسونه حسن الرحمن عبد150754

االسكندريةالعلمىمبصرحموده شاكر محمد الرحمن عبد150755

االسكندريةالعلمىمبصرالدين محى الصمد عبد الستار عبد الفتاح عبد150756

االسكندريةالعلمىمبصريوسف احمد طلعت الملك عبد150757

االسكندريةالعلمىمبصرالحفيظ عبد سعداوى الحافظ عبد هللا عبد150758

االسكندريةالعلمىمبصرمحمود مصطفى عادل عمر150759

االسكندريةالعلمىمبصرمرشدى لطفى عزت لطفى عمر150760

االسكندريةالعلمىمبصرالبقلى اسماعيل محمد حمدى عمرو150761

االسكندريةالعلمىمبصرالسقيلى على زكريا محمد على150762
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ثانباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

ن402باالسكندرية رجب محمد

ثانالعرب برج

ن376العرب برج

ن487العرب برج

ثانالعرب برج

ن518العرب برج

راسبالعرب برج

ثانالعرب برج

ن544العرب برج

ن523العرب برج

متخلفالعرب برج

راسبالعرب برج

ثانالعرب برج

ن377العرب برج

ن530العرب برج

ن361العرب برج

ن470العرب برج

ثانالعرب برج

ن553العرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج
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االسكندريةالعلمىمبصرعوض محمد محمود كارم150763

االسكندريةالعلمىمبصرالبسيونى محمد عثمان علوان كريم150764

االسكندريةالعلمىمبصرعوض على عوض كريم150765

االسكندريةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد فرحات كريم150766

االسكندريةالعلمىمبصرادريس محمد احمد محمد مازن150767

االسكندريةالعلمىمبصرالجروانى حماد محمد حاتم محمد150768

االسكندريةالعلمىمبصرعطيه حامد عوض حامد محمد150769

االسكندريةالعلمىمبصرااللفى محمد ابراهيم خليفه محمد150770

االسكندريةالعلمىمبصرحامد نصر سامى محمد150771

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم شلبى محمد150772

االسكندريةالعلمىمبصرال عبد الوهاب عبد العظيم عبد الحكيم عبد محمد150773

االسكندريةالعلمىمبصرالخولى زيد ابو السيد على محمد150774

االسكندريةالعلمىمبصردنيا غريب احمد فتحى محمد150775

االسكندريةالعلمىمبصرعطيه بسيونى خميس محمد محمد150776

االسكندريةالعلمىمبصرالحفيظ عبد احمد نشأت محمد150777

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد رمضان احمد محمود150778

االسكندريةالعلمىمبصرالصاوى عيد رمضان محمود150779

االسكندريةالعلمىمبصرمصطفى انور الباسط عبد مصطفى150780

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد سيد موسى سيد موسى150781

االسكندريةالعلمىمبصرسالمه محمد سالمه مجدى نبيل150782

االسكندريةالعلمىمبصراحمد محمد خميس محمد احمد150783

االسكندريةالعلمىمبصرالسعود ابو محمد رفاعى محمد احمد150784

االسكندريةالعلمىمبصرعماره سليمان محمد محمد احمد150785

االسكندريةالعلمىمبصرماهر احمد ماهر اسامه150786

االسكندريةالعلمىمبصرالحفيظ عبد عطيه محمد اسالم150787

االسكندريةالعلمىمبصربديوى مصطفى محمد مصطفى حازم150788

االسكندريةالعلمىمبصرمدكور محمد ابراهيم سلمان150789

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عبد هريدى احمد عبده الرحمن عبد150790

االسكندريةالعلمىمبصرمدنى حفنى القوى عبد محمود هللا عبد150791

االسكندريةالعلمىمبصربسيونى حسين عون محمود على150792

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد على سالم خالد عمر150793

االسكندريةالعلمىمبصرضبش عاطف فؤاد شومان فؤاد150794

االسكندريةالعلمىمبصرالتواب عبد نبيل احمد محمد150795

االسكندريةالعلمىمبصراسماع الحليم عبد الجليل عبد اشرف محمد150796

االسكندريةالعلمىمبصرمبروك محمد العزيز عبد محمد هشام150797

االسكندريةالعلمىمبصريوسف محمد منصور محمد منصور ابراهيم150798

االسكندريةالعلمىمبصرالدين محى فتحى الدين محى السعيد احمد150799

االسكندريةالعلمىمبصرالهلباوى خليل ناجى جمال احمد150800

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد احمد حسن احمد150801

االسكندريةالعلمىمبصرمسلم صبره احمد عاصم احمد150802

االسكندريةالعلمىمبصرزايد محمد احمد محمد ماهر احمد150803

االسكندريةالعلمىمبصرالعشرى القادر عبد احمد محمد احمد150804
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ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

راسبالعرب برج

متخلفالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

راسبالعرب برج

ن582المنورة المدينة

ن597.5المنورة المدينة

ن527المنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ن500المنورة المدينة

ن622المنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ن474المنورة المدينة

ن545المنورة المدينة

راسبالمنورة المدينة

ن578المنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

متخلفالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة
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االسكندريةالعلمىمبصردياب محمد الحميد عبد محمد احمد150805

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد العال عبد الغنى عبد محمد احمد150806

االسكندريةالعلمىمبصرالرحمن عبد جابر محمود محمد احمد150807

االسكندريةالعلمىمبصراحمد توفيق احمد محمود احمد150808

االسكندريةالعلمىمبصرالصباغ مرسى مرسى معوض احمد150809

االسكندريةالعلمىمبصرشحاته محمد محمد صالح رجب اسامه150810

االسكندريةالعلمىمبصرغازى محمد احمد محمود اسامه150811

االسكندريةالعلمىمبصرحسن اسماعيل احمد اسماعيل150812

االسكندريةالعلمىمبصرالعال عبد السيد اسماعيل خميس اسماعيل150813

االسكندريةالعلمىمبصرحالوه محمد محمد الصديق150814

االسكندريةالعلمىمبصرتركى بسيونى تركى انس150815

االسكندريةالعلمىمبصرشعبان العزيز عبد محمد انس150816

االسكندريةالعلمىمبصرحسين المحسن عبد الكريم عبد احمد بالل150817

االسكندريةالعلمىمبصرشحاته محمد صابر محمد الدين جالل150818

االسكندريةالعلمىمبصرغنيم طلعت محمد ايمن جمال150819

االسكندريةالعلمىمبصرالسالم عبد جمعه ابراهيم جمعه150820

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد طه حسن طه حسن150821

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حسن كمال حسن150822

االسكندريةالعلمىمبصرمحمود رضوان محمد رضوان150823

االسكندريةالعلمىمبصرخطاب ابراهيم مبروك ابراهيم زياد150824

االسكندريةالعلمىمبصرعاصى ابو محمود محمد اللطيف عبد حسن زياد150825

االسكندريةالعلمىمبصرالسمنودى احمد محمد سعد احمد الدين سعد150826

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم المتولى رياض سمير الدين سيف150827

االسكندريةالعلمىمبصرمحروس صالح صالح محمد الدين سيف150828

االسكندريةالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى الدين سيف150829

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد محمد عادل شريف150830

االسكندريةالعلمىمبصرشاهين الحليم عبد احمد الحليم عبد150831

االسكندريةالعلمىمبصرالمصرى اسماعيل فاروق احمد الرحمن عبد150832

االسكندريةالعلمىمبصرعلى محمد محمد محمد احمد الرحمن عبد150833

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم محمد اسامه الرحمن عبد150834

االسكندريةالعلمىمبصرعلى محمد محمد السيد الرحمن عبد150835

االسكندريةالعلمىمبصررفاعى احمد فتيحه محمود خميس الرحمن عبد150836

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عبد مبارك محمد سامح الرحمن عبد150837

االسكندريةالعلمىمبصرعلى صابر صابر الرحمن عبد150838

االسكندريةالعلمىمبصرهللا نصر سلطان قاسم الرحمن عبد150839

االسكندريةالعلمىمبصراسماعيل مصطفى احمد محمد الرحمن عبد150840

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد محمد الرحمن عبد150841

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد محمد كامل مصطفى الرحمن عبد150842

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد محمود محمود السيد ابراهيم هللا عبد150843

االسكندريةالعلمىمبصرطالب ابو محمد سعد العربى هللا عبد150844

االسكندريةالعلمىمبصرالصعيدى محمد المنعم عبد طارق هللا عبد150845

االسكندريةالعلمىمبصريونس احمد يونس محمود هللا عبد150846



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5662

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن475النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن593النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن572النموذجى سموحة

ن488النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن523النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن405النموذجى سموحة

ن558النموذجى سموحة

ن437النموذجى سموحة

ن596النموذجى سموحة

ن532النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن549النموذجى سموحة

ن378النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن359النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن407النموذجى سموحة

ن399النموذجى سموحة

ن573النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن438النموذجى سموحة

ن527النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن425.5النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن523النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن462النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة
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االسكندريةالعلمىمبصرمحمد الطاهر فارس محمد الهادى عبد150847

االسكندريةالعلمىمبصرالخليجى محمد محمود عمرو الدين عز150848

االسكندريةالعلمىمبصرحواش السيد هللا عبد الدين صالح على150849

االسكندريةالعلمىمبصريوسف عوض محمد هللا عوض عمار150850

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد الباقى عبد سعيد محمد عمار150851

االسكندريةالعلمىمبصرموسى على موسى القادر عبد عمر150852

االسكندريةالعلمىمبصرعيد السيد عيد محمد عمر150853

االسكندريةالعلمىمبصرزغمور رجب عيد محمد عمر150854

االسكندريةالعلمىمبصرسرحان اللطيف عبد صالح محمود عمر150855

االسكندريةالعلمىمبصرقوشتى احمد سيد يحيى عمر150856

االسكندريةالعلمىمبصرسالمه يوسف سعد يوسف عمر150857

االسكندريةالعلمىمبصرالبرعى طلبه السيد موسى عمرو150858

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد على العال عبد الدين نصر عمرو150859

االسكندريةالعلمىمبصرمتولى محمد محمود محمد وائل عمرو150860

االسكندريةالعلمىمبصرعوض الحاج محمد العزيز عبد ابراهيم فارس150861

االسكندريةالعلمىمبصرالدين عز بخيت الهادى عبد محمد فؤاد150862

االسكندريةالعلمىمبصراحمد سالم ابراهيم طارق كريم150863

االسكندريةالعلمىمبصربرجاز الصاوى كمال محمد كريم150864

االسكندريةالعلمىمبصريوسف احمد محمد ابراهيم محمد150865

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم حسن محمد ابراهيم محمد150866

االسكندريةالعلمىمبصربدر محمد احمد السيد محمد150867

االسكندريةالعلمىمبصردقيقه ابو الجواد عبد ابراهيم ايمن محمد150868

االسكندريةالعلمىمبصربهنسى محمد احمد ايمن محمد150869

االسكندريةالعلمىمبصرالغمرى الغنى عبد حلمى ايمن محمد150870

االسكندريةالعلمىمبصرالهلباوى خليل ناجى جمال محمد150871

االسكندريةالعلمىمبصرفروخ محمد السيد عاطف محمد150872

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد الهادى الباسط عبد محمد150873

االسكندريةالعلمىمبصرعلى محمد على الرحمن عبد محمد150874

االسكندريةالعلمىمبصرعلى محمد الدين عز محمد150875

االسكندريةالعلمىمبصرشحاته محمد مصطفى محمد الدين عالء محمد150876

االسكندريةالعلمىمبصرالعشرى حماده محمود الدين عالء محمد150877

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد متولى الفضل ابو محمد محمد150878

االسكندريةالعلمىمبصررستم عثمان الحميد عبد محمود محمد150879

االسكندريةالعلمىمبصربدوى الحميد عبد امبارك وجيه محمد150880

االسكندريةالعلمىمبصرالطحان صالح حماده هشام محمد150881

االسكندريةالعلمىمبصرقموره محمد السيد محمد ياسر محمد150882

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد بدوى المنعم عبد احمد محمود150883

االسكندريةالعلمىمبصرزيد ابو محمد محمود احمد محمود150884

االسكندريةالعلمىمبصرهمام محمود الدين كمال البدرى محمود150885

االسكندريةالعلمىمبصرالعزقالنى امين حسن محمود150886

االسكندريةالعلمىمبصرالمكاوى احمد محمود سمير محمود150887

االسكندريةالعلمىمبصرجاد محمد محمود محمد الحميد عبد محمود150888
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ن513النموذجى سموحة

ن431النموذجى سموحة

ن461النموذجى سموحة

ن448النموذجى سموحة

ن409النموذجى سموحة

ن447النموذجى سموحة

ن400النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن405النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن372النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن636النموذجى سموحة

ن417النموذجى سموحة

ن601النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن560النموذجى سموحة

ن493النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن532النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن525النموذجى سموحة

ن576النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن504النموذجى سموحة

ن394النموذجى سموحة

ن564النموذجى سموحة

ن370النموذجى سموحة

ن536النموذجى سموحة

ن358.5النموذجى سموحة

ن469النموذجى سموحة

ن435.5النموذجى سموحة

ن546النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن533النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن553النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن448.5النموذجى سموحة

ن410النموذجى سموحة
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االسكندريةالعلمىمبصرمحيسن محمد المحسن عبد محمود150889

االسكندريةالعلمىمبصراحمد سيد على سعد على محمود150890

االسكندريةالعلمىمبصرزيان على محمد على محمود150891

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد عطيه فتحى محمود150892

االسكندريةالعلمىمبصرشحاته محمد النبى عبد محمد محمود150893

االسكندريةالعلمىمبصرالجيالنى محمد عطيه محمد محمود150894

االسكندريةالعلمىمبصرالرمسيسى محمود احمد ممدوح محمود150895

االسكندريةالعلمىمبصررسالن عوض احمد نبيل محمود150896

االسكندريةالعلمىمبصرحمايه محمود محمد محمد كمال مروان150897

االسكندريةالعلمىمبصرالرملى محمد كامل مصطفى مروان150898

االسكندريةالعلمىمبصراحمد سيد على سعد على مصطفى150899

االسكندريةالعلمىمبصرسعد حسن سعد ممدوح150900

االسكندريةالعلمىمبصرالمتولى عيد احمد محمد ممدوح150901

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد الكريم جاد عدلى احمد مؤمن150902

االسكندريةالعلمىمبصركريم شاهين نصر احمد الدين نصر150903

االسكندريةالعلمىمبصربكر رشاد داود الدين نور150904

االسكندريةالعلمىمبصرخليل محمد القادر عبد محمد نور150905

االسكندريةالعلمىمبصرمحرم احمد محمود احمد ياسر150906

االسكندريةالعلمىمبصرعبده مرسى السيد محمد يحيى150907

االسكندريةالعلمىمبصرالساهى محمد على محمد مصطفى يحيى150908

االسكندريةالعلمىمبصرزيدان على موسى عثمان احمد يوسف150909

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم صالح محمد محمد الشريف يوسف150910

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد حسن منصور ايمن يوسف150911

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم السيد محمد يوسف150912

االسكندريةالعلمىمبصراحمد متولى احمد يحيى يوسف150913

االسكندريةالعلمىمبصرخفاجى طه مصطفى ايهاب احمد150914

االسكندريةالعلمىمبصرمهران احمد محمد عبده احمد150915

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد فاروق الدين عماد احمد150916

االسكندريةالعلمىمبصرالسالم عبد انور محمد احمد150917

االسكندريةالعلمىمبصرطاهر هاشم راتب جبريل150918

االسكندريةالعلمىمبصرامام فتحى امام هللا عبد150919

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد جمعه غالى هللا عبد150920

االسكندريةالعلمىمبصربسيونى على بسيونى على محمد150921

االسكندريةالعلمىمبصرغباشى سيف حسنين ابراهيم محمود150922

مطروح مرسىالعلمىمبصرالشناوى فرحات يسرى ابراهيم150923

مطروح مرسىالعلمىمبصرالالوندى المقصود عبد عبده الشرباصى احمد150924

مطروح مرسىالعلمىمبصرالحميد عبد جمعه جمال احمد150925

مطروح مرسىالعلمىمبصرالنجار محمد محروس حاتم احمد150926

مطروح مرسىالعلمىمبصرفرج ذيد ابو ابراهيم محمد خالد احمد150927

مطروح مرسىالعلمىمبصرعلى محمد الحسن محمد خالد احمد150928

مطروح مرسىالعلمىمبصرالسمدونى مصطفى الرافع عبد الفتاح عبد احمد150929

مطروح مرسىالعلمىمبصرسالمه يونس عصام احمد150930
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ثانالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن479النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن423النموذجى سموحة

ن542النموذجى سموحة

متخلفالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن385النموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ن479.5النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن533النموذجى سموحة

ثانالنموذجى العرب برج

ن608النموذجى العرب برج

ن520النموذجى العرب برج

ثانالنموذجى العرب برج

ثانالنموذجى العرب برج

متخلفالنموذجى العرب برج

ثانالنموذجى العرب برج

ثانالنموذجى العرب برج

ن498النموذجى العرب برج

ن440مطروح

راسبمطروح

ن450مطروح

ن626مطروح

ثانمطروح

ن427مطروح

ثانمطروح

راسبمطروح
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مطروح مرسىالعلمىمبصرمحمود حامد على احمد150931

مطروح مرسىالعلمىمبصرسمره ابو الرحمن عبد احمد محمد احمد150932

مطروح مرسىالعلمىمبصرالنيدانى الحميد عبد الجيد عبد محمد احمد150933

مطروح مرسىالعلمىمبصرالمغربى اللطيف عبد محمود احمد150934

مطروح مرسىالعلمىمبصرتوفيق محمد توفيق اسامه150935

مطروح مرسىالعلمىمبصراسماعيل على ابراهيم السيد محمد اسالم150936

مطروح مرسىالعلمىمبصرالحميد عبد هللا عبد وليد اسالم150937

مطروح مرسىالعلمىمبصرابراهيم سلطان محمد اشرف150938

مطروح مرسىالعلمىمبصرابراهيم شعبان خميس اكرم150939

مطروح مرسىالعلمىمبصرطه الغنى عبد مصطفى حازم150940

مطروح مرسىالعلمىمبصراحمد الاله عبد االدهم حمدى150941

مطروح مرسىالعلمىمبصررخا الرازق عبد احمد الرازق عبد خالد150942

مطروح مرسىالعلمىمبصرالسيد محمود محمد رجب150943

مطروح مرسىالعلمىمبصرعلى الشوادفى محمد عصام ساهر150944

مطروح مرسىالعلمىمبصرخلعه ابو محمد محمد عالء طيفور150945

مطروح مرسىالعلمىمبصرشالل عيد فؤاد ايهاب عادل150946

مطروح مرسىالعلمىمبصراللطيف عبد الحافظ عبد احمد الحافظ عبد150947

مطروح مرسىالعلمىمبصراحمد الدين سعد اسماعيل الرحمن عبد150948

مطروح مرسىالعلمىمبصرالحفيظ عبد محمد الدايم عبد عالء الرحمن عبد150949

مطروح مرسىالعلمىمبصرقدوره العزيز عبد رحومه العزيز عبد150950

مطروح مرسىالعلمىمبصرالبنا السيد فكرى السيد هللا عبد150951

مطروح مرسىالعلمىمبصرعلى اسماعيل محمد هللا عبد150952

مطروح مرسىالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمود هللا عبد150953

مطروح مرسىالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد على عادل على150954

مطروح مرسىالعلمىمبصرعثمان على عثمان على150955

مطروح مرسىالعلمىمبصرمحمد على منصور على150956

مطروح مرسىالعلمىمبصرعمر ابو محمد ابراهيم الشافى عبد عمار150957

مطروح مرسىالعلمىمبصربلح الحسانين بدير صالح عمرو150958

مطروح مرسىالعلمىمبصرعطيه ابراهيم احمد فارس150959

مطروح مرسىالعلمىمبصرجوده محمود حمدى كريم150960

مطروح مرسىالعلمىمبصرالبديع عبد رضا محمد رضا كريم150961

مطروح مرسىالعلمىمبصربدوى الغفار عبد احمد ماجد150962

مطروح مرسىالعلمىمبصرالسعيد محمد ابراهيم محمد150963

مطروح مرسىالعلمىمبصرعدس احمد عواد احمد محمد150964

مطروح مرسىالعلمىمبصرحميده امطير جويده محمد150965

مطروح مرسىالعلمىمبصرابراهيم محمد خالد محمد150966

مطروح مرسىالعلمىمبصرشعبان محمد زكى عيد محمد150967

مطروح مرسىالعلمىمبصرمحمد عيد محسن محمد150968

مطروح مرسىالعلمىمبصرامبابى احمد محمود محمد150969

مطروح مرسىالعلمىمبصرشلبى كامل محمد مصطفى محمد150970

مطروح مرسىالعلمىمبصرمحمد حسن رمضان محمود150971

مطروح مرسىالعلمىمبصرمرسى القوى عبد عصام مصطفى150972
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ن548مطروح

ثانمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ن489.5مطروح

ثانمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ن419مطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ن513مطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ن517مطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ن534.5مطروح

راسبمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ن463مطروح

ثانمطروح

ن547مطروح

ن382.5مطروح

ن564مطروح

ن569مطروح

ثانمطروح

ن469مطروح

ن561مطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ن469مطروح
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مطروح مرسىالعلمىمبصرالمقصود عبد الفتاح عبد جمال محمد150973

مطروح مرسىالعلمىمبصريسن المنعم عبد محمد حسن محمد150974

مطروح مرسىالعلمىمبصرالمنعم عبد حسن القوى عبد خالد محمد150975

مطروح مرسىالعلمىمبصرالكيالنى الشحات شكرى محمد150976

الجيزةالعلمىمبصرالسيد صابر حسن ابراهيم150977

الجيزةالعلمىمبصريمانى محمد حسنين احمد150978

الجيزةالعلمىمبصرهللا جاب الفتح ابو سمير احمد150979

الجيزةالعلمىمبصرامين صوفى محمد احمد150980

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد قرشى ناصر احمد150981

الجيزةالعلمىمبصرحسين السيد نصر احمد150982

الجيزةالعلمىمبصرمهنى ياسين احمد اسامه150983

الجيزةالعلمىمبصرعلى الاله عبد على الحسين150984

الجيزةالعلمىمبصركيالنى حنفى محسن حسام150985

الجيزةالعلمىمبصرالمطلب عبد محمدى ممدوح زياد150986

الجيزةالعلمىمبصرحامد طلعت احمد الرحمن عبد150987

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد احمد الرحمن عبد150988

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد اشرف الرحمن عبد150989

الجيزةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد السيد الرحمن عبد150990

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد حسام الرحمن عبد150991

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد محمد الرحمن عبد150992

الجيزةالعلمىمبصرالعليم عبد السالم عبد احمد السالم عبد150993

الجيزةالعلمىمبصراحمد السيد محمود العزيز عبد150994

الجيزةالعلمىمبصراحمد الوهاب عبد محمد هللا عبد150995

الجيزةالعلمىمبصرمرتضى احمد محمد الدين عز150996

الجيزةالعلمىمبصراحمد رجب احمد على150997

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد محمود على150998

الجيزةالعلمىمبصرسليم محمد ابراهيم محمد150999

الجيزةالعلمىمبصرسالم على الحكيم عبد محمد151000

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سيد هللا عبد محمد151001

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمود على محمد151002

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد محمود محمد151003

الجيزةالعلمىمبصرحسين السيد نصر محمد151004

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عطيه مصطفى محمود151005

الجيزةالعلمىمبصرالاله عبد السانوسى محمد يوسف151006

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد سليم اللطيف عبد ابراهيم151007

الجيزةالعلمىمبصرعلى عبده على ابراهيم151008

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد سيد ابراهيم احمد151009

الجيزةالعلمىمبصرحامد على ابراهيم عزت احمد151010

الجيزةالعلمىمبصرزهره الدين جمال محمد احمد151011

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد محمد احمد151012

الجيزةالعلمىمبصرالباب فتح محمود قطب محمود احمد151013

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى كوردى هالل الحسن151014



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5670

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن547الحمام

ن577الحمام

ن621الحمام

ن533الحمام

ن425الصديق

ن427الصديق

ن372الصديق

ن343الصديق

ن402الصديق

ن395الصديق

ن546الصديق

ن501الصديق

ن517الصديق

ن461الصديق

ن632الصديق

ن398الصديق

ثانالصديق

ن462الصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ن437الصديق

ثانالصديق

راسبالصديق

راسبالصديق

راسبالصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ن428الصديق

راسبالصديق

راسبالصديق

ثانالصديق

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن422بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن468بالجيزة المرسلين خاتم
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الجيزةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد اشرف جهاد151015

الجيزةالعلمىمبصرقنديل محمد يوسف جمال سمير151016

الجيزةالعلمىمبصرعيسى الحميد عبد عيسى حماده طه151017

الجيزةالعلمىمبصرصميده محمد هللا عبد الرحمن عبد151018

الجيزةالعلمىمبصرمحمود احمد المالك عبد هللا عبد151019

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد عيسى هللا عبد151020

الجيزةالعلمىمبصرنصر محمد هللا عبد الحكيم عبد هللا عبد151021

الجيزةالعلمىمبصرحمدان علوى محمد هللا عبد151022

الجيزةالعلمىمبصررفاعى محمد السيد على عصام151023

الجيزةالعلمىمبصراحمد عمر محمد عمر151024

الجيزةالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد ايمن محمد151025

الجيزةالعلمىمبصرامام محمد مجدى محمد151026

الجيزةالعلمىمبصرادم محمد مصطفى محمد151027

الجيزةالعلمىمبصرسيد فاروق اسامه محمود151028

الجيزةالعلمىمبصررمضان محمد صالح محمود151029

الجيزةالعلمىمبصرجدوعه مصطفى مسعود طه مسعود151030

الجيزةالعلمىمبصرسيد السعود ابو شعبان مصطفى151031

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم طنطاوى ابراهيم معاذ151032

الجيزةالعلمىمبصركنجو محمد نجيب151033

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد اشرف ابراهيم151034

الجيزةالعلمىمبصرفهيم فؤاد الدين حسام ابراهيم151035

الجيزةالعلمىمبصرصالحين ابراهيم ناصر ابراهيم151036

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد جمال احمد151037

الجيزةالعلمىمبصرعبده السعيد احمد جمعه احمد151038

الجيزةالعلمىمبصراحمد العليم عبد عماد احمد151039

الجيزةالعلمىمبصرالكيالنى على باقر محمد احمد151040

الجيزةالعلمىمبصرفرج سامح محمد احمد151041

الجيزةالعلمىمبصرالغفار عبد مهيب محمد احمد151042

الجيزةالعلمىمبصراحمد العال عبد هانى احمد151043

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد امجد151044

الجيزةالعلمىمبصرصفوت محمد ايمن انس151045

الجيزةالعلمىمبصرحسن الجواد عبد محمد حسن151046

الجيزةالعلمىمبصرالباسط عبد صبحى الباسط عبد حمزه151047

الجيزةالعلمىمبصرعبده ابراهيم محمد خالد151048

الجيزةالعلمىمبصرعرفه محمد حسن اشرف زياد151049

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل سالم عيد سالم151050

الجيزةالعلمىمبصركمال احمد عادل طارق151051

الجيزةالعلمىمبصرمحمد البديع عبد محمد البديع عبد151052

الجيزةالعلمىمبصرالمطلب عبد فتحى محمود الحليم عبد151053

الجيزةالعلمىمبصربكر ابراهيم احمد الرحمن عبد151054

الجيزةالعلمىمبصرحسن مصطفى احمد الرحمن عبد151055

الجيزةالعلمىمبصرمحمد السيد حامد الهامى الرحمن عبد151056
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ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن404بالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن419بالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن509بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن462بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن544بالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ن384النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن412النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن603النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

راسبالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن544النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن447النموذجى المرسلين خاتم

ن427النموذجى المرسلين خاتم

ن364النموذجى المرسلين خاتم

ن496النموذجى المرسلين خاتم

ن476النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن395النموذجى المرسلين خاتم

راسبالنموذجى المرسلين خاتم
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الجيزةالعلمىمبصرسعد الرحمن عبد ايهاب الرحمن عبد151057

الجيزةالعلمىمبصرحسين الموجود عبد حسانين الرحمن عبد151058

الجيزةالعلمىمبصرالنبى عبد عاشور حمدى الرحمن عبد151059

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الدين عزيز عباس الرحمن عبد151060

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد الدين عصام الرحمن عبد151061

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد الرحمن عبد151062

الجيزةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد محمد الرحمن عبد151063

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم حسين اشرف هللا عبد151064

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عيد على هللا عبد151065

الجيزةالعلمىمبصرالواحد عبد توفيق ايمن الدين عز151066

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمود محمد على151067

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد المنعم عبد هيثم على151068

الجيزةالعلمىمبصرامبابى معوض المؤمن عبد ياسر عمار151069

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حمدى عمر151070

الجيزةالعلمىمبصريوسف حسن محمد عمر151071

الجيزةالعلمىمبصرمحمد خليفه رمضان حماد كريم151072

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل هللا عوض ربيع مجدى151073

الجيزةالعلمىمبصرجبر ابراهيم احمد محمد151074

الجيزةالعلمىمبصرالتواب عبد محمد احمد محمد151075

الجيزةالعلمىمبصرالخضراوى محمود محمد احمد محمد151076

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد جمال محمد151077

الجيزةالعلمىمبصرسريع ابو سيد طارق محمد151078

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حسين هانى محمد151079

الجيزةالعلمىمبصربخيت الرؤف عبد جمعه مصطفى151080

الجيزةالعلمىمبصرمحمد امين صالح مصطفى151081

الجيزةالعلمىمبصروصفى مصطفى على مصطفى151082

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد فهمى عاطف معاذ151083

الجيزةالعلمىمبصرقطب السيد قطب معاذ151084

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على محمد معاذ151085

الجيزةالعلمىمبصرحسن الرازق عبد تامر مؤمن151086

الجيزةالعلمىمبصرالدميرى يوسف امين نضال151087

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم بسيونى سعيد الدين نور151088

الجيزةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد اشرف يحيى151089

الجيزةالعلمىمبصرحسنين كمال حسنين يوسف151090

الجيزةالعلمىمبصرامين سريع ابو محمد يوسف151091

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم المنعم عبد اشرف الرحمن عبد151092

الجيزةالعلمىمبصرالمجد ابو هارون الفتاح عبد احمد151093

الجيزةالعلمىمبصراحمد قدرى هانى حسام151094

الجيزةالعلمىمبصرالمنعم عبد حسين يحيى حسين151095

الجيزةالعلمىمبصرعباس سيد سامى هللا عبد151096

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد عيد صبرى الدين عالء151097

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد امبارك محمود151098
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ن446النموذجى المرسلين خاتم

ن467النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن606النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن587النموذجى المرسلين خاتم

ن559النموذجى المرسلين خاتم

راسبالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

راسبالنموذجى المرسلين خاتم

ن431النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن600النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

راسبالنموذجى المرسلين خاتم

راسبالنموذجى المرسلين خاتم

راسبالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

راسبالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن389النموذجى المرسلين خاتم

ن530النموذجى المرسلين خاتم

ن474النموذجى المرسلين خاتم

ن417النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن395النموذجى المرسلين خاتم

راسبالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن575النموذجى المرسلين خاتم

ن419النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالحرانية

ن448الحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

راسبالحرانية

ثانالحرانية
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الجيزةالعلمىمبصررضوان حسن حسن مسعد محمود151099

الجيزةالعلمىمبصراحمد على صابر يوسف151100

الجيزةالعلمىمبصرسيد حسين فهمى يوسف151101

الجيزةالعلمىمبصرمحمد جوده قاسم احمد ابراهيم151102

الجيزةالعلمىمبصربكر ابو هللا عبد مدحت بكر ابو151103

الجيزةالعلمىمبصرهديه مؤمن محمد الرحمن عبد151104

الجيزةالعلمىمبصرسالم احمد سيد سعيد هانى عمر151105

الجيزةالعلمىمبصرعمران عيد جمعه احمد محمد151106

الجيزةالعلمىمبصرجويده على سيد رمضان محمد151107

الجيزةالعلمىمبصرهللا الظاهرعبد عبد سعيد يوسف151108

الجيزةالعلمىمبصرالعزازى محمد احمد ابراهيم هللا عبد151109

الجيزةالعلمىمبصرحامد سيد رمضان يوسف151110

الجيزةالعلمىمبصرمحمد المتولى ياسر صهيب151111

الجيزةالعلمىمبصرطبوشه احمد على هادى151112

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد احمد151113

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد عصام عمر151114

الجيزةالعلمىمبصرالطاهر محمد القادر عبد احمد151115

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد ابراهيم عيد احمد151116

الجيزةالعلمىمبصرسليمان الكريم عبد العال عبد اسامه151117

الجيزةالعلمىمبصرفرج زيدان ربيع الحسن151118

الجيزةالعلمىمبصرالطاهر محمد القادر عبد طاهر151119

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد اسماعيل مجدى151120

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود محسن محمود محسن151121

الجيزةالعلمىمبصرضاحى فرغلى خالد محمد151122

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد فؤاد شريف محمود151123

الجيزةالعلمىمبصراحمد مصطفى وائل مصطفى151124

الجيزةالعلمىمبصرحسنين هاشم امجد هاشم151125

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد خالد يوسف151126

الجيزةالعلمىمبصراحمد حسين اشرف احمد151127

الجيزةالعلمىمبصرحسن انور حسن احمد151128

الجيزةالعلمىمبصرسليمان محمود عاطف احمد151129

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد امام طه حازم151130

الجيزةالعلمىمبصرالكريم عبد حسن الباسط عبد حسن151131

الجيزةالعلمىمبصربيومى حسنى عثمان حسنى151132

الجيزةالعلمىمبصربدوى غريب خالد زياد151133

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد مجدى عامر151134

الجيزةالعلمىمبصرالغول رجب الحميد عبد رجب الحميد عبد151135

الجيزةالعلمىمبصرحسانين مختار احمد الرحمن عبد151136

الجيزةالعلمىمبصرالعال ابو العال عبد الدين نور الرحمن عبد151137

الجيزةالعلمىمبصرسرحان احمد خالد على151138

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حسن زكريا على151139

الجيزةالعلمىمبصرمحمد خليل اسامه عمر151140
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ثانالحرانية

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ن447ابوالنمرس

ثانابوالنمرس

راسبابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ن578عربى الخاص قرطبه

ن447عربى الخاص قرطبه

ن533لغات الخاص قرطبه

ن567لغات الخاص قرطبه

ن594الخاص عودة كامل

ثانالخاص عودة كامل

ن410الخاص عودة كامل

ثانالخاص عودة كامل

ن619الخاص عودة كامل

ثانالخاص عودة كامل

ن410الخاص عودة كامل

ثانالخاص عودة كامل

ن417الخاص عودة كامل

ن459الخاص عودة كامل

ن463الخاص عودة كامل

ثانالخاص عودة كامل

راسبكرداسة

ن560كرداسة

ثانكرداسة

ن427كرداسة

ثانكرداسة

راسبكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

راسبكرداسة

ن382كرداسة

ن517كرداسة

ن332كرداسة

ثانكرداسة
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الجيزةالعلمىمبصرابراهيم احمد خالد عمر151141

الجيزةالعلمىمبصرالموجود عبد عنتر الراضى عبد عمر151142

الجيزةالعلمىمبصرصالح ابو مبروك الناصر عبد عمر151143

الجيزةالعلمىمبصرعوض كرم محمد كرم151144

الجيزةالعلمىمبصرالنبى عبد سيد رأفت محمد151145

الجيزةالعلمىمبصرحسينى المجيد عبد الدين عماد محمد151146

الجيزةالعلمىمبصرمحمود البحر فاروق محمد151147

الجيزةالعلمىمبصرالنعيم عبد حسن فتحى محمد151148

الجيزةالعلمىمبصرمحمود دياب كامل محمد151149

الجيزةالعلمىمبصرفرج رزق اسماعيل مصطفى151150

الجيزةالعلمىمبصرجبريل الحميد عبد رفعت مصطفى151151

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد مصطفى151152

الجيزةالعلمىمبصرمحمود الليثى محمود يوسف151153

الجيزةالعلمىمبصريونس الستار عبد وليد يوسف151154

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد وقاد احمد بكر ابو151155

الجيزةالعلمىمبصرالباسل محمود اسماعيل احمد151156

الجيزةالعلمىمبصرالشايب الداهش احمد جمال احمد151157

الجيزةالعلمىمبصرالديبه حمدى عادل احمد151158

الجيزةالعلمىمبصرخليفه حسانين الناصر عبد احمد151159

الجيزةالعلمىمبصرسنوسى الحميد عبد فتحى احمد151160

الجيزةالعلمىمبصرشحاته الموجود عبد مصطفى احمد151161

الجيزةالعلمىمبصرداغر ابو الخالق عبد حسين اسالم151162

الجيزةالعلمىمبصرممادو سفانى سى اسماعيل151163

الجيزةالعلمىمبصراحمد ثابت خلف انس151164

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد وليد باسم151165

الجيزةالعلمىمبصرسليم عزت خالد بالل151166

الجيزةالعلمىمبصرالرشيدى المجيد عبد طه حذيفه151167

الجيزةالعلمىمبصرحمود ابو حسين السيد حسين151168

الجيزةالعلمىمبصرسليمان الكريم جاد ابراهيم سليمان151169

الجيزةالعلمىمبصرالرشيدى فهيم سمير سيف151170

الجيزةالعلمىمبصراحمد الستار عبد احمد شهاب151171

الجيزةالعلمىمبصررمضان محمود محمد الرحمن عبد151172

الجيزةالعلمىمبصرهاشم احمد ياسر عمار151173

الجيزةالعلمىمبصرسيد الرحيم عبد السالم عبد عمر151174

الجيزةالعلمىمبصرفهيم ثابت عصام عمرو151175

الجيزةالعلمىمبصرداود سيد طه محمود كريم151176

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عيد احمد محمد151177

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد امام محمد151178

الجيزةالعلمىمبصراحمد شفيق حسن محمد151179

الجيزةالعلمىمبصرمالزم نصر صبرى محمد151180

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد حسين الرحمن عبد على محمد151181

الجيزةالعلمىمبصرعثمان على اشرف محمود151182
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ن451كرداسة

ن560كرداسة

راسبكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

راسبكرداسة

راسبكرداسة

ثانكرداسة

ن484كرداسة

ن394كرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن389كرداسة

ثانكرداسة

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ن424ناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ن516ناهيا

راسبناهيا

راسبناهيا

راسبناهيا

ن455ناهيا

ثانناهيا

متخلفناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا
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الجيزةالعلمىمبصرالبوهى خليل محمد مصطفى151183

الجيزةالعلمىمبصردرويش سعيد محمد يوسف151184

الجيزةالعلمىمبصرمحمود الدين شمس سعيد اسالم151185

الجيزةالعلمىمبصرامام رمضان كمال اشرف احمد151186

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد احمد رمضان احمد151187

الجيزةالعلمىمبصرالصعيدى زكى سعد عادل احمد151188

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد محمود محمد كمال بالل151189

الجيزةالعلمىمبصرعلى مبروك شعبان مجدى زياد151190

الجيزةالعلمىمبصرحسن حلمى حسن محسن صابر151191

الجيزةالعلمىمبصرالكومى احمد السيد عادل الرحمن عبد151192

الجيزةالعلمىمبصرحنيش محمود حنيش اشرف محمد151193

الجيزةالعلمىمبصرحسين على الباسط عبد عادل محمد151194

الجيزةالعلمىمبصرالقهاوى الرازق عبد محمد ناصر محمد151195

الجيزةالعلمىمبصرمحمود حنفى صابر محمود151196

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم شعراوى السيد كامل مصطفى151197

الجيزةالعلمىمبصرالبرق السالم عبد حليم احمد محمد151198

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد السيد احمد151199

الجيزةالعلمىمبصرحسين فرج حسين احمد151200

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد شريف مرعى احمد151201

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد حسن محمد حازم151202

الجيزةالعلمىمبصرمحمد طاهر محمد حسين حسن151203

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد العزيز عبد سمير حازم151204

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى حسين على حسين151205

الجيزةالعلمىمبصرمعوض سليمان على سليمان151206

الجيزةالعلمىمبصريوسف على احمد عمار151207

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد المصرى حمدى عمار151208

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد الرحمن عبد151209

الجيزةالعلمىمبصرسيد الفتاح عبد مختار الفتاح عبد151210

الجيزةالعلمىمبصرجابر محمد مجدى الرحمن عبد151211

الجيزةالعلمىمبصرمحمد باشا صبرى كريم151212

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد سعد ابراهيم محمد151213

الجيزةالعلمىمبصرمحمد منير محمد اشرف محمد151214

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد رجب محمد151215

الجيزةالعلمىمبصرمحمد صديق سيد محمد151216

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الواحد عبد الحكيم عبد محمد151217

الجيزةالعلمىمبصرعليوه محمد عليوه الواحد عبد محمد151218

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ربيع هللا عبد محمد151219

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد منتصر محمد151220

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد محمود محمد151221

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد محمود محمد محمود151222

الجيزةالعلمىمبصرمهنى هارون يحيى محمود151223

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد سيد محمد يوسف151224
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ثانناهيا

ن510ناهيا

ثانناهيا

ثانحكيم كفر

ثانحكيم كفر

ثانحكيم كفر

ثانحكيم كفر

متخلفحكيم كفر

ثانحكيم كفر

ثانحكيم كفر

راسبحكيم كفر

ثانحكيم كفر

راسبحكيم كفر

ثانحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

راسباللبن صفط

ثاناللبن صفط

راسباللبن صفط

راسباللبن صفط

راسباللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ن476اللبن صفط

ثاناللبن صفط

راسباللبن صفط

ثاناللبن صفط

ن479اللبن صفط

ثاناللبن صفط

راسباللبن صفط

ن411اللبن صفط

راسباللبن صفط

ثاناللبن صفط

ن371اللبن صفط

راسباللبن صفط

ن360اللبن صفط

ن459اللبن صفط

ثاناللبن صفط



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5681

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد احمد محمد احمد151225

الجيزةالعلمىمبصرمحمود المجيد عبد محمود احمد151226

الجيزةالعلمىمبصرالحمصى الموجود عبد الوهاب عبد هشام احمد151227

الجيزةالعلمىمبصرزكرى ابو على مصطفى اسامه151228

الجيزةالعلمىمبصريوسف حسن محمد انس151229

الجيزةالعلمىمبصرمحمد فهمى حافظ بسام151230

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حسين مصطفى بالل151231

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد ابراهيم جمال151232

الجيزةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد عمرو حازم151233

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد زكى وحيد سيف151234

الجيزةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد محمد الحميد عبد151235

الجيزةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد احمد الرحمن عبد151236

الجيزةالعلمىمبصرمؤمن محروس سيد الرحمن عبد151237

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سليم محمد الرحمن عبد151238

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد محمد الرحمن عبد151239

الجيزةالعلمىمبصرعثمان الحافظ عبد منصور الرحيم عبد151240

الجيزةالعلمىمبصرعثمان محمد الرؤف عبد حسن هللا عبد151241

الجيزةالعلمىمبصرعلى حسن الفتاح عبد هللا عبد151242

الجيزةالعلمىمبصرعلى سعد محيى هللا عبد151243

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل العزيز عبد هشام هللا عبد151244

الجيزةالعلمىمبصردياب الموجود عبد شوكت عمار151245

الجيزةالعلمىمبصروهبه على طارق عمار151246

الجيزةالعلمىمبصرعمر محمد حسن احمد عمر151247

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد احمد عمر151248

الجيزةالعلمىمبصرحمدون الوهاب عبد احمد عمر151249

الجيزةالعلمىمبصرمنصور سيد لطفى احمد عمر151250

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عمر رضا عمر151251

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد المنعم عبد عمر151252

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد فرج محمد عمر151253

الجيزةالعلمىمبصرصقر جابر اسامه محمد151254

الجيزةالعلمىمبصرمحمد السيد سالمه السيد محمد151255

الجيزةالعلمىمبصررمضان محمد ابراهيم سمير محمد151256

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد سمير محمد151257

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم كرم سيد محمد151258

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد محمد151259

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد السميع عبد عالء محمد151260

الجيزةالعلمىمبصرحبيب الدين صالح على محمد151261

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد محمد فتوح محمد151262

الجيزةالعلمىمبصرمحمد جالل فؤاد محمد151263

الجيزةالعلمىمبصرناصف يوسف هشام محمد151264

الجيزةالعلمىمبصراحمد الدين كمال ايمن محمود151265

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد محمد محمود محمد محمود151266
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الجيزةالعلمىمبصراحمد درويش يحى محمود151267

الجيزةالعلمىمبصرحجازى محمد سالم النبى عبد مصطفى151268

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد سعيد مجدى مصطفى151269

الجيزةالعلمىمبصرسعيد الدين صالح السعيد محمد مصطفى151270

الجيزةالعلمىمبصرعلى ابراهيم وليد مصطفى151271

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل محمود محمد السيد نور151272

الجيزةالعلمىمبصراحمد احمد خالد يحيى151273

الجيزةالعلمىمبصراحمد السايح محمد صالح يوسف151274

الجيزةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد محمد يوسف151275

الجيزةالعلمىمبصرحموده احمد السيد احمد151276

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد احمد سيد احمد151277

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ثابت الرحيم عبد احمد151278

الجيزةالعلمىمبصرمحمد مطيع مجدى احمد151279

الجيزةالعلمىمبصررزق محمد فاروق محمد احمد151280

الجيزةالعلمىمبصرهريدى على هريدى احمد151281

الجيزةالعلمىمبصررفاعى محمد اسماعيل محمد حازم151282

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد محمود زياد151283

الجيزةالعلمىمبصرسليمان مامادو الحسن سوماهورو151284

الجيزةالعلمىمبصرالسيد السيد خالد الحميد عبد151285

الجيزةالعلمىمبصرالسيد الدين سعد سعيد الرحمن عبد151286

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم نعيم حسام محمد151287

الجيزةالعلمىمبصرجنيدى محمد الناصر عبد محمد151288

الجيزةالعلمىمبصرعثمان المنعم عبد عثمان محمد151289

الجيزةالعلمىمبصرمحمد يس احمد مصطفى محمد151290

الجيزةالعلمىمبصراحمد عثمان منصور محمد151291

الجيزةالعلمىمبصربيومى فتحى هللا عبد محمود151292

الجيزةالعلمىمبصرصادق سيد مصطفى محمود151293

الجيزةالعلمىمبصرمشاضى سيد نزيه يوسف151294

الجيزةالعلمىمبصرالحفيظ عبد الرءوف عبد اسماعيل احمد151295

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد حمد احمد151296

الجيزةالعلمىمبصرراغب سعد رضاء احمد151297

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد العليم عبد سعيد احمد151298

الجيزةالعلمىمبصرحسين محمد صابر احمد151299

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حماد محمد احمد151300

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم جمعه محمود احمد151301

الجيزةالعلمىمبصرمحمد خلف محمود احمد151302

الجيزةالعلمىمبصرعلى المعبود عبد مختار احمد151303

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد ادهم151304

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على خالد ايمن151305

الجيزةالعلمىمبصرعلى تقاوى الهادى عبد بالل151306

الجيزةالعلمىمبصرسيد هللا عبد عمرو حمزه151307

الجيزةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد امير زياد151308
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الجيزةالعلمىمبصرمحفوظ محمد محمود سعيد151309

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد سليمان محمد سليمان151310

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم صاوى خليل صاوى151311

الجيزةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل على عادل151312

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى عادل محمد عادل151313

الجيزةالعلمىمبصرالسيد المعطى عبد السيد الرحمن عبد151314

الجيزةالعلمىمبصرعثمان سيد عادل الرحمن عبد151315

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد الحميد عبد سامح الرحمن عبد151316

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد احمد هللا عبد151317

الجيزةالعلمىمبصرعلى جمعه السالم عبد على151318

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد شوقى طارق مؤمن151319

الجيزةالعلمىمبصراحمد شوقى سيد محمد151320

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد هللا عبد محمد151321

الجيزةالعلمىمبصرمغاورى كامل مبروك محمد151322

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد حسين محمود151323

الجيزةالعلمىمبصرالشرقاوى مسعد السيد مسعد151324

الجيزةالعلمىمبصرالعظيم عبد هاشم كريم هشام151325

الجيزةالعلمىمبصريوسف التواب عبد هاشم محمد ابراهيم151326

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم احمد السيد احمد151327

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم سيد جميل احمد151328

الجيزةالعلمىمبصرخليل ابراهيم احمد سعيد احمد151329

الجيزةالعلمىمبصرعلى توفيق رفاعى طاهر احمد151330

الجيزةالعلمىمبصراحمد عباس عباس احمد151331

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم على الحميد عبد مجدى احمد151332

الجيزةالعلمىمبصرمحروس احمد احمد محروس احمد151333

الجيزةالعلمىمبصرالخالق عبد الفتاح عبد محسن احمد151334

الجيزةالعلمىمبصريوسف احمد السيد محمد احمد151335

الجيزةالعلمىمبصرالشاهد على حلمى محمد احمد151336

الجيزةالعلمىمبصرمنصور محمود سعد محمد اسالم151337

الجيزةالعلمىمبصرمحسن الرازق عبد على على اشرف151338

الجيزةالعلمىمبصرمسلم المجيد عبد حسين فريد حسين151339

الجيزةالعلمىمبصرمحمود العاطى عبد ابراهيم صبرى151340

الجيزةالعلمىمبصركيالنى محمود يوسف المنعم عبد طه151341

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود محمود فتحى عادل151342

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد نبيل عاصم151343

الجيزةالعلمىمبصرسريه ابراهيم محمد ابراهيم الرحمن عبد151344

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمود محمود حاتم الرحمن عبد151345

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد المحسن عبد محمد الرحمن عبد151346

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد على سعد ابراهيم هللا عبد151347

الجيزةالعلمىمبصرعيسوى العال عبد هللا عبد محمد هللا عبد151348

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم حسن عبده حسن عبده151349

الجيزةالعلمىمبصرالسيد انور ماهر عمار151350
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الجيزةالعلمىمبصرالواحد عبد محروس سميح عمر151351

الجيزةالعلمىمبصرعمر حسنين نبيل عمر151352

الجيزةالعلمىمبصرالواحد عبد محمد محمد محمد نور مالك151353

الجيزةالعلمىمبصرالسعود ابو محمد احمد محمد151354

الجيزةالعلمىمبصرنافع انور هللا عبد اشرف محمد151355

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد حسين محمد انور محمد151356

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد محمود محمد ايهاب محمد151357

الجيزةالعلمىمبصرغالى محمد عاشور رمضان محمد151358

الجيزةالعلمىمبصرعباس محمد رمضان محمد151359

الجيزةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمود محمد رمضان محمد151360

الجيزةالعلمىمبصرنجم خليل الحميد عبد صبرى محمد151361

الجيزةالعلمىمبصرتوفيق رفاعى طاهر محمد151362

الجيزةالعلمىمبصرعلى داوود المغنى عبد الفتاح عبد محمد151363

الجيزةالعلمىمبصرالمعطى عبد محمد النبى عبد الناصر عبد محمد151364

الجيزةالعلمىمبصرمحمود كمال محمد مصطفى محمد151365

الجيزةالعلمىمبصرمحمد طه امين باهى محمود151366

الجيزةالعلمىمبصرالزين احمد احمد احمد صالح محمود151367

الجيزةالعلمىمبصرعمر محمد امين محمد محمود151368

الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد المجيد عبد محمد وليد151369

الجيزةالعلمىمبصرزهران منصور محمد اشرف ياسر151370

الجيزةالعلمىمبصرعلى يوسف محمد يوسف151371

الجيزةالعلمىمبصرحسن على محمود محمود يوسف151372

الجيزةالعلمىمبصرالجليل عبد بيومى عادل احمد151373

الجيزةالعلمىمبصرالدين شرف الحليم عبد سالمه امام مهنى احمد151374

الجيزةالعلمىمبصرحسن قرنى عاطف اسالم151375

الجيزةالعلمىمبصرعلى حامد رمضان حامد151376

الجيزةالعلمىمبصرحمزه احمد سيد حامد حسن151377

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد رجب151378

الجيزةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد خضيرى شعبان151379

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد الرؤف عبد الناصر عبد الرحمن عبد151380

الجيزةالعلمىمبصراحمد حسين سعيد محمد الرحمن عبد151381

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد سيد محمد الرحمن عبد151382

الجيزةالعلمىمبصرالهنداوى السيد زغلول طارق عماد151383

الجيزةالعلمىمبصرالفتح ابو وهيب احمد عمر151384

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حمزه محمد احمد محمد151385

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد المجيد عبد خالد محمد151386

الجيزةالعلمىمبصرمحمد تامر محمد ربيع محمد151387

الجيزةالعلمىمبصردرويش الحسينى محمد سامى محمد151388

الجيزةالعلمىمبصرالجمال محمد المعبود عبد عاطف محمد151389

الجيزةالعلمىمبصرجمعه صابر يحيى محمد151390

الجيزةالعلمىمبصراحمد الوفا ابو خالد محمود151391

الجيزةالعلمىمبصرتامر محمد طه محمود151392
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الجيزةالعلمىمبصرحسن سيد حمدى مصطفى151393

الجيزةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد الحميد عبد معاذ151394

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد محمد وجيه151395

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد الغنى عبد رجب هشام151396

الجيزةالعلمىمبصرالدين نور احمد الدين نور يوسف151397

الجيزةالعلمىمبصرالصايغ محمد سالمه محمد ابراهيم151398

الجيزةالعلمىمبصرشرشر الهادى عبد لطفى جمال احمد151399

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد حسن احمد151400

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد حسنى احمد151401

الجيزةالعلمىمبصرعمر هللا عبد يحى فؤاد احمد151402

الجيزةالعلمىمبصرعيسى ذكى جبرونى محمد احمد151403

الجيزةالعلمىمبصرجبر عيد محمد احمد151404

الجيزةالعلمىمبصراحمد ناجى محمد احمد151405

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى راضى يحيى احمد151406

الجيزةالعلمىمبصرالصمد عبد كامل اللطيف عبد الدين بهاء151407

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد النبى عبد حمدى حسام151408

الجيزةالعلمىمبصرالسيد الحسن ابو احمد شاهر151409

الجيزةالعلمىمبصرعيسى محمد جمعه حمدى الرحمن عبد151410

الجيزةالعلمىمبصرسعيد عيد رياض منصور الرحمن عبد151411

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد طه على151412

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم الوكيل عبد فايز على151413

الجيزةالعلمىمبصرفرج احمد ياسر عمار151414

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد سعيد الناصر عبد عمرو151415

الجيزةالعلمىمبصرالسيد احمد عيد محمد عيد151416

الجيزةالعلمىمبصرالجبان حسن محمد ابراهيم محمد151417

الجيزةالعلمىمبصرعيسى امام سالم خالد محمد151418

الجيزةالعلمىمبصرعلى حامد رزق محمد151419

الجيزةالعلمىمبصرالمهدى عبد محمد الرحمن عبد محمد151420

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حسان مؤمن محمد151421

الجيزةالعلمىمبصرقشير محمود محمد صابر محمود151422

الجيزةالعلمىمبصرالسيد محمد طه محمود151423

الجيزةالعلمىمبصرالوردانى محمد شعبان ممتاز محمود151424

الجيزةالعلمىمبصرغانم العظيم عبد محمد العظيم عبد مصطفى151425

الجيزةالعلمىمبصرهللا خلف اللطيف عبد عنانى بالل احمد151426

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد ذكى سامى احمد151427

الجيزةالعلمىمبصرحجاج جابر سيد اسامه151428

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد محمد اسالم151429

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد امين الواحد عبد امين151430

الجيزةالعلمىمبصردسوقى رواش ابو محمود خالد151431

الجيزةالعلمىمبصرطه كامل حسن سامح151432

الجيزةالعلمىمبصرالشافعى قطب امام مصطفى سيف151433

الجيزةالعلمىمبصرعباس محمود الواحد عبد نجيب الرحمن عبد151434
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راسبالبراجيل

ن405البراجيل

راسبالبراجيل

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

ن422المنصورية

ن524المنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

ن616ابواسماعيل صالح

ن531ابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ن623ابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ن548ابواسماعيل صالح

ن578ابواسماعيل صالح

ن483ابواسماعيل صالح
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الجيزةالعلمىمبصرلبيب محمود احمد هللا عبد151435

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد احمد عمار151436

الجيزةالعلمىمبصرمبروك محمد احمد عمرو151437

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد محمد151438

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد السيد محمد151439

الجيزةالعلمىمبصرحسنين محمد طارق محمد151440

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد الفتاح عبد مصطفى محمد151441

الجيزةالعلمىمبصرامام محمد محمد احمد محمود151442

الجيزةالعلمىمبصرامام العظيم عبد شامخ محمود151443

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم وائل محمود151444

الجيزةالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمد طارق مروان151445

الجيزةالعلمىمبصرزهران حسن محمود مصطفى151446

الجيزةالعلمىمبصرمهنى حسين مختار مصطفى151447

الجيزةالعلمىمبصرالقصاص شرف فرج محمد هانى151448

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم يسرى يوسف151449

الجيزةالعلمىمبصرمحمد رجب خميس احمد151450

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم يوسف شعبان احمد151451

الجيزةالعلمىمبصرجمعه النبى عبد محمد جمعه151452

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد زغلول سعد151453

الجيزةالعلمىمبصرالونيس عبد عباس فتحى الرحمن عبد151454

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد ناصر الرحمن عبد151455

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد شعبان الحميد عبد عمرو151456

الجيزةالعلمىمبصرسعد الحميد عبد احمد محمد151457

الجيزةالعلمىمبصرمحمد التواب عبد شحاته محمد151458

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد يحيى محمد151459

الجيزةالعلمىمبصرمحمود معبد يحيى محمد151460

الجيزةالعلمىمبصرعلى مصطفى على محمود151461

الجيزةالعلمىمبصرمحمود مصطفى وائل محمود151462

الجيزةالعلمىمبصرالحداد جالل صبحى مصطفى151463

الجيزةالعلمىمبصرشعبان جبر محمد معاذ151464

الجيزةالعلمىمبصرمحمد شعبان الرافع عبد معتز151465

الجيزةالعلمىمبصرعلى خيرت محمود الدين نور151466

الجيزةالعلمىمبصرجمعه محمد احمد محمد ابراهيم151467

الجيزةالعلمىمبصرعلى حسن رمضان احمد151468

الجيزةالعلمىمبصرعلى رمضان محمد احمد151469

الجيزةالعلمىمبصرحسين فضل محمد احمد151470

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد محمد احمد151471

الجيزةالعلمىمبصرحلمى محمد رزق اسالم151472

الجيزةالعلمىمبصرالسيد محمد المنعم عبد الحجاج151473

الجيزةالعلمىمبصرالشكور عبد حسن شعبان حسن151474

الجيزةالعلمىمبصرالسيد شعبان سعودى شعبان151475

الجيزةالعلمىمبصرفرج السالم عبد محمد الرحمن عبد151476
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ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح
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ن569ابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ن453ابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

راسبابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ن501ابواسماعيل صالح

راسبابواسماعيل صالح

ثانالرهاوى

راسبالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

راسبالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

راسبالرهاوى

راسبالرهاوى

ثانالرهاوى

راسبالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

راسبجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية
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الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد نظمى الرحمن عبد151477

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل العاطى عبد سعودى العاطى عبد151478

الجيزةالعلمىمبصرحسين فخر محمد سامى عمار151479

الجيزةالعلمىمبصرشعبان جميل احمد كريم151480

الجيزةالعلمىمبصرمحمد جبريل احمد محمد151481

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد سليمان اشرف محمد151482

الجيزةالعلمىمبصرربه عبد الخالق عبد سعد محمد151483

الجيزةالعلمىمبصرعابد علوان سعيد محمد151484

الجيزةالعلمىمبصرسليمان خليل سيد محمد151485

الجيزةالعلمىمبصرعلى على الناصر عبد محمد151486

الجيزةالعلمىمبصرالهادى عبد فرج الهادى عبد محمد151487

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد على فتحى محمد151488

الجيزةالعلمىمبصرسليمان ابراهيم سامى محمود151489

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد حامد محمد محمود151490

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود محمد محمود151491

الجيزةالعلمىمبصرمحمد رمضان شعبان مصطفى151492

الجيزةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم على مصطفى151493

الجيزةالعلمىمبصرالمطلب عبد الجليل عبد سعيد ابراهيم151494

الجيزةالعلمىمبصرفتيان محمد اسامه احمد151495

الجيزةالعلمىمبصرراغب محمد خالد احمد151496

الجيزةالعلمىمبصرمنصور محمد منصور احمد151497

الجيزةالعلمىمبصرمرعى محمود حسنى اسالم151498

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم الدين صالح السيد ايهاب151499

الجيزةالعلمىمبصرعامر الرحمن عبد سالمه هللا عبد151500

الجيزةالعلمىمبصرالشاذلى السيد الصمد عبد كريم151501

الجيزةالعلمىمبصرسليمان محمود هللا عبد سليمان محمد151502

الجيزةالعلمىمبصرالمعطى عبد حسن سعيد معاذ151503

الجيزةالعلمىمبصرالقط زكى محمود ايمن151504

الجيزةالعلمىمبصرالقاضى السيد السيد ابراهيم151505

الجيزةالعلمىمبصرربه عبد الفضيل عبد منصور ابراهيم151506

الجيزةالعلمىمبصرالهادى محمد احمد السيد باسم احمد151507

الجيزةالعلمىمبصرالدين شمس احمد جمال احمد151508

الجيزةالعلمىمبصرشعبان العزيز عبد رضا احمد151509

الجيزةالعلمىمبصرحجاج احمد رفعت احمد151510

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد الحميد عبد احمد151511

الجيزةالعلمىمبصرعلى رشاد على احمد151512

الجيزةالعلمىمبصريوسف قرنى ماضى احمد151513

الجيزةالعلمىمبصرالمحسن عبد اسماعيل محمد احمد151514

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم على المحسن عبد محمد احمد151515

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد صبحى اشرف اسالم151516

الجيزةالعلمىمبصريوسف احمد محمد اشرف اسالم151517

الجيزةالعلمىمبصراحمد سعد يوسف اشرف151518
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ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

متخلفجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

راسبجزاية

ثانجزاية

ن391جزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ن528وردان

ن540وردان

ن500وردان

ن532وردان

ن375وردان

ن464وردان

ن444وردان

ثانوردان

ن445وردان

ن419وردان

ن456وردان

ن384اكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

راسباكتوبر6

ن621اكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن586اكتوبر6

ن435اكتوبر6

راسباكتوبر6

متخلفاكتوبر6

ن563اكتوبر6
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الجيزةالعلمىمبصرجمعه رشاد محمد حسام151519

الجيزةالعلمىمبصرشادى ابو على يوسف حمزه151520

الجيزةالعلمىمبصررياض الحفيظ عبد هانى سيف151521

الجيزةالعلمىمبصراحمد الودود عبد جمال الرحمن عبد151522

الجيزةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد عاشور الرحمن عبد151523

الجيزةالعلمىمبصرالسميع عبد على الوهاب عبد الرحمن عبد151524

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حسين محمد الرحمن عبد151525

الجيزةالعلمىمبصرخليفه الحميد عبد محمد الرحمن عبد151526

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الغفار عبد محمد الرحمن عبد151527

الجيزةالعلمىمبصرالمجيد عبد الوهاب عبد ابراهيم هللا عبد151528

الجيزةالعلمىمبصرسرور عمر معتوق هللا عبد151529

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد نبوى هللا عبد151530

الجيزةالعلمىمبصرعلى عوضين ياسر الدين عز151531

الجيزةالعلمىمبصرالظاهر عبد محمود سعد طارق عالء151532

الجيزةالعلمىمبصرحماد على محمد اشرف على151533

الجيزةالعلمىمبصرعلى حسن على عالم على151534

الجيزةالعلمىمبصريحى السالم عبد احمد احمد عمر151535

الجيزةالعلمىمبصراحمد السيد حلمى ربيع عمر151536

الجيزةالعلمىمبصرسرور عمر عنتر عمر151537

الجيزةالعلمىمبصرمشالى فاروق محمد عمر151538

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد شحاته عمرو151539

الجيزةالعلمىمبصرسليمان محمد الغنى عبد عادل كريم151540

الجيزةالعلمىمبصررسالن اليزيد ابو السعيد احمد محمد151541

الجيزةالعلمىمبصراحمد فرغل احمد محمد151542

الجيزةالعلمىمبصرسعيد معوض هللا فتح اشرف محمد151543

الجيزةالعلمىمبصرفايد العزيز عبد صابر ايهاب محمد151544

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الدين محى الجواد عبد محمد151545

الجيزةالعلمىمبصرمحمد العليم عبد العليم عبد محمد151546

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم العزيز عبد عصام محمد151547

الجيزةالعلمىمبصرالعطفى المنعم عبد عصام محمد151548

الجيزةالعلمىمبصرالمجد ابو محمود محمد محمود محمد151549

الجيزةالعلمىمبصرحسن مصطفى السيد ناصر محمد151550

الجيزةالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد عزت محمود151551

الجيزةالعلمىمبصرالسيد محمد محمود محمد محمود151552

الجيزةالعلمىمبصرفرغلى محمد احمد مصطفى151553

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حسن عالم مصطفى151554

الجيزةالعلمىمبصرزيد ابو ابراهيم محمود مصطفى151555

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد هاشم مصطفى151556

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على محمد سعد مصعب151557

الجيزةالعلمىمبصرالنشار محمد هللا عبد عاطف هارون151558

الجيزةالعلمىمبصرعلى جبالى حسن يوسف151559

الجيزةالعلمىمبصررضوان حافظ سالمه صابر ابراهيم151560
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راسباكتوبر6

راسباكتوبر6

راسباكتوبر6

راسباكتوبر6

متخلفاكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن517اكتوبر6

ن485اكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

راسباكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن628اكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثانالنموذجى زايد
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الجيزةالعلمىمبصراحمد محيسن حامد احمد151561

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد حسن خالد احمد151562

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد الوهاب عبد العزيز عبد احمد151563

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد الدين شهاب مصطفى احمد151564

الجيزةالعلمىمبصرالنمر الظاهر عبد المهدى جعفر اسامه151565

الجيزةالعلمىمبصرسيد العظيم عبد محمود اسامه151566

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد السيد احمد اسالم151567

الجيزةالعلمىمبصربردانه محمد ايمن امجد151568

الجيزةالعلمىمبصرالحافظ عبد سالم محمد انس151569

الجيزةالعلمىمبصرالرحيم عبد االمبابى اسماعيل عمرو باسل151570

الجيزةالعلمىمبصرالمشد محمد محمد بكر حمزه151571

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد فتحى صبرى خالد151572

الجيزةالعلمىمبصرسليم شربينى فاروق فرج شهاب151573

الجيزةالعلمىمبصرمنصور السيد عيد صابر شوقى151574

الجيزةالعلمىمبصرالهادى عبد النبى عبد حمدى الرحمن عبد151575

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم الرؤف عبد عصام الرحمن عبد151576

الجيزةالعلمىمبصرعنتر المحسن عبد كمال الرحمن عبد151577

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد الرحمن عبد151578

الجيزةالعلمىمبصرعمر احمد محمد مصطفى الرحمن عبد151579

الجيزةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد ايمن العزيز عبد151580

الجيزةالعلمىمبصرموسى محمد الفتاح عبد محسن الفتاح عبد151581

الجيزةالعلمىمبصرالخشن محمد هللا عبد عصام هللا عبد151582

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف عبد على151583

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الدين صالح محمد محمد عمار151584

الجيزةالعلمىمبصرالرفاعى السيد محمد ياسر عمار151585

الجيزةالعلمىمبصرخطاب القادر عبد محمد اياد عمر151586

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عباس عماد عمر151587

الجيزةالعلمىمبصريحيى محمد حسن محمد عمر151588

الجيزةالعلمىمبصرمحمدى ربيع محمد عمر151589

الجيزةالعلمىمبصرسبع عمر محمد عمر151590

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمود محمد عمر151591

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد عمر حسام عمرو151592

الجيزةالعلمىمبصرحسن المطلب عبد الدين صالح محمد كريم151593

الجيزةالعلمىمبصربرغش ابراهيم محمد احمد محمد151594

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد اسعد محمد151595

الجيزةالعلمىمبصرخطاب ابراهيم بكر محمد151596

الجيزةالعلمىمبصرعثمان كامل محمد جمال محمد151597

الجيزةالعلمىمبصركيالنى سيد حسين محمد151598

الجيزةالعلمىمبصرالراضى عبد احمد حجاج عاطف محمد151599

الجيزةالعلمىمبصرخطاب الحافظ عبد الناصر عبد محمد151600

الجيزةالعلمىمبصرمحمد غالب عمر محمد151601

الجيزةالعلمىمبصرموسى بازيد فرج مطاوع محمد151602
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متخلفالنموذجى زايد

ن427النموذجى زايد

ن490النموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ن468النموذجى زايد

ن469النموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ن424النموذجى زايد

ن425النموذجى زايد

راسبالنموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ن383النموذجى زايد

ن625النموذجى زايد

ن391النموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ن391النموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ن397النموذجى زايد

ن576النموذجى زايد

ن619النموذجى زايد

ن617النموذجى زايد

راسبالنموذجى زايد

ن587النموذجى زايد

ن568النموذجى زايد

ن439النموذجى زايد

ن593النموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ن371النموذجى زايد

ن449النموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ن560النموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ن507النموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ن556النموذجى زايد

ن518النموذجى زايد

ن636النموذجى زايد

ن413النموذجى زايد

ن449النموذجى زايد
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الجيزةالعلمىمبصرخاطر سالم السالم عبد حسين محمود151603

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد محمد على خالد محمود151604

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد سمير محمود151605

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد حسن محمد محمود151606

الجيزةالعلمىمبصراحمد حافظ محمد مروان151607

الجيزةالعلمىمبصراحمد حسين حسنى محمد مصطفى151608

الجيزةالعلمىمبصرحسين محمد محمد معاذ151609

الجيزةالعلمىمبصريوسف جمعه الدين جمال خالد يوسف151610

الجيزةالعلمىمبصرنصر محمد صديق محمد يوسف151611

الجيزةالعلمىمبصريوسف الرحمن عبد محمد احمد151612

الجيزةالعلمىمبصرمحمود احمد الرحمن عبد151613

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد المنصف عبد يوسف محمود151614

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الدايم عبد على احمد151615

الجيزةالعلمىمبصرعيد احمد صبحى اسامه151616

الجيزةالعلمىمبصرالمعطى عبد محمد هللا عبد اسامه151617

الجيزةالعلمىمبصرالعواض عبد على الدين عالء عمرو151618

الجيزةالعلمىمبصرادريس عيسى احمد محمد151619

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد مجدى محمد151620

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمود احمد محمود151621

الجيزةالعلمىمبصرمحمد رجب الكريم عبد مصطفى151622

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سنوسى محمد الدين نور151623

الجيزةالعلمىمبصرعلى صالح زكريا يحيى151624

الجيزةالعلمىمبصرخميس ابراهيم الناصر عبد ابراهيم151625

الجيزةالعلمىمبصرعباس محمد عيد ابراهيم151626

الجيزةالعلمىمبصرفرج محمد مدحت ابراهيم151627

الجيزةالعلمىمبصرعثمان سعيد بكر احمد151628

الجيزةالعلمىمبصرغريب رضا عاشور احمد151629

الجيزةالعلمىمبصرصبرى احمد محمد احمد151630

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد سعيد محمد احمد151631

الجيزةالعلمىمبصرفضل سيد محمد احمد151632

الجيزةالعلمىمبصرالدهب ابو طلبه احمد اسامه151633

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد محمد جمعه اسامه151634

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد مهدى احمد اسالم151635

الجيزةالعلمىمبصردسوقى احمد دسوقى اسالم151636

الجيزةالعلمىمبصرالهادى عبد احمد هانى انس151637

الجيزةالعلمىمبصرحسين سيد النبى عبد اياد151638

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد محمدين احمد ايمن151639

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد حسن محمد بالل151640

الجيزةالعلمىمبصرموسى ربيع هانى بالل151641

الجيزةالعلمىمبصرالواحد عبد حداد انور حداد151642

الجيزةالعلمىمبصرقطب مصطفى احمد الدين حسام151643

الجيزةالعلمىمبصرمحمد غريب مبروك الدين حسام151644
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ن622النموذجى زايد

ن484النموذجى زايد

ن551النموذجى زايد

ن621النموذجى زايد

راسبالنموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ن551النموذجى زايد

ن523النموذجى زايد

ن433النموذجى زايد

ثانلغات الخاص الحصرى

ثانلغات الخاص الحصرى

ن436لغات الخاص الحصرى

ن470الواحات

ثانالواحات

ن548الواحات

راسبالواحات

راسبالواحات

ثانالواحات

ثانالواحات

ثانالواحات

ثانالواحات

ثانالواحات

ن415البدرشين

ن348البدرشين

ن442البدرشين

ن553البدرشين

ن476البدرشين

راسبالبدرشين

ن410البدرشين

ن525البدرشين

ن524البدرشين

ن430البدرشين

ن623البدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ن501البدرشين

ن438البدرشين

ن526البدرشين
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الجيزةالعلمىمبصرمحمد سليمان محمود حسام151645

الجيزةالعلمىمبصرمحمود احمد محمد زياد151646

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد سعيد151647

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد توفيق محمد سعيد151648

الجيزةالعلمىمبصرسليمان شحاته سليمان سليمان151649

الجيزةالعلمىمبصرفتحى سيد فتحى سيد151650

الجيزةالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد خالد طه151651

الجيزةالعلمىمبصرالواحد عبد فرج محمود عادل151652

الجيزةالعلمىمبصرمبروك هاشم احمد الرحمن عبد151653

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد سيد جمعه الرحمن عبد151654

الجيزةالعلمىمبصرالعاطى عبد حنفى على الرحمن عبد151655

الجيزةالعلمىمبصرهندى محمد محمود الرحمن عبد151656

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد مجدى الفتاح عبد151657

الجيزةالعلمىمبصرجمعه محمد حسام الوهاب عبد151658

الجيزةالعلمىمبصرالكريم عبد على عادل على151659

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حسين الرحمن عبد عماد151660

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد رضا عمر151661

الجيزةالعلمىمبصرالحكم عبد محمد الدين عالء مؤمن151662

الجيزةالعلمىمبصراحمد السميع عبد احمد محمد151663

الجيزةالعلمىمبصرمحمد قرنى اسامه محمد151664

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم احمد اشرف محمد151665

الجيزةالعلمىمبصرمسلم على صابر اشرف محمد151666

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد حسان محمد151667

الجيزةالعلمىمبصرالطيب احمد حسن محمد151668

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد حسن محمد151669

الجيزةالعلمىمبصرثابت صالح حمدان محمد151670

الجيزةالعلمىمبصرمحمد رمزى حمدى محمد151671

الجيزةالعلمىمبصرسيد جمعه خالد محمد151672

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم صادق رضا محمد151673

الجيزةالعلمىمبصرقاسم محمد سعد محمد151674

الجيزةالعلمىمبصراحمد فضل صالح محمد151675

الجيزةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمود المقصود عبد محمد151676

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد صبحى عصام محمد151677

الجيزةالعلمىمبصراحمد بكر فريد محمد151678

الجيزةالعلمىمبصرالسيسى وهبه مداح محمد151679

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمود151680

الجيزةالعلمىمبصرصالح محمود درويش محمود151681

الجيزةالعلمىمبصرامام غريب اشرف مصطفى151682

الجيزةالعلمىمبصرالفضيل عبد ابراهيم هللا عبد مصطفى151683

الجيزةالعلمىمبصرسيد فضل هانى مصطفى151684

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم رمضان جمال معاذ151685

الجيزةالعلمىمبصرسيد الحليم عبد شعبان يوسف151686
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ن411البدرشين

ن475البدرشين

راسبالبدرشين

ن525البدرشين

راسبالبدرشين

ن441البدرشين

راسبالبدرشين

ن576البدرشين

ن634البدرشين

ن403البدرشين

راسبالبدرشين

ثانالبدرشين

ن627البدرشين

ن561البدرشين

راسبالبدرشين

ثانالبدرشين

ن514البدرشين

ن448البدرشين

ثانالبدرشين

ن492البدرشين

ن449البدرشين

ثانالبدرشين

راسبالبدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ن638البدرشين

ن555البدرشين

ن487البدرشين

ن547البدرشين

ثانالبدرشين

ن430البدرشين

ن480البدرشين

ن518البدرشين

ن563البدرشين

ن536البدرشين

ن457البدرشين

ن503البدرشين

ن455البدرشين

ن566البدرشين

ن422البدرشين

ن581البدرشين

ن448البدرشين
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الجيزةالعلمىمبصرعباس بشير صبرى يوسف151687

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد طه ابراهيم151688

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم151689

الجيزةالعلمىمبصرعلى العزيز عبد محمد ابراهيم151690

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمود نادى ابراهيم151691

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد هللا عبد بدر احمد151692

الجيزةالعلمىمبصررمضان رجب حمدى احمد151693

الجيزةالعلمىمبصرزكى التواب عبد شوقى احمد151694

الجيزةالعلمىمبصرسالم عويس عاشور احمد151695

الجيزةالعلمىمبصراحمد على مسعود احمد151696

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد ممدوح احمد151697

الجيزةالعلمىمبصريونس محمد جميل باهلل المعتصم151698

الجيزةالعلمىمبصرمحمد بشير محمد بدر151699

الجيزةالعلمىمبصرحسن فهمى حسن حسام151700

الجيزةالعلمىمبصرامام معوض رمضان خالد151701

الجيزةالعلمىمبصرمحمود احمد محمد رفيق151702

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سليمان خالد سليمان151703

الجيزةالعلمىمبصراحمد الدين زكى سيد ضاهر151704

الجيزةالعلمىمبصرمحمد فاروق البشير محمد طارق151705

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد المجيد عبد طه عاطف151706

الجيزةالعلمىمبصرحسن حسن محسن الرحمن عبد151707

الجيزةالعلمىمبصراحمد العاطى عبد محمود العاطى عبد151708

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم ربيع ابراهيم كريم151709

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد بركات زيد ابو محمد151710

الجيزةالعلمىمبصرعلى الحى عبد احمد محمد151711

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد موسى احمد محمد151712

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد عيسى رضا محمد151713

الجيزةالعلمىمبصركامل محمد رمضان محمد151714

الجيزةالعلمىمبصرسريع ابو سعد شلبى محمد151715

الجيزةالعلمىمبصرعباس الرحمن عبد عاشور محمد151716

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد سيد عنتر محمد151717

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمود محمد151718

الجيزةالعلمىمبصرالعظيم عبد الغنى عبد مسعد محمد151719

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد احمد محمود151720

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد حامد جمال محمود151721

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد مصرى جمعه محمود151722

الجيزةالعلمىمبصرذكى محمد سعيد محمود151723

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد طارق محمود151724

الجيزةالعلمىمبصراحمد عزوز الغفار عبد محمود151725

الجيزةالعلمىمبصرعتريس فصيح مجدى محمود151726

الجيزةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد محمد محمود151727

الجيزةالعلمىمبصرخضر فضل محمد محمود151728



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5704

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن445البدرشين

ن576.5العياط

ثانالعياط

ن534العياط

راسبالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

ن397العياط

راسبالعياط

ن455.5العياط

ن574العياط

ن590العياط

ن572العياط

ن448العياط

ن550العياط

ن410العياط

راسبالعياط

ن556العياط

ن488العياط

ثانالعياط

ن399العياط

ثانالعياط

ن431العياط

ثانالعياط

ن570.5العياط

ن467العياط

ن520العياط

راسبالعياط

ثانالعياط

ن438العياط

ثانالعياط

ن399العياط

راسبالعياط

ن574العياط

ن426العياط

ن353العياط

ثانالعياط

ثانالعياط

راسبالعياط

ن527العياط

ثانالعياط
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الجيزةالعلمىمبصرمحمد على محمد مديح151729

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود احمد مصطفى151730

الجيزةالعلمىمبصرمرتضى عطيه شعبان مصطفى151731

الجيزةالعلمىمبصرحسانين حسن النبى عبد مصطفى151732

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد يوسف عماد مصطفى151733

الجيزةالعلمىمبصرصاوى احمد محمد مصطفى151734

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد وفائى مصطفى151735

الجيزةالعلمىمبصريوسف الرازق عبد الرؤف عبد معتز151736

الجيزةالعلمىمبصرسيد على ابراهيم ياسر151737

الجيزةالعلمىمبصرحسين جمعه حسين يوسف151738

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد احمد ربيع يوسف151739

الجيزةالعلمىمبصرالرشيد عبد هللا عبد حسين احمد151740

الجيزةالعلمىمبصرفراج طه مجدى احمد151741

الجيزةالعلمىمبصرالسيد عبد عفو محمد احمد151742

الجيزةالعلمىمبصرعلى المقصود عبد محمد اسامه151743

الجيزةالعلمىمبصرامام فاروق امام اسالم151744

الجيزةالعلمىمبصرمحمود احمد هالل زياد151745

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد الرحمن عبد151746

الجيزةالعلمىمبصرفهيم الرؤف عبد محمد الرحمن عبد151747

الجيزةالعلمىمبصرتوفيق محمد توفيق عمر151748

الجيزةالعلمىمبصربدوى محمد عبده كريم151749

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد العال عبد احمد محمد151750

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد الفضيل عبد حسنى محمد151751

الجيزةالعلمىمبصرالستار عبد محمد فوزى محمد151752

الجيزةالعلمىمبصرعيسى فاروق حماده محمود151753

الجيزةالعلمىمبصرامين امام احمد مصطفى151754

الجيزةالعلمىمبصرمحمود سالم محمود مصطفى151755

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد الحميد عبد يوسف151756

الجيزةالعلمىمبصرعامر محمد كامل سامى ابراهيم151757

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم على احمد حسنى احمد151758

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم مسعود حسين احمد151759

الجيزةالعلمىمبصرمهدى سعيد سامى احمد151760

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمود سعيد احمد151761

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد طه احمد151762

الجيزةالعلمىمبصرسليم جميل عزت احمد151763

الجيزةالعلمىمبصرمحمود سالم ماجدى احمد151764

الجيزةالعلمىمبصرالهادى عبد خير محمد احمد151765

الجيزةالعلمىمبصرالصمد عبد كامل مصطفى احمد151766

الجيزةالعلمىمبصراحمد سعيد وليد احمد151767

الجيزةالعلمىمبصرصادق محمد عادل ايمن151768

الجيزةالعلمىمبصرمحمود احمد محمد حذيفه151769

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل حامد زين خالد151770
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راسبالعياط

ثانالعياط

ن432.5العياط

ن459العياط

ن396العياط

راسبالعياط

راسبالعياط

راسبالعياط

ثانالعياط

ن483العياط

ن610.5العياط

ن601المتانيا

راسبالمتانيا

ن489المتانيا

ن592المتانيا

راسبالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ن567المتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ن425المتانيا

ن536المتانيا

ثانالمتانيا

ن384الصف

ن386الصف

ثانالصف

ن585الصف

راسبالصف

ن455الصف

ن373الصف

ثانالصف

ثانالصف

ن520الصف

ن538الصف

ن608الصف

ثانالصف

راسبالصف
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الجيزةالعلمىمبصرمحمد موسى محمود خالد151771

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى ابراهيم الرحمن عبد151772

الجيزةالعلمىمبصرمحمود حسن جمال الرحمن عبد151773

الجيزةالعلمىمبصرعويس محمود خالد الرحمن عبد151774

الجيزةالعلمىمبصرعمار محمد سيد الرحمن عبد151775

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد عزام الرحمن عبد151776

الجيزةالعلمىمبصرخضيرى عيد عصام الرحمن عبد151777

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم سيد عماد الرحمن عبد151778

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد محمد الرحمن عبد151779

الجيزةالعلمىمبصربدوى محمد محمود الغفور عبد151780

الجيزةالعلمىمبصرفواز القوى عبد محمد القوى عبد151781

الجيزةالعلمىمبصرهاشم محمود ابراهيم هللا عبد151782

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم صديق اكرامى هللا عبد151783

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سليم محمد هللا عبد151784

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد ناجح هللا عبد151785

الجيزةالعلمىمبصرعلى احمد وحيد هللا عبد151786

الجيزةالعلمىمبصرعلى المنعم عبد احمد المنعم عبد151787

الجيزةالعلمىمبصرالواحد عبد محمد محمد الرحمن عبد151788

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد سامح على151789

الجيزةالعلمىمبصرحسان كثير محمد عمر151790

الجيزةالعلمىمبصرصالح صاوى هليل عمر151791

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد عظمى كريم151792

الجيزةالعلمىمبصربركات حسن احمد محمد151793

الجيزةالعلمىمبصراحمد سعيد سامح محمد151794

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد ابراهيم سامى محمد151795

الجيزةالعلمىمبصررسالن احمد سامى محمد151796

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد العظيم عبد محمد151797

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد الحليم عبد هللا عبد محمد151798

الجيزةالعلمىمبصرفؤاد على فؤاد محمد151799

الجيزةالعلمىمبصرعكاشه محمد نبيه محمد151800

الجيزةالعلمىمبصرالمؤمن عبد الباقى عبد يوسف محمد151801

الجيزةالعلمىمبصرصديق المنعم عبد حسن محمود151802

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد شعبان محمود151803

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد محمد مصطفى151804

الجيزةالعلمىمبصرعامر محمود محمود محمد مصطفى151805

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد مصعب151806

الجيزةالعلمىمبصربدر محمد احمد التواب عبد هشام151807

الجيزةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد عيد يوسف151808

الجيزةالعلمىمبصرعلى يونس ابراهيم يونس151809

الجيزةالعلمىمبصرعكاشه فضل ماهر احمد151810

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد عشرى هانى احمد151811

الجيزةالعلمىمبصرعكاشه محمد رجب بسام151812
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راسبالصف

ن473الصف

ثانالصف

ثانالصف

ثانالصف

ثانالصف

ن391الصف

راسبالصف

ثانالصف

راسبالصف

ن442الصف

ن512الصف

ن424الصف

ن373الصف

ثانالصف

راسبالصف

ن568الصف

ن435الصف

ثانالصف

ثانالصف

ن514الصف

راسبالصف

راسبالصف

ن540الصف

ن612الصف

ن376الصف

راسبالصف

ن451الصف

راسبالصف

ثانالصف

ثانالصف

راسبالصف

راسبالصف

ثانالصف

ن527الصف

متخلفالصف

متخلفالصف

ثانالصف

ثانالصف

راسبعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح
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الجيزةالعلمىمبصرطالون محمود تامر حامد151813

الجيزةالعلمىمبصرزيد ابو احمد فرج حسام151814

الجيزةالعلمىمبصربكر ابو الحليم عبد صالح رجب151815

الجيزةالعلمىمبصرفهمى حسنين محمد هللا عبد151816

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود حسين على151817

الجيزةالعلمىمبصردسوقى سيد مصطفى عماد151818

الجيزةالعلمىمبصرحسن يوسف سالم عوده151819

الجيزةالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد سمير محمد151820

الجيزةالعلمىمبصرعلى نصر حسن محمود151821

الجيزةالعلمىمبصرمحمد جمعه سيد يوسف151822

الجيزةالعلمىمبصرحفنى سيد الرحمن عبد يوسف151823

الجيزةالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد ياسين يوسف151824

الجيزةالعلمىمبصرسيد ابراهيم رمضان ابراهيم151825

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على فتحى سعيد ابراهيم151826

الجيزةالعلمىمبصرعباس محمد سيد ابراهيم151827

الجيزةالعلمىمبصرالحارس ابو عويس محمد صالح احمد151828

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد النافع عبد فرحان احمد151829

الجيزةالعلمىمبصرسليمان حسان محمد احمد151830

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد هاشم جمال اسامه151831

الجيزةالعلمىمبصراحمد حسان محمد خالد اسامه151832

الجيزةالعلمىمبصرالصعيدى على فتوح صبحى اسامه151833

الجيزةالعلمىمبصرحنفى محمد محمد اسامه151834

الجيزةالعلمىمبصرحمدان احمد نادى حسام151835

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد الحكيم عبد وحيد حسين151836

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الخالق عبد عرفه زياد151837

الجيزةالعلمىمبصرغريب فاروق مصطفى زياد151838

الجيزةالعلمىمبصرالكريم عبد مصطفى احمد الرحمن عبد151839

الجيزةالعلمىمبصرمحمود سيد خالد الرحمن عبد151840

الجيزةالعلمىمبصرالحفيظ عبد انور احمد هللا عبد151841

الجيزةالعلمىمبصرجاد محمود هللا عبد سمير هللا عبد151842

الجيزةالعلمىمبصراحمد شعبان محمد هللا عبد151843

الجيزةالعلمىمبصرحسن عويس حلمى محمد عمرو151844

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمود على محمد عمرو151845

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد محمد كامل محمد كامل151846

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد عبده احمد محمد151847

الجيزةالعلمىمبصرحسنين محمد حسن انور محمد151848

الجيزةالعلمىمبصرياسين سعيد جمال محمد151849

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد الخالق عبد خالد محمد151850

الجيزةالعلمىمبصرحسن فوزى رمضان محمد151851

الجيزةالعلمىمبصرحسن يوسف صالح محمد151852

الجيزةالعلمىمبصرمحمود التواب عبد محمود محمد151853

الجيزةالعلمىمبصرسالم وهبه محمود صبحى محمود151854
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راسبعزام عبدالفتاح

راسبعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ن403عزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

راسبعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

راسبعزام عبدالفتاح

ن493عزام عبدالفتاح

راسبعزام عبدالفتاح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ن603اطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح
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الجيزةالعلمىمبصراحمد دويدار النبى عبد محمود151855

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى151856

الجيزةالعلمىمبصرمحفوظ احمد العظيم عبد وليد يوسف151857

الجيزةالعلمىمبصرمحمود احمد محمود ابراهيم151858

الجيزةالعلمىمبصرعماره محمد محمد محمد احمد151859

الجيزةالعلمىمبصرحسانين حموده فريد اشرف151860

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد سعد حسن151861

الجيزةالعلمىمبصرمحمدين العظيم عبد طعمه حسن151862

الجيزةالعلمىمبصرسيد محمود جمعه رجب151863

الجيزةالعلمىمبصرمهران الحميد عبد محمد الحميد عبد151864

الجيزةالعلمىمبصربكرى محمد خالد الرحمن عبد151865

الجيزةالعلمىمبصرمحمود الرازق عبد سالمه الرحمن عبد151866

الجيزةالعلمىمبصراحمد الغفار عبد مختار الغفار عبد151867

الجيزةالعلمىمبصرقرنى الجبار عبد عاشور هللا عبد151868

الجيزةالعلمىمبصرمحمد قاسم عيد هللا عبد151869

الجيزةالعلمىمبصراقطفان احمد محمد هللا عبد151870

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد حسن هللا عبد عمر151871

الجيزةالعلمىمبصرمرسى محمد هللا عبد عيد151872

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد عادل فتحى151873

الجيزةالعلمىمبصرعبده محمد ابراهيم محمد151874

الجيزةالعلمىمبصردسوقى محمد جمال محمد151875

الجيزةالعلمىمبصرغانم محمد سيد محمد151876

الجيزةالعلمىمبصرموسى محمد سيد محمد151877

الجيزةالعلمىمبصرشعيب العزيز عبد شعيب محمد151878

الجيزةالعلمىمبصرالجيد عبد محمد هللا عبد الجيد عبد محمد151879

الجيزةالعلمىمبصرقرنى سريع ابو عيد محمد151880

الجيزةالعلمىمبصرالعليم عبد رمضان يوسف محمود151881

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سالم محمد سالم151882

الجيزةالعلمىمبصرسريع ابو المكارم ابو عمر عمرو151883

الجيزةالعلمىمبصرعلى جارحى اشرف محمد151884

الجيزةالعلمىمبصرحبيب محمود جابر محمد151885

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد صادق حسن محمد151886

الجيزةالعلمىمبصراحمد صابر حسين محمد151887

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد فكرى محمد محمود151888

الجيزةالعلمىمبصرالقادر عبد يس محمد يس151889

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل رزق اسماعيل الغفار عبد ابراهيم151890

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم رشدى ابراهيم احمد151891

الجيزةالعلمىمبصرحسين صابر رجب احمد151892

الجيزةالعلمىمبصربيومى احمد محمد اسامه151893

الجيزةالعلمىمبصرالعنين ابو محمد محمد اسالم151894

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم وهيدى سيد ادهم151895

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد محمود امام محمد امام151896
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ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ن427الخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ن364الخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ن445الخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ن435الخطاب بن عمر

ن479الخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ن475الخطاب بن عمر

ن555الخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

راسبالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

راسببالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

راسببالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

راسبالواصلين كفر

ن418الواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ن387الواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر
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الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد سيد حازم151897

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد شعبان151898

الجيزةالعلمىمبصرعلى كامل وحيد الرحمن عبد151899

الجيزةالعلمىمبصرشافعى عمر امين احمد هللا عبد151900

الجيزةالعلمىمبصرسالم محمد محمود هللا عبد151901

الجيزةالعلمىمبصرمحمود التواب عبد شحات عصام151902

الجيزةالعلمىمبصرتوفيق محمد احمد عمر151903

الجيزةالعلمىمبصرمحمد فتحى حسين محمد151904

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد احمد خلف محمد151905

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الدين عز رمضان محمد151906

الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد ابراهيم سيد محمد151907

الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد ابراهيم شعبان محمد151908

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد وحيد محمد151909

الجيزةالعلمىمبصررفاعى محمد احمد محمود151910

الجيزةالعلمىمبصرعاشور محمد احمد محمود151911

الجيزةالعلمىمبصرمحمد كامل احمد محمود151912

الجيزةالعلمىمبصركامل احمد كامل محمود151913

الجيزةالعلمىمبصررشوان امين محمد ماهر محمود151914

الجيزةالعلمىمبصرمحمد النور ابو عصام مصطفى151915

الجيزةالعلمىمبصرالشناوى خليل حافظ يوسف سيد يوسف151916

الجيزةالعلمىمبصرعلى سالمه فاروق عادل فاروق151917

الفيومالعلمىمبصرمحمد احمد ايهاب ابراهيم151918

الفيومالعلمىمبصرامام طه احمد محمد ابراهيم151919

الفيومالعلمىمبصرخلف الشافى عبد هاشم ابراهيم احمد151920

الفيومالعلمىمبصرعلى حسنى امين احمد151921

الفيومالعلمىمبصرعلى محمد حاتم احمد151922

الفيومالعلمىمبصرسيد حسن حمدى احمد151923

الفيومالعلمىمبصراحمد ماضى بركات خالد احمد151924

الفيومالعلمىمبصراحمد محمود رجب رفاعى احمد151925

الفيومالعلمىمبصرفراج ابراهيم زيدان احمد151926

الفيومالعلمىمبصرالتواب عبد احمد سيد احمد151927

الفيومالعلمىمبصريوسف شعبان التواب عبد احمد151928

الفيومالعلمىمبصرحسين محمد الظاهر عبد احمد151929

الفيومالعلمىمبصركامل زكريا عصام احمد151930

الفيومالعلمىمبصرالسميع عبد سيد العزيز عبد عماد احمد151931

الفيومالعلمىمبصربركات ابراهيم محمد فاروق احمد151932

الفيومالعلمىمبصرحسين السيد محمد احمد151933

الفيومالعلمىمبصرعثمان على صالح محمد احمد151934

الفيومالعلمىمبصرسكران هللا عبد محمد احمد151935

الفيومالعلمىمبصرمحمد ربيع عشرى محمد احمد151936

الفيومالعلمىمبصرفرج صادق محمود احمد151937

الفيومالعلمىمبصرسعد منصور على منصور احمد151938
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راسبالواصلين كفر

ن530الواصلين كفر

ن477الواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ن399الواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ن396الواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ن411الواصلين كفر

ن505الواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ن583الفيوم

ن402الفيوم

راسبالفيوم

ن554الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

راسبالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن589الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن344الفيوم

راسبالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن458الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم
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الفيومالعلمىمبصرالجيد عبد محمد احمد موسى احمد151939

الفيومالعلمىمبصرايوب محمد حسنى محسن اسالم151940

الفيومالعلمىمبصراحمد رجب محمد اسالم151941

الفيومالعلمىمبصرالغفار عبد جمعه حماده الحبيب151942

الفيومالعلمىمبصرهللا جاب طرفايه ربيع حامد151943

الفيومالعلمىمبصراحمد منصور الفتوح ابو حسام151944

الفيومالعلمىمبصرمحمد عثمان محمد احمد ذياد151945

الفيومالعلمىمبصرحجاج محمد رجب نشأت رجب151946

الفيومالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد سمير الرحمن عبد سمير151947

الفيومالعلمىمبصرمعوض على جمعه محمد طه151948

الفيومالعلمىمبصربكر طه محمد طه151949

الفيومالعلمىمبصرالحميد عبد الحميد عبد احمد الحميد عبد151950

الفيومالعلمىمبصرمحمد سعد رمضان صابر الرحمن عبد151951

الفيومالعلمىمبصرالسعود ابو سيد مصطفى عصام الرحمن عبد151952

الفيومالعلمىمبصراحمد رمضان محمود العظيم عبد151953

الفيومالعلمىمبصرالسنوسى العابدين زين ممدوح هللا عبد151954

الفيومالعلمىمبصرمحمد حجازى على محمد على151955

الفيومالعلمىمبصرغانم محمد ناصر عمار151956

الفيومالعلمىمبصرطلبه جوده سيد احمد عمر151957

الفيومالعلمىمبصرالحليم عبد احمد مجدى عمر151958

الفيومالعلمىمبصرمحمد احمد محمد عمر151959

الفيومالعلمىمبصراسماعيل محمد الفتاح عبد سعيد عمرو151960

الفيومالعلمىمبصرخليل خليل ابراهيم حسام لؤى151961

الفيومالعلمىمبصراحمد سعد اللهلوبى محمد151962

الفيومالعلمىمبصرمحمد كامل بدوى محمد151963

الفيومالعلمىمبصرحمد الباب فتح جمال محمد151964

الفيومالعلمىمبصراحمد محمد سعيد محمد151965

الفيومالعلمىمبصرزيد ابو حسن توبه الدين عصام محمد151966

الفيومالعلمىمبصراحمد العاطى عبد عصام محمد151967

الفيومالعلمىمبصرمحمد قاسم محمد قاسم محمد151968

الفيومالعلمىمبصراحمد هللا جاد النبى عبد عيد محمد151969

الفيومالعلمىمبصراحمد رمضان احمد محمود151970

الفيومالعلمىمبصرفاضل محمود احمد محمود151971

الفيومالعلمىمبصربكر طه رجب محمود151972

الفيومالعلمىمبصرالغنى عبد عطيه رمضان شعراوى محمود151973

الفيومالعلمىمبصرحنضل محمد حنضل صالح محمود151974

الفيومالعلمىمبصرمحمود صالح ياسر محمود151975

الفيومالعلمىمبصرمحمود محمد بيومى اشرف مروان151976

الفيومالعلمىمبصرالمعتمد عبد محمد احمد مصطفى151977

الفيومالعلمىمبصرمخلوف محمد مخلوف جمعه مصطفى151978

الفيومالعلمىمبصرسعداوى جوده مصطفى على مصطفى151979

الفيومالعلمىمبصرالمنصف عبد احمد محمد مصطفى151980
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ن511الفيوم

ن601الفيوم

ثانالفيوم

ن570الفيوم

ن601الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن575الفيوم

ثانالفيوم

ن612الفيوم

ن466الفيوم

ثانالفيوم

ن524الفيوم

ثانالفيوم

ن403الفيوم

ن606الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن550الفيوم

ن595الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن387الفيوم

ثانالفيوم

ن421الفيوم

ن517الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن558الفيوم

ثانالفيوم

ن524الفيوم

ثانالفيوم

راسبالفيوم

ثانالفيوم

ن436الفيوم

ن566الفيوم

ن547الفيوم

ن396الفيوم

ن502الفيوم
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الفيومالعلمىمبصرعمران محمد الحميد عبد ناصر نادر151981

الفيومالعلمىمبصراحمد محمد احمد اللطيف عبد الدين نور151982

الفيومالعلمىمبصرطه مصطفى سيد مصطفى يحى151983

الفيومالعلمىمبصراسماعيل مصطفى اسامه احمد151984

الفيومالعلمىمبصرحسين عباس سعيد احمد151985

الفيومالعلمىمبصرالسيد على رمضان على انس151986

الفيومالعلمىمبصرابراهيم العظيم عبد المعين عبد حسين151987

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمود سيد محمود سيد151988

الفيومالعلمىمبصرجاد على محمد احمد الرحمن عبد151989

الفيومالعلمىمبصرالسيد الرب جاد على سيد عمر151990

الفيومالعلمىمبصرامام الوهاب عبد محمد محمد عمر151991

الفيومالعلمىمبصرعلى احمد محمود الدين محى عمر151992

الفيومالعلمىمبصرخميس الواحد عبد محمد ابراهيم كريم151993

الفيومالعلمىمبصريوسف ربيع مجدى مؤمن151994

الفيومالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد محمد151995

الفيومالعلمىمبصربكر محمد محمد على محمد151996

الفيومالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد رشاد عماد محمد151997

الفيومالعلمىمبصرمحمد جاد ابراهيم يسرى محمد151998

الفيومالعلمىمبصرعبيد الباب فتح جابر محمود151999

الفيومالعلمىمبصرسليم محمد حسين مصطفى يحيى152000

الفيومالعلمىمبصرصاوى يوسف محمود يوسف152001

الفيومالعلمىمبصرغريب رمضان رجب احمد152002

الفيومالعلمىمبصرالمقصود عبد سيد عادل احمد152003

الفيومالعلمىمبصرعباس محمد مصطفى احمد152004

الفيومالعلمىمبصرسعد فتحى ايمن حازم152005

الفيومالعلمىمبصراحمد محمد محمود خالد152006

الفيومالعلمىمبصرالرازق عبد نجدى محمد سفيان152007

الفيومالعلمىمبصرالسيد خضر كمال خالد الرحمن عبد152008

الفيومالعلمىمبصرمشرف المقصود عبد قرنى رمضان الرحمن عبد152009

الفيومالعلمىمبصرالعال عبد كامل محمد الرحمن عبد152010

الفيومالعلمىمبصرعيسى محفوظ توفيق محمود الرحمن عبد152011

الفيومالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى الرحمن عبد152012

الفيومالعلمىمبصراحمد العظيم عبد فرج العظيم عبد152013

الفيومالعلمىمبصرالواحد عبد مصطفى محمود الكريم عبد152014

الفيومالعلمىمبصرمصطفى سيد ايمن هللا عبد152015

الفيومالعلمىمبصرمحمد على حجاج هللا عبد152016

الفيومالعلمىمبصرعلى التواب عبد سالم محمد152017

الفيومالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد شعبان محمد152018

الفيومالعلمىمبصرالباقى عبد محمود شعبان محمد152019

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمود عاشور محمد152020

الفيومالعلمىمبصرالحميد عبد بكر ابو عزت محمد152021

الفيومالعلمىمبصرصالح محمد محفوظ محمد152022
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راسبالفيوم

ن520الفيوم

ثانالفيوم

ن526الخاص الصفوة

ن605الخاص الصفوة

ن615الخاص الصفوة

ن540الخاص الصفوة

ن573الخاص الصفوة

ن583الخاص الصفوة

ن615الخاص الصفوة

ن528الخاص الصفوة

ن527الخاص الصفوة

ثانالخاص الصفوة

ثانالخاص الصفوة

ن582الخاص الصفوة

ن507الخاص الصفوة

ن535الخاص الصفوة

ن572الخاص الصفوة

ن532الخاص الصفوة

ن537الخاص الصفوة

ن590الخاص الصفوة

ثانسنورس

ثانسنورس

راسبسنورس

ن385سنورس

راسبسنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

راسبسنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ن570سنورس

ثانسنورس

ثانسنورس
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الفيومالعلمىمبصرحامد هللا راف ابراهيم محمود152023

الفيومالعلمىمبصرطلبه محمود احمد محمود152024

الفيومالعلمىمبصرالتواب عبد صايم مصطفى محمود152025

الفيومالعلمىمبصرالعال عبد احمد محمد محمود همام152026

الفيومالعلمىمبصركامل سيد كرم وليد152027

الفيومالعلمىمبصراحمد محمد التواب عبد يوسف152028

الفيومالعلمىمبصرمحمد السيد محسن يوسف152029

الفيومالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم الحسن152030

الفيومالعلمىمبصرشعبان رمضان ابراهيم جمال احمد152031

الفيومالعلمىمبصرالقادر عبد كيالنى جمعه احمد152032

الفيومالعلمىمبصراسماعيل حمزه رجب خالد احمد152033

الفيومالعلمىمبصرمحمد سيد مهدى سيد احمد152034

الفيومالعلمىمبصردسوقى سيد عويس احمد152035

الفيومالعلمىمبصرالسيد محمد محمد احمد152036

الفيومالعلمىمبصرمحمد السالم عبد محمد اشرف152037

الفيومالعلمىمبصرالحافظ عبد طه ايمن طه152038

الفيومالعلمىمبصرالسالم عبد قطب سيد الرحمن عبد152039

الفيومالعلمىمبصرالعليم عبد صابر محمد كريم152040

الفيومالعلمىمبصرمحمد نوح الواحد عبد احمد محمد152041

الفيومالعلمىمبصرمنصور صبحى عادل محمد152042

الفيومالعلمىمبصرمحمد شعبان ربيع محمود152043

الفيومالعلمىمبصرعيد محمد عيد على مصطفى152044

الفيومالعلمىمبصرهللا حسب احمد هللا حسب احمد152045

الفيومالعلمىمبصرنوح حسين رمضان احمد152046

الفيومالعلمىمبصرالحليم عبد سعد شافعى احمد152047

الفيومالعلمىمبصرهللا جاب محمد صبرى احمد152048

الفيومالعلمىمبصرذكى قرنى محمد احمد152049

الفيومالعلمىمبصرفراج الحميد عبد فراج نجيب احمد152050

الفيومالعلمىمبصرمحمد احمد عصام حازم152051

الفيومالعلمىمبصرالحميد عبد محمد حسين حسام152052

الفيومالعلمىمبصرالهادى عبد خميس التواب عبد حماده152053

الفيومالعلمىمبصرحسنى سيد احمد سيد152054

الفيومالعلمىمبصرمفتاح محمد فرج صالح152055

الفيومالعلمىمبصرعيد حسن السيد طه152056

الفيومالعلمىمبصرربه عبد السيد محمد خميس طه152057

الفيومالعلمىمبصرمصطفى الحكم عبد محمد الرحمن عبد152058

الفيومالعلمىمبصرالجواد عبد الحليم عبد عطيه الرحمن عبد152059

الفيومالعلمىمبصرحسن الباقى عبد التواب عبد حسين هللا عبد152060

الفيومالعلمىمبصرحافظ التواب عبد شعبان هللا عبد152061

الفيومالعلمىمبصرزيد ابو القادر عبد يوسف هللا عبد152062

الفيومالعلمىمبصرعكاشه السيد احمد العزيز عبد152063

الفيومالعلمىمبصرخليفه سعد صايم عمار152064
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الفيومالعلمىمبصرسرور محمود يوسف على عمار152065

الفيومالعلمىمبصرالسيد السيد حسنى عمر152066

الفيومالعلمىمبصرمحمد ن شعبا محمد عمرو152067

الفيومالعلمىمبصرعطيه شعبان عطيه كريم152068

الفيومالعلمىمبصرصالح الحليم عبد عوض كريم152069

الفيومالعلمىمبصرالرحمن عبد رمضان جبريل محمد152070

الفيومالعلمىمبصرالشاذلى السيد والى حافظ محمد152071

الفيومالعلمىمبصريونس حسن رمضان محمد152072

الفيومالعلمىمبصرعثمان محمد الفتاح عبد رمضان محمد152073

الفيومالعلمىمبصرابراهيم شاكر الحكيم عبد محمد152074

الفيومالعلمىمبصرقطب محمد قطب محمد152075

الفيومالعلمىمبصرمحمد صاوى طلبه هانى محمد152076

الفيومالعلمىمبصرالبديع عبد ابراهيم رمضان محمود152077

الفيومالعلمىمبصرابراهيم محمود رمضان محمود152078

الفيومالعلمىمبصرالغنى عبد محمود سيد محمود152079

الفيومالعلمىمبصرصاوى احمد السيد احمد مصطفى152080

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمد احمد مصطفى152081

الفيومالعلمىمبصرالعليم عبد رياض امين مصطفى152082

الفيومالعلمىمبصرصالح حسن احمد مدنى مصطفى152083

الفيومالعلمىمبصرسليمان احمد ناصر مصطفى152084

الفيومالعلمىمبصرحسن ميهوب عباس محمد وليد152085

الفيومالعلمىمبصرناجى جمعه زكريا يحيا152086

الفيومالعلمىمبصراحمد محمد حسنين احمد152087

الفيومالعلمىمبصرحميده الرحمن عبد سيد احمد152088

الفيومالعلمىمبصرالعاطى عبد احمد شعبان احمد152089

الفيومالعلمىمبصرحسن الرازق عبد التواب عبد احمد152090

الفيومالعلمىمبصرمكاوى احمد هشام احمد152091

الفيومالعلمىمبصرحسن على احمد اسالم152092

الفيومالعلمىمبصرالمعبود عبد بكرى رمضان اسالم152093

الفيومالعلمىمبصرالتواب عبد على ناصر اسالم152094

الفيومالعلمىمبصراحمد فرج الناصر عبد جمال152095

الفيومالعلمىمبصرمحمود اسماعيل جمال خالد152096

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد الحميد عبد ربيع الحميد عبد152097

الفيومالعلمىمبصرالعزيز عبد شعبان حادى الرحمن عبد152098

الفيومالعلمىمبصرسيف صادق مصطفى الرحمن عبد152099

الفيومالعلمىمبصرسعيد رشاد احمد هللا عبد152100

الفيومالعلمىمبصرالجليل عبد الهادى عبد خالد هللا عبد152101

الفيومالعلمىمبصرالفتاح عبد هللا عبد الفتاح عبد هللا عبد152102

الفيومالعلمىمبصرمحمد السيد عيد الناصر عبد152103

الفيومالعلمىمبصراحمد سيد على ممدوح على152104

الفيومالعلمىمبصرراشد رمضان عاشور عمر152105

الفيومالعلمىمبصرحميده ابراهيم على عمر152106
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الفيومالعلمىمبصرمحمد عيد محمد عمر152107

الفيومالعلمىمبصرحسان قرنى جالل كريم152108

الفيومالعلمىمبصرالعاطى عبد احمد محمود كريم152109

الفيومالعلمىمبصرمحمد حسين احمد محمد152110

الفيومالعلمىمبصرمحمد مصطفى خالد محمد152111

الفيومالعلمىمبصرمحمد صالح قدرى محمد152112

الفيومالعلمىمبصرمراد هللا عبد محمود محمد152113

الفيومالعلمىمبصرالمقصود عبد شمردن مصطفى محمد152114

الفيومالعلمىمبصرالوهاب عبد مرزوق جابر محمود152115

الفيومالعلمىمبصرمحمد هللا عبد سعيد محمود152116

الفيومالعلمىمبصرالعاطى عبد احمد محسن محمود152117

الفيومالعلمىمبصرعطوه محمود محمد محمود152118

الفيومالعلمىمبصرعيسى حامد جمعه احمد152119

الفيومالعلمىمبصرمحمد على التواب عبد حسام152120

الفيومالعلمىمبصرمحمد رشاد حسنى الدين سيف152121

الفيومالعلمىمبصرالسميع عبد التواب عبد اشرف شريف152122

الفيومالعلمىمبصرالمحسن عبد سعد تكال الرحمن عبد152123

الفيومالعلمىمبصرمحمد زيدان هللا عبد الرحمن عبد152124

الفيومالعلمىمبصرعلى العظيم عبد عوض العظيم عبد152125

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمود شعبان هللا عبد152126

الفيومالعلمىمبصرمعوض الكريم عبد صالح الكريم عبد152127

الفيومالعلمىمبصرصالح عطيه دانيال عمرو152128

الفيومالعلمىمبصرالقادر عبد محمد خالد محمد152129

الفيومالعلمىمبصرالقادر عبد محمود سعد محمد152130

الفيومالعلمىمبصرالسالم عبد دنيال شعبان محمد152131

الفيومالعلمىمبصردانيال التواب عبد ماهر محمد152132

الفيومالعلمىمبصرمحمد احمد هللا عبد محمود152133

الفيومالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد العزايم ابو مصطفى152134

الفيومالعلمىمبصرالهادى عبد مرضى محمود ناصر152135

الفيومالعلمىمبصرطه محمد سيد يوسف152136

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد احمد يونس احمد152137

الفيومالعلمىمبصرجوده هللا عبد محمد ادهم152138

الفيومالعلمىمبصرزيدان معوض على اسالم152139

الفيومالعلمىمبصرمراد الدين سعد محمد حسام152140

الفيومالعلمىمبصرالحليم عبد محمد احمد الرحمن عبد152141

الفيومالعلمىمبصرالسيد صبره السيد عماد152142

الفيومالعلمىمبصرالحميد عبد شعيب الحميد عبد فارس152143

الفيومالعلمىمبصرالمعز عبد السيد احمد محمد152144

الفيومالعلمىمبصرالعال عبد محمد حمدى محمد152145

الفيومالعلمىمبصرمحمد التواب عبد عادل محمد152146

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمود احمد محمود152147

الفيومالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد عدلى محمود152148
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الفيومالعلمىمبصرالعظيم عبد احمد محمد محمود152149

الفيومالعلمىمبصرهللا جاب محمد يحيى محمود152150

الفيومالعلمىمبصركامل محمود محمد ابراهيم152151

الفيومالعلمىمبصرمحمد احمد السيد احمد152152

الفيومالعلمىمبصرمحمد رشاد خالد احمد152153

الفيومالعلمىمبصرجوده احمد صابر احمد152154

الفيومالعلمىمبصرسيف احمد صالح احمد152155

الفيومالعلمىمبصرمرسى محمد طه احمد152156

الفيومالعلمىمبصرنصر محمد قطب احمد152157

الفيومالعلمىمبصرفايد اسماعيل محمد احمد152158

الفيومالعلمىمبصرمحمد قطب منصور احمد152159

الفيومالعلمىمبصريوسف احمد السيد اسامه152160

الفيومالعلمىمبصرالمجيد عبد رجب طه اسامه152161

الفيومالعلمىمبصرراضى السيد خالد اسالم152162

الفيومالعلمىمبصرالوهاب عبد سعيد صالح اسالم152163

الفيومالعلمىمبصرعوض حسين محمد اسالم152164

الفيومالعلمىمبصرجنيدى الحفيظ عبد نبيل اسالم152165

الفيومالعلمىمبصرعلى حمدى حازم حسام152166

الفيومالعلمىمبصرحجازى محمد شعبان خالد152167

الفيومالعلمىمبصرعلى صالح ناصر رمضان152168

الفيومالعلمىمبصرسنهابى الفتاح عبد محمد صالح152169

الفيومالعلمىمبصرعلى راتب على طاهر152170

الفيومالعلمىمبصرقطب على ن شعبا الرحمن عبد152171

الفيومالعلمىمبصرزكى رشاد محسن هللا عبد152172

الفيومالعلمىمبصراحمد زغلول محمد هللا عبد152173

الفيومالعلمىمبصرعويضه نعمان عواد عالء152174

الفيومالعلمىمبصرالمقصود عبد على نادى على152175

الفيومالعلمىمبصرعلى اللطيف عبد محمد كريم152176

الفيومالعلمىمبصراحمد مفتاح مصطفى كريم152177

الفيومالعلمىمبصرسعداوى خليفه رمضان محمد152178

الفيومالعلمىمبصرالهادى عبد محمد رمضان محمد152179

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد السيد سعيد محمد152180

الفيومالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد مجدى محمد152181

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد على محمد محمد152182

الفيومالعلمىمبصرميهوب محمود ابراهيم محمود152183

الفيومالعلمىمبصرسالم محمد السيد شعبان محمود152184

الفيومالعلمىمبصرالعزيز عبد الرؤف عبد محمد محمود152185

الفيومالعلمىمبصرحافظ العال عبد محمد محمود152186

الفيومالعلمىمبصرالمجيد عبد الحليم عبد محمد مصطفى152187

الفيومالعلمىمبصرزيد ابو مصطفى محمود نصر152188

الفيومالعلمىمبصراللطيف عبد محمد رمضان يوسف152189

الفيومالعلمىمبصرمرزوق بكر ابو حسين بكر ابو152190
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ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

راسبابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

راسبابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

راسبابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ن575طامية
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الفيومالعلمىمبصرجمعه انور ابراهيم احمد152191

الفيومالعلمىمبصرمرضى جوده ثابت احمد152192

الفيومالعلمىمبصراحمد محمد ثابت احمد152193

الفيومالعلمىمبصرحامد محمود جمعه احمد152194

الفيومالعلمىمبصرمصطفى بكرى جابر احمد152195

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد خميس رجب احمد152196

الفيومالعلمىمبصرزعزوع التواب عبد سيد احمد152197

الفيومالعلمىمبصرابراهيم احمد شعبان احمد152198

الفيومالعلمىمبصرمحمد العليم عبد هللا عبد احمد152199

الفيومالعلمىمبصرالجيد عبد العال عبد التواب عبد احمد152200

الفيومالعلمىمبصرخليفه القوى عبد عيد احمد152201

الفيومالعلمىمبصرهليل مفتاح محمود احمد152202

الفيومالعلمىمبصرمراد محمد مراد احمد152203

الفيومالعلمىمبصرعويس عزت عيد اسامه152204

الفيومالعلمىمبصرالعاطى عبد سيد العاطى عبد اسامه152205

الفيومالعلمىمبصرعبده عويس شريف اسامه152206

الفيومالعلمىمبصرربيع اسماعيل حمدى اسماعيل152207

الفيومالعلمىمبصرالباقى عبد عوض عادل اسالم152208

الفيومالعلمىمبصرابراهيم جابر ربيع اسحاق152209

الفيومالعلمىمبصرمحمود هللا عبد محمود المأمون152210

الفيومالعلمىمبصرمصطفى حمدى مصطفى امين152211

الفيومالعلمىمبصرمحمود محمد ناصر حسام152212

الفيومالعلمىمبصرحسن صادق ربيع صادق152213

الفيومالعلمىمبصرمحمد عيسى مبروك صبرى152214

الفيومالعلمىمبصرالمجيد عبد الستار عبد فرج طه152215

الفيومالعلمىمبصرحسين سلطان امين كريم152216

الفيومالعلمىمبصرجمعه محمد فوزى كريم152217

الفيومالعلمىمبصرالحليم عبد مرزوق محمد كريم152218

الفيومالعلمىمبصرعيسى سيد المنعم عبد عالء152219

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد سيد عماد عالء152220

الفيومالعلمىمبصرمصطفى محمد حماده الرحمن عبد152221

الفيومالعلمىمبصرصديق هللا عبد محمد الرحمن عبد152222

الفيومالعلمىمبصرصابر مسعود صالح الرحمن عبد152223

الفيومالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد احمد هللا عبد152224

الفيومالعلمىمبصرعلى محمود محمود هللا عبد152225

الفيومالعلمىمبصرعلى الغفور عبد حمدى على152226

الفيومالعلمىمبصراحمد المنعم عبد احمد محمد152227

الفيومالعلمىمبصرمنصور جميل ربيع محمد152228

الفيومالعلمىمبصردرويش على قرنى محمد152229

الفيومالعلمىمبصرجمعه سيد رجب محمد152230

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد حسين طارق محمد152231

الفيومالعلمىمبصرربه عبد احمد محمد محمد152232
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ن457طامية

ثانطامية

متخلفطامية

ثانطامية

ن556طامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ن541طامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

راسبطامية

راسبطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ن606طامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ن595.5طامية
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الفيومالعلمىمبصرالمجيد عبد حميد محمد محمد152233

الفيومالعلمىمبصراحمد رمضان ناصر محمد152234

الفيومالعلمىمبصرمحمد سلطان يحى محمد152235

الفيومالعلمىمبصرمحمد احمد حجاج محمود152236

الفيومالعلمىمبصرالتواب عبد احمد محمد محمود152237

الفيومالعلمىمبصرمحمود جمعه شعبان مبروك152238

الفيومالعلمىمبصرموسى رمضان ناصر يحى152239

الفيومالعلمىمبصرالغنى عبد مبروك رجب يوسف152240

الفيومالعلمىمبصرعويس عزت عيد يوسف152241

الفيومالعلمىمبصركامل على محمد يوسف152242

سويف بنىالعلمىمبصرطه حبيب محمد احمد152243

سويف بنىالعلمىمبصراحمد عطيه هللا عبد الرحمن عبد152244

سويف بنىالعلمىمبصرمبروك الحى عبد البكرى مصطفى هللا عبد152245

سويف بنىالعلمىمبصرخليل حسن محمد اشرف مصطفى152246

سويف بنىالعلمىمبصرالجبالى على عزوز على بالل152247

سويف بنىالعلمىمبصراحمد عويس محمد الرحمن عبد152248

سويف بنىالعلمىمبصرالعال عبد العزيز عبد محمد العزيز عبد152249

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد قرنى جمال محمد152250

سويف بنىالعلمىمبصرالمجيد عبد الحليم عبد الناصر عبد محمد152251

سويف بنىالعلمىمبصراحمد مطحون فتحى غانم محمد152252

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد عاطف مصطفى152253

سويف بنىالعلمىمبصرعلى الدين سعد سعد ممدوح152254

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد سيد احمد152255

سويف بنىالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم حمدى احمد152256

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود محمد رفاعى محمود احمد152257

سويف بنىالعلمىمبصراحمد سيد فرج احمد152258

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد شعبان مجدى اسامه152259

سويف بنىالعلمىمبصرباهى محمد مجدى اسالم152260

سويف بنىالعلمىمبصرالمولى عبد قرنى محمد اسالم152261

سويف بنىالعلمىمبصرتمام معوض رمضان اسالم152262

سويف بنىالعلمىمبصرحسين احمد مصطفى بدر152263

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد تمام حسن حسام152264

سويف بنىالعلمىمبصرشعبان سمير شريف خالد152265

سويف بنىالعلمىمبصرطه عويس محمد صالح152266

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد عيد ضياء152267

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمود على اشرف على152268

سويف بنىالعلمىمبصراحمد مصطفى شريف عمر152269

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد قرنى محمد هللا عبد152270

سويف بنىالعلمىمبصرسليمان بكر ابو محمد هللا عبد152271

سويف بنىالعلمىمبصرعيسى عيد ذكى هللا عبد152272

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد حسن احمد الرحمن عبد152273

سويف بنىالعلمىمبصراسماعيل محمد اسماعيل الرحمن عبد152274
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ثانطامية

متخلفطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

متخلفطامية

ثانطامية

ثانطامية

ن487سويف ببنى النموذجى

راسبسويف ببنى النموذجى

ثانسويف ببنى النموذجى

ثانسويف ببنى النموذجى

ثانسويف ببنى النموذجى

ن374سويف ببنى النموذجى

راسبسويف ببنى النموذجى

ثانسويف ببنى النموذجى

راسبسويف ببنى النموذجى

ثانسويف ببنى النموذجى

ن404سويف ببنى النموذجى

ن438سويف ببنى النموذجى

ن446سويف بنى

ثانسويف بنى

ثانسويف بنى

ن610سويف بنى

راسبسويف بنى

راسبسويف بنى

راسبسويف بنى

ثانسويف بنى

ثانسويف بنى

راسبسويف بنى

راسبسويف بنى

ن543سويف بنى

ن576سويف بنى

ن530سويف بنى

ن414سويف بنى

ن515سويف بنى

راسبسويف بنى

ن477سويف بنى

ن426سويف بنى

راسبسويف بنى
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سويف بنىالعلمىمبصرحسين محمد الخير ابو الرحمن عبد152275

سويف بنىالعلمىمبصرروبى محمد على الرحمن عبد152276

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد الرحمن عبد152277

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد رجب فتحى الرحمن عبد152278

سويف بنىالعلمىمبصراللطيف عبد صابر جابر اللطيف عبد152279

سويف بنىالعلمىمبصرعلى حميده محمد كريم152280

سويف بنىالعلمىمبصرهللا خلف سليمان محمد حسن محمد152281

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد رشيد جمال محمد152282

سويف بنىالعلمىمبصرحسين هللا عبد المحسن عبد محمد152283

سويف بنىالعلمىمبصرالوهاب عبد سعيد تيسير محمود152284

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد على الدين نور معاذ152285

سويف بنىالعلمىمبصرحامد ابو حسن خيرى هشام152286

سويف بنىالعلمىمبصرسلطان شحاته ربيع يوسف152287

سويف بنىالعلمىمبصرعويس شعبان شحاته حسين152288

سويف بنىالعلمىمبصرالدايم عبد ثابت مصطفى عمر152289

سويف بنىالعلمىمبصرمصطفى بيومى محمود هللا عبد152290

سويف بنىالعلمىمبصربكرى حامد العليم عبد الرحمن عبد152291

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمود حسين مصطفى محمد152292

سويف بنىالعلمىمبصركامل جمعه رجب يوسف152293

سويف بنىالعلمىمبصراحمد دياب فتحى اسامه152294

سويف بنىالعلمىمبصرالرازق عبد حسين العاطى عبد احمد152295

سويف بنىالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد على احمد152296

سويف بنىالعلمىمبصرصالح حسن عطيه حسين152297

سويف بنىالعلمىمبصرسالم هللا حرز ثابت جمعه152298

سويف بنىالعلمىمبصرمحيسن سالمه محيسن هللا عبد152299

سويف بنىالعلمىمبصرالدين عز سعد نبيل الرحمن عبد152300

سويف بنىالعلمىمبصركامل عزت محمد عزت152301

سويف بنىالعلمىمبصرتوفيق سعداوى احمد محمد152302

سويف بنىالعلمىمبصرعزمى عوف ابو سعيد محمود152303

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد ناصر محمود152304

سويف بنىالعلمىمبصرمدكور محمود سيد مصطفى152305

سويف بنىالعلمىمبصرحميده سنوسى الدين كمال ياسين152306

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد سيد اشرف احمد152307

سويف بنىالعلمىمبصرشعبان الوهاب عبد الدين سعد اسالم152308

سويف بنىالعلمىمبصرامام محمد جمال ايمن152309

سويف بنىالعلمىمبصرسعد حداد حسن بسام152310

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد العظيم عبد يحى العظيم عبد152311

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد خالد محمد152312

سويف بنىالعلمىمبصرعلى زارع الوهاب عبد محمد152313

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد سيد مجدى محمد152314

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمود سيد محمود152315

سويف بنىالعلمىمبصرعويس محمد نادى محمود152316
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ن613سويف بنى

ن612سويف بنى

ن520سويف بنى

راسبسويف بنى

ثانسويف بنى

ن541.5سويف بنى

راسبسويف بنى

ن434سويف بنى

راسبسويف بنى

راسبسويف بنى

ن598سويف بنى

ثانسويف بنى

راسبسويف بنى

ثانسويف بنى

ن589سويف بنى

ثانسويف بنى

ثانسويف بنى

راسبسويف بنى

راسبسويف بنى

ن540سويف بنى

ن530سويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

ن440سويف ببنى الواسطى

ن560سويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

ن399سويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ن449سويف ببنى الواسطى

ن636سويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ن457.5سويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ن381سويف ببنى الواسطى

ن616سويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى
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سويف بنىالعلمىمبصرمصطفى السنوسى مصطفى محمود152317

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود بدوى شحات مصطفى152318

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد الصمد عبد محمد مصطفى152319

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد شحاته محمد معاذ152320

سويف بنىالعلمىمبصرعويس امين وحيد هشام152321

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود الفتاح عبد اسامه احمد152322

سويف بنىالعلمىمبصرالخالق عبد الرحمن عبد حسن احمد152323

سويف بنىالعلمىمبصرحسن محمد عادل احمد152324

سويف بنىالعلمىمبصرحفنى على عالء احمد152325

سويف بنىالعلمىمبصرالباسط عبد حسن فايز احمد152326

سويف بنىالعلمىمبصررشدى سريع ابو محمد احمد152327

سويف بنىالعلمىمبصرقرنى العزيز عبد نادى احمد152328

سويف بنىالعلمىمبصرالسالم عبد محمد السالم عبد ايمن152329

سويف بنىالعلمىمبصرالمحسن عبد محمد رمضان الدين حسام152330

سويف بنىالعلمىمبصرالمحسن عبد احمد احمد حمدى152331

سويف بنىالعلمىمبصراحمد ابراهيم احمد الباسط عبد152332

سويف بنىالعلمىمبصراحمد قرنى صابر الرحمن عبد152333

سويف بنىالعلمىمبصرعثمان شعبان محمد الرحمن عبد152334

سويف بنىالعلمىمبصرامام الفتاح عبد محمد الرحمن عبد152335

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود انور هاشم الرحمن عبد152336

سويف بنىالعلمىمبصرعمير النبى عبد ربيع عمر152337

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الغفار عبد طه كريم152338

سويف بنىالعلمىمبصراحمد ابراهيم احمد محمد152339

سويف بنىالعلمىمبصرطه حفنى بكرى محمد152340

سويف بنىالعلمىمبصرعلى محمد جمعه محمد152341

سويف بنىالعلمىمبصراحمد رمزى رجب محمد152342

سويف بنىالعلمىمبصراحمد فاروق رجب محمد152343

سويف بنىالعلمىمبصرمؤمن حسين سيد محمد152344

سويف بنىالعلمىمبصرعنان الشافى عبد عامر محمد152345

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد مصباح مؤمن محمد152346

سويف بنىالعلمىمبصرسليمان محمد يحى محمد152347

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود سيد سامى محمود152348

سويف بنىالعلمىمبصرعلى محمود عطا محمود152349

سويف بنىالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد محمد محمود152350

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد مصباح موافق مصباح152351

سويف بنىالعلمىمبصرسيد رمضان محمد مصطفى152352

سويف بنىالعلمىمبصرعلى فتحى محمد يوسف152353

سويف بنىالعلمىمبصرنظير الرحمن عبد نظير الرحمن عبد152354

سويف بنىالعلمىمبصرالعال عبد منصور العابدين زين احمد152355

سويف بنىالعلمىمبصرابراهيم يوسف حبشى بالل152356

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمد دياب احمد152357

سويف بنىالعلمىمبصرابراهيم ذكى السالم عبد احمد152358
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راسبسويف ببنى الواسطى

ن634سويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ن485اطواب

ن487اطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ن484اطواب

ثاناطواب

راسباطواب

راسباطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ن419اطواب

ثاناطواب

ن484اطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ن391اطواب

ثاناطواب

ن468اطواب

ن444اطواب

ن521اطواب

ن385اطواب

ن491اطواب

ن591اطواب

ن635اطواب

ن444اطواب

ن372اطواب

ن417اطواب

ثاناطواب

ن565اطواب

ثاناطواب

راسباطواب

ثاناطواب

راسببوش

ن606بوش
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سويف بنىالعلمىمبصرمحمد سيد كردى احمد152359

سويف بنىالعلمىمبصراحمد على محمد احمد152360

سويف بنىالعلمىمبصرسيد سيد جمال اسالم152361

سويف بنىالعلمىمبصرداهش عويس مبروك حماده152362

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمد محمد هللا عبد152363

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد عبده محمد عمار152364

سويف بنىالعلمىمبصرجوده بدوى حسين محمد152365

سويف بنىالعلمىمبصرالجواد عبد محمد خالد محمد152366

سويف بنىالعلمىمبصرعلى ابراهيم ناصر محمد152367

سويف بنىالعلمىمبصرالجواد عبد سيد الحميد عبد هشام152368

سويف بنىالعلمىمبصرالرحمن عبد مراد احمد هللا عبد152369

سويف بنىالعلمىمبصرالعزيز عبد هللا عبد احمد على152370

سويف بنىالعلمىمبصرفهيم على احمد على152371

سويف بنىالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد عاشور عمرو152372

سويف بنىالعلمىمبصرشاكر محمد الغنى عبد كريم152373

سويف بنىالعلمىمبصراحمد سيد عشرى جمال محمد152374

سويف بنىالعلمىمبصرعويس العاطى عبد على محمد152375

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود صادق صالح محمود152376

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد مجدى مصطفى152377

سويف بنىالعلمىمبصرالمطلب عبد المنعم عبد محمد المنعم عبد152378

سويف بنىالعلمىمبصرطه محمد خالد محمد152379

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمود الباسط عبد محمد152380

سويف بنىالعلمىمبصرعلى يسن ميهوب محمد152381

سويف بنىالعلمىمبصرسالم رمضان فتحى مصطفى152382

سويف بنىالعلمىمبصرسعيد محمد مصطفى كريم152383

سويف بنىالعلمىمبصرهللا عبد الفتاح عبد بهاء محمد152384

سويف بنىالعلمىمبصرعلى الحميد عبد تقى محمد152385

سويف بنىالعلمىمبصرسلومه سلمان عاطف محمد152386

سويف بنىالعلمىمبصراللطيف عبد محمود حنفى محمود152387

سويف بنىالعلمىمبصرعلى يسين رمضان محمود152388

سويف بنىالعلمىمبصرحسين سعيد سالم محمود152389

سويف بنىالعلمىمبصرسلومه محمود سيد مصطفى152390

سويف بنىالعلمىمبصرشعبان فوزى شعبان مصطفى152391

سويف بنىالعلمىمبصرالفضيل عبد معوض شعبان يوسف152392

سويف بنىالعلمىمبصرفاضل محمد الخير ابو احمد152393

سويف بنىالعلمىمبصراحمد على بيومى احمد152394

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد حجاج احمد152395

سويف بنىالعلمىمبصرهللا عبد بريك حمدى احمد152396

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمد شعبان احمد152397

سويف بنىالعلمىمبصرعوض حميده محمد احمد152398

سويف بنىالعلمىمبصرزيدان زيد ابو مديح احمد152399

سويف بنىالعلمىمبصرالجيد عبد عويس اشرف اسالم152400
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ثانبوش

ن629بوش

ن452بوش

راسببوش

ن349بوش

ثانبوش

راسببوش

ن401بوش

ثانبوش

راسببوش

ثانبوش

ثانبوش

ن517بوش

ثانبوش

ثانبوش

ثانبوش

راسببوش

ثانبوش

راسببوش

ثانبوش

راسببوش

ن618بوش

ثانبوش

ثانبوش

ن611المدينة اهناسيا

ن584المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن521المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن523المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن483المدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ن416المدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا
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سويف بنىالعلمىمبصرالعزيز عبد فهمى حماده اسالم152401

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد المولى عبد حمدى اسماعيل152402

سويف بنىالعلمىمبصراحمد سالمه احمد ايهاب152403

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد قرنى بكرى حسن152404

سويف بنىالعلمىمبصراحمد سلطان شعبان سلطان152405

سويف بنىالعلمىمبصرصادق سيد صادق سليم152406

سويف بنىالعلمىمبصرحسين احمد محمد سيد152407

سويف بنىالعلمىمبصرالنبى عبد حسين النبى عبد شعبان152408

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود لؤى محمود ضياء152409

سويف بنىالعلمىمبصرالسيد احمد محمد طه152410

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد الخير ابو الرحمن عبد152411

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد ادهم الرحمن عبد152412

سويف بنىالعلمىمبصرخالد عوض جبر الرحمن عبد152413

سويف بنىالعلمىمبصرجمعه رمضان رجب الرحمن عبد152414

سويف بنىالعلمىمبصرخليل على عمر الرحمن عبد152415

سويف بنىالعلمىمبصرالدين نجم شعبان عزت الرحمن عبد152416

سويف بنىالعلمىمبصرمبروك عويس سامى العزيز عبد152417

سويف بنىالعلمىمبصرحافظ اللطيف عبد جابر هللا عبد152418

سويف بنىالعلمىمبصرامام حلمى كامل هللا عبد152419

سويف بنىالعلمىمبصرابراهيم السالم عبد محمد هللا عبد152420

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد السيد عبد منصور هللا عبد152421

سويف بنىالعلمىمبصرعلى قرنى الفتاح عبد عمرو152422

سويف بنىالعلمىمبصرالوهاب عبد المهدى عبد مصطفى عمرو152423

سويف بنىالعلمىمبصرتمام كمال خالد كمال152424

سويف بنىالعلمىمبصرعزوز نعمان حسنين محمد152425

سويف بنىالعلمىمبصرخضر حسين رسالن محمد152426

سويف بنىالعلمىمبصرامين جنيدى النبى عبد محمد152427

سويف بنىالعلمىمبصرمهدلى النبى عبد عيد محمد152428

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمود احمد محمود152429

سويف بنىالعلمىمبصرهاشم حسن سيد محمود152430

سويف بنىالعلمىمبصراحمد الستار عبد مصطفى محمود152431

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد سالم صفوت مصطفى152432

سويف بنىالعلمىمبصرحامد ابو حسن احمد هشام152433

سويف بنىالعلمىمبصرجنيدى العظيم عبد صالح يسرى152434

سويف بنىالعلمىمبصرعلى كامل مهدلى محمد152435

سويف بنىالعلمىمبصرجنيدى جنيدى رمضان مصطفى152436

سويف بنىالعلمىمبصرسيد جابر احمد الرحمن عبد152437

سويف بنىالعلمىمبصرحسين محمد حسين احمد152438

سويف بنىالعلمىمبصرفرج جوده محروس جوده152439

سويف بنىالعلمىمبصرالغنى عبد معوض محمد حسام152440

سويف بنىالعلمىمبصرطالب ابو حسن ابراهيم حسن152441

سويف بنىالعلمىمبصرفتحى جمال خاطر حسين152442
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ن500المدينة اهناسيا

ن634المدينة اهناسيا

ن468المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ن493المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن613المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن608المدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن540المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن624المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

راسبببا

راسبببا

ثانببا

ثانببا

راسبببا
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سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الموجود عبد محمد الرحمن عبد152443

سويف بنىالعلمىمبصرعلى سيد مختار العاطى عبد152444

سويف بنىالعلمىمبصرسيد عويس محمد كرم152445

سويف بنىالعلمىمبصرالفتاح عبد ربيع محمد محمود152446

سويف بنىالعلمىمبصرتوحيد منير محمد محمود152447

سويف بنىالعلمىمبصرطالب ابو حسن سيد مصطفى152448

سويف بنىالعلمىمبصرعيد عبيد محمد مصطفى152449

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد عيد محمد نور152450

سويف بنىالعلمىمبصرتوفيق سيد صبحى هشام152451

سويف بنىالعلمىمبصرهالل فتحى رجب احمد152452

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد هللا عبد مختار احمد152453

سويف بنىالعلمىمبصرجاد شاكر نادى احمد152454

سويف بنىالعلمىمبصراحمد زكى احمد الرحمن عبد152455

سويف بنىالعلمىمبصرالفضيل عبد السالم عبد اللطيف عبد محمود152456

سويف بنىالعلمىمبصرمنتصر قرنى مسعود مصطفى152457

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد جالل احمد152458

سويف بنىالعلمىمبصرذكى سعد عاطف احمد152459

سويف بنىالعلمىمبصرالغنى عبد يسين الغنى عبد احمد152460

سويف بنىالعلمىمبصرالمعطى عبد زهير قرنى احمد152461

سويف بنىالعلمىمبصرمتولى كساب متولى احمد152462

سويف بنىالعلمىمبصراللهى عبد الحميد عبد مجدى احمد152463

سويف بنىالعلمىمبصرحسن حفنى محمد احمد152464

سويف بنىالعلمىمبصرهاشم معوض مصطفى احمد152465

سويف بنىالعلمىمبصرالوهاب عبد التواب عبد جمال اسالم152466

سويف بنىالعلمىمبصرالرحمن عبد سيد محروس سيد152467

سويف بنىالعلمىمبصرزكى صالح ناصر صالح152468

سويف بنىالعلمىمبصرسليم شحاته اشرف الرحمن عبد152469

سويف بنىالعلمىمبصرالمعطى عبد زهير محمد هللا عبد152470

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد رجب احمد محمد152471

سويف بنىالعلمىمبصركامل الوهاب عبد خالد محمد152472

سويف بنىالعلمىمبصرالحفيظ عبد سيد على محمد152473

سويف بنىالعلمىمبصرحسن مصطفى الرحيم عبد مصطفى152474

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد رجب ربيع ابراهيم152475

سويف بنىالعلمىمبصرالوهاب عبد دهشان محمد احمد152476

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد احمد152477

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد عرفه سعيد اسالم152478

سويف بنىالعلمىمبصراحمد هاشم جابر بالل152479

سويف بنىالعلمىمبصرسالم الدين عزيز مصطفى خالد152480

سويف بنىالعلمىمبصرخلف سعد خلف زياد152481

سويف بنىالعلمىمبصرحسن اسماعيل خميس شعبان152482

سويف بنىالعلمىمبصرجابر السالم عبد محمود هللا عبد152483

سويف بنىالعلمىمبصرسالم عالم العز ابو عالء152484
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راسبببا

ثانببا

ثانببا

ن383ببا

راسبببا

ثانببا

ن438ببا

راسبببا

راسبببا

ن456ببا

ن375ببا

ثانببا

راسبببا

متخلفببا

راسبببا

ثانالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ن630الحمراء قمبش

راسبالحمراء قمبش

راسبالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ن617الحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

ن492راشين صفط

ثانراشين صفط

راسبراشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

ن532راشين صفط

ثانراشين صفط
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سويف بنىالعلمىمبصرتمام فوزى احمد عمر152485

سويف بنىالعلمىمبصرمحروس محمد احمد عمر152486

سويف بنىالعلمىمبصرالبر عبد سعد عابدين كريم152487

سويف بنىالعلمىمبصرالغنى عبد عوض سيد محمد152488

سويف بنىالعلمىمبصرمعتوق سيد شعبان محمد152489

سويف بنىالعلمىمبصرعلى شعبان على محمد152490

سويف بنىالعلمىمبصرحسين عرفه حسين محمود152491

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد امين سعد محمود152492

سويف بنىالعلمىمبصرشحات المولى عبد محمد محمود152493

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمود محمد محمود152494

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الصمد عبد عربى مروان152495

سويف بنىالعلمىمبصرالبر عبد سعد نبيل مصطفى152496

سويف بنىالعلمىمبصرالحكيم عبد الرازق عبد جمال ابراهيم152497

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد شباط مسعود ربيع احمد152498

سويف بنىالعلمىمبصرحسن على سمير احمد152499

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمد عاشور احمد152500

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد نادى عاطف احمد152501

سويف بنىالعلمىمبصراحمد حسنى عثمان احمد152502

سويف بنىالعلمىمبصرعلى حسين المولى عبد حسين152503

سويف بنىالعلمىمبصرمعوض محمد ابراهيم حمدى152504

سويف بنىالعلمىمبصرهللا عبد على احمد خالد152505

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمود احمد هللا عبد152506

سويف بنىالعلمىمبصرمرزوق حسين حسن شعبان هللا عبد152507

سويف بنىالعلمىمبصراسماعيل السعود ابو شعبان كريم152508

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود محمد مسيرب ابراهيم محمد152509

سويف بنىالعلمىمبصررمضان سعد احمد محمد152510

سويف بنىالعلمىمبصرحسين ابراهيم اشرف محمد152511

سويف بنىالعلمىمبصرعيسوى على مراد حسن محمد152512

سويف بنىالعلمىمبصرعلوانى هللا عبد حسنى محمد152513

سويف بنىالعلمىمبصرمعوض محمد حمدى محمد152514

سويف بنىالعلمىمبصرسعيد الوهاب عبد رزق محمد152515

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد على شعبان محمد152516

سويف بنىالعلمىمبصرطه شعبان طارق محمد152517

سويف بنىالعلمىمبصرحسونه حسنى احمد محمود152518

سويف بنىالعلمىمبصرسكران هشيمه ابو خليفه مصطفى152519

سويف بنىالعلمىمبصرشريعى على شعبان معتصم152520

سويف بنىالعلمىمبصرهللا عبد سيد محمد هشام152521

سويف بنىالعلمىمبصرتمام محمد سيد احمد152522

سويف بنىالعلمىمبصرعلى العظيم عبد رمضان اسالم152523

سويف بنىالعلمىمبصرالباب فتح فهمى شحاته الرحمن عبد152524

سويف بنىالعلمىمبصرالجواد عبد سويهى عمار الرحمن عبد152525

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد عيسى مصطفى عمرو152526
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سويف بنىالعلمىمبصرالرؤف عبد احمد هشيمه ابو محمد152527

سويف بنىالعلمىمبصرحميده العظيم عبد احمد محمد152528

سويف بنىالعلمىمبصرسليمان سيد جمال محمد152529

سويف بنىالعلمىمبصرمهران محمد خلوصى احمد152530

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد محمد احمد152531

سويف بنىالعلمىمبصرعلى كمال رمضان اسالم152532

سويف بنىالعلمىمبصرعالم بركات حماده شريف152533

سويف بنىالعلمىمبصرطه الحليم عبد رضا طارق152534

سويف بنىالعلمىمبصرالغفار عبد محمد محمود الرحمن عبد152535

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمد كريم152536

سويف بنىالعلمىمبصرمصطفى محمد طه محمد152537

سويف بنىالعلمىمبصريوسف الحكيم عبد ربيع محمود152538

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد درويش احمد بكر ابو152539

سويف بنىالعلمىمبصرحسن فايز بدرى بكر ابو152540

سويف بنىالعلمىمبصرالعز ابو اللطيف عبد طلعت عبيده ابو152541

سويف بنىالعلمىمبصراحمد انور رشدى احمد152542

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد على عثمان احمد152543

سويف بنىالعلمىمبصرحافظ الحكيم عبد محمد احمد152544

سويف بنىالعلمىمبصرحسن المنعم عبد محمد احمد152545

سويف بنىالعلمىمبصرفارس محمد احمد محمد اسالم152546

سويف بنىالعلمىمبصرعطيه امين محمد خالد الفاروق152547

سويف بنىالعلمىمبصرعلى امين ابراهيم خليل152548

سويف بنىالعلمىمبصراحمد شحاته هشيمه ابو شحاته152549

سويف بنىالعلمىمبصرناجى العظيم عبد محمد الرحمن عبد152550

سويف بنىالعلمىمبصردرويش محمد العظيم عبد شعبان العظيم عبد152551

سويف بنىالعلمىمبصرالهادى عبد مشرف فايز مسعود عمر152552

سويف بنىالعلمىمبصرعلى سيد على عمرو152553

سويف بنىالعلمىمبصراحمد فتحى عصام فتحى152554

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمد احمد محمد152555

سويف بنىالعلمىمبصرابراهيم ناجح احمد محمد152556

سويف بنىالعلمىمبصرعيد احمد رجب محمد152557

سويف بنىالعلمىمبصرحسن رجائى احمد طارق محمد152558

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمد طه محمد152559

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد محمود طه محمد152560

سويف بنىالعلمىمبصرصادق على عاطف محمد152561

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد فتحى عاطف محمد152562

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود على محمود محمد152563

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد حسن احمد محمود152564

سويف بنىالعلمىمبصرالحافظ عبد احمد محمد محمود152565

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد معوض حسن مصطفى152566

سويف بنىالعلمىمبصركامل حسن ناصر مصطفى152567

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمد محمود محمد152568
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سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد عويس جمال احمد152569

سويف بنىالعلمىمبصرالوهاب عبد صابر محمد احمد152570

سويف بنىالعلمىمبصريمنى سيد شعبان اسامه152571

سويف بنىالعلمىمبصرحسن ابراهيم ربيع اسالم152572

سويف بنىالعلمىمبصرعلى هللا جاد سالم اسالم152573

سويف بنىالعلمىمبصرحسن الستار عبد سليم امير152574

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد طلعت ربيع سمير152575

سويف بنىالعلمىمبصرعلى العظيم عبد خميس طه152576

سويف بنىالعلمىمبصرالجيد عبد عوض الصغير محمد الرحمن عبد152577

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد رمضان اللطيف عبد152578

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد عدلى شعبان على152579

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمد محمد عمر152580

سويف بنىالعلمىمبصرقنديل العظيم عبد احمد محمد152581

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمد احمد محمد152582

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد جمال ربيع محمد152583

سويف بنىالعلمىمبصرالعال ابو ابراهيم صالح محمد152584

سويف بنىالعلمىمبصرابراهيم فكرى على محمد152585

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد حسن صابر مصطفى152586

سويف بنىالعلمىمبصرهللا عبد احمد محمد منصور152587

سويف بنىالعلمىمبصرالحليم عبد النعمان ابو مصطفى نعمان152588

المنياالعلمىمبصرمحمود الرؤف عبد على ابراهيم152589

المنياالعلمىمبصرطه صابر عاطف احمد152590

المنياالعلمىمبصرمحمود محمد عيسى احمد152591

المنياالعلمىمبصرمحمود الشيخ احمد محمد احمد152592

المنياالعلمىمبصرالكريم عبد العينين ابو محمود حامد اسامه152593

المنياالعلمىمبصرعطيه ضاحى اشرف اسالم152594

المنياالعلمىمبصرحسن محمد عادل اسالم152595

المنياالعلمىمبصربادى فرغلى احمد حاتم152596

المنياالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد رضا رائد152597

المنياالعلمىمبصرخليفه شعبان خالد زياد152598

المنياالعلمىمبصرمحمد سيد ناصر سيد152599

المنياالعلمىمبصرمحمد على عثمان شهاب152600

المنياالعلمىمبصرسيد سعد منتصر طارق152601

المنياالعلمىمبصرمحمود تونى محمود طه152602

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد المنعم عبد خالد الرحمن عبد152603

المنياالعلمىمبصرمحمود اسماعيل محمد الرحمن عبد152604

المنياالعلمىمبصرالحسن ابو على محمد الرحمن عبد152605

المنياالعلمىمبصراسماعيل فاروق محمد الرحمن عبد152606

المنياالعلمىمبصرحامد محمد نبيل الرحمن عبد152607

المنياالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد محمد العظيم عبد152608

المنياالعلمىمبصراحمد حسنى على عالء152609

المنياالعلمىمبصرمحمود سيد الحميد عبد على152610
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المنياالعلمىمبصرمحمود تونى جمال عمر152611

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد المنعم عبد احمد مازن152612

المنياالعلمىمبصرجمعه عطيه خلف محمد152613

المنياالعلمىمبصرحسن صادق المنعم عبد محمد152614

المنياالعلمىمبصرالغنى عبد الحميد عبد مجدى محمد152615

المنياالعلمىمبصرحسين محروس مصطفى محمد152616

المنياالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود عاطف محمود152617

المنياالعلمىمبصرمحمد شحاته على محمود152618

المنياالعلمىمبصرحامد محمد نبيل مصطفى152619

المنياالعلمىمبصرمحمد يسرى محمد يسرى152620

المنياالعلمىمبصررياض فواز محمد يوسف152621

المنياالعلمىمبصراحمد خليفه شعبان احمد152622

المنياالعلمىمبصرعلى رمضان عماد اسامه152623

المنياالعلمىمبصرمحمد احمد محمود اسامه152624

المنياالعلمىمبصراحمد حمدى وليد حمدى152625

المنياالعلمىمبصرجوده الحميد عبد جمال رجب152626

المنياالعلمىمبصرمطاوع خميس عرفه الرحمن عبد152627

المنياالعلمىمبصرابراهيم قطب احمد عمر152628

المنياالعلمىمبصرنصر على احمد محمد152629

المنياالعلمىمبصرمحمد احمد رجب محمد152630

المنياالعلمىمبصرمحمد خلف السالم عبد محمد152631

المنياالعلمىمبصرحافظ محمد عالء محمد152632

المنياالعلمىمبصرداود محمد فتحى محمد152633

المنياالعلمىمبصراحمد منير مصطفى محمد152634

المنياالعلمىمبصرحسين موسى جمال محمود152635

المنياالعلمىمبصرمحمد سليمان حلمى محمود152636

المنياالعلمىمبصرعرفات ابراهيم عيد مصطفى152637

المنياالعلمىمبصرعلى احمد محمد مصطفى152638

المنياالعلمىمبصرحافظ الفتاح عبد حجازى احمد152639

المنياالعلمىمبصرمحمد خلف رمضان احمد152640

المنياالعلمىمبصراحمد ابراهيم العابدين زين احمد152641

المنياالعلمىمبصرمحمد عثمان صالح احمد152642

المنياالعلمىمبصرمحمود احمد الحليم عبد احمد152643

المنياالعلمىمبصرالمنعم عبد صالح محمد احمد152644

المنياالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد احمد اسالم152645

المنياالعلمىمبصرمحمد على محمد جمال152646

المنياالعلمىمبصرالليل ابو يوسف رجب حسن152647

المنياالعلمىمبصرالمجيد عبد حسن ربيع حسن152648

المنياالعلمىمبصرالسالم عبد على محمد حسن152649

المنياالعلمىمبصراحمد المصرى سعيد حسين152650

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد حسن ياسر حسين152651

المنياالعلمىمبصرعلى حسين وردانى حمزه152652
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راسبالعدوة

راسبالعدوة

راسبالعدوة

راسبالعدوة

راسبالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

راسبالعدوة

راسبالعدوة

راسبالعدوة

راسبالعدوة

ثانالعدوة

راسبالعدوة

ثانمغاغة

راسبمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ن387مغاغة

ن509مغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ن372.5مغاغة

راسبمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة
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المنياالعلمىمبصرهاشم الحميد عبد الرحمن عبد خالد152653

المنياالعلمىمبصرحسن محمد رجب محمد رجب152654

المنياالعلمىمبصرالصمد عبد على حسن راضى152655

المنياالعلمىمبصرمحمد شعالن خلف رمضان152656

المنياالعلمىمبصرحسن محمد احمد هللا عبد152657

المنياالعلمىمبصرالمقصود عبد غريب جمال هللا عبد152658

المنياالعلمىمبصرالطيب حسن خالد الرحمن عبد152659

المنياالعلمىمبصراللطيف عبد السيد رجب الرحمن عبد152660

المنياالعلمىمبصرطه جالل ابراهيم الدين عالء152661

المنياالعلمىمبصرحسن سعيد خالد عمر152662

المنياالعلمىمبصرحسين زيد ابو عصام عمرو152663

المنياالعلمىمبصرصادق رمضان مصطفى عمرو152664

المنياالعلمىمبصراحمد هللا عبد شعبان محمد152665

المنياالعلمىمبصراحمد حسين محمود محمد152666

المنياالعلمىمبصراحمد محمد احمد محمود152667

المنياالعلمىمبصرسعد محمد رجب محمود152668

المنياالعلمىمبصرمحمد فاروق العظيم عبد مصطفى152669

المنياالعلمىمبصرمحمد صالح مهدى مصطفى152670

المنياالعلمىمبصرالعليم عبد الحميد عبد الليل ابو هيثم152671

المنياالعلمىمبصراحمد محمد محمد هانى152672

المنياالعلمىمبصرهديه محمود كامل حسن احمد152673

المنياالعلمىمبصرخضيرى حسين الرحيم عبد احمد152674

المنياالعلمىمبصرمرسى ابراهيم محمد احمد152675

المنياالعلمىمبصرزيد ابو احمد محمود احمد152676

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد المجيد عبد راضى اسامه152677

المنياالعلمىمبصراحمد صابر سليمان اسامه152678

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد ابراهيم جمعه حجاج152679

المنياالعلمىمبصرمحمد حسين حشمت حسين152680

المنياالعلمىمبصرمحمود راضى احمد خالد152681

المنياالعلمىمبصرطلب محمود ربيع طارق152682

المنياالعلمىمبصرعلى احمد الوهاب عبد لطفى الرحمن عبد152683

المنياالعلمىمبصرمحمد عمر مجدى الرحمن عبد152684

المنياالعلمىمبصرالغنى عبد محمد محمد الرحمن عبد152685

المنياالعلمىمبصرالسيد مصطفى محمد الرحمن عبد152686

المنياالعلمىمبصرطه الموجود عبد حمدى عالء152687

المنياالعلمىمبصرراضى سلطان محمد على152688

المنياالعلمىمبصرمحمد عمر بدر عمر152689

المنياالعلمىمبصراحمد جمال احمد محمد152690

المنياالعلمىمبصرالسيد حسن احمد محمد152691

المنياالعلمىمبصرابراهيم خضر شعبان محمد152692

المنياالعلمىمبصرالحفيظ عبد محمد الجواد عبد محمد152693

المنياالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد كمال محمد152694
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ثانمغاغة

ن411مغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

راسبمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

راسبمغاغة

ثانمغاغة

راسبمغاغة

ثانمغاغة

ن386مزار بنى

راسبمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

راسبمزار بنى

ثانمزار بنى

ن610مزار بنى

راسبمزار بنى

راسبمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ن436مزار بنى

راسبمزار بنى

راسبمزار بنى

راسبمزار بنى

ن394مزار بنى

ن371مزار بنى

ثانمزار بنى

راسبمزار بنى

ثانمزار بنى

ن597مزار بنى

ن540مزار بنى
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المنياالعلمىمبصرحسن عنتر نشأت محمد152695

المنياالعلمىمبصرخالد محمد نور محمد152696

المنياالعلمىمبصرالدين نصر حشمت ابراهيم محمود152697

المنياالعلمىمبصراسماعيل حمزه بالل محمود152698

المنياالعلمىمبصرخليفه عيد سعيد محمود152699

المنياالعلمىمبصرابراهيم محمد مدحت مروان152700

المنياالعلمىمبصرشلقامى محمد احمد مصطفى152701

المنياالعلمىمبصرمحمد محمد كامل مصطفى152702

المنياالعلمىمبصرعزات محمود عيد حماده152703

المنياالعلمىمبصرمحمود على محمود خالد152704

المنياالعلمىمبصرمحمد عمر اسماعيل الرحمن عبد152705

المنياالعلمىمبصراحمد محمد على العزيز عبد152706

المنياالعلمىمبصربركات احمد محمد اشرف محمد152707

المنياالعلمىمبصرعلى احمد محمد مصطفى152708

المنياالعلمىمبصرخليفه محمد محمد مصطفى152709

المنياالعلمىمبصراحمد محمد جمال هادى152710

المنياالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد السميع عبد حسام152711

المنياالعلمىمبصرالرازق عبد محمد رضا ابراهيم152712

المنياالعلمىمبصرمحمد ابراهيم عالء ابراهيم152713

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد جمعه اشرف احمد152714

المنياالعلمىمبصرعلى محمد على احمد152715

المنياالعلمىمبصراحمد صبحى محمد احمد152716

المنياالعلمىمبصرابراهيم صاوى ابراهيم اسالم152717

المنياالعلمىمبصريونس رشدى اشرف اسالم152718

المنياالعلمىمبصرحسانين كمال محمد الحسن محمد المعتصم152719

المنياالعلمىمبصرالليل ابو العظيم عبد الصغير محمد حمزه152720

المنياالعلمىمبصرعلى ناجح ناجح شهاب152721

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد رمضان رجب هللا عبد152722

المنياالعلمىمبصردردير محمد دردير محمد152723

المنياالعلمىمبصراحمد حمدى رمضان محمد152724

المنياالعلمىمبصرمرسى سالمه صابر محمد152725

المنياالعلمىمبصرهللا عبد اللطيف عبد محمد محمود152726

المنياالعلمىمبصرالسيد محمد عاطف مصطفى152727

المنياالعلمىمبصرمحمد شحاته عمر مصطفى152728

المنياالعلمىمبصرحسن محمد رضا هشام152729

المنياالعلمىمبصرمحمود محمد شعبان يوسف152730

المنياالعلمىمبصرحسن محمود شعبان يوسف152731

المنياالعلمىمبصرمحمد شحاته محمد يوسف152732

المنياالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد فتحى محمد152733

المنياالعلمىمبصرمحمد الباب فتح عالء الستار عبد152734

المنياالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد خلف محمد152735

المنياالعلمىمبصرهللا عبد احمد صالح احمد152736
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ن490مزار بنى

ن491مزار بنى

راسبمزار بنى

ن369مزار بنى

ثانمزار بنى

راسبمزار بنى

راسبمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

راسبابوجرج

راسبابوجرج

راسبابوجرج

ثانابوجرج

راسبابوجرج

راسبالقيـس

ثانالقيـس

ن556القيـس

راسبالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

راسبالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ن433القيـس

ن411القيـس

ثانالقيـس

ن369القيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ن424القيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

ثانالقيـس

راسبالقيـس

راسبالقيـس

ثان(النصر سيف) بردونة
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المنياالعلمىمبصرالغنى عبد نجيب محمد احمد152737

المنياالعلمىمبصراحمد عطيه هالل حماده152738

المنياالعلمىمبصرمحمود القادر عبد صالح عاصم152739

المنياالعلمىمبصراحمد محمد محمد الباسط عبد152740

المنياالعلمىمبصررسيم كريم عيد عالء152741

المنياالعلمىمبصرقويه سمره ابو الموجود عبد على152742

المنياالعلمىمبصرمحمد شعبان محمد عمرو152743

المنياالعلمىمبصرمحمد حمدى حارس محمد152744

المنياالعلمىمبصرمحمد حمدى عيد محمد152745

المنياالعلمىمبصرعلى محمد رمضان محمود152746

المنياالعلمىمبصرالرحيم عبد رجب الوهاب عبد محمود152747

المنياالعلمىمبصرالغنى عبد شحاته سيد مصطفى152748

المنياالعلمىمبصرالحليم عبد الدايم عبد احمد ابراهيم152749

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد اسامه احمد152750

المنياالعلمىمبصرراسخ خلف سعد احمد152751

المنياالعلمىمبصرمعروف ماهر محمد احمد152752

المنياالعلمىمبصرالباقى عبد حسن حماده ايهاب152753

المنياالعلمىمبصرعباس محمد عباس خالد152754

المنياالعلمىمبصرالعظيم عبد احمد محمد خالد152755

المنياالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد شريف152756

المنياالعلمىمبصرهللا عبد امين احمد شهاب152757

المنياالعلمىمبصرحافظ الباقى عبد محمود الرحمن عبد152758

المنياالعلمىمبصرمحمود على محمود الرحمن عبد152759

المنياالعلمىمبصرالعظيم عبد رجب حمدى محمد152760

المنياالعلمىمبصرعلى الحليم عبد محمود محمد152761

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد جمعه السعدى مصطفى152762

المنياالعلمىمبصرعثمان احمد رضا مصطفى152763

المنياالعلمىمبصرعلى حسن رمضان مصطفى152764

المنياالعلمىمبصرعلى دكرورى الحميد عبد على وليد152765

المنياالعلمىمبصرصاوى شحاته فتحى احمد152766

المنياالعلمىمبصرمنازع هللا عبد محمود احمد152767

المنياالعلمىمبصررمضان الدسوقى ابراهيم مجدى احمد152768

المنياالعلمىمبصرمحمدين امين العيون ابو اسالم152769

المنياالعلمىمبصرحسن حمدى حربى اسالم152770

المنياالعلمىمبصررمضان رمضان سيد اسالم152771

المنياالعلمىمبصرالغنى عبد جمال احمد حسام152772

المنياالعلمىمبصرحسن دمرداش حسن حسين152773

المنياالعلمىمبصرزيدان رسمى محمد جاسم152774

المنياالعلمىمبصرمحمد رياض احمد هللا عبد152775

المنياالعلمىمبصرالصغير محمد الحافظ عبد على هللا عبد152776

المنياالعلمىمبصرغريب مخلوف على الرحمن عبد152777

المنياالعلمىمبصرمحمد فتحى سيد الرحمن عبد152778
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ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

راسب(النصر سيف) بردونة

راسب(النصر سيف) بردونة

راسب(النصر سيف) بردونة

راسب(النصر سيف) بردونة

ن538مطاى

ثانمطاى

ن437مطاى

ثانمطاى

راسبمطاى

راسبمطاى

راسبمطاى

ثانمطاى

راسبمطاى

راسبمطاى

ثانمطاى

راسبمطاى

ن527مطاى

راسبمطاى

راسبمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

راسبسمالوط

راسبسمالوط

راسبسمالوط

ن624سمالوط

ن442سمالوط

ثانسمالوط

راسبسمالوط

راسبسمالوط

راسبسمالوط

ثانسمالوط

ن457سمالوط

ثانسمالوط

راسبسمالوط
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المنياالعلمىمبصرمحمد محمد على عاصم152779

المنياالعلمىمبصرعلى خلف محمد على152780

المنياالعلمىمبصرمحمد سيد على سيد152781

المنياالعلمىمبصرمحمود طوسن محمود طارق152782

المنياالعلمىمبصرسنوسى شمس سمير كريم152783

المنياالعلمىمبصرسوبى فاروق عماد كريم152784

المنياالعلمىمبصراسماعيل صديق احمد محمد152785

المنياالعلمىمبصركامل فتحى سالمه محمد152786

المنياالعلمىمبصرمحمد عقيلى مديح محمد152787

المنياالعلمىمبصرشعبان حسن محمد محمود152788

المنياالعلمىمبصرمحمد تونى النبى عبد مصطفى152789

المنياالعلمىمبصرالغنى عبد الحفيظ عبد اشرف يوسف152790

المنياالعلمىمبصراحمد رشدى فؤاد يوسف152791

المنياالعلمىمبصرسالم الصغير محمد سيد ادهم152792

المنياالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد هللا عبد محمد152793

المنياالعلمىمبصرمحمد ابراهيم بكر ابو احمد152794

المنياالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد الرحيم عبد احمد152795

المنياالعلمىمبصرالعظيم عبد شحاته المنعم عبد احمد152796

المنياالعلمىمبصرالغنى عبد خفاجه رجب بدر152797

المنياالعلمىمبصرالغنى عبد فضل حسن حسام152798

المنياالعلمىمبصرالحافظ عبد نصر انور الحافظ عبد152799

المنياالعلمىمبصرعبده رمضان ابراهيم هللا عبد152800

المنياالعلمىمبصرمصطفى صادق على هللا عبد152801

المنياالعلمىمبصرعلى احمد هشام هللا عبد152802

المنياالعلمىمبصرحسن على حسن على152803

المنياالعلمىمبصرمحمد سيد يحيى عمار152804

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد شعبان احمد كريم152805

المنياالعلمىمبصرمتولى على خلف كريم152806

المنياالعلمىمبصراحمد التواب عبد احمد محمد152807

المنياالعلمىمبصرتوفيق محمد اسماعيل محمد152808

المنياالعلمىمبصرالمنعم عبد محمود حسين محمد152809

المنياالعلمىمبصرنجيب فوزى صابر محمد152810

المنياالعلمىمبصراحمد عمار ناجح محمود152811

المنياالعلمىمبصرمحمود سيف محمود مصطفى152812

المنياالعلمىمبصرالعليم عبد محمود طه احمد152813

المنياالعلمىمبصرمصطفى محمد فرغلى احمد152814

المنياالعلمىمبصرمحمد صبيحى محمد احمد152815

المنياالعلمىمبصرمحمد عثمان محمد احمد152816

المنياالعلمىمبصرمحمد شحاته محمد عالء152817

المنياالعلمىمبصرعلى محمد على مؤمن152818

المنياالعلمىمبصرالمنعم عبد نبيل خالد محمد152819

المنياالعلمىمبصرالسالم عبد ناجى عامر محمد152820
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راسبسمالوط

راسبسمالوط

ن445.5سمالوط

راسبسمالوط

راسبسمالوط

ن563.5سمالوط

راسبسمالوط

راسبسمالوط

راسبسمالوط

راسبسمالوط

راسبسمالوط

راسبسمالوط

راسبسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ن494الفكرية

ن445الفكرية

راسبالفكرية

راسبالفكرية

ن477الفكرية

ن521الفكرية

ن484الفكرية

ن471الفكرية

ن606الفكرية

ن514الفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ن525الفكرية

ن490الفكرية

ن528الفكرية

ثانالفكرية

ن394الفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

راسب(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن469(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

راسب(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ن463(اسماعيل جمال) اتليدم
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المنياالعلمىمبصرالعاطى عبد سيد العاطى عبد محمد152821

المنياالعلمىمبصرالنظير عبد محمد عزت محمد152822

المنياالعلمىمبصرالرحيم عبد سيد على محمد152823

المنياالعلمىمبصرالجابر عبد منير على محمد152824

المنياالعلمىمبصرالرحمن عبد هللا فرج هاشم محمد152825

المنياالعلمىمبصريوسف مصطفى السادات محمود152826

المنياالعلمىمبصرعلى حلمى طه مصطفى152827

المنياالعلمىمبصرالقادر عبد توفيق فرغلى مصطفى152828

المنياالعلمىمبصرالجابر عبد منير محمد مصطفى152829

المنياالعلمىمبصرمرسى احمد على ياسين152830

المنياالعلمىمبصرطلبه على احمد ايهاب ابى152831

المنياالعلمىمبصرعلى الرؤف عبد انور احمد152832

المنياالعلمىمبصرزيدان محمد عمرو احمد152833

المنياالعلمىمبصراحمد ناجى صبحى احمد152834

المنياالعلمىمبصرحسين الحكيم عبد صالح احمد152835

المنياالعلمىمبصرصادق على محمد احمد152836

المنياالعلمىمبصرمحمود رجب مصطفى احمد152837

المنياالعلمىمبصرشحاته التواب عبد رفعت اسامه152838

المنياالعلمىمبصرالمالك عبد فوزى صفوت بركات152839

المنياالعلمىمبصرالرسول عبد الغنى عبد ثابت طارق152840

المنياالعلمىمبصرحسين زغلول طارق هللا عبد152841

المنياالعلمىمبصرمحمد احمد محمد هللا عبد152842

المنياالعلمىمبصرهللا عبد مكرم عمر الرحمن عبد152843

المنياالعلمىمبصرعباس يونس مصطفى الرحمن عبد152844

المنياالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد ياسر الرحمن عبد152845

المنياالعلمىمبصرطلبه على احمد ايهاب على152846

المنياالعلمىمبصرمهنى طه مهنى على152847

المنياالعلمىمبصرسيد فاروق اشرف محمد152848

المنياالعلمىمبصرهاشم محمد خالد محمد152849

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد الغنى عبد صابر محمد152850

المنياالعلمىمبصرعلى حمدى عاطف محمد152851

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد معروف يحيى محمد152852

المنياالعلمىمبصرهاشم حلمى اشرف محمود152853

المنياالعلمىمبصرمنصور عثمان ربيعى محمود152854

المنياالعلمىمبصرمجاهد الصبور عبد شاهر مصطفى152855

المنياالعلمىمبصرمحمود الفتاح عبد محمود مصطفى152856

المنياالعلمىمبصرمحمد محمد زكريا يوسف152857

المنياالعلمىمبصرحسن صالح حسن ابراهيم152858

المنياالعلمىمبصرحسانين شحاته خلف احمد152859

المنياالعلمىمبصرالعاطى عبد الوهاب عبد عاطف احمد152860

المنياالعلمىمبصرالحكم عبد سيد ماهر احمد152861

المنياالعلمىمبصرسالمه بكر شحاته عالء152862
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راسب(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

راسب(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

راسب(اسماعيل جمال) اتليدم

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

راسبملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبملوى

ن358ملوى

ن396ملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبملوى

ثانملوى

راسبملوى

ثانملوى

راسبملوى

ثانملوى

ثانملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبملوى

راسبخالد بنى

ثانخالد بنى

ثانخالد بنى

راسبخالد بنى

راسبخالد بنى
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المنياالعلمىمبصرخليفه محمد جمال عمر152863

المنياالعلمىمبصرعلى سالم احمد كريم152864

المنياالعلمىمبصرمبروك الحكيم عبد سمير محسن152865

المنياالعلمىمبصرحسن احمد مصطفى محمد152866

المنياالعلمىمبصريونس حسين ناصر محمد152867

المنياالعلمىمبصرشحات على سيد محمود152868

المنياالعلمىمبصرضاحى هللا عطا امين احمد152869

المنياالعلمىمبصراحمد هديه محمد احمد152870

المنياالعلمىمبصرالوهاب عبد ابراهيم محمد طه152871

المنياالعلمىمبصرحفنى محمد عامر الرحمن عبد152872

المنياالعلمىمبصرعلى الدين شمس كمال الرحمن عبد152873

المنياالعلمىمبصربخيت فريد احمد هللا عبد152874

المنياالعلمىمبصرتوفيق عزت محمد هللا عبد152875

المنياالعلمىمبصرهللا خلف حامد عربى على152876

المنياالعلمىمبصرهللا خلف حامد على محمد152877

المنياالعلمىمبصرابراهيم سيد محجوب محمد محمد152878

المنياالعلمىمبصرصابر مطاوع نادى محمد152879

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد طلعت محمد محمود152880

المنياالعلمىمبصرالحفيظ عبد مخيمر مدحت منصور152881

المنياالعلمىمبصرسباق خليفه شحاته هانى152882

المنياالعلمىمبصرالظاهر عبد الحفيظ عبد محمد ابراهيم152883

المنياالعلمىمبصرابراهيم سميح العال عبد احمد152884

المنياالعلمىمبصرالرحيم عبد عثمان هشام احمد152885

المنياالعلمىمبصرسميح العال عبد عون ايمن152886

المنياالعلمىمبصرالمنعم عبد توفيق الهادى عبد حامد152887

المنياالعلمىمبصروريث المالك عبد محمود عاطف152888

المنياالعلمىمبصركامل رجب اسامه الرحمن عبد152889

المنياالعلمىمبصرقطب سمير صابر الرحمن عبد152890

المنياالعلمىمبصرمحمد عمر رمضان هللا عبد152891

المنياالعلمىمبصرالرحمن عبد الهادى عبد المجيد عبد هللا عبد152892

المنياالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد الوهاب عبد152893

المنياالعلمىمبصرعلى عرابى على عرابى152894

المنياالعلمىمبصرعلى فوزى ماهر على152895

المنياالعلمىمبصرمحمد فرغلى محمد عمرو152896

المنياالعلمىمبصرالقادر عبد العزيز عبد فتحى كريم152897

المنياالعلمىمبصرمحمد على اشرف محمد152898

المنياالعلمىمبصرعلى محمود خميس محمد152899

المنياالعلمىمبصرالمجد ابو احمد صالح محمد152900

المنياالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد ممدوح محمد ناصر محمد152901

المنياالعلمىمبصرمحمد الحفيظ عبد رفعت محمود152902

المنياالعلمىمبصرعباس على محمد مصطفى152903

المنياالعلمىمبصرمرسى صبره محمد مصطفى152904
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راسبخالد بنى

راسبخالد بنى

ثانخالد بنى

ثانخالد بنى

راسبخالد بنى

راسبخالد بنى

ن421قلندول

ن433قلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

راسبقلندول

راسبقلندول

ثانقلندول

راسبقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ن476قلندول

راسبقلندول

راسبقلندول

ن325بالمنيا دروة

ن435بالمنيا دروة

ن460بالمنيا دروة

ن422بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ن511بالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ن396بالمنيا دروة

ن548بالمنيا دروة

ن389بالمنيا دروة

ن584بالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ن450بالمنيا دروة

ن572بالمنيا دروة

ن415بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ن476بالمنيا دروة

ن373بالمنيا دروة
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المنياالعلمىمبصرمحمد احمد اسامه احمد152905

المنياالعلمىمبصرالناصر عبد فكرى رجب احمد152906

المنياالعلمىمبصرعثمان شحاته رفعت احمد152907

المنياالعلمىمبصرعلى القادر عبد صابر احمد152908

المنياالعلمىمبصرمرسى قطب عزت احمد152909

المنياالعلمىمبصرانور شوقى على احمد152910

المنياالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد مصطفى اسامه152911

المنياالعلمىمبصرالحميد عبد حسن محمد الحسن152912

المنياالعلمىمبصرمسعد الحفيظ عبد محرم سليمان152913

المنياالعلمىمبصريوسف محمد مصطفى هللا عبد152914

المنياالعلمىمبصرالسميع عبد المجيد عبد احمد المجيد عبد152915

المنياالعلمىمبصرعلى خميس محمد على152916

المنياالعلمىمبصررضوان على رضوان عمار152917

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد محمد ربيع احمد محمد152918

المنياالعلمىمبصردرويش سيد الحكيم عبد مدحت احمد محمد152919

المنياالعلمىمبصرالفهيم عبد نجاتى بكر محمد152920

المنياالعلمىمبصررضوان على رضوان محمود152921

المنياالعلمىمبصرالحافظ عبد محمود الفتاح عبد محمود152922

المنياالعلمىمبصرالبديع عبد اللطيف عبد احمد مدثر152923

المنياالعلمىمبصرالحافظ عبد زيد ابو رمضان مصطفى152924

المنياالعلمىمبصرالصبور عبد فولى سيد ابراهيم152925

المنياالعلمىمبصرحسن محمد صالح ابراهيم152926

المنياالعلمىمبصرالمنعم عبد راجح ابو جمال احمد152927

المنياالعلمىمبصرالاله عبد الوفا ابو الاله عبد احمد152928

المنياالعلمىمبصرمحمد صادق على احمد152929

المنياالعلمىمبصرالباقى عبد الصادق عبد مصطفى احمد152930

المنياالعلمىمبصرمحمد الودود عبد ناجح احمد152931

المنياالعلمىمبصرمحمد عفيفى مصطفى اسامه152932

المنياالعلمىمبصرمحمد حسين نجاح حسين152933

المنياالعلمىمبصرعلى حلمى اشرف راضى152934

المنياالعلمىمبصرحسين ضاحى مرسى عمرو152935

المنياالعلمىمبصرالرحمن عبد ابراهيم احمد كريم152936

المنياالعلمىمبصراحمد عمار بدر محمد152937

المنياالعلمىمبصرداخلى الجواد عبد خالد محمد152938

المنياالعلمىمبصرالرازق عبد محمد الرازق عبد محمد152939

المنياالعلمىمبصرتوفيق المجيد عبد المتعال عبد محمد152940

المنياالعلمىمبصرالنظير عبد على النظير عبد محمد152941

المنياالعلمىمبصرالصبور عبد سيد حظ محمود152942

المنياالعلمىمبصرصالح الدين نور بكر الدين نور152943

المنياالعلمىمبصراحمد رفعت يسرى ياسين152944

المنياالعلمىمبصررشدان محمد كامل احمد152945

المنياالعلمىمبصربيومى نادى محمد احمد152946
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ثانمواس دير

راسبمواس دير

ن617مواس دير

راسبمواس دير

ن439مواس دير

ثانمواس دير

ثانمواس دير

راسبمواس دير

راسبمواس دير

راسبمواس دير

ثانمواس دير

ن438مواس دير

راسبمواس دير

ن552مواس دير

ثانمواس دير

راسبمواس دير

ثانمواس دير

راسبمواس دير

راسبمواس دير

راسبمواس دير

ثانسالم بنى

ن512سالم بنى

ن620سالم بنى

راسبسالم بنى

ثانسالم بنى

ثانسالم بنى

ن594سالم بنى

راسبسالم بنى

راسبسالم بنى

ثانسالم بنى

ثانسالم بنى

راسبسالم بنى

ثانسالم بنى

راسبسالم بنى

راسبسالم بنى

راسبسالم بنى

ثانسالم بنى

ثانسالم بنى

ثانسالم بنى

ثانسالم بنى

راسبدلجــا

راسبدلجــا



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5763

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنياالعلمىمبصراحمد على جمال الرحمن عبد152947

المنياالعلمىمبصرمحمد سعد صالح هللا عبد152948

المنياالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد الدايم عبد هللا عبد152949

المنياالعلمىمبصرالعظيم عبد فاروق ياسر عمار152950

المنياالعلمىمبصرالظاهر عبد محمد الظاهر عبد محمد152951

المنياالعلمىمبصرعلى العزيز عبد فتحى محمد152952

المنياالعلمىمبصراحمد على جمال محمود152953

اسيوطالعلمىمبصربكر ابو محمد احمد ابراهيم152954

اسيوطالعلمىمبصربخيت ضاحى رمضان احمد152955

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمود الحميد عبد احمد152956

اسيوطالعلمىمبصرالسمان الشافى عبد الفتاح عبد احمد152957

اسيوطالعلمىمبصرحامد محمد عثمان احمد152958

اسيوطالعلمىمبصرالحافظ عبد محمد عطيه اشرف152959

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمد محمود جالل152960

اسيوطالعلمىمبصركامل احمد كامل حسين152961

اسيوطالعلمىمبصرالمجيد عبد محمود احمد خالد152962

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمد الفتاح عبد زياد152963

اسيوطالعلمىمبصرالوهاب عبد سيد الحافظ عبد سيد152964

اسيوطالعلمىمبصرمجلى احمد شوقى محمود شوقى152965

اسيوطالعلمىمبصرامين سعد محمود الرحمن عبد152966

اسيوطالعلمىمبصرابراهيم سيد مختار الرحمن عبد152967

اسيوطالعلمىمبصرشحاته سيد همام الرحمن عبد152968

اسيوطالعلمىمبصرمسعود كامل احمد العزيز عبد152969

اسيوطالعلمىمبصراحمد الاله عبد محمد الاله عبد152970

اسيوطالعلمىمبصرمحمد سيد بخيت هللا عبد152971

اسيوطالعلمىمبصرزيد ابو فتحى مصطفى عمر152972

اسيوطالعلمىمبصرعيسى جمال الخطيب محمد152973

اسيوطالعلمىمبصرالمالك عبد حسيبه ابو سيد محمد152974

اسيوطالعلمىمبصررزق محمد شحاته محمد152975

اسيوطالعلمىمبصرعلى جالل التواب عبد محمد152976

اسيوطالعلمىمبصرحسين هللا حمد مصطفى محمد152977

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد يوسف محمد152978

اسيوطالعلمىمبصرمحمود الغنى عبد انور مصطفى152979

اسيوطالعلمىمبصرعلى احمد حسين يوسف152980

اسيوطالعلمىمبصرعثمان ابراهيم عثمان ابراهيم152981

اسيوطالعلمىمبصرحسين سيد جالل احمد152982

اسيوطالعلمىمبصرمحمد سعودى خالد احمد152983

اسيوطالعلمىمبصرعباس سليمان عاطف احمد152984

اسيوطالعلمىمبصرمحمد الناصر عبد محمد احمد152985

اسيوطالعلمىمبصرفرغلى نجيب محمد احمد152986

اسيوطالعلمىمبصرجعفر على عادل اسالم152987

اسيوطالعلمىمبصرمحمد فرغلى مصطفى اسالم152988
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راسبدلجــا

راسبدلجــا

ثاندلجــا

راسبدلجــا

راسبدلجــا

راسبدلجــا

راسبدلجــا

ن437اسيوط

ثاناسيوط

ن539اسيوط

ثاناسيوط

ن349اسيوط

ثاناسيوط

ن380اسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

راسباسيوط

ثاناسيوط

راسباسيوط

ن631اسيوط

ن411اسيوط

ن430اسيوط

ن535اسيوط

راسباسيوط

ثاناسيوط

راسباسيوط

راسباسيوط

ن344اسيوط

راسباسيوط

ن382اسيوط

راسباسيوط

ن443اسيوط

ن471اسيوط

راسباسيوط

راسبمنقباد

راسبمنقباد

راسبمنقباد

ن510منقباد

راسبمنقباد

ن548منقباد

راسبمنقباد

ثانمنقباد
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اسيوطالعلمىمبصرعلى محمد مصطفى اسالم152989

اسيوطالعلمىمبصرالحميد عبد حسن حماده باسم152990

اسيوطالعلمىمبصرمحمد القادر عبد ماجد تامر152991

اسيوطالعلمىمبصرالاله عبد محمد حسن حسام152992

اسيوطالعلمىمبصرالرب جاد احمد شحاته هللا عبد152993

اسيوطالعلمىمبصراحمد على احمد على152994

اسيوطالعلمىمبصراحمد كامل محمد كريم152995

اسيوطالعلمىمبصرربه عبد احمد حسين محمد152996

اسيوطالعلمىمبصرالمجيد عبد ابراهيم سيد محمد152997

اسيوطالعلمىمبصرالعال عبد فرغلى الباقى عبد محمد152998

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمد الحميد عبد محمد152999

اسيوطالعلمىمبصرمحمد جمعه مجاهد محمد153000

اسيوطالعلمىمبصرتهامى حسن خالف محمود153001

اسيوطالعلمىمبصرسيد احمد صالح محمود153002

اسيوطالعلمىمبصراسماعيل بكر ابو مصطفى محمود153003

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمود مصطفى محمود153004

اسيوطالعلمىمبصرسيد احمد كمال مصطفى153005

اسيوطالعلمىمبصرمحمد جالل محمد الدين نور153006

اسيوطالعلمىمبصرالعليم عبد حسن العليم عبد هيثم153007

اسيوطالعلمىمبصرسيد احمد جمال احمد153008

اسيوطالعلمىمبصرمحمود احمد كمال احمد153009

اسيوطالعلمىمبصرجابر محمد بكر ابو البراء153010

اسيوطالعلمىمبصرحسانين الصمد عبد الباسط عبد سامح153011

اسيوطالعلمىمبصرالبارى عبد حسن محمد الدين سيف153012

اسيوطالعلمىمبصرعمر طه محمد الدين شهاب153013

اسيوطالعلمىمبصرحسين حسن طاهر الفتاح عبد153014

اسيوطالعلمىمبصرامين خليف امين على153015

اسيوطالعلمىمبصرالعال ابو الحميد عبد جمال محمد153016

اسيوطالعلمىمبصرالغنى عبد محمد سيد محمد153017

اسيوطالعلمىمبصرجابر محمد بكر ابو المقداد153018

اسيوطالعلمىمبصرالمنطلب عبد حسن محمود احمد153019

اسيوطالعلمىمبصرالعال عبد عوض محمد اسالم153020

اسيوطالعلمىمبصرحسن جعفر حسن حسام153021

اسيوطالعلمىمبصرالرب جاد هللا عبد احمد محمد153022

اسيوطالعلمىمبصرالعال عبد عوض محمد يوسف153023

اسيوطالعلمىمبصرسيد محمود فرج ابراهيم153024

اسيوطالعلمىمبصرحسن زاهر حسان احمد153025

اسيوطالعلمىمبصرسيف محمد خلف احمد153026

اسيوطالعلمىمبصراحمد مساعد محمود رجب احمد153027

اسيوطالعلمىمبصرموسى احمد رمضان احمد153028

اسيوطالعلمىمبصراحمد الجليل عبد صابر احمد153029

اسيوطالعلمىمبصرخطاب المنعم عبد قاسم احمد153030
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ثانمنقباد

راسبمنقباد

راسبمنقباد

راسبمنقباد

ثانمنقباد

راسبمنقباد

ثانمنقباد

راسبمنقباد

ن466منقباد

راسبمنقباد

ثانمنقباد

راسبمنقباد

راسبمنقباد

راسبمنقباد

راسبمنقباد

ن461منقباد

راسبمنقباد

متخلفمنقباد

ن506منقباد

ثانموشا

ن486موشا

ثانموشا

ن604موشا

ن525موشا

ثانموشا

ثانموشا

راسبموشا

ن370موشا

ثانموشا

ن388موشا

ن451الزاوية

راسبالزاوية

راسبالزاوية

ثانالزاوية

ثانالزاوية

راسبديروط

راسبديروط

ثانديروط

راسبديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن564ديروط
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اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد محمد احمد153031

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد عاطف محمد احمد153032

اسيوطالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمود احمد153033

اسيوطالعلمىمبصرموسى احمد موسى ادهم153034

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد محمد اسامه153035

اسيوطالعلمىمبصرسليمان محمود صابر اسالم153036

اسيوطالعلمىمبصراحمد العزيز عبد محمد اسالم153037

اسيوطالعلمىمبصرهللا عطا محمد سيد االمير153038

اسيوطالعلمىمبصرالدايم عبد برنس اشرف البرنس153039

اسيوطالعلمىمبصرالسالم عبد رمضان رشاد الدين حسام153040

اسيوطالعلمىمبصرمحمد حسين محمد حسين153041

اسيوطالعلمىمبصرعلى الحكيم عبد رفعت رفيع153042

اسيوطالعلمىمبصرضاحى محمود ماهر على شعيب153043

اسيوطالعلمىمبصرالوهاب عبد كامل جعفر طارق153044

اسيوطالعلمىمبصرشعبان محمد محمود طاهر153045

اسيوطالعلمىمبصرعلى الراضى عبد جمال الرحمن عبد153046

اسيوطالعلمىمبصراحمد عدوى الصبور عبد الرحمن عبد153047

اسيوطالعلمىمبصرالعال عبد محمود فاروق الرحمن عبد153048

اسيوطالعلمىمبصرثروت صالح احمد هللا عبد153049

اسيوطالعلمىمبصرعلى الراضى عبد عادل عالء153050

اسيوطالعلمىمبصرموسى احمد رمضان على153051

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد عادل عمار153052

اسيوطالعلمىمبصرهللا عبد مجاهد رأفت مجاهد153053

اسيوطالعلمىمبصرعمر شحاته الكريم جاد محمد153054

اسيوطالعلمىمبصرالرحيم عبد ناجح رجب محمد153055

اسيوطالعلمىمبصرحسانين رشدى احمد رشاد محمد153056

اسيوطالعلمىمبصرتامر محمد المحسن عبد محمد153057

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد عمر محمد153058

اسيوطالعلمىمبصرعلى الحميد عبد وائل محمد153059

اسيوطالعلمىمبصرحسن احمد هانى محمود153060

اسيوطالعلمىمبصرعلى نجار ابراهيم اسماعيل153061

اسيوطالعلمىمبصرزيد ابو محمد محمد خالد153062

اسيوطالعلمىمبصرجالل حسن جمال محمد153063

اسيوطالعلمىمبصرالحافظ عبد الجابر عبد احمد محمود153064

اسيوطالعلمىمبصراحمد السالم عبد طه محمود153065

اسيوطالعلمىمبصرسيد كامل كمال هشام153066

اسيوطالعلمىمبصرطه محمد طه وليد153067

اسيوطالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمد احمد153068

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد مصطفى احمد153069

اسيوطالعلمىمبصريوسف محمد الدين جالل محمد اسامه153070

اسيوطالعلمىمبصرسلطان الرحيم عبد محمود رائد153071

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمد سيد سليمان153072
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ثانديروط

راسبديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن557ديروط

ثانديروط

ن441ديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن454ديروط

راسبديروط

راسبديروط

راسبديروط

ن426ديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

راسبديروط

راسبديروط

راسبديروط

ثانديروط

راسبديروط

متخلفديروط

ن463القوصيه

ن461القوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ن383القوصيه

ن470القوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ن575القوصيه

راسبالقوصيه
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اسيوطالعلمىمبصرالسميع عبد سيد صبحى سيد153073

اسيوطالعلمىمبصرربه عبد صابر التواب عبد صابر153074

اسيوطالعلمىمبصرالمنعم عبد فهمى رجب طه153075

اسيوطالعلمىمبصرسليم احمد محمد الرحمن عبد153076

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد احمد هللا عبد153077

اسيوطالعلمىمبصرمحمد عزت يحيى عزت153078

اسيوطالعلمىمبصرعلى الرؤوف عبد رضا على153079

اسيوطالعلمىمبصراحمد المالك عبد حمادى فارس153080

اسيوطالعلمىمبصرحسين فارس الحميد عبد فارس153081

اسيوطالعلمىمبصرمحمد جهمى ايمن محمد153082

اسيوطالعلمىمبصرمحمود محمد عادل محمد153083

اسيوطالعلمىمبصرالمعطى عبد التواب عبد كمال محمد153084

اسيوطالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد الكزبرى محمد مصطفى153085

اسيوطالعلمىمبصرعباس محمد احمد معتمد153086

اسيوطالعلمىمبصرامبارك هاشم الرازق عبد خالد153087

اسيوطالعلمىمبصرالمتجلى عبد العزيز عبد اسماعيل سعيد153088

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمد ضرغام الرحمن عبد153089

اسيوطالعلمىمبصرالبديع عبد محمد احمد محمود153090

اسيوطالعلمىمبصرمحمد حسنى صالح محمود153091

اسيوطالعلمىمبصرحسين احمد مصطفى احمد153092

اسيوطالعلمىمبصرمحمد حسين حماده اسالم153093

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمود مصطفى حسين153094

اسيوطالعلمىمبصرالحميد عبد المعز عبد الشربينى محمد153095

اسيوطالعلمىمبصرالليل ابو محمود احمد محمود153096

اسيوطالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد الدين جمال هللا عبد153097

اسيوطالعلمىمبصرحسين الرحمن عبد حمدى احمد153098

اسيوطالعلمىمبصرالمقصود عبد احمد المحسن عبد احمد153099

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد سيد محمود ايمن153100

اسيوطالعلمىمبصرالحميد عبد النصر سيف الحميد عبد خالد153101

اسيوطالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد عمر عاشور153102

اسيوطالعلمىمبصرزيد ابو سيد ابراهيم المنعم عبد153103

اسيوطالعلمىمبصرعلى الصبور عبد عاطف مصعب153104

اسيوطالعلمىمبصرسيد ابراهيم خلف احمد153105

اسيوطالعلمىمبصركامل سيد فرحان احمد153106

اسيوطالعلمىمبصربخيت احمد حسين اسالم153107

اسيوطالعلمىمبصرحسانين مناع حسين اسالم153108

اسيوطالعلمىمبصرعلى يونس مصطفى بشار153109

اسيوطالعلمىمبصرسحيم الكريم جاد اسماعيل الكريم جاد153110

اسيوطالعلمىمبصرعلى حسن جمال حسن153111

اسيوطالعلمىمبصرحسانين سيد الراضى عبد حسانين153112

اسيوطالعلمىمبصرعلى سيد محمد سيد153113

اسيوطالعلمىمبصركامل الاله عبد عاطف طارق153114
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راسبالقوصيه

راسبالقوصيه

ن456القوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ن461القوصيه

ن376القوصيه

راسبالقوصيه

راسبالقوصيه

ن632القوصيه

ثانالقوصيه

ثانالقوصيه

ن599القوصيه

ن537القوصيه

ن579الخاص االيمان نور

ثانالخاص االيمان نور

ن346الخاص االيمان نور

ن345الخاص االيمان نور

ن363الخاص االيمان نور

ن354منفلوط

ن403منفلوط

راسبمنفلوط

ثانمنفلوط

ن574منفلوط

ن620منفلوط

ن573عدى بنى

ن466عدى بنى

ثانعدى بنى

متخلفعدى بنى

ن627عدى بنى

ن487عدى بنى

راسبعدى بنى

راسبابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

راسبابنوب
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اسيوطالعلمىمبصرخميس الحميد عبد اشرف هللا عبد153115

اسيوطالعلمىمبصرمحمد الباسط عبد حمدى الرحمن عبد153116

اسيوطالعلمىمبصرمحمد نصار عاطف الرحمن عبد153117

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمود حمزه الرحمن عبد153118

اسيوطالعلمىمبصربخيت احمد سعد السالم عبد153119

اسيوطالعلمىمبصراحمد حسين احمد على153120

اسيوطالعلمىمبصرحسين على حسين على153121

اسيوطالعلمىمبصرحسين محمد حسين عصام153122

اسيوطالعلمىمبصرمحمد صالح حمدى كامل153123

اسيوطالعلمىمبصرالمعطى عبد محمد مصطفى محمد153124

اسيوطالعلمىمبصرالعال عبد محمد ماهر محمد153125

اسيوطالعلمىمبصرمحجوب امام الباسط عبد محمد153126

اسيوطالعلمىمبصرصالح شوقى على محمد153127

اسيوطالعلمىمبصرسانوسى محمد عاطف محمد153128

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد شعبان محمد153129

اسيوطالعلمىمبصرسليمان محمود عمر محمود153130

اسيوطالعلمىمبصرعثمان عبود محمد محمود153131

اسيوطالعلمىمبصرغريب سيد غريب مصطفى153132

اسيوطالعلمىمبصرعثمان على احمد مازن153133

اسيوطالعلمىمبصرعامر عطيه مقنع هيثم153134

اسيوطالعلمىمبصرعلى النعيم عبد مصطفى يحيى153135

اسيوطالعلمىمبصرسيد محمد المصرى ماجد153136

اسيوطالعلمىمبصرمصطفى عمر الناصر عبد عرابى153137

اسيوطالعلمىمبصرهللا عبد فرحان حسين محمد153138

اسيوطالعلمىمبصرمحمد صالح عرفه مصطفى153139

اسيوطالعلمىمبصرضاحى عطيه ضاحى احمد153140

اسيوطالعلمىمبصرمسعود اسماعيل محمد احمد153141

اسيوطالعلمىمبصرمحمود محمد فخرى ناصر احمد153142

اسيوطالعلمىمبصرمحمد فتحى الناصر عبد جمال153143

اسيوطالعلمىمبصرالعال عبد لطفى العال عبد حماده153144

اسيوطالعلمىمبصرمحمود فؤاد جمال شاهر153145

اسيوطالعلمىمبصرقط احمد الرحيم عبد محمد153146

اسيوطالعلمىمبصرقط حسن محمد احمد مؤمن153147

اسيوطالعلمىمبصرمعبد محمد رفعت مؤمن153148

اسيوطالعلمىمبصرمشرف محمد احمد هادى153149

اسيوطالعلمىمبصرموسى محمود حسن احمد153150

اسيوطالعلمىمبصرحسن العال عبد سيد اسالم153151

اسيوطالعلمىمبصراحمد يحى نصار امير153152

اسيوطالعلمىمبصرمحمد رشوان المالك عبد رشاد153153

اسيوطالعلمىمبصرحسن ضيف ابو العاطى عبد محمد153154

اسيوطالعلمىمبصرعلى محمود كارم محمد153155

اسيوطالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد على يوسف153156
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ن372البدارى
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راسبالبدارى

ن544البدارى

راسبالبدارى

ثانالبدارى
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ثانسليم ساحل

ثانسليم ساحل

راسبسليم ساحل

ن359سليم ساحل

ثانسليم ساحل
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اسيوطالعلمىمبصرسالم الرحمن عبد بدرى احمد153157

اسيوطالعلمىمبصراحمد فتحى عيسى احمد153158

اسيوطالعلمىمبصرتوفيق محمد محروس احمد153159

اسيوطالعلمىمبصرمحمد سيد محمد احمد153160

اسيوطالعلمىمبصرالحميد عبد سيد حجازى اسالم153161

اسيوطالعلمىمبصربدير اسماعيل حسن اسماعيل153162

اسيوطالعلمىمبصرعلى خلف محمود السيد153163

اسيوطالعلمىمبصراللطيف عبد الاله عبد ناصر الشاذلى153164

اسيوطالعلمىمبصرشحاته السميع عبد مصطفى حازم153165

اسيوطالعلمىمبصرحسين غيطى جمال حسام153166

اسيوطالعلمىمبصراحمد يوسف سيد حسام153167

اسيوطالعلمىمبصرحسن محمد عرفه حسين153168

اسيوطالعلمىمبصرسالم حسين محمد حسين153169

اسيوطالعلمىمبصرسيد رفاعى مصطفى حسين153170

اسيوطالعلمىمبصرالحميد عبد على عيد خالد153171

اسيوطالعلمىمبصرمحمد الحفيظ عبد احمد على153172

اسيوطالعلمىمبصرمحمد نعمان المطلب عبد على153173

اسيوطالعلمىمبصرمصطفى الصبور عبد خلف محمد153174

اسيوطالعلمىمبصربخيت ضاحى رمضان محمد153175

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد صالح محمد153176

اسيوطالعلمىمبصرسيد موصوف محمد محمود153177

اسيوطالعلمىمبصرحسين محمد اشرف مصطفى153178

اسيوطالعلمىمبصرهريدى الظاهر عبد الحكيم عبد مصطفى153179

اسيوطالعلمىمبصرعلى احمد محمد مصطفى153180

اسيوطالعلمىمبصرمحروس كمال محمد احمد153181

اسيوطالعلمىمبصرمحمد كمال محمد احمد153182

اسيوطالعلمىمبصرعامر عمر يوسف احمد153183

اسيوطالعلمىمبصرمحمد خليل معتمد الرزاق عبد153184

اسيوطالعلمىمبصرسالمان العال عبد سالمان العال عبد153185

اسيوطالعلمىمبصرفرغلى محمد حسن على153186

اسيوطالعلمىمبصرعثمان فراج محمد عمر153187

اسيوطالعلمىمبصرحسن محمود رشاد محمد153188

اسيوطالعلمىمبصرمحمدين فارس الباسط عبد محمد153189

اسيوطالعلمىمبصرخليف ابو سيد احمد كريم153190

اسيوطالعلمىمبصرالنقيب يوسف محمدين ابراهيم احمد153191

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد جاد المنعم عبد اسالم153192

اسيوطالعلمىمبصرمحمد الظاهر عبد محمد بشار153193

اسيوطالعلمىمبصرمحمد عكاشه محمد حازم153194

اسيوطالعلمىمبصرالعليم عبد الحافظ عبد احمد حسن153195

اسيوطالعلمىمبصراحمد الرءوف عبد احمد الرءوف عبد153196

اسيوطالعلمىمبصرالرازق عبد محمد عاصم هللا عبد153197

اسيوطالعلمىمبصرالدين نور المتجلى عبد حمدى كريم153198
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اسيوطالعلمىمبصرسيد احمد جمال محمد153199

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد رفعت مصطفى153200

اسيوطالعلمىمبصرناجى الشيخ محرم احمد ريان احمد153201

اسيوطالعلمىمبصرالاله عبد سيد محمد احمد153202

اسيوطالعلمىمبصرالقادر عبد الناصر عبد مصطفى احمد153203

اسيوطالعلمىمبصربخيت فرغلى المنعم عبد زياد153204

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد مصطفى اياس هللا عبد153205

اسيوطالعلمىمبصرحسين الدين صالح محمود هللا عبد153206

اسيوطالعلمىمبصرعلى محمود احمد على153207

اسيوطالعلمىمبصرسيد على جمال على153208

اسيوطالعلمىمبصرالسالم عبد سالمان رمضان كريم153209

اسيوطالعلمىمبصرعمار الموجود عبد حسن محمد153210

اسيوطالعلمىمبصرمحمدين التواب عبد ربيع محمد153211

اسيوطالعلمىمبصرهللا عبد حسانين هللا عبد محمد153212

اسيوطالعلمىمبصرعلى مصطفى على محمد153213

اسيوطالعلمىمبصرالاله عبد امين محمود محمد153214

اسيوطالعلمىمبصرحسن محمد يحيى محمد153215

اسيوطالعلمىمبصرحسن على مصطفى محمود153216

اسيوطالعلمىمبصرثابت مصطفى ياسر مصطفى153217

اسيوطالعلمىمبصرمصطفى صابر يسرى مصطفى153218

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد مصطفى اياس يوسف153219

اسيوطالعلمىمبصرالناصر عبد محمود زهجر احمد153220

اسيوطالعلمىمبصرالناصر عبد السالم عبد محمد احمد153221

اسيوطالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد مجدى ادهم153222

اسيوطالعلمىمبصرعلى الراضى عبد حمدى اشرف153223

اسيوطالعلمىمبصرداخلى فخرى جمعه حازم153224

اسيوطالعلمىمبصرالنعيم عبد سيد بدر سيد153225

اسيوطالعلمىمبصرمصطفى المالك عبد محمد عاصم153226

اسيوطالعلمىمبصراحمد احمد فخرى الرحمن عبد153227

اسيوطالعلمىمبصرغانم محمد حسين محمد153228

اسيوطالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد على محمد153229

اسيوطالعلمىمبصرحسين مهدى مجاور محمد153230

اسيوطالعلمىمبصرحسن المحسن عبد جميل محمود153231

اسيوطالعلمىمبصرهللا عبد محمد حسين محمود153232

اسيوطالعلمىمبصرنياظ محمد محمد هشام153233

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد سليمان طارق احمد153234

الجديد الوادىالعلمىمبصرمصباح محمد جابر اسامه153235

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد السيد احمد الشريف153236

الجديد الوادىالعلمىمبصرعرابى شيخون االسد حذيفه153237

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد خلف جمال صفوان153238

الجديد الوادىالعلمىمبصرصالح محمد الحكيم عبد الرحمن عبد153239

الجديد الوادىالعلمىمبصرعلى هاشم احمد هللا عبد153240
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الجديد الوادىالعلمىمبصرعطيه على حمدى محمد153241

الجديد الوادىالعلمىمبصرحسن محمود على محمد153242

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد محمد الدين محى محمد153243

الجديد الوادىالعلمىمبصرعلى محمد هللا عبد مصطفى153244

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم153245

الجديد الوادىالعلمىمبصرفرحات محمد زكريا احمد153246

الجديد الوادىالعلمىمبصرهللا عبد حسين كامل احمد153247

الجديد الوادىالعلمىمبصرمنصور الستار عبد منصور احمد153248

الجديد الوادىالعلمىمبصراحمد حسين ياسر احمد153249

الجديد الوادىالعلمىمبصرحسين محمد عبده احمد الرحمن عبد153250

الجديد الوادىالعلمىمبصرهللا عبد محمود حسن الرحمن عبد153251

الجديد الوادىالعلمىمبصرمهدى يوسف عاطف مؤمن153252

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد كامل احمد محمد153253

الجديد الوادىالعلمىمبصرحنفى محمد احمد محمد153254

الجديد الوادىالعلمىمبصرعلى مصطفى احمد محمد153255

الجديد الوادىالعلمىمبصرسنوسى محمد سنوسى محمد153256

الجديد الوادىالعلمىمبصرحنفى احمد سيد محمد153257

الجديد الوادىالعلمىمبصريونس سعد اشرف محمود153258

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد احمد حسين محمود153259

الجديد الوادىالعلمىمبصرامام المطلب عبد الرؤف عبد محمود153260

الجديد الوادىالعلمىمبصرمبارك محمد عوض محمود153261

الجديد الوادىالعلمىمبصراحمد سفينه محمد محمود153262

الجديد الوادىالعلمىمبصرالوهاب عبد حسين منصور محمود153263

الجديد الوادىالعلمىمبصربكر على رمضان مصطفى153264

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمود على شريف مصطفى153265

الجديد الوادىالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم ايمن مفيد153266

الجديد الوادىالعلمىمبصرغازى عوض السعد ابو خالد ابراهيم153267

الجديد الوادىالعلمىمبصرالسميع عبد احمد الباسط عبد ابراهيم153268

الجديد الوادىالعلمىمبصرهللا عبد الغفار عبد جمال احمد153269

الجديد الوادىالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد ابراهيم طارق احمد153270

الجديد الوادىالعلمىمبصرمجاهد المنعم عبد العال عبد احمد153271

الجديد الوادىالعلمىمبصرالباز المنسى احمد محمد احمد153272

الجديد الوادىالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد مظهر احمد153273

الجديد الوادىالعلمىمبصراحمد النور ابو ناصر اسامه153274

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد محمد الناصر عبد الرحمن عبد153275

الجديد الوادىالعلمىمبصرابراهيم طلبه محمد العزيز عبد153276

الجديد الوادىالعلمىمبصرعلى على حسين هللا عبد153277

الجديد الوادىالعلمىمبصرجبر على جمعه على153278

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد عواجه مظهر عمرو153279

الجديد الوادىالعلمىمبصرالغفار عبد شوقى الغفار عبد فريد153280

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد مبروك وليد كريم153281

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد عمر الكريم جاد محمد153282
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الجديد الوادىالعلمىمبصرالمعتمد عبد سليم حسن محمد153283

الجديد الوادىالعلمىمبصرعلى العزيز عبد شحاته محمد153284

الجديد الوادىالعلمىمبصرموسى حسين حسين ياسر محمد153285

الجديد الوادىالعلمىمبصرالموجود عبد احمد عمر مصطفى153286

الجديد الوادىالعلمىمبصرطارف الحميد عبد حسنى يوسف153287

سوهاجالعلمىمبصرعبده محمود ناصر احمد153288

سوهاجالعلمىمبصرالسيد ضيف ابو صابر احمد153289

سوهاجالعلمىمبصرالموجود عبد سعد جمال احمد153290

سوهاجالعلمىمبصرالموجود عبد الجواد عبد يسرى احمد153291

سوهاجالعلمىمبصرالسمان على كمال احمد153292

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمود ناصر احمد153293

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد عاطف احمد153294

سوهاجالعلمىمبصرالكريم عطا سليم كمال يوسف سليم السلطان153295

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد الموجود عبد محمد153296

سوهاجالعلمىمبصرمرسى حسن مجدى محمد153297

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحمد ابو رمضان محمد153298

سوهاجالعلمىمبصرعلى كمال ناصر محمد153299

سوهاجالعلمىمبصرعليو قاسم مظهر محمود153300

سوهاجالعلمىمبصرعكاشه محمود عكاشه محمود153301

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد احمد فرغل محمود153302

سوهاجالعلمىمبصرمحمد خلف حسين مصطفى153303

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد على مروان153304

سوهاجالعلمىمبصراحمد شيخون حسن الدين عماد153305

سوهاجالعلمىمبصرالمقصود عبد الحمد ابو محمد على153306

سوهاجالعلمىمبصرحسن سعد حجاج الرحمن عبد153307

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد ناجح هللا عبد153308

سوهاجالعلمىمبصرحسن خليفه صالح وليد153309

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد حامد كريم153310

سوهاجالعلمىمبصرحسن الدين نور احمد بالل153311

سوهاجالعلمىمبصرحسين السيد نجاتى حسين153312

سوهاجالعلمىمبصرشحاته محمد صبرى هللا سيف153313

سوهاجالعلمىمبصرصديق عثمان احمد عثمان شريف153314

سوهاجالعلمىمبصرالسيد على السيد احمد153315

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد كرم احمد153316

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد محمد خالد153317

سوهاجالعلمىمبصرهاشم يسن شعبان رجب153318

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الجواد عبد البدرى هللا عبد153319

سوهاجالعلمىمبصراحمد السعود ابو عسكر على153320

سوهاجالعلمىمبصراحمد الحميد عبد على محمود153321

سوهاجالعلمىمبصرالمنعم عبد النعيم عبد كريم هيثم153322

سوهاجالعلمىمبصرمعتوق احمد السيد احمد153323

سوهاجالعلمىمبصرالمقصود عبد الرحمن عبد حسن احمد153324
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ن540سوهاج
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ثانسوهاج

راسبسوهاج

ن465سوهاج

ن343سوهاج

ن448سوهاج

راسبسوهاج

ن381.5سوهاج

راسبسوهاج

راسبسوهاج

ن550سوهاج

راسبسوهاج

ثانسوهاج

راسبسوهاج

ثانسوهاج

ن601سوهاج

ن374سوهاج

راسبسوهاج

ثانسوهاج

راسبسوهاج

ثانسوهاج

راسبسوهاج

ن459سوهاج

ثانسوهاج

ثانبلصفورة

راسببلصفورة

ن579بلصفورة

راسببلصفورة

راسببلصفورة

ثانبلصفورة

راسببلصفورة

راسببلصفورة
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ن493ادفا
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سوهاجالعلمىمبصراحمد النعيم عبد حسام النعيم عبد153325

سوهاجالعلمىمبصراحمد كامل عادل كامل153326

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد رمضان محمد153327

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد ناجح محمد153328

سوهاجالعلمىمبصرمحمد مزيد محمد محمود153329

سوهاجالعلمىمبصريمنى احمد فراج مصطفى153330

سوهاجالعلمىمبصرمازن ابراهيم الدين نصر ابراهيم153331

سوهاجالعلمىمبصرالحليم عبد محمد جمال بكر ابو153332

سوهاجالعلمىمبصرحافظ احمد حافظ احمد153333

سوهاجالعلمىمبصرالهادى عبد الرحيم عبد حامد احمد153334

سوهاجالعلمىمبصرحافظ صادق حسين احمد153335

سوهاجالعلمىمبصرحافظ السيد عاطف احمد153336

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد احمد153337

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ضيف على احمد153338

سوهاجالعلمىمبصرزيدان الحميد عبد محمد احمد153339

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد ثابت اشرف اسالم153340

سوهاجالعلمىمبصرالظهرى عباس على اسالم153341

سوهاجالعلمىمبصرمحمد اسماعيل الدين بهاء اسماعيل153342

سوهاجالعلمىمبصرالسمان السيد لطفى احمد السيد153343

سوهاجالعلمىمبصرامين السيد الضبع السيد153344

سوهاجالعلمىمبصررشوان صبره الناصر عبد جمال153345

سوهاجالعلمىمبصرشعبان فاروق مصطفى زياد153346

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الغفار عبد الحميد عبد الجواد عبد153347

سوهاجالعلمىمبصرجاد البدرى جاد الرحمن عبد153348

سوهاجالعلمىمبصريوسف دردير محمد الرحمن عبد153349

سوهاجالعلمىمبصرحسين الرازق عبد هشام الرحمن عبد153350

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السيد حسن هللا عبد153351

سوهاجالعلمىمبصراحمد ابراهيم شحاته هللا عبد153352

سوهاجالعلمىمبصرفراج شعيب محمد عالء153353

سوهاجالعلمىمبصرعلى سيد ماهر على153354

سوهاجالعلمىمبصرالمطلب عبد هاشم مكرم عمر153355

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم حسن اشرف محمد153356

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد عثمان البدرى محمد153357

سوهاجالعلمىمبصرالصادق محمد الحسينى محمد153358

سوهاجالعلمىمبصراحمد هللا خلف الحى عبد محمد153359

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد كامل على محمد153360

سوهاجالعلمىمبصريسين كمال الدين محى محمد153361

سوهاجالعلمىمبصرقاسم ابراهيم حماده محمود153362

سوهاجالعلمىمبصرالدين كمال على مجدى محمود153363

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد يوسف محمد محمود153364

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسن اشرف مصطفى153365

سوهاجالعلمىمبصرعطيه الفتاح عبد محمد معاذ153366
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ثانالنموذجى طالب ابى بن على
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راسبالنموذجى طالب ابى بن على

ن513النموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

راسبالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

راسبالنموذجى طالب ابى بن على

راسبالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

راسبالنموذجى طالب ابى بن على

راسبالنموذجى طالب ابى بن على

ن416النموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ن396النموذجى طالب ابى بن على

ن613النموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ن403النموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ن379النموذجى طالب ابى بن على

ن420النموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ن520النموذجى طالب ابى بن على

ن390النموذجى طالب ابى بن على

ن477النموذجى طالب ابى بن على

ن511النموذجى طالب ابى بن على
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سوهاجالعلمىمبصرعثمان محمود الناصر عبد معتز153367

سوهاجالعلمىمبصرعرفه احمد الناصر عبد مهاب153368

سوهاجالعلمىمبصرالسيد يوسف محمد يوسف153369

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد زيد ابو كمال زيد ابو153370

سوهاجالعلمىمبصرمطاوع العظيم عبد جمال احمد153371

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل محمد خلف احمد153372

سوهاجالعلمىمبصرمهران محمد صبرى احمد153373

سوهاجالعلمىمبصرالجواد عبد هاشم عبده احمد153374

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد فرج اسالم153375

سوهاجالعلمىمبصرهمام احمد شعبان حازم153376

سوهاجالعلمىمبصرالراضى عبد العاطى عبد على حسن153377

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد الواحد عبد شحاته حسين153378

سوهاجالعلمىمبصرحسن هللا عطيه اشرف هللا عبد153379

سوهاجالعلمىمبصرالوهاب عبد محمود راشد عالء153380

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم على جاد على153381

سوهاجالعلمىمبصرمطاوع الاله عبد عالم محمد153382

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد الراضى عبد كمال محمد153383

سوهاجالعلمىمبصرمطاوع نظمى حسين مصطفى153384

سوهاجالعلمىمبصرهمام صديق همام يحيى153385

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم يسن ابراهيم يسن153386

سوهاجالعلمىمبصراحمد يسن شعبان يوسف153387

سوهاجالعلمىمبصرمراد حسن محمد احمد153388

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل امين محمود امين153389

سوهاجالعلمىمبصرالحليم عبد زكى البسيونى حسام153390

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسين الدين تاج حسن153391

سوهاجالعلمىمبصرصديق محمد اشرف حماده153392

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حامد بدرى حمد153393

سوهاجالعلمىمبصراحمد زيد ابو محمد رائد153394

سوهاجالعلمىمبصرالمجد ابو صابر على صابر153395

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد النجالوى ناجح طارق153396

سوهاجالعلمىمبصرسليمان احمد محمد عاطف153397

سوهاجالعلمىمبصرحسن الرحيم عبد محمد عاطف153398

سوهاجالعلمىمبصررضوان محمد جمعه البصير عبد153399

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد عادل الرحمن عبد153400

سوهاجالعلمىمبصرفارس الدايم عبد فارس على153401

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى محمد ناجح على153402

سوهاجالعلمىمبصراحمد القادر عبد حماده عمر153403

سوهاجالعلمىمبصرالباسط عبد محمد اسماعيل محمد153404

سوهاجالعلمىمبصرحسين سالم الحسين محمد153405

سوهاجالعلمىمبصررضوان محمد صالح محمد153406

سوهاجالعلمىمبصرالواحد عبد الحكيم عبد الغنى عبد محمد153407

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم الفضل ابو المحسن عبد محمد153408
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ثانبسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة
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راسببسوهاج المنشأة
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سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد الحليم عبد محمود153409

سوهاجالعلمىمبصرتمام محمود عطا محمود153410

سوهاجالعلمىمبصرشبيب محمود كمال محمود153411

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد عارف يوسف153412

سوهاجالعلمىمبصررزق صابر ناصر يوسف153413

سوهاجالعلمىمبصرالدين سعد الدين نور زكريا الصديق بكر ابو153414

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد جمال الحسينى153415

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل على العظيم عبد حماده153416

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمود حسين على153417

سوهاجالعلمىمبصرالدين بهى احمد مجدى على153418

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد خالد عمر153419

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد عمر الدين نور عمر153420

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد عاطف محمد153421

سوهاجالعلمىمبصرالفضل ابو احمد صابر محمد153422

سوهاجالعلمىمبصربدوى ناجى احمد محمود153423

سوهاجالعلمىمبصريوسف محمد اكرامى يوسف153424

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد المحسن عبد الرحيم عبد بكر ابو153425

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد الحمد ابو البدرى احمد153426

سوهاجالعلمىمبصرجابر احمد الصباح احمد153427

سوهاجالعلمىمبصرالهادى عبد محمود حمدى احمد153428

سوهاجالعلمىمبصراحمد المجد ابو صبرى احمد153429

سوهاجالعلمىمبصرفاضل قاعود الرحمن عبد احمد153430

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حامد قدرى احمد153431

سوهاجالعلمىمبصرسيد احمد محمد احمد153432

سوهاجالعلمىمبصرحسانين احمد الرحمن عبد ابراهيم اسالم153433

سوهاجالعلمىمبصرناصر حسين ثابت الحسين153434

سوهاجالعلمىمبصررضوان محمد السيد محمد السيد153435

سوهاجالعلمىمبصرالمحسن عبد هللا خلف حنفى الرازق عبد153436

سوهاجالعلمىمبصرصديق يوسف الدين تاج الرحمن عبد153437

سوهاجالعلمىمبصرالمنعم عبد احمد رجب الناصر عبد153438

سوهاجالعلمىمبصرالراضى عبد دياب عماد عزام153439

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود السيد محمد153440

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود سيد محمود153441

سوهاجالعلمىمبصرقاسم احمد محمد محمود153442

سوهاجالعلمىمبصرهللا خلف حسن هللا خلف يحى153443

سوهاجالعلمىمبصرشمندى محمد شعبان ابراهيم153444

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسن احيا احمد153445

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى صبرى اشرف احمد153446

سوهاجالعلمىمبصريوسف احمد حمدى احمد153447

سوهاجالعلمىمبصراحمد كامل شعبان احمد153448

سوهاجالعلمىمبصرعثمان محمد عصمت احمد153449

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على محمد احمد153450
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راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

راسبسالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

راسبسالمة اوالد

راسبسالمة اوالد

راسبسالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

راسبسالمة اوالد

راسبسالمة اوالد

راسبسالمة اوالد

راسبسالمة اوالد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن502موسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد

ن484موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانجرجا

ثانجرجا

متخلفجرجا

ن551جرجا

راسبجرجا

ثانجرجا

راسبجرجا
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سوهاجالعلمىمبصراحمد الاله عبد الباسط عبد الحسين153451

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد اشرف السيد153452

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السيد حمدى السيد153453

سوهاجالعلمىمبصراحمد فهمى احمد المعتصم153454

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد امين حمدى امين153455

سوهاجالعلمىمبصررمزى انور محمد انور153456

سوهاجالعلمىمبصرالسيد حسن حمدى حسين153457

سوهاجالعلمىمبصرعلى فهمى عثمان حمدى153458

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد احمد السيد طه153459

سوهاجالعلمىمبصرالسيد خيرى ابراهيم الرحمن عبد153460

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد احمد الرحمن عبد153461

سوهاجالعلمىمبصرالحافظ عبد الرحمن عبد الحافظ عبد الرحمن عبد153462

سوهاجالعلمىمبصراحمد صديق ايمن القوى عبد153463

سوهاجالعلمىمبصردراز محمد احمد هللا عبد153464

سوهاجالعلمىمبصرحفنى عبده محمد هللا عبد153465

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد سمير طلعت على153466

سوهاجالعلمىمبصرمرزوق محمود خالد عمر153467

سوهاجالعلمىمبصرمعبد بكرى احمد محمد153468

سوهاجالعلمىمبصررياض ثابت حسانين محمد153469

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسين حسن محمد153470

سوهاجالعلمىمبصرهاللى الوفا ابو عاطف محمد153471

سوهاجالعلمىمبصرهاشم احمد عالء محمد153472

سوهاجالعلمىمبصرعالم محمد ناصر محمد153473

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد احمد محمود153474

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد حسين فراج محمود153475

سوهاجالعلمىمبصرجبريل محمود محمد محمود153476

سوهاجالعلمىمبصرمرسى الودود عبد محمد مصطفى153477

سوهاجالعلمىمبصراحمد رفاعى محمود مصطفى153478

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السميع عبد محمد هشام153479

سوهاجالعلمىمبصريوسف العزيز عبد خالد فارس153480

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد محمد يوسف153481

سوهاجالعلمىمبصرالمبدى عبد احمد ادهم احمد153482

سوهاجالعلمىمبصررضوان محمد رضوان احمد153483

سوهاجالعلمىمبصرفرغل محمد عابد احمد153484

سوهاجالعلمىمبصرحسان عطيه محمد احمد153485

سوهاجالعلمىمبصراحمد قاسم حسين جاد اسالم153486

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد سالم الحسين153487

سوهاجالعلمىمبصراحمد العربى ماهر السيد153488

سوهاجالعلمىمبصراحمد سيد محمود محمد ضياء153489

سوهاجالعلمىمبصرمحمدين جبريل محمد عاصم153490

سوهاجالعلمىمبصرمسلم احمد فؤاد الرحمن عبد153491

سوهاجالعلمىمبصرالراضى عبد الحسن ابو االمير محمد الرحمن عبد153492
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راسبجرجا

راسبجرجا

راسبجرجا

ثانجرجا

راسبجرجا

ن454جرجا

راسبجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

راسبجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

راسبجرجا

ن338جرجا

متخلفجرجا

ثانجرجا

ن435جرجا

راسبجرجا

راسبجرجا

ثانجرجا

راسبجرجا

ن472جرجا

ن447جرجا

ن576جرجا

ن524جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

راسبجرجا

ثانجرجا

راسبجرجا

ن460داود بيت

ن582داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن536داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

ن484داود بيت
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سوهاجالعلمىمبصرمحمد على محمد الرحمن عبد153493

سوهاجالعلمىمبصرالعظيم عبد الرحيم عبد عبده العظيم عبد153494

سوهاجالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد احمد الفتاح عبد153495

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد محسب هللا عبد153496

سوهاجالعلمىمبصرمحمود مصطفى السيد عمران153497

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد دهيس احمد محمد153498

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على احمد الفاتح محمد153499

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد سامى محمد153500

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد الشافى عبد صالح محمد153501

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد عنتر محمد153502

سوهاجالعلمىمبصرحسين العليم عبد ضاحى محمود153503

سوهاجالعلمىمبصراحمد السمان محمد مصطفى153504

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد يونس نور153505

سوهاجالعلمىمبصراحمد الشلقامى فؤاد طالب ابو153506

سوهاجالعلمىمبصرموسى محمود السيد احمد153507

سوهاجالعلمىمبصرعطيه محمد المصرى احمد153508

سوهاجالعلمىمبصرحامد محمود لطفى احمد153509

سوهاجالعلمىمبصررشوان مهدى عاطف اسامه153510

سوهاجالعلمىمبصرعويس محرز الباسط عبد خالد153511

سوهاجالعلمىمبصراحمد الاله عبد الرحمن عبد رشاد153512

سوهاجالعلمىمبصرمحمود رفعت حاتم شهاب153513

سوهاجالعلمىمبصررزق الموجود عبد عرفه الباسط عبد153514

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمد فيصل محمد153515

سوهاجالعلمىمبصرالدردير الاله عبد محمد ابراهيم153516

سوهاجالعلمىمبصررضوان محمد على احمد153517

سوهاجالعلمىمبصرمحمود خلف بدرى اسالم153518

سوهاجالعلمىمبصرفراج احمد الدين صالح اشرف153519

سوهاجالعلمىمبصرسعد عطا عسران احمد153520

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل محمد الناصر عبد جمال153521

سوهاجالعلمىمبصرحسن الفضل ابو السيد سعود153522

سوهاجالعلمىمبصرفوده السعود ابو المواهب ابو صالح153523

سوهاجالعلمىمبصرالرميلى محمود العظيم عبد عارف153524

سوهاجالعلمىمبصرعرابى عابدين اسماعيل العزيز عبد153525

سوهاجالعلمىمبصرالحداد االمير جابر الاله عبد153526

سوهاجالعلمىمبصرمحمود المجد ابو احمد هللا عبد153527

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد عمر هللا عبد153528

سوهاجالعلمىمبصرالفتاح عبد على الفتاح عبد على153529

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الدين سعد حسنى على153530

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على العال عبد عماد153531

سوهاجالعلمىمبصرقاسم الكريم جاد احمد محمد153532

سوهاجالعلمىمبصرالدين عز عزت الدين عز محمد153533

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد خليفه سعد محمود153534
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ن366داود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

راسبداود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

ن396داود بيت

ن468داود بيت

ثانجبر والشيخ مزاتا

ن358جبر والشيخ مزاتا

ن385جبر والشيخ مزاتا

ن360جبر والشيخ مزاتا

ن496جبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ن372جبر والشيخ مزاتا

ن400جبر والشيخ مزاتا

ن478جبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ثانالمساعيد

راسبالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

راسبالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

راسبالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ن412المساعيد

راسبالمساعيد

راسبالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

راسبالمساعيد



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5791

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجالعلمىمبصرحسين حسن ممدوح هاشم153535

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم على ابراهيم يوسف153536

سوهاجالعلمىمبصرمحمود على رفعت يوسف153537

سوهاجالعلمىمبصراحمد رمضان احمد ابراهيم153538

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى محمد السيد ابراهيم153539

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد رفعت ابراهيم153540

سوهاجالعلمىمبصرمرزوق امين زكريا ابراهيم153541

سوهاجالعلمىمبصرالطيب ابو محمد سعداوى ابراهيم153542

سوهاجالعلمىمبصراحمد اسماعيل الرحيم عبد ابراهيم153543

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد امين احمد153544

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى صابر انور احمد153545

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد ايمن احمد153546

سوهاجالعلمىمبصرجود محمد الدين بهاء احمد153547

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسين ثابت احمد153548

سوهاجالعلمىمبصرخليفه فؤاد جمال احمد153549

سوهاجالعلمىمبصرحربى السيد حسنى احمد153550

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد الحميلى حمدى احمد153551

سوهاجالعلمىمبصرالمجد ابو محمد رجب احمد153552

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد حميد العابدين زين احمد153553

سوهاجالعلمىمبصرمحمد جبريل عاصم احمد153554

سوهاجالعلمىمبصرحسين المجيد عبد العال عبد احمد153555

سوهاجالعلمىمبصرالنبى عبد اللطيف عبد النبى عبد احمد153556

سوهاجالعلمىمبصرسليمان الحمد ابو الهادى عبد احمد153557

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السيد على احمد153558

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد احمد فراج احمد153559

سوهاجالعلمىمبصرمطاوع احمد محمد احمد153560

سوهاجالعلمىمبصربكر شحاته محمد احمد153561

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود ناصر احمد153562

سوهاجالعلمىمبصرالسمان احمد على السيد153563

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الشافى عبد البدرى بيومى153564

سوهاجالعلمىمبصراحمد الغنى عبد حمام جمال153565

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حلمى محمد الناصر عبد جمال153566

سوهاجالعلمىمبصراحمد المجيد عبد محمد جمال153567

سوهاجالعلمىمبصرالكريم جاد حمدان طارق حازم153568

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسن ناصر الدين حسام153569

سوهاجالعلمىمبصراحمد متولى حسن حسام153570

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ضيف ابو مؤمن حسام153571

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الطاهر الحسن ابو حسنى153572

سوهاجالعلمىمبصراحمد على احمد خالد153573

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد السيد ذياد153574

سوهاجالعلمىمبصرالمولى عبد سليمان احمد سالمان153575

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الراضى عبد العال ابو شعبان153576
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ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

راسبالبلينا

ثانالبلينا

راسبالبلينا

ثانالبلينا

راسبالبلينا

راسبالبلينا

ثانالبلينا

راسبالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ن391البلينا

ثانالبلينا

راسبالبلينا

راسبالبلينا

راسبالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

راسبالبلينا

ثانالبلينا

راسبالبلينا

ن454البلينا

ثانالبلينا

راسبالبلينا

ن390البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

راسبالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا
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سوهاجالعلمىمبصرمحمد الدين نصر محمد صالح153577

سوهاجالعلمىمبصرحسن احمد محمد الدين ضياء153578

سوهاجالعلمىمبصرسليم الكريم جاد الستار عبد طه153579

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد هاشم اللطيف عبد طه153580

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الجليل عبد رمضان الجليل عبد153581

سوهاجالعلمىمبصراحمد الحليم عبد حمدان الحليم عبد153582

سوهاجالعلمىمبصرعابدين الحميد عبد حمام الحميد عبد153583

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد الدين محى الحميد عبد153584

سوهاجالعلمىمبصراحمد على عادل الخالق عبد153585

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الصمد عبد الباسط عبد الرحمن عبد153586

سوهاجالعلمىمبصرحسين السيد ايمن الرؤوف عبد153587

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد العاطى عبد خلف العاطى عبد153588

سوهاجالعلمىمبصرعلى حميلى على الكريم عبد153589

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل الشافى عبد احمد هللا عبد153590

سوهاجالعلمىمبصرحسين على خالد هللا عبد153591

سوهاجالعلمىمبصررشوان امام صابر هللا عبد153592

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على عماد هللا عبد153593

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد دياب محمود هللا عبد153594

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد الحميد عبد مطاوع هللا عبد153595

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عبده عاطف عبده153596

سوهاجالعلمىمبصراحمد الدين كمال احمد عزام153597

سوهاجالعلمىمبصرنوح محمود الرحيم عبد عصام153598

سوهاجالعلمىمبصرعثمان جاد محمود عالء153599

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد ممدوح عالء153600

سوهاجالعلمىمبصرالسيد على ايمن على153601

سوهاجالعلمىمبصرهريدى همام بركات على153602

سوهاجالعلمىمبصرحسن السيد حسن على153603

سوهاجالعلمىمبصررسالن احمد الهادى عبد على153604

سوهاجالعلمىمبصرعمر احمد عمر على153605

سوهاجالعلمىمبصرحسن عمر الدين نصر عمر153606

سوهاجالعلمىمبصرفراج قاسم محمد عيسى153607

سوهاجالعلمىمبصرمحمد جابر رمضان فارس153608

سوهاجالعلمىمبصرعثمان احمد عصمت فايز153609

سوهاجالعلمىمبصراحمد قاسم حمدان قاسم153610

سوهاجالعلمىمبصرصابر المنطلب عبد حماده كريم153611

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد خالد مؤمن153612

سوهاجالعلمىمبصرنجدى احمد ابراهيم محمد153613

سوهاجالعلمىمبصردوح ابو حسين الحجاج ابو محمد153614

سوهاجالعلمىمبصرتوفيق الحميد عبد احمد محمد153615

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد احمد محمد153616

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد بركات محمد153617

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسين جمال محمد153618
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سوهاجالعلمىمبصرعطيه الدين نصر جمال محمد153619

سوهاجالعلمىمبصرحساب احمد حجازى محمد153620

سوهاجالعلمىمبصراحمد الشافى عبد حمدى محمد153621

سوهاجالعلمىمبصرقنديل احمد سمير محمد153622

سوهاجالعلمىمبصرمحمد جابر صبرى محمد153623

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فؤاد عاطف محمد153624

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الصادق العاطى عبد محمد153625

سوهاجالعلمىمبصرحفنى حمدان الكريم عبد محمد153626

سوهاجالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد النبى عبد محمد153627

سوهاجالعلمىمبصرهريدى العبد هللا عطا محمد153628

سوهاجالعلمىمبصرالشفيع عبد الغنى عبد فوزى محمد153629

سوهاجالعلمىمبصرمحمد صديق محمود محمد153630

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمد ياسر محمد153631

سوهاجالعلمىمبصرمحمود خلف يوسف محمد153632

سوهاجالعلمىمبصراحمد الراضى عبد يوسف محمد153633

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود الحسين محمود153634

سوهاجالعلمىمبصراحمد البدرى الليسى محمود153635

سوهاجالعلمىمبصرالمبدى عبد محمد الناصر عبد محمود153636

سوهاجالعلمىمبصرالسيد احمد عثمان محمود153637

سوهاجالعلمىمبصرجاد عبده محمد محمود153638

سوهاجالعلمىمبصرالراضى عبد جاد احمد مروان153639

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد جمال مصطفى153640

سوهاجالعلمىمبصراحمد جاد صالح مصطفى153641

سوهاجالعلمىمبصرشيبه الدين كمال محمود مصطفى153642

سوهاجالعلمىمبصرحسين عمران تهامى ياسين153643

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد عزت يسرى153644

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم ناصر ابراهيم153645

سوهاجالعلمىمبصرمحمود كياد فراج احمد153646

سوهاجالعلمىمبصرجاد محمود حسين احمد153647

سوهاجالعلمىمبصرفاضل المعطى عبد جمال بهاء153648

سوهاجالعلمىمبصرالعال ابو شحاته على سعد153649

سوهاجالعلمىمبصرجاد اللطيف عبد حمايه الرحمن عبد153650

سوهاجالعلمىمبصرالدين كمال عمر اسامه عمر153651

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد بكر ابو محمد153652

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد حمدان عبده محمد153653

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود الباسط عبد محمد153654

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على الراوى يحيى153655

سوهاجالعلمىمبصرالقادر عبد مراد محمود اسالم153656

سوهاجالعلمىمبصررزق الحميد عبد طارق تامر153657

سوهاجالعلمىمبصررضوان حسين خالد محمد153658

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمود خالد محمد153659

سوهاجالعلمىمبصرمحمد هللا عبد ياسر محمود153660
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سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد مصطفى الرحيم عبد مصطفى153661

سوهاجالعلمىمبصراحمد حلمى سعيد ابراهيم153662

سوهاجالعلمىمبصرالسمان على السيد احمد153663

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود السيد احمد153664

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد الطاهر احمد153665

سوهاجالعلمىمبصرحسين حنفى الناجح احمد153666

سوهاجالعلمىمبصرالديس ابو حسين العزيز عبد احمد153667

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد الناصر عبد احمد153668

سوهاجالعلمىمبصرقناوى احمد على احمد153669

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمد فوزى احمد153670

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد احمد محمد احمد153671

سوهاجالعلمىمبصربغدادى الصغير محمد احمد153672

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الدين نصر محمد احمد153673

سوهاجالعلمىمبصرموسى محمد احمد اسامه153674

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد على السيد اسالم153675

سوهاجالعلمىمبصرعلى الحميد عبد ايمن اسالم153676

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد جمال اسالم153677

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد الفتاح عبد اسماعيل153678

سوهاجالعلمىمبصرعلى السيد عبد اللطيف عبد البدرى153679

سوهاجالعلمىمبصراحمد شوقى اشرف ايهاب153680

سوهاجالعلمىمبصرعلى المبدى عبد يوسف بشار153681

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى احمد كامل بهاء153682

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحافظ عبد محمود حاتم153683

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسين جمال حازم153684

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد حمدى الدين عماد حسام153685

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد حسانين على حسانين153686

سوهاجالعلمىمبصرزيدان حسن جمال حسن153687

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن حجاج حسن153688

سوهاجالعلمىمبصرمنصور الشاطر حسن عمر حسن153689

سوهاجالعلمىمبصرحسين حشمت البدرى حشمت153690

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حمدى بليغ حمدى153691

سوهاجالعلمىمبصرمحمد شعيب محمد حمدى153692

سوهاجالعلمىمبصرالصغير الحميد عبد على خالد153693

سوهاجالعلمىمبصرسليم رمضان عطاى زايد153694

سوهاجالعلمىمبصرحفنى الكريم جاد ممدوح زياد153695

سوهاجالعلمىمبصرعلى حمدان صبرى سمير153696

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فؤاد محمد شادى153697

سوهاجالعلمىمبصرقناوى يوسف محمد صالح153698

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم حسين النبى عبد طه153699

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حمدى فوزى الرحمن عبد153700

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الستار عبد بهيج الستار عبد153701

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد فتحى العزيز عبد153702
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سوهاجالعلمىمبصرفهمى العظيم عبد خالد العظيم عبد153703

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد احمد هللا عبد153704

سوهاجالعلمىمبصرحسان هاشم شحاته هللا عبد153705

سوهاجالعلمىمبصرقناوى هللا عبد عالء هللا عبد153706

سوهاجالعلمىمبصراحمد الحمد ابو على الناصر عبد153707

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عبده محمد عبده153708

سوهاجالعلمىمبصرقناوى يوسف صالح عالء153709

سوهاجالعلمىمبصرمحمد يوسف اسماعيل على153710

سوهاجالعلمىمبصرحسن احمد حسن الدين على153711

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد حمدى عمر153712

سوهاجالعلمىمبصريوسف الراضى عبد شوقى فريد153713

سوهاجالعلمىمبصرفراج الدايم عبد احمد محمد153714

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الدين سعد السيد محمد153715

سوهاجالعلمىمبصرالصادق الرحيم عبد الصادق محمد153716

سوهاجالعلمىمبصرالعظيم عبد المجد ابو جاد محمد153717

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد فراج حسن محمد153718

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد حسين محمد153719

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمد سليم محمد153720

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد الدين شرف محمد153721

سوهاجالعلمىمبصرحسن اللطيف عبد شوقى محمد153722

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد شوقى محمد153723

سوهاجالعلمىمبصرعوض الكريم جاد الناصر عبد محمد153724

سوهاجالعلمىمبصربغدادى احمد عبود محمد153725

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل محمد فايز محمد153726

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمد فوزى محمد153727

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد الدين نصر محمد153728

سوهاجالعلمىمبصرعلى الدين سعد هشام محمد153729

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود خالد محمود153730

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد الناصر عبد محمود153731

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم محمد عصمان محمود153732

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى السيد ناصر محمود153733

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم مصطفى احمد مصطفى153734

سوهاجالعلمىمبصراحمد سليمان محمود مصطفى153735

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد الهادى عبد منصور153736

سوهاجالعلمىمبصرالسمان محمد الاله عبد مهند153737

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد على مهند153738

سوهاجالعلمىمبصرموسى الرحيم عبد السيد نادر153739

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد هللا خلف سليمان ناصر153740

سوهاجالعلمىمبصرحفنى الليف ابو جمال هانى153741

سوهاجالعلمىمبصربكرى الحميد عبد عاطف وليد153742

سوهاجالعلمىمبصرالمجد ابو الرازق عبد على ياسر153743

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرب جاد احمد يوسف153744
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سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد السيد يوسف153745

سوهاجالعلمىمبصراحمد الراضى عبد صالح ابراهيم153746

سوهاجالعلمىمبصراحمد الطيب الدين شمس احمد153747

سوهاجالعلمىمبصرمحمد هللا عبد صالح احمد153748

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد عصمت احمد153749

سوهاجالعلمىمبصرالدين سعد المجد ابو محمد احمد153750

سوهاجالعلمىمبصرهللا جاد المنعم عبد الحميد عبد ادهم153751

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى حسين اسامه اسالم153752

سوهاجالعلمىمبصرالغفار عبد حسين احمد الحسين153753

سوهاجالعلمىمبصرهللا جاد المنعم عبد احمد الشعراوى153754

سوهاجالعلمىمبصرامين الدين كمال احمد الظواهرى153755

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسين الدين نصر حسن153756

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسين الدين نصر حسين153757

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد الرحيم عبد زياد153758

سوهاجالعلمىمبصرحسن الوفا ابو عادل سامح153759

سوهاجالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد شريف الحفيظ عبد153760

سوهاجالعلمىمبصرالعظيم عبد الطاهر ثروت الخالق عبد153761

سوهاجالعلمىمبصرالكريم جاد جاد احمد هللا عبد153762

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد محمود عالء153763

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم حماد السيد عماد153764

سوهاجالعلمىمبصراحمد الراضى عبد احمد محمد153765

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محجوب اعصام محمد153766

سوهاجالعلمىمبصرحسانين محمد خالد محمد153767

سوهاجالعلمىمبصرربيعى احمد ربيعى محمد153768

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد عاطف محمد153769

سوهاجالعلمىمبصرمحمد رياض المنعم عبد محمد153770

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسين محمود محمد153771

سوهاجالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد الدين نصر محمد153772

سوهاجالعلمىمبصرمحسب يوسف الدين نصر محمد153773

سوهاجالعلمىمبصرمحمد البدرى احمد محمود153774

سوهاجالعلمىمبصرعزام محمود الوحيد عبد محمود153775

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد العزيز عبد محمود153776

سوهاجالعلمىمبصرماجد مصطفى عيد مصطفى153777

سوهاجالعلمىمبصرعلى السيد عيد معتز153778

سوهاجالعلمىمبصرمهران عطاى عماد مهران153779

سوهاجالعلمىمبصررحاب ابو فؤاد احمد هيثم153780

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود السيد محمود153781

سوهاجالعلمىمبصررحاب ابو فؤاد عصمت خالد153782

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد عطا عطيه احمد153783

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فوزى محمد احمد153784

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد حفنى مسعود احمد153785

سوهاجالعلمىمبصراحمد عزت عرفات بشار153786
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سوهاجالعلمىمبصرعلى عباس السيد حسام153787

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد رأفت حسن153788

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسين محمد حسين153789

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد محمد خالد153790

سوهاجالعلمىمبصرمرسى فايز العظيم عبد رضوان153791

سوهاجالعلمىمبصرحمدان البدرى اشرف شاهر153792

سوهاجالعلمىمبصرصابر المجد ابو صابر صالح153793

سوهاجالعلمىمبصربكرى الكريم جاد القذافى عمرو153794

سوهاجالعلمىمبصرالشمندى ابراهيم الباسط عبد كريم153795

سوهاجالعلمىمبصرمحمود جاد الدندراوى محمد153796

سوهاجالعلمىمبصرمحمود امين الطوخى محمد153797

سوهاجالعلمىمبصرمحمود جاد المطراوى محمد153798

سوهاجالعلمىمبصرقاسم عليان هللا خلف محمد153799

سوهاجالعلمىمبصرعطيه بديع رياض محمد153800

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد الحى عبد هللا عبد محمد153801

سوهاجالعلمىمبصرالرب جاد احمد عزام محمد153802

سوهاجالعلمىمبصرالرب جاد احمد عالم محمد153803

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد فايز محمد153804

سوهاجالعلمىمبصرتوغان حسين كرم محمد153805

سوهاجالعلمىمبصرعصران خليفه محروس محمد153806

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فوزى احمد مصطفى153807

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الموجود عبد محمد مصطفى153808

سوهاجالعلمىمبصرسالمه شاكر شكرى منصور153809

سوهاجالعلمىمبصراحمد العاطى عبد عالء هشام153810

سوهاجالعلمىمبصرهللا فرج احمد رأفت زايد153811

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل محمد السيد ابراهيم153812

سوهاجالعلمىمبصرحسن ثابت عفيفى ابراهيم153813

سوهاجالعلمىمبصرمدنى المطلب عبد اشرف احمد153814

سوهاجالعلمىمبصرراجح محمد اشرف احمد153815

سوهاجالعلمىمبصرعلى الباسط عبد البدرى احمد153816

سوهاجالعلمىمبصراحمد المجيد عبد بطيخ احمد153817

سوهاجالعلمىمبصرتغيان احمد محمد احمد153818

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود محمد احمد153819

سوهاجالعلمىمبصرحسن الظاهر عبد يحى احمد153820

سوهاجالعلمىمبصرالسمان الفتاح عبد الخالق عبد اسامه153821

سوهاجالعلمىمبصراحمد عارف ايمن اسالم153822

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد خلف مطاوع اسالم153823

سوهاجالعلمىمبصرالمولى عبد حمدان الدين نصر اشرف153824

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السميع عبد بغدادى بشار153825

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد بهاء153826

سوهاجالعلمىمبصرمحمد بدرى ايمن حازم153827

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد فراج حسام153828
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سوهاجالعلمىمبصرالراوى الحميد عبد امام حمزه153829

سوهاجالعلمىمبصرمحمد المطلب عبد النبى عبد خالد153830

سوهاجالعلمىمبصراحمد هللا عبد الحكيم عبد شريف153831

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حامد حماده شهاب153832

سوهاجالعلمىمبصراحمد الباب فتح حسنى صالح153833

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الاله عبد السيد طارق153834

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسين صبرى الرحمن عبد153835

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عباس رمضان الرحيم عبد153836

سوهاجالعلمىمبصراحمد العربى احمد الرحمن عبد153837

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد عنتر هللا عبد153838

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد جمال على153839

سوهاجالعلمىمبصرعلى العليم عبد عنتر على153840

سوهاجالعلمىمبصرمحمود العال عبد محمد على153841

سوهاجالعلمىمبصرالحمد ابو حسانين السيد عمر153842

سوهاجالعلمىمبصرعباس السيد كرم كريم153843

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد حمدى احمد محمد153844

سوهاجالعلمىمبصرحسانين محمد احمد محمد153845

سوهاجالعلمىمبصرالكريم جاد عابدين حارس محمد153846

سوهاجالعلمىمبصرحسين هللا عبد حسين محمد153847

سوهاجالعلمىمبصرجبريل احمد شحاته محمد153848

سوهاجالعلمىمبصرمدنى العليم عبد الحميد عبد محمد153849

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد على احمد الفتاح عبد محمد153850

سوهاجالعلمىمبصرحسين الرؤف عبد الفتاح عبد محمد153851

سوهاجالعلمىمبصرعلى يوسف ناصر محمد153852

سوهاجالعلمىمبصرمحمود مهران عاطف محمود153853

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود الحكيم عبد محمود153854

سوهاجالعلمىمبصرهمام على الحميد عبد محمود153855

سوهاجالعلمىمبصرعلى العليم عبد عرفات محمود153856

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الراضى عبد محمد محمود153857

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فايز الناصر عبد مصطفى153858

سوهاجالعلمىمبصراحمد كمال محسن مصطفى153859

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد الفاوى شوقى مهند153860

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد الفضيل عبد يونس هاشم153861

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم مختار اشرف حماده153862

سوهاجالعلمىمبصرمحمود يونس عاصم يونس153863

سوهاجالعلمىمبصرعلى الوفا ابو بيومى محمد153864

سوهاجالعلمىمبصرعلى امين حسن ابراهيم153865

سوهاجالعلمىمبصراحمد صديق رجب احمد153866

سوهاجالعلمىمبصرحسين القط صالح احمد153867

سوهاجالعلمىمبصرعلى سليمان الحفيظ عبد احمد153868

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ثابت الرحيم عبد احمد153869

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد محمد احمد153870
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سوهاجالعلمىمبصربدوى خليفه محمد احمد153871

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد جمعه اسامه153872

سوهاجالعلمىمبصراحمد الصغير محمد الراضى عبد اسالم153873

سوهاجالعلمىمبصرمحمود امين الدين محى امين153874

سوهاجالعلمىمبصراحمد على العزيز عبد ايمن153875

سوهاجالعلمىمبصرمحمود السيد محمد ايهاب153876

سوهاجالعلمىمبصراحمد السميع عبد الوفا ابو احمد153877

سوهاجالعلمىمبصرحسين الجواد عبد الاله عبد حسام153878

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسن الناصر عبد حسن153879

سوهاجالعلمىمبصرامين الدين سعد محمد حمام153880

سوهاجالعلمىمبصررضوان محمود القط حمدى153881

سوهاجالعلمىمبصرمحمد امين احمد حمدى153882

سوهاجالعلمىمبصراحمد المجد ابو محمد حمدى153883

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ثابت على خالد153884

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد احمد رمضان153885

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور محمد محمد شهاب153886

سوهاجالعلمىمبصرمحمد سليمان الصغير محمد صالح153887

سوهاجالعلمىمبصرمحمد سليمان احمد عادل153888

سوهاجالعلمىمبصرعلى الرازق عبد محمود الحليم عبد153889

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل على ابراهيم الرحمن عبد153890

سوهاجالعلمىمبصرالفضل ابو حلمى السميع عبد الصمد عبد153891

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل محمد كامل هللا عبد153892

سوهاجالعلمىمبصرمحمود مصطفى محمود هللا عبد153893

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد الوهاب عبد153894

سوهاجالعلمىمبصرحسن على صبرى على153895

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على الرؤوف عبد على153896

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد اشرف عمر153897

سوهاجالعلمىمبصرمحمد رشدى موسى عمرو153898

سوهاجالعلمىمبصربدوى خليفه احمد كريم153899

سوهاجالعلمىمبصرحسين الجواد عبد الاله عبد كريم153900

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور حسن احمد محمد153901

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمد اسماعيل محمد153902

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد احمد محمد153903

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد جمعه محمد153904

سوهاجالعلمىمبصريحى حسن حسين محمد153905

سوهاجالعلمىمبصرالسيد حسن سليمان محمد153906

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل صابر صبره محمد153907

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العال عبد على محمد153908

سوهاجالعلمىمبصراحمد الجليل عبد عاطف محمود153909

سوهاجالعلمىمبصرفرغلى يوسف اللطيف عبد محمود153910

سوهاجالعلمىمبصرالسيد مختار محمد مختار153911

سوهاجالعلمىمبصرحسين المجد ابو محمد منصور153912
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راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد
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راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن459يحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن379.5يحيى اوالد

ن414يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد
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سوهاجالعلمىمبصراحمد بدوى خالف هاللى153913

سوهاجالعلمىمبصرالقاسم ابو حمزه كمال ياسر153914

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد ابراهيم محمد احمد153915

سوهاجالعلمىمبصرسباق حسن العاطى عبد اسامه153916

سوهاجالعلمىمبصرحمدى محمد عاطف بيومى153917

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فؤاد رفعت حسام153918

سوهاجالعلمىمبصرعلى كمال عزت صالح153919

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الاله عبد ايمن طارق153920

سوهاجالعلمىمبصرمحمدين فهيم محمد عادل153921

سوهاجالعلمىمبصرالواحد عبد ظرابى احمد الرحمن عبد153922

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسين محمد الرحمن عبد153923

سوهاجالعلمىمبصرالوفا ابو الستار عبد حارس هللا عبد153924

سوهاجالعلمىمبصرمحمد سليم حسين هللا عبد153925

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل شفيق مصطفى هللا عبد153926

سوهاجالعلمىمبصرعلى ابراهيم يوسف الرحيم عبد153927

سوهاجالعلمىمبصراحمد على عاطف على153928

سوهاجالعلمىمبصرامين تمساح رشاد عماد153929

سوهاجالعلمىمبصرشاكر عبده عاطف عمر153930

سوهاجالعلمىمبصرمحمود هللا عبد احمد محمد153931

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل العظيم عبد الزقم محمد153932

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم زيدان خيرى محمد153933

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد عامر محمد153934

سوهاجالعلمىمبصرالكريم عبد العبد العليم عبد محمد153935

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد مخلف محمد153936

سوهاجالعلمىمبصربدوى لطفى احمد محمود153937

سوهاجالعلمىمبصرحفنى ابراهيم الزمزمى محمود153938

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمد عاطف محمود153939

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حافظ مؤمن محمود153940

سوهاجالعلمىمبصراحمد حمد جالل احمد153941

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد فوزى االنصارى احمد153942

سوهاجالعلمىمبصررسالن على جمال احمد153943

سوهاجالعلمىمبصرمحمد امين محمد محمد احمد153944

سوهاجالعلمىمبصرمتولى الصغير محمد البدرى اسالم153945

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسن ياسر العزايزى153946

سوهاجالعلمىمبصرالنعيم عبد احمد الفتاح عبد انس153947

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم جابر الحارس عبد جابر153948

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسين جمال حسين153949

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد المجد ابو حسام153950

سوهاجالعلمىمبصرالحمد ابو على عادل حماده153951

سوهاجالعلمىمبصرعلى الاله عبد فيصل صفوت153952

سوهاجالعلمىمبصرالسيد شاكر سامى طارق153953

سوهاجالعلمىمبصرالفضل ابو حشمت محمد عاصم153954
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ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

راسبالكشح
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راسبالكشح
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راسبالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

ن356الكشح

متخلفالكشح

ن571الكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

راسبالكشح

متخلفالكشح

ثانالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

راسبالزوازية

ن430.5الزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية
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سوهاجالعلمىمبصرعلى الشافى عبد اسماعيل القادر عبد153955

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمود محمد هللا عبد153956

سوهاجالعلمىمبصرمحمد المعطى عبد محمد المعطى عبد153957

سوهاجالعلمىمبصرالفتاح عبد شرقاوى المجد ابو الوهاب عبد153958

سوهاجالعلمىمبصرصديق محمد الاله عبد على153959

سوهاجالعلمىمبصرالحمد ابو مطاوع حسين فهد153960

سوهاجالعلمىمبصرالسيد شاكر سامى كريم153961

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد مازن الشافى عبد مازن153962

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حمدى السيد محمد153963

سوهاجالعلمىمبصريوسف على امين محمد153964

سوهاجالعلمىمبصرامين السيد هللا خلف محمد153965

سوهاجالعلمىمبصربيومى القادر عبد سعودى محمد153966

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الباسط عبد محمد153967

سوهاجالعلمىمبصرعلى فراج الغنى عبد محمد153968

سوهاجالعلمىمبصرمحمود عمر الناصر عبد محمد153969

سوهاجالعلمىمبصرسعيد جوده عطيتو محمد153970

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حمدى هاشم محمد153971

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمود يوسف محمد153972

سوهاجالعلمىمبصراحمد المطلب عبد احمد محمود153973

سوهاجالعلمىمبصرحسن النعيم عبد الضبع محمود153974

سوهاجالعلمىمبصريونس على احمد معتز153975

سوهاجالعلمىمبصرسليمان العظيم عبد سليمان مؤمن153976

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد احمد اشرف محمد هشام153977

سوهاجالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد الحميد عبد هشام153978

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الاله عبد محمود هيثم153979

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسين محمد وليد153980

سوهاجالعلمىمبصرحسين الرازق عبد شعبان يوسف153981

سوهاجالعلمىمبصرالصادق احمد الرؤوف عبد احمد153982

سوهاجالعلمىمبصرعلى يسين السالم عبد احمد153983

سوهاجالعلمىمبصرحفنى محمود المنعم عبد احمد153984

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد محمود اسالم153985

سوهاجالعلمىمبصريوسف حمدى شعبان اكرم153986

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد محمود ايهاب153987

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فايز راضى خالد153988

سوهاجالعلمىمبصرحسين المجد ابو محمد الباسط عبد153989

سوهاجالعلمىمبصرعلى الحميد عبد عمار الحميد عبد153990

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد محمود الرافع عبد153991

سوهاجالعلمىمبصربدرى السيد على العزيز عبد153992

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد احمد الغفور عبد153993

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى الاله عبد محمد هللا عبد153994

سوهاجالعلمىمبصرسليمان عطيه الوهاب عبد عطيه153995

سوهاجالعلمىمبصرلبيب الدين عز محمد عالء153996
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ن512خلف اوالد

راسبخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ن478خلف اوالد

راسبخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

راسبخلف اوالد
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سوهاجالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد محمود عمرو153997

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل المجد ابو الحسن ابو محمد153998

سوهاجالعلمىمبصراحمد الصافى رمضان محمد153999

سوهاجالعلمىمبصربدوى حمدان صالح محمد154000

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد حسن الرحيم عبد محمد154001

سوهاجالعلمىمبصرفاوى الحميد عبد الوفا ابو محمود154002

سوهاجالعلمىمبصربغدادى احمد بغدادى محمود154003

سوهاجالعلمىمبصربهلول محمد بهلول محمود154004

سوهاجالعلمىمبصرالوفا ابو احمد حسن محمود154005

سوهاجالعلمىمبصرحسين احمد محمد محمود154006

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسنى محمد محمود154007

سوهاجالعلمىمبصرالسيد مصطفى الحميد عبد مصطفى154008

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن العاطى عبد مصطفى154009

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد حماده وائل154010

سوهاجالعلمىمبصرالعال ابو محمود بدوى احمد154011

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السيد حسين احمد154012

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد الدين عصام احمد154013

سوهاجالعلمىمبصرمتولى حامد عالء احمد154014

سوهاجالعلمىمبصرغول كامل الضبع االمير154015

سوهاجالعلمىمبصرسباق محمد سباق السيد154016

سوهاجالعلمىمبصرغول حامد الدين محى حسين154017

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد يوسف حسين154018

سوهاجالعلمىمبصرالسميع عبد الدين سيف السبع الدين سيف154019

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد السيد الرحيم عبد154020

سوهاجالعلمىمبصراحمد عبده الحليم عبد عبده154021

سوهاجالعلمىمبصرالعال ابو محمود جابر على154022

سوهاجالعلمىمبصرياسين حسن خليفه فادى154023

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد حسن محمد محمد154024

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسين السلطان محمود154025

سوهاجالعلمىمبصرمحمود مصطفى محمد محمود154026

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور الباقى عبد محمد مصطفى154027

سوهاجالعلمىمبصرخليل محمد احمد بكر ابو154028

سوهاجالعلمىمبصرمحفوظ نعمان ابو حنيفه ابو احمد154029

سوهاجالعلمىمبصرالهادى عبد محمد السيد احمد154030

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد حسن احمد154031

سوهاجالعلمىمبصرعارف مصطفى رأفت احمد154032

سوهاجالعلمىمبصرشحاته احمد محمد السيد154033

سوهاجالعلمىمبصرالسيد على خلف حازم154034

سوهاجالعلمىمبصراحمد الدين سعد جمال الدين سعد154035

سوهاجالعلمىمبصرالسيد على جعفر الرحمن عبد154036

سوهاجالعلمىمبصرمحمود عباس محمد الرحمن عبد154037

سوهاجالعلمىمبصرعلى مطاوع على عمر154038
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راسبخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

راسبخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

راسبخلف اوالد
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ثانخلف اوالد
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ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ن408المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

راسبالمراغى االمام

ن599المراغى االمام

راسبالمراغى االمام

راسبالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ن419المراغى االمام

ن428المراغى االمام
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سوهاجالعلمىمبصرسليمان محمد احمد محمد154039

سوهاجالعلمىمبصرمحمد البدرى يسرى محمد154040

سوهاجالعلمىمبصرعثمان محمود احمد محمود154041

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد الناصر عبد محمود154042

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد اشرف مصطفى154043

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العجمى جمال مؤمن154044

سوهاجالعلمىمبصرسليم المجد ابو السيد احمد154045

سوهاجالعلمىمبصرعلى العال عبد عمر احمد154046

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد حسين محمد احمد154047

سوهاجالعلمىمبصرمتولى الرؤف عبد محمد احمد154048

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد مصطفى حاتم154049

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد محمد منصور طارق154050

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمود عطيه على154051

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ابراهيم صالح محمد154052

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو الموجود عبد طه محمد154053

سوهاجالعلمىمبصرحسين احمد عاطف محمد154054

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى محمد فتحى محمد154055

سوهاجالعلمىمبصرالحافض عبد محمود رشاد محمود154056

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد محمود محمد محمود154057

سوهاجالعلمىمبصرحارس محمود سعد مصعب154058

سوهاجالعلمىمبصرفرغلى محمد الحميد عبد احمد154059

سوهاجالعلمىمبصرالفتاح عبد الاله عبد محمد احمد154060

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد هاشم محمد احمد154061

سوهاجالعلمىمبصرالشطورى احمد ناجح احمد154062

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد احمد المنطلب عبد اسماعيل154063

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد طه الجابر عبد الحسن154064

سوهاجالعلمىمبصرموسى على محمود الرحمن عبد154065

سوهاجالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد السيد الرحيم عبد154066

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد يسرى عمر154067

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على السيد محمد154068

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسن عاصم محمد154069

سوهاجالعلمىمبصرهللا ضيف بسيونى الحسين مالك154070

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الجبالى على يوسف154071

سوهاجالعلمىمبصرالسيد احمد السيد احمد154072

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فيصل رفعت االمير154073

سوهاجالعلمىمبصراحمد هللا عبد محمد الاله عبد154074

سوهاجالعلمىمبصراحمد عطيه محمد كريم154075

سوهاجالعلمىمبصرمحمد غالب محمد مأمون154076

سوهاجالعلمىمبصرالسيد احمد سمير محمد154077

سوهاجالعلمىمبصرخليل هاشم هللا عبد محمد154078

سوهاجالعلمىمبصرالموجود عبد محمد الدين جمال مدحت154079

سوهاجالعلمىمبصرراضى خيرى عصام مصطفى154080
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ن418المراغى االمام

ن619المراغى االمام

ن496المراغى االمام

ن433المراغى االمام

ن556المراغى االمام

ن372المراغى االمام

ن401الغريزات

ن394الغريزات

ن411الغريزات

ن349الغريزات

ن368الغريزات

ن379الغريزات

ن434الغريزات

ن505الغريزات

راسبالغريزات

ن579الغريزات

ن580الغريزات

ن488الغريزات

راسبالغريزات

ن450الغريزات

ن557بدر مجمع

راسببدر مجمع

ن439بدر مجمع

ن440بدر مجمع

راسببدر مجمع

ثانبدر مجمع

راسببدر مجمع

راسببدر مجمع

راسببدر مجمع

ن371بدر مجمع

ثانبدر مجمع

راسببدر مجمع

ثانبدر مجمع

ن419ساقلتة

ثانساقلتة

ن487.5ساقلتة

راسبساقلتة

ثانساقلتة

راسبساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ن536.5ساقلتة
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سوهاجالعلمىمبصرهللا جاب هللا عبد دسوقى هانى154081

سوهاجالعلمىمبصرظهران الرحمن عبد رشاد يوسف154082

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسين ايمن ابراهيم154083

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد احمد عصمت هللا عبد154084

سوهاجالعلمىمبصرالمنعم عبد جاد السيد محمد154085

سوهاجالعلمىمبصرالشمندى محمد فوزى محمد154086

سوهاجالعلمىمبصرمنصور المجيد عبد عادل منتصر154087

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد البدرى كرم هشام154088

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد صديق حماده احمد154089

سوهاجالعلمىمبصرالسيد العال عبد السيد مصطفى احمد154090

سوهاجالعلمىمبصرالظاهر عبد فؤاد منصور احمد154091

سوهاجالعلمىمبصرشيخون هللا عبد الوهاب عبد خلف سعد حسام154092

سوهاجالعلمىمبصرالوهاب عبد خلف سعد شريف154093

سوهاجالعلمىمبصرادريس السيد هاشم ادريس الرحمن عبد154094

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد محمود عشرى الرحمن عبد154095

سوهاجالعلمىمبصرالكريم عبد الراضى عبد ناجح هللا عبد154096

سوهاجالعلمىمبصرالدين كمال عالم كامل العال عبد عالم154097

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد ممدوح محمد154098

سوهاجالعلمىمبصرشعيب جاد حماده محمود154099

سوهاجالعلمىمبصرمحمود رشدى فؤاد محمود154100

سوهاجالعلمىمبصرثابت احمد محمد مصطفى154101

سوهاجالعلمىمبصرالخالق عبد حافظ محمد معاذ154102

سوهاجالعلمىمبصرحميد حسن الحجاج ابو احمد154103

سوهاجالعلمىمبصرمهران فاضل محمد حسن154104

سوهاجالعلمىمبصرالجليل عبد حسين الصغير محمد حسين154105

سوهاجالعلمىمبصرمهران فاضل محمد حسين154106

سوهاجالعلمىمبصرالمنعم عبد ضاحى الدين نور خيرى154107

سوهاجالعلمىمبصرالحكيم عبد السيد محمد هللا عبد154108

سوهاجالعلمىمبصرالسيد طه معبد هللا عبد154109

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد هللا خلف ناصر محروس154110

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد صادق جمال محمد154111

سوهاجالعلمىمبصرعلى السيد صابر محمد154112

سوهاجالعلمىمبصرالمحسن عبد فكرى المحسن عبد محمد154113

سوهاجالعلمىمبصريوسف الموجود عبد محمود محمد154114

سوهاجالعلمىمبصرعمر السيد على محمود154115

سوهاجالعلمىمبصرالدين خير محروس محمد محمود154116

سوهاجالعلمىمبصرمحمد كامل حماده يحى154117

سوهاجالعلمىمبصرحسين الحميد عبد احمد ابراهيم154118

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عبده صالح احمد154119

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد فواز عبده احمد154120

سوهاجالعلمىمبصرعلى حجازى ناصر احمد154121

سوهاجالعلمىمبصرالضبع البدرى ممدوح اسامه154122
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ن459.5ساقلتة

ثانساقلتة

راسبسفالق

ثانسفالق

ثانسفالق

ن432سفالق

ثانسفالق

ثانسفالق

ثاناخميم

راسباخميم

ثاناخميم

راسباخميم

ثاناخميم

راسباخميم

ن609اخميم

ثاناخميم

ن378اخميم

راسباخميم

ثاناخميم

راسباخميم

ثاناخميم

راسباخميم

ثانالكولة

ن548الكولة

راسبالكولة

ن613الكولة

ثانالكولة

راسبالكولة

ثانالكولة

ثانالكولة

راسبالكولة

ثانالكولة

ثانالكولة

راسبالكولة

متخلفالكولة

ن406الكولة

ن372الكولة

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

راسبالوقف ابار

راسبالوقف ابار

راسبالوقف ابار
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سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد كامل نصر اشرف154123

سوهاجالعلمىمبصرالمقصود عبد حسن على حسين154124

سوهاجالعلمىمبصرالدين شرف المجد ابو ربيعى حسين154125

سوهاجالعلمىمبصرالشلقامى اسماعيل ماجد حسين154126

سوهاجالعلمىمبصرشعيب حسن حمزه محمد حمزه154127

سوهاجالعلمىمبصرمحمد خضيرى النميرى طه154128

سوهاجالعلمىمبصرالفتوح ابو محمد الخضر احمد هللا عبد154129

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد زكى عنتر كريم154130

سوهاجالعلمىمبصرعثمان خلف اسامه محمد154131

سوهاجالعلمىمبصرربيعى ضيف ابو حشمت محمد154132

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد مختار محمد154133

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد احمد محمود154134

سوهاجالعلمىمبصرحسين الغنى عبد الراوى محمود154135

سوهاجالعلمىمبصررضوان همام شريف محمود154136

سوهاجالعلمىمبصرعلى منصور ناصر مصطفى154137

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسن جابر سفيان ابو154138

سوهاجالعلمىمبصرفرغلى ضيف ابو نادى ضيف ابو154139

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم احمد حامد احمد154140

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمود حامد احمد154141

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود حسن احمد154142

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد رضوان احمد154143

سوهاجالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد سيد احمد154144

سوهاجالعلمىمبصرالبدرى سلمان الخالق عبد احمد154145

سوهاجالعلمىمبصرالقادر عبد احمد فتحى احمد154146

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسين محمد احمد154147

سوهاجالعلمىمبصرحسين السيد الرازق عبد اسامه154148

سوهاجالعلمىمبصرالحليم عبد محمد على خالد154149

سوهاجالعلمىمبصرعباس خلف صابر حسن154150

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد ابراهيم حمزه154151

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على الحكيم عبد سراج154152

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم خليفه منصور صالح154153

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عامر الحليم عبد طارق154154

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو عوف ابو زيد ابو طاهر154155

سوهاجالعلمىمبصرعلى يونس محمد على154156

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد حسن عمر154157

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حجازى محمد عمر154158

سوهاجالعلمىمبصرمحمد رفاعى احمد عمرو154159

سوهاجالعلمىمبصرعلى خلف على عمرو154160

سوهاجالعلمىمبصرالحليم عبد محمد عادل الرحمن عبد154161

سوهاجالعلمىمبصراحمد كامل مؤمن الرحمن عبد154162

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد على كريم154163

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود كمال محسن154164
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راسبالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

راسبالوقف ابار

راسبالوقف ابار

راسبالوقف ابار

راسبالوقف ابار

ثانالوقف ابار

راسبالوقف ابار

راسبالوقف ابار

راسبالوقف ابار

راسبالوقف ابار

راسبالوقف ابار

ن433الوقف ابار

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ن584بطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ن496بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ن525بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ن544بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ن489بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن448بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ
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سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد حسن احمد محمد154165

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد محمد احمد محمد154166

سوهاجالعلمىمبصرالنعيم عبد محمدين السيد محمد154167

سوهاجالعلمىمبصرالحليم عبد احمد ثابت محمد154168

سوهاجالعلمىمبصررفاعى الخالق عبد جمال محمد154169

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد بخيت خلف محمد154170

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد صالح محمد154171

سوهاجالعلمىمبصرعالم الشافى عبد المجيد عبد محمد154172

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد العزيز عبد محمد محمد154173

سوهاجالعلمىمبصرمحمود النعيم عبد ممدوح محمد154174

سوهاجالعلمىمبصرمحمد مسعود ياسر محمد154175

سوهاجالعلمىمبصراحمد مجاهد احمد محمود154176

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمود جمال محمود154177

سوهاجالعلمىمبصرحسن العليم عبد فوزى محمود154178

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عامر محمد محمود154179

سوهاجالعلمىمبصرالموجود عبد محمود محمد محمود154180

سوهاجالعلمىمبصرفراج ابراهيم اسماعيل مصطفى154181

سوهاجالعلمىمبصراحمد عشرى اشرف مصطفى154182

سوهاجالعلمىمبصرسليمان رمضان الحى عبد مصطفى154183

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد رمضان محمد مصطفى154184

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد قبيصى جمال منتصر154185

سوهاجالعلمىمبصرحجازى شحاته محمد منتصر154186

سوهاجالعلمىمبصررضوان حجازى السيد يوسف154187

سوهاجالعلمىمبصرمرزوق الكريم جاد عرفات يوسف154188

سوهاجالعلمىمبصرالدين شهاب اللطيف عبد طه احمد154189

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد السيد حمزه154190

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حامد مجدى عامر154191

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد محمود على154192

سوهاجالعلمىمبصرامين بدرى السيد محمد154193

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد محمود حنفى محمد154194

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد السيد يونس154195

سوهاجالعلمىمبصرمشرف احمد عاطف احمد154196

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود على احمد154197

سوهاجالعلمىمبصرالمحسن عبد محفوظ محمود احمد154198

سوهاجالعلمىمبصرتمساح محمد بخيت اسالم154199

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحكم عبد على السيد154200

سوهاجالعلمىمبصرسالمان محمد سالمان حسن154201

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمود احمد عاصم154202

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على خلف على154203

سوهاجالعلمىمبصرراغب احمد مهدى على154204

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود محمد عمر154205

سوهاجالعلمىمبصرحسن عوض هانى عوض154206
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راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ن539بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن391بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ن538بطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن422بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ن373بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن556بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن495بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن577بطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن404بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن501بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن462بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن430بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن458بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن444بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن548بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسبطهطا ساحل

راسبطهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ن622طهطا ساحل

راسبطهطا ساحل

ن394طهطا ساحل

ن372طهطا ساحل

ثانشطورة

راسبشطورة

ثانشطورة

راسبشطورة

راسبشطورة

ن581شطورة

راسبشطورة

راسبشطورة

ثانشطورة

راسبشطورة

راسبشطورة
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سوهاجالعلمىمبصرعلى على السيد عالء154207

سوهاجالعلمىمبصرعيسى احمد حمدى عيسى154208

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد السيد محمد كمال154209

سوهاجالعلمىمبصرالرسول عبد محمد بخيت محمد154210

سوهاجالعلمىمبصرحمزه محمد حمزه محمد154211

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد محمد سالمه محمد154212

سوهاجالعلمىمبصراحمد على على محمد154213

سوهاجالعلمىمبصراحمد قنديل محمد محمد154214

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد مصطفى محمد154215

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد احمد السيد محمود154216

سوهاجالعلمىمبصراحمد مصطفى جمال معتز154217

سوهاجالعلمىمبصرالرسول عبد احمد محمود معتز154218

سوهاجالعلمىمبصركبارى احمد الراضى عبد هشام154219

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد اسماعيل احمد154220

سوهاجالعلمىمبصرتمام حلمى ادهم احمد154221

سوهاجالعلمىمبصرربه عبد عزمى سيد احمد154222

سوهاجالعلمىمبصرعثمان محمد صالح احمد154223

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الفضيل عبد محمد احمد154224

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فاروق محمد احمد154225

سوهاجالعلمىمبصرسالمان السيد محمود احمد154226

سوهاجالعلمىمبصراحمد سعيد يوسف احمد154227

سوهاجالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد اشرف الشريف154228

سوهاجالعلمىمبصرعلى على هللا عبد حسن154229

سوهاجالعلمىمبصرعطيه محمد عطيه هللا عبد154230

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الحفيظ عبد احمد عمرو154231

سوهاجالعلمىمبصرسيد عبده سيد محمد154232

سوهاجالعلمىمبصرالحافظ عبد محمد عاصم محمود154233

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو احمد محمد احمد154234

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد ابراهيم الشعراوى154235

سوهاجالعلمىمبصرالزهرى محمد خلف حاتم154236

سوهاجالعلمىمبصرحسان هللا عبد محمود هللا عبد154237

سوهاجالعلمىمبصربخيت احمد زينهم فهد154238

سوهاجالعلمىمبصرعمر محمود عمر مصطفى154239

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود محمد مهند154240

قناالعلمىمبصرالحمد ابو السعود ابو اشرف السعود ابو154241

قناالعلمىمبصرمحمود الوفا ابو الرحيم عبد الوفا ابو154242

قناالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد ايمن احمد154243

قناالعلمىمبصرعصمان سيد عامر امير154244

قناالعلمىمبصرمحمد فتحى هللا عبد احمد154245

قناالعلمىمبصرقليعى محمود على احمد154246

قناالعلمىمبصرراوى امير سمير احمد154247

قناالعلمىمبصرحسب محمد فتحى احمد154248
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راسبطما
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ن449طما

راسبطما
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ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ن408الزمزمى

ن492الزمزمى

ن547الزمزمى

ن468الزمزمى

ثانقنا

ن443قنا

راسبقنا

ثانقنا
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ثانقنا
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قناالعلمىمبصرحسين معداوى محمد احمد154249

قناالعلمىمبصرمحمد شحات راشد حسين154250

قناالعلمىمبصرمحمد بكرى العزب حمدان خالد154251

قناالعلمىمبصرمحمود توفيق الحميد عبد ساريه154252

قناالعلمىمبصررمضان سالم محمد سالم154253

قناالعلمىمبصرحسين محمود على محمود سعد154254

قناالعلمىمبصرمحمد شحات صالح طارق154255

قناالعلمىمبصرحميد هريدى حجاجى الرحمن عبد154256

قناالعلمىمبصرمحمد محمود رفعت الرحمن عبد154257

قناالعلمىمبصرعلى احمد رمضان الرحمن عبد154258

قناالعلمىمبصرالكريم عبد اللطيف عبد لطفى الرحمن عبد154259

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد هللا عبد محمد الرحمن عبد154260

قناالعلمىمبصرشرقاوى شوقى محمود الرحمن عبد154261

قناالعلمىمبصراحمد محمد مصطفى الرحمن عبد154262

قناالعلمىمبصرعمر الرحيم عبد الدين عالء الرحيم عبد154263

قناالعلمىمبصرمحمد محمود تهامى العزيز عبد154264

قناالعلمىمبصراحمد الحميد عبد اشرف هللا عبد154265

قناالعلمىمبصرعلى حامد احمد هللا عبد154266

قناالعلمىمبصرمحمود الشافى عبد الدين صالح هللا عبد154267

قناالعلمىمبصرادريس هللا عبد على هللا عبد154268

قناالعلمىمبصرمحمود عزوز محمد عزوز154269

قناالعلمىمبصرعلى محمد محمد على154270

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمود عيسى154271

قناالعلمىمبصرعلى خليل بركات هللا فتح154272

قناالعلمىمبصرشحات عطا شحات كريم154273

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد مبارك عبده مبارك154274

قناالعلمىمبصرسليم حسين جمال محمد154275

قناالعلمىمبصرحسن مصطفى خميس محمد154276

قناالعلمىمبصرسمان عباس رمضان محمد154277

قناالعلمىمبصرابراهيم محمود سعد محمد154278

قناالعلمىمبصرطه محمود صبحى محمد154279

قناالعلمىمبصرعلى عوض الفتاح عبد محمد154280

قناالعلمىمبصرالعزب الاله عبد الناصر عبد محمد154281

قناالعلمىمبصربكرى حسن على محمد154282

قناالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد على محمد154283

قناالعلمىمبصرحسين نصارى على محمد154284

قناالعلمىمبصرمحمد جمعه عويس محمد154285

قناالعلمىمبصرابراهيم احمد مبارك محمد154286

قناالعلمىمبصرهللا عبد متولى منصور محمد154287

قناالعلمىمبصرمحمد مصطفى اسماعيل محمود154288

قناالعلمىمبصرمحمد على جمعه محمود154289

قناالعلمىمبصرمحمد السعود ابو حسين محمود154290
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قناالعلمىمبصرالراوى محمد عيد محمود154291

قناالعلمىمبصرمصطفى عطا اشرف مصطفى154292

قناالعلمىمبصرمحمود الدين محى شاكر مصطفى154293

قناالعلمىمبصراحمد محمد ابراهيم احمد154294

قناالعلمىمبصرعويضه احمد محمد احمد154295

قناالعلمىمبصرمحمد منصور محمود احمد154296

قناالعلمىمبصراسماعيل الحسن ابو سيد الرحيم عبد154297

قناالعلمىمبصرعلى مبارك محمد على154298

قناالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمد مصطفى154299

قناالعلمىمبصرالحجاج ابو احمد الدين عالء احمد154300

قناالعلمىمبصرالجليل عبد سليم على الطيب154301

قناالعلمىمبصرامبارك العزيز عبد محمود انور154302

قناالعلمىمبصراحمد احمد طواب سعيد154303

قناالعلمىمبصرهاشم محمدين محمد هللا عبد154304

قناالعلمىمبصرمحمدين سعيد عادل الاله عبد154305

قناالعلمىمبصرخليل رفاعى حسنى محمد154306

قناالعلمىمبصرحسين على فريد محمد154307

قناالعلمىمبصرعلى زغلول منصور محمود154308

قناالعلمىمبصرسيد سعد حسنى مصطفى154309

قناالعلمىمبصرهللا عطا العال ابو هللا عطا مصطفى154310

قناالعلمىمبصرهللا عبد الوفا ابو هللا عبد الوفا ابو154311

قناالعلمىمبصراحمد محمد عايد ابو احمد154312

قناالعلمىمبصرالشافى عبد شوقى حسين احمد154313

قناالعلمىمبصرمحمود ادم خميس احمد154314

قناالعلمىمبصرمحمد الباسط عبد الحكيم عبد احمد154315

قناالعلمىمبصراسماعيل حسن ناصر اسامه154316

قناالعلمىمبصرعطيه احمد اشرف اسالم154317

قناالعلمىمبصرسليمان داكر متولى ايمن154318

قناالعلمىمبصرصادق محمد اللطيف عبد سلطان154319

قناالعلمىمبصراحمد الستار عبد محمد سلطان154320

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد العبد هللا عبد طه154321

قناالعلمىمبصرالراضى عبد محمد حمدى الحميد عبد154322

قناالعلمىمبصراللطيف عبد الدايم عبد بركات الدايم عبد154323

قناالعلمىمبصرالشافى عبد الرازق عبد الفتاح عبد الرازق عبد154324

قناالعلمىمبصرعلى الدين عز نجاحى الرحمن عبد154325

قناالعلمىمبصرجابر العال عبد قرشى العال عبد154326

قناالعلمىمبصرعلى فايز النجار العزيز عبد154327

قناالعلمىمبصرعليان محمود الباسط عبد القوى عبد154328

قناالعلمىمبصرالدين نور العاطى عبد حسين هللا عبد154329

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد فرج خلف عالء154330

قناالعلمىمبصرحمزه مرعى حمزه على154331

قناالعلمىمبصرمريعز احمد عنتر عمر154332
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قناالعلمىمبصرحسين مدنى حسنى محمد154333

قناالعلمىمبصرعلى احمد حلمى محمد154334

قناالعلمىمبصرمحمد النعيم عبد الرازق عبد محمد154335

قناالعلمىمبصرالوفا ابو السيد عبده محمد154336

قناالعلمىمبصرمصطفى احمد مصطفى محمد154337

قناالعلمىمبصرالشافى عبد حسن منصور محمد154338

قناالعلمىمبصراللطيف عبد هللا خلف بكر ابو محمود154339

قناالعلمىمبصراللطيف عبد الدايم عبد بركات مدحت154340

قناالعلمىمبصرسالم حسين الناصر عبد احمد154341

قناالعلمىمبصرالدين كمال ناصح محمد احمد154342

قناالعلمىمبصراحمد محمد منصور احمد154343

قناالعلمىمبصرعابدين رمضان بدرى حسام154344

قناالعلمىمبصرصابر سعود ثروت سعود154345

قناالعلمىمبصراحمد محمود السيد صالح154346

قناالعلمىمبصررضا احمد محمود طه154347

قناالعلمىمبصرالسمان الفاوى محمد الباسط عبد154348

قناالعلمىمبصرعلى فراج رشاد الرحمن عبد154349

قناالعلمىمبصرحسن دياب طلعت العزيز عبد154350

قناالعلمىمبصرامام الفضيل عبد الرحيم عبد الفضيل عبد154351

قناالعلمىمبصرفراج محمد احمد هللا عبد154352

قناالعلمىمبصرعلى فراج رشدى محمد154353

قناالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد عادل حسين154354

قناالعلمىمبصراحمد عارف عرفات عارف154355

قناالعلمىمبصرمحمد فتحى كرم الفتاح عبد154356

قناالعلمىمبصرخليل الاله عبد السيد محمد154357

قناالعلمىمبصرالدين نور الاله عبد سمير محمد154358

قناالعلمىمبصراحمد احمد محمد الرحيم عبد محمد154359

قناالعلمىمبصرمحمد فهمى عبده محمد154360

قناالعلمىمبصرالشافى عبد المجد ابو ناصر محمد154361

قناالعلمىمبصرحسن احمد ماهر محمود154362

قناالعلمىمبصراحمد صابر كمال يوسف154363

قناالعلمىمبصرمحمد الصبور عبد سيد احمد154364

قناالعلمىمبصرحماد الدين كمال الحليم عبد احمد154365

قناالعلمىمبصرالرب جاد الغنى عبد العظيم عبد احمد154366

قناالعلمىمبصرمحمد حميد القادر عبد احمد154367

قناالعلمىمبصرصادق محمد عبده احمد154368

قناالعلمىمبصرعلى محمد عيسى احمد154369

قناالعلمىمبصرحمودى الوهاب عبد كرم احمد154370

قناالعلمىمبصرعمران شمروخ محمد احمد154371

قناالعلمىمبصرعلى المجد ابو احمد اسالم154372

قناالعلمىمبصرزيد ابو الاله عبد احمد اسالم154373

قناالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد اسالم154374
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قناالعلمىمبصرالعال عبد هللا عبد العال عبد بهاء154375

قناالعلمىمبصرحسانين الفضل ابو الحمد ابو حازم154376

قناالعلمىمبصرموسى محفوظ حسين حسام154377

قناالعلمىمبصرمحمد عكاشه على زياد154378

قناالعلمىمبصرعلى محمد فوزى صالح154379

قناالعلمىمبصرمحمد الباقى عبد اللطيف عبد الباقى عبد154380

قناالعلمىمبصرسليمان الرحمن عبد حشمت الرحمن عبد154381

قناالعلمىمبصراحمد هاشم شوقى الرحمن عبد154382

قناالعلمىمبصرمحمود صادق عاطف الرحمن عبد154383

قناالعلمىمبصرمحمود هللا عبد محمد الرحمن عبد154384

قناالعلمىمبصراحمد محمود محمد الرحمن عبد154385

قناالعلمىمبصرمحمد محمد على هللا عبد154386

قناالعلمىمبصرالسمان جابر هشام هللا عبد154387

قناالعلمىمبصرخليفه احمد هارون اللطيف عبد154388

قناالعلمىمبصرمحمود هللا عبد العزيز عبد عمر154389

قناالعلمىمبصرالحليم عبد برعى الكريم جاد عمرو154390

قناالعلمىمبصرالكريم جاد شاكر الحمد ابو محمد154391

قناالعلمىمبصرمحمد رفاعى عصمت محمد154392

قناالعلمىمبصرقليعى عكاشه هللا عطا محمد154393

قناالعلمىمبصرالسمان جابر هشام محمد154394

قناالعلمىمبصراحمد محمود سيد محمود154395

قناالعلمىمبصرعليان محمود المنطلب عبد محمود154396

قناالعلمىمبصربدوى محمد المنعم عبد محمود154397

قناالعلمىمبصراحمد خلف نشأت محمود154398

قناالعلمىمبصرعثمان القطرى هللا خلف نور154399

قناالعلمىمبصرمهران توفيق احمد وليد154400

قناالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد وليد154401

قناالعلمىمبصرمحمد عوض احمد يوسف154402

قناالعلمىمبصرابراهيم احمد حسين ابراهيم154403

قناالعلمىمبصرحسين محمود احمد بكر ابو154404

قناالعلمىمبصراحمد محمود النمر احمد154405

قناالعلمىمبصرمحمد الستار عبد فيصل احمد154406

قناالعلمىمبصرالمجد ابو عدلى هانى اسالم154407

قناالعلمىمبصرمحمد محمود حافظ جابر154408

قناالعلمىمبصرالعال عبد مدنى احمد حسام154409

قناالعلمىمبصرجاد عيسى حسن حسام154410

قناالعلمىمبصراحمد الراضى عبد احمد الرحمن عبد154411

قناالعلمىمبصرالعاطى عبد فتحى هللا عبد فتحى154412

قناالعلمىمبصرالرب جاد عصران كرم كريم154413

قناالعلمىمبصراحمد محمد بكر ابو محمد154414

قناالعلمىمبصرتويجر الحمد ابو صالح محمد154415

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد فريد هللا عبد محمد154416
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ثانبخانس قصير

راسببخانس قصير

ثانبخانس قصير

راسببخانس قصير

ثانبخانس قصير

راسببخانس قصير

راسببخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

راسببخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

راسببقنا الصديق ابوبكر

راسببقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

راسببقنا الصديق ابوبكر

راسببقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر

راسببقنا الصديق ابوبكر

راسببقنا الصديق ابوبكر

ثانبقنا الصديق ابوبكر
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قناالعلمىمبصرمصطفى على على هاشم154417

قناالعلمىمبصرحسن محمد صالح هشام154418

قناالعلمىمبصرحسين احمد حماده يوسف154419

قناالعلمىمبصرحفنى ذكى محمد احمد154420

قناالعلمىمبصررحاب ابو محمد احمد حسن154421

قناالعلمىمبصرمحمد حسن الحميد عبد حسن154422

قناالعلمىمبصرامام خالد امام حسين154423

قناالعلمىمبصرسليمان على احمد خالد154424

قناالعلمىمبصرمحمود على احمد خالد154425

قناالعلمىمبصرمحمد على المعين عبد الرحمن عبد154426

قناالعلمىمبصرمحمود الواحد عبد احمد الرزاق عبد154427

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد هللا عبد طارق عيد154428

قناالعلمىمبصراحمد يوسف محمود محمد154429

قناالعلمىمبصرعلى محمد على محمود154430

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمود مصطفى154431

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد مرعى مصطفى154432

قناالعلمىمبصرادم مصطفى موسى مصطفى154433

قناالعلمىمبصرالجواد عبد العظيم عبد محمود ابراهيم154434

قناالعلمىمبصرالحميد عبد تمام جمال احمد154435

قناالعلمىمبصرمحمد احمد عصمت احمد154436

قناالعلمىمبصرالجواد عبد العظيم عبد محمود اشرف154437

قناالعلمىمبصراحمد محمد ابراهيم حلمى154438

قناالعلمىمبصرسليمان مكى الوفا ابو محمد154439

قناالعلمىمبصرمحمد سعد امين محمد154440

قناالعلمىمبصرمحمود محمد كرم محمد محمود154441

قناالعلمىمبصركساب الحفيظ عبد هشام مصطفى154442

قناالعلمىمبصرعمر محمد صالح احمد154443

قناالعلمىمبصرابراهيم امين المعز عبد احمد154444

قناالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد عفت احمد154445

قناالعلمىمبصراحمد الحسن ابو على احمد154446

قناالعلمىمبصرامين الفتوح ابو محمد احمد154447

قناالعلمىمبصرالقاضى احمد محمد الفتوح ابو محمد احمد154448

قناالعلمىمبصرحسين رضوان محمد احمد154449

قناالعلمىمبصرسليمان العاطى عبد محمد احمد154450

قناالعلمىمبصراحمد رفاعى نادى احمد154451

قناالعلمىمبصرعباده محمد المعز عبد اسامه154452

قناالعلمىمبصرحسين حلمى حسين اسالم154453

قناالعلمىمبصرحسن احمد عصمت اسالم154454

قناالعلمىمبصرالغنى عبد الحافظ عبد عمر اسماعيل154455

قناالعلمىمبصرعالم الوفا ابو احمد جمال154456

قناالعلمىمبصرتوفيق انور بركات جمال154457

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد هارون احمد حسن154458
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ثانبقنا الصديق ابوبكر

راسببقنا الصديق ابوبكر

راسببقنا الصديق ابوبكر

راسبالمال بالد

ن492المال بالد

راسبالمال بالد

راسبالمال بالد

راسبالمال بالد

ثانالمال بالد

راسبالمال بالد

راسبالمال بالد

راسبالمال بالد

راسبالمال بالد

راسبالمال بالد

راسبالمال بالد

راسبالمال بالد

راسبالمال بالد

راسبالقارة

راسبالقارة

ثانالقارة

راسبالقارة

ثانالقارة

راسبالقارة

راسبالقارة

راسبالقارة

ثانالقارة

راسبفرشوط

راسبفرشوط

راسبفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

راسبفرشوط

راسبفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

راسبفرشوط

راسبفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

راسبفرشوط

ن413فرشوط

راسبفرشوط
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قناالعلمىمبصرالمجد ابو حشمت سعودى حشمت154459

قناالعلمىمبصراللطيف عبد على كامل سليمان154460

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد الراضى عبد حربى طه154461

قناالعلمىمبصربريجى صالح مصطفى عاصم154462

قناالعلمىمبصرالاله عبد الفضل ابو رشاد الرحمن عبد154463

قناالعلمىمبصراحمد محمد على الرحمن عبد154464

قناالعلمىمبصرالدين نور الاله عبد على الاله عبد154465

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد محمود خالد هللا عبد154466

قناالعلمىمبصرالشاورى محمد محمود سمير هللا عبد154467

قناالعلمىمبصرفرج محمد الباسط عبد هللا عبد154468

قناالعلمىمبصرحماده محمد احمد عبود154469

قناالعلمىمبصرعلى محمد هللا خلف عالء154470

قناالعلمىمبصرالعال عبد تغيان بركات عمر154471

قناالعلمىمبصرحسن احمد الرحمن عبد عمر154472

قناالعلمىمبصرمصطفى محمد ممدوح عمر154473

قناالعلمىمبصرمحمد المقصود عبد ثروت كريم154474

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد حمدى المنعم عبد كريم154475

قناالعلمىمبصرمهران الوهاب عبد اشرف محمد154476

قناالعلمىمبصرالاله عبد محمد شعبان محمد154477

قناالعلمىمبصرالوفا ابو محمود المجيد عبد محمد154478

قناالعلمىمبصرابراهيم احمد فؤاد محمد154479

قناالعلمىمبصرزيد ابو محمد كمال محمد154480

قناالعلمىمبصرحسان احمد محمود محمد154481

قناالعلمىمبصرمحمد حمدى عادل محمود154482

قناالعلمىمبصرهللا خلف محمود مسعود محمود154483

قناالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد عمر مصطفى154484

قناالعلمىمبصرحسن احمد محمد مصطفى154485

قناالعلمىمبصرحامد صادق حامد مصلح154486

قناالعلمىمبصراحمد الشافى عبد احمد ممدوح154487

قناالعلمىمبصرعلى احمد محمود نور154488

قناالعلمىمبصراحمد الوفا ابو زكريا يحى154489

قناالعلمىمبصرالدين نور احمد شعبان يوسف154490

قناالعلمىمبصرمحمدين توفيق الحى عبد احمد154491

قناالعلمىمبصرسرور حسين الغفار عبد حسين154492

قناالعلمىمبصرمحمد جابر نفادى شهاب154493

قناالعلمىمبصرفهيم القوى عبد عاصم صالح154494

قناالعلمىمبصرتمام الرحيم عبد محمد الرحيم عبد154495

قناالعلمىمبصراحمد على احمد على154496

قناالعلمىمبصرخليفه عباس احمد محمد154497

قناالعلمىمبصربكرى المبدى عبد رأفت محمد154498

قناالعلمىمبصراسماعيل محمد رسالن محمد154499

قناالعلمىمبصراحمد سليمان الفضل ابو محمود154500
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راسبفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

راسبفرشوط

ثانفرشوط

متخلففرشوط

ثانفرشوط

متخلففرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

راسبفرشوط

ثانفرشوط

راسبفرشوط

ن418فرشوط

راسبفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

راسبفرشوط

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن427(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير
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قناالعلمىمبصرالسيد فرغل الشمندى محمود154501

قناالعلمىمبصرعلى محمود صالح محمود154502

قناالعلمىمبصراحمد الفضل ابو الكريم عبد محمود154503

قناالعلمىمبصرعلى منصور على مصطفى154504

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمد وحيد154505

قناالعلمىمبصررحاب ابو محمود على يوسف154506

قناالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمد ابراهيم154507

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد بركات احمد154508

قناالعلمىمبصرمحمد احمد الرحمن عبد احمد154509

قناالعلمىمبصرسالمان يوسف عاطف احمد154510

قناالعلمىمبصرالقوى عبد محمد السالم عبد احمد154511

قناالعلمىمبصرعالم شكر الملقب محمد العليم عبد احمد154512

قناالعلمىمبصرالودود عبد احمد محمود احمد154513

قناالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمود احمد154514

قناالعلمىمبصرمحمد عدلى ناصر احمد154515

قناالعلمىمبصرفايز محمود محمد اسالم154516

قناالعلمىمبصرالاله عبد محمود ممدوح ايمن154517

قناالعلمىمبصرحسن المبدى عبد محمد الدين بهاء154518

قناالعلمىمبصرالعال ابو السيد العال ابو حسن154519

قناالعلمىمبصرحسن النصر سيف على حسن154520

قناالعلمىمبصرمحمد سعدى المعطى عبد صالح154521

قناالعلمىمبصرضوى الغنى عبد ربيع هللا عبد154522

قناالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد عمر العزيز عبد154523

قناالعلمىمبصربكر ابو عبادى حسين عماد154524

قناالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد السميع عبد عمرو154525

قناالعلمىمبصرعلى زيد ابو الرازق عبد كريم154526

قناالعلمىمبصرقرنى محمد ابراهيم محمد154527

قناالعلمىمبصراحمد جمال محمد عالء محمد154528

قناالعلمىمبصرعلى اسماعيل الرازق عبد محمد154529

قناالعلمىمبصرالغنى عبد محمد فريد محمد154530

قناالعلمىمبصراحمد ضيف ابو كرم محمد154531

قناالعلمىمبصرمحمود صادق السيد محمود154532

قناالعلمىمبصرمحمود هنداوى هشام محمد154533

قناالعلمىمبصرفرج عباس حماده مصطفى154534

قناالعلمىمبصرمحمد الوفا ابو محمد محمود154535

قناالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد مختار منتصر154536

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد حمدان وليد154537

قناالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد عبيد احمد154538

قناالعلمىمبصرعلى حسين احمد حسين154539

قناالعلمىمبصربهيج المجد ابو خالد الدين شهاب154540

قناالعلمىمبصربهلول محمد احمد محمد كريم154541

قناالعلمىمبصرمحمد على القرشى الرحيم عبد154542
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ن476حمادى نجع

ن463حمادى نجع
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ثانحمادى نجع

راسبحمادى نجع

ن523حمادى نجع

ثانحمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن384حمادى نجع

ن387حمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

راسبحمادى نجع

راسبحمادى نجع

ن432حمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

راسبحمادى نجع

ن466حمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن427بقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية
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قناالعلمىمبصربيومى الظاهر عبد عطا الظاهر عبد154543

قناالعلمىمبصرغانم محمد احمد محمد154544

قناالعلمىمبصرعلى محمد حلمى محمد154545

قناالعلمىمبصرموسى محمد ربيع محمد154546

قناالعلمىمبصراحمد محمد سيد محمود154547

قناالعلمىمبصرالحمد ابو سعد الدين ضياء محمد154548

قناالعلمىمبصرابراهيم ثابت محمد محمود154549

قناالعلمىمبصرالباقى عبد رياض بدرى احمد154550

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد جوده احمد154551

قناالعلمىمبصرهمام عيسى حسن احمد154552

قناالعلمىمبصرعمر محمد حسن احمد154553

قناالعلمىمبصرالباقى عبد هاشم خالد احمد154554

قناالعلمىمبصرمحمد سليمان سعيد احمد154555

قناالعلمىمبصرعلى محمد صالح احمد154556

قناالعلمىمبصرالكريم جاد مطاوع الدايم عبد احمد154557

قناالعلمىمبصرعلى محمد الفتاح عبد احمد154558

قناالعلمىمبصرالحليم عبد احمد محمود احمد154559

قناالعلمىمبصرسليمان احمد محمود اسالم154560

قناالعلمىمبصراحمد محمد احمد النجمى154561

قناالعلمىمبصرالسمان فخرى منصور ايمن154562

قناالعلمىمبصراحمد المالك عبد محمد حازم154563

قناالعلمىمبصرمحمد صفوت على حسام154564

قناالعلمىمبصرهاشم محمد رمضان حمدى154565

قناالعلمىمبصرعلى الدين جمال الكريم جاد رضوان154566

قناالعلمىمبصرعلى محمد بخيت شريف154567

قناالعلمىمبصرفهمى فتحى اشرف شهاب154568

قناالعلمىمبصرالباقى عبد هاشم الهادى عبد الدين صالح154569

قناالعلمىمبصرجهالن على حسن عادل154570

قناالعلمىمبصرالطاهر الطاهر عبد طلعت الرحمن عبد154571

قناالعلمىمبصرعثمان الحميد عبد حسين الرحيم عبد154572

قناالعلمىمبصرعثمان احمد عثمان هللا عبد154573

قناالعلمىمبصرمحمد شحات محمد هللا عبد154574

قناالعلمىمبصرمحمد فؤاد حمدون عالء154575

قناالعلمىمبصرعمر محمد منصور عالء154576

قناالعلمىمبصرمحمود على الموجود عبد على154577

قناالعلمىمبصرعلى حسين محمد على154578

قناالعلمىمبصرعلى فتحى مختار عمر154579

قناالعلمىمبصرمحمد احمد الراضى عبد حسين عمرو154580

قناالعلمىمبصركامل فتحى ايهاب فتحى154581

قناالعلمىمبصرمحمد الدين سعد اشرف كريم154582

قناالعلمىمبصرالوفا ابو المجد ابو الوفا ابو محمد154583

قناالعلمىمبصرالكريم جاد العظيم عبد الكريم جاد محمد154584
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قناالعلمىمبصرمحمد الحكيم عبد رفعت محمد154585

قناالعلمىمبصرحسين كامل عادل محمد154586

قناالعلمىمبصرشحات صبره عاطف محمد154587

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد االول عبد الجواد عبد محمد154588

قناالعلمىمبصراللطيف عبد فريج سته ابو محمود154589

قناالعلمىمبصرعابدين الدين نجم احمد محمود154590

قناالعلمىمبصركامل محمد الدين جمال الملقب محمد اسامه محمود154591

قناالعلمىمبصرصادق عنتر زكريا محمود154592

قناالعلمىمبصرالاله عبد محمود عادل محمود154593

قناالعلمىمبصربكر ابو الراضى عبد عاطف محمود154594

قناالعلمىمبصرالرازق عبد الرحيم عبد على محمود154595

قناالعلمىمبصرالشافى عبد محمود قناوى محمود154596

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمد محمود154597

قناالعلمىمبصررسالن عمر شعبان مصطفى154598

قناالعلمىمبصراللطيف عبد محمد احمد مؤمن154599

قناالعلمىمبصرمحمد خلف العاطى عبد نور154600

قناالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد احمد همام154601

قناالعلمىمبصرموسى هللا عبد المرضى عبد احمد154602

قناالعلمىمبصرعلى حسن الفتاح عبد احمد154603

قناالعلمىمبصرمصطفى احمد محمود بشار154604

قناالعلمىمبصرسليم خلف محمد محمود154605

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمد مصطفى154606

قناالعلمىمبصرالسيد حلمى محمد ناصر مصطفى154607

قناالعلمىمبصرمهنى هللا على محمد ناصر154608

قناالعلمىمبصرمحمود السمان رمضان ياسر154609

قناالعلمىمبصرمحمد المجد ابو الصبور عبد محمد154610

قناالعلمىمبصروزيرى الستار عبد عربى ابراهيم154611

قناالعلمىمبصرالسالم عبد محمد حمدى احمد154612

قناالعلمىمبصرمحمد الاله عبد هللا عطا احمد154613

قناالعلمىمبصرعباس الوهاب عبد محمد احمد154614

قناالعلمىمبصرعلى مصطفى على خالد154615

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد السيد سالم154616

قناالعلمىمبصرمحمد جابر عادل الدين ضياء154617

قناالعلمىمبصرالبدرى طنطاوى محمد الرحمن عبد154618

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد ياسين طلعت على154619

قناالعلمىمبصرعمران ناجى احمد محمد154620

قناالعلمىمبصراحمد محمد شعيب محمد154621

قناالعلمىمبصرحسين على طلعت محمد154622

قناالعلمىمبصراحمد خفاجى العزيز عبد محمد154623

قناالعلمىمبصربكرى محمد منصور محمد154624

قناالعلمىمبصرتمام ابراهيم جمال محمود154625

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمود عادل محمود154626
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قناالعلمىمبصرالسالم عبد محمد محمود مصطفى154627

قناالعلمىمبصرعلى على كمال هشام154628

قناالعلمىمبصرالراضى عبد المجد ابو الناصر عبد المجد ابو154629

قناالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد رضوان احمد154630

قناالعلمىمبصرتوغان الفتاح عبد رفاعى احمد154631

قناالعلمىمبصرشحات محمود محمد احمد154632

قناالعلمىمبصرالحمد ابو فهيم عطا بهاء154633

قناالعلمىمبصراحمد اللطيف عبد احمد الرحمن عبد154634

قناالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد ممدوح الفتاح عبد154635

قناالعلمىمبصرمحمد القادر عبد سيد هللا عبد154636

قناالعلمىمبصرخليفه الدين نصر عالء على154637

قناالعلمىمبصرحماد الحميد عبد خالد عمر154638

قناالعلمىمبصريس الخالق عبد محمد ايمن محمد154639

قناالعلمىمبصرعطيه الموجود عبد جالل محمد154640

قناالعلمىمبصررسالن رفاعى حسن محمد154641

قناالعلمىمبصرمحمد نادى حسنى محمد154642

قناالعلمىمبصرخليفه محمد احمد محمود154643

قناالعلمىمبصرالوفا ابو العليم عبد عيسى محمود154644

قناالعلمىمبصرمحمد عيسى محمد محمود154645

قناالعلمىمبصرمصطفى المجد ابو محمود مصطفى154646

قناالعلمىمبصرمحمد الوفا ابو محمد معاذ154647

قناالعلمىمبصرمحمود احمد جمعه وائل154648

قناالعلمىمبصرعصمان شكرى صالح وليد154649

قناالعلمىمبصرحسن اسماعيل حسن ابراهيم154650

قناالعلمىمبصرهاشم احمد ثروت احمد154651

قناالعلمىمبصرعطيه محمد شلبى احمد154652

قناالعلمىمبصرمحمدين توفيق فيصل احمد154653

قناالعلمىمبصرعلى محمد محمد احمد154654

قناالعلمىمبصرالطيب احمد هشام احمد154655

قناالعلمىمبصراللطيف عبد الغفار عبد رشاد اسامه154656

قناالعلمىمبصرهللا خلف الجواد عبد الوفا ابو حسن154657

قناالعلمىمبصرالموجود عبد فؤاد شعبان زياد154658

قناالعلمىمبصرمحمد محمد ابراهيم ضياء154659

قناالعلمىمبصرمحمد عمر احمد الرحمن عبد154660

قناالعلمىمبصرحسين محمد حسين الرحمن عبد154661

قناالعلمىمبصرمحمد عبده محمد الرحمن عبد154662

قناالعلمىمبصرغزالى محمد الرازق عبد عالء154663

قناالعلمىمبصرمحمد راشد احمد محمد154664

قناالعلمىمبصرحسين محمد حسين محمد154665

قناالعلمىمبصرمحمد احمد صفوت محمد154666

قناالعلمىمبصريحيا قناوى الدين عصام محمد154667

قناالعلمىمبصرخليفه احمد محمد محمد154668
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قناالعلمىمبصرهللا عبد الصغير محمد منتصر محمود154669

قناالعلمىمبصراحمد محمود ناصر محمود154670

قناالعلمىمبصرحسين احمد نبيل مصطفى154671

قناالعلمىمبصرالسمان على سيف عيسى احمد154672

قناالعلمىمبصراحمد الوهاب عبد الدين نصر عصمت احمد154673

قناالعلمىمبصرعثمان محمود السعود ابو يوسف احمد154674

قناالعلمىمبصرالسباعى مناف عبد ايمن اسالم154675

قناالعلمىمبصرعلى قابيل حسنى احمد154676

قناالعلمىمبصرمحمد الصغير البدرى احمد154677

قناالعلمىمبصرمحمد احمد حازم احمد154678

قناالعلمىمبصرمحمد حسن حسين حسن154679

قناالعلمىمبصرعلى محمد على طارق154680

قناالعلمىمبصرالراضى عبد طه عاطف طه154681

قناالعلمىمبصريحى حماده حسنى هللا عبد154682

قناالعلمىمبصرحسن احمد عباس على عباس154683

قناالعلمىمبصرالسباعى جاد الحارس عبد على154684

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد الحجاج ابو الرحمن عبد154685

قناالعلمىمبصرالسمان الراضى عبد طلعت هللا عبد154686

قناالعلمىمبصرعلى ابراهيم احمد الناصر عبد154687

قناالعلمىمبصرالوهاب عبد الحميد عبد الرحيم عبد عمر154688

قناالعلمىمبصرمحمد مبارك العال عبد الكريم عبد154689

قناالعلمىمبصراحمد محمد عكوش حسن هللا عبد154690

قناالعلمىمبصربكر ابو الصغير الشافى عبد سعد الشافى عبد154691

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمود على154692

قناالعلمىمبصرمحمد الراض عبد محمود الراضى عبد154693

قناالعلمىمبصرسليمان حسن هللا عطا حسين مؤمن154694

قناالعلمىمبصرالمجد ابو محمد محسن محمد154695

قناالعلمىمبصرمنصور مرعى احمد محمد154696

قناالعلمىمبصرعمر حسين الجابر عبد محمد154697

قناالعلمىمبصراحمد صديق عامر مصطفى154698

قناالعلمىمبصراحمد محمد جابر مصطفى154699

قناالعلمىمبصراحمد محمد الحميد عبد محمود154700

قناالعلمىمبصراحمد محمود حمدون محمد154701

قناالعلمىمبصرجعفر محمد لبيب بدراوى محمد154702

قناالعلمىمبصردسوقى محمود صالح محمود154703

قناالعلمىمبصربكر ابو محمد احمد وائل154704

قناالعلمىمبصرالعبد موسى حنفى ابراهيم154705

قناالعلمىمبصرمحمد السالم عبد رجب ابراهيم154706

قناالعلمىمبصرمحمود النبى عبد رفاعى ابراهيم154707

قناالعلمىمبصرعبيد الرشيد عبد الباسط عبد ابراهيم154708

قناالعلمىمبصريوسف ابراهيم محمد ابراهيم154709

قناالعلمىمبصرعمر محمود ابراهيم احمد154710
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قناالعلمىمبصرحسن احمد السيد احمد154711

قناالعلمىمبصررضوان على حسن احمد154712

قناالعلمىمبصرالمقصود عبد عيد حنفى احمد154713

قناالعلمىمبصرموسى احمد رمضان احمد154714

قناالعلمىمبصرمحمد محمد شحاته احمد154715

قناالعلمىمبصراحمد توفيق الفتاح عبد احمد154716

قناالعلمىمبصراحمد محمد العاطى عبد احمد154717

قناالعلمىمبصريوسف برعى عالء احمد154718

قناالعلمىمبصراحمد محمد كمال احمد154719

قناالعلمىمبصرمصطفى محمد مبارك احمد154720

قناالعلمىمبصربكر ابو محمود محمد احمد154721

قناالعلمىمبصرخير الحجاج ابو محمود احمد154722

قناالعلمىمبصرعبيد احمد محمود احمد154723

قناالعلمىمبصربكرى عكاشه منصور احمد154724

قناالعلمىمبصرحنفى احمد نصر احمد154725

قناالعلمىمبصرمحمود احمد الدين نصر احمد154726

قناالعلمىمبصرمحمد محمد يوسف احمد154727

قناالعلمىمبصرالدين نور على هللا عبد اسامه154728

قناالعلمىمبصرمحمد عطيتو حسين اسالم154729

قناالعلمىمبصرصديق عباس عيد اسالم154730

قناالعلمىمبصرحفنى محمد محمد اشرف154731

قناالعلمىمبصرحسين العرب عز محمد محسن اوسم154732

قناالعلمىمبصرضمرانى النبى عبد الفتاح عبد ايمن154733

قناالعلمىمبصرحرب بخيت حسن حسام154734

قناالعلمىمبصرالحمد ابو حنفى كمال حسن154735

قناالعلمىمبصرمحمد خليفه محمد الزعيم154736

قناالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حسين شعيب154737

قناالعلمىمبصراحمد سريع ابو الباسط عبد صالح154738

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد الحميد عبد طارق154739

قناالعلمىمبصرزيد ابو حسن منصور طلعت154740

قناالعلمىمبصرفهمى الفتاح عبد حسنى الفتاح عبد154741

قناالعلمىمبصردكرونى المالك عبد هالل المالك عبد154742

قناالعلمىمبصرابراهيم بكر ابو بكر ابو الرحمن عبد154743

قناالعلمىمبصرمحمد حسين اشرف الرحمن عبد154744

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد صديق محمد الرحمن عبد154745

قناالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد عطيتو الرحيم عبد154746

قناالعلمىمبصرالغفارعلى عبد الواحد عبد هللا عبد154747

قناالعلمىمبصرالعال عبد عبيد العال عبد عبيد154748

قناالعلمىمبصراسماعيل احمد المعين عبد عالء154749

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد رزق احمد على154750

قناالعلمىمبصرالغفار عبد الواحد عبد كرم على154751

قناالعلمىمبصراحمد العاطى عبد الفى عماد154752
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قناالعلمىمبصراحمد سريع ابو مبارك عمر154753

قناالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد محمد فهد154754

قناالعلمىمبصرمحمود عمر احمد فهيم154755

قناالعلمىمبصرالرازق عبد محمد رجب كريم154756

قناالعلمىمبصرمحمد فتحى مجدى كريم154757

قناالعلمىمبصرحسن محمد الحميد عبد كمال154758

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد مقبول كمال154759

قناالعلمىمبصرخليفه حمدى ابراهيم محمد154760

قناالعلمىمبصرمحمد احمد انور محمد154761

قناالعلمىمبصراحمد محمد حسن محمد154762

قناالعلمىمبصرطه حسن حمدى محمد154763

قناالعلمىمبصرمحمد احمد رياض محمد154764

قناالعلمىمبصراحمد يوسف عادل محمد154765

قناالعلمىمبصرمحمد المقصود عبد عامر محمد154766

قناالعلمىمبصرعلى محمد الحميد عبد محمد154767

قناالعلمىمبصريوسف عبيد الرحمن عبد محمد154768

قناالعلمىمبصربكرى محمود الرحمن عبد محمد154769

قناالعلمىمبصرمحمد حسن الحميد عبد محمد154770

قناالعلمىمبصرحنفى ابراهيم على محمد154771

قناالعلمىمبصرحفنى عثمان عوض محمد154772

قناالعلمىمبصررضوان الوفا ابو مبارك محمد154773

قناالعلمىمبصرمحمود احمد مبارك محمد154774

قناالعلمىمبصرمحمد حسن محمود محمد154775

قناالعلمىمبصرمحمود حسن منصور محمد154776

قناالعلمىمبصرعلى محمد الدين نصر محمد154777

قناالعلمىمبصراحمد محمود ابراهيم محمود154778

قناالعلمىمبصرمحمود لبيب الحمد ابو محمود154779

قناالعلمىمبصرالدين نور على اسماعيل محمود154780

قناالعلمىمبصرالاله عبد محمد جمال محمود154781

قناالعلمىمبصراللطيف عبد محمد رفعت محمود154782

قناالعلمىمبصرالسالم عبد فكرى رمضان محمود154783

قناالعلمىمبصراحمد خليفه سيد محمود154784

قناالعلمىمبصرقاسم الدين سعد على محمود154785

قناالعلمىمبصرمحمد عثمان احمد مختار154786

قناالعلمىمبصرمحمد صادق مصطفى احمد مصطفى154787

قناالعلمىمبصرحفنى مبارك الخالق عبد مصطفى154788

قناالعلمىمبصرمحمد الدين نور الرحمن عبد احمد154789

قناالعلمىمبصراحمد مبارك حافظ ايمن154790

قناالعلمىمبصرعثمان محمد فتحى مصطفى154791

قناالعلمىمبصرمحمد هللا عبد المحسن عبد احمد154792

قناالعلمىمبصراسماعيل على محارب مصطفى154793

قناالعلمىمبصرجاد احمد محمود مصطفى154794
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قناالعلمىمبصرمحمد محمد الدين محيى ياسر مصطفى154795

قناالعلمىمبصرالدين علم حسن محمد مؤمن154796

قناالعلمىمبصرمحمود محمد سيد هشام154797

قناالعلمىمبصرتوفيق محمد ابراهيم وائل154798

قناالعلمىمبصرزنباعى محمد الاله عبد مصطفى154799

قناالعلمىمبصرمصطفى محمد العال عبد مصطفى154800

قناالعلمىمبصرعلى الراضى عبد الرسول عبد حمدى154801

قناالعلمىمبصرالسالم عبد تغيان على خالد154802

قناالعلمىمبصرمحمود عبده محمد الحكيم عبد عمرو154803

قناالعلمىمبصرالعال عبد على الحمد ابو محمد154804

قناالعلمىمبصرموسى احمد رضا الدين نور154805

قناالعلمىمبصراسماعيل الاله عبد اسماعيل يوسف154806

قناالعلمىمبصرجالل عويضه هللا عبد حاتم154807

قناالعلمىمبصرشبيب محمد الهادى عبد يحى154808

قناالعلمىمبصراسماعيل احمد اسماعيل احمد154809

قناالعلمىمبصرمصطفى فهمى رضوان احمد154810

قناالعلمىمبصرعلى احمد المالك عبد احمد154811

قناالعلمىمبصرالدين نور مبارك مصطفى احمد154812

قناالعلمىمبصرهالل الاله عبد الباسط عبد ايمن154813

قناالعلمىمبصرمحمد السيد منصور ايمن154814

قناالعلمىمبصرمحمد محمود النظير عبد بشار154815

قناالعلمىمبصرمحمد السيد الناصر عبد جمال154816

قناالعلمىمبصرعلى رمضان محمد رمضان154817

قناالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد طارق154818

قناالعلمىمبصرمحمود محمد محمد طارق154819

قناالعلمىمبصرعبادى ابراهيم عمر الاله عبد154820

قناالعلمىمبصراالكحل محمد حسن هللا عبد154821

قناالعلمىمبصرمحمد البدرى محمد هللا عبد154822

قناالعلمىمبصرمعتوق احمد هللا عطيت على154823

قناالعلمىمبصررضوان السالم عبد كمال عمرو154824

قناالعلمىمبصرمحمد محمد عرفات مؤمن154825

قناالعلمىمبصرعلى الرب جاد على مؤمن154826

قناالعلمىمبصرمحمود السيد جمال محمد154827

قناالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد فتحى محمد154828

قناالعلمىمبصرسمان محمد مسعد محمد154829

قناالعلمىمبصرعلى محمود الباسط عبد محمود154830

قناالعلمىمبصرمحمود معوض المعين عبد وليد154831

قناالعلمىمبصرقناوى حلمى قناوى وليد154832

قناالعلمىمبصريوسف محمد منصور يوسف154833

قناالعلمىمبصرمحمد بكر ابو الرحمن عبد ابراهيم154834

قناالعلمىمبصرابراهيم المجد ابو ابراهيم احمد154835

قناالعلمىمبصرالعال ابو سعيد شعبان احمد154836
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قناالعلمىمبصرجالل احمد محمود الشريف احمد154837

قناالعلمىمبصراحمد المهبل حربى احمد154838

قناالعلمىمبصرمحمد محمد سيد احمد154839

قناالعلمىمبصرقاسم فراج عادل احمد154840

قناالعلمىمبصرمحمد تغيان عاطف احمد154841

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد العزيز عبد احمد154842

قناالعلمىمبصرتهامى محمد الفتاح عبد احمد154843

قناالعلمىمبصرهللا عبد الحافظ عبد هللا عبد احمد154844

قناالعلمىمبصرفهيم الرزاق عبد عيسى احمد154845

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمد احمد154846

قناالعلمىمبصرمحمد عباس محمد احمد154847

قناالعلمىمبصراحمد حسين مرتضى احمد154848

قناالعلمىمبصرحسن على مصطفى احمد154849

قناالعلمىمبصراحمد محمد على اسامه154850

قناالعلمىمبصرهللا حمد على احمد زياد154851

قناالعلمىمبصراحمد العال عبد الحمد ابو سليم154852

قناالعلمىمبصرعلى حمدى ناجح شهاب154853

قناالعلمىمبصراحمد احمد محمد طه154854

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد صالح اشرف الرحمن عبد154855

قناالعلمىمبصرالاله عبد عبيد اشرف الرحمن عبد154856

قناالعلمىمبصرالفضيل عبد الاله عبد الهادى عبد الاله عبد154857

قناالعلمىمبصراحمد عكاشه احمد هللا عبد154858

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمد هللا عبد154859

قناالعلمىمبصرمنشاوى عابدين القادر عبد الدين عماد154860

قناالعلمىمبصربكر ابو فؤاد احمد فؤاد154861

قناالعلمىمبصرمحمد العليم عبد مصطفى كريم154862

قناالعلمىمبصرالباقى عبد الصبور عبد احمد محمد154863

قناالعلمىمبصرعلى محمد الكريم جاد محمد154864

قناالعلمىمبصرمحمد محمد حسنى محمد154865

قناالعلمىمبصرحسين على حسين محمد154866

قناالعلمىمبصرسيد حسنى خالد محمد154867

قناالعلمىمبصراحمد فتحى خالد محمد154868

قناالعلمىمبصرمحمد ابراهيم عاصم محمد154869

قناالعلمىمبصرعلى الصغير محمد الحميد عبد محمد154870

قناالعلمىمبصربكر ابو يوسف الحميد عبد محمد154871

قناالعلمىمبصرالجليل عبد عثمان فايز محمد154872

قناالعلمىمبصرحسين دردير ناجى محمد154873

قناالعلمىمبصرمحمود محمد الدين نور محمد154874

قناالعلمىمبصرمحمد الدين نور يسرى محمد154875

قناالعلمىمبصرعلى زغلول يونس محمد154876

قناالعلمىمبصرمحمود السمان احمد محمود154877

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد اسامه محمود154878
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قناالعلمىمبصرزيد ابو محمود حمدى محمود154879

قناالعلمىمبصرمحمد محمود كارم محمود154880

قناالعلمىمبصردردير حجازى سعيد محمود154881

قناالعلمىمبصربدوى السيد المتعال عبد محمود154882

قناالعلمىمبصرحفنى سيد حسين مصطفى154883

قناالعلمىمبصرمحمود يوسف عصام مصطفى154884

قناالعلمىمبصربكر ابو محمد صالح مصطفى154885

قناالعلمىمبصرمحمد محمود محمد احمد154886

قناالعلمىمبصرالعاطى عبد الهادى عبد محمد اسالم154887

قناالعلمىمبصرجاد رضوان محمد بركات154888

قناالعلمىمبصرابراهيم محمود حمدى تامر154889

قناالعلمىمبصرالبدرى طنطاوى سعد حسن154890

قناالعلمىمبصرالبدرى طنطاوى سعد حسين154891

قناالعلمىمبصرالباقى عبد جبريل احمد حمدى154892

قناالعلمىمبصرعلى محمود الرب جاد حمدى154893

قناالعلمىمبصرحسين احمد الحكم عبد حمدى154894

قناالعلمىمبصرزكى عبيد خليفه رفيع154895

قناالعلمىمبصرمحمد فؤاد محمد رفيع154896

قناالعلمىمبصرالسعود ابو المنصف عبد احمد شحاته154897

قناالعلمىمبصرالعال عبد محمد هانى شريف154898

قناالعلمىمبصرعلى محمد مصطفى ضاحى154899

قناالعلمىمبصرسعد محمد المنصف عبد الرحمن عبد154900

قناالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد احمد العاطى عبد154901

قناالعلمىمبصرسليم هللا عبد محمد هللا عبد154902

قناالعلمىمبصرمحمود حسن منصور هللا عبد154903

قناالعلمىمبصرعرابى هنداوى طلعت محمد154904

قناالعلمىمبصرمحمد السميع عبد هللا عبد محمد154905

قناالعلمىمبصرمحمود الدايم عبد محمود محمد154906

قناالعلمىمبصرمحمد اسماعيل مصطفى محمد154907

قناالعلمىمبصرالرازق عبد محمد موسى محمد154908

قناالعلمىمبصريوسف هللا عبد يوسف محمود154909

قناالعلمىمبصرعالم صبرى جمعه مؤمن154910

قناالعلمىمبصرمحمود محمد الدهب ابو احمد154911

قناالعلمىمبصريوسف احمد الاله عبد احمد154912

قناالعلمىمبصراحمد امين نجاتى الشريف154913

قناالعلمىمبصرمحمدين محمد صبرى المدثر154914

قناالعلمىمبصرمحمد خليفه عصمت الرحمن عبد154915

قناالعلمىمبصرفاضل احمد فتحى الرحمن عبد154916

قناالعلمىمبصرمحمد الواحد عبد الناصر عبد هللا عبد154917

قناالعلمىمبصرالصافى محمد الوفا ابو محمد154918

قناالعلمىمبصرضوى الغنى عبد خالد محمد154919

قناالعلمىمبصرالوفا ابو محمد خالد محمد154920
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قناالعلمىمبصرمحمود الحافظ عبد النعيم عبد محمد154921

قناالعلمىمبصرالصغير محمود السيد محمود154922

قناالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد النصر سيف محمود154923

قناالعلمىمبصرالشافى عبد عمر عبده مصطفى154924

قناالعلمىمبصرعطى الاله عبد محمد وليد154925

قناالعلمىمبصرعلى رجب فتحى الحسن ابو154926

قناالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد الشاذلى احمد154927

قناالعلمىمبصرموسى محمد بدرى احمد154928

قناالعلمىمبصرمحمود احمد جمال احمد154929

قناالعلمىمبصرمحمود ابراهيم الاله عبد احمد154930

قناالعلمىمبصرالحميد عبد محمد اللطيف عبد احمد154931

قناالعلمىمبصرخليل احمد خليل اسامه154932

قناالعلمىمبصرعلى محمد سيد اسالم154933

قناالعلمىمبصرعثمان محمد زكريا بالل154934

قناالعلمىمبصرمحمود محمد محمود بالل154935

قناالعلمىمبصرعابد على عابد حمدى154936

قناالعلمىمبصرهللا عبد دياب الشاذلى الرحمن عبد154937

قناالعلمىمبصرحسين محمود حسين الرحمن عبد154938

قناالعلمىمبصرحامد هاشم خالد الرحمن عبد154939

قناالعلمىمبصرالباقى عبد السميع عبد محمود الرحمن عبد154940

قناالعلمىمبصراحمد ابراهيم الفتوح ابو عرفات154941

قناالعلمىمبصرمحمد عثمان محمود على154942

قناالعلمىمبصررمضان الحميد عبد خالد عمر154943

قناالعلمىمبصرهللا عبد احمد الكريم جاد محمد154944

قناالعلمىمبصرمحمود محمد شاذلى محمد154945

قناالعلمىمبصردكرونى بشير ناصر محمد154946

قناالعلمىمبصرمحمد احمد هاشم محمد154947

قناالعلمىمبصراحمد ربيع حمدى محمود154948

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمد محمود154949

قناالعلمىمبصرحامد محمد حسن مسعود154950

قناالعلمىمبصرحامد قاعود الفتاح عبد مصطفى154951

قناالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمد مصطفى154952

قناالعلمىمبصرعثمان محمد محمود مصطفى154953

قناالعلمىمبصرمبارك محمد حمدى ياسر154954

قناالعلمىمبصرسودانى احمد الرحمن عبد ياسر154955

قناالعلمىمبصرعثمان محمد محمد ياسين154956

قناالعلمىمبصرحسين محمد جاد يحى154957

قناالعلمىمبصرحلبى الرب جاد الحجاج ابو ابراهيم154958

قناالعلمىمبصرعطا محمد حماده ابراهيم154959

قناالعلمىمبصريسن على حامد امين154960

قناالعلمىمبصرتوفيق محمد احمد زياد154961

قناالعلمىمبصرالنجار امين احمد شريف154962
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قناالعلمىمبصرالحمد ابو عاشور محمود هللا عبد154963

قناالعلمىمبصرالكريم عبد السالم عبد يوسف عبده154964

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمد عبيد154965

قناالعلمىمبصرعمر احمد محمد سعد على154966

قناالعلمىمبصرحسن عاشور محمد عمرو154967

قناالعلمىمبصرمحمود محمد زكى محمد154968

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد سعيد محمد154969

قناالعلمىمبصرحامد الغنى عبد صفوت محمد154970

قناالعلمىمبصرمحمود صادق عادل محمد154971

قناالعلمىمبصرمحمد خليل العظيم عبد محمد154972

قناالعلمىمبصراحمد ابراهيم على محمد154973

قناالعلمىمبصرفوزى هللا عبد جمال محمود154974

قناالعلمىمبصرسيد الملقب محمد امين رجب محمود154975

قناالعلمىمبصرحسن اسماعيل العال عبد محمود154976

قناالعلمىمبصراللطيف عبد حماده الكريم عبد محمود154977

قناالعلمىمبصرابراهيم احمد الصبور عبد احمد154978

قناالعلمىمبصرالمطلب عبد حسنى احمد الناصر عبد احمد154979

قناالعلمىمبصرشلقامى الستار عبد هللا عطا احمد154980

قناالعلمىمبصرشحاته يس وهيب انس154981

قناالعلمىمبصرمحمد فاروق جمال بشار154982

قناالعلمىمبصرمحمد احمد حسن خالد154983

قناالعلمىمبصرعيسى عابد محمود خيرى154984

قناالعلمىمبصرالحسن ابو على الحكيم عبد سليمان154985

قناالعلمىمبصرموسى محمود موسى هللا عبد154986

قناالعلمىمبصرخير محمد احمد عمار154987

قناالعلمىمبصرسعيد احمد سمير عمرو154988

قناالعلمىمبصرابراهيم الصغير محمد بركه محمد154989

قناالعلمىمبصرمحمود عطيه صالح محمد154990

قناالعلمىمبصرعلى حسن الناصر عبد محمد154991

قناالعلمىمبصرهللا عبيد سعيد حميد محمود154992

قناالعلمىمبصرعلى حجاجى هشام نعمان154993

قناالعلمىمبصرحسن رضوان مصطفى ايمن154994

قناالعلمىمبصرحسن رضوان محمود رضوان154995

قناالعلمىمبصرمحمد القادر عبد صابر زياد154996

قناالعلمىمبصراحمد عبادى احمد شهاب154997

قناالعلمىمبصرمحمود ضيفى محمد الرحمن عبد154998

قناالعلمىمبصرعطا احمد محمود الرحمن عبد154999

قناالعلمىمبصرعلى احمد محمد هللا عبد155000

قناالعلمىمبصرحفنى محمد الناصر عبد عالء155001

قناالعلمىمبصرصالح الكريم عبد عابد ماجد155002

قناالعلمىمبصرمدنى محمد احمد محمد155003

قناالعلمىمبصرالحليم عبد موسى الرب جاد محمد155004
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قناالعلمىمبصرمحمد الرب جاد حازم محمد155005

قناالعلمىمبصراحمد محمد رمضان محمد155006

قناالعلمىمبصربكر ابو بدوى صابر محمد155007

قناالعلمىمبصرمحمد العلمين ابو عامر محمد155008

قناالعلمىمبصرايوب اسماعيل محمود محمد155009

قناالعلمىمبصراحمد على سعيد محمود155010

قناالعلمىمبصرالغافر عبد محمد على محمود155011

قناالعلمىمبصراحمد محمد حشمت احمد155012

قناالعلمىمبصرمحمود الصغير محمد الهادى عبد احمد155013

قناالعلمىمبصراحمد محمد على احمد155014

قناالعلمىمبصرابراهيم محمدين محمد احمد155015

قناالعلمىمبصرمحمد الاله عبد انور اسامه155016

قناالعلمىمبصرصالح حسين ربيع الشاذلى155017

قناالعلمىمبصرسيد عطا مصطفى خالد155018

قناالعلمىمبصرالكريم عبد عطا بكر ابو سليم155019

قناالعلمىمبصرعوض على الفراج عبد سيد155020

قناالعلمىمبصرجمعه ابكر ابراهيم الرحمن عبد155021

قناالعلمىمبصريوسف محمد رشدى الرحمن عبد155022

قناالعلمىمبصرسعيد الوهاب عبد سعيد الوهاب عبد155023

قناالعلمىمبصرسعيد حسين امبارك على155024

قناالعلمىمبصرعلى موسى احمد عمرو155025

قناالعلمىمبصرمحمد يونس محمود فارس155026

قناالعلمىمبصرعلى العزيز عبد ثابت محمد155027

قناالعلمىمبصرابراهيم احمد هللا عبد محمد155028

قناالعلمىمبصرمحمد توفيق هللا عبد محمد155029

قناالعلمىمبصرعلى محمد الدين عالء محمد155030

قناالعلمىمبصرخليل محمد محمود محمد155031

قناالعلمىمبصرابراهيم محمد رضا محمد155032

قناالعلمىمبصرابراهيم عطا فوزى مصطفى155033

قناالعلمىمبصرمحمد عطيتو سالم موسى155034

قناالعلمىمبصرعلى موسى الشاذلى موهوب155035

قناالعلمىمبصرعطا محمد ابراهيم يوسف155036

قناالعلمىمبصرضاحى عدلى بركات احمد155037

قناالعلمىمبصرالوارث عبد احمد الناصر عبد احمد155038

قناالعلمىمبصرالسميع عبد مدنى عمرى احمد155039

قناالعلمىمبصرفراج حامد محمد احمد155040

قناالعلمىمبصرباظه حفظى منصور احمد155041

قناالعلمىمبصرعلى الوفا ابو الحجاج ابو امير155042

قناالعلمىمبصرعمر سالم محمد ايمن155043

قناالعلمىمبصرثابت برنس الجواد عبد حازم155044

قناالعلمىمبصروهبه موسى الطيب صالح155045

قناالعلمىمبصرادم مهدى سبقى الرحمن عبد155046
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قناالعلمىمبصرضاحى عدلى عصام الرحمن عبد155047

قناالعلمىمبصرمحمود النجا ابو هاشم عماد155048

قناالعلمىمبصراحمد محمد الرضا عبد عمرو155049

قناالعلمىمبصرالمولى عبد قناوى الرحيم عبد قناوى155050

قناالعلمىمبصرعلى يسن ثابت محمد155051

قناالعلمىمبصرحسين محمد حمدى محمد155052

قناالعلمىمبصرصديق احمد الغفار عبد محمد155053

قناالعلمىمبصربربرى محمود عوض محمد155054

قناالعلمىمبصرهللا عبيد فرغلى لطفى محمد155055

قناالعلمىمبصرمحمد شحات محمود محمد155056

قناالعلمىمبصراحمد المريد عبد محمد محمود155057

قناالعلمىمبصرنسيم الدين نور يسن محمود155058

قناالعلمىمبصرسعد عبده محمد ياسر155059

قناالعلمىمبصرالطاهر عبده محمود يحى155060

قناالعلمىمبصرمحمد حمدى رمضان يوسف155061

قناالعلمىمبصرالنعيم عبد الناجى عبد عابدين احمد155062

قناالعلمىمبصرفاضل حسين محمد احمد155063

قناالعلمىمبصرابراهيم مصطفى محمد احمد155064

قناالعلمىمبصراسماعيل حسن عامر هللا عبد155065

قناالعلمىمبصراحمد الحمد ابو احمد محمود155066

قناالعلمىمبصرحامد كريم محمد محمود155067

قناالعلمىمبصرابراهيم احمد حسن ابراهيم155068

قناالعلمىمبصرتمساح محمد ابراهيم احمد155069

قناالعلمىمبصرفخرى محمد اوسامه احمد155070

قناالعلمىمبصرانور الدين سعد الدين سراج احمد155071

قناالعلمىمبصرحراجى مسعود سعد احمد155072

قناالعلمىمبصراحمد محمد الحكيم عبد احمد155073

قناالعلمىمبصراحمد سعدى الناصر عبد احمد155074

قناالعلمىمبصرعلى فخرى الدين عالء احمد155075

قناالعلمىمبصرالعال عبد فهيم عيد احمد155076

قناالعلمىمبصربالل راشد محمد احمد155077

قناالعلمىمبصرنجار االباصيرى نجار االباصيرى155078

قناالعلمىمبصرالحسن ابو العبد الحسن ابو الطيب155079

قناالعلمىمبصرالوارث عبد القاضى سيد القاضى155080

قناالعلمىمبصرعمران سعيد عمر بشار155081

قناالعلمىمبصرامين عجيل عثمان حسين155082

قناالعلمىمبصرمحمد كامل احمد حمدى155083

قناالعلمىمبصرالطاهر محمد االخر عبد صفوت طه155084

قناالعلمىمبصرالطاهر خضرى عماد طه155085

قناالعلمىمبصرسالم ادريس الحسيب عبد الرحمن عبد155086

قناالعلمىمبصرالجيد عبد نجار محمود الرحمن عبد155087

قناالعلمىمبصرسيد احمد محمد الرحيم عبد155088
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قناالعلمىمبصرسالم ادريس محمد العزيز عبد155089

قناالعلمىمبصرالدردير حفنى احمد هللا عبد155090

قناالعلمىمبصرسليم خلوى شحاته هللا عبد155091

قناالعلمىمبصرزكير على الموجود عبد على155092

قناالعلمىمبصراحمد محمد احمد محمد155093

قناالعلمىمبصراالمير محمد عادل محمد155094

قناالعلمىمبصرالباقى عبد عطا الشافى عبد محمد155095

قناالعلمىمبصرسيد يسن عطا محمد155096

قناالعلمىمبصرطه نادى محمد محمد155097

قناالعلمىمبصرطبش وهابى رشدى محمود155098

قناالعلمىمبصرتمساح احمد سيد محمود155099

قناالعلمىمبصرحفنى سعدى عادل محمود155100

قناالعلمىمبصرجابر محمود محمد محمود155101

قناالعلمىمبصرمحمد نورى محمد محمود155102

قناالعلمىمبصرالقادر عبد محمد محمود محمود155103

قناالعلمىمبصرناشد احمد محمد مصطفى155104

قناالعلمىمبصراحمد يونس عرفه يونس155105

قناالعلمىمبصرجوده محمد ابراهيم خالد ابراهيم155106

قناالعلمىمبصرمحمود حسن ربيع ابراهيم155107

قناالعلمىمبصرحسين محمد جودى احمد155108

قناالعلمىمبصرمحمد فتحى خالد احمد155109

قناالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد محمود احمد155110

قناالعلمىمبصرمحمود منصور الرحيم عبد اسالم155111

قناالعلمىمبصرالعبيط منصور محمد بالل155112

قناالعلمىمبصرالخديوى السيد عطيه محمد حسام155113

قناالعلمىمبصرحبشى مراد محمود الحليم عبد155114

قناالعلمىمبصرمحمد العال عبد احمد الرحمن عبد155115

قناالعلمىمبصرحسن فتحى احمد الرحمن عبد155116

قناالعلمىمبصريوسف احمد حسن الرحمن عبد155117

قناالعلمىمبصراحمد مصطفى محمود الرحمن عبد155118

قناالعلمىمبصرالدين نور رمضان ممدوح الرحمن عبد155119

قناالعلمىمبصراحمد جمال احمد الوهاب عبد155120

قناالعلمىمبصرحامد ضاحى جمعه عالء155121

قناالعلمىمبصرشحاته محمد احمد على155122

قناالعلمىمبصرالطاهر محمد الحميد عبد الشافى عبد على155123

قناالعلمىمبصرمحمد الوفا ابو الدين تاج عمر155124

قناالعلمىمبصرعلى هاشم مصطفى عمر155125

قناالعلمىمبصرحازم فاروق محمد فاروق155126

قناالعلمىمبصراسماعيل مصطفى يوسف الهاشمى الفيصل155127

قناالعلمىمبصرابراهيم سيد احمد محمد155128

قناالعلمىمبصرمحمد سليم االمير محمد155129

قناالعلمىمبصرابراهيم حسن الرحيم عبد الحسين محمد155130



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5866

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسباسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

راسبالنموذجى قنا

ثانالنموذجى قنا

ثانالنموذجى قنا

ن432النموذجى قنا

ثانالنموذجى قنا

ثانالنموذجى قنا

ن391النموذجى قنا

ن412النموذجى قنا

ثانالنموذجى قنا

ن385النموذجى قنا

ن368النموذجى قنا

ثانالنموذجى قنا

ن380النموذجى قنا

ن364النموذجى قنا

ن383النموذجى قنا

ن469النموذجى قنا

ن460.5النموذجى قنا

ن553النموذجى قنا

ن642النموذجى قنا

ن430.5النموذجى قنا

ن454النموذجى قنا

ن437النموذجى قنا

ن628النموذجى قنا

ثانالنموذجى قنا

ثانالنموذجى قنا



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5867

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قناالعلمىمبصرالعال ابو محمود محمد جمال محمد155131

قناالعلمىمبصرهاشم المجد ابو خلف محمد155132

قناالعلمىمبصراسماعيل على سمير محمد155133

قناالعلمىمبصراالحمر كمال سيد كمال محمد155134

قناالعلمىمبصرالسيد غريب عابدين محمود155135

قناالعلمىمبصرمحمد شيخون الجواد عبد محمود155136

قناالعلمىمبصرالمغيث عبد حسين مصطفى محمود155137

قناالعلمىمبصرعلى محمود مصطفى محمود155138

قناالعلمىمبصرعلى مصطفى موسى محمود155139

قناالعلمىمبصرعمر الدين عز حسين مصطفى155140

قناالعلمىمبصرمصطفى خيرى عادل مصطفى155141

قناالعلمىمبصرابراهيم مصطفى فتحى مصطفى155142

قناالعلمىمبصرمحمد صادق محمد معتصم155143

قناالعلمىمبصرحسن يوسف احمد يوسف155144

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد جمعه احمد155145

االقصرالعلمىمبصريوسف عبده رجب احمد155146

االقصرالعلمىمبصريوسف طايع سيد احمد155147

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد طه احمد155148

االقصرالعلمىمبصرمتولى شفيق عادل احمد155149

االقصرالعلمىمبصريونس محمد فراج احمد155150

االقصرالعلمىمبصرالرحيم عبد كمال محمد احمد155151

االقصرالعلمىمبصرالوارث عبد حسانى محمود احمد155152

االقصرالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد محمود احمد155153

االقصرالعلمىمبصرمحمد فؤاد احمد ايهاب155154

االقصرالعلمىمبصرقناوى حسن بغدادى حسن155155

االقصرالعلمىمبصرالكركتلى احمد حسان زايد155156

االقصرالعلمىمبصراحمد امام محمود طه155157

االقصرالعلمىمبصرمحمد عباس حسن عباس155158

االقصرالعلمىمبصرمحمد عوض خالد الرحمن عبد155159

االقصرالعلمىمبصرشحات محمد رجب هللا عبد155160

االقصرالعلمىمبصرالوارث عبد مصطفى الشهير ابراهيم عثمان الوارث عبد155161

االقصرالعلمىمبصرابراهيم محمد اسماعيل عالء155162

االقصرالعلمىمبصراحمد دسوقى محمد عالء155163

االقصرالعلمىمبصرسرحان على محمد احمد عمر155164

االقصرالعلمىمبصرشحات حسين موسى عمر155165

االقصرالعلمىمبصربغدادى احمد احمد محمد155166

االقصرالعلمىمبصرجالل نوبى احمد محمد155167

االقصرالعلمىمبصرخضرى وهبى احمد محمد155168

االقصرالعلمىمبصرحسن محمد صبحى محمد155169

االقصرالعلمىمبصرعبادى محمد الوارث عبد محمد155170

االقصرالعلمىمبصرمحمود سيد غريب محمد155171

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمد محمود محمد155172
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االقصرالعلمىمبصربدرى النوبى ممدوح محمد155173

االقصرالعلمىمبصرمحمد سرور ياسر محمد155174

االقصرالعلمىمبصريوسف ابراهيم يوسف محمد155175

االقصرالعلمىمبصرالنجار احمد يوسف محمد155176

االقصرالعلمىمبصراحمد رشيدى االمين محمد محمود155177

االقصرالعلمىمبصرنوبى محمود محمد محمود155178

االقصرالعلمىمبصرعرابى العزيز عبد ابراهيم مصطفى155179

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد احمد سيد هيثم155180

االقصرالعلمىمبصراسماعيل يوسف طارق يوسف155181

االقصرالعلمىمبصرالسنوسى محمد المنعم عبد يوسف155182

االقصرالعلمىمبصرشحات الحميد عبد سنى احمد155183

االقصرالعلمىمبصراحمد هللا عبد يوسف حازم155184

االقصرالعلمىمبصرالطواب النوبى حموده خالد155185

االقصرالعلمىمبصرمحمد قناوى منصور هللا عبد155186

االقصرالعلمىمبصرمصطفى سالم محمد الرحمن عبد155187

االقصرالعلمىمبصرالمحسن عبد عبده محمد عبده155188

االقصرالعلمىمبصرعباس محمد الناصر عبد محمد155189

االقصرالعلمىمبصراحمد رياض حسن محمد155190

االقصرالعلمىمبصرالحباش سالمه محمد جمال احمد155191

االقصرالعلمىمبصرمحمد رجب حسان احمد155192

االقصرالعلمىمبصرالسايح العزب محمد اسالم155193

االقصرالعلمىمبصرالصادق احمد محمد الطيب155194

االقصرالعلمىمبصرالمعبود عبد نجدى فتحى زياد155195

االقصرالعلمىمبصرمحمد سيد محمد الرحمن عبد155196

االقصرالعلمىمبصرحسين حسان بدوى هللا عبد155197

االقصرالعلمىمبصراحمد حسين حسان هللا عبد155198

االقصرالعلمىمبصرحسن احمد الطيب على155199

االقصرالعلمىمبصرهاشم على محمد على155200

االقصرالعلمىمبصرحسن الصغير محمد الطيب محمد155201

االقصرالعلمىمبصرمحمد سيد عطيه محمد155202

االقصرالعلمىمبصركمالى حسين كمال محمد155203

االقصرالعلمىمبصرالفتاح عبد محمود جمال محمود155204

االقصرالعلمىمبصراحمد الناصح حسان محمود155205

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد محمد محمود155206

االقصرالعلمىمبصراحمد الستار عبد محمد محمود155207

االقصرالعلمىمبصرالرحيم عبد الشاذلى احمد وليد155208

االقصرالعلمىمبصرالعال عبد حسن محمد وليد155209

االقصرالعلمىمبصرعلى حسن احمد يوسف155210

االقصرالعلمىمبصرعادلى عباس مصطفى الطاهر155211

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد شعبان الطيب155212

االقصرالعلمىمبصرسعيد صادق محمد الطيب155213

االقصرالعلمىمبصرمحمد سعدى على سعدى155214



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5870

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثاناالقصر

راسباالقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

راسباالقصر

راسباالقصر

ثاناالقصر

ن402.5االقصر

راسباالقصر

ثانباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

راسبباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

راسبالقرنة

راسبالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

راسبالقرنة

راسبالقرنة

ثانالقرنة

راسبالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالزمامى

ثانالزمامى

ثانالزمامى

ثانالزمامى



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5871

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

االقصرالعلمىمبصرحفنى معوض نوبى الرحمن عبد155215

االقصرالعلمىمبصريوسف تهامى عادل محمد155216

االقصرالعلمىمبصريسن الوهاب عبد الاله عبد محمد155217

االقصرالعلمىمبصرمحمد الصبور عبد فرج محمد155218

االقصرالعلمىمبصرعبادى صدقى كريم محمد155219

االقصرالعلمىمبصرمحمد الرؤوف عبد عاطف مصطفى155220

االقصرالعلمىمبصرسيد الصادق هللا سعد مصطفى155221

االقصرالعلمىمبصريونس احمد محمد احمد155222

االقصرالعلمىمبصرالراضى عبد حمزه محمد احمد155223

االقصرالعلمىمبصرقناوى على محمد عاصم155224

االقصرالعلمىمبصرسعيد سعدى رمضان هللا عبد155225

االقصرالعلمىمبصرابراهيم سعيد محسوب عمر155226

االقصرالعلمىمبصرشحات على احمد محمد155227

االقصرالعلمىمبصرسيد فراج حسان محمد155228

االقصرالعلمىمبصرعطيتو احمد خالد محمد155229

االقصرالعلمىمبصرابراهيم احمد سهرى محمد155230

االقصرالعلمىمبصرمحمود فراج عادل محمد155231

االقصرالعلمىمبصراحمد القادر عبد عدلى محمد155232

االقصرالعلمىمبصرمحمد النوبى فريد محمد155233

االقصرالعلمىمبصرمحمود محمد سعيد محمود155234

االقصرالعلمىمبصراحمد الحجاج ابو احمد مروان155235

االقصرالعلمىمبصرحسين محمد رجب مصطفى155236

االقصرالعلمىمبصرفواز سعدى محمد يوسف155237

االقصرالعلمىمبصرحسين محمود محمد احمد155238

االقصرالعلمىمبصرمحمد النوبى ناصر النوبى155239

االقصرالعلمىمبصرحسن التهامى على حسين155240

االقصرالعلمىمبصرمحمد طايع النجا ابو الرحمن عبد155241

االقصرالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد محمد155242

االقصرالعلمىمبصرالطيب النوبى الفتاح عبد محمد155243

االقصرالعلمىمبصرمحمد خيرى خالد محمود155244

االقصرالعلمىمبصراحمد الرشيدى العزب يحى155245

االقصرالعلمىمبصراحمد محمود حسان يحى155246

االقصرالعلمىمبصراسماعيل احمد جبريل سفيان ابو155247

االقصرالعلمىمبصرمحمود احمد صالح احمد155248

االقصرالعلمىمبصرالدمرداش احمد الرؤوف عبد احمد155249

االقصرالعلمىمبصرزيد ابو محمود ممدوح ادهم155250

االقصرالعلمىمبصرمحمد الستار عبد العزب ايسر155251

االقصرالعلمىمبصرحسين الحميد عبد محمد الحسن155252

االقصرالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد بالل155253

االقصرالعلمىمبصرمحمد كامل محمد حسام155254

االقصرالعلمىمبصرخليفه الرحيم عبد الصبور عبد صالح155255

االقصرالعلمىمبصربسطاوى عمران احمد عمران155256
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االقصرالعلمىمبصرذكى فتحى احمد محمد155257

االقصرالعلمىمبصرعلى محمد احمد محمد155258

االقصرالعلمىمبصرمحمد جاد الراضى عبد محمد155259

االقصرالعلمىمبصرالسعود ابو محمد العاطى عبد محمد155260

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد هللا عبد محمد155261

االقصرالعلمىمبصرحسين مصطفى الرحيم عبد محمود155262

االقصرالعلمىمبصرعلى احمد محمد مروان155263

االقصرالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد عامر مؤمن155264

االقصرالعلمىمبصرهاشم احمد الرزاق عبد هشام155265

االقصرالعلمىمبصرمحمد كامل النادى يوسف155266

االقصرالعلمىمبصراحمد عمر احمد محمود155267

االقصرالعلمىمبصرخليفه سيد عوض بكر ابو155268

االقصرالعلمىمبصراحمد فؤاد جمال احمد155269

االقصرالعلمىمبصرالمجد ابو محمد فتاح احمد155270

االقصرالعلمىمبصردرويش حمدى فرج احمد155271

االقصرالعلمىمبصرالعال عبد فراج محمد احمد155272

االقصرالعلمىمبصرالمجيد عبد احمد ممدوح احمد155273

االقصرالعلمىمبصرشحات محمد حسن اسالم155274

االقصرالعلمىمبصراالمير االخر عبد محمد الطاهر155275

االقصرالعلمىمبصرطايع يوسف رجب خالد155276

االقصرالعلمىمبصرالعادلى الدين نور محمد خالد155277

االقصرالعلمىمبصرالفاضل محمد احمد عامر155278

االقصرالعلمىمبصرحسن العربى محمد الرحمن عبد155279

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمد نصر هللا عبد155280

االقصرالعلمىمبصرمدنى على الستار عبد عصام155281

االقصرالعلمىمبصرمحمد يوسف الوهاب عبد عالء155282

االقصرالعلمىمبصرالدسوقى جميل على طه155283

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد احمد محمد155284

االقصرالعلمىمبصراحمد النوبى سيد محمد155285

االقصرالعلمىمبصراحمد حسين يونس محمد155286

االقصرالعلمىمبصرالعادلى الدين نور العزب محمود155287

االقصرالعلمىمبصرحسين الطاهر هللا عوض محمود155288

االقصرالعلمىمبصرحسن الرحيم عبد مجدى محمود155289

االقصرالعلمىمبصرالطيرى محمد سعد مدحت155290

االقصرالعلمىمبصراحمد طاهر محمود مصطفى155291

االقصرالعلمىمبصراحمد حجاج محمد يوسف155292

االقصرالعلمىمبصرالنوبى يوسف النوبى احمد155293

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم احمد155294

االقصرالعلمىمبصرجوده احمد الجواد عبد احمد155295

االقصرالعلمىمبصرهللا عبد احمد محمد احمد155296

االقصرالعلمىمبصرمبارك مفرج نمر احمد155297

االقصرالعلمىمبصرعلى دوح ابو محمود اسامه155298
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االقصرالعلمىمبصراحمد امين النوبى حسام155299

االقصرالعلمىمبصرعلى الكريم عبد على حسام155300

االقصرالعلمىمبصررشوان النجار المنعم عبد حسن155301

االقصرالعلمىمبصراحمد قناوى ابراهيم حسين155302

االقصرالعلمىمبصراسماعيل الصادق على حسين155303

االقصرالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد الرؤف عبد طارق155304

االقصرالعلمىمبصرمحمد موسى احمد الرحمن عبد155305

االقصرالعلمىمبصررضوان السيد محمد عمرو155306

االقصرالعلمىمبصراحمد ابراهيم الحميد عبد عمرو155307

االقصرالعلمىمبصرالكريم عبد يوسف الحجاج ابو محمد155308

االقصرالعلمىمبصرعلى النجار احمد محمد155309

االقصرالعلمىمبصراحمد الفخرى محمد حجاج محمد155310

االقصرالعلمىمبصراحمد مرتضى حماده محمد155311

االقصرالعلمىمبصرمدنى احمد خالد محمد155312

االقصرالعلمىمبصرمكى محمد الباسط عبد محمد155313

االقصرالعلمىمبصرعمر خواص العاطى عبد محمد155314

االقصرالعلمىمبصرمبارك الرفاعى عالء محمد155315

االقصرالعلمىمبصربصرى محمد عنتر محمد155316

االقصرالعلمىمبصرحفنى ابراهيم كامل محمد155317

االقصرالعلمىمبصرالكريم عبد القادر عبد هللا كرم محمد155318

االقصرالعلمىمبصرالحسن ابو الحجاج ابو محمود محمد155319

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد السيد محمود155320

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد محمد محمود155321

االقصرالعلمىمبصرمهدى متولى احمد مصطفى155322

االقصرالعلمىمبصرصالح السيد محمد نادر155323

االقصرالعلمىمبصرمصطفى المجد ابو جمال احمد155324

االقصرالعلمىمبصرعلى دوح ابو حسن احمد155325

االقصرالعلمىمبصرابراهيم احمد االمير محمد احمد155326

االقصرالعلمىمبصرمحمود طايع صالح محمد احمد155327

االقصرالعلمىمبصرمحمد االمير السيد اسالم155328

االقصرالعلمىمبصرعمر محمد عدلى الحجاج ابو ايمن155329

االقصرالعلمىمبصرالعظيم عبد المجد ابو سلطان بهاء155330

االقصرالعلمىمبصرمدنى محمد الباسط عبد خالد155331

االقصرالعلمىمبصراحمد الحميد عبد محمد خالد155332

االقصرالعلمىمبصرالحسن ابو الصبور عبد حسن شريف155333

االقصرالعلمىمبصرحفنى محمد يوسف صابر155334

االقصرالعلمىمبصرمحمد الحسين الرحيم عبد طه155335

االقصرالعلمىمبصرالغفار عبد السيد اسامه الرحمن عبد155336

االقصرالعلمىمبصرمنصور على منصور على155337

االقصرالعلمىمبصريوسف اللطيف عبد الوهاب عبد عيسى155338

االقصرالعلمىمبصرالمجد ابو محمد االمير محمد155339

االقصرالعلمىمبصربكرى احمد السيد محمد155340
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االقصرالعلمىمبصراحمد الستار عبد حماد محمد155341

االقصرالعلمىمبصرمكى محمد طه محمد155342

االقصرالعلمىمبصرصادق الطاهر الدايم عبد محمد155343

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد عمر محمد155344

االقصرالعلمىمبصرالكلحى الستار عبد السيد مصطفى155345

االقصرالعلمىمبصرمحمود احمد محمد مكى155346

االقصرالعلمىمبصرطه النوبى الصابر عبد وائل155347

االقصرالعلمىمبصرمحمد حسن مصطفى ابراهيم155348

االقصرالعلمىمبصرابراهيم محمد الشافعى احمد155349

االقصرالعلمىمبصرمحمد مصطفى زكريا طه155350

االقصرالعلمىمبصرعثمان محمود زكريا الرحمن عبد155351

االقصرالعلمىمبصرحسن السالم عبد احمد عمار155352

االقصرالعلمىمبصرابراهيم انس محمد سالم محمد155353

االقصرالعلمىمبصرعلى احمد قاسم محمد155354

االقصرالعلمىمبصرالشحات محمود الضوى محمود155355

االقصرالعلمىمبصرمحمد صديق المنعم عبد محمود155356

االقصرالعلمىمبصرالحفنى محمود الرحمن عبد محمود155357

االقصرالعلمىمبصرعلى محمد محمود االمير مصطفى155358

االقصرالعلمىمبصرالكريم عبد محمد محمود منير155359

االقصرالعلمىمبصرالسيد احمد جمعه اسالم155360

االقصرالعلمىمبصربسطاوى احمد رمضان اسالم155361

االقصرالعلمىمبصرمتولى محمد حسن الحسين155362

االقصرالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد ممدوح حسن155363

االقصرالعلمىمبصرمحمود مغربى هللا عبد طه155364

االقصرالعلمىمبصرعلى محمد يحيى الحكيم عبد155365

االقصرالعلمىمبصرمحمد الصبور عبد صالح هللا عبد155366

االقصرالعلمىمبصرالضوى سعد محمد على155367

االقصرالعلمىمبصرالعال عبد السيد احمد عمرو155368

االقصرالعلمىمبصرادم مصطفى ادم محمد155369

االقصرالعلمىمبصرهميمى مرسى محمد عادل محمد155370

االقصرالعلمىمبصرالدين نور محمد المهيمن عبد محمد155371

االقصرالعلمىمبصرمحمود احمد محمود محمد155372

االقصرالعلمىمبصرقناوى فهمى منصور محمد155373

االقصرالعلمىمبصرعلى نور دسوقى محمود155374

االقصرالعلمىمبصرحسن السيد متولى محمود155375

االقصرالعلمىمبصرالسيد معوض محمد معوض155376

االقصرالعلمىمبصرالعال عبد السيد شعبان يوسف155377

االقصرالعلمىمبصرالكريم عبد على حسن يوسف155378

االقصرالعلمىمبصرابراهيم محمد الحكيم عبد احمد155379

االقصرالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد رضا155380

االقصرالعلمىمبصرسليم زيد ابا الجليل عبد رمضان155381

االقصرالعلمىمبصرعمر رمضان السالم عبد رمضان155382
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راسبالمساوية

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

راسبعبده محمد

ثانعبده محمد
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االقصرالعلمىمبصريسن محمد ممدوح طلعت155383

االقصرالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد احمد الحميد عبد155384

االقصرالعلمىمبصرالكريم عبد الصغير محمد سليم الرحمن عبد155385

االقصرالعلمىمبصرمأمون محمد محسن الرحمن عبد155386

االقصرالعلمىمبصرالكريم عبد محمود محمد الرحمن عبد155387

االقصرالعلمىمبصرزيد ابا ناصر اشرف فيصل155388

االقصرالعلمىمبصرحسين الغنى عبد ابراهيم محمد155389

االقصرالعلمىمبصررمضان البدرى محمد احمد محمد155390

االقصرالعلمىمبصرجوده الهادى عبد جمال محمد155391

االقصرالعلمىمبصرمحمود محمد حمدى محمد155392

االقصرالعلمىمبصربدران خضرى ربه عبد محمد155393

االقصرالعلمىمبصراحمد سالمه احمد مصطفى155394

االقصرالعلمىمبصرسليم على الصبور عبد على155395

االقصرالعلمىمبصرمحمد فراج كيالنى عمرو155396

االقصرالعلمىمبصرالسيد النعيم عبد الناصر عبد محمد155397

االقصرالعلمىمبصرحسن سالم عادل محمد155398

االقصرالعلمىمبصرمحمد موسى الرضى عبد محمود155399

االقصرالعلمىمبصرعلى عباس السالم عبد محمود155400

االقصرالعلمىمبصرزيد ابا حلمى مساعد محمود155401

االقصرالعلمىمبصرزيد ابو احمد الصادق محمد هشام155402

االقصرالعلمىمبصرزيدان الجليل عبد الرسول عبد يوسف155403

االقصرالعلمىمبصرهللا عبد عربى رمضان احمد155404

االقصرالعلمىمبصرسليمان محمد النعيم عبد احمد155405

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد الحكيم عبد حمدى155406

االقصرالعلمىمبصرابراهيم متولى رزق احمد خالد155407

االقصرالعلمىمبصرحسان محمود احمد طه155408

االقصرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم نوبى شاذلى الرحمن عبد155409

االقصرالعلمىمبصرالدايم عبد سعد عمر عالء155410

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمد القذافى معمر فؤاد155411

االقصرالعلمىمبصريحيى الجليل عبد درويش كريم155412

االقصرالعلمىمبصرمحمد السعود ابو سلطان كريم155413

االقصرالعلمىمبصرحسين المجد ابو سيد محمد155414

االقصرالعلمىمبصراحمد كامل محمد نعمان محمد155415

االقصرالعلمىمبصرسيد جاد محمد مصطفى155416

االقصرالعلمىمبصرعثمان عيد احمد هشام155417

االقصرالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود ابراهيم155418

االقصرالعلمىمبصرهللا عبيد احمد سعدى احمد155419

االقصرالعلمىمبصراحمد الفراج عبد سيد احمد155420

االقصرالعلمىمبصرالموال عبد الحاكم عبد احمد حسن155421

االقصرالعلمىمبصرمحمد عبده محمد عبده155422

االقصرالعلمىمبصراحمد العال عبد صالح عالء155423

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد محمد على155424
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ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

راسبعبده محمد

راسبعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

راسبعبده محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ن402باالقصر رجب محمد

راسبباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

راسبباالقصر رجب محمد

ن509باالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر الدير

ن462باالقصر الدير

ن458باالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

راسبباالقصر الدير

ن456باالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ن439باالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ن446باالقصر الدير

ن497باالقصر الدير

راسباالمير

راسباالمير

ثاناالمير

ثاناالمير

راسباالمير

ثاناالمير

ثاناالمير
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االقصرالعلمىمبصرحسانين احمد حسين فارس155425

االقصرالعلمىمبصرخليل محمد صالح محمد155426

االقصرالعلمىمبصرعلى احمد محمود محمد155427

االقصرالعلمىمبصرهللا عطا خليل محمود خليل محمود155428

االقصرالعلمىمبصرمحمد على المنعم عبد محمود155429

االقصرالعلمىمبصرهللا عبد احمد عبود محمود155430

االقصرالعلمىمبصرالجليل عبد اللطيف عبد ابراهيم مصطفى155431

االقصرالعلمىمبصرهللا عبد المهدى محمود مصطفى155432

االقصرالعلمىمبصرابراهيم مرسى حسن احمد155433

االقصرالعلمىمبصرقرين الدايم عبد سيد احمد155434

االقصرالعلمىمبصرمحمد مصطفى جمال الرحمن عبد155435

االقصرالعلمىمبصرعلى عمران الرسول عبد الكريم عبد155436

االقصرالعلمىمبصرحامد المقصود عبد جمال محمد155437

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم محمود155438

االقصرالعلمىمبصرعويضه حسانين بدوى محمود155439

االقصرالعلمىمبصرالعال عبد بكرى محمد مصطفى155440

االقصرالعلمىمبصرحسين يوسف هيثم يوسف155441

االقصرالعلمىمبصرنوبى مصطفى يحيى يوسف155442

االحمر البحرالعلمىمبصرسعيد محمد الغنى عبد احمد155444

االحمر البحرالعلمىمبصرحسب محمد ابراهيم مصطفى ابراهيم155446

االحمر البحرالعلمىمبصرهللا وهب فهيم حسن حسام155447

االحمر البحرالعلمىمبصرالنجار بهنسى ربيع ابراهيم ربيع155448

االحمر البحرالعلمىمبصرحمزه شعبان محمد شعبان155449

االحمر البحرالعلمىمبصرالصايم الفضل ابو كمال الدين شمس155450

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد حسانين محمد صالح155452

االحمر البحرالعلمىمبصراسماعيل توفيق على حسام العزيز عبد155453

االحمر البحرالعلمىمبصرهللا عبد على حالوه ابو السيد محمد عمر155456

االحمر البحرالعلمىمبصراالمام احمد فاروق احمد فاروق155457

االحمر البحرالعلمىمبصرمكى احمد محمد صبرى محمد155458

االحمر البحرالعلمىمبصرالشامى محمد اللطيف عبد محمد الشحات محمود155460

االحمر البحرالعلمىمبصربشير احمد محمد مصطفى155461

االحمر البحرالعلمىمبصرالعال عبد مرعى السيد احمد155463

االحمر البحرالعلمىمبصرسالمان المجد ابو على احمد155464

االحمر البحرالعلمىمبصرموسى على محمد احمد155465

االحمر البحرالعلمىمبصريوسف محمد الدين نور احمد155466

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد محمد الصبور عبد صالح155467

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد عطيتو محمود هللا عبد155468

االحمر البحرالعلمىمبصرالحمد ابو محمد خالد محمد155469

االحمر البحرالعلمىمبصرالهارب احمد على مصطفى155470

االحمر البحرالعلمىمبصراالمام عبد محمد رمضان احمد155471

االحمر البحرالعلمىمبصرابراهيم شحات وحيد احمد155472

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمود ناصرمحمد الرحمن عبد155473
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راسباالمير

راسباالمير

راسباالمير

ن426االمير

ثاناالمير

راسباالمير

راسباالمير

ثاناالمير

ثانزرنيخ

ن510زرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ن471زرنيخ

ثانزرنيخ

ن524زرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

راسبالغردقة

ن476الغردقة

ن467الغردقة

ثانالغردقة

ن485الغردقة

ثانالغردقة

ن440الغردقة

ن515الغردقة

ن475الغردقة

ن571الغردقة

ن523الغردقة

ن595الغردقة

ن629الغردقة

ثانالقصير

راسبالقصير

ثانالقصير

ثانالقصير

ثانالقصير

ن373القصير

ثانالقصير

ن344القصير

ثانالنموذجى غارب

ثانالنموذجى غارب

ثانالنموذجى غارب
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االحمر البحرالعلمىمبصرحامد بشير محمد هللا عبد155474

االحمر البحرالعلمىمبصرعمر محمود ابراهيم محمد155475

االحمر البحرالعلمىمبصرحسن الرسول عبد حسن محمد155476

االحمر البحرالعلمىمبصرابراهيم حسين الجواد عبد معاذ155477

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم السيد ابراهيم155478

االحمر البحرالعلمىمبصرحسين سليم سيد اسالم155479

االحمر البحرالعلمىمبصرابراهيم طه محمد طه155480

االحمر البحرالعلمىمبصرحسن اسماعيل احمد الرحمن عبد155481

االحمر البحرالعلمىمبصرعبادى عبده محمد عبده155482

االحمر البحرالعلمىمبصردار الراضى عبد محمود عمر155484

االحمر البحرالعلمىمبصراحمد الوهاب عبد احمد محمد155485

االحمر البحرالعلمىمبصرالرب جاد امام حسن محمد155486

االحمر البحرالعلمىمبصرالمعبود عبد السيد الدين عالء محمد155487

االحمر البحرالعلمىمبصرالصاوى عطيه عادل محمد155488

االحمر البحرالعلمىمبصرهللا عبد السيد سمير محمود155489

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد السعيد محمود مصطفى155490

االحمر البحرالعلمىمبصرهللا عبد بغدادى سعيد معتز155491

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد محمد حسين هاشم155493

اسوانالعلمىمبصرهللا عبد حسن عيسى ابراهيم155494

اسوانالعلمىمبصردوح ابو محمد الحسينى احمد155495

اسوانالعلمىمبصرحسين الفرغلى جمال احمد155496

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد صابر احمد155497

اسوانالعلمىمبصرابراهيم محمد صبرى احمد155498

اسوانالعلمىمبصرفهمى البدرى محمد اسالم155499

اسوانالعلمىمبصرعلى مصطفى على الحسين155500

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد محمد حسن155501

اسوانالعلمىمبصرعثمان احمد محمد حمزه155502

اسوانالعلمىمبصرمحمد الوفا ابو احمد زياد155503

اسوانالعلمىمبصراحمد على محمود الرحمن عبد155504

اسوانالعلمىمبصرسيد الوفا ابو ناجى الرحمن عبد155505

اسوانالعلمىمبصرعالم احمد رمضان هللا عبد155506

اسوانالعلمىمبصرالعبودى محمد نوبى محمود على155507

اسوانالعلمىمبصرالحميد عبد الرؤف عبد محمود عمر155508

اسوانالعلمىمبصرالباسط عبد عثمان يحى عمر155509

اسوانالعلمىمبصرالدايم عبد السميع عبد حسن محمد155510

اسوانالعلمىمبصراحمد الغنيمى شوقى نعيم محمد155511

اسوانالعلمىمبصرهريدى العال عبد العال عبد محمود155512

اسوانالعلمىمبصراحمد محمود احمد مصطفى155513

اسوانالعلمىمبصرمحمد مصطفى احمد مصطفى155514

اسوانالعلمىمبصرالجدى ابراهيم محمد معتز155515

اسوانالعلمىمبصرعلى منصور الرازق عبد احمد155516

اسوانالعلمىمبصرمحمود رمضان محمد احمد155517
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ن506.5النموذجى غارب

ثانالنموذجى غارب

ثانالنموذجى غارب

ن472.5النموذجى غارب

راسبالنموذجى الغردقة

ن376النموذجى الغردقة

ثانالنموذجى الغردقة

ثانالنموذجى الغردقة

ن452النموذجى الغردقة

ن500النموذجى الغردقة

ثانالنموذجى الغردقة

ن547النموذجى الغردقة

ن411النموذجى الغردقة

ن620النموذجى الغردقة

ن439النموذجى الغردقة

ثانالنموذجى الغردقة

ن429النموذجى الغردقة

راسبالنموذجى الغردقة

ن432الشعراوى متولى محمد

ن356الشعراوى متولى محمد

ن364الشعراوى متولى محمد

ن440الشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ن378الشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ن405الشعراوى متولى محمد

ن387الشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ن387.5الشعراوى متولى محمد

ن376الشعراوى متولى محمد

ن488الشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ن461الشعراوى متولى محمد

ن486الشعراوى متولى محمد

ن445الشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ن424الشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ن532النموذجى اسوان

ن507النموذجى اسوان
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اسوانالعلمىمبصراسماعيل احمد الدين نور محمد اسامه155518

اسوانالعلمىمبصرالسيد خلف محمد خالد155519

اسوانالعلمىمبصرالمنعم عبد فتحى الدين صالح زياد155520

اسوانالعلمىمبصرالصاوى محمد ممدوح زياد155521

اسوانالعلمىمبصرعشاوى الدين صالح احمد صالح155522

اسوانالعلمىمبصرحسانين النجار الباسط عبد عاصم155523

اسوانالعلمىمبصرمدنى سيد هللا سعد الرحمن عبد155524

اسوانالعلمىمبصرالطيب صديق عادل الرحمن عبد155525

اسوانالعلمىمبصرمحمود الحفيظ عبد عاطف الرحمن عبد155526

اسوانالعلمىمبصرعلى رفعت عالء الرحمن عبد155527

اسوانالعلمىمبصرمحمد فيض محمد الرحمن عبد155528

اسوانالعلمىمبصرمحمود الغنى عبد محمد الغنى عبد155529

اسوانالعلمىمبصرمحمد محمود احمد هللا عبد155530

اسوانالعلمىمبصرالحافظ عبد على الحافظ عبد على155531

اسوانالعلمىمبصرالجيد عبد الشكور عبد انور عمرو155532

اسوانالعلمىمبصراحمد محمد حامد احمد كريم155533

اسوانالعلمىمبصرخلف محمود شريف محمد155534

اسوانالعلمىمبصرجالل ابراهيم الصادق عبد محمد155535

اسوانالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى محمد155536

اسوانالعلمىمبصرمحمد هللا سعد محمد مصطفى155537

اسوانالعلمىمبصرعثمان حسين الكريم عبد معاز155538

اسوانالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد ابراهيم احمد155539

اسوانالعلمىمبصرعلى ثابت صابر احمد155540

اسوانالعلمىمبصرمحمود احمد هللا عبد اسالم155541

اسوانالعلمىمبصرمحمد الدين سعد جمال الرحمن عبد155542

اسوانالعلمىمبصرحسين الحفيظ عبد عوض هللا عبد155543

اسوانالعلمىمبصرخليل جمال عمر عالء155544

اسوانالعلمىمبصرمحمود على مشالى فريد155545

اسوانالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد عادل محمد155546

اسوانالعلمىمبصرعيسى محمد عثمان قاسم محمد155547

اسوانالعلمىمبصرمحمود مصطفى ممدوح محمد155548

اسوانالعلمىمبصرصالح العظيم عبد ناصر محمد155549

اسوانالعلمىمبصرالسيد محمد احمد وحيد احمد155550

اسوانالعلمىمبصرعلى محمد احمد عادل اسالم155551

اسوانالعلمىمبصرادم على عباس بالل155552

اسوانالعلمىمبصرحامد الرؤوف عبد سيد خالد155553

اسوانالعلمىمبصرمحمد الحفيظ عبد سيد الرحمن عبد155554

اسوانالعلمىمبصراحمد الستار عبد محمود الرحمن عبد155555

اسوانالعلمىمبصرعلى محمد احمد حسين هللا عبد155556

اسوانالعلمىمبصرالمعطى عبد سعدى محمود هللا عبد155557

اسوانالعلمىمبصراحمد محمد عويس عمر155558

اسوانالعلمىمبصرمحمد نصر السيد عبد محمد155559
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ن536النموذجى اسوان

ن421النموذجى اسوان

راسبالنموذجى اسوان

ن521.5النموذجى اسوان

ن608.5النموذجى اسوان

ثانالنموذجى اسوان

ثانالنموذجى اسوان

ن494النموذجى اسوان

ن377النموذجى اسوان

ن493النموذجى اسوان

ن388النموذجى اسوان

راسبالنموذجى اسوان

راسبالنموذجى اسوان

ن456النموذجى اسوان

ن478النموذجى اسوان

ن520النموذجى اسوان

ن513النموذجى اسوان

ن395النموذجى اسوان

ن395النموذجى اسوان

ن344النموذجى اسوان

ثانالنموذجى اسوان

ن353دراو

ثاندراو

راسبدراو

ن560دراو

ن563دراو

ن401دراو

راسبدراو

ن486دراو

راسبدراو

ثاندراو

ن545دراو

ن481بنبان

ن408بنبان

ثانبنبان

ن396بنبان

ثانبنبان

ن405بنبان

ن378بنبان

ثانبنبان

ثانبنبان

ثانبنبان
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اسوانالعلمىمبصرعمر ابراهيم محمد ابراهيم155560

اسوانالعلمىمبصراحمد النيل الدين شمس محمد ابراهيم155561

اسوانالعلمىمبصرعوض سيد محمود ابراهيم155562

اسوانالعلمىمبصرمهلل محمود بيومى احمد155563

اسوانالعلمىمبصرسليمان حسن حافظ احمد155564

اسوانالعلمىمبصرحسن على فراج اشرف155565

اسوانالعلمىمبصريسن محمد اللطيف عبد الحسن155566

اسوانالعلمىمبصرمحمد انور خالد باهلل المعتصم155567

اسوانالعلمىمبصربغدادى الدايم عبد محمد بهاء155568

اسوانالعلمىمبصرتوفيق احمد عادل جاسر155569

اسوانالعلمىمبصراحمد النعيم عبد محمد سند155570

اسوانالعلمىمبصرجوده محمد الظاهر عبد صبرى فارس155571

اسوانالعلمىمبصرهدى محمد وائل الرحمن عبد155572

اسوانالعلمىمبصردرويش محمد على هللا عبد155573

اسوانالعلمىمبصرالمعطى عبد الحميد عبد خالد عمرو155574

اسوانالعلمىمبصرالسيد رجب خميس محمود155575

اسوانالعلمىمبصرعوض سيد على محمود155576

اسوانالعلمىمبصررفاعى سيد خالد مصطفى155577

اسوانالعلمىمبصرعلى مصرى عرفه شريف155578

اسوانالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد طه155579

اسوانالعلمىمبصرشاذلى جاد مصطفى فادى155580

اسوانالعلمىمبصرضوى محمد احمد محمد155581

اسوانالعلمىمبصرصغير حسن عرفه محمد155582

اسوانالعلمىمبصردسوقى ابراهيم احمد محمود155583

اسوانالعلمىمبصرسليمان محمود صالح محمود155584

اسوانالعلمىمبصرعابد وهبه مجاهد مصطفى155585

اسوانالعلمىمبصرابراهيم محمد مصطفى موسى155586

اسوانالعلمىمبصرمحمد هاشم مجدى هاشم155587

اسوانالعلمىمبصرموسى حسين زكريا يوسف155588

اسوانالعلمىمبصرابراهيم احمد الحفيظ عبد احمد155589

اسوانالعلمىمبصرعيسى احمد محمود احمد155590

اسوانالعلمىمبصرطه البارى عبد ابراهيم الرازق عبد155591

اسوانالعلمىمبصرمحمود الرازق عبد مصلح الرازق عبد155592

اسوانالعلمىمبصرعلى مهدى الحفيظ عبد الرحمن عبد155593

اسوانالعلمىمبصراحمد مصطفى محمد الرحمن عبد155594

اسوانالعلمىمبصرمحمد على محمد مصطفى الرحمن عبد155595

اسوانالعلمىمبصرمحمد اسماعيل محمد العزيز عبد155596

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد محمد على155597

اسوانالعلمىمبصريسن محمد يسن عمار155598

اسوانالعلمىمبصرابراهيم يوسف احمد محمد155599

اسوانالعلمىمبصرحامد يوسف العظيم عبد محمد155600

اسوانالعلمىمبصرمحمود محمد هللا عبد محمد155601
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ن532امبو كوم

ن487امبو كوم

ثانامبو كوم

ن448امبو كوم

ن535امبو كوم

ثانامبو كوم

راسبامبو كوم

ن496امبو كوم

ثانامبو كوم

ثانامبو كوم

راسبامبو كوم

ثانامبو كوم

ن454امبو كوم

ثانامبو كوم

ن481امبو كوم

ن524امبو كوم

ن503امبو كوم

ن462امبو كوم

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ن438المالكى

ن409المالكى

ثانالمالكى

ن475المالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ن580سلوا

ن540سلوا

ن411سلوا

ن370سلوا

ن377سلوا

ن590سلوا

ن432سلوا

ن399سلوا

ن625سلوا

ن572سلوا

ن444سلوا

ن597سلوا

ن353سلوا
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اسوانالعلمىمبصرحامد محمود المنعم عبد محمد155602

اسوانالعلمىمبصرمحمد حسين فوزى محمد155603

اسوانالعلمىمبصرعلى مصطفى رمضان مصطفى155604

اسوانالعلمىمبصربرسى احمد المنطلب عبد طالب ابو155605

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد بسطاوى احمد155606

اسوانالعلمىمبصرابراهيم احمد سليمان احمد155607

اسوانالعلمىمبصرحفنى يوسف الفتاح عبد زياد155608

اسوانالعلمىمبصرسليمان سعيد احمد سعيد155609

اسوانالعلمىمبصرمحمود جالل محمد الرحمن عبد155610

اسوانالعلمىمبصرالمجد ابو شحات ناصر الرحمن عبد155611

اسوانالعلمىمبصراحمد ركابى جمال هللا عبد155612

اسوانالعلمىمبصرمحمد عدلى محمد هللا عبد155613

اسوانالعلمىمبصربشير المنعم عبد احمد المنعم عبد155614

اسوانالعلمىمبصرعلى العظيم عبد هللا عبد على155615

اسوانالعلمىمبصرالسيد طايع احمد عمر155616

اسوانالعلمىمبصرعرابى محمد القاسم ابو محمد155617

اسوانالعلمىمبصرالسالم عبد مصطفى اشرف محمد155618

اسوانالعلمىمبصراحمد ابراهيم سعد محمد155619

اسوانالعلمىمبصرصالح خير محمد صالح محمد155620

اسوانالعلمىمبصرالشاذلى محمد صالح محمد155621

اسوانالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد احمد محمود155622

اسوانالعلمىمبصرالدايم عبد هللا عوض غريب محمود155623

اسوانالعلمىمبصرعالم محمد عادل مصطفى155624

اسوانالعلمىمبصرالركابى محمد محمود مصطفى155625

اسوانالعلمىمبصرشحات احمد حاتم احمد155626

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد رمضان احمد155627

اسوانالعلمىمبصرنور محمد حسين مصطفى الحسين155628

اسوانالعلمىمبصراحمد طه الحميد عبد طه155629

اسوانالعلمىمبصرحسن زيد ابو محمد الرحمن عبد155630

اسوانالعلمىمبصرابراهيم محمد معروف الرحمن عبد155631

اسوانالعلمىمبصرمحمود عوض محمد كرم155632

اسوانالعلمىمبصرابراهيم محمد الحافظ عبد محمد155633

اسوانالعلمىمبصرهمام محمد على محمد155634

اسوانالعلمىمبصرحسين الحسن ابو العظيم عبد مصطفى155635

اسوانالعلمىمبصراحمد يسن ربيع يسن155636

اسوانالعلمىمبصرهللا عبد باغر محمد ابراهيم155637

اسوانالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد بدرى احمد155638

اسوانالعلمىمبصرمحمد بازيد هللا عبد احمد155639

اسوانالعلمىمبصرحسن العظيم عبد محمد احمد155640

اسوانالعلمىمبصراحمد محمود محمد احمد155641

اسوانالعلمىمبصرمحمود القاسم ابو محمود احمد155642

اسوانالعلمىمبصراحمد مدنى العظيم عبد يحيى احمد155643
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ن366سلوا

ن423سلوا

ن379سلوا

ن397النموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ن451النموذجى امبو كوم

ن424النموذجى امبو كوم

ن409النموذجى امبو كوم

ن436النموذجى امبو كوم

ن394النموذجى امبو كوم

ن421النموذجى امبو كوم

ن412النموذجى امبو كوم

ن456النموذجى امبو كوم

ن499النموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ن509.5(الرديسية) ابوكليب طه

ن407(الرديسية) ابوكليب طه

ن426.5(الرديسية) ابوكليب طه

ن423.5(الرديسية) ابوكليب طه

ن424.5(الرديسية) ابوكليب طه

ن401.5(الرديسية) ابوكليب طه

متخلف(الرديسية) ابوكليب طه

ن413.5(الرديسية) ابوكليب طه

ن531(الرديسية) ابوكليب طه

ن427.5(الرديسية) ابوكليب طه

ن406.5(الرديسية) ابوكليب طه

ثانادفو

ثانادفو

ن411ادفو

ثانادفو

ن405ادفو

ثانادفو

ثانادفو
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اسوانالعلمىمبصرحسنين سيد رجب الحسين155644

اسوانالعلمىمبصرمحسب احمد الكريم نور ايمن155645

اسوانالعلمىمبصرجمعه نصر بدرى ايهاب155646

اسوانالعلمىمبصرسيد بدرى سيد بدرى155647

اسوانالعلمىمبصرسليمان حسيب محمد سليمان155648

اسوانالعلمىمبصرحامد نور الرحيم عبد احمد شريف155649

اسوانالعلمىمبصرمحمد القادر عبد احمد طارق155650

اسوانالعلمىمبصرحسن العظيم عبد محمد الرحمن عبد155651

اسوانالعلمىمبصرمحمود حسين امجد هللا عبد155652

اسوانالعلمىمبصرمغازى مسعود حسين هللا عبد155653

اسوانالعلمىمبصرعلى سعدى رجب هللا عبد155654

اسوانالعلمىمبصرعلى عوض فتحى هللا عبد155655

اسوانالعلمىمبصرمحمد الظاهر عبد محمد فاضل155656

اسوانالعلمىمبصرالصادق عبد حسن الصادق عبد كريم155657

اسوانالعلمىمبصرابراهيم محمود سيد محمد155658

اسوانالعلمىمبصرجمعه عابدين جمعه محمود155659

اسوانالعلمىمبصرعرابى على ابراهيم سعدى ابراهيم155660

اسوانالعلمىمبصرمحمود احمد محمود احمد155661

اسوانالعلمىمبصرتوفيق امين عاطف امين155662

اسوانالعلمىمبصرسيد احمد محمد حسام155663

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد كمال حسن155664

اسوانالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد طه155665

اسوانالعلمىمبصرخليل على عمر السالم عبد155666

اسوانالعلمىمبصرعرابى على موسى على155667

اسوانالعلمىمبصرمحمد صديق الناصر عبد عمرو155668

اسوانالعلمىمبصرضاحى محمد عابدين محمد عمرو155669

اسوانالعلمىمبصرمحمد حسين احمد محمود155670

اسوانالعلمىمبصرعمر يسن محمد خالد مصطفى155671

اسوانالعلمىمبصرعيد الدردير الرازق عبد احمد155672

اسوانالعلمىمبصرمحمد عبده محمد احمد155673

اسوانالعلمىمبصرحسن سيد مغربى احمد155674

اسوانالعلمىمبصرسيد رمضان هاشم احمد155675

اسوانالعلمىمبصرجالل الفتاح عبد محمد الحسين155676

اسوانالعلمىمبصرخليفه حسين ناجح حسين155677

اسوانالعلمىمبصربدوى احمد محمود حمدى155678

اسوانالعلمىمبصرالرحمن عبد بسطاوى سالم خالد155679

اسوانالعلمىمبصرمتولى محمد السيد عبد شريف155680

اسوانالعلمىمبصرفرح سيد حسانى ضياء155681

اسوانالعلمىمبصرالجندى على محروس على155682

اسوانالعلمىمبصرالحميد عبد محمد حسن عمر155683

اسوانالعلمىمبصربدوى حسين سعد كريم155684

اسوانالعلمىمبصرمهلل العزيز عبد الحسن ابو محمد155685
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ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ثانادفو

ن401ادفو

ن407ادفو

راسبادفو

ثانادفو

ن410ادفو

راسبادفو

ثانادفو

راسبادفو

راسبادفو

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ن469هالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ن461هالوى كامل محمد

ثانالمويسات

ن459المويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ن447المويسات

ثانالمويسات

ن404المويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

راسبالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات
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اسوانالعلمىمبصرالحليم عبد مهلل احمد محمد155686

اسوانالعلمىمبصرمدنى احمد الدين سعد محمد155687

اسوانالعلمىمبصرحسن مهلل الوهاب عبد محمد155688

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد مصطفى محمد155689

اسوانالعلمىمبصرالسيد عوض هللا عبد ناصر محمد155690

اسوانالعلمىمبصراسماعيل محمود ابراهيم محمود155691

اسوانالعلمىمبصرحامد احمد جالل محمود155692

اسوانالعلمىمبصرحسين احمد حسين محمود155693

اسوانالعلمىمبصراحمد محمد سيد محمود155694

اسوانالعلمىمبصرحسن محمد صالح محمود155695

اسوانالعلمىمبصرحسين الجندى مجاهد محمود155696

اسوانالعلمىمبصرحسين المغربى محمد هللا عبد مصطفى155697

اسوانالعلمىمبصرمحمد عمر درويش محمد مصطفى155698

اسوانالعلمىمبصرمصطفى القادر عبد حسن يوسف155699

اسوانالعلمىمبصرطه محمد حمدى احمد155700

اسوانالعلمىمبصرالوهاب عبد الرازق عبد مجدى احمد155701

اسوانالعلمىمبصرالسالم عبد مملوك محمد احمد155702

اسوانالعلمىمبصرمصطفى حسن احمد الحسين155703

اسوانالعلمىمبصربدوى الكافى عبد العاطى عبد الحسين155704

اسوانالعلمىمبصرمرسى محمد سعيد تقادم155705

اسوانالعلمىمبصرتوفيق المجد ابو المحسن عبد حمزه155706

اسوانالعلمىمبصرمحمد صابر الفراج عبد هللا عبد155707

اسوانالعلمىمبصرحسين احمد محمد على155708

اسوانالعلمىمبصرابراهيم السيد مختار على155709

اسوانالعلمىمبصرالرازق عبد الحليم عبد حمدى محمد155710

اسوانالعلمىمبصرمحمد الرازق عبد فراج محمد155711

اسوانالعلمىمبصرالسايح محمد عيد مصطفى155712

اسوانالعلمىمبصرمحمد مرسى المعروف عبد ياسين155713

اسوانالعلمىمبصرالعزيز عبد الجواد عبد اشرف احمد155714

اسوانالعلمىمبصراحمد البارى عبد شعبان احمد155715

اسوانالعلمىمبصراحمد الشحات الباسط عبد احمد155716

اسوانالعلمىمبصرحامد على مسلم احمد155717

اسوانالعلمىمبصرالضوى توفيق مصطفى توفيق155718

اسوانالعلمىمبصراحمد حمدان حسن زكريا155719

اسوانالعلمىمبصراحمد حسن الهادى عبد طه155720

اسوانالعلمىمبصرطه جاد احمد عمر155721

اسوانالعلمىمبصربكرى رمضان محمد عالء فارس155722

اسوانالعلمىمبصرسليمان بشارى الرحيم عبد محمد155723

اسوانالعلمىمبصرالهادى عبد احمد جمال احمد155724

اسوانالعلمىمبصرعلى احمد محمد احمد155725

اسوانالعلمىمبصراحمد سيد يوسف احمد155726

اسوانالعلمىمبصربكر ابو حسين احمد هللا عبد155727
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ثانالمويسات

ثانالمويسات

راسبالمويسات

ن456المويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالمويسات

ثانالشماخية

ثانالشماخية

ن466الشماخية

ثانالشماخية

ن474الشماخية

ن475الشماخية

ثانالشماخية

ن487الشماخية

ثانالشماخية

ثانالشماخية

ثانالشماخية

ثانالشماخية

ثانالشماخية

ثانالشماخية

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ن468(السباعية) المولى عبد محمد

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ن473(السباعية) المولى عبد محمد

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ن499يوسف جاد.د

ن459يوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د
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اسوانالعلمىمبصرهللا عطيت على سيد عمر155728

اسوانالعلمىمبصرفرح القاسم ابو شحات فهد155729

اسوانالعلمىمبصراحمد القادر عبد شعبان محمد155730

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمد حسن احمد155731

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد عرابى محمد معاذ155732

الشرقيةالعلمىمبصرعوض السيد يوسف السيد انس155733

الشرقيةالعلمىمبصرالرفاعى محمد هللا عبد السالم عبد احمد155734

الشرقيةالعلمىمبصرالجمل حسن محمد ممدوح اسالم155735

الشرقيةالعلمىمبصرصراحه احمد سامى اكرم الرحمن عبد155736

الشرقيةالعلمىمبصرقوره محمود على الرحمن عبد155737

سويف بنىالعلمىمبصراحمد سيد فوزى حسام155739

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد عرفه يوسف155740

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد شعبان رمزى شعبان155741

الجيزةالعلمىمبصرحسين محمد احمد محمود الدين فخر155742

الجيزةالعلمىمبصرفرغلى محمد فرج احمد هللا عبد155743

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل سيد محمد هللا عبد155744

الجيزةالعلمىمبصرفرج محمود حامد صالح محمد155745

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد المنعم عبد محمد هللا عبد155746

الجيزةالعلمىمبصرفواز محمد فواز رياض155747

الجيزةالعلمىمبصرشعبان سيد محمد شعبان محمد155748

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمود الرحمن عبد هللا عبد155749

الجيزةالعلمىمبصرربه عبد زينهم صالح ابراهيم155750

الجيزةالعلمىمبصرفرج محمود عطيه رمضان يوسف155751

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد ناصر محمد155752

الجيزةالعلمىمبصرشيبه احمد على محمد155753

الجيزةالعلمىمبصرمهنى رمضان جمعه محمد155754

الغربيةالعلمىمبصرشحاته محمد ابراهيم محمد مصطفى155755

القاهرةالعلمىمبصرسبيع على سيد مجدى الرحمن عبد155756

القاهرةالعلمىمبصراحمد خميس عادل محمد155757

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد قطب شهيد155758

القاهرةالعلمىمبصرامام العظيم عبد رمضان محمد155759

سوهاجالعلمىمبصرخليل العدب ابو الاله عبد محمود155760

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى الستار عبد النبى عبد محمد155761

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد ضاحى احمد155762

سوهاجالعلمىمبصراحمد امين حلمى الرحمن عبد155763

سوهاجالعلمىمبصرالزهرى سالم العزيز عبد الحفنى155764

البحيرةالعلمىمبصرالدين عز سعد بسيونى محمد احمد155765

البحيرةالعلمىمبصرعيسى محمد محمد احمد155766

البحيرةالعلمىمبصرقاسم المنعم عبد احمد الدين سيف155767

البحيرةالعلمىمبصراالدهم ابراهيم مصطفى محمود155768

البحيرةالعلمىمبصرهللا جاد بدر سعد نادى احمد155769

البحيرةالعلمىمبصرزهره ابو احمد على رمضان حمدى155770
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ن471يوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

ثانيوسف جاد.د

راسبسويف بنى

ثانسويف بنى

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ثاناطواب

راسبالصديق

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ن560ابوالنمرس

ن412ابوالنمرس

ن439ابوالنمرس

ن416ابوالنمرس

راسبابوالنمرس

ثانابوالنمرس

راسبكرداسة

راسباللبن صفط

راسباللبن صفط

ثانحميدة خطاب

ن367حميدة خطاب

ن396وردان

راسبالكبرى المحلة

ن381العسكرى الجديدة مصر

ثانابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

راسبالحصن عرب

ثانبلصفورة

ثانبسوهاج البوره

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبساقلتة

راسبدمنهور

راسبدمنهور

راسبدمنهور

ن501دمنهور

ن493بسنتواى

ثانبسنتواى
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البحيرةالعلمىمبصرالنجار شعبان احمد محمد خالد155771

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد احمد سيد حسين احمد155772

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل محمد الحميد عبد عيد محمد يحيى155773

البحيرةالعلمىمبصرحلو ابو السيد خميس محمد مصطفى155774

البحيرةالعلمىمبصرعماره دسوقى العزيز عبد رضا محمد155775

البحيرةالعلمىمبصربرجل احمد انور السيد رمضان155776

البحيرةالعلمىمبصرصالح الحى عبد المجيد عبد شعبان رأفت155777

البحيرةالعلمىمبصرثابت محمود صالح السيد155778

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم السيد محمد اسالم155779

البحيرةالعلمىمبصرداود محمد رمضان ابراهيم155780

البحيرةالعلمىمبصرالوكيل محمد احمد الحليم عبد احمد155781

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد عطيه محمد مصطفى155782

البحيرةالعلمىمبصرربه عبد حامد رجب شعبان محمد155783

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد سليمان عزيز خالد انس155784

القليوبيةالعلمىمبصرحمده اسماعيل محمد اسماعيل محمد اسماعيل155785

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد السيد حسين احمد امير155786

القليوبيةالعلمىمبصرسابق محمد السيد محمد السيد سعيد155787

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد المجيد عبد محمد السيد محمد155788

القليوبيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم محمد احمد يوسف155789

القليوبيةالعلمىمبصرسالمه عواد سعيد احمد155790

القليوبيةالعلمىمبصرحموده عطيه حلمى مجدى الدين سيف155791

القليوبيةالعلمىمبصرشويته على الكريم عبد حمدى الكريم عبد155792

القليوبيةالعلمىمبصرحسانين هللا عبد محمد هللا عبد155793

القليوبيةالعلمىمبصرالوهاب عبد حسين احمد محمود155794

االسكندريةالعلمىمبصرسالم محمد محمد نبيل محمد155795

االسكندريةالعلمىمبصرصالح حسن ربيع محمد155796

الدقهليةالعلمىمبصرشهيب محمد عمر محسن ايمن155797

الدقهليةالعلمىمبصرملح ابراهيم ابراهيم محمد مازن155798

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد بركات جاسر عمرو155799

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين المتولى المتولى محمد فارس155800

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الوهاب عبد الوهاب عبد نجاح الوهاب عبد155801

الدقهليةالعلمىمبصرماغوله السيد الرحمن عبد السيد احمد محمد155802

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد حسن محمد155803

الدقهليةالعلمىمبصرالباز محمد معوض احمد الرحمن عبد155804

الجيزةالعلمىمبصرعبدون الرازق عبد احمد هللا عبد155805

الجيزةالعلمىمبصرعطيه جمعه محمود مصطفى155806

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد العظيم عبد الرازق عبد العظيم عبد155807

الشيخ كفرالعلمىمبصرريه ابو رمضان الهادى عبد جمال ابراهيم155808

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخام الرازق عبد زكريا خالد طارق155809

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم احمد فتحى معمر اسالم155810

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمال محمد عيد محمود محمد155811

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر موسى موسى محمود ادهم155812
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راسببسنتواى

ثانالدوار كفر

راسبالدوار كفر

راسبالدوار كفر

راسبالدوار كفر

راسبالدوار كفر

ثانالدوار كفر

راسبالدوار كفر

راسبالدوار كفر

راسبالدوار كفر

راسبالدوار كفر

راسبالدوار كفر

راسبالدوار كفر

ن480شبلنجة

راسبالقناطر شبين

راسبالقناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ن604.5القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالخصوص

ثانالخيرية القناطر

ن633الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ثانقلما

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ن550المنصورة

ن420المنصورة

ثاننقيطة

ثاننقيطة

ن618المنزلة

ثانالمطرية

ثانالمطرية

ن518تلبانة

راسبالنموذجى المرسلين خاتم

راسبالنموذجى المرسلين خاتم

ن364حميدة خطاب

راسبكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

راسبالطايفة

راسبدسوق
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الشيخ كفرالعلمىمبصرجاد محمد ابراهيم ايوب ابراهيم155813

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه احمد يوسف رمضان محمد155814

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسبع هللا عبد لطفى صبحى محمد155815

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم حسن محمد حسن عادل155816

الفيومالعلمىمبصرعباس الرازق عبد محمود امين حسام155817

الفيومالعلمىمبصرالواحد عبد السيد احمد مصطفى155818

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل محمود حنفى محمود الدين جمال155819

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد العزيز عبد محمد الدين حسام155820

االسكندريةالعلمىمبصرهاللى احمد على محمد محمد155821

االسكندريةالعلمىمبصراسماعيل حسين محمد حسين كريم155822

االسكندريةالعلمىمبصرحسن توفيق عيد محمد155823

االسكندريةالعلمىمبصرالحليم عبد رجب محمد محمد155824

االسكندريةالعلمىمبصرفوز ابراهيم محمد محمود محمد محمود155825

االسكندريةالعلمىمبصرسويدان السيد ابراهيم جمعه مصطفى155826

الفيومالعلمىمبصرمحمد الباقى عبد اسامه خالد155827

الفيومالعلمىمبصرمحمد احمد العظيم عبد الرحمن عبد محمود155828

الفيومالعلمىمبصرهيلم داهش امام احمد هللا عبد155829

الفيومالعلمىمبصرمخلوف محمد اللطيف عبد محمد عالء155830

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور محمد اشرف احمد155831

مطروح مرسىالعلمىمبصرمحمود حسنين زكريا محمد الدين جمال اسالم155832

مطروح مرسىالعلمىمبصرمحمد بسيونى اسالم محمود155833

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فرغلى خالد احمد155834

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد عبيد الرحيم عبد155835

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد احمد الدين عالء العربى155836

البحيرةالعلمىمبصرالشرق الحليم عبد محمد ناجى محمد عمر155837

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد عطا احمد155838

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد نصحى اسالم155839

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد محمد محمد هللا عبد155840

البحيرةالعلمىمبصرشقير محمد احمد صبحى محمد155841

الجيزةالعلمىمبصرحسانين عمر شعيب عبده محمد155842

البحيرةالعلمىمبصرحسانين على حمدى على155843

سويف بنىالعلمىمبصرعلى عدلى حمدان محمد155844

القاهرةالعلمىمبصربدوى العزيز عبد سعيد العزيز عبد155845

الجيزةالعلمىمبصرالقوى عبد هللا عبد احمد صهيب155846

الجيزةالعلمىمبصرالمنعم عبد سعد طارق المنعم عبد155847

دمياطالعلمىمبصرالبربرى اسماعيل كمال ادهم155848

دمياطالعلمىمبصرغنيم عبده السيد محمد155849

دمياطالعلمىمبصرالبسيونى محمد عيد محمد155850

الجيزةالعلمىمبصرحسن الكريم عبد حسن ابراهيم155851

الجيزةالعلمىمبصرمرسى ابراهيم حامد اسالم155852

الجيزةالعلمىمبصرمحمد تونى سامى عمار155853

االسكندريةالعلمىمبصراحمد محمد محمد نبيل بالل155854
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راسبسالم سيدى

راسبالوزارية

راسبالوزارية

راسبالوزارية

ثانالفيوم

ن501اطسا

راسببالقاهرة السالم

راسببالقاهرة السالم

ن430ابوالعيون محمود

ثانالقويرى

ن547.5القويرى

ن499القويرى

ثانالقويرى

راسبالقويرى

ثانالفيوم

ثانالفيوم

راسبالفيوم

ثانسنورس

راسبالغابات

راسبمطروح

راسبمطروح

راسبالدين صالح

راسبقنا

راسببالشرقية جهينة

ثانالدوار كفر

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبمحمد على يحيى اللواء

ثانالدوار كفر

راسبابوالنمرس

راسببسنتواى

راسبالمدينة اهناسيا

متخلفابوبكر حسن

ثانالبدرشين

راسبالبدرشين

ن527دمياط

ن410دمياط

ن506دمياط

ثانابوالنمرس

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

راسبابوالعيون محمود
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االسكندريةالعلمىمبصرحسن احمد محمد ممدوح رمضان155855

اسيوطالعلمىمبصريوسف اسماعيل محمد اسامه155856

سوهاجالعلمىمبصرالدين سعد فهمى محمد احمد155857

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد السيد حمدى155858

الفيومالعلمىمبصرعلى الهادى عبد السالم عبد احمد155859

قناالعلمىمبصرخليل احمد سيد احمد155860

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد صابر ايمن صابر155861

القاهرةالعلمىمبصرمرسى حامد مرزوق محمد155862

القاهرةالعلمىمبصربشير العطا شريف محمد معاذ155863

الشرقيةالعلمىمبصرالقيشاوى الوهاب عبد احمد محمد البنا حسن155864

سوهاجالعلمىمبصرعلى زغلول احمد كريم155865

الجيزةالعلمىمبصرفرحات سعيد هانى الرحمن عبد155866

البحيرةالعلمىمبصرعقيله احمد حامد عزمى محمد155867

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد يحيى احمد155868

االسكندريةالعلمىمبصرسالمه محمد السيد محمود هللا عبد155869

القاهرةالعلمىمبصريوسف سليمان احمد سليمان155870

القاهرةالعلمىمبصرشحات اللطيف عبد العاطى عبد عادل مصطفى155871

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعجمى اسماعيل رزق رمضان ادهم155872

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنيسى محمد شحاته السعيد محمد155873

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد جمعه محمد155874

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد ايمن محمد155875

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم البدراوى محمد االهل سيد رفيق160001

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى محمد صبرى احمد160002

الدقهليةالعلمىمبصرجحا الهادى عبد شعبان الهادى عبد160003

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد اسماعيل البدراوى اسماعيل160004

الدقهليةالعلمىمبصريوسف على يوسف رزق اسالم160005

الدقهليةالعلمىمبصرالحسينى السيد الحسينى نصر الحسينى160006

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد منير الحميد عبد عاطف160007

الدقهليةالعلمىمبصرصابر ابراهيم هالل محمد160008

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم فاروق السيد كريم160009

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد رمضان محمود160010

الدقهليةالعلمىمبصرالصياد حسن على خالد محمود160011

الدقهليةالعلمىمبصرفياض ابراهيم السيد كريم160012

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم احمد160013

الدقهليةالعلمىمبصرالسميع عبد كمال احمد احمد محمد160014

الدقهليةالعلمىمبصررجب محمد فرج فرج مدحت160015

دمياطالعلمىمبصرالصردى محمد عماد محمد160016

دمياطالعلمىمبصرالجمل حموده طه ممدوح160017

دمياطالعلمىمبصرالمقصود عبد فتحى فتحى احمد160018

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العال ابو شعبان فارس160019

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد انور محمد يسرى محمد160020

الشرقيةالعلمىمبصرصالح محمد احمد فيصل احمد160022
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راسبابوالعيون محمود

راسبابوتيج

ن418بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسبشطورة

راسبسنورس

راسببخانس قصير

راسبسويف بنى

ثانالدين صالح

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

راسببلبيس

متخلفطوق اوالد

راسبحميدة خطاب

ثاندمنهور

ثانالخاص الحسن

راسبابوالعيون محمود

ثانالقديمة مصر

ثانلطفى عادل.د

راسبدسوق

ثانقونة

ثانالكبرى فرج

راسبهربيط

راسبالحامول

ن394السنبالوين

ن373نبروه

راسببالدقهلية الطيبة

ثانبالدقهلية الطيبة

ثانبالدقهلية الطيبة

ثانبالدقهلية الطيبة

ثانبالدقهلية الطيبة

ثانالجنينة كفر

ثانالجنينة كفر

ثانالنحال ميت

ثانالمطرية

راسبالعصافرة

راسبالعصافرة

ثانالجمالية

ن385النموذجى البرج عزبة

ن373النموذجى البرج عزبة

ن547شرمساح

ثانابوجبل كفر

ثانشنبارة

ثانايوب سامى
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الشرقيةالعلمىمبصرالصادق محمد مجدى محمد160023

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد الحليم عبد محمد احمد160024

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان هللا عبد بالسى محمد محمد160025

البحيرةالعلمىمبصرسعد عطيه احمد فتحى احمد160027

البحيرةالعلمىمبصرطايل حسن احمد صبرى ايمن160028

البحيرةالعلمىمبصردومه احمد ابراهيم احمد اسامه160029

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم السيد الحيص حسن كارم حسن160030

البحيرةالعلمىمبصرمعوض احمد العاطى عبد الدين بهاء الرحمن عبد160031

البحيرةالعلمىمبصرالدين زين مسعود الجليل عبد عاطف عمار160032

البحيرةالعلمىمبصرجويده ابراهيم الحليم عبد محمد الحليم عبد محمد160033

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم عوض صبحى فتحى محمد160034

البحيرةالعلمىمبصرشرباش ابراهيم اسماعيل محمود160035

االسكندريةالعلمىمبصرغراب حسن احمد محمد هارون160036

مطروح مرسىالعلمىمبصرعلم ابو محمد ابراهيم رفعت معاذ160037

الجيزةالعلمىمبصرشعبان محمد اسامه يوسف160038

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد حسين احمد حسين160040

الفيومالعلمىمبصرمصطفى محمد محمود محمد160041

المنياالعلمىمبصراحمد فريد محمد محمود الرحمن عبد160042

سوهاجالعلمىمبصراحمد على محمد عمرو160046

سوهاجالعلمىمبصرمتولى على متولى حسين160047

اسوانالعلمىمبصرطه على ركابى محمد160050

القليوبيةالعلمىمبصرعمران محمد النجا ابو رزق مختار محمد160052

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد سعيد رضا محمد160053

المنوفيةالعلمىمبصرالفقى محمد رمضان حربى160054

المنوفيةالعلمىمبصرصالح شوقى صالح احمد160055

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على الغفار عبد محمد160056

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ احمد محمد صبحى احمد160057

الغربيةالعلمىمبصرصقر جابر المنصف عبد صابر160058

الغربيةالعلمىمبصرالور الششتاوى على خليل يوسف160059

البحيرةالعلمىمبصرالطباخ محمود الحميد عبد فريد احمد160060

القليوبيةالعلمىمبصرالمجيد عبد الفتاح عبد المجيد عبد حسن160061

المنوفيةالعلمىمبصرراشد الغنى عبد ابراهيم شريف محمود160062

الغربيةالعلمىمبصرفرج اليزيد ابو نظمى احمد160063

الغربيةالعلمىمبصريونس مصطفى محمد السيد محمد160064

الغربيةالعلمىمبصرالغرباوى شاكر ابراهيم شاكر160065

الغربيةالعلمىمبصرالعشرى هللا عبد الهادى عبد احمد160066

الغربيةالعلمىمبصرالمهدلى محمد العبد السيد160067

الغربيةالعلمىمبصرحجازى الحى عبد حمدى ايهاب160068

الغربيةالعلمىمبصرخليل السيد عاطف كريم160069

الغربيةالعلمىمبصرالبطاح محمد محمد احمد160070

الغربيةالعلمىمبصرعياد العال عبد شعبان ايمن160071

الغربيةالعلمىمبصرنصر حسن اسماعيل مصطفى160072
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ثانفاقوس

راسبالحسينية

راسبالحسينية

ن382ابوحمص

ن417لقانة

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

راسبالنموذجى سموحة

راسبالحمام

ثانالصديق

راسبالنموذجى زايد

راسبسنورس

راسبمزار بنى

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

راسبالغابات

راسبالشعراوى متولى محمد

راسبالخولى فتحى

ثاناسطنها

ن480دبركى

ثانابوشعرة ساقية

راسببالشرقية المحمودية

راسببزفتى كشك

ن404بالغربية بقلولة

راسبنشيل

راسببالبحيرة سنهور

راسبالنموذجى بنها

راسبالسبع بركة

راسبقطور

ن495قطور

راسبالكوم بسجين رجب محمد

ن440سمنود

ن365سمنود

راسبسنباط كفر

راسببالى

راسباشناواى

راسبالزيات كفر

ثانقرانشو
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سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد السيد الواحد عبد محمد160073

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد الفتاح عبد الفتاح عبد محمد160074

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد ناصر يوسف160075

القاهرةالعلمىمبصرخليل محمود اسامه الرحمن عبد162001

القاهرةالعلمىمبصرموسى على محمود الرحمن عبد162002

القاهرةالعلمىمبصرحسين عرب خطاب على162003

القاهرةالعلمىمبصرعزب محمد عزب عمر162004

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد فتحى عيد162005

القاهرةالعلمىمبصربسيونى المعبود عبد بسيونى محمد162006

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد خالد محمد162007

القاهرةالعلمىمبصرمحمد جوده خالد محمد162008

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد محمود محمد162009

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد هشام محمد162010

القاهرةالعلمىمبصرغمرى نبوى ابراهيم محمود162011

القاهرةالعلمىمبصرمحمود فريد سعيد محمود162012

القاهرةالعلمىمبصرزينهم مسعد رضا مسعد162013

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد سيد معاذ162014

القاهرةالعلمىمبصرالبيومى ابراهيم ايمن ابراهيم162015

القاهرةالعلمىمبصرالغنى عبد محمود عزت ابراهيم162016

القاهرةالعلمىمبصرسيد مختار جمال احمد162017

القاهرةالعلمىمبصربسيونى العليم عبد حمدى احمد162018

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد صابر احمد162019

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى العز ابو صالح ايهاب162020

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد هللا عبد الدين حسام162021

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد فوزى صالح سعيد162022

القاهرةالعلمىمبصرمحمد رجب رأفت الرحمن عبد162023

القاهرةالعلمىمبصرمحمد خليل محمد احمد162024

القاهرةالعلمىمبصراحمد الخالق عبد فوزى الدين سيف162025

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى حامد اشرف العزيز عبد162026

القاهرةالعلمىمبصرعلى فتحى السيد مصطفى162027

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد احمد اشرف شريف162028

القاهرةالعلمىمبصرالسيد النعيم عبد على احمد على162029

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسانين حسين عمر162030

القاهرةالعلمىمبصرعايد محمود ناصر ابراهيم162031

القاهرةالعلمىمبصرمحمد المعبود عبد بهجت احمد162032

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد احمد162033

القاهرةالعلمىمبصرعبده الليل ابو محمد اسالم162034

القاهرةالعلمىمبصرالغنى عبد اسماعيل سمير اسماعيل162035

القاهرةالعلمىمبصرحمد محمود سيد البراء162036

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد جمال الدين جمال162037

القاهرةالعلمىمبصراحمد المحسن عبد شعبان زياد162038

القاهرةالعلمىمبصرربه عبد الصمد عبد محمد الرحمن عبد162039
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راسبالغابات

راسبسالم سيدى

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالدين محى فؤاد

ن387الدين محى فؤاد

ن366الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن412الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن384الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن325الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن386.5الدين محى فؤاد

ن398الدين محى فؤاد

ن363الدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

ن329الدين محى فؤاد

ن355الدين محى فؤاد

ن465الدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ن463الدين محى فؤاد

ن329الدين محى فؤاد

ن330الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن346الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن364الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا
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القاهرةالعلمىمبصرعمر صبحى محمود محمد162040

القاهرةالعلمىمبصرحامد احمد حامد محمود162041

القاهرةالعلمىمبصراحمد العظيم عبد احمد ابراهيم162042

القاهرةالعلمىمبصرعطيه مصطفى خالد ابراهيم162043

القاهرةالعلمىمبصرمحمود جابر احمد سامح162044

القاهرةالعلمىمبصراحمد احمد اكرام هللا عبد162045

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم ممدوح محمود الرحمن عبد162046

القاهرةالعلمىمبصرمحمود احمد مصطفى الرحمن عبد162047

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد ابراهيم عماد الرحمن عبد162048

القاهرةالعلمىمبصرعبيد فوزى عماد عمار162049

القاهرةالعلمىمبصراحمد جالل احمد عمر162050

القاهرةالعلمىمبصراحمد على خالد عمر162051

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمدى فتحى عمر162052

القاهرةالعلمىمبصرحسن مختار عزت عمران162053

القاهرةالعلمىمبصرالمقصود عبد مرشدى سيد عالء162054

القاهرةالعلمىمبصرمرسى حسين احمد محمد162055

القاهرةالعلمىمبصرمحمود المنعم عبد سيد محمد162056

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد الستار عبد الرحمن عبد محمد162057

القاهرةالعلمىمبصرحسان محمد عرفه محمد162058

القاهرةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل مصطفى محمد162059

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل مصطفى هانى محمد162060

القاهرةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم فرج محمود162061

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد مروان162062

القاهرةالعلمىمبصرعمر محمود جمال معاذ162063

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السعيد ابراهيم ممدوح162064

القاهرةالعلمىمبصرمحمود امام محمود هشام162065

القاهرةالعلمىمبصرالمجيد عبد رمضان عزت يوسف162066

القاهرةالعلمىمبصرقطب قطب عصام يوسف162067

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الحى عبد ابراهيم البراء162068

القاهرةالعلمىمبصراحمد سعد احمد سعد162069

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عفيفى محمد سعيد الرحمن عبد162070

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد حسن ابراهيم محمد162071

القاهرةالعلمىمبصراحمد على اسامه محمد162072

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد الرجال عبد سواح محمد162073

القاهرةالعلمىمبصرعواد ذكى محمد هانى محمد162074

القاهرةالعلمىمبصرصالح ابراهيم محمد المنعم عبد محمود162075

القاهرةالعلمىمبصراحمد السيد محمود محمد محمود162076

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد بدير ابراهيم محمد162077

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى احمد الحكم عبد مصطفى يوسف162078

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد احمد سيد ابراهيم162079

القاهرةالعلمىمبصرجبر عبده احمد اسامه احمد162080

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد سيد شحاته محمد خالد162081
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ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن332الخازندارة شبرا

ن432الخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن410الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن364الخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن510الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن360الخازندارة شبرا

ن344الخازندارة شبرا

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن365محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن344محمد على يحيى اللواء

ن363محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن403محمد على يحيى اللواء

ن457محمد على يحيى اللواء

ن405محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء
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القاهرةالعلمىمبصرالشيخ حفناوى محمد ضياء162082

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد ابراهيم الحميد عبد162083

القاهرةالعلمىمبصرمغاورى احمد محمد عماد162084

القاهرةالعلمىمبصرالغنى عبد على ابراهيم على162085

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحكيم عبد عاطف احمد162086

القاهرةالعلمىمبصرحسن احمد صبره ثروت مصطفى162087

القاهرةالعلمىمبصرمحمدى سيد فؤاد سيد162088

القاهرةالعلمىمبصرعوض هللا عبد احمد العزيز عبد162089

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد رجب محمد162090

القاهرةالعلمىمبصرعلى الشحات اسامه عمرو162091

القاهرةالعلمىمبصراالفندى مرسى السيد محمود سيد162092

القاهرةالعلمىمبصرعثمان عبده ابراهيم عادل محمد162093

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد متحت محمد162094

القاهرةالعلمىمبصرالجارحى المنعم عبد الوهاب عبد مدحت الوهاب عبد162095

القاهرةالعلمىمبصربخيت محمد احمد ابراهيم162096

القاهرةالعلمىمبصرعلى حلمى الدين عالء حلمى162097

القاهرةالعلمىمبصرالجواد عبد بكرى رجب شريف162098

القاهرةالعلمىمبصرفرج الحميد عبد ياسر عمار162099

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمود خيرى محمود162100

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد ابراهيم محمد162101

القاهرةالعلمىمبصررمضان محمد احمد الحميد عبد محمد162102

القاهرةالعلمىمبصرمحمد بدوى سيد اسالم162103

القاهرةالعلمىمبصرنعمه ابو محمد سمير الرحمن عبد162104

القاهرةالعلمىمبصرالضريبى محمود احمد انس162105

القاهرةالعلمىمبصربكر محمد مصطفى حسن162106

القاهرةالعلمىمبصرضيف ابو دياب احمد خالد162107

القاهرةالعلمىمبصرعلى سعد احمد الدين سعد162108

القاهرةالعلمىمبصرالباقى عبد محمد احمد سليمان162109

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد ابراهيم القادر عبد عالء162110

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد على الناصر عبد على162111

القاهرةالعلمىمبصراحمد مطاوع احمد كريم162112

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد احمد محمد162113

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد اشرف محمد162114

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد العال عبد محمد162115

القاهرةالعلمىمبصرباشا محمد عصام محمود162116

القاهرةالعلمىمبصريوسف محمد احمد على هشام162117

القاهرةالعلمىمبصرالحافظ عبد ابراهيم تامر اسالم162118

القاهرةالعلمىمبصرربه عبد رمضان مصطفى اسالم162119

القاهرةالعلمىمبصرالصغير محمد حسنى انس162120

القاهرةالعلمىمبصرربه عبد رمضان ربه عبد رمضان162121

القاهرةالعلمىمبصرسليمان حامد الدين حسام الرحمن عبد162122

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم هللا عبد محمد الرحمن عبد162123
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راسبمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

راسبمحمد على يحيى اللواء

ن341محمد على يحيى اللواء

ثانمحمد على يحيى اللواء

ثاننافع بن عقبة

ن345نافع بن عقبة

ثاننافع بن عقبة

ن368الخاص الصفا

ن406الخاص الصفا

ن329الخاص الصفا

ن493الخاص الصفا

ن486بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن330بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

راسببالعباسية القاهرة

ن338بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن335ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن358ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ن364ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ن341ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن352ابوبكر حسن

ن389ابوبكر حسن
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القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد المنعم عبد محمود الرحمن عبد162124

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد حسينى محمد هللا عبد162125

القاهرةالعلمىمبصرالعطا ابو المقصود عبد محمد هللا عبد162126

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد على محمد على162127

القاهرةالعلمىمبصرعواد قنصوه الوهاب عبد عمر162128

القاهرةالعلمىمبصرمحمد رضوان محمود عمر162129

القاهرةالعلمىمبصرمسعود كريم طلعت كريم162130

القاهرةالعلمىمبصرعطيه حماد محمد مازن162131

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد اشرف محمد162132

القاهرةالعلمىمبصرمالكى توفيق جابر محمد162133

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد رضا محمد162134

القاهرةالعلمىمبصرسليمان محمد رضا محمد162135

القاهرةالعلمىمبصرمحمد النبى حسب عادل محمد162136

القاهرةالعلمىمبصرعلى حسن على محمد162137

القاهرةالعلمىمبصرفوده على سامى على محمد162138

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم فهمى فكرى محمود162139

القاهرةالعلمىمبصرعفيفى المعطى عبد عاطف يوسف162140

القاهرةالعلمىمبصرمحمود السيد الناصر عبد يوسف162141

القاهرةالعلمىمبصرالسيد حسين هشام حسين162142

القاهرةالعلمىمبصرسيد عيد العاطى عبد مختار162144

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد بيومى هللا عبد ايمن مصطفى162145

القاهرةالعلمىمبصرمهدى السيد محمد مصطفى162146

القاهرةالعلمىمبصرمحمد مبروك عادل محمد حسن162147

القاهرةالعلمىمبصرحسنين حامد النبى عبد وهبى محمود162148

القاهرةالعلمىمبصرالغنى عبد فتحى عادل انس162149

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمد عادل كريم162150

القاهرةالعلمىمبصرسيد محمد عادل الرحمن عبد162151

القاهرةالعلمىمبصرعيد احمد احمد اشرف الرحمن عبد162152

القاهرةالعلمىمبصرسليمان محمود احمد هللا عبد162153

القاهرةالعلمىمبصرحامد سالم سالمه يوسف162154

القاهرةالعلمىمبصرخليل سيد عرفه الدين صالح162155

القاهرةالعلمىمبصرسعد السيد مصطفى المعز عبد162156

القاهرةالعلمىمبصرسالم عياد خالد محمد162157

القاهرةالعلمىمبصرثابت صالح سعيد مصطفى162158

القاهرةالعلمىمبصرحامد الدين سعد محمد ابراهيم162159

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد مهدى سيد صهيب162160

القاهرةالعلمىمبصرعيد محمد طارق محمد162161

القاهرةالعلمىمبصرعمران متولى كامل احمد محمد مصطفى162162

القاهرةالعلمىمبصرالدراوى محمد محمود سيد احمد162163

القاهرةالعلمىمبصرسماحه محمد طاهر احمد162164

القاهرةالعلمىمبصراحمد قاسم فرج احمد162165

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد اسامه اسالم162166
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ثانابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن357ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن352ابوبكر حسن

ن362ابوبكر حسن

ن362ابوبكر حسن

راسبابوبكر حسن

ن460ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن361ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن377ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن576ابوبكر حسن

ن347القديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ن341القديمة مصر

ثانماهر عثمان

ثانماهر عثمان

ن360ماهر عثمان

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ثانالنموذجى الزيتون حلمية

ن538.5الفقى طلعت محمود

ن584الفقى طلعت محمود

ن419الفقى طلعت محمود

ن367الفقى طلعت محمود

ن360.5الفقى طلعت محمود

ثانالفقى طلعت محمود

ن348الفقى طلعت محمود

ن361الفقى طلعت محمود

ثانالمرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ثانالمرج
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القاهرةالعلمىمبصراحمد مرسى صالح اسالم162167

القاهرةالعلمىمبصرمبروك مصطفى حسن محمد حسن162168

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد عادل162169

القاهرةالعلمىمبصرسليم محمد السيد هللا عبد الرحمن عبد162170

القاهرةالعلمىمبصراحمد على مصلح محمد العزيز عبد162171

القاهرةالعلمىمبصرالحافظ عبد ابراهيم اكمل هللا عبد162172

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد هللا عبد المنعم عبد162173

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد مهاود سيد على162174

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد سيد كريم162175

القاهرةالعلمىمبصرمحمد بحيرى المنعم عبد هشام كريم162176

القاهرةالعلمىمبصرالحافظ عبد احمد عزت محمد162177

القاهرةالعلمىمبصرحسين احمد محمود محمد162178

القاهرةالعلمىمبصرطلبه محمد الدين محى محمد162179

القاهرةالعلمىمبصرادم محمد هانى محمد162180

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد ابراهيم محمود162181

القاهرةالعلمىمبصرمتولى الرحمن عبد عادل محمود162182

القاهرةالعلمىمبصرالشمندى محمود ناصر محمود162183

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد الرحمن عبد الحى عبد مصطفى162184

القاهرةالعلمىمبصرالمقصود عبد عطا المقصود عبد معاذ162185

القاهرةالعلمىمبصرخطاب امين محمد امين محمود معاذ162186

القاهرةالعلمىمبصرالفقى ماهر عادل يوسف162187

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد سيد الرحمن عبد يوسف162188

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد جمال حسين162189

القاهرةالعلمىمبصرالرخاوى محمد محمد مصطفى162190

القاهرةالعلمىمبصرسلطان احمد يحيى محمد احمد162191

القاهرةالعلمىمبصرفريد ذكريا محمود جاسر162192

القاهرةالعلمىمبصرفولى الرازق عبد الحكيم عبد عاصم162193

القاهرةالعلمىمبصرصيام ابراهيم اسماعيل السيد محمود محمد162194

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد محسن ياسر162195

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل حسين الدين كمال ابراهيم162196

القاهرةالعلمىمبصرعامر محمد فاروق جمال احمد162197

القاهرةالعلمىمبصرفكرى محمد الدين عماد احمد162198

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد حسان محمد احمد162199

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد عصمت اسالم162200

القاهرةالعلمىمبصرعطفه صريح الدين عالء162201

القاهرةالعلمىمبصرعبده محمد محمود احمد162202

القاهرةالعلمىمبصرحسين سعد سليم بكر ابو162203

القاهرةالعلمىمبصرهالل موسى محمد الدين جمال محمد اسامه162204

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد المنعم عبد خالد المنعم عبد162205

القاهرةالعلمىمبصرموسى احمد موسى مسعد الرحمن عبد162206

القاهرةالعلمىمبصرسليمان ابراهيم سالم محمود الرحمن عبد162207

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق كمال سمير وائل محمد162208
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ثانالمرج

ثانالمرج

ن482المرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ن362المرج

ثانالمرج

راسبالمرج

ن359المرج

ن427المرج

راسبالمرج

راسبالمرج

ثانالمرج

راسبالمرج

راسبالمرج

ثانالمرج

ن352المرج

راسبالمرج

ثانالمرج

راسبالمرج

راسبالمرج

راسبالمرج

ثانالحصن عرب

ن331بالقاهرة السالم

ن425النموذجى السالم

راسبالنموذجى السالم

ن416النموذجى السالم

راسبالنموذجى السالم

ثانالنموذجى السالم

ن371النموذجى العبور

ن460النموذجى العبور

ن375.5النموذجى العبور

ن333النموذجى العبور

ن549النموذجى العبور

راسبالنموذجى العبور

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ن350الدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

ن398الدين صالح
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القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد رمضان محمد162209

القاهرةالعلمىمبصراحمد هللا عطا يحى محمد162210

القاهرةالعلمىمبصرسالم محمد سالمه اسليم محمد162211

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد السيد الدين حسام محمود162212

القاهرةالعلمىمبصرعاشور مصطفى عايش محمود معاذ162213

القاهرةالعلمىمبصرسريع ابو عزيز اسماعيل ضياء مصطفى162214

القاهرةالعلمىمبصرمحمود اسماعيل محمد اسماعيل نديم162215

القاهرةالعلمىمبصرعبده محمد احمد خالد162216

القاهرةالعلمىمبصرالسيد مرسى الستار عبد منتصر يوسف162217

القاهرةالعلمىمبصرمحمود فتحى يسرى زياد162218

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد الحكيم عبد على مصطفى162220

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد محمد احمد162221

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد ايهاب الرحمن عبد162222

القاهرةالعلمىمبصرالمنان عبد احمد زاده غفور162223

القاهرةالعلمىمبصركروش الحميد عبد انور محمد162224

القاهرةالعلمىمبصرفراج اسحاق مصطفى محمود162225

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد عوض سيد مهند162226

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم سيد ياسر بكر ابو162227

القاهرةالعلمىمبصربكر الرؤف عبد الدين صالح احمد162228

القاهرةالعلمىمبصرمحمد يحيى احمد اسامه162229

القاهرةالعلمىمبصرعلى السيد على حمزه162230

القاهرةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد محمود محمد خالد162231

القاهرةالعلمىمبصرحرفوش الرحمن عبد عمرو صهيب162232

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم المعطى عبد ايمن الرحمن عبد162233

القاهرةالعلمىمبصرياسين هللا عبد عثمان162234

القاهرةالعلمىمبصرعبده محمد محمد عمر162235

القاهرةالعلمىمبصرياسين هللا عبد على162236

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الكريم جاد احمد محمد162237

القاهرةالعلمىمبصرخفاجى حياتى مدحت محمد162238

القاهرةالعلمىمبصرطه ابراهيم طه مصطفى162239

القاهرةالعلمىمبصرحربى حسين ابراهيم حسين ابراهيم162240

القاهرةالعلمىمبصرهالل حسن الدين بهاء احمد162241

القاهرةالعلمىمبصرمحمد رمضان ماهر رمضان162242

القاهرةالعلمىمبصرعباس محمد احمد رمضان هللا عبد162243

القاهرةالعلمىمبصرحسين حافظ شعبان هللا عبد162244

القاهرةالعلمىمبصرالخضرى محمود خالد محمود162245

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد عوض القادر عبد احمد162246

القاهرةالعلمىمبصرالرذاذ ابراهيم محمد عمر احمد162247

القاهرةالعلمىمبصرمنصور كامل المطلب عبد انس162248

القاهرةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد احمد بالل162249

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حمدى سيد حمدى162250

القاهرةالعلمىمبصرعراقى الحميد عبد الفتاح عبد احمد الرحمن عبد162251
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ثانالدين صالح

ن389الدين صالح

ثانالدين صالح

ن428الدين صالح

ثانالدين صالح

ن388الدين صالح

ن369الدين صالح

راسبالدين صالح

ن354الخاص الكريم

ثانلطفى عادل.د

ن512لطفى عادل.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن389النموذجى السيد طلعت.د

ن549النموذجى السيد طلعت.د

ن334.5النموذجى السيد طلعت.د

ن368النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن476النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن496النموذجى السيد طلعت.د

ن536النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن346النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن555النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

راسبالنموذجى السيد طلعت.د

ن523العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن328العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

راسبالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن371العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر
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القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد حسين الرحمن عبد162252

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل محمد عالء على162253

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمود ابراهيم محمد162254

القاهرةالعلمىمبصرسليمان محمود محمد اسامه محمد162255

القاهرةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد جمال محمد162256

القاهرةالعلمىمبصرجمعه عباس محمد حسين محمد162257

القاهرةالعلمىمبصرهللا خلف محمود عمر محمد162258

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العربى الدين محى محمد162259

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمود احمد معاذ162260

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل موسى اسماعيل معاذ162261

القاهرةالعلمىمبصرالحسينى البيومى احمد زياد162262

القاهرةالعلمىمبصركامل محمد سالم محمد فارس162263

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد توفيق حاتم محمد162264

القاهرةالعلمىمبصرعثمان محمد خالد محمد162265

القاهرةالعلمىمبصرزينهم محمد محسن معاذ162266

القاهرةالعلمىمبصرعطيه هللا جاب محمد معاذ162267

القاهرةالعلمىمبصرالواحد عبد النبى عبد الواحد عبد منصور ياسر162268

القاهرةالعلمىمبصراحمد الجواد عبد ابراهيم يوسف162269

القاهرةالعلمىمبصرالمشد احمد المنعم عبد احمد يوسف162270

القاهرةالعلمىمبصراصيل ابراهيم محمد ابراهيم162271

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد حسن صالح محمد الرحمن عبد162272

القاهرةالعلمىمبصراصيل ابراهيم محمد عمر162273

القاهرةالعلمىمبصراصيل ابراهيم محمد مهند162274

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد خليل الوهاب عبد162275

القاهرةالعلمىمبصراحمد فوزى جمال محمد162276

القاهرةالعلمىمبصرفاضل محمود محمد محمود162277

القاهرةالعلمىمبصرالنجار على السيد ضاحى خالد162278

القاهرةالعلمىمبصرالدين وحيد محمد طارق الرحمن عبد162279

القاهرةالعلمىمبصراحمد حامد حفنى ابراهيم162280

القاهرةالعلمىمبصرعطيه طنطاوى محمد طنطاوى162281

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عبده ممدوح الرحمن عبد162282

القاهرةالعلمىمبصرمحمد المقصود عبد محمود مصطفى162283

القاهرةالعلمىمبصرجعفرى سامر محمد سامى162284

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمد السيد محمد الرحمن عبد162285

القاهرةالعلمىمبصرسودى ظاهر عبدى محمد162286

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد زكى طه هشام محمد162287

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد المحسن عبد عالء شادى162288

القاهرةالعلمىمبصرالهضيبى المنعم عبد طارق انس162289

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الدين جمال يوسف الدين جمال162290

القاهرةالعلمىمبصردون شيخ يوسف الرحمن عبد162291

القاهرةالعلمىمبصرعثمان محمود صابر ابراهيم162292

القاهرةالعلمىمبصرهللا خلف حسين محمد احمد162293
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راسبالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن380العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

راسبالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

راسبالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن533النموذجى طنطاوى سيد

متخلفالنموذجى طنطاوى سيد

راسبالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن456.5النموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن426النموذجى طنطاوى سيد

ن401النموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن451النموذجى كليلة محمد

ثانالنموذجى كليلة محمد

راسبالنموذجى كليلة محمد

ثانالنموذجى الشروق

ن523النموذجى الشروق

راسببالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

ن325بالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

ن491الخاص المشرق الغد

ثانالخاص المشرق الغد

ن367الخاص المشرق الغد

ثانالخاص المشرق الغد

ثانالخاص البخارى

ن458.5الخاص الكمال

راسبالخاص الكمال

ن355الخاص الكمال

ثانالمعادى

راسبالمعادى
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القاهرةالعلمىمبصرحسن اسماعيل صبحى حسن162294

القاهرةالعلمىمبصرموسى على محمد شريف162295

القاهرةالعلمىمبصرمحمد امام احمد امام الرحمن عبد162296

القاهرةالعلمىمبصرمحمد بيومى هللا عبد محمد الرحمن عبد162297

القاهرةالعلمىمبصرطلبه محمد محمود عمر162298

القاهرةالعلمىمبصربكر ابو ابراهيم محمد محمود162299

القاهرةالعلمىمبصرشعبان محمد بكرى بكرى مصطفى162300

القاهرةالعلمىمبصرعلى الاله عبد ثابت مصطفى162301

القاهرةالعلمىمبصرسرحان امام حسان يوسف162302

القاهرةالعلمىمبصرزكى محمد فاروق طارق احمد162303

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حنفى ناصر احمد162304

القاهرةالعلمىمبصرمحمود حافظ محمد الرحمن عبد162305

القاهرةالعلمىمبصرحسين التواب عبد العزيز عبد عمر162306

القاهرةالعلمىمبصرالحكيم عبد الوهاب عبد احمد معاذ162307

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حامد سمير حامد162308

القاهرةالعلمىمبصرحماد الحميد عبد محمد الحميد عبد162309

القاهرةالعلمىمبصرمحمود سعد ابراهيم الرحمن عبد162310

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد اللطيف عبد الرحمن عبد162311

القاهرةالعلمىمبصرالطاهر الراضى عبد حسين الرحمن عبد162312

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمد المحسن عبد162313

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم احمد الملك عبد162314

القاهرةالعلمىمبصرالرازق عبد عزت عزيز محمد162315

القاهرةالعلمىمبصرالخالق عبد احمد اسماعيل احمد162316

القاهرةالعلمىمبصرعلى ثابت سامى احمد162317

القاهرةالعلمىمبصرحامد اسماعيل سعد ادهم162318

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد صابر الحميد عبد ادهم162319

القاهرةالعلمىمبصرسليمان محمد هالل الرحمن عبد162320

القاهرةالعلمىمبصرسليم محمد سالمه هللا عبد162321

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على حسين عمرو162322

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق العظيم عبد اشرف محمد162323

القاهرةالعلمىمبصراحمد سعيد ممدوح محمد162324

القاهرةالعلمىمبصرصالح حسن ناجى محمد162325

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحسينى ياسر محمد162326

القاهرةالعلمىمبصرالمالكى حمد محمود خالد يحيى162327

القاهرةالعلمىمبصرطنطاوى محمد الغنى عبد المنعم عبد احمد162328

القاهرةالعلمىمبصرعشماوى محمد احمد الدين كمال احمد162329

القاهرةالعلمىمبصرفاضل صابر محمد احمد162330

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد الوهاب عبد محمد احمد162331

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمد المطلب عبد محمد احمد162332

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم وفائى اسالم162333

القاهرةالعلمىمبصرسيد الحميد عبد على جمال حسام162334

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد خالد162335
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راسبالمعادى

راسبالمعادى

ن325المعادى

ثانالمعادى

ن347.5المعادى

ثانالمعادى

راسبالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ثانحلوان

ن518حلوان

ثانحلوان

ثانحلوان

ن511حلوان

ن453النموذجى حلوان

ن381النموذجى حلوان

راسبالنموذجى حلوان

ثانالنموذجى حلوان

ثانالنموذجى حلوان

ن543.5النموذجى حلوان

ثانالنموذجى حلوان

ن359.5النموذجى حلوان

ثانالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ن620.5النموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

ثانالنموذجى مايو15

راسبالنموذجى مايو15

ن598النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح
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القاهرةالعلمىمبصرطاهر الفتاح عبد عاطف ساهر162336

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمد الحميد عبد162337

القاهرةالعلمىمبصرمحمود ياسين القاسم ابو على الرحمن عبد162338

القاهرةالعلمىمبصرمحمد خلف محمد الرحمن عبد162339

القاهرةالعلمىمبصرقياتى الوهاب عبد محمد الوهاب عبد162340

القاهرةالعلمىمبصرعبده سعيد محمد عدنان162341

القاهرةالعلمىمبصربكر محمد بكر ابو محمد162342

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد خالد محمد162343

القاهرةالعلمىمبصرالعشماوى حامد احمد محمود162344

القاهرةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد طارق مصطفى162345

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم صدار محمود مصطفى162346

القاهرةالعلمىمبصرهللا عوض قرنى محمود محمد معاز162347

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمود مجدى مؤمن162348

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد يوسف162349

القاهرةالعلمىمبصررجب مصطفى احمد يوسف162350

القاهرةالعلمىمبصرامام العزيز عبد مجدى يوسف162351

القاهرةالعلمىمبصرسنوسى شعبان حمدى احمد162352

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد صبحى احمد162353

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد فتحى سيد انس162354

القاهرةالعلمىمبصرجالل على محمد الدين حسام162355

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد احمد الرحمن عبد162356

القاهرةالعلمىمبصرعلى عطيه سيد الرحمن عبد162357

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم على ابراهيم عمر162358

القاهرةالعلمىمبصرفرغلى حماده طارق عمر162359

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد ابراهيم جمال عمرو162360

القاهرةالعلمىمبصرمحمد قطب محمد طارق محمد162361

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم ياسين حسين محمد يحيى162362

القليوبيةالعلمىمبصرعلى طلعت الدين عالء محمد162363

القليوبيةالعلمىمبصرحجازى عليوه السيد السيد احمد162364

القليوبيةالعلمىمبصرالغراب محمد رشاد محمد يحى محمد162365

القليوبيةالعلمىمبصرسالمه الجواد عبد طاهر ممدوح محمود162366

القليوبيةالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد الباسط عبد محمود162367

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمود يونس محمود162368

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد المجد ابو محمد جمال ابراهيم162369

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد السيد مصطفى احمد محمد162370

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد سعيد فتحى اشرف محمود162371

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد جوده ياسر عمار162372

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد عيد احمد محمد162373

القليوبيةالعلمىمبصرالقادر عبد شريف محمد اشرف محمد162374

القليوبيةالعلمىمبصريوسف محمد محمود يحيى162375

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم ممدوح طلعت الصديق بكر ابو162376

القليوبيةالعلمىمبصرمطير السيد رشيد السيد كريم162377
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ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن585النموذجى الفتح

ن572النموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن347النموذجى الفتح

ن325النموذجى الفتح

راسبالنموذجى الفتح

ن375النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن358النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن325.5النموذجى الفتح

ن329.5النموذجى الفتح

ن328.5النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن405النموذجى الفتح

ن393.5النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن380النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ن611النموذجى الفتح

ثانبنها

ن381شبلنجة

ن343طحلة

ثانطحلة

ثانمرصفا

راسبالسباع منية

ن371الشموت

ن460الشموت

ثانالشموت

ثانالنموذجى بنها

راسبالنموذجى بنها

راسبالنموذجى بنها

راسبالنموذجى بنها

ن325شكر كفر

ثانبالدقهلية طوخ



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5923

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القليوبيةالعلمىمبصرامام احمد محمد امام محمد162378

القليوبيةالعلمىمبصرقدوس محمد الحى عبد صالح رضا محمد162379

القليوبيةالعلمىمبصرالغنى عبد الحليم عبد مصطفى الحليم عبد محمد162380

القليوبيةالعلمىمبصراالكشر شفيق مصطفى الحليم عبد نادر162381

القليوبيةالعلمىمبصرحمزه طه رضا محمد يوسف162382

القليوبيةالعلمىمبصردسوقى خليل احمد حسام162383

القليوبيةالعلمىمبصرشرباش حسن محمد على هللا عبد162384

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد مصطفى السعيد محمد162385

القليوبيةالعلمىمبصرالكريم عبد محمود محمود ناصر محمد162386

القليوبيةالعلمىمبصرحجاج الرحمن عبد الوهاب عبد صالح محمود162387

القليوبيةالعلمىمبصرشاهين احمد سيد محمد احمد سيد طه مصطفى162388

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى السيد عفيفى محمود احمد162389

القليوبيةالعلمىمبصربدوى الهادى عبد ابراهيم رفأت السيد محمد162390

القليوبيةالعلمىمبصرسليم العزيز عبد الحافظ عبد المعاطى ابو محمد162391

القليوبيةالعلمىمبصراحمد الوهاب عبد احمد محمد162392

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد هانى محمد162393

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل احمد اسماعيل162394

القليوبيةالعلمىمبصرالعليم عبد الرحمن عبد عماد الرحمن عبد162395

القليوبيةالعلمىمبصرمروان عاشور منصور هللا عبد162396

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد رجب مجدى محمد162397

القليوبيةالعلمىمبصرموسى محمد رجب مصطفى162398

القليوبيةالعلمىمبصرامام عواد عيسى السيد بسام162399

القليوبيةالعلمىمبصرالعظيم عبد جوده صالح هللا عبد162400

القليوبيةالعلمىمبصرالشرقاوى السيد العزيز عبد الناصر عبد عمر162401

القليوبيةالعلمىمبصرعزام الشكور عبد رجب العظيم عبد محمد162402

القليوبيةالعلمىمبصرعامر تمر الرسول عبد مسعد محمد162403

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد موسى شهوان عصام محمود162404

القليوبيةالعلمىمبصربيان صالح احمد فرج احمد162405

القليوبيةالعلمىمبصرامين السالم عبد مصطفى مسعد اسالم162406

القليوبيةالعلمىمبصرالشافى عبد حسن محمد هللا عبد162407

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى سالمه حسين عاطف عمر162408

القليوبيةالعلمىمبصرمطر هللا عبد صالح على رضا كريم162409

القليوبيةالعلمىمبصرسرحان محمد حسن الظاهر عبد احمد محمود162410

القليوبيةالعلمىمبصرقنديل محمد بيومى محمد محمود162411

القليوبيةالعلمىمبصرعويس الجواد عبد المجيد عبد على محمد مصطفى162412

القليوبيةالعلمىمبصرسالم المعبود عبد مصطفى احمد162413

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم هالل محمد جمال عثمان162414

القليوبيةالعلمىمبصررواش محمد قطب عصام قطب162415

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد بكرى جمال محمد162416

القليوبيةالعلمىمبصرالشال طه محمد شوقى محمد162417

القليوبيةالعلمىمبصرفايد الرؤف عبد المتجلى عبد طه يسن162418

القليوبيةالعلمىمبصرالجليل عبد حمدى محمد هللا عبد162419
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ن531بالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ثانبالدقهلية طوخ

ن449بالدقهلية طوخ

ن400بالدقهلية طوخ

ثانهارس شبرا

راسبهارس شبرا

ثانهارس شبرا

راسبهارس شبرا

ن368هارس شبرا

ن444هارس شبرا

ن495بالقليوبية الدير

ثانبالقليوبية الدير

ن478النخلة كفر

ن364النخلة كفر

ثانالنخلة كفر

ثانبلتان

ثانبلتان

راسببلتان

ن356بلتان

ثانبلتان

ثانالكبرى العمار

ن392الكبرى العمار

راسبالكبرى العمار

راسبالكبرى العمار

ن481الكبرى العمار

ن621الكبرى العمار

ثانقها

ن419قها

ثانقها

ن377قها

ثانقها

ثانقها

ن466قها

راسبقها

ن603الجزيرة طنط

ن362الجزيرة طنط

ن325الجزيرة طنط

ن381الجزيرة طنط

ن385الجزيرة طنط

ثانالجزيرة طنط

راسبالخولى فتحى
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القليوبيةالعلمىمبصرعلى النجا ابو ياسر هللا عبد162420

القليوبيةالعلمىمبصركمال محمد ايمن عماد162421

القليوبيةالعلمىمبصراحمد بهنساوى محمد يوسف162422

القليوبيةالعلمىمبصرشديد الحميد عبد جاد حسين احمد162423

القليوبيةالعلمىمبصرمجاهد عليوه العزيز عبد مجاهد احمد162424

القليوبيةالعلمىمبصرعراقى محمد صابر محمد اسالم162425

القليوبيةالعلمىمبصرطوخى الواحد عبد الصمد عبد اشرف162426

القليوبيةالعلمىمبصرعابدين العال عبد سليمان عادل هللا عبد162427

القليوبيةالعلمىمبصرعلى السيد على اسماعيل محمد162428

القليوبيةالعلمىمبصرشلبى السيد محمد انور محمد162429

القليوبيةالعلمىمبصرالطباخ محمد هللا عبد المقصود عبد محمد162430

القليوبيةالعلمىمبصرفرحى العزيز عبد حسانين العزيز عبد محمود162431

القليوبيةالعلمىمبصرالعربى حسين محمد السيد احمد162432

القليوبيةالعلمىمبصردياب على فتحى هللا عبد162433

القليوبيةالعلمىمبصرستوت ابو عبده محمد نجاح محمد162434

القليوبيةالعلمىمبصرعز السيد محمد يسرى محمد162435

القليوبيةالعلمىمبصربرى سعد محمود محمد محمود162436

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد كمال صالح جمال احمد162437

القليوبيةالعلمىمبصرعلى هللا عبد نتعى هللا عبد احمد162438

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد سعد عصام احمد162439

القليوبيةالعلمىمبصرقابل احمد هللا عبد احمد هللا عبد162440

القليوبيةالعلمىمبصرالفحل سليم السيد احمد زياد محمد162441

القليوبيةالعلمىمبصردنيا السيد محمود على محمود162442

القليوبيةالعلمىمبصرالكريم عبد احمد على جمال مصطفى162443

القليوبيةالعلمىمبصرعلى هللا عبد عبده مصطفى162444

القليوبيةالعلمىمبصرسالم الحميد عبد سالمه صبرى احمد162445

القليوبيةالعلمىمبصركامل محمد خالد الرحمن عبد162446

القليوبيةالعلمىمبصرعرفات محمد احمد سعيد الرحمن عبد162447

القليوبيةالعلمىمبصرالدين عز جبر اسماعيل حسن عمر162448

القليوبيةالعلمىمبصرنبيه حسنى اشرف محمد162449

القليوبيةالعلمىمبصرالشامى سليمان محمد سليمان محمد محمد162450

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد محمود محمد مختار162451

القليوبيةالعلمىمبصرسيد السيد محمد عادل مدحت162452

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد محمد مصطفى162453

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد ياسر162454

القليوبيةالعلمىمبصرقنديل احمد نبوى محمد ياسين162455

القليوبيةالعلمىمبصرعوض احمد سيد جمال يوسف162456

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد سعد احمد162457

القليوبيةالعلمىمبصرسالم سليمان سيد احمد162458

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد على احمد162459

القليوبيةالعلمىمبصرعلى محمد على رضوان162460

القليوبيةالعلمىمبصرالغفار عبد الرحيم عبد حمدى الرحمن عبد162461



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5926

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالخولى فتحى

ثانالخولى فتحى

راسبالخولى فتحى

ن405القناطر شبين

ن559القناطر شبين

ن354القناطر شبين

ن548القناطر شبين

ن448القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن329القناطر شبين

ن340طحانوب

ثانطحانوب

ن405طحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ن445طحا كفر

ن524الخانكة

ثانالخانكة

راسبالخانكة

ن467الخانكة

راسبالخانكة

ثانالخانكة

ثانالخانكة

راسبالقلج

ثانالقلج

ن485القلج

ن428القلج

ن602القلج

ن622القلج

ن520القلج

ن371القلج

ن358القلج

ن395القلج

ن415القلج

ن510القلج

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ثانالخصوص

ن390الخصوص

ثانالخصوص
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القليوبيةالعلمىمبصرعلى عباس محمود الرحمن عبد162462

القليوبيةالعلمىمبصرحامد ابراهيم محمد مصطفى يوسف162463

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد بدير محمد اسالم162464

القليوبيةالعلمىمبصرفرماوى حجازى ناصر انس162465

القليوبيةالعلمىمبصرالعاطى عبد ابراهيم محمد حازم162466

القليوبيةالعلمىمبصرالرازق عبد حسين اشرف الرحمن عبد162467

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم على عادل على162468

القليوبيةالعلمىمبصرحموده الحليم عبد احمد ربيع احمد162469

القليوبيةالعلمىمبصرالحفناوى النبى عبد ابراهيم بالل162470

القليوبيةالعلمىمبصرحسن عفيفى سيد مبروك سيد162471

القليوبيةالعلمىمبصراحمد محمد صالح المؤمن عبد صالح162472

القليوبيةالعلمىمبصرعلى خليفه الدين نور شعبان الرحمن عبد162473

القليوبيةالعلمىمبصرحسين العظيم عبد الخالق عبد العظيم عبد الرحمن عبد162474

القليوبيةالعلمىمبصرالطوخى عطيه عزت الرحمن عبد162475

القليوبيةالعلمىمبصركيالنى العاطى عبد شديد العاطى عبد162476

القليوبيةالعلمىمبصرهللا عطا سيد عيد حمدى هللا عبد162477

القليوبيةالعلمىمبصرمرسى السيد سيد محمد هللا عبد162478

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان الهادى عبد احمد الهادى عبد162479

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد نبيل عالء162480

القليوبيةالعلمىمبصرحسانين طه حسانين على162481

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد ابراهيم ياسر عمار162482

القليوبيةالعلمىمبصرحسن محمد الدين جمال محمد162483

القليوبيةالعلمىمبصرهديب ابراهيم رمضان رجب محمد162484

القليوبيةالعلمىمبصراالجهورى حسن نصر طلعت محمد162485

القليوبيةالعلمىمبصرالغنى عبد سالم المتجلى عبد محمد162486

القليوبيةالعلمىمبصرحسن عفيفى سيد منصور محمد162487

القليوبيةالعلمىمبصرالكريم عبد نبوى الكريم عبد مصطفى162488

القليوبيةالعلمىمبصرشافعى محمد صادق عرفه محمود مصطفى162489

القليوبيةالعلمىمبصررجب عطيه محمود مصطفى162490

القليوبيةالعلمىمبصريوسف متولى سيد ممدوح مصطفى162491

القليوبيةالعلمىمبصرالبر عبد محمد سيد ناصر مصطفى162492

القليوبيةالعلمىمبصرخضر محمود البصير عبد عالء الدين نور162493

القليوبيةالعلمىمبصرحموده على ابراهيم اشرف ابراهيم162494

القليوبيةالعلمىمبصرحموده على حسين محمد حسين162495

القليوبيةالعلمىمبصرنصر محمد محمد هللا عبد162496

القليوبيةالعلمىمبصرالسحلى مصطفى فهيم عادل مصطفى162497

القليوبيةالعلمىمبصرجاد الحميد عبد مصطفى سيد وليد162498

القليوبيةالعلمىمبصرهالل الحميد عبد محمد حسام احمد162499

القليوبيةالعلمىمبصرحسين الهادى عبد حسن احمد162500

القليوبيةالعلمىمبصرامبابى فرج جمعه محمد احمد162501

القليوبيةالعلمىمبصرزيد ابو اسماعيل اسامه زياد162502

القليوبيةالعلمىمبصربيومى محروس محمود هللا عبد162503
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راسبالخصوص

راسبالخصوص

ثانالمنايل

ن441المنايل

ن502المنايل

ن370المنايل

ن632.5المنايل

راسبالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن369الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن507الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن527الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن592الخيرية القناطر

ن378الخيرية القناطر

ن475الخيرية القناطر

ن338.5الخيرية القناطر

ن419.5الخيرية القناطر

ن417الخيرية القناطر

ن361الخيرية القناطر

ن402الخيرية القناطر

ن531الخيرية القناطر

ثانالبرادعة

راسبالبرادعة

ن398البرادعة

ثانالبرادعة

ثانالبرادعة

ثانقليوب

ثانقليوب

ن364قليوب

ن352.5قليوب

ن405.5قليوب
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القليوبيةالعلمىمبصرشداد ابراهيم على شحته على162504

القليوبيةالعلمىمبصرنجدى الباسط عبد خالد عمر162505

القليوبيةالعلمىمبصرالشافى عبد جميل احمد محمد162506

القليوبيةالعلمىمبصرمرسى على فكرى بهاء محمد162507

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد فاروق السيد محمود162508

القليوبيةالعلمىمبصرعيله ابو القادر عبد مصطفى محمود مصطفى162509

المنوفيةالعلمىمبصريوسف محمد عيد عمر162510

المنوفيةالعلمىمبصرطمان احمد فتحى احمد احمد162511

المنوفيةالعلمىمبصرشكر هللا عبد النبوى اسالم162512

المنوفيةالعلمىمبصرالجمل ابراهيم فهمى محمود محمد162513

المنوفيةالعلمىمبصرنصر محمد صالح احمد162514

المنوفيةالعلمىمبصرعرفه فتحى السميع عبد فتحى162515

المنوفيةالعلمىمبصرعيد فتوح المعطى عبد محمد خالد162516

المنوفيةالعلمىمبصريوسف محمد الهادى عبد الخير ابو يحى162517

المنوفيةالعلمىمبصربركات عطيه الوهاب عبد احمد الوهاب عبد162518

المنوفيةالعلمىمبصرشرف احمد شرف ابراهيم زياد162519

المنوفيةالعلمىمبصرخليل زكى صالح ناصر صالح162520

المنوفيةالعلمىمبصرالمليجى صابر على الفتاح عبد محمود162521

المنوفيةالعلمىمبصرالشايب احمد الحكيم عبد مختار162522

المنوفيةالعلمىمبصريوسف محمد يوسف السيد162523

المنوفيةالعلمىمبصرمختار حسن هللا عبد حسن162524

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود احمد احمد عصام162525

المنوفيةالعلمىمبصرزهره محمد حسن عمر162526

المنوفيةالعلمىمبصرشرف السيد احمد السيد محمد162527

المنوفيةالعلمىمبصرمطر على سليمان محمد162528

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد محمود يحيى الرحمن عبد162529

المنوفيةالعلمىمبصرربه عبد محمد احمد هللا عبد162530

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد الفتوح ابو احمد هللا عبد162531

المنوفيةالعلمىمبصرخطاب محمد جاد اسامه162532

المنوفيةالعلمىمبصرالفرارجى فوزى مدحت عمرو162533

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود رجب ابراهيم محمد162534

المنوفيةالعلمىمبصرحجر ابو محمد ابراهيم محمد162535

المنوفيةالعلمىمبصرالكالف القادر عبد ايمن محمد162536

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عطا محمد حسن محمد162537

المنوفيةالعلمىمبصرالقاضى المنعم عبد المعطى عبد محمد162538

المنوفيةالعلمىمبصرعايد الفتاح عبد كمال محمد162539

المنوفيةالعلمىمبصرصقر مصطفى الصاوى مصطفى162540

المنوفيةالعلمىمبصرالصياد الستار عبد حلمى مصطفى162541

المنوفيةالعلمىمبصردعمه كامل محمد كريم162542

المنوفيةالعلمىمبصريوسف ابو عنانى عادل محمد162543

المنوفيةالعلمىمبصرعبيد خميس وليد محمد162544

المنوفيةالعلمىمبصرمشرف شعبان محمد نادر162545
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ثانقليوب

ن338قليوب

ن395قليوب

ثانقليوب

ن429قليوب

ثانقليوب

ن407مليج

ن391.5باص شبرا

ن575باص شبرا

ن364.5باص شبرا

ن378.5موسى ميت

ثانموسى ميت

راسبالدالتون

ن338الدالتون

راسبهورين

ن625قويسنا

ثانقويسنا

ن593قويسنا

ن334قويسنا

ثانالرمل عرب

ن342.5الرمل عرب

ن466الرمل عرب

ن608الرمل عرب

ثانالرمل عرب

ن423.5الرمل عرب

ن349.5دملو منشأة

راسبدملو منشأة

ثانخنان ام

ن525.5تال

ن571تال

ن599تال

ن588تال

ن545تال

ثانتال

ن402تال

ن374تال

ن376تال

ن369تال

ن554بمم

ن446.5بمم

ثانبمم

ثانبمم
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المنوفيةالعلمىمبصرفرج على شوقى صالح162546

المنوفيةالعلمىمبصرشحاته العاطى عبد محمد هللا عبد162547

المنوفيةالعلمىمبصرالدايم عبد العاطى عبد عاطف على162548

المنوفيةالعلمىمبصرجادو فتحى نبيل محمد162549

المنوفيةالعلمىمبصرالحطيم النادى محمد العزيز عبد محمد162550

المنوفيةالعلمىمبصرعامر محمود سامى محمود162551

المنوفيةالعلمىمبصرشلبى على سعيد حسن162552

المنوفيةالعلمىمبصرغنيم سعيد محمد سعيد162553

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمود الفتاح عبد162554

المنوفيةالعلمىمبصرمنصور امام ابراهيم محمد على162555

المنوفيةالعلمىمبصراحمد سيد الخالق عبد الفتاح عبد عمر162556

المنوفيةالعلمىمبصرقاسم اللطيف عبد رشدى محمد162557

المنوفيةالعلمىمبصرباص منطلب المجيد عبد محمد162558

المنوفيةالعلمىمبصرخربوش مبروك سعيد محمد162559

المنوفيةالعلمىمبصرالصعيدى سعد مصطفى محمد162560

المنوفيةالعلمىمبصرالقطه محمود جمال وجدى162561

المنوفيةالعلمىمبصرعفيفى السميع عبد رمزى اسالم162562

المنوفيةالعلمىمبصرخليل على الدين صالح مصطفى على162563

المنوفيةالعلمىمبصردراز المعبود عبد محمد مصطفى فارس162564

المنوفيةالعلمىمبصربسيم محمد احمد محمد162565

المنوفيةالعلمىمبصراحمد سيد فهمى حسن عمر هللا عبد162566

المنوفيةالعلمىمبصركمال محمد هللا عبد محمد صبرى هللا عبد162567

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد فؤاد محمد احمد162568

المنوفيةالعلمىمبصرصبيحه نصر صابر محمد عاطف محمود162569

المنوفيةالعلمىمبصرخليفه المعطى عبد الفتاح عبد محمد162570

المنوفيةالعلمىمبصراحمد محمد مصطفى احمد162571

المنوفيةالعلمىمبصرالدرس محمد محمد خالد هللا عبد162572

المنوفيةالعلمىمبصرالشال المنعم عبد البكرى احمد162573

المنوفيةالعلمىمبصراحمد النبى عبد سعد احمد162574

المنوفيةالعلمىمبصرالعشماوى الفتاح عبد احمد محمد احمد162575

المنوفيةالعلمىمبصرشانه العزيز عبد مجدى العزيز عبد162576

المنوفيةالعلمىمبصرمدكور الجيد عبد حسن على162577

المنوفيةالعلمىمبصربكر ابو فتحى جمال فتحى162578

المنوفيةالعلمىمبصرالهنداوى السميع عبد كرم محمد162579

المنوفيةالعلمىمبصرنصر الغنى عبد عصام يوسف162580

المنوفيةالعلمىمبصرمكرم المرضى عبد سمير احمد162581

المنوفيةالعلمىمبصرعالم جابر مصطفى احمد162582

المنوفيةالعلمىمبصرسعفان ابراهيم الشحات كريم162583

المنوفيةالعلمىمبصراالبيض محمد سعيد مأمور162584

المنوفيةالعلمىمبصرمرعى سعيد خضر احمد162585

المنوفيةالعلمىمبصرحشيش دسوقى سعيد احمد162586

المنوفيةالعلمىمبصرالعطار المؤمن عبد الغنى عبد انس162587
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ثانالشهداء

ثانالشهداء

ن360الشهداء

ثانالشهداء

ثانبشتامى

ن542بشتامى

ن394.5العراقية

ن427العراقية

ثانالعراقية

ن331.5العراقية

ن626العراقية

ن527العراقية

ن608.5العراقية

ثانالعراقية

ثانالعراقية

راسبالعراقية

ن470.5الضحاك سبك

ن495الضحاك سبك

ثانالضحاك سبك

ثانالضحاك سبك

ثانمشيرف

ن380مشيرف

ثانبهناى

ن363بهناى

ثانبهناى

ن493.5الخضرة كفر

ثانالخضرة كفر

ن332منوف

ن335منوف

ن410منوف

ن454منوف

ن558.5منوف

ن525منوف

ن379منوف

ن451.5منوف

ن330رزين زاوية

ثانرزين زاوية

ثانرزين زاوية

راسبرزين زاوية

راسبالكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

راسبالكبرى فيشا
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المنوفيةالعلمىمبصرالدجوى محمد ناصر بدر162588

المنوفيةالعلمىمبصرعماره سليمان الحكيم عبد جمال162589

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى على اشرف كريم162590

المنوفيةالعلمىمبصرالمليجى محمد رمضان محمد162591

المنوفيةالعلمىمبصرعاشور العزيز عبد وحيد محسن وحيد162592

المنوفيةالعلمىمبصرطاحون محمد محمد احمد162593

المنوفيةالعلمىمبصرطالس ابو الغنى عبد طالس ابو الغنى عبد سعد162594

المنوفيةالعلمىمبصرباظه احمد محمود رائد الرحمن عبد162595

المنوفيةالعلمىمبصرمنتصر محمود نصر الرحمن عبد162596

المنوفيةالعلمىمبصربيومى زيد ابو هللا عبد صبحى كريم162597

المنوفيةالعلمىمبصرطريف عطيه عمر مصطفى162598

المنوفيةالعلمىمبصرالدين صالح محمد الدين عالء محمد يوسف162599

المنوفيةالعلمىمبصرنوفل مبروك ايمن احمد162600

المنوفيةالعلمىمبصرعمران محمد المنعم عبد كمال احمد162601

المنوفيةالعلمىمبصرمرعى الحميد عبد عطيه احمد اسامه162602

المنوفيةالعلمىمبصرالكشكى حافظ الرؤف عبد محمد162603

المنوفيةالعلمىمبصرالحلفاوى عبده جمال صالح162604

المنوفيةالعلمىمبصرالفيومى شكرى سالمه محمد162605

المنوفيةالعلمىمبصرموسى ابراهيم فايد محمود محمد162606

المنوفيةالعلمىمبصرالحبشى محمد ناصر يوسف162607

المنوفيةالعلمىمبصرمشالى الغفار عبد عادل احمد162608

المنوفيةالعلمىمبصرطه الحميد عبد عاشور زياد162609

المنوفيةالعلمىمبصرالخولى على هللا عبد على162610

المنوفيةالعلمىمبصرقطب بدير قطب محمد162611

المنوفيةالعلمىمبصرالشنوانى شعبان مجدى محمد162612

المنوفيةالعلمىمبصرالغفار عبد عابد ابراهيم احمد162613

المنوفيةالعلمىمبصرالجزيرى عابد اسامه فتحى162614

المنوفيةالعلمىمبصرحبيب زاهر اسامه محمد162615

المنوفيةالعلمىمبصرليله العزيز عبد اكمل اسالم162616

المنوفيةالعلمىمبصرحسين محمد الحليم عبد اسماعيل162617

المنوفيةالعلمىمبصرفريد كمال فريد هللا عبد162618

المنوفيةالعلمىمبصرالقطان محمد عادل مصطفى162619

المنوفيةالعلمىمبصرغنيم احمد مبروك مصطفى162620

المنوفيةالعلمىمبصرمحروس فتحى سمير احمد162621

المنوفيةالعلمىمبصرمحليس رمضان ربيع محمد162622

المنوفيةالعلمىمبصرخليل ابراهيم بكر ابو احمد162623

المنوفيةالعلمىمبصردسوقى الرازق عبد خيرى احمد162624

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم الصمد عبد محمود سعيد احمد162625

المنوفيةالعلمىمبصرحماده متولى حماده احمد162626

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم محمد عصام اسالم162627

المنوفيةالعلمىمبصراالعرج المقصود عبد اسماعيل الرحمن عبد162628

المنوفيةالعلمىمبصرالمنادى هللا فتح رضا هللا عبد162629
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ثانالكبرى فيشا

راسبالكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

ثانالكبرى فيشا

راسبالكبرى فيشا

ن343السادات

ثانالسادات

ثانالسادات

ن337السادات

راسبالسادات

راسبالسادات

راسبالسادات

ثانداود كفر

ثانداود كفر

راسبداود كفر

ثانداود كفر

ثاناشمون

ثاناشمون

ن493اشمون

ثاناشمون

ثانسمادون

ن464سمادون

راسبسمادون

ثانسمادون

ثانسمادون

ثانمؤنسة

ثانمؤنسة

ثانمؤنسة

ن465.5طليا

ثانطليا

ن526طليا

ثانطليا

ن326طليا

ثانشوشاى

ثانشوشاى

راسبطهواى

راسبطهواى

ثانطهواى

ن349.5طهواى

ن532.5طهواى

ثانطهواى

ثانطهواى
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المنوفيةالعلمىمبصرالديب احمد المرضى عبد عمرو162630

المنوفيةالعلمىمبصرحماده هللا فتح رجب وائل162631

المنوفيةالعلمىمبصرموسى احمد محمد احمد162632

المنوفيةالعلمىمبصرجبريل على احمد صابر محمود162633

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد بكر محمود محمد162634

المنوفيةالعلمىمبصراحمد الحكيم عبد محمد الرحمن عبد162635

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الموجود عبد محمد الرحمن عبد162636

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم جميل مجدى ابراهيم162637

المنوفيةالعلمىمبصرالديب محمود محمد محمود162638

المنوفيةالعلمىمبصرالجواد عبد السيد مصلح اسامه162639

المنوفيةالعلمىمبصرمصطفى محمد احمد ايمن162640

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد حامد عادل حامد162641

المنوفيةالعلمىمبصرحامد فرج سالمه حسام162642

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود فتحى هللا عبد عمر162643

المنوفيةالعلمىمبصرطنطاوى منصور خالد محمود162644

المنوفيةالعلمىمبصرالمجد ابو محمود مجدى محمود162645

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم سعد شاهر مصطفى162646

الغربيةالعلمىمبصرجاد احمد صالح سمير احمد162647

الغربيةالعلمىمبصررضوان الدسوقى محمد احمد162648

الغربيةالعلمىمبصرخليفه ناصف محمد احمد162649

الغربيةالعلمىمبصرسالم طلبه حامد النبى عبد حامد162650

الغربيةالعلمىمبصرصديق السيد حلمى خالد الرحمن عبد162651

الغربيةالعلمىمبصرعرفه السيد لطفى السيد الفتاح عبد162652

الغربيةالعلمىمبصرسعفان ابراهيم محمد احمد عمر162653

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو احمد رفعت محمد162654

الغربيةالعلمىمبصرخضره ابو على الناصر عبد محمد162655

الغربيةالعلمىمبصرقاسم محمد المنعم عبد محمد162656

الغربيةالعلمىمبصرعاليه ابو قطب الرحيم عبد سعيد احمد162657

الغربيةالعلمىمبصرحسين الغفار عبد عيد عادل احمد162658

الغربيةالعلمىمبصرعبيد عمر محمد السيد الرحمن عبد162659

الغربيةالعلمىمبصرقحيف السيد عبد فتحى الرحمن عبد162660

الغربيةالعلمىمبصرحوام زكريا حمدى محمد162661

الغربيةالعلمىمبصرطالب ابو ابراهيم محمد احمد162662

الغربيةالعلمىمبصرجعفر محمد العزيز عبد حازم162663

الغربيةالعلمىمبصرراشد العزيز عبد محمد هللا عبد162664

الغربيةالعلمىمبصرالقاضى عامر هللا عبد الفتاح عبد احمد162665

الغربيةالعلمىمبصرالرازق عبد احمد القادر عبد احمد162666

الغربيةالعلمىمبصرالقديم محمد القادر عبد امين162667

الغربيةالعلمىمبصرالشوبرى عباس غريب عباس162668

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى حسن محمد مصطفى الرحمن عبد162669

الغربيةالعلمىمبصرعيسى الوهاب عبد حمدى الوهاب عبد162670

الغربيةالعلمىمبصرعواجه على احمد محمد162671
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ثانطهواى

ثانطهواى

ن599.5دلهمو

ن446القناطرين

ن615قورص

ثاناالحد سبك

ثاناالحد سبك

ن349ابورقبة

ثانابورقبة

ن381عروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

ن384عروس منيل

ن520عروس منيل

ن451عروس منيل

ثانعروس منيل

ثانعروس منيل

راسباالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن393االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن452االحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن334طنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ن362سليم كفـرالشيخ

ن419سليم كفـرالشيخ

ن477سليم كفـرالشيخ

ن394(القدح سعيد) نواج

ن429(القدح سعيد) نواج

ن331(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ن598(القدح سعيد) نواج

ن608(القدح سعيد) نواج

ن393(القدح سعيد) نواج
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الغربيةالعلمىمبصرالبندارى الحى عبد حمزه الرحمن عبد محمد162672

الغربيةالعلمىمبصريمن ابو محمد السعيد محمود162673

الغربيةالعلمىمبصرغالى الوفا ابو مصطفى خالد الرحمن عبد162674

الغربيةالعلمىمبصرالبغدادى السيد زكريا سمير عماد162675

الغربيةالعلمىمبصرجامع ابو زكى احمد فوزى مجدى162676

الغربيةالعلمىمبصرعثمان احمد الحليم عبد محمد162677

الغربيةالعلمىمبصرحسن الصاوى مؤمن الصاوى احمد162678

الغربيةالعلمىمبصرحسنين عمر محمد مسعد حسين162679

الغربيةالعلمىمبصرمشعل المجد ابو عدلى ايهاب الرحمن عبد162680

الغربيةالعلمىمبصرالوهاب عبد قناوى مجدى الرحمن عبد162681

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم محمد هللا عبد اشرف محمد162682

الغربيةالعلمىمبصرمحمود الوهاب عبد عاطف محمد162683

الغربيةالعلمىمبصرالدهمه المحسن عبد ابراهيم احمد162684

الغربيةالعلمىمبصرالدباوى احمد سيد طه محمد الكريم عبد162685

الغربيةالعلمىمبصرهديه محمد رمضان محمد162686

الغربيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد احمد مصطفى محمد162687

الغربيةالعلمىمبصرالعدل قطب هللا عبد محمد معتز162688

الغربيةالعلمىمبصرزهره محمد كمال طلعت الدين كمال162690

الغربيةالعلمىمبصرالحادى هللا عبد طارق مصطفى162691

الغربيةالعلمىمبصرالعال عبد المنعم عبد نادى يوسف162692

الغربيةالعلمىمبصرالحداد محمد ابراهيم احمد162693

الغربيةالعلمىمبصرغازى ابراهيم عصام سعيد162694

الغربيةالعلمىمبصرالفيومى خميس سالم هللا عبد162695

الغربيةالعلمىمبصرزيد سعيد شحاته محمد162696

الغربيةالعلمىمبصرهللا خير محمد احمد عادل اسالم162697

الغربيةالعلمىمبصربغاغو ابراهيم محمد هللا عبد162698

الغربيةالعلمىمبصرعيسى السيد احمد محمود162699

الغربيةالعلمىمبصرالدين شهاب اليزيد ابو محمد مصطفى162700

الغربيةالعلمىمبصرالجران على المقصود عبد ايمن162701

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد فتحى السيد الوهاب عبد162702

الغربيةالعلمىمبصرعصفور كيالنى حسن محمد162703

الغربيةالعلمىمبصرعابدين على الجواد عبد وائل محمود162704

الغربيةالعلمىمبصراحمد ابو على السيد ابراهيم احمد162705

الغربيةالعلمىمبصرداود احمد السميع عبد محمد احمد162706

الغربيةالعلمىمبصرالجريان على الحليم عبد السيد ضياء162707

الغربيةالعلمىمبصرعامر مصطفى مصطفى احمد عمر162708

الغربيةالعلمىمبصرالجرزه محمد السالم عبد رجب محمد162709

الغربيةالعلمىمبصرالسقا السيد العزيز عبد حسن احمد162710

الغربيةالعلمىمبصرالمال اسماعيل الفتاح عبد احمد162711

الغربيةالعلمىمبصرقاسم محمد السالم عبد احمد162712

الغربيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد الكريم عبد السالم عبد احمد162713

الغربيةالعلمىمبصرهللا خير الحى عبد رضا احمد162714
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ن389(القدح سعيد) نواج

ن561(القدح سعيد) نواج

ن463صناديد

ثانصناديد

ن530صناديد

ن493صناديد

راسبالنموذجى توكل

ن378النموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ن393النموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

ن341النموذجى توكل

راسبالحصرى

ن601الحصرى

ن338الحصرى

ن590الحصرى

ثانالحصرى

ثانروح محلة

ن358روح محلة

ن432.5روح محلة

ن642شقرف

ثانشقرف

ن530شقرف

ن558شقرف

ثانمرحوم محلة

ن350مرحوم محلة

ن339مرحوم محلة

راسبمرحوم محلة

ن556شوبر

ن423شوبر

ن388شوبر

ن489شوبر

ن579الرجديدة

راسبالرجديدة

ن428الرجديدة

ثانالرجديدة

ن453الرجديدة

ن557قطور

ن473قطور

ثانقطور

ن484قطور

ثانقطور
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الغربيةالعلمىمبصرالجواد عبد امين محمد ياسر حمدى162715

الغربيةالعلمىمبصرنار ابو الدسوقى احمد الرحمن عبد162716

الغربيةالعلمىمبصربدوى محمد بدوى محمد على162717

الغربيةالعلمىمبصركدش محمود على محمود على162718

الغربيةالعلمىمبصرالعدل محمود عمر مسامح عمر162719

الغربيةالعلمىمبصرالدلتونى محمد عامر نعيم على162720

الغربيةالعلمىمبصرراضى المنعم عبد ياسر محمد162721

الغربيةالعلمىمبصرالقصبى حسن المنعم عبد بسيونى مصطفى162722

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى حسن شعبان محمود مصطفى162723

الغربيةالعلمىمبصرالنجار زكريا متولى حسنى ممدوح162724

الغربيةالعلمىمبصرحبيب محمد الدين ضياء وئام162725

الغربيةالعلمىمبصرشعبان الرؤف عبد رضا محمد162726

الغربيةالعلمىمبصرالعطار على حسن على محمد162727

الغربيةالعلمىمبصرالجمال المجيد عبد المحسن عبد سعيد162728

الغربيةالعلمىمبصراالودن الحميد عبد ماهر محمد162729

الغربيةالعلمىمبصرشعبان الدين كمال محمود كمال162730

الغربيةالعلمىمبصرسليمان فاروق سليمان احمد162731

الغربيةالعلمىمبصرخفاجى محمد مصطفى اشرف162732

الغربيةالعلمىمبصرالجمل على هللا عبد حسن162733

الغربيةالعلمىمبصرريه ابو هللا عبد وجيه هللا عبد162734

الغربيةالعلمىمبصرفرج الواحد عبد رأفت الواحد عبد162735

الغربيةالعلمىمبصرالشلقامى عثمان ايمن محمد162736

الغربيةالعلمىمبصرهجرس الدايم عبد احمد صبرى احمد162737

الغربيةالعلمىمبصرحسانين حسانين حسن الدين عالء162738

الغربيةالعلمىمبصربدر محمد الستار عبد احمد الستار عبد162739

الغربيةالعلمىمبصرشاهين الشافى عبد سليمان محمد162740

الغربيةالعلمىمبصرندا السيد احمد سعيد محمد162741

الغربيةالعلمىمبصرعجيز العليم عبد محمد ناجح محمد162742

الغربيةالعلمىمبصرحوطر احمد الرؤف عبد الحى عبد عمرو162743

الغربيةالعلمىمبصرعرايس رمضان عيد محمد162744

الغربيةالعلمىمبصرالبسيونى على على ياسر محمد162745

الغربيةالعلمىمبصرشعيب رجب زكى ياسر محمد162746

الغربيةالعلمىمبصرالشبشيرى الفتاح عبد شريف مصطفى162747

الغربيةالعلمىمبصرسعده ابو احمد البسطويسى احمد فؤاد162748

الغربيةالعلمىمبصرالعبيدو الغفار عبد السيد رضا محمد162749

الغربيةالعلمىمبصرالدين زين رشيدى محمد رشيدى محمد162750

الغربيةالعلمىمبصرحجاج فرحات شحاته محمد162751

الغربيةالعلمىمبصرالقللى السالم عبد رأفت ابراهيم162752

الغربيةالعلمىمبصرالخولى ماهر محمد رفعت محمد162753

الغربيةالعلمىمبصرالشرملسى سعيد ابراهيم اسماعيل ابراهيم162754

الغربيةالعلمىمبصرحسين راغب محمد اشرف محمد162755

الغربيةالعلمىمبصرقاسم عطيه وائل احمد162756
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ن428قطور

ثانقطور

ن356قطور

ثانقطور

ن418قطور

ثانقطور

ن374قطور

ن583قطور

ن392قطور

ن347قطور

ثانقطور

ن542قطور

ن411قطور

ثانقطور

راسبقطور

ثانقطور

ن375بلتاج

ن410بلتاج

ن355بلتاج

ثانبلتاج

ثانبلتاج

ثانبلتاج

ن335القبلية العتوة

ثانالقبلية العتوة

ن379سمال

ن347سمال

ن348سمال

ن611الملق ابشواى

ن326الكبرى المحلة

ن628الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن362الكبرى المحلة

ثاندنوشر

ن467دنوشر

ثاندنوشر

ن370السجاعية

ن507الهياتم

ن498الهياتم

ن403االبشيط

ثاناالبشيط

ن342سامول
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الغربيةالعلمىمبصرالدسوقى محمد جمعه محمود جمعه162757

الغربيةالعلمىمبصرسلطان على محمود مجدى محمد162758

الغربيةالعلمىمبصرحرب ابو طلبه البسطويسى محمود محمد162759

الغربيةالعلمىمبصرشهاوى احمد زغلول مجدى محمود162760

الغربيةالعلمىمبصرالجواد عبد ابراهيم فهمى احمد162761

الغربيةالعلمىمبصرالعشرى الزناتى محمد هللا عبد162762

الغربيةالعلمىمبصرالسيد مصطفى صابر الهادى عبد162763

الغربيةالعلمىمبصرزكى زيد ابو خالد محمد162764

الغربيةالعلمىمبصرشعيشع ابو محمد احمد سعد162765

الغربيةالعلمىمبصرالوفا ابو حامد محمد الرحمن عبد162766

الغربيةالعلمىمبصرعيد السيد محمود هللا عبد162767

الغربيةالعلمىمبصرمحمد سرحان وائل هللا عبد162768

الغربيةالعلمىمبصرطه كمال طه محمد162769

الغربيةالعلمىمبصرمصلحى صبحى عالء محمود162770

الغربيةالعلمىمبصرمحمود محمود الحميد عبد احمد162771

الغربيةالعلمىمبصرغازى الشافى عبد مصطفى احمد162772

الغربيةالعلمىمبصريونس هللا عبد محمد العزيز عبد رضا162773

الغربيةالعلمىمبصرالسلخ على المقصود عبد محمد العزيز عبد162774

الغربيةالعلمىمبصرسعيد احمد محمد السيد محمود162775

الغربيةالعلمىمبصرهللا فتح يوسف هللا فتح يوسف162776

الغربيةالعلمىمبصريوسف ابو الرازق عبد رزق احمد162777

الغربيةالعلمىمبصرعباطه المنعم عبد وائل الرحمن عبد162778

الغربيةالعلمىمبصرصالح زيد ابو الحميد عبد مصطفى معاذ162779

الغربيةالعلمىمبصرسالم سعد خليل ابو سعد احمد162780

الغربيةالعلمىمبصرخليل على محمد المحمدى محمد162781

الغربيةالعلمىمبصرشرف حسن المنصف عبد شكرى ابراهيم162782

الغربيةالعلمىمبصرامام ابراهيم منصور ابراهيم162783

الغربيةالعلمىمبصرالرؤف عبد ابراهيم محمد المجد ابو162784

الغربيةالعلمىمبصرمنصور الفتاح عبد انور احمد162785

الغربيةالعلمىمبصرالسيد سليمان السيد محمد احمد162786

الغربيةالعلمىمبصرجمعه محمد جمعه محمد ادهم162787

الغربيةالعلمىمبصرالشربينى احمد محمد العزب السيد162788

الغربيةالعلمىمبصرزهره محمد السيد محمد حمدى162789

الغربيةالعلمىمبصرشعله الحليم عبد ابراهيم رضا162790

الغربيةالعلمىمبصرعيد شعبان محجوب صالح سامح162791

الغربيةالعلمىمبصرزهره محمد الجواد عبد خالد شهاب162792

الغربيةالعلمىمبصرالخولى العزب العزيز عبد طارق الرحمن عبد162793

الغربيةالعلمىمبصررمضان فهمى هللا عبد محمد هللا عبد162794

الغربيةالعلمىمبصراحمد زين راضى كريم162795

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم السيد العاطى عبد السيد محمد162796

الغربيةالعلمىمبصرسالم محمد محمد رمزى محمد162797

الغربيةالعلمىمبصرزهران محمد ابراهيم زهران محمد162798
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ن481سامول

ن380سامول

ن351سامول

ن327سامول

ثاندمرو

ثاندمرو

ن404دمرو

ثاندمرو

ن408دخميس كفر

ثاندخميس كفر

ثاندخميس كفر

راسبدخميس كفر

ن335دخميس كفر

ن402دخميس كفر

ثاندخميس

ن357دخميس

ثاندخميس

ن441دخميس

راسبدخميس

ن457دخميس

راسبسمنود

ثانسمنود

ثانسمنود

ن337خلف محلة

ن325خلف محلة

ن367بزفتى كشك

ن343بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن484بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن473بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن335بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن405بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك
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الغربيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد العظيم عبد عالء محمد162799

الغربيةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد منصور السيد محمد162800

الغربيةالعلمىمبصرزرد محمد ابراهيم حسين احمد162801

الغربيةالعلمىمبصرعوض احمد محمود محمد محمود162802

الغربيةالعلمىمبصردبور على رزق محمد احمد162803

الغربيةالعلمىمبصرفوده المطلب عبد اللطيف عبد محمد اسالم162804

الغربيةالعلمىمبصرعيد الحميد عبد الرؤف عبد حمدى اكرم162805

الغربيةالعلمىمبصررزق الجواد عبد البارى عبد حسنى جالل162806

الغربيةالعلمىمبصرالروبى على محمد شعبان سامح162807

الغربيةالعلمىمبصرداود سليمان السعيد سليمان162808

الغربيةالعلمىمبصرعثمان المنصف عبد محمد عمار162809

الغربيةالعلمىمبصرالفخرانى ابراهيم رزق محمد162810

الغربيةالعلمىمبصرعسل محمد على محمد162811

الغربيةالعلمىمبصرسليمان السيد الكريم عبد فوزى محمد162812

الغربيةالعلمىمبصرالعتوى ابراهيم الودود عبد مصطفى162813

الغربيةالعلمىمبصرصالحه المجد ابو الرفاعى خالد وسيم162814

الغربيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم على الفتاح عبد على ابراهيم162815

الغربيةالعلمىمبصراالقرع محمد الفتاح عبد احمد162816

الغربيةالعلمىمبصرالبنا ابراهيم احمد المؤمن عبد احمد162817

الغربيةالعلمىمبصرالطباخ السيد محمد عطيه احمد162818

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد كامل محمد الدين سيف محمد اسماعيل162819

الغربيةالعلمىمبصرالسيد جابر العزيز عبد حمدى العزيز عبد162820

الغربيةالعلمىمبصرزغيب احمد الحميد عبد خالد محمود162821

الغربيةالعلمىمبصرالحفناوى مهدى ابراهيم ابراهيم162822

الغربيةالعلمىمبصرورد معروف على معروف احمد162823

الغربيةالعلمىمبصرطرطور جميل عماد بشار162824

الغربيةالعلمىمبصرالسقيلى الفتوح ابو محمد عماد عالء162825

الغربيةالعلمىمبصرعالم المتولى الحميد عبد الحميد عبد كريم162826

الغربيةالعلمىمبصرحجازى انيس وائل احمد162827

الغربيةالعلمىمبصرالغايش ابراهيم الفتاح عبد السيد الفتاح عبد162828

الغربيةالعلمىمبصرعيسى حامد محمد هللا عبد162829

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى التواب عبد محمد جمال162830

الغربيةالعلمىمبصرزردق العاطى عبد الحسينى محمد162831

الغربيةالعلمىمبصرهواش الوهاب عبد عالء محمد162832

الغربيةالعلمىمبصرسليمان على الغنى عبد الحفيظ عبد ابراهيم162833

الغربيةالعلمىمبصرالشورى احمد محمد احمد حذيفه162834

الغربيةالعلمىمبصرالدسوقى محمد ابراهيم الفتح ابو حسين162835

الغربيةالعلمىمبصرعمر ابو احمد حمدى سامح162836

الغربيةالعلمىمبصرحسين السيد حمدى سيد162837

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد المهدى محمد الرسول عبد محمد162838

الغربيةالعلمىمبصراللطيف عبد على على محمد162839

الغربيةالعلمىمبصرحبيب عطا الواسع عبد محمود162840
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راسببزفتى كشك

ن466بزفتى كشك

ن515العزب تفهنا

ن452العزب تفهنا

ن372ملس شبرا

ن368ملس شبرا

ن347ملس شبرا

ن432ملس شبرا

ن403ملس شبرا

ن407ملس شبرا

ن392ملس شبرا

ثانملس شبرا

ثانملس شبرا

ن428ملس شبرا

ن329ملس شبرا

ن339ملس شبرا

ثانشرشابة

ن582شرشابة

ن521شرشابة

ن371شرشابة

ن354شرشابة

ثانشرشابة

ثانشرشابة

ثانالرخا ميت

راسبالرخا ميت

ثانالرخا ميت

ن556العايشة

راسبالعايشة

ن361سنباط

ن377سنباط

راسبسنباط

ن588سنباط

راسبسنباط

ثانسنباط

ثانالسنطة

ن359السنطة

ثانالسنطة

ن547السنطة

ن354السنطة

ن390السنطة

ن602السنطة

ن613تطاى
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الغربيةالعلمىمبصرالخطيب القادر عبد حسن ابراهيم162841

الغربيةالعلمىمبصرالزير محمد الهادى عبد حامد162842

الغربيةالعلمىمبصرسعد احمد سيد الشوربجى الرحمن عبد162843

الغربيةالعلمىمبصرعطيه المحمدى مصطفى الرحمن عبد162844

الغربيةالعلمىمبصرطالب ابو محمد خيرى محمد162845

الغربيةالعلمىمبصرعطيه ابراهيم طلعت هانى محمد162846

الغربيةالعلمىمبصرحموده الفتاح عبد الرحيم عبد احمد162847

الغربيةالعلمىمبصرعافيه ابو احمد محمد احمد162848

الغربيةالعلمىمبصرقوره احمد هللا عبد محمود الرحمن عبد162849

الغربيةالعلمىمبصرحموده العزيز عبد صبحى محمود صبحى162850

الغربيةالعلمىمبصرسالمه فؤاد محمد محمد احمد162851

الغربيةالعلمىمبصرفرج الحميد عبد نجاح محمد احمد162852

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد محمود المحسن عبد محمد صالح162853

الغربيةالعلمىمبصرحسن العزيز عبد محمد عماد محمد162854

الغربيةالعلمىمبصرالزنطاحى احمد اسماعيل احمد162855

الغربيةالعلمىمبصراالقرع احمد سيد عثمان اسالم162856

الغربيةالعلمىمبصرالبغدادى محمد احمد حسن162857

الغربيةالعلمىمبصرعالم السايح احمد حمدى162858

الغربيةالعلمىمبصرالشورى الهادى عبد ابراهيم على162859

الغربيةالعلمىمبصرسالمان الحميد عبد حامد محمد162860

الغربيةالعلمىمبصرامين فرج يوسف محمد يوسف162861

الغربيةالعلمىمبصرالحلو ابراهيم السمرى ابراهيم162862

الغربيةالعلمىمبصرصقر البارى عبد العزيز عبد البارى عبد162863

الغربيةالعلمىمبصرشرف المحاسن ابو الفتاح عبد محمد162864

الغربيةالعلمىمبصرجمعه المولى عبد الدين عماد مهاب162865

الغربيةالعلمىمبصردرويش ابراهيم رمضان محمد162866

الغربيةالعلمىمبصرعامر الشيخ المحسن عبد ابراهيم جمال ابراهيم162867

الغربيةالعلمىمبصرعامر رجب جمعه محمد احمد162868

الغربيةالعلمىمبصرخالد صالح صالح محمد احمد162869

الغربيةالعلمىمبصرالبنا محمد السيد حسن اكرم162870

الغربيةالعلمىمبصربدر سالم شعبان محمد بدر162871

الغربيةالعلمىمبصرالعجان خليل محمد عادل حسام162872

الغربيةالعلمىمبصرحتوش حسن احمد حمدى حسن162873

الغربيةالعلمىمبصرعيسى الهادى عبد محمد محمد حمزه162874

الغربيةالعلمىمبصرخد ابو مختار اسماعيل عالء رضا162875

الغربيةالعلمىمبصرنوار راضى سعد محمد سعد162876

الغربيةالعلمىمبصرمرعى السيد سعيد الدسوقى طارق162877

الغربيةالعلمىمبصرغزاله ابو بسيونى خليل بسيونى الرحمن عبد162878

الغربيةالعلمىمبصركركور يوسف محمد رضا الرحمن عبد162879

الغربيةالعلمىمبصرالطباخ محمد الفتح ابو محمد الرحمن عبد162880

الغربيةالعلمىمبصراحمد محمد هللا عبد السيد هللا عبد162881

الغربيةالعلمىمبصرحسن هللا عبد الدين جالل محمد هللا عبد162882
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ن622يزيد ميت

ن611يزيد ميت

ن371يزيد ميت

ثانيزيد ميت

ن397يزيد ميت

ن342يزيد ميت

ثانبالى

ن606بالى

ثانبالى

ن383بالى

ن425حواى ميت

ن490حواى ميت

ثانحواى ميت

ثانحواى ميت

ثاناشناواى

ن469.5اشناواى

ثاناشناواى

ن350اشناواى

ن420اشناواى

ن344اشناواى

ثاناشناواى

ن457بالغربية بقلولة

ثانبالغربية بقلولة

ن466بالغربية بقلولة

ن451بالغربية بقلولة

ن508بالغربية بقلولة

ن451الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن483الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن382الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن387الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر
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الغربيةالعلمىمبصرالحاطى العزيز عبد على فرحات على162883

الغربيةالعلمىمبصرمكى ابراهيم حميدو الحميد عبد عمر162884

الغربيةالعلمىمبصرعلى السيد نبيه عمر162885

الغربيةالعلمىمبصرالجريدلى اسماعيل ذكى جمال عمرو162886

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ الحميد عبد ابراهيم الحق عبد كريم162887

الغربيةالعلمىمبصراالسالمبولى الرؤف عبد ابراهيم السيد محمد162888

الغربيةالعلمىمبصرحتوش على محمد السيد محمد162889

الغربيةالعلمىمبصرهللا ضيف حسين شمخ حمدى محمد162890

الغربيةالعلمىمبصرالعادلى الموجود عبد فتحى سامى محمد162891

الغربيةالعلمىمبصرخليل المطلب عبد زيدان صبحى محمد162892

الغربيةالعلمىمبصرالعمروسى صقر عسران عسران محمد162893

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو احمد محمد على محمد162894

الغربيةالعلمىمبصراحمد شعبان فوزى محمد162895

الغربيةالعلمىمبصرالحبال قطب فارس قطب محمد162896

الغربيةالعلمىمبصرقنديل محمد احمد قنديل محمد162897

الغربيةالعلمىمبصرسالم شحاته الحميد عبد مبروك محمد162898

الغربيةالعلمىمبصرالسرسى العزيز عبد سليمان كريم محمود162899

الغربيةالعلمىمبصرالبنا مصطفى محمد الحميد عبد محمد مصطفى162900

الغربيةالعلمىمبصرجابر محمد المنير الغنى عبد منير162901

الغربيةالعلمىمبصرحسين ابو محمد البسيونى السيد نادر162902

الغربيةالعلمىمبصرحموده محمد على مبروك يوسف162903

الغربيةالعلمىمبصرر النجا محمد يوسف محمد يوسف162904

الغربيةالعلمىمبصرالمهدى على الرسول عبد محمد عبده162905

الغربيةالعلمىمبصرالنجار عرفه الفتح ابو عرفه فتحى162906

الغربيةالعلمىمبصرالتالوى اسماعيل محمد الرءوف عبد احمد162907

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى محمد شوقى محمد ادم162908

الغربيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد اسماعيل الناصر عبد اسماعيل162909

الغربيةالعلمىمبصرالخواجه البارى عبد احمد محمد خالد162910

الغربيةالعلمىمبصرالبنا ابراهيم الناصر عبد شريف162911

الغربيةالعلمىمبصرجامع محمد على سعيد محمد162912

الغربيةالعلمىمبصرالكومى محمد اسماعيل رمضان ابراهيم162913

الغربيةالعلمىمبصرشوتيه اسماعيل محمد محمد على162914

الغربيةالعلمىمبصرشنيار هللا عبد الدين حسام محمد162915

الغربيةالعلمىمبصرفراج احمد سيد مبروك احمد سيد محمد162916

الغربيةالعلمىمبصرسليمان محمود احمد حسن احمد162917

الغربيةالعلمىمبصرعطا محمد يوسف احمد محمد162918

الغربيةالعلمىمبصراحمد اليزيد ابو صالح احمد162919

الغربيةالعلمىمبصرعمر احمد محمد احمد162920

الغربيةالعلمىمبصرالفار حسين محمد حسين162921

الغربيةالعلمىمبصرالشخاص السميع عبد محمد العظيم عبد محمد162922

الغربيةالعلمىمبصرالركبدار محمد حسن حسن احمد162923

الغربيةالعلمىمبصرشتا الهادى عبد السيد رشاد احمد162924
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ثانالزيات كفر

ن564الزيات كفر

ن372الزيات كفر

ن617.5الزيات كفر

ن439الزيات كفر

ن601الزيات كفر

ن519الزيات كفر

ن374الزيات كفر

ن447الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن547الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن391الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن403الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن550الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن391الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

راسبالحصة اكوة

ن383الحصة اكوة

ن359الحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

راسبالحصة اكوة

راسبقسطا

ثانقسطا

ن350قسطا

ثانقسطا

ثان(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثان(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ثانابوالغر

ن366ابوالغر

ن366ابوالغر

ثانابوالغر

ثانبسيون

ثانبسيون
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الغربيةالعلمىمبصرالبنا محمد فراج غنيم احمد162925

الغربيةالعلمىمبصرفايد محمد اللطيف عبد جمعه اسماعيل162926

الغربيةالعلمىمبصرالقاضى حسن بدر اسماعيل بدر162927

الغربيةالعلمىمبصرمحمود محمود محسن حازم162928

الغربيةالعلمىمبصرالدسوقى دسوقى محمد دسوقى162929

الغربيةالعلمىمبصرالسكرى خليفه محمد محمد رضا162930

الغربيةالعلمىمبصرالشيشينى محمد سعيد ايمن سعيد162931

الغربيةالعلمىمبصرالجزار محمود الرحمن عبد عيد الرحمن عبد162932

الغربيةالعلمىمبصرالسعدنى محمد الرؤف عبد هللا عبد162933

الغربيةالعلمىمبصرالنكالوى عبده هللا عبد محمد هللا عبد162934

الغربيةالعلمىمبصرالصاوى المجيد عبد السيد المجيد عبد162935

الغربيةالعلمىمبصرالحبازه صالح عقاد السيد عقاد162936

الغربيةالعلمىمبصرالنجار على على احمد محمد162937

الغربيةالعلمىمبصرشنب ابو محمد جمال محمد162938

الغربيةالعلمىمبصرالمعاصرى محمد محمد فتحى محمد162939

الغربيةالعلمىمبصرالنفياوى ابراهيم احمد محمود محمد162940

الغربيةالعلمىمبصرعطيه الغنى عبد المطلب عبد محمود162941

الغربيةالعلمىمبصرالباجورى محمود محمد محمود مصطفى162942

الغربيةالعلمىمبصرالسخاوى عزت الغنى عبد معاذ162943

الغربيةالعلمىمبصرالبدوى السميع عبد ابراهيم احمد نصر162944

الغربيةالعلمىمبصرفرحات السيد محمد اسماعيل162945

الغربيةالعلمىمبصرالربه محمد هللا عبد ماهر زياد162946

الغربيةالعلمىمبصرزيد الهادى عبد محمد طارق محمود162947

الغربيةالعلمىمبصرالشنديدى احمد شوادفى ابراهيم كمال162948

الغربيةالعلمىمبصرالجزار احمد ابراهيم محمد كريم162949

الغربيةالعلمىمبصرطه ابو محمد ابراهيم محمد احمد162950

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى ابراهيم الكريم عبد محمد احمد162951

الغربيةالعلمىمبصرعتمان ابراهيم محمد محمد احمد162952

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم اليزيد ابو عطا هشام طاهر162953

الغربيةالعلمىمبصربسيونى ابو حسن منصور وجيه هللا عبد162954

الغربيةالعلمىمبصروافى محروس على محمد على162955

الغربيةالعلمىمبصرحميده ابو ممدوح عادل حازم162956

الغربيةالعلمىمبصرعمر محمود حسنى طارق162957

الغربيةالعلمىمبصرالفرس احمد سيد محمد يوسف162958

الغربيةالعلمىمبصرالبنا فخرى على ابراهيم162959

الغربيةالعلمىمبصرالجميزى اليزيد ابو على محمود اليزيد ابو162960

الغربيةالعلمىمبصرمشعل الحميد عبد السيد احمد162961

الغربيةالعلمىمبصرجوهر محمد زكريا اسامه162962

الغربيةالعلمىمبصرعيد اسماعيل حسن حسن حسام162963

الغربيةالعلمىمبصرعاشور اسماعيل مصطفى صبحى محمد162964

الغربيةالعلمىمبصرالجندى الغفار عبد محمد هانى محمد162965

الغربيةالعلمىمبصرمرسى يوسف سالم يوسف162966
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ن600بسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

راسببسيون

ن357بسيون

ثانبسيون

ن358بسيون

راسببسيون

ثانبسيون

ثانبسيون

راسببسيون

ن357بسيون

ثانبسيون

راسببسيون

راسببسيون

راسببسيون

راسببسيون

ثانبسيون

راسببسيون

ثانبسيون

ن359الغابة كتامة

ن417الغابة كتامة

ن389الغابة كتامة

ن414الغابة كتامة

ن574.5الغابة كتامة

ن397الحمام كفر

ن374الحمام كفر

ثانالحمام كفر

ن381الحمام كفر

ن366الحمام كفر

ن612.5الحمام كفر

ن432.5قرانشو

ثانقرانشو

ثانقرانشو

ثانالنجار كوم

ن472النجار كوم

ثانالنجار كوم

ثانالنجار كوم

راسبالنجار كوم

ثانالنجار كوم

ن471النجار كوم

ن330النجار كوم
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى السيد شعبان السيد162967

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقاضى اللطيف عبد محمد حسام162968

الشيخ كفرالعلمىمبصرمهدى موسى مصطفى مهدى162969

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد يونس رجب محمد162970

الشيخ كفرالعلمىمبصربطيخ هللا عبد السيد نادر162971

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار الشوادفى العزيز عبد حسن162972

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلحه السيد احمد محمد162973

الشيخ كفرالعلمىمبصرحامد السيد حمدى مازن162975

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم هللا عبد يوسف سفيان162976

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرازق عبد محمد سعد محمد162977

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن محمد على احمد162978

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصير السيد جميل احمد162979

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين شمس محمد اشرف محمد162980

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين خير سرى احمد محمد162981

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل يوسف الدين عماد ايمن162982

الشيخ كفرالعلمىمبصرخميس على محمد الحميد عبد162983

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجليل عبد السيد الحميد عبد ابراهيم ايمن162984

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر على عمر احمد محمد162985

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى فاروق صبحى مصطفى162986

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعيد على على احمد162987

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد رزق العظيم عبد ياسين162988

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد بدير هانى محمد162989

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمد زيد ابو هللا عبد162990

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى محمد على احمد162991

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد طلعت فؤاد محمد162992

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف احمد بدير احمد162993

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن رزق حسينى احمد162994

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد محروس مصطفى162995

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم162996

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد شعيشع ابو رضا هللا عبد162997

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد النبى عبد حمدى محمد162998

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشوادفى محمد عمر انس162999

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد المنعم عبد خالد محمد163000

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود احمد السالم عبد الرحمن عبد163001

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد زكريا يحى سفيان163002

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد المعز عبد عمرو163003

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم عمر احمد محمد163004

الشيخ كفرالعلمىمبصربركات محمد الدين عصام انس163005

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه هنداوى عماد محمد163006

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى اسماعيل محمد الرحمن عبد163007

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد قنديل زغلول محمد163008

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم العنين ابو كرم اسالم163009
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متخلفكفرالشيخ

متخلفكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن607كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن367كفرالشيخ

ن464كفرالشيخ

ن383كفرالشيخ

ن379كفرالشيخ

ن364كفرالشيخ

ن445كفرالشيخ
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد صالح عصام اسامه163010

الشيخ كفرالعلمىمبصرثابت سعد محمد سعد163011

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد كامل مصطفى163012

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده الشناوى المحسن عبد عمر163013

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض محمد يحى محمد163014

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى على حمدى خالد163015

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعاطى عبد ابراهيم عماد ابراهيم163016

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان هللا عبد رزق محمود163017

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل السيد حسين احمد163018

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد رضا محمد163019

الشيخ كفرالعلمىمبصركامل سيد ايهاب وسيم163020

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد جابر عصام شاهر163021

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم جاد الرحيم عبد ممدوح سامى163022

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبارى عبد هللا عبد العزيز عبد خيرى163023

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد اللطيف عبد السيد ياسر163024

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد على مصطفى على163025

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحيرى متولى حامد صبرى محمود163026

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى محمد حسين احمد163027

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخير ابو ابراهيم محمد احمد163028

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطنوبى احمد محمد هللا عبد163029

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل يوسف عصام يوسف163030

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمغازى محمد المغازى محمد163031

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد ايمن احمد163032

الشيخ كفرالعلمىمبصرهالل سايمان مصطفى عادل163033

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد ماهر محمد163034

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد اسماعيل حسنى حاتم163035

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم على سليم هشام163036

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمد كرم احمد163037

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمسيرى على الدين عالء محمد163038

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل الباسط عبد خليل احمد163039

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد حسن المنعم عبد احمد163040

الشيخ كفرالعلمىمبصركيالنى ابراهيم الحميد عبد عمر163041

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم فؤاد منصور ايمن163042

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان ابراهيم فاروق محمد163043

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده كمال السيد محمد163044

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد سمير الرحيم عبد سمير163045

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجيد عبد مصطفى فوزى محمد163046

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر درغام هللا عبد محمد163047

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفرماوى على ياسر احمد163048

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزاملى السيد مرزوق محسن طه163049

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود فتوح رضا احمد163050

الشيخ كفرالعلمىمبصرضبيش عوض على اسامه163051
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ن371كفرالشيخ

ن407كفرالشيخ

ن348.5كفرالشيخ

ن368كفرالشيخ

ن332.5كفرالشيخ

ن548كفرالشيخ

ن396كفرالشيخ

ن508كفرالشيخ

ن353كفرالشيخ

ن411كفرالشيخ

ن432كفرالشيخ

ن410كفرالشيخ

ن325كفرالشيخ

ن376كفرالشيخ

ن398.5كفرالشيخ

ن328كفرالشيخ

ن405كفرالشيخ

ن390كفرالشيخ

ن376كفرالشيخ

ن339كفرالشيخ
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ثانكفرالشيخ
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الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى شحاته احمد اسامه163052

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه قطب ابراهيم محمود163053

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الرفاعى ابراهيم163054

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض عواض محسن محمد163055

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد سرحان محمد مصطفى163056

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد شلبى محمد الحميد عبد163057

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحليم عبد احمد الحليم عبد احمد163058

الشيخ كفرالعلمىمبصرشكر طه حمدى احمد163059

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد المجيد عبد احمد163060

الشيخ كفرالعلمىمبصرهالل الفتاح عبد سليمان عادل احمد163061

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم محمد احمد163062

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم احمد محمد احمد163063

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعود ابو الرازق عبد ابراهيم الرازق عبد163064

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد فرج السيد الرحمن عبد163065

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبديع عبد السيد محمد الدين عماد163066

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطرينى محمود محمد عمرو163067

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم عيد ابراهيم عيد163068

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى مصطفى جمال محمد163069

الشيخ كفرالعلمىمبصراليمانى السالم عبد سعد رفعت محمد163070

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد النبى عبد ابراهيم محمد163071

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسباعى ابراهيم فرج محمد163072

الشيخ كفرالعلمىمبصريونس يونس شوكت محمد163073

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السميع عبد ربيع محمد163074

الشيخ كفرالعلمىمبصرخلف فتحى اشرف محمد163075

الشيخ كفرالعلمىمبصرمخلوف الحى عبد احمد محمد163076

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاد جاد خفاجى مصطفى163077

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد محمد اشرف مصطفى163078

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد فتوح شعبان احمد163079

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود محمد احمد163080

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد خالد163081

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشوادفى محمد محمد طه163082

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى السيد رفعت محمد163083

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن طه محمد محمد163084

الشيخ كفرالعلمىمبصرعصفور الدسوقى احمد محمود163085

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السعود ابو البهنسى ابراهيم163086

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوضين محمد مصطفى ابراهيم163087

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعيد مسعد ربيع احمد163088

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد رزق سعد احمد163089

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعيد محمد عادل احمد163090

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه فتحى مصطفى احمد163091

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفرماوى محمود صالح خالد163092

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحروس سالم خالد سالم163093
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد مصطفى محمد صبرى163094

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الششتاوى رمزى عابدين163095

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد السيد احمد هللا عبد163096

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ذكريا محمد فارس163097

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحى عبد السيد جمعه محمد163098

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد يوسف ابراهيم يوسف163099

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن ابراهيم طه عمر163100

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد احمد محمد163101

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد عبده الشافعى عبده163102

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور محمود احمد ابراهيم163103

الشيخ كفرالعلمىمبصرالتواب عبد هللا عبد الرحمن عبد احمد163104

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشراكى ابراهيم محمد احمد163105

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد سعيد محمد احمد163106

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد مصباح محمد احمد163107

الشيخ كفرالعلمىمبصرعباس محمد محمد احمد163108

الشيخ كفرالعلمىمبصرحافظ صابر محمد رحيم163109

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد عمر النبى عبد زياد163110

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد سعيد محمد سعيد163111

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف هللا جاد شحاته الرحمن عبد163112

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد احمد محمد الرحمن عبد163113

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدكرورى الحميد عبد خالد عمر163114

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد محمد احمد فارس163115

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان مصباح رمضان محمد163116

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد مغازى مصطفى محمد163117

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سالم احمد محمود163118

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد عبيد شعبان نسيم163119

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد احمد هشام163120

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد شعبان يوسف163121

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمد جالل احمد163122

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجواد عبد فكرى ماهر احمد163123

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد صبحى محمد احمد163124

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد نصر منصور احمد163125

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى فوزى زايد اسالم163126

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد رشاد عرفه الرحمن عبد163127

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد السعيد العزيز عبد163128

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين لطفى حسين الدين عز163129

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف محمد السعيد محمد163130

الشيخ كفرالعلمىمبصرهيبه على محمد محمود163131

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمد مصطفى يوسف163132

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى محمود على ياسر163133

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرفاعى رمضان السعيد السيد احمد163134

الشيخ كفرالعلمىمبصررمضان محمد حسنى اسامه163135
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ثانصندال

ثانروينة

ن482روينة
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الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم فهيم محمد حسين163136

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن دياب محمد دياب رياض163137

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى سعد ابراهيم سعد163138

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار الحميد عبد احمد الحميد عبد163139

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى المجيد عبد منصور هللا عبد163140

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر الشناوى مرسى الرحمن عبد عمر163141

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلحه العاطى عبد مصطفى عاصم كمال163142

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو محمد الشوادفى اسماعيل محمد163143

الشيخ كفرالعلمىمبصربحيرى محمد صبرى محمد163144

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى الرازق عبد هللا عبد الرازق عبد محمد163145

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان حميده السالم عبد مصباح محمد163146

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنام رمضان ياسر محمد163147

الشيخ كفرالعلمىمبصريونس محمد بسيونى محمود163148

الشيخ كفرالعلمىمبصرمعوض بدير عادل محمود163149

الشيخ كفرالعلمىمبصرحنبل محمود منصور محمود163150

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده محمد رجب محمد رجب163151

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ محمد صالح محمد163152

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره هللا عبد المطلب عبد عادل احمد163153

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن حسين عطيه محمد احمد163154

الشيخ كفرالعلمىمبصردبوره يوسف سالم يوسف احمد163155

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر على الرحيم عبد السيد بدر السيد163156

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد السالم عبد السيد هانى امير163157

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان حسن ابراهيم متولى احمد ذكى163158

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد بيلى السنجابى ماهر عاطف163159

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف احمد محمد السعيد الرحمن عبد163160

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقديم رمضان عباس سعد الرحمن عبد163161

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد بدير الوهاب عبد الرحمن عبد163162

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد حسن محمد الخالق عبد163163

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبروك احمد مبروك يسرى مبروك163164

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد محمد هللا فتح الفتاح عبد محمد163165

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو السالم عبد السيد هللا عبد محمد163166

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم العزيز عبد السيد عصام محمد163167

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعنانى محمود العزيز عبد الدين عالء محمد163168

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى احمد رشاد احمد محمود163169

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم السالم عبد السيد محمود163170

الشيخ كفرالعلمىمبصرااللفى عثمان محمد محمود على محمود163171

الشيخ كفرالعلمىمبصرغانم مصطفى على ابراهيم مصطفى163172

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته عوض السالم عبد السيد نادر163173

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد احمد الهادى عبد احمد163174

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلحه على طلحه على احمد163175

الشيخ كفرالعلمىمبصرفهمى المحسن عبد معاز سفيان163176

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعنون السيد العزيز عبد على العزيز عبد163177
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد رمضان محمد عمر163178

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسخاوى ابراهيم الفتاح عبد سمير محمد163179

الشيخ كفرالعلمىمبصرالال عبد احمد على محمد صالح محمد163180

الشيخ كفرالعلمىمبصرالترزى محمد احمد احمد163181

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطباخ محفوظ ابراهيم زغلول احمد163182

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم محمد حامد محمد احمد163183

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشخيبى السيد مرسى غريب نبيل احمد163184

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد محمد الغفور عبد عادل عاطف163185

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد فتحى وجدى على163186

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنتصر مغازى فتحى ناصر فتحى163187

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحناوى درويش السعيد درويش محمد163188

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمد رفيق محمد163189

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنور ابو محمود عفيفى محمد163190

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخرزاتى محمد عطيه يحيى محمد163191

الشيخ كفرالعلمىمبصرناجى حمزه محمد احمد محمود163192

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرزوق محمد المنعم عبد محمد محمود163193

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود حسن الرحيم عبد حسن ناصر163194

الشيخ كفرالعلمىمبصربركات محمد محمد مسعد محمد163196

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسقا المجيد عبد الغنى عبد محمد نادر163197

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمصرى بركات محمد محمد النصر ابو احمد163198

الشيخ كفرالعلمىمبصرخنصوره جبر مصطفى رزق ابراهيم163199

الشيخ كفرالعلمىمبصرعون احمد كمال جمال ابراهيم163200

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور احمد محمود الحليم عبد اسالم163201

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطايفه الحميد عبد محمد الحميد عبد رائد163202

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور احمد محمود طه شهاب163203

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصاوى على العاطى عبد يوسف شهاب163204

الشيخ كفرالعلمىمبصرامان سعد الغنى عبد السعيد الرازق عبد163205

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد على احمد وحيد الرحمن عبد163206

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد اسماعيل محمد العزيز عبد163207

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمالح اسماعيل احمد محمد هللا عبد163208

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصاوى على العاطى عبد كمال على163209

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمد على احمد موفق على163210

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف عيد ابراهيم محمد عمر163211

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطوه حسين ابراهيم ابراهيم محمد163212

الشيخ كفرالعلمىمبصربازينه على احمد اشرف محمد163213

الشيخ كفرالعلمىمبصربازينه حسن يوسف الجليل عبد محمد163214

الشيخ كفرالعلمىمبصردويك احمد المجيد عبد ناصف محمد163215

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى محمد محمد يوسف محمد163216

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمال العال عبد محمد ماهر منتصر163217

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطوه حسين عاطف حسين163218

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكيك رفاعى جمعه محمد احمد163219

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوهاب عبد محروس حسنى صبرى163220
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعجوه محمد محمد محمد هللا عبد163221

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمستكاوى محمد يحى السيد محمد163222

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود حسن احمد سعد محمد163223

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى فرحات عيد مصطفى محمد163224

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيزى على الدين شمس الناصر عبد امين163225

الشيخ كفرالعلمىمبصرنجا محمد مصطفى محمد تامر163226

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنضر ابو الغفار عبد محمد جمال حسام163227

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبسطى احمد سيد محمد على سامح163228

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم الحميد عبد هللا الحميدعبد عبد هللا عبد163229

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبقرى مصطفى مصطفى حسن عبده163230

الشيخ كفرالعلمىمبصرعنيصر محمد محمد احمد سيد على163231

الشيخ كفرالعلمىمبصردراج محمود السيد الحسينى فارس163232

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره محمد محمد احمد محمد163233

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسبعاوى محمد نافع اشرف محمد163234

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى حامد هاشم حامد محمد163235

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو طه محمد سعد محمد163236

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغرباوى ربه عبد محمد مسعد محمد163237

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم السيد فاروق الفتاح عبد محمد163238

الشيخ كفرالعلمىمبصربشر حسن طه مبروك محمد163239

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفهلوى عطيه محمد مجد محمد163240

الشيخ كفرالعلمىمبصرمجر احمد محمد ابراهيم محمود163241

الشيخ كفرالعلمىمبصرعياد على مغازى سعد محمود163242

الشيخ كفرالعلمىمبصردراج محمود مصطفى محمد محمود163243

الشيخ كفرالعلمىمبصرعجوه عبده محمود هشام الرحمن عبد163244

الشيخ كفرالعلمىمبصرجوهر احمد سليمان حسان احمد163245

الشيخ كفرالعلمىمبصرسكين ابو عبده محمد سمير احمد163246

الشيخ كفرالعلمىمبصربشر حسين الفتاح عبد حمدى163247

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال ابو بسيونى بسيونى سعد163248

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكومى بالل وائل عصام163249

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماده اللطيف عبد حماده رشاد الرحمن عبد163250

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدشاش محمد بسيونى محمد فوزى163251

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم السباعى السباعى محمد163252

الشيخ كفرالعلمىمبصرشواطه مرسى اليزيد ابو ابراهيم محمد163253

الشيخ كفرالعلمىمبصردراز محمد محروس عزمى هشام163254

الشيخ كفرالعلمىمبصرفضليه العزيز عبد مصطفى احمد الدين عز163255

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشناوى سعد السعيد محمد163256

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصياد ابراهيم ابراهيم فتحى رفعت163257

الشيخ كفرالعلمىمبصرمظلوم محمد ابراهيم محمد ابراهيم163258

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحارس محمد الكومى جمال احمد163259

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى احمد الجليل عبد سامى بسام163260

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان محمد موسى صفوت حسام163261

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح على محمد مفرح وليد163262
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ثاندياى محلة
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ثاندياى محلة
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ثاندياى محلة

ثاندياى محلة

ن397الشهداء شباس

ن336الشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس

ثانالشهداء شباس
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الشيخ كفرالعلمىمبصرشميس على شحاته محمود محمود163263

الشيخ كفرالعلمىمبصرعليبه السيد مصطفى السيد مصطفى163264

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاشم السيد وجيه الدين شمس احمد163265

الشيخ كفرالعلمىمبصرزاهر محمود كامل محمد كامل احمد163266

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا خلف محمد محمد محمد احمد163267

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ حسن ابراهيم حسن على163268

الشيخ كفرالعلمىمبصرمدكور على مسعود مسعود على163269

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف احمد الحسينى السيد المعطى عبد محمد163270

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش محمد حافظ المنعم عبد ابراهيم163271

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن محمد حسنى احمد163272

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الجواد عبد الفتاح عبد احمد163273

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد محمد احمد سيد محمد احمد163274

الشيخ كفرالعلمىمبصرياسين على عبده محمد احمد163275

الشيخ كفرالعلمىمبصريدك ابو حجازى توفيق محمود احمد163276

الشيخ كفرالعلمىمبصرناصر على محمد محمد محمد احمد163277

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفيومى على محمد ممدوح باهلل المعتز163278

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى ابراهيم فتحى رضا حماده163279

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسانين حسينى شامخ المنجد عبد حمدى163280

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعسكرى احمد محمد صبرى رضا163281

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحسن ابو محمود على عادل رمضان163282

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم يحيى الشافى عبد ماهر صفوت163283

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه محمود طه كمال طه163284

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره ابراهيم الجواد عبد ابراهيم الكريم عبد163285

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح ابراهيم محمد ابراهيم محمد163286

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطاب احمد عوض احمد محمد163287

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم محمد خليل السعيد محمد163288

الشيخ كفرالعلمىمبصرقنديل حجازى محمد انور محمد163289

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد بيومى الخير عبد خالد محمد163290

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحيم عبد السيد محمد الرحيم عبد محمد163291

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم عماره عطيه عماره محمد163292

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو على الكريم عبد محمود محمد163293

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمعدلى ابراهيم كامل محمود محمد163294

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطور محمد محمد حماده محمود163295

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدقدوقى ابراهيم محمد فوزى محمود163296

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعسكرى فرج محمد خالد مصطفى163297

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسماحى محمد مصطفى محمد مصطفى163298

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجود ابو احمد سيد صبرى محمد هشام163299

الشيخ كفرالعلمىمبصرسرور عيسى الدين صالح عيسى وليد163300

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن ابراهيم حسن مجدى ياسر163301

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشهاوى ابراهيم حموده فتحى حموده163302

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو محمد السعيد الحميد عبد محمد163303

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر ابراهيم السيد السعيد ابراهيم163304
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ن365ابومندور

ثانابومندور
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الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف السيد ابراهيم يوسف ابراهيم163305

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد الخالق عبد احمد ابراهيم احمد163306

الشيخ كفرالعلمىمبصراللقانى المنعم عبد ابراهيم سعد احمد163307

الشيخ كفرالعلمىمبصربريك على بريك محمد احمد163308

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى الهادى عبد الهادى عبد نبيل احمد163309

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح محمد فؤاد ياسر احمد163310

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيمه ابو يوسف عوض يوسف احمد163311

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبيلى محمد محمد يوسف احمد163312

الشيخ كفرالعلمىمبصرزرد ابو قطب السيد صبحى السيد163313

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتله يوسف عبده السيد محمد السيد163314

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى محمد السيد محمد السيد163315

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن احمد عطيه محمد حازم163316

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى ابراهيم حامد حجازى حامد163317

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد همام سليمان حماده163318

الشيخ كفرالعلمىمبصرشبل المؤمن عبد شبل فتحى سامى163319

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى العال عبد فتحى العال عبد على163320

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد ابراهيم ياسر على163321

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى محمد فتحى جمعه عمار163322

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعليم عبد السميع عبد العليم عبد فتحى163323

الشيخ كفرالعلمىمبصرحامد محمد الشيخ ابراهيم محمد163324

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ابراهيم احمد محمد163325

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد جوهر استفتاح محمد163326

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد عطيه يوسف ايمن محمد163327

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر محمد ابراهيم خالد محمد163328

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ احمد احمد العزيز عبد محمد163329

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيمه ابو ابراهيم محمود هللا عبد محمد163330

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر السالم عبد عطيه محمد163331

الشيخ كفرالعلمىمبصرشادى ابو السنوسى محمد لملوم محمد163332

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمحيص محمد العزيز عبد ماهر محمد163333

الشيخ كفرالعلمىمبصرزايد مرسى السيد محمد محمد163334

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف الهادى عبد السيد نبيل محمد163335

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهادى عبد يوسف يوسف محمد163336

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصياد على عطيه اسامه محمود163337

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى الخالق عبد سعد سمير محمود163338

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج حمد زكريا محمد محمود163339

الشيخ كفرالعلمىمبصرخشبه ابو احمد على محمد محمود163340

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته ابراهيم ابراهيم ابراهيم مرسى163341

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم ابراهيم ابراهيم خميس مصطفى163342

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح حمود السيد فتحى مصطفى163343

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر احمد ابراهيم الهادى عبد ناجى163344

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى عبده ابراهيم محمد نبيل163345

الشيخ كفرالعلمىمبصرمدكور الجواد عبد محمد ايمن هيثم163346
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الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد الفتاح عبد خالد وائل163347

الشيخ كفرالعلمىمبصردرويش غانم محمد ابراهيم احمد163348

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد النبى عبد رجب احمد163349

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيدان محمد احمد محمد احمد163350

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمزين على القادر عبد محمد احمد163351

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه على عطيه محمد احمد163352

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد جاد محمود احمد اسالم163353

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمل الفتاح عبد محمد اسماعيل163354

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد بهجات الفتاح عبد السيد163355

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد الهادى عبد عادل الشريف163356

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى الفتوح ابو فتحى وليد ايهاب163357

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد منصور خالد163358

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتا بغدادى كمال بغدادى رامى163359

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبغدادى فاضل محمد ياسر زياد163360

الشيخ كفرالعلمىمبصرعائشه عطيه محمد المحسن عبد السيد صابر163361

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد العال عبد فريد فريد صالح163362

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين شاكر فاروق محمد الرحمن عبد163363

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد زكريا محمد هللا عبد163364

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعوضى بدراوى حسن هللا عبد163365

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزم ابو احمد غريب شعبان هللا عبد163366

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاشم على هالل هللا عبد163367

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد احمد السالم عبد عمر163368

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم جالل ممدوح كريم163369

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم على الرازق عبد ابراهيم محمد163370

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم مصطفى ابراهيم محمد163371

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحداد محمد على السيد محمد163372

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الستار عبد ايمن محمد163373

الشيخ كفرالعلمىمبصرامين حامد امين حامد محمد163374

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد محمد خيرى محمد163375

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجوهرى الواحد عبد حسنى سالم محمد163376

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق الحميد عبد سامى محمد163377

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد ابراهيم جابر محمد163378

الشيخ كفرالعلمىمبصربيومى عبده صبحى صبرى محمد163379

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم احمد سعد صالح محمد163380

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى الفتاح عبد الصمد عبد محمد163381

الشيخ كفرالعلمىمبصرزعيمه حسن على عالء محمد163382

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد الجواد عبد السيد كامل محمد163383

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى السيد مصطفى محمد163384

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنويشى عوض السيد عوض محمود163385

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم السعود ابو سعد فرج محمود163386

الشيخ كفرالعلمىمبصرتايب على محمد محمود163387

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبستاوى خطاب كمال السعيد هيثم163388
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ثانالمندورة

راسبسالم سيدى

ن429سالم سيدى

راسبسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ن391.5سالم سيدى

ن428سالم سيدى

ن410سالم سيدى

ن373سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ن627سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ن402سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ن359سالم سيدى

ن403سالم سيدى

ن350سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

راسبسالم سيدى

ن380سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ن490سالم سيدى

ن413سالم سيدى

ن391سالم سيدى

ن566سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ن434.5سالم سيدى

ثانسالم سيدى
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الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم طلب الوهاب عبد اسماعيل يوسف163389

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى حسن الجواد عبد محمد احمد163390

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمادى اسماعيل احمد محمد احمد163391

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنمر اسماعيل حلمى حسين ابراهيم163392

الشيخ كفرالعلمىمبصرمشعل ذكى سمير احمد163393

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين شرف سعد كمال احمد163394

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد السيد احمد وائل احمد163395

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاد السالم عبد محمد وهدان احمد163396

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده مليجى الفتاح عبد محمد اسامه163397

الشيخ كفرالعلمىمبصرغزال حلمى السعيد سمير امير163398

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد سيد العظيم عبد حسين163399

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود الرحيم عبد حسام الرحيم عبد163400

الشيخ كفرالعلمىمبصرقطب الفتاح عبد حامد صبرى هللا عبد163401

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى مختار رمضان على163402

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم احمد سيد على ضياء على163403

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحيرى عنتر الدين شمس عنتر عنتر163404

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه احمد فهمى خالد فهمى163405

الشيخ كفرالعلمىمبصرزايد السيد زكى محمد فهمى163406

الشيخ كفرالعلمىمبصرجبر الاله عبد الغفار عبد احمد محمد163407

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد بسيونى محروس بدوى محمد163408

الشيخ كفرالعلمىمبصرجبر عطيه السالم عبد سمير محمد163409

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى سعد صابر محمود163410

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد احمد صالح وائل محمود163411

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرجباوى محمود محمود محمد مصطفى163412

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنعم عبد احمد السيد احمد السيد163413

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى محمد سعد عطيه احمد163414

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم السعود ابو ابراهيم كريم163415

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم محمد معوض اشرف هللا عبد163416

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم محمد معوض اشرف محمد163417

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد مبروك بسيونى بسيونى امين163418

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا فتح على الحميد عبد على163419

الشيخ كفرالعلمىمبصرزايد عطيه على عطيه محمد163420

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى محمد محمد ابراهيم احمد163421

الشيخ كفرالعلمىمبصرطه صبح طه محمد احمد163422

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمد على فتحى محمد احمد163423

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف مرسى حامد مرسى حامد163424

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد محمد السعيد حسام163425

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصندفاوى حسن حمدى حسن163426

الشيخ كفرالعلمىمبصرغانم حسن محمد الحسينى سعد رشاد163427

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطويله اسماعيل انور طارق سمير163428

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين السالم عبد محمد مدحت سمير163429

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعيد شاهين بسيونى شاهين163430
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ن357سالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانسالم سيدى

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

راسبعباس منشأة

ن399.5عباس منشأة

ن493.5عباس منشأة

ن466.5عباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ن369عباس منشأة

ن374عباس منشأة

ثانعباس منشأة

راسبعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ن629عباس منشأة

ن538عباس منشأة

ن326عباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

راسبعباس منشأة

ثانعباس منشأة

ثانعباس منشأة

راسبعباس منشأة

ن552الورق

ثانالورق

ن408الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن511الصيفر برية

ن521الصيفر برية

ن362الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن595الصيفر برية
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى على محمد ايمن صالح163431

الشيخ كفرالعلمىمبصرجبر ابراهيم الرحمن عبد حمدى الرحمن عبد163432

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن الغفار عبد الغفار عبد فايد هللا عبد163433

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحيرى هللا جاب الغنى عبد لطفى عمر163434

الشيخ كفرالعلمىمبصراالمام المطلب عبد المقصود عبد شعبان محمد163435

الشيخ كفرالعلمىمبصرغانم الحى عبد حسنين صدقى محمد163436

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمد على احمد عالء محمد163437

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور غباشى علوانى محمد محمد163438

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن المعطى عبد محمد محمد محمد163439

الشيخ كفرالعلمىمبصرعكاشه سعد هللا فتح حامد محمود163440

الشيخ كفرالعلمىمبصرحامد الحى عبد جالل وحيد163441

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى احمد احمد عبده سامى163442

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبرلسى محمد المجيد عبد ابراهيم احمد163443

الشيخ كفرالعلمىمبصرناجى محمد يوسف مجدى الدين محى163444

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى محمد متولى محمد163445

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى احمد احمد ربيع احمد163446

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطويله هللا عبد احمد صبرى شهاب163447

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد على عنتر فكرى عادل163448

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى محمد احمد رأفت محمد163449

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى حلمى حلمى احمد163450

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمحص عوض محمد محمد احمد163451

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان يوسف عبده ياسر اسالم163452

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد مرشدى شعبان بالل163453

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزينى متولى بهجات حسن163454

الشيخ كفرالعلمىمبصرربيع محمد سليمان سليمان ربيع163455

الشيخ كفرالعلمىمبصرشوغى احمد احمد محمود سعد163456

الشيخ كفرالعلمىمبصرعشماوى الحميد عبد السعودى الحميد عبد شادى163457

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم السعيد فايز طاهر163458

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى محمد الباعث عبد محمد الباعث عبد163459

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمد هللا عبد ابراهبم هللا عبد163460

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش العال عبد فؤاد العال عبد عالء163461

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوكيل عبد محمد على جمال على163462

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد على فرحات رشدى على163463

الشيخ كفرالعلمىمبصرجابر خليفه مصرى عيد عالء163464

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنحراوى شهاوى هللا عبد عمرو163465

الشيخ كفرالعلمىمبصرجربيع محمد بسطويسى هللا عبد عصام163466

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقرضاوى محمد عيد عطيه163467

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد163468

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمود العال ابو محمد163469

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقن ابراهيم على عوض طه محمد163470

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى جاهين محمد المجيد عبد محمد163471

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم احمد المغازى محمد صالح محمد163472
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ن397الصيفر برية

ن390.5الصيفر برية

ن498الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن406الصيفر برية

ن453الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن618الصيفر برية

راسبالصيفر برية

ن628الصيفر برية

ن615الصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ثانالصيفر برية

ن434الصيفر برية

ن379الصيفر برية

ثانشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

ن389شوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

راسبشوغى

راسبشوغى

راسبشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

راسبشوغى

ثانشوغى

راسبشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

ثانشوغى

ن610شوغى

ثانشوغى
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى الجليل عبد محمد الخالق عبد محمد163473

الشيخ كفرالعلمىمبصربهنسى الدين نصر سعد جمال محمد163474

الشيخ كفرالعلمىمبصررجب على محمد جمال محمد163475

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمد رفاعى حمد وجيه محمد163476

الشيخ كفرالعلمىمبصركواسه مصطفى احمد مأمون محمود163477

الشيخ كفرالعلمىمبصرغالى محمد محمد وليد163478

الشيخ كفرالعلمىمبصررداد هللا عبد على محمد163479

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم الشحات ابراهيم163480

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبرعى الفتاح عبد سعد السيد احمد163481

الشيخ كفرالعلمىمبصركيله ابو السيد السعيد احمد163482

الشيخ كفرالعلمىمبصررداد مبروك محمد حمدان احمد163483

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخبيرى المحسن عبد على احمد163484

الشيخ كفرالعلمىمبصرالباتع السيد على على احمد163485

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماده اسماعيل محمد فكرى احمد163486

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبنا محمود محمد محمود احمد163487

الشيخ كفرالعلمىمبصرخشبه ابو المكارم ابو حسن السالم عبد بالل163488

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرفاعى سليمان على الهادى عبد على جمال163489

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمود السيد عزت عادل163490

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحب سيف عوض لقى عوض163491

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ احمد فريد جمال محمد163492

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد مرشدى جمعه محمد163493

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور النادى الفتاح عبد جوده محمد163494

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى على حسنى محمد حازم محمد163495

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسنهورى الوهاب عبد زكى الحميد عبد محمد163496

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى على عامر الدايم عبد محمد163497

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين شرف سعد يسرى محمد163498

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل محمد محمود حمدان محمود163499

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعتيقى ابراهيم يونس محمود يونس163500

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد يوسف محمد باهى محمد163501

الشيخ كفرالعلمىمبصردرويش على السيد على على163502

الشيخ كفرالعلمىمبصربكرى ابراهيم على ابراهيم163503

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد يوسف مصطفى احمد163504

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد محمد يحيى احمد163505

الشيخ كفرالعلمىمبصرعالم احمد سيد العال عبد محمد محمد جمال163506

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشهاوى الغفار عبد محمد الغفار عبد حازم163507

الشيخ كفرالعلمىمبصرحنفى مرشدى السعيد حسام163508

الشيخ كفرالعلمىمبصرطه عبده فرج احمد حماده163509

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد احمد على ربيع عالء163510

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجالجل ابو محمد بسيونى رمضان عالء163511

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدمى الفتاح عبد ابراهيم امين عمرو163512

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشال عيسى السيد عيسى163513

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحمامى ابراهيم محمود صفوت محمود163514
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ثانابوغنيمة
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ثانابوغنيمة

ثانابوغنيمة
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ثانابوغنيمة
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راسبابوغنيمة

راسبابوغنيمة

ثانقلين

ثانقلين
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ثانقلين
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ثانقلين
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الشيخ كفرالعلمىمبصراغا رفعت محمد مصطفى163515

الشيخ كفرالعلمىمبصررجب العزيز عبد جمعه محمد نادر163516

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى محمد بسيونى حسنى اشرف163517

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل الجواد عبد احمد ايمن احمد163518

الشيخ كفرالعلمىمبصرالتراس على حسين عصام اسالم163519

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكومى الخالق عبد شعبان محمود163520

الشيخ كفرالعلمىمبصرسرور خليفه الرازق عبد محمد السعيد163521

الشيخ كفرالعلمىمبصرشنب ابو جاد على جاد محمد163522

الشيخ كفرالعلمىمبصررضوان العزيز عبد رضوان الحميد عبد محمد163523

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عطا حسن شحاته شحاته احمد163525

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعشماوى محمد المعطى عبد محمود السيد163526

الشيخ كفرالعلمىمبصرالستار عبد محمد الستار عبد حمدى163527

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمود سعد فتحى صالح163528

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجلمه الرازق عبد محمد الرازق عبد163529

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرازق عبد محمد فتوح احمد هللا عبد163530

الشيخ كفرالعلمىمبصرمسلم الفتاح عبد طه الكومى هللا عبد163531

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد فتوح هللا فتح عمر163532

الشيخ كفرالعلمىمبصرحامد راضى فتحى محمد محمد163533

الشيخ كفرالعلمىمبصرهليل الحميد عبد توفيق السيد ابراهيم163534

الشيخ كفرالعلمىمبصربهجات محمد الحليم عبد رجب ابراهيم163535

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الجليل عبد سالمه ابراهيم163536

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحناوى اسماعيل الحميد عبد محروس ابراهيم163537

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهادى عبد سعد محمد ابراهيم163538

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد السيد خالد احمد163539

الشيخ كفرالعلمىمبصرمجاهد شحاته رمضان احمد163540

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلوان محمد فهمى رمضان احمد163541

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد محمد سامى احمد163542

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجوهرى سعد سعد احمد163543

الشيخ كفرالعلمىمبصرحميده ربه عبد سمير احمد163544

الشيخ كفرالعلمىمبصرمساعد نصر حسن عباس احمد163545

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد مصطفى السيد الرازق عبد احمد163546

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعاصى رفاعى االنور حسن فخرى احمد163547

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا خير فتحى ماهر احمد163548

الشيخ كفرالعلمىمبصرشرف البارى عبد محمد احمد163549

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسنهورى محمد محمد احمد163550

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد احمد الهادى عبد على السيد163551

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض ممدوح محمد حسام163552

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر محمد على على حسن163553

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى المطلب عبد اشرف خالد163554

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرازق عبد ممدوح عماد سامح163555

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى صابر الفتاح عبد صابر163556

الشيخ كفرالعلمىمبصرطوالن المقصود عبد صالح احمد صالح163557
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الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى متولى المنعم عبد ابراهيم الرحمن عبد163558

الشيخ كفرالعلمىمبصرمباركه ابو احمد محمد الرحمن عبد163559

الشيخ كفرالعلمىمبصرحميده القادر عبد شعبان القادر عبد163560

الشيخ كفرالعلمىمبصرتوفيق الشحات خليل هللا عبد163561

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل على رمضان محمد هللا عبد163562

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم الهادى عبد سمير الهادى عبد163563

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبروك عثمان محمد محمد عثمان163564

الشيخ كفرالعلمىمبصرريحان فوزى الباسط عبد عصام163565

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد نصر وليد على163566

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى حسن على عماد الدين على163567

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرازق عبد المنعم عبد القاسم ابو عمار163568

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو محمد شعيشع ابو عمر163569

الشيخ كفرالعلمىمبصرخميس محمد محمد عمر163570

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرازق عبد ممدوح عماد لطفى163571

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجزار رمضان ابراهيم محمد163572

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان هللا عبد ابراهيم محمد163573

الشيخ كفرالعلمىمبصرمسعود محمد اشرف محمد163574

الشيخ كفرالعلمىمبصرشرف يوسف السيد محمد163575

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمقصود عبد محمد السيد جابر محمد163576

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم على على حامد محمد163578

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسميع عبد بدر حمد خالد محمد163579

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشوبرى يوسف محمد على رأفت محمد163580

الشيخ كفرالعلمىمبصرقايد محمد شحاته رضا محمد163581

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحناوى محمود محمد رضا محمد163582

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمد رمضان هللا عبد سامح محمد163583

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد الواحد عبد صبرى محمد163584

الشيخ كفرالعلمىمبصرريحان محمود حسين عباس محمد163585

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلحه بسيونى العال عبد محمد163586

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد على العزيز عبد محمد163587

الشيخ كفرالعلمىمبصرلملوم على العزيز عبد محمد163588

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد اسماعيل احمد عصام محمد163589

الشيخ كفرالعلمىمبصرمسعود محمد عماد محمد163590

الشيخ كفرالعلمىمبصرعرفه العزيز عبد سميح لطفى محمد163591

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن جبر مصطفى محمد163592

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسخاوى السيد السعيد نصر محمد163593

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبروك الحميد عبد فرحات الدين نور محمد163594

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان محمود وليد محمد163595

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى محمد الدايم عبد ايهاب محمود163596

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمد الغفار عبد بلتاجى محمود163597

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصيلحى الشحات رضا محمود163598

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن الوهاب عبد ظريف محمود163599

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد هللا عبد على على محمود163600
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر محمد العزيز عبد محمد مصطفى163601

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصباغ احمد العظيم عبد هللا عبد عمر163602

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرجانى حسن شحاته عامر محمود163603

الشيخ كفرالعلمىمبصرعفيفى امام حامد السيد ادهم163604

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج حسن فتحى عفت ابراهيم163605

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم مدحت ابراهيم163606

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل هللا عبد ابراهيم اسماعيل163607

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد بهجات اسماعيل163608

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماده العاطى عبد الحميد عبد احمد خالد163609

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود سعد مرسى ابراهيم حسام163610

الشيخ كفرالعلمىمبصرخنافير الرحمن عبد بسيونى لطفى الرحمن عبد163611

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد فتحى ابراهيم محمد163612

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد بسيونى محمد رمزى محمد163613

الشيخ كفرالعلمىمبصربارومه محمد العزيز عبد رمضان محمد163614

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى الحميد عبد محمد رمضان محمد163615

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد سعد المنعم عبد سعد محمد163616

الشيخ كفرالعلمىمبصررمضان السيد المقتدر عبد سمير محمد163617

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد حامد حامد طارئ محمد163618

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج حسن فتحى عفت محمد163619

الشيخ كفرالعلمىمبصربركه اسماعيل محمد عماد محمد163620

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد فتحى مصطفى محمد163621

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليف احمد على السيد محمود163622

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى على ابراهيم عالء ابراهيم163623

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد قطب لبيب عادل احمد163624

الشيخ كفرالعلمىمبصرغالب حسين الرازق عبد عادل الرازق عبد163625

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم عطيه خالد الرحمن عبد163626

الشيخ كفرالعلمىمبصروربى السيد على ماجد الرحمن عبد163627

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد شحاته عبده اسماعيل هللا عبد163628

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد الشناوى جمال هللا عبد163629

الشيخ كفرالعلمىمبصرعرفات ابراهيم عطيه السعيد عرفات163630

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسباعى المنعم عبد السباعى محمد163631

الشيخ كفرالعلمىمبصروربى احمد ابراهيم بسيونى محمد163632

الشيخ كفرالعلمىمبصروربى احمد الغفار عبد محمد163633

الشيخ كفرالعلمىمبصرالششتاوى بدير مسعود محمد163634

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد العظيم عبد اليزيد ابو احمد163635

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشامى محمد السيد مسعد احمد163636

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم عباس لطفى محمد السيد163637

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجيد عبد الخالق عبد بسيونى امين163638

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلحه حامد الفتاح عبد مصطفى حسام163639

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرسى الدسوقى الحى عبد خالد حمدى163640

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوكيل صالح خالد صالح163641

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد طه محمد طه163642
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى سليمان زهير الرحمن عبد163643

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدرج ابو عمر طه محمد الرحمن عبد163644

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين بسيونى ابراهيم هللا عبد163645

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد هللا عبد صبحى هللا عبد163646

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد العزيز عبد فتحى العزيز عبد عمر163647

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفنه احمد محمد سعد محمد163648

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد محمود محمود المنعم عبد محمد163649

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد بسيونى السيد بسيونى محمد163650

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين ابراهيم هللا فتح ابراهيم محمد163651

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار محمد محمد منصور محمد163652

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلبه عجمى رزق الناصر عبد محمد163653

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمد هللا عبد عصام محمد163654

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخميسى يوسف الفتاح عبد عالء محمود163655

الشيخ كفرالعلمىمبصرمهدى محمود مهدى مدحت محمود163656

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقنه احمد المنعم عبد كامل محمود163657

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى سليمان سليمان سالمه هانى163658

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد العزيز عبد محمد عاطف احمد163659

الشيخ كفرالعلمىمبصرهنداوى موسى فوزى ابراهيم باسم163660

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور محمد الحميد عبد ايمن احمد163661

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره الحميد عبد محمد حسن احمد163662

الشيخ كفرالعلمىمبصرصبره يوسف حسن احمد163663

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم حسين محمد محمد احمد163664

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم شعبان جمال حمدى163665

الشيخ كفرالعلمىمبصرجوده محمد محمد محمد حمدى163666

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيد الجواد عبد مهدى هللا عبد163667

الشيخ كفرالعلمىمبصرعالم عرجاوى على محمد على163668

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوزيرى حسين السيد السيد محمد163669

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه ابراهيم ابراهيم عطيه محمد163670

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى السيد عطيه محمد163671

الشيخ كفرالعلمىمبصربن الغنى عبد محمد الغنى عبد محمود163672

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان محمود محمد محمد احمد163673

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى بدر محمود رزق محمد اسالم163674

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد حسن محمد على ايمن163675

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعظيم عبد السالم عبد محمد السالم عبد حمزه163676

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرنوبى شعبان صباح هللا عبد163677

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجندى محمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد163678

الشيخ كفرالعلمىمبصرقوره ابو محمد محسن على163679

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشراكى محمد على محمد عمار163680

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمغاغى حسن صقر حسن كريم163681

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعدون النبى عبد محمد ربه عبد كريم163682

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى محمد محمد طه محمد163683

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوده على صالح كمال محمد163684
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالبدوى حسين على محمد على محمود163685

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد السيد مصطفى عدلى ياسر163686

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبوهى كحيل ابو محمد السعيد احمد163687

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعبد البر عبد محمد خالد احمد163688

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر السيد صبحى احمد163689

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى عرفه على احمد163690

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدناصورى الشافى عبد مجدى احمد163691

الشيخ كفرالعلمىمبصربدوى القوى عبد عبده ابراهيم163692

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى شعبان محمد بدوى163693

الشيخ كفرالعلمىمبصرندا حيطاوى حسن السيد حسن163694

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطويله الوهاب عبد محمد محمد زياد163695

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحيرى محمد المنعم عبد السيد الرحمن عبد163696

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى سعد محمد هللا عبد163697

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرعى محمد محمد مصطفى عمر163698

الشيخ كفرالعلمىمبصراالنصارى سعد طلعت عرفان محمد163699

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عطا محمد سعد محمود163700

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى عرفه محمد محمود163701

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمكاوى سعيد سامى احمد هادى163702

الشيخ كفرالعلمىمبصرزهره محمد استفتاح يوسف163703

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنشلينى هللا عطا سعيد احمد163704

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى جويد محمد السيد السيد احمد163705

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيدطه محمد حسام احمد163706

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد زايد محمد محمد اسالم163707

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الناصر عبد محروس السيد163708

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين احمد على مصطفى الرحمن عبد163709

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان زيدان ابراهيم زيدان هللا عبد163710

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحسانين المنعم عبد على اشرف على163711

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد متولى رمضان مسعد على163712

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان السيد محمد صبرى فكرى163713

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف تبع المرسى احمد محمد163714

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمقصود عبد الرحيم عبد رجب محمد163715

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى محمد الفتاح عبد رماح محمد163716

الشيخ كفرالعلمىمبصررمضان محمد الحليم عبد المنعم عبد محمد163717

الشيخ كفرالعلمىمبصرعاصى محمد امام الرحمن عبد منير163718

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبهوتى الحميد عبد العزيز عبد حامد خالد163719

الشيخ كفرالعلمىمبصربدير حسن الشحات محمد محمد163720

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى الششتاوى الششتاوى على احمد163721

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم المطلب عبد احمد المطلب عبد163722

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد يوسف العاطى عبد سامح محمد163723

الشيخ كفرالعلمىمبصرامام هللا عبد السالم عبد احمد163724

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف على السيد على احمد163725

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد غزال ايهاب163726



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 5986

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالسالمية

ثانالسالمية

ن496مطوبس

ثانمطوبس

ثانمطوبس

ثانمطوبس

ثانمطوبس

ن404مطوبس

ثانمطوبس

ثانمطوبس

ن526مطوبس

ثانمطوبس

ثانمطوبس
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الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد السيد انور رضا الرحمن عبد163727

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدايم عبد احمد مصطفى محمد163728

الشيخ كفرالعلمىمبصراللبيشى سالم محمود السيد طالل محمود163729

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد طلبه توفيق رجب صالح163730

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمقصود عبد فراج احمد ابراهيم163731

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد المعداوى ابراهيم احمد163732

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى الحميد عبد ابراهيم احمد163733

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمكارم ابو احمد اشرف احمد163734

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر السميع عبد محمد احمد163735

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد البسيونى نجيب احمد163736

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمكاوى السيد المطلب عبد محمد اسامه163737

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين نور السعيد مصباح السعيد163738

الشيخ كفرالعلمىمبصراللبيشى محمد ابراهيم حسام163739

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد العال ابو محمد سعد163740

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعداوى السعداوى على هللا عبد163741

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد الوهاب عبد محمد الوهاب عبد163742

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمد على ناجى السيد على163743

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى الجواد عبد فتحى محمد عمار163744

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطحاوى احمد السيد محمد163745

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن الفتاح عبد السيد محمد163746

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغفار عبد على السيد رضا محمد163747

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنعم عبد العاطى عبد هللا على محمد163748

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد السيد هللا عبد الدين نصر محمد163749

الشيخ كفرالعلمىمبصرحامد عثمان العليم عبد محمود163750

الشيخ كفرالعلمىمبصرجادو محمد احمد ممدوح163751

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصبح نجاح سعد نجاح163752

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمود على احمد163753

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم الرازق عبد يسرى احمد163754

الشيخ كفرالعلمىمبصررسالن السيد محمد انس163755

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد السيد على السيد حسن163756

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمهدى احمد محمود احمد طه163757

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصاوى رزق احمد الهادى عبد محمد163758

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيد ابو ابراهيم عابدين محمد احمد163759

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعيد السيد شريف السيد163760

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد السالم عبد محمد الحميد عبد163761

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف محمد ابراهيم لطفى ابراهيم محمد163762

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعاطى عبد الفتاح عبد احمد محمد163763

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمود محمد ايمن محمد163764

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماد السيد احمد رجب محمد163765

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى محمود حامد رجب محمد163766

الشيخ كفرالعلمىمبصرغريب غازى عاطف محمد163767

الشيخ كفرالعلمىمبصرعرفه هالل ابراهيم هالل محمد163768
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الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح يونس صالح يونس محمود163769

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقلشى على محمد خالد نشأت163770

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد يونس محمد يوسف163771

الشيخ كفرالعلمىمبصرطاحون ابو السيد ابراهيم احمد163772

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد الجليل عبد توكل اشرف توكل163773

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى جمعه جمعه رجب هللا عبد163774

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى بدر محمد محمد مجدى الرحمن عبد163775

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى محمد الرحمن عبد محمد سامر163776

الشيخ كفرالعلمىمبصرشداد العزيز عبد محمد العزيز عبد محمد163777

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره الفتاح عبد احمد محمد محمد163778

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعز ابو ابراهيم ابراهيم منير ابراهيم منير163779

الشيخ كفرالعلمىمبصرشداد العزيز عبد محمد السيد هانى163780

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبربرى السعود ابو احمد مجدى امجد163781

الشيخ كفرالعلمىمبصروهيب الفتوح ابو احمد الفتوح ابو خالد163782

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعيد بسيونى الفتوح ابو سعيد163783

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرمادى ربه عبد خالد عادل163784

الشيخ كفرالعلمىمبصركرد حامد محمد محمود الحميد عبد163785

الشيخ كفرالعلمىمبصركرد حامد صالح ابراهيم محمد163786

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبربرى السعود ابو محمد احمد محمد163787

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود حسن مصطفى حسن سمير محمد163788

الشيخ كفرالعلمىمبصرقشالن درويش محمد غانم محمد163789

الشيخ كفرالعلمىمبصرفضيل احمد محمد غانم محمد163790

الشيخ كفرالعلمىمبصرشادى احمد محمد احمد محمود163791

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنيل حسن منصور محمد محمود163792

الشيخ كفرالعلمىمبصرشادى على احمد على ياسر163793

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد عبده صبرى جمعه يوسف163794

الدقهليةالعلمىمبصرالباسط عبد القادر عبد حسنى محمد163795

الدقهليةالعلمىمبصرعامر المنعم عبد عوض محمود مصطفى163796

الدقهليةالعلمىمبصريوسف محمد حامد السعيد احمد163797

الدقهليةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد محمود محمد اسالم163798

الدقهليةالعلمىمبصرعلى عثمان السالم عبد شريف محمد163799

الدقهليةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد محمود محمد وليد163800

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان ابراهيم السيد ابراهيم احمد163801

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد حسن هللا عبد ياسر احمد163802

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد ابراهيم الحميد عبد عادل هللا عبد163803

الدقهليةالعلمىمبصرحسن على محمود الدين على163804

الدقهليةالعلمىمبصرعامر على حسن فهمى محمود محمد163805

الدقهليةالعلمىمبصرزوف العظيم عبد زوف رزق محمود163806

الدقهليةالعلمىمبصرسالم احمد على سعد محمود163807

الدقهليةالعلمىمبصرربيع حسن فتحى محمد المنعم عبد يوسف163808

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان مصطفى السيد احمد163809

الدقهليةالعلمىمبصرمحسوب شعبان محمود محمد163810
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ثاننقيطة

ثانالبرامون

ثانالبرامون
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الدقهليةالعلمىمبصراحمد فراج ياسين احمد163811

الدقهليةالعلمىمبصرخضير اللطيف عبد محمد اللطيف عبد صهيب163812

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد اللطيف عبد يسرى خالد محمد163813

الدقهليةالعلمىمبصرالحمايل المتولى المتولى على مصطفى163814

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد المجيد عبد على محمد ممدوح163815

الدقهليةالعلمىمبصرالحسن ابو محمد حامد عالء حمدى163816

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى احمد محمد اشرف محمد163817

الدقهليةالعلمىمبصرسعيد على محمد على محمد163818

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود سالمه امين محمود محمد163819

الدقهليةالعلمىمبصردحروج على السعيد محمد يوسف163820

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمد ابراهيم احمد163821

الدقهليةالعلمىمبصرالمعطى عبد محمد العظيم عبد السيد احمد163822

الدقهليةالعلمىمبصرالنصر ابو وفاء عادل احمد163823

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم على عونى احمد163824

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم بكر ابو بكر خالد163825

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم العال عبد السيد العال عبد163826

الدقهليةالعلمىمبصرالعطا ابو خواص احمد بليغ محمود163827

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى على على مصطفى هانى احمد163828

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حسن الرحمن عبد محمد احمد163829

الدقهليةالعلمىمبصرخطاب احمد احمد الفتاح عبد محمد احمد163830

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد عبده السيد محمود السيد163831

الدقهليةالعلمىمبصرسعد عطيه محمد محمد حامد163832

الدقهليةالعلمىمبصرصبيحه ابو حسن السيد محمد محمود163833

الدقهليةالعلمىمبصرموسى على محمود محمد مصطفى163834

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد المعاطى ابو صابر محمد احمد163835

الدقهليةالعلمىمبصربدير سليمان احمد سليمان هالل163836

الدقهليةالعلمىمبصراحمد على فتوح محمد احمد163837

الدقهليةالعلمىمبصرطه محمد المحسن عبد خالد ضياء163838

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد فكرى هللا عبد ممدوح هللا عبد163839

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد العزيز عبد محمد كريم163840

الدقهليةالعلمىمبصرالفتوح ابو محمد احمد محمد163841

الدقهليةالعلمىمبصرالجعبرى محمود الخالق عبد محمود احمد163842

الدقهليةالعلمىمبصرخيال السعيد مصطفى محمد مصطفى163843

الدقهليةالعلمىمبصرالكيالنى البدوى احمد مصطفى احمد163844

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم مسعد الدين عز رضا163845

الدقهليةالعلمىمبصربدران ظريف الدين نور زياد163846

الدقهليةالعلمىمبصرسالم محمد السيد الوهاب عبد جابر الرحمن عبد163847

الدقهليةالعلمىمبصراالمام محمد جالل ناصر عمرو163848

الدقهليةالعلمىمبصرمحروس السيد محمد عالء163849

الدقهليةالعلمىمبصرعلى البهى محمد على عالء163850

الدقهليةالعلمىمبصركساب محمد مصطفى عالء على163851

الدقهليةالعلمىمبصرالحافظ عبد على ابراهيم مصطفى163852
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ن381الشافعى االمام

ثانالشافعى االمام

ن462الشافعى االمام

ن372بدواى

ن365الدنابيق

ثانغمر ميت

راسبغمر ميت

ثانغمر ميت

ن557غمر ميت

ثانغمر ميت

ن349يعيش ميت

ن473يعيش ميت

ن391يعيش ميت

ثانيعيش ميت

ن528يعيش ميت

ثانيعيش ميت

ن325يعيش ميت

ثاناتميدة

ثاناتميدة

ن331اتميدة

ثاناتميدة

ن379اتميدة

ثاناتميدة

ثاناتميدة

ثانالنور كوم

ثانالنور كوم

ن582االشراف تفهنا

ن548االشراف تفهنا

ن396االشراف تفهنا

ن396االشراف تفهنا

ثاناالشراف تفهنا

ن367االشراف تفهنا

ن334بهيدة كفر

ن418السنبالوين

ن352السنبالوين

ن378السنبالوين

ن518السنبالوين

ثانالسنبالوين

ن357السنبالوين

ن361السنبالوين

ثانالسنبالوين

ثانالسنبالوين
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الدقهليةالعلمىمبصرفرج محمود رمضان محمود مصطفى163853

الدقهليةالعلمىمبصرعلى ايوب عبده محمد مصطفى163854

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد اسماعيل نضال163855

الدقهليةالعلمىمبصرالحليم عبد الوهاب عبد صالح احمد163856

الدقهليةالعلمىمبصرالحسينى احمد راجح طلعت163857

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمود حسن على حسن163858

الدقهليةالعلمىمبصرحسن السيد حسن محمد هللا عبد163859

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه العزيز عبد على وجيه محمد163860

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم الحميد عبد احمد163861

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الرازق عبد المنعم عبد احمد163862

الدقهليةالعلمىمبصرسليم العوضى صبحى احمد المنعم عبد163863

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى رياض الحميد عبد محمد على163864

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمود شوقى محمد163865

الدقهليةالعلمىمبصرجبر ابراهيم محمود الحليم عبد163866

الدقهليةالعلمىمبصرشاهين احمد شوقى ايمن احمد163867

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الغفار عبد سراج فؤاد عاصم163868

الدقهليةالعلمىمبصرالوسيه على ابراهيم حسين الدين عالء هللا عبد163869

الدقهليةالعلمىمبصرطلحه خطاب سمير اشرف عمر163870

الدقهليةالعلمىمبصرندا الرزى احمد عزت محمد فوزى163871

الدقهليةالعلمىمبصرسعد ابراهيم احمد احمد محمد163872

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الشيخ على ربيع حامد محمد163873

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان محمد المولى عبد عادل محمد163874

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل جبر السيد محمود محمد163875

الدقهليةالعلمىمبصرالشارود الموجى ابراهيم محمد محمود163876

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد الدسوقى محمد محمود احمد163877

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى يحيى ابراهيم اسامه اسالم163878

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد ايوب النجا ابو محمود163879

الدقهليةالعلمىمبصرالمغربى الرؤف عبد محمد احمد163880

الدقهليةالعلمىمبصرالعشرى احمد المتولى رمضان على163881

الدقهليةالعلمىمبصرالجوهرى ابراهيم محمد الشحات يوسف163882

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد مصطفى احمد163883

الدقهليةالعلمىمبصربكير محمد مصطفى محمود احمد163884

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى احمد ابراهيم عالء احمد163885

الدقهليةالعلمىمبصرالصاوى الجواد عبد مجدى محمد163886

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى احمد الوهاب عبد عالء احمد163887

الدقهليةالعلمىمبصرالقشالن السعيد دندش المتولى حسام163888

الدقهليةالعلمىمبصرالعاطى عبد السيد محمود السيد محمود163889

الدقهليةالعلمىمبصرنصار الجواد عبد محمد وجيه ايمن163890

الدقهليةالعلمىمبصراحمد اللطيف عبد محمد احمد163891

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد عباس احمد اسالم163892

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد احمد رضا عمرو163893

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد المكارم ابو رضوان كريم163894
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ن409السنبالوين

ن373السنبالوين

ن344السنبالوين

ن367الزهايرة

ن392الزهايرة

ن422الجديد طنبول كفر

ن399الخزرجى

ن328الخزرجى

ن466برهمتوش

ن519البالمون

راسبالبالمون

ثانالبالمون

راسبالبالمون

ن410النموذجى السنبالوين

ثاناجا

راسباجا

ثاناجا

ثاناجا

ن504اجا

ن383اجا

ثاناجا

ن575اجا

ثاناجا

راسباجا

ن452اجا

ن349اجا

ن355اجا

ثانابوالحسين ميت

ن372العنب ابوداود

ن345العنب ابوداود

ن368النور برج

راسبطنامل

ن400الصغرى صهرجت

ن340تبارك

ن344.5العامل ميت

ن358العامل ميت

ن367العامل ميت

ن426سنجيد

ن342طلخا

ثانطلخا

ثانطلخا

ثانطلخا
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الدقهليةالعلمىمبصرغازى محمد عدنان محمد163895

الدقهليةالعلمىمبصرالشافعى الباقى عبد فرحات الدين حسام163896

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد الحكيم عبد احمد163897

الدقهليةالعلمىمبصرالحافظ عبد العزيز عبد سعيد ايمن163898

الدقهليةالعلمىمبصراحمد اللطيف عبد احمد اللطيف عبد163899

الدقهليةالعلمىمبصرصالح مصطفى القادر عبد سمير قاسم163900

الدقهليةالعلمىمبصرطه محمد ابراهيم محمد163901

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد احمد محمد163902

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمود فهمى طارق محمد163903

الدقهليةالعلمىمبصرالحليم عبد حسين الحليم عبد المغاورى محمود163904

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود يوسف حسين مصطفى163905

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الغريب محمد فايز هادى163906

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد الجوهرى الفتاح عبد هالل163907

الدقهليةالعلمىمبصرالجواد عبد محمود نعيم عصام163908

الدقهليةالعلمىمبصرعوض عيد محمد محمود163909

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى الدسوقى انور معاذ163910

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد حسن محمد حسن163911

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد لطفى عبده محمد اسالم163912

الدقهليةالعلمىمبصرمعن بدير الحسينى محمد الحسينى163913

الدقهليةالعلمىمبصرزويته عوض على احمد163914

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل احمد محمد حازم163915

الدقهليةالعلمىمبصرشرف الوصيف محمد محمد خالد163916

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الظريف احمد الظريف فادى163917

الدقهليةالعلمىمبصرالبغدادى البغدادى النصر ابو محمد كريم163918

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود الشربينى احمد محمد163919

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد حمدى محمد163920

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد محمد السعيد محمود ابراهيم163921

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد ابراهيم السعيد احمد163922

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور على سالمه احمد اسالم163923

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد عيد احمد امين163924

الدقهليةالعلمىمبصرعيد محمد الحليم عبد محمد حسام163925

الدقهليةالعلمىمبصراالمام على محمد حجى رضا الرحمن عبد163926

الدقهليةالعلمىمبصرالبيلى المهدى محمد السعيد احمد163927

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى محمد حلمى حسين مصطفى163928

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد فوزى السيد163929

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى قمر الحى عبد عصام اسالم163930

الدقهليةالعلمىمبصرصالح يوسف منير محمد امير163931

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد الجواد عبد محمد خالد163932

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد رمضان الرحمن عبد163933

الدقهليةالعلمىمبصرعفيفى ابراهيم زكريا السيد محمد163934

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد الحميد عبد محمد163935

الدقهليةالعلمىمبصرعلى حسن قاسم محمد163936
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ن390طلخا

ثانالخوازم كفر

ن434دميرة

ثاندميرة

ن389دميرة

ن522دميرة

ن473دميرة

ن543دميرة

ن457دميرة

ن446دميرة

ن408دميرة

ن364دميرة

ن330دميرة

ن330طريف ميت

ثانطريف ميت

ن422النحال ميت

ثانرومى ميت

ثانالرحمن عبد منشأة

ثانالرحمن عبد منشأة

ن385النصر منية

ن410النصر منية

ن490النصر منية

ن355النصر منية

ن337النصر منية

ن361النصر منية

ن404النصر منية

ن470الكردى

ن364الكردى

ن342الكردى

ن457الكردى

ثانالكردى

ثانالكردى

ثانالقديمة برمبال

ثانالقديمة برمبال

ثانبلقاس

ن392بلقاس

ثانبلقاس

ن500.5بلقاس

ثانبلقاس

ن580بلقاس

ن389بلقاس

ن574بلقاس
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الدقهليةالعلمىمبصراليمانى محمد حامد رضا محمد163938

الدقهليةالعلمىمبصرعلى جاد محمد اسعد السيد163939

الدقهليةالعلمىمبصرالصعيدى ابراهيم جمعه طلعت زياد163940

الدقهليةالعلمىمبصرقنديل الحميد عبد محمد المنعم عبد هللا عبد163941

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان السيد محمود محمد163942

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد رضا محمود163943

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم حسام163944

الدقهليةالعلمىمبصرعوض عبده العابدين زين محمود163945

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل الوهاب عبد مصدق هللا عبد163946

الدقهليةالعلمىمبصرسعيد الفتاح عبد توفيق توفيق االسمر ابراهيم163947

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم انور محمد احمد163948

الدقهليةالعلمىمبصرمشالى ابراهيم ابراهيم فهمى ايمن163949

الدقهليةالعلمىمبصرشهاب ابراهيم العابدين زين العابدين زين جمال163950

الدقهليةالعلمىمبصرصالح محمد حسين محمود خالد163951

الدقهليةالعلمىمبصرعلى ابراهيم طلعت الجرايحى طلعت163952

الدقهليةالعلمىمبصرحراز احمد السيد ناصر الرحمن عبد163953

الدقهليةالعلمىمبصرصبح السيد محمد شلبى العزيز عبد163954

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السعيد بهجت محمد رفعت عمرو163955

الدقهليةالعلمىمبصرطويله يوسف السيد فريد السيد فريد163956

الدقهليةالعلمىمبصردغمش حسن المنعم عبد صالح محمد163957

الدقهليةالعلمىمبصرالسعدانى ابراهيم عبده عبده محمد163958

الدقهليةالعلمىمبصرالغندور الحسينى الحسينى يوسف محمد163959

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم العابدين زين طاهر مالك163960

الدقهليةالعلمىمبصرشطا محمد التميمى محمد االنصارى محمد163961

الدقهليةالعلمىمبصرسعيد الفتاح عبد عبده العزبى احمد163962

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الرازق عبد مسعد عادل اسالم163963

الدقهليةالعلمىمبصرالرازق عبد داود على حسن كريم163964

الدقهليةالعلمىمبصرهاشم محمد محمد على محمد163965

الدقهليةالعلمىمبصركراويه ابراهيم فاروق فاروق محمد163966

الدقهليةالعلمىمبصريوسف على على محمد ابراهيم163967

الدقهليةالعلمىمبصراالدهم عوضين عوضين احمد اسالم163968

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد القادر عبد محمد القادر عبد163969

الدقهليةالعلمىمبصرسعيد محمد محمد الحسين محمد163970

الدقهليةالعلمىمبصرهندام حسن محمد خالد محمد163971

الدقهليةالعلمىمبصرفياض طاهر محمد المنعم عبد احمد163972

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود سليمان محمود محمود اسالم163973

الدقهليةالعلمىمبصرعالم محمد رفعت محمد رفعت بهجت163974

الدقهليةالعلمىمبصرالحديدى السيد السعود ابو محمد محمد هللا عبد163975

الدقهليةالعلمىمبصرالرفاعى المتولى المتولى ابراهيم محمد163976

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم السيد محمد احمد163977

الدقهليةالعلمىمبصرفراج محمد زغلول سعد محمد زياد163978

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى رفعت زكريا نادر163979
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ن552الجوهرى

ن335شربين

ثانشربين

ن336.5شربين

ثانشربين

ثاناالمديد تمى

ن432الربع

متخلفالربع

ثانالسباخ ابوداود

ن378المنزلة

ن526المنزلة

ن350المنزلة

ثانالمنزلة

ن370المنزلة

ن377المنزلة

ن330المنزلة

ن333المنزلة

ن347المنزلة

ن350المنزلة

ثانالمنزلة

ن354المنزلة

ن335المنزلة

ن412المنزلة

ن344المنزلة

ن455العزيزة

ثانالعزيزة

ثانالعزيزة

ن345العزيزة

ن355العزيزة

ن611العصافرة

ثانالعصافرة

ثانالعصافرة

ن426العصافرة

ن353العصافرة

راسبالجمالية

ثانالجمالية

ن550الجمالية

ثانالجمالية

ن487الجمالية

ن508الجديد الكفر

ن349الجديد الكفر

ثانالجديد الكفر
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الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حسن محمود حسن ناصر163980

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد احمد احمد163981

الدقهليةالعلمىمبصرخاطر مصطفى احمد محمود حسام163982

دمياطالعلمىمبصرعاشور ابراهيم ناصر ابراهيم163983

دمياطالعلمىمبصرالنجيرى السيد محمد محمد محمد163984

دمياطالعلمىمبصرربه عبد امين امين محمود163985

دمياطالعلمىمبصراللبان السعيد توفيق محمود163986

دمياطالعلمىمبصراالسمر عطيه رزق الرحمن عبد163987

دمياطالعلمىمبصرسيد محمود حماده الدين عز163988

دمياطالعلمىمبصرالفتوح ابو المتولى عادل عمار163989

دمياطالعلمىمبصرالجرتيلى حسن شحاته عمرو163990

دمياطالعلمىمبصراحمد سيد الوفا ابو محمد طارق عمر163991

دمياطالعلمىمبصرشهده فتحى محمد محمد معاذ163992

دمياطالعلمىمبصررزق محمد ابراهيم محمد يوسف163993

دمياطالعلمىمبصرحسن عزت محمد منصور زاهر163994

دمياطالعلمىمبصرالجعيدى السميع عبد محمد محمد شهاب163995

دمياطالعلمىمبصركليله هللا عبد المتولى الرحمن عبد163996

دمياطالعلمىمبصرالموافى المتولى محمد على هللا عبد163997

دمياطالعلمىمبصرحسانين احمد احمد الشربينى محمد163998

دمياطالعلمىمبصراحمد صبحى محمد محمد163999

دمياطالعلمىمبصرشطا عبده فتحى رمزى احمد164000

دمياطالعلمىمبصرجويلى الحافظ عبد رياض ابراهيم رياض164001

دمياطالعلمىمبصرالفقى عبده احمد حمدى احمد164002

دمياطالعلمىمبصركحله احمد احمد عبده احمد164003

دمياطالعلمىمبصرالصاوى على محمد الرحمن عبد164004

دمياطالعلمىمبصرالجبه حسن الشربينى سامح الدين عالء164005

دمياطالعلمىمبصرالسيد القصبى هانى محمد164006

دمياطالعلمىمبصرالبطوط السعيد سعد ربيع ناجى164007

دمياطالعلمىمبصرالصيرى رشاد السيد عمار164008

دمياطالعلمىمبصرمحمد عابد القادر عبد محمد مصطفى164009

دمياطالعلمىمبصرالنجار ابراهيم جمعه رمضان احمد164010

دمياطالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم صادق حسن احمد164011

دمياطالعلمىمبصرالمجد ابو محمد عبده كمال احمد164012

دمياطالعلمىمبصرمحمد فايز رضا الرحمن عبد164013

دمياطالعلمىمبصرمصطفى العزيز عبد صالح محمد164014

دمياطالعلمىمبصرمحمد حافظ الغفار عبد محمد164015

الشرقيةالعلمىمبصراحمد جوده جوده الرحمن عبد164016

الشرقيةالعلمىمبصرسالم حسن الباسط عبد احمد164017

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد كامل اشرف محمد164018

الشرقيةالعلمىمبصرسليم السالم عبد سعيد محمد164019

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم محمد هاشم ابو محمود محمد164020

الشرقيةالعلمىمبصرطه محمد السيد محمود محمد164021
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ن352الجوابر

ن384االتحاد

ثاناالتحاد

ثانالنموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ثاندمياط

ثاندمياط

ن455دمياط

ثاندمياط

ن498دمياط

ن605دمياط

ن432دمياط

ن400فارسكور

ثانفارسكور

ثانفارسكور

ثانفارسكور

ن369فارسكور

ثانفارسكور

ن413شرمساح

ن352شرمساح

ن398سعد كفر مدينة

ن418سعد كفر مدينة

ن410سعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

ثانالغاب كفر

ثانالغاب كفر

ثانالغاب كفر

ن632الغاب كفر

ن602الغاب كفر

ثانالغاب كفر

ثانالزقازيق

راسبعامر بنى

ثانعامر بنى

ثانعامر بنى

ثانعامر بنى

ثانعامر بنى
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى موسى السيد محمود محمد164022

الشرقيةالعلمىمبصرعلى هللا عبد محمود محمد164023

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد متولى ممدوح محمد164024

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد ابراهيم كمال محمود164025

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد محمد محمود164026

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مرعى عادل هاشم164027

الشرقيةالعلمىمبصرالغنام حسن محمد امام محمد164028

الشرقيةالعلمىمبصرحمدان محمد محمد سعيد ابراهيم164029

الشرقيةالعلمىمبصرعامر الوهاب عبد ابراهيم محمود اسامه164030

الشرقيةالعلمىمبصرفرج محمد ايمن حسين164031

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الجوهرى جمعه احمد164032

الشرقيةالعلمىمبصرصقر محمد رسالن محمد سامى احمد164033

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق عبد السيد عاطف احمد164034

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم السيد سعيد محمد احمد164035

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه الرحمن عبد منصور احمد164036

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه العظيم عبد عطيه انس164037

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق عبد مغاورى حامد محمود164038

الشرقيةالعلمىمبصرحافظ ابراهيم محمد ابراهيم164039

الشرقيةالعلمىمبصرزيد ابو اسماعيل عصام احمد164040

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد مصطفى احمد164041

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد البديع عبد مصطفى احمد164042

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل السيد محمد السيد164043

الشرقيةالعلمىمبصرصالح العظيم عبد محمد السيد باسم164044

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد ابراهيم السيد الوهاب عبد164045

الشرقيةالعلمىمبصرالشحات على على محمد على164046

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى محمد محمد ابراهيم محمد164047

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد مرسى احمد محمد164048

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد اشرف محمد164049

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد علوى محمد الرحمن عبد محمد164050

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد محمد164051

الشرقيةالعلمىمبصرعلى براهيم على محمد164052

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد على محمد164053

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم محمد احمد164054

الشرقيةالعلمىمبصرالدين نصر الفتاح عبد جمال محمد احمد164055

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى حسانين على السيد حازم164056

الشرقيةالعلمىمبصرعويس حسين كمال ابراهيم حسين164057

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد عمرو العزيز عبد164058

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمد المنعم عبد طارق محمد164059

الشرقيةالعلمىمبصرسيف احمد صالح الرحيم عبد يوسف164060

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد مسعد محمود164061

الشرقيةالعلمىمبصرحموده طه عادل عمرو164062

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد وصفى محمد وصفى164063



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6002

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانعامر بنى

ثانعامر بنى

ثانعامر بنى

راسبعامر بنى

ثانعامر بنى

ن336عامر بنى

ن394بغزالة اباظة ثروت

ن393العصلوجى

ن355العصلوجى

ن360العصلوجى

ثانابوجبل كفر

ن383شنبارة

ن497شنبارة

ن613شنبارة

ن432شنبارة

ن438شنبارة

ثانشنبارة

ن333(عبادة) القاضى مشتول

ثان(عبادة) القاضى مشتول

ن333(عبادة) القاضى مشتول

ثان(عبادة) القاضى مشتول

ن361(عبادة) القاضى مشتول

ن609(عبادة) القاضى مشتول

ن417(عبادة) القاضى مشتول

ن431(عبادة) القاضى مشتول

ن548(عبادة) القاضى مشتول

ن476(عبادة) القاضى مشتول

ن358(عبادة) القاضى مشتول

ن545(عبادة) القاضى مشتول

ن383(عبادة) القاضى مشتول

ن386(عبادة) القاضى مشتول

ن374(عبادة) القاضى مشتول

ن347بالشرقية السادات

ن426بالشرقية السادات

ن377بالشرقية السادات

ن371بالشرقية السادات

ثانبالشرقية السادات

ن340بالشرقية السادات

ن371بالشرقية السادات

ن389بالشرقية السادات

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن386(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد السيد يوسف164064

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه على هللا عبد ابراهيم هللا عبد164065

الشرقيةالعلمىمبصرالشعراوى ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد164066

الشرقيةالعلمىمبصرحماد يوسف هللا عبد سعيد وحيد164067

الشرقيةالعلمىمبصربغدادى شعبان اسامه احمد164068

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد فتحى احمد164069

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى محمود العزيز عبد رضا اسامه164070

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد السيد محمود السيد164071

الشرقيةالعلمىمبصررمضان محمد احمد خالد حامد164072

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى السيد رضا محمد164073

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل العزيز عبد محمد العزيز عبد محمد164074

الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد العظيم عبد رضا صبرى164075

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد عصام احمد164076

الشرقيةالعلمىمبصرنجم متولى ابراهيم احمد164077

الشرقيةالعلمىمبصرالشبراوى منصور السيد احمد164078

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد رمضان احمد164079

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد الفتاح عبد هللا عبد164080

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم محمد جمال عثمان164081

الشرقيةالعلمىمبصرعوض ابراهيم احمد ابراهيم164082

الشرقيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم عالء ابراهيم164083

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد ابراهيم احمد164084

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن اسماعيل احمد164085

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد السيد احمد164086

الشرقيةالعلمىمبصرالكريم عبد احمد حسنى احمد164087

الشرقيةالعلمىمبصرحسونه محمد محمد صبرى احمد164088

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد صالح احمد164089

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد التواب عبد العاطى عبد احمد164090

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل عثمان عيد احمد164091

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الرازق عبد محمد احمد164092

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الهادى محمد محمد احمد164093

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود العزيز عبد اسامه164094

الشرقيةالعلمىمبصرعلى امين هللا عبد اسالم164095

الشرقيةالعلمىمبصرعلى فتحى محمد اسالم164096

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد توفيق نبيل اشرف164097

الشرقيةالعلمىمبصرخاطر امين العال عبد محسن ايمن164098

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد على الرحمن عبد بهاء164099

الشرقيةالعلمىمبصراحمد هللا حمد هانى هللا حمد164100

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد على خالد164101

الشرقيةالعلمىمبصرمكاوى عطيه محمد يحى شريف164102

الشرقيةالعلمىمبصرمكاوى عطيه الحميد عبد احمد الرحمن عبد164103

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن رشاد الرحمن عبد164104

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد هللا عبد164105
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ن351(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن374بهنباى

ن375بهنباى

ن375بهنباى

ثانالنخاس

ن465النخاس

ن433النخاس

ن393النخاس

ن383النخاس

ثانالنخاس

ن531النخاس

ثانالظواهرى

ن507االبراهيمية

ثاناالبراهيمية

ن370االبراهيمية

ن400االبراهيمية

ن354االبراهيمية

ن509االبراهيمية

ثانههيا

ن387ههيا

راسبههيا

راسبههيا

ثانههيا

ثانههيا

ثانههيا

ثانههيا

راسبههيا

راسبههيا

ثانههيا

راسبههيا

ثانههيا

ن357ههيا

راسبههيا

راسبههيا

ن379ههيا

راسبههيا

ن358ههيا

ثانههيا

راسبههيا

ثانههيا

ن326ههيا

راسبههيا
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الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد اسماعيل محمد على164106

الشرقيةالعلمىمبصرالنجدى السيد احمد جمال عمرو164107

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد ابراهيم ماجد164108

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد حسن محمد164109

الشرقيةالعلمىمبصرحسين ابراهيم حسين محمد164110

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد امين حسينى محمد164111

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد زكريا محمد164112

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه السالم عبد سعيد محمد164113

الشرقيةالعلمىمبصرامين اللطيف عبد هللا عبد محمد164114

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد عالء محمد164115

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد مسلم محمد164116

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد محمد احمد محمود164117

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمود سعيد محمود164118

الشرقيةالعلمىمبصرعمر العال عبد الفتاح عبد محمود164119

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد حسن نور164120

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد العزيز عبد ياسين164121

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد عطيه خالد164122

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته العظيم عبد خالد العظيم عبد164123

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد سعيد ابراهيم164125

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد سعيد احمد164126

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على العزيز عبد احمد164127

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد عاطف احمد164128

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد الحميد عبد رضا164129

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد احمد الرحمن عبد164130

الشرقيةالعلمىمبصرعرفات العظيم عبد المنعم عبد محمد164131

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد الدايدامونى السيد عيسى محمد164132

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد مرسى السيد مرسى164133

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد احمد164134

الشرقيةالعلمىمبصرالمالكى محمد احمد محمد ابراهيم164135

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد احمد السيد حسين احمد164136

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد احمد محمد احمد164137

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عبده السيد ايسم امير164138

الشرقيةالعلمىمبصرامين احمد السيد عنتر طارق164139

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو محمد صبحى الفتاح عبد164140

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد الواحد عبد السيد عمار164141

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حموده مجدى محمد164142

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد سامى احمد164143

الشرقيةالعلمىمبصرحربى امام حامد سعيد احمد164144

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد محمد احمد164145

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد احمد اسامه164146

الشرقيةالعلمىمبصرنجم سباعى محمد نجيب محمد اسامه164147

الشرقيةالعلمىمبصرالشربينى حامد مصطفى حامد االلبانى164148
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راسبههيا

ثانههيا

ثانههيا

ن325ههيا

ن325ههيا

ثانههيا

ثانههيا

راسبههيا

راسبههيا

ثانههيا

ثانههيا

ن386ههيا

ن373ههيا

ثانههيا

ن374ههيا

ثانههيا

ثانحيان منزل

ن355حيان منزل

ن493العواسجة

ثانالعواسجة

ن437العواسجة

ثانالعواسجة

ثانالعواسجة

ن392العواسجة

ثانالعواسجة

ن393العواسجة

ن376العواسجة

ن410العواسجة

راسببالشرقية العدوة

ثانبالشرقية العدوة

ثانبالشرقية العدوة

ن393بالشرقية العدوة

راسببالشرقية العدوة

ن332بالشرقية العدوة

ثانبالشرقية العدوة

راسببالشرقية العدوة

ثانابوكبير

ن413ابوكبير

ن425ابوكبير

ن569ابوكبير

ن380ابوكبير

متخلفابوكبير
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الشرقيةالعلمىمبصرمتولى محمد السيد محمد السيد164149

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان حسن محمد سعيد سعد164150

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد على محمد الرحمن عبد164151

الشرقيةالعلمىمبصربركات امين شحاته عماد عصام164152

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد محمد عمران164153

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد الناصر عبد عمر164154

الشرقيةالعلمىمبصرخليل حسن على محمد عمرو164155

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد على هللا عبد احمد محمد164156

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد محمد احمد محمد164157

الشرقيةالعلمىمبصركوكا السيد ابراهيم السيد محمد164158

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمد السيد محمد164159

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد حسنى محمد164160

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى الخالق عبد رمضان محمد164161

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد جاد الرحمن عبد عثمان محمد164162

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد ابراهيم عدلى محمد164163

الشرقيةالعلمىمبصرجبريل محمد الرحيم عبد احمد محمود164164

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمود مصطفى محمود164165

الشرقيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم الناصر عبد ابراهيم164166

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رفعت اشرف احمد164167

الشرقيةالعلمىمبصرصالح احمد نبيل فارس164168

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد السيد محمد164169

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عزت ثروت محمد164170

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى على البديع عبد محمد164171

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سباعى ايمن كريم164172

الشرقيةالعلمىمبصرربه عبد احمد الغنى عبد احمد المنعم عبد164173

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه محمد الحميد عبد ابراهيم احمد164174

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على صديق حسام محمد164175

الشرقيةالعلمىمبصرحسبو الرحمن عبد صالح انس164176

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى عيسى طارق هللا عبد164177

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على حامد يحى ايمن164178

الشرقيةالعلمىمبصرعلى مصطفى عادل اسالم164179

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان على محمود اسالم164180

الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد محمد نجيب محمد انس164181

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى السيد محمد ايمن محمد164182

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد الحميد عبد محمود زياد164183

الشرقيةالعلمىمبصريوسف المعبود عبد الحميد عبد نبيل محمد164185

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد هللا عبد محمود164186

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الشبراوى محمد محمود164187

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان محمود مصطفى مصطفى164188

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سعيد عادل محمد164189

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد ابراهيم محمد احمد ادهم164190

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على حسين اسامه164191
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ن377ابوكبير

راسبابوكبير

ثانابوكبير

ن349ابوكبير

ن395ابوكبير

ن379ابوكبير

ن498.5ابوكبير

ثانابوكبير

ن369ابوكبير

ن350ابوكبير

ثانابوكبير

ن590ابوكبير

ن344ابوكبير

ثانابوكبير

ن326ابوكبير

ثانابوكبير

ن335ابوكبير

ن365رضوان منشأة

ن373رضوان منشأة

ثانرضوان منشأة

ن370رضوان منشأة

ن337رضوان منشأة

ن387رضوان منشأة

ن325رضوان منشأة

ن399القراموص

ثانالقراموص

ثانالقراموص

ن488القراموص

ن332القراموص

ن334القراموص

ن342فراشة

ثانفراشة

ن365فراشة

ثانفراشة

ن465هربيط

ن338هربيط

ثانهربيط

ن604هربيط

ثانهربيط

راسبهربيط

ثانبالغابة قاسم امين

ن480بالغابة قاسم امين
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الفتوح ابو على اسالم164192

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد على المنعم عبد164193

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد احمد سيد السيد محمد164195

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد صابر محمد164196

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم صالح محمد164197

الشرقيةالعلمىمبصرموسى شحاته محمد محمد164198

الشرقيةالعلمىمبصرالشوبكى محمد مهدى فتحى ابراهيم احمد164199

الشرقيةالعلمىمبصرالعزاوى محمود صبحى احمد164200

الشرقيةالعلمىمبصرالبدوى اسماعيل على المنعم عبد محمد احمد164201

الشرقيةالعلمىمبصرمحرم محمد السيد احمد مصطفى احمد164202

الشرقيةالعلمىمبصرطالب ابو محمود فتوح سامى هللا عبد164203

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد محمد احمد محمد ابراهيم على164204

الشرقيةالعلمىمبصرامين على سعيد على كريم164205

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد السيد محمد164206

الشرقيةالعلمىمبصرربيع ابراهيم السالم عبد محمد164207

الشرقيةالعلمىمبصرحسين ابراهيم احمد رضا احمد164208

الشرقيةالعلمىمبصرحافظ الغنى عبد احميد هانى164209

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العابدين زين الرحمن عبد زين164210

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سالم فتوح احمد ثروت164211

الشرقيةالعلمىمبصرالخالق عبد ابراهيم صبرى ابراهيم164212

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد الكريم عبد حسام164213

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى فريد الشبراوى اسماعيل احمد164214

الشرقيةالعلمىمبصرضيف السيد الدايم عبد السيد طالب ابو164215

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم احمد شحته احمد164216

الشرقيةالعلمىمبصرحسين السيد محمد على صابر احمد164217

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد احمد عبده احمد164218

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسن محمد احمد164219

الشرقيةالعلمىمبصرفرحان محمد سيد محمد احمد164220

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد محمود احمد164221

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد السيد اسالم164222

الشرقيةالعلمىمبصرطايع محمد محمد جمال اسماعيل164223

الشرقيةالعلمىمبصرحفناوى سالمه هاشم محمد السيد164224

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو صالح هاشم ابو صالح164225

الشرقيةالعلمىمبصراحمد بكرى ممدوح عاطف164226

الشرقيةالعلمىمبصرمطر محمد الرحمن عبد ثروت الرحمن عبد164227

الشرقيةالعلمىمبصرالقدوس عبد الدين نور محمد صالح هللا عبد164228

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار احمد ابراهيم احمد الدين على164229

الشرقيةالعلمىمبصرياسين على الحميد عبد على164230

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد مصطفى ماجد164231

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد احمد محمد164232

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عزب العزازى جمال محمد164233

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه محمد الموجود عبد الحميد عبد محمد164234
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ن352بالغابة قاسم امين

ن481بالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ن573ايوب سامى

ثانايوب سامى

ثانايوب سامى

ثانايوب سامى

ن502ايوب سامى

ن337ايوب سامى

ن330ايوب سامى

ن522ايوب سامى

ن336ايوب سامى

ثانموسى اوالد

ن344موسى اوالد

ن349موسى اوالد

راسبموسى اوالد

ن325موسى اوالد

ثانموسى اوالد

ن381.5فاقوس

ثانفاقوس

متخلففاقوس

ن375فاقوس

ن350فاقوس

ن380فاقوس

ن356فاقوس

ن427فاقوس

ن520فاقوس

ن581فاقوس

ن598فاقوس

ثانفاقوس

ن411فاقوس

ن370فاقوس

ن587فاقوس

ن527فاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

راسبفاقوس

ن478فاقوس

راسبفاقوس
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الشرقيةالعلمىمبصررفاعى محمود مجدى محمد164235

الشرقيةالعلمىمبصرسليم على حلمى ناصف محمد164236

الشرقيةالعلمىمبصرفرج الحميد عبد السيد محمود164237

الشرقيةالعلمىمبصرالستار عبد محمد ايمن مصطفى164238

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمود محمد سعد164239

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد كامل خالد كريم164240

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد احمد164241

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد عبده احمد164242

الشرقيةالعلمىمبصرفخر محمد فريد محمد احمد164243

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على حسن على164244

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السالم عبد وجيه كريم164245

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود عامر جمال محمد164246

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على على يوسف164247

الشرقيةالعلمىمبصرشكرى محمد الحميد عبد احمد164248

الشرقيةالعلمىمبصرهالل رمضان جمال محمد164249

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد جمال محمد164250

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على صالح السيد صالح164251

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على السيد سعد محمد164252

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد محمود حسن محمد164253

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد محمد164254

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد محمد محمد164255

الشرقيةالعلمىمبصررشاد محمد محمد احمد164256

الشرقيةالعلمىمبصرعياد حسن على حسن ايمن164257

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد مصطفى سمير الرازق عبد164258

الشرقيةالعلمىمبصرالستار عبد محمد امين هللا عبد164259

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته السيد محمد صالح هللا عبد164260

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى على احمد عزت164261

الشرقيةالعلمىمبصرصابر على السيد البديع عبد عالء164262

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد السيد محمد164263

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الغنى عبد محمود محمد164264

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد كامل انور مؤمن164265

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد محمد على طالب ابو164266

الشرقيةالعلمىمبصرزيد ابو الحميد عبد زيد ابو السيد احمد164267

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم الفتاح عبد ابراهيم ايمن164268

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد مصطفى عادل اكرم164269

الشرقيةالعلمىمبصرقمحاوى امين الرحمن عبد كامل احمد164270

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد ابراهيم محمد ابراهيم164271

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسن احمد محمد احمد164272

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد السيد محمد ماهر بالل164273

الشرقيةالعلمىمبصرعمران السيد محمود مختار هللا عبد164274

الشرقيةالعلمىمبصرعوض على محمد السيد معاويه164275

الشرقيةالعلمىمبصراحمد كمال مصطفى امير مصطفى164276
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ثانفاقوس

ن520فاقوس

راسبفاقوس

ثانفاقوس

ثانفاقوس

ن330فاقوس

متخلفالنمروط

ن329الصوالح

ثانالصوالح

ثانالصوالح

ن402الصوالح

ن335الصوالح

ن480الجديدة الصالحية

ن624درويش عرب

ثاندرويش عرب

ثاندرويش عرب

ن438درويش عرب

ثانالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ن609الحاجر

ن513الحاجر

ن510الشاكوشى

ن484الشاكوشى

ن338الشاكوشى

ن368.5الشاكوشى

ن414الشاكوشى

ن427الشاكوشى

ن389الشاكوشى

ثانالشاكوشى

ن438الشاكوشى

ن517الشاكوشى

ثانالديدامون

ثانالديدامون

ن334الديدامون

ثانالديدامون

ن392الديدامون

ن375الديدامون

ن440الديدامون

ثانالديدامون

ثانالديدامون

ثانالديدامون

ن508الديدامون
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الشرقيةالعلمىمبصرعسكر محمد سباعى محمد محمود164277

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد محمد اشرف164278

الشرقيةالعلمىمبصرالناجى محمد محمد الناجى164279

الشرقيةالعلمىمبصراحمد على حافظ محمد164280

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد صالح السيد الرحمن عبد164281

الشرقيةالعلمىمبصرعبده محمد السيد محمد164282

الشرقيةالعلمىمبصرالدايم عبد على السيد حسن محمد164283

الشرقيةالعلمىمبصرالشبلى امام محمد الحكيم عبد مهدى164284

الشرقيةالعلمىمبصرنوفل بريقع الدين بدر يوسف164285

الشرقيةالعلمىمبصركفافى محمد السالم عبد هاشم ابو احمد164286

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد محمد رضا احمد164287

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو السيد سامى احمد164288

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد محمد احمد164289

الشرقيةالعلمىمبصرعفيفى محمد اسماعيل اسالم164290

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمد اسالم164291

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد السيد محمد السيد164292

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد اسماعيل شهاب164293

الشرقيةالعلمىمبصريونس السيد ابراهيم السيد عادل164294

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على سعيد احمد الرحمن عبد164295

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق السيد محمد هللا عبد164296

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمود هللا عبد164297

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد السيد السميع عبد على164298

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل حسن محمد محمد164299

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى عبده صالح هانى164300

الشرقيةالعلمىمبصرعوده محمد هللا عبد انور164301

الشرقيةالعلمىمبصرعزازى محمد السيد احمد164302

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد المنعم عبد حلمى احمد164303

الشرقيةالعلمىمبصرخليل احمد خليل احمد164304

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل الدين محى ابراهيم بالل164305

الشرقيةالعلمىمبصرعلى سلمان عوده الرحيم عبد164306

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن على هللا عبد164307

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسن ابراهيم فتحى164308

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فؤاد ابراهيم فؤاد164309

الشرقيةالعلمىمبصردرويش البديع عبد محمد احمد164310

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد السيد164311

الشرقيةالعلمىمبصردياب احمد محمد محمد اسامه164312

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم ثروت محمد164313

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمد سعيد محمد164314

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد السالم عبد محمد164315

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد الحميد عبد محمد164316

الشرقيةالعلمىمبصرياسين حسين الحميد عبد محمود164317

الشرقيةالعلمىمبصرالنور ابو على السيد محمود محمد محمود164318
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ثانالديدامون

ثانالسماعنة

ثانالسماعنة

ن363السماعنة

ن438العز ميت

ن415العز ميت

ن632العز ميت

ن424العز ميت

ن409العز ميت

ن597الدميين

ن452الدميين

ن459.5الدميين

ن464الدميين

ن480الدميين

ن494الدميين

ن463الدميين

ن416الدميين

ن376الدميين

ن424الدميين

ن388الدميين

ن435الدميين

ن421الدميين

ن373الدميين

ن415الدميين

ن423النص جزيرة

ن415النص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ن372النص جزيرة

ن365النص جزيرة

ثانالنص جزيرة

ن429النص جزيرة

ن472النص جزيرة

ن333ابوشلبى

ن416ابوشلبى

ن480ابوشلبى

ن413.5ابوشلبى

ن336.5ابوشلبى

ثانابوشلبى

ثانابوشلبى

ن374.5ابوشلبى

ثانابوشلبى
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الشرقيةالعلمىمبصرهنداوى ابراهيم يوسف السيد احمد164319

الشرقيةالعلمىمبصرالدبيكى مرسى محمود السيد توفيق احمد164320

الشرقيةالعلمىمبصرحسين بدرى متولى محمد احمد164321

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد حسين اللطيف عبد انس164322

الشرقيةالعلمىمبصرالشبراوى حسن السيد رائد164323

الشرقيةالعلمىمبصرالجندى ابراهيم امين محمد خالد عصام164324

الشرقيةالعلمىمبصرالمسيدى محمد الهادى عبد محمد كريم164325

الشرقيةالعلمىمبصريونس محمد محمود ابراهيم محمد164326

الشرقيةالعلمىمبصرشميس العال عبد السيد محمد164327

الشرقيةالعلمىمبصرالجندى محمد امين محمد خالد محمد164328

الشرقيةالعلمىمبصربسطاوى اسماعيل رضا محمد164329

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته احمد منصور راضى محمد164330

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد محمود مؤمن164331

الشرقيةالعلمىمبصرحسين العزيز عبد محمد حمدى احمد164332

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد ماهر السيد عماد كريم164333

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد عماد محمد164334

الشرقيةالعلمىمبصرحسين احمد مصطفى حسين164335

الشرقيةالعلمىمبصرعلى على محمد حسام محمد164336

الشرقيةالعلمىمبصرالخالق عبد الرحمن عبد العزيز عبد محمود164337

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد احمد ابراهيم164338

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد صالح رأفت هللا عبد164339

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد صالح محمد164340

الشرقيةالعلمىمبصرطنطاوى السيد ابراهيم محمود164341

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم السيد مصطفى164342

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد عدالن لطفى احمد164343

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد ناصر احمد164344

الشرقيةالعلمىمبصرحسن عامر محمد زيد ابو محمد164345

الشرقيةالعلمىمبصرالدسوقى احمد محمد محمد السيد محمد164346

الشرقيةالعلمىمبصرسماحه السيد على عيد احمد164347

الشرقيةالعلمىمبصرعوض شحته محمد اسالم164348

الشرقيةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمد جاد محمد على164349

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور على احمد محمد164350

الشرقيةالعلمىمبصرالقعقاع محمد اسماعيل محمد164351

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد توفيق اسالم164352

الشرقيةالعلمىمبصرالجليل عبد على السعيد احمد164353

الشرقيةالعلمىمبصرفرج محمد سليمان سليمان احمد164354

الشرقيةالعلمىمبصرعلى العظيم عبد العزيز عبد السعيد164355

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان هللا عبد رفيق الرحمن عبد164356

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد توفيق محمود الرحمن عبد164357

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد على على ناصر على164358

الشرقيةالعلمىمبصرفرج كمال حسام كمال164359

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على السيد محمد164360
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ن446الحسينية

ن630الحسينية

ن465الحسينية

ن373الحسينية

ن362الحسينية

ن466الحسينية

ثانالحسينية

ن350الحسينية

ن341الحسينية

ن438الحسينية

ن431الحسينية

ن416الحسينية

ن440الحسينية

ن500ابوعامر منشأة

ن560ابوعامر منشأة

ن418ابوعامر منشأة

ثانسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

ن515سعود جزيرة

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثان(2) البقر بحر شهداء

ن473ابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

ثانابوعمر منشأة

ن461الحجر صان

ن408الحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ن332الحجر صان

ن546بالشرقية الناصرية

ن389نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن467نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن356نجم ديرب

ثاننجم ديرب
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الشرقيةالعلمىمبصرجعفر القادر عبد محمود مجدى محمد164361

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم محمد محمود164362

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رمضان اسماعيل مصطفى164363

الشرقيةالعلمىمبصرالشربينى مصطفى رفيق مصطفى164364

الشرقيةالعلمىمبصرسالم حسين يوسف عاطف يوسف164365

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد سماحه ياسر احمد164366

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على عزت على164367

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه السعيد محمد احمد164368

الشرقيةالعلمىمبصرالحلوانى الجواد عبد عطيه احمد انس164369

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمد عطيه اشرف انس164370

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد سالمه محمود عمر164371

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد الجواد عبد منصور محمد164372

الشرقيةالعلمىمبصرخفاجى حسن محمد طارق الفاروق164373

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد ابراهيم محمد بكر ابو164374

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور العظيم عبد السيد احمد164375

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد عبده هللا عبد164376

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فتحى محمد فتحى164377

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رشدى محمود كريم164378

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على جمال محمد164379

الشرقيةالعلمىمبصرفضل محمد رضا محمود164380

الشرقيةالعلمىمبصرمنسى موسى صابر الرحمن عبد164381

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان كمال عوض عمرو164382

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد سالمه السيد مصطفى164383

الشرقيةالعلمىمبصرالنقيطى هللا عبد محمود ياسر الرحمن عبد164384

الشرقيةالعلمىمبصرالنبراوى مصطفى احمد احمد عمر164385

الشرقيةالعلمىمبصرالدين نور سبيت احمد محمد164386

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد احمد الرحمن عبد محمود164387

الشرقيةالعلمىمبصرالوعر الفتاح عبد فتحى السيد احمد164388

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد الغنى عبد محمد احمد164389

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد مصيلحى رجب رضا اسالم164390

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد السيد على هللا عبد164391

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار طه حسن محمد نور164392

الشرقيةالعلمىمبصرشاهين تهامى اسماعيل تهامى احمد164393

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد محمود حمزه164394

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد زناتى ياسر الرحمن عبد164395

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم تهامى توفيق سعيد محمد164396

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد موسى محمود مصطفى164397

الشرقيةالعلمىمبصرالواحد عبد احمد احمد محمد احمد164398

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه الستار عبد ربيع الستار عبد164399

الشرقيةالعلمىمبصربطل العزيز عبد مرسى العزيز عبد164400

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى السميع عبد فهيم محمد محمود164401

الشرقيةالعلمىمبصرعزب محمود محمد ابراهيم164402
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ثاننجم ديرب

ن419نجم ديرب

ن346نجم ديرب

ن331نجم ديرب

ثاننجم ديرب

ن439العصايد

ن475العصايد

ن339اكوة

ن368اكوة

ن380اكوة

ثاناكوة

ن461اكوة

ن522المناصافور

ثانالهوابر

ن439الهوابر

ثانالهوابر

ن374الهوابر

ن412الهوابر

ثانالهوابر

ن435الهوابر

ثانالقمح منيا

ثانالقمح منيا

ن490القمح منيا

ن517بالشرقية الجديدة

ن549بالشرقية الجديدة

ن355الصعايدة كفر

ن327الصعايدة كفر

ثانعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ن329عامر بيشة

راسبعامر بيشة

ثانعامر بيشة

ن499بشلشلمون النور

ن347بشلشلمون النور

ن447بشلشلمون النور

ن414بشلشلمون النور

ن423بشلشلمون النور

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن369بشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبشلشلمون ابوبكر

ن363بشار ميت
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الشرقيةالعلمىمبصرعطيه عطيه سليمان ابراهيم احمد164403

الشرقيةالعلمىمبصرمراد محمود محمود ايمن احمد164404

الشرقيةالعلمىمبصريوسف احمد طلعت احمد164405

الشرقيةالعلمىمبصرمشتهرى هللا عبد محمد احمد164406

الشرقيةالعلمىمبصرخليل خضرى الطيب ممدوح احمد164407

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد فتحى صبحى خالد164408

الشرقيةالعلمىمبصرخيرى الفتاح عبد جوهر محمد164409

الشرقيةالعلمىمبصرالكرف متولى محمد صالح مصطفى164410

الشرقيةالعلمىمبصرسالم شعبان السيد خالد164411

الشرقيةالعلمىمبصرمسلم ابو السيد فوزى محمود164412

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد المعز عبد احمد ياسر164413

الشرقيةالعلمىمبصرالفوال ابراهيم السيد ابراهيم اسامه164414

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى سليمان عيسى اسالم164415

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد امين فتحى هالل اسالم164416

الشرقيةالعلمىمبصراالخرس السيد الحليم عبد جمال حسام164417

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى محمد مصطفى حسام164418

الشرقيةالعلمىمبصرشعالن احمد على محمد حسن164419

الشرقيةالعلمىمبصرالخوانكى اسماعيل ابراهيم ابراهيم عاصم164420

الشرقيةالعلمىمبصرالحسنى خليل على محمد على164421

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد حسنين العظيم عبد كريم164422

الشرقيةالعلمىمبصرعياد محمد المحسن عبد سامح محسن164423

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عقل طاهر احمد محمد164424

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد احمد محمد164425

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الوهاب عبد العزيز عبد رضا محمد164426

الشرقيةالعلمىمبصرالنجا ابو ابراهيم زايد زايد محمد164427

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد محمود احمد محمود محمد164428

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمود احمد محمود164429

الشرقيةالعلمىمبصرالجليل عبد الدين صالح محمد محمود164430

الشرقيةالعلمىمبصرالغلبان محمد مصطفى رضا مصطفى164431

الشرقيةالعلمىمبصرالجليل عبد حسن صبحى السيد نادر164432

الشرقيةالعلمىمبصرمحفوظ العظيم عبد محمد وسيم164433

الشرقيةالعلمىمبصرحسنين حسنين احمد السيد انس164434

الشرقيةالعلمىمبصرالجرف حامد عبده خالد محمد164435

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد العظيم عبد مسعود محمد164436

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى على فؤاد محمد احمد164437

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم خليل صبحى هانى صبحى164438

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور سليمان منصور محمد عمار164439

الشرقيةالعلمىمبصربغدادى مصطفى بغدادى سليمان نادر164440

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسن عرفه احمد164441

الشرقيةالعلمىمبصرهالل حسن محمد صبحى محسن احمد164442

الشرقيةالعلمىمبصرعلى المعز عبد صابر وليد احمد164443

الشرقيةالعلمىمبصرمرزوق على احمد محمد هللا عبد164444
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ن387بشار ميت

ن378بشار ميت

ن411بشار ميت

ن338بشار ميت

ن585بشار ميت

ن450.5بشار ميت

ن468بشار ميت

ثانالقبلى الزقازيق كفر

راسبمشهور سالم

راسبمشهور سالم

ن555مشهور سالم

ن449بلبيس

ن569بلبيس

ن422بلبيس

ثانبلبيس

ن325بلبيس

ثانبلبيس

ن471بلبيس

ن364بلبيس

ن355بلبيس

ن338بلبيس

ن403بلبيس

ن353بلبيس

ن345بلبيس

ثانبلبيس

ن339بلبيس

ن576بلبيس

ن376بلبيس

ثانبلبيس

ثانبلبيس

ثانبلبيس

ن492بلبيس

ثانبلبيس

ثانبلبيس

ن427المالح الحميد عبد

ن539المالح الحميد عبد

ن366المالح الحميد عبد

ن389المالح الحميد عبد

ثانالرمل انشاص

ن610الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالرمل انشاص
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الشرقيةالعلمىمبصرحسانين ضيف محمد الفتاح عبد محمد164445

الشرقيةالعلمىمبصرطاحون احمد محمد عماد محمد164446

الشرقيةالعلمىمبصرعيد سالم سالم سليمان عيد محمد164447

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاد على حامد فريح محمود164448

الشرقيةالعلمىمبصرالجزار مصطفى رشاد رأفت محمد164449

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل رجب الحميد عبد احمد164450

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن صالح حسن امير164451

الشرقيةالعلمىمبصرالسعداوى امين محمد ايمن محمد164452

الشرقيةالعلمىمبصرالجزار محمد اللطيف عبد الحكيم عبد محمد164453

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه عدوى محمود محمد164454

الشرقيةالعلمىمبصرعيد محمد احمد العزيز عبد نبيل محمد164455

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد سليم اسماعيل رضا مصطفى164456

الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد اللطيف عبد سامى احمد164457

الشرقيةالعلمىمبصرسالم حسن رمضان سامى رمضان164458

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الباسط عبد محمد164459

الشرقيةالعلمىمبصرالمدبولى محمد محمد فهمى جمال محمد164460

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد صالح سيد حامد يوسف164461

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهبم محمد ابراهيم164462

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد شوقى احمد164463

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الكريم عبد خالد حذيفه164464

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الفتاح عبد جمعه عمر164465

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسن نادر محمد164466

الشرقيةالعلمىمبصرعلى مسعود سعد مختار164467

الشرقيةالعلمىمبصرالشحات محمد طه السيد سامى164469

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد محمد احمد عادل164470

الشرقيةالعلمىمبصرمندور محمد حسن الصادق الرحمن عبد164471

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه االمام عطيه محمد مؤمن164472

الشرقيةالعلمىمبصرسالم على محمد محمد164473

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد كمال مطيع ابراهيم164474

الشرقيةالعلمىمبصردرويش حسانين اشرف اسالم164475

الشرقيةالعلمىمبصرالديب السيد حافظ السيد بالل164476

الشرقيةالعلمىمبصرالخريبى احمد المجيد عبد محمد حسن164477

الشرقيةالعلمىمبصرفرج على محمود العزيز عبد محمود164478

الشرقيةالعلمىمبصرالشافعى احمد دعبس احمد164479

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد العظيم عبد الرحمن عبد احمد164480

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد فهمى خالد اسالم164481

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد احمد حسام164482

الشرقيةالعلمىمبصرخليل الواحد عبد التواب عبد رامز164483

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد احمد رمضان164484

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد احمد رمضان الرحمن عبد164485

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود السيد محمد الرحمن عبد164486

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم فادى164487
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ن619الرمل انشاص

ن358الرمل انشاص

ن549الرمل انشاص

ن572الرمل انشاص

ثانالرمل انشاص

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن545النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن372النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن452البالشون

راسبالبالشون

راسبالبالشون

ثانالشرقية السالم

ثانالشرقية السالم

ن368النموذجى خميس فؤاد

ن423النموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن543النموذجى خميس فؤاد

ن443النموذجى خميس فؤاد

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن519النموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانالنموذجى جويفل عاصم

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ثانرمضان من العاشر

ن350ابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ن359ابوحماد

ثانابوحماد

ن400ابوحماد

ن389ابوحماد

ن366ابوحماد

ثانابوحماد
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الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم فارس164488

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد عبده محمد164489

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم احمد هاشم محمد164490

الشرقيةالعلمىمبصررمضان محمد ياسر محمد164491

الشرقيةالعلمىمبصرزيتون على بكرى السيد محمود مصطفى164492

الشرقيةالعلمىمبصراالسيوطى محمد محمود يوسف164493

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد احمد معاذ164494

الشرقيةالعلمىمبصرربيع احمد حسن اسامه ايمن164495

الشرقيةالعلمىمبصرفهمى سعيد المنعم عبد هللا عبد164496

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد سعيد اشرف164497

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم سعد ابراهيم164498

الشرقيةالعلمىمبصرعلوان محمد سعيد ابراهيم164499

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود ميهوب اشرف احمد164500

الشرقيةالعلمىمبصردهمش حسين السيد على احمد164501

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل اسماعيل محمد احمد164502

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عامر خالد عامر164503

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل محمد هللا عبد164504

الشرقيةالعلمىمبصرحموده محمد شكرى عمر164505

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه على ابراهيم حمدى محمد164506

الشرقيةالعلمىمبصرقيشاوى محمود السيد محمد محمود164507

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد محمد نبيل اسالم164508

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد شاهر164509

الشرقيةالعلمىمبصرداؤد على صالح محمد السيد محمد164510

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد رجب محمد164511

الشرقيةالعلمىمبصرعاقل سعد الشحات محمود164512

الشرقيةالعلمىمبصردهشان محفوظ امين معاز164513

الشرقيةالعلمىمبصراحمد على حسن احمد164514

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه فتحى اشرف الرحمن عبد164515

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السالم عبد محمد السالم عبد164516

الشرقيةالعلمىمبصرالعطوى محمود محمد محمود164517

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد عطيه رضا احمد164518

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد سمير محمد اسماعيل164519

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد منصور الصبور عبد خالد164520

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد عيسى هللا عبد الرحمن عبد164521

الشرقيةالعلمىمبصرنصر بيومى محمود على164522

الشرقيةالعلمىمبصرموسى هللا عبد السيد محمد164523

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد الوهاب عبد محمود محمد محمود164524

الشرقيةالعلمىمبصرحسين قطب حسين العزيز عبد خالد164525

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد محمد مصباح محمد164526

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمد ممدوح محمد164527

الشرقيةالعلمىمبصربيومى احمد ابراهيم عاطف ابراهيم164528

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى قطب محمد على164529
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ثانابوحماد

ن392ابوحماد

ن409ابوحماد

ن340ابوحماد

ن538ابوحماد

ن325ابوحماد

ثانابوحماد

ثانابوحماد

ن360ابوحماد

ثانابوحماد

ن350القطاوية

ن374القطاوية

ثانالقطاوية

ن345القطاوية

ن425القطاوية

ن366القطاوية

ن372القطاوية

ن398القطاوية

ن425القطاوية

ن363القطاوية

ن382عمريط

ن371عمريط

ثانعمريط

ثانعمريط

ثانعمريط

ن478عمريط

ن368الخيس

ثانالخيس

ن390عليم

ن325عليم

ن342الجعفرية

ن377الجعفرية

ثانالجعفرية

ن403الجعفرية

ن357الجعفرية

ن344.5الجعفرية

ثانالجعفرية

ن348القرين

ن388القرين

ن442القرين

ن480الحرمين

ن357الحرمين
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الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد السالم عبد الحميد عبد كريم164530

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد الحميد عبد عيد مصطفى164531

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد يوسف السيد يوسف164532

الشرقيةالعلمىمبصرعلوان محفوظ عيسى محمد ابراهيم164533

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد المعز عبد محمد ابراهيم164534

الشرقيةالعلمىمبصراحمد على امام ناصر احمد164535

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد رجب اسامه164536

الشرقيةالعلمىمبصرعاشور العاطى عبد الفتاح عبد خالد محمود164537

الشرقيةالعلمىمبصرعاشور العاطى عبد الصمد عبد هشام محمود164538

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد محمد مصطفى164539

الشرقيةالعلمىمبصرسالم خليل على محروس انس164540

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد هللا عبد164541

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الحليم عبد الناصر عبد عمار164542

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد عادل ابراهيم164543

الشرقيةالعلمىمبصرسليم السيد محمد ابراهيم164544

الشرقيةالعلمىمبصرعيد العزيز عبد صبحى احمد164545

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه ابراهيم محمد احمد164546

الشرقيةالعلمىمبصربالسى السيد فوزى اسالم164547

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم خليل فتحى السيد164548

الشرقيةالعلمىمبصرغريب محمد محمد السيد164549

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد اللطيف عبد ايهاب164550

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد حسن حسام164551

الشرقيةالعلمىمبصرحفنى الرحمن عبد ابراهيم على164552

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد صالح محمد164553

الشرقيةالعلمىمبصراحمد منصور ايمن نور164554

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد ابراهيم السيد عاطف164555

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد السيد فراج الحميد عبد فراج164556

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود اسماعيل خفاجه محمد164557

الشرقيةالعلمىمبصرسليم احمد عزوز احمد الرحمن عبد164558

الشرقيةالعلمىمبصراباظه فؤاد محمد بهجت محمد164559

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السميع عبد حسين ابراهيم164560

الشرقيةالعلمىمبصرهنداوى احمد ابراهيم خالد ابراهيم164561

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عارف ابراهيم مهدى ابراهيم164562

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه احمد صالح احمد164563

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان احمد اللطيف عبد الرحمن عبد احمد164564

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد حامد ايمن عمار164565

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد القادر عبد السيد عمر164566

الشرقيةالعلمىمبصرامين سعيد احمد عمرو164567

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد السيد محمد164568

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد السيد صالح محمد164569

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم محمد احمد محمود164570

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد المنعم عبد محمد محمود164571
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ن338الحرمين

ن362الحرمين

ن373الحرمين

ن332االسدية

ن344االسدية

ن374بحطيط

ن396بحطيط

ن349بحطيط

ن341بحطيط

ن604بحطيط

راسبجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

ثانجبيل الشيخ

ثانردين ميت

ن492ردين ميت

ثانردين ميت

ن372ردين ميت

ثانردين ميت

ثانردين ميت

ثانردين ميت

ثانردين ميت

ثانردين ميت

ن486ردين ميت

ن510ردين ميت

ن356ردين ميت

ن332الحلمية

ثانالحلمية

ثانالحلمية

ن388الصوة

ن389الصوة

ن398صقر كفر

ن388صقر كفر

ثانصقر كفر

ثانصقر كفر

ن491صقر كفر

ثانصقر كفر

ن477صقر كفر

ن500صقر كفر

ن419صقر كفر

ن419صقر كفر

ثانصقر كفر

متخلفصقر كفر
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمد البديع عبد مصطفى164572

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد العظيم عبد هللا عبد مصطفى164573

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمد احمد نبيل164574

الشرقيةالعلمىمبصرخليل عباس احمد ابراهيم164575

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى احمد اسماعيل احمد164576

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد محمد احمد164577

الشرقيةالعلمىمبصرعوض يوسف العوضى على الرحمن عبد164578

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد اللطيف عبد محمد164579

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد مازن عثمان محمد164580

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور احمد عثمان اسامه164581

الشرقيةالعلمىمبصرمجاهد البديع عبد محمد اشرف164582

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد ابراهيم السيد164583

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد احمد حسام164584

الشرقيةالعلمىمبصرسليم ابراهيم الغنى عبد عمر164585

الشرقيةالعلمىمبصرمطاوع العال عبد محمد عمر164586

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد راتب ابراهيم محمد164587

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد رشدى محمد محمود164588

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحليم عبد صالح وليد164589

الشرقيةالعلمىمبصرعامر محمد على عثمان احمد164590

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على القادر عبد مصطفى احمد164591

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد مصطفى طه مصطفى164593

الشرقيةالعلمىمبصرحجاب محمد السيد سمير ابراهيم164594

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم اسماعيل محمد محمد ابراهيم164595

الشرقيةالعلمىمبصرزين عطيه محمد احمد الدين ضياء احمد164596

الشرقيةالعلمىمبصراحمد فرج محمد عيد حاتم164597

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد احمد حازم الرحيم عبد164598

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد الشافعى الغنى عبد164599

الشرقيةالعلمىمبصرانس علوان صالح فارس164600

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد فتحى احمد محمد164601

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد حامد محمود محمد164602

الشرقيةالعلمىمبصربركات ابراهيم محمود ابراهيم هللا عبد164603

الشرقيةالعلمىمبصراحمد هاشم صالح عمر164604

الشرقيةالعلمىمبصرسرور محمود محمد احمد محمود164605

الشرقيةالعلمىمبصرمجاهد مجاهد السيد محمود164606

الشرقيةالعلمىمبصريوسف فرحات محمد محمود164607

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد الرحيم عبد ممدوح164608

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد السيد ثروت احمد164609

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد حسن حسن احمد164610

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد السالم عبد احمد164611

الشرقيةالعلمىمبصرعقل على شعبان على164612

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد تميمى االمام عالء164613

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل احمد محمد فؤاد164614
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ن366صقر كفر

ن466صقر كفر

ن497صقر كفر

ن520الصورة

ن388الصورة

ن391الصورة

ثانالصورة

ن482الصورة

ن373الصورة

ثانابوحريز

ن403ابوحريز

ن347ابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ثانابوحريز

ن349ابوحريز

ن366ابوحريز

ن416ابوحريز

راسبنجاح الشيخ

ن491نجاح الشيخ

ن362نجاح الشيخ

ثانصقر اوالد

راسبصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ن414صقر اوالد

ثانصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ثانصقر اوالد

ثاناالزهار قصاصين

ن359االزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ن339االزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

ثاناالزهار قصاصين

راسبالصوفية

راسبالصوفية

ثانالصوفية

ثانالصوفية

راسبالصوفية

راسبالصوفية
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الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد الوهاب عبد عماد محمد164615

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد خالد محمد164616

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد شلبى ياسر164617

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد محمد بهاء احمد164618

الشرقيةالعلمىمبصرعطا الرحمن عبد على فتحى على احمد164619

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمدى العزيز عبد ياسر احمد164620

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى محمد الحميد عبد صالح الحميد عبد164621

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار محمد محمد الباسط عبد محمد164622

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود يوسف صالح عزت محمد164623

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد سعيد طلعت احمد164624

الشرقيةالعلمىمبصرالدين شمس هللا عبد حسن عادل هللا عبد164625

الشرقيةالعلمىمبصرجناحه محمد احمد سعيد المنعم عبد164626

الشرقيةالعلمىمبصريوسف على يحيى عمر164627

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عزيز ناصر محمد164628

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد منير الحميد عبد رمضان ابراهيم164629

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد مصباح محمد عادل امام164630

الشرقيةالعلمىمبصرقنديل على محمد سامح سفيان164631

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محيى سمير محمد164632

الشرقيةالعلمىمبصراحمد كفافى محمد عمران محمود164633

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد العال ابو محمد محمود اسامه164634

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد حسن حجازى كريم164635

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد احمد محمد164636

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى السيد مصطفى محمد محمود164637

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى السيد ثروت السيد164638

الشرقيةالعلمىمبصرغريب محمد الحكيم عبد محمد164639

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو ابراهيم العال عبد هاشم محمد164640

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد ادهم164641

الشرقيةالعلمىمبصرضيف على احمد على احمد164642

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد احمد محمود محمد محمود164643

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمود السيد مصطفى164644

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد خليل محمد ابراهيم164645

الشرقيةالعلمىمبصرنصر حسن محمد ابراهيم164646

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود عاطف احمد164647

الشرقيةالعلمىمبصرسليم حلمى ابراهيم ممدوح احمد164648

الشرقيةالعلمىمبصرقطب الرحمن عبد فؤاد احمد حسين164649

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد عبده محمد هللا عبد164650

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل صبحى صابر هللا عبد164651

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد اسماعيل محمد عالء164652

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على حافظ محمد164653

الشرقيةالعلمىمبصرخليل محمد الرؤف عبد محمد164654

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمود عثمان ابراهيم اسامه احمد164655

االسماعيليةالعلمىمبصرالمطلب عبد امين انور الدين بدر احمد164656
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ثانالصوفية

ثانتلراك

ثانتلراك

راسبالسوق مشتول

ن333السوق مشتول

ن366السوق مشتول

ن598السوق مشتول

ثانالسوق مشتول

ثانالسوق مشتول

ثانابراش كفر

ثانابراش كفر

ن383ابراش كفر

ن479دهمشا

ن343دهمشا

ن341النموذجى مكه

ن357النموذجى مكه

ثانبالشرقية المحمودية

ثانبالشرقية المحمودية

ن341بالشرقية المحمودية

ثانالنموذجى الصفوة

ثانالنموذجى الصفوة

ثانالنموذجى الصفوة

متخلفالنموذجى الصفوة

راسببالشرقية جهينة

ثانبالشرقية جهينة

ثانبالشرقية جهينة

ثانبالشرقية جهينة

ثانبالشرقية جهينة

ثانالنموذجى صقر كفر

ن473النموذجى صقر كفر

ثانحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

ثانحافظ بكفر ابوبكر

ثانحافظ بكفر ابوبكر

راسبحافظ بكفر ابوبكر

ثانحافظ بكفر ابوبكر

ثانحافظ بكفر ابوبكر

ثانحافظ بكفر ابوبكر

ن351االسماعيلية

ن336.5االسماعيلية
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االسماعيليةالعلمىمبصرشعنون مصطفى محمد خالد احمد164657

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم رشاد محمد احمد محمد احمد164658

االسماعيليةالعلمىمبصرشعبان زيد ابو سيد اسالم164659

االسماعيليةالعلمىمبصرعمر محمد حسن سالم حسام164660

االسماعيليةالعلمىمبصرسالمه صالح محمود محمود صديق164661

االسماعيليةالعلمىمبصرعمر محمد محمود جمال الرحمن عبد164662

االسماعيليةالعلمىمبصرمرزق عايد القادر عبد الرحمن عبد164663

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد طه السيد محمد هللا عبد164664

االسماعيليةالعلمىمبصرهللا عطا هللا عبد وافى محمد عثمان164665

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى حسين على كريم164666

االسماعيليةالعلمىمبصربدوى محمد احمد محمد ابراهيم محمد164667

االسماعيليةالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد احمد محمد164668

االسماعيليةالعلمىمبصرخليل محمد خليل محمد164669

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد خميس المولى عبد محمد164670

االسماعيليةالعلمىمبصرعياد محمد يحى محمود164671

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد شنان الباسط عبد الياس164672

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم محمد امين غريب محمد164673

االسماعيليةالعلمىمبصرالمطلب عبد محمد وائل محمد164674

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى محمد العابدين زين احمد164675

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد محمد مصطفى احمد164676

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن الرءوف عبد اشرف حسن164677

االسماعيليةالعلمىمبصرعبده فتحى محمد زياد164678

االسماعيليةالعلمىمبصرالرحيم عبد حسين الدين حسام الرحمن عبد164679

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد محمد خالد الرحمن عبد164680

االسماعيليةالعلمىمبصرسيد حسن سيد الرحمن عبد164681

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد محمود عادل الرحمن عبد164682

االسماعيليةالعلمىمبصرعطيه حمدى عماد الرحمن عبد164683

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد الغنى عبد ناصر الغنى عبد164684

االسماعيليةالعلمىمبصراللطيف عبد هللا عبد رمضان هللا عبد164685

االسماعيليةالعلمىمبصرالفتاح عبد على محمد مؤمن164686

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمود احمد ابراهيم محمد164687

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم كمال حسن محمد164688

االسماعيليةالعلمىمبصرخضرى محمد كمال محمد164689

االسماعيليةالعلمىمبصريونس محمود احمد محمود164690

االسماعيليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود محمد محمود164691

االسماعيليةالعلمىمبصرالموجود عبد يوسف محمود مصطفى164692

االسماعيليةالعلمىمبصرلبيب محمد حبيب مهند164693

االسماعيليةالعلمىمبصرالجليل عبد القادر عبد انور نصر164694

االسماعيليةالعلمىمبصرعليوه محمد الهادى عبد احمد164695

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن على محمد العابدين زين164696

االسماعيليةالعلمىمبصرالعزيز عبد كمال حسين هللا عبد164697

االسماعيليةالعلمىمبصرحسنين الرحمن عبد محمود عمر164698
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ن394االسماعيلية

ن557االسماعيلية

ن339االسماعيلية

ن382االسماعيلية

ن609االسماعيلية

ن354االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن369االسماعيلية

ن382االسماعيلية

ن381االسماعيلية

ن332.5االسماعيلية

ن387االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن355االسماعيلية

ن419االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن340االسماعيلية

ن336االسماعيلية

ن413النموذجى نوح ال

ن474النموذجى نوح ال

ن362.5النموذجى نوح ال

ن374النموذجى نوح ال

ن417النموذجى نوح ال

ثانالنموذجى نوح ال

ن341النموذجى نوح ال

ن361النموذجى نوح ال

ن550النموذجى نوح ال

ن514النموذجى نوح ال

ن553النموذجى نوح ال

ن406النموذجى نوح ال

ن384.5النموذجى نوح ال

ن443النموذجى نوح ال

ن457النموذجى نوح ال

ن396النموذجى نوح ال

ن510النموذجى نوح ال

ن397النموذجى نوح ال

ن424النموذجى نوح ال

ن400النموذجى نوح ال

ن347فايد

ن354فايد

ثانفايد

ن384فايد
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االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد احمد الباسط عبد احمد164699

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد محمود محمد احمد164700

االسماعيليةالعلمىمبصرهاشم السالم عبد هالل احمد164701

االسماعيليةالعلمىمبصرفرج عباس السيد محمد اسالم164702

االسماعيليةالعلمىمبصرالرازق عبد الكريم عبد اكرم الرحمن عبد164703

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم حسن الدين نصر على164704

االسماعيليةالعلمىمبصرالصمد عبد سعيد باسم كريم164705

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن العظيم عبد ابراهيم محمد164706

االسماعيليةالعلمىمبصرعباس ابراهيم جمال محمد164707

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد حمزه هشام محمد164708

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى الكافى عبد العزيز عبد مصطفى164709

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى عثمان محمد مصطفى164710

االسماعيليةالعلمىمبصرسالم نصار هللا عبد الرحمن عبد164711

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد السميع عبد هللا عبد عمر164712

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد الستار عبد عادل احمد164713

االسماعيليةالعلمىمبصرحسانين محمد محمود احمد164714

االسماعيليةالعلمىمبصربيومى قرنى محمد سيد محمد164715

االسماعيليةالعلمىمبصرمهدى عابد عادل ابراهيم164716

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد على السيد محمد ابراهيم164717

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم زهير عاطف زهير164718

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم السيد ابراهيم الرحمن عبد164719

االسماعيليةالعلمىمبصرسالم عماره محمد عماره164720

االسماعيليةالعلمىمبصرزاده سامى ماهر احمد164721

االسماعيليةالعلمىمبصرسعد متولى مسعد احمد164722

االسماعيليةالعلمىمبصرسالم حماد العاطى عبد بسام164723

بورسعيدالعلمىمبصرالكيالنى عبده محمود احمد164724

بورسعيدالعلمىمبصركشك عوض ابراهيم اشرف خالد164725

بورسعيدالعلمىمبصرقويله فؤاد احمد محمود خالد164726

بورسعيدالعلمىمبصرالوصيف محمد الوصيف احمد محمد164727

بورسعيدالعلمىمبصرالعطوى مرسى محمد زكريا عادل164728

بورسعيدالعلمىمبصرعشرى حجازى السيد يوسف164729

السويسالعلمىمبصرمحمود السيد سامى السيد164730

السويسالعلمىمبصرعلى نصر مدحت جابر164731

السويسالعلمىمبصرالليل ابو نعمان محمود زيد164732

السويسالعلمىمبصرمحمد عبده ابراهيم عبده164733

السويسالعلمىمبصرالحليم عبد بيومى هانى هللا عبد164734

السويسالعلمىمبصرطالب ابو الدين سعد عنتر الرحمن عبد164735

السويسالعلمىمبصرعلى محمد عاطف على164736

السويسالعلمىمبصرالليل ابو نعمان سيد هللا عبد164737

السويسالعلمىمبصرمحمود كامل محمد هللا عبد164738

السويسالعلمىمبصرسليمان احمد سليمان عمر164739

السويسالعلمىمبصرالعال عبد طه العال عبد طه164740
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ن383ابوراجح

ثانابوراجح

ثانابوراجح

ثانابوراجح

ثانابوراجح

ثانابوراجح

ثانابوراجح

ثانابوراجح

ثانابوراجح

ثانابوراجح

ثانابوراجح

ن414ابوراجح

ثانجبر محمد

ثانجبر محمد

ن387الكبير التل

ثانالكبير التل

ثانالكبير التل

راسبغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ن361شرق القنطرة

ن356شرق القنطرة

ثانالتجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

ثانالتجريبى الزهور

راسبالتجريبى الزهور

راسبالهادى عبد سالم

راسبالهادى عبد سالم

ن327.5السويس

راسبالسويس

راسبالسويس

ثانالسويس

ن331السويس

ثانالسويس

ثانالسويس

ثانالسويس

راسبالسويس

ثانالسويس

ثانالسويس
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السويسالعلمىمبصرناصف السيد السيد السيد محمد164741

السويسالعلمىمبصرمرغنى احمد اشرف محمود164742

السويسالعلمىمبصرالخزرجى على ابراهيم محمود164743

السويسالعلمىمبصرعلى محمود بدر محمد164744

السويسالعلمىمبصرربيعى محمد محمود جمال محمود164745

السويسالعلمىمبصرمحمد عيد احمد هشام164746

السويسالعلمىمبصرمحمد بوسف ابراهيم يوسف164747

السويسالعلمىمبصرمحمد محسن عادل محمد164748

السويسالعلمىمبصرمرسى هاشم السيد احمد164749

السويسالعلمىمبصرعلى السيد مجدى حازم164750

السويسالعلمىمبصررشوان شحاته محمد الرحمن عبد164751

السويسالعلمىمبصرمصطفى محمد احمد محمد164752

السويسالعلمىمبصرغيث محمد عماد محمد164753

سيناء شمالالعلمىمبصرالمسدى محمود على محمود زياد164754

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد سيد حسن كريم164755

سيناء شمالالعلمىمبصرزيبان مصلح كامل عصام164757

سيناء شمالالعلمىمبصرالصمد عبد هللا عبد العزيز عبد هللا عبد164758

سيناء جنوبالعلمىمبصرالفتاح عبد محمود سعيد اسامه164759

سيناء جنوبالعلمىمبصرحمد الحميد عبد محمد اشرف164760

سيناء جنوبالعلمىمبصرسالم محمد احمد عمار164761

البحيرةالعلمىمبصرالجهمى محمد فرج ابراهيم164762

البحيرةالعلمىمبصرعثمان طه حسن اسامه164763

البحيرةالعلمىمبصرالنوام احمد امين محمد164764

البحيرةالعلمىمبصرمتولى محمد احمد يسرى ايمن محمد164765

البحيرةالعلمىمبصرمحمد عيسى مسعد رمضان محمد164766

البحيرةالعلمىمبصرعلى حسن القادر عبد فرج محمد164767

البحيرةالعلمىمبصرمصباح محمد ماذن محمد164768

البحيرةالعلمىمبصروهبه الجواد عبد محمد محمد164769

البحيرةالعلمىمبصرالبرى العظيم عبد محمود محمد164770

البحيرةالعلمىمبصراحمد العاطى عبد محمد هشام محمد164771

البحيرةالعلمىمبصرالدبابى منصور السعيد احمد164772

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى الحسن ابو حسين العباس ابو اسالم164773

البحيرةالعلمىمبصرالكشحت عوض هللا هيبه عوض الدين حسام164774

البحيرةالعلمىمبصرقرواش على فتحى محمد هللا عبد164775

البحيرةالعلمىمبصرالعريان على المقصود عبد نبيل هللا عبد164776

البحيرةالعلمىمبصرطلبه سعد محمد الوهاب عبد164777

البحيرةالعلمىمبصرغراره ابو ابراهيم شحاته احمد محمد164778

البحيرةالعلمىمبصرقرواش على فتحى عطا محمد164779

البحيرةالعلمىمبصرالكنفانى محمود السعيد مصطفى محمد164780

البحيرةالعلمىمبصرالعريان على البارى عبد نعمان محمد164781

البحيرةالعلمىمبصرصومع محمد محمود فتحى محمود164782

البحيرةالعلمىمبصرالسيد محمد عيسى مهدى محمود164783
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راسبالسويس

ثانالسويس

ن559السويس

ثانالسويس

راسبالسويس

ثانالسويس

ثانالسويس

ثانالسويس

ن364النموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

راسبالعريش

ثانالعريش

ن370الماسورة

ن451(الحسين االمام) اكتوبر6

ثانالطور

ن368سدر رأس

ن521سدر رأس

ن611دمنهور

ن401دمنهور

ن370دمنهور

ن370دمنهور

ن407دمنهور

ن368دمنهور

ثاندمنهور

ن588دمنهور

ن331دمنهور

ن380دمنهور

ثانشرنوب

ن380.5شرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب

ن404شرنوب

راسبشرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب
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البحيرةالعلمىمبصرحجازى احمد حجازى العاطى عبد نادر164784

البحيرةالعلمىمبصرحجازى المجيد عبد محمد المجيد عبد نادر164785

البحيرةالعلمىمبصرسعيد دسوقى الحميد عبد منصور وسام164786

البحيرةالعلمىمبصرالدين نصر نصر الغنى عبد شعبان يوسف164787

البحيرةالعلمىمبصرمتموح الغنى عبد خالد احمد164788

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد هللا عبد الهادى عبد احمد164789

البحيرةالعلمىمبصرسليمان محمد جمال اسامه164790

البحيرةالعلمىمبصرهللا جاب راغب هللا جاب انور164791

البحيرةالعلمىمبصرشناف ابو محمد حمام ايمن164792

البحيرةالعلمىمبصرراغب الحليم عبد هللا خير مؤمن164793

البحيرةالعلمىمبصرعويضه ابراهيم محمود مجدى محمد164794

البحيرةالعلمىمبصرالحماسى يوسف رياض يوسف محمد164795

البحيرةالعلمىمبصرونس احمد الشحات سامح164796

البحيرةالعلمىمبصررسالن مهنا صابر سعيد صابر164797

البحيرةالعلمىمبصرشرف منصور احمد سعد اشرف طارق164798

البحيرةالعلمىمبصريونس محمد رجب محمد عطيه164799

البحيرةالعلمىمبصرخميس سالم محمد على فارس164800

البحيرةالعلمىمبصردسوقى على النبى عبد ابراهيم محمد164801

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد اسماعيل حمدى اسامه محمد164802

البحيرةالعلمىمبصرعثمان محمد السيد سالمه محمد164803

البحيرةالعلمىمبصرالحدينى محمد سليمان هشام164804

البحيرةالعلمىمبصرفرغلى حسين احمد حسين مصطفى164805

البحيرةالعلمىمبصرالقوى عبد مسعود ابراهيم مسعود ابراهيم164806

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى اسماعيل رزق رمضان احمد164807

البحيرةالعلمىمبصرالسيد ابو جمعه شعبان سعد احمد164808

البحيرةالعلمىمبصرقنديل حسن ابراهيم سعيد احمد164809

البحيرةالعلمىمبصرعبده مصطفى محمد الحميد عبد احمد164810

البحيرةالعلمىمبصرفضل سالم مسعود محمد احمد164811

البحيرةالعلمىمبصرتركى السيد محمود احمد164812

البحيرةالعلمىمبصرطه محمد سليم ياسر احمد164813

البحيرةالعلمىمبصرالفيومى احمد ناجى اشرف اسامه164814

البحيرةالعلمىمبصرالحوفى عيد هليل فهمى اسامه164815

البحيرةالعلمىمبصرجوده الحليم عبد رمضان صبحى اسالم164816

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم اللطيف عبد صالح اسالم164817

البحيرةالعلمىمبصرالجمال شعبان محمد اسالم164818

البحيرةالعلمىمبصرالسمديسى دسوقى كامل صبحى الدين حسام164819

البحيرةالعلمىمبصرالحوفى كامل عادل حسام164820

البحيرةالعلمىمبصرحسن السالم عبد حسن اسامه حسن164821

البحيرةالعلمىمبصرحجازى حسبو احمد احمد حمدى164822

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد العزيز عبد يسرى عمر خالد164823

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد الجواد عبد النبى عبد خميس164824

البحيرةالعلمىمبصرشاهين المعطى عبد سعيد صالح رمضان164825
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ثانشرنوب

ن366شرنوب

ثانشرنوب

ثانشرنوب

ثانعبادة سليمان

ن512عبادة سليمان

ن371عبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

راسبطرابمبا

ن358.5الصفاصيف

ن440الصفاصيف

ن417الصفاصيف

ثانالصفاصيف

ن377الصفاصيف

ن434الصفاصيف

ن372الصفاصيف

ن423الصفاصيف

ن471النموذجى دمنهور

ن593ابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ن454ابوحمص

ثانابوحمص

ن409ابوحمص

ن407ابوحمص

ثانابوحمص

ن398ابوحمص

ثانابوحمص

ن568ابوحمص

ن557ابوحمص

ن448ابوحمص

ثانابوحمص

متخلفابوحمص

راسبابوحمص

ن407ابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص
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البحيرةالعلمىمبصرالدين سيف حسن محمد هللا عبد سلمان164826

البحيرةالعلمىمبصرهليل عوض محمد بشير هليل صالح164827

البحيرةالعلمىمبصرعيسوى طه محمد رمضان الدين ضياء164828

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد مبروك حمدى ضياء164829

البحيرةالعلمىمبصرخطاب على بدر محمد الرحمن عبد164830

البحيرةالعلمىمبصرسليمان القادر عبد نغميش جمال هللا عبد164831

البحيرةالعلمىمبصرالوكيل عبد واعر شريف هللا عبد164832

البحيرةالعلمىمبصرسالم ابو شحاته محمود هللا عبد164833

البحيرةالعلمىمبصرالدخميسى احمد رمضان شعبان عمر164834

البحيرةالعلمىمبصرالربيعى الرحمن عبد السالم عبد احمد محمد164835

البحيرةالعلمىمبصرالشاذلى هللا فتح محمد السيد محمد164836

البحيرةالعلمىمبصرقرقور سالم سعيد ربيع محمد164837

البحيرةالعلمىمبصرقنديل حامد غازى رجب محمد164838

البحيرةالعلمىمبصرشميله ابو بسيونى محمد رضا محمد164839

البحيرةالعلمىمبصرالسيد احمد سيف محمد164840

البحيرةالعلمىمبصرالمغربى محمد محمود هللا عبد محمد164841

البحيرةالعلمىمبصرعامر الوهاب عبد سعد الوهاب عبد محمد164842

البحيرةالعلمىمبصرمحمود عوض معوض عمر محمد164843

البحيرةالعلمىمبصرقنديل محمد على محمود محمد164844

البحيرةالعلمىمبصرالبخشوان محمد محمود محمد164845

البحيرةالعلمىمبصرحراز امين السيد ابراهيم محمود164846

البحيرةالعلمىمبصربسيونى الحليم عبد محمد ابراهيم محمود164847

البحيرةالعلمىمبصرشكر على محمود اسامه محمود164848

البحيرةالعلمىمبصرالربيعى الرحمن عبد السالم عبد الباسط عبد محمود164849

البحيرةالعلمىمبصرالجليل عبد الغنى عبد جمعه محمد محمود164850

البحيرةالعلمىمبصربيومى محمد محمود محمد محمود164851

البحيرةالعلمىمبصرغانم محمد مصطفى محمود مصعب164852

البحيرةالعلمىمبصرغنيم امين ابراهيم يوسف164853

البحيرةالعلمىمبصرالدين شرف الغنى عبد فرج جمعه محمود164854

البحيرةالعلمىمبصرعوض اسماعيل رمضان محمد احمد164855

البحيرةالعلمىمبصرالرازق عبد علوانى جمعه صبرى محمد164856

البحيرةالعلمىمبصرزايد احمد محمد جمال احمد164857

البحيرةالعلمىمبصرالفوى ابراهيم محمد محمد احمد164858

البحيرةالعلمىمبصرريه ابو الاله عبد فؤاد جمعه بهاء164859

البحيرةالعلمىمبصرالنجاه ابو احمد محمد ابراهيم حسن164860

البحيرةالعلمىمبصرسرور سنوسى محمد عرفه حسن164861

البحيرةالعلمىمبصرمكى عباس محمد حسن الدين حسام164862

البحيرةالعلمىمبصرطايع حسن طايع حسن حسام164863

البحيرةالعلمىمبصرمرسى احمد حمدى عاطف حمدى164864

البحيرةالعلمىمبصرخضر على عيد رمضان164865

البحيرةالعلمىمبصرجاد محمد على المنعم عبد عسران164866

البحيرةالعلمىمبصرالعنتبلى حسن انور السيد محمد164867
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ن582ابوحمص

ن378ابوحمص

ن436ابوحمص

ن627ابوحمص

ن595ابوحمص

ثانابوحمص

ن570ابوحمص

ثانابوحمص

ن524ابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ن416ابوحمص

ن597ابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ن560ابوحمص

ثانابوحمص

ن451ابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ن573ابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

راسبابوحمص

ن504ابوحمص

ثانابوحمص

ن572ابوحمص

ن393ابوحمص

ن519ابوحمص

ثانالقناطر كوم

ن399القناطر كوم

ن557بسنتواى

ن508بسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ثانبسنتواى

ن417بسنتواى

ثانبسنتواى

ن431بسنتواى

ن435بسنتواى

ن427بسنتواى

ن390بسنتواى
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البحيرةالعلمىمبصرندا محمود درويش عيد محمد164868

البحيرةالعلمىمبصرجميل ابو رمضان غازى عزت محمد164869

البحيرةالعلمىمبصرغلوش احمد محمود محمد164870

البحيرةالعلمىمبصرشحاته يوسف شعبان محمود164871

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد غضابى الغنى عبد عاطف محمود164872

البحيرةالعلمىمبصرخطاب هللا عطا الواحد عبد محمد محمود164873

البحيرةالعلمىمبصرالال عبد الوهاب عبد محمود محمد محمود164874

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد نزيه محمود164875

البحيرةالعلمىمبصرالمشد جمعه هللا عبد رزق ياسر164876

البحيرةالعلمىمبصرالطباخ هنداوى العزيز عبد يوسف164877

البحيرةالعلمىمبصرحمدين ابراهيم سعد ممدوح ابراهيم164878

البحيرةالعلمىمبصرالقزاز الوهاب عبد سليمان اسماعيل احمد164879

البحيرةالعلمىمبصرالال عبد محمود كمال محمد احمد164880

البحيرةالعلمىمبصررميح ابراهيم رمضان محمود احمد164881

البحيرةالعلمىمبصرسليمان على محمد محمود احمد164882

البحيرةالعلمىمبصرالدين نور محمد شعبان حسن اسامه164883

البحيرةالعلمىمبصرعالم الجواد عبد الرازق عبد حسام اسالم164884

البحيرةالعلمىمبصرداود ربه عبد عبده فتحى اسالم164885

البحيرةالعلمىمبصربكر احمد شعبان حسن حسام164886

البحيرةالعلمىمبصررجب عوض عباس عيد حسام164887

البحيرةالعلمىمبصريوسف هللا جاب عاشور مجدى حماده164888

البحيرةالعلمىمبصراحمد عمران احمد احمد راضى164889

البحيرةالعلمىمبصرسالمه محمد السالم عبد فؤاد سعيد164890

البحيرةالعلمىمبصرالقهوجى مرسى محمد مرسى شعبان164891

البحيرةالعلمىمبصربكر ابو محمد رجب جمال القادر عبد164892

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد تهامى خير جالل هللا عبد164893

البحيرةالعلمىمبصرشعبان محمد رجب شحاته هللا عبد164894

البحيرةالعلمىمبصرالحجرى دسوقى هادى الناصر عبد164895

البحيرةالعلمىمبصرحالوه ابو عبده ابراهيم عزت164896

البحيرةالعلمىمبصرالغنيمى رسالن محمد خميس عالء164897

البحيرةالعلمىمبصرشاهين ابو حسين على فتحى عمر164898

البحيرةالعلمىمبصرسالم السيد شحاته السيد عمرو164899

البحيرةالعلمىمبصرالقزاز الرحمن عبد شعبان عمرو164900

البحيرةالعلمىمبصرصباع ابو السيد ذكى جمال كريم164901

البحيرةالعلمىمبصرعجاج محمد ابراهيم محمد164902

البحيرةالعلمىمبصرسالم الوهاب عبد سالم اشرف محمد164903

البحيرةالعلمىمبصرحسن ابراهيم حسن جمال محمد164904

البحيرةالعلمىمبصرشلبى محمد عمران حمدى محمد164905

البحيرةالعلمىمبصركيالنى خليل سعد خليل محمد164906

البحيرةالعلمىمبصرسالمه احمد محمد رضا محمد164907

البحيرةالعلمىمبصرالنور ابو يوسف شعبان عماد محمد164908

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو الخالق عبد ربيع العاطى عبد محمد164909
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ن346بسنتواى

ن376بسنتواى

ن577بسنتواى

ن375بسنتواى

ن409بسنتواى

ن558بسنتواى

ن363بسنتواى

ن542.5بسنتواى

ن384بسنتواى

ن371بسنتواى

ن420هللا نصر

ن547هللا نصر

ن591.5هللا نصر

ن580هللا نصر

ن583هللا نصر

ن486هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ن605.5هللا نصر

ثانهللا نصر

ن616هللا نصر

ن395هللا نصر

ثانهللا نصر

ن620هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ن564هللا نصر

ن623هللا نصر

ن390هللا نصر

ن415هللا نصر

ثانهللا نصر

ن372هللا نصر

ن418هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ن413هللا نصر

ن367هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ن529هللا نصر

ن448هللا نصر
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البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى ابراهيم النبى عبد سعد محمود164910

البحيرةالعلمىمبصرالنور ابو محمود سعيد عاطف محمود164911

البحيرةالعلمىمبصرحجازى الحميد عبد محمود محمد محمود164912

البحيرةالعلمىمبصرالحناوى محمود نبيه سامى مصطفى164913

البحيرةالعلمىمبصرسعد حسن احمد محمد ممدوح164914

البحيرةالعلمىمبصرسالم موسى حميده السيد نادر164915

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد على السيد ابراهيم164916

البحيرةالعلمىمبصرعماره فايد على محمد على ابراهيم164917

البحيرةالعلمىمبصرعطيه محمد عطيه محمد اسالم164918

البحيرةالعلمىمبصرسويد اسماعيل القادر عبد الحميد عبد احمد164919

البحيرةالعلمىمبصرالشنوانى جمعه محمد نصر الحسن164920

البحيرةالعلمىمبصرمتولى الرسول عبد الديب رجب احمد164921

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد الجليل عبد جمعه مجدى احمد164922

البحيرةالعلمىمبصرصقر محمد احمد المعطى عبد انور ادهم164923

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد موسى المنعم عبد وجيه احمد164924

البحيرةالعلمىمبصرسالم حماده صبرى احمد164925

البحيرةالعلمىمبصرالشنوانى جمعه محمد نصر الحسين164926

البحيرةالعلمىمبصرالصورى احمد احمد حسام احمد164927

البحيرةالعلمىمبصرالبرعى السيد الوهاب عبد سعد الدين عالء احمد164928

البحيرةالعلمىمبصرغازى عوض السيد سمير السيد164929

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى محمد ابراهيم خالد احمد164930

البحيرةالعلمىمبصرسلومه الرحمن عبد الرازق عبد سعيد احمد164931

البحيرةالعلمىمبصرعموره محمد شحاته عموره احمد164932

البحيرةالعلمىمبصرالمشرقى ابراهيم حامد جمعه ماهر احمد164933

البحيرةالعلمىمبصرشلبى على محمد محمد احمد164934

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد السيد محمد مصطفى مدحت اسامه164935

البحيرةالعلمىمبصرالصغير انور ممدوح انور164936

البحيرةالعلمىمبصررجب محمد شبل فؤاد احمد انس164937

البحيرةالعلمىمبصرالديب محمد عطيه رمزى احمد164938

البحيرةالعلمىمبصرمحمد يوسف محمد احمد164939

البحيرةالعلمىمبصرزماره محمد على فتحى فرج احمد164940

البحيرةالعلمىمبصرالفران سعد السالم عبد احمد164941

البحيرةالعلمىمبصرالقرنشاوى هللا عبد احمد جمال احمد164942

البحيرةالعلمىمبصرحسين حسن محمد حسين محمود164943

البحيرةالعلمىمبصرالمزين حسن محمد بسيونى محمد164944

البحيرةالعلمىمبصرربه عبد محمد رجب احمد محمد164945

البحيرةالعلمىمبصرسالمه يوسف محمد السيد محمد164946

البحيرةالعلمىمبصرخالد عيسى مصطفى عصام عالء164947

البحيرةالعلمىمبصرالرشيدى اسماعيل حسن عزت الدين عز164948

البحيرةالعلمىمبصرالمالك عبد الوهاب عبد محمد الوهاب عبد164949

البحيرةالعلمىمبصريوسف على الواحد عبد على العزيز عبد164950

البحيرةالعلمىمبصرالعسكرى محمود سعد محمد الرحمن عبد164951
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ن494هللا نصر

ن452هللا نصر

ن547هللا نصر

راسبهللا نصر

راسبهللا نصر

ثانهللا نصر

ن397الدوار كفر

ن345الدوار كفر

ن356الدوار كفر

ن357الدوار كفر

ن595الدوار كفر

ن343الدوار كفر

ن412الدوار كفر

ن551الدوار كفر

ن518الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن578الدوار كفر

ن417الدوار كفر

ن391.5الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن381الدوار كفر

ن407الدوار كفر

ن497الدوار كفر

ن428الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن521الدوار كفر

راسبالدوار كفر

ن483الدوار كفر

ن365الدوار كفر

ن353الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن403.5الدوار كفر

ن633الدوار كفر

ن380الدوار كفر

ن451الدوار كفر

ن512الدوار كفر

ن435الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن383الدوار كفر

ن344.5الدوار كفر

ثانالدوار كفر
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البحيرةالعلمىمبصرالدجوى السيد محمود فتحى الرحمن عبد164952

البحيرةالعلمىمبصرالمدخوم محمد محمد جمال سعيد164953

البحيرةالعلمىمبصرسالم حسن عباس ربيع حازم164954

البحيرةالعلمىمبصرمضاوى ابو شريف هليل عوض زياد164955

البحيرةالعلمىمبصرزيدان احمد السيد سعد رضا فتحى164956

البحيرةالعلمىمبصرامام محمد الحديدى الحميد عبد عاصم164957

البحيرةالعلمىمبصرحسن الحفيظ عبد محمد صبحى عادل164958

البحيرةالعلمىمبصرمرعى الجواد عبد محمد زكى سعد الهادى عبد164959

البحيرةالعلمىمبصرالرشيدى احمد السيد المجيد عبد محمد164960

البحيرةالعلمىمبصريوسف محمد السيد احمد محمد164961

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو ابراهيم فرج احمد السالم عبد164962

البحيرةالعلمىمبصرسعيد الحميد عبد سعد عيد سعد164963

البحيرةالعلمىمبصرالسماحى احمد سيد على صبرى الرحمن عبد164964

البحيرةالعلمىمبصرالعطا ابو الفتاح عبد صالح الفتاح عبد الرحمن عبد164965

البحيرةالعلمىمبصراحمد السالم عبد محمد صالح محمد164966

البحيرةالعلمىمبصرسالمه محمود عيد محمود محمد164967

البحيرةالعلمىمبصرعشماوى على مصطفى يوسف حسن164968

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو حسن حسن رمضان حسن164969

البحيرةالعلمىمبصرالجمل يوسف هللا عبد يوسف هللا عبد164970

البحيرةالعلمىمبصرحربى الوهاب عبد مصرى ربيع بدران164971

البحيرةالعلمىمبصرمرسى محمد على سمير محمود164972

البحيرةالعلمىمبصرمرعى سليمان محمد سليمان محمود164973

البحيرةالعلمىمبصرحسن ابراهيم الموجود عبد ابراهيم كريم164974

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد السالم عبد محمد عمر164975

البحيرةالعلمىمبصرحمد على حسن على رمضان هللا عبد164976

البحيرةالعلمىمبصرالتهامى محمد التواب عبد محمد على164977

البحيرةالعلمىمبصرعالم محمد محمد سالم احمد محمد164978

البحيرةالعلمىمبصربحر العنين ابو محمد احمد محمد164979

البحيرةالعلمىمبصرالطباخ الصاوى السيد عادل الرحمن عبد164980

البحيرةالعلمىمبصرهيبه حلمى فتحى حازم164981

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد المالك عبد رجب شحاته محمود164982

البحيرةالعلمىمبصرمتولى شحاته متولى السيد كريم164983

البحيرةالعلمىمبصرمسعود يوسف جالل المنعم عبد عمرو164984

البحيرةالعلمىمبصرحموده عبيده عوض محمد الدين نور164985

البحيرةالعلمىمبصرعرفه المحسن عبد حسين الرحمن عبد164986

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الرسول عبد حسن احمد اسامه164987

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد محمد ابراهيم محمد164988

البحيرةالعلمىمبصرالعرند محمد العليم عبد حمدى محمد164989

البحيرةالعلمىمبصرزيدان فرج محمد حلمى مصطفى164990

البحيرةالعلمىمبصرخنيزى ابراهيم شحاته جالل عاطف احمد164991

البحيرةالعلمىمبصرالمنشاوى السالم عبد احمد ابراهيم مصطفى164992

البحيرةالعلمىمبصرالنمكى طلبه محمد عبده محمد164993



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6046

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن557الدوار كفر

ن366.5الدوار كفر

ن457الدوار كفر

ن401.5الدوار كفر

ن424الدوار كفر

ن472الدوار كفر

ن370الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن362الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن355.5الدوار كفر

ن351الدوار كفر

ن540الدوار كفر

راسبالدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن513الدوار كفر

ن372الدوار كفر

ن401الدوار كفر

ن468الدوار كفر

ن498الدوار كفر

ن582الدوار كفر

ن373الدوار كفر

راسبالدوار كفر

ن411الدوار كفر

ن420الدوار كفر

ن458الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن439.5الدوار كفر

ن370الدوار كفر

ن453الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن369الدوار كفر

ن347الدوار كفر

ن367.5الدوار كفر

ن361الدوار كفر

ن367.5الدوار كفر

ن356الدوار كفر

ن364الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن357الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن364.5الدوار كفر
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البحيرةالعلمىمبصرحسن على عطيه محمد الرحمن عبد164994

البحيرةالعلمىمبصرحليحل اللطيف عبد خضر محمد مؤمن164995

البحيرةالعلمىمبصردعبيس على السيد عاطف ابراهيم164996

البحيرةالعلمىمبصربسيونى ابراهيم عزت ابراهيم164997

البحيرةالعلمىمبصرريان على فتحى ابراهيم احمد164998

البحيرةالعلمىمبصرالعجان محمد فرج ياسر احمد164999

البحيرةالعلمىمبصرجمعه السيد رمضان صبرى اسالم165000

البحيرةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد محمد لطفى حسن165001

البحيرةالعلمىمبصرمحمد شعبان ابراهيم شعبان165002

البحيرةالعلمىمبصرعلى السالم عبد ايمن السالم عبد165003

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد جمال الفتاح عبد165004

البحيرةالعلمىمبصرمحمود يوسف رمضان عثمان165005

البحيرةالعلمىمبصرنافع منصور محمد نافع عمرو165006

البحيرةالعلمىمبصرمحمد شحاته حمدى محمد165007

البحيرةالعلمىمبصرعثمان العزيز عبد شعبان محمد165008

البحيرةالعلمىمبصرجمعه سلومه القادر عبد محمد165009

البحيرةالعلمىمبصرتركى فتحى ممدوح محمد165010

البحيرةالعلمىمبصريوسف احمد يوسف محمد165011

البحيرةالعلمىمبصرمحمود يوسف عثمان يوسف165012

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد ابراهيم محمد احمد165013

البحيرةالعلمىمبصرعبده محمد على حسن165014

البحيرةالعلمىمبصرمحمد محمد عزت خالد165015

البحيرةالعلمىمبصرهمام على الرحمن عبد على خالد165016

البحيرةالعلمىمبصرمحمد عباس توفيق عباس165017

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد الجيد عبد فرحات هللا عبد165018

البحيرةالعلمىمبصرامين رياض رمضان محمد165019

البحيرةالعلمىمبصرجمعه النبى عبد زيد ابو محمد165020

البحيرةالعلمىمبصرالجمال على فرج صبحى محمد165021

البحيرةالعلمىمبصرمحمد سعد سمير يوسف165022

البحيرةالعلمىمبصرالروس ابو محمد فتحى عطيه ادهم165023

البحيرةالعلمىمبصرنوفل الحليم عبد محمد عيد اسالم165024

البحيرةالعلمىمبصريونس محمد على محمد اشرف165025

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم زكى مصطفى سالم ايمن165026

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد سعد خميس ايهاب165027

البحيرةالعلمىمبصرهللا خير غازى سعد محمد خالد165028

البحيرةالعلمىمبصرالفقى يونس فتحى محمد خالد165029

البحيرةالعلمىمبصرهللا خير غازى سعد محمد شريف165030

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد صبحى راشد محمد165031

البحيرةالعلمىمبصرالخولى المنعم عبد شعبان محمد165032

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد الونيس عبد غريب محمد165033

البحيرةالعلمىمبصرفرج المنعم عبد فرج محمد165034

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد المجيد عبد عبود محمود165035
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ثانالدوار كفر

ن358.5الدوار كفر

ن441الدوار كفر

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ن325.5التمامة

ثانالتمامة

ن414التمامة

راسبالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ثانالتمامة

ن398التمامة

ن453التمامة

ثانالتمامة

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن569بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن325بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن419بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانبالبحيرة الصديق ابوبكر

ن420الغربية بلقطر

ن561الغربية بلقطر

ن444الغربية بلقطر

ن433الغربية بلقطر

ن392الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن602الغربية بلقطر

ن330.5الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر

ن345الغربية بلقطر

ن512الغربية بلقطر

ثانالغربية بلقطر
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البحيرةالعلمىمبصراسماعيل ابو حسن عوض محمد نوح165036

البحيرةالعلمىمبصرمكاوى جمال حامد صالح احمد165037

البحيرةالعلمىمبصردويس السيد السيد اسامه احمد165038

البحيرةالعلمىمبصرمرعى الخالق عبد هللا عبد هللا فتح احمد165039

البحيرةالعلمىمبصرالحرايرى رفاعى محمد محمد احمد165040

البحيرةالعلمىمبصرالمكاوى محمد محمد الدين حسام حسن165041

البحيرةالعلمىمبصرمحمد محمد جمعه الحسين165042

البحيرةالعلمىمبصرسعد الخالق عبد ابراهيم الخالق عبد165043

البحيرةالعلمىمبصرالدمنهورى على محمد نشأت الدين على165044

البحيرةالعلمىمبصرعلى هليل عيد نبيل فارس165045

البحيرةالعلمىمبصرحسين احمد الحميد عبد محمد فارس165046

البحيرةالعلمىمبصرالفخرانى احمد خالد محمد165047

البحيرةالعلمىمبصرالنباصى على مصطفى محمد165048

البحيرةالعلمىمبصرالفخرانى محمد ياسر محمد165049

البحيرةالعلمىمبصرعفان ابو محمود حسن محمود165050

البحيرةالعلمىمبصرعيسوى محمود الدين عالء محمود165051

البحيرةالعلمىمبصرمحمد محمد فرحات محمد محمود165052

البحيرةالعلمىمبصرالمزين محمد ابراهيم شعبان مصطفى165053

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد هللا عبد عادل ابراهيم165054

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ محمد احمد صفوت احمد165055

البحيرةالعلمىمبصرداود احمد سيد فرج احمد165056

البحيرةالعلمىمبصرمحمد عطيه محمود احمد165057

البحيرةالعلمىمبصرالفيومى احمد موسى مصباح احمد165058

البحيرةالعلمىمبصرزهره ابو حسين خليل عزت خليل165059

البحيرةالعلمىمبصرالشريف ابراهيم على محمد عمرو165060

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ احمد محمد ابراهيم محمد165061

البحيرةالعلمىمبصرالبدوى السيد اسماعيل محمد165062

البحيرةالعلمىمبصرالسيد سالمه محمد خالد محمد165063

البحيرةالعلمىمبصرالنقيب احمد محمد سعيد محمد165064

البحيرةالعلمىمبصرالنقيب خليل محمد ممدوح محمد165065

البحيرةالعلمىمبصرالجناينى محمد محمود خالد محمود165066

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ اسماعيل محمد محمد وليد165067

البحيرةالعلمىمبصرموسى فرج ابراهيم احمد ابراهيم165068

البحيرةالعلمىمبصرمرعى العزيز عبد صبرى ابراهيم165069

البحيرةالعلمىمبصرعيد محمود احمد السيد احمد165070

البحيرةالعلمىمبصرطه السيد سعد السيد احمد165071

البحيرةالعلمىمبصرداود محمد الحميد عبد السيد احمد165072

البحيرةالعلمىمبصرمتولى العزيز عبد ايهاب احمد165073

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل محمد صبحى هللا عطا احمد165074

البحيرةالعلمىمبصروقيع السيد فتحى فارس احمد165075

البحيرةالعلمىمبصرعيسى حسن فتحى محمد احمد165076

البحيرةالعلمىمبصرعمار القوى عبد القوى عبد محمود احمد165077



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6050

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبالغربية بلقطر

ثانكريم مصطفى

ن472شبراخيت

ن560شبراخيت

ثانشبراخيت

ن364شبراخيت

ن367شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن458شبراخيت

ن339شبراخيت

ن578شبراخيت

ن376شبراخيت

ن373شبراخيت

ثانشبراخيت

ن521شبراخيت

ثانشبراخيت

ن332شبراخيت

ن480لقانة

ن431لقانة

ن580.5لقانة

راسبلقانة

ن398لقانة

ن481لقانة

ثانلقانة

ن548لقانة

ثانلقانة

ن373لقانة

ن362لقانة

ن498لقانة

ثانلقانة

ثانلقانة

ن457البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن535البارود ايتاى

ن399البارود ايتاى

ن364.5البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن348البارود ايتاى

ن398البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى
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البحيرةالعلمىمبصرعشوش سالمه حسن عطيه اشرف اسالم165078

البحيرةالعلمىمبصرطه النبى عبد ابراهيم سعيد اسالم165079

البحيرةالعلمىمبصرالقوى عبد القوى عبد محمود اسالم165080

البحيرةالعلمىمبصرالشايب القادر عبد حافظ الواحد عبد حافظ165081

البحيرةالعلمىمبصرمحمد المطلب عبد حسن حسام165082

البحيرةالعلمىمبصرحمد حسن محمد حسن حسام165083

البحيرةالعلمىمبصررى الشابو الاله عبد محمد ياسر رامى165084

البحيرةالعلمىمبصرمحمد احمد العظيم عبد عالم طارق165085

البحيرةالعلمىمبصرسالم المقصود عبد الغنى عبد احمد عادل165086

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل رجب خيرى الرحمن عبد165087

البحيرةالعلمىمبصرالشحات على الفتاح عبد زين الرحمن عبد165088

البحيرةالعلمىمبصرمحمد قطب محمد نصر الرحمن عبد165089

البحيرةالعلمىمبصرقطب الفتاح عبد عسران فايز هللا عبد165090

البحيرةالعلمىمبصرالنقراشى احمد حموده محمد عماد165091

البحيرةالعلمىمبصرالنجار فتحى ياسر عمار165092

البحيرةالعلمىمبصرعمر الصافى فايز عطيه عمر165093

البحيرةالعلمىمبصرالدين شرف الباقى عبد الشافى عبد محمد عمرو165094

البحيرةالعلمىمبصريحيى ابراهيم احمد محمد165095

البحيرةالعلمىمبصرموسى يوسف فوزى احمد محمد165096

البحيرةالعلمىمبصرمسلم انور انيس اشرف محمد165097

البحيرةالعلمىمبصرصوار ابو ابراهيم السيد محمد165098

البحيرةالعلمىمبصرحريره الحكيم عبد جوده حلمى محمد165099

البحيرةالعلمىمبصرالعال عبد محمود مصطفى خليل محمد165100

البحيرةالعلمىمبصراحمد السيد احمد دسوقى محمد165101

البحيرةالعلمىمبصرطليبه فرج احمد زكريا محمد165102

البحيرةالعلمىمبصرمرسال مبروك عيد سعد محمد165103

البحيرةالعلمىمبصرحقانى هللا عوض كامل سمير محمد165104

البحيرةالعلمىمبصرصيام ابراهيم شعبان محمد165105

البحيرةالعلمىمبصرالبسومى اسماعيل شعبان محمد165106

البحيرةالعلمىمبصرالسقا ابراهيم المجيد عبد محمد165107

البحيرةالعلمىمبصركشك خطاب السيد المنعم عبد محمد165108

البحيرةالعلمىمبصرشحاته الحميد عبد الوهاب عبد على محمد165109

البحيرةالعلمىمبصرهللا حسب النجا ابو الحميد عبد ماهر محمد165110

البحيرةالعلمىمبصرغانم صبحى محمود محمد165111

البحيرةالعلمىمبصرمحمود الفتاح عبد محمد محمود محمد165112

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل محمد سالم محمد محمود165113

البحيرةالعلمىمبصرالخولى العاطى عبد العزيز عبد سعد مصطفى165114

البحيرةالعلمىمبصرطه احمد العال عبد سعيد مصطفى165115

البحيرةالعلمىمبصرعمر ابو محمد فتحى محمد مصطفى165116

البحيرةالعلمىمبصراالبراشى الحليم عبد حامد محمد معاذ165117

البحيرةالعلمىمبصراحمد محمد عرفجى ناجح ناصر165118

البحيرةالعلمىمبصرونس محمد صالح محمد الدين نور165119
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ن354البارود ايتاى

ن348البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن593البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن395البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن405البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ن404البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن349البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن420البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن384البارود ايتاى

ن409البارود ايتاى

ن409البارود ايتاى

ن382البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن424البارود ايتاى

ن400.5البارود ايتاى

ن375البارود ايتاى

راسبالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن385البارود ايتاى
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البحيرةالعلمىمبصرالمعطى عبد محمد ابراهيم يوسف165120

البحيرةالعلمىمبصرحسين عامر الفتح ابو محمد يوسف165121

البحيرةالعلمىمبصرمحمد السيد اشرف شريف165122

البحيرةالعلمىمبصرعلى جاد مدحت الرحمن عبد165123

البحيرةالعلمىمبصرمعوض محمد الحميد عبد محمد165124

البحيرةالعلمىمبصرالعزيزالطيب عبد ابراهيم معاذ165125

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم خليل الراضى عبد زكى خالد165126

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد المنعم عبد الدين عز المنعم عبد165127

البحيرةالعلمىمبصرعوض محمد محمد احمد محمد165128

البحيرةالعلمىمبصرشعبان محمد اشرف محمد165129

البحيرةالعلمىمبصريوسف الحفيظ عبد جالل محمد165130

البحيرةالعلمىمبصرالمجد ابو احمد اشرف احمد165131

البحيرةالعلمىمبصرمحمد نصر العظيم عبد احمد165132

البحيرةالعلمىمبصرمطاوع صابر محمد صابر165133

البحيرةالعلمىمبصرخضر السيد يوسف محمد الرحمن عبد165134

البحيرةالعلمىمبصرعلى سعيد محمد كريم165135

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد حماده محمد165136

البحيرةالعلمىمبصرسعده ابو محمد محمد السيد احمد165137

البحيرةالعلمىمبصرمرسى حامد مرسى ناجى احمد165138

البحيرةالعلمىمبصرالمجد ابو الشحات سعيد احمد165139

البحيرةالعلمىمبصريوسف احمد درويش احمد165140

البحيرةالعلمىمبصربحيرى احمد خميس شعبان165141

البحيرةالعلمىمبصرمبارك محمد محمود مصطفى165142

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد عاطف محمد احمد165143

البحيرةالعلمىمبصركامل الفتاح عبد محمود احمد165144

البحيرةالعلمىمبصرمحمد احمد السيد وائل احمد165145

البحيرةالعلمىمبصرالقشيط محمد وجيه احمد165146

البحيرةالعلمىمبصربدران الحميد عبد سرحان الحميد عبد165147

البحيرةالعلمىمبصرخطاب كمال محمد محمد الدين كمال165148

البحيرةالعلمىمبصرسنوسى فتحى رمضان محمد165149

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد رمضان رياض محمد165150

البحيرةالعلمىمبصرالمقصود عبد السيد زكريا محمد165151

البحيرةالعلمىمبصرعدالن محمد الناصر عبد محمد165152

البحيرةالعلمىمبصرخالد محمد احمد عصام محمد165153

البحيرةالعلمىمبصراحمد محمد سليمان مصطفى اسامه165154

البحيرةالعلمىمبصرمطاوع حامد سمير احمد165155

البحيرةالعلمىمبصرحميده حسب على محمد على165156

البحيرةالعلمىمبصرسمك نصير الفتاح عبد احمد الفتاح عبد165157

البحيرةالعلمىمبصرحشيش الهادى عبد محمد سعيد محمد165158

البحيرةالعلمىمبصرالحاوى محمد سليمان مصطفى محمد165159

البحيرةالعلمىمبصرمطاوع محمود حامد ماهر محمد165160

البحيرةالعلمىمبصرالفررجى المقصود عبد خالد محمد165161
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ن530البارود ايتاى

ن544البارود ايتاى

ثانبالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ثانبالبحيرة بدر

ن380شاهين عمر

ن347شاهين عمر

ثانشاهين عمر

ثانشاهين عمر

ثانشاهين عمر

ن355المعركة

ثانالمعركة

راسبالمعركة

ثانالمعركة

ثانالمعركة

ن336المعركة

ن542بالبحيرة الرحمانية

ن628بالبحيرة الرحمانية

ن373سمخراط

ن369.5بالبحيرة سنهور

ثانبالبحيرة سنهور

ن431بالبحيرة سنهور

ن494حمادة كوم

ن452حمادة كوم

ن441حمادة كوم

ن419حمادة كوم

ن411حمادة كوم

ن465حمادة كوم

ن555حمادة كوم

ثانحمادة كوم

ن559حمادة كوم

ن527.5حمادة كوم

ن610حمادة كوم

ن410الحدين

ثانالحدين

ن383الحدين

ن386الحدين

ن464الحدين

راسبالحدين

ن360الحدين

ن415بولين كفر
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البحيرةالعلمىمبصرابراهيم احمد على ابراهيم احمد165162

البحيرةالعلمىمبصرالقصبى الفتاح عبد على احمد165163

البحيرةالعلمىمبصرشوشه ابو العال ابو الديب الشحات كريم165164

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم بسيونى ابراهيم احمد165165

البحيرةالعلمىمبصرالشهاوى سعد ابراهيم احمد165166

البحيرةالعلمىمبصرحسن سلومه رجب احمد165167

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد جالل رامى احمد165168

البحيرةالعلمىمبصرالنور ابو عاطف سعيد احمد165169

البحيرةالعلمىمبصرالحمد ابو محمد مصطفى هللا عبد احمد165170

البحيرةالعلمىمبصرعلوان هاشم اللطيف عبد عاطف احمد165171

البحيرةالعلمىمبصرسلومه السميع عبد عيد احمد165172

البحيرةالعلمىمبصرفريد محمد عالء اسالم165173

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد السالم عبد محمد اسامه165174

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم حسن ابراهيم حسام165175

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو على الستار عبد رأفت حماده165176

البحيرةالعلمىمبصرخليل حسن ابراهيم حاتم165177

البحيرةالعلمىمبصرالعال عبد محمد فرحات خميس سعد165178

البحيرةالعلمىمبصرسيد ابراهيم سعد محمد الدين سعد165179

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى المنعم عبد محمد شريف165180

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد الفتاح عبد سعيد صالح165181

البحيرةالعلمىمبصرسعيد احمد مصطفى طارق165182

البحيرةالعلمىمبصرسعد المالك عبد عثمان عمر165183

البحيرةالعلمىمبصرعلى كامل الباسط عبد عمر165184

البحيرةالعلمىمبصرالجمل يوسف رجب احمد الرحمن عبد165185

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل عوض مهدى عوض165186

البحيرةالعلمىمبصرفراج الكريم عبد السيد الكريم عبد165187

البحيرةالعلمىمبصرعجيله ابو الحميد عبد مبروك الحميد عبد165188

البحيرةالعلمىمبصراحمد صبحى احمد محمد165189

البحيرةالعلمىمبصردرويش السيد خضر محمد165190

البحيرةالعلمىمبصرالخراشى غالى جابر محمد165191

البحيرةالعلمىمبصرمطاوع محمد رمضان محمد165192

البحيرةالعلمىمبصرمتولى محمد وليد محمد165193

البحيرةالعلمىمبصرسلطان موسى الظاهر عبد محمد165194

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد مسعود على محمد165195

البحيرةالعلمىمبصربسيونى زيد ابو احمد محمود165196

البحيرةالعلمىمبصرصالح العظيم عبد رفعت محمود165197

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد حمد فايز مؤمن165198

البحيرةالعلمىمبصرعبده عطيه محمد احمد165199

البحيرةالعلمىمبصرالعبد محمد ابراهيم مبروك امير165200

البحيرةالعلمىمبصرمسعود عباس السيد سعد محمود165201

البحيرةالعلمىمبصرالقط نصر محمد نصر وجدى165202

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد هللا عبد حامد حسن احمد165203
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ن446الطود

ثانالطود

راسبالطود

ن637ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن583ابوالمطامير

ن336ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن568ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن498.5ابوالمطامير

ن508ابوالمطامير

ن561ابوالمطامير

ن556.5ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن375ابوالمطامير

ن513ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن413ابوالمطامير

ن415ابوالمطامير

ن497ابوالمطامير

ن464ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن419ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن606ابوالمطامير

ن409ابوالمطامير

ن417ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن343ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

ن403ابوالمطامير

ثانابوالمطامير

راسبابوالمطامير

ن358الكفاح

ثانالكفاح

ن398الكفاح

ثانالنوبارية
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البحيرةالعلمىمبصرهللا عطا حسن عطيه شعبان احمد165204

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمود السيد محمود اسالم165205

البحيرةالعلمىمبصرالحداد على الونيس عبد محمد الونيس عبد165206

البحيرةالعلمىمبصرالزقيطى هللا خلف سعيد محمد165207

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم جمعه مسعد محمد165208

البحيرةالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد مسعد محمد165209

البحيرةالعلمىمبصرواعر فايز صبرى محمد165210

البحيرةالعلمىمبصرسليمان محمد حسين المنعم عبد احمد165211

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد السيد سعيد الرحمن عبد165212

البحيرةالعلمىمبصرخروب العاطى عبد العربى محمد165213

البحيرةالعلمىمبصرمحمد جمعه خميس شحات محمد165214

البحيرةالعلمىمبصرقطب السيد معوض مصطفى165215

البحيرةالعلمىمبصرمحمود على خصام ابراهيم165216

البحيرةالعلمىمبصرعامر ابراهيم محمد رمضان احمد165217

البحيرةالعلمىمبصرعطيه عيساوى الهادى عبد سعد احمد165218

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد الواحد عبد سعيد احمد165219

البحيرةالعلمىمبصرالال عبد علوانى الغنى عبد العاطى عبد احمد165220

البحيرةالعلمىمبصرسويد قطب الحميد عبد عوض احمد165221

البحيرةالعلمىمبصرالعال عبد محمد منصور محمد احمد165222

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم غازى الدين عز محمد احمد165223

البحيرةالعلمىمبصرحسين الحميد عبد المنعم عبد احمد165224

البحيرةالعلمىمبصرالعال عبد محمد احمد محمود احمد165225

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد حنفى هشام احمد165226

البحيرةالعلمىمبصرالهابط مرسى الباسط عبد يحيى اسامه165227

البحيرةالعلمىمبصررضوان هاشم هاشم عيد اسالم165228

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد قاسم فتحى اسالم165229

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد الدين عالء حازم165230

البحيرةالعلمىمبصرعكاشه الحميد عبد حسن ياسين حسن165231

البحيرةالعلمىمبصرالسيد على عوض خميس خالد165232

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمود اللطيف عبد محمد هللا عبد165233

البحيرةالعلمىمبصرالزعويلى حسن محمد محمد السايس الرحمن عبد165234

البحيرةالعلمىمبصرالريش ابو حميده على ممدوح الرحمن عبد165235

البحيرةالعلمىمبصرمحمد مصطفى عرفه عمار165236

البحيرةالعلمىمبصرالسروى ابراهيم السعيد على عمرو165237

البحيرةالعلمىمبصرمحمود اللطيف عبد شعبان كريم165238

البحيرةالعلمىمبصرعكاشه خليل شحاته احمد محمد165239

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو الحميد عبد المنعم عبد اشرف محمد165240

البحيرةالعلمىمبصرفتيانى فوزى رمضان محمد165241

البحيرةالعلمىمبصرجاد محمد كمال عصام محمد165242

البحيرةالعلمىمبصرعباس ابراهيم سعد فوزى محمد165243

البحيرةالعلمىمبصرخلف عطيه محمد ناجى محمد165244

البحيرةالعلمىمبصرالجزار بكر محمد عوض ابراهيم165245
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ن334النوبارية

ن433النوبارية

ن390النوبارية

ن516النوبارية

ن576النوبارية

راسبالنوبارية

ن526النوبارية

ثانالفرج كوم

ن531الفرج كوم

ن386الفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانالفرج كوم

ثانعيسى حوش

ن560عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن587عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن575عيسى حوش

ن405.5عيسى حوش

ن349.5عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن342عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن438عيسى حوش

ن373عيسى حوش

ن355عيسى حوش

ن328عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن395عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن369ابوالشقاف
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البحيرةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد جميل احمد165246

البحيرةالعلمىمبصرالسيد محمد حسين حسن احمد165247

البحيرةالعلمىمبصرالوكيل عبد جبريل فرحات احمد165248

البحيرةالعلمىمبصرالصافى محمد المهدى محمد احمد165249

البحيرةالعلمىمبصرالمعطى عبد على سامح اسالم165250

البحيرةالعلمىمبصرسعدهللا حسين سعيد اسالم165251

البحيرةالعلمىمبصرالونيس عبد السميع عبد عوض باسم165252

البحيرةالعلمىمبصرمبارك العظيم عبد الغفار عبد حاتم165253

البحيرةالعلمىمبصرخميس العال عبد صبحى خميس حسن165254

البحيرةالعلمىمبصرعرفه شعبان جمال شعبان165255

البحيرةالعلمىمبصرالنبى عبد شعبان فرج طارق165256

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد على حسن القادر عبد على165257

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد مهدى فوزى عمر165258

البحيرةالعلمىمبصرعلى رمضان صالح فارس165259

البحيرةالعلمىمبصرسمك محمود مقبول عيد فارس165260

البحيرةالعلمىمبصرالساعدى هللا عبد رمضان كريم165261

البحيرةالعلمىمبصرالصافى محمد زكريا محمد165262

البحيرةالعلمىمبصرالدين تاج سعيد شعبان محمد165263

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد محمد165264

البحيرةالعلمىمبصرسيف ابو منصور حليقه ابو فايد محمد165265

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد ابراهيم محمد محمود165266

البحيرةالعلمىمبصرقطب المقصود عبد محمود محمد165267

البحيرةالعلمىمبصرالعليم عبد قاسم مسعود محمد165268

البحيرةالعلمىمبصرعكاشه محمود محمد يوسف محمد165269

البحيرةالعلمىمبصرشرفاد جمعه سالم مصطفى165270

البحيرةالعلمىمبصرالعال ابو محمد زكريا محمود مصطفى165271

البحيرةالعلمىمبصرمسامير عطيه محمد محمود هانى165272

البحيرةالعلمىمبصرالسيد حسين رمضان وليد165273

البحيرةالعلمىمبصرهاشم جمعه هاشم على يوسف165274

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد القادر عبد اسالم165275

البحيرةالعلمىمبصرسيف شعبان حماده احمد165276

البحيرةالعلمىمبصرالحوشى ابراهيم هللا عبد المنصف عبد احمد165277

البحيرةالعلمىمبصرعيسى محمد زكى الدين عماد احمد165278

البحيرةالعلمىمبصرعلى العظيم عبد حسين تامر165279

البحيرةالعلمىمبصرالعشرى النبى عبد الحكيم عبد عصام حاتم165280

البحيرةالعلمىمبصرشعيب احمد شعيب كرم حازم165281

البحيرةالعلمىمبصرمسعود سعد محمد سالمه165282

البحيرةالعلمىمبصرعالم الالفى يحى طارق165283

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد احمد سعد شوقى عبده165284

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد فايز صالح الوهاب عبد165285

البحيرةالعلمىمبصرالعال عبد جمال حمدى محمد165286

البحيرةالعلمىمبصرمصرى على ابراهيم يسرى محمد165287
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ن438ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن455ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن398ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن392ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن471ابوالشقاف

ن353.5ابوالشقاف

ن372ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن449ابوالشقاف

ن405ابوالشقاف

راسبابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن381ابوالشقاف

ن446ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن342الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن347الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن332الجنبيهى

ن596الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن439الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى

ثانالجنبيهى
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البحيرةالعلمىمبصرفراج طلبه هللا عبد محمد مصطفى165288

البحيرةالعلمىمبصرمحمود محمد محمود مصطفى165289

البحيرةالعلمىمبصرسلطان عباده سالم الرحمن عبد165290

البحيرةالعلمىمبصرالحداد محمد هللا فتح سعد احمد165291

البحيرةالعلمىمبصرالدين حسام هنداوى احمد سالمه احمد165292

البحيرةالعلمىمبصرجانب ابو محمد حامد محمود احمد165293

البحيرةالعلمىمبصرالرشيدى محمد متولى نادى احمد165294

البحيرةالعلمىمبصربكر ابو المعاطى ابو جابر ابراهيم اسالم165295

البحيرةالعلمىمبصرالمعداوى فتحى محمد احمد الدين حسام165296

البحيرةالعلمىمبصرسرحان محمود يحى زكريا خالد165297

البحيرةالعلمىمبصرشعيشع مندور محمد السيد رمزى165298

البحيرةالعلمىمبصرحماد غازى محمد على ضياء165299

البحيرةالعلمىمبصرالشرنوبى الرحمن عبد نصر طه165300

البحيرةالعلمىمبصردرويش السيد محمد هللا عبد165301

البحيرةالعلمىمبصرعبيد فرحات صابر عصام165302

البحيرةالعلمىمبصرالمهدى زكى كمال كمال165303

البحيرةالعلمىمبصرالعال ابو المجد ابو محمد المجد ابو محمد165304

البحيرةالعلمىمبصرشوالى على عزمى احمد محمد165305

البحيرةالعلمىمبصركسر الفتوح ابو اسامه محمد165306

البحيرةالعلمىمبصرالدايم عبد زيد ابو محمد راضى محمد165307

البحيرةالعلمىمبصرعشيبه محمود عادل محمد165308

البحيرةالعلمىمبصرجمعه محمود مصطفى محمد165309

البحيرةالعلمىمبصرالمصرى يوسف عماد يوسف165310

البحيرةالعلمىمبصرالبمبى مصطفى درويش درويش السيد165311

البحيرةالعلمىمبصرالرازق عبد محمد يوسف محمد احمد165312

البحيرةالعلمىمبصرمنصور محمد محمود احمد165313

البحيرةالعلمىمبصرالهيتمى مصطفى مصطفى المنعم عبد165314

البحيرةالعلمىمبصرالمنزالوى محمد عبده سالمه محمد165315

البحيرةالعلمىمبصرخليل اسعد عنتر محمد165316

البحيرةالعلمىمبصرالمنزالوى محمد عبده سالمه محمود165317

البحيرةالعلمىمبصرفوده احمد احمد معاذ محمود165318

البحيرةالعلمىمبصرجابر محمد زكريا اسالم ياسر165319

البحيرةالعلمىمبصرزيتون محمد احمد مصطفى حمدى165320

البحيرةالعلمىمبصرسالم ابو اسماعيل سعيد ابراهيم165321

البحيرةالعلمىمبصرسويلم عويضه احمد محمود ابراهيم165322

البحيرةالعلمىمبصرنايل محمد حمدان اشرف احمد165323

البحيرةالعلمىمبصربصل السيد المطلب عبد راضى احمد165324

البحيرةالعلمىمبصرحسانين القادر عبد زايد احمد165325

البحيرةالعلمىمبصرعلى حمد ابراهيم صدقى احمد165326

البحيرةالعلمىمبصرسليمان السيد الرحمن عبد احمد165327

البحيرةالعلمىمبصرعفت محمود العنين ابو محمد احمد165328

البحيرةالعلمىمبصرالفضل ابو على المنعم عبد يسرى احمد165329
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ن411.5الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن460الجنبيهى

ثانادفينا

ن536ادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ن346ادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ن439ادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ن401ادفينا

ثانادفينا

ن574ادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ثانادفينا

ن436رشيد

ن359رشيد

ثانرشيد

ثانرشيد

ن547رشيد

ن429رشيد

ن531رشيد

ن412رشيد

ن356.5رشيد

ثانادكو

ن371.5بالبحيرة المحمودية

ن372بالبحيرة المحمودية

ن391بالبحيرة المحمودية

ن537.5بالبحيرة المحمودية

ن444بالبحيرة المحمودية

ن412بالبحيرة المحمودية

ن375بالبحيرة المحمودية

ن451بالبحيرة المحمودية

ن411بالبحيرة المحمودية
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البحيرةالعلمىمبصرالمغربى على خميس محمد باهى165330

البحيرةالعلمىمبصراالنصارى محمد جابر حسن جابر165331

البحيرةالعلمىمبصرهالل محمد محمد حماده165332

البحيرةالعلمىمبصرجعفر عبده محمد رضا رامى165333

البحيرةالعلمىمبصرهندى كامل النبى عبد الرحمن عبد165334

البحيرةالعلمىمبصرالبهاص مرسى ابراهيم محمد الرحمن عبد165335

البحيرةالعلمىمبصرالدايم عبد الحى عبد محمد محمد الرحمن عبد165336

البحيرةالعلمىمبصربصل اسماعيل اسماعيل مصطفى الرحمن عبد165337

البحيرةالعلمىمبصرالغمرى احمد خالد عالء165338

البحيرةالعلمىمبصرمحبوب على ابراهيم العزيز عبد عمر165339

البحيرةالعلمىمبصرعرب العزيز عبد محمد عمر165340

البحيرةالعلمىمبصررزق محمد عيد رفعت محمد165341

البحيرةالعلمىمبصرعمه ابو محمد رمضان محمد165342

البحيرةالعلمىمبصرعامر على السيد محمود سعيد محمد165343

البحيرةالعلمىمبصرسليمان محمود الفتاح عبد صبحى محمد165344

البحيرةالعلمىمبصرالمنشاوى احمد سعد العزيز عبد محمد165345

البحيرةالعلمىمبصرمشرف كامل احمد محمود165346

البحيرةالعلمىمبصرالشركسى اسماعيل السعيد محمود165347

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو الرحمن عبد شكرى مصطفى165348

البحيرةالعلمىمبصرمؤمن خنيزى مؤمن محمد مؤمن165349

البحيرةالعلمىمبصرجبيل صالح محمود صبرى بكر ابو165350

البحيرةالعلمىمبصرغضابى الحميد عبد غريب الحسن احمد165351

البحيرةالعلمىمبصرخليفه السيد الفتاح عبد السيد احمد165352

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد حمدى احمد165353

البحيرةالعلمىمبصرقاسم حمزه سعيد حمزه احمد165354

البحيرةالعلمىمبصرحمد سيف ابو رمضان احمد165355

البحيرةالعلمىمبصرمحمد رجب عادل احمد165356

البحيرةالعلمىمبصرالدرس الخالق عبد زكى عاطف احمد165357

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد احمد المجيد عبد احمد165358

البحيرةالعلمىمبصرسليم محمد العاطى عبد محمد احمد165359

البحيرةالعلمىمبصربدر المطلب عبد العزيز عبد اشرف اسامه165360

البحيرةالعلمىمبصرالجبالى الودود عبد محمد شعبان اسامه165361

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد حسن محمود هللا عبد اسعد165362

البحيرةالعلمىمبصرسليمان عيسى عثمان احمد اسالم165363

البحيرةالعلمىمبصرعدالن السالم عبد محمد اسالم165364

البحيرةالعلمىمبصراالنصارى الرازق عبد سعيد االنصارى165365

البحيرةالعلمىمبصرموسى خليل عباس بريك165366

البحيرةالعلمىمبصريونس محمد على خالد165367

البحيرةالعلمىمبصرمحفوظ محمد قاسم كامل محمد خالد165368

البحيرةالعلمىمبصرلويزى المقصود عبد محمد محمد خالد165369

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد حميده الفتاح عبد شعبان سالم165370

البحيرةالعلمىمبصرشحاته الغفور عبد شوقى شحاته165371
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ن399بالبحيرة المحمودية

ن438بالبحيرة المحمودية

ن412بالبحيرة المحمودية

ن416بالبحيرة المحمودية

ن530بالبحيرة المحمودية

ن574بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن419بالبحيرة المحمودية

ن381بالبحيرة المحمودية

ن600.5بالبحيرة المحمودية

ن513بالبحيرة المحمودية

ن572بالبحيرة المحمودية

ن413بالبحيرة المحمودية

ن554بالبحيرة المحمودية

ن399بالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ثانبالبحيرة المحمودية

ن369بالبحيرة المحمودية

ن449بالبحيرة المحمودية

ن407بالبحيرة المحمودية

ن384الدلنجات

ن420الدلنجات

ثانالدلنجات

راسبالدلنجات

ن465الدلنجات

ن480الدلنجات

ن529الدلنجات

ثانالدلنجات

ن350الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن508.5الدلنجات

ن372الدلنجات

ن356الدلنجات

ن499الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن438الدلنجات

ثانالدلنجات

ن375الدلنجات



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6065

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

البحيرةالعلمىمبصرجبر الرازق عبد سعد على طه165372

البحيرةالعلمىمبصرشرف سيد ابراهيم محمد ابراهيم الرحمن عبد165373

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد الحميد عبد محمد ابراهيم الرحمن عبد165374

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد السالم عبد على السالم عبد165375

البحيرةالعلمىمبصرمطرود المولى عبد العزيز عبد المولى عبد العزيز عبد165376

البحيرةالعلمىمبصرالعرب عز محمد سعيد هللا عبد165377

البحيرةالعلمىمبصرسالمه رمضان ابراهيم خيرى عمار165378

البحيرةالعلمىمبصرخليل حمدى رضا عمرو165379

البحيرةالعلمىمبصرجبريل المولى عبد نوفل نوفل عمرو165380

البحيرةالعلمىمبصرهمام على محمد على فؤاد165381

البحيرةالعلمىمبصرالدين زين هللا عبد محمد محمد كريم165382

البحيرةالعلمىمبصرفوده شعبان ايمن محمد165383

البحيرةالعلمىمبصرعوض العاطى عبد جمعه محمد165384

البحيرةالعلمىمبصرسلطان العزيز عبد حلمى محمد165385

البحيرةالعلمىمبصربيومى الفتاح عبد فهمى سامى محمد165386

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم متولى محمد سعد محمد165387

البحيرةالعلمىمبصرموسى غازى محمود سعيد محمد165388

البحيرةالعلمىمبصرحموده رجب صبحى محمد165389

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد العزيز عبد على محمد165390

البحيرةالعلمىمبصربسيونى الرازق عبد صابر فايز محمد165391

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد فتحى محمد165392

البحيرةالعلمىمبصرالعبد محمد فوزى لطفى محمد165393

البحيرةالعلمىمبصرقاسم ابراهيم محمد محمد165394

البحيرةالعلمىمبصريونس محمد مسعود محمد165395

البحيرةالعلمىمبصرعيسى الستار عبد احمد محمود165396

البحيرةالعلمىمبصرمرسى احمد مختار احمد محمود165397

البحيرةالعلمىمبصرشكر هللا جاد محمد خالد محمود165398

البحيرةالعلمىمبصرالوهاب عبد حلمى كرم محمود165399

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد محمد محمود165400

البحيرةالعلمىمبصرفوده حسن محمد بسيونى محمد مصطفى165401

البحيرةالعلمىمبصرالسيد احمد المنعم عبد محروس هانى165402

البحيرةالعلمىمبصرعلى السيد عبد الحميد عبد ناجى هانى165403

البحيرةالعلمىمبصرعبده مرسى محمد سمير يوسف165404

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد يوسف المولى عبد يوسف165405

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد فتحى يوسف165406

البحيرةالعلمىمبصرعصفور محمد رمضان احمد165407

البحيرةالعلمىمبصرعطيه المقصود عبد على احمد165408

البحيرةالعلمىمبصرالمصرى محمد فخرى احمد165409

البحيرةالعلمىمبصربساط العاطى عبد محمد احمد165410

البحيرةالعلمىمبصرشيحه العظيم عبد محمد احمد165411

البحيرةالعلمىمبصرالفيومى فتحى محمد احمد165412

البحيرةالعلمىمبصرالنجار مصطفى بهنسى مصطفى احمد165413
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ثانالدلنجات

ن474الدلنجات

ن435الدلنجات

ن358.5الدلنجات

ن456الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن489الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن346الدلنجات

ن407الدلنجات

ثانالدلنجات

ن423الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن399الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن385الدلنجات

ثانالدلنجات

ن382الدلنجات

ن367الدلنجات

ن366الدلنجات

ن355الدلنجات

ثانالدلنجات

ن476الدلنجات

ثانالدلنجات

ن369الوفائية

ن437الوفائية

ن374الوفائية

ن439الوفائية

ثانالوفائية

ن357الوفائية

ن479الوفائية
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البحيرةالعلمىمبصرعماره هللا حسب ناصر احمد165414

البحيرةالعلمىمبصربساط هويدى رضا محمد اسامه165415

البحيرةالعلمىمبصرزوره امين حازم امين165416

البحيرةالعلمىمبصرجامع محمد صبحى سامح165417

البحيرةالعلمىمبصردياب غانم محمد محمد فاروق165418

البحيرةالعلمىمبصراالبشيهى جوده الشرقاوى محمد165419

البحيرةالعلمىمبصرعقده سعيد غريب جابر محمد165420

البحيرةالعلمىمبصرالنجار محمد خالد محمد165421

البحيرةالعلمىمبصرروحه شيخ محمد المعطى عبد محمد165422

البحيرةالعلمىمبصرعطا الفتاح عبد نزيه محمد165423

البحيرةالعلمىمبصرجامع محمود محمد محمود165424

البحيرةالعلمىمبصرالشهاوى محمد رمزى احمد165425

البحيرةالعلمىمبصرالفضيل عبد الحليم عبد عطيه الحليم عبد احمد165426

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد الجليل عبد الستار عبد احمد165427

البحيرةالعلمىمبصرالقطورى محروس اسماعيل عطيه احمد165428

البحيرةالعلمىمبصرصالح راشد كرم احمد165429

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد فوزى السيد محمود165430

البحيرةالعلمىمبصرشوشان ابراهيم محمد محمود165431

البحيرةالعلمىمبصرهللا جاب منصور هللا جاب منصور165432

البحيرةالعلمىمبصرباشا محمد المعطى عبد سليمان هللا عبد165433

البحيرةالعلمىمبصرفريج ابراهيم فوزى عالء165434

البحيرةالعلمىمبصرمبروك احمد السيد محمد165435

البحيرةالعلمىمبصرزامل محمد صبرى محمد محمود165436

البحيرةالعلمىمبصرغازى جابر سعيد احمد165437

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم ادريس فتحى باهى165438

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم محمود اسماعيل الرحمن عبد165439

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد رمضان حمدى الرحمن عبد165440

البحيرةالعلمىمبصررضوان الجيد عبد الجواد عبد الرحمن عبد165441

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمود احمد عمار165442

البحيرةالعلمىمبصرالونيس عبد محمد اشرف محمد165443

البحيرةالعلمىمبصرمجلى فرج مجلى مرعى165444

البحيرةالعلمىمبصرمرضى الجواد عبد الحكيم عبد معاذ165445

البحيرةالعلمىمبصرغازى العنين ابو محروس نبيل165446

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد رجب سالم احمد165447

االسكندريةالعلمىمبصرعلى اسماعيل حسن السيد احمد165448

االسكندريةالعلمىمبصررفاعى محمد الحميد عبد طارق زياد165449

االسكندريةالعلمىمبصرعبده زيدان جامع قبارى هللا عبد165450

االسكندريةالعلمىمبصرالبهو الفتاح عبد الرازق عبد محمد الرازق عبد165451

االسكندريةالعلمىمبصرمبارك منصور محمد السعيد محمد165452

االسكندريةالعلمىمبصرصقر على مهنى صبرى محمد165453

االسكندريةالعلمىمبصرنجم الحسينى احمد سيد ممدوح محمد165454

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد عفيفى محمد نبيل مصطفى165455
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ن461الوفائية

ن381الوفائية

ن443الوفائية

ن498الوفائية

ثانالوفائية

ن470الوفائية

ثانالوفائية

ن391الوفائية

ن591الوفائية

ثانالوفائية

ن475الوفائية

ن510ابومسعود

ن375ابومسعود

ن387ابومسعود

ن442ابومسعود

ن427.5ابومسعود

ثانابومسعود

راسبابومسعود

ثانابومسعود

ن507.5الغرباوى

ن434الغرباوى

راسبالغرباوى

راسبالغرباوى

ن369الشناوى

ن519الشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ن594الشناوى

ن503الشناوى

ن403الشناوى

ثانالشناوى

ثانالشناوى

ن373االسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية

ن330االسكندرية

ثاناالسكندرية

راسباالسكندرية

راسباالسكندرية
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االسكندريةالعلمىمبصراحمد حسن محمد حسن مهند165456

االسكندريةالعلمىمبصراللطيف عبد احمد حموده احمد165457

االسكندريةالعلمىمبصرحسن الشيخ محمد حسن على عاطف احمد165458

االسكندريةالعلمىمبصرالعشرى السيد السيد وائل اسامه165459

االسكندريةالعلمىمبصرفرج اللطيف عبد محمود لطفى صبرى165460

االسكندريةالعلمىمبصرالنبى عبد الحفناوى غنيم يسرى الرحمن عبد165461

االسكندريةالعلمىمبصرجبر مصطفى على على عمر165462

االسكندريةالعلمىمبصرالدكرورى عوض هللا عبد محمود165463

االسكندريةالعلمىمبصرمحمود على احمد محمد محمود165464

االسكندريةالعلمىمبصرترك محمد رياض رأفت حسن165465

االسكندريةالعلمىمبصريوسف محمد سعد ياسر الدين سعد165466

االسكندريةالعلمىمبصرحسن احمد الوهاب عبد احمد الدين شهاب165467

االسكندريةالعلمىمبصربالل صالح صابر اشرف صالح165468

االسكندريةالعلمىمبصرخليل عبده خله اشرف الرحمن عبد165469

االسكندريةالعلمىمبصرالمجيد عبد جمعه احمد السيد هللا عبد165470

االسكندريةالعلمىمبصرزناتى احمد الراضى عبد الرازق عبد محمد165471

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عطا محمد فوزى محمد165472

االسكندريةالعلمىمبصراسماعيل محمود كارم محمد165473

االسكندريةالعلمىمبصررفاعى محمد نبوى نبيل محمود165474

االسكندريةالعلمىمبصرمتولى محمد الباسط عبد احمد165475

االسكندريةالعلمىمبصرسيد انور وحيد احمد165476

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد حسن صابر محمد هللا عبد165477

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عبد الرحمن عبد يوسف صالح محمد165478

االسكندريةالعلمىمبصرالكريم عبد حسن احمد مجدى محمد165479

االسكندريةالعلمىمبصرالواحد عبد ابراهيم محمد ناصر165480

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد يونس فوزى ناصر احمد165481

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد شعبان على انس165482

االسكندريةالعلمىمبصرغازى محمود رجب جمال مازن165483

االسكندريةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم فوزى صابر محمد165484

االسكندريةالعلمىمبصرعثمان على احمد جمال هللا عبد165485

االسكندريةالعلمىمبصرسلمان فرغلى محمد قبيصى محمد165486

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد الهادى عبد سعد احمد165487

االسكندريةالعلمىمبصرموسى ابراهيم خلف محمد احمد165488

االسكندريةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمد الحافظ عبد محمد ادهم165489

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد ثابت احمد الرحمن عبد165490

االسكندريةالعلمىمبصرشبانه محمد حسن محمد هللا عبد165491

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عبد زيد ابو السيد رضا محمد165492

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد محمد محمد اسالم165493

االسكندريةالعلمىمبصراحمد شاهين احمد السيد165494

االسكندريةالعلمىمبصرشلتوت الرسول عبد حسنى حمدى165495

االسكندريةالعلمىمبصرالصفتى الرحيم عبد محمد الرحمن عبد165496

االسكندريةالعلمىمبصرادم عرابى عمر عوض عمر165497
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ثاناالسكندرية

راسبابوقير

ثانابوقير

ثانابوقير

ثانابوقير

ثانابوقير

ن327ابوقير

ن343ابوقير

ن346ابوقير

ثانابوالعيون محمود

ن385ابوالعيون محمود

ن460ابوالعيون محمود

ن364ابوالعيون محمود

راسبابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ثانابوالعيون محمود

ن343ابوالعيون محمود

ن328ابوالعيون محمود

راسبالورديان

راسبالورديان

ثانالورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

راسبالورديان

ثانالقويرى

ثانالقويرى

ثانالقويرى

راسبالقويرى

ن354.5القويرى

ثانالقويرى

ثانباالسكندرية رجب محمد

راسبباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ن392باالسكندرية رجب محمد

ن358باالسكندرية رجب محمد

ن527باالسكندرية رجب محمد

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

راسبالعرب برج

ن551العرب برج
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االسكندريةالعلمىمبصرمدكور محمد مجدى محمد165498

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد الرؤوف عبد صابر محمود165499

االسكندريةالعلمىمبصرعلى بكر ابو فوزى محمود165500

االسكندريةالعلمىمبصرحسن محروس الرازق عبد مصطفى165501

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد محمد يوسف ممدوح ياسر165502

االسكندريةالعلمىمبصرالحوفى حسن محمد الهادى عبد يوسف165503

االسكندريةالعلمىمبصرالعبد محمد احمد بسيونى احمد165504

االسكندريةالعلمىمبصرسيد المولى عبد العليم عبد احمد حلمى165505

االسكندريةالعلمىمبصرنوبى هللا عبد فتحى حمدى165506

االسكندريةالعلمىمبصرعمار جاد رجب سمير رجب165507

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم محمدى احمد الدين صالح165508

االسكندريةالعلمىمبصرالموجى على السيد رزق طارق165509

االسكندريةالعلمىمبصرغانم عبده على سمير على165510

االسكندريةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد فريد محمد محمود165511

االسكندريةالعلمىمبصرسعيد محمد ابراهيم اشرف ابراهيم165512

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد ثروت خالد احمد165513

االسكندريةالعلمىمبصرسعيد الرحمن عبد شرف احمد165514

االسكندريةالعلمىمبصرمنصور ابراهيم الهادى عبد عادل احمد165515

االسكندريةالعلمىمبصرالعوضى الكريم عبد احمد165516

االسكندريةالعلمىمبصرالدالى الصاوى الحكيم عبد كامل احمد165517

االسكندريةالعلمىمبصرالرمسيسى محمود احمد ممدوح احمد165518

االسكندريةالعلمىمبصرالنجار جابر احمد وليد احمد165519

االسكندريةالعلمىمبصرطاهر احمد سيد حسن على امين165520

االسكندريةالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد عمرو الدين حسام165521

االسكندريةالعلمىمبصرهبيله فهمى خالد محمد خالد165522

االسكندريةالعلمىمبصرهندى ابو سعد المجيد عبد رشاد محمود زياد165523

االسكندريةالعلمىمبصرسالمه احمد محمد خالد الدين سيف165524

االسكندريةالعلمىمبصرمصطفى احمد محمد احمد الرحمن عبد165525

االسكندريةالعلمىمبصردسوقى حسن دسوقى حسين الرحمن عبد165526

االسكندريةالعلمىمبصرالصعيدى محمد المنعم عبد طارق الرحمن عبد165527

االسكندريةالعلمىمبصراحمد سيد مصطفى محمد العزيز عبد هللا عبد165528

االسكندريةالعلمىمبصراحمد عمر محمد السيد عمر165529

االسكندريةالعلمىمبصرالعباس ابو محمد محمد راضى عمر165530

االسكندريةالعلمىمبصرحسيبو ابراهيم احمد الفتاح عبد سامى محمد165531

االسكندريةالعلمىمبصرعلى محمد عمر شوقى محمد165532

االسكندريةالعلمىمبصرهللا جاد محمد محمود محمد محمود165533

االسكندريةالعلمىمبصرمنصور الحى عبد احمد محمد مروان165534

االسكندريةالعلمىمبصرفضل اخالص محمود يحيى165535

االسكندريةالعلمىمبصرعلى عيسى احمد يوسف165536

االسكندريةالعلمىمبصرعشره محمد محمد على سعيد يوسف165537

مطروح مرسىالعلمىمبصرخضيرى ابراهيم زكريا احمد165538

مطروح مرسىالعلمىمبصرحجاج محمد سليمان على احمد165539
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ن483العرب برج

ن343العرب برج

راسبالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالعرب برج

ثانالمنورة المدينة

راسبالمنورة المدينة

ن522المنورة المدينة

راسبالمنورة المدينة

راسبالمنورة المدينة

راسبالمنورة المدينة

راسبالمنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

راسبالنموذجى سموحة

ن325النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن470النموذجى سموحة

ن325النموذجى سموحة

ن521النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن542النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن415النموذجى سموحة

ن538النموذجى سموحة

ن505النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن429النموذجى سموحة

ن342النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ن375النموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

راسبالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

ثانالنموذجى سموحة

راسبمطروح

ثانمطروح
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مطروح مرسىالعلمىمبصرالسالم عبد السيد رفيق السيد165540

مطروح مرسىالعلمىمبصراحمد جابر ابراهيم حازم165541

مطروح مرسىالعلمىمبصرحسن هللا فرج حسن حذيفه165542

مطروح مرسىالعلمىمبصرالنجا ابو خليل حماده حسام165543

مطروح مرسىالعلمىمبصرقميحه السيد صبرى احمد جالل165544

مطروح مرسىالعلمىمبصرحسن على رشاد محمد فتحى رشاد165545

مطروح مرسىالعلمىمبصررضوان مصطفى حسن مصطفى صهيب165546

مطروح مرسىالعلمىمبصرالصافى شريف على عمر165547

مطروح مرسىالعلمىمبصربكر ابو صالح قاسى عمر165548

مطروح مرسىالعلمىمبصرناجى الحسيب عبد فهمى محمد محمود165549

مطروح مرسىالعلمىمبصرحسب السيد محمود مصطفى165550

مطروح مرسىالعلمىمبصرشنيشن هللا عبد جالل فؤاد165551

الجيزةالعلمىمبصرحسن السالم عبد خالد الرحمن عبد165552

الجيزةالعلمىمبصرصالح الحميد عبد محمود هللا عبد165553

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد محمود على165554

الجيزةالعلمىمبصرالمجيد عبد الرحيم عبد محمد عمرو165555

الجيزةالعلمىمبصركمال احمد الرؤوف عبد كريم165556

الجيزةالعلمىمبصرحنفى محمود احمد محمد165557

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد تغان سالم محمد165558

الجيزةالعلمىمبصرتوفيق حسين عالء محمد165559

الجيزةالعلمىمبصرالدسوقى محمود حمدى محمود165560

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد احمد رمضان مصطفى165561

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد اسامه ابراهيم165562

الجيزةالعلمىمبصرصالح محمد حرب ابراهيم165563

الجيزةالعلمىمبصرعطيه الستار عبد سيف احمد165564

الجيزةالعلمىمبصرعبده احمد طارق حسن165565

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد السيد الرحمن عبد165566

الجيزةالعلمىمبصرمحمود ماضى محمد الرحمن عبد165567

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد الرحمن عبد محمد165568

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد محمود محمد165569

الجيزةالعلمىمبصرشكرى احمد محمد محمود165570

الجيزةالعلمىمبصرمحمد رمضان محمد محمود165571

الجيزةالعلمىمبصرعيسى الحميد عبد محمود احمد165572

الجيزةالعلمىمبصرالواحد عبد توفيق ايمن الدين سيف165573

الجيزةالعلمىمبصرعزباوى الرحمن عبد عصام الرحمن عبد165574

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد حسن لملوم حسن الحميد عبد165575

الجيزةالعلمىمبصرعزباوى الرحمن عبد عصام هللا عبد165576

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سيد محمد شريف محمد165577

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الدين نور فتحى محمد الدين نور165580

الجيزةالعلمىمبصرالعينين ابو خليل محمد ابراهيم امير165581

الجيزةالعلمىمبصرشعبان الفتاح عبد شعبان هللا عبد165582

الجيزةالعلمىمبصرمحمد القادر عبد حسنى عماد القادر عبد165583
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راسبمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

راسبمطروح

ثانمطروح

راسبمطروح

ثانالحمام

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ن425الصديق

ن525الصديق

ثانالصديق

ن333الصديق

متخلفالصديق

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن325بالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ن435بالجيزة المرسلين خاتم

راسببالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن625بالجيزة المرسلين خاتم

ن409بالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالحرانية

راسبالحرانية

ثانالحرانية
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الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد امين محمود165584

الجيزةالعلمىمبصرقاسم محمد ابراهيم زيدان احمد165585

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد الفتاح عبد محمد مصطفى165586

الجيزةالعلمىمبصرمحمود مصطفى عمر محمد165587

الجيزةالعلمىمبصراحمد جمعه محمد حازم165588

الجيزةالعلمىمبصرعمر عطيه قنديل الساتر عبد محمد165589

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم بسيونى عيد محمد165590

الجيزةالعلمىمبصرالسعيد محمد احمد محمد165591

الجيزةالعلمىمبصرزيد ابو الحكيم عبد فريد محمد الدين عالء165592

الجيزةالعلمىمبصرالنبى عبد سيد وائل الدين سيف165593

الجيزةالعلمىمبصرشعبان حجاج السيد احمد165594

الجيزةالعلمىمبصررزق فرحات قدرى احمد165595

الجيزةالعلمىمبصرحسن المعاطى ابو عرفات حسن165596

الجيزةالعلمىمبصرحسن المعاطى ابو عرفات حسين165597

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى عويس رمضان الغنى عبد165598

الجيزةالعلمىمبصرسليمان مسعود جمال هللا عبد165599

الجيزةالعلمىمبصرنعمان صادق محمد هللا عبيد165600

الجيزةالعلمىمبصرنجيب حسنى وليد محمد165601

الجيزةالعلمىمبصرالسيد زكريا حسونه محمود165602

الجيزةالعلمىمبصرمحمود مصطفى جهاد مصطفى165603

الجيزةالعلمىمبصرشعبان حجاج هللا عبد هشام165604

الجيزةالعلمىمبصرعمران الحميد عبد عامر ياسر165605

الجيزةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد احمد يوسف165606

الجيزةالعلمىمبصرنصر العاطى عبد عيد اسالم165608

الجيزةالعلمىمبصرالدايم عبد ابراهيم الحميد عبد محروس انس165609

الجيزةالعلمىمبصرالقصاص فتحى امام حازم165610

الجيزةالعلمىمبصرالدين سعد على يوسف حسن165611

الجيزةالعلمىمبصرقناوى شريف اسامه خيرت165612

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد خالد سعيد165613

الجيزةالعلمىمبصرزكى بدوى زكى الرحمن عبد165614

الجيزةالعلمىمبصرحامد الحميد عبد اشرف عمر165615

الجيزةالعلمىمبصرالقادر عبد سليمان ممدوح فارس165616

الجيزةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد الحفيظ عبد خالد ماهر165617

الجيزةالعلمىمبصرالمقصود عبد ابراهيم حسنى محمد165618

الجيزةالعلمىمبصرالشافى عبد زكى رشدى ربيع محمد165619

الجيزةالعلمىمبصراحمد امام مصطفى محمد165620

الجيزةالعلمىمبصرالواسع عبد محمود محمد محمود165621

الجيزةالعلمىمبصرالصيرفى محمد سعد يوسف165622

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد فتحى حسن ابراهيم165623

الجيزةالعلمىمبصرالمقصود عبد احمد محمد ابراهيم165624

الجيزةالعلمىمبصرامين محمد الفتاح عبد اسالم165625

الجيزةالعلمىمبصرالنعيم عبد يوسف حماده احمد165626
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راسبالحرانية

ن352ابوالنمرس

ن345ابوالنمرس

ن491ابوالنمرس

ثانابوالنمرس

راسبابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ن402ابوالنمرس

ن383عربى الخاص قرطبه

ن437كرداسة

ثانكرداسة

راسبكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

راسبكرداسة

راسبكرداسة

ن344كرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ن374كرداسة

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ن325ناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

ن352ناهيا

راسبناهيا

ثانحكيم كفر

راسباللبن صفط

راسباللبن صفط

راسباللبن صفط
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الجيزةالعلمىمبصرالعليم عبد كمال محمد احمد165627

الجيزةالعلمىمبصرفريد محمد ربيع محمد احمد165628

الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد حسن محمد احمد165629

الجيزةالعلمىمبصربسطاوى محمود محمد احمد165630

الجيزةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد عيد حازم165631

الجيزةالعلمىمبصرعلى احمد حسن احمد حسين165632

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم خليل محمد خليل165633

الجيزةالعلمىمبصرشحات سيد ضيف ابو عادل165634

الجيزةالعلمىمبصرالواصلى محمد الرحمن عبد عصام عمار165635

الجيزةالعلمىمبصرجالل خليل مدحت هللا عبد165636

الجيزةالعلمىمبصرالعليم عبد زكى رمضان الرحمن عبد165637

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد سيد الرحمن عبد165638

الجيزةالعلمىمبصرمرعى الرحيم عبد محمد الرحمن عبد165639

الجيزةالعلمىمبصرمتولى عزت احمد عزت165640

الجيزةالعلمىمبصرفراج المقصود عبد شريف عمر165641

الجيزةالعلمىمبصرالنبى عبد محمد عادل كمال165642

الجيزةالعلمىمبصرعيسى حسن ابراهيم محمد165643

الجيزةالعلمىمبصرالهادى عبد بدوى جمال محمد165644

الجيزةالعلمىمبصرالكريم عبد السالم عبد وحيد محمد165645

الجيزةالعلمىمبصرمحمد فاروق سيد محمود165646

الجيزةالعلمىمبصرمحمود الظاهر عبد ماهر محمود165647

الجيزةالعلمىمبصرعواد سيد محمد مصطفى165648

الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد صبره جمال يوسف165649

الجيزةالعلمىمبصرجمعه حسين النبى عبد حسين الرحمن عبد165650

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد المنعم عبد خالد الدين عالء165651

الجيزةالعلمىمبصرصالح محمود ربيع محمود165652

الجيزةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد الشافى عبد نعيم165653

الجيزةالعلمىمبصرحسين احمد على احمد165654

الجيزةالعلمىمبصرمحمود احمد محمود احمد165655

الجيزةالعلمىمبصرفراج احمد محمود احمد165656

الجيزةالعلمىمبصرسليم احمد الحمد ابو اسالم165657

الجيزةالعلمىمبصرمرسى صالح مجدى صالح165658

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد حمدى طارق الرحمن عبد165659

الجيزةالعلمىمبصرصالح كرم الرحمن عبد165660

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد الستار عبد رضا احمد حسين165661

الجيزةالعلمىمبصرالمجيد عبد جمعه النجا ابو احمد165662

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد التواب عبد جمعه ايمن165663

الجيزةالعلمىمبصرشعبان محمد عيدالحليم الدين حسام الحليم عبد165664

الجيزةالعلمىمبصرالمعطى عبد محمد ابراهيم محمد الرحمن عبد165665

الجيزةالعلمىمبصررشاد حمزه طلعت على165666

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد محمود الونيس عبد عادل محمد165667

الجيزةالعلمىمبصرمحمد السيد حسن النبى عبد محمد165668
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راسباللبن صفط

راسباللبن صفط

راسباللبن صفط

ثاناللبن صفط

راسباللبن صفط

ثاناللبن صفط

راسباللبن صفط

ن354اللبن صفط

ثاناللبن صفط

ن513اللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ن348اللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ن397اللبن صفط

راسباللبن صفط

ن337اللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثانالتحرير

راسبالتحرير

ثانالتحرير

ثانالتحرير

ثانحميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

ثانحميدة خطاب

ثانحميدة خطاب

ن364حميدة خطاب

ثانحميدة خطاب

ن375حميدة خطاب

ثاناوسيم

ثاناوسيم

ثاناوسيم

ثاناوسيم

ثاناوسيم

ثاناوسيم

ثاناوسيم
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الجيزةالعلمىمبصرحمزه العاطى عبد فرج محمد165669

الجيزةالعلمىمبصرالمجيد عبد جمعه محمد محمد165670

الجيزةالعلمىمبصرشوارب عطيه عطيه محمد محمد165671

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل احمد محمود محمد165672

الجيزةالعلمىمبصرمنطاش حسن محمود حسن محمود165673

الجيزةالعلمىمبصرحالوه النبى عبد على الرحمن عبد محمود165674

الجيزةالعلمىمبصرالمجيد عبد العظيم عبد حمدى يوسف165675

الجيزةالعلمىمبصرشعبان محمد اشرف اسالم165676

الجيزةالعلمىمبصراحمد بكر احمد محمد165677

الجيزةالعلمىمبصرمتولى بركات محمد السيد محمد165678

الجيزةالعلمىمبصرغانم لطفى ربيع محمود165679

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد مصطفى الحليم عبد محمود165680

الجيزةالعلمىمبصرالنبى عبد محمود ناصر محمود165681

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد طه مصطفى نادر165682

الجيزةالعلمىمبصرزغلول فايز خالد احمد165683

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد الفتاح عبد مهدى حازم165684

الجيزةالعلمىمبصرالعطار حسن مرزوق عماد ضياء165685

الجيزةالعلمىمبصرالقوى عبد كامل الباسط عبد عاصم165686

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عثمان محمود الحميد عبد165687

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد سعد محمد165688

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد مصطفى محمد165689

الجيزةالعلمىمبصرالحديد ابو محمد صابر محمود165690

الجيزةالعلمىمبصرجمعه كمال صالح وليد165691

الجيزةالعلمىمبصرغراب على الحليم عبد السيد احمد165692

الجيزةالعلمىمبصربكر محمد الفتاح عبد مصطفى احمد165693

الجيزةالعلمىمبصرفرماوى الرحمن عبد مجدى اسامه165694

الجيزةالعلمىمبصرمحمد فؤاد هللا عبد طلحه165695

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى اللطيف عبد حسين هللا عبد165696

الجيزةالعلمىمبصرشقوير الفضل ابو حسن مجدى عمر165697

الجيزةالعلمىمبصرهيبه حامد كمال محمد عمر165698

الجيزةالعلمىمبصررجب فرج وائل كرم165699

الجيزةالعلمىمبصرصميده قرنى محمد احمد محمد165700

الجيزةالعلمىمبصرالسيسى محمد السيد خالد محمد165701

الجيزةالعلمىمبصرسالمه محمد يحى مصطفى165702

الجيزةالعلمىمبصرمحمد فتحى رجب احمد165703

الجيزةالعلمىمبصرعلى مشرف سالمه احمد165704

الجيزةالعلمىمبصرنصر شندى مصطفى اسحاق165705

الجيزةالعلمىمبصرعلى مشرف سعيد اسالم165706

الجيزةالعلمىمبصرفرحات سعد محمد حمدى165707

الجيزةالعلمىمبصرفرحات حسانين هالل هللا عبد165708

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى محى مصطفى على165709

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عيد خالد محمد165710
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راسباوسيم

ثاناوسيم

ن394اوسيم

ثاناوسيم

ثاناوسيم

ثاناوسيم

ثاناوسيم

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانالمنصورية

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

راسبابواسماعيل صالح

ن374ابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

متخلفابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانابواسماعيل صالح

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ثانالرهاوى

ن362الرهاوى

ثانالرهاوى
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الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد سعيد محمد165711

الجيزةالعلمىمبصرعفيفى سعيد فايق الرحمن عبد165712

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد احمد محمد165713

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد حامد سعد محمد165714

الجيزةالعلمىمبصرالكريم عبد عيسى فتحى محمد165715

الجيزةالعلمىمبصرالبر عبد سالمه حسن محمود165716

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حامد مجدى هادى165717

الجيزةالعلمىمبصرعقرب اسماعيل اسماعيل ابراهيم165718

الجيزةالعلمىمبصرحسن احمد محمد احمد165719

الجيزةالعلمىمبصررزق حامد اسماعيل اسالم165720

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد السيد خالد هللا عبد165721

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد عشرى ناصر الرحمن عبد165722

الجيزةالعلمىمبصرالشاذلى السيد زكريا محمد165723

الجيزةالعلمىمبصرجاد محمد الفتاح عبد عصام احمد165724

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد الرحيم عبد هللا عبد بالل165725

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمود محمد حمدى زياد165726

الجيزةالعلمىمبصرمحمود فتحى التواب عبد سيد165727

الجيزةالعلمىمبصرحسين محمد الحميد عبد حمدى الرحمن عبد165728

الجيزةالعلمىمبصرالسيد محمد هشام الرحمن عبد165729

الجيزةالعلمىمبصرسيد محمود سيد حسين هللا عبد165730

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الغفار عبد احمد عمر165731

الجيزةالعلمىمبصرمحمود احمد مقبول خالد كريم165732

الجيزةالعلمىمبصراحمد المنعم عبد احمد محمد165733

الجيزةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمد فتحى محمود165734

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد حسين هشام احمد165735

الجيزةالعلمىمبصرخلف محمد ابراهيم فتحى ابراهيم165736

الجيزةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد محمد اياد165737

الجيزةالعلمىمبصرالديوانى فرج حسن السيد حسن165738

الجيزةالعلمىمبصراحمد عصام محمد سيف165739

الجيزةالعلمىمبصرالمحسن عبد الحكيم عبد عمر عاصم165740

الجيزةالعلمىمبصرحسن صيام صبرى الرحمن عبد165741

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمود احمد هللا عبد165742

الجيزةالعلمىمبصرالسيد الفتوح ابو رضا عمار165743

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد ابراهيم ياسر عمار165744

الجيزةالعلمىمبصرحسونى عبود عطا عون165745

الجيزةالعلمىمبصرنصر المولى عبد احمد محمد165746

الجيزةالعلمىمبصراحمد حجاب دياب محمد165747

الجيزةالعلمىمبصرزكريا محمد زكريا محمد165748

الجيزةالعلمىمبصرالتونى حسين محمد مجدى محمد165749

الجيزةالعلمىمبصرالسيد على فتحى محمد معاذ165750

الجيزةالعلمىمبصرالعزيزالدعوشى عبد العزيز عبد وليد وجدى165751

الجيزةالعلمىمبصرحسن حجاج حسن حاتم165752
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ثانالرهاوى

ن417جزاية

ثانجزاية

متخلفجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانجزاية

ثانوردان

راسبوردان

راسبوردان

راسبوردان

ثانوردان

راسبوردان

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن330اكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن330اكتوبر6

ثاناكتوبر6

راسباكتوبر6

ن369اكتوبر6

راسبالنموذجى زايد

راسبالنموذجى زايد

ن591النموذجى زايد

ن365النموذجى زايد

راسبالنموذجى زايد

ن325النموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ن325النموذجى زايد

راسبالنموذجى زايد

ن325النموذجى زايد

ن453النموذجى زايد

ن399النموذجى زايد

راسبالنموذجى زايد

ن523النموذجى زايد

ن473النموذجى زايد

راسبالنموذجى زايد

ن344لغات الخاص الحصرى
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الجيزةالعلمىمبصرابراهيم يونس خضر حسين165753

الجيزةالعلمىمبصرحسين جالل صالح رأفت165754

الجيزةالعلمىمبصرباشا الدسوقى يوسف نجيب مصطفى165755

الجيزةالعلمىمبصرالدسوقى ابراهيم الرحمن عبد ابراهيم165756

الجيزةالعلمىمبصرالمنعم عبد احمد رجب احمد165757

الجيزةالعلمىمبصرجيوشى التواب عبد رمضان احمد165758

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد احمد165759

الجيزةالعلمىمبصرحسين صبره فرج حسن165760

الجيزةالعلمىمبصرعيسى سيد محمد حسين165761

الجيزةالعلمىمبصررجب عامر سعيد رجب165762

الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد ابراهيم حمدى عادل165763

الجيزةالعلمىمبصربيومى على بيومى الرحمن عبد165764

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد سيد عابد الرحمن عبد165765

الجيزةالعلمىمبصرالعادلى رجب محمد الرحمن عبد165766

الجيزةالعلمىمبصرمحمود قرنى محمود الرحمن عبد165767

الجيزةالعلمىمبصرسريع ابو شعبان تحسين كفافى165768

الجيزةالعلمىمبصرحسن جمعه حسن محمد165769

الجيزةالعلمىمبصركامل على سعيد محمد165770

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود هللا فتح محمود165771

الجيزةالعلمىمبصرحافظ عاشور رمضان نادر165772

الجيزةالعلمىمبصرحسن رمضان سيد يوسف165773

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد يوسف165774

الجيزةالعلمىمبصرصالح زغلول خيرى ابراهيم165775

الجيزةالعلمىمبصرعزب كامل هالل اسماعيل165776

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد فتحى عيد احمد165777

الجيزةالعلمىمبصردسوقى محمد كاسب دسوقى165778

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم الظاهر عبد رجب الظاهر عبد165779

الجيزةالعلمىمبصرسيد سالم سامح المنصف عبد165780

الجيزةالعلمىمبصرعبده احمد محمود عالء165781

الجيزةالعلمىمبصربسيس شعيب حازم عماد165782

الجيزةالعلمىمبصراحمد التواب عبد احمد محمد165783

الجيزةالعلمىمبصرالعنين ابو محمد رجب محمد165784

الجيزةالعلمىمبصرسيد على عمر محمد165785

الجيزةالعلمىمبصرسيد دسوقى محمود محمد165786

الجيزةالعلمىمبصرالمجيد عبد التواب عبد محمود محمد165787

الجيزةالعلمىمبصرالمجيد عبد قرنى سعيد محمود165788

الجيزةالعلمىمبصرحسن مسعد قدرى محمود165789

الجيزةالعلمىمبصردرويش على درويش مصطفى165790

الجيزةالعلمىمبصرالحافظ عبد ثابت محمد هشام165791

الجيزةالعلمىمبصرالمطلب عبد احمد التواب عبد احمد165792

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سيد فوزى خالد165793

الجيزةالعلمىمبصرسيد فهيم جمال محمد165794
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ثانلغات الخاص الحصرى

ثانلغات الخاص الحصرى

ن400لغات الخاص الحصرى

ن365البدرشين

ن446البدرشين

راسبالبدرشين

ن451البدرشين

ن593البدرشين

ثانالبدرشين

ن604البدرشين

ن503البدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ن606البدرشين

ن616البدرشين

ن332البدرشين

راسبالبدرشين

ن447البدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ن367البدرشين

ن531العياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ن378.5العياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

راسبالعياط

ثانالعياط

ن531.5العياط

ن539العياط

ن355العياط

ن374العياط

ثانالعياط

ن410العياط

ن358العياط

ن354العياط

ثانالمتانيا

ن438المتانيا

ثانالمتانيا
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الجيزةالعلمىمبصرمحمد قرنى سمير محمد165795

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد سيد محمد165796

الجيزةالعلمىمبصربركات زغبى ربيع هانى165797

الجيزةالعلمىمبصرمحمد كامل الحسينى يوسف165798

الجيزةالعلمىمبصرحسين سيد امين سيد احمد165799

الجيزةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد ابراهيم طه165800

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عمر محمد عمر165801

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد فريد الرفاعى احمد محمود165802

الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد عبده الرازق عبد ابراهيم165803

الجيزةالعلمىمبصرالرحيم عبد نفادى اشرف احمد165804

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد عباس الرحمن عبد عرفات165805

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد عمر رضا عمرو165806

الجيزةالعلمىمبصرنصار ابراهيم محمد لؤى165807

الجيزةالعلمىمبصرحافظ حسين حسين محمد165808

الجيزةالعلمىمبصرجابر على محمد نادى محمد165809

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم نادى محمود165810

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سالم هالل محمود165811

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود عاشور محى165812

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد رضوان وليد165813

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل على ابراهيم احمد165814

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد عماد احمد165815

الجيزةالعلمىمبصريوسف على ابراهيم محمد احمد165816

الجيزةالعلمىمبصرشحاته المنعم عبد محمد محمد احمد165817

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمود محمد احمد165818

الجيزةالعلمىمبصراحمد عباس الدين نور محمد عباس165819

الجيزةالعلمىمبصرالشافى عبد حسين قرنى خالد الرحمن عبد165820

الجيزةالعلمىمبصرجنيدى العظيم عبد سيد الرحمن عبد165821

الجيزةالعلمىمبصرخلف على عيد هللا عبد165822

الجيزةالعلمىمبصرالعربى محمد محمد هالل محمود165823

الجيزةالعلمىمبصركامل بشير امين مصطفى165824

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد محمد محمود مصطفى165825

الجيزةالعلمىمبصرالدين نور العظيم عبد صبرى احمد165826

الجيزةالعلمىمبصرقرنى محمد عيد محمد165827

الجيزةالعلمىمبصرزيدان محمد الغنى عبد محمد هانى165828

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد مهدى احمد165829

الجيزةالعلمىمبصرخليل ابراهيم نادى رمضان165830

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد طه محمد طاهر165831

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد العظيم عبد على محمد165832

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد ربيع محمود165833

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل احمد يوسف احمد165834

الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد احمد محمد احمد165835

الجيزةالعلمىمبصرالمحسن عبد حامد محمد المحسن عبد165836
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ن376المتانيا

ن452المتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

راسبالصف

راسبالصف

ن545الصف

ثانالصف

ن523عزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانعزام عبدالفتاح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ن405اطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

راسباطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ثاناطفيح

ن425الخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ثانالخطاب بن عمر

ن359بالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانبالجيزة طالب ابى بن على

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر
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الجيزةالعلمىمبصرزيد ابو على قرنى على كامل165837

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد شعبان محمد165838

الجيزةالعلمىمبصرالنجا ابو محمد كامل رمضان محمود165839

الجيزةالعلمىمبصرسريع ابو محمد محمود مصطفى165840

الجيزةالعلمىمبصرسالم على جبر سيد محمد165841

الفيومالعلمىمبصرالجواد عبد حجاج على ابراهيم165842

الفيومالعلمىمبصرالحميد عبد محمد حسين احمد165843

الفيومالعلمىمبصرهللا فرج سيد فراج احمد165844

الفيومالعلمىمبصراسماعيل حسن قرنى احمد165845

الفيومالعلمىمبصرالرحمن عبد صوفى محسن احمد165846

الفيومالعلمىمبصرمهنى على محمد احمد165847

الفيومالعلمىمبصرصادق شحاته محمود احمد165848

الفيومالعلمىمبصرجوده محمد ممدوح احمد165849

الفيومالعلمىمبصرخلف الشافى عبد صابر نادى احمد165850

الفيومالعلمىمبصررضوان محمد الدين نور احمد165851

الفيومالعلمىمبصراحمد سيد محمد بكرى رمضان بكرى165852

الفيومالعلمىمبصرشلش محمد يحى الدين عماد شلش165853

الفيومالعلمىمبصرحسن المطلب عبد تايب ماهر الرحمن عبد165854

الفيومالعلمىمبصرحسن حسين محمد الرحمن عبد165855

الفيومالعلمىمبصرابراهيم سيد عزمى محمد الرحمن عبد165856

الفيومالعلمىمبصراسماعيل حسن خيرى عمر165857

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد فاروق محمد فاروق165858

الفيومالعلمىمبصرميزار انور عمر فيصل165859

الفيومالعلمىمبصرمحروس رمضان سيد محمد كريم165860

الفيومالعلمىمبصرمحمد على التواب عبد ايمن محمد165861

الفيومالعلمىمبصرالباقى عبد احمد محمد محمد165863

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد سيد احمد ناصر محمد165864

الفيومالعلمىمبصرالسالم عبد محمد احمد محمود165865

الفيومالعلمىمبصرحسن كامل حسن الحسين محمود165866

الفيومالعلمىمبصرمتولى مرسى مصرى رفعت محمود165867

الفيومالعلمىمبصرشعبان رمضان شعبان مصطفى محمود165868

الفيومالعلمىمبصرالسعود ابو محمد رستم ابراهيم مصطفى165869

الفيومالعلمىمبصرحميده سعيد محروس مصطفى165870

الفيومالعلمىمبصرمحمود السالم عبد محمود مصطفى165871

الفيومالعلمىمبصرالجواد عبد محمد شحات هيثم165872

الفيومالعلمىمبصرمتولى شعبان حمدى احمد165874

الفيومالعلمىمبصرعفيفى محمد رمضان احمد165875

الفيومالعلمىمبصرالعليم عبد محمد شعبان احمد165876

الفيومالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد فتحى احمد165877

الفيومالعلمىمبصرسليمان حامد محمد احمد165878

الفيومالعلمىمبصرالفتاح عبد جوده محمد احمد165879

الفيومالعلمىمبصرالحفيظ عبد السيد هالل احمد165880
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راسبالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن622الفيوم

راسبالفيوم

ثانالفيوم

راسبالفيوم

ثانالفيوم

ن628الفيوم

ثانالفيوم

ن439الفيوم

ن332الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن472الفيوم

ن377الفيوم

ن468الفيوم

ن414الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

راسبالفيوم

ن353الفيوم

ثانالفيوم

ن483الفيوم

ن363الفيوم

ن329الفيوم

ن373الفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن519سنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ن371سنورس

ثانسنورس

ن337سنورس

ثانسنورس
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الفيومالعلمىمبصرسليمان حامد محمد حاتم165881

الفيومالعلمىمبصرمحمد سعيد محمد شريف165882

الفيومالعلمىمبصرشاكر محمد احمد الرحمن عبد165883

الفيومالعلمىمبصرمحمد على اشرف على165884

الفيومالعلمىمبصرابراهيم محمود رمضان عماد165885

الفيومالعلمىمبصريوسف الغنى عبد احمد محمد165886

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد المنعم عبد اسامه محمد165887

الفيومالعلمىمبصرقطب محمد ناصر محمد165888

الفيومالعلمىمبصررشوان محمد على محمود165889

الفيومالعلمىمبصررجب عاشور غريب محمود165890

الفيومالعلمىمبصرالجليل عبد محمود الجليل عبد سامح165891

الفيومالعلمىمبصرمحمد السيد حمدى الرحمن عبد165892

الفيومالعلمىمبصرالحميد عبد احمد احمد جمال محمد165893

الفيومالعلمىمبصرالظاهر عبد محمود الظاهر عبد محمد165894

الفيومالعلمىمبصرصميده عوض احمد ابراهيم165895

الفيومالعلمىمبصرالبديع عبد ابراهيم عادل ابراهيم165896

الفيومالعلمىمبصرعيسى فتحى السيد احمد165897

الفيومالعلمىمبصرمحمود على خالد احمد165898

الفيومالعلمىمبصرحويحى محمد رجب احمد165899

الفيومالعلمىمبصرحسين حسن حميده احمد165900

الفيومالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد محمد احمد165901

الفيومالعلمىمبصراحمد قطب محمد حسام165902

الفيومالعلمىمبصرابراهيم محمود ثابت الرحمن عبد165903

الفيومالعلمىمبصرعلى محمد السيد رمضان الرحمن عبد165904

الفيومالعلمىمبصريوسف دسوقى شعبان الرحمن عبد165905

الفيومالعلمىمبصرجوده محمد عيد محمد هللا عبد165906

الفيومالعلمىمبصرفرج رياض احمد عمر165907

الفيومالعلمىمبصرخطاب محمود خطاب عمر165908

الفيومالعلمىمبصرالرحمن عبد الفتاح عبد محمد كاظم165909

الفيومالعلمىمبصرحسان هاشم قرنى ملهم كريم165910

الفيومالعلمىمبصرالسيد يوسف احمد محمد165911

الفيومالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد خالد محمد165912

الفيومالعلمىمبصرعلى شعبان سعيد محمد165913

الفيومالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد عصام محمد165914

الفيومالعلمىمبصرالرحمن عبد حسن فارس محمد165915

الفيومالعلمىمبصرالفتاح عبد رمضان على محمد165916

الفيومالعلمىمبصرقطب على عيد محمد165917

الفيومالعلمىمبصرونيس مصطفى على مصطفى165918

الفيومالعلمىمبصرمحمد حامد هانى معتز165919

الفيومالعلمىمبصريوسف دسوقى شعبان وائل165920

الفيومالعلمىمبصراسماعيل انور اسماعيل احمد165921

الفيومالعلمىمبصرالعاطى عبد احمد ابراهيم اسالم165922
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ثانسنورس

متخلفسنورس

ن419سنورس

ثانسنورس

ن385.5سنورس

ن456سنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ن587سنورس

ثانسنورس

ثانمطرطارس

راسبمطرطارس

ن619مطرطارس

ثانمطرطارس

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ن616فيديميين

راسبفيديميين

ثانفيديميين

ن386فيديميين

ن477فيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ن418فيديميين

راسبفيديميين

ن347فيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ن567فيديميين

ن561فيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثاناطسا

ن610اطسا



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6091

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الفيومالعلمىمبصررياض الجليل عبد خلف رجب165923

الفيومالعلمىمبصرالجواد عبد عابدين فرج سمح165924

الفيومالعلمىمبصرالعزيز عبد كمال خالد الرحمن عبد165925

الفيومالعلمىمبصرسعد الحميد عبد ناصر هللا عبد165926

الفيومالعلمىمبصرمحمود محمود ناصر هللا عبد165927

الفيومالعلمىمبصرالغنى عبد كيالنى المين محمد165928

الفيومالعلمىمبصرالباقى عبد مهلهل خلف محمد165929

الفيومالعلمىمبصرالقادر عبد احمد شعبان محمد165930

الفيومالعلمىمبصرمحمد احمد محمد محمود165931

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمود احمد محمود165932

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد السيد جمال احمد165933

الفيومالعلمىمبصرراضى على رجب احمد165934

الفيومالعلمىمبصرحسين رياض صابر احمد165935

الفيومالعلمىمبصرمحمود شاكر محمد احمد165936

الفيومالعلمىمبصرهللا جاب الرازق عبد محمد احمد165937

الفيومالعلمىمبصرالجواد عبد رزق رمضان اسامه165938

الفيومالعلمىمبصرالجواد عبد الحق عبد احمد اسالم165939

الفيومالعلمىمبصرمهدى الحليم عبد خالد اسالم165940

الفيومالعلمىمبصركيالنى محمود رشاد حازم165941

الفيومالعلمىمبصرحسين فتحى شعبان خالد165942

الفيومالعلمىمبصرالخالق عبد الدارين سعيد عادل خالد165943

الفيومالعلمىمبصرالرسول عبد قرنى بكرى عادل165944

الفيومالعلمىمبصرحمد محمود محمد عامر165945

الفيومالعلمىمبصرالمنعم عبد رمضان محمد عمر165946

الفيومالعلمىمبصرعلى محمد كمال نبيل كمال165947

الفيومالعلمىمبصرعبود جالل محسن مالك165948

الفيومالعلمىمبصرعشرى محمد رأفت محمد165949

الفيومالعلمىمبصرالمعز عبد على ربيع محمد165950

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمد سامى محمد165951

الفيومالعلمىمبصرالعظيم عبد على الجواد عبد محمد165952

الفيومالعلمىمبصرجوده محمد الجوهرى محمود165953

الفيومالعلمىمبصرمحمد السيد خالد محمود165954

الفيومالعلمىمبصرالسيد محمد احمد مصطفى165955

الفيومالعلمىمبصرابراهيم مصطفى الحميد عبد معاذ165956

الفيومالعلمىمبصرالفتاح عبد جابر احمد يحى165957

الفيومالعلمىمبصرمحمد الكريم عبد رمضان احمد165958

الفيومالعلمىمبصرحسن محمد جمعه احمد165959

الفيومالعلمىمبصرحسن جابر حسين احمد165960

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد الستار عبد سليمان احمد165961

الفيومالعلمىمبصرمحمود هللا عبد محمود المعتصم165962

الفيومالعلمىمبصرسريع ابو احمد رجب حسام165963

الفيومالعلمىمبصرعيد النبى عبد رمضان صيام165965
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ن451اطسا

راسباطسا

ن348.5اطسا

ن428اطسا

ن450اطسا

ثاناطسا

ن435اطسا

ثاناطسا

راسباطسا

راسبالـغـرق

ن548ابشواى

ن493ابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ن420ابشواى

ن450.5ابشواى

ثانابشواى

ن549ابشواى

ن459ابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

راسبابشواى

ن617ابشواى

ثانابشواى

ن607.5ابشواى

ن620ابشواى

ن549ابشواى

ن545ابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانطامية
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الفيومالعلمىمبصرمحمد محمد على الرحمن عبد165966

الفيومالعلمىمبصرجوده الونيس عبد شعبان الرحمن عبد165967

الفيومالعلمىمبصرسلومه صديق محمد هللا عبد165968

الفيومالعلمىمبصرعيسى الحليم عبد مصطفى هللا عبد165969

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد التواب عبد خالد عمر165970

الفيومالعلمىمبصرالقوى عبد محمد محمود القوى عبد165971

الفيومالعلمىمبصرعويس محمد محمد كريم165972

الفيومالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد المنعم عبد محمد165973

الفيومالعلمىمبصرالحليم عبد المولى عبد جميل محمد165974

الفيومالعلمىمبصرالحميد عبد جبريل حجاج محمد165975

الفيومالعلمىمبصرمحمد التواب عبد ممدوح محمد165976

الفيومالعلمىمبصرحميده محمد فرج محمد165977

الفيومالعلمىمبصرسالم فهمى سيد محمود165978

الفيومالعلمىمبصرلطيف هللا عبد الرحمن عبد مصطفى165979

الفيومالعلمىمبصررجب صبحى خالد مصطفى165980

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد قرنى محمد هشام165981

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد ماهر حمد محمد165982

سويف بنىالعلمىمبصرالعال عبد محمد عصام محمد165983

سويف بنىالعلمىمبصرعلى زكى يحى اسامه165984

سويف بنىالعلمىمبصرالعال عبد كمال طارق محمد165986

سويف بنىالعلمىمبصرالدايم عبد ثابت مصطفى احمد165987

سويف بنىالعلمىمبصرعرابى احمد فريد رمضان احمد165988

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود رياض عيد حسام165989

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمود ممدوح عالء165990

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود سيد ابراهيم محمد165991

سويف بنىالعلمىمبصرمصطفى محمد سعيد محمد165992

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد محمد ياسر165993

سويف بنىالعلمىمبصرالمحسن عبد احمد مخلص احمد165994

سويف بنىالعلمىمبصرحسن هللا عبد جمال الرحمن عبد165995

سويف بنىالعلمىمبصرالرحيم عبد حلمى لؤاى الرحمن عبد165996

سويف بنىالعلمىمبصرالعاطى عبد الباقى عبد ابراهيم احمد165997

سويف بنىالعلمىمبصرامام احمد سالم احمد165998

سويف بنىالعلمىمبصرسيف ابو عرفه خالد اسامه165999

سويف بنىالعلمىمبصرعلى شوقى على اسالم166000

سويف بنىالعلمىمبصرحسن عيد حسن محمد166001

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمود الحليم عبد محمود166002

سويف بنىالعلمىمبصرحسانين قرنى جمال احمد166003

سويف بنىالعلمىمبصرامام محمود عشرى الرحمن عبد166004

سويف بنىالعلمىمبصرعباس الغفار عبد حمدى احمد166005

سويف بنىالعلمىمبصرالحكيم عبد الفضيل عبد العليم عبد االمير166006

سويف بنىالعلمىمبصرعلى مهران حمدان حسام166007

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمد رجب حسام166008
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ن533طامية

ثانطامية

راسبطامية

راسبطامية

ن590.5طامية

ثانطامية

ن340طامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ن366.5طامية

ن506طامية

راسبطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

ثانسويف ببنى النموذجى

ثانسويف ببنى النموذجى

راسبسويف بنى

ثانسويف بنى

ثانسويف بنى

ثاناطواب

ن386اطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ن487اطواب

ن516اطواب

ن629اطواب

ثاناطواب

ثاناطواب

ن434بوش

ثانبوش

ن505بوش

ن346بوش

ثانبوش

راسببوش

ن595بوش

ثانبوش

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ن399المدينة اهناسيا
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سويف بنىالعلمىمبصرمحمود امين محمود محمد166009

سويف بنىالعلمىمبصرالقوى عبد احمد مصطفى محمد166010

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد المحسن عبد سيد محمود166011

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد طه محمود166012

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد احمد حفنى مصطفى166013

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد محمد مهند166014

سويف بنىالعلمىمبصرعلى حسن محمد وجدى166015

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد سيد احمد166016

سويف بنىالعلمىمبصراحمد الحميد عبد عاطف احمد166017

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد مبروك هللا عبد اشرف166018

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد رجب محمود رمضان166019

سويف بنىالعلمىمبصرالرحيم عبد السالم عبد محمد الرحمن عبد166020

سويف بنىالعلمىمبصرهللا عبد سيد رمضان هللا عبد166021

سويف بنىالعلمىمبصرسيد جمعه سيد هللا عبد166022

سويف بنىالعلمىمبصرعويس صاوى رمضان عمرو166023

سويف بنىالعلمىمبصرالرحيم عبد السالم عبد سيد محمد166024

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمد شعبان محمد166025

سويف بنىالعلمىمبصرسلطان عوض عاشور محمد166026

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود عشرى محمد العليم عبد محمود166027

سويف بنىالعلمىمبصربكر زكريا مصطفى محمود166028

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد ابراهيم سيد يوسف166029

سويف بنىالعلمىمبصرعلى محمد العظيم عبد ناصر احمد166030

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد مبروك الغفار عبد محمود166031

سويف بنىالعلمىمبصرديهوم لملوم حسانين احمد166032

سويف بنىالعلمىمبصراللطيف عبد احمد رضا احمد166033

سويف بنىالعلمىمبصرقطب احمد رمضان احمد166034

سويف بنىالعلمىمبصرالفضل ابو العظيم عبد صبحى احمد166035

سويف بنىالعلمىمبصرالعليم عبد احمد جمال حمزه166036

سويف بنىالعلمىمبصرسيد جمعه شعيب سيد166037

سويف بنىالعلمىمبصراحمد اسماعيل ربيع محمود166038

سويف بنىالعلمىمبصراحمد ابراهيم شعبان ابراهيم166039

سويف بنىالعلمىمبصرالعليم عبد حلمى صالح بكر ابو166040

سويف بنىالعلمىمبصرقطب احمد الرحمن عبد احمد166041

سويف بنىالعلمىمبصرمصطفى رجب على عمرو166042

سويف بنىالعلمىمبصربكرى جمعه ربيع محمود166043

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد لملوم جابر محمود166044

سويف بنىالعلمىمبصرعلى تمام رمضان تمام166045

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمد زيان محمد166046

سويف بنىالعلمىمبصرالجيد عبد حامد محمد احمد166047

سويف بنىالعلمىمبصرعيد حمدى الدين عصام بهاء166048

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد رشدى معتمد حسام166049

سويف بنىالعلمىمبصرالموجود عبد مصطفى احمد هللا عبد166050
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راسبالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن594المدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن435المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن630المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

راسبالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

راسبببا

ثانببا

ثانببا

راسبببا

ن361ببا

ن380.5ببا

ن466ببا

راسبببا

ثانببا

ن624ببا

راسبببا

ن612ببا

ثانببا

ثانببا

ثانالحمراء قمبش

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط

ثانراشين صفط
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سويف بنىالعلمىمبصرمصطفى فخرى اللطيف عبد على166051

سويف بنىالعلمىمبصرالسالم عبد كامل محمد على166052

سويف بنىالعلمىمبصرابراهيم فتحى مسعود مصطفى166053

سويف بنىالعلمىمبصرعثمان جمعه ابراهيم احمد166054

سويف بنىالعلمىمبصراحمد عيد محمد رمضان166055

سويف بنىالعلمىمبصرعبيد محمد احمد محمد166056

سويف بنىالعلمىمبصراحمد خليفه خلف محمد166057

سويف بنىالعلمىمبصرمعوض محمد ابراهيم محمود166058

سويف بنىالعلمىمبصرسعدنى شكرى سعيد احمد166060

سويف بنىالعلمىمبصراللطيف عبد رياض محمد احمد166061

سويف بنىالعلمىمبصرالواحد عبد احمد الواحد عبد بالل166062

سويف بنىالعلمىمبصراحمد طه انور حسام166063

سويف بنىالعلمىمبصرالونيس عبد العظيم عبد غرباوى الكريم عبد166064

سويف بنىالعلمىمبصرعلى جابر رمضان على166065

سويف بنىالعلمىمبصرعباده رمضان احمد محمود166066

سويف بنىالعلمىمبصرطه احمد جمال محمود166067

سويف بنىالعلمىمبصرالنصر سيف الحميد عبد احمد ياسين166068

سويف بنىالعلمىمبصرامام حسن ربيع احمد166069

سويف بنىالعلمىمبصرداخلى جمال محمد احمد166070

سويف بنىالعلمىمبصرالطيب سليمان سليمان اسالم166071

سويف بنىالعلمىمبصراللطيف عبد كامل الجواد عبد حازم166072

سويف بنىالعلمىمبصرسيد صالح سيد محمد166073

سويف بنىالعلمىمبصرالحافظ عبد احمد جمال محمود166074

سويف بنىالعلمىمبصراحمد احمد راضى مصطفى166075

سويف بنىالعلمىمبصررشدى محمد ايهاب محمد احمد166076

سويف بنىالعلمىمبصراحمد اسماعيل البطل اسامه166077

سويف بنىالعلمىمبصرالحق عبد الرحيم عبد احمد ايمن166078

سويف بنىالعلمىمبصرعيد المجيد عبد عيد حسين166079

سويف بنىالعلمىمبصرالفضيل عبد عدلى المنعم عبد حماده166080

سويف بنىالعلمىمبصرحافظ التواب عبد محمد رجب166081

سويف بنىالعلمىمبصرابراهيم سيد ابراهيم سيد166082

سويف بنىالعلمىمبصرمبروك القادر عبد ياسين القادر عبد166083

سويف بنىالعلمىمبصرهللا عبد رمضان حسين هللا عبد166084

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد حسين طه مؤمن166085

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد امير محمد166086

سويف بنىالعلمىمبصرشحاته امين طه محمد166087

سويف بنىالعلمىمبصركامل احمد محمود محمد166088

سويف بنىالعلمىمبصرالدايم عبد محمد الدايم عبد مصطفى166089

سويف بنىالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمد مصطفى166090

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد على مصطفى احمد166091

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد حسن نادى اسامه166092

سويف بنىالعلمىمبصرالحفيظ عبد ذكى احمد طه166093
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ثانراشين صفط

راسبراشين صفط

ن594راشين صفط

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ثاندشطوط

ثاندشطوط

ثاندشطوط

ثاندشطوط

ثاندشطوط

ثاندشطوط

ن448دشطوط

ثاندشطوط

ثاندشطوط

ثانالفشن

راسبالفشن

ن333الفشن

ثانالفشن

ثانالفشن

ن334الفشن

ثانالفشن

ن377الفشن

راسبالفشن

ثانالفشن

ثانالفشن

راسبالفشن

ثانالفشن

راسبالفشن

ثانالفشن

ن345الفشن

ثانالفشن

ثانالفشن

ثانالفشن

ثانالفشن

ثانالفشن

ن499.5الفشن

ثانتلت

ثانتلت

ثانتلت
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سويف بنىالعلمىمبصراحمد المالك عبد على الجيد عبد166094

سويف بنىالعلمىمبصرالرحيم عبد على الدين عالء على166095

سويف بنىالعلمىمبصراحمد التواب عبد احمد محمد166096

سويف بنىالعلمىمبصراللطيف عبد محمد محمود محمد166097

سويف بنىالعلمىمبصرهاشم سيد الباسط عبد محمود166098

سويف بنىالعلمىمبصراحمد حسين يحيى مؤمن166099

المنياالعلمىمبصرعلى محمد فولى احمد166100

المنياالعلمىمبصرسيف محمد مساعد احمد166101

المنياالعلمىمبصرهالل على عماد اسالم166102

المنياالعلمىمبصرمحمد بدر ناصر جمال166103

المنياالعلمىمبصرمحمد الجابر عبد رضا حجاج166104

المنياالعلمىمبصرفريد محمد محمود عاصم166105

المنياالعلمىمبصرالعاطى عبد ابراهيم عيون الرحمن عبد166106

المنياالعلمىمبصرالغنى عبد حسن محمد الرحمن عبد166107

المنياالعلمىمبصرالرازق عبد الرحمن عبد على الوهاب عبد166108

المنياالعلمىمبصرعثمان الحكيم عبد احمد محمد166109

المنياالعلمىمبصراحمد محمد بدوى محمد166110

المنياالعلمىمبصراحمد على رمضان محمد166111

المنياالعلمىمبصراحمد الرؤوف عبد سيد محمد166112

المنياالعلمىمبصرالمحسن عبد سيد محسن محمد166113

المنياالعلمىمبصرمحمد على الوهاب عبد المدنى احمد166114

المنياالعلمىمبصرحسين احمد نجاتى احمد166115

المنياالعلمىمبصرقرنى حسن محمد انس166116

المنياالعلمىمبصرعلى ابراهيم مفرح ايمن166117

المنياالعلمىمبصركامل محمد رجب حسام166118

المنياالعلمىمبصرمحمد على ابراهيم حسن166119

المنياالعلمىمبصراحمد حسين رجب حسين166120

المنياالعلمىمبصرمحمد احمد السالم عبد حماده166121

المنياالعلمىمبصرمحمد حبيب محمد رجب166122

المنياالعلمىمبصرالسالم عبد رجب احمد الرحمن عبد166123

المنياالعلمىمبصرمحمود ابراهيم ربيع الرحمن عبد166124

المنياالعلمىمبصرعمر محمد خميس عمرو166125

المنياالعلمىمبصرالسيد حسن السيد محمد166126

المنياالعلمىمبصرحسن محمود مختار محمد166127

المنياالعلمىمبصرالهادى عبد ربيع محمد محمود166128

المنياالعلمىمبصرالوهاب عبد السيد ابراهيم معاذ166129

القاهرةالعلمىمبصرمروان الرحمن عبد حذيفه166132

المنياالعلمىمبصرزيد ابو محمد زيد ابو ابراهيم166139

المنياالعلمىمبصرعلى محمد بكر ابو احمد166140

المنياالعلمىمبصرمبروك محمد على احمد166141

المنياالعلمىمبصرخليل بكرى حسن اسالم166142

المنياالعلمىمبصرعابد سالم محمد الحسن166143
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راسبتلت

راسبتلت

ثانتلت

ن507تلت

ثانتلت

ثانتلت

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ن440المنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ن459المنيا

ثانالمنيا

ن553المنيا

راسبالمنيا

ن529المنيا

راسبالمنيا

ن387العدوة

ن462العدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

ثانالعدوة

راسبالعدوة

ثانالعدوة

ن325لطفى عادل.د

ثانمغاغة

راسبمغاغة

ثانمغاغة

ن378مغاغة

ن546مغاغة
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المنياالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد رمضان رجب166144

المنياالعلمىمبصراحمد عمران سمير صالح166145

المنياالعلمىمبصرالسيد محمد رجب الرحمن عبد166146

المنياالعلمىمبصرعلى احمد حسام محمد166147

المنياالعلمىمبصراحمد الحميد عبد ربيع محمد166148

المنياالعلمىمبصرعلى زكى محمود محمد166149

المنياالعلمىمبصراللطيف عبد زكى مظهر محمد166150

المنياالعلمىمبصرمحمد ممدوح مصطفى محمد166151

المنياالعلمىمبصرمحمد محمود صالح محمد166152

المنياالعلمىمبصرقاسم فؤاد محمود احمد166153

المنياالعلمىمبصردكرورى هللا عبد احمد هللا عبد166154

المنياالعلمىمبصرهللا عبد سعيد ناصر هللا عبد166155

المنياالعلمىمبصرمحمد عباس احمد محمد166156

المنياالعلمىمبصرالقوى عبد العزيز عبد عمر محمد166157

المنياالعلمىمبصرمحمود احمد مندى احمد166158

المنياالعلمىمبصرمحمد رجب المعز عبد حسين166159

المنياالعلمىمبصرعثمان محمد عارف رامى166160

المنياالعلمىمبصرمحمد عنتر على الرحمن عبد166161

المنياالعلمىمبصرمحمد مرعى محمد الرحمن عبد166162

المنياالعلمىمبصرمحمد محمد احمد محمد166163

المنياالعلمىمبصراحمد ربه عبد احمد معاذ166164

المنياالعلمىمبصرسليمان اسماعيل رجب احمد166165

المنياالعلمىمبصرالمنعم عبد محمود زين دسوقى166166

المنياالعلمىمبصراحمد سيد راضى سعيد166167

المنياالعلمىمبصراحمد محمد احمد الرحمن عبد166168

المنياالعلمىمبصررشوان هللا عبد محمد محمد166169

المنياالعلمىمبصرحسن محمد سيد مصطفى166170

المنياالعلمىمبصرسليمان خلف حسن ياسين166171

المنياالعلمىمبصرالقوى عبد محمد محمود ايمن166172

المنياالعلمىمبصرحامد محمد محمود بهاء166173

المنياالعلمىمبصرمحمد رجب جمعه رجب166174

المنياالعلمىمبصرمحمد محمد احمد سردار166175

المنياالعلمىمبصراحمد احمد محمد طه166176

المنياالعلمىمبصرمحمد حمدى احمد الرحمن عبد166177

المنياالعلمىمبصرالعظيم عبد زيادى حاتم الناصر عبد166178

المنياالعلمىمبصرمحمد ابراهيم كمال عمر166179

المنياالعلمىمبصرخليفه هللا جاب سعيد محمد166180

المنياالعلمىمبصرصالح حلمى صالح محمد166181

المنياالعلمىمبصرايوب هللا عبد نبيل محمد166182

المنياالعلمىمبصراسماعيل صالح نجاح محمد166183

المنياالعلمىمبصرعلى راضى شادى محمود166184

المنياالعلمىمبصرمحمود محمد محروس ابراهيم166185
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ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

راسبمغاغة

ن446.5مغاغة

راسبمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

متخلفمغاغة

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ن403مزار بنى

ثانمزار بنى

ثانابوجرج

ن344.5ابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

راسبابوجرج

ثانابوجرج

ن546.5ابوجرج

ن560القيـس

ن457القيـس

ن362القيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ثانالقيـس

ن390.5القيـس

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

راسبمطاى
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المنياالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد محمد رفيع166186

المنياالعلمىمبصرخضر جمال محمد الرحمن عبد166187

المنياالعلمىمبصرمحمد عزمى العظيم عبد عمرو166188

المنياالعلمىمبصريوسف على جمعه كريم166189

المنياالعلمىمبصرالحليم عبد فهمى الحليم عبد كريم166190

المنياالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد مؤمن كريم166191

المنياالعلمىمبصرخليل الحميد عبد خالد محمد166192

المنياالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد صالح محمد166193

المنياالعلمىمبصرحسن القادر عبد رمضان محمود166194

المنياالعلمىمبصرخليل محمد عادل مصطفى166195

المنياالعلمىمبصرهللا فرج شايب محمود مصطفى166196

المنياالعلمىمبصرعباس عطيه عامر احمد166197

المنياالعلمىمبصرايوب الحميد عبد الناصر عبد جمال166198

المنياالعلمىمبصرحسن فرج طراف حاتم166199

المنياالعلمىمبصرمحمد المعطى عبد رمضان حمدى166200

المنياالعلمىمبصراحمد محمد سالمه خالد166201

المنياالعلمىمبصرالعليم عبد التواب عبد مختار خضر166202

المنياالعلمىمبصرذكى تونى عالء زين166203

المنياالعلمىمبصرشحاته على علوانى طه166204

المنياالعلمىمبصرعثمان الحميد عبد انور الحميد عبد166205

المنياالعلمىمبصرخلف شعبان محمد هللا عبد166206

المنياالعلمىمبصرمحمد حسن قعود الرحمن عبد166207

المنياالعلمىمبصرخلف الفتاح عبد عزايم محمد166208

المنياالعلمىمبصرمحمد يحى فريد محمد166209

المنياالعلمىمبصرالجابر عبد محمد مهدى محمد166210

المنياالعلمىمبصرالعليم عبد الجيد عبد شتيوى مصطفى166211

المنياالعلمىمبصررضوان محمد رمضان معمر166212

المنياالعلمىمبصراحمد محمد احمد هشام166213

المنياالعلمىمبصرمحمد فتحى المعز عبد الرحمن عبد166214

المنياالعلمىمبصرعبده طه محمد حسين166215

المنياالعلمىمبصرجاهين يوسف جاهين الرحمن عبد166216

المنياالعلمىمبصرسعيد على حسن على166217

المنياالعلمىمبصرعثمان الحكيم عبد محمد قاسم166218

المنياالعلمىمبصرصالح سعد احمد محمد166219

المنياالعلمىمبصرالرحمن عبد ربيع صالح محمد166220

المنياالعلمىمبصرالسالم عبد محمد القادر عبد محمد166221

المنياالعلمىمبصرادريس خيرى سعد مصطفى166222

المنياالعلمىمبصرمحمد عطا هنى نور166223

المنياالعلمىمبصرمحمد فتحى ممدوح محمد166224

المنياالعلمىمبصرعكاشه الناصر عبد حماده احمد166225

المنياالعلمىمبصرشحاته التواب عبد رفعت احمد166226

المنياالعلمىمبصرعلى على على احمد166227
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ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

راسبمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ثانمطاى

ن374.5سمالوط

راسبسمالوط

ن458سمالوط

ثانسمالوط

ن432سمالوط

ن516سمالوط

ثانسمالوط

ن532سمالوط

ن408سمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ن564سمالوط

ثانسمالوط

ن516سمالوط

ن420سمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانالفكرية

ن437الفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ن395الفكرية

ن433الفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ن524الفكرية

ثان(اسماعيل جمال) اتليدم

ثانملوى

ثانملوى

ن368ملوى
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المنياالعلمىمبصرتونى حسن مبروك احمد166228

المنياالعلمىمبصرعلى الجابر عبد مدحت احمد166229

المنياالعلمىمبصرمحمد عبده اسماعيل حماده166230

المنياالعلمىمبصررياض عرفه محمد الدين حسام خالد166231

المنياالعلمىمبصرمحمد رمضان عواد عمار166232

المنياالعلمىمبصراحمد عمر احمد عمر166233

المنياالعلمىمبصرهاشم فرغل صالح هللا عبد166234

المنياالعلمىمبصرمحمد محمود ابراهيم الرحمن عبد166235

المنياالعلمىمبصراسماعيل محمد اسماعيل محمد166236

المنياالعلمىمبصراحمد الدين تقى يحى محمد166237

المنياالعلمىمبصرسيد الصبور عبد احمد مصطفى166238

المنياالعلمىمبصرحسن تونى محمود يوسف166239

المنياالعلمىمبصرالرازق عبد الهادى عبد عادل احمد166240

المنياالعلمىمبصرمحمد عيسى محمود احمد166241

المنياالعلمىمبصرعرفان محمد ناصر اسامه166242

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد احمد الرحمن عبد166243

المنياالعلمىمبصرمحمد موسى عزت عالء166244

المنياالعلمىمبصرالكريم عبد محمد انور محمد166245

المنياالعلمىمبصرالعال عبد محمد صالح محمد166246

المنياالعلمىمبصرمبروك الحكيم عبد سمير محمود166247

المنياالعلمىمبصراحمد فتحى محمد عاشور مصطفى166248

المنياالعلمىمبصرسعيد رشدى فرغل مصطفى166249

المنياالعلمىمبصرعلى حفظى زين محمد ياسر166250

المنياالعلمىمبصرمحمد احمد رجب صالح166251

المنياالعلمىمبصرمحمود شعبان محمود ضياء166252

المنياالعلمىمبصررفعت على مصطفى على166253

المنياالعلمىمبصرادم خلف جمال محمد166254

المنياالعلمىمبصرطالب ابو ابراهيم سعد احمد166255

المنياالعلمىمبصرمحمد احمد محمود احمد166256

المنياالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد الناصر عبد جمال166257

المنياالعلمىمبصرالغنى عبد احمد حسن حسام166258

المنياالعلمىمبصرسلطان احمد سلطان حسن166259

المنياالعلمىمبصرمحمد حسين فريز طارق166260

المنياالعلمىمبصرحسن حفظى التواب عبد طه166261

المنياالعلمىمبصررزق الظاهر عبد الجابر عبد كريم166262

المنياالعلمىمبصراحمد سمير جمال محمود166263

المنياالعلمىمبصرالظاهر عبد الحفيظ عبد يحيى محمود166264

المنياالعلمىمبصرزهانه ضاحى محمد مصطفى166265

المنياالعلمىمبصريوسف محمد احمد هيثم166266

المنياالعلمىمبصرخميس البديع عبد محمود المختار احمد166267

المنياالعلمىمبصرعثمان المنعم عبد صفوت احمد166268

المنياالعلمىمبصرعلى قاسم على احمد166269
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راسبملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

راسبملوى

ثانملوى

ثانملوى

ن406ملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

راسبملوى

ثانخالد بنى

ن620خالد بنى

ن559.5خالد بنى

ثانخالد بنى

راسبخالد بنى

ثانخالد بنى

ن383خالد بنى

ثانخالد بنى

راسبخالد بنى

ن358خالد بنى

ثانخالد بنى

ثانقلندول

راسبقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ن547.5بالمنيا دروة

ن587.5بالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ن485بالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

ثانمواس دير

ثانمواس دير

ثانمواس دير
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المنياالعلمىمبصرزياده ابراهيم قطب احمد166270

المنياالعلمىمبصراحمد جاد محمود احمد166271

المنياالعلمىمبصرمهنى حافظ فاروق اسالم166272

المنياالعلمىمبصرحامد نمر مدحت ايمن166273

المنياالعلمىمبصرمصطفى العزيز عبد كامل الرحمن عبد166274

المنياالعلمىمبصرفاضل محمد حسن على166275

المنياالعلمىمبصراحمد على محمد على166276

المنياالعلمىمبصرمحمد مصطفى ابراهيم محمد166277

المنياالعلمىمبصرهللا عبد الحميد عبد صالح محمد166278

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد نادى محمود محمد166279

المنياالعلمىمبصراحمد محمود مصطفى محمد166280

المنياالعلمىمبصراحمد النظير عبد محمد محمود166281

المنياالعلمىمبصرجمعه العال عبد ثابت مصطفى166282

المنياالعلمىمبصرالعال عبد طلبه رضا احمد166283

المنياالعلمىمبصرمحمد حلمى رفعت حلمى166284

المنياالعلمىمبصرمحمد دياب حماده دياب166285

المنياالعلمىمبصرقفطان احمد قفطان على166286

المنياالعلمىمبصرقطب شحاته اشرف محمد166287

المنياالعلمىمبصرهللا عبد المعتمد عبد سمير محمد166288

المنياالعلمىمبصرمحمد حسين الحكم عبد محمد166289

المنياالعلمىمبصرالكريم عبد صاوى محمود محمد166290

المنياالعلمىمبصراحمد محمد طه محمود166291

اسيوطالعلمىمبصرعابد محمد البدوى ابراهيم166292

اسيوطالعلمىمبصرعلى ماضى زغلول احمد166293

اسيوطالعلمىمبصراحمد احمد كمال احمد166294

اسيوطالعلمىمبصرسيد حسن مصطفى احمد166295

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد ناصر احمد166296

اسيوطالعلمىمبصرالمولى جاد شحاته محمد حسام166297

اسيوطالعلمىمبصرسيد مصطفى سيد خالد166298

اسيوطالعلمىمبصرحسن محمد عصام زياد166299

اسيوطالعلمىمبصرحسين حسن سيد مصطفى سيد166300

اسيوطالعلمىمبصرمرسى محمد احمد الرحمن عبد166301

اسيوطالعلمىمبصرمحمد على مصطفى الرحمن عبد166302

اسيوطالعلمىمبصرفراج محمد احمد محمد166303

اسيوطالعلمىمبصرسيد محمد سيد محمد166304

اسيوطالعلمىمبصرعطا رجب نشأت محمد166305

اسيوطالعلمىمبصرحسين محمد حسين محمود166306

اسيوطالعلمىمبصرعلوان محمود محمد محمود166307

اسيوطالعلمىمبصراحمد سيد احمد مصطفى166308

اسيوطالعلمىمبصررشوان خلف عيسى مصطفى166309

اسيوطالعلمىمبصرمحمد حميده محمود مصطفى166310

اسيوطالعلمىمبصرزيد ابو فتحى مصطفى يحيى166311
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ثانمواس دير

ن530مواس دير

ثانمواس دير

ثانمواس دير

ن383مواس دير

ثانمواس دير

ثانمواس دير

ثانمواس دير

راسبمواس دير

ثانمواس دير

ن392.5مواس دير

ثانمواس دير

ثانمواس دير

ثانسالم بنى

ن523سالم بنى

ن476سالم بنى

ثانسالم بنى

ن433سالم بنى

راسبسالم بنى

ثانسالم بنى

ن425سالم بنى

ثانسالم بنى

ثاناسيوط

ن367اسيوط

ن378اسيوط

راسباسيوط

ن359اسيوط

راسباسيوط

ن402اسيوط

راسباسيوط

ثاناسيوط

راسباسيوط

ن375اسيوط

ثاناسيوط

ن491اسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ن403اسيوط

ثاناسيوط
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اسيوطالعلمىمبصرمرسى احمد حسن احمد166312

اسيوطالعلمىمبصرسيد احمد صفوت احمد166313

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمود عصمت احمد166314

اسيوطالعلمىمبصرراتب صابر محمد اسالم166315

اسيوطالعلمىمبصرمحمد بدوى سالم صالح166316

اسيوطالعلمىمبصرجابر الحفيظ عبد محمد طه166317

اسيوطالعلمىمبصرالاله عبد محمد صالح عالء166318

اسيوطالعلمىمبصرالحفيظ عبد شوقى مصطفى عمرو166319

اسيوطالعلمىمبصرالجليل عبد الرحمن عبد الجليل عبد غنام166320

اسيوطالعلمىمبصرمحمود احمد جابر محمود166321

اسيوطالعلمىمبصرمحمد سيد محمد الحسن ابو166322

اسيوطالعلمىمبصرالرب جاد صاوى جمال احمد166323

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود شعبان احمد166324

اسيوطالعلمىمبصرعلى جالل محمد الدين حسام166325

اسيوطالعلمىمبصرمصطفى حسن مصطفى حسام166326

اسيوطالعلمىمبصررضوان يونس حسن االسالم سيف166327

اسيوطالعلمىمبصرعلى حنفى محمد الرحمن عبد166328

اسيوطالعلمىمبصرالوهاب عبد احمد حمدى يوسف166329

اسيوطالعلمىمبصرعلى فرج محمد محمود166330

اسيوطالعلمىمبصرامين محمد رجب احمد166331

اسيوطالعلمىمبصرعبده غريب هانى احمد166332

اسيوطالعلمىمبصرعلى الراضى عبد فولى اسماعيل166333

اسيوطالعلمىمبصرهيكل فرحات احمد حمدى166334

اسيوطالعلمىمبصرمحمد النصير عبد السالم عبد طارق166335

اسيوطالعلمىمبصراسماعيل الغنى عبد كامل طه166336

اسيوطالعلمىمبصرعبده زاهر على الرحمن عبد166337

اسيوطالعلمىمبصرزين احمد محمد الرحمن عبد166338

اسيوطالعلمىمبصرحمدين القادر عبد هللا عبد القادر عبد166339

اسيوطالعلمىمبصرفراج محمد فنجرى عالء166340

اسيوطالعلمىمبصرمهنى محمد عيسى على166341

اسيوطالعلمىمبصرمحمد خفاجى خالد عمرو166342

اسيوطالعلمىمبصرعلى شحاته محمد عيد166343

اسيوطالعلمىمبصريونس عباس ربيع فارس166344

اسيوطالعلمىمبصرمحمد القادر عبد ايهاب محمد166345

اسيوطالعلمىمبصرالحق عبد احمد الصبور عبد محمد166346

اسيوطالعلمىمبصرعلى هشام محمد محمد166347

اسيوطالعلمىمبصرالعال ابو دياب نادى محمد166348

اسيوطالعلمىمبصرعلوانى درغام العز ابو محمود166349

اسيوطالعلمىمبصرتونى فؤاد فتحى مصطفى166350

اسيوطالعلمىمبصرالجواد عبد عمار رفعت همام166351

اسيوطالعلمىمبصرالحكيم عبد رزق احمد ابراهيم166352

اسيوطالعلمىمبصرمحمد فرغلى محمود احمد166353
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ثانمنقباد

ن435منقباد

ثانمنقباد

ن338منقباد

ن482منقباد

ن576منقباد

ن419منقباد

ثانمنقباد

راسبمنقباد

ثانمنقباد

ثانموشا

ثانموشا

ن383موشا

ثانموشا

راسبموشا

ثانموشا

ن354موشا

ثانموشا

ن464الزاوية

ن390.5ديروط

ن462ديروط

ن440ديروط

ن598ديروط

ثانديروط

متخلفديروط

ن573ديروط

ثانديروط

ن482ديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن468ديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن449ديروط

ثانديروط

ن478.5ديروط

ن426ديروط

ثانديروط

ن455ديروط

ثانديروط

ن483المناشى

ن595المناشى
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اسيوطالعلمىمبصرعلى محمد صبيح الصاوى166354

اسيوطالعلمىمبصرشعبان فرغلى التواب عبد محمد166355

اسيوطالعلمىمبصرمحمد فرغلى محمود محمد166356

اسيوطالعلمىمبصرمحمود محمد محمد مصطفى166357

اسيوطالعلمىمبصرفضل محمد مصطفى حسام166358

اسيوطالعلمىمبصرزهران احمد محمود الرحمن عبد166359

اسيوطالعلمىمبصرشفيق نياظ سيد احمد166360

اسيوطالعلمىمبصرالناصر عبد المنعم عبد عوض احمد166361

اسيوطالعلمىمبصرالمعتمد عبد الجابر عبد فايز احمد166362

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد محمد احمد166363

اسيوطالعلمىمبصرسالم احمد محمد اسالم166364

اسيوطالعلمىمبصرسعيد الصاوى احمد الصاوى166365

اسيوطالعلمىمبصرالحافظ عبد كمال محمد صالح166366

اسيوطالعلمىمبصرالسميع عبد كامل محمد الرحمن عبد166367

اسيوطالعلمىمبصرمحمود على احمد على166368

اسيوطالعلمىمبصراحمد المنعم عبد سعد فارس166369

اسيوطالعلمىمبصرزيد محمود جمعه محمد166370

اسيوطالعلمىمبصرمحمد القادر عبد سعد محمد166371

اسيوطالعلمىمبصرمعزاوى العليم عبد العاطى عبد محمد166372

اسيوطالعلمىمبصرالعال عبد محمد على محمود166373

اسيوطالعلمىمبصربرعى السعود ابو محمود مصطفى166374

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمد مصطفى احمد166375

اسيوطالعلمىمبصرمحمد على حماده ياسر166376

اسيوطالعلمىمبصرسيد خليل احمد محمد166377

اسيوطالعلمىمبصرسيد اللطيف عبد الرحيم عبد محمد166378

اسيوطالعلمىمبصراحمد الحافظ عبد انور مصطفى166379

اسيوطالعلمىمبصرقطب محمد الناصر عبد مصطفى166380

اسيوطالعلمىمبصرحماد حسنى الهادى عبد احمد166381

اسيوطالعلمىمبصرعيد محمد ناصر احمد166382

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محروس بسطاوى احمد166383

اسيوطالعلمىمبصرحسن محمد اشرف احمد166384

اسيوطالعلمىمبصرخليل بدوى رمضان اسالم166385

اسيوطالعلمىمبصرعلى حسن كمال حسن166386

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمد احمد الدين صالح166387

اسيوطالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمد عمر166388

اسيوطالعلمىمبصرمحمد النبى عبد الهادى عبد محمد166389

اسيوطالعلمىمبصرسيد احمد عامر محمد166390

اسيوطالعلمىمبصرابراهيم عيد على محمود166391

اسيوطالعلمىمبصربدوى عيد محمد محمود166392

اسيوطالعلمىمبصرابراهيم محمد عنتر عمرو166393

اسيوطالعلمىمبصرابراهيم هاشم محمود هاشم166394

اسيوطالعلمىمبصرمصطفى الحافظ عبد مصطفى هشام166395
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ن563المناشى

ن601المناشى

ن586المناشى

ن513المناشى

ن491القوصيه

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ن560.5القوصيه

ن471القوصيه

ن548القوصيه

ن498القوصيه

راسبالقوصيه

ن336القوصيه

ثانالقوصيه

ن394القوصيه

راسبالقوصيه

ن597القوصيه

ن411القوصيه

ثانالقوصيه

ن433القوصيه

ن614القوصيه

ن446منفلوط

ثانمنفلوط

ن427منفلوط

ثانمنفلوط

ن449.5منفلوط

ثانمنفلوط

ن454ابنوب

ن446ابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

ثانابنوب

راسبابنوب

ن626ابنوب

ثانابنوب
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اسيوطالعلمىمبصرعمر احمد عمر ياسر166396

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد سيد احمد166397

اسيوطالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد على احمد166398

اسيوطالعلمىمبصرمشرف محمد ابراهيم اسامه166399

اسيوطالعلمىمبصرعلى حسن احمد حسن166400

اسيوطالعلمىمبصراحمد حسن الحميد عبد سليمان166401

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد على طارق166402

اسيوطالعلمىمبصرموسى محمد جمال محمد166403

اسيوطالعلمىمبصرهمام الحكيم عبد همام محمد166404

اسيوطالعلمىمبصرعباس سيد مختار محمود166405

اسيوطالعلمىمبصرتميم محمد احمد مصطفى166406

اسيوطالعلمىمبصراحمد على رشاد مؤمن166407

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمود محمد على166408

اسيوطالعلمىمبصرالرحيم عبد الحميد عبد احمد طه166409

اسيوطالعلمىمبصرمهران على الموجود عبد الرحمن عبد166410

اسيوطالعلمىمبصرعلى غيطانى نبيل كريم166411

اسيوطالعلمىمبصرالرحيم عبد سيد صبحى محمد166412

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمد العال عبد محمد166413

اسيوطالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد محمود166414

اسيوطالعلمىمبصرالحافظ عبد جمال خالد ناصر166415

اسيوطالعلمىمبصرعامر العال عبد زكريا يحيى166416

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد الرحيم عبد حمدى احمد166417

اسيوطالعلمىمبصرحسين الموجود عبد حسين حماده166418

اسيوطالعلمىمبصرعلى محمد سيد رمضان166419

اسيوطالعلمىمبصرمحمود حامد عماد سيد166420

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمود قناوى الدين سيف166421

اسيوطالعلمىمبصرزيد ابو هللا خلف ابراهيم الرحمن عبد166422

اسيوطالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد بدرى الرحيم عبد166423

اسيوطالعلمىمبصرعلى محمود مصطفى هللا عبد166424

اسيوطالعلمىمبصرالاله عبد حسن الاله عبد مصطفى166425

اسيوطالعلمىمبصرسليمان هللا حمد احمد الرحيم عبد166426

اسيوطالعلمىمبصراحمد رفاعى عماد محمد166427

اسيوطالعلمىمبصرالعال عبد العال ابو محمد محمد166428

اسيوطالعلمىمبصرفراج تمام الكريم جاد محمود166429

اسيوطالعلمىمبصرعامر محمد الحفيظ عبد هشام166430

اسيوطالعلمىمبصرحسن تسن محمد ابراهيم166431

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمود جبالى احمد166432

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد الناصر عبد احمد166433

اسيوطالعلمىمبصرعواد ابراهيم جمال اسماعيل166434

اسيوطالعلمىمبصرسيد الرحمن عبد الحفيظ عبد امير166435

اسيوطالعلمىمبصرجماع بيومى محمد بيومى166436

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد على حسام166437
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ن461البدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

راسبالبدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

ن370سليم ساحل

ن362.5سليم ساحل

ن518سليم ساحل

ثانسليم ساحل

ثانسليم ساحل

ن459سليم ساحل

ثانسليم ساحل

ن520سليم ساحل

ثانابوتيج

ن424ابوتيج

ثانابوتيج

ثانابوتيج

ثانابوتيج

ثانابوتيج

ن629ابوتيج

ثانابوتيج

ثانابوتيج

ن367صدفا

ن401صدفا

ن623صدفا

ثانصدفا

ن528صدفا

ثانالغنايم

ثانالغنايم

ثانالغنايم

ثانالغنايم

ثانالغنايم

ثانالغنايم

ثانالغنايم
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اسيوطالعلمىمبصراحمد عمر احمد حمدى166438

اسيوطالعلمىمبصرسليمان السالم عبد جمال الرحمن عبد166439

اسيوطالعلمىمبصرهللا عبد محمد خيرى هللا عبد166440

اسيوطالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد الفتاح عبد عمر166441

اسيوطالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد المجيد عبد حسام166442

اسيوطالعلمىمبصرمحمد عقيلى عادل محمد166443

اسيوطالعلمىمبصرالاله عبد محمد على محمد166444

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمود محمد احمد166445

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمد يوسف احمد166446

اسيوطالعلمىمبصراسماعيل خليفه محمد امير166447

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد محمد عمر166448

اسيوطالعلمىمبصرنصر حسين بدر محمد166449

اسيوطالعلمىمبصراحمد المقصود عبد طارق محمد166450

اسيوطالعلمىمبصرحسن احمد طه محمد166451

اسيوطالعلمىمبصرشعبان الشكور عبد ماهر محمد166452

اسيوطالعلمىمبصرالعال ابو سيد احمد محمود166453

الجديد الوادىالعلمىمبصرابراهيم متولى هللا عبد الرحمن عبد166454

الجديد الوادىالعلمىمبصرحسن المنعم عبد عادل المنعم عبد166455

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسانين الهادى عبد اشرف166456

سوهاجالعلمىمبصرهللا جاد محمد سلمان احمد166457

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد هاشم حسن اسامه166458

سوهاجالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد رمضان اسالم166459

سوهاجالعلمىمبصراحمد اسماعيل احمد اسماعيل166460

سوهاجالعلمىمبصرصديق احمد فؤاد الرحمن عبد166461

سوهاجالعلمىمبصرالسيد جالل عيد الرحمن عبد166462

سوهاجالعلمىمبصردياب محمود حنفى الرحمن عبد166463

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد فاروق عكاشه على166464

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد عيسى الرحمن عبد166465

سوهاجالعلمىمبصرعلى كمال على الرحمن عبد166466

سوهاجالعلمىمبصرمزيد احمد محمد الرحمن عبد166467

سوهاجالعلمىمبصرالمجلى عبد ناصر جمال عالء166468

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد محمد هللا عبد166469

سوهاجالعلمىمبصرالمعز عبد العليم عبد عصمت عصام166470

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد عاطف الرحمن عبد166471

سوهاجالعلمىمبصرشبيب السيد خلف الرحمن عبد166472

سوهاجالعلمىمبصرحسين الرحيم عبد خلف محمد166473

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد حسين محمد166474

سوهاجالعلمىمبصرالموجود عبد المحسن عبد يحيى محمد166475

سوهاجالعلمىمبصرامبابى محمد محمود محمد166476

سوهاجالعلمىمبصرتوفيق رجب احمد محمد166477

سوهاجالعلمىمبصراحمد جالل احمد مصطفى166478

سوهاجالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد امام محمود166479
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راسبالغنايم
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ن401النموذجى اسيوط

ن563النموذجى اسيوط

ن347النموذجى اسيوط

ن522الخاص االسالم نور

ن494الخاص االسالم نور

ثانالخاص االسالم نور

ثانالخاص االسالم نور

ن474الخاص االسالم نور

ثانالخاص االسالم نور

ثانالخاص االسالم نور

ن616الخاص االسالم نور

ثانالخاص االسالم نور

ن471موط

ن469الفرافرة

ن430سوهاج

ن382سوهاج

ثانسوهاج

ن429سوهاج

ن386.5سوهاج

ثانسوهاج

ن460سوهاج

ثانسوهاج

ن383سوهاج

ن364سوهاج

ن367سوهاج

ن341.5سوهاج

ن366سوهاج

ن345سوهاج

ن437سوهاج

ثانسوهاج

ثانسوهاج

ن338سوهاج

ن388سوهاج

ن337سوهاج

ثانسوهاج

ن328سوهاج

ن331سوهاج

ن339.5سوهاج
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سوهاجالعلمىمبصرحماد محمد خلف محمود166480

سوهاجالعلمىمبصرالسيد احمد على شاهين166481

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد زكى حماده معتز166482

سوهاجالعلمىمبصراحمد فهمى جابر يوسف166483

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود ادهم خالد166484

سوهاجالعلمىمبصرسريع ابو احمد ناصر صابر166485

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد الرؤف عبد احمد166487

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد همام رياض166488

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو السيد محمود ضياء166489

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد حمدى الرحمن عبد166490

سوهاجالعلمىمبصراحمد رمضان ناصر الرحمن عبد166491

سوهاجالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد احمد العزيز عبد166492

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد محمود العال عبد هللا عبد166493

سوهاجالعلمىمبصرالسيد قناوى السيد على166494

سوهاجالعلمىمبصرالعال ابو شعبان احمد محمد166495

سوهاجالعلمىمبصرقناوى زكى محمود محمد166496

سوهاجالعلمىمبصراحمد على احمد محمود166497

سوهاجالعلمىمبصرعثمان المجيد عبد على مصطفى166498

سوهاجالعلمىمبصرالكريم عبد احمد شعبان احمد166499

سوهاجالعلمىمبصرغنيمه ابو فنجرى فؤاد خالد166500

سوهاجالعلمىمبصرفرج فتحى الدين محى محمود166501

سوهاجالعلمىمبصرالجليل عبد على محمد مصطفى166502

سوهاجالعلمىمبصرالحفيظ عبد الغنى عبد نجاتى الدين نور166503

سوهاجالعلمىمبصرحسن حسين حسانين حسن166504

سوهاجالعلمىمبصرالسيد يسن منصور حسين166505

سوهاجالعلمىمبصرالسنوسى محمد االمير خالد166506

سوهاجالعلمىمبصرعلى شحاته محمد سامح166507

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد الراضى عبد العال عبد هللا عبد166508

سوهاجالعلمىمبصراحمد الحميد عبد احمد الحميد عبد166509

سوهاجالعلمىمبصرخليل محمود رجب محمد166510

سوهاجالعلمىمبصرالنعيم عبد دسوقى ناصر محمد166511

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد على عاطف محمود166512

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد الرحيم عبد محمود166513

سوهاجالعلمىمبصرهمام ثابت صالح همام166514

سوهاجالعلمىمبصرتمام عباس هللا خلف احمد166515

سوهاجالعلمىمبصرمحمد صديق عادل احمد166516

سوهاجالعلمىمبصرهللا عطيه احمد هللا عبد احمد166517

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد قدرى احمد166518

سوهاجالعلمىمبصرمرسى ابراهيم محمد احمد166519

سوهاجالعلمىمبصرمطاوع محمود محمد احمد166520

سوهاجالعلمىمبصرالصاوى محمد جمال الصاوى166521

سوهاجالعلمىمبصريوسف عطيه عاطف حمزه166522
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ن440سوهاج

ثانسوهاج

ن374سوهاج

راسبسوهاج

ن361سوهاج

ن403سوهاج

ن375بلصفورة

ن343بلصفورة

ن347بلصفورة

ثانبلصفورة

ن389بلصفورة

ن348بلصفورة

ن327بلصفورة

ثانبلصفورة

ن482بلصفورة

راسببلصفورة

ن357بلصفورة

ثانبلصفورة

ن412النموذجى طالب ابى بن على

ن359النموذجى طالب ابى بن على

ن410النموذجى طالب ابى بن على

ن561النموذجى طالب ابى بن على

ن616النموذجى طالب ابى بن على

ثانالكرمانية بندار

ن376الكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ن380الكرمانية بندار

ن515الكرمانية بندار

ن372الكرمانية بندار

ن381الكرمانية بندار

ن379الكرمانية بندار

ن325الكرمانية بندار

ن387الكرمانية بندار

راسبالكرمانية بندار

ثانبسوهاج المنشأة

ن373بسوهاج المنشأة

ن325بسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ن325بسوهاج المنشأة

ن365بسوهاج المنشأة

ن399.5بسوهاج المنشأة
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سوهاجالعلمىمبصرعلى رمضان خالد هللا عبد166523

سوهاجالعلمىمبصرحسن الدين نور حسن على166524

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد الرازق عبد نصر على166525

سوهاجالعلمىمبصرمحمد قطقاط السيد مصطفى166526

سوهاجالعلمىمبصرعلى زكى محمد الدين جمال محمد166527

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن سليم محمود166528

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن حشمت يوسف166529

سوهاجالعلمىمبصرالسالم عبد الدين نور خالد احمد166530

سوهاجالعلمىمبصرحسين احمد عوض احمد166531

سوهاجالعلمىمبصرسليمان خليفه حمدى احمد166532

سوهاجالعلمىمبصرسالم دياب الجليل عبد السيد166533

سوهاجالعلمىمبصراحمد مصطفى صالح باسل166534

سوهاجالعلمىمبصرمحمد هارون السيد سامح166535

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على محمد اسالم166536

سوهاجالعلمىمبصراحمد الطيب حسين الطيب166537

سوهاجالعلمىمبصرعمر احمد على خالد166538

سوهاجالعلمىمبصرالنعيم منصورعبد ناصر الرحمن عبد166539

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد زيد ابو هللا عبد166540

سوهاجالعلمىمبصرداود الدين سيف صابر الدين عز166541

سوهاجالعلمىمبصرصديق على كمال صديق166542

سوهاجالعلمىمبصرمحمد موسى احمد عمرو166543

سوهاجالعلمىمبصراحمد على جاد محمد166544

سوهاجالعلمىمبصرمحمد البر عبد عاصم محمد166545

سوهاجالعلمىمبصرسليم محمد على محمود166546

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم سيد صبرى مصطفى166547

سوهاجالعلمىمبصرالباسط عبد احمد محمود مصطفى166548

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو احمد الحميد عبد احمد166549

سوهاجالعلمىمبصرتوفيق احمد عزت احمد166550

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد الاله عبد محمد احمد166551

سوهاجالعلمىمبصرمحمد شريف يحيى احمد166552

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عوض يوسف احمد166553

سوهاجالعلمىمبصرالحليم عبد هللا عبد صالح اسماعيل166554

سوهاجالعلمىمبصرعمران احمد الدين كمال الدين عالء باسل166555

سوهاجالعلمىمبصرالعال ابو على الصباح باهر166556

سوهاجالعلمىمبصرعثمان الدين شمس عصام جمال166557

سوهاجالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمود حامد166558

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد محمد رمضان166559

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد حسين شحات زياد166560

سوهاجالعلمىمبصرفهمى محمد الدين صالح محمد صالح166561

سوهاجالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد احمد طاهر166562

سوهاجالعلمىمبصرعالم محمد ناصر عاصم166563

سوهاجالعلمىمبصرمحمود على محمد الرحمن عبد166564
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ثانسالمة اوالد
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ن353.5سالمة اوالد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

راسبموسى عبدالجواد

ن418موسى عبدالجواد

ن496موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن429موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن401موسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ثانموسى عبدالجواد

ن405موسى عبدالجواد

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن577جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن479جرجا

ن572جرجا
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سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو احمد الدين عز هللا عبد166565

سوهاجالعلمىمبصرحامد موسى محمود هللا عبد166566

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على شعبان على166567

سوهاجالعلمىمبصررضوان محمد الرؤوف عبد على166568

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم اللطيف عبد ابراهيم محمد166569

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الدين محى الفتوح ابو محمد166570

سوهاجالعلمىمبصراحمد رسمى احمد محمد166571

سوهاجالعلمىمبصرنصر متولى محمود محمد166572

سوهاجالعلمىمبصرالشمندى محمد يسرى محمد166573

سوهاجالعلمىمبصرالراوى السيد الراوى محمود166574

سوهاجالعلمىمبصرتوفيق جابر عاطف مصطفى166575

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد حسن السيد نمر166576

سوهاجالعلمىمبصرشاهين سالم اسماعيل ابراهيم166577

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الاله عبد محمد ابراهيم166578

سوهاجالعلمىمبصرهللا عطيه الحميد عبد الستار عبد الحمد ابو166579

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد بدوى احمد166580

سوهاجالعلمىمبصرعيد محمد عيد احمد166581

سوهاجالعلمىمبصرالنعيم عبد الكريم عبد محمود احمد166582

سوهاجالعلمىمبصرالسيد احمد حماده انور166583

سوهاجالعلمىمبصرهريدى حسن احمد حسام166584

سوهاجالعلمىمبصريوسف فتحى معروف حسام166585

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود عشرى شهاب166586

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد محمد صفوت166587

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد ثروت الحميد عبد166588

سوهاجالعلمىمبصراحمد الحسن ابو محمود الرؤف عبد166589

سوهاجالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد احمد الوهاب عبد166590

سوهاجالعلمىمبصررضوان مصطفى محمد عمرو166591

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد على حسين عوض166592

سوهاجالعلمىمبصرتمام ابراهيم العال عبد محمد166593

سوهاجالعلمىمبصرحسين بدوى الناصر عبد محمد166594

سوهاجالعلمىمبصرعثمان محمود عبده محمد166595

سوهاجالعلمىمبصرمحمد النبى عبد نبيل محمد166596

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود حمدى محمود166597

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم احمد ابراهيم مصطفى166598

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود الحمد ابو مصطفى166599

سوهاجالعلمىمبصرحساب محمود حنفى هشام166600

سوهاجالعلمىمبصرمحمد امين رشاد احمد166601

سوهاجالعلمىمبصرصديق الحميد عبد محمد احمد166602

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ثابت حيدر ثابت166603

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل هللا عبد محمد حسام166604

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد صالح الحميد عبد166605

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الاله عبد احمد الاله عبد166606
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ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن407جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ثانجرجا

ن343.5جرجا

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن561داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

راسبداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن400جبر والشيخ مزاتا

ن500جبر والشيخ مزاتا

ن346.5جبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا

ن411جبر والشيخ مزاتا

ثانجبر والشيخ مزاتا
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سوهاجالعلمىمبصرمحمد جاهين محمود محمد166607

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد الرحيم عبد محمود166608

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد سمير منتصر166609

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد رشوان باسم166610

سوهاجالعلمىمبصربطيخ صالح معاذ سميح166611

سوهاجالعلمىمبصرعلى هللا عبد احمد هللا عبد166612

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد السيد هللا عبد166613

سوهاجالعلمىمبصرعلى سنجاب احمد على166614

سوهاجالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد عمر على166615

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد احمد محمد166616

سوهاجالعلمىمبصرعلى حلمى على محمد166617

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد احمد محمود166618

سوهاجالعلمىمبصريونس محمد محمود مصطفى166619

سوهاجالعلمىمبصربدر محمد خيرى احمد166620

سوهاجالعلمىمبصرشعبان هاللى شعبان احمد166621

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد العاطى عبد احمد166622

سوهاجالعلمىمبصرالسمان على العال عبد احمد166623

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو محمد العظيم عبد احمد166624

سوهاجالعلمىمبصرمحمد جاد محمد احمد166625

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد فولى محمد احمد166626

سوهاجالعلمىمبصرالراضى عبد احمد محمود احمد166627

سوهاجالعلمىمبصراحمد العز ابو مدكور احمد166628

سوهاجالعلمىمبصرامبابى احمد مسعود احمد166629

سوهاجالعلمىمبصرحسن زكريا يحى احمد166630

سوهاجالعلمىمبصرمرسى احمد البدرى اسالم166631

سوهاجالعلمىمبصرتمام احمد عماد اسالم166632

سوهاجالعلمىمبصرتوفيق السمان محمد اسالم166633

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد السيد فتحى السيد166634

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور محمد امين الشاذلى166635

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد الرحيم عبد محمود الكريم جاد166636

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عمر بركات جاسم166637

سوهاجالعلمىمبصربدر الحميد عبد احمد الدين جمال166638

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد محمد حازم166639

سوهاجالعلمىمبصرمطاوع حسن احمد حسن166640

سوهاجالعلمىمبصرسليمان الرحيم عبد حسنى حسن166641

سوهاجالعلمىمبصراحمد هللا عبد جمال حمزه166642

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمد كمال رمضان166643

سوهاجالعلمىمبصرالدين سعد السيد الدين سعد زياد166644

سوهاجالعلمىمبصربدوى احمد يسرى سامح166645

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد احمد سيد166646

سوهاجالعلمىمبصرمخلوف حلمى محجوب الدين سيف166647

سوهاجالعلمىمبصرشلبى الرحيم عبد عصمت شريف166648
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ن521جبر والشيخ مزاتا

ن440جبر والشيخ مزاتا

راسبجبر والشيخ مزاتا

ن380.5المساعيد

ن355المساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ن376البلينا

ن375البلينا

ن445البلينا

ن393البلينا

ن505البلينا

ن394البلينا

ن491البلينا

ن469البلينا

ن409البلينا

ن339البلينا

ثانالبلينا

ن465البلينا

ن351البلينا

ثانالبلينا

ن350البلينا

ن403البلينا

ن358البلينا

ن399البلينا

ن367.5البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ن357البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ن350البلينا
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سوهاجالعلمىمبصرشمندى محمد جمال الدين ضياء166649

سوهاجالعلمىمبصربازيد بهيج حمزه طارق166650

سوهاجالعلمىمبصرحسانين عارف خلف طارق166651

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العال عبد عادل الرحمن عبد166652

سوهاجالعلمىمبصرشيخون على محمد الرحمن عبد166653

سوهاجالعلمىمبصرسليمان محمد سليمان الرحيم عبد166654

سوهاجالعلمىمبصرمسعد محمد الشمندى العاطى عبد166655

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عطا محمد العزيز عبد166656

سوهاجالعلمىمبصرمرسى محمد احمد هللا عبد166657

سوهاجالعلمىمبصرمحمد سيد خلف هللا عبد166658

سوهاجالعلمىمبصرعلى المبدى عبد احمد المبدى عبد166659

سوهاجالعلمىمبصراحمد عبده خيرت عبده166660

سوهاجالعلمىمبصرحفنى امين محمد عالء166661

سوهاجالعلمىمبصرقاسم فؤاد حماد على166662

سوهاجالعلمىمبصرعثمان على خليفه على166663

سوهاجالعلمىمبصرعلى الطاهر عاطف على166664

سوهاجالعلمىمبصرمحمد صديق العاطى عبد على166665

سوهاجالعلمىمبصرالرب جاد عابدين على فارس166666

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود محمد فارس166667

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحمد ابو خالد كريم166668

سوهاجالعلمىمبصرمرسى حسن محمود كريم166669

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد احمد مؤمن166670

سوهاجالعلمىمبصرمحمد االمير احمد الواحد عبد ماهر166671

سوهاجالعلمىمبصرمرزوق امين الزاكر محمد166672

سوهاجالعلمىمبصراحمد يوسف العربى محمد166673

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد حازم محمد166674

سوهاجالعلمىمبصرالدين خير محمد حمدى محمد166675

سوهاجالعلمىمبصرشمندى الرازق عبد شمندى محمد166676

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد طه صدقى محمد166677

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد عز محمد166678

سوهاجالعلمىمبصرالظاهر عبد السيد منيب محمد166679

سوهاجالعلمىمبصرالسمان توفيق ناصر محمد166680

سوهاجالعلمىمبصرالصبور عبد صبرى نجدى محمد166681

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد محمد يوسف محمد166682

سوهاجالعلمىمبصرالشافى عبد الكريم جاد احمد محمود166683

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد رجب احمد محمود166684

سوهاجالعلمىمبصرالرب جاد العال عبد السيد محمود166685

سوهاجالعلمىمبصرعثمان محمد جمال محمود166686

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد حسن محمود166687

سوهاجالعلمىمبصرعيسى محمد صابر محمود166688

سوهاجالعلمىمبصرمرسى السيد الهادى عبد محمود166689

سوهاجالعلمىمبصرهمام الدين سعد نادى محمود166690
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ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ن416.5البلينا

ن361البلينا

ثانالبلينا

راسبالبلينا

ن420البلينا

ثانالبلينا

راسبالبلينا

ن356البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ن373البلينا

ن507البلينا

ن368البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ن415البلينا

ثانالبلينا

ن392البلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ثانالبلينا

ن592البلينا

ن413البلينا

ن440البلينا

ن475البلينا

ن373البلينا

ن339البلينا

ن378البلينا

ن396البلينا

ن373البلينا
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سوهاجالعلمىمبصرفايز مرسى جاد مرسى166691

سوهاجالعلمىمبصرمحمود عليو احمد مصطفى166692

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد الوفا ابو خلف مصطفى166693

سوهاجالعلمىمبصركريم الدايم عبد العابدين زين مصطفى166694

سوهاجالعلمىمبصرحسين سليم عنتر مصطفى166695

سوهاجالعلمىمبصراحمد الدين صالح محمود مصطفى166696

سوهاجالعلمىمبصرامين محمد محمود معاذ166697

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد الرحمن عبد ياسين166698

سوهاجالعلمىمبصراحمد امين مصطفى هللا عبد166699

سوهاجالعلمىمبصريوسف احمد صديق على166700

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم احمد الصافى الوهاب عبد166701

سوهاجالعلمىمبصرحسانين الكريم جاد قابيل هللا عبد166702

سوهاجالعلمىمبصربطيخ فؤاد جمال صبرى166703

سوهاجالعلمىمبصرالسيد احمد الرحيم عبد سيف166704

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ابراهيم هللا عبد ابراهيم166705

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور فايز اشرف احمد166706

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الصبور عبد السيد احمد166707

سوهاجالعلمىمبصريوسف احمد حسن احمد166708

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد حسين احمد166709

سوهاجالعلمىمبصراحمد الحليم عبد عاصم احمد166710

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد الدايم عبد اللطيف عبد احمد166711

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد السيد العرب عز احمد166712

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد زكى فتاح احمد166713

سوهاجالعلمىمبصرحسانين احمد فريد احمد166714

سوهاجالعلمىمبصراحمد على لظمى احمد166715

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور ابراهيم محمد احمد166716

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد محمود احمد166717

سوهاجالعلمىمبصرحسن احمد مصطفى احمد166718

سوهاجالعلمىمبصرعلى السيد يسرى احمد166719

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمد محمد اسامه166720

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد احمد اسالم166721

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود محمد اسالم166722

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد عزت ناجح السيد166723

سوهاجالعلمىمبصراحمد السالم عبد رجب ايوب166724

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد عاصم باهر166725

سوهاجالعلمىمبصرعلى اللطيف عبد العظيم عبد بهاء166726

سوهاجالعلمىمبصرمرسى توفيق الفتاح عبد بهيج166727

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل الحميد عبد على بهيج166728

سوهاجالعلمىمبصرالدرملى العال عبد احمد تامر166729

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمود محمد تامر166730

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد جبريل جابر166731

سوهاجالعلمىمبصرحسين احمد حسن حسام166732
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ن387البلينا

ثانالبلينا

ن379البلينا

ن374البلينا

ن425البلينا

ن483البلينا

ن475.5البلينا

ن545البلينا

ثانبرديس

راسببرديس

راسببرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ن364حميل بنى

ثانحميل بنى
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سوهاجالعلمىمبصرالدين نور حشمت الستار عبد حسام166733

سوهاجالعلمىمبصرشلقامى حسن السيد حسن166734

سوهاجالعلمىمبصرحسن الفتاح عبد العربى حسن166735

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسن حماده حسن166736

سوهاجالعلمىمبصرمهران الدين نور سليمان حسن166737

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد العزيز عبد اللطيف عبد حسن166738

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد حسين محمد حسن166739

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الكريم جاد طنطاوى حسين166740

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حمدى فوزى حمدى166741

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد جمال خالد166742

سوهاجالعلمىمبصرمحمد اسماعيل حسن خالد166743

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد جمال سامح166744

سوهاجالعلمىمبصرجاد اسماعيل عاطف سمير166745

سوهاجالعلمىمبصرحسن هللا عبد عصام طموح166746

سوهاجالعلمىمبصرحمدان محمد الحسن ابو الرحمن عبد166747

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمد احمد الرحمن عبد166748

سوهاجالعلمىمبصرالبيومى محمد احمد على الرحمن عبد166749

سوهاجالعلمىمبصرحسان هاشم حسين الرحيم عبد166750

سوهاجالعلمىمبصرجاد محمد خيرى الرحيم عبد166751

سوهاجالعلمىمبصرالحليم عبد الدين عز حازم العاطى عبد166752

سوهاجالعلمىمبصرجاد فهيم محمود العزيز عبد166753

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد هللا عبد الدين حسام هللا عبد166754

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود حمدان هللا عبد166755

سوهاجالعلمىمبصرسلطان هللا عبد عاصم هللا عبد166756

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد عصمت هللا عبد166757

سوهاجالعلمىمبصرحسب احمد فوزى على166758

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسن عادل عمر166759

سوهاجالعلمىمبصرالشافى عبد الرحمن عبد القذافى عمرو166760

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد الراضى عبد صالح عمرو166761

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العاطى عبد محمود فؤاد166762

سوهاجالعلمىمبصررياض على الضبع فوزى166763

سوهاجالعلمىمبصرقناوى العزيز عبد بكر ابو محمد166764

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد احمد محمد166765

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم يوسف االنصارى محمد166766

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسن بدرى محمد166767

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد حسان محمد166768

سوهاجالعلمىمبصرحسان المجيد عبد خالف محمد166769

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود خليفه محمد166770

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور حشمت خيرى محمد166771

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور خلف شوقى محمد166772

سوهاجالعلمىمبصرمحمد جمعه عاطف محمد166773

سوهاجالعلمىمبصرشلقامى حسن الرحمن عبد محمد166774
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سوهاجالعلمىمبصرعلى حسين الرؤف عبد محمد166775

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد السالم عبد محمد166776

سوهاجالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد الناصر عبد محمد166777

سوهاجالعلمىمبصرالجواد عبد الشافى عبد عبود محمد166778

سوهاجالعلمىمبصرربيع عبده الدين عز محمد166779

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد الدين عصام محمد166780

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد زكى فتحى محمد166781

سوهاجالعلمىمبصرنجدى حسن الاله فرج محمد166782

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمد فوزى محمد166783

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد جمال محمود166784

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد حمدان محمود166785

سوهاجالعلمىمبصرعلى الراضى عبد حمدى محمود166786

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد عباس محمود166787

سوهاجالعلمىمبصرفرج احمد فايز محمود166788

سوهاجالعلمىمبصرطه احمد محمد محمود166789

سوهاجالعلمىمبصرحسن السيد الرؤف عبد مروان166790

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الصبور عبد حمدتوا مصطفى166791

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد مصطفى عاطف مصطفى166792

سوهاجالعلمىمبصرمرسى ابراهيم محمود مصطفى166793

سوهاجالعلمىمبصرحسن على عبده منصور166794

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد همام166795

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد المنعم عبد يوسف166796

سوهاجالعلمىمبصربغدادى الصغير احمد وليد166797

سوهاجالعلمىمبصرحسب توفيق حسين وليد166798

سوهاجالعلمىمبصرالسمان العزيز عبد السمان يوسف166799

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمد حسان يوسف166800

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد عاصم احمد166801

سوهاجالعلمىمبصرامين اللطيف عبد عاطف احمد166802

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو احمد محمود احمد166803

سوهاجالعلمىمبصرمحمود على محمود احمد166804

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد محمد باسل166805

سوهاجالعلمىمبصريوسف محمد السيد بشار166806

سوهاجالعلمىمبصراحمد على كرم حاتم166807

سوهاجالعلمىمبصرالنعيم عبد الحكيم عبد السيد حسين166808

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حفنى محمود حفنى166809

سوهاجالعلمىمبصرعيسى الطيب محمد العابدين زين166810

سوهاجالعلمىمبصرمرسى السيد محمد سيد166811

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد اشرف شريف166812

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمد حسن ضياء166813

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد العال عبد محمد العال عبد166814

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الاله عبد محمود الاله عبد166815

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود عطاى هللا عبد166816
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سوهاجالعلمىمبصرمحمود على حسن على166817

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل النعيم عبد محمد على166818

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم حماده ابراهيم فارس166819

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم الدين سعد ابراهيم كامل166820

سوهاجالعلمىمبصرامين على ابراهيم محمد166821

سوهاجالعلمىمبصرالقادر عبد محمد اشرف محمد166822

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد الدين جمال محمد166823

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور على حلمى محمد166824

سوهاجالعلمىمبصردنور محمد درويش محمد166825

سوهاجالعلمىمبصرمحمود العز ابو صالح محمد166826

سوهاجالعلمىمبصرالسمان الدين حامى محمد عاطف محمد166827

سوهاجالعلمىمبصرحمدون محمد الحميد عبد مروان166828

سوهاجالعلمىمبصرالقاسم ابو احمد رمضان مصطفى166829

سوهاجالعلمىمبصرالسمان الاله عبد العز ابو مصطفى166830

سوهاجالعلمىمبصرحفنى احمد المنعم عبد منتصر166831

سوهاجالعلمىمبصرسليمان النبى عبد خليفه هشام166832

سوهاجالعلمىمبصرعثمان معوض صالح ابراهيم166833

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد صالح ابراهيم166834

سوهاجالعلمىمبصرصادق محمد البدرى احمد166835

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسن خيرى احمد166836

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حربى الناصر عبد احمد166837

سوهاجالعلمىمبصرالرب جاد فايز حماده اسالم166838

سوهاجالعلمىمبصرالجواد عبد السيد خالد اسالم166839

سوهاجالعلمىمبصرفراج السيد صبرى السيد166840

سوهاجالعلمىمبصرطنطاوى ثابت عصمت ايمن166841

سوهاجالعلمىمبصرفراج اسماعيل همام باهر166842

سوهاجالعلمىمبصرحنفى صبرى العظيم عبد بهاء166843

سوهاجالعلمىمبصرسليمان بكرى المعطى عبد تامر166844

سوهاجالعلمىمبصرالطيب محمد الحكيم عبد الدين جمال166845

سوهاجالعلمىمبصرحسب حسين فتحى حسن166846

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد احمد حسنى166847

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسين محمود حسين166848

سوهاجالعلمىمبصرالسمان محمد خلف خالد166849

سوهاجالعلمىمبصرقناوى امين رشاد خالد166850

سوهاجالعلمىمبصرمحمود شحات الفتاح عبد خالد166851

سوهاجالعلمىمبصرسليم الواحد عبد رأفت رفيع166852

سوهاجالعلمىمبصرالرب جاد فايز بالل شريف166853

سوهاجالعلمىمبصرسهل مروان هللا عطا هللا عبد166854

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود على هللا عبد166855

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حربى مراد عمرو166856

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الدين صالح الدين شمس محمد166857

سوهاجالعلمىمبصرامين عبادى عاطف محمد166858
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سوهاجالعلمىمبصرحران حماده الحكيم عبد محمد166859

سوهاجالعلمىمبصرالرب جاد احمد الرحمن عبد محمد166860

سوهاجالعلمىمبصرحسين الدين سعد كمال محمد166861

سوهاجالعلمىمبصرالراضى عبد على متولى محمد166862

سوهاجالعلمىمبصرمحمود فهمى جبريل محمود166863

سوهاجالعلمىمبصراحمد الشافى عبد البصير عبد محمود166864

سوهاجالعلمىمبصرعابدين البديع عبد على مصطفى166865

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد ماحى محمد ابراهيم166866

سوهاجالعلمىمبصرعلى حميد على احمد166867

سوهاجالعلمىمبصرعثمان احمد عثمان الطاهر166868

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد احمد مؤمن ايمن166869

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو على الناصر عبد جمال166870

سوهاجالعلمىمبصرالمطلب عبد الحميد عبد الدين محى الحميد عبد166871

سوهاجالعلمىمبصرالسيد ذكى جالل الرحيم عبد166872

سوهاجالعلمىمبصرحسن الاله عبد محمد الاله عبد166873

سوهاجالعلمىمبصرايوب سعد احمد هللا عبد166874

سوهاجالعلمىمبصرعلى الوهاب عبد جمال الوهاب عبد166875

سوهاجالعلمىمبصركامل على جمال عالء166876

سوهاجالعلمىمبصرالسيد زكى جالل محمد166877

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد رجائى محمد166878

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ابراهيم شعبان محمد166879

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل حافظ فريد محمد166880

سوهاجالعلمىمبصربكر ابو محمد بكر ابو محمود166881

سوهاجالعلمىمبصرالسيد انور الناصر عبد محمود166882

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود محمد محمود166883

سوهاجالعلمىمبصرعابدين مرعى حمام ياسر166884

سوهاجالعلمىمبصرعابدين مرعى حمام يسرى166885

سوهاجالعلمىمبصرعلى يوسف ذكريا يوسف166886

سوهاجالعلمىمبصراحمد يوسف على احمد166887

سوهاجالعلمىمبصراحمد يوسف على محمود166888

سوهاجالعلمىمبصرمحمد القادر عبد رفعت محمد مؤمن166889

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد الحميد عبد احمد166890

سوهاجالعلمىمبصرصديق احمد العظيم عبد احمد166891

سوهاجالعلمىمبصرفرغلى يوسف اللطيف عبد احمد166892

سوهاجالعلمىمبصرعلى الهادى عبد محمد احمد166893

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسن ايمن اسامه166894

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد احمد الحكم عبد اسالم166895

سوهاجالعلمىمبصرالقادر عبد المجد ابو رجب اسماعيل166896

سوهاجالعلمىمبصرحمدون محمد الصبور عبد اشرف166897

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد يوسف مرسى الجنزورى166898

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد حافظ احمد الشافعى166899

سوهاجالعلمىمبصرحافظ احمد السيد حافظ166900
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ثانطوق اوالد

ن429طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن457طوق اوالد

ن618.5طوق اوالد

ن598طوق اوالد

ن326طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن499.5طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن561طوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانطوق اوالد

راسبطوق اوالد

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن579.5يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن571يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن426يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد
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سوهاجالعلمىمبصرسليم حسن محمود حسن166901

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد احمد محمد خالد166902

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد خالد166903

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد محمد زايد166904

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد المنعم عبد زياد166905

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد ثابت عباس الرحمن عبد166907

سوهاجالعلمىمبصرحسين القط الخالد عبد الرحمن عبد166908

سوهاجالعلمىمبصرالمنعم عبد ابراهيم على الرحمن عبد166909

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الطاهر على الرحمن عبد166910

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد محمود الرحمن عبد166911

سوهاجالعلمىمبصراحمد الفضيل عبد الدين بهاء الفضيل عبد166912

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى الكريم عبد محمد الكريم عبد166913

سوهاجالعلمىمبصرتوفيق يوسف محمود هللا عبد166914

سوهاجالعلمىمبصرعباس الموجود عبد شحاته النافع عبد166915

سوهاجالعلمىمبصرسليمان محمد على الهادى عبد166916

سوهاجالعلمىمبصرحمدون محمد الصبور عبد عصام166917

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد احمد على166918

سوهاجالعلمىمبصراحمد فايز محمد عمر166919

سوهاجالعلمىمبصراحمد صابر حافظ فؤاد166920

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور محمد الرحمن عبد كاظم166921

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الظاهر عبد الفضل ابو كريم166922

سوهاجالعلمىمبصراحمد ابراهيم صالح الدين كمال166923

سوهاجالعلمىمبصرصديق السيد احمد محمد166924

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم الوفا ابو رأفت محمد166925

سوهاجالعلمىمبصرعثمان على رجب محمد166926

سوهاجالعلمىمبصراحمد مصطفى رفعت محمد166927

سوهاجالعلمىمبصرالسيد على عماد محمد166928

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد احمد جمال محمود166929

سوهاجالعلمىمبصراحمد ماجد الهادى عبد محمود166930

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد الصغير هشام166931

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد سعد هشام166932

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد جمال محمد166933

سوهاجالعلمىمبصرحسين الحمد ابو احمد احمد166934

سوهاجالعلمىمبصراحمد المجد ابو الدين جمال احمد166935

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحى عبد يحى تامر166936

سوهاجالعلمىمبصرسليمان محمود الصادق حسام166937

سوهاجالعلمىمبصرطلب احمد كليب خالد166938

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الفتاح عبد رمضان166939

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحى عبد يحيى شهاب166940

سوهاجالعلمىمبصرصابر احمد محمود الخالق عبد166941

سوهاجالعلمىمبصرالطيب على احمد على166942

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد فتحى اللطيف عبد محمد166943
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ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن487.5يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ن384يحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

متخلفيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

ثانيحيى اوالد

راسبيحيى اوالد

ثانالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح

راسبالكشح

ثانالكشح

ثانالكشح
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سوهاجالعلمىمبصرمحمد حمدى القط محمود166944

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود محمد مؤمن166945

سوهاجالعلمىمبصرالحمد ابو حمزه اشرف شريف166946

سوهاجالعلمىمبصرمحمد دردير محمود القاسم ابو166947

سوهاجالعلمىمبصرمحمد المجد ابو الدين سعد المجد ابو166948

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى محمد شعبان احمد166949

سوهاجالعلمىمبصرعباس صبرى الاله عبد احمد166950

سوهاجالعلمىمبصراحمد الديب محمود احمد166951

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد محمود احمد166952

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد صديق اكرم166953

سوهاجالعلمىمبصرحسن مراد حماده حسام166954

سوهاجالعلمىمبصرمحمد صبحى راجح حسام166955

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فاروق فتحى حسن166956

سوهاجالعلمىمبصرمحمد المجد ابو الدين محى حمدى166957

سوهاجالعلمىمبصرالمنعم عبد حسن الدين صالح رامى166958

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد مازن محسن زياد166959

سوهاجالعلمىمبصربهنساوى ابراهيم خليفه سامح166960

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد هللا عبد سليمان166961

سوهاجالعلمىمبصردردير عبده خلف عبده166962

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عبده احمد محمد166963

سوهاجالعلمىمبصرحسن شحات صابر محمد166964

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد العليم عبد محمد166965

سوهاجالعلمىمبصرعمر محمد على محمد166966

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم اسماعيل عمرو محمد166967

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد الفضل ابو محمود166968

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسين جمال محمود166969

سوهاجالعلمىمبصرحسن مراد حمدى محمود166970

سوهاجالعلمىمبصرمحمود المجد ابو حسين مدحت166971

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد الواحد عبد مصطفى166972

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسن محمد معتصم166973

سوهاجالعلمىمبصرسليمان حافظ ناصر هشام166974

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد خلف عدلى يوسف166975

سوهاجالعلمىمبصربكر ابو عيسى محمد الدين حسام166976

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد حسان صالح166977

سوهاجالعلمىمبصرعثمان احمد خلف طارق166978

سوهاجالعلمىمبصرفواز صديق سمير الرحمن عبد166979

سوهاجالعلمىمبصرلبيب سليمان الهوارى هللا عبد166980

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل محمود العارف محمد166981

سوهاجالعلمىمبصرتوفيق جوده حامد محمد166982

سوهاجالعلمىمبصرالصمد عبد الحميد عبد حامد محمد166983

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد رشاد محمد166984

سوهاجالعلمىمبصريوسف محمد رفاعى محمد166985
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راسبالكشح

راسبالكشح

راسبالكشح

ن521الزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

راسبالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

راسبخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد
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سوهاجالعلمىمبصربكر ابو محمد عاطف محمد166986

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد الصبور عبد محمد166987

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم اللطيف عبد عمر محمد166988

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد موسى محمود166989

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل تمام اسماعيل مصطفى166990

سوهاجالعلمىمبصراحمد رفاعى احمد وليد166991

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد الدين حسام احمد166992

سوهاجالعلمىمبصرالحمد ابو العزيز عبد الدين نصر احمد166993

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد محمد اسالم166994

سوهاجالعلمىمبصرالعال ابو الفتاح عبد منصور حسن166995

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محفوظ ايمن محمد166996

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود حمام محمد166997

سوهاجالعلمىمبصرالعال ابو محمود الباسط عبد محمد166998

سوهاجالعلمىمبصرالعال ابو محمود بدوى محمود166999

سوهاجالعلمىمبصراحمد على الرحيم عبد مؤمن167000

سوهاجالعلمىمبصرهنداوى ابراهيم احمد ابراهيم167001

سوهاجالعلمىمبصرحسن السيد جمال احمد167002

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد رأفت احمد167003

سوهاجالعلمىمبصرالمغيث عبد السميع عبد محمد ايمن167004

سوهاجالعلمىمبصرمحروس بريقع محمود باسم167005

سوهاجالعلمىمبصرعرفات حلمى عرفات حلمى167006

سوهاجالعلمىمبصرحافظ رشدى جمال االسالم سيف167007

سوهاجالعلمىمبصرعقل زيدان صابر الرحمن عبد167008

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد نور احمد167009

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد محمد الصغير مصطفى167010

سوهاجالعلمىمبصرهمام المجد ابو رزق محمود167011

سوهاجالعلمىمبصرحافظ محمد حافظ محمد167012

سوهاجالعلمىمبصرعارف السيد محمد يحى167013

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد قبيصى عيد احمد167014

سوهاجالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد على احمد167015

سوهاجالعلمىمبصرنصار رمضان نصار رمضان167016

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود محمد هللا عبد167017

سوهاجالعلمىمبصرمحمد سعيد السيد محمد167018

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السنوسى فرحان بكر ابو167019

سوهاجالعلمىمبصرالرافع عبد الكريم عبد السيد محمد167020

سوهاجالعلمىمبصربيومى محمود سعد محمد167021

سوهاجالعلمىمبصرمحمود زكى الشافى عبد محمد167022

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد مصطفى محمود167023

سوهاجالعلمىمبصرالمنعم عبد احمد محمد يسين167024

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد الناصر عبد احمد167025

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود امير ايهاب167026

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد الناصر عبد حسام167027
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ثانخلف اوالد

راسبخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ن354المراغى االمام

ن473المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ن422المراغى االمام

ن419المراغى االمام

ن352المراغى االمام

ن510المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

راسبالمراغى االمام

ن335الغريزات

ثانالغريزات

راسبالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

راسبساقلتة

ثانساقلتة

ثانساقلتة

ثانسفالق

ثانسفالق

ثانسفالق
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سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد الحفيظ عبد حسن167028

سوهاجالعلمىمبصرظهرى عطيه محمد الرحمن عبد167029

سوهاجالعلمىمبصرعلى فوزى محمود على167030

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد مهدى محمد167031

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد محمد فرغل محمود167032

سوهاجالعلمىمبصراحمد اسماعيل عثمان مصطفى167033

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد احمد ناصر مصطفى167034

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد مؤمن167035

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد شحات يحيى هانى167036

سوهاجالعلمىمبصرالسالم عبد المجيد عبد هاشم اشرف محمد167037

سوهاجالعلمىمبصرهاشم محمود اشرف محمد167038

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد سرور حمام احمد167039

سوهاجالعلمىمبصرالسميع عبد جوده محمد ايمن167040

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد خالد حمزه167041

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد هللا عبد الرحيم عبد167042

سوهاجالعلمىمبصرربيعى النبى عبد فرج هللا عبد167043

سوهاجالعلمىمبصرحسن السيد ابراهيم محمد167044

سوهاجالعلمىمبصرحافظ زياد السيد محمد167045

سوهاجالعلمىمبصرمحمود على الدين نصر محمود167046

سوهاجالعلمىمبصربخيت ابراهيم احمد مصطفى167047

سوهاجالعلمىمبصرحافظ زياد على يوسف167048

سوهاجالعلمىمبصرخلف حامد شعبان اسالم167049

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد حسن محمد حسن167050

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد خليفه السيد خليفه167051

سوهاجالعلمىمبصرحسن سليمان فوزى سمير167052

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد العال عبد احمد العزيز عبد167053

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد العال عبد حمدى على167054

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد كامل ربيعى محمد167055

سوهاجالعلمىمبصرادم زكى زكريا محمد167056

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد هاشم المعطى عبد محمد167057

سوهاجالعلمىمبصرقاسم امين السيد محمود167058

سوهاجالعلمىمبصرمحمود هاشم حسن مصطفى167059

سوهاجالعلمىمبصرعثمان محمد حماد محمود167060

سوهاجالعلمىمبصرحسن احمد الحميد عبد محمود167061

سوهاجالعلمىمبصرمحمد كامل كمال محمود167062

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد الاله عبد معتز167063

سوهاجالعلمىمبصراحمد راشد رضا هشام167064

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد الراضى عبد على يوسف167065

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد السيد احمد167066

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد العاطى عبد هللا عبد احمد167067

سوهاجالعلمىمبصراحمد الدين سعد عبده احمد167068

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد جمال ايمن167069
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ثانسفالق

ثانسفالق

ثانسفالق

ثانسفالق

ن522سفالق

ثانسفالق

ثانسفالق

ثانسفالق

ن601سفالق

ثاناخميم

ثاناخميم

ن416الكولة

راسبالكولة

راسبالكولة

راسبالكولة

ثانالكولة

ن330.5الكولة

ثانالكولة

راسبالكولة

ثانالكولة

ن355الكولة

ن545الوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ن476الوقف ابار

ن447الوقف ابار

ن478الوقف ابار

ن441.5الوقف ابار

ن607الوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ن588بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن486بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن533بطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ
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سوهاجالعلمىمبصرهاشم كمال اشرف الرحمن عبد167070

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد السيد ابراهيم هللا عبد167071

سوهاجالعلمىمبصرعطيه على خلف عرفه167072

سوهاجالعلمىمبصرالحليم عبد على الناصر عبد على167073

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد صالح على167074

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الاله عبد اسماعيل كريم167075

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الرحيم عبد ثابت محمد167076

سوهاجالعلمىمبصراحمد حجازى محمد معاذ167077

سوهاجالعلمىمبصرالسيد احمد محمد مصطفى167078

سوهاجالعلمىمبصرالعاطى عبد العال عبد السيد هشام167079

سوهاجالعلمىمبصربخيت محمد سيد وليد167080

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى السيد خالد اكرم167081

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد العال عبد الغيط ابو احمد167082

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد اسماعيل السيد احمد167083

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد مصطفى محمد تامر167084

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد يوسف خليل فارس167085

سوهاجالعلمىمبصربخيت صبرى محمد مصطفى167086

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد محمود ميسره167088

سوهاجالعلمىمبصرمنازع النبى حسب الهادى عبد محمد167089

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الفضيل عبد السيد محمد167090

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمود كمال رضوان167091

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم رشاد التعلب رفيع167092

سوهاجالعلمىمبصرتمام سليمان السيد زياد167093

سوهاجالعلمىمبصرخليفه القاسم ابو خالد احمد167094

سوهاجالعلمىمبصرالرب جاد البدرى محمد احمد167095

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد محمد احمد محمد167096

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم الحليم عبد السيد محمد167097

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد البدرى المجد ابو محمود167098

سوهاجالعلمىمبصرعلى المطلب عبد عمر مصطفى167099

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد محمد احمد167100

سوهاجالعلمىمبصرمرسى محمد هللا عبد اسالم167101

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عباس السيد حازم167102

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد هللا عبد حسن167103

سوهاجالعلمىمبصرعمران دسوقى عادل رأفت167104

سوهاجالعلمىمبصرمحمود على محمود عباس167105

سوهاجالعلمىمبصرالمحسن عبد احمد المحسن عبد على167106

سوهاجالعلمىمبصرراضى خلف عاطف مؤمن167107

سوهاجالعلمىمبصرعمر احمد الرحمن عبد هادى167108

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن صابر ياسر167109

سوهاجالعلمىمبصرمحمد خلف محمد المجد ابو167111

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حمودى ثروت احمد167112

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد جمال احمد167113
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ن350بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن384بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن422بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن385بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن341بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن504بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن390بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن391بطهطا عنبر محمود الشيخ

ن501بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ن344بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ن500طهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ن531.5طهطا ساحل

ن574طهطا ساحل

ثانطهطا ساحل

ن487طهطا ساحل

ن437شطورة

ثانشطورة

ن538شطورة

ثانشطورة

ثانشطورة

ن404شطورة

ن468شطورة

ن399شطورة

ثانشطورة

ثانشطورة

ن640طما

ثانطما

ثانطما
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سوهاجالعلمىمبصرموسى محمد العابدين زين احمد167114

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد احمد167115

سوهاجالعلمىمبصرالساتر عبد السيد حسين المعبدى167116

سوهاجالعلمىمبصرحسن الرزاق عبد شحاته حسن167117

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل دياب يحيى خالد167118

سوهاجالعلمىمبصرخليفه صديق منصور الصبور عبد167119

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد صديق الناصر عبد العزيز عبد167120

سوهاجالعلمىمبصرضيف ابو جابر محمد عمر167121

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد المأمون محمد167122

سوهاجالعلمىمبصرمحمدين العال عبد جمال محمد167123

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد النعيم عبد حمدى محمد167124

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد كمال محمد167125

سوهاجالعلمىمبصرجمعه احمد احمد محمود167126

سوهاجالعلمىمبصرالحليم عبد سيد احمد محمود167127

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد قبيصى خالد محمود167128

سوهاجالعلمىمبصرسالم جاد سالم محمود167129

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد محمود167130

سوهاجالعلمىمبصرهللا عطا احمد التواب عبد محمود167131

سوهاجالعلمىمبصرشعبان كمال كامل مصطفى167132

سوهاجالعلمىمبصراحمد الكريم عبد محمد حمدى167133

سوهاجالعلمىمبصرحسن صدقى احمد صبرى167134

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد البدرى عاطف167135

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد رمضان محمد167136

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو محمد عادل محمد167137

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد كمال الناصر عبد محمد167138

قناالعلمىمبصرعلى حسن على احمد167139

قناالعلمىمبصرعلى محمد على احمد167140

قناالعلمىمبصرمحمد الوفا ابو محروس احمد167141

قناالعلمىمبصرمحمد حسن امبارك حسن167142

قناالعلمىمبصرالباقى عبد على الباقى عبد حسن167143

قناالعلمىمبصرالوهاب عبد نجار عياد حسين167144

قناالعلمىمبصرخليل حماده محمد حماده167145

قناالعلمىمبصراحمد محمد محمد حمدى167146

قناالعلمىمبصرعلى محمد على رجب167147

قناالعلمىمبصرعلى محمد الطاهر شعيب167148

قناالعلمىمبصرمصطفى منصور يوسف صهيب167149

قناالعلمىمبصرحسن محمد الرحيم عبد الرحمن عبد167150

قناالعلمىمبصرعلى عفيفى بدوى هللا عبد167151

قناالعلمىمبصرتغيان خليفه محمد هللا عبد167152

قناالعلمىمبصرعلى جرجاوى منتصر هللا عبد167153

قناالعلمىمبصراحمد جمعه ياسر عصام167154

قناالعلمىمبصربربرى ضاحى الحميد عبد عالء167155
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ن579طما

ثانطما

ن580طما

ن343طما

ثانطما

راسبطما

ن338طما

ن412طما

ن461طما

راسبطما

ثانطما

راسبطما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

ثانطما

ن493طما

راسبطما

ثانطما

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانالزمزمى

ثانقنا

ن449قنا

ن357.5قنا

ثانقنا

ثانقنا

ن394.5قنا

ن389قنا

ثانقنا

ن378.5قنا

ن470.5قنا

ن417.5قنا

ن359.5قنا

ثانقنا

ن373قنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا
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قناالعلمىمبصرمحمد فاروق محمد فاروق167156

قناالعلمىمبصرهللا عيت احمد شحات كريم167157

قناالعلمىمبصرمحمد كمال مصطفى كمال167158

قناالعلمىمبصرعلى سيد الباسط عبد مجدى167159

قناالعلمىمبصرشعالن سليمان هللا عبد مروان167160

قناالعلمىمبصرامبارك فاوى احمد محمد167161

قناالعلمىمبصرسليم هللا بعت ايمن محمد167162

قناالعلمىمبصرمحمود حسين جمال محمد167163

قناالعلمىمبصردردير ياسين محمد محمد167164

قناالعلمىمبصرنصارى صدقى نور محمد167165

قناالعلمىمبصراحمد على يوسف محمد167166

قناالعلمىمبصرالحمد ابو العال عبد الحمد ابو محمود167167

قناالعلمىمبصرتمام مرعى اشرف محمود167168

قناالعلمىمبصرمحمد المجد ابو الحكيم عبد مصطفى167169

قناالعلمىمبصرحسين فرج عيد مصطفى167170

قناالعلمىمبصرعبادى قاعود محمد مصطفى167171

قناالعلمىمبصراحمد محمد محمد مصطفى167172

قناالعلمىمبصراحمد فراج الحميد عبد هشام167173

قناالعلمىمبصراحمد على محمد ياسين167174

قناالعلمىمبصرابراهيم احمد مصطفى ابراهيم167175

قناالعلمىمبصرحسين محمد حلمى احمد167176

قناالعلمىمبصرثابت الرحيم عبد حمام احمد167177

قناالعلمىمبصرفهمى تركى خلف احمد167178

قناالعلمىمبصرالتواب عبد احمد الحميد عبد احمد167179

قناالعلمىمبصرفكرى عبده الرحيم عبد احمد167180

قناالعلمىمبصرخضرى الفتاح عبد احمد اسالم167181

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود احمد ايمن167182

قناالعلمىمبصراسماعيل توفيق محمد توفيق167183

قناالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد حلمى حسام167184

قناالعلمىمبصرالرب جاد فكار فتحى حمدى167185

قناالعلمىمبصرعلى محمد رمضان عاصم167186

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد بركات الرحمن عبد167187

قناالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد عاطف العزيز عبد167188

قناالعلمىمبصرفاضل صادق احمد الكريم عبد167189

قناالعلمىمبصراللطيف عبد الصادق عبد محمد عبادى هللا عبد167190

قناالعلمىمبصرهللا عبد زيد ابو الفتاح عبد هللا عبد167191

قناالعلمىمبصرامين المنصف عبد احمد المنصف عبد167192

قناالعلمىمبصرالحكيم عبد محمد الحجاج ابو على167193

قناالعلمىمبصراحمد بعيزق احمد عمر167194

قناالعلمىمبصرمحمد صدقى رشاد عمر167195

قناالعلمىمبصرمحمد حلمى محمد عمرو167196

قناالعلمىمبصرحسن محمد سعد كريم167197
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ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ن466قنا

ثانقنا

ن374قنا

ن379قنا

ن388قنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانقنا

ثانابوتشت

ن358.5ابوتشت

ثانابوتشت

ن388ابوتشت

ثانابوتشت

ن414ابوتشت

ن379ابوتشت

ثانابوتشت

ن365ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن353ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن540ابوتشت

ن504ابوتشت

ن456ابوتشت

ن395ابوتشت

ثانابوتشت
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قناالعلمىمبصراحمد سليمان بركات محمد167198

قناالعلمىمبصرمحمد الجبار عبد ثروت محمد167199

قناالعلمىمبصرحسن محمود حسن محمد167200

قناالعلمىمبصرالشافى عبد شوقى حسين محمد167201

قناالعلمىمبصرسليمان احمد صالح محمد167202

قناالعلمىمبصرعسران سماسيرى عاطف محمد167203

قناالعلمىمبصرالرازق عبد محمد عاطف محمد167204

قناالعلمىمبصربركات محمد السالم عبد محمد167205

قناالعلمىمبصرعلى الباقى عبد كرم محمد167206

قناالعلمىمبصرالشافى عبد الرازق عبد لطفى محمد167207

قناالعلمىمبصرحسين محمد محمد محمد167208

قناالعلمىمبصراسماعيل محمد محمود محمد167209

قناالعلمىمبصراللطيف عبد الصادق عبد محمد ممدوح محمد167210

قناالعلمىمبصرمحمود خليل خلف محمود167211

قناالعلمىمبصرالقادر عبد محمد رجب محمود167212

قناالعلمىمبصرحمايه محمد كحالوى محمود167213

قناالعلمىمبصرسنجاب محمد صالح مصطفى167214

قناالعلمىمبصرمحمد الراضى عبد محمود مصطفى167215

قناالعلمىمبصرعسران عبده ممدوح مصطفى167216

قناالعلمىمبصرالسمان خلف العابدين زين ناجح167217

قناالعلمىمبصرمحمد زاهر بركات احمد167218

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد المجد ابو كمال حسام167219

قناالعلمىمبصرعابدين هللا عبد احمد حمدى167220

قناالعلمىمبصرمحمود الوفا ابو الدين عز رفيع167221

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد حمدان محمود هللا عبد167222

قناالعلمىمبصرحسين خالد الرحيم عبد عزت167223

قناالعلمىمبصرمحمد الدين على رفعت عالء167224

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد المعارف ابو محمد167225

قناالعلمىمبصراللطيف عبد الوهاب عبد الحسن محمد167226

قناالعلمىمبصراحمد محمد حسين محمود167227

قناالعلمىمبصرحمدان السمان نجدى وليد167228

قناالعلمىمبصراحمد مكى احمد ابراهيم167229

قناالعلمىمبصرضيف ابو احمد محمد احمد167230

قناالعلمىمبصرمحمد راشد اللطيف عبد االمير167231

قناالعلمىمبصرمحمود الفضيل عبد النوبى طارق167232

قناالعلمىمبصرعلى الاله عبد احمد محمد167233

قناالعلمىمبصرابراهيم اللطيف عبد الباسط عبد محمد167234

قناالعلمىمبصرمحمد محمد عبده محمد167235

قناالعلمىمبصرعلى اللطيف عبد على محمد167236

قناالعلمىمبصرعلى محمود لطفى محمد167237

قناالعلمىمبصرمحمد فهمى الحميد عبد فهمى167238

قناالعلمىمبصرحسين عارف ثروت مصطفى167239
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ثانابوتشت

ن385ابوتشت

ن402ابوتشت

ن458ابوتشت

ن472ابوتشت

ن485ابوتشت

ن603ابوتشت

ن441ابوتشت

ن403ابوتشت

ن478ابوتشت

ن452ابوتشت

ن387ابوتشت

ن399ابوتشت

ن462ابوتشت

ن401ابوتشت

ن388ابوتشت

ن495ابوتشت

ن383ابوتشت

ن459ابوتشت

ن408ابوتشت

ن456ابوشوشة

ثانابوشوشة

راسبابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ن471ابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ن394ابوشوشة

ن393ابوشوشة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن493المحارزة

ن642المحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ثانالمحارزة

ن498المحارزة

ن429.5المحارزة

ن548المحارزة
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قناالعلمىمبصرخليفه صالح ياسر هيثم167240

قناالعلمىمبصرالسيد محمود محمدين سيد167241

قناالعلمىمبصرخليل حسن المعطى عبد الدين شهاب167242

قناالعلمىمبصرالكريم عبد العزيز عبد احمد العزيز عبد167243

قناالعلمىمبصرحسن زكى احمد مؤمن167244

قناالعلمىمبصرالسيد على حسين محمد167245

قناالعلمىمبصراللطيف عبد اللطيف عبد رأفت محمد167246

قناالعلمىمبصرمحمد عارف على محمد167247

قناالعلمىمبصرحسين محمود سعد محمود167248

قناالعلمىمبصرصادق جاد اللطيف عبد محمود167249

قناالعلمىمبصرمحمود السمان عمر مصطفى167250

قناالعلمىمبصراسماعيل فهيم الفتاح عبد وليد167251

قناالعلمىمبصرالحميد عبد محمد مرتضى ياسر167252

قناالعلمىمبصراحمد الاله عبد المنعم عبد احمد167253

قناالعلمىمبصرالمجد ابو محمد الفتاح عبد احمد167254

قناالعلمىمبصرالغنى عبد وقاد محمود ابراهيم167255

قناالعلمىمبصرمحمود هللا عبد اسماعيل احمد167256

قناالعلمىمبصرمدنى احمد ياسر احمد167257

قناالعلمىمبصرامام خالد عصام خالد167258

قناالعلمىمبصرالعظيم عبد المجد ابو الوفا ابو هللا عبد167259

قناالعلمىمبصرحسين مطاوع منصور فهد167260

قناالعلمىمبصرالعظيم عبد المجد ابو عيد محمد167261

قناالعلمىمبصرمنصور احمد محمود مصطفى167262

قناالعلمىمبصرالغنى عبد وقاد محمود مصطفى167263

قناالعلمىمبصراحمد على رجب هانى167264

قناالعلمىمبصرالعال عبد الستار عبد العال عبد احمد167265

قناالعلمىمبصرمحمد احمد المعز عبد احمد167266

قناالعلمىمبصرقاسم عمر قاسم احمد167267

قناالعلمىمبصرالراضى عبد فوزى محمد احمد167268

قناالعلمىمبصرمحمود محمد عفت سالم167269

قناالعلمىمبصراحمد السيد الحكيم عبد سيد167270

قناالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد محمود شاهر167271

قناالعلمىمبصرعلى صالح يحيا صالح167272

قناالعلمىمبصرمحمد عمره ابو هللا فرج الجواد عبد167273

قناالعلمىمبصرسليمان رسالن فتحى الرحمن عبد167274

قناالعلمىمبصراحمد دسوقى احمد الصمد عبد167275

قناالعلمىمبصرمحمد عمره ابو هللا فرج هللا فرج167276

قناالعلمىمبصرحسين محمود سيد محمد167277

قناالعلمىمبصرحسين محمود قناوى محمد167278

قناالعلمىمبصررضوان احمد خيرى محمود167279

قناالعلمىمبصرسيد محمود صالح ابراهيم167280

قناالعلمىمبصرحسن فؤاد المعارف ابو احمد167281
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ن419المحارزة

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

راسببخانس قصير

ن395بقنا الصديق ابوبكر

ن361المال بالد

ثانالمال بالد

ن406المال بالد

راسبالمال بالد

ن398المال بالد

راسبالمال بالد

ن435المال بالد

ن334المال بالد

ن373المال بالد

ن448المال بالد

ثانالقارة

ن455القارة

ن616القارة

ن379القارة

ن425.5القارة

ن400القارة

ن343.5القارة

ن344القارة

ن543القارة

ن363القارة

ثانالقارة

ن477القارة

ن612القارة

ن351القارة

ن420القارة

ن377فرشوط

ثانفرشوط
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قناالعلمىمبصرابراهيم احمد رمضان احمد167282

قناالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد سيد احمد167283

قناالعلمىمبصرمحمد العال عبد الباسط عبد احمد167284

قناالعلمىمبصربدرى الوهاب عبد كرم احمد167285

قناالعلمىمبصرالمنعم عبد فؤاد محمد احمد167286

قناالعلمىمبصرمحمد احمد ربيع ادهم167287

قناالعلمىمبصرمصطفى محمد احمد اسامه167288

قناالعلمىمبصرعوض حسن كرم حسن167289

قناالعلمىمبصرعطيفى حماده صالح حماده167290

قناالعلمىمبصرفهيم الرحيم عبد عطيه رمضان167291

قناالعلمىمبصرعالم محمد غالب طه167292

قناالعلمىمبصرهللا خلف الوفا ابو لطفى طه167293

قناالعلمىمبصرمحمد فهمى محمد الرازق عبد167294

قناالعلمىمبصرابراهيم احمد شعبان الرحمن عبد167295

قناالعلمىمبصرحماده محمد كمال الرحمن عبد167296

قناالعلمىمبصرحماده بركه حسن هللا عبد167297

قناالعلمىمبصرالهاشمى اسماعيل توفيق محمد هللا عبد167298

قناالعلمىمبصراسماعيل كامل مصطفى عبده167299

قناالعلمىمبصراحمد حمدى فؤاد عمر167300

قناالعلمىمبصراحمد هللا خلف مختار عمر167301

قناالعلمىمبصرمحمود على ايمن محمد167302

قناالعلمىمبصرحسن فؤاد جبريل محمد167303

قناالعلمىمبصرمحمد حسين عبده محمد167304

قناالعلمىمبصرحمدان محمد على محمد167305

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد بادى كرم محمد167306

قناالعلمىمبصراحمد الحسن ابو محمود محمد167307

قناالعلمىمبصرتركى الشافى عبد منصور محمد167308

قناالعلمىمبصراحمد عطيه معاذ محمود167309

قناالعلمىمبصرمحمد المجد ابو محمد يوسف167310

قناالعلمىمبصريونس السيد الباسط عبد السيد167311

قناالعلمىمبصرمفلح ابراهيم الرحمن عبد ابراهيم167312

قناالعلمىمبصرحامد الحميد عبد احمد بهاء167313

قناالعلمىمبصرمحمد هللا عبد سيد الصمد عبد167314

قناالعلمىمبصراحمد حفنى احمد هللا عبد167315

قناالعلمىمبصرمحمد هللا عبد حسن هللا عبد167316

قناالعلمىمبصراللطيف عبد الدين نصر على عمر167317

قناالعلمىمبصرمحمد راوى سيد محمد167318

قناالعلمىمبصرعامر ابراهيم صالح محمد167319

قناالعلمىمبصراحمد محمد عاطف محمد167320

قناالعلمىمبصرمحمد قناوى هللا عبد محمد167321

قناالعلمىمبصرالسيد الحمد ابو النبى عبد محمد167322

قناالعلمىمبصرمحمود الغنى عبد احمد محمود167323
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ن401فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن591.5فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن503فرشوط

ن617.5فرشوط

ن553فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن406فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ن380.5فرشوط

ن345فرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثانفرشوط

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن354.5(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن464(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن495(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن340(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن350.5(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير
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قناالعلمىمبصرمحمود حسين صالح محمود167324

قناالعلمىمبصراحمد السالم عبد الحكيم عبد محمود167325

قناالعلمىمبصربصرى عسران العزيزى محمد محمود167326

قناالعلمىمبصرحماد محمود محمد محمود167327

قناالعلمىمبصررضوان المقصود عبد البارى عبد منتصر167328

قناالعلمىمبصربصرى عصران احمد هشام167329

قناالعلمىمبصرسالمه سليم على ياسر167330

قناالعلمىمبصرهمام فتحى عاطف يسرى167331

قناالعلمىمبصرعباس على الرازق عبد احمد167332

قناالعلمىمبصرالرازق عبد السعودى الملقب محمد الدين جمال خالد167333

قناالعلمىمبصرمحمود صادق السيد رفعت167334

قناالعلمىمبصرمحمد زغلول محمد ايمن زغلول167335

قناالعلمىمبصرمحمود محمد محمود زياد167336

قناالعلمىمبصرمصطفى طاهر سيد سامح167337

قناالعلمىمبصرالحسن ابو الستار عبد محمد شريف167338

قناالعلمىمبصرمحمد جالل عاطف محمد167339

قناالعلمىمبصرسليم محمد جمال محمد167340

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد حمدان محمد167341

قناالعلمىمبصرعلى محمد جمال محمد167342

قناالعلمىمبصرمحمد الاله عبد خليفه محمد167343

قناالعلمىمبصرمحارب الحميد عبد صالح محمد167344

قناالعلمىمبصرالوفا ابو محمد العظيم عبد محمد167345

قناالعلمىمبصرالمجد ابو المجد ابو محمود محمد167346

قناالعلمىمبصرالموجود عبد حامد حماده محمود167347

قناالعلمىمبصرمحمود محمد الدين نور محمود167348

قناالعلمىمبصربكر ابو محمد سامح محمد مصطفى167349

قناالعلمىمبصرعبادى مغربى الدين نور مصطفى167350

قناالعلمىمبصراحمد فؤاد هللا عبد معتصم167351

قناالعلمىمبصرمحمود الغنى عبد الفتاح عبد ياسر167352

قناالعلمىمبصرمصطفى بهجات محمد يوسف167353

قناالعلمىمبصرتوفيق زنباعى رجب احمد167354

قناالعلمىمبصركامل محمد المجيد عبد احمد167355

قناالعلمىمبصرحسين محمد رمضان اسالم167356

قناالعلمىمبصراحمد محمود محمد امير167357

قناالعلمىمبصرجالل دسوقى محمد دسوقى167358

قناالعلمىمبصرسليمان عيسى حماده رمضان167359

قناالعلمىمبصرمحمود محمد بكرى شريف167360

قناالعلمىمبصرالجواد عبد محمد البنا السيد صالح167361

قناالعلمىمبصرمحمد سعيد احمد الرحمن عبد167362

قناالعلمىمبصرموسى محمد قاسم الرحمن عبد167363

قناالعلمىمبصرحسين احمد حسين عادل الغفور عبد167364

قناالعلمىمبصرصديق محمد الرحمن عبد عمر167365
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ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن431(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن325(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن545حمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن496حمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن362حمادى نجع

ن341حمادى نجع

ن349حمادى نجع

راسبحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن350حمادى نجع

ن330حمادى نجع

ن395بقنا الرحمانية

راسببقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ن457بقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ن409بقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية

ن474.5بقنا الرحمانية

ثانبقنا الرحمانية
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قناالعلمىمبصرالمولى عبد محمود سمير محمد167366

قناالعلمىمبصرموسى سليمان على محمد167367

قناالعلمىمبصرحسن سعد كمال محمد167368

قناالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم بمرتضى الملقب احمد مصطفى167369

قناالعلمىمبصراحمد محمود احمد مؤمن167370

قناالعلمىمبصرالغنى عبد الفتاح عبد عادل هشام167371

قناالعلمىمبصرمحمد الفتوح ابو حمام الفتوح ابو167372

قناالعلمىمبصرشلقامى صادق حامد احمد167373

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمود حسوب احمد167374

قناالعلمىمبصرمحمد احمد حمدى احمد167375

قناالعلمىمبصرعمر احمد سمير احمد167376

قناالعلمىمبصراحمد احمد عاطف احمد167377

قناالعلمىمبصرمحمد محمود الحليم عبد احمد167378

قناالعلمىمبصراحمد سيد الناصر عبد احمد167379

قناالعلمىمبصرسليم احمد محمد احمد167380

قناالعلمىمبصرمحمد سيد محمد احمد167381

قناالعلمىمبصرالرب جاد الراضى عبد محمود احمد167382

قناالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود احمد167383

قناالعلمىمبصرمحمود بكرى ممدوح احمد167384

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمود معاويه احيد167385

قناالعلمىمبصرمحمد محمد صبرى محمد اسالم167386

قناالعلمىمبصرحفنى هللا عبد حسين اسماعيل167387

قناالعلمىمبصراحمد حسين رفعت اشرف167388

قناالعلمىمبصراحمد محمود كرم اكرم167389

قناالعلمىمبصرالحسن ابو على خالد حازم167390

قناالعلمىمبصراسماعيل محمد محمد حامد167391

قناالعلمىمبصرمحمود محمد حماده حسام167392

قناالعلمىمبصرابراهيم الشافى عبد الحميد عبد حسام167393

قناالعلمىمبصرحمادى المبدى عبد كرم شهاب167394

قناالعلمىمبصرمحمد شحات محمد طارق167395

قناالعلمىمبصرعوض احمد محمد الرحمن عبد167396

قناالعلمىمبصرخليل الوهاب عبد محمد الرحمن عبد167397

قناالعلمىمبصرابراهيم هاللى الخالق عبد الكريم عبد167398

قناالعلمىمبصرسنجاب الصبور عبد صبره هللا عبد167399

قناالعلمىمبصرمحمد حماد القاسم ابو المغيث عبد167400

قناالعلمىمبصرالمطلب عبد الموجود عبد منتصر الموجود عبد167401

قناالعلمىمبصرمحمد الال عبد مهران عبده167402

قناالعلمىمبصرسلطان الدين عز هانى الدين عز167403

قناالعلمىمبصرمحمود محمد عثمان على167404

قناالعلمىمبصرفهمى الدين كمال منتصر على167405

قناالعلمىمبصرمحمد طايع حمدى عيسى167406

قناالعلمىمبصرفارس محمود السيد فارس167407
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قناالعلمىمبصرفارس الشافى عبد زيد ابو كرم167408

قناالعلمىمبصرسليم الموجود عبد منصور لبيب167409

قناالعلمىمبصربكرى محمد المعارف ابو محمد167410

قناالعلمىمبصرمحمود محمد ايمن محمد167411

قناالعلمىمبصرشحاته محمد حجازى محمد167412

قناالعلمىمبصرالرازق عبد الرحمن عبد حسن محمد167413

قناالعلمىمبصرسليمان رسالن سليمان محمد167414

قناالعلمىمبصرشاذلى احمد سيد محمد167415

قناالعلمىمبصرالدين كمال االمير محمد الرحيم عبد محمد167416

قناالعلمىمبصرعمر محمد عمر محمد167417

قناالعلمىمبصرالمجد ابو الفتوح ابو هللا فرج محمد167418

قناالعلمىمبصرحسين نور محسب محمد167419

قناالعلمىمبصرمحمد حماده محمود محمد167420

قناالعلمىمبصرمحمد الراضى عبد محمود محمد167421

قناالعلمىمبصرطه احمد يوسف محمد167422

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد جوده محمود167423

قناالعلمىمبصرعابدين مرتضى عفت محمود167424

قناالعلمىمبصرمحمد شاكر على محمود167425

قناالعلمىمبصرمحمود التقى فتحى محمود167426

قناالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد محسن محمود167427

قناالعلمىمبصرمحمد سيد محمد محمود167428

قناالعلمىمبصرالكريم جاد عمار محمد محمود167429

قناالعلمىمبصرمحمد على عمر مصطفى167430

قناالعلمىمبصرالحليم عبد احمد محمود مصطفى167431

قناالعلمىمبصراحمد السالم عبد محمود مصطفى167432

قناالعلمىمبصرعلى محمد منتصر ناصر167433

قناالعلمىمبصرسنجاب طه احمد هيثم167434

قناالعلمىمبصرالدين نور محمد عادل الدين نور167435

قناالعلمىمبصرتوفيق الموجود عبد ايمن احمد167436

قناالعلمىمبصرمحمد احمد الرحيم عبد احمد167437

قناالعلمىمبصرهللا عبد العباس ابو عاطف ربيع167438

قناالعلمىمبصرفاوى احمد منتصر زياد167439

قناالعلمىمبصرمحمد خلف صالح طه167440

قناالعلمىمبصرفراج سيد ممدوح الحميد عبد167441

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد معتز محمد167442

قناالعلمىمبصرمحمد على محمد مدحت167443

قناالعلمىمبصرالحليم عبد السيد احمد معتز167444

قناالعلمىمبصرراوى الغنى عبد سيد حسام167445

قناالعلمىمبصردياب منصور حلمى زياد167446

قناالعلمىمبصرحسن العاطى عبد محمد طارق167447

قناالعلمىمبصرمحمد عصر خلف الخالق عبد167448

قناالعلمىمبصرمحمود محمد جبريل عمر167449
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قناالعلمىمبصرعثمان على فكرى فكرى167450

قناالعلمىمبصراحمد فخرى عصام محمد167451

قناالعلمىمبصرمرسى الاله عبد احمد محمود167452

قناالعلمىمبصراحمد عليو منصور يوسف167453

قناالعلمىمبصربكرى الحميد عبد على هللا عبد167454

قناالعلمىمبصرمحمود النظير عبد محمد ابراهيم167455

قناالعلمىمبصرمحمد عيساوى نادى ابراهيم167456

قناالعلمىمبصرالحفيظ عبد فواز الحفيظ عبد احمد167457

قناالعلمىمبصراحمد على الستار عبد احمد167458

قناالعلمىمبصراحمد محمد العزيز عبد احمد167459

قناالعلمىمبصرحسين محمد عدلى احمد167460

قناالعلمىمبصرعلى حسين على احمد167461

قناالعلمىمبصرالدين نور احمد محمود احمد167462

قناالعلمىمبصرمحمد الحفيظ عبد محمد جمال167463

قناالعلمىمبصرفراج عباس الحسن ابو دياب167464

قناالعلمىمبصرمحمد يوسف محمد سامى167465

قناالعلمىمبصرفاضل الدين ضياء الرحيم عبد ضياء167466

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد هللا عبد167467

قناالعلمىمبصرمحمود احمد جابر كريم167468

قناالعلمىمبصرفتوح احمد الجمال محمد167469

قناالعلمىمبصرضوى احمد حربى محمود167470

قناالعلمىمبصرالدين نور احمد فتحى محمود167471

قناالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد مصطفى167472

قناالعلمىمبصرمهران السيد خالد هادى167473

قناالعلمىمبصرالظاهر عبد الرازق عبد عزت يسرى167474

قناالعلمىمبصرعبد المشهور احمد الفتاح عبد انور احمد167475

قناالعلمىمبصرحفنى الدين نور سيد احمد167476

قناالعلمىمبصردياب محمود على احمد167477

قناالعلمىمبصريوسف عطا محمود احمد167478

قناالعلمىمبصرعلى على كمال حسام167479

قناالعلمىمبصرفراج سيد الحسيب عبد كرم167480

قناالعلمىمبصراسماعيل الحميد عبد سيد محمد167481

قناالعلمىمبصراحمد عليو الناصر عبد محمود167482

قناالعلمىمبصرحسن شمروخ جمال هشام167483

قناالعلمىمبصرجابر الجواد عبد محمد وليد167484

قناالعلمىمبصرابراهيم سليم فراج حسين167485

قناالعلمىمبصرشعبان محمدين جمال حمدان167486

قناالعلمىمبصرعسبرى زيد ابو محمد رأفت167487

قناالعلمىمبصرعمر رزق اشرف رزق167488

قناالعلمىمبصرمحمد حسين خلف محمد167489

قناالعلمىمبصرحسن محمد عبده محمد167490

قناالعلمىمبصرمحمود محمد سيد محمود167491
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قناالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد محمد يحى167492

قناالعلمىمبصرحسان صالح محمد محمود167493

قناالعلمىمبصراسماعيل على محمد اسماعيل احمد167494

قناالعلمىمبصرمحمد عيسى على ابراهيم167495

قناالعلمىمبصرقناوى المنعم عبد الموجود عبد بهاء167496

قناالعلمىمبصرهللا عطا محمد بخيت الرحمن عبد167497

قناالعلمىمبصرمحمد السعود ابو على الرحمن عبد167498

قناالعلمىمبصرالوفا ابو على محمد على167499

قناالعلمىمبصرالمجيد عبد الحميد عبد الرحيم عبد الحميد عبد167500

قناالعلمىمبصرمحمد مصطفى صديق كريم167501

قناالعلمىمبصرعيسى فهمى بدرى كريم167502

قناالعلمىمبصرمرسى فخرى العباس ابو محمود167503

قناالعلمىمبصرتوفيق محمد الدين محى محمد167504

قناالعلمىمبصرمحمد امين فوزى موسى167505

قناالعلمىمبصرمحمود محمد خضرى محمود167506

قناالعلمىمبصرالنعيم عبد ابراهيم حمزه سمير محمد167507

قناالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حسن ابراهيم167508

قناالعلمىمبصرجاد عطيتو المعين عبد ابراهيم167509

قناالعلمىمبصريسن محمد يسن ابراهيم167510

قناالعلمىمبصراحمد بكر ابو ابراهيم احمد167511

قناالعلمىمبصراحمد محمد شعبان احمد167512

قناالعلمىمبصرعلى محمد صالح احمد167513

قناالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد عادل احمد167514

قناالعلمىمبصراسماعيل محمد الباسط عبد احمد167515

قناالعلمىمبصرحسن محمد العظيم عبد احمد167516

قناالعلمىمبصراحمد على عمر احمد167517

قناالعلمىمبصرحسن محمد قناوى احمد167518

قناالعلمىمبصرحسن الحمد ابو محمد احمد167519

قناالعلمىمبصرمرسى السيد سعيد اسامه167520

قناالعلمىمبصرحسن محمد المعين عبد اسامه167521

قناالعلمىمبصراحمد سالم محمد اسعد167522

قناالعلمىمبصراحمد بكر ابو ابراهيم اسالم167523

قناالعلمىمبصرمحمد محمد محمود اسالم167524

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد هللا وهب الفتاح عبد ايمن167525

قناالعلمىمبصرعلى محمد منصور ايمن167526

قناالعلمىمبصراسماعيل محمود جمعه بسام167527

قناالعلمىمبصرربيعى جبريل احمد جبريل167528

قناالعلمىمبصرالعاطى عبد العزيز عبد حسن حسام167529

قناالعلمىمبصرمحمد على حسن حسام167530

قناالعلمىمبصرحفنى محمد حسن حسام167531

قناالعلمىمبصرعثمان موسى مصطفى حسام167532

قناالعلمىمبصرمحمد الباقى عبد حسين حسن167533
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قناالعلمىمبصرالرحيم عبد السيد محمد حسن167534

قناالعلمىمبصرمحمد حسن محمد حسن167535

قناالعلمىمبصرحنفى المجد ابو شحات حسين167536

قناالعلمىمبصرمصطفى القوى عبد مصطفى حسين167537

قناالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محسن حماده167538

قناالعلمىمبصرعمر الصغير محمد رمضان خالد167539

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمد زكريا167540

قناالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد فكرى سليمان167541

قناالعلمىمبصرالعال ابو الرحيم عبد محمد الدين ضياء167542

قناالعلمىمبصرمحمد وهبى عبيد عاطف167543

قناالعلمىمبصرالاله عبد النبى عبد المالك عبد هللا عبد167544

قناالعلمىمبصرمحمد االخر عبد محمد المؤمن عبد167545

قناالعلمىمبصرالراضى عبد عطا حسن عدنان167546

قناالعلمىمبصريوسف النبى عبد سعدى عصام167547

قناالعلمىمبصرخليل الرب جاد الرحمن عبد على167548

قناالعلمىمبصرعمر الاله عبد الناصر عبد عماد167549

قناالعلمىمبصرمحمود حسن احمد عمر167550

قناالعلمىمبصرابراهيم المجد ابو عقبه عمر167551

قناالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد فتحى عمر167552

قناالعلمىمبصرمحمود الرحمن عبد الراضى عبد عمر167553

قناالعلمىمبصرمحمد على بخيت كرم167554

قناالعلمىمبصرسالم على جمعه كرم167555

قناالعلمىمبصرمحمد الباقى عبد سعيد كرم167556

قناالعلمىمبصرعمر الاله عبد حسن محمد167557

قناالعلمىمبصرموسى محمد رجب محمد167558

قناالعلمىمبصراحمد محمود سليمان محمد167559

قناالعلمىمبصرحبشى محمود سليمان محمد167560

قناالعلمىمبصرالدين علم حسن صالح محمد167561

قناالعلمىمبصرمحمد محمد صالح محمد167562

قناالعلمىمبصراسماعيل حسن الحميد عبد محمد167563

قناالعلمىمبصرمحمد محمد الشكور عبد محمد167564

قناالعلمىمبصرمحمد محمد على محمد167565

قناالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد فيصل محمد167566

قناالعلمىمبصرمحمد حسن النبى عبد محمد167567

قناالعلمىمبصراحمد حسين الحسن ابو محمود167568

قناالعلمىمبصريوسف محمود احمد محمود167569

قناالعلمىمبصرمحمد حسن انور محمود167570

قناالعلمىمبصرمحمد عباس بخيت محمود167571

قناالعلمىمبصرحسين محمود حماده محمود167572

قناالعلمىمبصرخليفه محمد رجب محمود167573

قناالعلمىمبصرمحمود حماده صالح محمود167574

قناالعلمىمبصراحمد سليمان صالح محمود167575
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قناالعلمىمبصرالعبد رضا الباسط عبد محمود167576

قناالعلمىمبصرمصطفى سليم الفتاح عبد محمود167577

قناالعلمىمبصرمحمود عمر الناصر عبد محمود167578

قناالعلمىمبصرمحمد احمد عمر محمود167579

قناالعلمىمبصرسلطان احمد محمد محمود167580

قناالعلمىمبصرخليل بركات محمد محمود167581

قناالعلمىمبصراحمد دسوقى محمد محمود167582

قناالعلمىمبصرمحمود رمضان محمد محمود167583

قناالعلمىمبصريمنى محمد محمد محمود167584

قناالعلمىمبصرمحمد محمود محمد محمود167585

قناالعلمىمبصريوسف النبى عبد دياب مختار167586

قناالعلمىمبصرعبيد مسعود محمد مسعود167587

قناالعلمىمبصرابراهيم محمود ممدوح مصطفى167588

قناالعلمىمبصرمحمد احمد العليم عبد ممدوح167589

قناالعلمىمبصرالمعطى عبد هللا عبد محمد موسى167590

قناالعلمىمبصرسالم حسن حمدان نصر167591

قناالعلمىمبصراسماعيل الاله عبد اسماعيل هشام167592

قناالعلمىمبصرهللا خلف احمد رمضان هشام167593

قناالعلمىمبصرعمر محمود سعد هشام167594

قناالعلمىمبصرمحمد فاوى محمد هشام167595

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمود رأفت167596

قناالعلمىمبصرعلى هللا عطا بشير عمر167597

قناالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد ابراهيم167598

قناالعلمىمبصرسمان محمد كمال احمد167599

قناالعلمىمبصرالكريم عبد محمد وافى محمد احمد167600

قناالعلمىمبصرمحمد سعيد الباسط عبد سعيد167601

قناالعلمىمبصراسماعيل محمد محمد العزيز عبد167602

قناالعلمىمبصرمحمود محمد جمعه القادر عبد167603

قناالعلمىمبصرمحمد حافظ محمود هللا عبد167604

قناالعلمىمبصرمحمد امبارك السعود ابو مبارك167605

قناالعلمىمبصرالبدرى محمد عبده محمد167606

قناالعلمىمبصرمحمد عبودى عبيد محمد167607

قناالعلمىمبصريوسف على محمود محمد167608

قناالعلمىمبصرالاله عبد محمد على محمود167609

قناالعلمىمبصراسماعيل محمد محمد مهدى167610

قناالعلمىمبصرحفنى بكر ابو محمد بكر ابو167611

قناالعلمىمبصرعلى السيد حماده حازم167612

قناالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد ابراهيم حسين167613

قناالعلمىمبصرمحمد احمد مصطفى خالد167614

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد الشافى عبد محجوب على167615

قناالعلمىمبصراحمد رشاد طلعت محمد167616

قناالعلمىمبصرمحمد حسين محمد مصطفى167617
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قناالعلمىمبصرالمجد ابو ابراهيم راضى ابراهيم167618

قناالعلمىمبصرمحمد كمال جمال احمد167619

قناالعلمىمبصرحماده الفتاح عبد حسين احمد167620

قناالعلمىمبصرمختار هللا عبد خالد احمد167621

قناالعلمىمبصرمعاذ حافظ سمير احمد167622

قناالعلمىمبصرمحمود محمد سيد احمد167623

قناالعلمىمبصرالباقى عبد احمد عمرو احمد167624

قناالعلمىمبصرحمزه الرحمن عبد حجازى اسامه167625

قناالعلمىمبصرمحمد على عامر اسالم167626

قناالعلمىمبصرمحمد بدرى قابيل بدرى167627

قناالعلمىمبصرالسمان سعد الصبور عبد ثروت167628

قناالعلمىمبصراحمد سيد محمد حماده167629

قناالعلمىمبصرعلى المجد ابو حسنى الرحمن عبد167630

قناالعلمىمبصرمحمد على الرحمن عبد على167631

قناالعلمىمبصرمنشاوى عابدين عثمان على167632

قناالعلمىمبصرعمر حسين فتحى عمرو167633

قناالعلمىمبصرمحمد الحافظ عبد الوارث عبد فريد167634

قناالعلمىمبصرمحمد على ابراهيم فهد167635

قناالعلمىمبصرمحمد جابر جمال كامل167636

قناالعلمىمبصرفاضل كامل شحاته كامل167637

قناالعلمىمبصرعرابى عدلى الكريم جاد محمد167638

قناالعلمىمبصرزيد ابو حسين جمال محمد167639

قناالعلمىمبصرعباس السميع عبد سعيد محمد167640

قناالعلمىمبصرمحمد السالم عبد الناصر عبد محمد167641

قناالعلمىمبصرمحمد الخالق عبد عزت محمد167642

قناالعلمىمبصرذكى صبرى على محمد167643

قناالعلمىمبصرعمر الحميد عبد محمود محمد167644

قناالعلمىمبصرصالح بدوى اسعد محمد167645

قناالعلمىمبصراحمد المجيد عبد عوض محمد167646

قناالعلمىمبصرمحمد محمد ابراهيم محمود167647

قناالعلمىمبصرمحمد محمود ايمن محمود167648

قناالعلمىمبصراسماعيل احمد حامد محمود167649

قناالعلمىمبصراحمد على محمد محمود167650

قناالعلمىمبصرعمر محمد مصطفى محمود167651

قناالعلمىمبصرمحمود زيدان محمود مصطفى167652

قناالعلمىمبصرالكريم جاد السعود ابو الراضى عبد هانى167653

قناالعلمىمبصراحمد محمد الحميد عبد هشام167654

قناالعلمىمبصرزيد ابو ابراهيم عوض وليد167655

قناالعلمىمبصرصادق عنتر زكريا يحيى167656

قناالعلمىمبصرالباقى عبد جبريل حمدى احمد167657

قناالعلمىمبصرالضوى احمد رضانى احمد167658

قناالعلمىمبصرالشافى عبد محمد عاطف احمد167659
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قناالعلمىمبصرمحمد موسى عيسى احمد167660

قناالعلمىمبصرمحمد السيد الناصر عبد جمال167661

قناالعلمىمبصرمعاذ الستار عبد كمال الستار عبد167662

قناالعلمىمبصرمعوض محمد هرون هللا عبد167663

قناالعلمىمبصرمحمود الرب جاد محمود كريم167664

قناالعلمىمبصراحمد محمد حمدى محمد167665

قناالعلمىمبصرالشافى عبد محمد رفعت محمد167666

قناالعلمىمبصررضوان فؤاد شوقى محمد167667

قناالعلمىمبصرسلطان احمد عصمان محمد167668

قناالعلمىمبصرمحمود الدايم عبد محمود مصطفى167669

قناالعلمىمبصرهالل الهادى عبد احمد هالل167670

قناالعلمىمبصرالوفا ابو محمد جعفر احمد167671

قناالعلمىمبصرمحمد الراضى عبد رأفت احمد167672

قناالعلمىمبصرمحمد الراضى عبد الرازق عبد الحسين167673

قناالعلمىمبصرهللا عبد معاطى مسلم حازم167674

قناالعلمىمبصرايوب حسن الفتاح عبد حسن167675

قناالعلمىمبصرسليمان الحميد عبد محمد سليمان167676

قناالعلمىمبصررسالن عمر شعبان طه167677

قناالعلمىمبصرسباق محمد احمد الستار عبد167678

قناالعلمىمبصرصادق على مجدى على167679

قناالعلمىمبصرمحمد على محمد على167680

قناالعلمىمبصرمحمد عمر المالك عبد عمر167681

قناالعلمىمبصراحمد محمود المنعم عبد عمر167682

قناالعلمىمبصرعيسى اللطيف عبد ناجح كريم167683

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد الرحيم عبد فهد167684

قناالعلمىمبصرهللا خلف احمد الحميد عبد فهمى167685

قناالعلمىمبصرمصطفى محمد النجاح ابو محمود167686

قناالعلمىمبصراسماعيل حسن محمد محمود167687

قناالعلمىمبصرالمجد ابو محمود مصطفى محمود167688

قناالعلمىمبصرمحمد جاد عبده مصطفى167689

قناالعلمىمبصرعيسى احمد الدهب ابو ناجى167690

قناالعلمىمبصراحمد حسين احمد صالح167691

قناالعلمىمبصرمحمود الكريم عبد سيد الرحمن عبد167692

قناالعلمىمبصرجبريل العظيم عبد احمد عمرو167693

قناالعلمىمبصربغدادى المطلب عبد الستار عبد كريم167694

قناالعلمىمبصراحمد عمر الرى ابو محمد167695

قناالعلمىمبصرحسين محمد سالمه محمد167696

قناالعلمىمبصرخير محمد زيدان سمير محمد167697

قناالعلمىمبصرمحمدين محمد عاطف محمد167698

قناالعلمىمبصرعبادى محمد عبادى محمد167699

قناالعلمىمبصرالسيد عبد احمد المنعم عبد محمد167700

قناالعلمىمبصرمحمد شحات محمد احمد167701
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قناالعلمىمبصرعثمان الدين كمال الباقى عبد عالء167702

قناالعلمىمبصرمحمد عبادى الدين نصر محمد167703

قناالعلمىمبصرخليل االمين محمد حسن المدثر167704

قناالعلمىمبصرحماده حامد محمد حامد167705

قناالعلمىمبصرمحمد حسن احمد حسن167706

قناالعلمىمبصرالبارى عبد على هللا عبد على167707

قناالعلمىمبصرالعادلى حسن على فارس167708

قناالعلمىمبصرعثمان حامد عاشور ماهر167709

قناالعلمىمبصرتمساح عكاشه حسنى محمد167710

قناالعلمىمبصرهللا حسب محمد صالح محمد167711

قناالعلمىمبصرمحمد زيد ابو هللا سعد محمود167712

قناالعلمىمبصرحفنى الوهاب عبد نوبى احمد167713

قناالعلمىمبصرمحمد على حسين ايمن167714

قناالعلمىمبصرمحمد المطلب عبد الرب جاد الرحمن عبد167715

قناالعلمىمبصرابراهيم سليم سعيد الرحمن عبد167716

قناالعلمىمبصراحمد محمود محمد الرحمن عبد167717

قناالعلمىمبصرمحمد موسى احمد محمد167718

قناالعلمىمبصراحمد حفنى على محمد167719

قناالعلمىمبصراحمد على رضوان محمود167720

قناالعلمىمبصرعلى محمود صابر محمود167721

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد بيومى محمود مصطفى167722

قناالعلمىمبصرمدنى احمد بربرى ابراهيم167723

قناالعلمىمبصرهللا عبد العزيز عبد خالد احمد167724

قناالعلمىمبصرحميد محمد سعيد احمد167725

قناالعلمىمبصرحسن كامل الهادى عبد احمد167726

قناالعلمىمبصرمحمد كامل عرمان احمد167727

قناالعلمىمبصرحسن محمد احمد الحسين167728

قناالعلمىمبصراحمد محمد سالمه زياد167729

قناالعلمىمبصراحمد احمد الجابر عبد زياد167730

قناالعلمىمبصرعبادى شيخون الرحيم عبد سيد167731

قناالعلمىمبصرجادو سعيد مصطفى شاذلى167732

قناالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد الشافى عبد167733

قناالعلمىمبصرمناع بكرى مناع حمزه167734

قناالعلمىمبصرمحمد عطا محمود طارق167735

قناالعلمىمبصرالراضى عبد محمود شعبان هللا عبد167736

قناالعلمىمبصرمحمد شحات محمود هللا عبد167737

قناالعلمىمبصرتايه الحليم عبد الدين محى عصام167738

قناالعلمىمبصرعلى الحجاج ابو صابر محمد167739

قناالعلمىمبصراحمد الجابر عبد كرم الرحمن عبد167740

قناالعلمىمبصرحسين عبده محمد هللا عبد167741

قناالعلمىمبصرعثمان اسماعيل محمد محمود167742

قناالعلمىمبصرراوى الصبور عبد الرحيم عبد احمد167743
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ن445الشيخية

ن360الشيخية

ن343قوص

ثانقوص

ثانقوص

ن385.5قوص

ن359قوص

ن350قوص

ن348.5قوص

ثانقوص

ثانقوص

ن344.5خزام

ن362خزام

ن353.5خزام

ن397خزام

ن477خزام

ن410خزام

ثانخزام

ن492خزام

ن336خزام

ثانخزام

ن340السديس

ثانالسديس

ن340السديس

ثانالسديس

ثانالسديس

ن458.5السديس

ن457السديس

ثانالسديس

ثانالسديس

ثانالسديس

ثانالسديس

ثاننقادة

ثاننقادة

ن373نقادة

ثاننقادة

ثاننقادة

ثاننقادة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ثانالزوايدة

ثاناسمنت نجع
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قناالعلمىمبصرسيد يسن عطا احمد167744

قناالعلمىمبصرالمحسن عبد هللا فتح كمال احمد167745

قناالعلمىمبصراحمد ضيفى محمد احمد167746

قناالعلمىمبصرحامد قاضى ناجح احمد167747

قناالعلمىمبصرمحمود نور رمضان اسالم167748

قناالعلمىمبصرصدقى رأفت محمد الحسين167749

قناالعلمىمبصرمحمد الصافى احمد الصافى167750

قناالعلمىمبصرالمجد ابو العزب هللا عبد العزب167751

قناالعلمىمبصرمحمود محمد عاطف ايهاب167752

قناالعلمىمبصرحماد حازم الستار عبد حازم167753

قناالعلمىمبصرلديد الحميد عبد مصطفى الحميد عبد167754

قناالعلمىمبصراحمد االمير حماده الرحمن عبد167755

قناالعلمىمبصرمحمد حسين كامل الرحمن عبد167756

قناالعلمىمبصرحراجى رفعى محمد الرحمن عبد167757

قناالعلمىمبصرحسان السيد عبد محمد الرحمن عبد167758

قناالعلمىمبصرعلى ثابت العاطى عبد هللا عبد167759

قناالعلمىمبصرحسين احمد حسين على167760

قناالعلمىمبصرمحمد احمد جاد محمد167761

قناالعلمىمبصراحمد عطا حجاج محمد167762

قناالعلمىمبصرعوض محمود فوزى محمد167763

قناالعلمىمبصرسالم الوفا ابو احمد محمود167764

قناالعلمىمبصرحسن محمود كلحى مصطفى167765

قناالعلمىمبصربصرى توفيق احمد هشام167766

قناالعلمىمبصرمحمد حامد احمد اسامه167767

قناالعلمىمبصرمحمد الحسن ابو جمال حسن167768

قناالعلمىمبصرالحاوى احمد الصغير محمد الرحيم عبد زياد167769

قناالعلمىمبصرسليمان احمد محمد سليمان167770

قناالعلمىمبصرعلى محمد احمد محمد167771

قناالعلمىمبصرمغربى محمد عتمان يحيى167772

االقصرالعلمىمبصراحمد بدرى احمد ابراهيم167773

االقصرالعلمىمبصرخليل محمود خليل احمد167774

االقصرالعلمىمبصرمحمد يونس الفتاح عبد احمد167775

االقصرالعلمىمبصرحامد فارس محمد احمد167776

االقصرالعلمىمبصريوسف محمود محمد احمد167777

االقصرالعلمىمبصرفهيم محمد احمد اسالم167778

االقصرالعلمىمبصراحمد االمير محمد محمد اسالم167779

االقصرالعلمىمبصربغدادى احمد محمد باسل167780

االقصرالعلمىمبصرالمنعم عبد ضوى جابر باسم167781

االقصرالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود رضوان الحسن167782

االقصرالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود رضوان الحسين167783

االقصرالعلمىمبصراحمد مصطفى المدثر زياد167784

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد المكارم ابو سالم167785
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ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ن469اسمنت نجع

ن388.5اسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ن430اسمنت نجع

ن340اسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ن616اسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ن344اسمنت نجع

ن606.5اسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ن477اسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ن546اسمنت نجع

ن494.5اسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ن608النموذجى قنا

ن538النموذجى قنا

ن630النموذجى قنا

ن441النموذجى قنا

ن621النموذجى قنا

ن621النموذجى قنا

ثاناالقصر

ن364االقصر

ن369االقصر

ثاناالقصر

ن426االقصر

ن343االقصر

ن404االقصر

ن411االقصر

ن373االقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

راسباالقصر

ن409االقصر
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االقصرالعلمىمبصراحمد الطاهر رجب الطاهر167786

االقصرالعلمىمبصراحمد مصطفى رمضان هللا عبد167787

االقصرالعلمىمبصرحسين حمدان احمد كريم167788

االقصرالعلمىمبصرضيف سعيد رفعت محمد167789

االقصرالعلمىمبصرعلى محمد رمضان محمد167790

االقصرالعلمىمبصرخليفه احمد صابر محمد167791

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد ضاحى محمد167792

االقصرالعلمىمبصرابراهيم حسين طلعت محمد167793

االقصرالعلمىمبصرالواحد عبد امين احمد محمود167794

االقصرالعلمىمبصررضوان حسانى سعدى محمود167795

االقصرالعلمىمبصرمحمود محمد الحكم عبد محمود167796

االقصرالعلمىمبصريوسف صابر صالح مصطفى167797

االقصرالعلمىمبصرطايع محمود صابر يوسف167798

االقصرالعلمىمبصراحمد محمود احمد عمر167799

االقصرالعلمىمبصرالرحيم عبد الدين نور السعدى احمد167800

االقصرالعلمىمبصرحامد محمود حامد طاهر167801

االقصرالعلمىمبصرسيد محمود بدوى فارس167802

االقصرالعلمىمبصرعلى زهرى احمد محمد167803

االقصرالعلمىمبصرعلى محمد احمد محمد167804

االقصرالعلمىمبصرمحمد ادريس النوبى محمد167805

االقصرالعلمىمبصرمحمد انور الناصر عبد محمد167806

االقصرالعلمىمبصرمصطفى عوض خالد يوسف167807

االقصرالعلمىمبصرالصادق احمد محمود احمد167808

االقصرالعلمىمبصرالعال عبد محمد مصطفى احمد167809

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد حماده انس167810

االقصرالعلمىمبصرمحمد جابر محمد خالد167811

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد محمد هللا عبد167812

االقصرالعلمىمبصرحسن محمد محمد هللا عبد167813

االقصرالعلمىمبصراحمد رجب احمد مؤمن167814

االقصرالعلمىمبصرصالح احمد ابراهيم محمود167815

االقصرالعلمىمبصرعوض حسن احمد محمود167816

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد حسان محمود167817

االقصرالعلمىمبصرمحمد حسن محمد محمود167818

االقصرالعلمىمبصرحفنى احمد مسعود احمد167819

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمود هاشم احمد167820

االقصرالعلمىمبصرالمحسن عبد رفاعى حمدى عماد167821

االقصرالعلمىمبصرعلى محمد سيد محمد167822

االقصرالعلمىمبصربكرى محمد بكرى محمود167823

االقصرالعلمىمبصرفرشوطى رياض محمود رياض167824

االقصرالعلمىمبصرسعيد سيد الحجاج ابو سعيد167825

االقصرالعلمىمبصرالعاصى سيد محمود هللا عبد167826

االقصرالعلمىمبصرحسين سعيد الحسن ابو محمد167827
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ن379االقصر

ثاناالقصر

ن423االقصر

ثاناالقصر

ن380االقصر

ن406االقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

ن590.5االقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ن588القرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ثانالقرنة

ن395الزمامى

راسبالزمامى

راسبالزمامى

ثانالزمامى

ثانالزمامى

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة

ثاناالقالتة
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االقصرالعلمىمبصراحمد سعد كمال محمود167828

االقصرالعلمىمبصراسماعيل الدردير الطيب احمد167829

االقصرالعلمىمبصرالنوبى الوفا ابو الرحيم عبد احمد167830

االقصرالعلمىمبصرابراهيم يوسف حسانى احمد167831

االقصرالعلمىمبصرالسيد النوبى السالم عبد احمد167832

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد يوسف احمد167833

االقصرالعلمىمبصراسماعيل بسطاوى الناصر عبد الحسين167834

االقصرالعلمىمبصرعلى احمد عرفات حسام167835

االقصرالعلمىمبصربصرى محمد شيبوب حسين167836

االقصرالعلمىمبصرالسيد على محمود رجب167837

االقصرالعلمىمبصربصرى محمد شيبوب عمر167838

االقصرالعلمىمبصراسماعيل الطاهر الباسط عبد فارس167839

االقصرالعلمىمبصرالوهاب عبد ابراهيم مصطفى محمد167840

االقصرالعلمىمبصراحمد الطاهر حسن محمود167841

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد مكى منتصر167842

االقصرالعلمىمبصربرعى محمود محمد يحيى167843

االقصرالعلمىمبصرالسيد فاضل الحكيم عبد احمد167844

االقصرالعلمىمبصرجاد حزين عزب احمد167845

االقصرالعلمىمبصرالفاضل محمد عمر احمد167846

االقصرالعلمىمبصرخليفه مهدى فراج احمد167847

االقصرالعلمىمبصرقناوى عطا محمد احمد167848

االقصرالعلمىمبصرالفاضل محمد الدين عالء الدومى167849

االقصرالعلمىمبصرالدين نصر على النوبى حسن167850

االقصرالعلمىمبصرالسيد حسن الطيب احمد خالد167851

االقصرالعلمىمبصرامين عادل عالء عادل167852

االقصرالعلمىمبصرالطاهر الرحيم عبد محمد عادل167853

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد احمد الباسط عبد167854

االقصرالعلمىمبصرطه حمزه الطيب الرحمن عبد167855

االقصرالعلمىمبصرجاد شبيب الرازق عبد الرحمن عبد167856

االقصرالعلمىمبصرالنوبى امين محمد هللا عبد167857

االقصرالعلمىمبصراحمد رضا كامل عالء167858

االقصرالعلمىمبصراحمد الحميد عبد الرحيم عبد فارس167859

االقصرالعلمىمبصرالسيد فتحى الجواد عبد كرم167860

االقصرالعلمىمبصرجاد السعدى تهامى محمد167861

االقصرالعلمىمبصرالحجاج ابو محمد حجازى محمد167862

االقصرالعلمىمبصراحمد طاهر سلطان محمد167863

االقصرالعلمىمبصرالفاضل محمد الرحمن عبد محمد167864

االقصرالعلمىمبصرعلى الحسن ابو على محمد167865

االقصرالعلمىمبصريسن مرتضى عياد محمد167866

االقصرالعلمىمبصرحسن كيالنى جمال محمود167867

االقصرالعلمىمبصرالدين نصر النادى الرحيم عبد محمود167868

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمود محمد محمود167869
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ثاناالقالتة

راسبالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ن495الوابورات ارمنت

راسبالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

راسبالحيط ارمنت

ن463الحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ن536الحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ن411الحيط ارمنت

ن592.5الحيط ارمنت

ن604الحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ن394الحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ن393.5الحيط ارمنت

ن340.5الحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

راسبالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ن443الحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ن386الحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت
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االقصرالعلمىمبصرتوفيق مصطفى الرحيم عبد مصطفى167870

االقصرالعلمىمبصراحمد السعدى عرفات ياسر167871

االقصرالعلمىمبصرقناوى محمد الدايم عبد يوسف167872

االقصرالعلمىمبصراالمير ابراهيم ناجى محمد الحسن167873

االقصرالعلمىمبصرعلى حفنى الفتاح عبد الدوشى167874

االقصرالعلمىمبصردرويش اسماعيل فريد السيد167875

االقصرالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمد ابراهيم167876

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد محمد ابراهيم167877

االقصرالعلمىمبصرعلى الكريم عبد مصطفى اسماعيل167878

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمود محمد الحجاج ابو167879

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمود هللا عبد احمد167880

االقصرالعلمىمبصرمحمد عمر نوبى احمد167881

االقصرالعلمىمبصرعمر الرحيم عبد وهدان احمد167882

االقصرالعلمىمبصراحمد خرص ابو دوح ابو على167883

االقصرالعلمىمبصرالطاهر محمد حسين على167884

االقصرالعلمىمبصرمحمود امين الفتاح عبد على167885

االقصرالعلمىمبصرمحمد السيد احمد فارس167886

االقصرالعلمىمبصراحمد جابر خالد محمد167887

االقصرالعلمىمبصرمحمد التواب عبد قناوى محمد167888

االقصرالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد المنعم عبد محمود167889

االقصرالعلمىمبصرعمر الدايم عبد النوبى محمد محمود167890

االقصرالعلمىمبصرحسن احمد شرقاوى مصطفى167891

االقصرالعلمىمبصرالسيد احمد الفتاح عبد يوسف167892

االقصرالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد حسن ابراهيم167893

االقصرالعلمىمبصرمتولى الغنى عبد مصطفى ابراهيم167894

االقصرالعلمىمبصراحمد هللا عوض عامر الحسن ابو167895

االقصرالعلمىمبصرمحمد السيد حسين احمد167896

االقصرالعلمىمبصريونس مصطفى طه احمد167897

االقصرالعلمىمبصرهللا عبد السيد الفتاح عبد احمد167898

االقصرالعلمىمبصرمحمود الصادق الكريم عبد احمد167899

االقصرالعلمىمبصرالطاهر الالهى عبد محمد ادهم167900

االقصرالعلمىمبصرهللا عون عبيد حسن اسامه167901

االقصرالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد القاضى اسالم167902

االقصرالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد الرحمن عبد اشرف167903

االقصرالعلمىمبصريوسف االمير محمود االمير167904

االقصرالعلمىمبصراحمد مدنى موسى السيد167905

االقصرالعلمىمبصرمصطفى سلطان السيد بهاء167906

االقصرالعلمىمبصرحسن طايع حسن حسام167907

االقصرالعلمىمبصرالحسن ابو الدايم عبد محمد الدايم عبد167908

االقصرالعلمىمبصرحسن التهامى ناصر هللا عبد167909

االقصرالعلمىمبصرحفنى الصادق السيد عثمان167910

االقصرالعلمىمبصرالنوبى احمد المجيد عبد عالء167911
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ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانالحيط ارمنت

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

راسبفاطمه الحاجة

ثانفاطمه الحاجة

ثاناصفون

ن403اصفون

ثاناصفون

ن445.5اصفون

ن397اصفون

ثاناصفون

ن624اصفون

ثاناصفون

ن456اصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ن425اصفون

ن328.5اصفون

ثاناصفون

ن519اصفون

ثاناصفون
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االقصرالعلمىمبصرمحمد الرؤف عبد الفتاح عبد مؤمن167912

االقصرالعلمىمبصرحسن احمد االمير محمد167913

االقصرالعلمىمبصرطه محمد صبرى محمد167914

االقصرالعلمىمبصرمحمود كامل صالح محمد167915

االقصرالعلمىمبصرحسن ابراهيم الرازق عبد محمد167916

االقصرالعلمىمبصرشعبان محمد الرحيم عبد محمد167917

االقصرالعلمىمبصرسيد حسانين هللا عبد محمد167918

االقصرالعلمىمبصراحمد السيد على محمد167919

االقصرالعلمىمبصرالباسط عبد قناوى يوسف محمد167920

االقصرالعلمىمبصرعلى الفضل ابو السيد محمود167921

االقصرالعلمىمبصرالجزيرى التهامى النعيم عبد محمود167922

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد محمد محمود167923

االقصرالعلمىمبصراحمد عباس الدوشى مصطفى167924

االقصرالعلمىمبصرمحمد مصطفى السيد مصطفى167925

االقصرالعلمىمبصراحمد محمود محمد مصطفى167926

االقصرالعلمىمبصرمحمد موسى الباسط عبد موسى167927

االقصرالعلمىمبصرخليفه الرحيم عبد الفتاح عبد هيثم167928

االقصرالعلمىمبصرحسن دوح ابو حسن وائل167929

االقصرالعلمىمبصرنصار دسوقى هللا عبد وائل167930

االقصرالعلمىمبصرطه احمد الحافظ عبد وليد167931

االقصرالعلمىمبصرحسين احمد عمر احمد167932

االقصرالعلمىمبصرالوفا ابو الراضى عبد جمال احمد167933

االقصرالعلمىمبصرعامر الرحمن عبد محمد احمد167934

االقصرالعلمىمبصرمحمود الرحمن عبد محمود احمد167935

االقصرالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد ايمن167936

االقصرالعلمىمبصرالصادق محمد الوهاب عبد اسامه المعتصم167937

االقصرالعلمىمبصرمحمود الجليل عبد على صالح167938

االقصرالعلمىمبصراحمد حسن محمد الرحمن عبد167939

االقصرالعلمىمبصرجاد كامل السيد المنعم عبد167940

االقصرالعلمىمبصرجاد احمد حسن على167941

االقصرالعلمىمبصراحمد شحات الضوى محمد167942

االقصرالعلمىمبصرطه محمد زكريا محمد167943

االقصرالعلمىمبصرالحداد الطاهر محمد مصطفى167944

االقصرالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد عوض الدين نور167945

االقصرالعلمىمبصرعلى جمعه على احمد167946

االقصرالعلمىمبصرفهمى بشير هللا عوض احمد167947

االقصرالعلمىمبصرالشافعى محمد هللا عبد الشافعى167948

االقصرالعلمىمبصربدوى محمد احمد رمضان167949

االقصرالعلمىمبصراحمد السيد الرسول عبد الرحمن عبد167950

االقصرالعلمىمبصرحجاجى الوفا ابو النعيم عبد الرحيم عبد167951

االقصرالعلمىمبصرخليل صادق محمد هللا عبد167952

االقصرالعلمىمبصرمعوض زكى باهى محمد167953
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ثاناصفون

ثاناصفون

ن483اصفون

ثاناصفون

ن357اصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ن363اصفون

ن380.5اصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

ثاناصفون

راسباصفون

ن418طفنيس

ن455طفنيس

ن503طفنيس

راسبطفنيس

ثانطفنيس

ن426طفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ثانطفنيس

ن378طفنيس

راسبالمساوية

راسبالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية

ثانالمساوية
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االقصرالعلمىمبصرحسن محمد الرؤوف عبد محمد167954

االقصرالعلمىمبصرالدايم عبد السيد جامع احمد167955

االقصرالعلمىمبصراحمد الحميد عبد حشمت احمد167956

االقصرالعلمىمبصرمحمد متولى ربيع احمد167957

االقصرالعلمىمبصرخليل الحميد عبد هللا عبد احمد167958

االقصرالعلمىمبصرطه الغنى عبد محمد طه حازم167959

االقصرالعلمىمبصرالصادق محمد عبده زكريا167960

االقصرالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد محمد سعدى167961

االقصرالعلمىمبصرالدين نور محمد الطيب احمد محمد167962

االقصرالعلمىمبصرابراهيم الكريم عبد جمعه محمد167963

االقصرالعلمىمبصرمحمد الدين نور معتمد محمد167964

االقصرالعلمىمبصرالمطلب عبد عيسى محمد محمود167965

االقصرالعلمىمبصرخليل الصادق محمد خليل مصطفى167966

االقصرالعلمىمبصرفرغل الوهاب عبد عبده مصطفى167967

االقصرالعلمىمبصرمحمود النوبى صالح ياسر167968

االقصرالعلمىمبصرالسيد عباس مصطفى يوسف167969

االقصرالعلمىمبصرحسن فهمى حسن احمد167970

االقصرالعلمىمبصراحمد العال عبد الهادى عبد احمد167971

االقصرالعلمىمبصرالدين سعد فتحى قناوى احمد167972

االقصرالعلمىمبصرالصاوى النبى عبد رزق اشرف167973

االقصرالعلمىمبصرحسن امين قناوى حماده167974

االقصرالعلمىمبصرالغفار عبد حسن جعفر الرحمن عبد167975

االقصرالعلمىمبصرعلى محمد شافعى محمد167976

االقصرالعلمىمبصرسليمان خليفه السالم عبد محمد167977

االقصرالعلمىمبصرمحمد طاهر الهادى عبد محمد167978

االقصرالعلمىمبصرمحمد السعود ابو احمد سيد احمد167979

االقصرالعلمىمبصرصغير الدايم عبد احمد محمد احمد167980

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد محمود احمد167981

االقصرالعلمىمبصراحمد على سلمان اشرف167982

االقصرالعلمىمبصرحسن نوبى زهران الرحمن عبد167983

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد محمد هللا عبد167984

االقصرالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمود احمد محمد167985

االقصرالعلمىمبصرمحمد عوض عبده محمد167986

االقصرالعلمىمبصراحمد سيد احمد فراج محمد167987

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد حسن ابراهيم167988

االقصرالعلمىمبصرقناوى جابر محمد النصر ابو167989

االقصرالعلمىمبصرنوبى الفتاح عبد اللطيف عبد احمد167990

االقصرالعلمىمبصرعلى محمد على احمد167991

االقصرالعلمىمبصرمحمد االمير فرغل احمد167992

االقصرالعلمىمبصرسيد على احمد اسالم167993

االقصرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد الحسين167994

االقصرالعلمىمبصريوسف محمد زكريا حذيفه167995
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راسبالمساوية

ن443.5عبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ن370عبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ن345.5عبده محمد

ثانعبده محمد

ن360عبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ن397عبده محمد

ثانعبده محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ن345باالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ن484باالقصر الدير

ن400.5باالقصر الدير

ن469باالقصر الدير

ن448باالقصر الدير

ن406.5باالقصر الدير

ثانباالقصر الدير

ثاناالمير

ن399االمير

ثاناالمير

ثاناالمير

ثاناالمير

ثاناالمير

ثاناالمير

ن397االمير
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االقصرالعلمىمبصرالمجد ابو العليم عبد جمعه حسن167996

االقصرالعلمىمبصرمحمد العليم عبد محمد حماده167997

االقصرالعلمىمبصرهللا نصر محمد احمد سيد طه167998

االقصرالعلمىمبصراحمد احمد سيد الحميد عبد167999

االقصرالعلمىمبصرمحمود رضوان محمد هللا عبد168000

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمد السيد عبد الدين عز168001

االقصرالعلمىمبصرامين محمود فتحى عمر168002

االقصرالعلمىمبصرحسنين عربى احمد فارس168003

االقصرالعلمىمبصرسليمان محمد حمدى محمد168004

االقصرالعلمىمبصرسيد محمد سيد محمود168005

االقصرالعلمىمبصرمحمود الطاهر العاطى عبد مصطفى168006

االقصرالعلمىمبصرقناوى جابر حمدى منتصر168007

االقصرالعلمىمبصرابراهيم حسن على وليد168008

االقصرالعلمىمبصرشحات السيد فرغل احمد168009

االقصرالعلمىمبصرمحمد عبده محمد احمد168010

االقصرالعلمىمبصرحامد عامر هللا عبد الحسن168011

االقصرالعلمىمبصرعلى اسماعيل محمد الحسين168012

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمود سعد الرحمن عبد168013

االقصرالعلمىمبصرمحمد حسين محمد هللا عبد168014

االقصرالعلمىمبصرصالح جمعه العزيز عبد على168015

االقصرالعلمىمبصرمحمد عمرو محمد عمرو168016

االقصرالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد الناصر عبد محمود168017

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد عدنان محمود168018

االقصرالعلمىمبصرمحمد قناوى هللا عبد مصطفى168019

االحمر البحرالعلمىمبصراحمد ابراهيم الغنى عبد محمد168020

االحمر البحرالعلمىمبصرمكى سعد جمعه على هشام168021

اسوانالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد رأفت احمد168022

اسوانالعلمىمبصرعجمى بيومى مصطفى احمد168023

اسوانالعلمىمبصرحفنى زكى عزت حسام168024

اسوانالعلمىمبصرعلى ابراهيم هللا عبد فاروق168025

اسوانالعلمىمبصراسماعيل حسن مصطفى مهدى168026

اسوانالعلمىمبصرمحمد حسين محمد احمد168027

اسوانالعلمىمبصرالمهدى االمير مؤمن احمد168028

اسوانالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد يوسف عدنان168029

اسوانالعلمىمبصرعلى مصطفى على حسين على168030

اسوانالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد رمضان عمر168031

اسوانالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد الوهاب عبد محمد168032

اسوانالعلمىمبصرحسين محمد مصطفى محمد168033

اسوانالعلمىمبصرالستارمحمد عبد خيرى مصطفى168034

اسوانالعلمىمبصردياب معروف رمضان مصطفى168035

اسوانالعلمىمبصرالباسط عبد محمد على مصطفى168036

اسوانالعلمىمبصررشيدى بنجى محمد مصطفى168037
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ثاناالمير

ثاناالمير

ن408االمير

ن400االمير

ن452االمير

ن540االمير

ثاناالمير

ثاناالمير

ن543االمير

ن518االمير

ثاناالمير

ن413االمير

ن381االمير

راسبزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

راسبزرنيخ

ثانزرنيخ

ن330زرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

راسبزرنيخ

راسبزرنيخ

ثانسفاجا

ن368سفاجا

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

راسبالشعراوى متولى محمد

ثانالنموذجى اسوان

ن550النموذجى اسوان

ثانالنموذجى اسوان

ن348النموذجى اسوان

ثانالنموذجى اسوان

راسبالنموذجى اسوان

ثانالنموذجى اسوان

ثانالنموذجى اسوان

ثانالنموذجى اسوان

ن370النموذجى اسوان

ثانالنموذجى اسوان
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اسوانالعلمىمبصرمحمد الليثى سيد وليد168038

اسوانالعلمىمبصرحسين شوقى حسين يحى168039

اسوانالعلمىمبصراحمد الدين نصر حمام الطيب168040

اسوانالعلمىمبصرعثمان طه محمد طه168041

اسوانالعلمىمبصرالتهامى محمد هللا عطا الباسط عبد168042

اسوانالعلمىمبصرامين مصطفى امين الرحمن عبد168043

اسوانالعلمىمبصرالحفيظ عبد احمد صالح محمد168044

اسوانالعلمىمبصراحمد الوفا ابو على الوفا ابو168045

اسوانالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد احمد168046

اسوانالعلمىمبصرمحمد عطيتو محمد احمد168047

اسوانالعلمىمبصرمحمد االمير احمد حسن168048

اسوانالعلمىمبصرالعزيز عبد منصور احمد الباسط عبد168049

اسوانالعلمىمبصرمحمد حسن محمد محمود168050

اسوانالعلمىمبصراحمد حسين احمد مصطفى168051

اسوانالعلمىمبصرمحمد يوسف سعيد محمد يوسف168052

اسوانالعلمىمبصراحمد محمود الكريم عبد احمد168053

اسوانالعلمىمبصرمنصور حسن جمال خالد168054

اسوانالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد صبرى الرحيم عبد168055

اسوانالعلمىمبصرمحمد يوسف الدين نصر العظيم عبد168056

اسوانالعلمىمبصرمحمد سيد اسماعيل مؤمن168057

اسوانالعلمىمبصرحسن حسين عبده محمد168058

اسوانالعلمىمبصرالدين سعد هاللى شعبان يوسف168059

اسوانالعلمىمبصرعمر سعد عمر احمد168060

اسوانالعلمىمبصرابراهيم محمد صالح الرحمن عبد168061

اسوانالعلمىمبصرهللا عبد محمود الكريم عبد محمود168062

اسوانالعلمىمبصرمحمود احمد كامل ادهم168063

اسوانالعلمىمبصرمحمد ربيع نصرى العزيز عبد168064

اسوانالعلمىمبصرمصطفى على احمد على168065

اسوانالعلمىمبصرالكريم عبد مصطفى جالل محمود168066

اسوانالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمد مدثر168067

اسوانالعلمىمبصرابراهيم على مهنى هللا عبد168068

اسوانالعلمىمبصرمحمود عبده بدرى على168069

اسوانالعلمىمبصرهللا عبد الراضى عبد خميس على168070

اسوانالعلمىمبصرابراهيم حسن الحكيم عبد مبارك168071

اسوانالعلمىمبصرمحمد سعد حسن سالم168072

اسوانالعلمىمبصرعلى كمال مصطفى محمد168073

اسوانالعلمىمبصرسعيد فرح ابراهيم مصطفى168074

اسوانالعلمىمبصرابراهيم محمد الرازق عبد مصطفى168075

اسوانالعلمىمبصرخليل السيد محمد عرفه اسالم168076

اسوانالعلمىمبصرسيد محمد زكريا يحيى168077

اسوانالعلمىمبصرحسن سيد مغربى محمد168078

اسوانالعلمىمبصرالمجيد عبد ضوى مغربى محمود168079
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ثانالنموذجى اسوان

ثانالنموذجى اسوان

ن327دراو

ثاندراو

ثاندراو

راسبدراو

ن414دراو

ن396امبو كوم

ثانامبو كوم

ثانامبو كوم

ثانامبو كوم

ثانامبو كوم

ثانامبو كوم

ثانامبو كوم

ن351امبو كوم

ن376المالكى

ثانالمالكى

ثانالمالكى

ن436المالكى

ن399المالكى

ثانالمالكى

ن372المالكى

ن342سلوا

ن333سلوا

ثانسلوا

ثانالنموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ن387(الرديسية) ابوكليب طه

ن364(الرديسية) ابوكليب طه

ن428(الرديسية) ابوكليب طه

ن378(الرديسية) ابوكليب طه

ن345ادفو

ن446ادفو

ثانادفو

ثانادفو

ن600هالوى كامل محمد

ثانهالوى كامل محمد

ن488المويسات

ثانالمويسات
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اسوانالعلمىمبصرالنوبى محمود الرازق عبد احمد168080

اسوانالعلمىمبصرمراد احمد صالح احمد168081

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد التواب عبد اشرف محمد168082

سويف بنىالعلمىمبصرالجواد عبد المولى عبد السميع عبد خالد168083

سويف بنىالعلمىمبصربيومى قرنى اشرف الرحمن عبد168084

سويف بنىالعلمىمبصرعلى رجب شعبان احمد168085

سويف بنىالعلمىمبصربدرى شعبان محمد احمد168086

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد رمضان نجيب احمد168087

سويف بنىالعلمىمبصرحسانين مسعود احمد محمد168088

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمود شعبان محمد168089

سويف بنىالعلمىمبصرحسين محمد عمرو محمد168090

سويف بنىالعلمىمبصرمصطفى رفاعى نادى محمد168091

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد التواب عبد ناصر مصطفى168092

سويف بنىالعلمىمبصرالتواب عبد كمال صابر محمد168093

سويف بنىالعلمىمبصرزيد ابو محمد محمد احمد محمد168094

سويف بنىالعلمىمبصردياب بدوى سيد احمد168095

الشرقيةالعلمىمبصرعزب حسين سامح حسين168096

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد عزت محمود احمد168097

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد صبرى هللا عبد168098

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد سيد محمد سيد168099

الجيزةالعلمىمبصرحميده حسين سنوسى بدوى168100

الجيزةالعلمىمبصرحميده على هاشم مصطفى168101

الجيزةالعلمىمبصرالسلماوى المرضى عبد كرم محمد168102

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد اشرف محمود168103

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد احمد جمال محمد168104

الجيزةالعلمىمبصرقطب مصطفى ياسر هللا عبد168105

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى محسوب جمال احمد168106

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد منشاوى حلمى احمد168107

الجيزةالعلمىمبصرحافظ الحمد ابو حامد محمد168108

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد ممدوح يوسف168109

الجيزةالعلمىمبصرالليثى محمد الحميد عبد محمد الفاروق عمر168110

الجيزةالعلمىمبصرعطا محمود كامل حازم احمد168111

الجيزةالعلمىمبصربهيج خليل احمد محمد168112

الجيزةالعلمىمبصرفازوره محمود سعيد السيد احمد168113

الغربيةالعلمىمبصرصقر سلطان امام سعيد محمود168114

الغربيةالعلمىمبصرالقمرى فوزى طارق زياد168115

االسماعيليةالعلمىمبصراسماعيل السيد العزيز عبد يوسف168116

القاهرةالعلمىمبصرالعمايم ابو محمد محمد احمد بالل168117

القاهرةالعلمىمبصرامام عفيفى محمد سعيد خالد168118

القاهرةالعلمىمبصرغراب هللا عبد هللا عبد اشرف محمد168119

القاهرةالعلمىمبصرامين محمود حمدى محمود168120

القاهرةالعلمىمبصرمحمد بكرى صابر زياد168121
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ثان(السباعية) المولى عبد محمد

ثانيوسف جاد.د

ثانسويف بنى

ثانسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

ن432سويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

راسباطواب

ثاناطواب

ن369ببا

ثانبشلشلمون ابوبكر

ثانبالشرقية السادات

راسببالشرقية جهينة

ثاناطواب

ثانالحرانية

ثانالحرانية

ثانكرداسة

راسبكرداسة

ثانكرداسة

ن340كرداسة

راسباللبن صفط

راسباللبن صفط

راسباللبن صفط

راسباللبن صفط

ثانالتحرير

ثانحميدة خطاب

ن401حميدة خطاب

ثانوردان

ن448غزال ميت

ن396االحمدى طنطا

ن363االسماعيلية

ثانالدين صالح

راسبمحمد على يحيى اللواء

راسبابوبكر حسن

ن380ابوبكر حسن

ن426الفقى طلعت محمود
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السويسالعلمىمبصريوسف منصور محمد الرحمن عبد168122

دمياطالعلمىمبصرالشامى كامل طاهر هشام محمد168123

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد جاد فايز محمد168124

سوهاجالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد فوزى محمد168125

سوهاجالعلمىمبصرالسيد احمد فوزى على168126

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على الخالق عبد هشام168127

المنوفيةالعلمىمبصرالزرقانى محمد الناصر عبد اسالم168128

المنوفيةالعلمىمبصرعيد محمد احمد البديع عبد احمد168129

المنياالعلمىمبصرغزالى محمد الكريم عبد محمد168130

البحيرةالعلمىمبصرعلى ابو السيد ابراهيم عادل ابراهيم168131

البحيرةالعلمىمبصربرغش السيد انور احمد168132

البحيرةالعلمىمبصرعثمان السيد طه عادل محمد168133

البحيرةالعلمىمبصرعتمان السيد رزق السيد نادر168134

البحيرةالعلمىمبصرهللا خير على جابر هللا عبد168135

البحيرةالعلمىمبصركساب جاد احمد احمد محمد168136

البحيرةالعلمىمبصرقاسم المنعم عبد احمد محمد168137

البحيرةالعلمىمبصرحجاج احمد فؤاد محمد168138

البحيرةالعلمىمبصرمنصور هللا عبد المقصود عبد محمد168139

البحيرةالعلمىمبصرمحمد السيد ابراهيم حسن ابراهيم168140

البحيرةالعلمىمبصرالنجار سالم ابراهيم حسنى ابراهيم168141

البحيرةالعلمىمبصريونس محمد اسماعيل خالد اسماعيل168142

البحيرةالعلمىمبصرالقزاز المقصود عبد ابراهيم سعيد احمد168143

البحيرةالعلمىمبصرالصانع الجواد عبد رمزى الجواد عبد السيد168144

البحيرةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد على صالح مصطفى168145

البحيرةالعلمىمبصرسالم الصادق عبد رواق محمد الرحمن عبد168146

البحيرةالعلمىمبصرحميده سلومه هاشم عيد168147

البحيرةالعلمىمبصرزعير على اسماعيل اللطيف عبد محمد168148

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد سعد صالح محمود احمد168149

البحيرةالعلمىمبصرجمعه سعيد جمعه الرحمن عبد168150

البحيرةالعلمىمبصرالشريف ابراهيم هللا عبد مسعود عمر168151

اسوانالعلمىمبصراحمد اسماعيل الحسن ابو اسماعيل168152

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد الفتاح عبد النبى عبد الدين صالح168153

القليوبيةالعلمىمبصرحجازى احمد محمد عادل محمد168154

القليوبيةالعلمىمبصرالوكيل حسن العظيم عبد مجدى العظيم عبد168155

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد عاطف احمد168156

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم بالل محمد بالل168157

القليوبيةالعلمىمبصرحسن محمد وئام لؤى168158

الدقهليةالعلمىمبصروهبه عبده محمد الحاج احمد168159

الدقهليةالعلمىمبصرشريف احمد الفتوح ابو محمد فتوح الرحمن عبد168160

الدقهليةالعلمىمبصرعباس سعد السيد سعد السيد168161

الدقهليةالعلمىمبصرعوض المهدى على محمد168162

المنياالعلمىمبصرناجى مسلم الناصر عبد جمال168163
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ن326السويس

ن325دمياط

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبطوق اوالد

ثانطوق اوالد

ن411العراقية

راسبالسادات

ثانالمنيا

ن407دمنهور

ن397دمنهور

راسبدمنهور

ن369دمنهور

ن382دمنهور

ثاندمنهور

ثاندمنهور

راسبدمنهور

ن397دمنهور

ثانبسنتواى

ثانالدوار كفر

ن325الدوار كفر

ن340الدوار كفر

ن398الدوار كفر

ن355الدوار كفر

ن420.5الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن524المعركة

ن373.5ابومسعود

ثانالدوار كفر

ن441بسنتواى

ثانامبو كوم

ثانشبلنجة

راسبالنخلة كفر

ثانالقناطر شبين

ن375الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانقلما

راسبنقيطة

ثانالمنزلة

ن347بطرة

ن484النصر منية

راسبالمنيا
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اسيوطالعلمىمبصرحسن خلف ابراهيم خليل168164

البحيرةالعلمىمبصرمبروك العزيز عبد محمد ياسر محمود168165

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد الواحد عبد مجدى الواحد عبد168166

الجيزةالعلمىمبصرزناتى المنعم عبد حسن حسام168167

الجيزةالعلمىمبصرغريب حسين عصام هللا عبد168168

الشرقيةالعلمىمبصرغانم الحافظ عبد ابراهيم الدين عالء ابراهيم168169

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل على ابراهيم عزت احمد168170

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد عيسى الدين نصر محمد168171

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين السيد على السيد محمد حسين168172

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلتح يوسف ابراهيم خالد حاتم168173

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحجوب ابراهيم عابدين محمود احمد168174

الشيخ كفرالعلمىمبصرزامل ابو الحميد عبد صادق محمود168175

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصاوى رمضان ابراهيم فريج الرحيم عبد168176

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد السعيد حامد الكريم عبد168177

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد هللا عبد مصباح محمد168178

الفيومالعلمىمبصرالحميد عبد فتحى احمد حماده168179

الفيومالعلمىمبصرمحمد الدين صالح احمد عمرو168180

قناالعلمىمبصرسالم محمد كمال الرحمن عبد168181

قناالعلمىمبصرالحسن ابو الوهاب عبد محمود هللا عبد168182

االسكندريةالعلمىمبصرالرحمن عبد هللا عبد طارق محمد168183

االسكندريةالعلمىمبصرراشد الحميد عبد ماجد محمد168184

االسكندريةالعلمىمبصرالحميد عبد الغنى عبد رأفت احمد168185

االسكندريةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد السالم عبد محمد اسالم168186

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم رامى انس168187

االسكندريةالعلمىمبصرغنيم على حامد عباس عالء سامح168188

االسكندريةالعلمىمبصرربه عبد رزق عمر اشرف الدين شهاب168189

االسكندريةالعلمىمبصرطاسه ابو غيث صابر محمد محمد الرحمن عبد168190

االسكندريةالعلمىمبصرالرحيم عبد الحميد عبد محمد اكرم محمد168191

االسكندريةالعلمىمبصرمحروس العزيز عبد عماد محمد168192

االسكندريةالعلمىمبصرالدين نور محمود محمد محمود168193

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عمر العزيز عبد عاطف هللا عبد168194

دمياطالعلمىمبصرالدراكسى رشدى سالمه احمد168195

دمياطالعلمىمبصرالغنام محمد ابراهيم اسامه ابراهيم168196

الفيومالعلمىمبصرامين محمد عيد محمد168197

الفيومالعلمىمبصرمحمد سليمان الشازلى سليمان168198

البحيرةالعلمىمبصرغانم الغفار عبد سعيد احمد168199

القليوبيةالعلمىمبصرشرف موسى عطيه ابراهيم محمود168200

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد مصطفى جمال اسالم168201

القاهرةالعلمىمبصرسالم على الشامى طلعت هللا عبد168202

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد فتحى محمد احمد168203

القليوبيةالعلمىمبصرالشيمى نصر احمد الجميل عاطف اسالم168204

البحيرةالعلمىمبصرالفقى كامل الواحد عبد سعد احمد168205
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راسبديروط

ن354الدوار كفر

ثاناللبن صفط

ثانالرهاوى

راسبالعياط

ثانالنموذجى خميس فؤاد

ن476القرين

راسبقليوب

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

راسبالطايفة

ثانصندال

راسبدسوق

راسبسالم سيدى

ثانالطويل الكوم

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ثانبخانس قصير

ن427قنا

راسباالسكندرية

ثانابوالعيون محمود

راسبالقويرى

ثانالقويرى

ثانالقويرى

ن325القويرى

ن378القويرى

راسبالقويرى

ن499.5القويرى

ثانالقويرى

ن500القويرى

ن397الشاكوشى

ثاندمياط

راسبفارسكور

ثانسنورس

راسبالـغـرق

ن359الدوار كفر

راسبمرصفا

راسببرديس

ثاننافع بن عقبة

ثانالبارود ايتاى

راسبالخانكة

ن391الدوار كفر
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الجيزةالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد جاد محمد168207

القاهرةالعلمىمبصررمضان جالل محمد الرحمن عبد168208

الجيزةالعلمىمبصرموسى محمد ابراهيم اسماعيل الفتاح عبد168209

الجيزةالعلمىمبصرسرحان امام ابراهيم رجب محمود168210

االسماعيليةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد وحيد محمد168211

البحيرةالعلمىمبصرعابد الحميد عبد الجواد عبد محمود عمرو168212

الجيزةالعلمىمبصرعيد السالم عبد سيد مصطفى168213

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل حسين محمد الرحمن عبد168214

الغربيةالعلمىمبصرالعزيرى اليزيد ابو سامى احمد168215

الجيزةالعلمىمبصررجب محمد فوزى احمد168216

الجيزةالعلمىمبصرعلى احمد رشاد يوسف168217

القاهرةالعلمىمبصرجالل سعد الشكور عبد خيرى جالل168218

القليوبيةالعلمىمبصرزهران على زهران سعيد محمد168219

الجيزةالعلمىمبصرعامر سيد ناصر الرحمن عبد168220

المنوفيةالعلمىمبصرعفيفى جالل احمد عمر168221

الشيخ كفرالعلمىمبصرعليوه مرشدى فؤاد السيد محمد168222

االسماعيليةالعلمىمبصريوسف احمد محمود هللا عبد محمد محمد168223

قناالعلمىمبصرعلى حسن جابر محمود168224

سوهاجالعلمىمبصرمحمد البارى عبد محمد شريف168225

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعدل مصطفى محمد محمد يوسف168226

االسكندريةالعلمىمبصراحمد محمد محمود مؤمن168227

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد جمعه ماهر احمد168228

اسيوطالعلمىمبصرمحمد زينهم سمير احمد168229

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر محمد عمر الباقى عبد محمد168230

القليوبيةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد المنعم عبد ناصر احمد168231

الجيزةالعلمىمبصرشعيب احمد هللا عبد احمد هللا عبد168232

القليوبيةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد الحميد عبد احمد168233

سيناء شمالالعلمىمبصريوسف عوتاهلل احمد عادل168234

البحيرةالعلمىمبصرموسى احمد ابراهيم محمد ابراهيم168235

االسكندريةالعلمىمبصرمحمود حامد محمد محمود هللا عبد168236

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد احمد السيد سعيد احمد168238

الشرقيةالعلمىمبصرالحو محمد عبده احمد رجب محمد168239

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد الرؤف عبد محمد محمود168240

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد ابراهيم محمد168241

االحمر البحرالعلمىمبصرالمالك عبد عالم شعبان احمد168242

االحمر البحرالعلمىمبصرهللا عبد احمد عصبجى احمد168243

االحمر البحرالعلمىمبصرصالح صالح سليمان صالح168244

االحمر البحرالعلمىمبصرهللا نصر هللا عبد محمد هللا عبد168245

االحمر البحرالعلمىمبصراحمد عزت احمد عزت168246

االحمر البحرالعلمىمبصرالطحان على هللا فتح السيد محمود168247

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمود على محمود ياسر168248

االحمر البحرالعلمىمبصرمبارك دندراوى طارق الرحمن عبد168249
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ثانرشدى

ثانابوبكر حسن

راسبالبدرشين

ن522البدرشين

ن355.5االسماعيلية

ن325ابوالمطامير

ن325الحرانية

راسبالحرانية

ثاناالحمدى طنطا

ثانالبدرشين

ثانحميدة خطاب

ثانالدين صالح

ن346الخيرية القناطر

ثاناللبن صفط

راسبالسادات

ثانسالم سيدى

ثاناالسماعيلية

ثانقنا

ثانالغريزات

راسببيال

راسبالقويرى

ثانبشار ميت

ثانديروط

ثانسالم سيدى

ن362الخيرية القناطر

ن608البدرشين

ن407المنايل

راسبالماسورة

ن599المجد

ن329ابوقير

ثانالمهدية

ثانالمهدية

ن346المهدية

ن444المهدية

ن327.5الغردقة

ن329الغردقة

ن345الغردقة

ن332الغردقة

ن393.5الغردقة

ن325الغردقة

راسبالغردقة

ن402النموذجى الغردقة
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االحمر البحرالعلمىمبصرالعال عبد ابراهيم رمضان محمد موسى168250

الشرقيةالعلمىمبصرعمار العنين ابو محمد اكرم محمد168251

القاهرةالعلمىمبصرالبدوى احمد محمود ناصف محمد172001

القليوبيةالعلمىمبصرالنجار العال عبد العزيز عبد شحته العزيز عبد172002

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد مصلحى رمضان محمد172003

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد حسن احمد172005

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد على رضا احمد172006

القليوبيةالعلمىمبصرشحاته فتحى محمد احمد172007

القليوبيةالعلمىمبصرغنيم الحميد عبد ناصف الرؤف عبد172008

المنوفيةالعلمىمبصرشنب ابو الغنى عبد ابراهيم احمد172009

المنوفيةالعلمىمبصرالنعمانى ناصف ابراهيم اسماعيل172010

المنوفيةالعلمىمبصرعمر محمد بيومى الدين عماد انس172011

المنوفيةالعلمىمبصرسالم سالم محمد سالم172012

المنوفيةالعلمىمبصرطه توفيق احمد الرحمن عبد172013

المنوفيةالعلمىمبصرالطنبداوى ابراهيم فتحى الرحمن عبد172014

المنوفيةالعلمىمبصرفوده الغنى عبد فوده فريد الرحمن عبد172015

المنوفيةالعلمىمبصرزناتى احمد مصدق الدين عصام172016

المنوفيةالعلمىمبصريوسف حافظ مختار الدين جمال عمرو172017

المنوفيةالعلمىمبصرالعاطى عبد فاروق اشرف كريم172018

المنوفيةالعلمىمبصرشنب ابو الحكيم عبد محمد محمد172019

المنوفيةالعلمىمبصرالشقنقيرى بهجت مصطفى احمد مصطفى172020

المنوفيةالعلمىمبصرالمعاطى ابو حلمى محمود يوسف172021

المنوفيةالعلمىمبصرالوحش القطب احمد الرحمن عبد احمد172022

المنوفيةالعلمىمبصرتمراز على احمد صالح172024

المنوفيةالعلمىمبصرالغفار عبد السيد محمد الغفار عبد172025

المنوفيةالعلمىمبصرالواعر رزق سعيد محمد172026

المنوفيةالعلمىمبصرالفرماوى الواحد عبد السيد محمد172027

المنوفيةالعلمىمبصرعامر السيد شعبان محمد172028

المنوفيةالعلمىمبصرفراج رجب طارق محمد172029

المنوفيةالعلمىمبصرحشاد احمد الرحمن عبد احمد172030

المنوفيةالعلمىمبصرالوكيل السيد ابراهيم كريم172031

المنوفيةالعلمىمبصرربه عبد الفتاح عبد وليد الفتاح عبد172032

المنوفيةالعلمىمبصرالحاجه رجب ماهر الرحمن عبد172033

المنوفيةالعلمىمبصرعسكر احمد محمد مصطفى172034

المنوفيةالعلمىمبصرالحميد عبد حسن الرؤف عبد احمد172035

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد نعيم محمد وائل محمد172036

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود الدين كمال احمد محمود172037

المنوفيةالعلمىمبصرربه عبد عطوه صالح صابر الرحمن عبد172038

المنوفيةالعلمىمبصرالفقى السيد ابراهيم حسنى محمد172039

المنوفيةالعلمىمبصرهنداوى العزيز عبد هنداوى اشرف محمد172040

المنوفيةالعلمىمبصرعزام محمود عوض محمد محمد172041

المنوفيةالعلمىمبصرالفقى المعطى عبد ممدوح محمد172042
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ن395النموذجى الغردقة

ثانالعطار

ثانابوبكر حسن

ثانابراهيم الشيخ كفر

راسبمرصفا

راسبالخصوص

راسبالخصوص

راسبالخصوص

راسبالخصوص

راسبالكوم شبين

ثانالكوم شبين

راسبالنموذجى الكوم شبين

ثانالنموذجى الكوم شبين

ثانالنموذجى الكوم شبين

ن325.5النموذجى الكوم شبين

ن489النموذجى الكوم شبين

ن610.5النموذجى الكوم شبين

ثانالنموذجى الكوم شبين

ن608النموذجى الكوم شبين

ن452النموذجى الكوم شبين

ثانالنموذجى الكوم شبين

ثانالنموذجى الكوم شبين

ن331السبع بركة

ثانزرقان

ثانزرقان

ن508.5زرقان

ن355زرقان

ثانزرقان

ن543زرقان

ن371دلكة طوخ

ن369دلكة طوخ

ن543الشهداء

ن605الباجور

ن484.5الباجور

ن385اسطنها

ثاناسطنها

ثاناسطنها

راسبالعامرة

راسبالعامرة

راسبالعامرة

راسبالعامرة

راسبالعامرة
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المنوفيةالعلمىمبصرمراد رمضان السيد نادر172043

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم النبى عبد وجيه اسالم172044

المنوفيةالعلمىمبصرالهادى عبد النبى عبد النبى عبد محمد172045

المنوفيةالعلمىمبصرمنصور الستار عبد احمد محمد172046

المنوفيةالعلمىمبصرجابر رمضان سعد احمد172047

المنوفيةالعلمىمبصرفرج معوض الدين عز اسالم172048

الغربيةالعلمىمبصرعامر السعيد محمد احمد محمد172049

الغربيةالعلمىمبصرقاسم السالم عبد محمد احمد172050

الغربيةالعلمىمبصرالجمل الغفار عبد محمد اسالم172051

الغربيةالعلمىمبصرهطل محمد اللطيف عبد على172052

الغربيةالعلمىمبصرسعد عاشور ياسر محمد172053

الغربيةالعلمىمبصرالمعطى عبد محمد الغفار عبد محمد الغفار عبد172056

الغربيةالعلمىمبصرمرزوق محمد احمد محمد172058

الغربيةالعلمىمبصراالقور محمد سعد محمد172059

الغربيةالعلمىمبصرنوفل اليزيد ابو محمد هشام172060

الغربيةالعلمىمبصرشوشان السيد ابراهيم الناصر عبد احمد172061

الغربيةالعلمىمبصرحافظ ابراهيم حافظ عالء احمد172062

الغربيةالعلمىمبصرالحميد عبد عباس ابراهيم اسماعيل172063

الغربيةالعلمىمبصرعامر ابو احمد زكى احمد عامر172064

الغربيةالعلمىمبصرطمان الغنى عبد الغنى عبد محمد عاصم172065

الغربيةالعلمىمبصرشحاته محمد محمد الرحمن عبد172066

الغربيةالعلمىمبصردرويش خيرى النبى حسب المنعم عبد فكرى172067

الغربيةالعلمىمبصرحامد عباس احمد محمد172068

الغربيةالعلمىمبصرموسى على فؤاد طارق محمد172069

الغربيةالعلمىمبصرعزب ابراهيم السيد ياسر محمد172070

الغربيةالعلمىمبصرالعوضى على ابراهيم يحيى محمد172071

الغربيةالعلمىمبصرسعيد احمد مسعد وليد مصطفى172072

الغربيةالعلمىمبصرمدكور ابراهيم ابراهيم خالد اسالم172073

الغربيةالعلمىمبصرصقر احمد مسعد احمد عمار172074

الغربيةالعلمىمبصرالقرموط احمد صبرى احمد172075

الغربيةالعلمىمبصرالدين سيف فرج عصام حسيب172076

الغربيةالعلمىمبصرالشاعر ابراهيم المجيد عبد عمر172077

الغربيةالعلمىمبصرالشاعر ابراهيم ابراهيم عالء172078

الغربيةالعلمىمبصرالشافى عبد الفتاح عبد محمد عالء الرحمن عبد172079

الغربيةالعلمىمبصرالرازق عبد حسان اشرف محمد172080

الغربيةالعلمىمبصرالجواد عبد احمد الناصر عبد محمد172081

الغربيةالعلمىمبصراالميرى مسعد حسين مسعد172082

الغربيةالعلمىمبصرالطويل رأفت محمد احمد172083

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى على مصطفى محمود احمد172084

الغربيةالعلمىمبصرالعربى حسن حسن حسام172085

الغربيةالعلمىمبصرالجابرى محمود على شريف حسام172086

الغربيةالعلمىمبصرالجابرى محمود على شريف على172087
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راسبابوشعرة ساقية

ثانقورص كفر

ن349.5قورص كفر

ن395دلهمو

ثانابورقبة

ثانابورقبة

راسبشقرف

ن477شبشير حصة

ثانبرما

ن372برما

ثانبرما

ثانبلتاج

ن444الكوم بسجين رجب محمد

ن585الكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ن615الكبرى المحلة

ن422الكبرى المحلة

ن598الكبرى المحلة

ن624الكبرى المحلة

ن392الكبرى المحلة

ن378الكبرى المحلة

ن373الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن474الكبرى المحلة

ن396الكبرى المحلة

ن550الكبرى المحلة

ن389الكبرى المحلة

ن360الكبرى المحلة

ن368الكبرى المحلة

ن468بابل شبرا

ن354بابل شبرا

ن347.5بابل شبرا

ن336بابل شبرا

ثانالعامرية

ثانالعامرية

ثانالجابرية

ثانالجابرية

ن403حجازى كفر

ن396حجازى كفر

ن328حجازى كفر

ثانحجازى كفر

ثانحجازى كفر
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الغربيةالعلمىمبصرالشربينى حسيب العزيز عبد طارق172088

الغربيةالعلمىمبصرالصياد على عثمان عادل احمد172089

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاب المجيد عبد فرج احمد172090

الغربيةالعلمىمبصرغازى محمد درغام محمد172091

الغربيةالعلمىمبصرالمنسى محمود ضامن محمود172092

الغربيةالعلمىمبصربدره الحميد عبد مجدى محمود172093

الغربيةالعلمىمبصرزيد الفتاح عبد على احمد172096

الغربيةالعلمىمبصرالعشرى السعيد الغريب محمد الغريب172097

الغربيةالعلمىمبصرهاشم محمد عماد حسام172098

الغربيةالعلمىمبصراحمد السيد عاصم نسيم عاصم172099

الغربيةالعلمىمبصرمنصور على الدسوقى بشير الرحمن عبد172100

الغربيةالعلمىمبصرالدرينى ابراهيم طارق محمد172101

الغربيةالعلمىمبصربشير هللا عبد محمد طارق محمد172102

الغربيةالعلمىمبصرالخولى على محمد محمد172103

الغربيةالعلمىمبصرموسى اليمانى يحيى نادر172104

الغربيةالعلمىمبصرضافر حسن عامر وحيد172105

الغربيةالعلمىمبصرالجندى الدين بهى احمد الدين بهى172106

الغربيةالعلمىمبصربدره السيد المنعم عبد عاطف172107

الغربيةالعلمىمبصرالسعدنى السعيد ابراهيم محمد172108

الغربيةالعلمىمبصرالقرش محمد مسعد محمد172109

الغربيةالعلمىمبصرالديب خضر مصطفى محمد172110

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى الجليل عبد حمدى احمد172111

الغربيةالعلمىمبصرحسن حامد صالح حامد172112

الغربيةالعلمىمبصرالوحش العوضى حسن حسام172113

الغربيةالعلمىمبصرالبديوى مصطفى المؤمن عبد رفعت172114

الغربيةالعلمىمبصراالشقر عثمان نصر زياد172115

الغربيةالعلمىمبصرالدين سيف هللا عبد فوزى صبحى محمد172116

الغربيةالعلمىمبصركريم مصطفى عادل محمد172117

الغربيةالعلمىمبصرعثمان الفتاح عبد عمر محمد172118

الغربيةالعلمىمبصرطبيخه مصطفى محمد محمد172119

الغربيةالعلمىمبصرنصار القادر عبد السعيد محمود172120

الغربيةالعلمىمبصرالنمر زكى محمد خيرى محمود172121

الغربيةالعلمىمبصربدير هللا عبد الدين عالء اسامه172125

الغربيةالعلمىمبصرنصار الحكيم عبد السيد محمد172126

الغربيةالعلمىمبصرالسعود ابو احمد الرازق عبد محمد172127

الغربيةالعلمىمبصرحسين الحسن ابو مسعد محمد172129

الغربيةالعلمىمبصرفايد على على طارق172130

الغربيةالعلمىمبصرحتاته اسماعيل الفتاح عبد محمد الفتاح عبد172131

الغربيةالعلمىمبصرالديهى زيد ابو النبى عبد زيد ابو172132

الغربيةالعلمىمبصرحبيب محمد ابراهيم محمد احمد172133

الغربيةالعلمىمبصرخميس محمود احمد محمود ادم172134

الغربيةالعلمىمبصرالشاذلى الدين نصر ابراهيم محمد مروان172135
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راسبحسن محلة

ن341المعتمدية

ن450المعتمدية

ن446المعتمدية

ن562المعتمدية

راسبالمعتمدية

ثانزياد محلة

ن392زياد محلة

ن354زياد محلة

ثانزياد محلة

ثانزياد محلة

ثانزياد محلة

راسبزياد محلة

ثانزياد محلة

راسبزياد محلة

راسبزياد محلة

ثانحالوة بدر ميت

راسبحالوة بدر ميت

ثانحالوة بدر ميت

ثانحالوة بدر ميت

راسبحالوة بدر ميت

ن401سنباط كفر

ن526سنباط كفر

ن490سنباط كفر

ن397سنباط كفر

ثانسنباط كفر

ثانسنباط كفر

ثانسنباط كفر

ن374سنباط كفر

ن545سنباط كفر

ن548سنباط كفر

ثانسنباط كفر

ثانمزيد طوخ

ثانمزيد طوخ

ن497مزيد طوخ

ن396ابيار

ثانقسطا

ثانبسيون

ن386الفرستق

ن434الفرستق

راسبالفرستق

ن617الفرستق



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6207

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفرالعلمىمبصرشيحه حسين موسى يوسف ياسر172137

الدقهليةالعلمىمبصرالالزق المتولى العزيز عبد حامد احمد172138

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على محمد على محمد172139

الدقهليةالعلمىمبصررزق حجازى وحيد سالمه احمد172140

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد بدران مسعد محمد احمد172141

الدقهليةالعلمىمبصرمحسوب درويش محمد خالد172142

الدقهليةالعلمىمبصرالزناتى السيد حمدينو السيد الرحمن عبد172143

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان محمد سمير محمد الرحمن عبد172144

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان محمد سمير محمد عمر172145

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد سعد ايمن محمد172146

الدقهليةالعلمىمبصرالزناتى السيد هللا جاب محمود محمد172147

الدقهليةالعلمىمبصرالهاللى احمد سيد السيد نادر172148

الدقهليةالعلمىمبصرالبدرى محمد محمد طارق احمد172149

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد احمد محمد عمر172150

الدقهليةالعلمىمبصرعبيد هللا عبد الناصر عبد عمرو172151

الدقهليةالعلمىمبصرحسنى حسن الدين جمال محمد مقبل محمد172152

الدقهليةالعلمىمبصرالمهدى السعيد نبيل مجدى172153

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان سعيد محمد خالد محمد172154

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد محمود محمد172155

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد مختار حسن نبيه محمد172156

الدقهليةالعلمىمبصرالدين نور الباقى عبد الظاهر عبد محمد172157

الدقهليةالعلمىمبصرالبقرى على محمود على هللا عبد172158

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم ماهر ابراهيم172159

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين ابراهيم حسن محمد172160

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود الوهاب عبد محمد احمد172161

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى محمود محمد احمد172162

الدقهليةالعلمىمبصرالبكرى محمد قاسم البكرى172163

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل محمد اشرف محمد172164

الدقهليةالعلمىمبصرعليم الحسانين على طه ايمن172165

الدقهليةالعلمىمبصرفوده الحميد عبد العوضى ايمن براء172166

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد مصطفى عادل مصطفى172167

الدقهليةالعلمىمبصرعسكريه احمد محمد وائل وليد172168

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد يوسف رضا يوسف172169

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد على زكريا السيد احمد172170

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد على محمد172171

الدقهليةالعلمىمبصرمبروك الكريم عبد محمد حماده172172

الدقهليةالعلمىمبصرعبده سعد الوهاب عبد سعد172173

الدقهليةالعلمىمبصرحسن عوض محمد محمد172174

الدقهليةالعلمىمبصربكر اللطيف عبد ابراهيم احمد172175

الدقهليةالعلمىمبصرالوكيل المرسى امين امين ابراهيم172176

الدقهليةالعلمىمبصرالسباعى طه السباعى احمد172177

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود هللا عبد محمد احمد172178
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ن509كفرالشيخ

ن392المنصورة

ثانالمنصورة

ثانتلبانة

ثانتلبانة

ثانتلبانة

ن409تلبانة

ثانتلبانة

ن367تلبانة

ثانتلبانة

ثانتلبانة

ن534عزون ميت

ن358النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ن358النموذجى المنصورة

ن412على ميت

ن364بالدقهلية الرحمانية

راسببالدقهلية الرحمانية

ن361االشراف تفهنا

ثانالزهايرة

ثانشبراسندى

ثانشبراهور

ن336.5شبراهور

ن368المقاطعة

راسبالمقاطعة

ثانالمقاطعة

ثانالمقاطعة

ثانالجديد طنبول كفر

ن377الجديد طنبول كفر

ن515الجديد طنبول كفر

ن396الجديد طنبول كفر

ثانالجديد طنبول كفر

راسبالجديد طنبول كفر

ن350الخزرجى

راسبالحصاينة

ن351الحصاينة

ن366الحصاينة

ن424ابوالقراميط

ن615مسعود ميت

ن448مسعود ميت

ن415مسعود ميت
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الدقهليةالعلمىمبصرالغنام نصر ابراهيم نصر احمد172179

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الدسوقى مصطفى شريف172180

الدقهليةالعلمىمبصرسيد محمد المتولى سمير المتولى172181

الدقهليةالعلمىمبصرالغريب فتحى رمضان محمد172182

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور محمد عباس طارق البراء172183

الدقهليةالعلمىمبصرعيد السيد محمد طارق محمد172184

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى ابراهيم ابراهيم على محمد172185

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم العوضى محمد احمد172186

الدقهليةالعلمىمبصرالنجار محمد محسن محمد172187

الدقهليةالعلمىمبصررمضان على محسن محمد172188

الدقهليةالعلمىمبصرالبدراوى محمد احمد احمد هانى172189

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم البديع عبد رضا احمد172190

الدقهليةالعلمىمبصرالشافى عبد كامل بهجت حمزه172191

الدقهليةالعلمىمبصرالبناوى عماره على ايمن على172192

الدقهليةالعلمىمبصرنصار نصار الجواد عبد عبده احمد172193

الدقهليةالعلمىمبصرعوض فتحى احمد محمد172194

الدقهليةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد ربيع احمد172195

الدقهليةالعلمىمبصرحسن امين محمد امين172196

الدقهليةالعلمىمبصرالجليل عبد نفاده المتولى محمد172197

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم حسين مصطفى172198

الدقهليةالعلمىمبصرالمطحنه فتحى جمال احمد172199

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد شاهر احمد172200

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد الحكيم عبد السعيد اسامه172201

الدقهليةالعلمىمبصريوسف اسماعيل نبيل اسماعيل172202

الدقهليةالعلمىمبصرحامد امين اسماعيل امين172203

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الفتوح ابو عطيه جابر172204

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد حسين احمد زينهم172205

الدقهليةالعلمىمبصرحسين سامى الطنطاوى سامى172206

الدقهليةالعلمىمبصرالشحات صبرى عصام صبرى172207

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود السيد شريف عادل172208

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد خالد الرحمن عبد172209

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل العزيز عبد محمد العزيز عبد172210

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل اسماعيل محمد هللا عبد172211

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد هللا عبد محمد هللا عبد172212

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد عالء172213

الدقهليةالعلمىمبصرالحكيم عبد السيد جابر عمر172214

الدقهليةالعلمىمبصرشعيشع ابو المحمدى سعد عوض172215

الدقهليةالعلمىمبصرالحسنين محمد السيد محمد172216

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد كمال ايمن محمد172217

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد خالد محمد172218

الدقهليةالعلمىمبصرعلى شكرى يحى محمد172219

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد يوسف شريف يوسف172220
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ثانمسعود ميت

ثانمسعود ميت

ن379شبراويش

ثانشبراويش

ن349النور برج

ثانالنور برج

ن326النور برج

ن349النور برج

ن328النور برج

ثانالنور برج

ن346النور برج

ثانطنامل

ن415دمسيس ميت

ثاندمسيس ميت

ثانسنجيد

ثانطلخا

ثانطلخا بساط

ن334طلخا بساط

ثانطلخا بساط

ثانطلخا بساط

ن380نبروه

ن602نبروه

ن416نبروه

ثاننبروه

ن537نبروه

ن340نبروه

متخلفنبروه

ن542نبروه

ثاننبروه

ن382نبروه

ن379نبروه

ن401نبروه

ن394نبروه

ن595نبروه

ن410نبروه

ن472نبروه

ن412نبروه

ن602نبروه

ن563نبروه

ن453نبروه

ن325نبروه

ن491نبروه
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الدقهليةالعلمىمبصرعابدين محمد منتصر جمال172221

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد محمد الدين شمس جعفر احمد172222

الدقهليةالعلمىمبصرحسن الشربينى محمد عمر احمد172223

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الشربينى المطلب عبد حمدى رضا172224

الدقهليةالعلمىمبصرسعيد محمد السعيد الرحمن عبد172225

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد محمود كمال احمد172226

الدقهليةالعلمىمبصرفوده محمد محمد احمد172227

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد عوض محمد172228

الدقهليةالعلمىمبصرفوده توفيق خليل المتولى الرحمن عبد172229

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد رفعت محمد هللا عبد172230

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم يوسف ابراهيم ابراهيم172231

الدقهليةالعلمىمبصرعلى حسن سعد على عمر172232

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على محمد مهاب172233

الدقهليةالعلمىمبصرقنديل على ابراهيم محمد ابراهيم172234

الدقهليةالعلمىمبصرحسن السيد احمد محمد ايمن172235

الدقهليةالعلمىمبصربرايه محمد العال عبد محمود عمر172236

دمياطالعلمىمبصرشولح سالمه محمد ابراهيم172237

دمياطالعلمىمبصرمحرم على اشرف احمد172238

دمياطالعلمىمبصرعوض ابو السيد الدين حسام احمد172239

دمياطالعلمىمبصرالغنام اسماعيل خالد احمد172240

دمياطالعلمىمبصرالخميسى محمد محمد احمد172241

دمياطالعلمىمبصرفوده طه محمد اسالم172242

دمياطالعلمىمبصرالبراوى محمد احمد اسماعيل172243

دمياطالعلمىمبصرشعبان حسن اللطيف عبد محمد172244

دمياطالعلمىمبصرالصعيدى صبح نبيل محمد172245

دمياطالعلمىمبصرالغرباوى فوزى طه يوسف172246

دمياطالعلمىمبصرهللا عبد طه محمد يوسف172247

دمياطالعلمىمبصرالدين تقى انيس محمد طه ابراهيم172248

دمياطالعلمىمبصرنزهه احمد يحى اسامه احمد172249

دمياطالعلمىمبصرمصطفى محمد زيد ابو احمد172250

دمياطالعلمىمبصرعلى صبح ابراهيم شفيق احمد172251

دمياطالعلمىمبصرشعالن على عماد احمد172252

دمياطالعلمىمبصرحسن عزب الدين صالح محمد احمد172253

دمياطالعلمىمبصرغنا احمد محمود عوض اسالم172254

دمياطالعلمىمبصرسليم الحى عبد محمود حسام172255

دمياطالعلمىمبصرالحميد عبد السيد مجدى هللا عبد172256

دمياطالعلمىمبصرالنجار بدر احمد ناصر عمرو172257

دمياطالعلمىمبصراللبان السعيد على السيد محمد172258

دمياطالعلمىمبصريوسف محمد السيد محمد172259

دمياطالعلمىمبصرسراج الخالق عبد حامد جمال محمد172260

دمياطالعلمىمبصرالشافعى محمد وهبه محمد محمد172261

دمياطالعلمىمبصرالرفاعى السيد مسعد كامل محمود172262



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6212

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن359الجنينة كفر

ن349بهوت

ن331بهوت

ثانبهوت

ن506بهوت

ن406(الحى عبد على) تيرة

ن584(الحى عبد على) تيرة

ن496(الحى عبد على) تيرة

ن418دكرنس

ثانالنحال ميت

ثانعبيد بنى

ن432عبيد بنى

ثانعبيد بنى

ثانشربين

راسبالمطرية

ثانالمطرية

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

ثانالنموذجى البرج عزبة

راسبسعد كفر مدينة

ن387سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن375سعد كفر مدينة

ن369سعد كفر مدينة

ن380سعد كفر مدينة

ن439سعد كفر مدينة

ن410سعد كفر مدينة

ن399سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن490سعد كفر مدينة
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الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد حاتم محمد شاهر172263

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد هللا عبد حنفى الناصر عبد172264

الشرقيةالعلمىمبصرحسين امين فكرى محمد احمد172265

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد هللا عبد محمد هللا عبد172266

الشرقيةالعلمىمبصرزكى الشحات صالح احمد محمود172267

الشرقيةالعلمىمبصرخليل هللا عبد محمد احمد172268

الشرقيةالعلمىمبصرخليل على محمد على172269

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد ابراهيم دسوقى سيد هللا عبد172270

بورسعيدالعلمىمبصرالصريدى معروف السعيد السعيد ابراهيم172271

بورسعيدالعلمىمبصراسماعيل محمد السعيد حجازى احمد172272

البحيرةالعلمىمبصرمحمود السيد نصر محمد172273

البحيرةالعلمىمبصرالعنين ابو محمد رضا يوسف172274

البحيرةالعلمىمبصرسعد المقصود عبد حميده فايز محمد172276

البحيرةالعلمىمبصرالحسن ابو احمد سعيد ابراهيم172282

البحيرةالعلمىمبصريوسف محمد على فتحى على172283

البحيرةالعلمىمبصرعامر حسن عامر عيد احمد172284

البحيرةالعلمىمبصرالنجار اسماعيل طه محمد عمرو172285

البحيرةالعلمىمبصرمبروك محسن احمد مصطفى172286

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد سليمان الكريم عبد سليمان172287

البحيرةالعلمىمبصرالسعدنى السعدنى رمضان احمد172289

البحيرةالعلمىمبصرمحمد عطيه محمد الدسوقى ابراهيم172290

البحيرةالعلمىمبصرهللا جاب جمعه حتيته حسام172291

البحيرةالعلمىمبصرهللا عطا محمد السيد احمد172292

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد سعيد ابراهيم محمد172293

البحيرةالعلمىمبصرعلوانى بسيونى اللطيف عبد ابراهيم172294

البحيرةالعلمىمبصرمحجوب حتيته الرحمن عبد احمد172295

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد الحكيم عبد خالد امجد172296

البحيرةالعلمىمبصرنويجى معوض محمد عالء172297

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد الحميد عبد توفيق محمد172298

البحيرةالعلمىمبصرجويلى محمود العليم عبد العاطى عبد محمد172299

مطروح مرسىالعلمىمبصرالبدوى السيد بيومى وجدى172321

الفيومالعلمىمبصرابراهيم سيد على احمد172447

المنياالعلمىمبصراللطيف عبد على محمد مصطفى172464

المنياالعلمىمبصرمدكور فرج ابراهيم معتز172465

المنياالعلمىمبصراحمد حسن رمضان منصور172466

المنياالعلمىمبصرالباقى عبد عيد ابراهيم احمد172467

المنياالعلمىمبصرمحمد محمد سيف اسالم172468

المنياالعلمىمبصرالرحيم عبد حسنين احمد كريم172469

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود اشرف كريم172470

المنياالعلمىمبصررحيم ادريس صبرى محمد172471

المنياالعلمىمبصراحمد شحاته ضاحى مؤمن172472

اسيوطالعلمىمبصرفرحان على الهادى عبد عمرو172473
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ثانعامر بنى

ثانرمضان من العاشر

ثانعليم

ثانعليم

ثانعليم

ن398الجعفرية

ن334الجعفرية

ن332.5االسماعيلية

راسبالهادى عبد سالم

ثانالهادى عبد سالم

ثانالنموذجى دمنهور

ن426النموذجى دمنهور

ن365ابوحمص

ن376.5الدوار كفر

ثانكريم مصطفى

راسبكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ن397ابوالسحما

ثانالبارود ايتاى

ن593شابور

ن432الجنبيهى

ن501الجنبيهى

راسبادكو

ن620ادكو

ن363الغرباوى

ثانالغرباوى

ن343الغرباوى

ن325الغرباوى

ثانالغرباوى

ن434الغرباوى

راسبالحمام

ثانالباسـل قصر

ثانمزار بنى

راسبمزار بنى

ثانمزار بنى

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

ثانبالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ن431بالمنيا دروة

راسبابنوب
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اسيوطالعلمىمبصرهمام ابراهيم محمد احمد172474

اسيوطالعلمىمبصرعباس العال عبد نفادى حسين172475

اسيوطالعلمىمبصريسن حسن مهران فرغلى172476

اسيوطالعلمىمبصراحمد ابراهيم جابر محمد172477

اسيوطالعلمىمبصرحسن محمود الرحمن عبد محمود172478

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد مصطفى محمد172479

الشرقيةالعلمىمبصرسيد محمد سعيد احمد172480

سويف بنىالعلمىمبصرعلى حمدانى حمدى انس172481

دمياطالعلمىمبصرالزقزوق رمضان جمال حماده172482

سوهاجالعلمىمبصرحسانين عطيه الدكرونى عطيه172486

المنوفيةالعلمىمبصرالديب محمد محمد احمد172487

القليوبيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد احمد عمار172488

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الذكى ابراهيم احمد اياد172489

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى اللطيف عبد احمد رجب احمد172490

الدقهليةالعلمىمبصرالحنفى عبده جالل الحنفى هللا عبد172491

الدقهليةالعلمىمبصرحموده محمد احمد احمد يحيى172492

الدقهليةالعلمىمبصرالعيسوى عطيه يوسف حمدى يوسف172493

الدقهليةالعلمىمبصرالجمل المتولى هشام بكر ابو172494

الدقهليةالعلمىمبصرالدقماق السعيد تامر سعيد172495

الدقهليةالعلمىمبصرالبيلى الحى عبد بدر محمد172496

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد مختار محمود مختار172497

الدقهليةالعلمىمبصرفوده احمد الباقى عبد حامد احمد172498

الدقهليةالعلمىمبصرمندور ابراهيم محمد محمد ابراهيم172499

الدقهليةالعلمىمبصرسالم القوى عبد حمدى محمد172500

الدقهليةالعلمىمبصرغازى حامد محمد حمدى محمد172501

الدقهليةالعلمىمبصرحمزه الساداتى محمد اشرف ابراهيم172502

الدقهليةالعلمىمبصرالعنين ابو المتولى ربيع هللا عبد172503

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد كامل محمود محمد احمد172504

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد السعيد امجد172505

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه الرحمن عبد على السيد بشار172506

الدقهليةالعلمىمبصرسالم على زيد ابو شبان سامى172507

المنياالعلمىمبصرداود السيد محمد اسالم172508

المنياالعلمىمبصرزيدان محمد دياب رجب172509

المنياالعلمىمبصرجابر جمال ربيع رمضان172510

المنياالعلمىمبصرمحمد محمد رمضان طارق172511

المنياالعلمىمبصرسعيد جمعه احمد عرفات172512

المنياالعلمىمبصرمحمد محمد جمعه محمد172513

المنياالعلمىمبصراحمد على جمعه مصطفى172514

المنياالعلمىمبصرمحمد على سعد مصطفى172515

المنياالعلمىمبصرصالح معوض راغب معوض172516

المنياالعلمىمبصرمحمد خليل سمير الرحمن عبد172517

المنياالعلمىمبصرامين جمال حافظ ناصر172518
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ثانالبدارى

ثانالبدارى

راسبالبدارى

ثانالبدارى

راسبالبدارى

ثانالجعفرية

ثانرمضان من العاشر

ثانالحمراء قمبش

ثانالنموذجى البرج عزبة

راسبطوق اوالد

ثانتال

راسبالقلج

ثانالنموذجى المنصورة

ن371غراب ميت

ن360غراب ميت

ن373غراب ميت

ن393غراب ميت

ن608سمنود منية

ن392سمنود منية

ن362سمنود منية

ن362سمنود منية

ن527بهوت كفر

ن360بهوت كفر

ن370بهوت كفر

ن427بهوت كفر

ن555النحال ميت

ن609النحال ميت

ن514عاصم ميت

ن400عاصم ميت

ن607عاصم ميت

ن518عاصم ميت

ثانالقايات

راسبالقايات

ن543.5القايات

ثانالقايات

ثانالقايات

ثانالقايات

ثانالقايات

ثانالقايات

ثانالقايات

راسبقلندول

راسبسالم بنى
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البحيرةالعلمىمبصرمطاريد الاله عبد محمد محمود172521

الدقهليةالعلمىمبصرشبانه محمد جمعه رمضان خالد172524

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الرؤف عبد ابراهيم مصطفى محمد172525

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى العيسوى الحميد عبد محمود172526

الدقهليةالعلمىمبصرغريب المغازى معاذ عالء احمد172527

المنياالعلمىمبصرعمر عثمان عمر هللا عبد172528

الدقهليةالعلمىمبصرحسين رجب حماده ابراهيم172530

القليوبيةالعلمىمبصرحمزه السعيد محمد مصطفى اسامه172531

الشيخ كفرالعلمىمبصرزهران الشناوى على مجدى الرحمن عبد172532

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على فوزى على172533

الجيزةالعلمىمبصرحميده على بكر ابو محمد محمود172534

المنياالعلمىمبصرعلى محمد رضا سيد172535

الدقهليةالعلمىمبصرالعنين ابو عوض السعيد السيد محمد172536

المنوفيةالعلمىمبصرحسن حاج ابو الخالق عبد محمد محمود172538

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد حسن العال عبد اسماعيل172539

الشرقيةالعلمىمبصرسيد هللا عبد احمد سيد محمد172540

اسيوطالعلمىمبصرعفيفى محمود مهاب محمد172541

الشرقيةالعلمىمبصراحمد زغلول سعد محمد172543

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد احمد الوهاب عبد هشام172544

المنوفيةالعلمىمبصرصديق على محمد محمود172545

الغربيةالعلمىمبصرالمجدوب المنعم عبد محمد محمود172546

الغربيةالعلمىمبصرعيسى هللا فتح العظيم عبد حامد يحيى172547

الغربيةالعلمىمبصراالحول توفيق محمد توفيق محمد172548

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد مبارك هللا عبد محمد172549

الشيخ كفرالعلمىمبصرطه طه حسن احمد172550

الشيخ كفرالعلمىمبصربيلى ابراهيم بيلى محمد احمد172551

دمياطالعلمىمبصرفوده احمد احمد الرحمن عبد172552

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد الرحمن عبد احمد172553

الشرقيةالعلمىمبصرالنجا ابو اسماعيل احمد السيد اسماعيل هللا عبد172554

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد عاطف محمد172555

الشرقيةالعلمىمبصرامام السيد نبيل هالل172556

البحيرةالعلمىمبصرهللا فتح عياد محمد فتحى محمد فتحى172557

سويف بنىالعلمىمبصرمشرف المنعم عبد خميس انس172558

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد سعد حسن سعد172559

سويف بنىالعلمىمبصراحمد حسين احمد محمد172560

المنياالعلمىمبصرالقادر عبد محمد لطفى محمد172561

المنياالعلمىمبصرهاشم فرغلى ابراهيم محمد172562

سوهاجالعلمىمبصرعثمان صبرى سعد صبرى172563

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل احمد محمود الناصر عبد172564

سوهاجالعلمىمبصراحمد مخلوف فتحى فهد172565

قناالعلمىمبصرالسمان الدين نور شحات محمود172566

القاهرةالعلمىمبصرالحسانين اسماعيل ناصر اسالم174001
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ثاندمنهور

ثانتلبانة

ثانتلبانة

راسبتلبانة

ثانطلخا بساط

راسبمواس دير

ثانخامس بلقاس

ثانقها

ثانكفرالشيخ

ن381البدرشين

ن353البدرشين

ثانالقيـس

ثاننقيطة

ثانالكوم شبين

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ثان(عبادة) القاضى مشتول

ن344ديروط

متخلفههيا

ثانمحمد على يحيى اللواء

ن344اشمون

راسبسمنود

ن348ابوالغر

راسببسيون

ثانكفرالشيخ

ثانالشمارقة

ن346الوزارية

راسبدمياط

ن607الزقازيق

ثانابوكبير

ن433الدميين

ن371الهوابر

ن382شرنوب

ثانالحمراء قمبش

ن441الحمراء قمبش

ثانالحمراء قمبش

راسبالعدوة

ثانالفكرية

ثانالبلينا

ن358البلينا

ثانالبلينا

ثانابوتشت

ن325الدين محى فؤاد
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القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد احمد محمد174002

القاهرةالعلمىمبصرالسيد المنعم عبد السيد محمود174003

القاهرةالعلمىمبصرعواد مسعود محمد الدين نصر174004

القاهرةالعلمىمبصرصديق شعبان سعيد احمد174005

القاهرةالعلمىمبصربدر فتحى محمد احمد174006

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد محمود محمد174007

القاهرةالعلمىمبصرمحمود الكريم عبد ايمن كريم174008

القاهرةالعلمىمبصرغمرى الرحمن عبد سعيد محمد174009

القاهرةالعلمىمبصرالدين سعد فؤاد محمد ممدوح174010

القاهرةالعلمىمبصرالعنانى احمد صابر احمد174011

القاهرةالعلمىمبصرمحمد جوده محمود احمد174012

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد سليمان محمود احمد174013

القاهرةالعلمىمبصرزيد ابو العزيز عبد ابراهيم اسالم174014

القاهرةالعلمىمبصرسعد عزت عادل حسام174015

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل اسماعيل طارق خالد174016

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد فتحى محمد الرحمن عبد174017

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد مصطفى الرحمن عبد174018

القاهرةالعلمىمبصرالمؤمن عبد نعيم خالد الرحمن عبد174019

القاهرةالعلمىمبصرموسى على المعبود عبد ابراهيم هللا عبد174020

القاهرةالعلمىمبصرسريع ابو محمد عثمان محمد عثمان174021

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد محمود محمد على174022

القاهرةالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد محمد عمر174023

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العليم عبد سمير محمد174024

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد حسين هللا عبد محمد174025

القاهرةالعلمىمبصرشادى ابو محمود حسين مصطفى محمد174026

القاهرةالعلمىمبصرالحفنى محمد محمود عادل احمد174027

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد صالح الرحيم عبد174028

القاهرةالعلمىمبصرمحمود سيد محمود الرحمن عبد174029

القاهرةالعلمىمبصرامين محمود محمد محمود174030

القاهرةالعلمىمبصراحمد احمد حسن احمد174031

القاهرةالعلمىمبصرالرءوف عبد هللا عبد الرءوف عبد خالد174032

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد احمد عمر174033

القاهرةالعلمىمبصرحسن كمال محمد عمرو174034

القاهرةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمدى نبيل محمود174035

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حشمت فوزى يوسف174036

القاهرةالعلمىمبصرزكى منصور وائل يوسف174037

القاهرةالعلمىمبصرحسن السعود ابو محمد احمد174038

القاهرةالعلمىمبصرمرسى الرؤوف عبد مصطفى الرحمن عبد174039

القاهرةالعلمىمبصراحمد العظيم عبد حمدى الرحمن عبد174040

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد حامد محمد يوسف174041

القاهرةالعلمىمبصرعيسى احمد سيد احمد174042

القاهرةالعلمىمبصرسليم احمد الواحد عبد احمد174043
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ن329الدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

ثانالخيمة شبرا

ن339الخيمة شبرا

ن388الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن359الخيمة شبرا

ن338الخيمة شبرا

ن326الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن370الخيمة شبرا

ن333الخيمة شبرا

ن339الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

راسبالخيمة شبرا

ن355الخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ثانالخيمة شبرا

ن328الخيمة شبرا

ن339الخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن325الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

راسبالخازندارة شبرا

ن357الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن335الخازندارة شبرا

ن582الخازندارة شبرا

ن325الخازندارة شبرا

ثانالخازندارة شبرا

ن325الخازندارة شبرا

ن338الخازندارة شبرا

ن356الخازندارة شبرا

ن325محمد على يحيى اللواء

ن331محمد على يحيى اللواء
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القاهرةالعلمىمبصرعلى هالل محمد محمود174044

القاهرةالعلمىمبصرعلى لطفى طارق هللا عبد174046

القاهرةالعلمىمبصرالعدوى ابراهيم نزيه سامح مهاب174047

القاهرةالعلمىمبصراحمد ثابت الراضى عبد بالل174048

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود السعيد احمد الغنى عبد174049

القاهرةالعلمىمبصرعثمان محمد احمد محمود الرحمن عبد174050

القاهرةالعلمىمبصرالمجد ابو العظيم عبد المجد ابو ادهم174051

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد الكريم عبد محمد174052

القاهرةالعلمىمبصرالسيد الغنى عبد المنجى عبد وليد محمد174053

القاهرةالعلمىمبصرشوشه محمود على محمد على174054

القاهرةالعلمىمبصرسيد حامد سامح الدين نور174055

القاهرةالعلمىمبصررمضان على محمد على محمد174056

القاهرةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد محمد رأفت محمود الدين نور174057

القاهرةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمود محمد ابراهيم174058

القاهرةالعلمىمبصرحسن خطيرى محمود محمد محمود174059

القاهرةالعلمىمبصرعباس السيد طارق محمد174060

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود الرحمن عبد الصمد عبد174061

القاهرةالعلمىمبصربكير محمود حنفى محمود174062

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد الفتاح عبد طارق اسامه174063

القاهرةالعلمىمبصرشكشوك على اشرف على174064

القاهرةالعلمىمبصرسالم عطيه محمد سيد هللا عبد174065

القاهرةالعلمىمبصرالباسط عبد البارى عبد عاطف ابراهيم174066

القاهرةالعلمىمبصربكر مصطفى عيسى صبحى احمد174067

القاهرةالعلمىمبصرعلى امين محمد امين174068

القاهرةالعلمىمبصرالباسط عبد الكريم عبد رزق حسين174069

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد الرؤوف عبد احمد الرحمن عبد174070

القاهرةالعلمىمبصرشعله السعيد المرسى عامر العزيز عبد174071

القاهرةالعلمىمبصرفهمى فوزى عمر محمد174072

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد سامح خالد مصطفى174073

القاهرةالعلمىمبصرسيد محمد ماهر مصطفى174074

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسان سعيد مهاب174075

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحافظ عبد اشرف يوسف174076

القاهرةالعلمىمبصرالسيد على حامد عصام يوسف174077

القاهرةالعلمىمبصرالخضرى محمود محمد محمد يوسف174078

القاهرةالعلمىمبصرهللا جاب الحميد عبد احمد محمد174079

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد حسين محمد احمد174080

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد الفتاح عبد محمد مجدى174081

القاهرةالعلمىمبصرزيد ابو زيد ابو طارق بالل174082

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد فايز محمد174083

القاهرةالعلمىمبصرزكى كمال وفيق الدين حسام174084

القاهرةالعلمىمبصرحسين الدين عز حسن صهيب174085

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عيد سيد صالح على174086
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ثانمحمد على يحيى اللواء

ثاننافع بن عقبة

ن398نافع بن عقبة

ثانبالعباسية القاهرة

ن325بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن344ابوبكر حسن

ثانابوبكر حسن

ن335ابوبكر حسن

متخلفابوبكر حسن

ن325ابوبكر حسن

ن331القديمة مصر

ثانالقديمة مصر

ن337.5ماهر عثمان

ن335ماهر عثمان

ن327ماهر عثمان

ن325ماهر عثمان

ثانماهر عثمان

ن335ماهر عثمان

ن383النموذجى الزيتون حلمية

ن326النموذجى الزيتون حلمية

ن360المرج

ن342المرج

ن351المرج

ن325المرج

ثانالمرج

ثانالمرج

ن333المرج

ثانالمرج

راسبالمرج

ثانالمرج

ن335المرج

ن325المرج

ثانالمرج

ثانالحصن عرب

ثانبالقاهرة السالم

ن325بالقاهرة السالم

راسبالنموذجى السالم

ن360النموذجى السالم

ن388النموذجى العبور

ن362النموذجى العبور

ن325النموذجى العبور
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القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد محمد مسعد يوسف174087

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد احمد اسالم174088

القاهرةالعلمىمبصرفؤاد محمود ايمن عمر174089

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد احمد محمد جالل احمد174090

القاهرةالعلمىمبصرشاهين مصطفى حجاج محمد عمرو174091

القاهرةالعلمىمبصرمتولى احمد متولى الدين عماد هللا عبد174092

القاهرةالعلمىمبصرمهران محمود العزيز عبد فريد الرحمن عبد174093

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد مصطفى اللطيف عبد هللا عبد174094

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد السالم عبد عصام محمد174095

القاهرةالعلمىمبصرسيد احمد سيد محمد مروان174096

القاهرةالعلمىمبصرمهران محمود العزيز عبد فريد محمد174097

القاهرةالعلمىمبصرمحمود عتريس ناصر محمد174098

القاهرةالعلمىمبصرالسيد عبد محمد السيد عبد محمد174099

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هاشم محمد هاشم174100

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد خليفه حسن محمود174101

القاهرةالعلمىمبصرعبده احمد محمد احمد174102

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد اللطيف عبد عماد عادل174103

القاهرةالعلمىمبصرالدين نور محمد رضا الدين نور الرحمن عبد174104

القاهرةالعلمىمبصرمحمد مليجى وليد محمود174105

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد مجدى اسالم174107

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد الرشيد عبد محمد احمد174108

القاهرةالعلمىمبصرشرف كامل حمدى انس174109

القاهرةالعلمىمبصررمضان محمد سعيد يوسف174110

القاهرةالعلمىمبصرسليمان رزق اشرف عمر174111

القاهرةالعلمىمبصرحلوه ابو انصارى على انصارى محمد174112

القاهرةالعلمىمبصرعطيه محمد خالد محمد174113

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد الوهاب عبد الهادى عبد محمد174114

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد محمود احمد174115

القاهرةالعلمىمبصرعجمى قرنى احمد الرحمن عبد174116

القاهرةالعلمىمبصرعثمان محمد طه محمد الرحمن عبد174117

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عوض جابر هللا عبد174118

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عباس محمد احمد174119

القاهرةالعلمىمبصرمنصور هللا فتح احمد الرحمن عبد174120

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد عادل محمود الدين نور174121

القاهرةالعلمىمبصرصيام محمد رجب احمد مصطفى174122

القاهرةالعلمىمبصراليزيد ابو محمد نجا ابراهيم محمد الرحمن عبد174123

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فهمى خالد احمد174124

القاهرةالعلمىمبصرعطيه محمد المنعم عبد كريم احمد174125

القاهرةالعلمىمبصرالسيد احمد حامد حفنى اسالم174126

القاهرةالعلمىمبصرعبده احمد هانى سيف174127

القاهرةالعلمىمبصراحمد كامل احمد شهاب174128

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد الجواد عبد حسن الرحمن عبد174129



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6224

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالنموذجى العبور

ن370النموذجى العبور

ن329النموذجى العبور

ن338النموذجى العبور

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

راسبالدين صالح

راسبالدين صالح

ن325الدين صالح

راسبالدين صالح

ن360الدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ثانالدين صالح

ن325الدين صالح

راسبالدين صالح

ن325الدين صالح

ن380لطفى عادل.د

ن360النموذجى السيد طلعت.د

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن412النموذجى السيد طلعت.د

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن330العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ن347العسكرى الجديدة مصر

ن361العسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ثانالنموذجى طنطاوى سيد

ن536النموذجى طنطاوى سيد

ن374النموذجى كليلة محمد

ن341بالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

ن341بالقاهرة بدر

ن341بالقاهرة بدر

ن341بالقاهرة بدر
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القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد مجدى الرحمن عبد174130

القاهرةالعلمىمبصرالاله عبد محمد طارق محمد174131

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد خليفه محسن احمد174132

القاهرةالعلمىمبصرهاشم سيد محمود احمد174133

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم عوض ابراهيم الرحمن عبد174134

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد كامل الرحمن عبد174135

القاهرةالعلمىمبصرحماد محمد احمد الوهاب عبد174136

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد حامد عماد عمر174137

القاهرةالعلمىمبصرناصر قاسم غريب عمر174138

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم جبريل محمد174139

القاهرةالعلمىمبصرالمجيد عبد الفتاح عبد سيد محمد174140

القاهرةالعلمىمبصرحبيب محمد هللا عبد شعبان محمد174141

القاهرةالعلمىمبصرامين فرغلى الرازق عبد محمود174142

القاهرةالعلمىمبصرعطيه على محمود على محمود174143

القاهرةالعلمىمبصرالسعود ابو محمد احمد محمود مصطفى174144

القاهرةالعلمىمبصرحمزه العظيم عبد محمد خالد خالد174145

القاهرةالعلمىمبصرسليمان السيد محمد محمود احمد174146

القاهرةالعلمىمبصرداود احمد سيد محسن اسعد174147

القاهرةالعلمىمبصرهدهود امام مصطفى الرحمن عبد174148

القاهرةالعلمىمبصرالنبى عبد احمد الرحمن عبد محمد174149

القاهرةالعلمىمبصرعكاشه ابراهيم محمود نبيل ابراهيم174150

القاهرةالعلمىمبصراحمد راشد الغفار عبد احمد174151

القاهرةالعلمىمبصرسليمان البكرى محمد محمود الرحمن عبد174152

القاهرةالعلمىمبصرمهدى احمد محمد مصطفى174153

القليوبيةالعلمىمبصرحسن محمود على محمد على174154

القليوبيةالعلمىمبصرسراج السيد فهمى متولى محمد174155

القليوبيةالعلمىمبصربركات حامد محمد يحى محمد174156

القليوبيةالعلمىمبصربغدادى حسن رجب حسن174157

القليوبيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمود كمال محمود174158

القليوبيةالعلمىمبصررمضان الرحمن عبد عباس عماد احمد174159

القليوبيةالعلمىمبصراحمد هادى احمد محمد احمد174160

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد كمال محمد سعد كمال174161

القليوبيةالعلمىمبصرشريف محمد السيد حسن محمد174162

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الخالق عبد هشام احمد174163

القليوبيةالعلمىمبصرزكى محمد يسن ادهم174164

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد مفرح الرحمن عبد174165

القليوبيةالعلمىمبصرجاد محمود ابراهيم حسين174166

القليوبيةالعلمىمبصرهاشم حافظ عصام مبارك174167

القليوبيةالعلمىمبصرعطا فهمى محمد فهمى محمد174168

القليوبيةالعلمىمبصرالزقزوق ابراهيم حسن شعبان حسن174169

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى محمد سعيد الرحمن عبد عمر174170

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد حسن الظاهر عبد احمد محمد174171
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ن326بالقاهرة بدر

راسببالقاهرة بدر

راسبالمعادى

ن370المعادى

ن374المعادى

راسبالمعادى

ثانالمعادى

ثانالمعادى

ن382المعادى

ن325المعادى

ن328المعادى

راسبالمعادى

ثانالمعادى

ن325المعادى

ثانالمعادى

ن415حلوان

ن347حلوان

ثانحلوان

ن351النموذجى مايو15

ن412النموذجى مايو15

ن387النموذجى الفتح

ن402.5النموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانالنموذجى الفتح

ثانابراهيم الشيخ كفر

ن325طحلة

ن325طحلة

ن325دملو

ن360مرصفا

ثانالسباع منية

ثانالشموت

راسبالشموت

ثانالشموت

راسبالنموذجى بنها

ن357النموذجى بنها

ثانبالدقهلية طوخ

ثانالنخلة كفر

راسبالنخلة كفر

ن385النخلة كفر

ن325بلتان

ن328قها

ثانقها
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القليوبيةالعلمىمبصربكرى الحميد عبد اسعد عادل محمد174172

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى صابر منصور محمد174173

القليوبيةالعلمىمبصرياسين محمد احمد احمد مصطفى174174

القليوبيةالعلمىمبصرزيان مرسى محمد صابر احمد174175

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى المقصود عبد محمد احمد174176

القليوبيةالعلمىمبصرزيد ابو مصطفى اشرف الدين ضياء174177

القليوبيةالعلمىمبصرجاد ابراهيم الحكم عبد الراضى عبد محمد174178

القليوبيةالعلمىمبصرحمدان سالمه ممدوح مصطفى174179

القليوبيةالعلمىمبصرمحرم توفيق صابر عزت احمد174180

القليوبيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم محمد الدين كمال احمد174181

القليوبيةالعلمىمبصرسعفان الفتاح عبد عربى جمال اسالم174182

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد احمد الرحمن عبد174183

القليوبيةالعلمىمبصرالكاشف محمد احمد عمر174184

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد النبى عبد فتوح هللا عبد174185

القليوبيةالعلمىمبصرالعدالى محمد الفتاح عبد الدين جمال محيى174186

القليوبيةالعلمىمبصرعلى احمد المهيمن عبد محمد174187

القليوبيةالعلمىمبصرسالم الحكيم عبد نبيه يوسف174188

القليوبيةالعلمىمبصرالعربى هللا عبد الهادى اشرف الهادى174189

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود محمد مسعد محمد174190

القليوبيةالعلمىمبصرعيد محمد حسين حامد احمد174191

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد الغتاح عبد محمد174192

القليوبيةالعلمىمبصررسالن ابراهيم الظاهر عبد السيد محمد174193

القليوبيةالعلمىمبصرالحق عبد محمد اسماعيل عنتر احمد174194

القليوبيةالعلمىمبصرعبده محمد عبده طه محمد174195

القليوبيةالعلمىمبصرالجندى محمد ابراهيم احمد ابراهيم174196

القليوبيةالعلمىمبصرسيد السيد محمد ناصر احمد174197

القليوبيةالعلمىمبصرعلى حسين زيد ابو اسالم174198

القليوبيةالعلمىمبصربخيت حماده السيد حامد174199

القليوبيةالعلمىمبصرغالب المالك عبد يوسف الغنى عبد174200

القليوبيةالعلمىمبصرمغازى قاسم رفعت قاسم174201

القليوبيةالعلمىمبصرعلى احمد ابراهيم سامى محمد174202

القليوبيةالعلمىمبصرصيام قاسم ابراهيم محمد محمود174203

القليوبيةالعلمىمبصرعبيد الدين سعد محمد مصطفى174204

القليوبيةالعلمىمبصرشلبى سيد احمد سيد احمد174205

القليوبيةالعلمىمبصرقطب النبى عبد هللا عبد احمد174206

القليوبيةالعلمىمبصربحيرى الوهاب عبد زكريا محمد احمد174207

القليوبيةالعلمىمبصرالسميع عبد سعيد محمد ايهاب174208

القليوبيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد احمد بهاء174209

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد سالم محمد سالم174210

القليوبيةالعلمىمبصرالغنى عبد المنعم عبد سامى الرحمن عبد174211

القليوبيةالعلمىمبصرالشعراوى نصر سالم نصر الرحمن عبد174212

القليوبيةالعلمىمبصرمدبولى محمود مدبولى الدين عز174213
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ن344قها

ن325قها

ن325قها

ن329الجزيرة طنط

ن325الجزيرة طنط

ثانالخولى فتحى

ثانالخولى فتحى

ثانالخولى فتحى

ن354القناطر شبين

ن340القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن325القناطر شبين

ن483القناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ن362القناطر شبين

ثانطحانوب

ن360طحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانطحا كفر

ن337القلج

ثانالقلج

ن362القلج

ثانالقلج

ن359القلج

ن365القلج

ن383القلج

ثانالقلج

راسبالخصوص

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن336الخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر
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القليوبيةالعلمىمبصرعلى محمود احمد عمر174214

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود عطا رجب بدران عمر174215

القليوبيةالعلمىمبصرالطوخى عطيه عزت عمر174216

القليوبيةالعلمىمبصرالرسول عبد فريد عادل عمرو174217

القليوبيةالعلمىمبصراللطيف عبد انور حمدى محمد174218

القليوبيةالعلمىمبصرحماد محروس عطيه رضا محمد174219

القليوبيةالعلمىمبصرعلى سالم حسين فتحى محمد174220

القليوبيةالعلمىمبصرحسان طاهر محمود سالمه محمود174221

القليوبيةالعلمىمبصرسالم على رمضان سالم مصطفى174222

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد عادل يوسف174223

القليوبيةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد سعيد اسالم174224

القليوبيةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد صالح محمد174225

المنوفيةالعلمىمبصرشبل على الدين بهاء رامى174226

المنوفيةالعلمىمبصرالرفاعى ابراهيم مصطفى محمد الرحمن عبد174227

المنوفيةالعلمىمبصرالقال صادق صبرى محمد174228

المنوفيةالعلمىمبصرالنعمانى ناصف ابراهيم هللا عبد174229

المنوفيةالعلمىمبصرسراج الرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد174230

المنوفيةالعلمىمبصرعطا هللا عبد الدين حسام هللا عبد174231

المنوفيةالعلمىمبصرهللا خير محمود  محمد المجد ابو محمد174232

المنوفيةالعلمىمبصرعشيش يوسف حسن احمد174233

المنوفيةالعلمىمبصريحيى احمد شعبان سعيد احمد174234

المنوفيةالعلمىمبصريوسف هللا عوض محمد شعبان ايمن174235

المنوفيةالعلمىمبصرغنيم شبل محمد مسمح عادل174236

المنوفيةالعلمىمبصرقحيل احمد محمد لبيب عبده174238

المنوفيةالعلمىمبصرشلبى احمد سمير احمد محمود174239

المنوفيةالعلمىمبصرالفخرانى متولى الغنى عبد ممدوح الرؤف عبد174240

المنوفيةالعلمىمبصرالسالم عبد الفتاح عبد احمد محمد174241

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد عادل اسالم174242

المنوفيةالعلمىمبصرخالف عطيه سعيد وليد حازم174243

المنوفيةالعلمىمبصريوسف محمد السيد عصام ابراهيم174244

المنوفيةالعلمىمبصرشرف السيد احمد السيد احمد174245

المنوفيةالعلمىمبصرعامر محمد العال عبد حسن احمد174246

المنوفيةالعلمىمبصراحمد عامر ذكى السيد محمود174247

المنوفيةالعلمىمبصرالسالم عبد الفتاح عبد مكرم محمود174248

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد عطيه عزت اسامه174249

المنوفيةالعلمىمبصرحجاج السيد فتحى السيد174250

المنوفيةالعلمىمبصرالقاضى المعطى عبد المنعم عبد محمد هللا عبد174251

المنوفيةالعلمىمبصرالكومى محمد احمد محمد174252

المنوفيةالعلمىمبصرعزيز محمد محمود محمود174253

المنوفيةالعلمىمبصرالفرماوى الحكيم عبد سمير احمد174254

المنوفيةالعلمىمبصرالال عبد صبرى سعيد هللا عبد174255

المنوفيةالعلمىمبصرعطيه احمد المعطى عبد حسن174256
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ثانالخيرية القناطر

راسبالخيرية القناطر

ن406الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن325الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن325الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ن375الخيرية القناطر

ثانالخيرية القناطر

ثانقليوب

ن365.5قلما

ن325الكوم شبين

ن326الكوم شبين

ن325الكوم شبين

ن347الكوم شبين

ن367النموذجى الكوم شبين

ثانالنموذجى الكوم شبين

ثانالنموذجى الكوم شبين

ن379موسى ميت

ن344موسى ميت

ن364موسى ميت

ن364موسى ميت

ن609.5السبع بركة

ثانالسبع بركة

ثانقويسنا

ثانقويسنا

ن339قويسنا

ن339قويسنا

ن364الرمل عرب

ثانالرمل عرب

ن342.5الرمل عرب

ثانخنان ام

ثانخنان ام

ن335تال

ثانتال

ثانتال

ثانتال

ثانتال

ثانزرقان

ثانزرقان

ثاندلكة طوخ
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المنوفيةالعلمىمبصرالعشماوى العزيز عبد عالم طه174257

المنوفيةالعلمىمبصرالعقباوى احمد عادل احمد174258

المنوفيةالعلمىمبصرالشامى محمد عماد حسام174259

المنوفيةالعلمىمبصرمرسى على هللا عبد على هللا عبد174260

المنوفيةالعلمىمبصرالعراقى السالم عبد احمد محمد174261

المنوفيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم مسعود ابراهيم174262

المنوفيةالعلمىمبصرالسيسى اللطيف عبد هللا عبد ايمن174263

المنوفيةالعلمىمبصرموسى الفتاح عبد سالمه الرحمن عبد174264

المنوفيةالعلمىمبصرعرفه السيد وحيد الرحمن عبد174265

المنوفيةالعلمىمبصرفوده العظيم عبد اشرف العظيم عبد174266

المنوفيةالعلمىمبصرنصر القوى عبد محمد محمود174267

المنوفيةالعلمىمبصرعبده السعيد جمال مصطفى174268

المنوفيةالعلمىمبصرالديب العنين ابو عصام محمد174269

المنوفيةالعلمىمبصرفضيله عطوه جمال مصطفى174270

المنوفيةالعلمىمبصرقنصوه حسين حسنى احمد174271

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى العزيز عبد محمد ممدوح محمد174272

المنوفيةالعلمىمبصرامام الفتاح عبد صفوت عصام174273

المنوفيةالعلمىمبصرحسن محمد صبحى بكر ابو174274

المنوفيةالعلمىمبصرحسين محمد حمدى احمد174275

المنوفيةالعلمىمبصرعفيفى فتحى محمد اسالم174276

المنوفيةالعلمىمبصرعطا محمدى ناجى محمد174277

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد احمد السيد محمود174278

المنوفيةالعلمىمبصرحسن ربيع الوهاب عبد اسامه174279

المنوفيةالعلمىمبصرقطب يوسف شوكت يوسف شوكت174280

المنوفيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن ابراهيم174281

المنوفيةالعلمىمبصرسليمان هللا عطا عماد احمد174282

المنوفيةالعلمىمبصرخليل الطنطاوى احمد محمد174283

المنوفيةالعلمىمبصرجراده خليفه مصباح مصطفى174284

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد الشافى عبد على محمد ياسر عمار174285

المنوفيةالعلمىمبصرالسمرى الحى عبد سمير الرحمن عبد174286

المنوفيةالعلمىمبصرالطباخ محمد احمد الناصر عبد محمود174287

المنوفيةالعلمىمبصرعوض حسين ابراهيم احمد مصطفى174289

المنوفيةالعلمىمبصرمرسى المنعم عبد مصطفى حماده174290

المنوفيةالعلمىمبصرسمك السيد احمد السيد احمد174291

المنوفيةالعلمىمبصريوسف رجب يوسف احمد174292

المنوفيةالعلمىمبصرسعيد محمد المعبود عبد عاشور هللا عبد174293

المنوفيةالعلمىمبصرالجواد عبد ابراهيم الجواد عبد محمد174294

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد اسامه174295

المنوفيةالعلمىمبصرخليفه العزيز عبد فتحى الرحمن عبد174296

المنوفيةالعلمىمبصرقوره المنصف عبد عنتر لؤى174297

المنوفيةالعلمىمبصرسعداوى الرازق عبد ياسر محمد174298

المنوفيةالعلمىمبصرراشد على المرضى عبد اسالم174299
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ن325بمم

ن341بشتامى

ثانالعراقية

ن325العراقية

ن326العراقية

ن353الباجور

ن340الباجور

ن434الباجور

ن364الباجور

ن336الباجور

ن337الباجور

ن495الباجور

ن342الباجور

ن339الباجور

ن337الضحاك سبك

ثانالضحاك سبك

ثاناسطنها

ن325مشيرف

ن325.5مشيرف

ثانمشيرف

ن333.5مشيرف

ثانمشيرف

ن337مشيرف

ثانبهناى

ثانالخضرة كفر

ن347الخضرة كفر

ن349منوف

ن340منوف

راسبالسادات

ن384السادات

ن359داود كفر

ن399اشمون

ثانسمادون

ن539ابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

ن397ابوشعرة ساقية

ثانابوشعرة ساقية

راسبمؤنسة

ثانمؤنسة

ن356طليا

ثانطليا

ثانطليا
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المنوفيةالعلمىمبصرجعفر محمد احمد كريم174300

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل محمد محمد احمد174301

المنوفيةالعلمىمبصرعلى احمد اسماعيل محمود174302

المنوفيةالعلمىمبصرالفتاح عبد معوض محمد وليد174303

المنوفيةالعلمىمبصرالشيخ محمد الرحمن عبد احمد174304

المنوفيةالعلمىمبصرالقادر عبد على السيد احمد174305

المنوفيةالعلمىمبصرقطب شحاته رضا محمد174306

المنوفيةالعلمىمبصرالخواجه ابراهيم مسعد احمد174307

المنوفيةالعلمىمبصراحمد الجواد عبد جمال اسالم174308

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد عوض السيد عوض174309

المنوفيةالعلمىمبصرسعيد العاطى عبد السيد يوسف174310

المنوفيةالعلمىمبصراحمد السيد محمد شعبان174311

المنوفيةالعلمىمبصرسالم ابو محمد احمد هللا عبد174312

المنوفيةالعلمىمبصرعلى احمد سعيد محمد174313

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد السيد نعيم هللا عبد174314

الغربيةالعلمىمبصرقنديل حافظ حامد الناصر عبد احمد174315

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى الرحمن عبد السيد الرحمن عبد محمد174316

الغربيةالعلمىمبصرالمزين العزيز عبد السيد خالد احمد174317

الغربيةالعلمىمبصرهجرس عطيه اللطيف عبد المجد ابو احمد174318

الغربيةالعلمىمبصرالدمرداش محمد سعد محمد السيد174319

الغربيةالعلمىمبصرسليمان العزيز عبد حامد العزيز عبد اسالم174320

الغربيةالعلمىمبصرالكريم عبد العزيز عبد الرحيم عبد محمد هللا عبد174321

الغربيةالعلمىمبصرعاليه ابو الفتاح عبد صابر محمد174322

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد محمود فهمى محمد محمد174323

الغربيةالعلمىمبصردومه سعيد رجب محمد174324

الغربيةالعلمىمبصرالتراس احمد السيد محمد174325

الغربيةالعلمىمبصرقحيف السيد عبد فتحى رمضان174326

الغربيةالعلمىمبصرعيد الغنى عبد فتوح احمد174327

الغربيةالعلمىمبصرموسى احمد محمد احمد174328

الغربيةالعلمىمبصرعبيد السيد احمد سهيل174329

الغربيةالعلمىمبصرموته ابو محمد حامد ابراهيم174330

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى على السيد احمد174331

الغربيةالعلمىمبصرالقزاز على محمد محمود174332

الغربيةالعلمىمبصرالجبالى محمد محمد ياسر174333

الغربيةالعلمىمبصرعبيد ابراهيم وجدى ابراهيم174334

الغربيةالعلمىمبصرربه عبد السيد على سعيد محمد174335

الغربيةالعلمىمبصرعميره ابو على ابراهيم سامى احمد174336

الغربيةالعلمىمبصررابيه ابو سعيد ابراهيم سعيد174337

الغربيةالعلمىمبصرالجيار سعيد شوقى شريف174338

الغربيةالعلمىمبصرالعبد عطيه زكى السيد محمد174339

الغربيةالعلمىمبصرشنب ابو اسماعيل خالد محمد174340

الغربيةالعلمىمبصربكر ابراهيم السيد ابراهيم الرحمن عبد174341
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ثانشوشاى

راسبجويدة منيل

ثانجويدة منيل

ن370جويدة منيل

ن354طهواى

ن518النعناعية

ن325النعناعية

ن362البرانية

ن400البرانية

ن332البرانية

ن341البرانية

ثانابورقبة

ن325ابورقبة

ن325ابورقبة

ن332عروس منيل

ثاناالحمدى طنطا

ثاناالحمدى طنطا

ن437االحمدى طنطا

ن329طنطا

ن334طنطا

ن325طنطا

ن363طنطا

ن351طنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ثانطنطا

ن364طنطا

ن347سليم كفـرالشيخ

ن335سليم كفـرالشيخ

ن329سليم كفـرالشيخ

ثان(القدح سعيد) نواج

راسب(القدح سعيد) نواج

راسب(القدح سعيد) نواج

ثان(القدح سعيد) نواج

ثانصناديد

ثانصناديد

ن352منوف محلة

ثانمنوف محلة

ن326منوف محلة

ثانروح محلة

ن359شقرف

ثانمرحوم محلة
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الغربيةالعلمىمبصرالشنشورى محمد السعيد الرحيم عبد174342

الغربيةالعلمىمبصربغاغو السيد محمد مصطفى174343

الغربيةالعلمىمبصربدير رجب محمد احمد174344

الغربيةالعلمىمبصرغنيم ابراهيم الغنى عبد النبى عبد مصطفى174345

الغربيةالعلمىمبصرهللا خلف ابراهيم السيد عادل كريم174346

الغربيةالعلمىمبصرالنجار سعاده هللا عبد محمد ابراهيم174347

الغربيةالعلمىمبصرالوكيل سالم احمد هللا عبد احمد174348

الغربيةالعلمىمبصرالبشبيشى محمود محمد احمد174349

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى كمال محمد ادهم174350

الغربيةالعلمىمبصرليله العزيز عبد صالح محمد صالح174351

الغربيةالعلمىمبصرالبربرى عثمان مرغنى عثمان محمد174352

الغربيةالعلمىمبصرقنديل محمد محمود محمد محمود174353

الغربيةالعلمىمبصرالنعناعى ابراهيم الشافعى محمد الدين نور174354

الغربيةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد سعيد عالء174355

الغربيةالعلمىمبصرالدباوى مليجى محمود حمدى محمود174356

الغربيةالعلمىمبصررشدان سعد ابراهيم سعد ابراهيم174358

الغربيةالعلمىمبصروديعه على عيسى اسالم174359

الغربيةالعلمىمبصراالشطل على هللا عبد الوهاب عبد174360

الغربيةالعلمىمبصرالوهاب عبد درباله محمد خيرى مصطفى174361

الغربيةالعلمىمبصرالهمشرى ابراهيم عصام حسن174362

الغربيةالعلمىمبصرالقاسم ابو النبى عبد عوض هللا عبد174363

الغربيةالعلمىمبصريوسف ابو فوزى محمد حذيفه174364

الغربيةالعلمىمبصرالمر المقصود عبد مسعد محمد174365

الغربيةالعلمىمبصرماضى محمد محمود فهيم الرحمن عبد174366

الغربيةالعلمىمبصرجبر احمد المعطى عبد صبرى محمد174367

الغربيةالعلمىمبصرعيسى محمد عاطف محمود174368

الغربيةالعلمىمبصردرويش على محمد مصطفى174369

الغربيةالعلمىمبصرالسعدنى محمد احمد محمود174370

الغربيةالعلمىمبصرالعفيفى الحميد عبد الناصر عبد احمد174371

الغربيةالعلمىمبصرالعفيفى الحميد عبد الناصر عبد خالد174372

الغربيةالعلمىمبصرالتلته احمد يوسف الحسن174373

الغربيةالعلمىمبصرسعدون اليزيد ابو محمد هللا عبد محمد174374

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى امين الشناوى احمد174375

الغربيةالعلمىمبصرالدين نور الصبور عبد كمال احمد174376

الغربيةالعلمىمبصرشوالى ابو محمد يوسف عمرو174377

الغربيةالعلمىمبصرالدين عز محمود مطاوع مصطفى محمد174378

الغربيةالعلمىمبصرنصار على الدين نور رفعت الرحمن عبد174379

الغربيةالعلمىمبصرمحسوب احمد محمد الرحمن عبد174380

الغربيةالعلمىمبصرليمون ابو الحسينى حسين محمود174381

الغربيةالعلمىمبصرالرحمن عبد سعد على ياسر عمار174382

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى السيد حسن ابراهيم174383

الغربيةالعلمىمبصرضره الحميد عبد ربيع احمد174384
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راسبمرحوم محلة

راسبمرحوم محلة

راسبشبشير حصة

ثانبرما

ن329الرجديدة

ن488قطور

ن359قطور

ن347قطور

ثانقطور

ن382قطور

ن366قطور

ن517قطور

ن335قطور

ثانقطور

ن329نشيل

ن372بوريج

ثانبلتاج

ثانبلتاج

ثانبلتاج

ثانالقبلية العتوة

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانالكوم بسجين رجب محمد

ثانسمال

ن386سمال

ثانسمال

ن368سمال

ثانسمال

ثانالملق ابشواى

ن325الملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

ثانالملق ابشواى

ن600الكبرى المحلة

ثانالكبرى المحلة

ن357الكبرى المحلة

ن508الكبرى المحلة

راسبالكبرى المحلة

ن357الكبرى المحلة

ن409الكبرى المحلة

ن554الكبرى المحلة

ن354.5بابل شبرا

ن335بابل شبرا
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الغربيةالعلمىمبصرالبربرى الخالق عبد مسعد محمد174385

الغربيةالعلمىمبصرعمر شرف هللا على محمد174386

الغربيةالعلمىمبصرالسبكى ابراهيم ابراهيم ماهر مصطفى174387

الغربيةالعلمىمبصرالدهمه محمد فرج يسرى كمال174388

الغربيةالعلمىمبصرعامر النبى عبد عثمان شامل محمد174389

الغربيةالعلمىمبصرالمتولى احمد محمد ياسر احمد174390

الغربيةالعلمىمبصرالجنزورى الواحد عبد محمد اسامه احمد174391

الغربيةالعلمىمبصرالحالوش شحاته سعد محمد مصطفى174392

الغربيةالعلمىمبصرعلى السباعى السباعى محمد174393

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى احمد صبحى محمد174394

الغربيةالعلمىمبصرزنفل شوقى احمد محمود174395

الغربيةالعلمىمبصرالخالق عبد ابراهيم السيد شريف174396

الغربيةالعلمىمبصرحجاج محمد محمد ايمن هللا عبد174397

الغربيةالعلمىمبصرناصف على محمود الباسط عبد على174398

الغربيةالعلمىمبصرزايد سليمان مصطفى الفتاح عبد محمد174399

الغربيةالعلمىمبصراللطيف عبد شفيق اللطيف عبد على174400

الغربيةالعلمىمبصرالعشرى احمد الفتاح عبد احمد174401

الغربيةالعلمىمبصرالعاصى ابراهيم المطلب عبد فايق احمد174402

الغربيةالعلمىمبصرالخير ابو عبده محمد المنعم عبد174403

الغربيةالعلمىمبصرالقوى عبد محمد مصطفى محمد174404

الغربيةالعلمىمبصرعبده فتوح حمدى احمد174405

الغربيةالعلمىمبصررمضان الششتاوى الدين حسام ضياء174406

الغربيةالعلمىمبصرمحمد فتحى ماهر احمد174407

الغربيةالعلمىمبصرالمعداوى حسان توكل احمد174408

الغربيةالعلمىمبصرحسين الششتاوى صبحى هللا عبد174409

الغربيةالعلمىمبصرالوفا ابو محمد مسعد محمد174410

الغربيةالعلمىمبصرالديب فاروق هللا عبد احمد174411

الغربيةالعلمىمبصرسودان محمد جمال محمد احمد174412

الغربيةالعلمىمبصرحمام السيد السيد محمد عمر174413

الغربيةالعلمىمبصرحماد ابراهيم خالد محمد174414

الغربيةالعلمىمبصرسودان محمد جمال محمد محمود174415

الغربيةالعلمىمبصرالطوخى مصطفى محمد مصطفى174417

الغربيةالعلمىمبصرالسندى محمد زكريا يحيى174418

الغربيةالعلمىمبصرعقده السيد السيد احمد174419

الغربيةالعلمىمبصرالخنانى احمد محمد جمال اسامه174420

الغربيةالعلمىمبصرعلوه هللا عبد ابراهيم اسالم174421

الغربيةالعلمىمبصراحمد الدسوقى ابراهيم السيد174422

الغربيةالعلمىمبصرالنجا ابو محمود احمد محمد174423

الغربيةالعلمىمبصرحندق عامر عامر محمد174424

الغربيةالعلمىمبصرعزه محمد خالد محمود174425

الغربيةالعلمىمبصرزيدان بركات اشرف يحيى174426

الغربيةالعلمىمبصرناصف المتولى المتولى اشرف احمد174427
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ن328بابل شبرا

ن387بابل شبرا

ثانبابل شبرا

ن343العامرية

ثانالعامرية

ثانحجازى كفر

ن325دنوشر

ن325دنوشر

ن334تراب صفط

ن485تراب صفط

راسبتراب صفط

ثانالسجاعية

راسباالبشيط

ن344االبشيط

ن326االبشيط

ن337حسن محلة

ثانالمعتمدية

ن351المعتمدية

ثانالمعتمدية

ثانالمعتمدية

ثاندمرو

ن325دمرو

ثاندمرو

ثاندخميس كفر

ثاندخميس كفر

ثاندخميس كفر

ن340سمنود

ثانسمنود

ثانسمنود

ثانسمنود

ثانسمنود

راسبسمنود

راسبسمنود

ن331زياد محلة

ن326زياد محلة

ن325زياد محلة

ن329زياد محلة

ن350زياد محلة

ن330زياد محلة

ن342زياد محلة

ن354زياد محلة

ن335خلف محلة
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الغربيةالعلمىمبصرهرجه ابو احمد توفيق الشيشينى صالح174428

الغربيةالعلمىمبصرنقريش الحميد عبد سعد ايمن عادل174429

الغربيةالعلمىمبصرنوار مهدى ابراهيم احمد مهدى174430

الغربيةالعلمىمبصرعامر الشراكى عباس السيد مؤمن174431

الغربيةالعلمىمبصرنقريش حسن حسن حسن احمد174432

الغربيةالعلمىمبصرالعراقى الحميد عبد جالل السعيد ابراهيم174433

الغربيةالعلمىمبصرعيد الحميد عبد صالح محمد خالد احمد174434

الغربيةالعلمىمبصرالسالم عبد الدسوقى فتوح رضا احمد174435

الغربيةالعلمىمبصرالربعه محمود محمد رضا احمد174436

الغربيةالعلمىمبصرشحاته متولى السيد عادل احمد174438

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد حسن الحميد عبد احمد174439

الغربيةالعلمىمبصرالبرى مصطفى محمد عمر احمد174440

الغربيةالعلمىمبصرصالح السيد الشحات الحميد عبد بالل174441

الغربيةالعلمىمبصرالبرى مصطفى محمد عمر خالد174442

الغربيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد القادر عبد سعيد174443

الغربيةالعلمىمبصرطلبه السالم عبد عباس السالم عبد الدين عز174444

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى جابر حسنيين عمرو174445

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى شرف متولى اشرف متولى174446

الغربيةالعلمىمبصرالبراموى فوزى محمد حسن محمد174447

الغربيةالعلمىمبصرحسن السيد سميح محمد174448

الغربيةالعلمىمبصرالملط متولى محمد مصطفى محمد174449

الغربيةالعلمىمبصرالشبكه القادر عبد الرازق عبد خيرى محمود174450

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى السيد مسلم ابو محمد محمود174451

الغربيةالعلمىمبصرالفخرانى حسن احمد محمد محمود174452

الغربيةالعلمىمبصرالشحرى يوسف السيد يوسف محمود174453

الغربيةالعلمىمبصرالزعلوك مرزوق يوسف جمال يوسف174454

الغربيةالعلمىمبصرحسين السعيد الفتاح عبد محمد محمود174455

الغربيةالعلمىمبصرحسبو حسين يوسف نعيم يوسف محمد174456

الغربيةالعلمىمبصرعجيل على ممدوح جابر174457

الغربيةالعلمىمبصرالفقى العظيم عبد رجب الرحمن عبد174458

الغربيةالعلمىمبصربدوى الدين علم محمود محمد يسرى174459

الغربيةالعلمىمبصرالجاويش مصطفى الحميد عبد عادل174460

الغربيةالعلمىمبصرالطباخ السيد محمد احمد محمد174461

الغربيةالعلمىمبصرغزال عليوه صبحى ايمن محمد174462

الغربيةالعلمىمبصرمراد المطلب عبد هالل محمد174463

الغربيةالعلمىمبصروهدان كامل صبحى مصطفى174464

الغربيةالعلمىمبصربعلط الحليم عبد صالح الحليم عبد احمد174465

الغربيةالعلمىمبصرشكر العزيز عبد رضا هشام174466

الغربيةالعلمىمبصرغانم محمد السيد صالح احمد174467

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى ابراهيم ادهم عادل174468

الغربيةالعلمىمبصرالخولى زكى الرافع عبد الدين عصام محمد174469

الغربيةالعلمىمبصرالغيط ابو محمد السيد اسماعيل محرز174470
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ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ثانخلف محلة

ن325خلف محلة

ن369بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

راسببزفتى كشك

ن329بزفتى كشك

ن326بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن330بزفتى كشك

ن332بزفتى كشك

ن344بزفتى كشك

ن348بزفتى كشك

ن326بزفتى كشك

ن332بزفتى كشك

ن328بزفتى كشك

ن328بزفتى كشك

ن375بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن345بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ن329بزفتى كشك

ن326بزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانبزفتى كشك

ثانملس شبرا

ن491ملس شبرا

ثانشرشابة

ن325.5شرشابة

ن331شرشابة

ثانالسمالوية

ن343الرخا ميت

ن556.5العايشة

ن347العايشة

ثانسنباط

ثانسنباط

ن325سنباط

ن325سنباط
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الغربيةالعلمىمبصرغانم المحفوظ عبد عاطف زكريا174471

الغربيةالعلمىمبصرالمهدى المولى عبد رضا محمد174472

الغربيةالعلمىمبصرشفيق محمد عطيه محمد174473

الغربيةالعلمىمبصراالشقر يحى سعد يحى174474

الغربيةالعلمىمبصرعياد محمود محمد مصطفى174475

الغربيةالعلمىمبصرعصر البندارى هللا عبد محمد ايمن174476

الغربيةالعلمىمبصرشلبى الشناوى نعمان الحميد عبد محمد174477

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل مندور الونيس عبد ابراهيم منير174478

الغربيةالعلمىمبصرحماد احمد محمد ماهر محمود174479

الغربيةالعلمىمبصرالخضرى العاطى عبد محمد رجب يسرى174480

الغربيةالعلمىمبصرالجمل شفيق كرم صالح174481

الغربيةالعلمىمبصراالقرع على السيد امين174482

الغربيةالعلمىمبصرالخولى حامد محمد حامد174483

الغربيةالعلمىمبصرمحمد مسعد ايهاب الرحمن عبد174484

الغربيةالعلمىمبصرالشرشابى حسنى عاطف هللا عبد174485

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاب محمد العزيز عبد ابراهيم محمد174486

الغربيةالعلمىمبصرالحبشى احمد محمد محمد174487

الغربيةالعلمىمبصرالجزار السالم عبد محمد الرسول عبد احمد174488

الغربيةالعلمىمبصرجمعه المولى عبد البصير عبد غريب174490

الغربيةالعلمىمبصرخرشه محمد الكريم عبد طه محمد174491

الغربيةالعلمىمبصرحسين محمد المجيد عبد صبرى احمد174492

الغربيةالعلمىمبصرالعجان محمد احمد محمد احمد174493

الغربيةالعلمىمبصرزهران مرسى احمد هللا عبد احمد174494

الغربيةالعلمىمبصرالجمل احمد حسن سمير احمد174495

الغربيةالعلمىمبصرشلبى صالح اسماعيل عادل محمد174496

الغربيةالعلمىمبصرمدكور الحميد عبد الفتاح عبد محمد عمر174497

الغربيةالعلمىمبصرشلبى الحميد عبد حسن السيد حسن174498

الغربيةالعلمىمبصرحسن ابو الشهيد عبد على الشهيد عبد174499

الغربيةالعلمىمبصرالجيزاوى كمال السيد محمد كمال174500

الغربيةالعلمىمبصرالعباسى الحميد عبد ابراهيم ياسر174501

الغربيةالعلمىمبصرالفتاح عبد ابراهيم نبيل ابراهيم174502

الغربيةالعلمىمبصرزعير محمد هللا عبد رضا احمد174503

الغربيةالعلمىمبصرالتالوى الحبش احمد محفوظ اسالم174504

الغربيةالعلمىمبصرالشباسى عطيه فتوح شباسى عصام174505

الغربيةالعلمىمبصرجاهين التهامى هللا حسب صبرى محمد174506

الغربيةالعلمىمبصرالجمال الحكيم عبد محمد كرم محمد174507

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى حسن الشناوى سيد احمد174508

الغربيةالعلمىمبصرمراد مصطفى محمد مصطفى احمد174509

الغربيةالعلمىمبصرمدكور زيدان على صبحى على174510

الغربيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الجليل عبد المنعم عبد محمد174511

الغربيةالعلمىمبصرعمر القادر عبد طلبه السالم عبد محمود174512

الغربيةالعلمىمبصرالخواجه حواش احمد على محمود174513
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ن325سنباط كفر

ن337سنباط كفر

ن329سنباط كفر

ن325سنباط كفر

ثانسنباط كفر

ن325السنطة

ن379السنطة

ن335السنطة

ن446السنطة

ثانالسنطة

ن328بالى

ثاناشناواى

ن336اشناواى

ثاناشناواى

ثاناشناواى

ثاناشناواى

ن330اشناواى

ثانبالغربية بقلولة

ن346بالغربية بقلولة

ن367بالغربية بقلولة

ثانالزيات كفر

راسبالزيات كفر

ن371الزيات كفر

ن346الزيات كفر

ن336الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن327الزيات كفر

ن356الزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

راسبالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ثانالزيات كفر

ن327الحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

راسبالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة

ثانالحصة اكوة
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الغربيةالعلمىمبصرزعير ابراهيم مختار لؤى مختار174514

الغربيةالعلمىمبصرالشربتلى ابراهيم السيد ابراهيم السيد174515

الغربيةالعلمىمبصرشويته ابراهيم شريف محمد شريف174516

الغربيةالعلمىمبصربقر محمد سعد المنعم عبد محمد174517

الغربيةالعلمىمبصركامل ابراهيم السالم عبد احمد اشرف174518

الغربيةالعلمىمبصرصيام ابراهيم الموجود عبد عطا حسام174519

الغربيةالعلمىمبصرفراج الرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد محمد174520

الغربيةالعلمىمبصرطبيخ ابو عكاشه الحليم عبد رضا الحليم عبد174521

الغربيةالعلمىمبصرالصباغ القادر عبد المنعم عبد القادر عبد امير174522

الغربيةالعلمىمبصرالديب حمزه هللا جاد ابراهيم عادل174523

الغربيةالعلمىمبصربريك سعد حسن سعيد احمد174525

الغربيةالعلمىمبصرقنديل محمد عادل كرم174526

الغربيةالعلمىمبصراغا محمد الرحمن عبد عاطف174528

الغربيةالعلمىمبصرصيره ابو حسينى محمد محمود174529

الغربيةالعلمىمبصرالسخاوى حافظ حسانين جمال احمد174530

الغربيةالعلمىمبصربلتاجى هللا عبد عطيه والء اشرف174531

الغربيةالعلمىمبصرامان محمد محمد خليل طارق174532

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد هللا عبد محمد هللا عبد174533

الشيخ كفرالعلمىمبصرعتمان راضى جميل نادر174534

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد احمد الدين شمس174535

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف السيد محمد محمود174536

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الدين عز محمد الدين عز174537

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد ابراهيم محمود174539

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمتجلى عبد سعد حسن محمود174540

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ضاعن ابراهيم احمد174541

الشيخ كفرالعلمىمبصرقطب الحميد عبد محمد محمود174542

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعيد السيد راشد حسن حسام174543

الشيخ كفرالعلمىمبصرهالل رشاد ماهر محمد174544

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنعم عبد العظيم عبد فاروق محمود174545

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرسول عبد عثمان توكل محمود174546

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود عبده عاطف محمد174547

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمحاسن ابو محمد بركات محمد174548

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين ممدوح ناجى محمود174549

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد زكى سعد محمد174550

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى فوزى كمال محمود174551

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى المجيد عبد فاروق حسن اسامه174552

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان ابراهيم مدحت محمد174553

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد فتحى معتز الرحمن عبد174554

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوهاب عبد نعيم بسيونى محمد174555

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى محمود احمد محمود174556

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الغفور عبد محمد يوسف174557

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلحه السيد خالد احمد174558
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ن333الحصة اكوة

ن326ابيار

ثانقسطا

ثانقسطا

ن394قسطا

ثانقسطا

راسبقسطا

ثان(الوكيل عبدالرؤف) الدلجمون

ن335ابوالغر

ن388ابوالغر

ن325بسيون

ثانبسيون

ن350الغابة كتامة

ن327الغابة كتامة

ن339الحمام كفر

ن335الحمام كفر

ثانالحمام كفر

راسبكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

راسبكفرالشيخ

ن386كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن401كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن334كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن369كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن335كفرالشيخ
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد القوى عبد الناصر عبد القوى عبد174559

الشيخ كفرالعلمىمبصرماضى رمضان سعيد حذيفه174560

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد الفتوح ابو محمد خالد174561

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم السيد احمد174562

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم محمد سالم رضا محمد174563

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل الرازق عبد ابراهيم يوسف174564

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنعم عبد الحميد عبد معوض محمد174565

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد ابراهيم وسام174566

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه احمد فتحى اسالم174567

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد عرفات محمد احمد174568

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف بدير رمضان احمد174569

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرسى مرسى زكى احمد174570

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن محمد صبرى مصطفى174571

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف محمد فتيان محمد174572

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبيد الباعث عبد محمد عمرو174573

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد الكريم عبد سليم احمد174574

الشيخ كفرالعلمىمبصرالستارعلى عبد على هللا عبد174575

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى السيد رضا الرحمن عبد174576

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى اسماعيل الرحمن عبد عمر174577

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد الفتاح عبد مجدى محمد174578

الشيخ كفرالعلمىمبصرفايد محمد سعيد احمد174579

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد قاسم رضا محمد174580

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السيد محمد احمد174581

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان محمد محمد محمود174582

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكفورى الرؤف عبد السعيد حسام174583

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنسى توفيق فؤاد محمود174584

الشيخ كفرالعلمىمبصراليزيد ابو السيد اليزيد ابو مصطفى174585

الشيخ كفرالعلمىمبصربكر مصطفى السيد احمد174586

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج العاطى عبد فرج احمد174587

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى ابراهيم محمد احمد174588

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى جوهر محمد احمد174589

الشيخ كفرالعلمىمبصربسطويسى الغفار عبد محمد احمد174590

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزغل ابراهيم ابراهيم اسالم174591

الشيخ كفرالعلمىمبصرصحصاح العظيم عبد محمد اسماعيل174592

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السيد محمد السيد174593

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد سمير174594

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرجان نصار الناصر عبد طارق174595

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحايس طلحه هللا عبد طلحه174596

الشيخ كفرالعلمىمبصرادم طه رجب طه174597

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتوح ابو مصطفى راضى الرحمن عبد174598

الشيخ كفرالعلمىمبصرخلفه الحميد عبد محمد الغنى عبد174599

الشيخ كفرالعلمىمبصرالباقى عبد محمد محمد الكريم عبد174600
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ثانكفرالشيخ

ن346كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن356كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن355كفرالشيخ

ن346كفرالشيخ

ن357كفرالشيخ

ن381كفرالشيخ

ن351كفرالشيخ

ن370كفرالشيخ

ن341كفرالشيخ

ن350كفرالشيخ

ن335كفرالشيخ

ن325كفرالشيخ

ن357كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن346كفرالشيخ

ن358كفرالشيخ

ن332كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ن328كفرالشيخ

ن344كفرالشيخ

ثانكفرالشيخ

ثانمسير

ثانمسير

ثانمسير

ثانمسير

ثانمسير

ن358مسير

ن333مسير

ثانمسير

ثانمسير

ثانمسير

ثانمسير

ثانمسير

ثانمسير

ثانمسير

ثانمسير
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الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم ابراهيم هللا عبد174601

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد غازى محمد المجيد عبد174602

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد عيسى موسى عمرو174603

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد ابراهيم محمد174604

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل محمد ابراهيم محمد174605

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد ابراهيم محمد174606

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد محمد حمدى محمد174607

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو احمد سيد محمد174608

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد حسين المعطى عبد محمد174609

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار محمد محمود محمد174610

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى ابو هللا عبد حماده محمود174611

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشهاوى عيد دياب محمود174612

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود الجوهرى سامى مصطفى174613

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحسينى احمد سعد مصطفى174614

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى يوسف متولى يوسف174615

الشيخ كفرالعلمىمبصرالماريه محمد محمد محمد احمد174616

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفيشاوى السيد رفعت سامح174617

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى السيد السيد محمد174618

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان السيد مجدى محمد174619

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد مصباح محمود محمد174620

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم مصطفى هالل اسالم174621

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهادى عبد الستار عبد محمد بهاء174622

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد هللا عبد مجدى هللا عبد174623

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبسيونى محمد مصطفى هللا عبد174624

الشيخ كفرالعلمىمبصرنبيه السعيد محمد عصام174625

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجوهرى الفتاح عبد ماهر على174626

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى هللا عبد على فارس174627

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمد حسين محمد174628

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل محمد رضا محمد174629

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محسن سعد محمد174630

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد شريف محمد174631

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمد فراج محمد174632

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد بسيونى هالل محمد174633

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد حميده جمعه محمود174634

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد محمود مصطفى174635

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسانين السيد الشحات يحيى174636

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى القوى عبد بسيونى احمد174637

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد مختار محمد احمد174638

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد السعيد راغب174639

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرشيدى السيد عبده طه174640

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى المنصف عبد رضا المنصف عبد174641

الشيخ كفرالعلمىمبصرفيود الواحد عبد عزت على174642
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد ابراهيم احمد محمد174643

الشيخ كفرالعلمىمبصرذكى على محمد محمد174644

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد حمدى حليم مصطفى174645

الشيخ كفرالعلمىمبصرمسعود العال ابو محمد احمد174646

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى العليم عبد رأفت محمد174647

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود بدر محمود174648

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان ابراهيم شعبان محمود174649

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم السعيد مدحت محمود174650

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى بهجت السيد كريم174651

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد بسيونى ابراهيم احمد174652

الشيخ كفرالعلمىمبصرراضى سعد رضا احمد174653

الشيخ كفرالعلمىمبصربهنسى احمد عادل احمد174654

الشيخ كفرالعلمىمبصرراضى موسى محمد احمد174655

الشيخ كفرالعلمىمبصربهنسى سعد فكرى ابراهيم174656

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد العزيز عبد محمد العزيز عبد174657

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد ابو عالم محمد عالم174658

الشيخ كفرالعلمىمبصرشنب ابو بدير حسان ماهر174659

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى بهجت السيد محمد174660

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل القوى عبد صبحى محمد174661

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود صالح حسام محمود174662

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجنادى منصور ايمن منصور174663

الشيخ كفرالعلمىمبصربهنسى السيد جمال وليد174664

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطويله المولى عبد محمد وليد174665

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحيم عبد السيد بدر احمد174666

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى هللا عبد ماهر بالل174667

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد حامد نعيم محمد174668

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى احمد ناصر محمود174669

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد المطلب عبد المطلب عبد عمر174670

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد الحى عبد اسامى ابراهيم174671

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعليم عبد صبحى ايمن احمد174672

الشيخ كفرالعلمىمبصربدير احمد صبحى عالء174674

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم النبى حسب محمود محمد174675

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد الهادى عبد محمد سامح174676

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد السيد محمد174677

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد المجيد عبد صبحى بالل174678

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن اسماعيل محمد يوسف174679

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد اسماعيل ابراهيم احمد174680

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن حسن احمد احمد174681

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد حسن احمد174682

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ابراهيم عيد احمد174683

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد على فتحى احمد174684

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد جمال اسالم174685
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الشيخ كفرالعلمىمبصرحنفى ابراهيم محمد الحسين174686

الشيخ كفرالعلمىمبصرحنفى ابراهيم محمد حسن174687

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد هللا عبد السعيد هللا عبد174688

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد الستار عبد محمود هللا عبد174689

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسانين حسن ابراهيم عمرو174690

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم السعيد كريم174691

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد عادل رؤف ماهر174692

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجيد عبد غازى احمد محمد174693

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد محمد خميس محمد174694

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمود رمزى محمد174695

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى بسيونى على محمد174696

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر فرج محمد محمد174697

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود ابراهيم مصطفى174698

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد محمد السيد مصطفى174699

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم ربيع مصطفى174700

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم مغازى النبى عبد مصطفى174701

الشيخ كفرالعلمىمبصرمفرحى العاطى عبد الرؤف عبد هشام174702

الشيخ كفرالعلمىمبصرحامد الحميد عبد صالح وليد174703

الشيخ كفرالعلمىمبصراليزيد ابو محمد معروف ابراهيم174704

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد ابراهيم محمد احمد174705

الشيخ كفرالعلمىمبصراليزيد ابو ربيع محمد اسامه174706

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى النبى عبد احمد عمرو174707

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم محمد السعيد محمد174708

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمد محمود محمد174709

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد السيد هشام174710

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود محمد الجواد عبد محمد عبده174711

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد السيد ماضى السيد174712

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد القادر عبد محمد امير174713

الشيخ كفرالعلمىمبصرحامد محمد السعيد حامد174714

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسينى الحميد عبد سعد خالد174715

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل حسن محمد الرحمن عبد174716

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعبد الفتاح عبد هللا عبد محمد174717

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسباعى جمال مصطفى محمد174718

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود محمد عالم يوسف174719

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمود شعبان محمد174720

الشيخ كفرالعلمىمبصرزقزوق محمد محمود حسنى ابراهيم174721

الشيخ كفرالعلمىمبصراالسعد ابو على على جابر احمد174722

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقفاص الشرنوبى سعد سعد احمد174723

الشيخ كفرالعلمىمبصرخزيمى احمد محمد مسعود احمد174724

الشيخ كفرالعلمىمبصرالريس الرحمن عبد عطيه يونس احمد174725

الشيخ كفرالعلمىمبصرشنب ابو الصاوى السعيد محمد السيد174726

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم عطيه الرحمن عبد174727
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الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد سيد ابراهيم محمد174728

الشيخ كفرالعلمىمبصرالريس الرحمن عبد عطيه نشأت محمد174729

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم عبده محمود عبده محمود174730

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين شرف محمد محمد محمد محمود174731

الشيخ كفرالعلمىمبصرطباله محمد على السيد نصر174732

الشيخ كفرالعلمىمبصربرغوث البرنس حامد وليد174733

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرمسيسى الفتاح عبد محمد محمد174734

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجزار ابراهيم كمال محمد174735

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقيم احمد عطيه صبحى محمد174736

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل العزيز عبد خليل محمد174737

الشيخ كفرالعلمىمبصرزمره السيد ايمن محمد مصطفى174738

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد رزق الدين بهى ابراهيم ابراهيم174739

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاللى ابو ابراهيم عبده محمد احمد174740

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى محمد احمد محمد اسالم174741

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفيومى على محمد ممدوح ايهاب174742

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن محمود على عادل صدقى174743

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن يوسف عامر جمعه عامر174744

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعودى مصباح هللا عبد مصباح هللا عبد174745

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجيد عبد العاطى عبد محمد محمد على174746

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم بدران محمود محمد فتحى174747

الشيخ كفرالعلمىمبصرامبابى سعيد على الشحات محمد174748

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم حفنى اسماعيل جمال محمد174749

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن العزيز عبد حسن نبيل محمد174750

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد سعد الصمد عبد محمد174751

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود محمد السيد ابراهيم محمد174752

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى السيد السالم عبد محمد174753

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصاوى محمد على محمد174754

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتا محمد محمد احمد محمد174755

الشيخ كفرالعلمىمبصرسرور عيسى الدين صالح عيسى صالح174756

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن يوسف عامر جمال احمد174757

الشيخ كفرالعلمىمبصرودن ابراهيم ابراهيم جمعه ابراهيم174758

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد مغازى احمد سيد ابراهيم174759

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج ابراهيم مسعود ابراهيم احمد174760

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج زيد ابو على حماد احمد174761

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل احمد سيد عطيه على احمد174762

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحشاش قطب المنعم عبد قطب احمد174763

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى عبده ابراهيم محمد احمد174764

الشيخ كفرالعلمىمبصرعزيبه درويش محمد محمد احمد174765

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن المعطى عبد حامد االمير174766

الشيخ كفرالعلمىمبصرزرد ابو السيد السعيد ابراهيم السعيد174767

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم مجاهد مجاهد هللا عبد بدر174768

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنضر ابو حسن قطب حسن حسام174769
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالباجورى محمد حسن هللا عبد حسام174770

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد محمد على خالد174771

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى السيد شعبان الشحات شعبان174772

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى مصطفى ابراهيم فتحى محمد شعبان174773

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى ابراهيم حامد ابراهيم عادل174774

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد غانم الكريم عبد عزمى هللا عبد174775

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى بسيونى على الحسينى على هللا عبد174776

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر جمعه مصباح هللا عبد174777

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغمرى سعد الهادى عبد عزوز الهادى عبد174778

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم احمد عبده المنشاوى عبده174779

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعير حسن سعد الشحات عالء174780

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد ابراهيم مرسى عالء174781

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاد على على الشحات على174782

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف احمد على فؤاد على174783

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى الجواد عبد عيسى محمد عيسى174784

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد جمال زغلول فاروق174785

الشيخ كفرالعلمىمبصرجوهر محمد حمدى محمد كمال174786

الشيخ كفرالعلمىمبصردرباله السعيد محمد السعيد محمد174787

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى رمضان كامل حمدى محمد174788

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتله الهادى عبد يوسف سامى محمد174789

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجيد عبد المجيد عبد الحميد عبد محمد174790

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمد على محمد174791

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرعى بدر ابراهيم الكريم عبد محمود174792

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى رمضان كامل عدلى محمود174793

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج على الكيالنى على محمود174794

الشيخ كفرالعلمىمبصرمدكور بريك على سعد مصطفى174795

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم محمد فهمى هللا عبد مصطفى174796

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى الهادى عبد هللا عبد محمد مصطفى174797

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد جميل ياسر174798

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسنهورى مصطفى ياسين مصطفى ياسين174799

الشيخ كفرالعلمىمبصردرويش الغفار عبد اليزيد ابو جمال احمد174800

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضارى ابراهيم احمد محمد السيد174801

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيشه ابو ابراهيم المعاطى ابو محمد الشعراوى174802

الشيخ كفرالعلمىمبصرمشعل هللا فتح رأفت اشرف174803

الشيخ كفرالعلمىمبصرزهره محمد المعاطى ابو صابر امين174804

الشيخ كفرالعلمىمبصرريه محمد هللا عبد رجب ايمن174805

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه شحاته رجب باسم174806

الشيخ كفرالعلمىمبصرعاشور الفتاح عبد عزمى ياسر حسام174807

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه محمد احمد مجدى عمر174808

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقطان محمود المحسن عبد كامل174809

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان الفتوح ابو الاله عبد كريم174810

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى محمد محمد ابراهيم محمد174811
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الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور السيد فتحى السيد محمد174812

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى احمد بدير سعد محمد174813

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور محمد العال عبد صالح محمد174814

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى كمال عوض طارق محمد174815

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد كامل مصباح نشأت محمد174817

الشيخ كفرالعلمىمبصرزامل محمد الغنى عبد الجيد عبد امير174818

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف عطيه السعيد محمد عطيه على174819

الشيخ كفرالعلمىمبصررضوان محمود الحى عبد هشام محمد174820

الشيخ كفرالعلمىمبصرشادى محمد على حسن174821

الشيخ كفرالعلمىمبصرحامد سعد محمود محمد174822

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعوضى حلمى رشاد عادل174823

الشيخ كفرالعلمىمبصرغزال فرج محمد الدين نور محمد174824

الشيخ كفرالعلمىمبصرشهاب محمد عثمان يحى مبروك174825

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقادر عبد ابراهيم محمد محمد174826

الشيخ كفرالعلمىمبصرعاشور احمد سيد العزيز عبد الحسن محمد174827

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاد السالم عبد رمضان محمد174828

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد سيد المنعم عبد سفيان174829

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكيالنى يونس محمد عيد صفوان174830

الشيخ كفرالعلمىمبصرخميس الهادى عبد محمد خميس محمد174831

الشيخ كفرالعلمىمبصركواسه هارون السيد عبد شريف احمد174832

الشيخ كفرالعلمىمبصرالناعم غريب غريب عماد جمال174833

الشيخ كفرالعلمىمبصراالحول احمد سعد محمد174834

الشيخ كفرالعلمىمبصراالحول محمد احمد صالح محمد174835

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحافظ عبد محمود سامى محمود174836

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين على المعطى عبد محمد الدين على محمد174837

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحيرى ابراهيم فيصل ابراهيم السعودى174838

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزقه ابراهيم على محمد حسن حسام174839

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد عزيزى ابراهيم محمد ابراهيم174840

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى محمد رشاد محمد اسماعيل174841

الشيخ كفرالعلمىمبصررضوان محمد احمد احمد174842

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد عباس حسن محفوظ حسن174843

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقاضى مصطفى المنعم عبد السعيد خضر174844

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد احمد خليفه حسنى خليفه174845

الشيخ كفرالعلمىمبصرشيحه العال عبد محمد محمد ضياء174846

الشيخ كفرالعلمىمبصربكر اسماعيل محمد شعبان العال عبد174847

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقن السيد احمد محمد على عالء174848

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد عوض محمد عوض174849

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد على منظم حلمى محمد174850

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزهيرى محمد على سعد محمد174851

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقبالوى يوسف السيد شعبان محمد174852

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا سعد محمد على على محمد174853

الشيخ كفرالعلمىمبصرياسين الرازق عبد عاطف ابراهيم محمود174854
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الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى ابراهيم محمد ابراهيم محمود174855

الشيخ كفرالعلمىمبصرغالى محمد محمد محمد مؤمن174856

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر ابو ابراهيم عمر هادى174857

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد السيد الحارس عبد سالمان174858

الشيخ كفرالعلمىمبصرزويل محمد الكريم عبد عاطف محمد174859

الشيخ كفرالعلمىمبصرقداده قطب على محمد174860

الشيخ كفرالعلمىمبصرنوح محمد محمد عالء احمد174861

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدخيلى مقرحى الحميد عبد الدمرداش اسالم174862

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمال على يوسف محمد احمد174863

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمزين ابراهيم احمد ابراهيم174864

الشيخ كفرالعلمىمبصرصبح محمد السعيد طلعت باسم174865

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيمه ابو ابراهيم محمد على حمدى174866

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم يوسف مبروك برهامى خالد174867

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد سعد يوسف فريد سامى174868

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد هللا عبد174869

الشيخ كفرالعلمىمبصرشرابى على حسن على مأمون174870

الشيخ كفرالعلمىمبصرنوح محمد محمد عالء محمد174871

الشيخ كفرالعلمىمبصرخالف الحى عبد عامر عاطف محمد174872

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد حامد الكريم عبد سعد محمد174873

الشيخ كفرالعلمىمبصرغانم عطيه كامل محمود محمود174874

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعتيقى يوسف على محمد174875

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسنور محمد الواحد عبد محمد174876

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور محمد محمد سمير محمد174877

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه محمود عادل محمد174878

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوق قطب مجدى احمد174879

الشيخ كفرالعلمىمبصراالختيار اللطيف عبد احمد اسامه174880

الشيخ كفرالعلمىمبصررجب السيد السالم عبد محسن اسامه174881

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطاب حجازى سعد اسالم174882

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار احمد محمد المنعم عبد السيد174883

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيدان احمد السعيد حسام174884

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل صالح السيد الرحمن عبد174885

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان على الدين عز خيرى فارس174886

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده قطب بدوى محمد174887

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى على محمد فوزى محمد174888

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين جمال مصطفى المنعم عبد السيد نادر174889

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبرماوى خلف الحى عبد ابراهيم هيثم174890

الشيخ كفرالعلمىمبصردبوس الحميد عبد محمود احمد174891

الشيخ كفرالعلمىمبصربخاتى رزق الرازق عبد سعيد هللا عبد174892

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحيم عبد محمود محمد محمد174893

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد ابراهيم فوزى ابراهيم174894

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطبجى مصطفى الشاملى بسيونى احمد174895

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد محمد السعيد رجب احمد174896
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالطنطاوى حامد مصطفى التواب عبد حلمى174897

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنوفى هللا عبد هللا عوض محمد العزيز عبد174898

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزعويلى حسن الفتوح ابو عمار174899

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى محمود شهاوى محمود مصطفى174900

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم محمد عرفه محمد الرحمن عبد174901

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاد هللا عبد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد174902

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى يوسف ابراهيم على عمرو174903

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم محمد رفعت الرحمن عبد174904

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سليمان مصطفى ابراهيم احمد174905

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنام عشرى الرفاعى السعيد احمد174906

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحليم عبد يوسف سعد احمد174907

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم العال عبد الخالق عبد محمد احمد174908

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد احمد بالل174909

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل مغازى محمد احمد شريف174910

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار المغازى على الشحات طلعت174911

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم حافظ بدوى محمد الرحمن عبد174912

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم بدير ابراهيم محمد هللا عبد174913

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد احمد معداوى محمود هللا عبد174914

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقصاص الخالق عبد المعطى عبد محمد على174915

الشيخ كفرالعلمىمبصرجابر محمد العزيز عبد عمر174916

الشيخ كفرالعلمىمبصرريه ابو على عيسى خالد محمد174917

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتح ابو محمد خالد محمد174918

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد محمد خالد محمد174919

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشهاوى احمد ابراهيم الرازق عبد محمد174920

الشيخ كفرالعلمىمبصرشنب على سعد هللا عبد محمد174921

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبروك الفتاح عبد الحليم عبد عرفه محمد174922

الشيخ كفرالعلمىمبصرهليل الحميد عبد مسعد عالء محمد174923

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى سالمه كرم محمد174924

الشيخ كفرالعلمىمبصرطوالن حامد مدحت محمد174925

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود محمود رأفت محمود174926

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد فوزى الفتاح عبد محمود174927

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد الونيس عبد محمد محمود174928

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى عطا سليمان السيد مصطفى174929

الشيخ كفرالعلمىمبصرصقر ابراهيم الصمد عبد محمود نصر174930

الشيخ كفرالعلمىمبصربشير محمد احمد محمد174931

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين شمس توفيق مسعود احمد174932

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسنين متولى الجواد عبد محمد حاتم174933

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود عالم طارق174934

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد سميح عماد الرحمن عبد174935

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد حامد رمضان مصطفى174936

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد محمد ابراهيم174937

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه احمد ابراهيم على ابراهيم174938
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ثانصروه

ن329صروه

ثانصروه

ثانصروه

راسبقونة

ثانقزمان

راسبقزمان

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن346الكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن326الكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن350الكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن332الكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن340الكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن326الكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن325.5الكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن325الكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

راسبالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن325الكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ثانالوزارية

ثانالوزارية
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى سليمان ابراهيم ماهر احمد174939

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى محمد خضر محمد انور174941

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى محمد محمود خالد174942

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد هللا عبد الفتاح عبد العزيز عبد174943

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى الفتاح عبد الحى عبد محمد هللا عبد174944

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف الجواد عبد محمد مدحت محمد174945

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل وفيق محمد محمد محمود174946

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم بسيونى عيد بسيونى بسام174947

الشيخ كفرالعلمىمبصرحوش محمد الجواد عبد جمال السيد174948

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ابراهيم المنعم عبد اسماعيل عمرو174949

الشيخ كفرالعلمىمبصرذيدان محمد السعيد محمد خالد174950

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين زايد سالم السيد سالم174951

الشيخ كفرالعلمىمبصرخميس على عصام عمر174952

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل احمد الشناوى السيد محمود174953

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف ابراهيم على المنعم عبد احمد174954

الشيخ كفرالعلمىمبصرشهبه ابو رمضان يوسف ماجد احمد174955

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجناينى محمود السعيد احمد السعيد174956

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمد محمد بدير محمد السيد174957

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشامى السيد فرج الشامى174958

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحيم عبد محسب السعيد محسب174959

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشامى فرج محمد سعد محمد174960

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد عبد محمد احمد صبحى محمد174961

الشيخ كفرالعلمىمبصرزهران غازى محمد محمود174962

الشيخ كفرالعلمىمبصرطالب ابو نصر الفتاح عبد الباقى عبد مصطفى174963

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى سليمان زهير يوسف174964

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد احمد النبى عبد مسعد محمد174965

الشيخ كفرالعلمىمبصرجادو على محمد عطيه محمود174966

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشاملى محمود مغازى محمود174967

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطرينى سعد سعد محمد محمد الدين حسام174968

الشيخ كفرالعلمىمبصرناجى محمد على محمد الرحمن عبد174969

الشيخ كفرالعلمىمبصرغراب الكريم عبد محمد الكريم عبد الواحد عبد174970

الشيخ كفرالعلمىمبصرشنب ابو على صابر محمد عمرو174971

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماشه محمد محمد الحارس محمد174972

الشيخ كفرالعلمىمبصركدش حسين هللا عطا حسنى محمد174973

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو حسن عصام محمد174974

الشيخ كفرالعلمىمبصرجنديه ابو حسين نصر وليد174975

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنعمانى محمد السالم عبد عاطف احمد174976

الشيخ كفرالعلمىمبصرغراب احمد الحميد عبد محمد احمد174977

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى مطاوع محمد محمد احمد174978

الشيخ كفرالعلمىمبصرخلف مصطفى حسن محمد احمد174979

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور محمد مرسى صالح حمزه174980

الشيخ كفرالعلمىمبصردردير محمد على محمد على174981
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ن362الوزارية

ثانالوزارية

ثانالوزارية

ثانالوزارية

ن389الوزارية

ثانالوزارية

ثانالوزارية

ثانالوزارية

ثانالوزارية

ثانالوزارية

ثانالشيخ بكفر بقلولة

ن330الشيخ بكفر بقلولة

ن339الشيخ بكفر بقلولة

ن360الشيخ بكفر بقلولة

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ن362الرصيف

ن343الرصيف

ن334الرصيف

ثانالرصيف

ثانالرصيف

ن338الرصيف

ن343الرصيف

ثانالرصيف

ثانالجديدة الوزارية

ثانالجديدة الوزارية

ن374الجديدة الوزارية

ن384فوه

ثانفوه

ن335فوه

ن341فوه

ن358فوه

ن352فوه

ن325فوه

ن421فوه

ن587السالمية

ن338السالمية

ثانالسالمية

ثانالسالمية

ن349السالمية

ثانالسالمية
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الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم على ماهر عمر174982

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبربرى احمد ابراهيم محمد محمد174983

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدناصورى كمال الناصر عبد محمد174984

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى محمد عباس اسماعيل هللا عبد174985

الشيخ كفرالعلمىمبصرطباله سعد صبرى هللا عبد174986

الشيخ كفرالعلمىمبصرفليفل كيالنى حيطاوى على محمد174987

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقلشى السالم عبد على الهادى عبد جالل احمد174988

الشيخ كفرالعلمىمبصربكر عمر الوهاب عبد الذغبى ادهم174989

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد المعطى عبد عباس شعبان حسين174990

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى محمد الحميد عبد على الحميد عبد174991

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعيد الحى عبد السيد الرحمن عبد174992

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو بسيونى محمد مصطفى محمد174993

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرحات حسن معوض حسن محمود174994

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر حامد محمد بدر جمعه مروان174995

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحلوجى احمد سيد محمد محمد اسالم174996

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد على محمود صبحى احمد174997

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمد المنعم عبد السيد محمد174998

الشيخ كفرالعلمىمبصربدير محمد السيد جمعه ايهاب174999

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى محمد احمد عادل احمد175000

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقادر عبد حامد السيد عامر السيد175001

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشوادفى على احمد جمعه175002

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى المولى عبد محمد حسام175003

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد السيد ابراهيم محمد هللا عبد175004

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار يوسف محمد هللا عبد175005

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجيد عبد على ياسر كريم175006

الشيخ كفرالعلمىمبصرالليثى السيد محمد عزت محمد175007

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبدرى يوسف محمد نعيم محمد175008

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشناوى على العزيز عبد الوهاب عبد مصطفى175009

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد احمد الخالق عبد نادر175010

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف محمد احمد محمود احمد175011

الشيخ كفرالعلمىمبصرغريب غازى العاطى عبد اسماعيل175012

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمغازى كامل صادق محمد175013

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم175014

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد هللا عبد نصر السيد اسالم175015

الشيخ كفرالعلمىمبصرعويضه ابراهيم ابراهيم حمدى حسام175016

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى عطيه السيد عمرو175017

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزهدانى عبده محمد خالد محمد175018

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى على شعيب القادر عبد محمود175019

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمد مصطفى175020

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد الرحيم عبد محمد نبيل175021

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان مخلوف محمد جمال175022

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسباعى محمد العزيز عبد حمدى175023
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ن344السالمية

ن352السالمية

ثانمطوبس

ثانبكار بنى

ثانبكار بنى

ن325بكار بنى

ثانبيال

ثانبيال

ثانبيال

ثانبيال

ن337بيال

ثانبيال

ن325بيال

ثانبيال

راسببيال

راسبكفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ثانكفرالجرايدة

ن348الطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ن356الطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ن356.5الطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ن342الطويل الكوم

ن347الطويل الكوم

ن337الطويل الكوم

ثانالطويل الكوم

ن354الحامول

ن350الحامول

ثانالحامول

ثانالحامول

ثانابوسكين

راسبابوسكين

ن349ابوسكين

ن332ابوسكين

ن455ابوسكين

ثانابوسكين

ن335ابوسكين

ثانبلطيم

ثانبلطيم
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الشيخ كفرالعلمىمبصرسكين عطوه عوض عطوه عدى175024

الشيخ كفرالعلمىمبصرعزام حسن على السعيد على175025

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود سعد محمود خالد ابراهيم175026

الدقهليةالعلمىمبصرحسن متولى رمضان خالد الرحمن عبد175027

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود رجب محمود الرحمن عبد175028

الدقهليةالعلمىمبصرسليم الدسوقى بدران بدر عصام175029

الدقهليةالعلمىمبصرجعفر احمد عباس سعيد محمد175030

الدقهليةالعلمىمبصرعلى قناوى على محمد175031

الدقهليةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد السيد لطفى محمد175032

الدقهليةالعلمىمبصرالشويحى العزيز عبد هالل ايمن اسامه175033

الدقهليةالعلمىمبصرالشوربجى محمد جمعه الشوربجى محمد لؤى175034

الدقهليةالعلمىمبصرالحارون احمد ابراهيم المرسى هللا عبد175035

الدقهليةالعلمىمبصرسليم السيد مسعد مسعد محمد175036

الدقهليةالعلمىمبصرقابيه حسين محمد صالح رضا175037

الدقهليةالعلمىمبصرفوده ابراهيم محمد محمد اسالم175038

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد على الكريم عبد احمد175039

الدقهليةالعلمىمبصرعماشه المجيد عبد اسماعيل محمود175040

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود عبده فهمى مصطفى خالد175041

الدقهليةالعلمىمبصرالخير ابو المعطى عبد خليل السيد احمد175042

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد السيد رضا احمد175043

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان المرسى ناصف عزمى هشام175044

الدقهليةالعلمىمبصرحسن يوسف حسن محمد وليد175045

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد السعيد محمد ايمن محمود175046

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد ناصف محمد تامر السيد175047

الدقهليةالعلمىمبصرموسى السعيد محمد رضا محمد175048

الدقهليةالعلمىمبصرالغندور حسن محمد عماد محمد175049

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى صبره طه السيد احمد175050

الدقهليةالعلمىمبصرالنجا ابو حسن مصباح حسن احمد175051

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السعيد حامد احمد محمد175052

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم نعيم ابراهيم نعيم175053

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى محمد محمد السعيد175054

الدقهليةالعلمىمبصرميره على طلبه معوض محمد احمد175055

الدقهليةالعلمىمبصرالفضالى هللا عبد مصطفى احمد الرحمن عبد175056

الدقهليةالعلمىمبصرالفقى اسماعيل على صبرى عمرو175057

الدقهليةالعلمىمبصرمسلم السيد الحليم عبد جمال محمد175058

الدقهليةالعلمىمبصرالنجار اسماعيل السيد رضا محمود175059

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد على محمود حسن ابراهيم175060

الدقهليةالعلمىمبصرالديب على احمد رجب احمد175061

الدقهليةالعلمىمبصرالشحات محمد السيد حسام175062

الدقهليةالعلمىمبصررضوان احمد عطيه الحكيم عبد حسن175063

الدقهليةالعلمىمبصرخليفه محمود صديق مجدى الرحمن عبد175064

الدقهليةالعلمىمبصراحمد فهمى محمد لطفى محمد صالح محمد175065
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ثانبلطيم

ثانبلطيم

ن404المنصورة

راسبالمنصورة

ثانالمنصورة

ثانالمنصورة

ثانالمنصورة

ثانالمنصورة

ن396المنصورة

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

ن325الحجر اويش

ثانالحجر اويش

ثانالحجر اويش

راسبطناح

ن346شها

ثانتلبانة

ن345نقيطة

ن325نقيطة

ثانالبرامون

ن347الشافعى االمام

ن359.5الشافعى االمام

ن367العز برق

ن335العز برق

ن346العز برق

ن326النموذجى المنصورة

ن360النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ن339النموذجى المنصورة

ثانعلى ميت

ن373غمر ميت

ثانغمر ميت

ثانغمر ميت

ن437غمر ميت

ثانغمر ميت

ثانيعيش ميت

ثانيعيش ميت

ن363يعيش ميت

ثانيعيش ميت

ن355يعيش ميت

ثانيعيش ميت
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الدقهليةالعلمىمبصرالحليم عبد عنانى احمد عنانى175066

الدقهليةالعلمىمبصرعبده يوسف محمد حامد محمود عبده175067

الدقهليةالعلمىمبصرالحنجور حجازى الصادق عبد مصطفى محمد175068

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد السيد احمد سمير محمد احمد175069

الدقهليةالعلمىمبصرهالل راغب الوهاب عبد هالل عمر175070

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى ابراهيم على الرحمن عبد ابراهيم محمد175071

الدقهليةالعلمىمبصرحفنى محمد محمد طلعت احمد175072

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد على سامى على175073

الدقهليةالعلمىمبصرعقل الوهاب عبد عقل حسينى محمد175074

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد مصطفى محمد الرحمن عبد175075

الدقهليةالعلمىمبصرالعزب محمد العزب احمد175076

الدقهليةالعلمىمبصرشهبوب على حافظ محمد احمد175077

الدقهليةالعلمىمبصرحجازى محمد على احمد سيد الحفيظ عبد175078

الدقهليةالعلمىمبصرسالم حامد صديق حامد محمد175079

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد فكرى الحميد عبد محمود175080

الدقهليةالعلمىمبصرالبدوى احمد السيد احمد175081

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد خليل محمد احمد175082

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد توفيق السيد ايهاب175083

الدقهليةالعلمىمبصرحسن فوزى احمد فوزى175084

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد محمد محمود عمرو175085

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد جمعه السيد محمد175086

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد السعيد احمد محمود175087

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد سامى هللا عبد احمد175088

الدقهليةالعلمىمبصرالباسط عبد محمد محسن محمد175089

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد رمضان احمد شعبان175090

الدقهليةالعلمىمبصردرويش احمد الشبراوى احمد175091

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد اسماعيل السيد ايمن175092

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عيد محمد حاتم175093

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود السيد احمد محمود175094

الدقهليةالعلمىمبصرجوهر ابراهيم احمد السعيد سعيد ابراهيم175095

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد خضر رمضان احمد175096

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد على مصطفى محمد الشحات معاذ175097

الدقهليةالعلمىمبصريوسف على يوسف تامر يوسف175098

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد اسماعيل رفعت احمد175099

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد ممدوح محمد175100

الدقهليةالعلمىمبصرمرسى محمد احمد سيد هللا عبد175101

الدقهليةالعلمىمبصرالديب عزت صالح خالد175102

الدقهليةالعلمىمبصرالحناوى السعيد موسى محمد175103

الدقهليةالعلمىمبصرالبانوبى مصطفى رمضان احمد175104

الدقهليةالعلمىمبصرمدينه عطيه الفتاح عبد صالح احمد175105

الدقهليةالعلمىمبصركساب عطيه وفيق محمد اسامه175106

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عطيه احمد محمد175107
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ثانيعيش ميت

ثاناتميدة

ثاناتميدة

ثانالنور كوم

ن580النور كوم

ثانالنور كوم

ثانبالدقهلية الرحمانية

ثانبالدقهلية الرحمانية

ثانبالدقهلية الرحمانية

ن345االشراف تفهنا

ن325.5دماص

ثاندماص

ثاندماص

ثاندماص

ن332هالل الشيخ كفر

ن325السنبالوين

ن339السنبالوين

ن364السنبالوين

ثانالسنبالوين

ن325السنبالوين

ن385السنبالوين

ن333.5الزهايرة

ن325شبراهور

ن407شبراهور

راسبشبراهور

ن325المقاطعة

ثانالمقاطعة

ثانالمقاطعة

ثانالمقاطعة

ثانالبالمون

راسبالبالمون

ن352البالمون

ن351البالمون

ن325الحصاينة

ن353الحصاينة

ن348عزام كفر

ن347.5ابوالحسين ميت

ن325ابوالحسين ميت

ثانابوالحسين ميت

ن482العنب ابوداود

ن325العنب ابوداود

ثانالعنب ابوداود
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الدقهليةالعلمىمبصرالرحيم عبد ابراهيم رمضان اسالم175108

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد انور محمود175109

الدقهليةالعلمىمبصرعلى معوض ابراهيم عالء175110

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد عصام اسامه175111

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد احمد محمد175112

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى الشحات الشحات محمد175113

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى العوضى محمود محمد175114

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد زكى هللا عبد175115

الدقهليةالعلمىمبصربدر هللا فتح مجدى محمد175116

الدقهليةالعلمىمبصرعطا محمد عطا ابراهيم175117

الدقهليةالعلمىمبصريسن على حامد محمد محمد ايمن175118

الدقهليةالعلمىمبصرالمهندس مصطفى المعز عبد فتحى175119

الدقهليةالعلمىمبصرصالح محمد حسن الستار عبد مسعد محمد175120

الدقهليةالعلمىمبصرالشهاوى ابراهيم محمد منصور محمود175121

الدقهليةالعلمىمبصربدوى الشربينى محمد محمود حمدى175122

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى سعد كمال سعد175123

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود مختار ماهر احمد175124

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد جمعه الفتاح عبد محمد175125

الدقهليةالعلمىمبصراحمد اسماعيل عادل احمد175126

الدقهليةالعلمىمبصرالبشير محمد سليمان فتحى175127

الدقهليةالعلمىمبصرالمحجوب ابراهيم محمد ايمن محمد175128

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه يوسف محمود المنعم عبد احمد175129

الدقهليةالعلمىمبصرحسن شادى الحسينى اشرف اسالم175130

الدقهليةالعلمىمبصرالعزب فاضل المعداوى محمد عماد محمد175131

الدقهليةالعلمىمبصرالخالق عبد السيد محمود السعيد175132

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد الحسانين عمر احمد175133

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد عنتر العزيز عبد سامى175134

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد محمد الحميد عبد175135

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الوهاب عبد ابراهيم محمد175136

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان على احمد ابراهيم175137

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان هللا عبد محمد هللا عبد175138

الدقهليةالعلمىمبصرزهران رمضان منير محمود175139

الدقهليةالعلمىمبصرمجاهد حلمى جمال احمد175140

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود الهجرسى صفوت هللا عبد175141

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد حمدين الحميد عبد175142

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد مرشد احمد هللا عبد175143

الدقهليةالعلمىمبصرالعشرى احمد محمود احمد محمود175144

الدقهليةالعلمىمبصرالعدل عوض عوض احمد175145

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد العال عبد محمد العال عبد محمود175146

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى محمد الفتاح عبد فؤاد احمد175147

الدقهليةالعلمىمبصرالنجا ابو المجيد عبد احمد احمد محمد175148

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد محمد زاهر محمد175149
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ن325النور برج

ن338النور برج

ن325طنامل

ثانالغيط نوسا

ن375تبارك

ن357تبارك

ثانتبارك

ثانالعامل ميت

ثانالعامل ميت

ثانطلخا

ن333دميرة

ن332دميرة

ثاندميرة

ن400.5دميرة

ن339دميرة

ثانطلخا بساط

ن356الجنينة كفر

راسبالجنينة كفر

ن344بهوت كفر

ن326بهوت كفر

ثانبهوت كفر

ثانبهوت

ن329بهوت

ثانبهوت

ن366(الحى عبد على) تيرة

ن325درين

ن325درين

ثاندرين

ثاندرين

ن348دكرنس

ن418.5دكرنس

ن371دكرنس

ن354النحال ميت

ن398النحال ميت

ن525النحال ميت

ن348فارس ميت

ن334النصر منية

ثانالكردى

ن331الكردى

ن351عاصم ميت

ن371عاصم ميت

ن382عاصم ميت
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الدقهليةالعلمىمبصرالسيد البارى عبد السيد صالح السيد175150

الدقهليةالعلمىمبصرعلى مصطفى احمد رضا احمد175151

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد سعد نبيل محمد175152

الدقهليةالعلمىمبصرعلى سرور راشد هالل175153

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد الوهاب عبد السيد مصطفى175154

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى المتولى محمد اسامه175155

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الشربينى ابراهيم محمود175156

الدقهليةالعلمىمبصرالمغازى احمد مصطفى محمد175157

الدقهليةالعلمىمبصرالدكرورى عبده محمد عبده ابراهيم175158

الدقهليةالعلمىمبصررخا العزيز عبد ابراهيم مجدى اكرم175159

الدقهليةالعلمىمبصرالغفار عبد الوهاب عبد محمد السيد احمد175160

الدقهليةالعلمىمبصرندا متولى محمود محمد رضوان175161

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى السميع عبد منصور عادل منصور175162

الدقهليةالعلمىمبصرالنشاوى محمود مكى محمود هللا عبد175163

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد زكريا محمد زكريا175164

الدقهليةالعلمىمبصرالبططى محمد احمد جمال محمد175165

الدقهليةالعلمىمبصرفزاع الحليم عبد محمد مدحت حسين175166

الدقهليةالعلمىمبصرفوده احمد سيد ابراهيم عوض محمد175167

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد احمد صالح عمرو175168

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى احمد رمضان طارق175169

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد فتوح عبده احمد175170

الدقهليةالعلمىمبصرالنبى عبد سليمان محمود عماد175171

الدقهليةالعلمىمبصرالنبى عبد سليمان عماد محمود175172

الدقهليةالعلمىمبصرعمار احمد توفيق ابراهيم توفيق175173

الدقهليةالعلمىمبصرالهوارى محمد حسنى حمدى محمد175174

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد عيد توفيق عادل محمود175175

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد على محمد ابراهيم175176

الدقهليةالعلمىمبصرعاشور محمد عرفه عرفه الرحمن عبد175177

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم البدوى السيد ياسر الرحمن عبد175178

الدقهليةالعلمىمبصرالغريب الحميد عبد محمد محمد175179

الدقهليةالعلمىمبصرحسان اسماعيل السيد احمد يوسف175180

الدقهليةالعلمىمبصرعوض مندور لطفى محمد السيد175181

دمياطالعلمىمبصرالمغربى محمود محمود اسالم175182

دمياطالعلمىمبصرالرازق عبد حسن محمد كريم175183

دمياطالعلمىمبصرالبيومى السيد السيد محمد175184

دمياطالعلمىمبصرطرابيه الحى عبد عماد كريم175185

دمياطالعلمىمبصرالمعطى عبد محمد المعطى عبد احمد175186

دمياطالعلمىمبصرالسعيد محمد اشرف ابراهيم175188

دمياطالعلمىمبصرخليل ماهر الجليل عبد حسام175189

دمياطالعلمىمبصرالشربينى محمد الرحمن عبد على الرحمن عبد175190

دمياطالعلمىمبصرحواس محمود محمود احمد175191

دمياطالعلمىمبصرسمك ابو ابراهيم محمد محمود شريف175192
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ن368عاصم ميت

ثانبلقاس

ن395بلقاس

ن329بلقاس

ن360بلقاس

راسبابودشيشة

راسبابودشيشة

ثانالستامونى

ثانشربين

ن334شربين

ثانشربين

ن326شربين

ثانشربين

ثانشربين

راسبشربين

ثانشربين

ن388ابوزاهر

ن343الضهرية

ن339ظفر

راسبصدقا

ن335السمارة

ن332السمارة

ثانالسمارة

ثانالمنزلة

ثانالمنزلة

ثانالمنزلة

ثانالمنزلة

ثانالمطرية

ثانالمطرية

ثانالمطرية

ثانالعصافرة

ثانالجديد الكفر

ثانالنموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ثانالنموذجى دمياط

ن351النموذجى البرج عزبة

ثاندمياط

ثانفارسكور

ثانفارسكور

ن377فارسكور

ن347بدمياط الروضة

ن341السرو
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دمياطالعلمىمبصررجب سعد رجب احمد175193

دمياطالعلمىمبصرعلى حميده الونيس عبد عوض احمد175194

دمياطالعلمىمبصرالباز عيد ابراهيم نشأت احمد175195

دمياطالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم مبروك سامح175196

دمياطالعلمىمبصرقراميط فتحى ايمن معاذ175197

دمياطالعلمىمبصرالحنفى على السيد احمد محمد175198

دمياطالعلمىمبصرهللا عبد الفضيل عبد احمد محمد175199

دمياطالعلمىمبصرراجح الحى عبد السيد خالد محمد175200

دمياطالعلمىمبصرالشويحى الحافظ عبد الرازق عبد خالد ميسره175201

دمياطالعلمىمبصرمحمد جمعه حسين ابراهيم175202

دمياطالعلمىمبصرمحمد ناصر ابو هللا فتح غريب احمد175203

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم زيد ابو العزيز عبد احمد175205

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد اسالم175206

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد حسن السيد محمد175207

الشرقيةالعلمىمبصرالباقى عبد ابراهيم احمد احمد محمود175208

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد احمد سيد احمد سيد احمد175209

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد سمير هللا عبد175210

الشرقيةالعلمىمبصرعماره حلمى احمد محمد175211

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عايش حنفى هشام175212

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض رمضان عباس سعيد احمد الرحمن عبد175213

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العال عبد احمد اسامه175214

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد اللطيف عبد شوقى احمد175215

الشرقيةالعلمىمبصراليمانى محمد الصادق عبد اسماعيل هللا عبد175216

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد البدوى احمد ابراهيم محمود175217

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم سليم محمد جمال175218

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد اشرف الرحمن عبد175219

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد شاكر محمود احمد محمد175220

الشرقيةالعلمىمبصرفوزى محمد السيد محمود175221

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد محمد مصطفى175222

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد محمد جمال محمود175223

الشرقيةالعلمىمبصرمجاهد احمد اللطيف عبد الحميد عبد اسامه175224

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد حسن احمد175225

الشرقيةالعلمىمبصرنجم محمد على احمد هللا عبد175226

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم العظيم عبد بشرى اسالم175227

الشرقيةالعلمىمبصرسالم السيد احمد محمد احمد175228

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد دسوقى السيد محمد175229

الشرقيةالعلمىمبصرصديق السيد عالء محمد175230

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد رفعت احمد175231

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الخالق عبد سعيد احمد175232

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ربيع محمد احمد175233

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن محمد175234

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم محمد محمد175235



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6276

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن330سعد كفر مدينة

راسبسعد كفر مدينة

ن605سعد كفر مدينة

ن375سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

ن454سعد كفر مدينة

ن327سعد كفر مدينة

ن332سعد كفر مدينة

ثانسعد كفر مدينة

راسبالنموذجى الراشدين الخلفاء

ن341النموذجى الراشدين الخلفاء

ن358الزقازيق

ثانعامر بنى

ن334عامر بنى

ن330بالشرقية الزهراء

ن392العصلوجى

ثانشنبارة

ن365شنبارة

ن366شنبارة

ن414القنايات

ن325القنايات

ثان(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن339(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن330(المسلمى االمين عبدهللا) بالشرقية الطيبة

ن555ههيا

ثانههيا

ثانههيا

ن325ههيا

ن341ههيا

ثانههيا

ن346ههيا

ن368ههيا

ن373ههيا

ن360ههيا

ن369المهدية

ثانالمهدية

ن377حيان منزل

ثانالعواسجة

ن356العواسجة

ثانالعواسجة

ن335العواسجة

ثانالعواسجة
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الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد مسلم السيد175236

الشرقيةالعلمىمبصراحمد شحاته محمد احمد175237

الشرقيةالعلمىمبصرالغمرى محمد سباعى محمد حاتم175238

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان هللا عوض محمود ابراهيم خالد175239

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد175240

الشرقيةالعلمىمبصررضوان على العظيم عبد احمد العظيم عبد175241

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على هللا عبد محمد هللا عبد175242

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الصادق السيد سعيد يحيى175243

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه السيد متولى عطيه متولى175245

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى محمد على محمد ابراهيم175246

الشرقيةالعلمىمبصرالنادى الغفار عبد محمد عمرو175247

الشرقيةالعلمىمبصرجوده حسانين محمد محمد اسالم175248

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق احمد عاشور محمد175249

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد فتحى سليمان احمد175250

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه جالل محمد جالل175251

الشرقيةالعلمىمبصرسالم على محمد محمد السيد محمد175252

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد ابراهيم احمد175253

الشرقيةالعلمىمبصراحمد يوسف منصور مصطفى175254

الشرقيةالعلمىمبصرالمعين عبد محمد السيد يوسف175255

الشرقيةالعلمىمبصرحسين السيد هللا عبد السيد175256

الشرقيةالعلمىمبصربندارى نصر محمود اسامه175257

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم حسن175258

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق عبد الشبراوى صابر رشاد175259

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه سالمه محمد محمود احمد175260

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد محمد عادل الحسن175261

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على السيد على175262

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمد توفيق على175263

الشرقيةالعلمىمبصريوسف على سعيد محمد175264

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى الرحمن عبد مصطفى يحى175265

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الجليل عبد خالد احمد175266

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد صالح عبده175267

الشرقيةالعلمىمبصركامل محمد السالم عبد محمد175268

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق محمد مدحت محمد175269

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد حسين يوسف175270

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد راضى احمد175271

الشرقيةالعلمىمبصرمجاهد محمد الرحمن عبد احمد175272

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد على فايز175273

الشرقيةالعلمىمبصرحسين احمد عطيه الحفيظ عبد محمد175274

الشرقيةالعلمىمبصرسليم برعى الباقى عبد الحميد عبد محمد175275

الشرقيةالعلمىمبصرحفناوى احمد السيد محمد175276

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد االحمدى حسين احمد175277

الشرقيةالعلمىمبصرالنظير عبد فتحى صالح محمد175278



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6278

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانبالشرقية العدوة

ن356ابوكبير

راسبابوكبير

ثانابوكبير

ن348ابوكبير

راسبابوكبير

ثانابوكبير

ثانابوكبير

ن334رضوان منشأة

ن326القراموص

ن417القراموص

ن333القراموص

ثانالقراموص

ن398فراشة

ن358فراشة

ثانفراشة

ثانهربيط

ن352هربيط

ن516هربيط

ثانهربيط

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبالغابة قاسم امين

ثانايوب سامى

ثانايوب سامى

ن337ايوب سامى

ثانايوب سامى

ثانايوب سامى

ثانايوب سامى

ن408موسى اوالد

ن376موسى اوالد

ن400موسى اوالد

ن394موسى اوالد

ن325موسى اوالد

ن347المشاعله

ثانالمشاعله

ثانالمشاعله

ثانالمشاعله

ثانفاقوس

ن394فاقوس

ثانفاقوس

ن339فاقوس
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى على القادر عبد محمد175279

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد ايهاب نور175280

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مختار احمد محمود175281

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمود شوقى محمود175282

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم محمد هشام احمد175283

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد يسرى هللا عبد175284

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسانين احمد سمير175285

الشرقيةالعلمىمبصرحربى رمضان الحكيم عبد محمد175286

الشرقيةالعلمىمبصرالصمد عبد محمد الهادى محمد175287

الشرقيةالعلمىمبصراحمد احمد محمد محمود175288

الشرقيةالعلمىمبصرحربى على يوسف امير175289

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاد الحسينى محمد محمود175290

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد السيد احمد سيد محمد175291

الشرقيةالعلمىمبصرحسين الفتاح عبد حسين احمد175292

الشرقيةالعلمىمبصرتمامى محمد محمد سالم احمد175293

الشرقيةالعلمىمبصرشبيب السيد احمد صبرى احمد175294

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد السالم عبد احمد175295

الشرقيةالعلمىمبصرسعد ابراهيم الهادى عبد احمد175296

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عطا عوض جابر محمد اسماعيل175297

الشرقيةالعلمىمبصرحمدى حسين محمد ابراهيم حسن175298

الشرقيةالعلمىمبصرموسى احمد الرحمن عبد رأفت175299

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الستار عبد محمد الستار عبد175300

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد سليمان محمد175301

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الدين كمال ياسر محمد175302

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد احمد مروان175303

الشرقيةالعلمىمبصرحسين الفتاح عبد محمد نعيم175304

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد مصيلحى االمير محمد ابراهيم175305

الشرقيةالعلمىمبصرالحوت على محمد على ابراهيم175306

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمود محمد الرحمن عبد175307

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد رضا الرحمن عبد175308

الشرقيةالعلمىمبصرعالم حسن حسن محمد محمد175309

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الستار عبد محمد محمد175310

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمد محمود محمد175311

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد احمد هللا عبد175312

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن النبى عبد احمد175313

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى المقصود عبد محمد محمود175314

الشرقيةالعلمىمبصرفرحان يوسف احمد يوسف175315

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عباس يسرى احمد175316

الشرقيةالعلمىمبصرالنحاس هاشم محمد محمد سليم175317

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد البديع عبد رشدى الرحمن عبد175318

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق امين محمد الصادق محمد175319

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو السيد محمد عالء محمد175321
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ن325فاقوس

ن350فاقوس

ن365النمروط

ن429النمروط

ثانالصوالح

ن336الطويلة

ن325الطويلة

ن360الطويلة

ن325الطويلة

ن365الطويلة

ن377الطويلة

ن325الطويلة

ن331الطويلة

ن352درويش عرب

ثاندرويش عرب

ن345درويش عرب

ن339درويش عرب

ن340درويش عرب

ن327درويش عرب

ن329درويش عرب

ثاندرويش عرب

ن335درويش عرب

ثاندرويش عرب

راسبدرويش عرب

ن338درويش عرب

ن340درويش عرب

ثاندرويش عرب

ثانالقديمة الصالحية

ثانالقديمة الصالحية

ن340الحاجر

ثانالحاجر

ن326الحاجر

ن359الحاجر

ن537الشاكوشى

ن405السماعنة

ثانالسماعنة

ثانالسماعنة

ثانالدميين

ن578الدميين

ن349الدميين

ن349الدميين

ن356الدميين
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الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد الرحمن عبد محمد175322

الشرقيةالعلمىمبصرحسانين على السالم عبد محمد اسالم175323

الشرقيةالعلمىمبصرشبيب مبروك محمد الناصر عبد محمد175324

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الستار عبد محمد اسالم175325

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد احمد175326

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد محمد عمر175327

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سليمان فرحات عمرو175328

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان السيد سليمان محمد175329

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان جاد شحاته محمد175330

الشرقيةالعلمىمبصرالجليل عبد محروس الرحمن عبد محمد175331

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد على محمود175332

الشرقيةالعلمىمبصرادريس مبروك الدين نور محمد175333

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد الرحمن عبد الحميد عبد عاطف175334

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد محمد175335

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد الهدى عبد محمد175336

الشرقيةالعلمىمبصرعلى منصور على زايد175337

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الباسط عبد مهدى الرحمن عبد175338

الشرقيةالعلمىمبصرخضرى العليم عبد حمدينو اسماعيل175339

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد معراج محمد عاطف175340

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه يوسف محمد يوسف175341

الشرقيةالعلمىمبصرحسانين محمد على محمد على175342

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد ماجد محمود175343

الشرقيةالعلمىمبصريوسف على السيد يوسف175344

الشرقيةالعلمىمبصرعبيد العزيز عبد الحميد عبد رياض175345

الشرقيةالعلمىمبصرامام عبده اسماعيل احمد175346

الشرقيةالعلمىمبصرالمصلح عبد فتحى المصلح عبد محمد175347

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد محمود صالح محمد175348

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد عطيه احمد175349

الشرقيةالعلمىمبصرحمزه السيد السيد سعيد محمد175350

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد الدين محى زكريا احمد175351

الشرقيةالعلمىمبصرالحسنين محمد محمود احمد175352

الشرقيةالعلمىمبصرعماره عماره محمد رضا175353

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم عبده محمد175354

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد نبيه محمد محمد175355

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان العزيز عبد السيد محمود175356

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد سمير محمود175357

الشرقيةالعلمىمبصرالطوخى خليل لطفى احمد لطفى175359

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد الدين سراج احمد175360

الشرقيةالعلمىمبصرالبسيونى المقصود عبد محمد السيد محمد175361

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى عيسى احمد عيسى احمد175362

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد محمود الهادى عبد احمد اسالم175363

الشرقيةالعلمىمبصرالجارحى ابراهيم محمد محمد حاتم175364
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ن335النص جزيرة

ن553الحسينية

ن331الحسينية

ثانابوعامر منشأة

ثانسعود جزيرة

ن358سعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

ن325سعود جزيرة

ن353سعود جزيرة

راسبسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

ثانسعود جزيرة

ن352سعود جزيرة

ثان(2) البقر بحر شهداء

ثانابوعمر منشأة

ن339ابوايوب

ن354ابوايوب

ثانالحجر صان

ن329الحجر صان

ثانالحجر صان

ثانالحجر صان

ن338الحجر صان

ن369بالشرقية الناصرية

ن335بالشرقية الناصرية

ثاننجم ديرب

ن350نجم ديرب

ن352نجم ديرب

ن364اكوة

ن373اكوة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ن361عمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ثانعمرو بنى جميزة

ن346الهوابر

ن431بالشرقية الجديدة

ثانالعزيزية

ثانالعزيزية

ثانعامر بيشة

ن348عامر بيشة

ثانعامر بيشة
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الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد الجليل عبد حسنى محمد175365

الشرقيةالعلمىمبصرفيصل السيد كمال السيد175366

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العال عبد صالح محمود175367

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى الوهاب عبد عاطف احمد175368

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان على فريد على رائد175369

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته سعيد فتحى هللا عبد175370

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى عليوه السيد حسين احمد175371

الشرقيةالعلمىمبصرشرف الدرديرى احمد سعيد الرحمن عبد175372

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى السيد الحميد عبد رجب مصطفى175373

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد هنداوى جمال احمد175374

الشرقيةالعلمىمبصرالدين نور محمد العزيز عبد محمد احمد175375

الشرقيةالعلمىمبصرغانم محمود خالد حازم175376

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عبده هاشم محمد كريم175377

الشرقيةالعلمىمبصرغباشى عطيه محمد محمد عزت محمود175378

الشرقيةالعلمىمبصرالبص هاشم سعيد نادر175379

الشرقيةالعلمىمبصرخطابى محمد هاشم محمد هشام175380

الشرقيةالعلمىمبصرمسعود السيد حسن اسالم175381

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد شحته عيد شحته175382

الشرقيةالعلمىمبصرالسجاعى محمود شبانه ابو خالد175383

الشرقيةالعلمىمبصرعسكر احمد حسن جمال محمد175384

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد القادر عبد الرحمن عبد محمد175385

الشرقيةالعلمىمبصرصالح عطيه الحميد عبد محمد خالد175386

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود يوسف احمد175387

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض المقصود عبد منصور اسالم175388

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد السيد خالد175389

الشرقيةالعلمىمبصرنصر عايد عبيد محمد سيف175390

الشرقيةالعلمىمبصرمصباح احمد الهادى عماد175391

الشرقيةالعلمىمبصرحسن منصور حسن محمد175392

الشرقيةالعلمىمبصرساطى ابو منتصر متولى منتصر محمد175393

الشرقيةالعلمىمبصرايراهيم جمال وجيه محمد175394

الشرقيةالعلمىمبصراحمد اسماعيل ميمى احمد175395

الشرقيةالعلمىمبصرتعيلب السيد احمد الرحمن عبد175396

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد صالح خالد175397

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمود محمد ناصر175398

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد المنعم عبد محمد175399

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد الباسط عبد محمد175400

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى مصطفى ساطى ابو محمد175401

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد الصغير مجدى اسالم175402

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد ناصر هللا عبد175403

الشرقيةالعلمىمبصرزكى جابر محمد اسامه175404

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه الحميد عبد محمد حمدى175405

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد البديع عبد احمد محمد175406
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ثانعامر بيشة

راسبعامر بيشة

ثانبشار ميت

ن342بشار ميت

ثانالقبلى الزقازيق كفر

ن362مشهور سالم

ثانبلبيس

ثانبلبيس

ن355بلبيس

ن337حفنا

ن350حفنا

ثانحفنا

ن332حفنا

ن352حفنا

ثانحفنا

ثانحفنا

ن334النخلة شبرا

ثانالنخلة شبرا

ن379.5النموذجى خميس فؤاد

ثانرمضان من العاشر

ن372ابوحماد

ن462عمريط

ن417الجعفرية

ن467الجعفرية

ن343الجعفرية

ن334الجعفرية

ثانالجعفرية

ن348الجعفرية

ثانالجعفرية

ن325الجعفرية

ن338عياد كفر

ن355عياد كفر

ن371عياد كفر

ن338عياد كفر

ن334عياد كفر

ن375عياد كفر

ن331عياد كفر

ثاناالسدية

ن325االسدية

ن339.5ردين ميت

ثانالحلمية

ثانصقر كفر
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الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد ابراهيم ابراهيم احمد175407

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد مصطفى هللا عبد اسالم175408

الشرقيةالعلمىمبصرعلى موسى عباس رمضان175409

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد البديع عبد محمد175410

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد مصطفى ثروت مصطفى175411

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم لطفى احمد محمد175412

الشرقيةالعلمىمبصرحجازى الشبرواى محمد ابراهيم عمر175413

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الباسط عبد محمد سامى محمد175414

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاد الرحمن عبد عزت محمد175415

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الجواد عبد على ابراهيم175417

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حمد عيد حمدى175418

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد السيد العزيز عبد175419

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد شعبان محمود175420

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسنى محمد عمر175421

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد عماد محمد175422

الشرقيةالعلمىمبصررمضان محمد النبى عبد هللا عبد امير175424

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى حامد محمد احمد175425

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته حسين عوض السيد محمد175426

الشرقيةالعلمىمبصرالفولى محمد الرحمن عبد السيد محمود175427

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد الستار عبد محمد175428

الشرقيةالعلمىمبصربارك محمد محمد عادل وليد175429

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد اسماعيل خيرى هللا عبد175430

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد الحميد عبد عمر175431

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد خيرى هللا عبد175432

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد على احمد حسن175433

االسماعيليةالعلمىمبصرمهدى محمد احمد الرحمن عبد هللا عبد175434

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد قاسم اسماعيل محمد175435

االسماعيليةالعلمىمبصرحسانين العظيم عبد حسانين محمد175436

االسماعيليةالعلمىمبصرالبدرى ابراهيم سمير محمد175437

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد عبده ابراهيم سعيد محمد175438

االسماعيليةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمد السيد محمود175439

االسماعيليةالعلمىمبصرسالمه شحاته سالمه خالد175440

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد محمد حسن سعد الرحمن عبد175441

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى حسانين على احمد على175442

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى حسانين هللا عبد منصور محمود175443

االسماعيليةالعلمىمبصرعطيه محمد السيد ابراهيم175444

االسماعيليةالعلمىمبصرسالم غريب محمد احمد175445

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى احمد ناجح احمد175446

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد متولى محمد اسالم175447

االسماعيليةالعلمىمبصراسليم سالم محمد سالم175448

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد محمد سامح175449

االسماعيليةالعلمىمبصرالكريم عبد الهادى محمد كريم سمير175450
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ن335الصورة

ن390نجاح الشيخ

ن340نجاح الشيخ

ثاننجاح الشيخ

ثاننجاح الشيخ

ثاننجاح الشيخ

ثانصقر اوالد

ن529صقر اوالد

ن350صقر اوالد

ن370االزهار قصاصين

ن329االزهار قصاصين

راسبالصوفية

ثانالصوفية

ن325ابراش كفر

ن330ابراش كفر

ن386النموذجى الصفوة

ثانبالشرقية جهينة

ثانبالشرقية جهينة

ثانبالشرقية جهينة

ن351حافظ بكفر ابوبكر

ن335حافظ بكفر ابوبكر

ن348حافظ بكفر ابوبكر

ن327حافظ بكفر ابوبكر

ثانحافظ بكفر ابوبكر

ن327االسماعيلية

ن420االسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ثاناالسماعيلية

ن325فايد

ن341فايد

ن355فايد

ثانفايد

راسباالبطال

راسباالبطال

راسباالبطال

ثاناالبطال

ثاناالبطال

ثاناالبطال

ثاناالبطال
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االسماعيليةالعلمىمبصرالرازق عبد السيد عاطف شريف175451

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد هللا عبد محمود محمد175452

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم طه طارق احمد175453

االسماعيليةالعلمىمبصرحليفى محمد الهادى عبد سالم شوقى175454

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى الحميد عبد موسى الحميد عبد فوزى175455

االسماعيليةالعلمىمبصرالرحيم عبد فؤاد محمد ابراهيم محمد175456

االسماعيليةالعلمىمبصرالحميد عبد العزيز عبد طارق محمد175457

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد عبده على ابراهيم175458

االسماعيليةالعلمىمبصرعامر محمد على حسينى الحفيظ عبد احمد175459

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن محمد محمود ماجد175460

االسماعيليةالعلمىمبصرصالح محمد عبده محمد175461

السويسالعلمىمبصرمحمد على باسم احمد175462

السويسالعلمىمبصراحمد الحميد عبد محمد الحميد عبد175463

السويسالعلمىمبصرالحميد عبد توفيق طارق وليد175464

السويسالعلمىمبصرهلهول موسى صالح مصطفى175465

السويسالعلمىمبصرمره احمد السيد جالل يوسف175466

السويسالعلمىمبصرحسين هاشم محمد هللا عبد175467

السويسالعلمىمبصرعلى حسين هاشم هللا عبد175468

السويسالعلمىمبصرسليمان سالم عادل محمود175469

السويسالعلمىمبصرالعال عبد على خالد مصطفى175470

السويسالعلمىمبصرمحمد صادق محمد محمد175471

البحيرةالعلمىمبصرالعبد موسى ايوب صبحى محمد175472

البحيرةالعلمىمبصرالنوحى الكريم عبد فرج اسالم175473

البحيرةالعلمىمبصرحجاج اسماعيل العاطى عبد جمال احمد175474

البحيرةالعلمىمبصرالمزين محمد الحليم عبد المنعم عبد محمد175476

البحيرةالعلمىمبصررمضان السيد الشرنوبى سعد الرحمن عبد175477

البحيرةالعلمىمبصرالحرباوى محمد ابراهيم محمد يوسف175478

البحيرةالعلمىمبصرنصر الحميد عبد الهادى عبد مسعد حاتم175479

البحيرةالعلمىمبصرخالف على السيد حامد حماده175480

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ محمد عوض سالمه هللا عبد175481

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد خليل محمد كرم مصطفى175482

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد محمد ايمن175483

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم انبيوه مسعود عصام حاتم175484

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد حسن رمضان حسن175485

البحيرةالعلمىمبصراحمد ابو محمد يوسف سعيد الحميد عبد175486

البحيرةالعلمىمبصرالحناوى محمود محمد هللا عبد175487

البحيرةالعلمىمبصرعامر المجيد عبد المقصود عبد عبده عمرو175488

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد جوده احمد عالء175489

البحيرةالعلمىمبصرنجم الخالق عبد ابراهيم محمود محمد175490

البحيرةالعلمىمبصرالالفى هللا عبد الرحمن عبد محمود محمد175491

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى سالم المعطى عبد احمد175492

البحيرةالعلمىمبصرحسين ابو حسن الغفار عبد فكرى عمرو175493
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ثاناالبطال

ثاناالبطال

ن346ابوراجح

ن378ابوراجح

ثانابوراجح

ن359ابوراجح

ن343ابوراجح

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ن424السويس

ن503السويس

ثانالسويس

ن333النموذجى المستقبل

ثانالنموذجى المستقبل

راسبكبريت

راسبكبريت

ن339كبريت

راسبكبريت

راسبكبريت

راسبدمنهور

ثاندمنهور

ثانشرنوب

ن421شرنوب

ثانشرنوب

ثانعبادة سليمان

ن455عبادة سليمان

ثانعبادة سليمان

ثانالصفاصيف

ن409الصفاصيف

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ن357ابوحمص

ن384ابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ثانابوحمص

ن532ابوحمص

ن600ابوحمص

ثانالقناطر كوم

ن371القناطر كوم
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البحيرةالعلمىمبصرخليفه السيد عبد على حمدى محمود175494

البحيرةالعلمىمبصرفراج ابراهيم اسماعيل رمضان مصطفى175495

البحيرةالعلمىمبصرغنيم شكرى محمود وليد175496

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد يونس يونس احمد175497

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد السيد على الرحمن عبد السيد احمد175498

البحيرةالعلمىمبصررميح ابراهيم الجواد عبد خميس احمد175499

البحيرةالعلمىمبصرمندور على محمد صبرى حماده175500

البحيرةالعلمىمبصرالنجار حامد هللا عبد محمد شادى175501

البحيرةالعلمىمبصرتميم ابراهيم محمد محمود175502

البحيرةالعلمىمبصرعلى منصور ناصر محمد احمد175503

البحيرةالعلمىمبصرشعيب محمد احمد صبحى اسالم175504

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم احمد شحات ابراهيم عاطف175505

البحيرةالعلمىمبصرعروه يوسف خميس محمد كمال175506

البحيرةالعلمىمبصريوسف غانم فوزى فكرى كريم175507

البحيرةالعلمىمبصرالقالع محمد العزيز عبد الحكيم عبد العزيز عبد175508

البحيرةالعلمىمبصررسالن محمد الستار عبد صبرى الستار عبد175509

البحيرةالعلمىمبصرسليمان على محمد محمود مصطفى175510

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد ايوب جمعه محمود175511

البحيرةالعلمىمبصرمطر خليفه زكى صبحى محمد175512

البحيرةالعلمىمبصرالعربى السيد زغلول السيد زغلول175513

البحيرةالعلمىمبصرفياله ابراهيم فتحى ابراهيم محمد175514

البحيرةالعلمىمبصرمحمود احمد كامل احمد خالد175515

البحيرةالعلمىمبصرزين محمد حامد درباله احمد175516

البحيرةالعلمىمبصرزغلول اسماعيل ابراهيم محمد ابراهيم175517

البحيرةالعلمىمبصربربر الرحمن عبد محمد ضياء175518

البحيرةالعلمىمبصرالشاعر الحى عبد محمود عالء175519

البحيرةالعلمىمبصرعنانى على السيد فتحى كريم175520

البحيرةالعلمىمبصرغباشى هللا فتح احمد مؤمن175521

البحيرةالعلمىمبصرحماد امين احمد محمد175522

البحيرةالعلمىمبصرموسى عمر محمد محمد اشرف محمد175523

البحيرةالعلمىمبصرسالم السميع عبد القادر عبد محمد175524

البحيرةالعلمىمبصراالصالبى على على عبده محمد175525

البحيرةالعلمىمبصرزغلول المجيد عبد زكى مبروك محمد175526

البحيرةالعلمىمبصرعصر السيد احمد السيد محمود175527

البحيرةالعلمىمبصرالخولى محمود محمود محمد محمود175528

البحيرةالعلمىمبصرالحوت المجيد عبد نبيه سعيد احمد175529

البحيرةالعلمىمبصريونس الغفار عبد عطيه رمضان اسامه175530

البحيرةالعلمىمبصرالشاعر السيد محمد الجواد عبد انور اسامه175531

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم سعد عادل سعد175532

البحيرةالعلمىمبصرجغمان على السعيد على رمضان175533

البحيرةالعلمىمبصرسالم محمود احمد ممدوح الرحمن عبد175534

البحيرةالعلمىمبصرعاصى ابو الوهاب عبد مصطفى الوهاب عبد175535
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ن350القناطر كوم

ن355القناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ثانالقناطر كوم

ن351بسنتواى

ن394بسنتواى

ن369بسنتواى

راسببسنتواى

ن333.5بسنتواى

ن358الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن365الدوار كفر

ثانالدوار كفر

ن329.5الدوار كفر

ن352الدوار كفر

ن325التمامة

ثانالتمامة

ن347بالبحيرة الصديق ابوبكر

ثانالغربية بلقطر

ثانكريم مصطفى

راسبكريم مصطفى

راسبكريم مصطفى

ثانكريم مصطفى

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ن435شبراخيت

ن325شبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانشبراخيت

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن413البارود ايتاى

ن426البارود ايتاى

ن335البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى
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البحيرةالعلمىمبصرالعزب السيد الحميد عبد سعيد عمرو175536

البحيرةالعلمىمبصرشهبه ابو الدين شرف محمد احمد محمد175537

البحيرةالعلمىمبصرسليم المحسن عبد محمد احمد محمد175538

البحيرةالعلمىمبصرعمر محمد العاطى عبد صبرى محمد175539

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد كامل احمد رجب محمد175540

البحيرةالعلمىمبصرالشامى حسن توفيق اليزيد ابو جالل محمود175541

البحيرةالعلمىمبصرخضر سليمان الفتاح عبد فاخر نور175542

البحيرةالعلمىمبصرعيد حسن عبده جمال احمد175543

البحيرةالعلمىمبصرالخولى احمد عبده احمد محمد175544

البحيرةالعلمىمبصرعجور ابراهيم حمدى احمد175545

البحيرةالعلمىمبصرالشريف يونس هللا جاد سارى احمد175546

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد ناصف فارس175547

البحيرةالعلمىمبصرمحمد محمد جمال هللا عبد175548

البحيرةالعلمىمبصرعلى مصطفى عصام مصطفى175549

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد البارى عبد خليل اسامه175550

البحيرةالعلمىمبصرحسن على هللا عبد العزيز عبد هللا عبد العزيز عبد175551

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد فتحى حسن ابراهيم175552

البحيرةالعلمىمبصربسيونى محمد حسين رجب احمد175553

البحيرةالعلمىمبصرالقصاص حسن عبده شوقى احمد175554

البحيرةالعلمىمبصربحيرى نافع نافع على حسن175555

البحيرةالعلمىمبصرالخير عبد العاطى عبد شربينى هللا عبد175556

البحيرةالعلمىمبصرعيد السالم عبد السيد ياسر عمار175557

البحيرةالعلمىمبصرالنكالوى الحميد عبد الستار عبد الرحمن عبد محمود175558

البحيرةالعلمىمبصرالونيس عبد السميع عبد نصر اسالم175559

البحيرةالعلمىمبصرربه عبد عوض ادمين حمدى175560

البحيرةالعلمىمبصرالغفار عبد فتحى مصطفى راغب175561

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد منصور رجب محمد رمضان175562

البحيرةالعلمىمبصرالطباخ اسماعيل على اسماعيل محمد175563

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد الفضيل عبد جابر محمد175564

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل اللطيف عبد طلعت محمد175565

البحيرةالعلمىمبصرمبروك هللا عبد العزيز عبد على محمود175566

البحيرةالعلمىمبصرالصاوى حسنى فتحى محمد175567

البحيرةالعلمىمبصرجربوع المولى عبد جربوع طايل عمر175568

البحيرةالعلمىمبصردسوقى محمد صبحى مسعود عوض175569

البحيرةالعلمىمبصرالسعدنى احمد عطيه جالل مصطفى السعدنى175570

البحيرةالعلمىمبصربسيونى الزين عبد جوده حماده175571

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد احمد محمد175572

البحيرةالعلمىمبصرالونيس عبد رجب احمد محمد175573

البحيرةالعلمىمبصرعمران الصافى سعد عوض مصطفى175574

البحيرةالعلمىمبصرخليل حسن خليل حماده175575

البحيرةالعلمىمبصرحبيب بدر خالد سعد خالد175576

البحيرةالعلمىمبصرفياسه عوض محمد يسرى عالء175577
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ثانالبارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن379البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن373البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ن368البارود ايتاى

راسببالبحيرة الرحمانية

ثانسمخراط

ن387بولين كفر

ن424ابوالمطامير

ن346ابوالمطامير

ن353الكفاح

ثانالكفاح

راسبالنوبارية

ن332الفرج كوم

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

راسبعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن471عيسى حوش

ثانعيسى حوش

ن417ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن381ابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ثانابوالشقاف

ن409الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن386الجنبيهى

ثانالجنبيهى

ن331الجنبيهى

ثانادفينا

راسبادفينا

ثانادفينا
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البحيرةالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمد سمير محمد175578

البحيرةالعلمىمبصرغالى المولى عبد الوهاب عبد سعد175579

البحيرةالعلمىمبصرالرومى ابراهيم رشدى ابراهيم175580

البحيرةالعلمىمبصرصبح محمد جمعه احمد175581

البحيرةالعلمىمبصرشلبى محمد خميس ثروت175582

البحيرةالعلمىمبصرعليوه العزيز عبد الهادى عبد ابراهيم حماده175583

البحيرةالعلمىمبصرالبنا سرور حمزه عبده حمزه175584

البحيرةالعلمىمبصرعامر حسن فهمى عيد كمال175585

البحيرةالعلمىمبصرالعيوطى محمد دسوقى احمد محمد175586

البحيرةالعلمىمبصرمهره ابو السيد احمد اسماعيل محمد175587

البحيرةالعلمىمبصرالشاذلى محمد قطب صبحى محمد175588

البحيرةالعلمىمبصرمراد بسيونى محمد ابراهيم نير175589

البحيرةالعلمىمبصرالونيس عبد فتحى اشرف احمد175590

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد المجيد عبد الرحمن عبد احمد175591

البحيرةالعلمىمبصرالخالق عبد منصور سعد اسامه175592

البحيرةالعلمىمبصرمختار محمد فرج بالل175593

البحيرةالعلمىمبصرضو الرحيم عبد قاسم الناصر عبد جمال175594

البحيرةالعلمىمبصرعباس على كامل على حازم175595

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد القادر عبد هللا جاب حسن175596

البحيرةالعلمىمبصرعبده حلمى كمال حلمى175597

البحيرةالعلمىمبصرحبيب محمد عوض سامح رشاد175598

البحيرةالعلمىمبصرعلى اليزيد ابو شوقى الرؤف عبد175599

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد سعيد محمد العزيز عبد175600

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد الوهاب عبد العاطى عبد هللا عبد175601

البحيرةالعلمىمبصرعلى احمد حماده المنعم عبد175602

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد خميس محمد الناصر عبد175603

البحيرةالعلمىمبصرالظ القادر عبد احمد فتحى عمر175604

البحيرةالعلمىمبصرفوده حسن حسين الحليم عبد محمد عمرو175605

البحيرةالعلمىمبصرجويلى محمود العليم عبد محمد عمرو175606

البحيرةالعلمىمبصرالوهاب عبد المجيد عبد محمد احمد محمد175607

البحيرةالعلمىمبصريونس عرابى جابر محمد175608

البحيرةالعلمىمبصرخليفه محمد ابراهيم جمال محمد175609

البحيرةالعلمىمبصرالنجار محمود جمعه محمد175610

البحيرةالعلمىمبصرالبربرى مكاوى هاشم حسين محمد175611

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل محمد حمدى محمد175612

البحيرةالعلمىمبصريونس العاطى عبد عثمان رجب محمد175613

البحيرةالعلمىمبصرالقوى عبد اسماعيل ابراهيم رمضان محمد175614

البحيرةالعلمىمبصرهللا فرج سليمان شحاته سليمان محمد175615

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد احمد شعبان محمد175616

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى محمود المنعم عبد عزت محمد175617

البحيرةالعلمىمبصرالوهاب عبد حلمى كرم محمد175618

البحيرةالعلمىمبصرقاسم على قاسم مراجع محمد175619
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ثانادفينا

ن328رشيد

ن366بالبحيرة المحمودية

ن341بالبحيرة المحمودية

ن363بالبحيرة المحمودية

ن327بالبحيرة المحمودية

ن343بالبحيرة المحمودية

ن352بالبحيرة المحمودية

ن335بالبحيرة المحمودية

ن408بالبحيرة المحمودية

ن374بالبحيرة المحمودية

ن585بالبحيرة المحمودية

ن409الدلنجات

ن356الدلنجات

ن332الدلنجات

ن444الدلنجات

ن368الدلنجات

ن339الدلنجات

ن340الدلنجات

ن419الدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن431الدلنجات

ن327الدلنجات

ن365الدلنجات

ثانالدلنجات

ن368الدلنجات

ن389الدلنجات

ن331الدلنجات

ن362الدلنجات

ن384الدلنجات

ثانالدلنجات

ن429الدلنجات

ن350الدلنجات

ن339الدلنجات

ن349الدلنجات

ن339الدلنجات

ثانالدلنجات

ن385الدلنجات

ن348الدلنجات

ن384الدلنجات

ن355الدلنجات
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البحيرةالعلمىمبصرالديب محمود محمد وجيه محمد175620

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد عواد عواد حلمى محمود175621

البحيرةالعلمىمبصرخالد مهدى بسيونى رجب محمود175622

البحيرةالعلمىمبصرحبيب سعد عطيه محمود175623

البحيرةالعلمىمبصرزريده ابو فرج زريده ابو مكين محمود175624

البحيرةالعلمىمبصرفصاد الرازق عبد هالل محمود175625

البحيرةالعلمىمبصرالعال ابو عوض عرابى ابراهيم مصطفى175626

البحيرةالعلمىمبصرقنديل السيد عبد عوض عطيه مصطفى175627

البحيرةالعلمىمبصرالنحال المنعم عبد نعيم نعيم175628

البحيرةالعلمىمبصرمهيدى مؤمن اللطيف عبد يوسف175629

البحيرةالعلمىمبصردبيان محمد الرحيم عبد محمد175630

البحيرةالعلمىمبصرالعطار محمد محمد الدين عالء رامى175631

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد زغلول مجدى هللا عبد175632

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم الونيس عبد محمد هللا عبد175633

البحيرةالعلمىمبصرسعد نعيم فتحى فرحات محمود175634

البحيرةالعلمىمبصرالقمحاوى اللطيف عبد محمد وجيه محمد175635

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم رأفت مصطفى175636

البحيرةالعلمىمبصررضوان على احمد مصطفى175637

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد الشافى عبد عوض محمد175638

البحيرةالعلمىمبصرخضر على محمد الحميد عبد هشام175639

مطروح مرسىالعلمىمبصرالسيد محمود محمد احمد175640

مطروح مرسىالعلمىمبصرطلب راضى محمد شكرى الرحمن عبد175641

سويف بنىالعلمىمبصرعلى احمد العال عبد محمد175642

سويف بنىالعلمىمبصرامام محمد سيد محمد175643

سويف بنىالعلمىمبصراحمد اياتى احمد هللا عبد175644

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود سيد محمد الرحمن عبد175645

سويف بنىالعلمىمبصررشيدى الحكيم عبد ياسر محمد175646

سويف بنىالعلمىمبصرمسلم عيد عزيز حسام175647

سويف بنىالعلمىمبصرالجواد عبد السميع عبد حسن على175648

سويف بنىالعلمىمبصرعلى العليم عبد حامد محمد حماده175649

سويف بنىالعلمىمبصرمرسى سعد هللا عبد احمد175650

سويف بنىالعلمىمبصرخالد محمد الفتاح عبد معوض محمد175651

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد مبروك هللا عبد احمد175652

سويف بنىالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد مصطفى احمد175653

سويف بنىالعلمىمبصرالمنعم عبد شعبان سلمان صهيب175654

سويف بنىالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد احمد الرحمن عبد175655

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد فوزى احمد حسين175656

سويف بنىالعلمىمبصراسماعيل فتحى اكرم محمد175660

سويف بنىالعلمىمبصرالصمد عبد ابراهيم السيد محمد175661

سويف بنىالعلمىمبصرعلى فتحى على احمد175662

سويف بنىالعلمىمبصراللطيف عبد خليفه محرم اسامه175663

سويف بنىالعلمىمبصرحافظ احمد حسن احمد175664
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ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ثانالدلنجات

ن333الدلنجات

متخلفالدلنجات

ن495.5الدلنجات

ن345الدلنجات

ثانالدلنجات

ن350الدلنجات

ن526الدلنجات

ن383الوفائية

ن350ابومسعود

ثانابومسعود

ن432ابومسعود

ن339ابومسعود

ن441الغرباوى

ن326الغرباوى

راسبالغرباوى

ن377الغرباوى

ن421الغرباوى

ثانمطروح

ثانمطروح

راسبسويف بنى

راسباطواب

ن419بوش

راسببوش

ن358بوش

ثانبوش

ثانبوش

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن335المدينة اهناسيا

ثانالمدينة اهناسيا

ن365ببا

ثانسمسطا

ثانسمسطا

ن435دشطوط

ثاندشطوط

ثانالفشن
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سويف بنىالعلمىمبصرحسيب شعبان حسيب احمد175665

المنياالعلمىمبصرهاشم صالح قاسم اشرف175666

المنياالعلمىمبصرطنطاوى القادر عبد عمران القادر عبد175667

المنياالعلمىمبصرالصمد عبد سيد كمال السيد175668

المنياالعلمىمبصرعلى محمد على خالد175669

المنياالعلمىمبصراحمد على جمعه محمد175670

المنياالعلمىمبصرسعد احمد شعبان محمد175671

المنياالعلمىمبصرالجيد عبد نصار عيد سالم175673

المنياالعلمىمبصراحمد على احمد شهاب175674

المنياالعلمىمبصرالسيد على راضى عمرو175675

المنياالعلمىمبصرحسين محمد حسين محمد175676

المنياالعلمىمبصرالفضيل عبد احمد عطا محمد175677

المنياالعلمىمبصرالحميد عبد محمد حسن محمود175678

المنياالعلمىمبصرحسين محمد على احمد هشام175679

المنياالعلمىمبصرمحمد دياب حسن على175680

المنياالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد رضا حماده175681

المنياالعلمىمبصرخليل خالد خليل خالد175682

المنياالعلمىمبصرمحمد حسين محمد منصور175683

المنياالعلمىمبصرمصطفى محمد الجواد عبد حماده175684

المنياالعلمىمبصرابراهيم سعد محمود الرحمن عبد175685

المنياالعلمىمبصرسالمه العظيم عبد محمود هللا عبد175686

المنياالعلمىمبصريونس فهمى حجاج عمر175687

المنياالعلمىمبصرمحمد حسن عالء محمد175688

المنياالعلمىمبصرحسن محمد معتمد محمد175689

المنياالعلمىمبصرسالمه العظيم عبد محمود محمد175690

المنياالعلمىمبصرتونى هللا عبد محمد هشام175691

المنياالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد محمود ياسر175692

المنياالعلمىمبصرالكريم عبد سيد محمد عمرو175693

المنياالعلمىمبصرالجواد عبد العنين ابو الجواد عبد ماجد175694

المنياالعلمىمبصرمحمد خالد الغنى عبد محمد175695

المنياالعلمىمبصرعلى محمود على محمد175696

المنياالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد على محمود175697

المنياالعلمىمبصراحمد شلقامى حسن محمد175698

المنياالعلمىمبصرسليم انور عيد اسالم175699

المنياالعلمىمبصرالحق جاد احمد محمد اسماعيل175700

المنياالعلمىمبصراحمد محمد نبيل حسام175701

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد محمد فتحى رجب175702

المنياالعلمىمبصرجوده مفتاح خلف الرحمن عبد175703

المنياالعلمىمبصراللطيف عبد احمد ناجى الرحمن عبد175704

المنياالعلمىمبصرالسيد احمد جمال الدين عالء175705

المنياالعلمىمبصرمهدى خيرى عيد محمد175706

المنياالعلمىمبصرهللا عبد فؤاد ربيع محمود175707
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راسبتلت

ثانالمنيا

ثانالمنيا

ن331العدوة

ثانالعدوة

ن325.5العدوة

ن547العدوة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ن403مغاغة

ن334مغاغة

ن406مغاغة

ثانمغاغة

ثانمغاغة

ن382مزار بنى

ثانمزار بنى

ثانمزار بنى

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

راسبابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ثانابوجرج

ثانالقيـس

ثان(النصر سيف) بردونة

ثان(النصر سيف) بردونة

راسب(النصر سيف) بردونة

ن412مطاى

ثانمطاى

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ثانسمالوط

ن325سمالوط
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المنياالعلمىمبصرمحمود خليفه محمد احمد175708

المنياالعلمىمبصراحمد قرنى محمد الحليم عبد175709

المنياالعلمىمبصرالرحيم عبد دسوقى سيد محمد175711

المنياالعلمىمبصرالمحسن عبد صديق عوض محمد175712

المنياالعلمىمبصرقاسم طلبه خلف هشام175713

المنياالعلمىمبصرشحاته سعد محمود حازم175714

المنياالعلمىمبصرفرج محمد جمعه احمد175715

المنياالعلمىمبصرالكريم عبد ماهر مصطفى احمد175716

المنياالعلمىمبصرالبديع عبد على جمال اسامه175717

المنياالعلمىمبصراسماعيل مسعد محمود حسن175718

المنياالعلمىمبصرزكى محمد زكى هللا عبد175719

المنياالعلمىمبصرالحق عبد رجب صبرى محمد175720

المنياالعلمىمبصرمحمد الحفيظ عبد ثروت محمود175721

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد حسن مصطفى مؤمن175722

المنياالعلمىمبصرشحاته بدر اللطيف عبد يحيى175723

المنياالعلمىمبصرمحمود همام رمضان مصطفى175724

المنياالعلمىمبصرلطفى احمد طه الرحمن عبد175725

المنياالعلمىمبصرعلى فاروق اشرف احمد175726

المنياالعلمىمبصرمحمد رشدى حمدان احمد175727

المنياالعلمىمبصرسليمان محمود ابراهيم خليل175728

المنياالعلمىمبصرامام فتحى رمضان هللا عبد175729

المنياالعلمىمبصراحمد سيف شعراوى محمود175730

المنياالعلمىمبصركامل فضل كامل احمد175731

المنياالعلمىمبصرمحمد فضل محمد اسالم175732

المنياالعلمىمبصرحسن اسماعيل يونس اسماعيل175733

المنياالعلمىمبصرمصطفى على حامد حسام175734

المنياالعلمىمبصراحمد العليم عبد مدحت عاطف175735

المنياالعلمىمبصركويس احمد حسن هللا عبد175736

المنياالعلمىمبصراحمد هللا عبد احمد محمد175737

المنياالعلمىمبصرموسى محمد حجازى محمد175738

المنياالعلمىمبصراحمد صبره نجيب احمد175740

المنياالعلمىمبصرسلطان احمد ربيع هللا عبد175741

المنياالعلمىمبصرالرحمن عبد على كامل مصطفى175742

المنياالعلمىمبصرالرحمن عبد الكريم عبد محمود الرحمن عبد175743

المنياالعلمىمبصرالباقى عبد محمد احمد محمد175744

المنياالعلمىمبصرعباس حسين الصبور عبد محمود175745

المنياالعلمىمبصرمحمد محمود الباسط عبد مصطفى175746

المنياالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمد ابراهيم175747

المنياالعلمىمبصرخالد ربيع نميرى خالد175748

المنياالعلمىمبصرالفهيم عبد محمود احمد على175749

المنياالعلمىمبصرمحمد محمود محمد احمد175751

المنياالعلمىمبصرالحميد عبد مسعود محمد على175752
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ن509الفكرية

ن410الفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

ثانالفكرية

راسب(اسماعيل جمال) اتليدم

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ن325ملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

ثانملوى

راسبملوى

ن325خالد بنى

ثانخالد بنى

ن340خالد بنى

ن325خالد بنى

ثانخالد بنى

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

ثانقلندول

راسببالمنيا دروة

ثانبالمنيا دروة

راسببالمنيا دروة

ثانمواس دير

ثانمواس دير

ثانمواس دير

ن333مواس دير

راسبسالم بنى

ثانسالم بنى

ن325سالم بنى

ثاندلجــا

ثاندلجــا
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المنياالعلمىمبصرفنجرى العليم عبد الجواد عبد محمد175753

المنياالعلمىمبصرفرج محمد يوسف محمد175754

المنياالعلمىمبصرمحمود احمد غندور محمود175755

اسيوطالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد ابراهيم احمد175756

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمد الدين بهاء محمد الحسين175757

اسيوطالعلمىمبصرحسن ابراهيم محمد ياسر175758

اسيوطالعلمىمبصرعلى فرغلى جمال مؤمن175759

اسيوطالعلمىمبصرمحمد كامل عمر احمد175760

اسيوطالعلمىمبصرحسن سيد العليم عبد سيد175761

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد فرغلى محمد طارق175762

اسيوطالعلمىمبصراحمد سيد احمد على175763

اسيوطالعلمىمبصرالرب جاد احمد شحاته مصطفى175764

اسيوطالعلمىمبصرجابر حسين محمود الرحمن عبد175765

اسيوطالعلمىمبصراحمد رشوان حسن احمد175766

اسيوطالعلمىمبصرخليفه على محمود يوسف175767

اسيوطالعلمىمبصرالباسط عبد صالح فكرى حسن175768

اسيوطالعلمىمبصرمهنى شعبان رضى خالد175769

اسيوطالعلمىمبصرمحمد البكرى احمد مصطفى الرحمن عبد175770

اسيوطالعلمىمبصرسليمان على ابراهيم محمد175771

اسيوطالعلمىمبصرمبروك محمد سيد خالد175772

اسيوطالعلمىمبصرالحفيظ عبد النبى عبد احمد عمر175773

اسيوطالعلمىمبصرادم حاكم محمد مصطفى175774

اسيوطالعلمىمبصردياب محمد مبروك مصطفى175775

اسيوطالعلمىمبصرالتواب عبد جمال محمد اسالم175776

اسيوطالعلمىمبصرالحليم عبد الباسط عبد احمد محمد175777

اسيوطالعلمىمبصررحيم محمد على محمد باسم175778

اسيوطالعلمىمبصرنمر هللا جاب هللا عبد محمد175779

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمد فرغل محمد175780

اسيوطالعلمىمبصرالنعيم عبد المالك عبد حماده الدين حسام175781

اسيوطالعلمىمبصرابراهيم رمضان اشرف ابراهيم175782

اسيوطالعلمىمبصرسعيد على مصطفى على175783

اسيوطالعلمىمبصرعلى ابراهيم عاطف حمدى175784

اسيوطالعلمىمبصراحمد على عصام شاهر175785

اسيوطالعلمىمبصرالعاطى عبد مفيد حسن احمد175786

اسيوطالعلمىمبصرعميره يونس عميره مصطفى175787

اسيوطالعلمىمبصرمحمد حماد ثابت محمد175788

اسيوطالعلمىمبصرطه قاسم على مصطفى175789

اسيوطالعلمىمبصريونس محمد حسنى ابراهيم175790

اسيوطالعلمىمبصرحسين العزيز عبد حسن بكر ابو175791

اسيوطالعلمىمبصرشحاته اللطيف عبد حمدى احمد175792

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد محمد احمد175793

اسيوطالعلمىمبصريوسف الحميد عبد معتز محمد ذياد175794
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ثاندلجــا

ثاندلجــا

ثاندلجــا

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ثاناسيوط

ثانمنقباد

ثانمنقباد

ثانمنقباد

ثانمنقباد

ثانمنقباد

ن352موشا

ثانالزاوية

راسبالزاوية

ن546ديروط

راسبديروط

ثانديروط

ثانديروط

ثانديروط

ن599ديروط

ن511ديروط

ثانالقوصيه

راسبالقوصيه

ثانالقوصيه

ثانالخاص االيمان نور

ثانالخاص االيمان نور

ثانالخاص االيمان نور

ثانالخاص االيمان نور

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ثانمنفلوط

ن362عدى بنى

ثانابنوب

راسبابنوب

راسبابنوب

راسبالبدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى

ثانالبدارى
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اسيوطالعلمىمبصرعلى حامد محمد سارى175795

اسيوطالعلمىمبصرتمام حسن ابراهيم محمود175796

اسيوطالعلمىمبصرسليمان مرزوق فوزى نور175797

اسيوطالعلمىمبصرعرنوس فؤاد حسين ابراهيم175798

اسيوطالعلمىمبصرفراج تمام الكريم جاد احمد175799

اسيوطالعلمىمبصرسليمان على سليمان احمد175800

اسيوطالعلمىمبصررسالن المنعم عبد محروص احمد175801

اسيوطالعلمىمبصرعبيد صادق سعودى محمد175802

اسيوطالعلمىمبصرمحمد ضيف ابو رشاد احمد175803

اسيوطالعلمىمبصرالعال عبد على عنتر احمد175804

اسيوطالعلمىمبصربصوص خليل الظاهر عبد عمر175805

اسيوطالعلمىمبصراحمد احمد محمد عمر175806

اسيوطالعلمىمبصررحاب ابو احمد محمود مصطفى175807

اسيوطالعلمىمبصراحمد على فرغلى الدين عز175808

اسيوطالعلمىمبصرالباقى عبد حسين الباقى عبد عاصم175809

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد رضوان رجب رضوان175810

اسيوطالعلمىمبصراحمد فرغلى نتعى الرحمن عبد175811

الجديد الوادىالعلمىمبصراحمد هللا عطيه محمود احمد175812

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد سليمان اسعد175813

سوهاجالعلمىمبصرحسين موسى على اسالم175814

سوهاجالعلمىمبصراحمد الغنى عبد ممدوح احمد175815

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد احمد حمدى175816

سوهاجالعلمىمبصرشبيب السيد محمود زيدان175817

سوهاجالعلمىمبصرموسى الجابر عبد كمال شريف175818

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على محمد على175819

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد قاسم175820

سوهاجالعلمىمبصراحمد خلف الديب محمد175821

سوهاجالعلمىمبصراحمد الحميد عبد الستار عبد محمد175822

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد احمد محمد محمود175823

سوهاجالعلمىمبصرمحمود خضر جمال مصطفى175824

سوهاجالعلمىمبصرمحمد خلف الدين حسام هللا عبد175825

سوهاجالعلمىمبصرمحمود على محمد الحكم عبد175826

سوهاجالعلمىمبصرمحمد خلف الدين حسام الرحيم عبد175827

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد مصطفى رجب وليد175828

سوهاجالعلمىمبصرشحاته الرب جاد محمد هللا عبد175829

سوهاجالعلمىمبصرسفارى حسن محمد الحسينى175830

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد الحمد ابو مرزوق احمد175831

سوهاجالعلمىمبصرمحمد صديق على الرحمن عبد175832

سوهاجالعلمىمبصرمهران رزق فتحى فهد175833

سوهاجالعلمىمبصرعارف ابراهيم احمد كريم175834

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد احمد محمد175835

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسن منصور محمد175836
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ثانالبدارى

راسبالبدارى

ثانالبدارى

ثانصدفا

ثانصدفا

ثانصدفا

ثانصدفا

ن353صدفا

راسبصدفا

ثانالغنايم

ثانالغنايم

راسبالغنايم

راسبالغنايم

ن325النموذجى اسيوط

ثانالنموذجى اسيوط

ثانالخاص االسالم نور

ثانالخاص االسالم نور

ن495.5الفرافرة

ن345سوهاج

ثانسوهاج

ن326سوهاج

ن385سوهاج

ثانسوهاج

ن326.5سوهاج

ن363سوهاج

ن339سوهاج

ثانسوهاج

ثانسوهاج

ن595سوهاج

ن336سوهاج

ن349سوهاج

ثانسوهاج

ثانسوهاج

ن370سوهاج

ن381سوهاج

ثانبلصفورة

ثانبلصفورة

ثانبلصفورة

ثانبلصفورة

ثانبلصفورة

ثانبلصفورة

ثانبلصفورة



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6305

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجالعلمىمبصرعثمان محمدين االمير محمود175837

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد الحميد عبد ناصر مؤمن175838

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عمر الرؤوف عبد هشام175839

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمدين غريب حمدى175840

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الجابر عبد فرج احمد175841

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد العزيز عبد حسن اسالم175842

سوهاجالعلمىمبصربكر شوقى محمد تامر175843

سوهاجالعلمىمبصرياسين محمد جمال حسام175844

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد احمد خالد175845

سوهاجالعلمىمبصرسلمان حافظ الدين سعد شعبان175846

سوهاجالعلمىمبصرالدين كمال صبره محمود كرم175847

سوهاجالعلمىمبصرهاشم شعبان عوض محمد175848

سوهاجالعلمىمبصرمحمود صديق الحمد ابو نادر175849

سوهاجالعلمىمبصرخليل عباس محمد وليد175850

سوهاجالعلمىمبصرالشافعى العال عبد جوده ياسر175851

سوهاجالعلمىمبصرالسميع عبد اللطيف عبد عاطف محمد اللطيف عبد175852

سوهاجالعلمىمبصراحمد فواز شحات عالء175853

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محرز رفعت محرز175854

سوهاجالعلمىمبصرحسن سليمان ناصر حسين175855

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى حسن مصطفى محمد175856

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العال عبد عصمت مصطفى175857

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد محمد اسعد175858

سوهاجالعلمىمبصررشوان ناصر سمير اسالم175859

سوهاجالعلمىمبصرزيدان الحميد عبد ياسر اسالم175860

سوهاجالعلمىمبصرعلى محسن السنوسى محمد175861

سوهاجالعلمىمبصرعلى الحميد عبد العارف هشام175862

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد على احمد175863

سوهاجالعلمىمبصرنوفل حسين انور خالد175864

سوهاجالعلمىمبصرالسيد احمد خالد عمرو175865

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمود175866

سوهاجالعلمىمبصرمحمد يونس خالد احمد175867

سوهاجالعلمىمبصرفرغل مصطفى جمال اسامه175868

سوهاجالعلمىمبصرحافظ حسن علوان اكرام175869

سوهاجالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد محمد خالد175870

سوهاجالعلمىمبصرمحمدين على محمود عادل175871

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن ابراهيم كرم175872

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد الاله عبد قاسم حسب175873

سوهاجالعلمىمبصرحفنى احمد محمد صدقى محمد الرحمن عبد175874

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد الاله عبد محمد الرحيم عبد175875

سوهاجالعلمىمبصرحافظ المنعم عبد احمد المنعم عبد175876

سوهاجالعلمىمبصرتوفيق السيد الدين نصر الوهاب عبد175877

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد رمضان هللا عبد175878
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راسببلصفورة

ثانبلصفورة

ثانبلصفورة

ثانبلصفورة

راسبشلول اوالد

ن352شلول اوالد

راسبشلول اوالد

ن348.5شلول اوالد

ن412.5شلول اوالد

ثانشلول اوالد

راسبشلول اوالد

ثانشلول اوالد

ثانشلول اوالد

ن325شلول اوالد

ن326شلول اوالد

ن331ادفا

ن332ادفا

ثانادفا

ن377النموذجى طالب ابى بن على

ن441النموذجى طالب ابى بن على

ثانالنموذجى طالب ابى بن على

ثانالكرمانية بندار

ن339الكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانالكرمانية بندار

ثانبسوهاج المنشأة

ن334بسوهاج المنشأة

راسببسوهاج المنشأة

ثانبسوهاج المنشأة

ثانسالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

ن344سالمة اوالد

ن331سالمة اوالد

ن345سالمة اوالد

ثانسالمة اوالد

راسبجرجا

راسبجرجا

ثانجرجا

ن325جرجا

ثانجرجا

ثانجرجا
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سوهاجالعلمىمبصررضوان ثابت احمد احمد175879

سوهاجالعلمىمبصرمجيبرى محمد على احمد175880

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الدين محى محمد احمد175881

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد ممدوح احمد175882

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى محمد محمود اسامه175883

سوهاجالعلمىمبصرالراضى عبد ابراهيم محمد اسماعيل175884

سوهاجالعلمىمبصرالقادر عبد رفاعى محمد الحسن175885

سوهاجالعلمىمبصرعلى رفاعى عنتر حربى175886

سوهاجالعلمىمبصررضوان خليفه كمال زياد175887

سوهاجالعلمىمبصرخلف سعيد احمد سعيد175888

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الرحمن عبد الاله عبد الرحمن عبد175889

سوهاجالعلمىمبصرالعظيم عبد الرحيم عبد العظيم عبد الرحمن عبد175890

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد مصطفى محمد175891

سوهاجالعلمىمبصراحمد العال عبد احمد محمد175892

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو الاله عبد احمد محمد175893

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد عاصم محمد175894

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسين العاطى عبد محمد175895

سوهاجالعلمىمبصرعبادى الحميد عبد محمود محمد175896

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد احمد سعد محمود175897

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمود السيد محمود175898

سوهاجالعلمىمبصرربيعى السيد ربيعى ابراهيم175899

سوهاجالعلمىمبصرمحمود المجد ابو خلف احمد175900

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد عربى احمد175901

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد الرحيم عبد احمد175902

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد احمد السيد175903

سوهاجالعلمىمبصرمحمد مازن مصطفى السيد175904

سوهاجالعلمىمبصراحمد الحمد ابو احمد امين175905

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد محمود عمرو175906

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد كمال احمد175907

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل احمد الحميد عبد البدرى175908

سوهاجالعلمىمبصرمحمد رفاعى حيدر سامح175909

سوهاجالعلمىمبصرحسن ابراهيم الستار عبد نادر175910

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد فواز على ابراهيم175911

سوهاجالعلمىمبصراحمد امام الغفار عبد احمد175912

سوهاجالعلمىمبصرعيسى محمد صابر محمد175916

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد يحيى هللا عبد175917

سوهاجالعلمىمبصرثابت عبده حمدى عماد175918

سوهاجالعلمىمبصرخربطلى حشمت ناصر محمد175919

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرب جاد محمود محمد175920

سوهاجالعلمىمبصرحسن على حمداوى ابراهيم175921

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمود احمد الحسن ابو175922

سوهاجالعلمىمبصرالسيد حمدى ابراهيم احمد175923
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ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن326داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن372داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن338داود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ثانداود بيت

ن357داود بيت

ن382المساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

ن529البلينا

ن546البلينا

ثانالبلينا

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

ثانبرديس

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى
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سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحى عبد الديب احمد175924

سوهاجالعلمىمبصراحمد اسماعيل الضبع احمد175925

سوهاجالعلمىمبصرحسين الاله عبد الطمبوشى احمد175926

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد بهيج احمد175927

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد جمال احمد175928

سوهاجالعلمىمبصراحمد الاله عبد جمال احمد175929

سوهاجالعلمىمبصررحاب ابو محمد جمال احمد175930

سوهاجالعلمىمبصرالسمان محمد حمدى احمد175931

سوهاجالعلمىمبصراحمد الستار عبد خالد احمد175932

سوهاجالعلمىمبصرفهمى العظيم عبد خالد احمد175933

سوهاجالعلمىمبصرحفنى محمد خالد احمد175934

سوهاجالعلمىمبصررحاب ابو احمد خيرى احمد175935

سوهاجالعلمىمبصررياض السمان رياض احمد175936

سوهاجالعلمىمبصرالباقى عبد احمد الستار عبد احمد175937

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسين الرءوف عبد احمد175938

سوهاجالعلمىمبصرحسين عزت الناصر عبد احمد175939

سوهاجالعلمىمبصرعلى الحميد عبد عبده احمد175940

سوهاجالعلمىمبصربغدادى احمد عبود احمد175941

سوهاجالعلمىمبصرجاد اسماعيل عفت احمد175942

سوهاجالعلمىمبصرقناوى هللا عبد عالء احمد175943

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد فتحى احمد175944

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد فؤاد احمد175945

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد فوزى احمد175946

سوهاجالعلمىمبصرمحمود شيخون نبيل احمد175947

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد هاللى احمد175948

سوهاجالعلمىمبصريوسف محمد يوسف احمد175949

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد خيرى امجد175950

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود سعد اسالم175951

سوهاجالعلمىمبصرمحمود المبدى عبد عبود اسالم175952

سوهاجالعلمىمبصردياب العال عبد عمر اسالم175953

سوهاجالعلمىمبصرجاد اسماعيل عاطف اسماعيل175954

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد حسين البدرى175955

سوهاجالعلمىمبصرفراج شوقى رأفت البدرى175956

سوهاجالعلمىمبصرخليفه محمد فوزى الحسن175957

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد هللا خلف الرحيم عبد الحسينى175958

سوهاجالعلمىمبصرعلى ماهر غانم الماهر175959

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عبده شاهين ايمن175960

سوهاجالعلمىمبصرمحمد طه احمد ايمن175961

سوهاجالعلمىمبصرحفنى حمدى على ايمن175962

سوهاجالعلمىمبصرهاللى حسان فوزى ايمن175963

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد ايمن175964

سوهاجالعلمىمبصراحمد قاسم مجدى ايهاب175965
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ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن349حميل بنى

ثانحميل بنى

ن356حميل بنى

راسبحميل بنى

ن399حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن348حميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن325حميل بنى

ن341حميل بنى

ثانحميل بنى

ن345حميل بنى

ن325حميل بنى

ثانحميل بنى

ن345حميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ن325حميل بنى

ن358حميل بنى

ن334حميل بنى

ن330حميل بنى
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سوهاجالعلمىمبصرادم احمد على ايهاب175966

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد احمد بهاء175967

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد السبع بهاء175968

سوهاجالعلمىمبصرسليم طنطاوى ثروت ثابت175969

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد الحميد عبد ثروت175970

سوهاجالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد محمد ثروت175971

سوهاجالعلمىمبصرعوض الكريم جاد الناصر عبد جمال175972

سوهاجالعلمىمبصررويشد محمود الناصر عبد جمال175973

سوهاجالعلمىمبصرمحمد هاللى محمد جمال175974

سوهاجالعلمىمبصرمدنى اسماعيل عبده جوهر175975

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد جمال حاتم175976

سوهاجالعلمىمبصرعلى المبدى عبد يوسف حازم175977

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد فوزى الدين حسام175978

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسن بدرى حسن175979

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد العزيز عبد عاطف حسن175980

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسن محمد حسن175981

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن يسرى حسن175982

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسين احمد حسين175983

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمود رجب حسين175984

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسين كمال حسين175985

سوهاجالعلمىمبصرسعيد الفتاح عبد انور حماده175986

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد حمدان الحميد عبد حمدان175987

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود احمد حمدى175988

سوهاجالعلمىمبصرالدرملى العال عبد الدرملى حمدى175989

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حمدى بليغ خالد175990

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمد اسماعيل خليفه175991

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد جمال دياب175992

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمود رمضان طارق175993

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حشمت كحول طارق175994

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد العاطى عبد حمدى الراضى عبد175995

سوهاجالعلمىمبصرالمجد ابو عشرى عاطف الرحمن عبد175996

سوهاجالعلمىمبصرالحمد ابو الحى عبد الدين عز الرحيم عبد175997

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن الوردانى العال عبد175998

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود حمدى العزيز عبد175999

سوهاجالعلمىمبصرعلى الغفار عبد محمد الغفار عبد176000

سوهاجالعلمىمبصرالسمان الاله عبد البدرى الاله عبد176001

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد حسن الخضرى اللطيف عبد176002

سوهاجالعلمىمبصرحسن اللطيف عبد حسن اللطيف عبد176003

سوهاجالعلمىمبصرعلى اللطيف عبد فوزى الناصر عبد176004

سوهاجالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد محمد الناصر عبد176005

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود محمد عرفه176006

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الدين عز ممدوح الدين عز176007
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راسبحميل بنى

ن341حميل بنى

ن352حميل بنى

ثانحميل بنى

ن342حميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ن325حميل بنى

ن325حميل بنى

ثانحميل بنى

ن325حميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن360حميل بنى

ن340حميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ن352حميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ن345حميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ن325حميل بنى

ثانحميل بنى

راسبحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى

ثانحميل بنى
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سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد حسن عطاى176008

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد السميع عبد اللطيف عبد عالء176009

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد احمد على176010

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على حامد على176011

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسن حربى على176012

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل صابر صبرى على176013

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن عاطف على176014

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد صابر الرازق عبد على176015

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حشمت الكحالوى عمر176016

سوهاجالعلمىمبصرسليم هللا خلف حماده عمرو176017

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور فايز اشرف فايز176018

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فاروق عثمان فريد176019

سوهاجالعلمىمبصرالوفا ابو فؤاد محمود فؤاد176020

سوهاجالعلمىمبصرالنعيم عبد محمد هللا عبد كريم176021

سوهاجالعلمىمبصرحسانين احمد قاسم كريم176022

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد العزيز عبد محسن176023

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن عمره ابو محمد176024

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد حسان احمد محمد176025

سوهاجالعلمىمبصرالحمد ابو الحميد عبد احمد محمد176026

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد احمد محمد176027

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد احمد محمد176028

سوهاجالعلمىمبصرسليم حسن اسماعيل محمد176029

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن الوردانى محمد176030

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد جمال محمد176031

سوهاجالعلمىمبصرمحمد تمساح حربى محمد176032

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد حمدون محمد176033

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد حمدون محمد176034

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور حمدان حمدى محمد176035

سوهاجالعلمىمبصرامام حسانين حنفى محمد176036

سوهاجالعلمىمبصرالريس ابو محمد حنفى محمد176037

سوهاجالعلمىمبصررحاب ابو فوزى خالد محمد176038

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسين خلف محمد176039

سوهاجالعلمىمبصربهلول الاله عبد خلف محمد176040

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد خلف محمد176041

سوهاجالعلمىمبصررحاب ابو احمد خيرى محمد176042

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد محمد رمضان محمد176043

سوهاجالعلمىمبصراحمد عابدين سليمان محمد176044

سوهاجالعلمىمبصراحمد ريان صفوت محمد176045

سوهاجالعلمىمبصرالنعيم عبد الحمد ابو عارف محمد176046

سوهاجالعلمىمبصراحمد الكريم جاد عاطف مختار176047

سوهاجالعلمىمبصرحسين السالم عبد عاطف محمد176048

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد الرحيم عبد الحميد عبد محمد176049
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سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد الرحيم عبد محمد176050

سوهاجالعلمىمبصرقناوى رحاب ابو الحكيم عبد محمد176051

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد الناصر عبد محمد176052

سوهاجالعلمىمبصرحافظ على هللا عطا محمد176053

سوهاجالعلمىمبصرالكريم عبد المجيد عبد على محمد176054

سوهاجالعلمىمبصرالنعيم عبد محمد فايز محمد176055

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد فوزى محمد176056

سوهاجالعلمىمبصرالسميع عبد اللطيف عبد فوزى محمد176057

سوهاجالعلمىمبصرمحمود فوزى فيصل محمد176058

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد طلعات كحالوى محمد176059

سوهاجالعلمىمبصرالعاطى عبد محمود كمال محمد176060

سوهاجالعلمىمبصرحسين رضوان محمود محمد176061

سوهاجالعلمىمبصرعلى السيد يسرى محمد176062

سوهاجالعلمىمبصريوسف محمد يوسف محمد176063

سوهاجالعلمىمبصررحاب ابو احمد الفتوح ابو محمود176064

سوهاجالعلمىمبصرالشلخى احمد الشلخى محمود176065

سوهاجالعلمىمبصررحاب ابو محمد جمال محمود176066

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسين خلف محمود176067

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد الرحيم عبد محمود176068

سوهاجالعلمىمبصرقناوى العزيز عبد عثمان محمود176069

سوهاجالعلمىمبصرفراج فوزى عصام محمود176070

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حمدى فوزى محمود176071

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسن قناوى محمود176072

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد الدايم عبد محمد محمود176073

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد حارس مظهر176074

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد البدرى محمد مصطفى176075

سوهاجالعلمىمبصرعلى حفنى محمد مصطفى176076

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد الدايم عبد اللطيف عبد مصطفى176077

سوهاجالعلمىمبصراحمد ريان محمود مصطفى176078

سوهاجالعلمىمبصرسعيد عبده محمود مصطفى176079

سوهاجالعلمىمبصرطلب يوسف مسعود الدين نجم176080

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد احمد ابراهيم يحيى176081

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرب جاد العزيز عبد وائل176082

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الدايم عبد احمد وليد176083

سوهاجالعلمىمبصراحمد السالم عبد حمام وليد176084

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد فتحى وليد176085

سوهاجالعلمىمبصرمحمود هللا عبد جاد يوسف176086

سوهاجالعلمىمبصرجاد اسماعيل عفت يوسف176087

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد حسن احمد176088

سوهاجالعلمىمبصرربيعى احمد ربيعى احمد176089

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد الحليم عبد احمد176090

سوهاجالعلمىمبصرمحمود السيد الشكور عبد احمد176091
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سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود ناصر احمد176092

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد هلباوى احمد176093

سوهاجالعلمىمبصرالسميع عبد امين رضا محمد ابراهيم176094

سوهاجالعلمىمبصرحسن كامل محمود اسالم176095

سوهاجالعلمىمبصرحسن حمدى وفقى بسام176096

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فؤاد وفقى ثروت176097

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد عاطف سعيد176098

سوهاجالعلمىمبصرالسيد على السيد على176099

سوهاجالعلمىمبصرهللا جاد محمد جمال فهد176100

سوهاجالعلمىمبصرالعال ابو الوهاب عبد سعد محمد176101

سوهاجالعلمىمبصرتوفيق احمد عصام محمد176102

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود فندى محمد176103

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمود نور محمد176104

سوهاجالعلمىمبصرقناوى محمد يوسف محمد176105

سوهاجالعلمىمبصرالموجود عبد رزق الحميد عبد محمود176106

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الهادى عبد محمود176107

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عارف ناصر مصطفى176108

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم محمود احمد هشام176109

سوهاجالعلمىمبصرعباس احمد عباس هشام176110

سوهاجالعلمىمبصرالعال ابو الوهاب عبد خالد يوسف176111

سوهاجالعلمىمبصرسالم فؤاد صبرى محمد176112

سوهاجالعلمىمبصراحمد الدين كمال حسن احمد176113

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد منتصر حسام176114

سوهاجالعلمىمبصرحسن على عادل السيد176115

سوهاجالعلمىمبصرفؤاد الطاهر السعود ابو حسنى176116

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد على176117

سوهاجالعلمىمبصرالضوى خيرى السيد محسن176118

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد فزاع سمير محمد176119

سوهاجالعلمىمبصرحفنى دردير احمد محمود176120

سوهاجالعلمىمبصرخليفه الضمرانى الزناتى احمد176121

سوهاجالعلمىمبصرمحمد جبريل عمران شعبان176122

سوهاجالعلمىمبصرعثمان احمد حيدر الوهاب عبد176123

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمد صالح محمد176124

سوهاجالعلمىمبصراحمد على مختار على176125

سوهاجالعلمىمبصرمحمد اسعد بهجت اسعد176126

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على رشاد احمد176127

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد اعصام احمد176128

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد على عاصم اسالم176129

سوهاجالعلمىمبصرحسن على الحفيظ عبد الحسين176130

سوهاجالعلمىمبصرشاكر الحميد عبد اشرف تامر176131

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد احمد حسام176132

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور احمد محمد حسن176133
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سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمود حمدى176134

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد المجد ابو عاصم176135

سوهاجالعلمىمبصرحسن الرحيم عبد فالح على176136

سوهاجالعلمىمبصرالمصرى محمد محمود على عمر176137

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد احمد محمد176138

سوهاجالعلمىمبصررضوان على الناصر عبد محمد176139

سوهاجالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد محمود مصطفى176140

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد على حمدى محمد176141

سوهاجالعلمىمبصرشاكر بطيخ صالح ابراهيم176142

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الموجود عبد السيد احمد176143

سوهاجالعلمىمبصرالوفا ابو الستار عبد حماده راضى176144

سوهاجالعلمىمبصرمحمد مدنى محمد هللا عبد176145

سوهاجالعلمىمبصراحمد الحميد عبد عنتر محمد176146

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد محمد زكريا محمود176147

سوهاجالعلمىمبصراحمد المجد ابو سمير محمود176148

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد الفضيل عبد محمود176149

سوهاجالعلمىمبصرحسين السيد محمد محمود176150

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل كامل عزت مروان176151

سوهاجالعلمىمبصرموسى حمدى النسر مصطفى176152

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل فهمى عثمان يوسف176153

سوهاجالعلمىمبصرصابر احمد المجد ابو محمود176154

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فايز راضى احمد176155

سوهاجالعلمىمبصرطنطاوى السيد احمد هللا عبد176156

سوهاجالعلمىمبصرجعلوصى الغنى عبد محمود وائل176157

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الضبع السبع احمد176158

سوهاجالعلمىمبصردسوقى ثابت عنتر احمد176159

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الراضى عبد محروس اسالم176160

سوهاجالعلمىمبصرالسيد فهمى محمد السيد176161

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فؤاد السيد حمدى176162

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الاله عبد محروص حسن176163

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على احمد الجليل عبد176164

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد احمد الرحمن عبد176165

سوهاجالعلمىمبصرعلى فراج الراضى عبد هللا عبد176166

سوهاجالعلمىمبصرعلى الاله عبد حمدان المنصف عبد176167

سوهاجالعلمىمبصراحمد على المدثر على176168

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الكريم عبد يوسف على176169

سوهاجالعلمىمبصرمرسى محمد على فارس176170

سوهاجالعلمىمبصراحمد فاروق خيرى فاروق176171

سوهاجالعلمىمبصراحمد فايز محمد كريم176172

سوهاجالعلمىمبصرالسيد حسين الراووف عبد محسن176173

سوهاجالعلمىمبصرفاضل الفتاح عبد االمير محمد176174

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد السيد محمد176175
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ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

راسبالزوازية

راسبالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ن358الزوازية

ن376الزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية
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سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود على حسن محمد176176

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد خلف محمد176177

سوهاجالعلمىمبصريحى احمد رفعت محمد176178

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الفتاح عبد الحميد عبد محمد176179

سوهاجالعلمىمبصرمرسى محمد على محمد176180

سوهاجالعلمىمبصراحمد ربه عبد فرج محمد176181

سوهاجالعلمىمبصرالفتاح عبد جمال نبيل محمد176182

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمود حمد محمد176183

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد حسن محمود176184

سوهاجالعلمىمبصراحمد المنعم عبد الصبور عبد محمود176185

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود محمد محمود176186

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد مصطفى176187

سوهاجالعلمىمبصرالمطلب عبد محمد امام مصطفى176188

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد محمود مصطفى176189

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد على القط ممدوح176190

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد الباسط عبد احمد176191

سوهاجالعلمىمبصرمحمد جابر محمود صابر176192

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل محمود الرحيم عبد هللا عبد176193

سوهاجالعلمىمبصربخيت مرعى المعبود عبد مرعى176194

سوهاجالعلمىمبصرقايد توفيق محمد توفيق176195

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحاوى خلف احمد176196

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسن ابراهيم حسن176197

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد السيد القذافى سالم176198

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسين محمود اسالم176199

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم على الحمد ابو بدر176200

سوهاجالعلمىمبصرعويس على الحميد عبد حمدى176201

سوهاجالعلمىمبصرحسن خيرى صبرى سمير176202

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم محمود محمد الكريم عبد176203

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم محمود محمد محمود176204

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الجود ابو النصر سيف مصطفى176205

سوهاجالعلمىمبصرحسنين محمد عز خالد176206

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على محمد سعيد176207

سوهاجالعلمىمبصرعرفات حلمى رضوان محمد176208

سوهاجالعلمىمبصرقاسم حجازى رمضان محمد176209

سوهاجالعلمىمبصرالغزالى العال عبد ضاحى سامح176210

سوهاجالعلمىمبصرراسم خلف رجب صفوت176211

سوهاجالعلمىمبصرمهنى عطا هللا عطا حسام176212

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السيد حمدى محمد176213

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد موهوب محمد176214

سوهاجالعلمىمبصراحمد الحفيظ عبد ضاحى محمود176215

سوهاجالعلمىمبصرحسانين رجب محروص محمد176216

سوهاجالعلمىمبصرخضيرى بسيونى ناصر احمد176217
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ثانالزوازية

ثانالزوازية

ن372الزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ن365الزوازية

ثانالزوازية

ن344الزوازية

ن334الزوازية

ن373الزوازية

ن373الزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

ثانالزوازية

راسبخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخلف اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

راسبخليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ن345خليفة اوالد

ن353خليفة اوالد

ثانخليفة اوالد

ن360خليفة اوالد

ن437المراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

راسبالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

راسبالمراغى االمام

ثانالمراغى االمام

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ثانالغريزات

ن360الغريزات

ثانبدر مجمع
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سوهاجالعلمىمبصرعباس احمد العربى اسالم176218

سوهاجالعلمىمبصرعثمان جابر مرسى عالء176219

سوهاجالعلمىمبصرمرزوق فرغلى على محمد176220

سوهاجالعلمىمبصرحلقه ابو السيد جمال احمد176221

سوهاجالعلمىمبصرمحمد البكرى محمد السيد176222

سوهاجالعلمىمبصرسالمان محمد الرحمن عبد خالد176223

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد محمود السيد وليد176224

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد احمد كمال احمد176225

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عثمان على اسالم176226

سوهاجالعلمىمبصرالدين عز كامل مصطفى صالح176227

سوهاجالعلمىمبصرالعز ابو الحميد عبد عاطف الحميد عبد176228

سوهاجالعلمىمبصراحمد هاشم هللا عبد مصطفى176229

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد تمام على مؤمن176230

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ثابت عادل ناصر176231

سوهاجالعلمىمبصرالموجود عبد على فاروق ياسر176232

سوهاجالعلمىمبصرمهدى الكريم عبد محمود ابراهيم176233

سوهاجالعلمىمبصرثابت احمد محمد احمد176234

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم عثمان محمود احمد176235

سوهاجالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد ثابت حسام176236

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى الاله عبد الغول عصام176237

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد الكريم جاد محمد عمار176238

سوهاجالعلمىمبصرعلى الاله عبد فتحى مصطفى176239

سوهاجالعلمىمبصرعثمان الحميد عبد خلف الحميد عبد عمر176240

سوهاجالعلمىمبصراحمد مهدى عطا ابراهيم176241

سوهاجالعلمىمبصرهاشم حافظ محمد اسالم176242

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد خالد الحزيفى176243

سوهاجالعلمىمبصرربيعى محمود محمد الدين حسام176244

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود محمد الرحمن عبد176245

سوهاجالعلمىمبصرمسلم سلمى مختار عالء176246

سوهاجالعلمىمبصرشحاته السيد سعد محمود176247

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الجابر عبد الراضى عبد محمود176248

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حافظ خلف احمد176249

سوهاجالعلمىمبصرعلى حلمى عادل احمد176250

سوهاجالعلمىمبصرسعيد قدرى محمد احمد176251

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الناصر عبد محمود جمال176252

سوهاجالعلمىمبصرحسين الحميد عبد احمد محمد176253

سوهاجالعلمىمبصرمحمود على محمد على176254

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد شحاته المعطى عبد محمد176255

سوهاجالعلمىمبصراحمد سالم ناصر محمد176256

سوهاجالعلمىمبصرادم عثمان محمد الدين نور هشام176257

سوهاجالعلمىمبصرمتولى اللطيف عبد الرحمن عبد عمرو176258

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد العال عبد اسماعيل محمد176259
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راسببدر مجمع

ثانبدر مجمع

ن329بدر مجمع

ثانساقلتة

ن487ساقلتة

راسبساقلتة

ثانساقلتة

ثانسفالق

ثانسفالق

ثانسفالق

ثانسفالق

ثانسفالق

ثانسفالق

ثانسفالق

ثانسفالق

ثاناخميم

ثاناخميم

ثاناخميم

ثاناخميم

ثاناخميم

ثاناخميم

راسباخميم

راسباخميم

راسبالكولة

راسبالكولة

ثانالكولة

راسبالكولة

راسبالكولة

راسبالكولة

ثانالكولة

راسبالكولة

ن325.5الوقف ابار

ثانالوقف ابار

ن325الوقف ابار

ن325الوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانالوقف ابار

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن353بطهطا عنبر محمود الشيخ
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سوهاجالعلمىمبصرالغنى عبد القرنى السيد نادر176260

سوهاجالعلمىمبصرالسيد احمد النعمان ابو هيثم176261

سوهاجالعلمىمبصرالقادر عبد محمد سيد مصطفى176262

سوهاجالعلمىمبصرطه يوسف الشافى عبد محمد176263

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد على محمد176264

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى الدين شهاب جمال يوسف176265

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل محمود على محمد176266

سوهاجالعلمىمبصرعلى جابر احمد مؤمن176267

سوهاجالعلمىمبصرنصيب فرج فؤاد عمر176268

سوهاجالعلمىمبصرالكريم عبد ابراهيم صالح الكريم عبد176269

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد الحفيظ عبد احمد176270

سوهاجالعلمىمبصربخيت احمد احمد اسالم176271

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن صابر حسن176272

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الفضل ابو احمد الناصر عبد176273

سوهاجالعلمىمبصرعبده فاهم على عصام176274

سوهاجالعلمىمبصرعطيفى احمد حسين احمد176275

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم العال ابو ابراهيم تامر176276

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد على ابو شمندى عثمان176277

سوهاجالعلمىمبصرمحمد مهران خلف الهادى عبد176278

سوهاجالعلمىمبصرفرغلى الشافى عبد رشاد على176279

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد على محمد محمود176280

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو السيد على مصطفى176281

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد السيد رزق احمد176282

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد البدرى محمود176283

سوهاجالعلمىمبصرالحافظ عبد محمود محمد مصطفى176284

قناالعلمىمبصرحمزه جاد احمد اسالم176285

قناالعلمىمبصرالقاسم ابو مصطفى احمد صالح176286

قناالعلمىمبصرمبارك عبادى محمود الرحمن عبد176287

قناالعلمىمبصراسماعيل مصطفى يوسف الهاشمى عمر176288

قناالعلمىمبصرمحمد محمود الحفيظ عبد فارس176289

قناالعلمىمبصرعرعير امبابى الوهاب عبد محمد176290

قناالعلمىمبصراحمد كمال مصطفى محمد176291

قناالعلمىمبصرحسين شعبان سعد مصطفى176292

قناالعلمىمبصراحمد محمد هللا عبد عمر176293

قناالعلمىمبصراحمد ابراهيم احمد محمد176294

قناالعلمىمبصرموسى محمود على عبيد محمد176295

قناالعلمىمبصرحسن على االمام عبد محمود176296

قناالعلمىمبصرمنصور الصغير محمد العاطى عبد محمود176297

قناالعلمىمبصراحمد محمد محمد محمود176298

قناالعلمىمبصرعلى الراضى عبد العاطى عبد مصطفى176299

قناالعلمىمبصرعلى محمود فؤاد الرحمن عبد176300

قناالعلمىمبصربكرى طاهر قرشى العزيز عبد176301
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ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ن528بطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ن353بطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

راسببطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانبطهطا عنبر محمود الشيخ

ثانشطورة

ن345شطورة

ثانشطورة

راسبشطورة

ثانشطورة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ثانالقاضى نزلة

راسبالقاضى نزلة

ن364طما

ن325.5طما

ن325الزمزمى

ن334الزمزمى

ن361الزمزمى

ن411قنا

ثانقنا

ثانقنا

ن483.5قنا

ثانقنا

ثانقنا

ن357قنا

ن332قنا

ثانالشونية

ن344الشونية

ن325الشونية

ن344الشونية

ثانالشونية

ن342الشونية

ن329الشونية

ثانابوتشت

ن330ابوتشت
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قناالعلمىمبصرمحمد الوفا ابو محمود العزيز عبد176302

قناالعلمىمبصراحمد على الناصر عبد فايز176303

قناالعلمىمبصرمحمد جاد احمد محمد176304

قناالعلمىمبصرعطيه عمره ابو طلعت محمد176305

قناالعلمىمبصرفرج محمد عاطف محمد176306

قناالعلمىمبصرحسن عالم الرؤف عبد محمد176307

قناالعلمىمبصرضمرانى حسن فوزى محمد176308

قناالعلمىمبصرمحمد فاوى وائل محمد176309

قناالعلمىمبصرمحمد الاله عبد رجب محمود176310

قناالعلمىمبصرمحمود محمد سيد محمود176311

قناالعلمىمبصرحنفى الحفيظ عبد عادل محمود176313

قناالعلمىمبصرعوض محمد عوض محمود176314

قناالعلمىمبصرحسانين احمد عادل مصطفى176315

قناالعلمىمبصرالدين كمال على محمود مصطفى176316

قناالعلمىمبصرحسن المجد ابو احمد هانى176317

قناالعلمىمبصرابراهيم احمد العال عبد يحى176318

قناالعلمىمبصرهللا خلف حافظ منصور يوسف176319

قناالعلمىمبصرابراهيم الدين نور سيد يوسف176320

قناالعلمىمبصرهللا عبد الوفا ابو محمد احمد176321

قناالعلمىمبصرعطيه شحاته اشرف شريف176322

قناالعلمىمبصرمحمد احمد على الجليل عبد176323

قناالعلمىمبصرمطاوع محمود ايمن محمود176324

قناالعلمىمبصرمدنى عبده مسعود محمود176325

قناالعلمىمبصررشوان حسين الحكيم عبد مصطفى176326

قناالعلمىمبصرعزب الظاهر عبد بحيرى وليد176327

قناالعلمىمبصرالعال عبد تغيان الهادى عبد محمد176328

قناالعلمىمبصرمحمد على ناصر الحمد ابو176329

قناالعلمىمبصرالناصر عبد الباسط عبد حسين على176330

قناالعلمىمبصراحمد شاكر احمد محمد176331

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد الراضى عبد حسين محمود176332

قناالعلمىمبصراسماعيل حسن ناصر احمد176333

قناالعلمىمبصرالعظيم عبد فاروق الصبور عبد ايهاب176334

قناالعلمىمبصرمحمود يوسف احمد زكى176335

قناالعلمىمبصرالدين كمال مسعود اشرف شريف176336

قناالعلمىمبصرحسن حلمى ناصر الكريم عبد176337

قناالعلمىمبصرخليفه الطيب خليفه على176338

قناالعلمىمبصرالسيد احمد محمد عمار176339

قناالعلمىمبصرمحمد توفيق العرب عز فتحى176340

قناالعلمىمبصراسماعيل حسن الاله عبد محمد176341

قناالعلمىمبصرحسان راشد حمدى محمود176342

قناالعلمىمبصرحسين فهمى محمد مصطفى176343

قناالعلمىمبصرحسن سلطان رضى منصور176344
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ثانابوتشت

ن358ابوتشت

ثانابوتشت

ن328ابوتشت

ن340ابوتشت

ثانابوتشت

ن425ابوتشت

ن337ابوتشت

ن447ابوتشت

متخلفابوتشت

ن350ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن369ابوتشت

ثانابوتشت

ن325ابوتشت

ن347ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن420ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوتشت

ن377ابوتشت

ثانابوتشت

ثانابوشوشة

ن362ابوشوشة

ن325ابوشوشة

راسبابوشوشة

ثانابوشوشة

ن345ابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

ثانابوشوشة

راسبابوشوشة

ثانابوشوشة

ن327ابوشوشة

راسبابوشوشة
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قناالعلمىمبصرعثمان رفاعى محمد نشأت176345

قناالعلمىمبصرالسيد الزين محمد مصطفى كرم176346

قناالعلمىمبصرحسن على احمد محمد176347

قناالعلمىمبصربكر ابو دياب كرم عمرو176348

قناالعلمىمبصرهالل حميد عنتر احمد176349

قناالعلمىمبصرحسن بدرى نعيم احمد176350

قناالعلمىمبصرالديب حماد محمد عمر176351

قناالعلمىمبصرالسيد محمد جابر خلف محمد176352

قناالعلمىمبصرمكى محمد عارف محمد176353

قناالعلمىمبصريمنى هللا حمايت كرم محمد176354

قناالعلمىمبصرالصابر احمد رفعت محمود176355

قناالعلمىمبصراحمد محمد سيد محمود176356

قناالعلمىمبصرخليفه فؤاد احمد ابراهيم176357

قناالعلمىمبصرالسمان جابر اوسامه احمد176358

قناالعلمىمبصرمحمود الحافظ عبد جالل احمد176359

قناالعلمىمبصرمحمد العال عبد حلمى احمد176360

قناالعلمىمبصرعطيه محمد ماهر احمد176361

قناالعلمىمبصرمحمود خلف منصور احمد176362

قناالعلمىمبصرحسين حامد ناجح اسالم176363

قناالعلمىمبصرحسين حامد ناجح االمير176364

قناالعلمىمبصرحسين حماد محمد حسام176365

قناالعلمىمبصرمحمد خليفه االنور سامى176366

قناالعلمىمبصرعلى محمد عيسى سليمان176367

قناالعلمىمبصرمحمود صادق عاطف صادق176368

قناالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد حماده الحميد عبد176369

قناالعلمىمبصرمدنى الرازق عبد ممدوح الرازق عبد176370

قناالعلمىمبصرحسين عمران عرفات الرحمن عبد176371

قناالعلمىمبصرجبريل الرب جاد فتحى هللا عبد176372

قناالعلمىمبصرعيسى الشافى عبد خلف عدنان176373

قناالعلمىمبصرحسن ذكى احمد عصام176374

قناالعلمىمبصرهللا عبد على احمد على176375

قناالعلمىمبصراحمد صديق رأفت عمر176376

قناالعلمىمبصرمحمود فهمى هللا عبد عمر176377

قناالعلمىمبصرعيسى على الطاهر احمد عيسى176378

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمد كريم176379

قناالعلمىمبصرفاضل الاله عبد هللا خلف محسن176380

قناالعلمىمبصرمحمود الشاكر محمد الحمد ابو محمد176381

قناالعلمىمبصرمحمد العال عبد احمد محمد176382

قناالعلمىمبصرمحمد محمود احمد محمد176383

قناالعلمىمبصرالعاطى عبد عباس حامد محمد176384

قناالعلمىمبصرحسن حافظ حسن محمد176385

قناالعلمىمبصرالكريم عبد العزيز عبد عاطف محمد176386
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راسبابوشوشة

راسبابوشوشة

ثانابوشوشة

راسبابوشوشة

ن397المحارزة

ثانالمحارزة

ن350المحارزة

ن381المحارزة

ن384المحارزة

ن395المحارزة

ن374المحارزة

ثانالمحارزة

ثانبخانس قصير

ن338بخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ن362بخانس قصير

ثانبخانس قصير

ن365بخانس قصير

ثانبخانس قصير

ن373بخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ن350بخانس قصير

ثانبخانس قصير

ن325بخانس قصير

ن400بخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ن336بخانس قصير

ن325بخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ن331بخانس قصير

ن327بخانس قصير
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قناالعلمىمبصرالرحيم عبد محمود الرحيم عبد محمد176387

قناالعلمىمبصرالسبع محمد الدين جمال عفت محمد176388

قناالعلمىمبصراحمد الدهب ابو عطيه محمد176389

قناالعلمىمبصرمحمود صديق محمد محمد176390

قناالعلمىمبصرمحمد مرزوق الحميد عبد محمود176391

قناالعلمىمبصرعلى محمود فتحى محمود176392

قناالعلمىمبصرالكريم عبد العزيز عبد ماهر محمود176393

قناالعلمىمبصراللطيف عبد احمد محمد محمود176394

قناالعلمىمبصرابراهيم توفيق انور يحيى176395

قناالعلمىمبصرعطيه عمره ابو طلعت احمد176396

قناالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد صالح احمد176397

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد الاله عبد الكريم جاد الرحمن عبد176398

قناالعلمىمبصرالطاهر السيد هللا خلف حسن176399

قناالعلمىمبصراحمد جاد احمد عمر176400

قناالعلمىمبصرالسيد يونس عاطف محمد176401

قناالعلمىمبصرالسيد محمد احمد ابراهيم176402

قناالعلمىمبصرعلى محمد هللا خلف احمد176403

قناالعلمىمبصرمحمد حسن الحميد عبد احمد176404

قناالعلمىمبصرمحمد هارون عادل البدرى176405

قناالعلمىمبصرالدين نور العاطى عبد الدين نور اسامه176406

قناالعلمىمبصرمحمد حسن محمد حسن176407

قناالعلمىمبصرفراج خالد محمد خالد176408

قناالعلمىمبصرحسن الرب جاد فوزى رمضان176409

قناالعلمىمبصرمحمود الرازق عبد احمد محمد176410

قناالعلمىمبصراحمد محمد مصطفى محمد176411

قناالعلمىمبصرتوفيق هللا عبد محمد محمود176412

قناالعلمىمبصراحمد على كمال مصطفى176413

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمد ياسر176414

قناالعلمىمبصرحسين احمد حسين احمد176415

قناالعلمىمبصرامين احمد الحميد عبد احمد176416

قناالعلمىمبصرحران الستار عبد عثمان اسالم176417

قناالعلمىمبصرالفضل ابو محمود محمد جابر176418

قناالعلمىمبصراحمد حسين الحميد عبد جمال176419

قناالعلمىمبصرهللا عطا احمد مهنى حسن176420

قناالعلمىمبصرمحمود محمد محمود زياد176421

قناالعلمىمبصرمحمد السيد يونس سيد176422

قناالعلمىمبصرالعال عبد الرازق عبد محمد طارق176423

قناالعلمىمبصرهللا عبد حامد احمد الرحمن عبد176424

قناالعلمىمبصرحسين بهنساوى الصمد عبد القادر عبد176425

قناالعلمىمبصرمحمد محمد الوفا ابو الناصر عبد176426

قناالعلمىمبصرالوهاب عبد محمود ابراهيم محمد176427

قناالعلمىمبصرمحمد السيد احمد محمود176428
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ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ن334بخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ن350بخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ثانبخانس قصير

ن409بقنا الصديق ابوبكر

ثانالمال بالد

راسبالمال بالد

ثانالمال بالد

ثانالمال بالد

راسبالمال بالد

ثانالمال بالد

ن336المال بالد

ثانالمال بالد

ثانالمال بالد

ن338المال بالد

ثانالمال بالد

ثانالمال بالد

ن340المال بالد

ثانالمال بالد

ثانالمال بالد

ن349المال بالد

ن352المال بالد

ثانالمال بالد

ن330المال بالد

ثانالمال بالد

ن357المال بالد

ثانالمال بالد

ن353المال بالد

ن335المال بالد

ن367المال بالد

ن343المال بالد

ن333المال بالد
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قناالعلمىمبصرادم طايع رجب محمود176429

قناالعلمىمبصرعلى الرازق عبد هللا عبد محمد176430

قناالعلمىمبصرموسى مكى احمد خالد176431

قناالعلمىمبصرقاسم عمر محمد عمر176432

قناالعلمىمبصرقناوى احمد حسين محمد176433

قناالعلمىمبصرحسين الاله عبد رفعت محمد176434

قناالعلمىمبصرمحمود زيد ابو محمد مصطفى176435

قناالعلمىمبصرمحمود محمد حاتم ابراهيم176436

قناالعلمىمبصرتوفيق دغرى الرحيم عبد محمد176437

قناالعلمىمبصرمحمود عطاى عيد معاذ176438

قناالعلمىمبصرخليل ثابت خلف احمد176439

قناالعلمىمبصراحمد الحميد عبد احمد حماده176440

قناالعلمىمبصرمحمود محمد هللا عبد طارق176441

قناالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد محمد الجواد عبد176442

قناالعلمىمبصراسماعيل زيد ابو شحات كرم176443

قناالعلمىمبصرالوارث عبد مرعى عمره ابو محمد176444

قناالعلمىمبصراحمد رجاء محمد اشرف محمد176445

قناالعلمىمبصرمصرى صابر عطا محمد176446

قناالعلمىمبصرعلى اسماعيل هللا عبد محمود176447

قناالعلمىمبصرالدردير احمد صبحى احمد مصطفى176448

قناالعلمىمبصراحمد يوسف عمر يوسف176449

قناالعلمىمبصرتوفيق السيد حمدى توفيق176450

قناالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد اشرف محمد176451

قناالعلمىمبصرحسانين الحميد عبد الباسط عبد محمد176452

قناالعلمىمبصرعسران احمد شحاته ابراهيم176453

قناالعلمىمبصرالشافى عبد ابراهيم محمد ابراهيم176454

قناالعلمىمبصرالباقى عبد الكريم جاد حمدى احمد176455

قناالعلمىمبصراحمد الحميد عبد هللا خلف احمد176456

قناالعلمىمبصرالسمان فخرى سمير احمد176457

قناالعلمىمبصررسالن حماده الرحمن عبد احمد176458

قناالعلمىمبصراسماعيل عبيد العاطى عبد احمد176459

قناالعلمىمبصرحمادى المبدى عبد عبده احمد176460

قناالعلمىمبصرزيد ابو طالب ابو العرب عز احمد176461

قناالعلمىمبصرمحمد الجليل عبد محمد احمد176462

قناالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمد احمد176463

قناالعلمىمبصرحسين محمد الدين كمال النجمى176464

قناالعلمىمبصرشعبان محمد بركات امجد176465

قناالعلمىمبصرالحليم عبد محمد هللا فرج ايهاب176466

قناالعلمىمبصرالراضى عبد احمد محمد بهاء176467

قناالعلمىمبصرمحمد السالم عبد محمود حازم176468

قناالعلمىمبصرسليم احمد البصير عبد حسام176469

قناالعلمىمبصرهللا عبد تغيان هللا خلف حسين176470
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ثانالمال بالد

ثانالمال بالد

ن372القارة

ن348القارة

ن355القارة

ن343القارة

ن373القارة

ثانفرشوط

ن379(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ن339حمادى نجع

ن452حمادى نجع

ن326حمادى نجع

ن325حمادى نجع

ن325حمادى نجع

ن350حمادى نجع

ثانحمادى نجع

ن412حمادى نجع

ن325حمادى نجع

ن345حمادى نجع

ثانحمادى نجع

ثانبقنا الرحمانية

ن348بقنا الرحمانية

ن345بقنا الرحمانية

راسبنجم اوالد

ن332نجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

راسبنجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

راسبنجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

راسبنجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ن366نجم اوالد
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قناالعلمىمبصرمحمد شعبان رشدى حماده176471

قناالعلمىمبصرالحميد عبد الدين شمس محمد حمدى176472

قناالعلمىمبصرعوض احمد على خالد176473

قناالعلمىمبصرالحليم عبد محمد تهامى سعيد176474

قناالعلمىمبصرمحمود محمد محمد سليم176475

قناالعلمىمبصراالمير محمد سليمان محمد سليمان176476

قناالعلمىمبصرعالم محمد بدوى سيد176477

قناالعلمىمبصرحسن النصر سيف حسين النصر سيف176478

قناالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد وليد عارف176479

قناالعلمىمبصرموسى حمادى شوقى الرحمن عبد176480

قناالعلمىمبصرمحمدين حافظ رتبى الكريم عبد176481

قناالعلمىمبصرتوفيق الرحيم عبد عبده هللا عبد176482

قناالعلمىمبصرالسمان فخرى منصور هللا عبد176483

قناالعلمىمبصرمحمد الاله عبد محمد عماد176484

قناالعلمىمبصرالسمان فخرى سمير فخرى176485

قناالعلمىمبصرقمصان محمود حسين فهد176486

قناالعلمىمبصرمحمد الجليل عبد عصام احمد محمد176487

قناالعلمىمبصراسماعيل محمد اسماعيل محمد176488

قناالعلمىمبصرالراضى عبد النظير عبد عاطف محمد176489

قناالعلمىمبصرعمر محمد عاطف محمد176490

قناالعلمىمبصرالفتاح عبد الراضى عبد محمود محمد176491

قناالعلمىمبصريحيا يونس يحيا محمد176492

قناالعلمىمبصرالراضى عبد المجد ابو احمد محمود176493

قناالعلمىمبصرحسانين الرازق عبد رشاد محمود176494

قناالعلمىمبصرصابر النصر سيف صبرى محمود176495

قناالعلمىمبصراسماعيل عبيد العاطى عبد محمود176496

قناالعلمىمبصرعلى المعين عبد على محمود176497

قناالعلمىمبصرمحمود التقى فتحى مصطفى176498

قناالعلمىمبصرمحمود حسين محمد مصطفى176499

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد على احمد176500

قناالعلمىمبصرحموده على ناجى اشرف176501

قناالعلمىمبصرعلى حسين الصبور عبد حسن176502

قناالعلمىمبصرجاد السالم عبد احمد هللا عبد176503

قناالعلمىمبصرالسيد احمد هشام محمد176504

قناالعلمىمبصرالراضى عبد سليم ممدوح محمود176505

قناالعلمىمبصرمحمود محمد الرسول عبد محمد176506

قناالعلمىمبصرالمنطلب عبد محمد حسين محمد176507

قناالعلمىمبصررضوان احمد عادل محمد176508

قناالعلمىمبصرالحفيظ عبد هارون عصام محمد176509

قناالعلمىمبصرالدين نور احمد محمود محمد176510

قناالعلمىمبصرالعال عبد نادر الدين عصام محمود176511

قناالعلمىمبصرحامد حسين عاطف مصطفى176512
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ثاننجم اوالد

راسبنجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد

ثاننجم اوالد
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راسبنجم اوالد
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ن338نجم اوالد
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ن426نجم اوالد
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راسبنجم اوالد
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ثاننجم اوالد

ن391نجم اوالد

ن406نجم اوالد

ن391نجم اوالد

ن385نجم اوالد

راسبنجم اوالد

ن325نجم اوالد

ن405نجم اوالد

راسبسالم نجع

ثانسالم نجع

ن339سالم نجع

ن336سالم نجع

ن330سالم نجع

ن334سالم نجع

ثانسالم نجع

ن325الشاليلة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة

ثانبهحورة
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قناالعلمىمبصرزناتى العظيم عبد زناتى محمد176513

قناالعلمىمبصرحمزه سليم فتحى احمد176514

قناالعلمىمبصرحسن محمد حسن شريف176515

قناالعلمىمبصرالدين نور الحليم عبد السيد الحليم عبد176516

قناالعلمىمبصراحمد الدين نور محمود ابراهيم176517

قناالعلمىمبصرمحمد محمد ربيع احمد176518

قناالعلمىمبصرالحميد عبد حامد المحسن عبد خالد176519

قناالعلمىمبصرشاذلى حسن حسان محمد176520

قناالعلمىمبصرغزالى محمد الرازق عبد محمود176521

قناالعلمىمبصرمحمد الجمال حماده مصطفى176522

قناالعلمىمبصرعالم محمود محمد منتصر176523

قناالعلمىمبصرفاضل نوح حفنى عمر176524

قناالعلمىمبصراحمد حسب عرفات عمر176525

قناالعلمىمبصرالتقى عابد سمير فتحى176526

قناالعلمىمبصرالحادى الشافى عبد الدين سعد محمد176527

قناالعلمىمبصرعلى هللا وهب حسين محمد176528

قناالعلمىمبصرحسين تمساح العاطى عبد عز176529

قناالعلمىمبصراحمد فاوى محمد احمد176530

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد صديق حسن ابراهيم176531

قناالعلمىمبصراحمد ابراهيم حسن احمد176532

قناالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد رمضان احمد176533

قناالعلمىمبصرمحمود فهيم الحميد عبد احمد176534

قناالعلمىمبصرمبارك محمود الخالق عبد احمد176535

قناالعلمىمبصرالفتاح عبد الوهاب عبد على احمد176536

قناالعلمىمبصرزيد ابو حسن منصور احمد176537

قناالعلمىمبصراحمد حمدته نادى احمد176538

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد صديق حسين اسامه176539

قناالعلمىمبصرعلى االخر عبد عاطف جمال176540

قناالعلمىمبصرمحمد حسن الشكور عبد جمال176541

قناالعلمىمبصراحمد محمود الناصر عبد حازم176542

قناالعلمىمبصراسماعيل احمد حسن حسام176543

قناالعلمىمبصرربيعى محمود محمد حسام176544

قناالعلمىمبصرمحمد حسن احمد حسن176545

قناالعلمىمبصرسليم محمد على حسن176546

قناالعلمىمبصرمحمد حسن عوض حسن176547

قناالعلمىمبصرمحمود حنفى محمد حسن176548

قناالعلمىمبصرعلى النبى عبد محمد حسن176549

قناالعلمىمبصرمحمد محمود محمد حسن176550

قناالعلمىمبصرسليم محمد على حسين176551

قناالعلمىمبصرالاله عبد حمدى محمد حمدى176552

قناالعلمىمبصرمحمود حماده صالح خالد176553

قناالعلمىمبصرصديق الشافى عبد على خالد176554
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ثانالكويتى

ن326الكويتى
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ن366دشنا

ن393دشنا

ن519دشنا

ن344دشنا

ثاندشنا

ن351دشنا

ثاندشنا

ن413ابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع
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ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

راسبابومناع

ن356ابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

راسبابومناع
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قناالعلمىمبصرسالم محمد السيد سالم176555

قناالعلمىمبصرحبشى على الرسول عبد سلطان176556

قناالعلمىمبصرمحمد هللا وهب عيد طارق176557

قناالعلمىمبصرصديق الشافى عبد الفتاح عبد العظيم عبد176558

قناالعلمىمبصرحنفى حفنى النبى عبد هللا عبد176559

قناالعلمىمبصريسن محمد مأمون الهادى عبد176560

قناالعلمىمبصرمحمد حسن مبارك على176561

قناالعلمىمبصرمحمد فاوى منصور على176562

قناالعلمىمبصرعمر محمود محمد عمر176563

قناالعلمىمبصرخليل محمد محمد كمال176564

قناالعلمىمبصرمحمد سليمان الحمد ابو محمد176565

قناالعلمىمبصريوسف محمد حسنى محمد176566

قناالعلمىمبصراحمد القادر عبد خالد محمد176567

قناالعلمىمبصراحمد ابراهيم سنوسى محمد176568

قناالعلمىمبصرعثمان مصطفى صابر محمد176569

قناالعلمىمبصرسليمان زمقان صالح محمد176570

قناالعلمىمبصرمحمد محمد طه محمد176571

قناالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد عادل محمد176572

قناالعلمىمبصرمصطفى سليم الفتاح عبد محمد176573

قناالعلمىمبصرطه محمد المحسن عبد محمد176574

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد هللا عبد الناصر عبد محمد176575

قناالعلمىمبصرمحمود احمد كمال محمد176576

قناالعلمىمبصرمحمد طه ابراهيم محمود176577

قناالعلمىمبصرمحمد التقى سعيد مصطفى176578

قناالعلمىمبصرعلى محمد عوض مصطفى176579

قناالعلمىمبصرعمر احمد محمد مصطفى176580

قناالعلمىمبصراالمين محمد صادق مصطفى محمد ممدوح176581

قناالعلمىمبصرمحمود عطيتو حامد هانى176582

قناالعلمىمبصرمحمود رمضان ابراهيم وائل176583

قناالعلمىمبصرالفتاح عبد الوهاب عبد منصور وائل176584

قناالعلمىمبصرعلى هللا عطا احمد ياسر176585

قناالعلمىمبصرمحمد بكر ابو حسن يوسف176586

قناالعلمىمبصرحسين محمد الحكم عبد خالد176587

قناالعلمىمبصرحسين محمد الرسول عبد احمد176588

قناالعلمىمبصراحمد خليل الرؤوف عبد احمد176589

قناالعلمىمبصرمحمد عيسى على احمد176590

قناالعلمىمبصرمحمود احمد محمد احمد176591

قناالعلمىمبصرمراد حسن محمود احمد176592

قناالعلمىمبصرعمر محمد حسن ايمن176593

قناالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد محمد حاتم176594

قناالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حسن حسام176595

قناالعلمىمبصربكر ابو حسن الباسط عبد حسن176596
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قناالعلمىمبصرمحمد حسن الحميد عبد حسن176597

قناالعلمىمبصرخليفه حسين الحميد عبد حسن176598

قناالعلمىمبصرمحمد حسين محمد حسن176599

قناالعلمىمبصربدوى الصغير محمد محمود حسن176600

قناالعلمىمبصرعلى محمد على حسين176601

قناالعلمىمبصرمحمد حسين مزيد حسين176602

قناالعلمىمبصرصديق الشافى عبد على حموده176603

قناالعلمىمبصرالصغير الحميد عبد محمد خالد176604

قناالعلمىمبصربكر ابو هللا عبد محمد خالد176605

قناالعلمىمبصرمحمود محمد عيد سامح176606

قناالعلمىمبصرحنفى حفنى محمد سمير176607

قناالعلمىمبصرمحمود تركى ولقبه محمد محمد سمير176608

قناالعلمىمبصراحمد وهبى احمد الدين ضياء176609

قناالعلمىمبصراحمد اسماعيل محمد الطيب176610

قناالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محسن عادل176611

قناالعلمىمبصرعمر الرحمن عبد الواحد عبد الحكيم عبد176612

قناالعلمىمبصرالحميد عبد محمود احمد الحميد عبد176613

قناالعلمىمبصرحفنى مصطفى رضا الرحمن عبد176614

قناالعلمىمبصرمحمود النبى عبد شعبان الفتاح عبد176615

قناالعلمىمبصرعمر على الحميد عبد الكريم عبد176616

قناالعلمىمبصرالحكم عبد انس عمر هللا عبد176617

قناالعلمىمبصرمحمد محمد عيسى هللا عبد176618

قناالعلمىمبصريوسف النبى عبد دياب عبده176619

قناالعلمىمبصرمحمود عمر احمد على176620

قناالعلمىمبصرعبيد الرشيد عبد الباسط عبد عمر176621

قناالعلمىمبصرعلى فهمى احمد عيد176622

قناالعلمىمبصرابراهيم المجد ابو عقبه فيصل176623

قناالعلمىمبصرفهمى الفتاح عبد عادل كريم176624

قناالعلمىمبصرموسى حسن العزيز عبد كمال176625

قناالعلمىمبصرالصافى مبارك الحميد عبد مبارك176626

قناالعلمىمبصرمصطفى على ابراهيم محمد176627

قناالعلمىمبصرحسين محمود حسين محمد176628

قناالعلمىمبصرمحمد يوسف حمدى محمد176629

قناالعلمىمبصراحمد سليمان صالح محمد176630

قناالعلمىمبصرحسن الصغير محمد الحميد عبد محمد176631

قناالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد عطيتو محمد176632

قناالعلمىمبصرحنفى محمد محمود محمد176633

قناالعلمىمبصرمحمود احمد مصطفى محمد176634

قناالعلمىمبصرعمر احمد دكتور محمد176635

قناالعلمىمبصرعلى النبى عبد الباسط عبد محمود176636

قناالعلمىمبصرحسين محمود الرحمن عبد محمود176637

قناالعلمىمبصرمصطفى محمد العزيز عبد محمود176638
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ن350ابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6343

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قناالعلمىمبصرحنفى حفنى النبى عبد محمود176639

قناالعلمىمبصرمحمد سليمان عنتر محمود176640

قناالعلمىمبصرطه حسين عوض محمود176641

قناالعلمىمبصرالراوى محمد احمد مصطفى176642

قناالعلمىمبصرعثمان موسى مصطفى موسى176643

قناالعلمىمبصرحنفى فتحى صالح مؤمن176644

قناالعلمىمبصرعمر عبادى عوض هشام176645

قناالعلمىمبصراسماعيل تمام حسين ياسر176646

قناالعلمىمبصرابراهيم الكريم جاد ابراهيم دسوقى176647

قناالعلمىمبصرهدهد جمال الغنى عبد محمد176648

قناالعلمىمبصريوسف النبى عبد سعيد محمود176649

قناالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد الواحد عبد اللطيف عبد176650

قناالعلمىمبصرسليمان محمود حسن على176651

قناالعلمىمبصرمحمد على الحمد ابو عصام176652

قناالعلمىمبصراحمد محمود محمد الدين علم176653

قناالعلمىمبصرضاحى محمود على احمد176654

قناالعلمىمبصرمصطفى احمد منشاوى اسالم176655

قناالعلمىمبصرعمر السيد محمد السيد176656

قناالعلمىمبصرسليم احمد قناوى بدرى176657

قناالعلمىمبصرعلى احمد حسين حسن176658

قناالعلمىمبصراحمد حسن العبد رشوان176659

قناالعلمىمبصرمحمد محمد المعين عبد طارق176660

قناالعلمىمبصرمحمد الاله عبد محمد الواحد عبد176661

قناالعلمىمبصرخليفه محمود يوسف الوهاب عبد176662

قناالعلمىمبصرعلى احمد الباسط عبد محمد176663

قناالعلمىمبصرحسن السيد على محمد176664

قناالعلمىمبصرمحمد عثمان ثروت محمود176665

قناالعلمىمبصردرويش احمد صالح محمود176666

قناالعلمىمبصرمحمد محمود محمد مظهر176667

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد زكى عزب هشام176668

قناالعلمىمبصرعثمان بخيت سعدى وائل176669

قناالعلمىمبصراحمد الكريم جاد مجاهد وائل176670

قناالعلمىمبصرسمرى القاسم ابو عنتر كرم176671

قناالعلمىمبصرمحمد محمود محمد يوسف176672

قناالعلمىمبصراحمد سليم ناصر يوسف176673

قناالعلمىمبصرمحمود على عاصم احمد176674

قناالعلمىمبصرابراهيم فاوى حراجى اسالم176675

قناالعلمىمبصرزيد ابو المجد ابو حمدى احمد176676

قناالعلمىمبصرفخرى محمد سمير محمد176677

قناالعلمىمبصرمحمد الكريم عبد حسين محمود176678

قناالعلمىمبصرمحمد حسين بكر ابو ابراهيم176679

قناالعلمىمبصرمحسن المجد ابو محمد احمد176680
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ن349شرق على الشيخ

ثانشرق على الشيخ

ن380شرق على الشيخ

ثانشرق على الشيخ

ثانشرق على الشيخ

ثانشرق على الشيخ

ثانشرق على الشيخ

ثانشرق على الشيخ

ثانشرق على الشيخ

ن345شرق على الشيخ

ثانشرق على الشيخ

ثانشرق على الشيخ

ثانشرق على الشيخ

ثانالوقف

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ن345الحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية
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قناالعلمىمبصرمحمد اسماعيل محمود احمد176681

قناالعلمىمبصرحسسن الوفا ابو غاندى عمار176682

قناالعلمىمبصرالغفار عبد فكار شحاته كرم176683

قناالعلمىمبصربكر ابو العاطى عبد احمد محمود176684

قناالعلمىمبصرمحمود محمود مصطفى معاذ176685

قناالعلمىمبصرعلى سعد محمد محمود176686

قناالعلمىمبصرمحمود احمد محمود هللا عبد176687

قناالعلمىمبصرهللا عطا على نور مصطفى176688

قناالعلمىمبصراحمد محمد راضى احمد176689

قناالعلمىمبصرمحمد السالم عبد رزيقى احمد176690

قناالعلمىمبصراحمد محمود على احمد176691

قناالعلمىمبصرمحمد صبرى نشأت اسالم176692

قناالعلمىمبصراحمد على كمال اشرف176693

قناالعلمىمبصرالحليم عبد محمود رضانى االمير176694

قناالعلمىمبصرجاد رضوان محمد سعودى176695

قناالعلمىمبصرجهالن احمد العابدين زين الرحمن عبد176696

قناالعلمىمبصرالعال عبد معاذ فتحى عمر176697

قناالعلمىمبصرالراوى محمود زيد ابو محمد176698

قناالعلمىمبصريوسف محمد حسنى محمد176699

قناالعلمىمبصرمحمد السالم عبد رزيقى محمد176700

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد الشافى عبد المحسن عبد محمد176701

قناالعلمىمبصراحمد عطايه صبرى هادى176702

قناالعلمىمبصرالسالم عبد تغيان على محمد176703

قناالعلمىمبصرمحمود عبده محمد محمود محمد176704

قناالعلمىمبصرمحمود السيد ممدوح احمد176705

قناالعلمىمبصرالظاهر عبد هللا نصر سمير هللا عبد176706

قناالعلمىمبصرمحمد المجد ابو صالح هللا عبد176707

قناالعلمىمبصرموسى على موسى هللا عبد176708

قناالعلمىمبصرعيسى على سمير محمد176709

قناالعلمىمبصرالبارى عبد على هللا عبد محمد176710

قناالعلمىمبصرمحمد الوفا ابو رمضان اسالم176711

قناالعلمىمبصراحمد محمود محمد عمرو176712

قناالعلمىمبصرعلى محمود صابر كريم176713

قناالعلمىمبصرادم الالهى عبد الغنى عبد يحيى176714

قناالعلمىمبصرضيفى محمد رجب محمد176715

قناالعلمىمبصرمحمود توفيق شحات محمود176716

قناالعلمىمبصرحمدان النوبى عبدو صالح176717

قناالعلمىمبصرالصادق محمد احمد عمر176718

قناالعلمىمبصرهاشم جيالنى مصطفى محمود176719

قناالعلمىمبصرحواس شحاته محمد احمد176720

قناالعلمىمبصراحمد النورى محمد احمد176721

قناالعلمىمبصرمحمد عدلى محمود الرحمن عبد176722
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ثانالحلفاية

راسبالحلفاية

ثانالحلفاية
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ن464الحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ثانالحلفاية

ن396القمانة

راسبالقمانة

ن343القمانة

ثانالقمانة

راسبالقمانة

ثانالقمانة

ثانالقمانة

ثانالقمانة

ثانالقمانة

ثانالقمانة

ثانالقمانة

ثانالقمانة

ثانالقمانة

ثانالقمانة

ثانالشاورية

ثانالشاورية

ن332الشاورية

ن325قفط

ثانقفط

ثانقفط

ن325قفط

ن521قوص

ن325خزام

ن346خزام

ن330خزام

ن329خزام

ن325.5خزام

ن332خزام

ثانالسديس

ثانالسديس

ن542.5السديس

ثاننقادة

ثاننقادة

ن527.5نقادة
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قناالعلمىمبصراسماعيل حسن عامر على176723

قناالعلمىمبصرعباس النعيم عبد محمد محمد176724

قناالعلمىمبصرزغلول سعدى خطاب احمد176725

قناالعلمىمبصرالطاهر نصر محمد احمد176726

قناالعلمىمبصرالغفار عبد بهلول الحميد عبد جمال176727

قناالعلمىمبصرسليم بدوى رمضان حسن176728

قناالعلمىمبصرمحمد عادلى محمد الدين شهاب176729

قناالعلمىمبصرفخرى محمد اوسامه محمد176730

قناالعلمىمبصرمرسى مختار النجار محمود176731

قناالعلمىمبصرسعدى الرؤف عبد احمد مصطفى176732

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد سيد محمد احمد176733

االقصرالعلمىمبصرعثمان اسماعيل محمود اسماعيل176734

االقصرالعلمىمبصردياب يوسف احمد الستار عبد احمد176735

االقصرالعلمىمبصرجاد فؤاد سعدى احمد176736

االقصرالعلمىمبصرضيف سعيد رفعت احمد176737

االقصرالعلمىمبصراحمد سعدى سيد سعدى176738

االقصرالعلمىمبصراحمد فؤاد احمد ايمن176739

االقصرالعلمىمبصرحسن عزب محمود سعيد176740

االقصرالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد حسن العزيز عبد176741

االقصرالعلمىمبصرمحمد مسعود الموجود عبد ربيع176742

االقصرالعلمىمبصرهمام محمد يوسف الناصر عبد احمد176743

االقصرالعلمىمبصرحامد محمود حامد محمد معاذ176744

االقصرالعلمىمبصرخليل احمد محمود احمد176745

االقصرالعلمىمبصرحفنى العال عبد اشرف محمود176746

االقصرالعلمىمبصرمحمد السنوسى احمد سيد الحجاج ابو176747

االقصرالعلمىمبصراحمد الوفا ابو سمير احمد176748

االقصرالعلمىمبصرمصطفى محمد زكى احمد176749

االقصرالعلمىمبصرعمر العزيز عبد محمد مصطفى176750

االقصرالعلمىمبصرصالح ابراهيم رمضان احمد176751

االقصرالعلمىمبصرموسى العظيم عبد ناجح احمد176752

االقصرالعلمىمبصراحمد على احمد محمد176753

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد ثابت محمد176754

االقصرالعلمىمبصرهللا وهب بدرى صالح محمد176755

االقصرالعلمىمبصرمكى سيد عراقى محمد176756

االقصرالعلمىمبصرحسن محمود احمد مصطفى176757

االقصرالعلمىمبصرعلى حامد سيد مصطفى176758

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد مصطفى اسماعيل176759

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد هاشم ايمن176760

االقصرالعلمىمبصرمنصور الحجاج ابو محمد سالم176761

االقصرالعلمىمبصرالسيد علوانى رجب الرحيم عبد176762

االقصرالعلمىمبصرعلى القادر عبد ابراهيم القادر عبد176763

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد محمد محمود176764
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ن333الزوايدة

ن344الزوايدة

ن363اسمنت نجع

ن448اسمنت نجع

ن411اسمنت نجع
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ن478اسمنت نجع
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ثاناسمنت نجع

ثاناسمنت نجع

ن339االقصر

ن341االقصر

ن380االقصر

ن348االقصر

ن391.5االقصر

ن377االقصر

متخلفاالقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

ن357االقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

ن381االقصر

ن325االقصر

ثاناالقصر

ثاناالقصر

ن358باألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانباألقصر المنشأة

ثانالعديسات

ثانالعديسات

ثانالعديسات

ثانالعديسات

ن344العديسات

ن325العديسات

ثانالعديسات

ثانالوابورات ارمنت

ن336الوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ن325الوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت

ثانالوابورات ارمنت
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االقصرالعلمىمبصراحمد يوسف الناصر عبد مجاهد176765

االقصرالعلمىمبصرمحمد يوسف بدرى على176766

االقصرالعلمىمبصراسماعيل حسين عبده احمد176767

االقصرالعلمىمبصرعلى الكريم عبد محمد احمد176768

االقصرالعلمىمبصرمنصور احمد نجدى محمود176769

االقصرالعلمىمبصرالجليل عبد احمد على مصطفى176770

االقصرالعلمىمبصرمحمود الكريم عبد احمد موسى176771

االقصرالعلمىمبصراحمد السيد حربى احمد176772

االقصرالعلمىمبصراسماعيل طه جمعه احمد176773

االقصرالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم موسى احمد176774

االقصرالعلمىمبصرحسن احمد حسن اسماعيل176775

االقصرالعلمىمبصرحسن احمد العاطى عبد اشرف176776

االقصرالعلمىمبصرمحمد السيد ناجح السيد176777

االقصرالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد حسن حسام176778

االقصرالعلمىمبصرالراضى عبد محمد يوسف حسين176779

االقصرالعلمىمبصرسليم حسن جابر رضوان176780

االقصرالعلمىمبصرعلى المكارم ابو احمد على زياد176781

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد صالح سعيد176782

االقصرالعلمىمبصرمنصور على منصور عمرو176783

االقصرالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد محمد176784

االقصرالعلمىمبصرموسى مأمون حسن محمد176785

االقصرالعلمىمبصرعباس بدرى الراضى عبد محمد176786

االقصرالعلمىمبصرجريو عثمان اللطيف عبد محمد176787

االقصرالعلمىمبصرمحمد الوفا ابو هللا عبد محمد176788

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد انور محمود176789

االقصرالعلمىمبصرقناوى محمود منصور محمود176790

االقصرالعلمىمبصرالسيد مصطفى عثمان مصطفى176791

االقصرالعلمىمبصريونس مصطفى يس مصطفى176792

االقصرالعلمىمبصرالسيد الستار عبد فريج محمد176793

االقصرالعلمىمبصرمحمد النعيم عبد حسين المصرى176794

االقصرالعلمىمبصرمحمد امين احمد عصام176795

االقصرالعلمىمبصرعيسى على الصغير السيد هللا عبد176796

االقصرالعلمىمبصرطه المنعم عبد محمد منصور176797

االقصرالعلمىمبصرراشد مرزوق راشد الرحمن عبد176798

االقصرالعلمىمبصرالضوى عيسى مختار عيسى176799

االقصرالعلمىمبصرمحمود الخالق عبد عادل كريم176800

االقصرالعلمىمبصرحماده نافع حماده محمد176801

االقصرالعلمىمبصرعابدين البدرى منصور محمد176802

االقصرالعلمىمبصرتوفيق الكريم جاد احمد محمود176803

االقصرالعلمىمبصرالنوبى احمد النوبى مصطفى176804

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد عبده مصطفى176805

االقصرالعلمىمبصرمحمد يوسف احمد يوسف176806
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ثانالمساوية
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ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد
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ثانعبده محمد

ن337عبده محمد
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االقصرالعلمىمبصرمحمد حسن الحميد عبد حسين176807

االقصرالعلمىمبصريوسف محمد الغنى عبد احمد176808

االقصرالعلمىمبصرالعاطى عبد سعد اسامه سعد176809

االقصرالعلمىمبصراحمد بدوى الطاهر احمد176810

االقصرالعلمىمبصراحمد العال عبد حمدى احمد176811

االقصرالعلمىمبصرزيد ابو حسن المحسن عبد القناوى176812

االقصرالعلمىمبصرجامع مكاوى الحفيظ عبد رجب176813

االقصرالعلمىمبصراحمد الدين سعد الدين بهاء الدين سعد176814

االقصرالعلمىمبصرزيد ابو احمد العليم عبد طارق176815

االقصرالعلمىمبصرجيالنى النوبى احمد الرحيم عبد176816

االقصرالعلمىمبصرالحسن ابو الحميد عبد السيد عمر176817

االقصرالعلمىمبصررشيد محمد منصور فارس176818

االقصرالعلمىمبصرسعيد محمد ابراهيم محمد176819

االقصرالعلمىمبصرشحات الفتاح عبد النبى حسب هاشم176820

االقصرالعلمىمبصرامين الدايم عبد الرسول عبد ياسر176821

االقصرالعلمىمبصرمحمود لطفى محمد احمد حسن176822

االقصرالعلمىمبصرسيد محمد حسنى محمد176823

االقصرالعلمىمبصرزيد ابو هللا عبد جمال احمد176824

االقصرالعلمىمبصرمحمود احمد الوهاب عبد الحسن176825

االقصرالعلمىمبصرعلى محمد احمد محمد176826

االحمر البحرالعلمىمبصراحمد المجد ابو محمد ايمن176827

االحمر البحرالعلمىمبصرهللا عبد محمد السعيد محمود سعيد176828

االحمر البحرالعلمىمبصراحمد الرازق عبد الدين حسام الرحمن عبد176829

االحمر البحرالعلمىمبصراللطيف عبد طه محمود اسالم176830

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمود محمد هللا عبد محمد176831

االحمر البحرالعلمىمبصرجنيدى محمد احمد على176832

اسوانالعلمىمبصررشاد المأمون خالد احمد176833

اسوانالعلمىمبصرعبده عوض شعبان يوسف176834

اسوانالعلمىمبصرحسين الستار عبد حسين هللا عبد176835

اسوانالعلمىمبصرمصطفى محمود طارق هللا عبد176836

اسوانالعلمىمبصرطه حسن الفتاح عبد احمد176837

اسوانالعلمىمبصرهارون الكريم جاد خليفه اسالم176838

اسوانالعلمىمبصرمحمد على الكريم جاد محمد176839

اسوانالعلمىمبصراحمد عربى مصطفى محمد176840

اسوانالعلمىمبصرالقاضى محمد عثمان محمود176841

اسوانالعلمىمبصرناصر حامد ناصر محمد176842

اسوانالعلمىمبصرسليم ادريس رمضان محمد176843

اسوانالعلمىمبصرمحمد بكرى الحكم عبد محمود176844

اسوانالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد احمد مصطفى176845

اسوانالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمد يوسف176846

اسوانالعلمىمبصرحسين على بشارى الحسين176847

اسوانالعلمىمبصرعلى محمود الراضى عبد محمد176848
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ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانعبده محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

راسبباالقصر رجب محمد

راسبباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ثانباالقصر رجب محمد

ن331االمير

ن339االمير

ن344زرنيخ

ثانزرنيخ

ثانزرنيخ

ن466الغردقة

ثانالغردقة

ن396سفاجا

ثانعلم مرسى

ثانعلم مرسى

ن356النموذجى الغردقة

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالشعراوى متولى محمد

ثانالنموذجى اسوان

راسبالنموذجى اسوان

ن354امبو كوم

ن325امبو كوم

ثانامبو كوم

ن337المالكى

ن336المالكى

ن327سلوا

ن346النموذجى امبو كوم

ثانالنموذجى امبو كوم

ن348المويسات

ن380المويسات

ن339يوسف جاد.د

ن332يوسف جاد.د
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سويف بنىالعلمىمبصرمحمود عباس ماهر عمرو176849

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد مرتضى احمد محمد الدين سيف176850

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد هللا عبد رمضان مصطفى176851

سويف بنىالعلمىمبصرالدين تاج العظيم عبد امبابى احمد176852

سويف بنىالعلمىمبصرابراهيم سيد ابراهيم هللا عبد176853

سويف بنىالعلمىمبصرالعليم عبد سالم عابدين محمد176854

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد يونس رمضان محمد176855

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد صبرى محمد على احمد176856

الشرقيةالعلمىمبصرالطنيب اسماعيل السيد محمد يوسف176857

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمد جالل محمد176858

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن ابراهيم ابراهيم176859

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن المقصود عبد حسن حسام176860

الشرقيةالعلمىمبصرطلبه حماده السيد محمود176861

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمد النجدى محمد محمد176862

الشرقيةالعلمىمبصراحمد على الفتاح عبد الرحمن عبد احمد176863

الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد الحميد عبد خالد ابراهيم176864

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم سماح احمد ايمن عالء176865

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد حسن االمير176866

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد عثمان اشرف176867

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى السالم عبد عثمان خضر عثمان176868

الجيزةالعلمىمبصرجمال محمد جمال احمد176869

الجيزةالعلمىمبصرشيبوب محمود مختار محمود هللا عبد176870

الجيزةالعلمىمبصرعوض فوزى ايمن فوزى176871

الجيزةالعلمىمبصرعجاج بيومى صالح النبى عبد ياسين176872

الجيزةالعلمىمبصرالمعز عبد حسين على احمد176873

الجيزةالعلمىمبصرعلى رجب عيد الغفور عبد هللا عبد176874

الجيزةالعلمىمبصررواش ابو حسين سمير محمد176875

الجيزةالعلمىمبصرجباده احمد احمد عطيه حسان176876

الجيزةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد معاذ176877

الجيزةالعلمىمبصرمحمد السيد سالم احمد176878

الجيزةالعلمىمبصرحنفى عاشور ابراهيم احمد176879

الجيزةالعلمىمبصرسعيد الحميد عبد محب محمد176880

الجيزةالعلمىمبصرعامر مصطفى محمد شريف الرحمن عبد176881

الجيزةالعلمىمبصرالرؤوف عبد همام سامى محمد هللا عبد176882

الجيزةالعلمىمبصرمتولى وهبه مرزوق حسين عمرو176883

الجيزةالعلمىمبصرالحمد ابو موسى على الحميد عبد176884

الجيزةالعلمىمبصروهبه على طارق انس176885

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد الستار عبد خليل بكر ابو176886

الجيزةالعلمىمبصررزق سليمان محمد الرحمن عبد176887

الجيزةالعلمىمبصراحمد يوسف ايراهيم رجب ابراهيم176888

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد سعيد احمد176889

الجيزةالعلمىمبصرسيد احمد ابراهيم شكرى اسالم176890
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ثانسويف ببنى الواسطى

ن346سويف ببنى الواسطى

ن325سويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

راسبسويف ببنى الواسطى

ثانسويف ببنى الواسطى

ثانههيا

ثانههيا

ثانههيا

ثانههيا

ثانههيا

ن326ابوكبير

ثانابوشلبى

ن325الحرمين

راسبابوحماد

ثان(عبادة) القاضى مشتول

ثانالحجر صان

ن353بالشرقية الناصرية

ثانصقر اوالد

راسبالحرانية

راسبالحرانية

ثانالحرانية

راسبالحرانية

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

راسبكرداسة

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

راسبحكيم كفر

راسبحكيم كفر

راسباللبن صفط

ثانالتحرير

ن435حميدة خطاب

راسبوردان

راسباطفيح

ثانالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6355

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الغربيةالعلمىمبصروهبه طه ابراهيم محمد الرحمن عبد176891

الغربيةالعلمىمبصربدير المتولى ابراهيم رياض ابراهيم176892

الغربيةالعلمىمبصرعوض محمد بسيونى محمد176893

الغربيةالعلمىمبصرقاسم احمد السيد المجيد عبد محمد176894

الغربيةالعلمىمبصرالريش ابو الوهاب عبد الحليم عبد الوهاب عبد176895

القاهرةالعلمىمبصرمتولى الفتاح عبد السيد محروس احمد176896

القاهرةالعلمىمبصرمبروك المنعم عبد محمد هللا عبد176897

القاهرةالعلمىمبصرخليفه محمد بالل محمود176898

القاهرةالعلمىمبصرصديق شعبان يسرى الدين عز176899

القاهرةالعلمىمبصرطالب ابو محمد مسعد محمد مصطفى176900

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد الدين زين رضا محمد176901

القاهرةالعلمىمبصرعرابى ابراهيم الستار عبد هللا عبد176902

القاهرةالعلمىمبصراحمد يونس محمد هللا عبد176903

القاهرةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد الغنى عبد محمود176904

القاهرةالعلمىمبصرربيع على حسن احمد محمد176905

السويسالعلمىمبصرشمس منصور عماد معاذ176906

االقصرالعلمىمبصرحسن احمد محمد احمد176907

االقصرالعلمىمبصررشوان خليل مفضل فارس176908

االقصرالعلمىمبصراحمد محمود خليل محمود176909

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم بيومى ابراهيم سامح176910

المنوفيةالعلمىمبصربرين ابراهيم فتحى محمد176911

المنوفيةالعلمىمبصرالمراكبى يونس خالد يونس176912

المنوفيةالعلمىمبصرعطيه جعفر عطيه محمد176913

المنوفيةالعلمىمبصرالغنى عبد البديع عبد مصطفى الرازق عبد176914

المنياالعلمىمبصرمأمون محمد جمال محمود176915

سوهاجالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد رأفت محمد176916

سوهاجالعلمىمبصراحمد ثابت حامد وليد176917

سوهاجالعلمىمبصرحسين فراج السيد محمد176918

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد الغنى عبد الدين شمس احمد176919

سوهاجالعلمىمبصرحسين حسن عادل محمد176920

سوهاجالعلمىمبصرخليفه حسين احمد محمود176921

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود المبدى عبد على176922

سوهاجالعلمىمبصرمحمود امين اسعد ابراهيم176923

سوهاجالعلمىمبصرعمر حسين السمرى الدين ولى176924

البحيرةالعلمىمبصرالفقى محمد حسن سامى يوسف176925

البحيرةالعلمىمبصرحميسه محمد اسماعيل عاطف محمد176926

البحيرةالعلمىمبصرداود ربه عبد محمد محمود نادر176927

البحيرةالعلمىمبصرالجبالى ابراهيم الحليم عبد ابراهيم الحليم عبد176928

البحيرةالعلمىمبصرعلى حامد عطيه مرزوق عطيه176929

البحيرةالعلمىمبصرادريس احمد محمد احمد محمد176930

البحيرةالعلمىمبصرالمغربى هللا عبد توفيق هللا عبد محمد176931

البحيرةالعلمىمبصرخليفه محمد دياب طارق محمد176932
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ثانالكبرى المحلة

راسباالحمدى طنطا

ثانالقبلية العتوة

ثانسامول

ثانقطور

راسبالعسكرى الجديدة مصر

ثانالدين محى فؤاد

ثانالدين محى فؤاد

راسبالدين محى فؤاد

راسبالنموذجى السيد طلعت.د

راسبالمعادى

ن345الفقى طلعت محمود

متخلفالفقى طلعت محمود

راسبالفقى طلعت محمود

ن325الفقى طلعت محمود

ثانالسويس

ثاناالقصر

ثانعبده محمد

ثانباالقصر الدير

ن325قويسنا

ن346العراقية

ن343الجالبطة كفر

ثانقورص

ثاناسطنها

ثانمطاى

ثانبلصفورة

ثانالكرمانية بندار

ثانبسوهاج المنشأة

راسبجرجا

ثانالمساعيد

ثانالمساعيد

راسبطوق اوالد

ثانالزوازية

ثانساقلتة

ن357شرنوب

ن325هللا نصر

ثانهللا نصر

ن361الدوار كفر

ن435التمامة

ن395التمامة

ن409التمامة

راسبشبراخيت
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البحيرةالعلمىمبصرالدسوقى محمد المقصود عبد محمد مصطفى176933

البحيرةالعلمىمبصرشحاته على صبحى رضا محمد176934

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو على رجب احمد176935

البحيرةالعلمىمبصرعلى حسن مجدى محمد176936

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمود مصطفى محمود176937

البحيرةالعلمىمبصريوسف رمضان ادمين وائل176938

البحيرةالعلمىمبصرمحمود سعد جالل يوسف176939

البحيرةالعلمىمبصردرهاب الحميد عبد حامد صالح حامد176940

البحيرةالعلمىمبصرمحمد مبروك محمد عمر176941

البحيرةالعلمىمبصرشربيله حسن محمد احسان محمد176942

البحيرةالعلمىمبصرنصير ربه عبد الفتاح عبد محى محمد176943

البحيرةالعلمىمبصرالهادى عبد حامد ربيع طارق176944

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد الحميد عبد النبى عبد الحميد عبد176945

البحيرةالعلمىمبصرمحمود محمد فوزى عمر176946

البحيرةالعلمىمبصربساط على محمد حامد جمال احمد176947

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو محمد البارى عبد بدر يسن176948

البحيرةالعلمىمبصرمحمود سعد خميس صبرى176949

البحيرةالعلمىمبصرسالمه كمال الشافى عبد كمال176950

البحيرةالعلمىمبصريوسف محمد جمعه محمد176951

البحيرةالعلمىمبصرحسين سعيد شعبان اسالم176952

البحيرةالعلمىمبصرعلوانى جمعه عيد الرحمن عبد176953

اسوانالعلمىمبصريوسف حسن سيد محمد176954

القليوبيةالعلمىمبصرحموده محمد الفتاح عبد طاهر176955

القليوبيةالعلمىمبصرالمطلب عبد المنعم عبد المطلب عبد مصطفى176956

القليوبيةالعلمىمبصرذكرى ابو محفوظ زكى محفوظ السيد176957

القليوبيةالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد نجاح محمد176958

القليوبيةالعلمىمبصرالعسيلى احمد سيد سكران رجب احمد176959

القليوبيةالعلمىمبصرعلى المحسن عبد حسين محسن حسان176960

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد كلحى احمد صالح176961

القليوبيةالعلمىمبصرغنيه منصور السيد شحات محمد176962

القليوبيةالعلمىمبصروهبه محمد السيد حامد ابراهيم176963

القليوبيةالعلمىمبصرعرفات محمد الحميد عبد حامد احمد176964

القليوبيةالعلمىمبصرسيد عطيه مصطفى اسالم176965

القليوبيةالعلمىمبصرصادق حسين حسين ابراهيم محمد176966

القليوبيةالعلمىمبصرعبده احمد السيد اشرف محمد176967

القليوبيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد محمد جمعه محمد176968

القليوبيةالعلمىمبصرالنقيش كمال حسنى رشدى الرحمن عبد176969

القليوبيةالعلمىمبصرحسن محمود العزيز عبد اشرف محمد176970

القليوبيةالعلمىمبصرهللا عبد سيد هللا عبد محمود مصطفى176971

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد محمد نسيم176972

القليوبيةالعلمىمبصرانسه ابراهيم محمد سليم ياسين176973

القليوبيةالعلمىمبصرشاهين محمد جهاد باهلل معتصم176974
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ن446البارود ايتاى

ثانالبارود ايتاى

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانعيسى حوش

ثانابوالشقاف

ثانادفينا

ثانبالبحيرة المحمودية

ن325الدلنجات

ن357الدلنجات

ن332الدلنجات

ن335الغرباوى

ن347دمنهور

ن394عبادة سليمان

ثانبسنتواى

راسببسنتواى

ثانالبارود ايتاى

ن326ابوالمطامير

ثانامبو كوم

ثانشبلنجة

راسببالدقهلية طوخ

راسبهارس شبرا

ن334بلتان

ن339القناطر شبين

راسبالقناطر شبين

ثانالقناطر شبين

ثانطحانوب

ثانطحانوب

ثانالخانكة

ثانالخانكة

ثانالخانكة

ثانالخانكة

ثانالخانكة

ن333.5الخانكة

ثانالخانكة

راسبالخانكة

ن325الخانكة

ثانالخانكة

راسبالقلج
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القليوبيةالعلمىمبصرسيد صابر العابدين زين صابر176975

القاهرةالعلمىمبصرسويلم عواد احمد محمد176976

السويسالعلمىمبصرالمنعم عبد هللا عبد سمير هللا عبد176977

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد احمد ابراهيم السيد ابراهيم176978

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم السعيد السيد السعيد176979

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد ابراهيم محمد رائد176980

الدقهليةالعلمىمبصرمرعى محمد محمد سمير عاصم176981

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمد امين مجدى على176982

الدقهليةالعلمىمبصرالمغاورى محمد رمضان محمد176983

الدقهليةالعلمىمبصرغنيم العزيز عبد الخالق عبد العزيز عبد محمد176984

الدقهليةالعلمىمبصربدوى حسن الغزالى محمد احمد176985

الدقهليةالعلمىمبصرعامر محمد السيد عصام السيد176986

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى سمير المتولى محمد176987

الدقهليةالعلمىمبصرالسميع عبد محمد الغفار عبد محمد احمد176988

الدقهليةالعلمىمبصرالعوضى على السيد محمد176989

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على المنسى عطيه خالد176990

الدقهليةالعلمىمبصرحبيب السيد حبيب السيد احمد176991

الدقهليةالعلمىمبصرجميل يوسف يوسف مسعد المؤمن عبد176992

الدقهليةالعلمىمبصرحسين مخيمر حسين محمد176993

الدقهليةالعلمىمبصرسماحه حسن صالح جمال محمد176994

الدقهليةالعلمىمبصرعوض الجواد عبد عبده ابراهيم الرحمن عبد176995

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد حسن حبيب176996

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد مختار الخالق عبد محمد ابراهيم176997

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد سعيد السيد محسن176998

الشرقيةالعلمىمبصرالشربينى صالح الحميد عبد صالح محمد176999

الشرقيةالعلمىمبصرعياد محمد فتحى فكرى احمد177000

القليوبيةالعلمىمبصرسرحان السيد محمد رفاعى محمد177001

المنياالعلمىمبصرمحمد سيد رجب الحسن177002

اسوانالعلمىمبصراسماعيل على حسن الرحمن عبد177003

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد احمد جمال هللا عبد177004

الجيزةالعلمىمبصرمحمد السعيد عبد مجدى احمد177005

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد صبرى اشرف عادل177006

الجيزةالعلمىمبصرسليم ابراهيم قطب اسامه177007

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد صالح محمد جمال حسين177008

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد الحميد عبد ابراهيم محمد177009

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد احمد177010

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن محمد الرحمن عبد ايمن177011

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد فتحى حسين177012

الشيخ كفرالعلمىمبصرشدو احمد على محمد هشام177013

الشيخ كفرالعلمىمبصرغالى محمد ابراهيم احمد177014

الشيخ كفرالعلمىمبصربلتاجى السيد الحميد عبد محمد177015

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخبى اسماعيل خيرى اشرف اسالم177016
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ن325الخيرية القناطر

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانالسويس

ثانالمنزلة

ن461بطرة

ثانالنموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ن328النموذجى المنصورة

ثانالنموذجى المنصورة

ثانيعيش ميت

ثانالسنبالوين

ثانالسنبالوين

ن356السنبالوين

ثانالمقاطعة

ثانالمقاطعة

ثانالعنب ابوداود

ن353(الحى عبد على) تيرة

ن334(الحى عبد على) تيرة

ن354(الحى عبد على) تيرة

ن325شربين

ن360الضهرية

راسبحافظ بكفر ابوبكر

ن348بالشرقية السادات

ثانالزقازيق

ثانالحجر صان

ثانرمضان من العاشر

ثانطحانوب

ثانالقيـس

ن328المالكى

ثانالصديق

ن325الصديق

ن382بالجيزة المرسلين خاتم

ثانالعياط

راسبحميدة خطاب

ثانابوشلبى

ن325غرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانغرب القنطرة

ثانمسير

ن325.5الطايفة

ثانالطايفة

ثانصندال
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الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا فرج الرحمن عبد الجليل عبد محمد الرحمن عبد177017

الشيخ كفرالعلمىمبصرالواحد عبد السيد سعد عادل هللا عبد177018

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنيسى ابراهيم محمد جمعه محمود177019

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنادى عطيه السيد خالد عادل177020

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد النبى عبد معوض محمد177021

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم محمد رضا حمدى177022

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده المعداوى محمد اسامه177023

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى رجب السيد محمد محمود177024

الفيومالعلمىمبصرقرنى السيد خالد عمار177025

الفيومالعلمىمبصرسيد التواب عبد احمد محمد177026

الفيومالعلمىمبصرجمعه احمد محمود احمد177027

الفيومالعلمىمبصرعطوه محمود عطوه محمد177028

الفيومالعلمىمبصرالصمد عبد حسين محمد يوسف177029

الفيومالعلمىمبصرجابر محمود جوده سالم177030

الفيومالعلمىمبصرحسن رجب طه مصطفى177031

الفيومالعلمىمبصرعلى ابراهيم احمد بكر ابو177032

الفيومالعلمىمبصرحسين الوهاب عبد احمد منصور177033

الدقهليةالعلمىمبصرالشاذلى هللا عبد يسرى محمد177034

الدقهليةالعلمىمبصرالمتبولى محمد صبرى خالد كريم177035

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد متولى السعيد محمد177036

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم177037

قناالعلمىمبصرعبادى ابراهيم يسن احمد177038

قناالعلمىمبصراحمد عباس محمد طه177039

قناالعلمىمبصرالتهامى محمد على مصطفى177040

قناالعلمىمبصراحمد محمود بركات احمد177041

قناالعلمىمبصرمبارك محمود الخالق عبد مصطفى177042

قناالعلمىمبصرمتولى صديق محمد بخيت177043

الشرقيةالعلمىمبصرشوقى احمد الرحمن عبد محمود177044

المنياالعلمىمبصراحمد محمد محمد اسالم177045

المنياالعلمىمبصراحمد محمد محمد شعبان177046

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد على السيد على احمد177047

االسكندريةالعلمىمبصرالصعيدى قطب محمد عطيه حسام177048

االسكندريةالعلمىمبصراالعور هللا عبد محمد الناصر عبد منتصر177049

االسكندريةالعلمىمبصرشلبى محمد الحى عبد سامى مصعب177050

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمد محمود مصطفى177051

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد رشاد احمد177052

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم متولى ابراهيم عمر177053

الغربيةالعلمىمبصرغانم رمضان رشاد رمضان رشاد177054

الغربيةالعلمىمبصرجابر السالم عبد جابر خالد محمد177055

الفيومالعلمىمبصرعلى العظيم عبد النجا ابو معتز177056

الفيومالعلمىمبصرجمعه سعد طه محمد177057

الفيومالعلمىمبصرنوح شعبان خالد محمد177058
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ثانالمدينة سنهور

ن326سالم سيدى

ن366قلين

ثانالكبرى فرج

ثانالكبرى فرج

ن325كفرالجرايدة

راسبالحامول

راسبالحامول

ثانالفيوم

ثانالفيوم

ن325اطسا

ن330اطسا

ن339اطسا

راسباطسا

ن341ابشواى

راسبطامية

ن394طامية

ن341اجا

ثاناجا

ن335االشراف تفهنا

ثانصدقا

ن362بقنا الرحمانية

ثانقنا

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ثانابومناع

ن353الجعفرية

راسبالقيـس

راسبالقيـس

راسباالسكندرية

ثانالقويرى

ثانالقويرى

راسبالقويرى

ن325اطواب

راسباللبن صفط

ثانالتحرير

ثانسمال

ن348الزيات كفر

ن410الفيوم

ن396الفيوم

ن441فيديميين
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الفيومالعلمىمبصردسوقى محمد اشرف الرحمن عبد177059

الفيومالعلمىمبصرمتولى محمد جمال محمود177060

القليوبيةالعلمىمبصرمعوض محمد وجيه هللا عبد177061

القليوبيةالعلمىمبصرشاهين ابو محمد امين محمود محمد177062

القليوبيةالعلمىمبصراحمد على محمد على محمد177063

القاهرةالعلمىمبصرالرءوف عبد هللا خير ماجد محمود177064

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد السعيد محمد محمد محمود177065

القاهرةالعلمىمبصرموسى سليمان درويش عمرو177066

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الشحات ناصر يوسف177067

االقصرالعلمىمبصرهمام حمدان همام محمد177068

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد جابر محمد177069

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم محمد177070

قناالعلمىمبصرمصطفى محمد محمود محمد177071

قناالعلمىمبصرغزالى محمد الستار عبد محمد177072

قناالعلمىمبصرالدين كمال محمود الفتاح عبد احمد177073

الجيزةالعلمىمبصررمضان محمد منصور القدوس عبد177074

القاهرةالعلمىمبصرسيد احمد سيد الرحمن عبد177075

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد المتولى حسام احمد177076

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمود اسامه محمود177077

الدقهليةالعلمىمبصرحاحه هللا عبد اسماعيل شوقى محمود مصطفى177078

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الدسوقى محمد177079

الدقهليةالعلمىمبصرصالح الحميد عبد طلبه السيد177080

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان محمود الهادى عبد محمود177081

الدقهليةالعلمىمبصرالشهاوى صابر السيد رمضان احمد177082

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم المنعم عبد فتحى المنعم عبد177083

الدقهليةالعلمىمبصرعوض الجواد عبد عطيه عمر177084

المنوفيةالعلمىمبصربدر الفضيل عبد كمال محمد177086

الغربيةالعلمىمبصرعالم الوارث عبد راشد اشرف احمد177087

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد السالم عبد جمال محمود177088

القليوبيةالعلمىمبصربحيرى محمد طاهر القادر عبد مصطفى177089

الغربيةالعلمىمبصرجوده محمود محمد احمد177090

الغربيةالعلمىمبصرقاسم على محمد حذيفه177091

الغربيةالعلمىمبصرذليخه الرحمن عبد كامل مصطفى177092

القليوبيةالعلمىمبصرعوده مكاوى محمد مجدى الرحمن عبد177093

القاهرةالعلمىمبصرطلب محمد صالح احمد177094

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد العزيز عبد المنعم عبد معاز177095

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمد عنتر الدين عالء محمد177096

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجندى على محمد ابراهيم اسالم177097

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم عباس فايز عباس محمد177098

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على مصطفى مدحت يوسف177099

البحيرةالعلمىمبصربلتاجى الرحمن عبد احمد كمال ابراهيم177100

الغربيةالعلمىمبصرمحمود الطنطاوى عابد على باهر177101
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ثانطامية

ثانابشواى

ثانالنموذجى بنها

ثانالقناطر شبين

ثانالخيرية القناطر

ن325النموذجى الزيتون حلمية

ثانالفقى طلعت محمود

راسبالحصن عرب

ثانالحصن عرب

ن334القرنة

ثاناصفون

ثانالمساوية

راسبقنا

ثانابومناع

ثانالمال بالد

ثانكرداسة

ثانالعسكرى الجديدة مصر

ثانشبراهور

ثانالمقاطعة

راسبالنور كوم

ن337خامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانخامس بلقاس

ثانبهوت

ثانشربين

راسبغمر ميت

راسبالجالبطة كفر

راسبالزيات كفر

ثاناالحمدى طنطا

راسبالقلج

راسبالنموذجى توكل

ن347النموذجى توكل

ثانالنموذجى توكل

راسبالخانكة

راسبالمرج

راسبالمرج

ثانالشمارقة

ثانابوعلى محلة

ثانالكبرى فرج

ثانرشدى

ثانالبارود ايتاى

راسباالحمدى طنطا
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الشرقيةالعلمىمبصرربه عبد سعد سيد محمد177102

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد الطاهر ابراهيم177103

االقصرالعلمىمبصربشير محمد رأفت ابراهيم177104

االقصرالعلمىمبصرابراهيم محمد الحميد عبد ابراهيم177105

االقصرالعلمىمبصرالملك عبد فاروق خالد احمد177106

االقصرالعلمىمبصررضوان محمد رضوان احمد177107

االقصرالعلمىمبصرالوارث عبد القاضى فوزى احمد177108

االقصرالعلمىمبصرسليمان محمد مسعود احمد177109

االقصرالعلمىمبصرمحمد هللا عبيد الناصر عبد جالل177110

االقصرالعلمىمبصرمحمد الدين سيف حجاج الدين سيف177111

االقصرالعلمىمبصرحسن احمد كمال مصطفى177112

االسماعيليةالعلمىمبصرالحميد عبد حمدى حامد حمدى177113

القاهرةالعلمىمبصرحماد احمد الرسول عبد ابراهيم177114

سويف بنىالعلمىمبصرهللا عبد جوده الفتاح عبد محمد177115

القاهرةالعلمىمبصرثابت فرغلى فضل احمد177116

الجيزةالعلمىمبصرامام اسماعيل عرفه احمد177117

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد على محمد ماهر محمود177118

قناالعلمىمبصرجاد احمد رفعت احمد177119

المنياالعلمىمبصرابراهيم محمد العظيم عبد الرحمن عبد177120

الغربيةالعلمىمبصرالمعبود عبد شوقى محمد كمال177121

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد خالد احمد177123

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى احمد ابراهيم احمد محمود177124

المنوفيةالعلمىمبصرعالم موسى عباس فايد ربيع محمد177125

القاهرةالعلمىمبصرزيدان احمد عاطف احمد177126

المنوفيةالعلمىمبصرالحميد عبد ذكى محمود الحميد عبد محمود177127

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم ابراهيم السيد احمد177128

الدقهليةالعلمىمبصرالعشرى الحى عبد زيدان محمد الحى عبد177129

الشرقيةالعلمىمبصرالشين محمد حسن الحميد عبد محمد177130

الجيزةالعلمىمبصرسعيد امام السيد ايهاب177131

الغربيةالعلمىمبصرسليم ابراهيم السيد محمد الرحمن عبد177132

الغربيةالعلمىمبصرخليل متولى العزيز عبد محمد هللا عبد177133

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سيد الناصر عبد عمر177134

الدقهليةالعلمىمبصرحتاته عيسى محمد وائل الرحمن عبد177135

الدقهليةالعلمىمبصرالشريفه محمد المقصود عبد عادل محمد177136

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد فوزى انور عاطف177137

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عطيه عطيه محمد177138

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمود المطلب عبد محمد عبده احمد177139

الدقهليةالعلمىمبصرالنجدى صالح على رزق محمد خالد177140

الدقهليةالعلمىمبصرالزعلوك محمد السيد احمد177141

القليوبيةالعلمىمبصرشاويش ابراهيم محمد امام عادل177142

الجيزةالعلمىمبصرطلبه العاطى عبد محمد اسالم177143

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد الراضى عبد احمد الرحمن عبد177144
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ثانالحسينية

ن325الزمامى

ثانالزمامى

ثانالزمامى

ن325الزمامى

ثانالزمامى

ثانالزمامى

ن384الزمامى

ثانالزمامى

ن330الزمامى

ثانالزمامى

ن347.5االسماعيلية

راسبالدين محى فؤاد

ثانالمدينة اهناسيا

ن325النموذجى السيد طلعت.د

ن336البدرشين

ن334البدرشين

ثاننجم اوالد

ثانمغاغة

راسباالحمدى طنطا

راسبكرداسة

ن484بحطيط

راسبالنموذجى ابورقبة

ثانالمعادى

ن325شوشاى

ثانالعصافرة

ثانابودشيشة

ثاندرويش عرب

راسبناهيا

ن403النموذجى توكل

ثانالكبرى المحلة

راسباللبن صفط

ثاندكرنس

ثانشربين

ثانظفر

راسبطلخا

ثانالمطرية

ثانالمطرية

ثانالمطرية

ثانهارس شبرا

ثاناللبن صفط

راسبكرداسة
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القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد عامر محمود انس177145

قناالعلمىمبصرسالم على هللا عبد محمود شهاب177146

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعز ابو مصطفى منير وليد177147

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمل محمود المجد ابو محمد سامح177148

الشيخ كفرالعلمىمبصرعليبه الجواد عبد عيسوى خيرى احمد177149

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن الغفار عبد محمد محمد177150

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد يونس محمد خيرى177151

الجيزةالعلمىمبصرحامد محمد حسن محمود177152

الجيزةالعلمىمبصرفواز الظاهر عبد محمد محمد177153

القاهرةالعلمىمبصرحجاج محمد سيد الحسينى محمد هللا عبد177154

الشيخ كفرالعلمىمبصرعداروس احمد حامد الغنى عبد احمد177155

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد السيد ناصر ابراهيم177156

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد سليمان عماد177157

الجيزةالعلمىمبصرسالمه جمعه فهيم سالمه سعودى177158

الجيزةالعلمىمبصرالجوهرى محمود بكرى حمدى هللا عبد177159

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقادوم احمد الفتاح عبد عادل محمد177160

الجيزةالعلمىمبصرحسن طه فالح الرحيم عبد خالد177161

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد عادل الرحمن عبد177162

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد سليمان محمد ربيع احمد177163

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد الحمد ابو بسام177165

سوهاجالعلمىمبصرالنوبى الحمد شيبه العليم عبد محمد177166

المنوفيةالعلمىمبصرامين سعيد اشرف احمد177167

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد الراعى على عصام177168

قناالعلمىمبصرعلى محمد محمود احمد177169

سوهاجالعلمىمبصرمحمد نجاتى عاطف محمود177170

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل العزيز عبد احمد حمزه177171

البحيرةالعلمىمبصرشريف محمد موسى محمد اسالم177172

البحيرةالعلمىمبصرالواحد عبد حسن محمد احمد177173

البحيرةالعلمىمبصرشاهين محمود السيد كامل السيد177174

البحيرةالعلمىمبصرالخولى ابراهيم ابراهيم فكيه محمد177175

البحيرةالعلمىمبصرطعيمه احمد جميل احمد177176

االسكندريةالعلمىمبصرهاشم على سعد سعيد احمد177177

االسكندريةالعلمىمبصرالهادى عبد احمد سعيد احمد177178

االسكندريةالعلمىمبصرضيف ابو حسن خالد الرحمن عبد177179

االسكندريةالعلمىمبصرعماره محمد توفيق محمد محمود177180

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم العزيز عبد عامر احمد177181

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد ضيف ابو كمال الرحمن عبد177182

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد سعيد محمد ياسر عمر177183

االسكندريةالعلمىمبصرطاحونيه طه طه احمد177184

االسكندريةالعلمىمبصرمحارب مسعود رمضان اسامه177185

االسكندريةالعلمىمبصراحمد مسعود شعبان خالد177186

االسكندريةالعلمىمبصرالسالم عبد عزب السالم عبد الحميد عبد177187
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ثانالدين محى فؤاد

ثان(الشرقاوى ابوالوفا) السعادة دير

ثانكفرالشيخ

ثانصندال

ن337دسوق

ن346سالم سيدى

ثانالصيفر برية

ثانالبراجيل

راسباكتوبر6

راسبالمرج

ثانالجديدة الوزارية

راسبسوهاج

ن358سوهاج

راسباطفيح

ثانرشدى

ن335الوزارية

ثاناللبن صفط

ثانبالغابة قاسم امين

ثانبيال

ثانالكشح

ثانالكشح

راسبعروس منيل

ن364السنبالوين

ثانابومناع

ن328سوهاج

ن462النموذجى دمنهور

ن325هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانهللا نصر

ن347هللا نصر

ثانهللا نصر

ثانابوقير

راسبالورديان

ثانالورديان

ن325الورديان

راسبالقويرى

ثانالقويرى

ن325القويرى

ثانباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد
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االسكندريةالعلمىمبصرعمر على محمد على177188

االسكندريةالعلمىمبصرالغندور محمد العزيز عبد اسماعيل محمد177189

االسكندريةالعلمىمبصراحمد يحيى سعد اسماعيل اسالم177190

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد احمد سيد فتحى عالء177191

االسكندريةالعلمىمبصرالنجار محمد محمد العرب ابو ابراهيم177192

االسكندريةالعلمىمبصرعثمان ابراهيم محمد احمد177193

االسكندريةالعلمىمبصرعطيتو الحميد عبد احمد احمد رغدان177194

االسكندريةالعلمىمبصرالجيد عبد الغنى عبد رجب الرحمن عبد177195

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم مبارك ضيف حسن عالء177196

االسكندريةالعلمىمبصرهاشم راشد هالل محمود عمرو177197

الجيزةالعلمىمبصرعلى سيد احمد محمد احمد177198

الجيزةالعلمىمبصرالبحيرى على على وائل محمد177199

الجيزةالعلمىمبصرالمجيد عبد سيد جابر الرحمن عبد177200

الجيزةالعلمىمبصرالمرسى الدين كمال الناصر عبد جمال177201

الجيزةالعلمىمبصردياب سيد مجدى محمد177202

الجيزةالعلمىمبصرمحمد امبارك اكرام اسامه177203

الجيزةالعلمىمبصرالكريم عبد احمد احمد محمد177204

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد شفيع بالل177205

الجيزةالعلمىمبصرالمهدى احمد صفوت احمد177206

الجيزةالعلمىمبصردسوقى ربيع دسوقى حسام177207

الجيزةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمد عمر177208

الجيزةالعلمىمبصرالشحيمى حسين محمد ابراهيم177209

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم المعبود عبد توفيق اسماعيل177210

الجيزةالعلمىمبصرالسيد شحات محمد عمرو177211

الجيزةالعلمىمبصرحجازى شوقى مصطفى نوار يوسف177212

الجيزةالعلمىمبصرالمطلب عبد محمد احمد محمد177213

الجيزةالعلمىمبصريس هللا عبد محمد مصطفى177214

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد ايمن محمد177215

الجيزةالعلمىمبصرالونيس عبد السيد زكريا السيد177216

الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد توفيق عادل عمر177217

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى شبانه رأفت احمد محمد177218

الجيزةالعلمىمبصرحمد ابو محمد شيبوب عصام محمد177219

الجيزةالعلمىمبصرالموجود عبد حسين السيد مصطفى177220

الجيزةالعلمىمبصرحسين ابراهيم رشدى ياسر عمار177221

الجيزةالعلمىمبصراحمد الحفيظ عبد زينهم احمد177222

الجيزةالعلمىمبصرمحمد منصور المطلب عبد هشام احمد177223

الجيزةالعلمىمبصراحمد المجيد عبد سيد المجيد عبد177224

الجيزةالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد الاله عبد عنتر الرحمن عبد177225

الجيزةالعلمىمبصرالشريف الحميد عبد عوض وجيه هللا عبد177226

الجيزةالعلمىمبصرالسيد النبى عبد صابر عمر177227

الجيزةالعلمىمبصرالصباغ محمد على محمد مهند177228

الجيزةالعلمىمبصرعمار شحاته سيد احمد177229
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ن352باالسكندرية رجب محمد

ثانباالسكندرية رجب محمد

ن330العرب برج

ن325العرب برج

ن325المنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

راسبالمنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

ثانالمنورة المدينة

راسبالنموذجى سموحة

ثانالصديق

ثانالصديق

ثانبالجيزة المرسلين خاتم

ن517النموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ن335ابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانابوالنمرس

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانكرداسة

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

ثانناهيا

راسبناهيا

ن327حكيم كفر

ثانحكيم كفر

ن325حكيم كفر

راسبحكيم كفر

ثانحكيم كفر

ثانحكيم كفر

ثاناللبن صفط

راسباللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثاناللبن صفط

ثانالتحرير
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الجيزةالعلمىمبصرسالم محمد مصطفى مرجان اسامه177230

الجيزةالعلمىمبصرمحمد السيد محمود هللا عبد177231

الجيزةالعلمىمبصرسيد على احمد على177232

الجيزةالعلمىمبصرحسن السيد حسن محمد177233

الجيزةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد الهادى عبد محمد177234

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد على ايهاب177235

الجيزةالعلمىمبصرعلى الدين نصر على شاكر الكريم عبد177236

الجيزةالعلمىمبصرسيد هللا عبد احمد هللا عبد177237

الجيزةالعلمىمبصرعلى حسين الناصر عبد محمد177238

الجيزةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد سعيد الدين نور177239

الجيزةالعلمىمبصربدر محمد هانى حسام177240

الجيزةالعلمىمبصرعلى نصر حفناوى السيد شوقى177241

الجيزةالعلمىمبصرسيد محمد محمد الباسط عبد محمد177242

الجيزةالعلمىمبصرسليمان محمد امين ناصر محمود177243

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد الشافى عبد الفتاح عبد عمر177244

الجيزةالعلمىمبصرالمجيد عبد العزيز عبد ايهاب محمد177245

الجيزةالعلمىمبصرسعيد محمد سعيد الرحمن عبد177246

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد فوزى ماهر على177247

الجيزةالعلمىمبصرالكريم عبد المهدى عبد سمير احمد177248

الجيزةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد البدرى سراج حسام177249

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم حماده177250

الجيزةالعلمىمبصراشمونى محمد عامر كمال عامر177251

الجيزةالعلمىمبصرعويس الحميد عبد محمد الرحمن عبد177252

الجيزةالعلمىمبصرهللا جاد ابراهيم محمد فتحى محمد177253

الجيزةالعلمىمبصربدوى خليل الغفار عبد معاذ محمد177254

الجيزةالعلمىمبصرعلى احمد الرحمن عبد محمود177255

الجيزةالعلمىمبصرالجليل عبد رزق رمزى الدين حسام177256

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد سيد صالح الرحمن عبد177257

الجيزةالعلمىمبصراحمد ميزار فرج رضا177258

الجيزةالعلمىمبصرالسيد احمد صالح محمد هللا عبد177259

الجيزةالعلمىمبصرالسيد احمد صالح محمد مصطفى177260

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الغفار عبد هاشم هيثم177261

الجيزةالعلمىمبصربدير محمد اسامه احمد177262

الجيزةالعلمىمبصرمخاريطه احمد السالم عبد انس177263

الجيزةالعلمىمبصرحنفى ابراهيم زينهم ايمن177264

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد الباسط عبد محمد احمد177265

الجيزةالعلمىمبصرعلى رفاعى محمد الرحمن عبد177266

الجيزةالعلمىمبصرحسن العال عبد سعد اسالم177267

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد حامد سعيد حامد177268

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على شعبان ابراهيم177269

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد سعيد جمال177270

الجيزةالعلمىمبصرالحكيم عبد محمد الحكيم عبد الدين حسام177271
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راسبالتحرير

ثانالتحرير

ن366التحرير

راسبرشدى

ثانرشدى

ثانحميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

راسبحميدة خطاب

ن325اوسيم

ن361اوسيم

ن325.5اوسيم

ن371اوسيم

ن396اوسيم

ن373اوسيم

ثانالبراجيل

ثانالبراجيل

ثانالمنصورية

ن325المنصورية

ثانالمنصورية

ن325المنصورية

راسبالمنصورية

راسبالمنصورية

ثانالمنصورية

راسبابواسماعيل صالح

ن575الرهاوى

ثانالرهاوى

ثاناكتوبر6

ثاناكتوبر6

ن325اكتوبر6

راسباكتوبر6

ثانالنموذجى زايد

ن345النموذجى زايد

ثانالنموذجى زايد

ثانالواحات

ثانالواحات

ثانالبدرشين

ثانالبدرشين

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط
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الجيزةالعلمىمبصرحسن رويعى احمد محمد177272

الجيزةالعلمىمبصربدوى محمد السيد عمر محمد177273

الجيزةالعلمىمبصرقاسم هللا عبد احمد محمود177274

الجيزةالعلمىمبصرمحمد فتحى حسان مصطفى177275

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد الدين سعد معاذ177276

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد بركات مالك177277

الجيزةالعلمىمبصرامين عباس محمد ابراهيم177278

الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد عيد خميس ايهاب177279

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد سليمان بدر177280

الجيزةالعلمىمبصرموسى محمد حفنى محمود رمضان177281

الجيزةالعلمىمبصرفرجانى هللا عبد فرجانى هللا عبد177282

الجيزةالعلمىمبصراحمد عدلى نادى عدلى177283

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد عليوه عاشور عصام177284

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عباس سعد محمد177285

الجيزةالعلمىمبصرخليل طلبه الفتاح عبد معوض محمود177286

الجيزةالعلمىمبصراحمد عبود سيد وليد177287

الجيزةالعلمىمبصرجاد احمد غريب احمد اسالم177288

الجيزةالعلمىمبصرحسنين محمد حسن هانى حسن177289

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى احمد العاطى عبد شعبان177290

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الباقى عبد خليل الوهاب عبد177291

الفيومالعلمىمبصرالحى عبد سعد احمد اسامه177292

الفيومالعلمىمبصرعلى حسين سيد محمد حسين177293

الفيومالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم الرحمن عبد177294

الفيومالعلمىمبصرمحمد احمد الحى عبد مصطفى الحى عبد177295

الفيومالعلمىمبصرمحمد على شعبان مصطفى177296

الفيومالعلمىمبصرسيد مهدى سيد محمد177297

الفيومالعلمىمبصررضوان محمود شعبان الفتاح عبد مصطفى177298

الفيومالعلمىمبصرمرسى امين ناصر براء177299

الفيومالعلمىمبصرجمعه رجب محمد الرحمن عبد177300

الفيومالعلمىمبصرحميده ربيع حمدى عمار177301

الفيومالعلمىمبصرمحمود حسين محمد عمرو177302

الفيومالعلمىمبصرمحمد اسماعيل اسماعيل محمد177303

الفيومالعلمىمبصرمحمد شعبان فتحى محمد177304

الفيومالعلمىمبصرامين الرحيم عبد متولى امين177305

الفيومالعلمىمبصرفرحات عويس سيد هللا عبد177306

الفيومالعلمىمبصرمراد السالم عبد مصطفى هشام177307

الفيومالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد عزت وائل177308

الفيومالعلمىمبصرامين سيد عزت احمد177309

الفيومالعلمىمبصرعثمان فيصل شعبان خالد177310

الفيومالعلمىمبصرمحمود التواب عبد شعبان التواب عبد177311

الفيومالعلمىمبصرمحمود التواب عبد شعبان على177312

الفيومالعلمىمبصرالهادى عبد فتحى شعبان فتحى177313
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ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ثانالعياط

ن332المتانيا

ثانالمتانيا

ن325المتانيا

ن325المتانيا

ثانالمتانيا

ثانالمتانيا

ن334المتانيا

ثانالمتانيا

ن325المتانيا

ثانالمتانيا

راسباطفيح

ثانالواصلين كفر

راسبالواصلين كفر

ثانالواصلين كفر

ن390الفيوم

ن326الفيوم

ن336الفيوم

ن339الفيوم

ثانالفيوم

ن546الفيوم

ن334الفيوم

ثانسنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ن443سنورس

ثانسنورس

ثانسنورس

ثانمطرطارس

ثانمطرطارس

راسبمطرطارس

ثانمطرطارس

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين

ثانفيديميين
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الفيومالعلمىمبصرشعبان معوض محمد مصطفى177314

الفيومالعلمىمبصربكر ابو السيد فرج بكر ابو177315

الفيومالعلمىمبصرمبارك احمد شعبان خالد177316

الفيومالعلمىمبصرشعبان عويس ميمى سامى177317

الفيومالعلمىمبصرالجيد عبد العظيم عبد محمود الرحمن عبد177318

الفيومالعلمىمبصراحمد صابر سيد هللا عبد177319

الفيومالعلمىمبصرالجواد عبد المجيد عبد صالح المجيد عبد177320

الفيومالعلمىمبصرالسيد جوده محمد محمود177321

الفيومالعلمىمبصرقاسم احمد محمد احمد177322

الفيومالعلمىمبصرالسيد محمود السيد احمد177323

الفيومالعلمىمبصرالعظيم عبد عطيه محمد اسامه177324

الفيومالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد احمد الرحمن عبد177325

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمد محمود الرحمن عبد177326

الفيومالعلمىمبصرعثمان محمد عمر الدين عالء177327

الفيومالعلمىمبصرعلى العال عبد عيد محمد177328

الفيومالعلمىمبصرعوض محمود محمد محمد177329

الفيومالعلمىمبصراحمد عابد هللا عبد محمود177330

الفيومالعلمىمبصرمحمود محمد محمد معاذ177331

الفيومالعلمىمبصرفرج هللا عبد محمد احمد177332

الفيومالعلمىمبصرابراهيم ضيف جمال عمر177333

الفيومالعلمىمبصرعطيه محمد فرج عمر177334

الفيومالعلمىمبصرعزيز محمود خالد محمد177335

الفيومالعلمىمبصرالسميع عبد شعبان السيد محمود177336

الفيومالعلمىمبصرعفيفى احمد عشرى محمود177337

الفيومالعلمىمبصراحمد محمد محمد مصطفى177338

دمياطالعلمىمبصرفوده محمد محمد المعاطى ابو ابراهيم177339

دمياطالعلمىمبصرسليم احمد السيد ابراهيم خالد احمد177340

دمياطالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد سمير منتصر177341

اسيوطالعلمىمبصرمصطفى حسن صالح محمد مصطفى177342

اسيوطالعلمىمبصريوسف اسماعيل محمد حسام177343

السويسالعلمىمبصرخليل العزيز عبد عمر محمد177344

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد اغ محمد احمد179001

القاهرةالعلمىمبصركيواالبى بكر ابو محمد179002

القاهرةالعلمىمبصرموغاغا موساى عدنان179003

القاهرةالعلمىمبصرخليفه كمال محمد احمد179005

القاهرةالعلمىمبصرادم حسن محمد179006

القاهرةالعلمىمبصرهللا جاد ابو نصر محمد حسن179007

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد الفتاح عبد السيد محمد179008

دمياطالعلمىمبصرهللا جاد ابو على درويش عالء الرحمن عبد179009

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنضر ابو مصطفى محمد حماده محمد179010

الغربيةالعلمىمبصراالشقر حسن االمام كامل حسن179011

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد حلمى محمد احمد179012



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6376

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثاناطسا

ن388الـغـرق

ن337الـغـرق

ن329الـغـرق

ثانالـغـرق

راسبالـغـرق

ثانالـغـرق

ثانالـغـرق

ن380الباسـل قصر

ن353ابشواى

متخلفابشواى

راسبابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ثانابشواى

ن325طامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ثانطامية

راسبطامية

ثانطامية

ن326شرمساح

ن331شرمساح

ن342شرمساح

ثانموشا

راسبابوتيج

ن331السويس

ن285بالعباسية القاهرة

ثانبالعباسية القاهرة

ن290بالعباسية القاهرة

ثانالمرج

ثانالنموذجى السيد طلعت.د

ن325العسكرى الجديدة مصر

ثانالمعادى

ثانالنموذجى الراشدين الخلفاء

متخلفابومندور

ثانروح محلة

ثانكفرالشيخ
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الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد السيد فتحى محمد179013

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد صالح محمد احمد هللا عبد179014

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد احمد محمد179015

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد منيب محمد احمد بالل179016

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى عيسى الحليم عبد محمد179017

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى عيسى الرحمن عبد محمد179018

الجيزةالعلمىمبصرالنور ابو السيد حسين محمد179019

الفيومالعلمىمبصرالمحسن عبد صالح بالل محمد179020

الفيومالعلمىمبصرسالم مرسى رمضان احمد الرحمن عبد179021

الفيومالعلمىمبصرابراهيم جابر رمضان سيد179022

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد هللا عبد طاهر يوسف179023

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد السيد محمود مصطفى179024

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد احمد الرحمن عبد179025

الجيزةالعلمىمبصرمروان احمد محمد الستار عبد مؤيد179026

القاهرةالعلمىمبصراحمد العليم عبد سيد احمد اسراء180001

القاهرةالعلمىمبصرعبيد محمد عنتر اسراء180002

القاهرةالعلمىمبصرالحسينى الحميد عبد محمد ساره180003

القاهرةالعلمىمبصرالبديع عبد حسن جميل سماح180004

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد ندى180005

القاهرةالعلمىمبصرصالح صالح محمد صالح نورهان180006

القاهرةالعلمىمبصرفرج الشفوق عبد الموجود عبد هدى180007

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد بيومى ثروت اسراء180008

القاهرةالعلمىمبصرفاضل محمد رفعت اسراء180009

القاهرةالعلمىمبصرعباس محمد مكرم اسراء180010

القاهرةالعلمىمبصرغازى العزيز عبد هشام اسراء180011

القاهرةالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد اشرف اسماء180012

القاهرةالعلمىمبصرحسن صادق رمضان اسماء180013

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فاروق شريف اسماء180014

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد الحافظ عبد محمود اسماء180015

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم اشرف االء180016

القاهرةالعلمىمبصرمحمود سيد عماد االء180017

القاهرةالعلمىمبصرالغنى عبد محمود الرحمن عبد امانى180018

القاهرةالعلمىمبصرموسى احمد انور احمد امنيه180019

القاهرةالعلمىمبصراحمد خليفه احمد امينه180020

القاهرةالعلمىمبصرشبانه محمد احمد امينه180021

القاهرةالعلمىمبصرعلى ابو القط الزعيم امنيه180022

القاهرةالعلمىمبصراحمد احمد السيد ايمن امنيه180023

القاهرةالعلمىمبصرسرحان سرحان محمد عيد امنيه180024

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد الرازق عبد ياسر ايمان180025

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد مخيمر اسامه ايناس180026

القاهرةالعلمىمبصرحسن الرازق عبد سامى ايه180027

القاهرةالعلمىمبصررجب السيد سمير ايه180028
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ن411بلقاس

ن341بالغابة قاسم امين

ثاننجاح الشيخ

ثانابوطويلة

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانالنموذجى المرسلين خاتم

ثانكرداسة

ن338.5الفيوم

ثانالفيوم

ثانطامية

ثانسمسطا

راسبسوهاج

ثانيحيى اوالد

ن372ابواسماعيل صالح

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ن437محمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن462محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن458محمود عبدالحليم/ ف

ن476محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن499محمود عبدالحليم/ ف

ن395.5محمود عبدالحليم/ ف

ن433محمود عبدالحليم/ ف

ن391محمود عبدالحليم/ ف

ن471محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن500.5محمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ن407محمود عبدالحليم/ ف

ن494محمود عبدالحليم/ ف

ن500محمود عبدالحليم/ ف

ن551محمود عبدالحليم/ ف

ن371محمود عبدالحليم/ ف

ن569محمود عبدالحليم/ ف

ن525محمود عبدالحليم/ ف

متخلفمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ن567محمود عبدالحليم/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرمحمد عصر عاطف ايه180029

القاهرةالعلمىمبصرالباسط عبد ابراهيم محمد تقى180030

القاهرةالعلمىمبصرخليفه العظيم عبد حمدى جهاد180031

القاهرةالعلمىمبصرالصادق عبد محمود عماد جهاد180032

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد فؤاد محمود جهاد180033

القاهرةالعلمىمبصراحمد السيد ابراهيم حبيبه180034

القاهرةالعلمىمبصرالسميع عبد كامل طه حسناء180035

القاهرةالعلمىمبصراحمد على حسن على خديجه180036

القاهرةالعلمىمبصرامام بدر الدين عماد خديجه180037

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سيد اشرف خديجه180038

القاهرةالعلمىمبصرصبحى كمال ايهاب دنيا180039

القاهرةالعلمىمبصريسن السالم عبد الدين عماد دنيا180040

القاهرةالعلمىمبصرهللا ضيف على مجاهد وليد دينا180041

القاهرةالعلمىمبصرمحمود صابر محمود رانا180042

القاهرةالعلمىمبصرامين مأمون ابراهيم رانيا180043

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد اشرف رحمه180044

القاهرةالعلمىمبصرسرحان سرحان محمد عيد رحمه180045

القاهرةالعلمىمبصرالتابعى فرج فايز رحمه180046

القاهرةالعلمىمبصرمحمود شكرى السيد رقيه180047

القاهرةالعلمىمبصرطه ابو هللا عبد احمد ريهام180048

القاهرةالعلمىمبصرمحمد داود عصام ريهام180049

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على ممدوح ريهام180050

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد احمد زينب180051

القاهرةالعلمىمبصرمحمود بكر عجمى ساره180052

القاهرةالعلمىمبصرعلى السيد على سلمى180053

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد فتحى محمد سلمى180054

القاهرةالعلمىمبصرعوض رضا مختار سلمى180055

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد محمود سماء180056

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد عثمان مراد سميه180057

القاهرةالعلمىمبصرسليمان كامل سلطان سهيله180058

القاهرةالعلمىمبصرحسن يوسف هشام سهيله180059

القاهرةالعلمىمبصرسيد مصطفى اشرف عائشه180060

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى عزمى عالء عائشه180061

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم رمضان عمرو عائشه180062

القاهرةالعلمىمبصرسليمان المحسن عبد الزهراء فاطمه180063

القاهرةالعلمىمبصرالسيد القادر عبد السيد فاطمه180064

القاهرةالعلمىمبصرفرج هللا عبد شعبان فاطمه180065

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد على الحليم عبد فاطمه180066

القاهرةالعلمىمبصرخليفه حسن على فاطمه180067

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد السيد ماهر فاطمه180068

القاهرةالعلمىمبصراحمد قناوى الناصر عبد ليلى180069

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد فتحى احمد مريم180070
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ن448محمود عبدالحليم/ ف

ن448محمود عبدالحليم/ ف

ن438محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن606محمود عبدالحليم/ ف

ن451محمود عبدالحليم/ ف

ن515محمود عبدالحليم/ ف

ن496محمود عبدالحليم/ ف

ن589محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن448محمود عبدالحليم/ ف

ن444محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن535محمود عبدالحليم/ ف

ن535محمود عبدالحليم/ ف

ن374محمود عبدالحليم/ ف

ن385محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن412محمود عبدالحليم/ ف

ن584محمود عبدالحليم/ ف

ن513محمود عبدالحليم/ ف

ن423محمود عبدالحليم/ ف

ن483محمود عبدالحليم/ ف

ن500محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن523محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن524محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن515محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن499محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرحامد السيد السعيد مريم180071

القاهرةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد جمال مريم180072

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد وليد مريم180073

القاهرةالعلمىمبصرمرسى الرؤوف عبد صالح مروه180074

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد سعيد الحميد عبد هللا منه180075

القاهرةالعلمىمبصراحمد موسى محمد منى180076

القاهرةالعلمىمبصراحمد عادل محمد احمد ندى180077

القاهرةالعلمىمبصرالدسوقى محمد الدسوقى ندى180078

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الكريم عبد سعيد ندى180079

القاهرةالعلمىمبصربدوى الصفا ابو محمد سيد ندى180080

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سالمه كمال ندى180081

القاهرةالعلمىمبصرالغفار عبد محمد ياسر نوال180082

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد فتحى احمد نورهان180083

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد الحميد عبد محمد هللا هبه180084

القاهرةالعلمىمبصرحسنين رجب احمد هدى180085

القاهرةالعلمىمبصرالشافعى محمد احمد عادل ياسمين180086

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد يمنى180087

القاهرةالعلمىمبصرمحمد درويش رأفت اسراء180088

القاهرةالعلمىمبصرالنبى عبد العظيم عبد على اسراء180089

القاهرةالعلمىمبصرالغيط ابو محمود محمد اسراء180090

القاهرةالعلمىمبصريحى الباسط عبد سعيد امنيه180091

القاهرةالعلمىمبصريوسف ابراهيم سمير امنيه180092

القاهرةالعلمىمبصرداود على شعبان خلود180093

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمود وائل رضوى180094

القاهرةالعلمىمبصرنعام احمد وائل سهير180095

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد ممدوح سهيله180096

القاهرةالعلمىمبصرالوفا ابو العدل احمد شيماء180097

القاهرةالعلمىمبصرعلى عوض صالح عوض شيماء180098

القاهرةالعلمىمبصرنصر على احمد فاطمه180099

القاهرةالعلمىمبصردردير حسن حربى مرام180100

القاهرةالعلمىمبصرالسيد المنعم عبد السيد مريم180101

القاهرةالعلمىمبصربندارى جالل محمد مريم180102

القاهرةالعلمىمبصرمسلم هللا عبد ماهر منار180103

القاهرةالعلمىمبصربدر السميع عبد ميمى منار180104

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد السيد صفوت هللا منه180105

القاهرةالعلمىمبصرصديق شعبان سعيد منى180106

القاهرةالعلمىمبصرمسلم هللا عبد ماهر مياده180107

القاهرةالعلمىمبصرهريدى احمد عاشور ندى180108

القاهرةالعلمىمبصرغنيم على محمد محمد ندى180109

القاهرةالعلمىمبصرسيد محمد مبروك نورهان180110

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم محمد هاجر180111

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد محمود هاجر180112
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ن429محمود عبدالحليم/ ف

ن615محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

متخلفمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن505محمود عبدالحليم/ ف

ن467محمود عبدالحليم/ ف

ن440محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن560.5محمود عبدالحليم/ ف

ن478محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن422محمود عبدالحليم/ ف

ن465محمود عبدالحليم/ ف

ن556محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن488الدين محى فؤاد/ ف

ن425الدين محى فؤاد/ ف

ن499الدين محى فؤاد/ ف

ن432الدين محى فؤاد/ ف

ن437الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن494الدين محى فؤاد/ ف

ن617الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن492الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

متخلفالدين محى فؤاد/ ف

ن591الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ن528الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ن408الدين محى فؤاد/ ف

ن510الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد نجدى هند180113

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد محمد هللا هبه180114

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى الواحد عبد عماد هدى180115

القاهرةالعلمىمبصرالصادق عبد اللطيف عبد نبيل هدير180116

القاهرةالعلمىمبصرخليل مصطفى خالد اسراء180117

القاهرةالعلمىمبصرزايد الهادى عبد المجيد عبد اسراء180118

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد مصطفى اسراء180119

القاهرةالعلمىمبصرالسيد حامد احمد اسماء180120

القاهرةالعلمىمبصرمحمود الفتاح عبد احمد اسماء180121

القاهرةالعلمىمبصراحمد مصطفى العاطى عبد اسماء180122

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سعيد عزيز اسماء180123

القاهرةالعلمىمبصرحسين جبريل عيد اسماء180124

القاهرةالعلمىمبصرحسن المحسن عبد محمد اسماء180125

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد على محمد اصاله180126

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم جمال امنيه180127

القاهرةالعلمىمبصرالنجار موسى سعيد ايمان180128

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد فاروق محمد ايمان180129

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد المرضى عبد رمضان ايه180130

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد تقى180131

القاهرةالعلمىمبصرحسن عباس محمود تقى180132

القاهرةالعلمىمبصرسالم هللا عبد سالم دعاء180133

القاهرةالعلمىمبصرعلى حداد محمد دينا180134

القاهرةالعلمىمبصرعطيه محمود احمد رقيه180135

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد محمد زينب180136

القاهرةالعلمىمبصرالعسكرى محمد عمر محمد ساره180137

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد السميع عبد صالح سلوى180138

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد اللطيف عبد شروق180139

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم صابر عصام شروق180140

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود حسن فاطمه180141

القاهرةالعلمىمبصررياض منصور محمد فاطمه180142

القاهرةالعلمىمبصرعيسى فتحى احمد مريم180143

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمود رمضان مريم180144

القاهرةالعلمىمبصرنعمان ابراهيم محمد مريم180145

القاهرةالعلمىمبصرالغيط ابو شعبان محمد مريم180146

القاهرةالعلمىمبصرالمقصود عبد هللا عبد ناصر مريم180147

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق صالح احمد هللا منه180148

القاهرةالعلمىمبصرالعربى اسماعيل زعفر نورهان180149

القاهرةالعلمىمبصراحمد مصطفى العاطى عبد هاجر180150

القاهرةالعلمىمبصرعيد ابراهيم النبى عبد هاجر180151

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد سيد ربه عبد هاجر180152

القاهرةالعلمىمبصرالرازق عبد محمود حنفى هدير180153

القاهرةالعلمىمبصرسعد ضوى محمود ياسمين180154
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ن594.5الدين محى فؤاد/ ف

ن581الدين محى فؤاد/ ف

ن469الدين محى فؤاد/ ف

ن460الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن426الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن494الدين محى فؤاد/ ف

ن482الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ن416الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن505الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن444الدين محى فؤاد/ ف

ن530الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن447.5الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن558الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن589.5الدين محى فؤاد/ ف

ن596الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن398.5الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ن406الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن580الدين محى فؤاد/ ف

ن515الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ن526الدين محى فؤاد/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود ياسمين180155

القاهرةالعلمىمبصرزيد ابو جمال مظلوم هاجر180156

القاهرةالعلمىمبصراحمد احمد سعيد امل180157

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد دياب محمد زينب180158

القاهرةالعلمىمبصرحسين شعبان خالد سميه180159

القاهرةالعلمىمبصرمحمد صالح محمد شيماء180160

القاهرةالعلمىمبصرمحمد رجب رأفت الزهراء فاطمه180161

القاهرةالعلمىمبصرصديق محمد جهاد هاجر180162

القاهرةالعلمىمبصرمحمود الغنى عبد محمد ايه180163

القاهرةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل الهادى عبد هدى180164

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد االء180165

القاهرةالعلمىمبصرمتولى احمد محمد امنيه180166

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد حسن ايات180167

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد خيرى ايه180168

القاهرةالعلمىمبصرمحمود زكى شعبان ايه180169

القاهرةالعلمىمبصرالمحسن عبد مصطفى محمود جنات180170

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمود السيد رحمه180171

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد ربيع رحمه180172

القاهرةالعلمىمبصرجمعه محمود حسن رضا180173

القاهرةالعلمىمبصربكرى القوى عبد محمود ساره180174

القاهرةالعلمىمبصرسيد جالل نظير عزه180175

القاهرةالعلمىمبصرحسن رزيق بركات فاطمه180176

القاهرةالعلمىمبصرامام امين شعبان فاطمه180177

القاهرةالعلمىمبصرعبده محمود عالء فاطمه180178

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى سعيد محمد فاطمه180179

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد صابر احمد مريم180180

القاهرةالعلمىمبصرحسن على محمود احمد مريم180181

القاهرةالعلمىمبصرسعيد محمد رأفت مريم180182

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل عقل جمال هاجر180183

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد خالد هاجر180184

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم التواب عبد حسان عماد هاجر180185

القاهرةالعلمىمبصرريان المنعم عبد حسن هدير180186

القاهرةالعلمىمبصرجمعه محمود صبحى ياسمين180187

القاهرةالعلمىمبصرشحات محمد على اسراء180188

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد مصطفى اسراء180189

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد حمدى اسماء180190

القاهرةالعلمىمبصرخليفه السالم عبد حمدى ايه180191

القاهرةالعلمىمبصرالسيد هاشم احمد خلود180192

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد امام ابراهيم داليا180193

القاهرةالعلمىمبصرالصادق عبد حسين طه رضوى180194

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد مجدى محمد فاطمه180195

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد هشام مروه180196
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ن394الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن420الدين محى فؤاد/ ف

ن412الدين محى فؤاد/ ف

ن515الدين محى فؤاد/ ف

ن503الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ن423الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ن478الخيمة شبرا/ ف

ن518الخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ن515الخيمة شبرا/ ف

ن546الخيمة شبرا/ ف

ن417الخيمة شبرا/ ف

ن450الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ن409الخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن498الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن535الخيمة شبرا/ ف

ن437الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن401الخيمة شبرا/ ف

ن520الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن456الخيمة شبرا/ ف

ن472الخيمة شبرا/ ف

ن392الخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن417الخيمة شبرا/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد ابراهيم الدين عماد منار180197

القاهرةالعلمىمبصرالموجود عبد حسينى محمد هاجر180198

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد هالل هاجر180199

القاهرةالعلمىمبصرعلى هللا عبد محمد اصاله180200

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حامد طارق الهدى نور180201

القاهرةالعلمىمبصرعلى حفنى هللا عبد ضحى180202

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد الستار عبد ياسر سهيله180203

القاهرةالعلمىمبصرمحمد مناع نبيل زينب180204

القاهرةالعلمىمبصرزيد ابو الحميد عبد ياسر اسراء180205

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد فهمى عمر اسماء180206

القاهرةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد حمدى احسان180207

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد عادل اسراء180208

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العنين ابو محمد امل180209

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على جمعه اسراء180210

القاهرةالعلمىمبصراحمد المحسن عبد اسامه ايه180211

القاهرةالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمد اسماء180212

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد الغنى عبد اميره180213

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد اشرف امنيه180214

القاهرةالعلمىمبصرمنصور امين محمد تقى180215

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سعد عفيفى رحاب180216

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد ايمن رنا180217

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد حسن محمود زينب180218

القاهرةالعلمىمبصرصالح صالح هشام سميه180219

القاهرةالعلمىمبصرطايع النبى عبد حسنى ساره180220

القاهرةالعلمىمبصرعسران جبريل ماهر سهيله180221

القاهرةالعلمىمبصرسويلم مختار رفعت سلسبيل180222

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد اسماعيل سلمى180223

القاهرةالعلمىمبصرالسيد فتحى عماد سهيله180224

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حامد محمد سهيله180225

القاهرةالعلمىمبصرحسن السعود ابو احمد سهيله180226

القاهرةالعلمىمبصرحسين يحيى وليد سلسبيل180227

القاهرةالعلمىمبصرالسيد فؤاد اسامه شمس180228

القاهرةالعلمىمبصرقنديل العظيم عبد الدين بهاء شمس180229

القاهرةالعلمىمبصرالحمصى جميل العال عبد شيماء180230

القاهرةالعلمىمبصرالمطلب عبد محمود محمد شيماء180231

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل الحميد عبد اسماعيل شروق180232

القاهرةالعلمىمبصراحمد حمدى محمد عائشه180233

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حمدى حمدى فاطمه180234

القاهرةالعلمىمبصرخميس اسماعيل ابراهيم فاطمه180235

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد محمد الدين محى محمد فاطمه180236

القاهرةالعلمىمبصرالجارحى السميع عبد احمد الزهراء فاطمه180237

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد فراج الدين نور فاطمه180238
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ن524الخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن551.5الخيمة شبرا/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ن444الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ن504الرشيد ابن/ ف

ن423الرشيد ابن/ ف

ن439الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ن393الرشيد ابن/ ف

ن403الرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن423الرشيد ابن/ ف

ن483الرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ن518الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ن539الرشيد ابن/ ف

ن538الرشيد ابن/ ف

ن395الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ن416الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن448الرشيد ابن/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرالمحسن عبد هللا عبد محمد فاطمه180239

القاهرةالعلمىمبصرالمقصود عبد حلمى عصام مريم180240

القاهرةالعلمىمبصرالغفار عبد هللا عبد خالد مريم180241

القاهرةالعلمىمبصرالصمد عبد الحكيم عبد حمدى مها180242

القاهرةالعلمىمبصرمحمد طه محمد مريم180243

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد خطاب اسامه مروه180244

القاهرةالعلمىمبصرعلى سعيد وائل مريم180245

القاهرةالعلمىمبصرحسن سالم حمدى منى180246

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد اشرف نورهان180247

القاهرةالعلمىمبصرحسن على احمد نور180248

القاهرةالعلمىمبصرعثمان محمود احمد هاجر180249

القاهرةالعلمىمبصراحمد مصطفى احمد هاجر180250

القاهرةالعلمىمبصرعبده رمضان الناصر عبد هاجر180251

القاهرةالعلمىمبصرصقر جوده محمد ياسمين180252

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الغفار عبد الرحمن عبد حبيبه180253

القاهرةالعلمىمبصرمحروس فوزى سيد اسراء180254

القاهرةالعلمىمبصرامبابى على سعيد اسماء180255

القاهرةالعلمىمبصرسعودى على مجدى اسماء180256

القاهرةالعلمىمبصرمتولى الهادى عبد محمد االء180257

القاهرةالعلمىمبصرهوارى جمعه عطيه امينه180258

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد ايه180259

القاهرةالعلمىمبصرخليفه الرحيم عبد سيد بسمه180260

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد سعيد السيد حبيبه180261

القاهرةالعلمىمبصرالرازق عبد محمود احمد رحمه180262

القاهرةالعلمىمبصرحسين رمضان حسين ساره180263

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد فتحى عادل مروه180264

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد ياسر مريم180265

القاهرةالعلمىمبصرصباح العليم عبد صباح منار180266

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد الفتاح عبد محمد هللا منه180267

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمود ابراهيم نورا180268

القاهرةالعلمىمبصرسليمان محمود ابراهيم هاجر180269

القاهرةالعلمىمبصربيومى محمد احمد هدى180270

القاهرةالعلمىمبصرنصار حسن سيد هدير180271

القاهرةالعلمىمبصرخليفه الرحيم عبد احمد هند180272

القاهرةالعلمىمبصرزكى حسين شريف يمنى180273

القاهرةالعلمىمبصرالخالق عبد احمد داود يوسف اميره180274

القاهرةالعلمىمبصرتمام سيد خالد شيماء180275

القاهرةالعلمىمبصرالسيد احمد مبروك فاطمه180276

القاهرةالعلمىمبصرالعليم عبد حسن احمد سلمى180277

القاهرةالعلمىمبصرعنتر القادر عبد محمد هللا منه180278

القاهرةالعلمىمبصررمضان حسن رأفت ايه180279

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد اسامه اسماء180280
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ن561الرشيد ابن/ ف

ن426الرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن355الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ن520الرشيد ابن/ ف

ن434الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ن520الرشيد ابن/ ف

ن366الرشيد ابن/ ف

ن386الرشيد ابن/ ف

ن463الرشيد ابن/ ف

ن420الرشيد ابن/ ف

ن559الرشيد ابن/ ف

ن570حلفا ميت/ ف

ن454.5حلفا ميت/ ف

ن353حلفا ميت/ ف

ن480حلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن439حلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن559حلفا ميت/ ف

ن562حلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

متخلفحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن429حلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن437.5حلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن487حلفا ميت/ ف

ثانالخاص الصفا/ ف

راسبالخاص الصفا/ ف

ثانالخاص الصفا/ ف

ن496الخاص الصفا/ ف

ثانالخاص الصفا/ ف

ثانالخاص وااليمان العلم/ ف

ثانالخاص وااليمان العلم/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرحيدر على هشام ابتسام180281

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد عباس هالل براءه180282

القاهرةالعلمىمبصرعلى العزيز عبد السيد بسمه180283

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد هشام تسنيم180284

القاهرةالعلمىمبصرمحمد اسعد محمد ايهاب تقى180285

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد فتحى تقى180286

القاهرةالعلمىمبصرعلى سيد نجاح تقى180287

القاهرةالعلمىمبصرلطفى المهدى مصطفى جهاد180288

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ثابت محمد حبيبه180289

القاهرةالعلمىمبصراحمد الصبور عبد خالد خديجه180290

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد نبيه عادل رحمه180291

القاهرةالعلمىمبصرمحمد طالل معتز زينب180292

القاهرةالعلمىمبصرالكفراوى ابراهيم اشرف سهيله180293

القاهرةالعلمىمبصرعلى موسى كرم سهيله180294

القاهرةالعلمىمبصرسيد جوده وائل شروق180295

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد حسام ضحى180296

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حامد احمد فاطمه180297

القاهرةالعلمىمبصرفرج يوسف خالد فاطمه180298

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد حسن احمد مريم180299

القاهرةالعلمىمبصرالسيد فاروق احمد مريم180300

القاهرةالعلمىمبصرجالل محمد اشرف ندى180301

القاهرةالعلمىمبصردرويش حامد خالد نورهان180302

القاهرةالعلمىمبصريونس حسانين خالد نورهان180303

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فتحى محمد هاجر180304

القاهرةالعلمىمبصرمحمد وهبه محمد هدى180305

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل محمد اسماعيل اهله180306

القاهرةالعلمىمبصرهريدى احمد حامد احمد ايثار180307

القاهرةالعلمىمبصرعدلى عوض صالح اسماء180308

القاهرةالعلمىمبصرحامد فتوح ايمن ايه180309

القاهرةالعلمىمبصرالمقصود عبد عشماوى ايمن رانا180310

القاهرةالعلمىمبصرالاله عبد محمد امام ساره180311

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق عنتر توفيق سلمى180312

القاهرةالعلمىمبصراحمد على محمود سلوى180313

القاهرةالعلمىمبصرسيد احمد سيد صباح180314

القاهرةالعلمىمبصرالجواد عبد مصطفى الدين حسام فاطمه180315

القاهرةالعلمىمبصرعوض محمد شعبان فاطمه180316

القاهرةالعلمىمبصرخليل معتمد محمود فاطمه180317

القاهرةالعلمىمبصرعلى اسماعيل محمد فرح180318

القاهرةالعلمىمبصرالمقصود عبد كمال اشرف مايسه180319

القاهرةالعلمىمبصرالحق عبد حامد حسن مريم180320

القاهرةالعلمىمبصرحسن الدين صالح حسن ندى180321

القاهرةالعلمىمبصرعلوان المالك عبد ياسر يسرا180323
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ن611الخاص وااليمان العلم/ ف

ن582الخاص وااليمان العلم/ ف

ن485الخاص وااليمان العلم/ ف

ن410الخاص وااليمان العلم/ ف

ن536الخاص وااليمان العلم/ ف

ن532الخاص وااليمان العلم/ ف

ن587الخاص وااليمان العلم/ ف

ن499الخاص وااليمان العلم/ ف

ثانالخاص وااليمان العلم/ ف

ن502الخاص وااليمان العلم/ ف

ن544الخاص وااليمان العلم/ ف

ثانالخاص وااليمان العلم/ ف

ن540الخاص وااليمان العلم/ ف

ن566الخاص وااليمان العلم/ ف

ن429الخاص وااليمان العلم/ ف

ن436الخاص وااليمان العلم/ ف

ن497الخاص وااليمان العلم/ ف

ن611الخاص وااليمان العلم/ ف

ن607الخاص وااليمان العلم/ ف

ن572الخاص وااليمان العلم/ ف

ثانالخاص وااليمان العلم/ ف

ن603الخاص وااليمان العلم/ ف

ن446الخاص وااليمان العلم/ ف

ن600الخاص وااليمان العلم/ ف

ثانالخاص وااليمان العلم/ ف

ن500العاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ن507العاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ن620العاص بن عمرو/ ف

ن475.5العاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ن410.5العاص بن عمرو/ ف

ن475العاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ثانالعاص بن عمرو/ ف

ن441العاص بن عمرو/ ف

متخلفالعاص بن عمرو/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد محمود حسن بسنت180324

القاهرةالعلمىمبصرحسين خالف العابدين زين تهانى180325

القاهرةالعلمىمبصرسريع ابو محمد اشرف حبيبه180326

القاهرةالعلمىمبصربيومى سعيد هانى حبيبه180327

القاهرةالعلمىمبصرحافظ رفعت مجدى رحمه180328

القاهرةالعلمىمبصرالقوى عبد محمد ياسر ضحى180329

القاهرةالعلمىمبصرمحمد مبارز محمد اشرف عائشه180330

القاهرةالعلمىمبصرالسيد سيد خالد فاطمه180331

القاهرةالعلمىمبصرمحسب جمعه محمد فاطمه180332

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد محمود فاطمه180333

القاهرةالعلمىمبصراحمد احمد حسن احمد محبات180334

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد هللا حمد حسن مريم180335

القاهرةالعلمىمبصرالليل ابو احمد حسين مريم180336

القاهرةالعلمىمبصرفريد احمد محمد مريم180337

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فاروق محمد مريم180338

القاهرةالعلمىمبصرجبرونى سيد صابر ميار180339

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد ماهر ميمنه180340

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حفظى العظيم عبد نورهان180341

القاهرةالعلمىمبصرمحمود شاكر هانى نورهان180342

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد مجدى هاجر180343

القاهرةالعلمىمبصرسالم محمد الحليم عبد هدى180344

القاهرةالعلمىمبصرعوض زيد ابو حجازى ساره180345

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد مصطفى اخالص180346

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد شريف حبيبه180347

القاهرةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم صابر شروق180348

القاهرةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد محمود فاطمه180349

القاهرةالعلمىمبصرامام فاروق امام مريم180350

القاهرةالعلمىمبصرعلى السيد احمد على مريم180351

القاهرةالعلمىمبصرحسين على حمدى هدى180352

القاهرةالعلمىمبصرهللا خلف السيد عبد صابر مريم180353

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد جابر محمد محمد مريم180354

القاهرةالعلمىمبصرمحمود عيسى ايمن نوران180355

القاهرةالعلمىمبصرالراساتى يس جند180356

القاهرةالعلمىمبصرانجالى وفاء كالرا180357

القاهرةالعلمىمبصربليا حواء180358

القاهرةالعلمىمبصراحمد العظيم عبد احمد اسراء180359

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد اسامه اسراء180360

القاهرةالعلمىمبصرموسى حسن نجاتى اسراء180361

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حمدى حمدان اسماء180362

القاهرةالعلمىمبصرجنيدى احمد سعيد اسماء180363

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد على االء180364

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السعيد على االء180365
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ن550البساتين/ ف

راسبالبساتين/ ف

ن460البساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ن510.5البساتين/ ف

ن487البساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ن560البساتين/ ف

راسبالبساتين/ ف

ن470.5البساتين/ ف

ن512.5البساتين/ ف

ن574البساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ن437.5البساتين/ ف

ن461البساتين/ ف

ن583البساتين/ ف

ن491.5البساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالعباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

ن577العباسية/ ف

ن479.5العباسية/ ف

راسبالعباسية/ ف

ن530العباسية/ ف

ن401العباسية/ ف

ن526العباسية/ ف

ن458.5العباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

ن452صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن442.5صفية الحاجة/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرمحمد فتحى محمد االء180366

القاهرةالعلمىمبصرالظاهر عبد المنصف عبد محمد امنيه180367

القاهرةالعلمىمبصراحمد السيد هشام امنيه180368

القاهرةالعلمىمبصرصاوى احمد صاوى تسنيم180369

القاهرةالعلمىمبصرسليمان فتحى خالد جنات180370

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود احمد جهاد180371

القاهرةالعلمىمبصرمحمد البديع عبد الستار عبد جهاد180372

القاهرةالعلمىمبصراالعصر احمد مختار حبيبه180373

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد احمد خديجه180374

القاهرةالعلمىمبصراحمد جالل احمد رحمه180375

القاهرةالعلمىمبصرحفنى الرحمن عبد الزغبى روان180376

القاهرةالعلمىمبصرعطيه محمد عصام سميحه180377

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد احمد شربات180378

القاهرةالعلمىمبصرعلى الغفار عبد على عائشه180379

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد احمد شفيق فاطمه180380

القاهرةالعلمىمبصراحمد يوسف محمد فاطمه180381

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمود مروه180382

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد مصطفى سالمه هللا منه180383

القاهرةالعلمىمبصراليزيد ابو الدين شمس شهاب نورا180384

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم هاشم ابراهيم هاجر180385

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد احمد هاجر180386

القاهرةالعلمىمبصرالتواب عبد عاطف طارق هاجر180387

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد صديق العزيز عبد هاجر180388

القاهرةالعلمىمبصرالسيد عبده رضا ياسمين180389

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد سالم شعبان افنان180390

القاهرةالعلمىمبصرعربى السيد محمد االء180391

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد هجار ابو فوزى رضا180392

القاهرةالعلمىمبصرمرسى الحق عبد ايهاب روان180393

القاهرةالعلمىمبصرالدسوقى النبى عبد محمد سلمى180394

القاهرةالعلمىمبصرحسين ابراهيم سليمان سميه180395

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد صالح حكيم عفاف180396

القاهرةالعلمىمبصرعامر محمود عامر فتحيه180397

القاهرةالعلمىمبصرعامر سيد صالح ربيع مريم180398

القاهرةالعلمىمبصرمحمود خليفه هانى مريم180399

القاهرةالعلمىمبصرمحمود العابدين زين عمرو هللا منه180400

القاهرةالعلمىمبصرالسيد على محمود محمد هللا منه180401

القاهرةالعلمىمبصرالغنى عبد المنجى عبد وليد هللا منه180402

القاهرةالعلمىمبصردرويش عفيفى محمد ندى180403

القاهرةالعلمىمبصرعجالن محمد نبيل ندى180404

القاهرةالعلمىمبصرهللا عطا محمد محمد نورا180405

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العليم عبد عيد الهدى نور180406

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد على اليزل سيف هاجر180407
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ثانصفية الحاجة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

ن417صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن486صفية الحاجة/ ف

ن583صفية الحاجة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

متخلفصفية الحاجة/ ف

ن548صفية الحاجة/ ف

ن589صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن430صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن557صفية الحاجة/ ف

ن621صفية الحاجة/ ف

ن485صفية الحاجة/ ف

ن600صفية الحاجة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

ن439صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن449صفية الحاجة/ ف

ن523صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن484صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

ن444صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن547صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ن498صفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرعبده احمد الميش مارى180408

القاهرةالعلمىمبصراحمد هللا عبد حسن اسماء180409

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد احمد اميره180410

القاهرةالعلمىمبصرسليم مصطفى محمد ايه180411

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد السميع عبد ناصر ايه180412

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد حسن سعيد حبور180413

القاهرةالعلمىمبصرزكى محمود احمد حبيبه180414

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد حسن حبيبه180415

القاهرةالعلمىمبصرالتواب عبد شعبان سيد خديجه180416

القاهرةالعلمىمبصرعصمت محمد عصام دينا180417

القاهرةالعلمىمبصريونس يحيى اشرف روان180418

القاهرةالعلمىمبصرهديه محمد خالد زهيره180419

القاهرةالعلمىمبصرخليل مصطفى عمرو سلمى180420

القاهرةالعلمىمبصرحسن مصطفى احمد سماء180421

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل الدين جمال ايهاب سالى180422

القاهرةالعلمىمبصرمحمد كمال محمد شروق180423

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد احمد شيماء180424

القاهرةالعلمىمبصرحسين الدين كمال طارق شيماء180425

القاهرةالعلمىمبصرزكى محمود اسامه ضحى180426

القاهرةالعلمىمبصربدران احمد اشرف فاطمه180427

القاهرةالعلمىمبصرحسنين فهمى فتحى كريمه180428

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمود اشرف مريم180429

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حبيب يحيى مريم180430

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمود هللا منه180431

القاهرةالعلمىمبصراحمد السميع عبد صبرى منى180432

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد ايمن نرمين180433

القاهرةالعلمىمبصرحسين سيد سيد مدحت هاجر180434

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد جمال هدير180435

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد الحميد عبد هللا عبد هللا منه180436

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد الحميد عبد هللا عبد منى180437

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد القوى عبد الشيماء180438

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد اشرف ايات180439

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الجليل عبد وحيد تقى180440

القاهرةالعلمىمبصرحسين الفتاح عبد احمد عال180441

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد يحيى احمد عليه180442

القاهرةالعلمىمبصررشاد محمد السيد فريده180443

القاهرةالعلمىمبصرطلبه محمد الدين محى مروه180444

القاهرةالعلمىمبصرخيرى يوسف خيرى نورا180445

القاهرةالعلمىمبصرزغبى مرسى اسامه هاجر180446

القاهرةالعلمىمبصرسعيد عبده سيد هدى180447

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق الرازق عبد يوسف هدير180448

القاهرةالعلمىمبصرامين محمد عمر جهاد180449
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ثانصفية الحاجة/ ف

ن389الجنينة ارض/ ف

ن527الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

راسبالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن440الجنينة ارض/ ف

ن468الجنينة ارض/ ف

ن570الجنينة ارض/ ف

ن444الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن417الجنينة ارض/ ف

ن387الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن542الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن523الجنينة ارض/ ف

ن445الجنينة ارض/ ف

ن532الجنينة ارض/ ف

ن528الجنينة ارض/ ف

ن532الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن418الجنينة ارض/ ف

ن526الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن473الجنينة ارض/ ف

ن601الجنينة ارض/ ف

ن597الجنينة ارض/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ن459بالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

راسببالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ن474.5بالقاهرة المطرية/ ف

راسببالقاهرة المطرية/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرعلى حامد عصام حبيبه180450

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم على العاطى عيد دنيا180451

القاهرةالعلمىمبصرعثمان سعيد عاطف رفيده180452

القاهرةالعلمىمبصرعثمان سعيد عاطف رقيه180453

القاهرةالعلمىمبصرسريع ابو على محمد ساره180454

القاهرةالعلمىمبصرعباس محمد حسين سروره180455

القاهرةالعلمىمبصراحمد السيد اشرف الزهراء فاطمه180456

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد احمد هبه180457

القاهرةالعلمىمبصرسيد محمد عايد ابتسام180458

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد الوهاب عبد ناصر اجالل180459

القاهرةالعلمىمبصراحمد على الفتوح ابو اشرف اسراء180460

القاهرةالعلمىمبصرطه فتحى رائد اسماء180461

القاهرةالعلمىمبصرعيد ربه عبد محمد اسماء180462

القاهرةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل الباسط عبد ايه180463

القاهرةالعلمىمبصرطه العزيز عبد احمد ايمان180464

القاهرةالعلمىمبصرعاشور محمود كارم ايمان180465

القاهرةالعلمىمبصرثابت العزيز عبد هللا عبد محمد ايمان180466

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد امام الحميد عبد دعاء180467

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الشافعى على رقيه180468

القاهرةالعلمىمبصرفاضل الفتاح عبد فاضل رويدا180469

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد محمود اسماعيل ساره180470

القاهرةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد رضا ساره180471

القاهرةالعلمىمبصرمحمد رزق طارق ساره180472

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد خليفه الرحيم عبد ساره180473

القاهرةالعلمىمبصروهبه العاطى عبد طارق سعاد180474

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد صابر احمد سلمى180475

القاهرةالعلمىمبصرحجاج على طه احمد سما180476

القاهرةالعلمىمبصرالحكيم عبد الغنى عبد احمد سندس180477

القاهرةالعلمىمبصرحسن مصطفى منصور مصطفى شيرين180478

القاهرةالعلمىمبصرالكحالوى محمد احمد صباح180479

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل مصطفى عوده مصطفى صفاء180480

القاهرةالعلمىمبصرقاسم ذكى النبى عبد محمد عزه180481

القاهرةالعلمىمبصرصبر حسن مدبولى فاطمه180482

القاهرةالعلمىمبصرزينهم شحات محمد هللا منه180483

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد سعد الحميد عبد مى180484

القاهرةالعلمىمبصرفهمى الرحمن عبد هانى نورا180485

القاهرةالعلمىمبصرمتبولى محمد صبحى هاجر180486

القاهرةالعلمىمبصرسعد محمد مصطفى هاجر180487

القاهرةالعلمىمبصرالونيس عبد محمد محمد هبه180488

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد ابراهيم محمد وفاء180489

القاهرةالعلمىمبصرسيد اسماعيل ابراهيم اسراء180490

القاهرةالعلمىمبصرعزب مستور ابراهيم اسراء180491
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ن549بالقاهرة المطرية/ ف

ن466بالقاهرة المطرية/ ف

ن425بالقاهرة المطرية/ ف

ن423.5بالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ن477بالقاهرة المطرية/ ف

ن404.5بالقاهرة المطرية/ ف

ن448بالقاهرة المطرية/ ف

ن501المتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ن530المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن589المتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن620المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن368المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن541المتبولى/ ف

ن562المتبولى/ ف

ن473المتبولى/ ف

ن563المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن417المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن521المتبولى/ ف

ن460المتبولى/ ف

ن583المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن609المتبولى/ ف

ن531المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرهمام محمد همام ايه180492

القاهرةالعلمىمبصرحسنين حسين احمد ايمان180493

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد احمد ايمان180494

القاهرةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد صالح ايمان180495

القاهرةالعلمىمبصرشلبى محمد محمد ياسر تسنيم180496

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد ابراهيم العزيز عبد جهاد180497

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد جهاد180498

القاهرةالعلمىمبصرالشافى عبد عزت ايمن حبيبه180499

القاهرةالعلمىمبصرراغب السميع عبد صابر خديجه180500

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم المجيد عبد محمد خديجه180501

القاهرةالعلمىمبصرحسين هللا عبد عمر خلود180502

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد السيد احمد دينا180503

القاهرةالعلمىمبصرموسى شريف محمد رحمه180504

القاهرةالعلمىمبصراحمد فضل سعد رقيه180505

القاهرةالعلمىمبصرمحمد خلف الغنى عبد روضه180506

القاهرةالعلمىمبصرعاشور سليم الرحيم عبد خالد ساره180507

القاهرةالعلمىمبصرعثمان سيد خالد فاطمه180508

القاهرةالعلمىمبصرمحمود العظيم عبد رضا فاطمه180509

القاهرةالعلمىمبصرالغفار عبد فتحى كمال فاطمه180510

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد احمد محمد هللا منه180511

القاهرةالعلمىمبصربخيت العزيز عبد محمد نبيله180512

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد السيد احمد ندى180513

القاهرةالعلمىمبصرالمغنى عبد المحسن عبد عاطف نورهان180514

القاهرةالعلمىمبصرعلى الخالق عبد فتحى نورهان180515

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد نبيل نورهان180516

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد نصر اشرف هاجر180517

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمود خالد هاجر180518

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم جابر سعد هاجر180519

القاهرةالعلمىمبصرحامد على محمد هاجر180520

القاهرةالعلمىمبصرراشد المنصف عبد اشرف هدير180521

القاهرةالعلمىمبصرعوض محمد هانى وفاء180522

القاهرةالعلمىمبصرسليمان صبر حسن صبر ايه180523

القاهرةالعلمىمبصرسالم محمد السيد اسماء180524

القاهرةالعلمىمبصرسيف طلبه محمد اسماء180525

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد سعيد سيد امانى180526

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد امام امنيه180527

القاهرةالعلمىمبصرالراعى محمد مختار رضا امنيه180528

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فتحى طارق امنيه180529

القاهرةالعلمىمبصرسليمان محمد طه امنيه180530

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسن النبى عبد اسراء180531

القاهرةالعلمىمبصرمحمد يوسف محمد يوسف اسراء180532

القاهرةالعلمىمبصرالفخرانى شحات سليمان ايمان180533
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ثانالمتبولى/ ف

ن556المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن435المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن641المتبولى/ ف

ن409المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن437المتبولى/ ف

ن597المتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن515المتبولى/ ف

ن493المتبولى/ ف

ن537المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن506المتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ن562المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ن409المرج/ ف

ن409المرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ن495المرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ن435المرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن421المرج/ ف

ن516المرج/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد عالء الشيماء180534

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم االء180535

القاهرةالعلمىمبصرحسين احمد محمد هللا ايات180536

القاهرةالعلمىمبصراحمد يوسف حاتم ايات180537

القاهرةالعلمىمبصرالرازق عبد الحميد عبد الرازق عبد ايه180538

القاهرةالعلمىمبصرزاهر حسين محمد ايه180539

القاهرةالعلمىمبصرمحمد كامل مصطفى هولندى ايه180540

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم سعيد هشام جهاد180541

القاهرةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد طارق حبيبه180542

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمود عمرو رحاب180543

القاهرةالعلمىمبصرالرازق عبد محمد عالء رحمه180544

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد عصام رقيه180545

القاهرةالعلمىمبصرعيد الفتاح عبد خالد ساره180546

القاهرةالعلمىمبصراحمد على حمدى على ساره180547

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد صالح احمد سلمى180548

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد بيومى مصطفى سلمى180549

القاهرةالعلمىمبصرالمجيد عبد صالح ياسر سندس180550

القاهرةالعلمىمبصرتمام المعز عبد رضوان شيماء180551

القاهرةالعلمىمبصرزكى ثروت سيد فاطمه180552

القاهرةالعلمىمبصرجاد محمد صبحى فاطمه180553

القاهرةالعلمىمبصرمحمود سيد مختار محمد فاطمه180554

القاهرةالعلمىمبصرسيد محمد مصطفى فاطمه180555

القاهرةالعلمىمبصرعلى النبى عبد خالد فردوس180556

القاهرةالعلمىمبصرعفيفى بيومى ياسر كوثر180557

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم اللطيف عبد سعد مروه180558

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمود سيد مروه180559

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمود مريم180560

القاهرةالعلمىمبصرالسيد ربيع خالد منار180561

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسن حسين ياسر منار180562

القاهرةالعلمىمبصرالعارف احمد ياسين احمد نجالء180563

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد السيد احمد نورهان180564

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمود الناصر عبد نورهان180565

القاهرةالعلمىمبصرمحمود حمدى الناصر عبد نورهان180566

القاهرةالعلمىمبصرفرغلى محمد محمد محمود نورهان180567

القاهرةالعلمىمبصرعلى النبى عبد خالد نورهان180568

القاهرةالعلمىمبصرالسميع عبد عامر جمال هاجر180569

القاهرةالعلمىمبصرعبده سالم رضا هاجر180570

القاهرةالعلمىمبصراحمد صالح طارق هاجر180571

القاهرةالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد عوض هاجر180572

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الخالق عبد نجدى هاجر180573

القاهرةالعلمىمبصرمنصور المعبود عبد محمد هاله180574

القاهرةالعلمىمبصررجب سيد محمد سيد هدير180575
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ثانالمرج/ ف

ن511المرج/ ف

ن565المرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ن625المرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ن536المرج/ ف

ن616المرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن521المرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن449المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ن613المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن447المرج/ ف

ن374المرج/ ف

ن562المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ن466المرج/ ف

ن491المرج/ ف

ن580المرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن404المرج/ ف

ن403المرج/ ف

ن591المرج/ ف

ن493المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن533المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن502المرج/ ف

ثانالمرج/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرفهيم عادل محمد هدير180576

القاهرةالعلمىمبصرعطيه سيد محمد هدير180577

القاهرةالعلمىمبصرشريف محمد سالم يارا180578

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمود محسن يارا180579

القاهرةالعلمىمبصرطنطاوى رمضان محمود ياسمين180580

القاهرةالعلمىمبصرسمك ابو برعى احمد اسراء180581

القاهرةالعلمىمبصرسالم فتحى احمد اسراء180582

القاهرةالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد حسن اسراء180583

القاهرةالعلمىمبصرالدسوقى العزيز عبد خالد اسراء180584

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد اسراء180585

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد اسماء180586

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد الهادى عبد فرجانى اسماء180587

القاهرةالعلمىمبصرمحمد راشد محمود اسماء180588

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود تامر االء180589

القاهرةالعلمىمبصرالتواب عبد محمد ابراهيم ايمان180590

القاهرةالعلمىمبصرعلى فارس حسانين ايمان180591

القاهرةالعلمىمبصراحمد رمضان فوزى ايمان180592

القاهرةالعلمىمبصرالشافعى على محمد ايمان180593

القاهرةالعلمىمبصرهاشم موسى محمد بسنت180594

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد كامل خالد خلود180595

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم رمضان رحاب180596

القاهرةالعلمىمبصربدوى صديق شعبان رحاب180597

القاهرةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد احمد رحمه180598

القاهرةالعلمىمبصرمحمود العظيم عبد خالد رحمه180599

القاهرةالعلمىمبصرمهنى محمد خالد رقيه180600

القاهرةالعلمىمبصرالرماح محمد ابراهيم ريم180601

القاهرةالعلمىمبصريونس حماد يونس زينب180602

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد حسين سلمى180603

القاهرةالعلمىمبصرالمجيد عبد رأفت سعيد سلمى180604

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد خالد سهيله180605

القاهرةالعلمىمبصرالحفيظ عبد الدين صالح طارق غاده180606

القاهرةالعلمىمبصرالحفيظ عبد الدين صالح طارق غدير180607

القاهرةالعلمىمبصررسالن فرج خالد فاطمه180608

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سيد احمد سيد فاطمه180609

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد اسماعيل عامر فاطمه180610

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود احمد مريم180611

القاهرةالعلمىمبصردرويش على السيد مريم180612

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد يحيى محمد شريف مريم180613

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد فتحى محمد مريم180614

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد العال عبد محمود مريم180615

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمود رمضان هللا منه180616

القاهرةالعلمىمبصرفرج على فرج اللطيف عبد منى180617
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ن554المرج/ ف

ن547المرج/ ف

ن447.5المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن489المرج/ ف

ن561الشرفا كفر/ ف

ن590الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن569الشرفا كفر/ ف

ن480الشرفا كفر/ ف

ن515الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن496الشرفا كفر/ ف

ن572الشرفا كفر/ ف

ن598الشرفا كفر/ ف

ن374الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن472الشرفا كفر/ ف

ن511الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ن455الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن499الشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن449الشرفا كفر/ ف

ن463الشرفا كفر/ ف

ن459الشرفا كفر/ ف

ن393الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ن550الشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن600الشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ن596الشرفا كفر/ ف
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القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد ابراهيم مدحت ميار180618

القاهرةالعلمىمبصرمحمد درويش رماح ناريمان180619

القاهرةالعلمىمبصرمحمد يونس مصطفى نجاه180620

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم يونس سعيد هند180621

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عشرى التواب عبد وفاء180622

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمود سليمان اسماء180623

القاهرةالعلمىمبصرالحفيظ عبد السالم عبد سعيد ايمان180624

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد محمود الدين جمال جهاد180625

القاهرةالعلمىمبصرعثمان محمد سيرو جهاد180626

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد داليا180627

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسن سيد دينا180628

القاهرةالعلمىمبصراحمد على اسماعيل رحاب180629

القاهرةالعلمىمبصرطالب ابو شعبان طالب ابو رضا180630

القاهرةالعلمىمبصرحسن احمد مدحت سعاد180631

القاهرةالعلمىمبصرجمعه حسن العال عبد سلمى180632

القاهرةالعلمىمبصرعثمان محمود صابر سندس180633

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد طارق شموس180634

القاهرةالعلمىمبصرسالم الحميد عبد اشرف فاطمه180635

القاهرةالعلمىمبصرعوض الجواد عبد عوض فاطمه180636

القاهرةالعلمىمبصراحمد لطفى وحيد فاطمه180637

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى على محمد مريم180638

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمود محمد مريم180639

القاهرةالعلمىمبصربدران هللا عبد حمدى منار180640

القاهرةالعلمىمبصرالتريسى رجب هللا عبد نرمين180641

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم المعطى عبد المحسن عبد ورود180642

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمود محمود مراد ياسمين180643

القاهرةالعلمىمبصرالراوى الرحيم عبد رشاد يمنى180644

القاهرةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل هللا عبد مريم180645

القاهرةالعلمىمبصرسليم سالمه عمرو مريم180646

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد عماد اسماء180647

القاهرةالعلمىمبصررمضان محمد احمد االء180648

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل حمدى محمد امانى180649

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود محمد امل180650

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد السيد اميره180651

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حشمت ايهاب ايه180652

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمود الناصر عبد بسمه180653

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد ياسر تقى180654

القاهرةالعلمىمبصرمحمد كمال عماد حبيبه180655

القاهرةالعلمىمبصرطلعت سيد حمدى رضوى180656

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على سيد ساره180657

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سعيد تامر سماهر180658

القاهرةالعلمىمبصرالعليم عبد العزيز عبد شريف سميه180659
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ن445الشرفا كفر/ ف

ن504الشرفا كفر/ ف

ن421الشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ن444بالقاهرة السالم/ ف

ن399بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن489بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن545بالقاهرة السالم/ ف

راسببالقاهرة السالم/ ف

ن491بالقاهرة السالم/ ف

ن605بالقاهرة السالم/ ف

راسببالقاهرة السالم/ ف

ن546بالقاهرة السالم/ ف

ن398بالقاهرة السالم/ ف

راسببالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

راسببالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن395بالقاهرة السالم/ ف

ن450بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ن422بالقاهرة السالم/ ف

ن464بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

راسبالنموذجى السالم/ ف

ن555النموذجى السالم/ ف

ن414النموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ن513النموذجى السالم/ ف

ن595النموذجى السالم/ ف

ن591النموذجى السالم/ ف

ن442النموذجى السالم/ ف

راسبالنموذجى السالم/ ف

ن532النموذجى السالم/ ف

ن431النموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرحسن كمال حسن شيماء180660

القاهرةالعلمىمبصرالاله عبد مختار الدين نصر شيماء180661

القاهرةالعلمىمبصرعباس محمد عباس عبير180662

القاهرةالعلمىمبصررمضان محمد محمد حسام فاطمه180663

القاهرةالعلمىمبصرالنبى حسب قطب عادل فاطمه180664

القاهرةالعلمىمبصرشكرى حسن محمود احمد مريم180665

القاهرةالعلمىمبصرمحمد توفيق محمد العزيز عبد مريم180666

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد السيد محسن مريم180667

القاهرةالعلمىمبصرالقطب محمدى محمد محمد مريم180668

القاهرةالعلمىمبصرزهران مصطفى محمد مريم180669

القاهرةالعلمىمبصرعطيه محمد ابراهيم مشيره180670

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى الرحيم عبد ادهم هللا منه180671

القاهرةالعلمىمبصرمحروس رشاد ماهر هللا منه180672

القاهرةالعلمىمبصرالخشن راغب اسماعيل هاجر180673

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد عمرو هاجر180674

القاهرةالعلمىمبصركامل الهادى عبد هشام هيام180675

القاهرةالعلمىمبصرحسين سيد جمال اسماء180676

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد اسماعيل امل180677

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد رفعت ابراهيم الزهراء180678

القاهرةالعلمىمبصرالعراقى محمد فتحى ايات180679

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على ايمن ايمان180680

القاهرةالعلمىمبصرعلى فؤاد جمال ايه180681

القاهرةالعلمىمبصرعيسى الحليم عبد عزب ايمن خديجه180682

القاهرةالعلمىمبصرالقطان ابراهيم وهبى هشام خلود180683

القاهرةالعلمىمبصراحمد الحسينى فتحى اشرف دعاء180684

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمد باسم دعاء180685

القاهرةالعلمىمبصرعطيه محمد على رحمه180686

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد روان180687

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد هشام رميساء180688

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى القادر عبد الفتاح عبد ريم180689

القاهرةالعلمىمبصرامام فتحى امام ساره180690

القاهرةالعلمىمبصرمغيربى تميم ابراهيم ساره180691

القاهرةالعلمىمبصرالصادق محمود عثمان خالد سلمى180692

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد شكرى سما180693

القاهرةالعلمىمبصرمحمود المعطى عبد ناصر سما180694

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد العابدين زين اشرف سهيله180695

القاهرةالعلمىمبصرهيكل احمد احمد احمد ضحى180696

القاهرةالعلمىمبصرجاد محمد لطفى محمود علياء180697

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل اسماعيل محمد عصام لوجينا180698

القاهرةالعلمىمبصرالسيد احمد حمدى ليلى180699

القاهرةالعلمىمبصرالسيد صالح خالد مريم180700

القاهرةالعلمىمبصرالرؤوف عبد الحكيم عبد محمد مريم180701
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ن412النموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ن521النموذجى السالم/ ف

ن528النموذجى السالم/ ف

ن574النموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ن572النموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ن371النموذجى السالم/ ف

ن602النموذجى السالم/ ف

ن449النموذجى السالم/ ف

ن568النموذجى السالم/ ف

ن565النموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

راسبالنموذجى السالم/ ف

ن424النموذجى العبور/ ف

ن495النموذجى العبور/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن478النموذجى العبور/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن549النموذجى العبور/ ف

ن547النموذجى العبور/ ف

ن573النموذجى العبور/ ف

ن506النموذجى العبور/ ف

ن556النموذجى العبور/ ف

ن485النموذجى العبور/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن605النموذجى العبور/ ف

ن492النموذجى العبور/ ف

ن469النموذجى العبور/ ف

ن500النموذجى العبور/ ف

ن409النموذجى العبور/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن479النموذجى العبور/ ف

راسبالنموذجى العبور/ ف

ن555النموذجى العبور/ ف

ن419النموذجى العبور/ ف

راسبالنموذجى العبور/ ف

راسبالنموذجى العبور/ ف

ن588النموذجى العبور/ ف
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القاهرةالعلمىمبصراحمد احمد كمال امين هللا منه180702

القاهرةالعلمىمبصرزيدان الخالق عبد شعبان ناديه180703

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محرم ايهاب نضال180704

القاهرةالعلمىمبصرجاد محمد لطفى محمد نورهان180705

القاهرةالعلمىمبصرراغب صبرى سمير هاجر180706

القاهرةالعلمىمبصرمحمود احمد محمد هاجر180707

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد ماجد اسراء180708

القاهرةالعلمىمبصرغازى احمد ابراهيم احمد اميره180709

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العال عبد محمد اميره180710

القاهرةالعلمىمبصرعوده صالح ابراهيم ايمان180711

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد الرحمن عبد صابر ايمان180712

القاهرةالعلمىمبصرقناوى امين مدبولى عادل ايه180713

القاهرةالعلمىمبصرسالم على العزيز عبد مجدى ايه180714

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم حسن بسمه180715

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد احمد هللا عبد احمد بسنت180716

القاهرةالعلمىمبصريونس محمد احمد بنان180717

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد يحيى محمد دعاء180718

القاهرةالعلمىمبصرالمطلب عبد المنعم عبد المطلب عبد رحمه180719

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد طه محمد روان180720

القاهرةالعلمىمبصرغنيم محمود محمد محمود زينب180721

القاهرةالعلمىمبصرلبن ابو محمود احمد غنى180722

القاهرةالعلمىمبصرعلى بدر محمد فاطمه180723

القاهرةالعلمىمبصرعوده احمد الحسينى مريم180724

القاهرةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد اشرف منال180725

القاهرةالعلمىمبصرالمطلب عبد المنعم عبد المطلب عبد نور180726

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسن طارق نورا180727

القاهرةالعلمىمبصرمحمود سيد محمد هاجر180728

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد فاروق احمد هدير180729

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد منصور احمد يمنى180730

القاهرةالعلمىمبصرالصادق عبد ابراهيم احمد اميره180731

القاهرةالعلمىمبصرسالمه محمود حسين عاطف خديجه180732

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد الصاوى العزيز عبد صفاء180733

القاهرةالعلمىمبصرالنجار حسين محمد احمد فاطمه180734

القاهرةالعلمىمبصرحافظ الطنطاوى محمود منار180735

القاهرةالعلمىمبصرجمعه جمعه احمد هللا منه180736

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد نبيل مى180737

القاهرةالعلمىمبصرعرب ابو الحى عبد مجدى والء180738

القاهرةالعلمىمبصرالشحات الحميد عبد حامد االء180739

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد خالد ايمان180740

القاهرةالعلمىمبصراحمد حنفى محمد هللا ايه180741

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد هللا عبد خالد بسنت180742

القاهرةالعلمىمبصرالليثى احمد عاطف جنه180743
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ثانالنموذجى العبور/ ف

ن568النموذجى العبور/ ف

ن614النموذجى العبور/ ف

ن624النموذجى العبور/ ف

ن404النموذجى العبور/ ف

ن388النموذجى العبور/ ف

ن620النموذجى العبور/ ف

ن627النموذجى العبور/ ف

ن426النموذجى العبور/ ف

راسبالنموذجى العبور/ ف

ن489النموذجى العبور/ ف

ن530النموذجى العبور/ ف

ن364النموذجى العبور/ ف

ن395النموذجى العبور/ ف

راسبالنموذجى العبور/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن588النموذجى العبور/ ف

ن500النموذجى العبور/ ف

ن364النموذجى العبور/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن449النموذجى العبور/ ف

ن385النموذجى العبور/ ف

راسبالنموذجى العبور/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن573النموذجى العبور/ ف

ن446النموذجى العبور/ ف

ن529النموذجى العبور/ ف

ن588النموذجى العبور/ ف

ن597النموذجى العبور/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ن497الحصن عرب/ ف

راسبالحصن عرب/ ف

ن417الحصن عرب/ ف

ن525الحصن عرب/ ف

راسبالحصن عرب/ ف

راسبالحصن عرب/ ف

ثانالحصن عرب/ ف

ن579الخاص االزهر طالئع/ ف

ن624الخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ن379الخاص االزهر طالئع/ ف

ن510الخاص االزهر طالئع/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرزكى احمد محمد احمد خلود180744

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسنى جمال دارين180745

القاهرةالعلمىمبصريوسف الجليل عبد نصر روميساء180746

القاهرةالعلمىمبصرمعلم محمد زينب180747

القاهرةالعلمىمبصراحمد فؤاد احمد ساره180748

القاهرةالعلمىمبصرامين فتوح هانى صفاء180749

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد طه الزهراء فاطمه180750

القاهرةالعلمىمبصرعيسى محمود سعد عوض فاطمه180751

القاهرةالعلمىمبصرالسند عبد هللا عبد احمد فوزيه180752

القاهرةالعلمىمبصرمحمد صالح سيد مريم180753

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد على محمد مريم180754

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد الدين بدر مدبولى مريم180755

القاهرةالعلمىمبصرخميس الدين عز عماد هللا منه180756

القاهرةالعلمىمبصرالسيد على الحى عبد سمير منه180757

القاهرةالعلمىمبصرالتواب عبد النور ابو احمد ندى180758

القاهرةالعلمىمبصريوسف سالم سعيد هاجر180759

القاهرةالعلمىمبصراحمد كامل العاطى عبد هايدى180760

القاهرةالعلمىمبصرطه محمود سعيد وعد180761

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد احمد اسماء180762

القاهرةالعلمىمبصرالعرايشى حسن احمد محمد تسنيم180763

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى العزيز عبد مصطفى حبيبه180764

القاهرةالعلمىمبصرالمصرى حسن ابراهيم جمال حفصه180765

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد داليا180766

القاهرةالعلمىمبصرالمجيد عبد فخرى سمير روان180767

القاهرةالعلمىمبصرالعزب محمد خالد روداينا180768

القاهرةالعلمىمبصرالسنجيدى رمضان ابراهيم اشرف سلمى180769

القاهرةالعلمىمبصرالليثى ابراهيم مصطفى حسانين فريده180770

القاهرةالعلمىمبصرالمجيد عبد المنعم عبد محمد مروه180771

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى الحميد عبد ابراهيم اسامه مريم180772

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد على وليد مريم180773

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على حمدى الدين عالء ياسمين180774

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم كامل محمد ياسمين180775

القاهرةالعلمىمبصرالغمازى صالح سيد محمد ايه180776

القاهرةالعلمىمبصرخليفه حسن سعد رحمه180777

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد الحميد عبد عادل ايمان180778

القاهرةالعلمىمبصرعيد على على محمد ايمان180779

القاهرةالعلمىمبصرالكريم عبد نصار حمدى اسماء180780

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد الحكيم عبد اسيل180781

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى زكى جمال تقى180782

القاهرةالعلمىمبصرعثمان محمد الكريم عبد رانيا180783

القاهرةالعلمىمبصرمحمود الرحمن عبد كاسيرى سلمى180784

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد محمد محمود سهيله180785
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ن468الخاص االزهر طالئع/ ف

ن558الخاص االزهر طالئع/ ف

ن483الخاص االزهر طالئع/ ف

ن546الخاص االزهر طالئع/ ف

ن591الخاص االزهر طالئع/ ف

ن544الخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ن588الخاص االزهر طالئع/ ف

ن602الخاص االزهر طالئع/ ف

ن604الخاص االزهر طالئع/ ف

ن542الخاص االزهر طالئع/ ف

راسبالخاص االزهر طالئع/ ف

ن602الخاص االزهر طالئع/ ف

ن509الخاص االزهر طالئع/ ف

ن491الخاص االزهر طالئع/ ف

ن552الخاص االزهر طالئع/ ف

ن432الخاص االزهر طالئع/ ف

ن488الخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

راسبالخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ن507الخاص االزهر طالئع/ ف

ن470الخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ن543الخاص االزهر طالئع/ ف

ن607الخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ن621الخاص الحسن/ ف

ن571الخاص الحسن/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن468الليبى احمد/ ف

ن510.5الليبى احمد/ ف

ن373الليبى احمد/ ف

راسبالليبى احمد/ ف

ن482الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف
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القاهرةالعلمىمبصربشوب يوسف سهيله180786

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد الفتاح عبد السالم عبد شروق180787

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى امام جالل محمد شيماء180788

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسن سيد صابرين180789

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمود ماهر على علياء180790

القاهرةالعلمىمبصرمحمد يوسف احمد فاطمه180791

القاهرةالعلمىمبصرحنيفه بيبى مجيدوفا180792

القاهرةالعلمىمبصرمحمد رجب محمود مريم180793

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عوض احمد ريهام180794

القاهرةالعلمىمبصرطاهر حسن عائشه180795

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد وجدى تميم مثابر اروى180796

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم عمر البارى عبد محمود اروى180797

القاهرةالعلمىمبصرحسن احمد محمد سامح اسراء180798

القاهرةالعلمىمبصرخليفه سيف سمير اسراء180799

القاهرةالعلمىمبصرالكومى محمد اللطيف عبد ابراهيم اسماء180800

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد يسن الناصر عبد على كلثوم ام180801

القاهرةالعلمىمبصرسيد عباس خالد افنان180802

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمد احمد سامح افنان180803

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد ناصر االء180804

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحى عبد هللا عبد ياسر ايه180805

القاهرةالعلمىمبصررستم احمد اسامه بثينه180806

القاهرةالعلمىمبصرفهمى على جمال خالد بيان180807

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمد المولى عبد هشام تسنيم180808

القاهرةالعلمىمبصرالديب سليمان الدين كمال خالد تقى180809

القاهرةالعلمىمبصرالسمنودى احمد سيد رأفت حبيبه180810

القاهرةالعلمىمبصرسالم محمد الدين عماد حبيبه180811

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد نشأت حبيبه180812

القاهرةالعلمىمبصررضوان سالم محمود خديجه180813

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد فهيم جمال دعاء180814

القاهرةالعلمىمبصرعاصم الحليم عبد محمود مصطفى دعاء180815

القاهرةالعلمىمبصرمتولى احمد فريد ربيعه180816

القاهرةالعلمىمبصرعلى حسن احمد رحاب180817

القاهرةالعلمىمبصرعثمان على محمد مصطفى رحاب180818

القاهرةالعلمىمبصرمحمود السيد العزيز عبد احمد رحمه180819

القاهرةالعلمىمبصرحجازى سيد طه رحمه180820

القاهرةالعلمىمبصرعثمان على محمد مصطفى رحمه180821

القاهرةالعلمىمبصرعيسى يونس الجليل عبد هشام رقيه180822

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد سيد ايمن روان180823

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد وائل روناء180824

القاهرةالعلمىمبصرربه عبد امام ابراهيم ريم180825

القاهرةالعلمىمبصرالسمنودى احمد سيد عادل ريهام180826

القاهرةالعلمىمبصرنور شريف زكيه180827
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ن493.5الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن522.5الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن503.5الليبى احمد/ ف

راسبالليبى احمد/ ف

ن529الليبى احمد/ ف

ن603النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن502النموذجى نصر مدينة/ ف

ن519النموذجى نصر مدينة/ ف

ن613النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن427النموذجى نصر مدينة/ ف

ن524النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن583النموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن459النموذجى نصر مدينة/ ف

ن399النموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن596النموذجى نصر مدينة/ ف

ن377النموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن468النموذجى نصر مدينة/ ف

ن384النموذجى نصر مدينة/ ف

ن474النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن418النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6417

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد المهيمن عبد ناصر سلمى180828

القاهرةالعلمىمبصرالدمرداش الوهاب عبد هانى سمر180829

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد احمد سهيله180830

القاهرةالعلمىمبصررزق الوسيع عبد احمد سهيله180831

القاهرةالعلمىمبصرمحمد رأفت الدين عصام سهيله180832

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد حسن احمد شيماء180833

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد القرشى احمد فاطمه180834

القاهرةالعلمىمبصرشاكر محمد احمد فاطمه180835

القاهرةالعلمىمبصرعلى شحاته شحاته الزهراء فاطمه180836

القاهرةالعلمىمبصرخليفه محمد العظيم عبد خليفه فاطمه180837

القاهرةالعلمىمبصرربه عبد غنيم العزيز عبد وجيه فاطمه180838

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد حامد انور فرح180839

القاهرةالعلمىمبصراحمد الدين نور اشرف فريده180840

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حسن نادر كريمه180841

القاهرةالعلمىمبصرمنصور احمد سيد سمير مريم180842

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد طارق مريم180843

القاهرةالعلمىمبصرحسين السيد طلعت محمد مريم180844

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد محمود على منار180845

القاهرةالعلمىمبصرمنصور حسين منصور منار180846

القاهرةالعلمىمبصرسليمان الدين كمال مجدى منه180847

القاهرةالعلمىمبصرالسعيد جوده اشرف ندى180848

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد محمد نبيل ندى180849

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد الباسط عبد محمد نسمه180850

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العربى محمد اسالم محمد الهدى نور180851

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد ايمن نورهان180852

القاهرةالعلمىمبصرزيد ابو محمد احمد رضا نورهان180853

القاهرةالعلمىمبصرمناع شديد عصام نورهان180854

القاهرةالعلمىمبصرامين سعد طلعت هللا هبه180855

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد على حيدر هبه180856

القاهرةالعلمىمبصرالعنين ابو الشافعى عباس هاجر180857

القاهرةالعلمىمبصراحمد يوسف سعيد ياسمين180858

القاهرةالعلمىمبصرمحيسن المجيد عبد ايمن يسر180859

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمود رفيق االء180860

القاهرةالعلمىمبصرحسين يوسف محمد االء180861

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد الوهاب عبد محمود االء180862

القاهرةالعلمىمبصرفايد محمود بكر محمود اروى180863

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق محمد السيد اسراء180864

القاهرةالعلمىمبصرالعزم ابو المهيمن عبد طه اسراء180865

القاهرةالعلمىمبصرسعد الزعمان فؤاد اسماء180866

القاهرةالعلمىمبصرعواد الستار عبد محمد اسماء180867

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد الوهاب عبد محمود اسماء180868

القاهرةالعلمىمبصرخليل حسين على محمود اسماء180869
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ن599النموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن603النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن419النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن605.5النموذجى نصر مدينة/ ف

ن487.5النموذجى نصر مدينة/ ف

ن604النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن583النموذجى نصر مدينة/ ف

ن443النموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن506النموذجى نصر مدينة/ ف

ن449النموذجى نصر مدينة/ ف

ن512النموذجى نصر مدينة/ ف

ن432النموذجى نصر مدينة/ ف

ن607النموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن587النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن482النموذجى نصر مدينة/ ف

ن452النموذجى نصر مدينة/ ف

ن521النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن506النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن548النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

متخلفالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن605النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن587النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد حلمى احمد امنيه180870

القاهرةالعلمىمبصرعوض محمد هللا رزق امنيه180871

القاهرةالعلمىمبصرعماره فهمى محمد اميره180872

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد محمود اميره180873

القاهرةالعلمىمبصرشاكر سمير محمد انعام180874

القاهرةالعلمىمبصرسيد زغلول سيد ايمان180875

القاهرةالعلمىمبصرسليم محمد المجيد عبد ايمان180876

القاهرةالعلمىمبصرالخولى سالمه عزت ايه180877

القاهرةالعلمىمبصراحمد عرفه محمد بسمه180878

القاهرةالعلمىمبصراحمد صابر عالء تسنيم180879

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم فتحى تسنيم180880

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل الدين عز مصطفى تسنيم180881

القاهرةالعلمىمبصرغلوش مصطفى محمد جمانه180882

القاهرةالعلمىمبصرهدهد امين عشرى عشرى جهاد180883

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد السيد ناصر جهاد180884

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عثمان خالد يوسف جهاد180885

القاهرةالعلمىمبصرمستان رسول صمدوف جويريه180886

القاهرةالعلمىمبصرعثمان ابراهيم محمد حفصه180887

القاهرةالعلمىمبصررمضان عيد السيد خلود180888

القاهرةالعلمىمبصرحسن اسماعيل ابراهيم داليا180889

القاهرةالعلمىمبصرقنديل محمد احمد داليا180890

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق محمد السيد دعاء180891

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد السيد ناصر رجاء180892

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسن رضا رحمه180893

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد محمود رغد180894

القاهرةالعلمىمبصرالشتيحى بسيونى السيد رفيده180895

القاهرةالعلمىمبصرالدينوف زين جمعه الدين نور رقيه180896

القاهرةالعلمىمبصرهالل الحميد عبد احمد رنا180897

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سالمه على شريف رنا180898

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل سيد محمود رنا180899

القاهرةالعلمىمبصربساط علوانى بساط ريهام180900

القاهرةالعلمىمبصرعباس محمد عصام الزهراء180901

القاهرةالعلمىمبصرالجمل محمد مجاهد زينب180902

القاهرةالعلمىمبصرعالم مصطفى الصفطى مصطفى زينب180903

القاهرةالعلمىمبصرمحمود حامد السيد ساره180904

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد محمود احمد سلمى180905

القاهرةالعلمىمبصرسالم محمد اشرف سلمى180906

القاهرةالعلمىمبصرالسيد اسماعيل السيد سلمى180907

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد سيد محمد سلمى180908

القاهرةالعلمىمبصرالدين نور محمد محمد سلمى180909

القاهرةالعلمىمبصرعكاشه العال عبد احمد شروق180910

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد شيرين180911
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ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن634النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن601النموذجى السادسة المنطقة/ ف

راسبالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن474النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن455النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن535النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن440النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن558النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن510النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن501النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن506النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن437النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن453النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن472النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

راسبالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن509النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن484النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن423النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

راسبالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

راسبالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن456.5النموذجى السادسة المنطقة/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد مصطفى محمد خالد شمس180912

القاهرةالعلمىمبصرهالل متولى هالل شمس180913

القاهرةالعلمىمبصرغزاله ابو المحسن عبد سعيد فاطمه180914

القاهرةالعلمىمبصرمحمود الواحد عبد الواحد عبد فاطمه180915

القاهرةالعلمىمبصراحمد الستار عبد على فردوس180916

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد جالل ابراهيم مريم180917

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد فهر حسن مريم180918

القاهرةالعلمىمبصرفتحى احمد محمد مريم180919

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحنفى محمد الوهاب عبد ملك180920

القاهرةالعلمىمبصراحمد كمال محمد خالد هللا منه180921

القاهرةالعلمىمبصريونس على محمد على هللا منه180922

القاهرةالعلمىمبصرحلمى احمد مصطفى هللا منه180923

القاهرةالعلمىمبصرالمهندس المجيد عبد احمد الوليد ميرنا180924

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد احمد اسامه ندى180925

القاهرةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد الدين عالء ندى180926

القاهرةالعلمىمبصرمحمود رشاد رشاد نهى180927

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم احمد ابراهيم نور180928

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد الغفار عبد احمد وائل نيره180929

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد احمد ابراهيم ابراهيم هاجر180930

القاهرةالعلمىمبصرالسيد كامل سيد هاجر180931

القاهرةالعلمىمبصرربه عبد غازى نجاح محمد هايدى180932

القاهرةالعلمىمبصرحمدى محمد اشرف وفاء180933

القاهرةالعلمىمبصرمكى محمد محمود على ناصر يارا180934

القاهرةالعلمىمبصرتونى مراد محمد مراد ابرار180935

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد الفتاح عبد اروى180936

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى عماره ابراهيم اروى180937

القاهرةالعلمىمبصراحمد امين نظير هللا فضل اسراء180938

القاهرةالعلمىمبصريوسف سعيد سيد اسراء180939

القاهرةالعلمىمبصرالعطا شريف محمد اسماء180940

القاهرةالعلمىمبصرعبده محمد احمد اسراء180941

القاهرةالعلمىمبصرصالح محمد محمود سعيد ايمان180942

القاهرةالعلمىمبصرعطعوط احمد سعيد محمد تغريد180943

القاهرةالعلمىمبصرخليل سيد عرفه تيسير180944

القاهرةالعلمىمبصرعلى سيد محمد سيد عمرو ثريا180945

القاهرةالعلمىمبصرمحمود فؤاد ابراهيم جهاد180946

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد ابراهيم محمود محمد جهاد180947

القاهرةالعلمىمبصراحمد الراضى عبد محمد حبيبه180948

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد اسامه رهف180949

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد فؤاد عماد رغده180950

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عثمان مدحت رودينا180951

القاهرةالعلمىمبصرسيد على ابراهيم زينب180952

القاهرةالعلمىمبصرمحمود على محمد محمد ساره180953
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راسبالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن524النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن501النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن578النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن477النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن580النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن434النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن458النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن610النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن414النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن432النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

راسبالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن493السادات عاطف/ ف

ن548السادات عاطف/ ف

ن430السادات عاطف/ ف

ن477.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن465السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن400السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن548.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن447السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرمحمد السميع عبد جمال ساره180954

القاهرةالعلمىمبصرعامر محمد غريب عامر ساره180955

القاهرةالعلمىمبصرسلطان صبحى جمعه ساره180956

القاهرةالعلمىمبصرالصغير محمد المعارف ابو سوميه180957

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حمدى سيد زينب180958

القاهرةالعلمىمبصراحمد الدين جمال حسن عصام شمس180959

القاهرةالعلمىمبصرياقوت جابر ياقوت محمد شروق180960

القاهرةالعلمىمبصرامين مصطفى محمد شيماء180961

القاهرةالعلمىمبصراحمد السيد على محمد السيد ضحى180962

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد ابراهيم فاطمه180963

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد غريب السيد هللا منه180964

القاهرةالعلمىمبصرعثمان محمد حسن محمد مريم180965

القاهرةالعلمىمبصرحسين صادق محمد سمير مريم180966

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم سعد ابراهيم مريم180967

القاهرةالعلمىمبصربكرى يوسف محمد مريم180968

القاهرةالعلمىمبصرالمجد ابو محمد خالد ندى180969

القاهرةالعلمىمبصرحسن الحميد عبد حسن رضا نيره180970

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم المجيد عبد ابراهيم هاجر180971

القاهرةالعلمىمبصرشرف محمد الدين صالح محمود هللا هبه180972

القاهرةالعلمىمبصرامام السيد طارق هاجر180973

القاهرةالعلمىمبصرالشافعى فهمى محمد ابراهيم مريم180974

القاهرةالعلمىمبصرشحاته ابراهيم ابراهيم اسماء180975

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد صالح رمضان ابتسام180976

القاهرةالعلمىمبصرعثمان سعيد احمد ابتهال180977

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد هللا عبد ايمن اسراء180978

القاهرةالعلمىمبصرالجزار احمد على فتوح اشرف اسماء180979

القاهرةالعلمىمبصرتمام احمد عادل اشجان180980

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد ابراهيم عادل االء180981

القاهرةالعلمىمبصرعفيفى توفيق عفيفى االء180982

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد عزب الهادى عبد عرفات الرميصاء180983

القاهرةالعلمىمبصرالقلماوى الدسوقى وائل امال180984

القاهرةالعلمىمبصراحمد سعيد يوسف امنيه180985

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد فتحى ايمان180986

القاهرةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد هللا عبد ايه180987

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمود رمضان احمد بسمه180988

القاهرةالعلمىمبصرخميس محمد محمود احمد اسامه تسنيم180989

القاهرةالعلمىمبصرعيد الشافى عبد طلعت محمد اشرف تسنيم180990

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سيد محمود تسنيم180991

القاهرةالعلمىمبصرنصير مرسى رضوان صالح حبيبه180992

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل احمد محمد حبيبه180993

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى وليد حبيبه180994

القاهرةالعلمىمبصرحسين الخالق عبد كمال طارق حور180995
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ثانالسادات عاطف/ ف

ن472السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن470السادات عاطف/ ف

ن511.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن453السادات عاطف/ ف

ن414.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

راسبالسادات عاطف/ ف

راسبالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن389السادات عاطف/ ف

ن569السادات عاطف/ ف

ن492.5السادات عاطف/ ف

ن470.5السادات عاطف/ ف

راسبالسادات عاطف/ ف

ن576السادات عاطف/ ف

ن548السادات عاطف/ ف

ن437السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن552النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن397النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن497النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن556النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن559النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن396النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن626النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن414النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن631النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن545النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن427النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن552النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن552النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن540النموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن457النموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرعيسى احمد احمد خديجه180996

القاهرةالعلمىمبصراحمد نور محمد سعيد دعاء180997

القاهرةالعلمىمبصراحمد نور محمد سعيد دنيا180998

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد احمد رانيا180999

القاهرةالعلمىمبصرسيد ابراهيم محمد شحاته رحمه181000

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسن سعيد محمد رحمه181001

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد محروس عويس رضوى181002

القاهرةالعلمىمبصرمعوض الدين حسام محمد رضوى181003

القاهرةالعلمىمبصرفرج جاد رمضان اشرف روان181004

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق محمد محمد صبحى روان181005

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد خالد رودينا181006

القاهرةالعلمىمبصرالسيد فاروق محمد زينب181007

القاهرةالعلمىمبصرعوض عايد عمرو سلسبيل181008

القاهرةالعلمىمبصرالبحيرى على محمد نبيل محمد احمد سلمى181009

القاهرةالعلمىمبصراحمد بكر ابو مجدى سملى181010

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على حسن مصطفى ساره181011

القاهرةالعلمىمبصرحسونه جابر كامل جابر سميه181012

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد الجواد عبد الحليم عبد سندس181013

القاهرةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمود ابراهيم شمس181014

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العزايم ابو احمد طارق شيرين181015

القاهرةالعلمىمبصرعلى مصطفى رمضان ضحى181016

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم المجيد عبد محمد ضحى181017

القاهرةالعلمىمبصرعجور اسماعيل احمد سامى عائشه181018

القاهرةالعلمىمبصرعيسى محمد عطيه عادل عائشه181019

القاهرةالعلمىمبصرالمعطى عبد الجواد عبد عامر علياء181020

القاهرةالعلمىمبصرتامر شوقى محمود علياء181021

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد احمد فاطمه181022

القاهرةالعلمىمبصرحسانين على احمد فاطمه181023

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد مدحت اشرف فاطمه181024

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد ياسر الزهراء فاطمه181025

القاهرةالعلمىمبصرالسيد فتحى طارق فاطمه181026

القاهرةالعلمىمبصرمجاهد محمود منتصر فاطمه181027

القاهرةالعلمىمبصركامل على بكير الدين نصر فاطمه181028

القاهرةالعلمىمبصرالتواب عبد غالب مصطفى فرحه181029

القاهرةالعلمىمبصرحسن على سامح كريمه181030

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد مصطفى محمد لوجينا181031

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد اشرف ليله181032

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد على احمد هللا مشاء181033

القاهرةالعلمىمبصرسعيد بخيت هللا عبد ناجى مرفت181034

القاهرةالعلمىمبصرسيف ابو الحافظ عبد خالد مروه181035

القاهرةالعلمىمبصرالخضراوى محمود حسن ايمن مريم181036

القاهرةالعلمىمبصراحمد جاد محمد سيد مريم181037
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ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن427النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن410النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن518النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن472النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن607النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن537النموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن519النموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن566النموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن558النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن593النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن595النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن387النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن550النموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن526النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن472النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن452النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرحسن حسن جابر رمضان مريم181038

القاهرةالعلمىمبصرعمر عدلى ابراهيم محمود مريم181039

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد مريم181040

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد محسن مريم181041

القاهرةالعلمىمبصرمحمود فتحى محمود مريم181042

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد يوسف ابراهيم محمد مريم181043

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الدين نور محمد مريم181044

القاهرةالعلمىمبصرالعليم عبد كمال القاسم ابو منار181045

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد سليمان منار181046

القاهرةالعلمىمبصرهريسه حسين احمد احمد اشرف احمد هللا منه181047

القاهرةالعلمىمبصرسعد على الدسوقى صالح هللا منه181048

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسين السيد هللا منه181049

القاهرةالعلمىمبصرالعنين ابو احمد حسن محمد هللا منه181050

القاهرةالعلمىمبصرامام مصطفى هانى هللا منه181051

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمود عصام ندى181052

القاهرةالعلمىمبصرالعال ابو طنطاوى على ندى181053

القاهرةالعلمىمبصرمحمود احمد محمد ندى181054

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل السعود ابو محمود ندى181055

القاهرةالعلمىمبصرعلى العال عبد على مصطفى نسرين181056

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد سمير نعمه181057

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عثمان الوهاب عبد الدين عالء نغم181058

القاهرةالعلمىمبصرسالمه على اسماعيل عادل نهى181059

القاهرةالعلمىمبصربالل خضرى محمد نورهان181060

القاهرةالعلمىمبصرسنبل منصور ابراهيم منصور نورهان181061

القاهرةالعلمىمبصرحسنين محمد محمد هاجر181062

القاهرةالعلمىمبصرانور السعيد اشرف هدى181063

القاهرةالعلمىمبصرالسيد السادات السيد وسام181064

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عربى احمد بدوى نوران181065

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد محمد هشام فرح181066

القاهرةالعلمىمبصرالغنام سليمان منصور االء181067

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد هللا عبد محمد اسماء181068

القاهرةالعلمىمبصرتغيان صالح احمد ايه181069

القاهرةالعلمىمبصرشيحه هللا عبد مصطفى ايمن هللا ايه181070

القاهرةالعلمىمبصرالجليل عبد شبل محمود ثريا181071

القاهرةالعلمىمبصرخشان الحميد عبد الشحات محمد جنه181072

القاهرةالعلمىمبصرشعبان صالح ايمن حبيبه181073

القاهرةالعلمىمبصرعباس حمدى عماد حبيبه181074

القاهرةالعلمىمبصرزكرى ابو رفعت احمد سامح هللا رحمه181075

القاهرةالعلمىمبصرخليفه حسن ربه عبد محمد رنا181076

القاهرةالعلمىمبصرسته ابو الحميد عبد طه طارق رانوناء181077

القاهرةالعلمىمبصردرغام سامر رؤى181078

القاهرةالعلمىمبصرالتوانسى محمد فتحى محمد زينب181079



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6428

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن581النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن477النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن608النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن435النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن518النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن523النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن567النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن620النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن612النموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن572النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن548النموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن608النموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن492النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن475النموذجى الجديدة مصر/ ف

ن436النموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن467النموذجى راشد السلطان/ ف

ن472النموذجى راشد السلطان/ ف

ن551النموذجى راشد السلطان/ ف

ن592النموذجى راشد السلطان/ ف

ن445النموذجى راشد السلطان/ ف

ن599النموذجى راشد السلطان/ ف

ن425النموذجى راشد السلطان/ ف

ن567النموذجى راشد السلطان/ ف

ن553النموذجى راشد السلطان/ ف

ن516النموذجى راشد السلطان/ ف

ن592النموذجى راشد السلطان/ ف

راسبالنموذجى راشد السلطان/ ف

ثانالنموذجى راشد السلطان/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرعلى الدين على احمد ساره181080

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد محمود الحليم عبد سميه181081

القاهرةالعلمىمبصرعابد ابو محمود يحيى سنا181082

القاهرةالعلمىمبصرحسبو السيد صابر ممدوح الشيماء181083

القاهرةالعلمىمبصرالرفاعى النعاج ابو ابراهيم عائشه181084

القاهرةالعلمىمبصربكرى فتحى محمد فاطمه181085

القاهرةالعلمىمبصرمحمود فاروق خالد مريم181086

القاهرةالعلمىمبصرحافظ صالح سمير مريم181087

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم على على مريم181088

القاهرةالعلمىمبصردياب مصطفى حاتم منه181089

القاهرةالعلمىمبصرمحمود احمد عصام منه181090

القاهرةالعلمىمبصرعاشور حسن السيد السيد رياض نوران181091

القاهرةالعلمىمبصرزكى محمد حسين عاطف يسر181092

القاهرةالعلمىمبصريحيى العزيز عبد المرضى عبد العزيز عبد مريم181093

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد بيومى محسن اسراء181094

القاهرةالعلمىمبصرالعليم عبد محمد محمد اسماء181095

القاهرةالعلمىمبصرسيد حنفى سعيد الشيماء181096

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد طلعت طاهر امنيه181097

القاهرةالعلمىمبصرعلى البديع عبد عايد ايه181098

القاهرةالعلمىمبصرالدين سيف محمد محمد السيد ايمان181099

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد احمد حربى ايمان181100

القاهرةالعلمىمبصراحمد السالم عبد صبرى بسمه181101

القاهرةالعلمىمبصرالبيلى ابراهيم السيد هشام بسمه181102

القاهرةالعلمىمبصرعمر حسن عماد تسنيم181103

القاهرةالعلمىمبصرحمد محمد السيد محمد تسنيم181104

القاهرةالعلمىمبصرهللا جاد فتحى عمر داليا181105

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد ابراهيم رانا181106

القاهرةالعلمىمبصرمرسى مصطفى محمد السالم عبد روان181107

القاهرةالعلمىمبصرجبر احمد السيد حماده زينب181108

القاهرةالعلمىمبصرعويس على حسن صبحى زينب181109

القاهرةالعلمىمبصرشعبان حسين سيد حسين سلمى181110

القاهرةالعلمىمبصرحسين حنفى احمد سميه181111

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فضل احمد سيد سميه181112

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد سهيله181113

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد ابراهيم محمد عفاف181114

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد الغنى عبد اسامه مريم181115

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد القادر عبد السيد مريم181116

القاهرةالعلمىمبصرالزهار محمد عاطف مريم181117

القاهرةالعلمىمبصرعطيه محمد محمد مجدى مريم181118

القاهرةالعلمىمبصريوسف محمود محمد مريم181119

القاهرةالعلمىمبصرمنصور احمد سيد ممدوح موده181120

القاهرةالعلمىمبصرالموجود عبد ابراهيم جمال هاجر181121
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ن491النموذجى راشد السلطان/ ف

ن453النموذجى راشد السلطان/ ف

ثانالنموذجى راشد السلطان/ ف

ن430.5النموذجى راشد السلطان/ ف

ثانالنموذجى راشد السلطان/ ف

ثانالنموذجى راشد السلطان/ ف

ن425النموذجى راشد السلطان/ ف

ن583النموذجى راشد السلطان/ ف

ثانالنموذجى راشد السلطان/ ف

راسبالنموذجى راشد السلطان/ ف

ن632النموذجى راشد السلطان/ ف

ن581النموذجى راشد السلطان/ ف

ثانالنموذجى راشد السلطان/ ف

ن458الخاص المنير السراج/ ف

ن425النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن422.5النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن419النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن588النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن489النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

راسبالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن505النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن459النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن495النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن576النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن416النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن478النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن434.5النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن492النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن561.5النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن436النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن614النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن635.5النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن581النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6431

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد خالد اروى181122

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد طه عمر تسنيم181123

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد مرجان العزيز عبد خديجه181124

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد مرجان العزيز عبد عائشه181125

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الكريم عبد ابراهيم هللا منه181126

القاهرةالعلمىمبصركامل حسن محمد هللا منه181127

القاهرةالعلمىمبصرجاد احمد ابراهيم عاهد ندى181128

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد احمد محسوب االء181129

القاهرةالعلمىمبصرصالح عامر عاطف تسنيم181130

القاهرةالعلمىمبصرعلى طه نيازى تقى181131

القاهرةالعلمىمبصرالحفيظ عبد الواحد عبد احمد جنه181132

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود حسن جهاد181133

القاهرةالعلمىمبصركامل محمد سالم محمد خلود181134

القاهرةالعلمىمبصرعيد يوسف اسماعيل دعاء181135

القاهرةالعلمىمبصرقابيل حامد محمد رحمه181136

القاهرةالعلمىمبصرالحبش الدين ضياء محمد رؤى181137

القاهرةالعلمىمبصرمسعد فرج ابراهيم فرج زينب181138

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عباس محمد ساره181139

القاهرةالعلمىمبصرمحمد زكريا رضا سلمى181140

القاهرةالعلمىمبصرامام احمد امام محمد سمه181141

القاهرةالعلمىمبصرالشيخ الرازق عبد الدسوقى حنفى مريم181142

القاهرةالعلمىمبصرالعال ابو فتحى العال ابو نهى181143

القاهرةالعلمىمبصرطحاوى بريك موسى اسماء181144

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد فوزى جهاد181145

القاهرةالعلمىمبصرمرسى ابراهيم محمد عادل روان181146

القاهرةالعلمىمبصرحسن على يونس حسان سلمى181147

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم صالح محمد احمد فاطمه181148

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد فرح181149

القاهرةالعلمىمبصركاشف ابو ابراهيم محمد ابراهيم مريم181150

القاهرةالعلمىمبصرالغنى عبد حسن االمير هللا منه181151

القاهرةالعلمىمبصرسيد سالم خالد هاجر181152

القاهرةالعلمىمبصرمتولى ابراهيم مصباح هدير181153

القاهرةالعلمىمبصرالحسينى غزوان غنى181154

القاهرةالعلمىمبصرسمان مصطفى فاطمه181155

القاهرةالعلمىمبصرالشحات احمد سيد السيد احمد سيد انهام181156

القاهرةالعلمىمبصرشعير الفتاح عبد محمد حبيبه181157

القاهرةالعلمىمبصرالجواد عبد سيد عاطف خلود181158

القاهرةالعلمىمبصراحمد سليمان مسعد عائشه181159

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد الحليم عبد جمال غاده181160

القاهرةالعلمىمبصرضيف السيد الحميد عبد عاطف فاطمه181161

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد احمد هللا منه181162

القاهرةالعلمىمبصرموسى محمد عصام ناريمان181163
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ن629النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

راسبالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن598.5النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن605النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن561.5النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن491النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن603النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن458النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن431النموذجى طنطاوى سيد/ ف

راسبالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن401النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن618النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن457.5النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن483.5النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن489.5النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن416النموذجى الشروق/ ف

ثانالنموذجى الشروق/ ف

ثانالنموذجى الشروق/ ف

ن591النموذجى الشروق/ ف

ن523النموذجى الشروق/ ف

ن440النموذجى الشروق/ ف

ثانالنموذجى الشروق/ ف

ن599النموذجى الشروق/ ف

ن456النموذجى الشروق/ ف

ن520النموذجى الشروق/ ف

ن554.5النموذجى الشروق/ ف

ثانالنموذجى الشروق/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ن445بالقاهرة بدر/ ف

ن547بالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ن486.5بالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرعطيه احمد عطيه احمد نغم181164

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسين الدين عالء نورهان181165

القاهرةالعلمىمبصرمحمود رمضان مدحت هاجر181166

القاهرةالعلمىمبصرحسين مرعى مدحت هاجر181167

القاهرةالعلمىمبصرالشربينى مصطفى رجب ياسمين181168

القاهرةالعلمىمبصرالزكى النعيم عبد تامر امنيه181169

القاهرةالعلمىمبصردجاوى حفيظه هللا امه181170

القاهرةالعلمىمبصرالمصرى ياسر ايه181171

القاهرةالعلمىمبصرجحا مصعب لبابه بديعه181172

القاهرةالعلمىمبصراالمام عبده سعد محمد جهاد181173

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد حبيبه181174

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سمير احمد رحاب181175

القاهرةالعلمىمبصرالمعاطى ابو الدين صالح احمد هللا رحمه181176

القاهرةالعلمىمبصرطاقه ابو زكريا هيثم رحمه181177

القاهرةالعلمىمبصرهيبه ابو جمال زينب181178

القاهرةالعلمىمبصرعليم زينب181179

القاهرةالعلمىمبصرمحمد مجاهد اسامه ساره181180

القاهرةالعلمىمبصرالشافعى احمد الظاهر عبد محمد ساره181181

القاهرةالعلمىمبصرطه البنان ممدوح ساره181182

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم محمد سمحه181183

القاهرةالعلمىمبصرالعاطى عبد نبيه محمد احمد سميه181184

القاهرةالعلمىمبصرهيبه ابو جمال فاطمه181185

القاهرةالعلمىمبصرعيسى متولى احمد مروه181186

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العليم عبد محمد مريم181188

القاهرةالعلمىمبصرمتولى السيد عاطف محمد االء181189

القاهرةالعلمىمبصرحسن احمد الدين عز محمود االء181190

القاهرةالعلمىمبصرالمتجلى عبد حسين محمد امال181191

القاهرةالعلمىمبصربادليشاه بنت اوفى ايزاتول181192

القاهرةالعلمىمبصرفاكلناء حنفى ايه181193

القاهرةالعلمىمبصرهاشم محمد الهادى عبد محمد ايه181194

القاهرةالعلمىمبصرعثمان فضل ممدوح تقوى181195

القاهرةالعلمىمبصرالمالح احمد احمد محمد تقى181196

القاهرةالعلمىمبصرخميس احمد اسامه جنا181197

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد شريف جهاد181198

القاهرةالعلمىمبصرالغفار عبد الحميد عبد احمد عمرو حبيبه181199

القاهرةالعلمىمبصرسيد المقصود عبد الفتوح ابو محمد حبيبه181200

القاهرةالعلمىمبصرقنديل عليان محمد صالح حنين181201

القاهرةالعلمىمبصرمحمد خضر محمد رضوى181202

القاهرةالعلمىمبصرطباله الحسينى رشاد الدين حسام رميساء181203

القاهرةالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد عاطف ريم181204

القاهرةالعلمىمبصرسالم محمد حسن الدين عالء ساره181205

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم موسى عائشه181206
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ن411بالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ن435.5بالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ن497الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

راسبالخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن400الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن549الخاص المشرق الغد/ ف

ن532الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

راسبالخاص المشرق الغد/ ف

ن478الخاص المشرق الغد/ ف

ن509الخاص المشرق الغد/ ف

ن462الخاص المشرق الغد/ ف

ن564الخاص المشرق الغد/ ف

ن436الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن522الخاص المشرق الغد/ ف

ن426الخاص المشرق الغد/ ف

ن548الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن491الخاص المشرق الغد/ ف

ن555الخاص المشرق الغد/ ف

ن458الخاص المشرق الغد/ ف

ن519الخاص المشرق الغد/ ف

ن612الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن594الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن610الخاص المشرق الغد/ ف

ن513الخاص المشرق الغد/ ف

ن361الخاص المشرق الغد/ ف

ن586الخاص المشرق الغد/ ف

ن565الخاص المشرق الغد/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرمحمود جاما فادوما181207

القاهرةالعلمىمبصرمسعد المنعم عبد محمد فاطمه181208

القاهرةالعلمىمبصرالبهتيمى ياقوت جالل احمد فرح181209

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد رفقى الهادى عبد عماد فرح181210

القاهرةالعلمىمبصرمحمود ادواديريه فردوس181211

القاهرةالعلمىمبصرمرزاق ليلى181212

القاهرةالعلمىمبصرالشريف حسن سيد هشام مجيده181213

القاهرةالعلمىمبصرحامد احمد العزيز عبد حاتم مريم181214

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسنى محمد مريم181215

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد ناديه181216

القاهرةالعلمىمبصركامل مصطفى حسين الحليم عبد نهى181217

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد محمد هاجر181218

القاهرةالعلمىمبصرمتولى حسن محمود ممدوح هاجر181219

القاهرةالعلمىمبصرالنبى عبد عوض احمد ايه181220

القاهرةالعلمىمبصرقنديل عليان محمد عليان افنان181221

القاهرةالعلمىمبصرعباس محمد سيد ياسر تسنيم181222

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد عبده محمد اشرف روان181223

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حافظ خالد ساره181224

القاهرةالعلمىمبصرقنبر عاطف محمد الهام181225

القاهرةالعلمىمبصرديرى بشرى181226

القاهرةالعلمىمبصرالدسوقى محمد محمد مجدى هللا منه181227

القاهرةالعلمىمبصراحمد سعد طارق ياسمين181228

القاهرةالعلمىمبصربالل حافظ شاكر ايهاب اسماء181229

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسين احمد الشيماء181230

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم عبده دسوقى مختار ايه181231

القاهرةالعلمىمبصرالحافظ عبد الشافعى محمد وائل بتول181232

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الدين جالل ابراهيم محمد حبيبه181233

القاهرةالعلمىمبصرشهاب السعيد صالح ريم181234

القاهرةالعلمىمبصربيومى ابراهيم الدين جمال يوسف سندس181235

القاهرةالعلمىمبصرحسونه الرحمن عبد رضا مصطفى خالد مريم181236

القاهرةالعلمىمبصربروينوت نجمه181237

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سعيد نعيمه181238

القاهرةالعلمىمبصراصالن حامد محمد مريم181239

القاهرةالعلمىمبصراحمد فراج رأفت اسراء181240

القاهرةالعلمىمبصرطه مصطفى على اسماء181241

القاهرةالعلمىمبصرعثمان لطفى سامى االء181242

القاهرةالعلمىمبصرفهيم سعد سعيد االء181243

القاهرةالعلمىمبصرطلبه محمد محمود االء181244

القاهرةالعلمىمبصرالواحد عبد ابراهيم مصطفى امانى181245

القاهرةالعلمىمبصرالبحطيطى ربيع محمود محمد امينه181246

القاهرةالعلمىمبصرعرفه احمد سيد اميره181247

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد الفتاح عبد االحمدى ايمان181248
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ن451الخاص المشرق الغد/ ف

ن550الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن522الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن561الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن428الخاص المشرق الغد/ ف

ن523الخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

راسبالخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن588الخاص المشرق الغد/ ف

ن510الخاص البخارى/ ف

ن425الخاص البخارى/ ف

ن550الخاص البخارى/ ف

ن432الخاص البخارى/ ف

ن464الخاص البخارى/ ف

ن514الخاص البخارى/ ف

ثانالخاص البخارى/ ف

ن573الخاص البخارى/ ف

ثانالخاص البخارى/ ف

ن556الخاص الكمال/ ف

ن607الخاص الكمال/ ف

ن582الخاص الكمال/ ف

ن577الخاص الكمال/ ف

ثانالخاص الكمال/ ف

ن568الخاص الكمال/ ف

ثانالخاص الكمال/ ف

ن618الخاص الكمال/ ف

ن473الخاص الكمال/ ف

ن492الخاص الكمال/ ف

ثانالخاص الكمال/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن568.5المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

راسبالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن625المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن527.5المعادى/ ف
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القاهرةالعلمىمبصربدينى محمد فاروق محمد تسنيم181249

القاهرةالعلمىمبصرمسلم محمد عباس منصور دعاء181250

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق فتحى احمد دينا181251

القاهرةالعلمىمبصرعثمان ضيف ابو عادل دينا181252

القاهرةالعلمىمبصرالقراموصى السميع عبد الستار عبد رحمه181253

القاهرةالعلمىمبصرسريع ابو الفتاح عبد صبرى رضوى181254

القاهرةالعلمىمبصررجب بدر عاهد رقيه181255

القاهرةالعلمىمبصرالبارى عبد عبده الحق عبد حسين زينب181256

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حمدى ايمن ساره181257

القاهرةالعلمىمبصرالبحطيطى ربيع محمود محمد سميه181258

القاهرةالعلمىمبصرسالم عويس احمد عال181259

القاهرةالعلمىمبصرعزيز احمد على الحسن فاطمه181260

القاهرةالعلمىمبصررجب بدر عاهد فاطمه181261

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمود على فاطمه181262

القاهرةالعلمىمبصرحسن نور كامل محمد فاطمه181263

القاهرةالعلمىمبصرفؤاد صابر احمد مريم181264

القاهرةالعلمىمبصراحمد صالح محمد مريم181265

القاهرةالعلمىمبصرمحمود حنفى هانى مريم181266

القاهرةالعلمىمبصرنصير احمد سيد هللا منه181267

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد سعيد شحات منى181268

القاهرةالعلمىمبصربركات احمد الحافظ عبد فتحى مياده181269

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحافظ عبد العزيز عبد سامى نجاه181270

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد هانى ندى181271

القاهرةالعلمىمبصرالتواب عبد خيرى فتحى نورهان181272

القاهرةالعلمىمبصرحسين المبدى عبد هللا عبد كمال نورهان181273

القاهرةالعلمىمبصرجاد رجب محمد نورهان181274

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسن احمد ناصر نورهان181275

القاهرةالعلمىمبصرمتولى على احمد هاجر181276

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم خليل حسن هاجر181277

القاهرةالعلمىمبصرفرغلى احمد ثابت ايمن هدايه181278

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد السالم عبد خالد ياسمين181279

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد محمد رضا اسراء181280

القاهرةالعلمىمبصرحسين على العليم عبد اسراء181281

القاهرةالعلمىمبصرياسين القاسم ابو على اسراء181282

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد السيد السيد امنيه181283

القاهرةالعلمىمبصراحمد راشد الغفار عبد اميره181284

القاهرةالعلمىمبصروهبه خضر النادى محمد احمد ايه181285

القاهرةالعلمىمبصرعلى العز ابو جالل تسنيم181286

القاهرةالعلمىمبصراحمد الحكيم عبد عادل تسنيم181287

القاهرةالعلمىمبصرسليم محمد ربيع حبيبه181288

القاهرةالعلمىمبصرسالم محمد سيد حبيبه181289

القاهرةالعلمىمبصرفايد محمد طارق حبيبه181290
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راسبالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن505المعادى/ ف

ن500المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن582المعادى/ ف

راسبالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

راسبالمعادى/ ف

ن593المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن436المعادى/ ف

راسبالمعادى/ ف

ن614المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

راسبالمعادى/ ف

ن557المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن587المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

راسبالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن424المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن474النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

راسبالنموذجى المعادى/ ف

ن433النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن602النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

راسبالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرعويس سيد حسن حنان181291

القاهرةالعلمىمبصرمحمد طه رجب داليا181292

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد سيد رحمه181293

القاهرةالعلمىمبصرعمران على احمد حماده احمد رقيه181294

القاهرةالعلمىمبصرالشاهد محمد هللا عبد الدين صالح رقيه181295

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد سيد محمد رنا181296

القاهرةالعلمىمبصريوسف احمد يوسف محمد روشان181297

القاهرةالعلمىمبصرحجازى على محمد فوزى محمد زينب181298

القاهرةالعلمىمبصرخليل محمد روؤف ساره181299

القاهرةالعلمىمبصراحمد سعيد احمد سلسبيل181300

القاهرةالعلمىمبصرحامد محمد حنفى محمد سلسبيل181301

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسين احمد سلمى181302

القاهرةالعلمىمبصرحنفى على انور سندس181303

القاهرةالعلمىمبصرالسيد احمد فاروق طلعت سندس181304

القاهرةالعلمىمبصرزيد ابو الحميد عبد محمد الدين محيى سهيله181305

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد الفتاح عبد اشرف شمس181306

القاهرةالعلمىمبصربخيت سعد سليمان شيماء181307

القاهرةالعلمىمبصرالقط صقر محمد صقر عال181308

القاهرةالعلمىمبصرالحفناوى احمد السيد حسام الزهراء فاطمه181309

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الستار عبد مصطفى الزهراء فاطمه181310

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد المنعم عبد ايمن فاطمه181311

القاهرةالعلمىمبصرالجليل عبد محمود طه فاطمه181312

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد سيد عاطف فاطمه181313

القاهرةالعلمىمبصرالدريقى احمد السالم عبد العال عبد فاطمه181314

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد رفعت محمود فاطمه181315

القاهرةالعلمىمبصريوسف نوح سالم يوسف فاطمه181316

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم امام اسامه فرح181317

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد احمد فريده181318

القاهرةالعلمىمبصرمحمد غازى على ايهاب فريده181319

القاهرةالعلمىمبصرعامر صالح الجواد عبد عامر لينا181320

القاهرةالعلمىمبصرمحمود موسى محمدين محمد مرام181321

القاهرةالعلمىمبصرخميس الجليل عبد خميس زكريا مريم181322

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمود عاطف مريم181323

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد مجدى مريم181324

القاهرةالعلمىمبصرزيد ابو الحميد عبد محمد الدين محيى مريم181325

القاهرةالعلمىمبصرسيد النبى عبد الدين محيى منار181326

القاهرةالعلمىمبصرمحمد جمال الحكيم عبد منوه181327

القاهرةالعلمىمبصريوسف محمد يوسف موده181328

القاهرةالعلمىمبصرالقصبى الحميد عبد سامى الحميد عبد ندى181329

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد السيد كمال ندا181330

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود محمد مجدى ندى181331

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمود محمد اشرف ندى181332
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ن520النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن481النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن619النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن585النموذجى المعادى/ ف

ن433النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن500النموذجى المعادى/ ف

ن629النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن466النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن405النموذجى المعادى/ ف

ن452النموذجى المعادى/ ف

راسبالنموذجى المعادى/ ف

ن604النموذجى المعادى/ ف

ن597النموذجى المعادى/ ف

ن403النموذجى المعادى/ ف

راسبالنموذجى المعادى/ ف

ن627النموذجى المعادى/ ف

راسبالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن567النموذجى المعادى/ ف

ن508النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن538.5النموذجى المعادى/ ف

ن614النموذجى المعادى/ ف

راسبالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

راسبالنموذجى المعادى/ ف

ن486النموذجى المعادى/ ف

ن397النموذجى المعادى/ ف

ن491.5النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد ميرغنى نعمه181333

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمد شبل محمد نهاد181334

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد متولى الحميد عبد متولى نورهان181335

القاهرةالعلمىمبصرحسن عباس سيد هاجر181336

القاهرةالعلمىمبصرحسن فواز السيد ناصر هاجر181337

القاهرةالعلمىمبصرصالح هللا عبد خالد هبه181338

القاهرةالعلمىمبصرحسين فؤاد احمد ياسمين181339

القاهرةالعلمىمبصرنعمان الكريم عبد اشرف يمنى181340

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد العليم عبد اسراء181341

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد الوسيع عبد صالح االء181342

القاهرةالعلمىمبصربركات سيد على محمد االء181343

القاهرةالعلمىمبصرمحمد امين الحميد عبد الزهراء181344

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ذكى هانى بسمله181345

القاهرةالعلمىمبصرخميس محمد جمال ثريا181346

القاهرةالعلمىمبصرصالح اللطيف عبد محمد روضه181347

القاهرةالعلمىمبصرمحمود حمدان اسعد شيماء181348

القاهرةالعلمىمبصرمحمد القادر عبد الدين حسام شيماء181349

القاهرةالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد كمال عزه181350

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد جمعه لمياء181351

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد منار181352

القاهرةالعلمىمبصربيومى محمد عصمت منار181353

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد بدوى احمد نبيله181354

القاهرةالعلمىمبصرالمليجى على السيد ندى181355

القاهرةالعلمىمبصرشلتوت احمد العزيز عبد احمد اسراء181356

القاهرةالعلمىمبصرجنيدى الهادى عبد جنيدى اسراء181357

القاهرةالعلمىمبصرالصوفى محمد سعيد سيد اسراء181358

القاهرةالعلمىمبصرفهمى محمود ناصر الهام181359

القاهرةالعلمىمبصرالجمال حسن احمد حسن امال181360

القاهرةالعلمىمبصرخليل احمد سيد احمد امل181361

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد حامد رمضان امنه181362

القاهرةالعلمىمبصرعزب محمد المنعم عبد ناصر امنيه181363

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد بكر طه رضا اميره181364

القاهرةالعلمىمبصربخيت عابد محمد محسن اميمه181365

القاهرةالعلمىمبصرسالم مفتاح عليان محمود هللا ايه181366

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد خالد جنه181367

القاهرةالعلمىمبصراحمد طلعت محمد رويدا181368

القاهرةالعلمىمبصرمحمود حسن سيد ساره181369

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على احمد سلمى181370

القاهرةالعلمىمبصرامام محمد نبيل سلمى181371

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الصغير احمد صفيه181372

القاهرةالعلمىمبصرحسن العال عبد منصور فاطمه181373

القاهرةالعلمىمبصرالشلقانى مصطفى حسن احمد مريم181374
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ن510النموذجى المعادى/ ف

ن417النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن460النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

راسبالنموذجى المعادى/ ف

ن552النموذجى المعادى/ ف

ن582الهدى/ ف

ن495الهدى/ ف

ن389الهدى/ ف

راسبالهدى/ ف

ثانالهدى/ ف

ثانالهدى/ ف

ن500الهدى/ ف

ثانالهدى/ ف

ن586الهدى/ ف

ثانالهدى/ ف

ن578الهدى/ ف

ن469الهدى/ ف

ن454الهدى/ ف

راسبالهدى/ ف

ن568الهدى/ ف

ثانحلوان/ ف

ن461حلوان/ ف

راسبحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ن571حلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ن552حلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

راسبحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

راسبحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرالمجيد عبد عيد صالح مريم181375

القاهرةالعلمىمبصرالسيد محمد المعز عبد مريم181376

القاهرةالعلمىمبصرصادق قرنى محمد منار181377

القاهرةالعلمىمبصرنظير محمد ممدوح هللا منه181378

القاهرةالعلمىمبصراحمد عوض العزيز عبد عوض منه181379

القاهرةالعلمىمبصرحسن رمضان حسن منى181380

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد يوسف مى181381

القاهرةالعلمىمبصرالدين عز مصطفى عالء ندى181382

القاهرةالعلمىمبصرحسين سليمان سليمان احمد نسمه181383

القاهرةالعلمىمبصرحامد طه حمدى نورا181384

القاهرةالعلمىمبصرعباس احمد محمد نورهان181385

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد محمد طارق هاجر181386

القاهرةالعلمىمبصرالسيد حسن حسين صالح هدى181387

القاهرةالعلمىمبصرعويس سيد عصام والء181388

القاهرةالعلمىمبصرفهيم الحليم عبد محمد سلمى181389

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمود على السيد مريم181390

القاهرةالعلمىمبصرطه ابراهيم شعبان مريم181391

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد على هللا منه181392

القاهرةالعلمىمبصرالعزب فؤاد احمد طه مى181393

القاهرةالعلمىمبصركامل صبرى الرحمن عبد هاجر181394

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد محمد ايه181395

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سالمه سمير اسراء181396

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على الرحمن عبد اسراء181397

القاهرةالعلمىمبصربيومى محمد صابر حسن تسنيم181398

القاهرةالعلمىمبصرحسن احمد ناصر سلمى181399

القاهرةالعلمىمبصرفهيم سمير وليد سهيله181400

القاهرةالعلمىمبصرعيسى محمد ابراهيم شريف فوقيه181401

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد باهلل معتز مريم181402

القاهرةالعلمىمبصرنصحى عبده طه هللا منه181403

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد حسين السالم عبد هللا منه181404

القاهرةالعلمىمبصرفارس ربيع عمرو هللا منه181405

القاهرةالعلمىمبصرالمنسى على فوزى يارا181406

القاهرةالعلمىمبصرالدسوقى الرحمن عبد احمد ايمان181407

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد ايهاب اسماء181408

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمود حمدى حمدى امنيه181409

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على ابراهيم محمد ايات181410

القاهرةالعلمىمبصربخيت شديد شديد مجدى تسنيم181411

القاهرةالعلمىمبصرسيد ابراهيم سيد محمد تسنيم181412

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد صابر الحميد عبد تغريد181413

القاهرةالعلمىمبصرالسيد احمد محمد السيد حبيبه181414

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد زكريا ياسر دانه181415

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد عزيز الرحمن عبد رفيده181416
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راسبحلوان/ ف

راسبحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

راسبحلوان/ ف

راسبحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ن598حلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

راسبحلوان/ ف

راسبحلوان/ ف

ن446حلوان/ ف

ن540حلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ن597النموذجى حلوان/ ف

راسبالنموذجى حلوان/ ف

راسبالنموذجى حلوان/ ف

راسبالنموذجى حلوان/ ف

ثانالنموذجى حلوان/ ف

ثانالنموذجى حلوان/ ف

راسبمايو15/ ف

ن555مايو15/ ف

ثانمايو15/ ف

ن557مايو15/ ف

ن572مايو15/ ف

ن580مايو15/ ف

ن457مايو15/ ف

ثانمايو15/ ف

ن437مايو15/ ف

ن372مايو15/ ف

ن474مايو15/ ف

ن403مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

راسبالنموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

راسبالنموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

راسبالنموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ن633النموذجى مايو15/ ف

ن516النموذجى مايو15/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرعبده ابراهيم الجواد عبد راندا181417

القاهرةالعلمىمبصرالغار ابو احمد محمد روان181418

القاهرةالعلمىمبصرسيد المنعم عبد محمد روان181419

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد احمد ساره181420

القاهرةالعلمىمبصراحمد نشأت احمد ساره181421

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد حنفى وليد ساره181422

القاهرةالعلمىمبصرزهو حماد محمد ماهر سميه181423

القاهرةالعلمىمبصرمرسى محمود سيد ضحى181424

القاهرةالعلمىمبصراحمد زينهم احمد علياء181425

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد الفتوح ابو انور فاطمه181426

القاهرةالعلمىمبصرعوده محمود عوده جمال فاطمه181427

القاهرةالعلمىمبصرقرنى محمد سيد ماجده181428

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد بركات اسامه مريم181429

القاهرةالعلمىمبصرهيكل محمود الرؤوف عبد خالد مريم181430

القاهرةالعلمىمبصرعلى سليمان سعد الناصر عبد مريم181431

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم عبده رمضان منار181432

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد صدقى محمد هللا منه181433

القاهرةالعلمىمبصرحافظ رشاد فاروق محمد منى181434

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد مصطفى ميمنه181435

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد عادل نسرين181436

القاهرةالعلمىمبصرصبرى محمد الحجاج ابو احمد نورهان181437

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد حسن محمد حسين هاجر181438

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حامد سعيد هاجر181439

القاهرةالعلمىمبصرمحمود شكرى ماهر يمنى181440

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد طارق اسماء181441

القاهرةالعلمىمبصرمناع حسن احمد مصطفى اسماء181442

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى السيسى عصمت مصطفى ايه181443

القاهرةالعلمىمبصرالسميع عبد الحميد عبد ناصر ايه181444

القاهرةالعلمىمبصرالدماص مصطفى الهادى عبد هشام ايه181445

القاهرةالعلمىمبصرمحمد امين احمد مصطفى جهاد181446

القاهرةالعلمىمبصرعلى حسن هللا عبد رضا حبيبه181447

القاهرةالعلمىمبصراسبتان محمد الباسط عبد حليمه181448

القاهرةالعلمىمبصردله الوهاب عبد احمد احمد رحاب181449

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد خالد رضوى181450

القاهرةالعلمىمبصرسليمان محمد ياسر رقيه181451

القاهرةالعلمىمبصرالصمد عبد رمضان اسماعيل هانى روان181452

القاهرةالعلمىمبصربدوى محمد رفيق سلمى181453

القاهرةالعلمىمبصرالصاوى محمد الحليم عبد ثروت شمس181454

القاهرةالعلمىمبصرالصاوى محمد الحليم عبد ثروت ضحى181455

القاهرةالعلمىمبصرداكر حسن عامر ضحى181456

القاهرةالعلمىمبصرقنديل العزب سالم على الزهراء فاطمه181457

القاهرةالعلمىمبصرالروبى احمد فتحى ايمن فاطمه181458
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راسبالنموذجى مايو15/ ف

ن471النموذجى مايو15/ ف

ن556النموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ن405النموذجى مايو15/ ف

ن585النموذجى مايو15/ ف

ن551النموذجى مايو15/ ف

ن429النموذجى مايو15/ ف

ن601النموذجى مايو15/ ف

ن500النموذجى مايو15/ ف

راسبالنموذجى مايو15/ ف

ن619النموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

راسبالنموذجى مايو15/ ف

ن501النموذجى مايو15/ ف

ن429النموذجى مايو15/ ف

ن547النموذجى مايو15/ ف

راسبالنموذجى مايو15/ ف

ن427النموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ن568النموذجى مايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ن611النموذجى مايو15/ ف

ن505النموذجى مايو15/ ف

راسبالخاص عثمان ال/ ف

ن501الخاص الوفاء/ ف

ن588الخاص الوفاء/ ف

ن574الخاص الوفاء/ ف

ن386الخاص الوفاء/ ف

ن452الخاص الوفاء/ ف

راسبالخاص الوفاء/ ف

ثانالخاص الوفاء/ ف

ن610الخاص الوفاء/ ف

ن496الخاص الوفاء/ ف

ن449الخاص الوفاء/ ف

ن483الخاص الوفاء/ ف

ن520الخاص الوفاء/ ف

ثانالخاص الوفاء/ ف

ثانالخاص الوفاء/ ف

ن606الخاص الوفاء/ ف

ن582الخاص الوفاء/ ف

ن403الخاص الوفاء/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرالدسوقى محمود احمد ليان181459

القاهرةالعلمىمبصرالشيخ محمود خالد مريم181460

القاهرةالعلمىمبصرخميس على سيد مريم181461

القاهرةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمود احمد هللا منه181462

القاهرةالعلمىمبصربهجات العظيم عبد هللا عبد هللا منه181463

القاهرةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمد المقصود عبد نور181464

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد سعد محمد ياسمين181465

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد احمد حامد السيد اسماء181466

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد امين رشاد محمود ايه181467

القليوبيةالعلمىمبصرالصياد محمد صبحى هللا عبد امينه181468

القليوبيةالعلمىمبصرعلى عامر عفيفى اسراء181469

القليوبيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم هللا عبد دعاء181470

القليوبيةالعلمىمبصرخليفه عامر الرحمن عبد عامر رحمه181471

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد هللا عبد محمود رقيه181472

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد محمود غنيمى محمود سلمى181473

القليوبيةالعلمىمبصرمروان عامر صابر محمد شيرين181474

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم مصيلحى عفيفى خيرى علياء181475

القليوبيةالعلمىمبصرعلى احمد المنعم عبد حماده فاطمه181476

القليوبيةالعلمىمبصرالعظيم عبد السيد رفعت محمد رضا فطيمه181477

القليوبيةالعلمىمبصرالدين نور محمد الحليم عبد محمد مروه181478

القليوبيةالعلمىمبصرالشربينى محمد السيد جمال منار181479

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد محمد ياسر مى181480

القليوبيةالعلمىمبصرالجواد عبد فتوح على امنيه181481

القليوبيةالعلمىمبصرقاسم محمد سليمان فهمى محمود محمد اميره181482

القليوبيةالعلمىمبصراحمد نصر فتحى رقيه181483

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد المنعم عبد مدحت رحمه181484

القليوبيةالعلمىمبصرالبسيونى احمد محمد سامح سما181485

القليوبيةالعلمىمبصرنحله السيد الحميد عبد عادل علياء181486

القليوبيةالعلمىمبصرغديرى الفتاح عبد احمد شعبان فاطمه181487

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد حسن القادر عبد معتز مريم181488

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى السالم عبد الفتاح عبد عفيفى هاجر181489

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم صبحى محمد هاجر181490

القليوبيةالعلمىمبصرهاشم المنعم عبد محمد احمد هبه181491

القليوبيةالعلمىمبصرطه احمد على سعيد اسراء181492

القليوبيةالعلمىمبصرخليل هللا عبد محمد هللا عبد جهاد181493

القليوبيةالعلمىمبصراسماعيل سيف محروس خالد خلود181494

القليوبيةالعلمىمبصرالمجيد عبد هللا فتح ايهاب دنيا181495

القليوبيةالعلمىمبصرغنيم هالل هالل ابراهيم روان181496

القليوبيةالعلمىمبصراالكشر احمد محمود رضا زينب181497

القليوبيةالعلمىمبصرصالح محمد العظيم عبد خالد مريم181498

القليوبيةالعلمىمبصردسوقى محمد هللا عبد ابراهيم نورا181499

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم فتحى عزت اسماء181500
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ن600الخاص الوفاء/ ف

ن387الخاص الوفاء/ ف

ثانالخاص الوفاء/ ف

ثانالخاص الوفاء/ ف

ن560الخاص الوفاء/ ف

ن581الخاص الوفاء/ ف

ن433الخاص الوفاء/ ف

ثانبنها/ ف

ثانبنها/ ف

ن521بنها/ ف

ن491.5بنها/ ف

ن544بنها/ ف

راسببنها/ ف

ن546.5بنها/ ف

ن553.5بنها/ ف

ن447.5بنها/ ف

ن614.5بنها/ ف

راسببنها/ ف

ن516.5بنها/ ف

ن448بنها/ ف

ثانبنها/ ف

ثانبنها/ ف

ثانشبلنجة/ ف

ن638شبلنجة/ ف

ن623.5شبلنجة/ ف

ن594.5شبلنجة/ ف

راسبشبلنجة/ ف

ثانشبلنجة/ ف

ن466شبلنجة/ ف

ن569شبلنجة/ ف

ثانشبلنجة/ ف

ن530.5شبلنجة/ ف

ن470.5شبلنجة/ ف

راسبدملو/ ف

ن498.5دملو/ ف

راسبدملو/ ف

راسبدملو/ ف

ن435دملو/ ف

ن449دملو/ ف

ن505.5دملو/ ف

ن576دملو/ ف

ن625طحلة/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصرسليمان السيد صالح ابراهيم الزهراء181501

القليوبيةالعلمىمبصرعمر ابراهيم محمد هللا عبد امانى181502

القليوبيةالعلمىمبصررميح عمر يوسف شعبان ايمان181503

القليوبيةالعلمىمبصرحسن اسماعيل محمد على ايه181504

القليوبيةالعلمىمبصرحجازى محمد السالم عبد المجيد عبد الزهراء فاطمه181505

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد محمود الفتوح ابو محمد اسالم ليلى181506

القليوبيةالعلمىمبصرالمرصفاوى موسى محمود فتحى نهال181507

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم احمد السيد سعد ناصر يارا181508

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم المقصود عبد طاهر اروى181509

القليوبيةالعلمىمبصرالطوخى ابراهيم صالح اسراء181510

القليوبيةالعلمىمبصرالشافى عبد حسن الشافى عبد محمد اسراء181511

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد سعيد امنيه181512

القليوبيةالعلمىمبصرالصباغ السيد محمد محمد هانى رحمه181514

القليوبيةالعلمىمبصرمسلم ابراهيم الجيد عبد محمد روان181515

القليوبيةالعلمىمبصرعماره محمود الرحمن عبد اشرف ريهام181516

القليوبيةالعلمىمبصرالجندى محمد احمد السيد اشرف زينب181517

القليوبيةالعلمىمبصرمرسى عوض السيد اسامه سعاد181518

القليوبيةالعلمىمبصرسالمه محمد احمد ناصر سعديه181519

القليوبيةالعلمىمبصرامام محمد المعطى عبد سعد شروق181520

القليوبيةالعلمىمبصرشريف محمد محمد عربى حمدى شرين181521

القليوبيةالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد السيد احمد عادل الشيماء181522

القليوبيةالعلمىمبصرشعبان الرحمن عبد محمد الناصر عبد شيماء181523

القليوبيةالعلمىمبصرشافعى السميع عبد محمد ناصر عواطف181524

القليوبيةالعلمىمبصرحجاب الغنى عبد الجيد عبد حامد اشرف الزهراء فاطمه181525

القليوبيةالعلمىمبصرحبشى احمد محمد الصياد هللا عبد الزهراء فاطمه181526

القليوبيةالعلمىمبصرالعرضى السيد احمد محى نجوى181527

القليوبيةالعلمىمبصرمسلم حامد حازم ندى181528

القليوبيةالعلمىمبصررمضان على بدوى خالد نهاد181529

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد ياسين محمد صبرى هاجر181530

القليوبيةالعلمىمبصرصالح الغفار عبد الغفار عبد محمد ايه181531

القليوبيةالعلمىمبصراحمد بدر سالم مسعد ايه181532

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد طه محمد سمير اسماء181533

القليوبيةالعلمىمبصرالبراوى سليمان توفيق السيد دينا181534

القليوبيةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد عيسى محمد فاطمه181535

القليوبيةالعلمىمبصرالنبى عبد العزيز عبد محمد الدين علم هاجر181536

القليوبيةالعلمىمبصربدوى السيد حسين السيد االء181537

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم قدرى طارق افنان181538

القليوبيةالعلمىمبصرصايمه ذكى حميده حمدى ايمان181539

القليوبيةالعلمىمبصرالظاهر محمد ابراهيم هانئ جنه181540

القليوبيةالعلمىمبصرالبحيصى عواد يزيد لؤى جويريه181541

القليوبيةالعلمىمبصرالدين جمال محمد سعيد دعاء181542

القليوبيةالعلمىمبصرجمعه الجواد عبد العزيز عبد احمد رحمه181543
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ن627طحلة/ ف

ن445طحلة/ ف

ن409طحلة/ ف

ثانطحلة/ ف

ن540طحلة/ ف

ثانطحلة/ ف

ثانطحلة/ ف

ثانطحلة/ ف

ثانمرصفا/ ف

ن566مرصفا/ ف

راسبمرصفا/ ف

ن590مرصفا/ ف

ثانمرصفا/ ف

ن362.5مرصفا/ ف

ن545مرصفا/ ف

ن453مرصفا/ ف

ن536مرصفا/ ف

راسبمرصفا/ ف

ن567مرصفا/ ف

ثانمرصفا/ ف

ثانمرصفا/ ف

ن575.5مرصفا/ ف

ن480.5مرصفا/ ف

ن410مرصفا/ ف

ن403.5مرصفا/ ف

راسبمرصفا/ ف

ن596مرصفا/ ف

ن476مرصفا/ ف

ن488مرصفا/ ف

ن556عطاهلل كفر/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

ن513عطاهلل كفر/ ف

ن570عطاهلل كفر/ ف

ن423.5النموذجى بنها/ ف

ثانالنموذجى بنها/ ف

ثانالنموذجى بنها/ ف

ن567.5النموذجى بنها/ ف

ن605النموذجى بنها/ ف

ن380النموذجى بنها/ ف

ثانالنموذجى بنها/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصرعيسى السميع عبد عيسى الرؤف عبد روان181544

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم سعيد محمد عاطف روميساء181545

القليوبيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد تامر سهيله181546

القليوبيةالعلمىمبصرحسن عفيفى حسين الدين كمال سوسن181547

القليوبيةالعلمىمبصرنوفل محمد زهدى شمس181548

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى الرحمن عبد الرازق عبد عالء عائشه181549

القليوبيةالعلمىمبصرعلى حسن محمد هشام عائشه181550

القليوبيةالعلمىمبصرقمر محمود محمد احمد فاطمه181551

القليوبيةالعلمىمبصرالقادر عبد احمد القادر عبد فاطمه181552

القليوبيةالعلمىمبصرسعد الدسوقى المنعم عبد محمد فاطمه181553

القليوبيةالعلمىمبصرالغول محمد فتحى ابراهيم مريم181554

القليوبيةالعلمىمبصرالدين جمال السميع عبد حمدى احمد مريم181555

القليوبيةالعلمىمبصراحمد سيد على عفيفى محمد مريم181556

القليوبيةالعلمىمبصرالبنهاوى محمد محمد عاطف هللا منه181557

القليوبيةالعلمىمبصرشحاته الرحمن عبد جوده مالك منه181558

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم تهامى محمد حسين نوران181559

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم الرازق عبد معروف اشرف نورهان181560

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم احمد المهدى محمد محمود هدى181561

القليوبيةالعلمىمبصرشلبى سيد كامل وفاء181562

القليوبيةالعلمىمبصرالعال عبد متولى السيد يمنى181563

القليوبيةالعلمىمبصرمحرم محمود الشحات محرم ايه181564

القليوبيةالعلمىمبصرالزير سالم رفاعى محمد اروه181565

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد صابر اروى181566

القليوبيةالعلمىمبصرعلى سعيد محمد سامى اسماء181567

القليوبيةالعلمىمبصرطنطاوى يوسف الرؤف عبد تسنيم181568

القليوبيةالعلمىمبصرموافى الرحيم عبد صبره محمد سناء181569

القليوبيةالعلمىمبصراحمد محمود احمد عبير181570

القليوبيةالعلمىمبصرسالمه فريد حسين فاطمه181571

القليوبيةالعلمىمبصربدوى مصلحى رمضان منتصر فاطمه181572

القليوبيةالعلمىمبصرشعبان على متولى محمد مريم181573

القليوبيةالعلمىمبصربدر متولى السيد طارق مشيره181574

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى محمد صالح االسالم حامى منار181575

القليوبيةالعلمىمبصرفرج السيد جوده سعد هاجر181576

القليوبيةالعلمىمبصرعزب جاد احمد اسماء181577

القليوبيةالعلمىمبصرعثمان الفتوح ابو الناصر عبد اسماء181578

القليوبيةالعلمىمبصرالمكاوى غنيمى متولى محمد اروى181579

القليوبيةالعلمىمبصرالدمرداش برعى محمد زكريا اسراء181580

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد النبى عبد نبيل حنان181581

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان شوقى محمد دينا181582

القليوبيةالعلمىمبصرمرجان ابراهيم احمد سماح181583

القليوبيةالعلمىمبصربدور على محمد لطفى فاطمه181584

القليوبيةالعلمىمبصرالحميد عبد سعيد عيسى منار181585
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ن441النموذجى بنها/ ف

ن576النموذجى بنها/ ف

ثانالنموذجى بنها/ ف

ثانالنموذجى بنها/ ف

ثانالنموذجى بنها/ ف

ن609النموذجى بنها/ ف

ن411.5النموذجى بنها/ ف

ن462النموذجى بنها/ ف

ن621النموذجى بنها/ ف

ثانالنموذجى بنها/ ف

ن387.5النموذجى بنها/ ف

ثانالنموذجى بنها/ ف

ن504النموذجى بنها/ ف

راسبالنموذجى بنها/ ف

ثانالنموذجى بنها/ ف

ن476النموذجى بنها/ ف

ن425النموذجى بنها/ ف

ن591النموذجى بنها/ ف

ن591النموذجى بنها/ ف

ن610النموذجى بنها/ ف

ن558شكر كفر/ ف

ن531شكر كفر/ ف

ن467شكر كفر/ ف

ن471شكر كفر/ ف

ن540شكر كفر/ ف

ن544شكر كفر/ ف

ن611شكر كفر/ ف

ن637شكر كفر/ ف

ثانشكر كفر/ ف

ن521شكر كفر/ ف

ثانشكر كفر/ ف

ن477شكر كفر/ ف

ن562شكر كفر/ ف

ن607رجب كفر/ ف

ثانرجب كفر/ ف

ن409رجب كفر/ ف

ن496رجب كفر/ ف

ن413رجب كفر/ ف

ن630رجب كفر/ ف

ن438رجب كفر/ ف

ن442رجب كفر/ ف

ن448رجب كفر/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصرالوهاب عبد الرحمن عبد عصام هاجر181586

القليوبيةالعلمىمبصرالشوربجى منصور محمود السيد فتحى اسماء181587

القليوبيةالعلمىمبصرالشبل على محمد محمد الفتاح عبد االء181588

القليوبيةالعلمىمبصرصالح محمد يوسف النبى عبد ايمان181589

القليوبيةالعلمىمبصرسالم المقصود عبد على مجدى بسمه181590

القليوبيةالعلمىمبصرحسن الشافى عبد هالل جيالن181591

القليوبيةالعلمىمبصرالدايم عبد الرحمن عبد خالد دنيا181592

القليوبيةالعلمىمبصرعلى قاسم احمد كرم دينا181593

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد احمد رشيده181594

القليوبيةالعلمىمبصراحمد محمد ماهر هللا عبد ساره181595

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد السيد الحسن ابو سلمى181596

القليوبيةالعلمىمبصرطه السيد محمد المحسن عبد محمد سلمى181597

القليوبيةالعلمىمبصررمضان الحميد عبد جمال شروق181598

القليوبيةالعلمىمبصرالمطلب عبد محمد محمد كامل ياسر عيناء181599

القليوبيةالعلمىمبصرفرج الكريم عبد توفيق عالء فاطمه181600

القليوبيةالعلمىمبصرسليم محمد ابراهيم محمد فاطمه181601

القليوبيةالعلمىمبصرسالم سالم شحاته ياسر فاطمه181602

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد السيد فوزيه181603

القليوبيةالعلمىمبصرمتولى عوده محمد مريم181604

القليوبيةالعلمىمبصرعلوان اللطيف عبد رفاعى السيد مى181605

القليوبيةالعلمىمبصرفؤاد محمد احمد حسن نورهان181606

القليوبيةالعلمىمبصراحمد عثمان العاطى عبد فتحى هاجر181607

القليوبيةالعلمىمبصرعيش محمد المتولى عوض المنعم عبد هللا هبه181608

القليوبيةالعلمىمبصرندا احمد سعيد حسن اسراء181609

القليوبيةالعلمىمبصرعطا فهمى محمد رضا الروميساء181610

القليوبيةالعلمىمبصرموسى احمد العال ابو كمال سماح181611

القليوبيةالعلمىمبصرعلى هاشم احمد مجدى سهيله181612

القليوبيةالعلمىمبصرالعظيم عبد الرازق عبد طارق شروق181613

القليوبيةالعلمىمبصرالشيخ احمد سيد فهمى نصيف عال181614

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم سعيد فاطمه181615

القليوبيةالعلمىمبصرالنجا ابو سعد نبيل فاطمه181616

القليوبيةالعلمىمبصرروشبيك رزق رزق زايد ندى181617

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد اكرامى امانى181618

القليوبيةالعلمىمبصراحمد هللا عبد ايمن تسنيم181619

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم المقصود عبد صالح شيماء181620

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم جوده ندا181621

القليوبيةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد طارق هاجر181622

القليوبيةالعلمىمبصرالرحيم عبد فتحى رسمى ياره181623

القليوبيةالعلمىمبصرسالم احمد السيد خالد اميره181624

القليوبيةالعلمىمبصرهيكل سيد نصر نصر اسماء181625

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم سيد يوسف ابراهيم رانيا181626

القليوبيةالعلمىمبصركساب فراج محمد السيد رحاب181627
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ن599رجب كفر/ ف

راسبطوخ/ ف

ن599طوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ن582طوخ/ ف

ن400طوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ن581طوخ/ ف

ن419.5طوخ/ ف

ن542طوخ/ ف

ن502طوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ن523طوخ/ ف

ن508.5طوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

متخلفطوخ/ ف

راسبطوخ/ ف

ن492طوخ/ ف

ثانطوخ/ ف

ن486طوخ/ ف

ن515طوخ/ ف

ن451طوخ/ ف

ثانالنخله كفر/ ف

راسبالنخله كفر/ ف

ن590النخله كفر/ ف

ن488النخله كفر/ ف

ثانالنخله كفر/ ف

ن628النخله كفر/ ف

راسبالنخله كفر/ ف

ن564النخله كفر/ ف

ن627النخله كفر/ ف

ن596.5بلتان/ ف

ن512بلتان/ ف

ن560بلتان/ ف

ن577بلتان/ ف

ن489بلتان/ ف

راسببلتان/ ف

راسبقها/ ف

راسبقها/ ف

ن436قها/ ف

ن535قها/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصرنعيم سليمان على سيد المحسن عبد رحمه181628

القليوبيةالعلمىمبصروالى محمود رمضان مرزوق ريم181629

القليوبيةالعلمىمبصرالطوخى مرسى صالح عاطف سميه181630

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل رفاعى سهيله181631

القليوبيةالعلمىمبصرحامد الشافى عبد حسن محمد ضحى181632

القليوبيةالعلمىمبصرقاسم على مرزوق مرزوق فاطمه181633

القليوبيةالعلمىمبصراالكشه محمود مهدى جمال مريم181634

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود مصطفى منار181635

القليوبيةالعلمىمبصرسرور الهادى عبد يونس منه181636

القليوبيةالعلمىمبصريوسف امين الرشيد عبد سامى ندا181637

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى محمد طلبه نجاح ايمان181638

القليوبيةالعلمىمبصرعلى محمد مجاهد الحسن ابو جمال دعاء181639

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الخالق عبد الفتاح عبد مريم181640

القليوبيةالعلمىمبصرالمقصود عبد السيد جالل السيد موده181641

القليوبيةالعلمىمبصرخطاب محمد عمر محمد هاجر181642

القليوبيةالعلمىمبصرعالم الرحمن عبد عالم الباقى عبد احمد هللا هبه181643

القليوبيةالعلمىمبصرامام عواد عيسى ابراهيم ايه181644

القليوبيةالعلمىمبصرعزام محمود احمد صبرى خديجه181645

القليوبيةالعلمىمبصرعلى رمضان على رغد181646

القليوبيةالعلمىمبصرجاد العظيم عبد الدين عماد منى181647

القليوبيةالعلمىمبصرسالمه احمد سيد محمد احمد مى181648

القليوبيةالعلمىمبصرحسن مرداش محمد احمد رحاب181649

القليوبيةالعلمىمبصرقدح فوده ابراهيم حامد رحمه181650

القليوبيةالعلمىمبصرالحسينى محمد اشرف روان181651

القليوبيةالعلمىمبصرشعت الهادى عبد ابراهيم عماره محمد ساره181652

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد احمد ابراهيم شيرين181653

القليوبيةالعلمىمبصرسالم محمد سالم صبحى محمد هللا منه181654

القليوبيةالعلمىمبصرقاسم عبده محمد ناصر هللا هبه181655

القليوبيةالعلمىمبصرغنيم محمد غنيم جابر شعبان هبه181656

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الفضيل عبد اشرف اسراء181657

القليوبيةالعلمىمبصرسالم فراج اشرف اسراء181658

القليوبيةالعلمىمبصرمنصور محمود عاطف امنه181659

القليوبيةالعلمىمبصرالجليل عبد اسماعيل مدحت ايات181660

القليوبيةالعلمىمبصرالبطل السيد عزازى السيد حميده181661

القليوبيةالعلمىمبصرالباقى عبد محمد ابراهيم دعاء181662

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى ابراهيم زكى ابراهيم رحمه181663

القليوبيةالعلمىمبصرعباس ابراهيم محمدى رضا زينب181664

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد فهمى هللا عبد ساره181665

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى ابراهيم زكى ياسين سهيله181666

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد الدين صالح شيماء181667

القليوبيةالعلمىمبصرالمجيد عبد احمد سيد المجيد عبد كوثر181668

القليوبيةالعلمىمبصرخاطر احمد بحيرى بحيرى جمعه مريم181669
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ن382.5قها/ ف

راسبقها/ ف

ثانقها/ ف

ثانقها/ ف

ثانقها/ ف

ن413قها/ ف

ثانقها/ ف

راسبقها/ ف

ثانقها/ ف

ثانقها/ ف

ن563العمار/ ف

ن456.5العمار/ ف

ن491العمار/ ف

ن568العمار/ ف

ثانالعمار/ ف

ن490العمار/ ف

ثانامياى/ ف

ن618امياى/ ف

ن475امياى/ ف

ن624امياى/ ف

ن491امياى/ ف

ن459بالقليوبية الدير/ ف

راسببالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

متخلفبالقليوبية الدير/ ف

متخلفبالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

راسببالقليوبية الدير/ ف

راسببالقليوبية الدير/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

راسبالخولى فتحى/ ف

ن377الخولى فتحى/ ف

ن609.5الخولى فتحى/ ف

ن531الخولى فتحى/ ف

ن592.5الخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ن586الخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصرخاطر احمد بحيرى بحيرى جمعه منار181670

القليوبيةالعلمىمبصرحمدان سالمه ممدوح ميار181671

القليوبيةالعلمىمبصرالجليل عبد اسماعيل مصطفى الهدى نور181672

القليوبيةالعلمىمبصرالطباخ سيد طه عاطف احالم181673

القليوبيةالعلمىمبصرجاد ابراهيم سعد االء181674

القليوبيةالعلمىمبصرالرفاعى فوده العزيز عبد اشرف الروميساء181675

القليوبيةالعلمىمبصرناصف حسن محمد سالم امانى181676

القليوبيةالعلمىمبصرالهادى عبد القوى عبد محمود امانى181677

القليوبيةالعلمىمبصرالدبيسى محمد المنعم عبد عصام امل181678

القليوبيةالعلمىمبصرالال عبد الرحمن عبد العظيم عبد محمد امل181679

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم حسن عيد اشرف امنيه181680

القليوبيةالعلمىمبصرالرحل حسين السيد ابراهيم اميره181681

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد صابر اميره181682

القليوبيةالعلمىمبصرجمعه الفتاح عبد محمد اميره181683

القليوبيةالعلمىمبصرخليفه محمد محمود محمد اميره181684

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد كمال محمد الفتاح عبد انصاف181685

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد حفنى محمود جهاد ايه181686

القليوبيةالعلمىمبصررفاعى حسن عواد حسن ايه181687

القليوبيةالعلمىمبصرطالب ابو على السيد ايالف181688

القليوبيةالعلمىمبصرالدايم عبد الحليم عبد احمد ايمان181689

القليوبيةالعلمىمبصرمنصور احمد محمد الفتاح عبد ايمان181690

القليوبيةالعلمىمبصرقاسم شاكر حسن احمد هللا ايه181691

القليوبيةالعلمىمبصرحسن محمود احمد خالد تسنيم181692

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد صالح احمد تقى181693

القليوبيةالعلمىمبصرحسين الحميد عبد على عاطف جهاد181694

القليوبيةالعلمىمبصررزق محمد سعيد انور دعاء181695

القليوبيةالعلمىمبصرموسى محمود محمد اشرف رحمه181696

القليوبيةالعلمىمبصرالفقى احمد الحليم عبد احمد رقيه181697

القليوبيةالعلمىمبصرالنبى عبد محمود الظاهر عبد صبحى رنا181698

القليوبيةالعلمىمبصرحميد دسوقى السيد ابراهيم روناء181699

القليوبيةالعلمىمبصرصوان حسانين محمد خالد زينب181700

القليوبيةالعلمىمبصرقاسم المنصف عبد هالل خالد زينب181701

القليوبيةالعلمىمبصرعلى السيد السيد ماهر زينب181702

القليوبيةالعلمىمبصرحسانين اسماعيل سامى ساره181703

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد عادل ساره181704

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد محمود جمعه الرحمن عبد ساره181705

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان حمدى عصام ساره181706

القليوبيةالعلمىمبصرنوار بهيج محمد فتحى ساره181707

القليوبيةالعلمىمبصرالور محمد احمد عمرو سلمى181708

القليوبيةالعلمىمبصرالنبى عبد احمد محمد محمد سماح181709

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد احمد سميره181710

القليوبيةالعلمىمبصرمنصور اسماعيل كامل الدين حسام سناء181711
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ن483.5الخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ن507القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن581القناطر شبين/ ف

ن426القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن588القناطر شبين/ ف

ن470القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن458القناطر شبين/ ف

ن529القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن526القناطر شبين/ ف

ن493القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن557القناطر شبين/ ف

ن525القناطر شبين/ ف

ن608القناطر شبين/ ف

ن448القناطر شبين/ ف

ن484القناطر شبين/ ف

ن560القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن622القناطر شبين/ ف

ن453القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن529القناطر شبين/ ف

ن587القناطر شبين/ ف

ن435القناطر شبين/ ف

ن502القناطر شبين/ ف

ن556القناطر شبين/ ف

ن542القناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن485القناطر شبين/ ف

ن559القناطر شبين/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصراحمد حامد الفتاح عبد حامد سندس181712

القليوبيةالعلمىمبصرجمعه الفتاح عبد هللا عبد شيماء181713

القليوبيةالعلمىمبصرالرفاعى فوده العزيز عبد الحكيم عبد صباح181714

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى مطراوى عفيفى صباح181715

القليوبيةالعلمىمبصرسرحان السيد محمد رفاعى صفاء181716

القليوبيةالعلمىمبصرعطا محمد محمد ابراهيم فاطمه181717

القليوبيةالعلمىمبصربندارى محمد احمد فاطمه181718

القليوبيةالعلمىمبصرفروانه هللا عبد فهمى الرحمن عبد فاطمه181719

القليوبيةالعلمىمبصرغنيم ابراهيم سعد هللا عبد فاطمه181720

القليوبيةالعلمىمبصرعلى رشاد محمد احمد مريم181721

القليوبيةالعلمىمبصرعوض عيسى محمود نبيل احمد مريم181722

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمود الدين عز مريم181723

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد السعود ابو كامل محمود مريم181724

القليوبيةالعلمىمبصرحشيش حسن السيد محمود هللا منه181725

القليوبيةالعلمىمبصريونس محمد يونس خالد منى181726

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد عيد محمود خالد مها181727

القليوبيةالعلمىمبصرالمنعم عبد صالح احمد مياده181728

القليوبيةالعلمىمبصرالدبيس احمد محمود اكرم ندى181729

القليوبيةالعلمىمبصرفوده مهدى سند جمال ندى181730

القليوبيةالعلمىمبصربسيونى محمد حماده ندى181731

القليوبيةالعلمىمبصرجاد احمد حلمى محمد ندى181732

القليوبيةالعلمىمبصرربه عبد عماره على محمود هاجر181733

القليوبيةالعلمىمبصرقرده محمد محمد احمد هدير181734

القليوبيةالعلمىمبصرعوض احمد سالمه احمد وفاء181735

القليوبيةالعلمىمبصرجاد كامل فتوح محمد والء181736

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان ابراهيم محمد الرحمن عبد يمنى181737

القليوبيةالعلمىمبصرخليل صوابى محمد محمود يمنى181738

القليوبيةالعلمىمبصرعياد ابو محمد محمد مختار االء181739

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد توفيق احالم181740

القليوبيةالعلمىمبصرمغيث محمد احمد شاكر امانى181741

القليوبيةالعلمىمبصرسويلم حسن محمد ايهاب الزهراء181742

القليوبيةالعلمىمبصرشعالن محمود محمد احمد اسراء181743

القليوبيةالعلمىمبصرالكمار السيد العزيز عبد اسامه اسراء181744

القليوبيةالعلمىمبصرحسين الحكم عبد محمد ايهاب اسراء181745

القليوبيةالعلمىمبصرالرخ مصطفى جالل ابراهيم الهام181746

القليوبيةالعلمىمبصرعقله طه امام محمد الهام181747

القليوبيةالعلمىمبصرالدايم عبد المعطى عبد شوقى اشرف ايمان181748

القليوبيةالعلمىمبصرسرور السيد العظيم عبد عادل ايمان181749

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد السعود ابو فاروق صفوت خلود181750

القليوبيةالعلمىمبصرحسن الظاهر عبد محمد مجدى دنيا181751

القليوبيةالعلمىمبصرالمنعم عبد الحميد عبد محمد خالد رحاب181752

القليوبيةالعلمىمبصربصيله على المنعم عبد شوقى رقيه181753
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ن470القناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف

ن556القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن618القناطر شبين/ ف

ن456القناطر شبين/ ف

ن539القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف

ن449القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف

ن492القناطر شبين/ ف

ن606القناطر شبين/ ف

ن532القناطر شبين/ ف

ن423القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

راسبالقناطر شبين/ ف

ن501القناطر شبين/ ف

ن584القناطر شبين/ ف

ن582القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن602القناطر شبين/ ف

ن640القناطر شبين/ ف

ن598القناطر شبين/ ف

ن601طحانوب/ ف

راسبطحانوب/ ف

ن588طحانوب/ ف

ن565طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن540طحانوب/ ف

ن504طحانوب/ ف

ن518طحانوب/ ف

ن502طحانوب/ ف

ن611طحانوب/ ف

ن591طحانوب/ ف

ن514طحانوب/ ف

ن621طحانوب/ ف

ن487طحانوب/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصرمليجى الحى عبد مليجى احمد زينب181754

القليوبيةالعلمىمبصرعوضين الحميد عبد احمد الفتوح ابو شمس181755

القليوبيةالعلمىمبصرمسعد ابراهيم الشافى عبد شاكر شرين181756

القليوبيةالعلمىمبصرحجازى سيد محمد سيد ضحى181757

القليوبيةالعلمىمبصرالطوخى احمد السيد احمد غاده181758

القليوبيةالعلمىمبصربيومى علوى محمد فلاير181759

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد صبحى ابراهيم فاطمه181760

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى محمد مصطفى عماد فاطمه181761

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى سيد محمد مجدى فاطمه181762

القليوبيةالعلمىمبصرالشورى اسماعيل الرازق عبد محمد فاطمه181763

القليوبيةالعلمىمبصرفرج احمد محمد طه كريمه181764

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى محمود محمد محمد مريم181765

القليوبيةالعلمىمبصرشريف على السيد المنعم عبد منار181766

القليوبيةالعلمىمبصرنصار ابراهيم محمود فؤاد نهى181767

القليوبيةالعلمىمبصرالدخاخنى السالم عبد العظيم عبد محمد هاجر181768

القليوبيةالعلمىمبصرالدخاخنى السالم عبد العظيم عبد محمد هللا هبه181769

القليوبيةالعلمىمبصرجمعه عواد احمد الحميد عبد هدى181770

القليوبيةالعلمىمبصردبور على فاروق احمد وفاء181771

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد لطفى فتحى اسامه ياسمين181772

القليوبيةالعلمىمبصرالعال عبد حسن العال عبد ياسمين181773

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد اروه181774

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد مهدى اسراء181775

القليوبيةالعلمىمبصرعلى محمد احمد محمد ايات181776

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم دسوقى اشرف ايمان181777

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الحافظ عبد محمد بسنت181778

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد سمر181779

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد محمود سميحه181780

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمود ناصر شذا181781

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم رجب محمد طارق شيماء181782

القليوبيةالعلمىمبصرنايل نايل حبيب احمد الزهراء فاطمه181783

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد محمد سعيد مروه181784

القليوبيةالعلمىمبصرالعاطى عبد سعيد العاطى عبد ملك181785

القليوبيةالعلمىمبصرالمولى عبد السيد خالد نهال181786

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد العاطى عبد فوزى هاجر181787

القليوبيةالعلمىمبصرعلى حسن على حاتم هاله181788

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم مرعى نصر هدير181789

القليوبيةالعلمىمبصرخليل محمد محمد عاشور وفاء181790

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد رجب محمد سعيد ياسمين181791

القليوبيةالعلمىمبصرسيف محمد محمد غريب اثير181792

القليوبيةالعلمىمبصرعلى حسن على جمال اسراء181793

القليوبيةالعلمىمبصرحسن محمد السيد سمير اسراء181794

القليوبيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن محمد ايه181795
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ن575طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن577طحانوب/ ف

ن521طحانوب/ ف

ن604طحانوب/ ف

ن506طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن463طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن545طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن430طحانوب/ ف

ن587طحانوب/ ف

ن587طحانوب/ ف

ن544طحانوب/ ف

ن599طحانوب/ ف

راسبطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن618بحيرى بدوى/ ف

ن595بحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ن515بحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ن426بحيرى بدوى/ ف

ن590بحيرى بدوى/ ف

ن555بحيرى بدوى/ ف

ن551بحيرى بدوى/ ف

ن383بحيرى بدوى/ ف

ن496بحيرى بدوى/ ف

ثانبحيرى بدوى/ ف

ن625بحيرى بدوى/ ف

ن628بحيرى بدوى/ ف

ن442بحيرى بدوى/ ف

ن467بحيرى بدوى/ ف

ن596بحيرى بدوى/ ف

ن400بحيرى بدوى/ ف

ن546العليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ن525العليقات عرب/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصرعثمان عواد عثمان عالم ريهام181796

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم سالم ابراهيم زينب181797

القليوبيةالعلمىمبصرالشيمى محمد محمود محمد مسلم سماء181798

القليوبيةالعلمىمبصرالجرف السيد محمد محمود سهيله181799

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود سليمان حسن سمير منار181800

القليوبيةالعلمىمبصرمروان بيومى محمد احمد نرمين181801

القليوبيةالعلمىمبصرغنيم احمد السيد حسين وفاء181802

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود عوض مختار اسراء181803

القليوبيةالعلمىمبصراللبان ابراهيم الباقى عبد وليد اسماء181804

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد السيد اميره181805

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد حمدى رزق امينه181806

القليوبيةالعلمىمبصرالمنعم عبد عمر سيد ايه181807

القليوبيةالعلمىمبصرالهنداوى محمد محمد شعبان ايه181808

القليوبيةالعلمىمبصراحمد سليم شوقى احمد بسمله181809

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد حسان رجب لطفى بسمه181810

القليوبيةالعلمىمبصرعلى محمد رضوان ابراهيم جهاد181811

القليوبيةالعلمىمبصرسيد مهران سيد رحمه181812

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود على سعد جمعه روان181813

القليوبيةالعلمىمبصرالمشتولى نبوى ابراهيم طارق زينب181814

القليوبيةالعلمىمبصرعلى مطاوع مصلح ساره181815

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم سيد شحته سيد سميه181816

القليوبيةالعلمىمبصرزكريا محمد حسن عصام شاهى181817

القليوبيةالعلمىمبصرعيد محمد شحاته شريف شروق181818

القليوبيةالعلمىمبصرغانم على محمد عاطف شيماء181819

القليوبيةالعلمىمبصركبريت قاسم عيد رجائى مريم181820

القليوبيةالعلمىمبصرالنقيش حسن صابر محمد مريم181821

القليوبيةالعلمىمبصرتوفيق العزيز عبد سمير منى181822

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد السيد المهيمن عبد نورهان181823

القليوبيةالعلمىمبصرتمام الحميد عبد محفوظ هللا عبد نورهان181824

القليوبيةالعلمىمبصربدوى على صبحى على هاجر181825

القليوبيةالعلمىمبصرمصباح احمد محمد هاجر181826

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود محمد محمود هاجر181827

القليوبيةالعلمىمبصرالمليجى محمد حسين كرم هدير181828

القليوبيةالعلمىمبصرجبر احمد سيد يسرى وسام181829

القليوبيةالعلمىمبصركامل محمود احمد اسراء181830

القليوبيةالعلمىمبصرالزناتى يسن امجد اسراء181831

القليوبيةالعلمىمبصرفرماوى سعيد عاطف اسراء181832

القليوبيةالعلمىمبصرعثمان الصبور عبد عاطف اسراء181833

القليوبيةالعلمىمبصرالعال عبد احمد حمدى اسماء181834

القليوبيةالعلمىمبصرامين شعبان عاشور اسماء181835

القليوبيةالعلمىمبصرفرغلى بكرى عالم اسماء181836

القليوبيةالعلمىمبصراحمد جبر فتوح محمود اسماء181837
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ن478العليقات عرب/ ف

ن487العليقات عرب/ ف

ن503العليقات عرب/ ف

ن475العليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

ن551العليقات عرب/ ف

ن489العليقات عرب/ ف

ن601الخانكة/ ف

راسبالخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ن403الخانكة/ ف

راسبالخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

راسبالخانكة/ ف

ن392الخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

راسبالخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ن616الخانكة/ ف

ن556الخانكة/ ف

ن433الخانكة/ ف

ن632الخانكة/ ف

ن539الخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ن609الخانكة/ ف

ن586الخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ن630الخانكة/ ف

ن452الخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ن472الخانكة/ ف

راسبالخانكة/ ف

ن461الخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن383.5الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن405الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصرعلى السالم عبد خالد االء181838

القليوبيةالعلمىمبصراسماعيل حسن احمد امنيه181839

القليوبيةالعلمىمبصررضوان احمد صالح امنيه181840

القليوبيةالعلمىمبصرالحميد عبد بكرى الحميد عبد محمد اميره181841

القليوبيةالعلمىمبصرطلبه ابراهيم ابراهيم امينه181842

القليوبيةالعلمىمبصرالسالم عبد احمد اشرف ايه181843

القليوبيةالعلمىمبصرحسين ابراهيم محمد ايه181844

القليوبيةالعلمىمبصرالنحاس يوسف الرحمن عبد محمد ايه181845

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمود ايه181846

القليوبيةالعلمىمبصراسماعيل رمضان الشحات اشرف ايمان181847

القليوبيةالعلمىمبصرالرشيد عبد فهمى صالح حفصه181848

القليوبيةالعلمىمبصرالمقصود عبد مصطفى سيد خلود181849

القليوبيةالعلمىمبصرهاشم السيد الدين صالح محمد المنعم عبد دعاء181850

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود محمد العظيم عبد ربيع دنيا181851

القليوبيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد محمد دنيا181852

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمد رضوى181853

القليوبيةالعلمىمبصرالمقصود عبد المجيد عبد مجدى ساره181854

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان محمود محمد سلمى181855

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمد سماح181856

القليوبيةالعلمىمبصرسعيد شحاته سعيد سميره181857

القليوبيةالعلمىمبصرحسين احمد محمد سهيله181858

القليوبيةالعلمىمبصرحسن موافق حسن شروق181859

القليوبيةالعلمىمبصرسليم سيد الرحمن عبد شحاته شيماء181860

القليوبيةالعلمىمبصرالجواد عبد منصور محمد شيماء181861

القليوبيةالعلمىمبصراحمد الدين بهاء احمد صفيه181862

القليوبيةالعلمىمبصرالحافظ عبد الرازق عبد سامى عائشه181863

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد على محمد عبير181864

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد احمد صوابى علياء181865

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى محمد حسن فاطمه181866

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم احمد سعيد فاطمه181867

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد مصطفى طارف فاطمه181868

القليوبيةالعلمىمبصراحمد الصابرين عبد الجابر عبد فاطمه181869

القليوبيةالعلمىمبصراحمد الحمد شيبه محمود فاطمه181870

القليوبيةالعلمىمبصرمهدى محمد مخلف فاطمه181871

القليوبيةالعلمىمبصرالمليجى على صبحى محمد مروه181872

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد فراج مخيمر مرعى مروه181873

القليوبيةالعلمىمبصربكر ابو على ايوب خالد منار181874

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم زينهم اشرف منى181875

القليوبيةالعلمىمبصرخليل محمد الشحات صالح ندى181876

القليوبيةالعلمىمبصرحسن السيد محمد عادل ندى181877

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد عفيفى محمد نوران181878

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم السيد احمد ابراهيم نورهان181879
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راسبالخصوص/ ف

ن409الخصوص/ ف

ن516الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن478الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن502الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن425الخصوص/ ف

ن429الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن384الخصوص/ ف

ن422الخصوص/ ف

ن563الخصوص/ ف

ن544الخصوص/ ف

ن550الخصوص/ ف

ن468الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن541الخصوص/ ف

ن457الخصوص/ ف

ن434الخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ن336الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن575الخصوص/ ف

ن490الخصوص/ ف

ن485الخصوص/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6467

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

القليوبيةالعلمىمبصرحسان محمد بكرى اشرف هاجر181880

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد سيد هاجر181881

القليوبيةالعلمىمبصرمهنى يونس محمد اسراء181882

القليوبيةالعلمىمبصرضيف ابو عبده فريد نورا181883

القليوبيةالعلمىمبصرالمعبود عبد فتحى مهدى هللا هبه181884

القليوبيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد جمال هدى181885

القليوبيةالعلمىمبصرالنبى عبد سليم محمد سليمان ياسمين181886

القليوبيةالعلمىمبصرمتولى الفتاح عبد احمد اسراء181887

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد فوزى اسراء181888

القليوبيةالعلمىمبصرقاسم حسن ابراهيم منصور االء181889

القليوبيةالعلمىمبصرعيسى الحميد عبد حسنى طلعت امنيه181890

القليوبيةالعلمىمبصرمراد عقل محمد خالد ايمان181891

القليوبيةالعلمىمبصرربيع ابراهيم عليوه عيد تسبيح181892

القليوبيةالعلمىمبصرادم ابراهيم كامل كمال جهاد181893

القليوبيةالعلمىمبصرالدين بدر محمد فرج عماد داليا181894

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد القاسم ابو رمضان راجيه181895

القليوبيةالعلمىمبصرامام خضر احمد رحاب181896

القليوبيةالعلمىمبصرحموده عيسى احمد رحاب181897

القليوبيةالعلمىمبصرجادو محمود محمد قاسم زهراء181898

القليوبيةالعلمىمبصرعلى خلف احمد شيرين181899

القليوبيةالعلمىمبصرعجاج عبده على احمد شيماء181900

القليوبيةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمود احمد لطيفه181901

القليوبيةالعلمىمبصراحمد سليمان محروس مريم181902

القليوبيةالعلمىمبصراسماعيل على محمد خالد هللا منه181903

القليوبيةالعلمىمبصرعضمه حسانين على يحيى نبيل نسمه181904

القليوبيةالعلمىمبصرجبر احمد رمضان عالء نوال181905

القليوبيةالعلمىمبصربخيت محمد المغيث عبد احمد هاجر181906

القليوبيةالعلمىمبصرخليل المقصود عبد جالل محمد مجدى هاجر181907

القليوبيةالعلمىمبصرهيكل محمد محمد النبى عبد عادل وفاء181908

القليوبيةالعلمىمبصرطالب ابو الفتاح عبد خالد ياسمين181909

القليوبيةالعلمىمبصركشك احمد على جمال االء181910

القليوبيةالعلمىمبصرفرج على حسن سيد االء181911

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان محمد احمد عبده محمد ايه181912

القليوبيةالعلمىمبصرمرسى السيد فاروق ناصر ايه181913

القليوبيةالعلمىمبصرسلوت احمد الفتاح عبد سامى اسماء181914

القليوبيةالعلمىمبصرسمك المنعم عبد سعيد سيد اسماء181915

القليوبيةالعلمىمبصرسمك الفتاح عبد العليم عبد عالء اسماء181916

القليوبيةالعلمىمبصراحمد عبده محمد كامل اسماء181917

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد صادق عرفه محمود اسماء181918

القليوبيةالعلمىمبصرالغفار عبد محمود احمد جمال الشيماء181919

القليوبيةالعلمىمبصرحماده ابراهيم المنعم عبد مسعد امانى181920

القليوبيةالعلمىمبصرسعد جمال ياسر امل181921
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راسبالخصوص/ ف

ن382الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن481الخصوص/ ف

ن543الخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ن530ابوزعبل/ ف

ن470ابوزعبل/ ف

ن444ابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ن512ابوزعبل/ ف

ن450ابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

راسبابوزعبل/ ف

ن502ابوزعبل/ ف

راسبابوزعبل/ ف

ن528ابوزعبل/ ف

ن414ابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

راسبابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ن440القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن509القناطر/ ف

ن472القناطر/ ف

ن581القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن613القناطر/ ف

ن451القناطر/ ف

راسبالقناطر/ ف

ن456القناطر/ ف

ن419القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصراللبان مدكور الرحمن عبد اشرف تسنيم181922

القليوبيةالعلمىمبصرحسين ربه عبد عواد ربه عبد تسنيم181923

القليوبيةالعلمىمبصرحافظ حليم ذكى اكرم جيهان181924

القليوبيةالعلمىمبصرالشين السالم عبد محروس مجدى رفيده181925

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى الهادى عبد اللطيف عبد محمد رقيه181926

القليوبيةالعلمىمبصرماهر الظاهر عبد السيد روميساء181927

القليوبيةالعلمىمبصرالرمال محمود سعيد احمد زهراء181928

القليوبيةالعلمىمبصرعيد سيد ابراهيم محمد زينب181929

القليوبيةالعلمىمبصرالمجيد عبد المقصود عبد محمد زينب181930

القليوبيةالعلمىمبصرحموده الحليم عبد محمد حسن ساره181931

القليوبيةالعلمىمبصرحسن عفيفى سمير ساره181932

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود غالب محمود صالح ساره181933

القليوبيةالعلمىمبصرسالم شعبان صالح محمد ساره181934

القليوبيةالعلمىمبصرالعزيز عبد ابراهيم ياسر ساره181935

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى رواش ناصر سلمى181936

القليوبيةالعلمىمبصرعلى محمد سيد ناصر سماء181937

القليوبيةالعلمىمبصرمقلد محمد العزيز عبد محمد سميحه181938

القليوبيةالعلمىمبصررافع سليمان الفتاح عبد صابر شيماء181939

القليوبيةالعلمىمبصرالفيض ابو محمود السيد حسن الدين عالء عزيزه181940

القليوبيةالعلمىمبصرالغنى عبد المنعم عبد سامى فاطمه181941

القليوبيةالعلمىمبصرالحميد عبد المنعم عبد شاكر فاطمه181942

القليوبيةالعلمىمبصرسمك القادر عبد القادر عبد النبى عبد فاطمه181943

القليوبيةالعلمىمبصرضوه الرحمن عبد سعيد محمد فاطمه181944

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد عادل كاريمان181945

القليوبيةالعلمىمبصرسمك القادر عبد القادر عبد شحته مروه181946

القليوبيةالعلمىمبصرالعليم عبد لبيب السيد لبيب مريم181947

القليوبيةالعلمىمبصرعوض خليل بدراوى خليل مها181948

القليوبيةالعلمىمبصرعجالن الشافى عبد المحسن عبد الشافى عبد ناديه181949

القليوبيةالعلمىمبصرسليمه ابو فهمى حامد فهمى ناديه181950

القليوبيةالعلمىمبصرمنصور المؤمن عبد محمد عادل ندى181951

القليوبيةالعلمىمبصرالمقصود عبد الرؤف عبد حسين هبه181952

القليوبيةالعلمىمبصرطبل طه محمد خالد هدير181953

القليوبيةالعلمىمبصرعمار الغنى عبد الظاهر عبد حسانين هند181954

القليوبيةالعلمىمبصرالصعيدى غريب رمضان احمد ياسمين181955

القليوبيةالعلمىمبصرالشافعى امين محمد رمضان اسراء181956

القليوبيةالعلمىمبصرخليل مرسى سعيد اسماء181957

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود حسن محمود االء181958

القليوبيةالعلمىمبصرصقر طه الظاهر عبد عماد امانى181959

القليوبيةالعلمىمبصرعلى رجب فاروق حسن ايه181960

القليوبيةالعلمىمبصرمنصور محمود محمد محمود ايه181961

القليوبيةالعلمىمبصرحريشه حسن محمد سالم ايمان181962

القليوبيةالعلمىمبصرعلى الحاج على احمد على ايمان181963
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ن612القناطر/ ف

ن584القناطر/ ف

راسبالقناطر/ ف

ن466القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن514القناطر/ ف

راسبالقناطر/ ف

ن581القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن625القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن381القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

راسبالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن391القناطر/ ف

ن405القناطر/ ف

ن475القناطر/ ف

ن562القناطر/ ف

ن619القناطر/ ف

ن556القناطر/ ف

ن559القناطر/ ف

ن487القناطر/ ف

راسبالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن590القناطر/ ف

ن512القناطر/ ف

ن540القناطر/ ف

ن604القناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ن610البرادعة/ ف

ن601البرادعة/ ف

ن599البرادعة/ ف

ن619البرادعة/ ف

ثانالبرادعة/ ف

ن627البرادعة/ ف

ن561البرادعة/ ف

ن616البرادعة/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصربدر محمد محمود خالد حنان181964

القليوبيةالعلمىمبصرعقل محمود هللا عبد مسعد دينا181965

القليوبيةالعلمىمبصردعبس محمد نصر سيد رحاب181966

القليوبيةالعلمىمبصرالدين شرف حسن محمد ابراهيم رنا181967

القليوبيةالعلمىمبصراحمد محمود خلف اشرف شروق181968

القليوبيةالعلمىمبصررواش عوض على عاشور شيماء181969

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمد سيد على مريم181970

القليوبيةالعلمىمبصرعلى دسوقى احمد احمد هللا منه181971

القليوبيةالعلمىمبصركبله ابو ابراهيم العزيز عبد ياسمين181972

القليوبيةالعلمىمبصرعواد ابو فرج يوسف الحميد عبد احالم181973

القليوبيةالعلمىمبصرالعواديه احمد محمد جميل اسراء181974

القليوبيةالعلمىمبصرالعال عبد غازى هللا عبد اسراء181975

القليوبيةالعلمىمبصرعبيد حسانين فاروق احمد اسماء181976

القليوبيةالعلمىمبصرسالم المنعم عبد جمال اسماء181977

القليوبيةالعلمىمبصرالدهان الرازق عبد الحليم عبد حسن اسماء181978

القليوبيةالعلمىمبصرالنجار عيد احمد صابر اسماء181979

القليوبيةالعلمىمبصرمرسى ذكى سيد مسعد اسماء181980

القليوبيةالعلمىمبصرمحمدى حسين محمدى اميره181981

القليوبيةالعلمىمبصرالعاطى عبد شبانه اسماعيل محمد ايه181982

القليوبيةالعلمىمبصرالجمل الغنى عبد محمد صالح تبارك181983

القليوبيةالعلمىمبصرالحميد عبد الغنى عبد شعبان محمد تسنيم181984

القليوبيةالعلمىمبصرالنور ابو محمد حسن ياسر تقى181985

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان الرازق عبد السالم عبد يحيى تقى181986

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد خليل مجدى جهاد181987

القليوبيةالعلمىمبصرجميل حسن محمد حسن دينا181988

القليوبيةالعلمىمبصرالغنى عبد حسين عواد دينا181989

القليوبيةالعلمىمبصرحميده ربيع الغفار عبد ربيع رحاب181990

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد فاروق السيد رحمه181991

القليوبيةالعلمىمبصرالبلقصى محمد مسعود صبحى خالد رحمه181992

القليوبيةالعلمىمبصرهزاع الحليم عبد عواض الحميد عبد رحمه181993

القليوبيةالعلمىمبصرالمصرى الحميد عبد الجليل عبد رضا رضوه181994

القليوبيةالعلمىمبصرندا محمد صالح صابر رضوى181995

القليوبيةالعلمىمبصررفاعى شعبان النبى عبد روحيه181996

القليوبيةالعلمىمبصرالفرماوى سيد النصر ابو صالح روضه181997

القليوبيةالعلمىمبصراحمد على احمد زينب181998

القليوبيةالعلمىمبصرشرعان حسن فاروق مجدى زينب181999

القليوبيةالعلمىمبصرامام احمد طه ساره182000

القليوبيةالعلمىمبصرصالح محمد احمد طه ساره182001

القليوبيةالعلمىمبصربطاح سيد سيد هللا عطا سميه182002

القليوبيةالعلمىمبصرمبروك عبده سالمه اسامه سميره182003

القليوبيةالعلمىمبصرعيسى الحليم عبد محمد هانى صفا182004

القليوبيةالعلمىمبصرالحميد عبد طلبه احمد علياء182005
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ن583البرادعة/ ف

ن617البرادعة/ ف

ثانالبرادعة/ ف

ن628البرادعة/ ف

ثانالبرادعة/ ف

ن433البرادعة/ ف

ن629البرادعة/ ف

ن420البرادعة/ ف

ن584البرادعة/ ف

ثانقليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

راسبقليوب/ ف

ن430قليوب/ ف

ن477قليوب/ ف

ن634قليوب/ ف

ن517قليوب/ ف

ن559قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن421قليوب/ ف

ن513قليوب/ ف

ن449قليوب/ ف

راسبقليوب/ ف

ن546قليوب/ ف

ن410قليوب/ ف

ن617قليوب/ ف

ن416قليوب/ ف

ن489قليوب/ ف

ن419قليوب/ ف

ن552قليوب/ ف

ن550قليوب/ ف

راسبقليوب/ ف

ن533قليوب/ ف

ن568قليوب/ ف

ن532قليوب/ ف

ن530قليوب/ ف

ن464قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن461قليوب/ ف

ن500قليوب/ ف

ن526قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصرزيد ابو احمد حسن الزهراء فاطمه182006

القليوبيةالعلمىمبصرحرب ابراهيم محمد جمال فاطمه182007

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد محمد المجيد عبد شريف فاطمه182008

القليوبيةالعلمىمبصردياب صبيح رمضان محمدى فاطمه182009

القليوبيةالعلمىمبصرمعوض ابراهيم معوض فاطمه182010

القليوبيةالعلمىمبصرتوفيق النبى عبد فتوح فاطمه182011

القليوبيةالعلمىمبصرحسين محمود اسماعيل سيد فايزه182012

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد يوسف سعيد مديحه182013

القليوبيةالعلمىمبصرالدهان السالم عبد حسين عصام مديحه182014

القليوبيةالعلمىمبصرفرج شافعى فرج جمال مروه182015

القليوبيةالعلمىمبصرالنبى عبد هللا فتح هللا فتح مريم182016

القليوبيةالعلمىمبصراحمد النبى حسب سعد محمد مريم182017

القليوبيةالعلمىمبصرالحى عبد نبهان العاطى عبد منار182018

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد ابراهيم حسين منال182019

القليوبيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد فاروق ايمن هللا منه182020

القليوبيةالعلمىمبصرالنبى عبد محمدى زكريا عصام مياده182021

القليوبيةالعلمىمبصرالفاوى صابر عبده النبى عبد نورهان182022

القليوبيةالعلمىمبصرعثمان الفتاح عبد سليمان صابر هاجر182023

القليوبيةالعلمىمبصرالنجار احمد حسن خالد ورده182024

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمود الفتاح عبد وسام182025

القليوبيةالعلمىمبصرالنجار طه الحميد عبد اشرف ياسمين182026

القليوبيةالعلمىمبصرالمصطهى المجيد عبد عرفه ربيع ابتهال182027

القليوبيةالعلمىمبصرعتلم ابراهيم الغفار عبد كامل اسماء182028

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد عباس محمد ايهاب االء182029

القليوبيةالعلمىمبصرالصيفى على الحميد عبد خالد ايه182030

القليوبيةالعلمىمبصرسعد محمد نوح زكريا جهاد182031

القليوبيةالعلمىمبصرحسين محمد عيد محمد جهاد182032

القليوبيةالعلمىمبصرسعد محمد نوح المجيد عبد دعاء182033

القليوبيةالعلمىمبصرسيد السيد النعيم عبد سيد محمد سمه182034

القليوبيةالعلمىمبصراالطرش حامد محمد احمد شيماء182035

القليوبيةالعلمىمبصرالجلفى الرحمن عبد محمد عادل شيماء182036

القليوبيةالعلمىمبصرالجلفى ابراهيم عباس شعبان الزهراء فاطمه182037

القليوبيةالعلمىمبصرحسن سيد حسن طلعت فاطمه182038

القليوبيةالعلمىمبصرصالح على محمد رشدى عبده فاطمه182039

القليوبيةالعلمىمبصرالجلفى الرحمن عبد محمد سعيد مريم182040

القليوبيةالعلمىمبصرشلبى محمد كمال محمد نورهان182041

القليوبيةالعلمىمبصردويك ابو محمد ابراهيم احمد هاجر182042

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان محمد انور عادل والء182043

المنوفيةالعلمىمبصراللبودى السميع عبد سامح اسماء182044

المنوفيةالعلمىمبصرنصار حسن طارق اسماء182045

المنوفيةالعلمىمبصرعطوه احمد سالمان محمد امال182046

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل الحميد عبد ابراهيم هانى امنيه182047
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ثانقليوب/ ف

ن578قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن491قليوب/ ف

ن487قليوب/ ف

ن541قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن520قليوب/ ف

ن406قليوب/ ف

ن593قليوب/ ف

ن393قليوب/ ف

ن470قليوب/ ف

ن426قليوب/ ف

راسبقليوب/ ف

متخلفقليوب/ ف

ن445قليوب/ ف

ن449قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن399قليوب/ ف

ثانقليوب/ ف

ن604المنيرة/ ف

ن457المنيرة/ ف

ن548المنيرة/ ف

ن556المنيرة/ ف

ن608المنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

ن602المنيرة/ ف

ن582المنيرة/ ف

ن568المنيرة/ ف

ن531المنيرة/ ف

راسبالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ن497المنيرة/ ف

ن562المنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ثانالمنيرة/ ف

ن631الكوم شبين/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

متخلفالكوم شبين/ ف

راسبالكوم شبين/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرحموده الرحمن عبد حسن زينب182048

المنوفيةالعلمىمبصرالجزار الرؤف عبد ايهاب سلسبيل182049

المنوفيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد حسن السيد سلمى182050

المنوفيةالعلمىمبصرسليمان محمود عطا محمد شيماء182051

المنوفيةالعلمىمبصرقشقوش على ابراهيم فاطمه182052

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد حسن رجب منير الزهراء فاطمه182053

المنوفيةالعلمىمبصرسعد سويد ابراهيم الاله عبد مروه182054

المنوفيةالعلمىمبصربشره حافظ الفتاح عبد حماده منار182055

المنوفيةالعلمىمبصرالجندى الفتاح عبد ناصر ندى182056

المنوفيةالعلمىمبصرشلبى محمد العاطى عبد اشرف نورا182057

المنوفيةالعلمىمبصربدوى احمد احمد جمال هاجر182058

المنوفيةالعلمىمبصربدوى على على عادل هاجر182059

المنوفيةالعلمىمبصراحمد محمد السيد نجيب هاجر182060

المنوفيةالعلمىمبصرالفتاح عبد معوض سمير ابتسام182061

المنوفيةالعلمىمبصرخليل الخالق عبد حمدى احمد انجى182062

المنوفيةالعلمىمبصرالبربرى محمد محمد ايات182063

المنوفيةالعلمىمبصرالمالح الفتاح عبد محمد بسمله182064

المنوفيةالعلمىمبصرشكر عطيه محمد حبيبه182065

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد حموده جابر مجدى زينب182066

المنوفيةالعلمىمبصرعاشور محمد ابراهيم رضا سهيله182067

المنوفيةالعلمىمبصرشاهين محمد مصطفى سميه182068

المنوفيةالعلمىمبصرخطاب منصور عصام شمس182069

المنوفيةالعلمىمبصرعصيد خليفه حسين سعيد عائشه182070

المنوفيةالعلمىمبصرهللا نعمه فتحى سمير فاطمه182071

المنوفيةالعلمىمبصرمدين ابو احمد ابراهيم مشيره182072

المنوفيةالعلمىمبصرزغلول سعد حلمى محمد مريم182073

المنوفيةالعلمىمبصرالعزم ابو على مازن هللا منه182074

المنوفيةالعلمىمبصرعماره دراز ياسر مروه182075

المنوفيةالعلمىمبصرعليم العزيز عبد مروان مريم182076

المنوفيةالعلمىمبصرعليم العزيز عبد مروان منار182077

المنوفيةالعلمىمبصررمضان موسى محمود هللا منه182078

المنوفيةالعلمىمبصرسعد عطيه مصطفى ايمن نهى182079

المنوفيةالعلمىمبصرسالم رشاد محمد نوران182080

المنوفيةالعلمىمبصرعطا هللا عبد الدين حسام وداد182081

المنوفيةالعلمىمبصرالحلموش السيد السيد كرم ابتهال182082

المنوفيةالعلمىمبصرالوكيل محمد شحاته محمد االء182083

المنوفيةالعلمىمبصرالشاذلى على شعبان امانى182084

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد يعقوب شعبان حسين رباب182085

المنوفيةالعلمىمبصرالشنوانى السيد الخالق عبد رمضان رقيه182086

المنوفيةالعلمىمبصرسليم محمد سليم سلوان182087

المنوفيةالعلمىمبصرالنصر ابو محمد غريب سالم علياء182088

المنوفيةالعلمىمبصرشكر محمد احمد فاطمه182089
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ن562الكوم شبين/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

ن416الكوم شبين/ ف

راسبالكوم شبين/ ف

ن555الكوم شبين/ ف

ن474الكوم شبين/ ف

ن344الكوم شبين/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

راسبالنموذجى شبين/ ف

راسبالنموذجى شبين/ ف

ن451.5النموذجى شبين/ ف

ن547.5النموذجى شبين/ ف

ن612النموذجى شبين/ ف

ثانالنموذجى شبين/ ف

ن405النموذجى شبين/ ف

ن635النموذجى شبين/ ف

ثانالنموذجى شبين/ ف

ن481.5النموذجى شبين/ ف

ثانالنموذجى شبين/ ف

ثانالنموذجى شبين/ ف

ن589النموذجى شبين/ ف

ن612النموذجى شبين/ ف

ن591النموذجى شبين/ ف

ن562النموذجى شبين/ ف

ن555النموذجى شبين/ ف

ن570النموذجى شبين/ ف

ثانالنموذجى شبين/ ف

ثانالنموذجى شبين/ ف

راسبالنموذجى شبين/ ف

ن458باص شبرا/ ف

ن572باص شبرا/ ف

ن549باص شبرا/ ف

ن560باص شبرا/ ف

ن551.5باص شبرا/ ف

ن589باص شبرا/ ف

ثانباص شبرا/ ف

ن599باص شبرا/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرزيدان الرحمن عبد صبرى عزت مرفت182090

المنوفيةالعلمىمبصرالجليل عبد احمد سيد سعد احمد سيد نجاه182091

المنوفيةالعلمىمبصرزهران على محمد حسان نسمه182092

المنوفيةالعلمىمبصرالوكيل عباس الرحمن عبد امين هاجر182093

المنوفيةالعلمىمبصرشحاته محمد محمد السيد تقى182094

المنوفيةالعلمىمبصرحنيش هاشم مليجى رهف182095

المنوفيةالعلمىمبصرشومان الدسوقى علوى طارق زينب182096

المنوفيةالعلمىمبصرعدس على محمد سهيله182097

المنوفيةالعلمىمبصرسالم الرازق عبد محمد رضا شيماء182098

المنوفيةالعلمىمبصرالصياد الستار عبد مبارك ابتسام182099

المنوفيةالعلمىمبصربسيونى امام السيد ايناس182100

المنوفيةالعلمىمبصرصومع احمد سيد مهدى ناصر درداء182101

المنوفيةالعلمىمبصرالطنانى عثمان احمد سيد طه رقيه182102

المنوفيةالعلمىمبصرجميل احمد الفتاح عبد صبحى رقيه182103

المنوفيةالعلمىمبصرالفتاح عبد جوده الدين شمس شروق182104

المنوفيةالعلمىمبصرصقر ابراهيم مجدى ميار182105

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد شبل السيد هاجر182106

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى محمد رمضان اسماء182107

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى السيد فاروق ايه182108

المنوفيةالعلمىمبصرالزرقانى البارى عبد السيد ساره182109

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى محمد فتحى سميه182110

المنوفيةالعلمىمبصرالحناوى محمد شبل شيماء182111

المنوفيةالعلمىمبصرالصواف على ابراهيم محمد شيماء182112

المنوفيةالعلمىمبصرعثمان اللطيف عبد محمد الدين عالء يمنى182113

المنوفيةالعلمىمبصرالجبالى حامد شكرى حمدى اروى182114

المنوفيةالعلمىمبصرالسعداوى المجد ابو ابراهيم محفوظ اسماء182115

المنوفيةالعلمىمبصرالشناوى متولى صبحى ابراهيم افنان182116

المنوفيةالعلمىمبصرالجبالى حامد شكرى حمدى كلثوم ام182117

المنوفيةالعلمىمبصرشندى الحميد عبد محمد ياسر امل182118

المنوفيةالعلمىمبصريوسف السيد الفتاح عبد صالح اميره182119

المنوفيةالعلمىمبصرداود الحميد عبد زكى على اميره182120

المنوفيةالعلمىمبصرالديب محمد ابراهيم فؤاد بسمه182121

المنوفيةالعلمىمبصرالجندى النجا ابو الحميد عبد بكير صافيه182122

المنوفيةالعلمىمبصركركه على الحميد عبد حمدى عزيزه182123

المنوفيةالعلمىمبصرعصفور الفتاح عبد شاكر ايمن دعاء182124

المنوفيةالعلمىمبصرالنجار السيد ابراهيم محمود طارق فاطمه182125

المنوفيةالعلمىمبصرجمعه الفتاح عبد السيد الفتاح عبد منار182126

المنوفيةالعلمىمبصرمجاهد مجاهد سعد حماد منال182127

المنوفيةالعلمىمبصرمجاهد فهيم فتوح ربيع نورا182128

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد الدسوقى محمد الدسوقى اسراء182129

المنوفيةالعلمىمبصرالقمرى الباسط عبد السعود ابو سمير امنيه182130

المنوفيةالعلمىمبصرعيسوى حسين السيد السيد اميره182131
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ن448باص شبرا/ ف

ثانباص شبرا/ ف

ثانباص شبرا/ ف

ثانباص شبرا/ ف

ن519مليج/ ف

ثانمليج/ ف

ن561مليج/ ف

ن552مليج/ ف

ن619مليج/ ف

ن547الدالتون/ ف

ن610الدالتون/ ف

ن420الدالتون/ ف

ن579الدالتون/ ف

راسبالدالتون/ ف

ن432.5الدالتون/ ف

ن451الدالتون/ ف

ن574.5الدالتون/ ف

ن605البتانون/ ف

ن505.5البتانون/ ف

ن616.5البتانون/ ف

ن542البتانون/ ف

ثانالبتانون/ ف

ن469البتانون/ ف

ن409البتانون/ ف

راسبالحجر شنتنا/ ف

ن486الحجر شنتنا/ ف

ن521الحجر شنتنا/ ف

ثانالحجر شنتنا/ ف

ن577الحجر شنتنا/ ف

ن636الحجر شنتنا/ ف

ن582الحجر شنتنا/ ف

ثانالحجر شنتنا/ ف

راسبالحجر شنتنا/ ف

ن556الحجر شنتنا/ ف

ن507هالل كفر/ ف

ن518هالل كفر/ ف

ثانهالل كفر/ ف

ن523هالل كفر/ ف

ن554هالل كفر/ ف

ن609ابومشهور/ ف

ن595ابومشهور/ ف

ن554ابومشهور/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرشريف سليمان السيد اميره182132

المنوفيةالعلمىمبصرعبده العظيم عبد السيد حسين بسنت182133

المنوفيةالعلمىمبصرحرحور محمد ابراهيم ايمن سحر182134

المنوفيةالعلمىمبصرخسكيه ابو محمد محمد اسراء182135

المنوفيةالعلمىمبصرالدين جمال ابراهيم سعيد االء182136

المنوفيةالعلمىمبصرعصر احمد محمد الحميد عبد امينه182137

المنوفيةالعلمىمبصرهديه الحميد عبد مصطفى الحميد عبد تهانى182138

المنوفيةالعلمىمبصرعليوه ابو المقصود عبد ابراهيم فتحى جهاد182139

المنوفيةالعلمىمبصرالبربرى على محمد مصطفى زهراء182140

المنوفيةالعلمىمبصرعماره محمد محمود احمد زينب182141

المنوفيةالعلمىمبصريوسف ابو يوسف محمد خالد سجود182142

المنوفيةالعلمىمبصرالزلطه محمد اليزيد ابو محمد سوزان182143

المنوفيةالعلمىمبصرالسعداوى المنعم عبد ماهر فاتن182144

المنوفيةالعلمىمبصرالبربرى على محمد محمود هللا منه182145

المنوفيةالعلمىمبصرالعبد على محمد منى182146

المنوفيةالعلمىمبصرسالمه ابو على محمود ابراهيم ياسمين182147

المنوفيةالعلمىمبصريوسف الغفار عبد المؤمن عبد حسين اروى182148

المنوفيةالعلمىمبصرالحواله السميع عبد العليم عبد الحسناء182149

المنوفيةالعلمىمبصرنعمه محمد شعبان ابراهيم الشيماء182150

المنوفيةالعلمىمبصرالبدوى الرحمن عبد هالل صفيه182151

المنوفيةالعلمىمبصرالعاجز فهيم اشرف مريم182152

المنوفيةالعلمىمبصرجاد المعاطى ابو محمد سامى مريم182153

المنوفيةالعلمىمبصردياب على محمد مريم182154

المنوفيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد توفيق هاجر182155

المنوفيةالعلمىمبصرصالح المجد ابو الخالق عبد عمر اسراء182156

المنوفيةالعلمىمبصرالدين شمس ابراهيم الواحد عبد اميره182157

المنوفيةالعلمىمبصرالغنى عبد يحيى هانى االء182158

المنوفيةالعلمىمبصرجبه عواد العظيم عبد باسم ايمان182159

المنوفيةالعلمىمبصرحطب محمد محروس اشرف جنه182160

المنوفيةالعلمىمبصرالشاذلى موسى العظيم عبد مصطفى خلود182161

المنوفيةالعلمىمبصرالدسوقى ابراهيم على ربيع زهراء182162

المنوفيةالعلمىمبصرالعنين ابو محمد ذكى محمد زينب182163

المنوفيةالعلمىمبصرعلى احمد حشمت سجده182164

المنوفيةالعلمىمبصرالخير ابو مصطفى الوصال شعبان شيماء182165

المنوفيةالعلمىمبصرحنكو ابراهيم عزمى ابراهيم صابرين182166

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد السيد هللا عبد محمد فاطمه182167

المنوفيةالعلمىمبصرعنانى محمد وجيه فاطمه182168

المنوفيةالعلمىمبصرسلوم السيد المنعم عبد السيد فايزه182169

المنوفيةالعلمىمبصرفرج محمد العربى محمد فلاير182170

المنوفيةالعلمىمبصراحمد الحسينى رشدى هشام نبيله182171

المنوفيةالعلمىمبصرزهران احمد محمد الدين بهاء نور182172

المنوفيةالعلمىمبصرهالل وصال مليجى طارق نورهان182173



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6480

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبابومشهور/ ف

ثانابومشهور/ ف

ن539ابومشهور/ ف

ثانجنزور/ ف

ن611جنزور/ ف

ن525جنزور/ ف

ن424جنزور/ ف

ثانجنزور/ ف

ن585جنزور/ ف

ثانجنزور/ ف

ثانجنزور/ ف

ثانجنزور/ ف

راسبجنزور/ ف

ثانجنزور/ ف

ن455جنزور/ ف

ن526جنزور/ ف

ن428هورين/ ف

ثانهورين/ ف

ن647هورين/ ف

ثانهورين/ ف

ن453هورين/ ف

ثانهورين/ ف

ثانهورين/ ف

ن439هورين/ ف

ن442قويسنا/ ف

ن416قويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن473قويسنا/ ف

ن483قويسنا/ ف

ن405قويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن557قويسنا/ ف

ن547قويسنا/ ف

ن545قويسنا/ ف

ن583قويسنا/ ف

ن586قويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن437قويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن569قويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن527قويسنا/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6481

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنوفيةالعلمىمبصرالرمالوى هللا عبد حامد عاطف نيره182174

المنوفيةالعلمىمبصرالعيسوى محمد محمد السيد هاجر182175

المنوفيةالعلمىمبصرالجزار الحليم عبد بيومى هاجر182176

المنوفيةالعلمىمبصرالديرى فرج ذكى طلعت يمنى182177

المنوفيةالعلمىمبصراالشقر مرسى راغب انور ياسمين182178

المنوفيةالعلمىمبصرداود السيد صبحى اسراء182179

المنوفيةالعلمىمبصرمرسى السيد محمد مرسى اسماء182180

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد فؤاد سعيد ايمان182181

المنوفيةالعلمىمبصرالوهاب عبد ابراهيم خالد ايه182182

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الغفار عبد محمد عمر ايه182183

المنوفيةالعلمىمبصرخطاب محمد احمد محمود جهاد182184

المنوفيةالعلمىمبصرزايد السيد العزيز عبد صالح راحيل182185

المنوفيةالعلمىمبصرعطوه محمد جمال فاطمه182186

المنوفيةالعلمىمبصرموسى الحاج موسى محمد محمود فاطمه182187

المنوفيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد الفتاح عبد مروه182188

المنوفيةالعلمىمبصرعجور العال عبد العزيز عبد العزيز عبد منار182189

المنوفيةالعلمىمبصرمروان محمد ابراهيم العاطى عبد نسيبه182190

المنوفيةالعلمىمبصرالرازق عبد محمد الرازق عبد هند182191

المنوفيةالعلمىمبصرالبدوى محمد مصلحى العظيم عبد بسمه182192

المنوفيةالعلمىمبصرالبرى دويدار السيد سعيد سجود182193

المنوفيةالعلمىمبصرعلى حسن حسين محمد شيماء182194

المنوفيةالعلمىمبصرجمعه احمد سيد متولى محمود فاطمه182195

المنوفيةالعلمىمبصرالشافعى احمد الهادى عبد امين مى182196

المنوفيةالعلمىمبصرالجمل العزب ابراهيم احمد نهال182197

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد احمد السميع عبد فهمى هاجر182198

المنوفيةالعلمىمبصرالشبينى هللا عبد سعيد ايمان182199

المنوفيةالعلمىمبصرامام هللا عبد محمد ايمان182200

المنوفيةالعلمىمبصراحمد سيد جمعه اكرم ايه182201

المنوفيةالعلمىمبصرحجازى محمد محمد ساره182202

المنوفيةالعلمىمبصرالمحسن عبد فتحى عماد عايده182203

المنوفيةالعلمىمبصرالرب جاد السيد جاد قمر182204

المنوفيةالعلمىمبصرحسن حماد محمد احالم182205

المنوفيةالعلمىمبصرعوض يوسف محمد اسماء182206

المنوفيةالعلمىمبصرسليم سليمان عميره امل182207

المنوفيةالعلمىمبصرعوض الفتاح عبد احمد ايه182208

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد رشيد شريف ايه182209

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد على ابراهيم حفصه182210

المنوفيةالعلمىمبصرخليل زكى الفتاح عبد ابراهيم سماح182211

المنوفيةالعلمىمبصرحميده الجواد عبد محمد سمر182212

المنوفيةالعلمىمبصرمسعود احمد كمال صفيه182213

المنوفيةالعلمىمبصرعلى التهامى احمد اشرف مريم182214

المنوفيةالعلمىمبصرفرج ابراهيم سعيد منه182215
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ن530.5قويسنا/ ف

ن425.5قويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن449قويسنا/ ف

ن548قويسنا/ ف

ن533الرمل عرب/ ف

ن589الرمل عرب/ ف

ن524الرمل عرب/ ف

ثانالرمل عرب/ ف

ثانالرمل عرب/ ف

ن494الرمل عرب/ ف

ن421الرمل عرب/ ف

ن550الرمل عرب/ ف

ن536الرمل عرب/ ف

ثانالرمل عرب/ ف

ثانالرمل عرب/ ف

ن603الرمل عرب/ ف

متخلفالرمل عرب/ ف

ن594بخوم شبرا/ ف

ن395بخوم شبرا/ ف

ثانبخوم شبرا/ ف

ن501بخوم شبرا/ ف

ن497بخوم شبرا/ ف

ن376بخوم شبرا/ ف

ن477بخوم شبرا/ ف

ن436برة ميت/ ف

ن594برة ميت/ ف

ن520برة ميت/ ف

ن587برة ميت/ ف

ن583برة ميت/ ف

ن549برة ميت/ ف

ن533دملو منشأة/ ف

ثاندملو منشأة/ ف

ن535دملو منشأة/ ف

ن438دملو منشأة/ ف

ثاندملو منشأة/ ف

ن435دملو منشأة/ ف

ن391دملو منشأة/ ف

ن469دملو منشأة/ ف

ن606دملو منشأة/ ف

ن572دملو منشأة/ ف

ن590دملو منشأة/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6483

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنوفيةالعلمىمبصرندا محمد محمد العابدين زين ناريمان182216

المنوفيةالعلمىمبصرعلى حسن على احمد يارا182217

المنوفيةالعلمىمبصرالغندور احمد سيد محمد اسماء182218

المنوفيةالعلمىمبصرنعيم وهبه حمدى اسماء182219

المنوفيةالعلمىمبصرشطيرى محمد احمد اسماء182220

المنوفيةالعلمىمبصرنصار الوارث عبد اسامه افنان182221

المنوفيةالعلمىمبصرالنورى محمد المنعم عبد ايمان182222

المنوفيةالعلمىمبصرالجروانى المنعم عبد حسن امينه182223

المنوفيةالعلمىمبصرفهمى فراج محمد امنيه182224

المنوفيةالعلمىمبصرالدين سيف مصطفى مصطفى رحمه182225

المنوفيةالعلمىمبصرزايد حسنى محمد ساره182226

المنوفيةالعلمىمبصربلوز عطيه لسيد سلوى182227

المنوفيةالعلمىمبصرالبنا حسن محمد شيماء182228

المنوفيةالعلمىمبصربخيت الستار عبد محمد هللا منه182229

المنوفيةالعلمىمبصرالفار صالح السيد مريم182230

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى حسن مصطفى هاجر182231

المنوفيةالعلمىمبصرخضره ابو عنتر مصطفى هدى182232

المنوفيةالعلمىمبصرسويلم محمد اشرف اسراء182233

المنوفيةالعلمىمبصرالصاوى ابراهيم محمد اسراء182234

المنوفيةالعلمىمبصرالديهى عامر صبحى امانى182235

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد عيسوى فوزى امانى182236

المنوفيةالعلمىمبصرالمسلوت محمد احمد ايات182237

المنوفيةالعلمىمبصرالواعر سعد محمد ايه182238

المنوفيةالعلمىمبصرالديب على محروس ايه182239

المنوفيةالعلمىمبصردرويش ابو احمد حمدى ايمان182240

المنوفيةالعلمىمبصرشحاته احمد صالح ايمان182241

المنوفيةالعلمىمبصرالجود ابو محمد العزيز عبد ايمان182242

المنوفيةالعلمىمبصريونس المجيد عبد محمد ايمان182243

المنوفيةالعلمىمبصرحسين محمود محسن ايمان182244

المنوفيةالعلمىمبصرشحاته رمضان رمضان ايناس182245

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود محمد نبيل محمد تسنيم182246

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى محمد ياسر تسنيم182247

المنوفيةالعلمىمبصرحسوبه محمد حمدى دعاء182248

المنوفيةالعلمىمبصرهوله المولى عبد رضا رحمه182249

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عطا العزيز عبد رمضان رواء182250

المنوفيةالعلمىمبصرالعبد مصلحى رشاد احمد روضه182251

المنوفيةالعلمىمبصرالمسير رمضان جمال ساره182252

المنوفيةالعلمىمبصرسالم العنين ابو رمضان شاديه182253

المنوفيةالعلمىمبصرالفرماوى الواحد عبد محفوظ شيماء182254

المنوفيةالعلمىمبصرسالم ابو احمد محمود شيماء182255

المنوفيةالعلمىمبصررمضان موسى محمد شيماء182256

المنوفيةالعلمىمبصرالفرماوى الحكيم عبد محمد شيماء182257
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ن576دملو منشأة/ ف

ثاندملو منشأة/ ف

ن541تال/ ف

ثانتال/ ف

راسبتال/ ف

ثانتال/ ف

ن438تال/ ف

ن577تال/ ف

ن556.5تال/ ف

ثانتال/ ف

ن565تال/ ف

ن454تال/ ف

ثانتال/ ف

ن385تال/ ف

ن403تال/ ف

ن567تال/ ف

ن610.5تال/ ف

ن493زرقان/ ف

ن496زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ن531زرقان/ ف

ن609زرقان/ ف

ن416زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ن422زرقان/ ف

ن560زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ن556زرقان/ ف

ن562.5زرقان/ ف

ن522.5زرقان/ ف

ن443.5زرقان/ ف

ن440زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ن480زرقان/ ف

ن589زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ن396زرقان/ ف

ن566زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرريه ابو السيد محمود غاده182258

المنوفيةالعلمىمبصروحشه شلبى رمضان فاطمه182259

المنوفيةالعلمىمبصرصالح السالم عبد محمود فاطمه182260

المنوفيةالعلمىمبصرالال عبد صبرى سعيد فتحيه182261

المنوفيةالعلمىمبصرسعيد مرسى اليزيد ابو ليلى182262

المنوفيةالعلمىمبصرالشناوى الموجود عبد محمد مريم182263

المنوفيةالعلمىمبصرالحلو الحميد عبد احمد هللا منه182264

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عطا احمد العزيز عبد منار182265

المنوفيةالعلمىمبصرالمراكبى حسن فوزى مها182266

المنوفيةالعلمىمبصرشعبان الوارث عبد محمد ميمونه182267

المنوفيةالعلمىمبصررميح شحاته شحاته نيره182268

المنوفيةالعلمىمبصرمؤمن محمد سمير هدير182269

المنوفيةالعلمىمبصرعطى ابراهيم الرسول عبد هند182270

المنوفيةالعلمىمبصرالجمصى على خالد والء182271

المنوفيةالعلمىمبصرالتليتى السيد السالم عبد ياسمين182272

المنوفيةالعلمىمبصرالال عبد هللا عبد محمد ياسمين182273

المنوفيةالعلمىمبصرعالم حامد صابر اسراء182274

المنوفيةالعلمىمبصرالعدوى احمد عادل اسراء182275

المنوفيةالعلمىمبصرشاهين محمد محمود اسراء182276

المنوفيةالعلمىمبصرغنام محمد احمد ايمان182277

المنوفيةالعلمىمبصرعامر يوسف الحميد عبد بسنت182278

المنوفيةالعلمىمبصرحماد محمد على حبيبه182279

المنوفيةالعلمىمبصرالحملى ابراهيم السالم عبد اسعد ندى182280

المنوفيةالعلمىمبصرصليع الفضل ابو ايمن اسراء182281

المنوفيةالعلمىمبصرالنجا ابو الغنى عبد صالح اسراء182282

المنوفيةالعلمىمبصرالحافظ عبد امين عزت اسراء182283

المنوفيةالعلمىمبصرسودى السيد على اسراء182284

المنوفيةالعلمىمبصرعيد محمد سعيد اسماء182285

المنوفيةالعلمىمبصرعيد السيد حمدى امانى182286

المنوفيةالعلمىمبصرالسخاوى محمد ابراهيم ايمان182287

المنوفيةالعلمىمبصرالسيسى السيد جمال ايمان182288

المنوفيةالعلمىمبصرالدين سعد المعطى عبد محمد حبيبه182289

المنوفيةالعلمىمبصرهللا خلف السيد سامى دنيا182290

المنوفيةالعلمىمبصرعوض الرحمن عبد محمد رحمه182291

المنوفيةالعلمىمبصربالل سعد خالد زينب182292

المنوفيةالعلمىمبصريوسف ابو حسن عماد ساره182293

المنوفيةالعلمىمبصرالنفيلى شبل اشرف سميحه182294

المنوفيةالعلمىمبصرجاد ابراهيم احمد الحليم عبد مريم182295

المنوفيةالعلمىمبصرالسقا ابراهيم الفتاح عبد مى182296

المنوفيةالعلمىمبصرسويدان ابراهيم على هبه182297

المنوفيةالعلمىمبصردغيش الفتاح عبد احمد ايات182298

المنوفيةالعلمىمبصرعلى السيد المحسن عبد ايمن ايه182299
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ثانزرقان/ ف

ن617زرقان/ ف

ن425زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ن535.5زرقان/ ف

ن454زرقان/ ف

ن510.5زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ن616زرقان/ ف

ن542زرقان/ ف

راسبزرقان/ ف

ن452زرقان/ ف

راسبزرقان/ ف

ن555.5زرقان/ ف

ن592زرقان/ ف

ثانزنارة/ ف

ثانزنارة/ ف

ثانزنارة/ ف

ثانزنارة/ ف

ن516زنارة/ ف

ثانزنارة/ ف

ن439زنارة/ ف

ثاندلكة طوخ/ ف

ن498.5دلكة طوخ/ ف

ن548دلكة طوخ/ ف

ن586دلكة طوخ/ ف

ثاندلكة طوخ/ ف

ثاندلكة طوخ/ ف

ن554.5دلكة طوخ/ ف

ن598.5دلكة طوخ/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

ن575دلكة طوخ/ ف

ثاندلكة طوخ/ ف

ن624دلكة طوخ/ ف

ن554.5دلكة طوخ/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

ن456دلكة طوخ/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

ن440.5دلكة طوخ/ ف

ثانالشهداء/ ف

ن523الشهداء/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرعوده احمد جوده ايه182300

المنوفيةالعلمىمبصرالال عبد محمد سالم الزهراء182301

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى محمد انور اشجان182302

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى محمد انور الحان182303

المنوفيةالعلمىمبصرالعبد الحميد عبد شوقى امل182304

المنوفيةالعلمىمبصرسعد الرحمن عبد مصطفى حبيبه182305

المنوفيةالعلمىمبصرعرب ابو احمد محمود حبيبه182306

المنوفيةالعلمىمبصررمضان الرحمن عبد محمد رحاب182307

المنوفيةالعلمىمبصرالوهاب عبد السيد ياسين رحاب182308

المنوفيةالعلمىمبصرالقاضى المقصود عبد احمد ابراهيم رحمه182309

المنوفيةالعلمىمبصردغيش الفتاح عبد احمد غاده182310

المنوفيةالعلمىمبصرشرف طه مجدى فداء182311

المنوفيةالعلمىمبصربلح محمد ماهر فرح182312

المنوفيةالعلمىمبصرالعبد محمد عادل مريم182313

المنوفيةالعلمىمبصرحنيش محمد احمد ياسمين182314

المنوفيةالعلمىمبصرحماد ابراهيم احمد يسر182315

المنوفيةالعلمىمبصرالجندى ابراهيم نصر ابتسام182316

المنوفيةالعلمىمبصرالدراجيلى محمد احمد اسماء182317

المنوفيةالعلمىمبصرالغنام محمود محمد اسماء182318

المنوفيةالعلمىمبصرالخولى محمود احمد امال182319

المنوفيةالعلمىمبصرالجوهرى المنعم عبد محمد امانى182320

المنوفيةالعلمىمبصرفروات محمود عاصم امنيه182321

المنوفيةالعلمىمبصرالخولى احمد محمود اميره182322

المنوفيةالعلمىمبصرجمعه فوزى مصطفى اميره182323

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عطا محمد غباشى ايه182324

المنوفيةالعلمىمبصرشاهين هللا فتح احمد ايمان182325

المنوفيةالعلمىمبصرالبارى عبد محمد رضا ايمان182326

المنوفيةالعلمىمبصراحمد سيد الباقى عبد سعيد ايمان182327

المنوفيةالعلمىمبصرالهوارى العزيز عبد محمد ايمان182328

المنوفيةالعلمىمبصرمهره ابو اسماعيل احمد بسمه182329

المنوفيةالعلمىمبصرشراره محمد العزيز عبد بسمه182330

المنوفيةالعلمىمبصرالعقباوى احمد طلعت تسنيم182331

المنوفيةالعلمىمبصرالعاصى سعد مصطفى رانيا182332

المنوفيةالعلمىمبصرقبالى السالم عبد الحميد عبد محمد رحاب182333

المنوفيةالعلمىمبصرحسين على حمدى رحاب182334

المنوفيةالعلمىمبصرالهجين احمد سميح رحاب182335

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد محمد ريم182336

المنوفيةالعلمىمبصرالهجين ابراهيم رجب ريهام182337

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد احمد زينب182338

المنوفيةالعلمىمبصرالشيخ محمد شحاته ساره182339

المنوفيةالعلمىمبصرالفقى رجب هللا فتح ساره182340

المنوفيةالعلمىمبصرهللا خلف القادر عبد محفوظ سلمى182341
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ثانالشهداء/ ف

ثانالشهداء/ ف

راسبالشهداء/ ف

ن433الشهداء/ ف

ثانالشهداء/ ف

ن606الشهداء/ ف

ن545الشهداء/ ف

ن537الشهداء/ ف

ن584الشهداء/ ف

راسبالشهداء/ ف

ثانالشهداء/ ف

ثانالشهداء/ ف

ن546الشهداء/ ف

ن618الشهداء/ ف

ن608الشهداء/ ف

ن573الشهداء/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن514دراجيل/ ف

ن594دراجيل/ ف

ن583دراجيل/ ف

ن580دراجيل/ ف

ن469دراجيل/ ف

ن464دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن605دراجيل/ ف

ن389دراجيل/ ف

ن449دراجيل/ ف

ن560دراجيل/ ف

ن579دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن514دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن519دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن447دراجيل/ ف

ن462دراجيل/ ف

ن423دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن574دراجيل/ ف

ن404دراجيل/ ف

ن533دراجيل/ ف

ن433دراجيل/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرالطوخى اليزيد ابو شوقى سها182342

المنوفيةالعلمىمبصرالشيخ محمود خالد سهيله182343

المنوفيةالعلمىمبصرشحاته فتحى صالح شيماء182344

المنوفيةالعلمىمبصرناجى مرسى محمد شيماء182345

المنوفيةالعلمىمبصرالشيخ احمد رجب فايزه182346

المنوفيةالعلمىمبصرموسى الحميد عبد محمود مايا182347

المنوفيةالعلمىمبصرعرب الفتاح عبد السيد ملك182348

المنوفيةالعلمىمبصرعيد العزيز عبد رمضان ناديه182349

المنوفيةالعلمىمبصرفوده السالم عبد مبروك محمود ندى182350

المنوفيةالعلمىمبصرالسقا محمد صالح نورهان182351

المنوفيةالعلمىمبصرهللا فتح توفيق فايز هاجر182352

المنوفيةالعلمىمبصرالغنام الحميد عبد محمد هبه182353

المنوفيةالعلمىمبصرالخولى محمد السيد يمنى182354

المنوفيةالعلمىمبصرعثمان حسين هللا عبد ايه182355

المنوفيةالعلمىمبصردياب رمضان عمر ايه182356

المنوفيةالعلمىمبصرالعباسى احمد سيد الناصر عبد ابرار182357

المنوفيةالعلمىمبصريوسف ابو عزمى محمود مدحت امنيه182358

المنوفيةالعلمىمبصرالعنين ابو عمر مبروك احمد اميره182359

المنوفيةالعلمىمبصرالصعيدى العاطى عبد عيد ساره182360

المنوفيةالعلمىمبصرعثمان البكرى عمر ايمن سما182361

المنوفيةالعلمىمبصرعثمان محمد عثمان عماد منى182362

المنوفيةالعلمىمبصرعثمان محمد السيد عثمان ناهد182363

المنوفيةالعلمىمبصرحماد الفتوح ابو شبل نورهان182364

المنوفيةالعلمىمبصرحماد الحميد عبد محمد ابرار182365

المنوفيةالعلمىمبصرحالوه ابو احمد عزمى اسراء182366

المنوفيةالعلمىمبصرقنديل الفتاح عبد مصطفى اسراء182367

المنوفيةالعلمىمبصرموسى ربه عبد ماهر االء182368

المنوفيةالعلمىمبصرهاشم محمد جمال ايمان182369

المنوفيةالعلمىمبصراالعرج محمد حامد ايه182370

المنوفيةالعلمىمبصربدور محمد على حسناء182371

المنوفيةالعلمىمبصرالفوال اسماعيل احمد رندا182372

المنوفيةالعلمىمبصرالمنسى محمد احمد زينب182373

المنوفيةالعلمىمبصرعماره محمود حامد ساره182374

المنوفيةالعلمىمبصرعيش ابو محروس محمد شيماء182375

المنوفيةالعلمىمبصرالسعدنى السيد حاتم فاطمه182376

المنوفيةالعلمىمبصرحجازى محمود حماده مروه182377

المنوفيةالعلمىمبصرالسعدنى السيد احمد مفيده182378

المنوفيةالعلمىمبصرمقلد مصطفى محمود منال182379

المنوفيةالعلمىمبصرالفتاح عبد مصطفى العزيز عبد منير ندى182380

المنوفيةالعلمىمبصرالسعدنى السيد عماد نهى182381

المنوفيةالعلمىمبصرالسيسى هللا عبد محمد وفاء182382

المنوفيةالعلمىمبصرالحرقانى السيد الهادى عبد ياسمين182383
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ن458دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن580دراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ن390دراجيل/ ف

ن563دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

راسبدراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن581دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن549قبلى سالمون/ ف

ن486قبلى سالمون/ ف

ن398قبلى سالمون/ ف

راسبقبلى سالمون/ ف

ن587قبلى سالمون/ ف

راسبقبلى سالمون/ ف

ن602قبلى سالمون/ ف

ن479قبلى سالمون/ ف

راسبقبلى سالمون/ ف

راسبقبلى سالمون/ ف

ثانبشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

ن446بشتامى/ ف

ن469بشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

راسببشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

راسببشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

راسببشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

ثانبشتامى/ ف

ن552بشتامى/ ف

ن483بشتامى/ ف

راسببشتامى/ ف

راسببشتامى/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرجبر حداد كمال ابرار182384

المنوفيةالعلمىمبصرخاطر الوارث عبد مجدى ايه182385

المنوفيةالعلمىمبصرخاطر الوارث عبد مجدى اسراء182386

المنوفيةالعلمىمبصرالجزار محروس محمود ايمان182387

المنوفيةالعلمىمبصرالبارودى محمد محمد خديجه182388

المنوفيةالعلمىمبصرزيد ابو حامد احمد سهيله182389

المنوفيةالعلمىمبصرالعشماوى محمد سعيد سهيله182390

المنوفيةالعلمىمبصرنجم احمد رمضان رويدا182391

المنوفيةالعلمىمبصرالمليجى الغنى عبد محمد السيد اسراء182392

المنوفيةالعلمىمبصرغانم مبروك قطب الشيماء182394

المنوفيةالعلمىمبصرشبل الفتاح عبد وجيه االء182396

المنوفيةالعلمىمبصراالخناوى محمد رضا محمد بسمه182397

المنوفيةالعلمىمبصرمنصور المقصود عبد محمد حنان182398

المنوفيةالعلمىمبصرالطحطاوى سليمان جالل عال182399

المنوفيةالعلمىمبصرشلبى امين مبروك داليا182400

المنوفيةالعلمىمبصررمضان احمد نجاح ريهام182401

المنوفيةالعلمىمبصررمضان الجواد عبد حسن دعاء182402

المنوفيةالعلمىمبصرحنطور سعد شعبان دعاء182403

المنوفيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد سعيد ساره182404

المنوفيةالعلمىمبصرالشيخ صالح هللا عبد علياء182405

المنوفيةالعلمىمبصرجمعه محمد رجب فاطمه182406

المنوفيةالعلمىمبصرقشطه اسماعيل على فاطمه182407

المنوفيةالعلمىمبصرقشطه كامل عمر فاطمه182408

المنوفيةالعلمىمبصرخليل حسن محمود نجاه182409

المنوفيةالعلمىمبصرعثمان عسران يونس المنعم عبد ابتسام182411

المنوفيةالعلمىمبصرالسميع عبد السيد اشرف اسراء182412

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى العظيم عبد السيد امنيه182413

المنوفيةالعلمىمبصرالشيمى محمد احمد اميره182414

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى السيد سالم اسامه ايه182415

المنوفيةالعلمىمبصرعماره ابو عمر على السيد ايه182416

المنوفيةالعلمىمبصرشحاته فتحى محمد باسنت182417

المنوفيةالعلمىمبصرالشاذلى احمد العزيز عبد هللا عبد بسنت182418

المنوفيةالعلمىمبصرعفيفى محمد حماده حفصه182419

المنوفيةالعلمىمبصرحماد النصر سيف على محمد حكمت182420

المنوفيةالعلمىمبصرسليمان حلمى سليمان حنان182421

المنوفيةالعلمىمبصرعامر السيد عفت ياسر داليا182422

المنوفيةالعلمىمبصرحسن الونيس عبد فوزى دعاء182423

المنوفيةالعلمىمبصراالطير احمد الجليل عبد احمد دنيا182424

المنوفيةالعلمىمبصرالجليل عبد عفيفى الفتاح عبد محمد رحاب182425

المنوفيةالعلمىمبصرالجعبرى محمد رشاد محمد وجدى ساره182426

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى المحسن عبد محمد سهيله182427

المنوفيةالعلمىمبصرسعود حسنى الرحمن عبد شيماء182428



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6492

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن462عشما كفر/ ف

ن490عشما كفر/ ف

ن472عشما كفر/ ف

ن437عشما كفر/ ف

ن389عشما كفر/ ف

ن441عشما كفر/ ف

راسبعشما كفر/ ف

ن440عشما كفر/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

راسبالناعورة زاوية/ ف

ن514الناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

ن436الناعورة زاوية/ ف

ن381الناعورة زاوية/ ف

ن403الناعورة زاوية/ ف

ن414الناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

ن431الناعورة زاوية/ ف

ن444الناعورة زاوية/ ف

راسبالناعورة زاوية/ ف

راسبالناعورة زاوية/ ف

ن434الناعورة زاوية/ ف

ن469الناعورة زاوية/ ف

ن409الناعورة زاوية/ ف

ثانالباجور/ ف

ن434الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن494الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن564الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن585الباجور/ ف

ن477الباجور/ ف

ن633الباجور/ ف

ن550الباجور/ ف

ن551الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن547الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6493

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

المنوفيةالعلمىمبصرالزوكه احمد اللطيف عبد عادل فاطمه182429

المنوفيةالعلمىمبصرزغلول محمد المعبود عبد محمد مرام182430

المنوفيةالعلمىمبصردخانه احمد سيد على ابراهيم مريم182431

المنوفيةالعلمىمبصرعلى محمد طه السيد مريم182432

المنوفيةالعلمىمبصرالحصرى على زكريا مريم182433

المنوفيةالعلمىمبصرجعفر الفتوح ابو هللا عبد مريم182434

المنوفيةالعلمىمبصرزهير الجواد عبد حمدى كمال مريم182435

المنوفيةالعلمىمبصرالحنفى لطفى محمد منير مريم182436

المنوفيةالعلمىمبصرصبيحه سليمان السيد صبرى هللا منه182437

المنوفيةالعلمىمبصرقنديل العزيز عبد رمضان منه182438

المنوفيةالعلمىمبصركيوان ابراهيم على مها182439

المنوفيةالعلمىمبصرحسن الجواد عبد ابراهيم نجوى182440

المنوفيةالعلمىمبصرمرعى بيومى نهاد نسمه182441

المنوفيةالعلمىمبصرالشيمى محمد محمود نورا182442

المنوفيةالعلمىمبصرعلى محمد كرم نورهان182443

المنوفيةالعلمىمبصرمصطفى المقصود عبد مصطفى امجد هاجر182444

المنوفيةالعلمىمبصرجعفر الرحمن عبد شفيق هاجر182445

المنوفيةالعلمىمبصرالقمصان ابو الفتاح عبد صبرى عمرو هاجر182446

المنوفيةالعلمىمبصرالنادى العاطى عبد السيد فتحى هاجر182447

المنوفيةالعلمىمبصرعمر فتوح يوسف هاجر182448

المنوفيةالعلمىمبصرسعود حسنى حسين هدى182449

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد العزيز عبد ابراهيم تامر يارا182450

المنوفيةالعلمىمبصرالعويضى السيد صالح محمد انور اسماء182451

المنوفيةالعلمىمبصرحشيش الغفار عبد بيومى يوسف اسماء182452

المنوفيةالعلمىمبصرمحروس محمود شعبان رجب بركسام182453

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل مختار ممدوح بسنت182454

المنوفيةالعلمىمبصرسليم احمد نعيم عاصم ساره182455

المنوفيةالعلمىمبصرخليل محمد صابر محمد سلمى182456

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد الرحمن عبد مريم182457

المنوفيةالعلمىمبصرالحسينى محمد مصطفى مروه182458

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد قنديل الحفيظ عبد حسن هاجر182459

المنوفيةالعلمىمبصرخليل المولى عبد احمد ايه182460

المنوفيةالعلمىمبصرالوهاب عبد سعد فوزى الفت182461

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد احمد المعين عبد كلثوم ام182462

المنوفيةالعلمىمبصرحسين الديب الفتاح عبد محمد امينه182463

المنوفيةالعلمىمبصرحسن عفيفى حسن اسراء182464

المنوفيةالعلمىمبصرالرازق عبد محمود المعطى عبد اسراء182465

المنوفيةالعلمىمبصرالمهيوى رشاد محمد باسم بسمه182466

المنوفيةالعلمىمبصرالمهيمن عبد الجليل عبد المهيمن عبد جهاد182467

المنوفيةالعلمىمبصرضبش المهيمن عبد هللا عبد داليا182468

المنوفيةالعلمىمبصرشاهين المعبود عبد مفرح دعاء182469

المنوفيةالعلمىمبصرعبده محمد عماد رضوى182470
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راسبالباجور/ ف

ن605الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن554الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن505الباجور/ ف

ثانالباجور/ ف

ن535الباجور/ ف

راسبالباجور/ ف

ن379الباجور/ ف

ن579الباجور/ ف

راسبالباجور/ ف

ن546الباجور/ ف

ن493الباجور/ ف

ن634.5الباجور/ ف

ن526.5الباجور/ ف

ن509.5الباجور/ ف

راسبالباجور/ ف

ن547الباجور/ ف

ن403الباجور/ ف

راسبالباجور/ ف

ثانالضحاك سبك/ ف

ثانالضحاك سبك/ ف

ن454.5الضحاك سبك/ ف

ن548الضحاك سبك/ ف

ن514الضحاك سبك/ ف

ن514الضحاك سبك/ ف

ن424الضحاك سبك/ ف

ن528الضحاك سبك/ ف

راسبالضحاك سبك/ ف

ثانبهناى/ ف

ن450بهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ن486بهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ن510بهناى/ ف

ن522بهناى/ ف

ن429بهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ثانبهناى/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرمحمد حسن احمد ساره182471

المنوفيةالعلمىمبصرسليمان احمد هللا عبد سحر182472

المنوفيةالعلمىمبصررمضان محمد هللا عبد سامى سميه182473

المنوفيةالعلمىمبصرعجوه توفيق محمد صفيه182474

المنوفيةالعلمىمبصراحمد محمد مصطفى ضحى182475

المنوفيةالعلمىمبصربدر حسين حمدى عبير182476

المنوفيةالعلمىمبصرعمر الدين محى محمد فاتن182477

المنوفيةالعلمىمبصررمضان محمود عالء فاطمه182478

المنوفيةالعلمىمبصرعمر الدين محى هشام فرح182479

المنوفيةالعلمىمبصرموسى الحكيم عبد ياسر مروه182480

المنوفيةالعلمىمبصرهللا حسب شديد اكرم مريم182481

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد محمد سيد الرحمن عبد مريم182482

المنوفيةالعلمىمبصرموسى احمد شعبان احمد نورهان182483

المنوفيةالعلمىمبصرعفيفى الحليم عبد هيثم يارا182484

المنوفيةالعلمىمبصرالديب حسنين احمد احسان182485

المنوفيةالعلمىمبصرالغمرى الحميد عبد فوزى محمد حبيبه182486

المنوفيةالعلمىمبصراللطيف عبد العزيز عبد فتحى ساره182487

المنوفيةالعلمىمبصرحسن ربيع ناصر شيماء182488

المنوفيةالعلمىمبصرالباقى عبد على يوسف فاطمه182489

المنوفيةالعلمىمبصرسيف احمد امين على يارا182490

المنوفيةالعلمىمبصرالعال عبد البارى عبد ابراهيم اسراء182491

المنوفيةالعلمىمبصرالعطار محمود محمد ممدوح اسراء182492

المنوفيةالعلمىمبصرالجمل جابر احمد عماد اسماء182493

المنوفيةالعلمىمبصرمسعود سعيد صالح االء182494

المنوفيةالعلمىمبصردرويش محمد درويش احمد امينه182495

المنوفيةالعلمىمبصرعاشور ابو النبى عبد ايمن رانا182496

المنوفيةالعلمىمبصرالحامولى محمد عمرو رحمه182497

المنوفيةالعلمىمبصرعامر سليم عامر صبحى سماح182498

المنوفيةالعلمىمبصرفايد ابراهيم محمد هشام شروق182499

المنوفيةالعلمىمبصرالشنوانى محمد عيد مجدى عايده182500

المنوفيةالعلمىمبصرتركى ياسين على غاده182501

المنوفيةالعلمىمبصرالعشماوى على محسن فاطمه182502

المنوفيةالعلمىمبصرالبغدادى سالم محمد الدين عماد مريم182503

المنوفيةالعلمىمبصرعاشور ابو محمد محمود مريم182504

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمد مريم182505

المنوفيةالعلمىمبصرتركى التواب عبد محمود هللا منه182506

المنوفيةالعلمىمبصرالبغدادى سالم محمد الدين عماد مى182507

المنوفيةالعلمىمبصربصله سعيد محمود نهى182508

المنوفيةالعلمىمبصرالدحدحى كمال محمد نوره182509

المنوفيةالعلمىمبصركشك صابر مجدى هاجر182510

المنوفيةالعلمىمبصرجمعه حمدى هشام يمنى182511

المنوفيةالعلمىمبصرالمشطاوى مرعى سعيد خضر اسراء182512
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ن496بهناى/ ف

ن516بهناى/ ف

ن497بهناى/ ف

راسببهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ن437بهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ن535بهناى/ ف

راسببهناى/ ف

ن430بهناى/ ف

ن580بهناى/ ف

ثانبهناى/ ف

ن405بهناى/ ف

ن519مشيرف/ ف

ن491مشيرف/ ف

ن512.5مشيرف/ ف

ن537.5مشيرف/ ف

ن568مشيرف/ ف

ثانمشيرف/ ف

راسبمنوف/ ف

ن559منوف/ ف

راسبمنوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ن539منوف/ ف

ن541منوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ن515منوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ن505منوف/ ف

راسبمنوف/ ف

ن504منوف/ ف

ثانمنوف/ ف

ن466منوف/ ف

ن527منوف/ ف

ن536منوف/ ف

ن629منوف/ ف

راسبمنوف/ ف

ن438منوف/ ف

ن605منوف/ ف

ثانالكبرى فيشا/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصربدير الفتاح عبد رمضان اسراء182513

المنوفيةالعلمىمبصرعطا المعبود عبد مقبول وليد دعاء182514

المنوفيةالعلمىمبصرالباقى عبد حسانين سامى شيماء182515

المنوفيةالعلمىمبصرعبده بيومى المرضى عبد المرضى عبد لبنى182516

المنوفيةالعلمىمبصرنجم المرضى عبد وليد ندا182517

المنوفيةالعلمىمبصرعماره العاطى عبد عادل نورا182518

المنوفيةالعلمىمبصرالحسن ابو الغفار عبد مختار نيره182519

المنوفيةالعلمىمبصرالمنادى المعبود عبد بيومى االء182520

المنوفيةالعلمىمبصرالقاضى شفيق ياسر االء182521

المنوفيةالعلمىمبصرراغب نوح الرازق عبد اميره182522

المنوفيةالعلمىمبصربكر ابو عوض الباسط عبد ايه182523

المنوفيةالعلمىمبصرعليوه احمد محمد ايه182524

المنوفيةالعلمىمبصرحفيشه الحميد عبد محمد ايه182525

المنوفيةالعلمىمبصرالهوارى عمر احمد تحيه182526

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم السيد ساره182527

المنوفيةالعلمىمبصرحمد مجاهد سامى هانى نورهان182528

المنوفيةالعلمىمبصرملش زايد محمود هانم182529

المنوفيةالعلمىمبصرشحاته العزيز عبد المحسن عبد اسراء182530

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد خالد اسراء182531

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود نعيم ايمن ايمان182532

المنوفيةالعلمىمبصرغالى عطيه رأفت ايه182533

المنوفيةالعلمىمبصراحمد نصر منصور ايه182534

المنوفيةالعلمىمبصرخلف السيد فرج بسمه182535

المنوفيةالعلمىمبصرالدين نور فهيم جالل حلمى دعاء182536

المنوفيةالعلمىمبصرالجارحى السعود ابو شعبان سلمى182537

المنوفيةالعلمىمبصرغالى عطيه رأفت سمر182538

المنوفيةالعلمىمبصرسالمه نصر احمد شيماء182539

المنوفيةالعلمىمبصرالدناصورى مبروك محمد غنام شيماء182540

المنوفيةالعلمىمبصرناشى محمد عمر فاطمه182541

المنوفيةالعلمىمبصربدر اللطيف عبد فوزى منار182542

المنوفيةالعلمىمبصرالعليم عبد محمد مبروك هدى182543

المنوفيةالعلمىمبصرالمغربى محمد فتحى هدى182544

المنوفيةالعلمىمبصرمخلوف مدحت عاصم هناء182545

المنوفيةالعلمىمبصرالصابر عبد على مختار اسراء182546

المنوفيةالعلمىمبصرعرفه الونيس عبد محمود اسماء182547

المنوفيةالعلمىمبصرسلطان احمد سيد هللا عبد ايات182548

المنوفيةالعلمىمبصرالحامولى محمود مصطفى رانيا182549

المنوفيةالعلمىمبصرالشهاوى مجاهد حسين زينب182550

المنوفيةالعلمىمبصرالكريم عبد فرج محمد سمر182551

المنوفيةالعلمىمبصرالقصاص المنعم عبد محمود فاطمه182552

المنوفيةالعلمىمبصرخليفه خليفه المحسن عبد نورا182553

المنوفيةالعلمىمبصرسليم محمد ابراهيم ايه182554
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ثانالكبرى فيشا/ ف

راسبالكبرى فيشا/ ف

ن402الكبرى فيشا/ ف

ن600الكبرى فيشا/ ف

ثانالكبرى فيشا/ ف

ن559الكبرى فيشا/ ف

ثانالكبرى فيشا/ ف

ن615بهواش/ ف

ن575بهواش/ ف

ثانبهواش/ ف

ن503بهواش/ ف

ن534بهواش/ ف

ثانبهواش/ ف

ثانبهواش/ ف

ثانبهواش/ ف

ن578بهواش/ ف

ن614بهواش/ ف

ن461سلطان منشأة/ ف

ن618سلطان منشأة/ ف

ثانسلطان منشأة/ ف

ن601سلطان منشأة/ ف

ن535سلطان منشأة/ ف

ن393سلطان منشأة/ ف

ن502سلطان منشأة/ ف

ن559سلطان منشأة/ ف

ن609سلطان منشأة/ ف

ن575سلطان منشأة/ ف

ن636سلطان منشأة/ ف

ن459سلطان منشأة/ ف

ن599سلطان منشأة/ ف

ن612سلطان منشأة/ ف

ن519سلطان منشأة/ ف

ثانسلطان منشأة/ ف

ثانبالمشط/ ف

ن592بالمشط/ ف

ن428بالمشط/ ف

ثانبالمشط/ ف

ن524بالمشط/ ف

ن398بالمشط/ ف

ن412بالمشط/ ف

ن477بالمشط/ ف

ن581رزين زاوية/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرسالمه ابو فرج على بسمه182555

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم عمران خليفه ساره182556

المنوفيةالعلمىمبصرعالم محمد سعودى علياء182557

المنوفيةالعلمىمبصرعيسى احمد سعيد مروه182558

المنوفيةالعلمىمبصرالسامونى صالح اشرف منار182559

المنوفيةالعلمىمبصرالعليمى نصر طه رمضان اروى182560

المنوفيةالعلمىمبصرعيد مشحوت محمد اسراء182561

المنوفيةالعلمىمبصردسوقى العزيز عبد جميل اسماء182562

المنوفيةالعلمىمبصرعلى احمد خالد اسماء182563

المنوفيةالعلمىمبصرهيكل الحليم عبد الصادق عبد الحليم عبد اسماء182564

المنوفيةالعلمىمبصرشاكر الدين نور ابراهيم االء182565

المنوفيةالعلمىمبصرعلى احمد اسماعيل االء182566

المنوفيةالعلمىمبصرعلى محمد عريان رضا االء182567

المنوفيةالعلمىمبصرالقناوى عوض سمير االء182568

المنوفيةالعلمىمبصرسالمه بكر ابو هللا عبد ايمان182569

المنوفيةالعلمىمبصرهاشم السيد محمد محمد ايه182570

المنوفيةالعلمىمبصرفرج محمد رزق ابراهيم تسنيم182571

المنوفيةالعلمىمبصرالجواد عبد مندور ابو محمد صبحى جهاد182572

المنوفيةالعلمىمبصرالقزاز العال عبد عزت العزيز عبد جهاد182573

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد عبد الخير عبد محمود رانيا182574

المنوفيةالعلمىمبصرالقاضى احمد شبل رحاب182575

المنوفيةالعلمىمبصرزينه بدير محمد محمد ريحانه182576

المنوفيةالعلمىمبصرضيف دريس محمد زهره182577

المنوفيةالعلمىمبصرسيد مرسى تامر ساره182578

المنوفيةالعلمىمبصرخاطر محمد القاسم ابو محمد سلمى182579

المنوفيةالعلمىمبصرمكى المجيد عبد احمد سميه182580

المنوفيةالعلمىمبصرحموده محمد بكر احمد سهيله182581

المنوفيةالعلمىمبصرسعيد الجيد عبد المجيد عبد سهيله182582

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محسن شيماء182583

المنوفيةالعلمىمبصرالدباش محمد نبهان منصور شيماء182584

المنوفيةالعلمىمبصرالليثى موسى الريش ابو البصير عبد فاطمه182585

المنوفيةالعلمىمبصرصالح عباس جمال مريم182586

المنوفيةالعلمىمبصرباظه احمد محمود رائد مريم182587

المنوفيةالعلمىمبصرعماره مرسى اللطيف عبد مريهان182588

المنوفيةالعلمىمبصرخلف محمود حسن مبروك منار182589

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل السيد المعطى عبد السيد هللا منه182590

المنوفيةالعلمىمبصرالتراس عشماوى محمد ندى182591

المنوفيةالعلمىمبصرنجم محمد عطيه شعبان نورهان182592

المنوفيةالعلمىمبصرحمامه على محمد هاجر182593

المنوفيةالعلمىمبصرطالب ابو البصير عبد سامى هبه182594

المنوفيةالعلمىمبصرشلبى جاد حامد محمد هند182595

المنوفيةالعلمىمبصرالبنا الصادق عبد محمد االء182596
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ن502رزين زاوية/ ف

ن592رزين زاوية/ ف

ن491رزين زاوية/ ف

ن591رزين زاوية/ ف

ن535رزين زاوية/ ف

ن408السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

راسبالسادات/ ف

راسبالسادات/ ف

ن451السادات/ ف

ن514السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن566السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن609السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن458السادات/ ف

ن513السادات/ ف

راسبالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن418السادات/ ف

راسبالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن626السادات/ ف

ن422السادات/ ف

ن432السادات/ ف

ن560السادات/ ف

راسبالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن597السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن428السادات/ ف

ن557السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن414السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن489السادات/ ف

ثانداود كفر/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرحمد سالم بسيونى رضا ايه182597

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد عمر اللطيف عبد عيد ايه182598

المنوفيةالعلمىمبصرالدين شهاب جمعه صبحى اميمه182599

المنوفيةالعلمىمبصرجبر فرج شوشه ابو رشاد ايمان182600

المنوفيةالعلمىمبصرالغنى عبد الفتاح عبد الغنى عبد جهاد182601

المنوفيةالعلمىمبصرالرؤف عبد العظيم عبد محمد فارس جهاد182602

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم محمود العزيز عبد محمود حماس182603

المنوفيةالعلمىمبصرعيد محمد احمد حمدى دعاء182604

المنوفيةالعلمىمبصرسليمان هللا عبد الحكيم عبد رفيده182605

المنوفيةالعلمىمبصرربه عبد محمد كامل عزمى شاديه182606

المنوفيةالعلمىمبصرونس محمد احمد فاطمه182607

المنوفيةالعلمىمبصرفايد امام العزيز عبد محمد مى182608

المنوفيةالعلمىمبصرجعفر الحميد عبد توفيق شوقى نورهان182609

المنوفيةالعلمىمبصرحسين حسن خميس المنعم عبد والء182610

المنوفيةالعلمىمبصرالليثى احمد هللا عبد عاطف وسيله182611

المنوفيةالعلمىمبصرالنحاس السالم عبد سعيد اسماء182612

المنوفيةالعلمىمبصرشاهين رمضان على االء182613

المنوفيةالعلمىمبصرالفتاح عبد رجب محمد محمود االء182614

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد عيد الحميد عبد سعيد ايه182615

المنوفيةالعلمىمبصرحدايه ابو سليمان شوقى ايه182616

المنوفيةالعلمىمبصرصابر محمد صابر ايه182617

المنوفيةالعلمىمبصرالبهواش محمد محمد اسامه ايات182618

المنوفيةالعلمىمبصرالقادر عبد السالم عبد ابراهيم اسراء182619

المنوفيةالعلمىمبصرمشالى الغفار عبد صبحى اسراء182620

المنوفيةالعلمىمبصرالسكرمى ذكى عادل اسراء182621

المنوفيةالعلمىمبصرموسى فايد محمود اسراء182622

المنوفيةالعلمىمبصرعامر ابو حسن هللا عبد حسن ايمان182623

المنوفيةالعلمىمبصرسالم الرحمن عبد محمد الرحمن عبد ايمان182624

المنوفيةالعلمىمبصرزيد ابو امين حبيب رحمه182625

المنوفيةالعلمىمبصرحسين ابو شعبان السادات روضه182626

المنوفيةالعلمىمبصرهللا خير محمود اسماعيل رؤى182627

المنوفيةالعلمىمبصرفهيم لبيب سامح سلمى182628

المنوفيةالعلمىمبصرفهيم لبيب ياسر سميه182629

المنوفيةالعلمىمبصرالغول محمد الفتاح عبد عالء سهيله182630

المنوفيةالعلمىمبصرخطاب على رفعت شيماء182631

المنوفيةالعلمىمبصرضلع ابو اللطيف عبد صابر عائشه182632

المنوفيةالعلمىمبصرعوض حسين ابراهيم مصطفى عائشه182633

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل احمد رمضان عبير182634

المنوفيةالعلمىمبصرعجالن السميع عبد اسامه كريمه182635

المنوفيةالعلمىمبصرعلى العزيز عبد حسن مريم182636

المنوفيةالعلمىمبصرعجاجه ابو فتحى ماهر مريم182637

المنوفيةالعلمىمبصرنصر سعيد مدحت هللا منه182638
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ثانداود كفر/ ف

ن518داود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ن382داود كفر/ ف

ن473داود كفر/ ف

ن627داود كفر/ ف

ن618داود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

راسبداود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ن395داود كفر/ ف

ن587داود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ن468اشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ن545.5اشمون/ ف

ن517اشمون/ ف

ن567.5اشمون/ ف

ن437اشمون/ ف

ن518.5اشمون/ ف

ن418اشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ن495.5اشمون/ ف

ن517اشمون/ ف

ن576.5اشمون/ ف

ن479اشمون/ ف

ن519.5اشمون/ ف

ن555.5اشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ن591اشمون/ ف

ن444اشمون/ ف

ن592اشمون/ ف

ن479.5اشمون/ ف

ن630اشمون/ ف

ن628اشمون/ ف

راسباشمون/ ف

ن648اشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ثاناشمون/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصراحمد محمد ناصر ندى182639

المنوفيةالعلمىمبصرالغفار عبد اللطيف عبد ماهر ندى182640

المنوفيةالعلمىمبصرالدمهوجى اللطيف عبد خالد نوران182641

المنوفيةالعلمىمبصرالفيشى القادر عبد حامد هاجر182642

المنوفيةالعلمىمبصرالقطان فؤاد عباس هاجر182643

المنوفيةالعلمىمبصرمرسى المنعم عبد نبيل هاجر182644

المنوفيةالعلمىمبصرالحبشى الحميد عبد الفتاح عبد هدى182645

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم جمال ياسمين182646

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود حسن طارق يمنى182647

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد حسن محمد اسماء182648

المنوفيةالعلمىمبصرمهدى السيد على اميره182649

المنوفيةالعلمىمبصرالدين نصر صبحى خالد ايه182650

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود محمد صبرى رحاب182651

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود محمد جمال رحمه182652

المنوفيةالعلمىمبصرعقل شاكر همام محمد رودينا182653

المنوفيةالعلمىمبصرطاهر صبحى محمد محمد سها182654

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد صبحى ماجده182655

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد مروه182656

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد سعيد سمير مى182657

المنوفيةالعلمىمبصرفتيان كامل محمد هدى182658

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد جوده رزق ايه182659

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود احمد محمد ايه182660

المنوفيةالعلمىمبصرحامد محمود صابر اسماء182661

المنوفيةالعلمىمبصرحسن حامد احمد اميره182662

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد حسن الهادى عبد الهام182663

المنوفيةالعلمىمبصرعماره محمود لبيب رقيه182664

المنوفيةالعلمىمبصرالحليم عبد الغنى عبد الحليم عبد ساره182665

المنوفيةالعلمىمبصريوسف احمد سعيد سلسبيل182666

المنوفيةالعلمىمبصرالسالم عبد احمد رضا عائشه182667

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم محمود عواطف182668

المنوفيةالعلمىمبصرالنحاس العاطى عبد سعد اسامه هاجر182669

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد هللا عبد هللا هبه182670

المنوفيةالعلمىمبصرالواحد عبد محمد الحكيم عبد طه هند182671

المنوفيةالعلمىمبصراحمد سيد ابراهيم اسماعيل ياسمين182672

المنوفيةالعلمىمبصرحسن على حسن اسماء182673

المنوفيةالعلمىمبصراحمد المنعم عبد احمد ايمان182674

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد سريع ابو السيد ايمان182675

المنوفيةالعلمىمبصرحسين احمد عاطف ايمان182676

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد هاشم ايمان182677

المنوفيةالعلمىمبصرشعبان الجواد عبد هانى ايمان182678

المنوفيةالعلمىمبصرفرحات فايز اشرف اسراء182679

المنوفيةالعلمىمبصركمال عزت النبى عبد اسراء182680
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ن462اشمون/ ف

ن604اشمون/ ف

ن575اشمون/ ف

ن455اشمون/ ف

ن541اشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ن485اشمون/ ف

ن613اشمون/ ف

ثاناشمون/ ف

ن465ابوشعرة ساقية/ ف

ن451.5ابوشعرة ساقية/ ف

ن563ابوشعرة ساقية/ ف

ن577ابوشعرة ساقية/ ف

ن441.5ابوشعرة ساقية/ ف

ن454.5ابوشعرة ساقية/ ف

ن509ابوشعرة ساقية/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

ثانابوشعرة ساقية/ ف

راسبابوشعرة ساقية/ ف

ثاندويب منيل/ ف

ثاندويب منيل/ ف

ن628دويب منيل/ ف

راسبدويب منيل/ ف

ثاندويب منيل/ ف

متخلفدويب منيل/ ف

راسبدويب منيل/ ف

ثاندويب منيل/ ف

راسبدويب منيل/ ف

ثاندويب منيل/ ف

ثاندويب منيل/ ف

ن558.5دويب منيل/ ف

ن636.5دويب منيل/ ف

ثاندويب منيل/ ف

ثانصراوة/ ف

ن527صراوة/ ف

ن602صراوة/ ف

ن479صراوة/ ف

ن501صراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

ن487صراوة/ ف

راسبصراوة/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرمحمد محمد العزيز عبد اسراء182681

المنوفيةالعلمىمبصرالهادى عبد الرازق عبد المجيد عبد اسراء182682

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم الحليم عبد محمد اسراء182683

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد ربيع محمد الزهراء182684

المنوفيةالعلمىمبصرمنصور العجمى منصور امانى182685

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد السيد فتحى روضه182686

المنوفيةالعلمىمبصرالشاذلى الفتاح عبد السيد ريهام182687

المنوفيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الباسط عبد سعيد زينب182688

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد احمد محمود سميه182689

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم السيد عادل سها182690

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد السيد رضا شروق182691

المنوفيةالعلمىمبصرالحليم عبد الجواد عبد عادل عال182692

المنوفيةالعلمىمبصربهنساوى هللا عبد على ايمن فاطمه182693

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل محمد اسماعيل ندى182694

المنوفيةالعلمىمبصرالنبى عبد رمضان عصام ندى182695

المنوفيةالعلمىمبصرحسين فهمى محمد نورا182696

المنوفيةالعلمىمبصرالخامى احمد الحميد عبد ايه182697

المنوفيةالعلمىمبصرمدكور شوقى محمد ابتهال182698

المنوفيةالعلمىمبصرمبارك الدين عماد قاسم رحمه182699

المنوفيةالعلمىمبصرمبارك احمد محروس شروق182700

المنوفيةالعلمىمبصراحمد محمد خالد فاطمه182701

المنوفيةالعلمىمبصرالدين زين السيد على مى182702

المنوفيةالعلمىمبصرالشاذلى المنعم عبد عمرو هاجر182703

المنوفيةالعلمىمبصراحمد سيد الحفيظ عبد جميل هاله182704

المنوفيةالعلمىمبصرالحبشى الرحمن عبد الغنى عبد هنا182705

المنوفيةالعلمىمبصرالغفار عبد محمد المنعم عبد احالم182706

المنوفيةالعلمىمبصرالمعبود عبد المحسن عبد ناصر اسماء182707

المنوفيةالعلمىمبصرسالم ابو محمد محمود اسراء182708

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم جميل مجدى ايه182709

المنوفيةالعلمىمبصرحسين عشرى حمدى حنان182710

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم محمد هللا عبد دينا182711

المنوفيةالعلمىمبصرخليفى عيد عز ضحى182712

المنوفيةالعلمىمبصررمضان احمد الدين عماد عليه182713

المنوفيةالعلمىمبصرالسقا بيومى عمرو كريمه182714

المنوفيةالعلمىمبصرجالل القادر عبد احمد مروه182715

المنوفيةالعلمىمبصررمضان الرحمن عبد عماد مريم182716

المنوفيةالعلمىمبصرحافظ المنعم عبد عربى مهير182717

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل محمد اسماعيل منى182718

المنوفيةالعلمىمبصرالديب محمود محمد مى182719

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد سليمان محمد نورهان182720

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد بيومى ادهم نرمين182721

المنوفيةالعلمىمبصريوسف النبى عبد زيدان نيره182722
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راسبصراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

ن467.5صراوة/ ف

ن584صراوة/ ف

ن630صراوة/ ف

ن518.5صراوة/ ف

ن618صراوة/ ف

ن470.5صراوة/ ف

ن630صراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

ن520صراوة/ ف

راسبصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

ن468صراوة/ ف

ن539صراوة/ ف

ن471شوشاى/ ف

ن543شوشاى/ ف

ن601شوشاى/ ف

ن438شوشاى/ ف

راسبشوشاى/ ف

ن495شوشاى/ ف

راسبشوشاى/ ف

ثانشوشاى/ ف

راسبشوشاى/ ف

ن421ابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ن396ابورقبة/ ف

ن517ابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ن397ابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

راسبابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ن495ابورقبة/ ف

ن387ابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ن537ابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف

ثانابورقبة/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرحمامه عيسى جمال امينه182723

المنوفيةالعلمىمبصرعزام حسن السيد حسن رحاب182724

المنوفيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد العال عبد رحاب182725

المنوفيةالعلمىمبصرحسن مصطفى صالح حنين182726

المنوفيةالعلمىمبصرالنقباسى حسنى الناصر عبد ساره182727

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد سعيد مجدى سلمى182728

المنوفيةالعلمىمبصرمصطفى على حامد رمضان شيماء182729

المنوفيةالعلمىمبصرالمؤمن عبد جابر محسن ضحى182730

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود المنصف عبد محمود منال182731

المنوفيةالعلمىمبصرالرازق عبد فهيم ناصر هبه182732

المنوفيةالعلمىمبصرطلبه سعيد احمد هدير182733

المنوفيةالعلمىمبصرالمعبود عبد المحسن عبد الحسيب عبد اسراء182734

المنوفيةالعلمىمبصرعثمان النبى عبد السيد ايمان182735

المنوفيةالعلمىمبصرمرشد حسن محمد بسمه182736

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد محمود الصبور عبد تقى182737

المنوفيةالعلمىمبصرمحروس حسين سعيد فاطمه182738

المنوفيةالعلمىمبصرالهادى عبد جابر حمدى فايزه182739

المنوفيةالعلمىمبصرالدين عز محمد السيد مروه182740

المنوفيةالعلمىمبصرحافظ بهجات محمود مروه182741

المنوفيةالعلمىمبصرصالح صادق صالح مريم182742

المنوفيةالعلمىمبصرالجواد عبد احمد محمد منى182743

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم بدر محمد ابراهيم وسام182744

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم سعودى عصام امل182745

المنوفيةالعلمىمبصرهنيدى السيد فتحى اميره182746

المنوفيةالعلمىمبصرالدين نصر لبيب جمال ايمان182747

المنوفيةالعلمىمبصرمرسى ابراهيم طلبه ايمان182748

المنوفيةالعلمىمبصرالمجد ابو الحميد عبد مجدى دعاء182749

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد المطلب عبد طلعت رحاب182750

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد جمال يحيى رحمه182751

المنوفيةالعلمىمبصرامين محمود شعبان روان182752

المنوفيةالعلمىمبصربدوى حافظ على روضه182753

المنوفيةالعلمىمبصرعمران فتحى عاطف روفيده182754

المنوفيةالعلمىمبصرسالم امام اشرف سميه182755

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد محمود عادل شروق182756

المنوفيةالعلمىمبصرتوفيق صبحى وجدى شيماء182757

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد سعد ايمن منار182758

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد صياد مرعى محمد ندى182759

المنوفيةالعلمىمبصرالنور ابو صابر السيد اسراء182760

المنوفيةالعلمىمبصرطواح ابراهيم كارم اسراء182761

المنوفيةالعلمىمبصردومه جمعه محمود اميره182762

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد الحافظ عبد على ايمان182763

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد محمود عمر ايمان182764
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ن560النموذجى ابورقبة/ ف

ثانالنموذجى ابورقبة/ ف

ن623النموذجى ابورقبة/ ف

ن565النموذجى ابورقبة/ ف

ن520النموذجى ابورقبة/ ف

ن606النموذجى ابورقبة/ ف

ثانالنموذجى ابورقبة/ ف

ثانالنموذجى ابورقبة/ ف

ن493.5النموذجى ابورقبة/ ف

ن505.5النموذجى ابورقبة/ ف

ن635النموذجى ابورقبة/ ف

ثانقورص/ ف

راسبقورص/ ف

ن527قورص/ ف

راسبقورص/ ف

ثانقورص/ ف

ن457قورص/ ف

ثانقورص/ ف

ن569قورص/ ف

ن500قورص/ ف

ثانقورص/ ف

ثانقورص/ ف

ن476الكوادى/ ف

ن518الكوادى/ ف

ن615الكوادى/ ف

ن473الكوادى/ ف

ن534الكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ن618الكوادى/ ف

ن554الكوادى/ ف

ن595الكوادى/ ف

ن511الكوادى/ ف

ن616الكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ثانالكوادى/ ف

ن592الكوادى/ ف

ن608شما/ ف

راسبشما/ ف

ن548.5شما/ ف

ن564.5شما/ ف

ن472شما/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرالقطان محمود الواحد عبد رحمه182765

المنوفيةالعلمىمبصراحمد محمد محمد متولى رحمه182766

المنوفيةالعلمىمبصرعمار مهتدى محمد سهيله182767

المنوفيةالعلمىمبصرالعينين ابو ابراهيم عالء فاطمه182768

المنوفيةالعلمىمبصرالدين علم محمد سعد نورهان182769

المنوفيةالعلمىمبصرالبركى ابراهيم الناصر عبد نورهان182770

المنوفيةالعلمىمبصرمرزوق متولى امين هدير182771

المنوفيةالعلمىمبصرشهده الفتاح عبد فتحى اسماء182772

المنوفيةالعلمىمبصرعلى سالمه محمد اسماء182773

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد سعيد كمال االء182774

المنوفيةالعلمىمبصرعباس صالح سالمه امينه182775

المنوفيةالعلمىمبصراالله عبد سعيد ياسر امينه182776

المنوفيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الشهيد عبد اسامه ايمان182777

المنوفيةالعلمىمبصرراشد على محمد الباسط عبد ايمان182778

المنوفيةالعلمىمبصرغزاله العزيز عبد السيد ايه182779

المنوفيةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد عاطف ايه182780

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل الغفار عبد محمد بسمه182781

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم محمد فوزى رقيه182782

المنوفيةالعلمىمبصرالمصرى مصطفى خليل زهره182783

المنوفيةالعلمىمبصرمنيسى محمد عادل سماح182784

المنوفيةالعلمىمبصرالباسط عبد فتحى الباسط عبد سميه182785

المنوفيةالعلمىمبصربسيونى احمد الناصر عبد عبير182786

المنوفيةالعلمىمبصرالخنانى الحفيظ عبد محمود فاطمه182787

المنوفيةالعلمىمبصرحسان الفتاح عبد ابراهيم مريم182788

المنوفيةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد المجيد عبد منار182789

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود حامد محمود والء182790

المنوفيةالعلمىمبصرداود اللطيف عبد فضل اميره182791

المنوفيةالعلمىمبصرالشين حلمى السالم عبد ايمان182792

المنوفيةالعلمىمبصرالدين علم الرحمن عبد اللطيف عبد جهاد182793

المنوفيةالعلمىمبصرفرج موسى الحميد عبد دعاء182794

المنوفيةالعلمىمبصرزكى العليم عبد اشرف دنيا182795

المنوفيةالعلمىمبصرالصاوى فريد ماهر رضا182796

المنوفيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم عادل رفيدا182797

المنوفيةالعلمىمبصراحمد محمد الدين عماد زينب182798

المنوفيةالعلمىمبصرالوكيل سعيد كمال زينب182799

المنوفيةالعلمىمبصراللبودى محمد جمال ساره182800

المنوفيةالعلمىمبصرالجزيرى السيد طارق سلمى182801

المنوفيةالعلمىمبصراللطيف عبد محمود اللطيف عبد سماح182802

المنوفيةالعلمىمبصرالخواجه ابراهيم مسعد فاطمه182803

المنوفيةالعلمىمبصرحمدان العليم عبد معوض مروه182804

المنوفيةالعلمىمبصرصقر سعد سالمه نورا182805

المنوفيةالعلمىمبصرخليفه الرؤف عبد الحميد عبد هند182806
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ن509.5شما/ ف

ثانشما/ ف

راسبشما/ ف

ثانشما/ ف

ثانشما/ ف

ثانشما/ ف

ثانشما/ ف

راسبدلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن473.5دلهمو/ ف

ن470دلهمو/ ف

ن402دلهمو/ ف

ن547دلهمو/ ف

ن573دلهمو/ ف

ن476دلهمو/ ف

ن588دلهمو/ ف

ن568.5دلهمو/ ف

ن596دلهمو/ ف

راسبدلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن582دلهمو/ ف

ن601دلهمو/ ف

ن520دلهمو/ ف

راسبدلهمو/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن422دلهمو/ ف

ن393.5طليا/ ف

ثانطليا/ ف

راسبطليا/ ف

ن487طليا/ ف

راسبطليا/ ف

ن528.5طليا/ ف

ن612طليا/ ف

ن422طليا/ ف

ن470طليا/ ف

ن390طليا/ ف

ن538طليا/ ف

ثانطليا/ ف

ن470.5طليا/ ف

ثانطليا/ ف

ثانطليا/ ف

ن498طليا/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرالنصر سيف احمد محمد اسماء182807

المنوفيةالعلمىمبصرالنصر سيف احمد محمد اسراء182808

المنوفيةالعلمىمبصرسالم الرحمن عبد اشرف افنان182809

المنوفيةالعلمىمبصرورد ابو الجيد عبد احمد االء182810

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد الفضيل عبد الناصر عبد امينه182811

المنوفيةالعلمىمبصرطعيمه محمد ابراهيم حسام حسناء182812

المنوفيةالعلمىمبصرخطاب المجيد عبد كامل يوسف رحمه182813

المنوفيةالعلمىمبصرزمزم على حنفى محمد فاطمه182814

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمود فاطمه182815

المنوفيةالعلمىمبصرالباشا حافظ حسن حسام هاجر182816

المنوفيةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد عماد ايه182817

المنوفيةالعلمىمبصرفرج محمد سعيد اسماء182818

المنوفيةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد ايمن ايمان182819

المنوفيةالعلمىمبصرالمحسن عبد مصطفى منير تهانى182820

المنوفيةالعلمىمبصرمحمود رمضان ابراهيم جهاد182821

المنوفيةالعلمىمبصرالرؤف عبد الحميد عبد محمد جيهان182822

المنوفيةالعلمىمبصرالحميد عبد ابراهيم رمضان دعاء182823

المنوفيةالعلمىمبصريسن محمد طلبه نورا182824

المنوفيةالعلمىمبصرعالم محمد السيد نصر ايه182825

المنوفيةالعلمىمبصرغنيم احمد احمد ايه182826

المنوفيةالعلمىمبصرفرج على حمدى اسراء182827

المنوفيةالعلمىمبصرمحروس منصور مرزوق تقى182828

المنوفيةالعلمىمبصرالحميد عبد البصير عبد المنعم عبد حمديه182829

المنوفيةالعلمىمبصرالعاطى عبد صالح السيد دعاء182830

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد العاطى عبد الرؤف عبد دعاء182831

المنوفيةالعلمىمبصرالعراقى سليمان سعيد سلمى182832

المنوفيةالعلمىمبصرسمك السيد احمد السيد سماح182833

المنوفيةالعلمىمبصردمرداش ربيع دمرداش سميحه182834

المنوفيةالعلمىمبصرمطاوع الدين عز مرزوق سعاد182835

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد المحسن عبد سعد فاطمه182836

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد المعبود عبد عاشور فاطمه182837

المنوفيةالعلمىمبصرهللا فتح محمد محمود نورا182838

الغربيةالعلمىمبصرسالمه محمد ابراهيم احمد اسراء182839

الغربيةالعلمىمبصريمامه سالم فرج الفتاح عبد اسراء182840

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل مصطفى مسعود اسراء182841

الغربيةالعلمىمبصرسالم السيد على محمد اكرام182842

الغربيةالعلمىمبصرالشامى مصطفى الستار عبد محمد االء182843

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد شبل سعيد ياسر امتثال182844

الغربيةالعلمىمبصرالمجيد عبد امام المجيد عبد احمد امل182845

الغربيةالعلمىمبصرسليمان احمد رجب احمد ايه182846

الغربيةالعلمىمبصرخلف على محمد السيد حبيبه182847

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى الوهاب عبد صالح ساره182848
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ن540االحد سبك/ ف

ن521االحد سبك/ ف

ن606االحد سبك/ ف

ن469االحد سبك/ ف

ثاناالحد سبك/ ف

ن578االحد سبك/ ف

ثاناالحد سبك/ ف

ن584االحد سبك/ ف

ثاناالحد سبك/ ف

ن621االحد سبك/ ف

ن548جويدة منيل/ ف

ن465جويدة منيل/ ف

ثانجويدة منيل/ ف

ن538جويدة منيل/ ف

ن487جويدة منيل/ ف

ن474جويدة منيل/ ف

ن602جويدة منيل/ ف

ثانجويدة منيل/ ف

ثانشنواى/ ف

ثانشنواى/ ف

ن568شنواى/ ف

ن593شنواى/ ف

ثانشنواى/ ف

ن580شنواى/ ف

ن537.5شنواى/ ف

ن543شنواى/ ف

ن456.5شنواى/ ف

ن518شنواى/ ف

ن458.5شنواى/ ف

ن597شنواى/ ف

ثانشنواى/ ف

ن564شنواى/ ف

ن568طنطا/ ف

ن518طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن409طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن385طنطا/ ف

ن544طنطا/ ف

ن520طنطا/ ف

ن568طنطا/ ف

ن377طنطا/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرعاليه ابو حسن المنعم عبد السيد سعاد182849

الغربيةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد محمد شريف سندس182850

الغربيةالعلمىمبصرمحروس شعبان محمد سهيله182851

الغربيةالعلمىمبصرالنشار احمد سيد الفتاح عبد محمد صباح182852

الغربيةالعلمىمبصرمحمد السيد عوض رضا فاتن182853

الغربيةالعلمىمبصركوته يونس احمد محمد فاديه182854

الغربيةالعلمىمبصرمعارك على محمد العزيز عبد مصطفى مروه182855

الغربيةالعلمىمبصرعصفور محمد مؤيد مريم182856

الغربيةالعلمىمبصرمحمد عبده مرزوق مسعد منار182857

الغربيةالعلمىمبصرسليمان محمد السيد عاصم هللا منه182858

الغربيةالعلمىمبصرحوام هللا عبد عاطف هللا منه182859

الغربيةالعلمىمبصراالمام محمد عثمان محمود هللا منه182860

الغربيةالعلمىمبصرسليمان سليمان اليزيد ابو ممدوح ميرنا182861

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى يسن صبرى نورا182862

الغربيةالعلمىمبصرمحفوظ مسعود محمد دسوقى هاجر182863

الغربيةالعلمىمبصرزيدان اسماعيل محمد هاجر182864

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى محمد محمود مجدى هنا182865

الغربيةالعلمىمبصرسعد العال عبد السيد محمد وداد182866

الغربيةالعلمىمبصرسليمان محمود اللطيف عبد عامر يسرا182867

الغربيةالعلمىمبصراالقرع عبده احمد ماهر يمنى182868

الغربيةالعلمىمبصرالدين نور طلعت ايهاب االء182869

الغربيةالعلمىمبصرطاحون ابو القادر عبد مصطفى محمد االء182870

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم محمد الجواد عبد محمد ايه182871

الغربيةالعلمىمبصرالغزيرى حسين طه حسين الزهراء182872

الغربيةالعلمىمبصرالهابط هللا عبد على محمد الزهراء182873

الغربيةالعلمىمبصرالمهدى عباس سعد جمال ايمان182874

الغربيةالعلمىمبصركوهيه ابو محمد العزيز عبد حسين تسنيم182875

الغربيةالعلمىمبصرالغنى عبد احمد شوقى تسنيم182876

الغربيةالعلمىمبصرعاشور عبده محمود الفتاح عبد تقى182877

الغربيةالعلمىمبصرالسالم عبد الدسوقى ابراهيم عفت حبيبه182878

الغربيةالعلمىمبصرعشماوى محمد عشماوى ياسر حنين182879

الغربيةالعلمىمبصربدوى العال عبد محمد الرازق عبد رحمه182880

الغربيةالعلمىمبصرفوده احمد محمد اشرف رضوه182881

الغربيةالعلمىمبصرحسين الحميد عبد محمود احمد رنا182882

الغربيةالعلمىمبصرالرحمن عبد فؤاد ايهاب رنا182883

الغربيةالعلمىمبصرالبربرى حسن محمد اشرف روان182884

الغربيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمود السيد روان182885

الغربيةالعلمىمبصرالمنصورى ابراهيم عادل روان182886

الغربيةالعلمىمبصرالقط الفتاح عبد محمود روان182887

الغربيةالعلمىمبصرالجمل حسين رمضان هشام روان182888

الغربيةالعلمىمبصرالجبالى بكر ابو اشرف روضه182889

الغربيةالعلمىمبصرحسين الرحمن عبد محمود روميساء182890
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ن474طنطا/ ف

ن565طنطا/ ف

ن384طنطا/ ف

ن378طنطا/ ف

ن601طنطا/ ف

ن486طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن631طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن459طنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن537طنطا/ ف

راسبطنطا/ ف

ثانطنطا/ ف

ن398طنطا/ ف

ن493النموذجى توكل/ ف

ن578النموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ن557النموذجى توكل/ ف

ن601النموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ن616النموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ن451النموذجى توكل/ ف

ن443النموذجى توكل/ ف

ن488النموذجى توكل/ ف

ن477النموذجى توكل/ ف

ن496النموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ن464النموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ن479النموذجى توكل/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرموسى سليمان محمد ايهاب رؤى182891

الغربيةالعلمىمبصرمهدى محمود مهدى العزيز عبد سلمى182892

الغربيةالعلمىمبصرحسين احمد حسنى مصطفى سلمى182893

الغربيةالعلمىمبصرالحفيظ عبد محمود محمد سهيله182894

الغربيةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد الناصر عبد صفيه182895

الغربيةالعلمىمبصرشلبى الغنى عبد زكريا ياسر فاطمه182896

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم محمد هللا عبد اشرف فيروز182897

الغربيةالعلمىمبصرحسن االحمدى محمد سامى ماهى182898

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد مريم182899

الغربيةالعلمىمبصردرويش كمال مصطفى امجد مريم182900

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ متولى حسنين الدين حسام مريم182901

الغربيةالعلمىمبصرسالم حسن خالد مريم182902

الغربيةالعلمىمبصرالحليسى محمد مصطفى مريم182903

الغربيةالعلمىمبصرالجنيدى القاسم ابو هشام مريم182904

الغربيةالعلمىمبصرغياض ابراهيم احمد الدين عالء هللا منه182905

الغربيةالعلمىمبصرسليمان كامل ابو محمود هللا منه182906

الغربيةالعلمىمبصرشنب احمد على محمود ميرام182907

الغربيةالعلمىمبصرالرفاعى محمد شمس جمال السيد نعيمه182908

الغربيةالعلمىمبصرخليل احمد محمد احمد نهاد182909

الغربيةالعلمىمبصرعويس محمود محمد محمد هاجر182910

الغربيةالعلمىمبصرسالمه سامى محمود العزيز عبد هدى182911

الغربيةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد حسن يمنى182912

الغربيةالعلمىمبصرحسين ابو محمد على االء182913

الغربيةالعلمىمبصرعاشور عيد وحيد الزهراء182914

الغربيةالعلمىمبصرمهدى مصطفى محمد امال182915

الغربيةالعلمىمبصرحموده اسماعيل مندور امانى182916

الغربيةالعلمىمبصرمقرب محمود حسن اميره182917

الغربيةالعلمىمبصرحواس الاله عبد قطب المحمدى ايه182918

الغربيةالعلمىمبصرمبارك على السيد مبارك بسنت182919

الغربيةالعلمىمبصرالعزيز عبد خميس محمد روان182920

الغربيةالعلمىمبصرعيسوى محمود رضا سهيله182921

الغربيةالعلمىمبصرشويرب السعداوى طلبه مفيد شوق182922

الغربيةالعلمىمبصرمنصور الرحمن عبد معتمد ياسر فاطمه182923

الغربيةالعلمىمبصرعيسى يوسف سعيد ياسمين182924

الغربيةالعلمىمبصرالفيار مصطفى الفتاح عبد عاطف االء182925

الغربيةالعلمىمبصرعطيه احمد الفتوح ابو يحيى االء182926

الغربيةالعلمىمبصرداود ابراهيم مصطفى صادق امل182927

الغربيةالعلمىمبصرالشايب احمد محمد احمد اميره182928

الغربيةالعلمىمبصرندا بسيونى محمد ابراهيم ايمان182929

الغربيةالعلمىمبصرعامر السيد هللا عبد مجدى حسناء182930

الغربيةالعلمىمبصرعماره الحليم عبد فتحى احمد سماء182931

الغربيةالعلمىمبصرعابد ابراهيم محمد ابراهيم شيماء182932
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ثانالنموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ن520النموذجى توكل/ ف

ن426النموذجى توكل/ ف

متخلفالنموذجى توكل/ ف

ن625النموذجى توكل/ ف

راسبالنموذجى توكل/ ف

راسبالنموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ن516النموذجى توكل/ ف

ن521النموذجى توكل/ ف

ن420النموذجى توكل/ ف

ن609النموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ن602النموذجى توكل/ ف

ن635النموذجى توكل/ ف

ن611النموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ن607النموذجى توكل/ ف

ن575النموذجى توكل/ ف

ن618النموذجى توكل/ ف

ن471القبلى المنشى كفر/ ف

ن602القبلى المنشى كفر/ ف

ثانالقبلى المنشى كفر/ ف

ثانالقبلى المنشى كفر/ ف

ن546القبلى المنشى كفر/ ف

ن432القبلى المنشى كفر/ ف

ن515القبلى المنشى كفر/ ف

ن601القبلى المنشى كفر/ ف

ن494القبلى المنشى كفر/ ف

ثانالقبلى المنشى كفر/ ف

ن367القبلى المنشى كفر/ ف

ثانالقبلى المنشى كفر/ ف

ن395.5الرجدية/ ف

ن628الرجدية/ ف

ن476الرجدية/ ف

ثانالرجدية/ ف

ن524الرجدية/ ف

ثانالرجدية/ ف

ن548الرجدية/ ف

ن541الرجدية/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالعزم ابو ابراهيم ابراهيم سمير شيماء182933

الغربيةالعلمىمبصرالنجا ابو الفتاح عبد السعود ابو عماد عصمت182934

الغربيةالعلمىمبصرجلهوم محمد احمد يحيى مروه182935

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل خليفه رجب هللا منه182936

الغربيةالعلمىمبصرمحمد صادق عوض محمود هللا منه182937

الغربيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد الفتاح عبد نادين182938

الغربيةالعلمىمبصرالبدوى محمد على احمد نيره182939

الغربيةالعلمىمبصرالهيثم ابو ابراهيم مختار احمد ياسمين182940

الغربيةالعلمىمبصرالعشرى محمد محمد سامى ياسمين182941

الغربيةالعلمىمبصرغازى عباس حسن اسراء182942

الغربيةالعلمىمبصردوابه ابو محمد سليمان اسراء182943

الغربيةالعلمىمبصرزهران المجد ابو محمد على اسراء182944

الغربيةالعلمىمبصرعمار نبيه ايهاب اسماء182945

الغربيةالعلمىمبصرالبدوى مرسى محمود اعتماد182946

الغربيةالعلمىمبصرالطيار حموده المقصود عبد االء182947

الغربيةالعلمىمبصرالنحال الفتاح عبد طارق الزهراء182948

الغربيةالعلمىمبصرالعوضى السيد عطيه امنيه182949

الغربيةالعلمىمبصرعلوش بدوى عاطف ايمان182950

الغربيةالعلمىمبصراالطرش مرسى محمد فريد دعاء182951

الغربيةالعلمىمبصردوابه ابو احمد محمد دعاء182952

الغربيةالعلمىمبصرشكر بلتاجى حسنى محمد روضه182953

الغربيةالعلمىمبصرالمغازى محمود السيد سحر182954

الغربيةالعلمىمبصرعمار نبيه ايهاب سميه182955

الغربيةالعلمىمبصرالمجد ابو محمود عادل فوزيه182956

الغربيةالعلمىمبصريوسف سعد محمد ندى182957

الغربيةالعلمىمبصرالبدوى امام تاج نورا182958

الغربيةالعلمىمبصرالتطاوى عطيه طلعت نورهان182959

الغربيةالعلمىمبصرالسرحانى اسماعيل خيرى هناء182960

الغربيةالعلمىمبصرسنه ابو عيد بسيونى محمد ياسمين182961

الغربيةالعلمىمبصرالغزيرى محمود محمد ياسمين182962

الغربيةالعلمىمبصرسالمه السيد خالد االء182963

الغربيةالعلمىمبصرعقل السيد محمد ايه182964

الغربيةالعلمىمبصرالدماطى الحميد عبد محمد احمد ايمان182965

الغربيةالعلمىمبصرالغندور العزيز عبد السيد ايمان182966

الغربيةالعلمىمبصرالبحيرى العزيز عبد حمدى ايمان182967

الغربيةالعلمىمبصرالسنجهاوى محمد محمد فرج بسنت182968

الغربيةالعلمىمبصرالسويدى محمود عاشور رانيا182969

الغربيةالعلمىمبصرسليم العزيز عبد السيد اشرف ساره182970

الغربيةالعلمىمبصرالعال ابو مصطفى عادل ساميه182971

الغربيةالعلمىمبصرسليم الشناوى محمد عاطف سميره182972

الغربيةالعلمىمبصرصيره ابراهيم جالل محمد سهيله182973

الغربيةالعلمىمبصرالغندور العزيز عبد الستار عبد عال182974
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ن598الرجدية/ ف

ن509الرجدية/ ف

ثانالرجدية/ ف

ن588الرجدية/ ف

ن602الرجدية/ ف

ن584الرجدية/ ف

ن523الرجدية/ ف

ثانالرجدية/ ف

ثانالرجدية/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

راسبمنوف محلة/ ف

ن522منوف محلة/ ف

ن620منوف محلة/ ف

ن509منوف محلة/ ف

ن462منوف محلة/ ف

متخلفمنوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ن517منوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ن505منوف محلة/ ف

ن435منوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ن558منوف محلة/ ف

ن501منوف محلة/ ف

ن535منوف محلة/ ف

ن465منوف محلة/ ف

ن395منوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ن495منوف محلة/ ف

ن639روح محلة/ ف

ن532روح محلة/ ف

ن583روح محلة/ ف

ثانروح محلة/ ف

ن488روح محلة/ ف

ن634روح محلة/ ف

ثانروح محلة/ ف

ن406روح محلة/ ف

ن439روح محلة/ ف

ن368روح محلة/ ف

ن435روح محلة/ ف

ثانروح محلة/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرعطا السيد احمد حامد فاطمه182975

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاد محمد مصطفى فاطمه182976

الغربيةالعلمىمبصرطالب ابو العال عبد محمد مريم182977

الغربيةالعلمىمبصرالششتاوى محمد مصطفى محمد ندى182978

الغربيةالعلمىمبصروهدان فتحى احمد نورهان182979

الغربيةالعلمىمبصرحجازى محمد هللا عبد السيد نيره182980

الغربيةالعلمىمبصرالخواجه على محمد هاجر182981

الغربيةالعلمىمبصرالسعود ابو الرازق عبد الباسط عبد هند182982

الغربيةالعلمىمبصرمبروك الحميد عبد مصطفى كرم هند182983

الغربيةالعلمىمبصرتركى اللطيف عبد تركى اميره182984

الغربيةالعلمىمبصرزيد احمد محمد ايمان182985

الغربيةالعلمىمبصراالبشيهى سعد محمد ايه182986

الغربيةالعلمىمبصرالحضرى احمد سيد سعيد دينا182987

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم سعد نعيم زينب182988

الغربيةالعلمىمبصرشنب ابو اسماعيل خالد شروق182989

الغربيةالعلمىمبصرالنحراوى محمد احمد شيماء182990

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ السيد محمد ضحى182991

الغربيةالعلمىمبصرالحواله الرحمن عبد ايمن نادين182992

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى حامد محمد نسمه182993

الغربيةالعلمىمبصرالبابلى مصطفى محمد محمد اسراء182994

الغربيةالعلمىمبصرغانم النصر سيف رضوان جمال االء182995

الغربيةالعلمىمبصرالجزار حسن نبيه خالد االء182996

الغربيةالعلمىمبصرالشنشورى احمد حسن كلثوم ام182997

الغربيةالعلمىمبصرورد حسن ابراهيم الناصر عبد اميره182998

الغربيةالعلمىمبصرسليمان محمد على مصطفى اميره182999

الغربيةالعلمىمبصرالبشكار محمد ثروت ايمان183000

الغربيةالعلمىمبصرخضير السعيد محمد ايناس183001

الغربيةالعلمىمبصرعارف احمد ابراهيم ايه183002

الغربيةالعلمىمبصردرويش حسن محمد العظيم عبد صابر ايه183003

الغربيةالعلمىمبصرالمسيرى احمد الفتاح عبد ايه183004

الغربيةالعلمىمبصرالفيومى اللطيف عبد مسعد ايه183005

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى رمزى الرحمن عبد السيد حبيبه183006

الغربيةالعلمىمبصرالطريجى محمد طاهر جهاد183007

الغربيةالعلمىمبصراالبشيهى سعد جمعه روضه183008

الغربيةالعلمىمبصرالجزار احمد سيد محمد مرزوق احمد شدوى183009

الغربيةالعلمىمبصرشوره حسن حسن نصر شروق183010

الغربيةالعلمىمبصردنيا ابو الرازق عبد مصطفى صباح183011

الغربيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم الرحمن عبد سامى صفاء183012

الغربيةالعلمىمبصرالصواف المعطى عبد محمد ضحى183013

الغربيةالعلمىمبصرالهلبى العينين ابو احمد غاده183014

الغربيةالعلمىمبصرالجزار حسن احمد اشرف مريم183015

الغربيةالعلمىمبصرالجزار حسن حسن محمد مريم183016



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6520

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن461روح محلة/ ف

ن546روح محلة/ ف

ن542روح محلة/ ف

ن379روح محلة/ ف

ن604روح محلة/ ف

ن490روح محلة/ ف

ن540روح محلة/ ف

ثانروح محلة/ ف

ثانروح محلة/ ف

ن491شقرف/ ف

ثانشقرف/ ف

ن451شقرف/ ف

ن485شقرف/ ف

ن620شقرف/ ف

ثانشقرف/ ف

ن641شقرف/ ف

ن571شقرف/ ف

ثانشقرف/ ف

ن444شقرف/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ن371مرحوم محلة/ ف

ن469مرحوم محلة/ ف

ن592مرحوم محلة/ ف

ن439مرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ن423مرحوم محلة/ ف

ن524مرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ن466مرحوم محلة/ ف

ن409مرحوم محلة/ ف

ن402مرحوم محلة/ ف

ن563مرحوم محلة/ ف

ن609مرحوم محلة/ ف

راسبمرحوم محلة/ ف

ن615مرحوم محلة/ ف

ن515مرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ن543مرحوم محلة/ ف

ن413مرحوم محلة/ ف

ن527مرحوم محلة/ ف

ن581مرحوم محلة/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالجزار حامد احمد سيد جالل منار183017

الغربيةالعلمىمبصرالجزار الجوهرى حسين محمد مى183018

الغربيةالعلمىمبصردرويش المغاورى احمد ابراهيم ندا183019

الغربيةالعلمىمبصرمراد الفتاح عبد رضا نرمين183020

الغربيةالعلمىمبصرالسطيحه ابراهيم محمد الفتاح عبد رضا نورهان183021

الغربيةالعلمىمبصرالعباسى السيد السيد منصور اسراء183022

الغربيةالعلمىمبصرالسنباطى جمعه الحسينى عادل اسماء183023

الغربيةالعلمىمبصرسالم عبده محمد عيد اسماء183024

الغربيةالعلمىمبصرعمار ابراهيم محمد اسماء183025

الغربيةالعلمىمبصرالسنباطى السيد المنعم عبد امانى183026

الغربيةالعلمىمبصرالسنباطى السيد المنعم عبد امنيه183027

الغربيةالعلمىمبصرالبعلى محمد محمد السعيد االء183028

الغربيةالعلمىمبصرالفار احمد سيد ابراهيم صالح االء183029

الغربيةالعلمىمبصرالدين فخر سعد جاد سعد رانيا183030

الغربيةالعلمىمبصرالنصر ابو ابراهيم احمد خالد رغده183031

الغربيةالعلمىمبصرزينه ابو على قطب خالد ساره183032

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد السيد المجيد عبد صبحى سالى183033

الغربيةالعلمىمبصرعوض محمد على الرحمن عبد فاطمه183034

الغربيةالعلمىمبصرالغفار عبد الشناوى الغفار عبد ندى183035

الغربيةالعلمىمبصرالقللى محمود محمد حمدى اسراء183036

الغربيةالعلمىمبصرالخولى الفتاح عبد سمير اسراء183037

الغربيةالعلمىمبصراالقرع نبيه محمد اسراء183038

الغربيةالعلمىمبصربرغش احمد سيد محمود اسراء183039

الغربيةالعلمىمبصرالحيله محمد ابراهيم اسماء183040

الغربيةالعلمىمبصرعالم السايح احمد اسماء183041

الغربيةالعلمىمبصرالصباغ حسن السيد اسماء183042

الغربيةالعلمىمبصرحجازى احمد صالح اسماء183043

الغربيةالعلمىمبصررضوان سعيد العزيز عبد اسماء183044

الغربيةالعلمىمبصرالخطيب احمد الفتاح عبد اسماء183045

الغربيةالعلمىمبصرالحدق ابراهيم امين عادل االء183046

الغربيةالعلمىمبصرالصمد عبد العال عبد الصمد عبد االء183047

الغربيةالعلمىمبصرسالمان ابراهيم حامد امنيه183048

الغربيةالعلمىمبصرزياده محمود ابراهيم اميره183049

الغربيةالعلمىمبصرشعالن السيد ماهر اميره183050

الغربيةالعلمىمبصرسالمان احمد مصطفى اميره183051

الغربيةالعلمىمبصرعامر العزيز عبد احمد اشرف ان183052

الغربيةالعلمىمبصرعيشه ابو حسن ابراهيم انوار183053

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى ابو الرحيم عبد ابراهيم ايه183054

الغربيةالعلمىمبصرالشاعر احمد محمد جيهان183055

الغربيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم ابراهيم حبيبه183056

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل محمد المنعم عبد حفصه183057

الغربيةالعلمىمبصرالبدوى محمد ابراهيم دعاء183058
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ن483مرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

متخلفمرحوم محلة/ ف

ن451شوبر/ ف

ن583شوبر/ ف

ثانشوبر/ ف

ن488شوبر/ ف

ثانشوبر/ ف

ثانشوبر/ ف

ن518شوبر/ ف

ن533شوبر/ ف

ن510شوبر/ ف

ن512شوبر/ ف

راسبشوبر/ ف

ثانشوبر/ ف

ن522شوبر/ ف

ن452شوبر/ ف

ن540اخناواى/ ف

ن621اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن446اخناواى/ ف

ن451اخناواى/ ف

ن506اخناواى/ ف

ن470اخناواى/ ف

ن599اخناواى/ ف

ن537اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن560اخناواى/ ف

ن413اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن462اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن446اخناواى/ ف

ن378اخناواى/ ف

ن478اخناواى/ ف

ن467اخناواى/ ف

ن429اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن603اخناواى/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالواحد عبد محمود جمال رانيا183059

الغربيةالعلمىمبصرعز محمود على رحاب183060

الغربيةالعلمىمبصرالشاعر العزيز عبد امين رضوى183061

الغربيةالعلمىمبصربدوى محمد حمدى ريهام183062

الغربيةالعلمىمبصرعز ابو احمد محمد سعد زهراء183063

الغربيةالعلمىمبصرسالمان احمد احمد ساره183064

الغربيةالعلمىمبصراالقرع السيد طارق ساره183065

الغربيةالعلمىمبصرتمراز محمود العزيز عبد ساره183066

الغربيةالعلمىمبصرحافظ اليزيد ابو ابراهيم فاطمه183067

الغربيةالعلمىمبصرعز الغفار عبد عادل فاطمه183068

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل احمد سامى فرحه183069

الغربيةالعلمىمبصرعيشه ابو احمد اسماعيل ماجده183070

الغربيةالعلمىمبصريوسف ابو ابراهيم حامد مروه183071

الغربيةالعلمىمبصررضوان الدسوقى اشرف مريم183072

الغربيةالعلمىمبصرمحمد فهمى حامد مريم183073

الغربيةالعلمىمبصرالحافظ عبد احمد محمود مها183074

الغربيةالعلمىمبصرديب ابو احمد محمد مى183075

الغربيةالعلمىمبصراالقرع على العزيز عبد فرج هاجر183076

الغربيةالعلمىمبصرالخولى اسماعيل على هانم183077

الغربيةالعلمىمبصرسالمان الغنى عبد ابراهيم هناء183078

الغربيةالعلمىمبصرمبارك اسماعيل على هويدا183079

الغربيةالعلمىمبصردحروج حسن حمدى ياسمين183080

الغربيةالعلمىمبصرالذهبى محمد محمد االء183081

الغربيةالعلمىمبصرماريه السيد عونى ايه183082

الغربيةالعلمىمبصرالمعطر ابراهيم السيد جهاد183083

الغربيةالعلمىمبصرالنبى حسب الغنى عبد السعيد رانيا183084

الغربيةالعلمىمبصرخميس عبده كمال شروق183085

الغربيةالعلمىمبصربصله جوده الفتاح عبد علياء183086

الغربيةالعلمىمبصرالعينين ابو فتحى ابراهيم منه183087

الغربيةالعلمىمبصرعكر لطفى سعد هاجر183088

الغربيةالعلمىمبصرالعربى هللا عبد محمد هدير183089

الغربيةالعلمىمبصرالنادى محمد السالم عبد امنيه183090

الغربيةالعلمىمبصرمعوض امين الرحمن عبد اسماء183091

الغربيةالعلمىمبصرالروس ابو الفتاح عبد ايمن روضه183092

الغربيةالعلمىمبصرعثمان محمد بدوى محمد ريهام183093

الغربيةالعلمىمبصرالطناحى الحليم عبد السيد زينب183094

الغربيةالعلمىمبصرخضر اللطيف عبد محمد اللطيف عبد سلوان183095

الغربيةالعلمىمبصرالروس ابو ابراهيم على ناديه183096

الغربيةالعلمىمبصرزينه ابو مصطفى محمد ناديه183097

الغربيةالعلمىمبصرالطناحى نجا محسن احمد ندا183098

الغربيةالعلمىمبصرزهره ابو محمود احمد ياسر ندا183099

الغربيةالعلمىمبصرالنادى المتولى محمد متولى نورا183100
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ثاناخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن627اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن522اخناواى/ ف

ن614اخناواى/ ف

ن456اخناواى/ ف

ن589اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن591اخناواى/ ف

ن570اخناواى/ ف

ن427اخناواى/ ف

ن560اخناواى/ ف

ن462اخناواى/ ف

ن406اخناواى/ ف

ن636اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن509اخناواى/ ف

راسببرما/ ف

ن430برما/ ف

ن475برما/ ف

ن503برما/ ف

ن406برما/ ف

ن417برما/ ف

ن401برما/ ف

ن465برما/ ف

ن583برما/ ف

ثانشبشير حصة/ ف

ن452شبشير حصة/ ف

ن460شبشير حصة/ ف

ن530شبشير حصة/ ف

ن512شبشير حصة/ ف

ن566شبشير حصة/ ف

ثانشبشير حصة/ ف

ن484شبشير حصة/ ف

ن550شبشير حصة/ ف

ن410شبشير حصة/ ف

ن602شبشير حصة/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالسيسى القادر عبد السعيد القادر عبد نورسين183101

الغربيةالعلمىمبصرالسواحلى رزق محمد مصطفى يمنى183102

الغربيةالعلمىمبصرجبريل القادر عبد البدرى اروى183103

الغربيةالعلمىمبصرحسن ابو حامد السيد اسراء183104

الغربيةالعلمىمبصرعايد حسنى طارق اسراء183105

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى محمد حلمى محمد طارق اسراء183106

الغربيةالعلمىمبصرالشربينى يوسف اليزيد ابو محمد اسراء183107

الغربيةالعلمىمبصرالجبالى احمد ابراهيم اسماء183108

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو احمد مراسى اسماء183109

الغربيةالعلمىمبصرالحويرى المولى عبد خالد االء183110

الغربيةالعلمىمبصرالمزين ابراهيم خيرى االء183111

الغربيةالعلمىمبصرالعال عبد على صابر االء183112

الغربيةالعلمىمبصرالقبيصى السيد الرؤف عبد االء183113

الغربيةالعلمىمبصرالديب محمود هاشم االء183114

الغربيةالعلمىمبصرالجبالى محى ايمن امنيه183115

الغربيةالعلمىمبصرالخولى على ناصر امنيه183116

الغربيةالعلمىمبصرطالب ابو محمود السيد امينه183117

الغربيةالعلمىمبصرطالب ابو مصطفى مهدى امينه183118

الغربيةالعلمىمبصرعثمان احمد رمضان ايمان183119

الغربيةالعلمىمبصربخيت السيد الرؤف عبد ايمان183120

الغربيةالعلمىمبصرالبدرى الرحمن عبد مصطفى ايمان183121

الغربيةالعلمىمبصرقحيف الحميد عبد الرحيم عبد ايه183122

الغربيةالعلمىمبصرالبطين محمد عرفه ايه183123

الغربيةالعلمىمبصرالمزين غباشى ربه عبد ياسر ايه183124

الغربيةالعلمىمبصرجبل ابو على ياسر حبيبه183125

الغربيةالعلمىمبصرعجيبه كمال خالد خلود183126

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ حسن عادل رانا183127

الغربيةالعلمىمبصرالجبالى العزيز عبد احمد رقيه183128

الغربيةالعلمىمبصرالشفيعى السيد اشرف ريم183129

الغربيةالعلمىمبصرالديب احمد عمر سلوان183130

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى عيد عاطف فاطمه183131

الغربيةالعلمىمبصرحوام على محمد محمود فاطمه183132

الغربيةالعلمىمبصرحسن ابو حامد محمود مريم183133

الغربيةالعلمىمبصركليب سعد رضا هللا منه183134

الغربيةالعلمىمبصرالسمان حموده صبحى ميار183135

الغربيةالعلمىمبصرعثمان القادر عبد طارق ندى183136

الغربيةالعلمىمبصرجبل ابو الغنى عبد يسرى نورهان183137

الغربيةالعلمىمبصرالبطراويش احمد سيد ايمن هاجر183138

الغربيةالعلمىمبصرالعزيرى صبحى عاطف هانم183139

الغربيةالعلمىمبصرهديه بسيونى طارق هبه183140

الغربيةالعلمىمبصرالسعدنى محمود محمد هبه183141

الغربيةالعلمىمبصرفايد مرسى كمال اسراء183142
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ن588شبشير حصة/ ف

ن585شبشير حصة/ ف

ن573الغربية الشرفا كفر/ ف

ن618الغربية الشرفا كفر/ ف

ن479الغربية الشرفا كفر/ ف

ن617الغربية الشرفا كفر/ ف

ن495الغربية الشرفا كفر/ ف

ن607الغربية الشرفا كفر/ ف

ن604الغربية الشرفا كفر/ ف

ن569الغربية الشرفا كفر/ ف

ن598الغربية الشرفا كفر/ ف

ن619الغربية الشرفا كفر/ ف

ن530الغربية الشرفا كفر/ ف

ن596الغربية الشرفا كفر/ ف

ن524الغربية الشرفا كفر/ ف

ن570الغربية الشرفا كفر/ ف

ن513الغربية الشرفا كفر/ ف

ن603الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ن537الغربية الشرفا كفر/ ف

ن583الغربية الشرفا كفر/ ف

ن564الغربية الشرفا كفر/ ف

ن521الغربية الشرفا كفر/ ف

ن478الغربية الشرفا كفر/ ف

ن502الغربية الشرفا كفر/ ف

ن606الغربية الشرفا كفر/ ف

ن560الغربية الشرفا كفر/ ف

ن483الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

متخلفالغربية الشرفا كفر/ ف

ن478الغربية الشرفا كفر/ ف

ن619الغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ن438الغربية الشرفا كفر/ ف

ن433الغربية الشرفا كفر/ ف

ن581الغربية الشرفا كفر/ ف

ن529الغربية الشرفا كفر/ ف

ن480الغربية الشرفا كفر/ ف

ن602الغربية الشرفا كفر/ ف

ن525الغربية الشرفا كفر/ ف

ن475نواج/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرسافوح يوسف جالل اسماء183143

الغربيةالعلمىمبصرالشوبرى رشاد مسعد اسماء183144

الغربيةالعلمىمبصرالشين القادر عبد العزيز عبد امنيه183145

الغربيةالعلمىمبصرشالمه امين سامى اميره183146

الغربيةالعلمىمبصرالجمل المنعم عبد هللا كرم اميره183147

الغربيةالعلمىمبصربرج هللا عبد الغنى عبد امينه183148

الغربيةالعلمىمبصرالشين هللا خير محمد امينه183149

الغربيةالعلمىمبصرعشب توفيق ابراهيم ايمان183150

الغربيةالعلمىمبصرالقال احمد سامى ايمان183151

الغربيةالعلمىمبصرالبحيرى حماده سامى ايمان183152

الغربيةالعلمىمبصرالجدايل ابو احمد احمد االء183153

الغربيةالعلمىمبصرالمسلمانى يوسف ابراهيم ايه183154

الغربيةالعلمىمبصرعشب الرحمن عبد خالد ايه183155

الغربيةالعلمىمبصربرج زكريا اللطيف عبد ايه183156

الغربيةالعلمىمبصرالعنانى الحميد عبد محمد السيد تسنيم183157

الغربيةالعلمىمبصرعمر العايدى محمد جمعه تقى183158

الغربيةالعلمىمبصرغازى على محمد احمد جهاد183159

الغربيةالعلمىمبصربرج محمد السيد حنان183160

الغربيةالعلمىمبصرمازن الفتاح عبد رضا رحاب183161

الغربيةالعلمىمبصرحبيب رجب مهدى محمد رحاب183162

الغربيةالعلمىمبصرطالب ابو احمد رجب سامح رضوى183163

الغربيةالعلمىمبصرزليخه ابراهيم محمد روضه183164

الغربيةالعلمىمبصرالرازق عبد بدران ابراهيم زينات183165

الغربيةالعلمىمبصرفايد داود محمد السيد زينب183166

الغربيةالعلمىمبصرالرفاعى على محمد سمر183167

الغربيةالعلمىمبصرقطقاط حمدى حاتم سميه183168

الغربيةالعلمىمبصرالحليسى الحليسى محمود شروق183169

الغربيةالعلمىمبصرماضى محمود السالم عبد هللا عبد محمد شيماء183170

الغربيةالعلمىمبصرفايد سليمان المنعم عبد غاده183171

الغربيةالعلمىمبصرزليخه الرحمن عبد توفيق فاطمه183172

الغربيةالعلمىمبصرالشين العزيز عبد اللطيف عبد فاطمه183173

الغربيةالعلمىمبصرالخطيب المقصود عبد احمد فتحى فاطمه183174

الغربيةالعلمىمبصرشهاب محمد مبروك ماجده183175

الغربيةالعلمىمبصرشعيب محمود الحسينى مروه183176

الغربيةالعلمىمبصرعالم السيد الفتاح عبد مريم183177

الغربيةالعلمىمبصرالشاعر السعيد لطفى منال183178

الغربيةالعلمىمبصرالحليسى الهادى عبد مسعد هللا منه183179

الغربيةالعلمىمبصرالشين شعبان مسعود منى183180

الغربيةالعلمىمبصرالشين مسعود محمد منى183181

الغربيةالعلمىمبصريونس ابراهيم محمود منى183182

الغربيةالعلمىمبصرحسين العزيز عبد ابراهيم مى183183

الغربيةالعلمىمبصرداود السيد على شعبان ناديه183184
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ن582نواج/ ف

ن413نواج/ ف

ن552نواج/ ف

ن457نواج/ ف

ن632نواج/ ف

ن471نواج/ ف

ن397نواج/ ف

ثاننواج/ ف

ثاننواج/ ف

ن571نواج/ ف

متخلفنواج/ ف

ن628نواج/ ف

ن528نواج/ ف

ثاننواج/ ف

ن496نواج/ ف

ن502نواج/ ف

ن525نواج/ ف

ن613نواج/ ف

ن599نواج/ ف

ن336نواج/ ف

ن369نواج/ ف

ثاننواج/ ف

ن601نواج/ ف

ن569نواج/ ف

ن606نواج/ ف

ن565نواج/ ف

ثاننواج/ ف

ن526نواج/ ف

ن443نواج/ ف

ن558نواج/ ف

ن588نواج/ ف

ن599نواج/ ف

ن451نواج/ ف

ن615نواج/ ف

ن390نواج/ ف

ن432نواج/ ف

ن578نواج/ ف

ن564نواج/ ف

ن617نواج/ ف

ن615نواج/ ف

ن389نواج/ ف

ن627نواج/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرقلقيله محمد ابراهيم نجوى183185

الغربيةالعلمىمبصرالحناوى احمد عنتر اشرف نعمه183186

الغربيةالعلمىمبصرطلب القوى عبد ايمن نورهان183187

الغربيةالعلمىمبصربرج احمد محمد هاجر183188

الغربيةالعلمىمبصرسافوح متولى متولى هانم183189

الغربيةالعلمىمبصرالقدح محمود مسعود مصطفى هانم183190

الغربيةالعلمىمبصرفايد ابراهيم محمد هبه183191

الغربيةالعلمىمبصرالعزم ابو المنعم عبد محمد هبه183192

الغربيةالعلمىمبصرسعفان مصطفى سعد هدى183193

الغربيةالعلمىمبصرسليم ابراهيم على اسراء183194

الغربيةالعلمىمبصرسعيد نجا الفتاح عبد نجا اسراء183195

الغربيةالعلمىمبصرالبلتاجى السيد احمد اشجان183196

الغربيةالعلمىمبصرحجازى محمود الفتاح عبد عزت اميره183197

الغربيةالعلمىمبصراللطيف عبد احمد سيد العزيز عبد احمد ايه183198

الغربيةالعلمىمبصرخليل سعد ممدوح ايه183199

الغربيةالعلمىمبصرضابيه ابو السيد حامد رائد حسناء183200

الغربيةالعلمىمبصررحمه ابو الفتاح عبد محمد حنان183201

الغربيةالعلمىمبصرجمعه سالم احمد دعاء183202

الغربيةالعلمىمبصرضابيه ابو هللا عبد فرج هللا عبد سهيله183203

الغربيةالعلمىمبصرسليم ابراهيم على شيماء183204

الغربيةالعلمىمبصرهللا خلف احمد ابراهيم فاطمه183205

الغربيةالعلمىمبصرغريب عيسى محمد رمضان فاطمه183206

الغربيةالعلمىمبصرسليم احمد الباسط عبد فاطمه183207

الغربيةالعلمىمبصرالكالوى بسيونى محمد ماهر كريمه183208

الغربيةالعلمىمبصرفوده السميع عبد السيد مروه183209

الغربيةالعلمىمبصرالعجمى فتوح المجد ابو ملك183210

الغربيةالعلمىمبصرالقحافى احمد محمد ابراهيم منى183211

الغربيةالعلمىمبصرالعاطى عبد العزيز عبد على محمد منى183212

الغربيةالعلمىمبصرسليم المرسى السيد ناديه183213

الغربيةالعلمىمبصرمبروك الصمد عبد محمد ندى183214

الغربيةالعلمىمبصرالكالوى هللا عبد محمد الوهاب عبد نورا183215

الغربيةالعلمىمبصرمنصور المليجى محمد المليجى هايدى183216

الغربيةالعلمىمبصربالل على الفتاح عبد ابراهيم هبه183217

الغربيةالعلمىمبصرالكالوى هللا عبد محمد الوهاب عبد هدير183218

الغربيةالعلمىمبصراالجدر الواحد عبد سعد العزيز عبد ابتهال183219

الغربيةالعلمىمبصرالبرى حامد امين اسراء183220

الغربيةالعلمىمبصرطلبه الحميد عبد جمال اسراء183221

الغربيةالعلمىمبصرالرفاعى محمد اسامه اسماء183222

الغربيةالعلمىمبصرحديد ابو ابراهيم احمد العال عبد اميره183223

الغربيةالعلمىمبصرالهلبى اسماعيل السيد جمال انغام183224

الغربيةالعلمىمبصرالعربى خليفه فتحى صبحى اهداء183225

الغربيةالعلمىمبصرجرابات حسن محمد السيده183226
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ن625نواج/ ف

ن495نواج/ ف

ثاننواج/ ف

ن403نواج/ ف

ثاننواج/ ف

ن581نواج/ ف

ن422نواج/ ف

راسبنواج/ ف

متخلفنواج/ ف

ن602ابوشامية احمد/ ف

ثانابوشامية احمد/ ف

ن602ابوشامية احمد/ ف

ن520ابوشامية احمد/ ف

ن407ابوشامية احمد/ ف

ن619ابوشامية احمد/ ف

ن500ابوشامية احمد/ ف

ن542ابوشامية احمد/ ف

ن424ابوشامية احمد/ ف

ن497ابوشامية احمد/ ف

ن603ابوشامية احمد/ ف

ن455ابوشامية احمد/ ف

ن559ابوشامية احمد/ ف

ن562ابوشامية احمد/ ف

ن482ابوشامية احمد/ ف

ن519ابوشامية احمد/ ف

ن424ابوشامية احمد/ ف

ن480ابوشامية احمد/ ف

ن495ابوشامية احمد/ ف

ثانابوشامية احمد/ ف

ن554ابوشامية احمد/ ف

ن580ابوشامية احمد/ ف

ن561ابوشامية احمد/ ف

ن471ابوشامية احمد/ ف

ن646ابوشامية احمد/ ف

ن490نفيا/ ف

ن533نفيا/ ف

ن589نفيا/ ف

ن470نفيا/ ف

ن642نفيا/ ف

ن571نفيا/ ف

ن558نفيا/ ف

ن578نفيا/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالعاطى عبد فرج اليمانى الفتاح عبد الشيماء183227

الغربيةالعلمىمبصرالقاضى متولى محمد القادر عبد محمود االء183228

الغربيةالعلمىمبصراالمام احمد سعيد تقى183229

الغربيةالعلمىمبصرطه كمال ممدوح حبيبه183230

الغربيةالعلمىمبصرسالم حسين سالمه حياه183231

الغربيةالعلمىمبصرعلوان الحميد عبد محمد حلمى دنيا183232

الغربيةالعلمىمبصرالبرى حامد احمد رقيه183233

الغربيةالعلمىمبصرالغنى عبد ابراهيم حسن المهدى ريحانه183234

الغربيةالعلمىمبصرالشوره الحميد عبد حسن عادل علياء183235

الغربيةالعلمىمبصرهالل القطب السيد محمد فاطمه183236

الغربيةالعلمىمبصرخطاب احمد العزيز عبد خطاب مروه183237

الغربيةالعلمىمبصرالمزين حسن السيد الحكيم عبد مروه183238

الغربيةالعلمىمبصرالدين علم اليزيد ابو احمد مريم183239

الغربيةالعلمىمبصرالعفيفى احمد ابراهيم حامد بسيونى ندى183240

الغربيةالعلمىمبصرالنويهى السيد محمد محمود نورهان183241

الغربيةالعلمىمبصرالشعراوى محمود على عادل نيره183242

الغربيةالعلمىمبصربدير محمد الحميد عبد السيد هاجر183243

الغربيةالعلمىمبصرالعزيز عبد حامد العزيز عبد وفاء183244

الغربيةالعلمىمبصرالسعداوى السيد اشرف يمنى183245

الغربيةالعلمىمبصرعطيه رجب طلعت اسراء183246

الغربيةالعلمىمبصرلى الدابو سعيد محمد اسراء183247

الغربيةالعلمىمبصريونس رحيم محمد محمد اسراء183248

الغربيةالعلمىمبصرفرج ابو حسن محمد اسماء183249

الغربيةالعلمىمبصرلى الدابو على محمود االء183250

الغربيةالعلمىمبصرجعفر سعيد على رضا امنيه183251

الغربيةالعلمىمبصرجمعه محمد على امنيه183252

الغربيةالعلمىمبصرالحميد عبد سيد شعبان ايه183253

الغربيةالعلمىمبصرالشوره الفتاح عبد على جالل ايمان183254

الغربيةالعلمىمبصرحشيش سعد المغاورى حسن ايمان183255

الغربيةالعلمىمبصرمنوفى على السيد على ايمان183256

الغربيةالعلمىمبصرالدين زين محمود محمد على ايمان183257

الغربيةالعلمىمبصرالعمروسى انور مصطفى تقى183258

الغربيةالعلمىمبصرمنوفى االسعاد ابو الرحمن عبد عادل جهاد183259

الغربيةالعلمىمبصروهدان شفيق محمد حسناء183260

الغربيةالعلمىمبصرالجبرى حماد سامى خلود183261

الغربيةالعلمىمبصرالدين خير حماد لطفى احمد دينا183262

الغربيةالعلمىمبصرالشورى عمر اللطيف عبد عمر دينا183263

الغربيةالعلمىمبصركليب الكريم عبد محمود رانيا183264

الغربيةالعلمىمبصرموسى الغنى عبد السيد رنا183265

الغربيةالعلمىمبصرالشوره عثمان محمد روان183266

الغربيةالعلمىمبصرالشورى رشاد مجدى ساره183267

الغربيةالعلمىمبصرمبروك زيد ابو زيد ابو صالح سالى183268
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ن489نفيا/ ف

ن615نفيا/ ف

ن596نفيا/ ف

ن602نفيا/ ف

ن459نفيا/ ف

ثاننفيا/ ف

ن376نفيا/ ف

ن561نفيا/ ف

ن628نفيا/ ف

ن597نفيا/ ف

ن469نفيا/ ف

ن588نفيا/ ف

ن634نفيا/ ف

ن494نفيا/ ف

ن398نفيا/ ف

ن473نفيا/ ف

ن521نفيا/ ف

ن614نفيا/ ف

ن530نفيا/ ف

ن527سليم الشيخ كفر/ ف

ن502سليم الشيخ كفر/ ف

ن477سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن581سليم الشيخ كفر/ ف

ن387سليم الشيخ كفر/ ف

ن469سليم الشيخ كفر/ ف

ن495سليم الشيخ كفر/ ف

ن574سليم الشيخ كفر/ ف

ن494سليم الشيخ كفر/ ف

ن537سليم الشيخ كفر/ ف

ن421سليم الشيخ كفر/ ف

ن401سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن559سليم الشيخ كفر/ ف

ن370سليم الشيخ كفر/ ف

ن377سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن582سليم الشيخ كفر/ ف

ن630سليم الشيخ كفر/ ف

ن490سليم الشيخ كفر/ ف

ن385سليم الشيخ كفر/ ف

راسبسليم الشيخ كفر/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالزيات محمد خالد سهيله183269

الغربيةالعلمىمبصرالجبرى حماد سامى سهيله183270

الغربيةالعلمىمبصرجاد البكرى ابراهيم شروق183271

الغربيةالعلمىمبصرالشاذلى العزيز عبد رمزى شروق183272

الغربيةالعلمىمبصرعلى العزم ابو على نبيل علياء183273

الغربيةالعلمىمبصرراشد رمضان ابراهيم مروه183274

الغربيةالعلمىمبصررضوان سعد الدسوقى منار183275

الغربيةالعلمىمبصرسرحان الحكيم عبد الغنى عبد رضا ندى183276

الغربيةالعلمىمبصرالعلى ابو حسن احمد طلعت ندى183277

الغربيةالعلمىمبصرالدين خير لطفى محمد نورهان183278

الغربيةالعلمىمبصرراشد احمد مرسى نورهان183279

الغربيةالعلمىمبصركليب السميع عبد رجب هاجر183280

الغربيةالعلمىمبصركليب القطب محمود محمد هاجر183281

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى الحليم عبد فوزى هبه183282

الغربيةالعلمىمبصرفرحات على السيد اسراء183283

الغربيةالعلمىمبصرالرفاعى السيد محمد السيد اسراء183284

الغربيةالعلمىمبصرسليمان زيدان محمد محمد اسراء183285

الغربيةالعلمىمبصرعيسى محمد بديع بالل اسماء183286

الغربيةالعلمىمبصرهللا فتح محمد محمود اسماء183287

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم سعد ابراهيم االء183288

الغربيةالعلمىمبصرالدلتونى محمد عامر نعيم امينه183289

الغربيةالعلمىمبصرالجمل على هللا عبد بسمه183290

الغربيةالعلمىمبصرنجم السيد محمود سعيد حسناء183291

الغربيةالعلمىمبصرشلبايه احمد ابراهيم الدين عالء خلود183292

الغربيةالعلمىمبصرشعالن احمد حسن روان183293

الغربيةالعلمىمبصرحسن على حسن محمد زينب183294

الغربيةالعلمىمبصرجبل ابو الفتاح عبد كسرى احمد سميه183295

الغربيةالعلمىمبصرعلى محمد اللطيف عبد محمد شيرين183296

الغربيةالعلمىمبصرداود على محمد حسين اسامه شيماء183297

الغربيةالعلمىمبصرالسيد النصر سيف طلعت غاليه183298

الغربيةالعلمىمبصرالبسطويسى الغنى عبد احمد محمد فاطمه183299

الغربيةالعلمىمبصرنجم محمود احمد لينا183300

الغربيةالعلمىمبصرالعدل محمود عمر سليمان مريم183301

الغربيةالعلمىمبصررياض عقيلى على ندا183302

الغربيةالعلمىمبصرسعد راضى الفتاح عبد محمد نورهان183303

الغربيةالعلمىمبصرمحمد سالم علوانى سالم هللا هبه183304

الغربيةالعلمىمبصرعقيله ابو العزيز عبد احمد العزيز عبد اسراء183305

الغربيةالعلمىمبصرالقسط ابراهيم احمد اسماء183306

الغربيةالعلمىمبصرالنويهى العابدين زين رزق اسماء183307

الغربيةالعلمىمبصرالشاعر توفيق صبحى امانى183308

الغربيةالعلمىمبصرالبنا السيد الستار عبد هللا عبد امل183309

الغربيةالعلمىمبصرمكى احمد سيد الحليم عبد اميره183310
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ن409سليم الشيخ كفر/ ف

ن371سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن459سليم الشيخ كفر/ ف

ن549سليم الشيخ كفر/ ف

ن600سليم الشيخ كفر/ ف

ن508سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن578سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن598سليم الشيخ كفر/ ف

ن619سليم الشيخ كفر/ ف

ن390سليم الشيخ كفر/ ف

ن599سليم الشيخ كفر/ ف

ن584قطور/ ف

ن644قطور/ ف

ن578قطور/ ف

ن631قطور/ ف

ن621قطور/ ف

راسبقطور/ ف

ن573قطور/ ف

ن425قطور/ ف

ن445قطور/ ف

ن450قطور/ ف

ن575قطور/ ف

متخلفقطور/ ف

راسبقطور/ ف

ن562قطور/ ف

ن399قطور/ ف

متخلفقطور/ ف

ن439قطور/ ف

ن519قطور/ ف

ن598قطور/ ف

ثانقطور/ ف

ثانقطور/ ف

ثانقطور/ ف

ن444البكرى عزبة/ ف

ن592البكرى عزبة/ ف

ن523البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ن584البكرى عزبة/ ف

ن445البكرى عزبة/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالبنا نور محمد الفتاح عبد اميره183311

الغربيةالعلمىمبصرالدباوى مليجى سيد سامى امينه183312

الغربيةالعلمىمبصرالنجار احمد السعيد ايمان183313

الغربيةالعلمىمبصرغياتى ابو حمدى محمد ايمان183314

الغربيةالعلمىمبصرربيع العظيم عبد محمد ايمان183315

الغربيةالعلمىمبصرالفرت حامد مرزوق حامد ايه183316

الغربيةالعلمىمبصرطالب ابو السيد فرج ايه183317

الغربيةالعلمىمبصرالنويهى محمد سليمان نور رغده183318

الغربيةالعلمىمبصرالفرت السيد زكريا الدين عالء روان183319

الغربيةالعلمىمبصرسعدون على العظيم عبد رشاد ريهام183320

الغربيةالعلمىمبصرالعرجه محمد موسى ذكيه183321

الغربيةالعلمىمبصرشمس محمد يوسف فضلون ساميه183322

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم حسن مسعد ساندى183323

الغربيةالعلمىمبصرزراره الرؤوف عبد فتحى ايمن سلمى183324

الغربيةالعلمىمبصرعباس احمد السيد هشام سلوى183325

الغربيةالعلمىمبصررسالن هللا فرج القطب رضا سميره183326

الغربيةالعلمىمبصرجمعه المرسى ابراهيم فتوح سميره183327

الغربيةالعلمىمبصرعسكر بدوى نبيه سهام183328

الغربيةالعلمىمبصرالدباوى محمد احمد السعيد شروق183329

الغربيةالعلمىمبصرسعدون على العظيم عبد حامد شيماء183330

الغربيةالعلمىمبصرريا ابو محمد حمدى شيماء183331

الغربيةالعلمىمبصرالنجار محمد احمد سيد فاطمه183332

الغربيةالعلمىمبصررسالن اللطيف عبد حسن عمرو فاطمه183333

الغربيةالعلمىمبصرالجخو بسيونى الحميد عبد رمزى فرحه183334

الغربيةالعلمىمبصرشعله حجازى المنعم عبد محمد منار183335

الغربيةالعلمىمبصرالنويهى احمد سيد السيد عهدى ندى183336

الغربيةالعلمىمبصرالسجاعى ابراهيم الفتاح عبد نورهان183337

الغربيةالعلمىمبصربركات طلبه زكريا هللا عبد وفاء183338

الغربيةالعلمىمبصرشعبان محمد يوسف يارا183339

الغربيةالعلمىمبصرشرف ابو احمد سيد طه احمد سيد ياسمين183340

الغربيةالعلمىمبصرياسين محمد صالح االء183341

الغربيةالعلمىمبصرالحار حسن محمد االء183342

الغربيةالعلمىمبصرحمزه الستار عبد البلتاجى ايه183343

الغربيةالعلمىمبصرسنطباى على رضا ايه183344

الغربيةالعلمىمبصرالغريب محمد هللا فتح اسماء183345

الغربيةالعلمىمبصرالشاذلى محمد هللا عبد اميره183346

الغربيةالعلمىمبصرعطيه ابو حمدى محمود اميره183347

الغربيةالعلمىمبصراالقور محمد اشرف اسراء183348

الغربيةالعلمىمبصرالخواجه محمد حمزه اسراء183349

الغربيةالعلمىمبصرالسعداوى مرسى محمد اسراء183350

الغربيةالعلمىمبصرالنور ابو احمد محمد انجى183351

الغربيةالعلمىمبصرنعناع محمد صالح ايمان183352
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ن478البكرى عزبة/ ف

ن425البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ن559البكرى عزبة/ ف

ن551البكرى عزبة/ ف

ن443البكرى عزبة/ ف

ن480البكرى عزبة/ ف

ن429البكرى عزبة/ ف

ن518البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ن599البكرى عزبة/ ف

ن463البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ن525البكرى عزبة/ ف

ن439البكرى عزبة/ ف

ن529البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ن513البكرى عزبة/ ف

ن398البكرى عزبة/ ف

ن620البكرى عزبة/ ف

ن496البكرى عزبة/ ف

ن505البكرى عزبة/ ف

ن613البكرى عزبة/ ف

ن463البكرى عزبة/ ف

ن586البكرى عزبة/ ف

ثانالبكرى عزبة/ ف

ن586البكرى عزبة/ ف

ن560البكرى عزبة/ ف

ن616بسجين رجب محمد/ ف

ن526بسجين رجب محمد/ ف

ن628بسجين رجب محمد/ ف

ن444بسجين رجب محمد/ ف

ن648بسجين رجب محمد/ ف

ن544بسجين رجب محمد/ ف

ن607بسجين رجب محمد/ ف

ن620بسجين رجب محمد/ ف

ن491بسجين رجب محمد/ ف

ن581بسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ن497بسجين رجب محمد/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرغيط يوسف ممدوح ايمان183353

الغربيةالعلمىمبصربليطح فتوح جابر بسمه183354

الغربيةالعلمىمبصررزق السعيد فتحى تقى183355

الغربيةالعلمىمبصرالدقره الشربينى العظيم عبد دينا183356

الغربيةالعلمىمبصراللطيف عبد كمال محمد احمد زينب183357

الغربيةالعلمىمبصرحمزه الستار عبد محمد زينب183358

الغربيةالعلمىمبصرالال عبد محمد عمر شيماء183359

الغربيةالعلمىمبصرالغمرى مصطفى عزت ضحى183360

الغربيةالعلمىمبصرالقصاص حسن حسن غاده183361

الغربيةالعلمىمبصرالحشاش فوزى احمد فاطمه183362

الغربيةالعلمىمبصرصوله الغنى عبد محمد الزهراء فاطمه183363

الغربيةالعلمىمبصرالعجمى محمد السيد فاطمه183364

الغربيةالعلمىمبصرناصف فتحى محمد فاطمه183365

الغربيةالعلمىمبصرعامر الستار عبد مصطفى مريم183366

الغربيةالعلمىمبصرعمر الرازق عبد محمد مسعد منى183367

الغربيةالعلمىمبصرالشعراوى محمد هاشم منى183368

الغربيةالعلمىمبصرالدقره محمد الرحمن عبد ناهد183369

الغربيةالعلمىمبصرفرو ابو الحليم عبد محمود نيرمين183370

الغربيةالعلمىمبصرالدمراوى محمد السيد نورا183371

الغربيةالعلمىمبصرسليط الهادى عبد السيد نورهان183372

الغربيةالعلمىمبصرزلط البسيونى محمد نورهان183373

الغربيةالعلمىمبصرالشاذلى مصطفى همام نورهان183374

الغربيةالعلمىمبصربدران العال عبد هاشم هدير183375

الغربيةالعلمىمبصرالعال ابو عيد ذكريا عيد االء183376

الغربيةالعلمىمبصرلبن محمد البدراوى ابراهيم اسماء183377

الغربيةالعلمىمبصربكر على احمد هللا عبد اسماء183378

الغربيةالعلمىمبصرلبن ابراهيم هشام رانيا183379

الغربيةالعلمىمبصرلبن محمد طه شفاء183380

الغربيةالعلمىمبصرلبن اسماعيل محمد سميح الزهراء فاطمه183381

الغربيةالعلمىمبصرعمر ابراهيم الهادى عبد محمد هاجر183382

الغربيةالعلمىمبصرعطا فرحات عصام يارا183383

الغربيةالعلمىمبصربيبرس العليم عبد اليزيد ابو اسراء183384

الغربيةالعلمىمبصرعطيه العظيم عبد صبحى اسراء183385

الغربيةالعلمىمبصرامين العزيز عبد سعيد اشجان183386

الغربيةالعلمىمبصرالهباب سالمه محمد حامد عطيه ايمان183387

الغربيةالعلمىمبصربدير متولى محمد ايمان183388

الغربيةالعلمىمبصرمحمد مصطفى الحميد عبد ريهام183389

الغربيةالعلمىمبصرالصباغ احمد سيد محمد شيماء183390

الغربيةالعلمىمبصرحسين ابو عطيه شلبى فاطمه183391

الغربيةالعلمىمبصرمحمد حامد محمد عادل مريم183392

الغربيةالعلمىمبصرسدر ابو رمضان حسن حامدين مى183393

الغربيةالعلمىمبصرشاهين محمد على مى183394
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ن543بسجين رجب محمد/ ف

ن482بسجين رجب محمد/ ف

ن635بسجين رجب محمد/ ف

ن611بسجين رجب محمد/ ف

ن500بسجين رجب محمد/ ف

ن521بسجين رجب محمد/ ف

ن527بسجين رجب محمد/ ف

ن532بسجين رجب محمد/ ف

ن411بسجين رجب محمد/ ف

ن515بسجين رجب محمد/ ف

ن444بسجين رجب محمد/ ف

ن636بسجين رجب محمد/ ف

ن608بسجين رجب محمد/ ف

ن422بسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ن490بسجين رجب محمد/ ف

ن631بسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ن567بسجين رجب محمد/ ف

ن466بسجين رجب محمد/ ف

ن382بسجين رجب محمد/ ف

ن642بسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ن644سمال/ ف

ثانسمال/ ف

ن627سمال/ ف

ن609سمال/ ف

ن610.5سمال/ ف

ن521سمال/ ف

ن598سمال/ ف

ثانسمال/ ف

ن566صرد/ ف

ن415.5صرد/ ف

ن622صرد/ ف

ن436صرد/ ف

ن611صرد/ ف

ن607صرد/ ف

ن617صرد/ ف

ن551صرد/ ف

ن527.5صرد/ ف

ن372صرد/ ف

ن567صرد/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالبسطويسى بسيونى ابراهيم ممدوح نورهان183395

الغربيةالعلمىمبصرشرباش ابراهيم محمد هبه183396

الغربيةالعلمىمبصرالجبالى محمد احمد السيد اسماء183397

الغربيةالعلمىمبصرداود رياض على عدس اميره183398

الغربيةالعلمىمبصرالجزار احمد عزت اميره183399

الغربيةالعلمىمبصرالكراف احمد سيد العليم عبد نبيل امينه183400

الغربيةالعلمىمبصرالنجار الصاوى اللطيف عبد شعبان ايمان183401

الغربيةالعلمىمبصررشدان انور ممدوح بسمه183402

الغربيةالعلمىمبصرالجزار احمد العابدين زين مجدى روضه183403

الغربيةالعلمىمبصرالشركسى البسطويسى فتحى نشأت رؤى183404

الغربيةالعلمىمبصرالجزار الدسوقى احمد محمد روان183405

الغربيةالعلمىمبصرشاهين مصطفى رمضان محمد غاده183406

الغربيةالعلمىمبصرشكر محمود الفتاح عبد ظريف مى183407

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى معروف ابراهيم معروف مى183408

الغربيةالعلمىمبصرالجزار مهدى الرحمن عبد مهدى هند183409

الغربيةالعلمىمبصرالشركسى محمود الفتاح عبد سامى ياسمين183410

الغربيةالعلمىمبصرفرج محمد بسيونى حسين اسراء183411

الغربيةالعلمىمبصرالعزب السيد محمد كمال اسماء183412

الغربيةالعلمىمبصرشريف السيد احمد امنيه183413

الغربيةالعلمىمبصرعيسى زكى حلمى محمد امنيه183414

الغربيةالعلمىمبصرسلومه محمد حمدى محمد اميره183415

الغربيةالعلمىمبصرقاقا المنعم عبد ابراهيم ايه183416

الغربيةالعلمىمبصرغانم محمد فتيان اشرف دعاء183417

الغربيةالعلمىمبصرهرجه ابو العزيز عبد المعطى عبد دعاء183418

الغربيةالعلمىمبصرالقلينى ابراهيم صبحى السيد روان183419

الغربيةالعلمىمبصركليله العزيز عبد خلف رميساء183420

الغربيةالعلمىمبصرالهباب محمود سالمه محمد زينب183421

الغربيةالعلمىمبصرمرسى عبده نبيه محمد ساره183422

الغربيةالعلمىمبصرخليل الستار عبد سعيد محمد سميه183423

الغربيةالعلمىمبصربدر حافظ احمد محمد غاده183424

الغربيةالعلمىمبصرالوكيل فوزى نبيه المجيد عبد مشيره183425

الغربيةالعلمىمبصرالسايس احمد محمد محمد ندا183426

الغربيةالعلمىمبصرجمعه حسين محمد نورهان183427

الغربيةالعلمىمبصرخليل محمد سعيد وليد هند183428

الغربيةالعلمىمبصرالرمادى محمد احمد اسعد االء183429

الغربيةالعلمىمبصراحمد عبده ابراهيم شكرى االء183430

الغربيةالعلمىمبصرالجيار راغب محمود الدين شهاب االء183431

الغربيةالعلمىمبصرالبراوى ابراهيم ابراهيم صالح االء183432

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد على طاهر محمد االء183433

الغربيةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمود الخالق عبد محمد االء183434

الغربيةالعلمىمبصرالحليم عبد مصطفى محمد جمال ايه183435

الغربيةالعلمىمبصرالعظيم عبد رمضان نور محمود ايه183436
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ن515صرد/ ف

ن501صرد/ ف

ن498بدماط الزهراء/ ف

ن512.5بدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

راسببدماط الزهراء/ ف

ن540.5بدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ن527.5بدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ن574بدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ن559بدماط الزهراء/ ف

ن462بدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ن454.5البحرية العتوة/ ف

ن523البحرية العتوة/ ف

ن598البحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

راسبالبحرية العتوة/ ف

ن557البحرية العتوة/ ف

ن482البحرية العتوة/ ف

ن580البحرية العتوة/ ف

راسبالبحرية العتوة/ ف

ن552البحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ن450البحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ن585البحرية العتوة/ ف

ن601.5البحرية العتوة/ ف

ن610الكبرى المحلة/ ف

ن627الكبرى المحلة/ ف

ن376الكبرى المحلة/ ف

ن611الكبرى المحلة/ ف

ن467الكبرى المحلة/ ف

ن579الكبرى المحلة/ ف

ن602الكبرى المحلة/ ف

ن610الكبرى المحلة/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالغزالى الدسوقى محمد ناصر اروى183437

الغربيةالعلمىمبصرشعيشع ابو محمد اشرف اسماء183438

الغربيةالعلمىمبصراحمد احمد فرج خالد اسماء183439

الغربيةالعلمىمبصرطعيمه على سعد محمد اسراء183440

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى احمد عزت محمد اسراء183441

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل السيد ياسر اسراء183442

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل عطيه السيد رجب الشيماء183443

الغربيةالعلمىمبصرالشورى حموده خالد امامه183444

الغربيةالعلمىمبصرمحمد حامد عباس احمد ايمان183445

الغربيةالعلمىمبصرمعروف سالمه محمد سالمه ايمان183446

الغربيةالعلمىمبصرالدجوى الشيشتاوى احمد خالد تغريد183447

الغربيةالعلمىمبصرالسيد الهادى عبد رفعت هشام تقى183448

الغربيةالعلمىمبصرعلى احمد شوكت جميله183449

الغربيةالعلمىمبصرشلبى المجيد عبد اشرف جهاد183450

الغربيةالعلمىمبصرالجيار الصبور عبد غازى جهاد183451

الغربيةالعلمىمبصرجوده محمد محمود حنان183452

الغربيةالعلمىمبصرعرفه السيد غنيمى احمد خديجه183453

الغربيةالعلمىمبصرمهران عثمان حسين صالح خلود183454

الغربيةالعلمىمبصرخفاجه محمد فاروق محمد دنيا183455

الغربيةالعلمىمبصررجب احمد مصطفى احمد ساره183456

الغربيةالعلمىمبصرالسباعى الهيثم ابو محمد رضا سلمى183457

الغربيةالعلمىمبصرالغنى عبد حسين محمد مسعد سلمى183458

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى المرسى العربى محمد خالد سميه183459

الغربيةالعلمىمبصرحسنين على الحليم عبد محمد سميه183460

الغربيةالعلمىمبصراحمد محمد الحميد عبد محمد شذا183461

الغربيةالعلمىمبصرالمجد ابو ابراهيم الفتاح عبد خالد شيرين183462

الغربيةالعلمىمبصرالشافى عبد هللا حسب الشافى عبد ضحى183463

الغربيةالعلمىمبصرالمشطاوى يوسف السيد محمد ضحى183464

الغربيةالعلمىمبصرزكى السعيد السميع عبد سمير عائشه183465

الغربيةالعلمىمبصرعطيه محمد السيد محمود عبير183466

الغربيةالعلمىمبصرشحاته على احمد محمد الزهراء فاطمه183467

الغربيةالعلمىمبصراحمد البسيونى ابراهيم فاطمه183468

الغربيةالعلمىمبصرفوده على مختار على فاطمه183469

الغربيةالعلمىمبصرجوده رفعت فرج فاطمه183470

الغربيةالعلمىمبصرالبسيونى على العاطى عبد منير فاطمه183471

الغربيةالعلمىمبصرالحنفى احمد سعد احمد مريم183472

الغربيةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد مريم183473

الغربيةالعلمىمبصرزغلول حسنين الهادى عبد توفيق مريم183474

الغربيةالعلمىمبصرحيدر الحليم عبد احمد حمدى مريم183475

الغربيةالعلمىمبصرحمامه هللا ضيف السيد خالد مريم183476

الغربيةالعلمىمبصرزكى السعيد السميع عبد سمير مريم183477

الغربيةالعلمىمبصرعبيد على قطب طه مريم183478
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ن400الكبرى المحلة/ ف

ن615الكبرى المحلة/ ف

ن386الكبرى المحلة/ ف

ن430الكبرى المحلة/ ف

ن500الكبرى المحلة/ ف

ن397الكبرى المحلة/ ف

ن624الكبرى المحلة/ ف

ن527الكبرى المحلة/ ف

ن598الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن607الكبرى المحلة/ ف

ن586الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن508الكبرى المحلة/ ف

ن475الكبرى المحلة/ ف

ن628الكبرى المحلة/ ف

ن568الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن517الكبرى المحلة/ ف

ن397الكبرى المحلة/ ف

ن596الكبرى المحلة/ ف

ن576الكبرى المحلة/ ف

ن632الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن616الكبرى المحلة/ ف

ن511الكبرى المحلة/ ف

ن398الكبرى المحلة/ ف

ن402الكبرى المحلة/ ف

ن626الكبرى المحلة/ ف

ن452الكبرى المحلة/ ف

ن639الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن404الكبرى المحلة/ ف

ن494الكبرى المحلة/ ف

ن613الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن461الكبرى المحلة/ ف

ن488الكبرى المحلة/ ف

ن446الكبرى المحلة/ ف

ن463الكبرى المحلة/ ف

ن616الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالمنسى محمد عصام مريم183479

الغربيةالعلمىمبصرجرامون الفتاح عبد عصام مريم183480

الغربيةالعلمىمبصرالغنام الفتاح عبد فاروق على مريم183481

الغربيةالعلمىمبصرالبنا محمد محسن مريم183482

الغربيةالعلمىمبصرالسعودى صادق الدين صالح محمد مريم183483

الغربيةالعلمىمبصرحسونه احمد الكيالنى نبيه مريم183484

الغربيةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد فتحى محمد مريم183485

الغربيةالعلمىمبصرشلبى المنعم عبد كامل مصطفى مريم183486

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى على على السيد منار183487

الغربيةالعلمىمبصرالفطاطرى عباس زكى اسامه هللا منه183488

الغربيةالعلمىمبصرناصف السيد السيد سليم هللا منه183489

الغربيةالعلمىمبصرعوض اسماعيل محمد فؤاد منى183490

الغربيةالعلمىمبصرالشوربجى محمد السيد محمد منى183491

الغربيةالعلمىمبصرشنب ابو مصطفى طلعت حسن مصطفى منى183492

الغربيةالعلمىمبصرسالم السيد احمد محمد مسعد ندى183493

الغربيةالعلمىمبصرالفتاح عبد عطيه محمد اشرف نورهان183494

الغربيةالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد صالح محمد نيره183495

الغربيةالعلمىمبصرعرفه محمد محمد رضا هاجر183496

الغربيةالعلمىمبصرالتالوى ابراهيم ابراهيم سعد هاجر183497

الغربيةالعلمىمبصرخضر على على محمود هاجر183498

الغربيةالعلمىمبصرالبدرى محمد الحى عبد مسعد هاجر183499

الغربيةالعلمىمبصرمحمد المعطى عبد السيد محمد هاله183500

الغربيةالعلمىمبصربدير بدوى خضر هبه183501

الغربيةالعلمىمبصرقرواش الرحيم عبد محمد هدى183502

الغربيةالعلمىمبصرقنديل محمد فهمى مصطفى هدى183503

الغربيةالعلمىمبصرالمرسى رمضان توفيق وفاء183504

الغربيةالعلمىمبصرالحكم عبد احمد محمد يارا183505

الغربيةالعلمىمبصرالحليق محمد طلعت اسراء183506

الغربيةالعلمىمبصرالبيومى السيد اشرف اسماء183507

الغربيةالعلمىمبصرغنيم العزيز عبد رضا ايه183508

الغربيةالعلمىمبصرفياض الغريب السعيد ايمان183509

الغربيةالعلمىمبصرالعتراوى سليمان اللطيف عبد ايمان183510

الغربيةالعلمىمبصرالبارى عبد السيد حجاج ايه183511

الغربيةالعلمىمبصرالنجار هللا عبد صالح ايه183512

الغربيةالعلمىمبصرالجويلى احمد رأفت رحاب183513

الغربيةالعلمىمبصرالبيومى حسن السعيد رقيه183514

الغربيةالعلمىمبصرعاصى ابو محمد مسعد مصطفى رشاد رودين183515

الغربيةالعلمىمبصررفاعى عادل محمد سمر183516

الغربيةالعلمىمبصرطه عز يحيى صفاء183517

الغربيةالعلمىمبصراالميرى بكر الرحمن عبد عائشه183518

الغربيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم مصطفى عزيزه183519

الغربيةالعلمىمبصرالجبار هللا عبد محمود غاده183520
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ن553الكبرى المحلة/ ف

ن596الكبرى المحلة/ ف

ن458الكبرى المحلة/ ف

ن545الكبرى المحلة/ ف

ن621الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن626الكبرى المحلة/ ف

ن566الكبرى المحلة/ ف

ن512الكبرى المحلة/ ف

ن528الكبرى المحلة/ ف

ن425الكبرى المحلة/ ف

ن433الكبرى المحلة/ ف

ن504الكبرى المحلة/ ف

ن530الكبرى المحلة/ ف

ن389الكبرى المحلة/ ف

ن427الكبرى المحلة/ ف

ن478الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن536الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن575الكبرى المحلة/ ف

ن391الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن394الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن446الكبرى المحلة/ ف

ن488الجابرية/ ف

ن588الجابرية/ ف

ن632الجابرية/ ف

متخلفالجابرية/ ف

ن475الجابرية/ ف

ن612الجابرية/ ف

ن617الجابرية/ ف

ن568الجابرية/ ف

ن544الجابرية/ ف

ن443الجابرية/ ف

ن487الجابرية/ ف

ن500الجابرية/ ف

ن581الجابرية/ ف

راسبالجابرية/ ف

ن417الجابرية/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالسيد شعبان حامد فاطمه183521

الغربيةالعلمىمبصررضوان احمد حربى فوزيه183522

الغربيةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد ايمن هللا منه183523

الغربيةالعلمىمبصرالخشن منير فاضل نورهان183524

الغربيةالعلمىمبصرالشهاوى ابراهيم نظير نورهان183525

الغربيةالعلمىمبصروهبه عطيه محمد اسراء183526

الغربيةالعلمىمبصرالحريرى على محمد اسراء183527

الغربيةالعلمىمبصرالنجا ابو محمود محمود اسراء183528

الغربيةالعلمىمبصرالحريرى محمد الدين عالء امانى183529

الغربيةالعلمىمبصرالمنشاوى احمد سيد محمد امل183530

الغربيةالعلمىمبصرالعنين ابو محمد محمد امنه183531

الغربيةالعلمىمبصرالدياسطى فتوح ماجد اميره183532

الغربيةالعلمىمبصرالحريرى الهادى عبد السعيد ايمان183533

الغربيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد الهادى عبد محمد بسمه183534

الغربيةالعلمىمبصرالخازندار الواحد عبد محمد تقوى183535

الغربيةالعلمىمبصرالمليجى محمود العزيز عبد خلود183536

الغربيةالعلمىمبصرمرعى عزيز فتوح خلود183537

الغربيةالعلمىمبصرالدسوقى اسماعيل حسين داليا183538

الغربيةالعلمىمبصرضبه ابو على السيد محمد دينا183539

الغربيةالعلمىمبصراللبودى فرج محمد فرج رحمه183540

الغربيةالعلمىمبصرالبقرى العاطى عبد العاطى عبد رغد183541

الغربيةالعلمىمبصرالبقرى جمعه ابراهيم رفيده183542

الغربيةالعلمىمبصراحمد بدر ابراهيم كمال ريم183543

الغربيةالعلمىمبصرحجاج سعد لطفى زبيده183544

الغربيةالعلمىمبصرسالم ابراهيم مجدى زينب183545

الغربيةالعلمىمبصرخميس محمد اسامه ساره183546

الغربيةالعلمىمبصربدر السيد شريف ساره183547

الغربيةالعلمىمبصرالخير ابو مصطفى محمد احمد سالى183548

الغربيةالعلمىمبصرحشيش ابو حسن حسن ساميه183549

الغربيةالعلمىمبصرمرعى زكريا عالء ساميه183550

الغربيةالعلمىمبصرخضره ابو المطلب عبد عبوده سلمى183551

الغربيةالعلمىمبصرغزه ابو السيد محمد سناء183552

الغربيةالعلمىمبصرالجميزى على عثمان سهام183553

الغربيةالعلمىمبصرمنصور الكريم عبد الدين عز شفاء183554

الغربيةالعلمىمبصراالشقر محمد ناصر شيماء183555

الغربيةالعلمىمبصرعيسى العال ابو مصطفى مسعد ضحى183556

الغربيةالعلمىمبصرالعدس احمد سعد مصطفى علياء183557

الغربيةالعلمىمبصرالمنشاوى حسن احمد غاده183558

الغربيةالعلمىمبصرضبه ابو الغنى عبد هللا عبد الزهراء فاطمه183559

الغربيةالعلمىمبصرالخير ابو رخا هللا عبد فاطمه183560

الغربيةالعلمىمبصرالشامى العزيز عبد فخرى فتحيه183561

الغربيةالعلمىمبصرحشيش ابو محروس عطا فلاير183562
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ن540الجابرية/ ف

ثانالجابرية/ ف

ن505الجابرية/ ف

ن400الجابرية/ ف

ن519الجابرية/ ف

ن489العامرية/ ف

ن646العامرية/ ف

ن613العامرية/ ف

ن615العامرية/ ف

ن378العامرية/ ف

ن575العامرية/ ف

ن636العامرية/ ف

ن596العامرية/ ف

ن506العامرية/ ف

ن636العامرية/ ف

ن591العامرية/ ف

ن645العامرية/ ف

ن592العامرية/ ف

ن621العامرية/ ف

ن620العامرية/ ف

ن612العامرية/ ف

ن621العامرية/ ف

ثانالعامرية/ ف

ثانالعامرية/ ف

ن616العامرية/ ف

ن535العامرية/ ف

ن498العامرية/ ف

ن598العامرية/ ف

ن539العامرية/ ف

ن568العامرية/ ف

ن578العامرية/ ف

ن616العامرية/ ف

ن621العامرية/ ف

ن494العامرية/ ف

ثانالعامرية/ ف

ن634العامرية/ ف

ن628العامرية/ ف

ن627العامرية/ ف

ن566العامرية/ ف

ن574العامرية/ ف

ن457العامرية/ ف

ن619العامرية/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرشتا بيومى السيد هللا منه183563

الغربيةالعلمىمبصرالعزب مجاهد محمد هللا منه183564

الغربيةالعلمىمبصرعامر حسن نجيب هللا منه183565

الغربيةالعلمىمبصرحشيش ابو الرسول عبد فرج منى183566

الغربيةالعلمىمبصرالطحان معوض احمد ناديه183567

الغربيةالعلمىمبصرجوده السباعى ابراهيم نسمه183568

الغربيةالعلمىمبصرسالمه محمد العيسوى نشوى183569

الغربيةالعلمىمبصرالقطورى محمد ابراهيم نهى183570

الغربيةالعلمىمبصربلح محمد نجاح نورهان183571

الغربيةالعلمىمبصرطه محمد راشد هانم183572

الغربيةالعلمىمبصرالمنسى حسن حجاج هبه183573

الغربيةالعلمىمبصرعامر حسن وليد هبه183574

الغربيةالعلمىمبصراالشقر يوسف بسطويسى ياسمين183575

الغربيةالعلمىمبصرخليف عبده هللا عبد يمنى183576

الغربيةالعلمىمبصرالخير ابو الدسوقى احمد الغريب احالم183577

الغربيةالعلمىمبصرالشرملسى سعيد ابراهيم السيد اسراء183578

الغربيةالعلمىمبصرالعال عبد النبى عبد ابراهيم محمد ازهار183579

الغربيةالعلمىمبصرناصف احمد السالم عبد السيد ايه183580

الغربيةالعلمىمبصرره عابو العال عبد النبى عبد محمد ايه183581

الغربيةالعلمىمبصرمكى السالم عبد مصطفى حسن ايمان183582

الغربيةالعلمىمبصرحويش رزق ابراهيم نصر ايمان183583

الغربيةالعلمىمبصرسعده ابو مندور احمد حاتم حفصه183584

الغربيةالعلمىمبصرالموافى محمد حسونه مجدى خديجه183585

الغربيةالعلمىمبصرسالم صقر المجيد عبد العزيز عبد داليا183586

الغربيةالعلمىمبصرالعاطى عبد العظيم عبد على دنيا183587

الغربيةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد محسن دينا183588

الغربيةالعلمىمبصررشيدى على الستار عبد خالد راويه183589

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل محمد طه راغب زكيه183590

الغربيةالعلمىمبصرسعده ابو مندور احمد احمد ساره183591

الغربيةالعلمىمبصرالبدراوى الرحمن عبد حسين الرحمن عبد سعاد183592

الغربيةالعلمىمبصرالجندى على اللطيف عبد على سعاد183593

الغربيةالعلمىمبصرعمر سالم محمد سامى شريفه183594

الغربيةالعلمىمبصرداود احمد سليمان احمد صفا183595

الغربيةالعلمىمبصرالعبيدو الفتاح عبد على مجاهد صفاء183596

الغربيةالعلمىمبصررشيدى سليمان النبى عبد سامح فاطمه183597

الغربيةالعلمىمبصرالخراشى محمد احمد احمد منار183598

الغربيةالعلمىمبصرحامد فتحى محمود منار183599

الغربيةالعلمىمبصرشهاب محمد حسن محمد ميار183600

الغربيةالعلمىمبصرفرج محمد عطيه فريد مى183601

الغربيةالعلمىمبصرعمر اسماعيل العزيز عبد جمال مروه183602

الغربيةالعلمىمبصرمايله ابو على احمد حسن مروه183603

الغربيةالعلمىمبصرالعفيفى اسماعيل مكى المعداوى نادره183604



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6548

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن594العامرية/ ف

ثانالعامرية/ ف

ن414العامرية/ ف

ن497العامرية/ ف

ثانالعامرية/ ف

ن448العامرية/ ف

ن596العامرية/ ف

ن541العامرية/ ف

ن430العامرية/ ف

ثانالعامرية/ ف

ن450العامرية/ ف

ن445العامرية/ ف

ثانالعامرية/ ف

ثانالعامرية/ ف

ن419دنوشر/ ف

ثاندنوشر/ ف

ن462دنوشر/ ف

ن463دنوشر/ ف

ثاندنوشر/ ف

ن603دنوشر/ ف

ن594دنوشر/ ف

ن609دنوشر/ ف

ن489دنوشر/ ف

ن580دنوشر/ ف

ن533دنوشر/ ف

ن465دنوشر/ ف

ن542دنوشر/ ف

ن519دنوشر/ ف

ن630دنوشر/ ف

ن552دنوشر/ ف

راسبدنوشر/ ف

ثاندنوشر/ ف

ن600دنوشر/ ف

ثاندنوشر/ ف

ثاندنوشر/ ف

ن592دنوشر/ ف

ثاندنوشر/ ف

ن443دنوشر/ ف

ن471دنوشر/ ف

ن535دنوشر/ ف

ن513دنوشر/ ف

ن535دنوشر/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرشعبان شعبان توفيق رضا ندا183605

الغربيةالعلمىمبصرالحليبى احمد السيد عثمان نسمه183606

الغربيةالعلمىمبصرسعد الحميد عبد الحكم عبد السالم عبد نوال183607

الغربيةالعلمىمبصرحجازى عباس الموجود عبد ابراهيم هدير183608

الغربيةالعلمىمبصرناصف اليمانى على اليمانى هاجر183609

الغربيةالعلمىمبصراالكشر القادر عبد التهامى القادر عبد وسام183610

الغربيةالعلمىمبصرنصره عباس عاطف اشرف يارا183611

الغربيةالعلمىمبصريونس مصطفى احمد مصطفى يارا183612

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل مرسى المنعم عبد عمرو يارا183613

الغربيةالعلمىمبصرسعده ابو زكى الدين عالء اسراء183614

الغربيةالعلمىمبصرالغايش السباعى محمد اسراء183615

الغربيةالعلمىمبصرالنجار الفتاح عبد محمد اسراء183616

الغربيةالعلمىمبصرهالل ابو الرحمن عبد فتحى االء183617

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى صبحى محمد الزهراء183618

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى فرج المنعم عبد امل183619

الغربيةالعلمىمبصرالعايق فؤاد محمد اميره183620

الغربيةالعلمىمبصرالفخرانى فهمى فهمى ايثار183621

الغربيةالعلمىمبصرحسين الصمد عبد القادر عبد ايمان183622

الغربيةالعلمىمبصرالوداد سعد جابر ايه183623

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى فاروق مصطفى بدور183624

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ فارس راضى تسنيم183625

الغربيةالعلمىمبصرجاهين محمد هللا عبد جهاد183626

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى فتحى الرحمن عبد دنيا183627

الغربيةالعلمىمبصرالمنصورى الهادى عبد الهادى عبد رناد183628

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد الحميد عبد حامد حامد رنيم183629

الغربيةالعلمىمبصرشحاته محمد عادل ساره183630

الغربيةالعلمىمبصرضهر السعيد عالء سحر183631

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى سالم حسن الغنى عبد سمر183632

الغربيةالعلمىمبصرباشا رياض هانى سناء183633

الغربيةالعلمىمبصرخضير محمد عطا صبحى شروق183634

الغربيةالعلمىمبصرعمر ابو طلعت السيد شيماء183635

الغربيةالعلمىمبصرالدهب ابو الحميد عبد الحميد عبد عماد شيماء183636

الغربيةالعلمىمبصرحرب ابو البديع عبد جمال صباح183637

الغربيةالعلمىمبصرالسكرى شبل السكرى عائشه183638

الغربيةالعلمىمبصرالخليفه يوسف السيد عائشه183639

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم محمد بسطامى محمد فاطمه183640

الغربيةالعلمىمبصرالحماقى محمد يوسف فيروز183641

الغربيةالعلمىمبصرقمر ابو ابراهيم احمد مريم183642

الغربيةالعلمىمبصرضهر ابو فرج يوسف مريم183643

الغربيةالعلمىمبصرالشبراملسى محمد محمود منار183644

الغربيةالعلمىمبصرالطرقى رياض وجيه منار183645

الغربيةالعلمىمبصرفنون ابراهيم اشرف ندى183646
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ن432دنوشر/ ف

ن624دنوشر/ ف

ن586دنوشر/ ف

ن589دنوشر/ ف

ن555دنوشر/ ف

ن615دنوشر/ ف

ن520دنوشر/ ف

ن511دنوشر/ ف

ن486دنوشر/ ف

ن531بابل شبرا/ ف

ن557بابل شبرا/ ف

ن625بابل شبرا/ ف

ن584بابل شبرا/ ف

ن422بابل شبرا/ ف

ن581بابل شبرا/ ف

ن472بابل شبرا/ ف

ثانبابل شبرا/ ف

ثانبابل شبرا/ ف

ن528بابل شبرا/ ف

ثانبابل شبرا/ ف

ن494بابل شبرا/ ف

ن549بابل شبرا/ ف

ن578بابل شبرا/ ف

ثانبابل شبرا/ ف

ن590بابل شبرا/ ف

ن530بابل شبرا/ ف

ن605بابل شبرا/ ف

متخلفبابل شبرا/ ف

ن581بابل شبرا/ ف

ن623بابل شبرا/ ف

ن619بابل شبرا/ ف

ن619بابل شبرا/ ف

ن548بابل شبرا/ ف

ن379بابل شبرا/ ف

ن441بابل شبرا/ ف

ن585بابل شبرا/ ف

ن607بابل شبرا/ ف

ن532بابل شبرا/ ف

ثانبابل شبرا/ ف

ن632بابل شبرا/ ف

ن624بابل شبرا/ ف

ن395بابل شبرا/ ف
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الغربيةالعلمىمبصربنه محمد السيد ندى183647

الغربيةالعلمىمبصرالسعود ابو عبده عباس نوران183648

الغربيةالعلمىمبصرسالم سليمان عمر هاجر183649

الغربيةالعلمىمبصرزبيب سعد رائد ياسمين183650

الغربيةالعلمىمبصردعبس البسطويسى السالم عبد ايه183651

الغربيةالعلمىمبصراللبده عيد الفتاح عبد االء183652

الغربيةالعلمىمبصرعواد ابراهيم السيد اسماء183653

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ السيد توكل جهاد183654

الغربيةالعلمىمبصرالغزالى ابراهيم محمد داليا183655

الغربيةالعلمىمبصرالغزالى خضر ابراهيم ضحى183656

الغربيةالعلمىمبصرموسى السيد مصطفى فاطمه183657

الغربيةالعلمىمبصرالنجار محمود ابراهيم مها183658

الغربيةالعلمىمبصرالبقرى زكى السعيد انور السيده183659

الغربيةالعلمىمبصرالسعدنى ابراهيم السعيد ايمان183660

الغربيةالعلمىمبصرالحناوى حسن البقلى العزيز عبد ايمان183661

الغربيةالعلمىمبصرالعمايم ابو هللا عبد محمد ايمان183662

الغربيةالعلمىمبصرعز محمد الدين نور ايمان183663

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل فتوح محمد ربيع اسماء183664

الغربيةالعلمىمبصرالمجد ابو محمد السيد يسرى امنيه183665

الغربيةالعلمىمبصرالمشد راشد جالل جالل اميره183666

الغربيةالعلمىمبصرالشافعى فاروق الحى عبد امينه183667

الغربيةالعلمىمبصرخليل حسين فتحى عرفه امال183668

الغربيةالعلمىمبصرالخير ابو عرفه سليم محمد ايات183669

الغربيةالعلمىمبصرعويس مصطفى الخطيب ايه183670

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ السعيد محمد مصطفى ايه183671

الغربيةالعلمىمبصرالشدايد ابو حلمى محمد مجدى بسنت183672

الغربيةالعلمىمبصرسند فتحى تامر جهاد183673

الغربيةالعلمىمبصرالبرلسى محمود فؤاد حماده داليا183674

الغربيةالعلمىمبصراالشقر مسعد رفيق رنا183675

الغربيةالعلمىمبصرعويضه فهمى الدين حسام ريهام183676

الغربيةالعلمىمبصرزيدان السالم عبد الدين عالء ريهام183677

الغربيةالعلمىمبصرالمنسى زكريا احمد شيماء183678

الغربيةالعلمىمبصررامخ ابو بدرخان السيد محمد شيماء183679

الغربيةالعلمىمبصرااللفى محمود الرفاعى ابراهيم صفيه183680

الغربيةالعلمىمبصرفضل الرافع عبد محمد علياء183681

الغربيةالعلمىمبصرعويضه السعود ابو فهمى محمد علياء183682

الغربيةالعلمىمبصراحمد حمدى احمد غاده183683

الغربيةالعلمىمبصرالقصير يوسف السيد لوسندى183684

الغربيةالعلمىمبصركركه عمر ابراهيم اشرف منار183685

الغربيةالعلمىمبصرالسودانى السعيد سعيد بدير هللا منه183686

الغربيةالعلمىمبصرشحاته احمد السالم عبد صالح هللا منه183687

الغربيةالعلمىمبصردسوقى محمد على محمد منى183688
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ن437بابل شبرا/ ف

ن390بابل شبرا/ ف

ن392بابل شبرا/ ف

ن553بابل شبرا/ ف

ن364الهياتم/ ف

ن562الهياتم/ ف

ن484الهياتم/ ف

ن451الهياتم/ ف

ثانالهياتم/ ف

ن564الهياتم/ ف

ن481الهياتم/ ف

ن497الهياتم/ ف

ن453بالعلو الحسين/ ف

راسببالعلو الحسين/ ف

ن423بالعلو الحسين/ ف

ن586بالعلو الحسين/ ف

ن613بالعلو الحسين/ ف

ن481بالعلو الحسين/ ف

ن615بالعلو الحسين/ ف

ن574بالعلو الحسين/ ف

ن613بالعلو الحسين/ ف

ن608بالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ن493بالعلو الحسين/ ف

ن451بالعلو الحسين/ ف

ن453بالعلو الحسين/ ف

ن422بالعلو الحسين/ ف

ن421بالعلو الحسين/ ف

ن539بالعلو الحسين/ ف

ن552بالعلو الحسين/ ف

ن503بالعلو الحسين/ ف

ن449بالعلو الحسين/ ف

ن611بالعلو الحسين/ ف

ن518بالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

راسببالعلو الحسين/ ف

ن429بالعلو الحسين/ ف

ن408بالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالخمارى البيومى على السيد مى183689

الغربيةالعلمىمبصرالغنام العاطى عبد مسعد نجاه183690

الغربيةالعلمىمبصرالسعدنى ابراهيم طارق نجالء183691

الغربيةالعلمىمبصرالوكيل العاطى عبد على ندا183692

الغربيةالعلمىمبصرزنفل السميع عبد الستار عبد نداء183693

الغربيةالعلمىمبصرصالح هللا عبد عثمان ايهاب ندى183694

الغربيةالعلمىمبصرزهران السيد احمد ندى183695

الغربيةالعلمىمبصرالزير القادر عبد احمد احمد نورهان183696

الغربيةالعلمىمبصرعريضه محمد ابراهيم نيره183697

الغربيةالعلمىمبصرزايد ابراهيم حسن السعيد هاجر183698

الغربيةالعلمىمبصرالبسيونى على على اكرم هاجر183699

الغربيةالعلمىمبصرالحليم عبد احمد مسعد االء183700

الغربيةالعلمىمبصرصالحه ابو المنعم عبد سليمان ايه183701

الغربيةالعلمىمبصرمازن يوسف عمر ايه183702

الغربيةالعلمىمبصرالعجيلى السيد عادل دينا183703

الغربيةالعلمىمبصرجميل محمد يونس ريهام183704

الغربيةالعلمىمبصرزغلول احمد ايهاب سهيله183705

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى السعدى الدين عماد شيماء183706

الغربيةالعلمىمبصرالمكاوى عزت فايز عزه183707

الغربيةالعلمىمبصرصيره هللا عبد عادل فاطمه183708

الغربيةالعلمىمبصرهرجه ابو المتولى احمد فريده183709

الغربيةالعلمىمبصرهللا حيا ابو لطفى سامى فوزيه183710

الغربيةالعلمىمبصرجميل محمد يونس مريم183711

الغربيةالعلمىمبصرالقرضاوى المحمدى اشرف مى183712

الغربيةالعلمىمبصرهللا حيا ابو هللا عبد مصطفى ناديه183713

الغربيةالعلمىمبصرالعويسى عثمان حمدى نورهام183714

الغربيةالعلمىمبصرالفخرانى محمد مسعد هاجر183715

الغربيةالعلمىمبصرماذن ابراهيم رياض هانم183716

الغربيةالعلمىمبصرمايله ابو محمد سعد يارا183717

الغربيةالعلمىمبصرالجابرى محمود اسماعيل اسراء183718

الغربيةالعلمىمبصرمحمد بدير مصطفى اسراء183719

الغربيةالعلمىمبصرعالم محمود ابراهيم اسامه االء183720

الغربيةالعلمىمبصرسالمه ابو ابراهيم محمد اسماء183721

الغربيةالعلمىمبصرالمصرى احمد ايمن تقى183722

الغربيةالعلمىمبصرالقلينى النبى عبد خالد جهاد183723

الغربيةالعلمىمبصرالششتاوى ابراهيم محمد جهاد183724

الغربيةالعلمىمبصرحبزه عمر احمد دعاء183725

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى محمود تمتع رقيه183726

الغربيةالعلمىمبصرريه متولى محمد محمد رقيه183727

الغربيةالعلمىمبصرعامود ابو محمد بكر هللا عبد ساره183728

الغربيةالعلمىمبصرعبيد على السعيد محمد سلمى183729

الغربيةالعلمىمبصرحلفه ابو بكر ابو محمد سميه183730
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ن434بالعلو الحسين/ ف

ن369بالعلو الحسين/ ف

ن512بالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ن554بالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ن569بالعلو الحسين/ ف

ن435بالعلو الحسين/ ف

ن590بالعلو الحسين/ ف

ن498بالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ن486تراب صفط/ ف

ن453تراب صفط/ ف

ن594تراب صفط/ ف

ن570تراب صفط/ ف

ن602تراب صفط/ ف

ن448تراب صفط/ ف

ن399تراب صفط/ ف

ن566تراب صفط/ ف

ن497تراب صفط/ ف

ن528تراب صفط/ ف

ن478تراب صفط/ ف

ن589تراب صفط/ ف

ن394تراب صفط/ ف

ن455تراب صفط/ ف

ثانتراب صفط/ ف

ثانتراب صفط/ ف

ن537تراب صفط/ ف

ن607تراب صفط/ ف

متخلفبالغربية حجازى كفر/ ف

ن608بالغربية حجازى كفر/ ف

ثانبالغربية حجازى كفر/ ف

ن567بالغربية حجازى كفر/ ف

ن559بالغربية حجازى كفر/ ف

ن530بالغربية حجازى كفر/ ف

ن405بالغربية حجازى كفر/ ف

ن539بالغربية حجازى كفر/ ف

ن623بالغربية حجازى كفر/ ف

ن622بالغربية حجازى كفر/ ف

ن501بالغربية حجازى كفر/ ف

ن561بالغربية حجازى كفر/ ف

ن579بالغربية حجازى كفر/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرعوض نصر عباس فاتن183731

الغربيةالعلمىمبصرعثمان محمد جاد على مريم183732

الغربيةالعلمىمبصرحمد الحميد عبد مصطفى السعيد هللا منه183733

الغربيةالعلمىمبصرالرفاعى محمد اشرف ناريمان183734

الغربيةالعلمىمبصرخليفه الفتاح عبد محمد ندا183735

الغربيةالعلمىمبصرهمام محمد المحسن عبد احمد هاجر183736

الغربيةالعلمىمبصرالبلتاجى محمد الغنى عبد سالم هاجر183737

الغربيةالعلمىمبصرعلوان سالمه محمد هاجر183738

الغربيةالعلمىمبصرالجندى فخرى خيرى االء183739

الغربيةالعلمىمبصرالطنطاوى صالح عبده اسراء183740

الغربيةالعلمىمبصرالمتولى بديع فهمى محمد اسراء183741

الغربيةالعلمىمبصرمرعى حسن محمد الشيماء183742

الغربيةالعلمىمبصرالعال عبد الستار عبد ابراهيم رحمه183743

الغربيةالعلمىمبصرالهلفى السيد وليد رقيه183744

الغربيةالعلمىمبصرالسحرى احمد محمد محمود روان183745

الغربيةالعلمىمبصرالمنير عمرو هانى روميصاء183746

الغربيةالعلمىمبصرتعلب صبرى عصام سماح183747

الغربيةالعلمىمبصرنور سعد مجدى شجون183748

الغربيةالعلمىمبصرحسن محروس بكرى ابراهيم مريم183749

الغربيةالعلمىمبصرالسليط على محمد حمدى مريم183750

الغربيةالعلمىمبصرالعزب حسن كمال مصطفى مريم183751

الغربيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمود محمد هللا منه183752

الغربيةالعلمىمبصرالجناينى مصطفى السيد هاجر183753

الغربيةالعلمىمبصربرسيمه رأفت موسى ياسمين183754

الغربيةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد محمد احمد اسراء183755

الغربيةالعلمىمبصرمحمد عبده الحافظ عبد اسماعيل اسراء183756

الغربيةالعلمىمبصرسعيد النبى عبد حامد اللطيف عبد اسراء183757

الغربيةالعلمىمبصرمفتاح النبى عبد هللا فتح اسماء183758

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم رجب رضوان امانى183759

الغربيةالعلمىمبصرالدلتونى محمد طه سمير شيماء183760

الغربيةالعلمىمبصرفوده مصطفى مأمون فاطمه183761

الغربيةالعلمىمبصرالجداوى محمد العظيم عبد بركات فوزيه183762

الغربيةالعلمىمبصرالبيومى السيد محمد عال183763

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم محمد عطيه ندا183764

الغربيةالعلمىمبصرالرحمن عبد البيلى السيد عيد ياسمين183765

الغربيةالعلمىمبصرشادى محمدى ايمن خلود183766

الغربيةالعلمىمبصرالقناوى احمد محمد سمر183767

الغربيةالعلمىمبصرالغنى حامدعبد الغنى عبد مريم183768

الغربيةالعلمىمبصرالسعيد محمود محمد مريم183769

الغربيةالعلمىمبصرعلى امام السيد نسيبه183770

الغربيةالعلمىمبصرالنجار محمود فتحى هبه183771

الغربيةالعلمىمبصربدير الحى عبد ياسر وفاء183772
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ن582بالغربية حجازى كفر/ ف

ن575بالغربية حجازى كفر/ ف

ن423بالغربية حجازى كفر/ ف

ن615بالغربية حجازى كفر/ ف

ن635بالغربية حجازى كفر/ ف

ن544بالغربية حجازى كفر/ ف

ن506بالغربية حجازى كفر/ ف

ن488بالغربية حجازى كفر/ ف

ن368النموذجى الشافعى االمام/ ف

راسبالنموذجى الشافعى االمام/ ف

ن611النموذجى الشافعى االمام/ ف

ن474النموذجى الشافعى االمام/ ف

ن588النموذجى الشافعى االمام/ ف

ثانالنموذجى الشافعى االمام/ ف

ثانالنموذجى الشافعى االمام/ ف

ن521النموذجى الشافعى االمام/ ف

راسبالنموذجى الشافعى االمام/ ف

ن514النموذجى الشافعى االمام/ ف

ن440النموذجى الشافعى االمام/ ف

ن522النموذجى الشافعى االمام/ ف

ن394النموذجى الشافعى االمام/ ف

ثانالنموذجى الشافعى االمام/ ف

ن392النموذجى الشافعى االمام/ ف

ثانالنموذجى الشافعى االمام/ ف

ن499عطاف/ ف

ن592عطاف/ ف

ن583عطاف/ ف

ن587عطاف/ ف

ن534عطاف/ ف

ن607عطاف/ ف

ن472عطاف/ ف

ثانعطاف/ ف

ن517عطاف/ ف

ن615عطاف/ ف

ن532عطاف/ ف

ن436بالغربية دمرو/ ف

ن576بالغربية دمرو/ ف

ن592بالغربية دمرو/ ف

ن499بالغربية دمرو/ ف

ن495بالغربية دمرو/ ف

ثانبالغربية دمرو/ ف

ن611بالغربية دمرو/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرابراهيم رزق رمضان اشرف اسماء183773

الغربيةالعلمىمبصرشتا احمد سيد على ماهر امل183774

الغربيةالعلمىمبصرسعد مصطفى برهام محمد اميره183775

الغربيةالعلمىمبصرالبدرى ابراهيم الشحات سامى ايمان183776

الغربيةالعلمىمبصرالغريب الزكى العزيز عبد ايمان183777

الغربيةالعلمىمبصرعامر الرازق عبد السعيد الواحد عبد ايمان183778

الغربيةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم الغنى عبد ابراهيم سوسن183779

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد عثمان هللا عبد اشرف غاده183780

الغربيةالعلمىمبصرحسن الحكيم عبد محرم مريم183781

الغربيةالعلمىمبصرهللا فرج محمد زيدان السيد ندى183782

الغربيةالعلمىمبصرالحبيشى زكى الفتاح عبد محمود ندى183783

الغربيةالعلمىمبصرالبيلى الغنى عبد الباسط عبد محمد هند183784

الغربيةالعلمىمبصرسالم السيد البارى عبد حامد وفاء183785

الغربيةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد رأفت اسراء183786

الغربيةالعلمىمبصرحامد اللطيف عبد نور اسماء183787

الغربيةالعلمىمبصرنجم العاطى عبد الحميد عبد خالد امينه183788

الغربيةالعلمىمبصراليزيد ابو عطيه مصطفى هللا ايه183789

الغربيةالعلمىمبصريوسف ابراهيم عيد جهاد183790

الغربيةالعلمىمبصرمحمد عزت رمضان ريهام183791

الغربيةالعلمىمبصرالسيد عطيه السيد زينب183792

الغربيةالعلمىمبصرالبديع عبد صبحى البديع عبد سهيله183793

الغربيةالعلمىمبصرمحمود الغفار عبد محمود كوثر183794

الغربيةالعلمىمبصرمحمد رزق عنتر مروه183795

الغربيةالعلمىمبصريونس المتجلى عبد العزيز عبد نورا183796

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل العاطى عبد عاطف يمنى183797

الغربيةالعلمىمبصرشعير ابراهيم الحميد عبد االء183798

الغربيةالعلمىمبصرامان المتولى عزت المتولى احسان183799

الغربيةالعلمىمبصرالغندور بدير ابراهيم امل183800

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد على محمد عالء ايمان183801

الغربيةالعلمىمبصرشاهين احمد السيد سعدهم خلود183802

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى حداد هللا عبد دينا183803

الغربيةالعلمىمبصرشاهين الحميد عبد الشافعى رحاب183804

الغربيةالعلمىمبصرحجازى الوهاب عبد ابراهيم ريهام183805

الغربيةالعلمىمبصرعمار الرازق عبد رمضان ريهام183806

الغربيةالعلمىمبصرشاهين السيد على سكينه183807

الغربيةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد اسامه شروق183808

الغربيةالعلمىمبصرشهاوى طه شهاوى عبير183809

الغربيةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد رأفت عبير183810

الغربيةالعلمىمبصرسعيد محمد راضى عزيزه183811

الغربيةالعلمىمبصرالمجد ابو العظيم عبد ابراهيم فاطمه183812

الغربيةالعلمىمبصرشاهين الحميد عبد الشافعى فاطمه183813

الغربيةالعلمىمبصرسعده ابو محمد السعيد ربيع فاطمه183814
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ن554بشبيش/ ف

ن533بشبيش/ ف

ن609بشبيش/ ف

ن609بشبيش/ ف

ن447بشبيش/ ف

ن557بشبيش/ ف

ن625بشبيش/ ف

ن602بشبيش/ ف

ن568بشبيش/ ف

ن464بشبيش/ ف

ثانبشبيش/ ف

ن596بشبيش/ ف

ن515بشبيش/ ف

ثانالشهيدى/ ف

ن401الشهيدى/ ف

ثانالشهيدى/ ف

ثانالشهيدى/ ف

ن495الشهيدى/ ف

ن404الشهيدى/ ف

متخلفالشهيدى/ ف

ثانالشهيدى/ ف

ن406الشهيدى/ ف

ن540الشهيدى/ ف

ن530الشهيدى/ ف

ثانالشهيدى/ ف

ن491المعتمدية/ ف

ن598المعتمدية/ ف

ن591المعتمدية/ ف

ن435المعتمدية/ ف

ن375المعتمدية/ ف

ن580المعتمدية/ ف

ن491المعتمدية/ ف

ن454المعتمدية/ ف

ن401المعتمدية/ ف

ن468المعتمدية/ ف

ن436المعتمدية/ ف

ثانالمعتمدية/ ف

ن555المعتمدية/ ف

ن559المعتمدية/ ف

ن482المعتمدية/ ف

ن492المعتمدية/ ف

ثانالمعتمدية/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرعميره سليمان سالمه مروه183815

الغربيةالعلمىمبصرعمار الرازق عبد احمد منار183816

الغربيةالعلمىمبصراحمد سعد السيد منار183817

الغربيةالعلمىمبصراللطيف عبد النبى عبد اللطيف عبد هللا منه183818

الغربيةالعلمىمبصرحجازى الوهاب عبد ابراهيم ميرنا183819

الغربيةالعلمىمبصرالقادر عبد المجيد عبد منصور مى183820

الغربيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم السعيد ناديه183821

الغربيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمود السالم عبد نورهان183822

الغربيةالعلمىمبصرعلى فرج محمد همس183823

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو احمد طاهر وليد هند183824

الغربيةالعلمىمبصراحمد سيد مصطفى محمد والء183825

الغربيةالعلمىمبصرالقمصان ابو فهمى القمصان ابو ياسمين183826

الغربيةالعلمىمبصرمندور فرحات الحميد عبد طارق اسماء183827

الغربيةالعلمىمبصريوسف بهجت ابراهيم اميره183828

الغربيةالعلمىمبصرسرور بكر السيد ايمان183829

الغربيةالعلمىمبصرالعز ابو احمد رمضان فتحى دعاء183830

الغربيةالعلمىمبصرحوطر الدسوقى العال عبد محمد منار183831

الغربيةالعلمىمبصرهالل احمد سيد ابراهيم ندى183832

الغربيةالعلمىمبصرحموده الرفاعى اسماعيل محمد هاجر183833

الغربيةالعلمىمبصرربه عبد طاهر على هدى183834

الغربيةالعلمىمبصرحسن ابو العليم عبد السيد اسراء183835

الغربيةالعلمىمبصراحمد محمد المنعم عبد ناجح اسراء183836

الغربيةالعلمىمبصردره الفتاح عبد محمود اسماء183837

الغربيةالعلمىمبصرهرجه ابو محمد سعد لطفى االء183838

الغربيةالعلمىمبصرالحبيبى المرسى مصطفى محمد خديجه183839

الغربيةالعلمىمبصرشميس الوفا ابو مجدى سهر183840

الغربيةالعلمىمبصرالقلينى ابراهيم الهادى عبد شروق183841

الغربيةالعلمىمبصراحمد محمد المنعم عبد ماهر شروق183842

الغربيةالعلمىمبصرالنادى البرعى رشدى وجدى شرين183843

الغربيةالعلمىمبصرجابر محمد جابر الرسول عبد ضحى183844

الغربيةالعلمىمبصرمحمود الجواد عبد محمود محمد فاطمه183845

الغربيةالعلمىمبصرعزام رمضان حمزه فيروز183846

الغربيةالعلمىمبصرالسالمونى المغاورى رمضان مريم183847

الغربيةالعلمىمبصرسعيد محمد الشحات مبروك مريم183848

الغربيةالعلمىمبصريوسف فاروق محمد مريم183849

الغربيةالعلمىمبصرالغول محمد مصطفى مريم183850

الغربيةالعلمىمبصرالششتاوى كمال وائل منال183851

الغربيةالعلمىمبصرالمملوك السيد السيد هللا منه183852

الغربيةالعلمىمبصرعبده محمد محمد مى183853

الغربيةالعلمىمبصرالسيد البكرى حسن على ندى183854

الغربيةالعلمىمبصرالنعناعى الحميد عبد محمد ندى183855

الغربيةالعلمىمبصركشك الششتاوى سعد هاجر183856
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ن560المعتمدية/ ف

ن583المعتمدية/ ف

ن543المعتمدية/ ف

ن486المعتمدية/ ف

ن557المعتمدية/ ف

ن572المعتمدية/ ف

ثانالمعتمدية/ ف

ن534المعتمدية/ ف

ن586المعتمدية/ ف

ن581المعتمدية/ ف

ن514المعتمدية/ ف

راسبالمعتمدية/ ف

ن570حسن محلة/ ف

ن554حسن محلة/ ف

ن475حسن محلة/ ف

ن526حسن محلة/ ف

ثانحسن محلة/ ف

ن449حسن محلة/ ف

ن602حسن محلة/ ف

ن602حسن محلة/ ف

ن531سمنود/ ف

ن556سمنود/ ف

ن492سمنود/ ف

ثانسمنود/ ف

ن607سمنود/ ف

ن419سمنود/ ف

ن427سمنود/ ف

ن517سمنود/ ف

ن475سمنود/ ف

ن530سمنود/ ف

ن564سمنود/ ف

ن431سمنود/ ف

ن607سمنود/ ف

ن629سمنود/ ف

ن469سمنود/ ف

ن559سمنود/ ف

ن571سمنود/ ف

ن478سمنود/ ف

ن462سمنود/ ف

ن444سمنود/ ف

ن596سمنود/ ف

ن610سمنود/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرشلبى احمد محمد عالء هاجر183857

الغربيةالعلمىمبصرغنيم حامد وفيق وائل والء183858

الغربيةالعلمىمبصرعيسى على على جمعه اسراء183859

الغربيةالعلمىمبصرالمرسى الدين شرف نبيه عاطف اسماء183860

الغربيةالعلمىمبصرسرحان محمد محمد هللا عبد امل183861

الغربيةالعلمىمبصرمسعود القناوى قنديل رضا ايه183862

الغربيةالعلمىمبصرسرحان ابراهيم ابراهيم محمد ايه183863

الغربيةالعلمىمبصرسرحان محمد محمد احمد خلود183864

الغربيةالعلمىمبصرحماده هللا عطا الشحات محمد دعاء183865

الغربيةالعلمىمبصرسبل على على ابراهيم فاطمه183866

الغربيةالعلمىمبصرعويضه العزيز عبد سالمه احمد ندى183867

الغربيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد العليم عبد هانى الشيماء183868

الغربيةالعلمىمبصرالفار محمد ابراهيم اسراء183869

الغربيةالعلمىمبصرالبواب محمد مصطفى اسراء183870

الغربيةالعلمىمبصرحواس ابراهيم احمد ايمان183871

الغربيةالعلمىمبصرالمالحى محمد حامد ايمان183872

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى محمد الرازق عبد ايمان183873

الغربيةالعلمىمبصرعاشور العزيز عبد صالح اسماء183874

الغربيةالعلمىمبصرالحسينى احمد مدحت امل183875

الغربيةالعلمىمبصرالزمار مروان اشرف اميره183876

الغربيةالعلمىمبصرالبرجى محمود اسامه امنيه183877

الغربيةالعلمىمبصرعاشور العزيز عبد صبحى االء183878

الغربيةالعلمىمبصرعيطه ابو البيلى ياسر االء183879

الغربيةالعلمىمبصراالشقر الفتاح عبد سعيد ايات183880

الغربيةالعلمىمبصرزياده كوثر اشرف ايه183881

الغربيةالعلمىمبصرديغم محمد جمعه ايه183882

الغربيةالعلمىمبصرزياده محمود الخالق عبد ايه183883

الغربيةالعلمىمبصرالعز ابو محمد محى ايه183884

الغربيةالعلمىمبصرعزه محمد خالد حكمت183885

الغربيةالعلمىمبصررزق احمد احمد دعاء183886

الغربيةالعلمىمبصرالمعنا السيد الرفاعى زينب183887

الغربيةالعلمىمبصرشلتوت العدوى محمد سلمى183888

الغربيةالعلمىمبصررزق احمد نبيل شيماء183889

الغربيةالعلمىمبصرالمحسب مصطفى مصطفى صفيه183890

الغربيةالعلمىمبصرزهره ابو محمد العزيز عبد غدير183891

الغربيةالعلمىمبصرالبوسطى ابراهيم الهادى فاطمه183892

الغربيةالعلمىمبصرنسيم السيد ماهر مروه183893

الغربيةالعلمىمبصرمحمد الشربينى السيد فتحى مريم183894

الغربيةالعلمىمبصرعجور الششتاوى محمد ندى183895

الغربيةالعلمىمبصرالعرفى احمد محمد نسمه183896

الغربيةالعلمىمبصرراشد ابو يونس رفعت نورهان183897

الغربيةالعلمىمبصرالغريب الغنى عبد نبيل نورهان183898
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ن596سمنود/ ف

ن466سمنود/ ف

ن437عساس ميت/ ف

ن530عساس ميت/ ف

ن402عساس ميت/ ف

ن468عساس ميت/ ف

ن378عساس ميت/ ف

ن489عساس ميت/ ف

ن473عساس ميت/ ف

ثانعساس ميت/ ف

ن538عساس ميت/ ف

ن565زياد محلة/ ف

ن368زياد محلة/ ف

ن518زياد محلة/ ف

ن558زياد محلة/ ف

ن643زياد محلة/ ف

ن593زياد محلة/ ف

راسبزياد محلة/ ف

ن392زياد محلة/ ف

ن541زياد محلة/ ف

ن607زياد محلة/ ف

ن568زياد محلة/ ف

ن607زياد محلة/ ف

ن447زياد محلة/ ف

ن485زياد محلة/ ف

ن450زياد محلة/ ف

ن383زياد محلة/ ف

ن462زياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ن433زياد محلة/ ف

ن636زياد محلة/ ف

ن387زياد محلة/ ف

ن473زياد محلة/ ف

ن618زياد محلة/ ف

ن535زياد محلة/ ف

ن618زياد محلة/ ف

ن486زياد محلة/ ف

ن575زياد محلة/ ف

ن522زياد محلة/ ف

ن606زياد محلة/ ف

ن448زياد محلة/ ف

ن386زياد محلة/ ف
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الغربيةالعلمىمبصراالخضر خليل حسنين عالء نيره183899

الغربيةالعلمىمبصرالعدوى ربيع محمود هاجر183900

الغربيةالعلمىمبصراالمين محمود جمال هبه183901

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل محمد حامد هدير183902

الغربيةالعلمىمبصرعرب محمد الشربينى المتولى المتولى هند183903

الغربيةالعلمىمبصرحندق السنوسى ياسر ياسمين183904

الغربيةالعلمىمبصرالرشيدى القادر عبد امجد اسراء183905

الغربيةالعلمىمبصرهللا عطا الفتوح ابو بالل ايمان183906

الغربيةالعلمىمبصرالرازق عبد جوده جوده اسماء183907

الغربيةالعلمىمبصرنصار العظيم عبد حسن امينه183908

الغربيةالعلمىمبصرصالح هللا عبد سالم اسماء183909

الغربيةالعلمىمبصرالعشرى سعد عالء االء183910

الغربيةالعلمىمبصرحسين حسن نجاح اسالم183911

الغربيةالعلمىمبصرالنحاس محمد محمد زهراء183912

الغربيةالعلمىمبصرالعنين ابو الفتاح عبد حسن زينب183913

الغربيةالعلمىمبصررضوان الفتاح عبد السالم عبد ساره183914

الغربيةالعلمىمبصرالدرينى محمد احمد ضحى183915

الغربيةالعلمىمبصرعطيه محمد السعيد فاطمه183916

الغربيةالعلمىمبصرشتا سعد محمد فاطمه183917

الغربيةالعلمىمبصرالصيرفى المرسى المنعم عبد مياده183918

الغربيةالعلمىمبصرالشيوى الجميل محمد منصور مريم183919

الغربيةالعلمىمبصرعطيه هللا عبد احمد هاجر183920

الغربيةالعلمىمبصرالقصير احمد السيد هاجر183921

الغربيةالعلمىمبصرالرشيدى القادر عبد امجد ياسمين183922

الغربيةالعلمىمبصرمنصور ابو احمد القادر عبد محمد ايه183923

الغربيةالعلمىمبصرالدين فخر احمد سيد محمد اسماء183924

الغربيةالعلمىمبصرااللفى محمد محمد باسم الزهراء183925

الغربيةالعلمىمبصرالحبيبى ابراهيم المرسى اكرام183926

الغربيةالعلمىمبصردى الشابو على محمد محمود اهداء183927

الغربيةالعلمىمبصرغيط محمد ابراهيم ايمان183928

الغربيةالعلمىمبصرالكلوغلى محمد السيد تغريد183929

الغربيةالعلمىمبصربسيونى محمد فوزى فوزى دعاء183930

الغربيةالعلمىمبصرالباقى عبد نصر محمد رانيا183931

الغربيةالعلمىمبصرالنجار على احمد محمد زهراء183932

الغربيةالعلمىمبصرعجور ابو الراوى محمد شروق183933

الغربيةالعلمىمبصرالبلتاجى جمعه جمعه محمود فاطمه183934

الغربيةالعلمىمبصرملوحه محمد محمد منى183935

الغربيةالعلمىمبصرالجمال محمد احمد مجدى هاجر183936

الغربيةالعلمىمبصرسليم محمد محمد محمود هانم183937

الغربيةالعلمىمبصرالششتاوى احمد محمد ياسمين183938

الغربيةالعلمىمبصرعوض حسن وحيد حسن ايمان183939

الغربيةالعلمىمبصرمحماد محمود السيد محمود ساره183940
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ن612زياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ن573زياد محلة/ ف

ن566زياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ن526حالوة بدر ميت/ ف

ن514حالوة بدر ميت/ ف

ن449حالوة بدر ميت/ ف

ثانحالوة بدر ميت/ ف

ن472حالوة بدر ميت/ ف

ن572حالوة بدر ميت/ ف

ن552حالوة بدر ميت/ ف

ثانحالوة بدر ميت/ ف

ن602حالوة بدر ميت/ ف

ن545حالوة بدر ميت/ ف

ن452حالوة بدر ميت/ ف

ن570حالوة بدر ميت/ ف

ن557حالوة بدر ميت/ ف

ن450حالوة بدر ميت/ ف

ثانحالوة بدر ميت/ ف

ن544حالوة بدر ميت/ ف

ن457حالوة بدر ميت/ ف

ن422حالوة بدر ميت/ ف

ن556بالغربية الناصرية/ ف

ن520بالغربية الناصرية/ ف

راسببالغربية الناصرية/ ف

ثانبالغربية الناصرية/ ف

ن562بالغربية الناصرية/ ف

ن545بالغربية الناصرية/ ف

ن410بالغربية الناصرية/ ف

ن453بالغربية الناصرية/ ف

متخلفبالغربية الناصرية/ ف

ن528بالغربية الناصرية/ ف

ن622بالغربية الناصرية/ ف

ن532بالغربية الناصرية/ ف

ثانبالغربية الناصرية/ ف

ن493بالغربية الناصرية/ ف

ن481بالغربية الناصرية/ ف

ن643بالغربية الناصرية/ ف

ن542الحجارة بهبيت/ ف

ثانالحجارة بهبيت/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6565

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الغربيةالعلمىمبصرجبل محمد الحليم عبد ضحى183941

الغربيةالعلمىمبصرالحبيبى الفتاح عبد فتحى اسامه مى183942

الغربيةالعلمىمبصرالوهاب عبد حامد المنعم عبد جمال هاجر183943

الغربيةالعلمىمبصرخريبه احمد محمد الفتوح ابو ياسر ياسمين183944

الغربيةالعلمىمبصرعضيمه ابو طلبه لطفى محمد اسراء183945

الغربيةالعلمىمبصرعفيفى السيد هللا عبد اسماء183946

الغربيةالعلمىمبصرالنجار على هللا عبد على اسماء183947

الغربيةالعلمىمبصردياب احمد وهبه هللا ذكر االء183948

الغربيةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد العزيز عبد اميره183949

الغربيةالعلمىمبصرالشربينى احمد القادر عبد السعيد امينه183950

الغربيةالعلمىمبصروهدان محمود احمد ايات183951

الغربيةالعلمىمبصرعمار السعود ابو محمد محمد ايه183952

الغربيةالعلمىمبصرحسانين مرسى السيد جمال ايه183953

الغربيةالعلمىمبصررزق رشاد جمال ايمان183954

الغربيةالعلمىمبصرالبلقاسى ابراهيم السالم عبد حكمت183955

الغربيةالعلمىمبصرصيام ابراهيم زكريا ابراهيم حنان183956

الغربيةالعلمىمبصرالبهوتى السيد على وليد دنيا183957

الغربيةالعلمىمبصرالعنين ابو ابراهيم السيد الرؤوف عبد روضه183958

الغربيةالعلمىمبصرالرفاعى حلمى فؤاد احمد ساره183959

الغربيةالعلمىمبصرعلى اللطيف عبد الخالق عبد محمد ساره183960

الغربيةالعلمىمبصرالخير ابو السعيد محمد محمد سما183961

الغربيةالعلمىمبصرحسان السيد محمد ياسر شاهنده183962

الغربيةالعلمىمبصرالفرسيسى احمد رمضان ايمن صباح183963

الغربيةالعلمىمبصرالشهابى منصور محمد منصور صفاء183964

الغربيةالعلمىمبصرجبر احمد محمد رجب غاده183965

الغربيةالعلمىمبصرالغرباوى محمد محمد محمد عباس فاطمه183966

الغربيةالعلمىمبصرالجواد عبد ابراهيم الجواد عبد فاطمه183967

الغربيةالعلمىمبصررمضان متولى حسن احمد الدين هشام فايزه183968

الغربيةالعلمىمبصرعباس الصمد عبد محمد ماجده183969

الغربيةالعلمىمبصرالخشن الحميد عبد ربيع السميع عبد مريم183970

الغربيةالعلمىمبصرعسكر عزب السيد محمد احمد هللا منه183971

الغربيةالعلمىمبصرشنب ابو السباعى محمد مصطفى هللا منه183972

الغربيةالعلمىمبصرحجازى محمد حجازى فرحات منى183973

الغربيةالعلمىمبصرالدعباس يوسف مصطفى يوسف منى183974

الغربيةالعلمىمبصرالبنا حسن محمد كمال محمد محمود ميرهان183975

الغربيةالعلمىمبصرالطحان حسنين الهادى محمد السيد ندى183976

الغربيةالعلمىمبصرالمالكى السيد حامد السيد ندى183977

الغربيةالعلمىمبصرحسن محمد السيد رياض ندى183978

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم محمد القادر عبد عادل نرمين183979

الغربيةالعلمىمبصرحسين ابراهيم العزيز عبد عالء نرمين183980

الغربيةالعلمىمبصرالصمد عبد السيد محمد طلعت نسمه183981

الغربيةالعلمىمبصرالنبى عبد السيد جوده ايمن نورهان183982
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ن583الحجارة بهبيت/ ف

ن465الحجارة بهبيت/ ف

ن491الحجارة بهبيت/ ف

ن395الحجارة بهبيت/ ف

ثانزفتى/ ف

ن505زفتى/ ف

ن610.5زفتى/ ف

ن613زفتى/ ف

ن546زفتى/ ف

ثانزفتى/ ف

ن456زفتى/ ف

ثانزفتى/ ف

ن546زفتى/ ف

ن503زفتى/ ف

ثانزفتى/ ف

ن470زفتى/ ف

ن381زفتى/ ف

ثانزفتى/ ف

ن608زفتى/ ف

ثانزفتى/ ف

ن410زفتى/ ف

ن554زفتى/ ف

ن514زفتى/ ف

ن486زفتى/ ف

ن418زفتى/ ف

ن591.5زفتى/ ف

ن405زفتى/ ف

ن417زفتى/ ف

ن550زفتى/ ف

ن577زفتى/ ف

ثانزفتى/ ف

ن617زفتى/ ف

ن542زفتى/ ف

ن514زفتى/ ف

ثانزفتى/ ف

متخلفزفتى/ ف

ن481زفتى/ ف

ثانزفتى/ ف

ثانزفتى/ ف

ن581زفتى/ ف

ن447زفتى/ ف

ثانزفتى/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6567

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الغربيةالعلمىمبصرمرسى صبحى ابراهيم غندور نورهان183983

الغربيةالعلمىمبصرهديب محمد شكرى محمد ايمن هند183984

الغربيةالعلمىمبصرعبادى الرؤف عبد عنتر محمد ياسمين183985

الغربيةالعلمىمبصرحسان السيد محمد السيد يمنى183986

الغربيةالعلمىمبصرترك العزيز عبد محمد الهام183987

الغربيةالعلمىمبصرالسيسى يوسف المجيد عبد المجيد عبد اسماء183988

الغربيةالعلمىمبصرجبل مصلحى محمد اشرف روضه183989

الغربيةالعلمىمبصرالحفناوى السيد وحيد روضه183990

الغربيةالعلمىمبصرزرد محمد ابراهيم عيسى عصماء183991

الغربيةالعلمىمبصرسليم الرحيم عبد احمد السيد الرحيم عبد فاطمه183992

الغربيةالعلمىمبصرالدايم عبد على محمد على هند183993

الغربيةالعلمىمبصرالسويسى ياقوت ابراهيم مصطفى هند183994

الغربيةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد ابراهيم عماد هايدى183995

الغربيةالعلمىمبصرالنجار احمد محمود جمال االء183996

الغربيةالعلمىمبصراحمد مصطفى احمد اسماء183997

الغربيةالعلمىمبصرالرفاعى على فريد محمد ابراهيم دينا183998

الغربيةالعلمىمبصردرويش مصطفى رضا القادر عبد رقيه183999

الغربيةالعلمىمبصرودح ابو ابراهيم سعد محمد شيماء184000

الغربيةالعلمىمبصرالبرى مصطفى احمد ابراهيم ضحى184001

الغربيةالعلمىمبصررمضان السيد الحليم عبد عمر فاطمه184002

الغربيةالعلمىمبصراحمد حسين احمد اسامه مايسه184003

الغربيةالعلمىمبصرالرحيم عبد رمضان محمود مروه184004

الغربيةالعلمىمبصرسرحان على سليمان على ناديه184005

الغربيةالعلمىمبصرهللا حفظ على هللا عبد ندا184006

الغربيةالعلمىمبصرحسين محمد القاسم ابو محمد نورهان184007

الغربيةالعلمىمبصرالسالم عبد دسوقى فتوح رضا هاجر184008

الغربيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم حسن ايمن ياسمين184009

الغربيةالعلمىمبصردويدار المرسى ابراهيم جمال يمنى184010

الغربيةالعلمىمبصرالشهابى هللا عبد الدين تاج هللا عبد اسماء184011

الغربيةالعلمىمبصربدر الحليم عبد محمد اسماء184012

الغربيةالعلمىمبصرالشين سالمه الحكيم عبد المرسى ايه184013

الغربيةالعلمىمبصرالقبانى احمد محمد محمد صالح اسراء184014

الغربيةالعلمىمبصرالغفار عبد لبيب عاطف اسراء184015

الغربيةالعلمىمبصرسند محمد شوقى الرشيد عبد تقى184016

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى خطاب وليد دنيا184017

الغربيةالعلمىمبصربالل المتولى موسى العنانى راضى رانيا184018

الغربيةالعلمىمبصرغالى السباعى محمد ايمن سوسن184019

الغربيةالعلمىمبصرعمريه رجب العال عبد عالء ساره184020

الغربيةالعلمىمبصرالرازق عبد رجب محمد سميه184021

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل موسى دياب عالء عهد184022

الغربيةالعلمىمبصرالجمل رمضان خالد مريم184023

الغربيةالعلمىمبصرعطوه العظيم عبد عطوه مروه184024
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ن455زفتى/ ف

ن609زفتى/ ف

ن576زفتى/ ف

ن543زفتى/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ن464العزب تفهنا/ ف

راسبالعزب تفهنا/ ف

ن542العزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

ن525العزب تفهنا/ ف

ن520العزب تفهنا/ ف

ثانالعزب تفهنا/ ف

راسبعنان كفر/ ف

ن595عنان كفر/ ف

ثانعنان كفر/ ف

ن577عنان كفر/ ف

ن381عنان كفر/ ف

ن491عنان كفر/ ف

ثانعنان كفر/ ف

ن357عنان كفر/ ف

ن441عنان كفر/ ف

ثانعنان كفر/ ف

ثانعنان كفر/ ف

ثانعنان كفر/ ف

ثانعنان كفر/ ف

راسبعنان كفر/ ف

ن620عنان كفر/ ف

ن622السمالوية/ ف

ن504السمالوية/ ف

ن622السمالوية/ ف

ن434السمالوية/ ف

ثانالسمالوية/ ف

ن478السمالوية/ ف

ن441السمالوية/ ف

ن500السمالوية/ ف

ن593السمالوية/ ف

ن583السمالوية/ ف

ن483السمالوية/ ف

ثانالسمالوية/ ف

ن585السمالوية/ ف

ن536السمالوية/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالبديوى الرحمن عبد حماده فتحى هللا منه184025

الغربيةالعلمىمبصررمضان على فهمى فاروق نوران184026

الغربيةالعلمىمبصرسمره ابراهيم يوسف المحسن عبد هبه184027

الغربيةالعلمىمبصرربيع السميع عبد يحى هاجر184028

الغربيةالعلمىمبصرالنبى عبد الحليم عبد احمد عباس ياسمين184029

الغربيةالعلمىمبصرسعيد محى رضا اسماء184030

الغربيةالعلمىمبصرعلى الشناوى نجيب محمد اسماء184031

الغربيةالعلمىمبصرعبده اللمعى الشين شعبان امانى184032

الغربيةالعلمىمبصربعلط الحليم عبد صالح الحليم عبد ايمان184033

الغربيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمود الحميد عبد ايمان184034

الغربيةالعلمىمبصرالعماوى الحميد عبد طلخان الحليم عبد الزهراء184035

الغربيةالعلمىمبصرالبحيرى عمر الزناتى سليمان رفيده184036

الغربيةالعلمىمبصرهللا حسب ابراهيم عمر مختار ساره184037

الغربيةالعلمىمبصرالبسيونى فياض وهبه صابر منار184038

الغربيةالعلمىمبصردغيم احمد محمد الدين صالح ناديه184039

الغربيةالعلمىمبصرحسن سليمان العزيز عبد سليمان نيره184040

الغربيةالعلمىمبصرعيسى محمد محمود اسراء184041

الغربيةالعلمىمبصرعيسى الخالق عبد ابراهيم صالح ايمان184042

الغربيةالعلمىمبصرالبنا القوى عبد كمال ازهار184043

الغربيةالعلمىمبصرعميش محمد محمود ماجدى االء184044

الغربيةالعلمىمبصرنصار محمد عثمان ايه184045

الغربيةالعلمىمبصرغطاس ابراهيم عطيه مسعد ريم184046

الغربيةالعلمىمبصرذهب احمد الستار عبد محمد ساره184047

الغربيةالعلمىمبصرسليمان العظيم عبد عادل سهيله184048

الغربيةالعلمىمبصرمندور فاروق محمد شعبان شروق184049

الغربيةالعلمىمبصرالبنا الرحمن عبد محمد فوزيه184050

الغربيةالعلمىمبصرجمعه فرج حسان اشرف هللا منه184051

الغربيةالعلمىمبصرالطويل محمد البدوى احمد محمد منيره184052

الغربيةالعلمىمبصرمنصور الرحمن عبد هللا عبد وسام184053

الغربيةالعلمىمبصرالبنا العابدين زين محمد سمير ياسمين184054

الغربيةالعلمىمبصرعويس البندارى محمد البندارى االء184055

الغربيةالعلمىمبصرالمهدى فتحى محمد مصطفى االء184056

الغربيةالعلمىمبصردراز فتحى نبيل االء184057

الغربيةالعلمىمبصرالدين عز الصمد عبد محمد السعيد اسراء184058

الغربيةالعلمىمبصرحجازى احمد عادل اميره184059

الغربيةالعلمىمبصرالشال ابراهيم الرازق عبد انتصار184060

الغربيةالعلمىمبصرجاد عدلى طلعت انجى184061

الغربيةالعلمىمبصرغانم محمد حسن ايه184062

الغربيةالعلمىمبصرالعزب محمد احمد سيد الحكيم عبد ايه184063

الغربيةالعلمىمبصرهللا عطا السيد محمد ايه184064

الغربيةالعلمىمبصرمنصور الغنى عبد السيد مصطفى ايه184065

الغربيةالعلمىمبصردراز فتحى نبيل ايه184066
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ن528السمالوية/ ف

ن443السمالوية/ ف

ن497السمالوية/ ف

ثانالسمالوية/ ف

ن534السمالوية/ ف

متخلفنواى كفر/ ف

راسبنواى كفر/ ف

ن596نواى كفر/ ف

ثاننواى كفر/ ف

ن576نواى كفر/ ف

ثاننواى كفر/ ف

ثاننواى كفر/ ف

ثاننواى كفر/ ف

ن580نواى كفر/ ف

ثاننواى كفر/ ف

ن598نواى كفر/ ف

ن558ملس شبرا/ ف

ن578ملس شبرا/ ف

ن570ملس شبرا/ ف

ثانملس شبرا/ ف

ثانملس شبرا/ ف

ن609.5ملس شبرا/ ف

ن569ملس شبرا/ ف

ن476ملس شبرا/ ف

ن595ملس شبرا/ ف

ن493ملس شبرا/ ف

ثانملس شبرا/ ف

ن518ملس شبرا/ ف

متخلفملس شبرا/ ف

ن563ملس شبرا/ ف

ن397سنباط/ ف

ن416سنباط/ ف

ن572سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن617سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن424سنباط/ ف

راسبسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن435سنباط/ ف

ن455سنباط/ ف

ن562سنباط/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالشرايحى محمد السيد ثروت ايثار184067

الغربيةالعلمىمبصرحميده البهنسى سعد ايمان184068

الغربيةالعلمىمبصرهالليه المنصف عبد شرف ايمان184069

الغربيةالعلمىمبصرالسيارى المصلحى فتحى ابراهيم جهاد184070

الغربيةالعلمىمبصرهللا جاد طلعت محمد دنيا184071

الغربيةالعلمىمبصرسليم ابراهيم حامد محمد رندا184072

الغربيةالعلمىمبصرالغنى عبد عطيه محمد عطيه روضه184073

الغربيةالعلمىمبصراللطيف عبد الحكيم عبد البندارى روميساء184074

الغربيةالعلمىمبصرموسى السيد كامل عادل ريهام184075

الغربيةالعلمىمبصرفوده جابر محمود على ساره184076

الغربيةالعلمىمبصرجعفر احمد محمود احمد سلمى184077

الغربيةالعلمىمبصرزعير محمود محمد حمدى سلمى184078

الغربيةالعلمىمبصرفوده جابر محمود السيد شروق184079

الغربيةالعلمىمبصرالجليل عبد على محمود شمس184080

الغربيةالعلمىمبصرفوده حجاب ابراهيم ابراهيم شيماء184081

الغربيةالعلمىمبصرمنصور محمد صبحى جمال عزيزه184082

الغربيةالعلمىمبصرالغريب مختار مسعد حسن الزهراء فاطمه184083

الغربيةالعلمىمبصروكوك محمد العاطى عبد ربيع فاطمه184084

الغربيةالعلمىمبصرعاصى ابو العطا ابو اللطيف عبد محمد منار184085

الغربيةالعلمىمبصرموسى السيد كامل السيد مياده184086

الغربيةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد العزيز عبد محمود ندا184087

الغربيةالعلمىمبصرالقيمه محمود يوسف رضا نرمين184088

الغربيةالعلمىمبصرغانم الحميد عبد محمود سامى نورهان184089

الغربيةالعلمىمبصرالنجار احمد سيد البهنسى البهنسى هاجر184090

الغربيةالعلمىمبصرعزمى اللطيف عبد على اسامه هدى184091

الغربيةالعلمىمبصرحبيب السعيد محمد هشام وسماء184092

الغربيةالعلمىمبصرمنصور الحصرى محمد المنعم عبد والء184093

الغربيةالعلمىمبصرالرفاعى احمد السيد خالد يمنى184094

الغربيةالعلمىمبصرالنجار هللا عبد المعطى عبد يمنى184095

الغربيةالعلمىمبصرالدكانى احمد محمود طارق ايمان184096

الغربيةالعلمىمبصرسالمان الجواد عبد احمد الجواد عبد ريهام184097

الغربيةالعلمىمبصرالعويل مهدى الرحمن عبد منير صفاء184098

الغربيةالعلمىمبصروهيدى على حسن مجدى مروه184099

الغربيةالعلمىمبصرشحاته متولى مصطفى ناصر نادين184100

الغربيةالعلمىمبصرحجاب صبحى احمد اسراء184101

الغربيةالعلمىمبصرفرج محمود التهامى محمد الحميد عبد اسراء184102

الغربيةالعلمىمبصرغنيم على احمد كرم اسراء184103

الغربيةالعلمىمبصرالفقى الخير ابو ياسر اسراء184104

الغربيةالعلمىمبصرضبيش احمد العاطى عبد فرج اسماء184105

الغربيةالعلمىمبصرحموده حموده احمد االء184106

الغربيةالعلمىمبصرشريف وجيه فتوح االء184107

الغربيةالعلمىمبصرحموده الفتاح عبد ابراهيم الزهراء184108
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ثانسنباط/ ف

ن486سنباط/ ف

ن378سنباط/ ف

ن513سنباط/ ف

ن549سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن607سنباط/ ف

ن612سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن469سنباط/ ف

ن405سنباط/ ف

راسبسنباط/ ف

ن535سنباط/ ف

ن590سنباط/ ف

ن565سنباط/ ف

ن489سنباط/ ف

ن616سنباط/ ف

ن535سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن561سنباط/ ف

ن622سنباط/ ف

ن551سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

راسبسنباط/ ف

ن538فرسيس/ ف

ن629فرسيس/ ف

ن503فرسيس/ ف

ثانفرسيس/ ف

ن492فرسيس/ ف

ن453الجميزة/ ف

ن565الجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ن543الجميزة/ ف

ن522الجميزة/ ف

ن610الجميزة/ ف

ن619الجميزة/ ف

ن567الجميزة/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرسعيد احمد محمود وائل امال184109

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم المقصود عبد مجدى اميره184110

الغربيةالعلمىمبصرعمر فرج محمود على ايات184111

الغربيةالعلمىمبصرعلى الهادى عبد الباز جمال ايمان184112

الغربيةالعلمىمبصربدير المهيمن عبد العزيز عبد ايمان184113

الغربيةالعلمىمبصرقنديل عباس ابراهيم السيد خديجه184114

الغربيةالعلمىمبصرعصر البندارى على الحسينى خلود184115

الغربيةالعلمىمبصرموسى خليفه ابراهيم السيد دعاء184116

الغربيةالعلمىمبصرالجبالى على محمد زكى دعاء184117

الغربيةالعلمىمبصرواصل محمود شعبان رحمه184118

الغربيةالعلمىمبصرسبع على على رنا184119

الغربيةالعلمىمبصراالباصيرى بدوى محمد زينب184120

الغربيةالعلمىمبصرجميل محمود حامد هللا عبد ساره184121

الغربيةالعلمىمبصرخليل المعطى عبد محمود سميه184122

الغربيةالعلمىمبصرمحمود احمد هللا عبد سهيله184123

الغربيةالعلمىمبصرعامر فكرى جالل سونيا184124

الغربيةالعلمىمبصرحموده رفعت احمد شروق184125

الغربيةالعلمىمبصرخليف العزيز عبد عطيه فتحى صالحه184126

الغربيةالعلمىمبصرجنب محمد محمد السيد عزيزه184127

الغربيةالعلمىمبصرالمليجى على احمد العزيز عبد غاده184128

الغربيةالعلمىمبصرالفقى شعبان محمد عوض فاطمه184129

الغربيةالعلمىمبصرجميل الوهاب عبد الدين جمال مريم184130

الغربيةالعلمىمبصرالعمايم ابو على محمد ربيع مريم184131

الغربيةالعلمىمبصرجنب محمود الدسوقى منار184132

الغربيةالعلمىمبصرمتولى محمد عثمان ناديه184133

الغربيةالعلمىمبصرعامر محمد الستار عبد محمد ناديه184134

الغربيةالعلمىمبصرسعده ابو على رمضان نعيمه184135

الغربيةالعلمىمبصرزغبه البلتاجى محمد محمد نعمه184136

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى الفضيل عبد وائل نعمه184137

الغربيةالعلمىمبصرالجنزورى محمد على محمد نيفين184138

الغربيةالعلمىمبصرخاطر احمد احمد طارق هاجر184139

الغربيةالعلمىمبصرعينر الفتاح عبد احمد االء184140

الغربيةالعلمىمبصرحامد السيد شعيب االء184141

الغربيةالعلمىمبصرعياد الششتاوى حمدى امنيه184142

الغربيةالعلمىمبصرخطاب فرج جمال ايه184143

الغربيةالعلمىمبصرسعده ابو فكرى محمد بهيه184144

الغربيةالعلمىمبصرحسن السيد السيد نبيل ثريا184145

الغربيةالعلمىمبصرالخطيب انور ماهر حسناء184146

الغربيةالعلمىمبصرشحاته يوسف محمد السيد خلود184147

الغربيةالعلمىمبصرالدسوقى يونس فؤاد محمد يونس دنيا184148

الغربيةالعلمىمبصرعوض سعد سامى زينب184149

الغربيةالعلمىمبصرسليمان رشاد يحيى شروق184150
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راسبالجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ن491الجميزة/ ف

ن523الجميزة/ ف

ن545الجميزة/ ف

ن567الجميزة/ ف

ن500الجميزة/ ف

ن512الجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ن539الجميزة/ ف

ن577الجميزة/ ف

ن536الجميزة/ ف

ن583الجميزة/ ف

ن597الجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ن457الجميزة/ ف

ن434الجميزة/ ف

ن395الجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ن533الجميزة/ ف

ن598الجميزة/ ف

ن409الجميزة/ ف

ن509الجميزة/ ف

ن392الجميزة/ ف

ن412الجميزة/ ف

ن427الجميزة/ ف

ن450الجميزة/ ف

ن577الجميزة/ ف

راسبالجميزة/ ف

راسبالجميزة/ ف

ن462يزيد ميت/ ف

ن631يزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ن507يزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

راسبيزيد ميت/ ف

راسبيزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ن556يزيد ميت/ ف

ن631يزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرحماد محمد الناصر عبد ضحى184151

الغربيةالعلمىمبصرالدايم عبد محمد محمد ضحى184152

الغربيةالعلمىمبصرالصمد عبد الستار عبد رشاد عائشه184153

الغربيةالعلمىمبصرالعزيزى محمد ماهر الزهراء فاطمه184154

الغربيةالعلمىمبصرعوض المجيد عبد فؤاد فيحاء184155

الغربيةالعلمىمبصرالبهنسى المعبود عبد الدين عالء منار184156

الغربيةالعلمىمبصرالخطيب الحميد عبد السيد مى184157

الغربيةالعلمىمبصرالهاللى رزق عامر احمد ميار184158

الغربيةالعلمىمبصرشهوان مختار احمد ندى184159

الغربيةالعلمىمبصرخيال زنون مصطفى خيال ندا184160

الغربيةالعلمىمبصرعوض المجيد عبد محمد هاجر184161

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد ابو طلبه مصطفى بدر هدير184162

الغربيةالعلمىمبصرفارس رزق محمد هند184163

الغربيةالعلمىمبصرالشربينى خليل الشربينى رشدى يارا184164

الغربيةالعلمىمبصرزهره محمد ربيع مصطفى االء184165

الغربيةالعلمىمبصرالبناوى محمد الحسينى العابدين زين الهام184166

الغربيةالعلمىمبصرراغب سالم محمود ابراهيم امنيه184167

الغربيةالعلمىمبصرالجندى اللطيف عبد محمود يحيى ايه184168

الغربيةالعلمىمبصراالبجولى اللطيف عبد السيد تسنيم184169

الغربيةالعلمىمبصرالكومى معوض السيد السيد سهيله184170

الغربيةالعلمىمبصرنصير فوزى ايمن فاطمه184171

الغربيةالعلمىمبصرالعراقى فراج الفتاح عبد حسن فاطمه184172

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم شحاته هللا منه184173

الغربيةالعلمىمبصرعمر محمد احمد هاشم هللا منه184174

الغربيةالعلمىمبصرالنجا ابو الحميد عبد مختار مجدى مها184175

الغربيةالعلمىمبصرزيدان وهبه شرف ناهد184176

الغربيةالعلمىمبصرزيدان الرؤف عبد رمضان نورهان184177

الغربيةالعلمىمبصرامان رشاد محمد احمد هاله184178

الغربيةالعلمىمبصرالعزب السيد محمود الخالق عبد االء184179

الغربيةالعلمىمبصرسالم محمد ابراهيم الشيماء184180

الغربيةالعلمىمبصرحكيم سليمان سالمه امل184181

الغربيةالعلمىمبصرالعجمى ابراهيم محمود امنيه184182

الغربيةالعلمىمبصرموسى الغفار عبد هللا عبد خلود184183

الغربيةالعلمىمبصرامين يوسف ناصر دعاء184184

الغربيةالعلمىمبصرلبن ابراهيم طارق راويه184185

الغربيةالعلمىمبصرقايد ابراهيم الهادى عبد رضوى184186

الغربيةالعلمىمبصرشمخ ابراهيم اشرف رنا184187

الغربيةالعلمىمبصريونس المعبود عبد السيد زينب184188

الغربيةالعلمىمبصرالشال على توفيق سالى184189

الغربيةالعلمىمبصرالحق جاد الصادق عبد محمد سمير سعاد184190

الغربيةالعلمىمبصرعطوان المعطى عبد السيد سعاد184191

الغربيةالعلمىمبصرالحبشى محمد الحميد عبد رمضان سماح184192
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ن560يزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ن488يزيد ميت/ ف

ن618يزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ن438يزيد ميت/ ف

ن500يزيد ميت/ ف

ن431يزيد ميت/ ف

ن495يزيد ميت/ ف

ن572يزيد ميت/ ف

ثانيزيد ميت/ ف

ن579يزيد ميت/ ف

ن488يزيد ميت/ ف

ن411بالغربية الجعفرية/ ف

ثانبالغربية الجعفرية/ ف

ن429بالغربية الجعفرية/ ف

ن544بالغربية الجعفرية/ ف

ن595بالغربية الجعفرية/ ف

ن616بالغربية الجعفرية/ ف

ن371بالغربية الجعفرية/ ف

ن393بالغربية الجعفرية/ ف

ن408بالغربية الجعفرية/ ف

ن440بالغربية الجعفرية/ ف

متخلفبالغربية الجعفرية/ ف

ثانبالغربية الجعفرية/ ف

ثانبالغربية الجعفرية/ ف

ن507بالغربية الجعفرية/ ف

ن553مزيد طوخ/ ف

ن639مزيد طوخ/ ف

ن597مزيد طوخ/ ف

ن459مزيد طوخ/ ف

ن475مزيد طوخ/ ف

ن575مزيد طوخ/ ف

ن609مزيد طوخ/ ف

ثانمزيد طوخ/ ف

ثانمزيد طوخ/ ف

ثانمزيد طوخ/ ف

ثانمزيد طوخ/ ف

ن475مزيد طوخ/ ف

ثانمزيد طوخ/ ف

ثانمزيد طوخ/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالحسنين الرفاعى محمد سهير184193

الغربيةالعلمىمبصرالدماطى صبحى صالح والء184194

الغربيةالعلمىمبصركامل محمد العزيز عبد فرج اسماء184195

الغربيةالعلمىمبصرخلف فتحى هانى امانى184196

الغربيةالعلمىمبصرصقر امام رفعت ايمان184197

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى الفتاح عبد مصطفى شوق184198

الغربيةالعلمىمبصرتوفيق الحكيم عبد مرعى فاطمه184199

الغربيةالعلمىمبصرسالمه سعيد هللا عبد فتحيه184200

الغربيةالعلمىمبصرسند سند حازم وفاء184201

الغربيةالعلمىمبصرالفضل ابو محمد فكرى الشيماء184202

الغربيةالعلمىمبصرالنحال محمد ابراهيم محمد حسنى اميره184203

الغربيةالعلمىمبصرعلى عزب مغورى رجب ايمان184204

الغربيةالعلمىمبصرالفيومى خميس سليمان ذكى ايمان184205

الغربيةالعلمىمبصرالعرابى ابراهيم اللطيف عبد محمد حسناء184206

الغربيةالعلمىمبصرماضى محمد الفتاح عبد محمد رحمه184207

الغربيةالعلمىمبصررجب محمود السميع عبد شاكر زينب184208

الغربيةالعلمىمبصرالزنارى السميع عبد احمد ساره184209

الغربيةالعلمىمبصرالرمالوى على احمد عادل سلمى184210

الغربيةالعلمىمبصرسالمه محمود شبل محمود سلمى184211

الغربيةالعلمىمبصرالجرشه احمد حامد اشرف سهيله184212

الغربيةالعلمىمبصرحجاج المعطى عبد الدسوقى حسين غاده184213

الغربيةالعلمىمبصرشاهين مصطفى قطب محمد فاطمه184214

الغربيةالعلمىمبصرخضر فهيم ممدوح منار184215

الغربيةالعلمىمبصررضوان محمد ابراهيم احمد هللا منه184216

الغربيةالعلمىمبصرالششتاوى ذكى محمد الخالق عبد نعيمه184217

الغربيةالعلمىمبصررمضان الدايم عبد محمد هاجر184218

الغربيةالعلمىمبصرملوص وصال صالح عادل ياسمين184219

الغربيةالعلمىمبصرالجليل عبد الحميد عبد محمد الحكيم عبد اسالم184220

الغربيةالعلمىمبصرمحمد الفتوح ابو المجيد عبد محمد اسماء184221

الغربيةالعلمىمبصرهللا عوض المصلحى الباسط عبد السيد اميره184222

الغربيةالعلمىمبصرالحسانين ابراهيم محمد االء184223

الغربيةالعلمىمبصرندا الطنطاوى زكريا السيد بدريه184224

الغربيةالعلمىمبصرسليمان المقصود عبد محمد الحسينى شفاء184225

الغربيةالعلمىمبصرالعوامى العزيز عبد محمد السيد ليلى184226

الغربيةالعلمىمبصراحمد مصطفى الحكيم عبد مدحت الزهراء فاطمه184227

الغربيةالعلمىمبصرلطيف الحميد عبد محمد مسعد ماجده184228

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى حسن الفتوح ابو حسن هاجر184229

الغربيةالعلمىمبصرداود الفتاح عبد محمد هاجر184230

الغربيةالعلمىمبصرالمغنى عبد الغنى عبد صالح ياسمين184231

الغربيةالعلمىمبصرليله ابو محمد محمود الدين حسام اسراء184232

الغربيةالعلمىمبصرحمود المعبود عبد سعد امنيه184233

الغربيةالعلمىمبصرعمار العزيز عبد ابراهيم اشرف ايه184234
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ن623مزيد طوخ/ ف

ن565مزيد طوخ/ ف

ن527بالغربية بقلولة/ ف

ن533بالغربية بقلولة/ ف

ثانبالغربية بقلولة/ ف

ن464بالغربية بقلولة/ ف

ثانبالغربية بقلولة/ ف

راسببالغربية بقلولة/ ف

راسببالغربية بقلولة/ ف

راسبمفتاح الشيخ كفر/ ف

ن493مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن621مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن606مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن555مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن585مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن521مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن604مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن572مفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ن517مفتاح الشيخ كفر/ ف

راسبمفتاح الشيخ كفر/ ف

ن539مفتاح الشيخ كفر/ ف

راسبمفتاح الشيخ كفر/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

ن439مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن596مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن459مفتاح الشيخ كفر/ ف

ن534بلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

ن584بلكيم/ ف

راسببلكيم/ ف

ن615بلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

راسببلكيم/ ف

ن611بلكيم/ ف

ثانبلكيم/ ف

ن611بلكيم/ ف

ن529بلكيم/ ف

ن624حواى ميت/ ف

ن400حواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرليله الوهاب عبد الراضى عبد الوهاب عبد تسنيم184235

الغربيةالعلمىمبصرسعد مصطفى المحمدى مصطفى خديجه184236

الغربيةالعلمىمبصرخضر محمد حماده رحمه184237

الغربيةالعلمىمبصرعماره محمد المنعم عبد اشرف زينب184238

الغربيةالعلمىمبصرصباح محمد سعد محمد سعاد184239

الغربيةالعلمىمبصرالبيومى السيد السيد على مريم184240

الغربيةالعلمىمبصرمشعل حسن الغيط ابو المعطى عبد نرمين184241

الغربيةالعلمىمبصرعيشه ابو الششتاوى محمد هاجر184242

الغربيةالعلمىمبصرالغنى عبد ابراهيم محمود وفاء184243

الغربيةالعلمىمبصرالفقى العزيز عبد محمد ابرار184244

الغربيةالعلمىمبصرفرج محمد الحافظ عبد جمال اسراء184245

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى سعد حامد سعد اسراء184246

الغربيةالعلمىمبصردويدار الحميد عبد الدين صالح مصطفى اسماء184247

الغربيةالعلمىمبصرالطنوبى مصطفى احمد سيد رأفت االء184248

الغربيةالعلمىمبصرعمر محجوب فضل علوانى الشيماء184249

الغربيةالعلمىمبصرخاطر احمد العشرى فتحى محمد العشرى امانى184250

الغربيةالعلمىمبصرالناعم على عبده احمد اميره184251

الغربيةالعلمىمبصرعز حسن الغفور عبد امين انوار184252

الغربيةالعلمىمبصرالعجان محمد صالح محمد رأفت تبارك184253

الغربيةالعلمىمبصرمحمد الحاج على المحسن عبد مصطفى جهاد184254

الغربيةالعلمىمبصرالفقى محمود محمد سليمان حسناء184255

الغربيةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد ابراهيم خالد رحمه184256

الغربيةالعلمىمبصراالشمونى القطب هللا عبد القطب روان184257

الغربيةالعلمىمبصرهللا خير ابراهيم شوقى سعيد روان184258

الغربيةالعلمىمبصررصد السيد المطلب عبد رجب زينب184259

الغربيةالعلمىمبصرالتالوى احمد هللا عبد محمد سعاد184260

الغربيةالعلمىمبصرالحاج الرحمن عبد السيد عطيه شروق184261

الغربيةالعلمىمبصربسيونى قاسم خالد السيد ضحى184262

الغربيةالعلمىمبصرطه اسماعيل اسماعيل محمد ضحى184263

الغربيةالعلمىمبصرحميده هللا عبد ابراهيم هللا عبد فاطمه184264

الغربيةالعلمىمبصرعالم سالم مصطفى جمال مروه184265

الغربيةالعلمىمبصرالمالح العزيز عبد الفتح ابو العزيز عبد مريم184266

الغربيةالعلمىمبصرالديب اسماعيل عطيه صبحى منار184267

الغربيةالعلمىمبصرالقيعى عرب ابو محمد محمد المنعم عبد منار184268

الغربيةالعلمىمبصرالشاعر دياب محمد احمد نور184269

الغربيةالعلمىمبصردهمه العظيم عبد شيبوب رمضان هاجر184270

الغربيةالعلمىمبصرعطا محمد محمود غريب سعيد هدير184271

الغربيةالعلمىمبصرالطنوبى محمد فتوح احمد هند184272

الغربيةالعلمىمبصرحمد اللطيف عبد حمد اللطيف عبد هند184273

الغربيةالعلمىمبصرالكريم عبد فؤاد رسمى وفاء184274

الغربيةالعلمىمبصرحسن شلبى الرازق عبد الرازق عبد ياسمين184275

الغربيةالعلمىمبصرمدكور الهادى عبد محمد السيد ابرار184276
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ن552حواى ميت/ ف

ن581حواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ن377حواى ميت/ ف

ن485حواى ميت/ ف

ن525حواى ميت/ ف

ن607حواى ميت/ ف

ن630حواى ميت/ ف

ن550الدلجمون/ ف

ن582الدلجمون/ ف

ن594الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن433الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن595الدلجمون/ ف

ن437الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن456الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن420الدلجمون/ ف

ن639الدلجمون/ ف

ن595الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن438الدلجمون/ ف

ن495الدلجمون/ ف

ن577الدلجمون/ ف

ن395الدلجمون/ ف

ن502الدلجمون/ ف

ن575الدلجمون/ ف

ن486الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن525الدلجمون/ ف

ن634الدلجمون/ ف

ن460الدلجمون/ ف

ن460الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

راسبالدلجمون/ ف

ن427الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن447الحصة اكوة/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرمنصور سليمان اشرف اسالم184277

الغربيةالعلمىمبصرالصواف الفتح ابو محمد خيرى االء184278

الغربيةالعلمىمبصرالجيزاوى الحفيظ عبد الحليم عبد محمود االء184279

الغربيةالعلمىمبصرجامع محمد على سعيد امل184280

الغربيةالعلمىمبصرمدكور محمد فتحى محمد امل184281

الغربيةالعلمىمبصرالخضراوى محمد محمد صبحى اميره184282

الغربيةالعلمىمبصرالجزار الرفاعى محمد اميره184283

الغربيةالعلمىمبصرشعيب المنعم عبد صالح محمد ايمان184284

الغربيةالعلمىمبصررجب طلبه مبروك عادل دينا184285

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى محمد كامل رضا رفيده184286

الغربيةالعلمىمبصرالجداوى مرشدى محمد احمد ريهام184287

الغربيةالعلمىمبصرالدين شرف الجواد عبد ابراهيم محمد سميه184288

الغربيةالعلمىمبصرعامر صبحى السالم عبد صباح184289

الغربيةالعلمىمبصرالهيتى عباس محمد سمير فاطمه184290

الغربيةالعلمىمبصررضوان ابراهيم هللا عبد على نرمين184291

الغربيةالعلمىمبصرالعتر محمد العزيز عبد وائل هاجر184292

الغربيةالعلمىمبصرمشعل سيف محمد هانم184293

الغربيةالعلمىمبصرالصمد عبد الستار عبد السيد امنه184294

الغربيةالعلمىمبصرحمد محمود محمد حماد اسماء184295

الغربيةالعلمىمبصراالبيارى الرحيم عبد خليل اسماء184296

الغربيةالعلمىمبصرالجندى حامد السيد زكى امل184297

الغربيةالعلمىمبصرالجندى حامد السيد زكى امنيه184298

الغربيةالعلمىمبصرالعريان محمد الغفور عبد ايمن االء184299

الغربيةالعلمىمبصرسليمان بدوى صبحى عادل ايه184300

الغربيةالعلمىمبصرمحمود طاهر محمود اشرف حسناء184301

الغربيةالعلمىمبصرحسين هللا عبد السيد عماد خلود184302

الغربيةالعلمىمبصرالبدرى الرؤف عبد فكرى الرؤف عبد روان184303

الغربيةالعلمىمبصرالسرسى احمد السيد نادر شيماء184304

الغربيةالعلمىمبصرمبارك ابراهيم عبده محمد علياء184305

الغربيةالعلمىمبصرعيسى هللا فتح العظيم عبد حامد مريم184306

الغربيةالعلمىمبصرخليل العطا ابو محمد رفاعى نرمين184307

الغربيةالعلمىمبصرالحصرى على فراج محمود هاجر184308

الغربيةالعلمىمبصرجابر العزيز عبد جمال همسه184309

الغربيةالعلمىمبصرخليل ابراهيم النصر ابو حسين يثرب184310

الغربيةالعلمىمبصرحسن ابو مصطفى الدين بهاء اسراء184311

الغربيةالعلمىمبصرالفقى الفضيل عبد عارف الفضيل عبد اسراء184312

الغربيةالعلمىمبصرالزمرانى داود محمود مصطفى اسراء184313

الغربيةالعلمىمبصرعايد الحميد عبد محمود المحسن عبد اسالم184314

الغربيةالعلمىمبصرشلبى الوهاب عبد محمد النبى عبد ايناس184315

الغربيةالعلمىمبصرالديب يوسف الحكيم عبد محمد اسماء184316

الغربيةالعلمىمبصرحطب على ربه عبد سعيد اميره184317

الغربيةالعلمىمبصرالترامسى عامر الدين سعد كمال اميره184318
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ن458الحصة اكوة/ ف

ن450الحصة اكوة/ ف

ن558الحصة اكوة/ ف

ثانالحصة اكوة/ ف

راسبالحصة اكوة/ ف

ن523الحصة اكوة/ ف

ثانالحصة اكوة/ ف

ثانالحصة اكوة/ ف

ن411الحصة اكوة/ ف

ن431الحصة اكوة/ ف

ن623الحصة اكوة/ ف

ن407الحصة اكوة/ ف

راسبالحصة اكوة/ ف

ن525الحصة اكوة/ ف

ن599الحصة اكوة/ ف

ن518الحصة اكوة/ ف

ثانالحصة اكوة/ ف

ن560الحصة اكوة/ ف

ن375الكردى منشأة/ ف

ن572الكردى منشأة/ ف

ن438الكردى منشأة/ ف

ن500الكردى منشأة/ ف

ثانالكردى منشأة/ ف

ن591الكردى منشأة/ ف

ن448الكردى منشأة/ ف

ن431الكردى منشأة/ ف

ن394الكردى منشأة/ ف

ن496الكردى منشأة/ ف

ن452الكردى منشأة/ ف

ن557الكردى منشأة/ ف

ن478الكردى منشأة/ ف

ن619الكردى منشأة/ ف

ن471الكردى منشأة/ ف

ن437الكردى منشأة/ ف

ن577الناصرية كفر/ ف

ن568الناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

ن469الناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرحمزه محمد احمد عرفه بسمه184319

الغربيةالعلمىمبصرجلبى الوهاب عبد محمد كمال رحمه184320

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل الحميد عبد محمود ريهام184321

الغربيةالعلمىمبصرفتوه هللا عبد جميل ساره184322

الغربيةالعلمىمبصرعبده محمد عطيه محمد فاطمه184323

الغربيةالعلمىمبصرالحبشى مصطفى مصطفى ياسر فاطمه184324

الغربيةالعلمىمبصرشهبه موسى عامر ابراهيم فايزه184325

الغربيةالعلمىمبصرنويشى السيد محمد الخالق عبد مى184326

الغربيةالعلمىمبصرصالح المرشدى احمد نورهان184327

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد ابو فوزى احمد نورهان184328

الغربيةالعلمىمبصرالديب العاطى عبد عامر على نورهان184329

الغربيةالعلمىمبصرعنين احمد محمد ياسر نيره184330

الغربيةالعلمىمبصرالشاذلى اسماعيل حسن عادل هيام184331

الغربيةالعلمىمبصرالعربى سعد الحميد عبد هللا عبد وفاء184332

الغربيةالعلمىمبصرحمزه محمد احمد عرفه ياسمين184333

الغربيةالعلمىمبصررميح العاطى عبد العاطى عبد محمود ياسمين184334

الغربيةالعلمىمبصرالنجار بكر بكر رمضان االء184335

الغربيةالعلمىمبصرالحاطى اسماعيل السيد صبحى االء184336

الغربيةالعلمىمبصرالنجار الشناوى معوض على االء184337

الغربيةالعلمىمبصرمكى اسماعيل مرسى سعيد ايه184338

الغربيةالعلمىمبصرالجمال مرسى سالمه عادل ايه184339

الغربيةالعلمىمبصرالبديوى محمد جالل محمد ايه184340

الغربيةالعلمىمبصرالحاطى محمد العظيم عبد شعبان اروى184341

الغربيةالعلمىمبصرالصفتى محمود حبشى سامى انهار184342

الغربيةالعلمىمبصرالعادلى على هللا عبد صبحى الشيماء184343

الغربيةالعلمىمبصرالعينين ابو هللا عبد رجب محمود ايمان184344

الغربيةالعلمىمبصرشرابى صابر محمد عادل اسماء184345

الغربيةالعلمىمبصرزغلول هللا عبد زغلول محمد اسماء184346

الغربيةالعلمىمبصرقته السيد على السيد اسراء184347

الغربيةالعلمىمبصرحسين ابو حسب حسين هللا عبد اسراء184348

الغربيةالعلمىمبصرحسن ابو محمد الفتاح عبد محمد اسالم184349

الغربيةالعلمىمبصررزق المطلب عبد ايوب ربيع امينه184350

الغربيةالعلمىمبصرزعير على ابراهيم عصام اميره184351

الغربيةالعلمىمبصراحمد الجبالى احمد صبرى بشرى184352

الغربيةالعلمىمبصرنوار اسماعيل محمد محمد بسمه184353

الغربيةالعلمىمبصرخبير ابراهيم الحميد عبد الشحات خلود184354

الغربيةالعلمىمبصرالنجار محمود محمد عادل عصام دينا184355

الغربيةالعلمىمبصرالمهدى عباس محمود خالد رنا184356

الغربيةالعلمىمبصرسرور محمد محمود عوض روفيده184357

الغربيةالعلمىمبصرعطا المقصود عبد احمد رضوان سلسبيل184358

الغربيةالعلمىمبصرعامر المجيد عبد محمد المجيد عبد سهيله184359

الغربيةالعلمىمبصرالحاطى العزيز عبد على فرحات سهيله184360
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راسبالناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

ن407الناصرية كفر/ ف

ن593الناصرية كفر/ ف

ن535الناصرية كفر/ ف

راسبالناصرية كفر/ ف

ن563الناصرية كفر/ ف

ن516الناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

ن506الناصرية كفر/ ف

ن456الناصرية كفر/ ف

ن594الناصرية كفر/ ف

ن560الناصرية كفر/ ف

راسبالناصرية كفر/ ف

ثانالناصرية كفر/ ف

ن419يعقوب كفر/ ف

ن474يعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ن527يعقوب كفر/ ف

ن591يعقوب كفر/ ف

ن519يعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ن443يعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ن528يعقوب كفر/ ف

ن568يعقوب كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ن551يعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالطباخ نصر فؤاد نصر فاطمه184361

الغربيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم السيد مروه184362

الغربيةالعلمىمبصرالنجار اسماعيل الرؤف عبد على مروه184363

الغربيةالعلمىمبصرالصفتى اسماعيل الحافظ عبد خالد هللا منه184364

الغربيةالعلمىمبصرالجمال الحكيم عبد محمد كرم نورهان184365

الغربيةالعلمىمبصرالمليسى عطوان نبيل شريف هدير184366

الغربيةالعلمىمبصرغريب محمد ابراهيم غريب هاجر184367

الغربيةالعلمىمبصرجويلى المطلب عبد غازى حسن ياسمين184368

الغربيةالعلمىمبصرالمهدى المطلب عبد سعد رضا ياسمين184369

الغربيةالعلمىمبصرالرفاعى احمد محمد جمال اسراء184370

الغربيةالعلمىمبصراليزيد ابو على مصطفى محمد اسراء184371

الغربيةالعلمىمبصرسالم ابو مصطفى عماد اسراء184372

الغربيةالعلمىمبصرسحالى شعبان على مصطفى اسماء184373

الغربيةالعلمىمبصرشغت محمد حمدى حماس184374

الغربيةالعلمىمبصرالقمارى ابراهيم مصطفى رحمه184375

الغربيةالعلمىمبصرسحالى ابراهيم عيد زينب184376

الغربيةالعلمىمبصررخا المرسى السيد المرسى شيرين184377

الغربيةالعلمىمبصرالسقا الغنى عبد محمد عزه184378

الغربيةالعلمىمبصرفراج الحميد عبد الوهاب عبد محمد فاطمه184379

الغربيةالعلمىمبصرالسقا الغنى عبد احمد مريم184380

الغربيةالعلمىمبصراالشرم مصطفى محمد محمد مريم184381

الغربيةالعلمىمبصريحى رجب سعد نسرين184382

الغربيةالعلمىمبصربهلول على هللا عبد رمضان اسماء184383

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل الرؤف عبد كامل الحميد عبد اسماء184384

الغربيةالعلمىمبصرعقل فرج هللا نعمه زين امل184385

الغربيةالعلمىمبصرواصل السيد الجواد عبد سليمان حنان184386

الغربيةالعلمىمبصرعلى ابو العليم عبد يوسف اسماعيل دعاء184387

الغربيةالعلمىمبصرربيع رمضان اسماعيل رمضان شيماء184388

الغربيةالعلمىمبصرالعظينى السيد احمد سيد ابراهيم عزه184389

الغربيةالعلمىمبصرغطاس محمد رمضان رمضان فاطمه184390

الغربيةالعلمىمبصربهلول على هللا عبد شعبان فاطمه184391

الغربيةالعلمىمبصرالحسن ابو محمد محمد محمد فاطمه184392

الغربيةالعلمىمبصرالعمايم ابو قطب السيد قطب االء184393

الغربيةالعلمىمبصرالشيخ سرور احمد محمد اسراء184394

الغربيةالعلمىمبصرعبده حموده ابراهيم فريد ايمان184395

الغربيةالعلمىمبصرخطاب محمود محمد محمود روان184396

الغربيةالعلمىمبصراالطرش حسن عطيه عماد فهيمه184397

الغربيةالعلمىمبصرفرحات محمد التواب عبد طارق نانسى184398

الغربيةالعلمىمبصرفرد ابو خليفه القوى عبد ابراهيم نجوى184399

الغربيةالعلمىمبصردبل العال عبد محمد جمال نورهان184400

الغربيةالعلمىمبصرالبنا محمد ابراهيم رفعت نورهان184401

الغربيةالعلمىمبصرالمتولى على محمد السيد انغام184402
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ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ن598يعقوب كفر/ ف

ن434يعقوب كفر/ ف

ن596يعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ن518يعقوب كفر/ ف

ن501ابيار/ ف

ثانابيار/ ف

ن591ابيار/ ف

ن466ابيار/ ف

ن438ابيار/ ف

ن564ابيار/ ف

راسبابيار/ ف

ن549ابيار/ ف

ثانابيار/ ف

ن617ابيار/ ف

ن493ابيار/ ف

ثانابيار/ ف

ثانابيار/ ف

ن492قسطا/ ف

ن511قسطا/ ف

ن609قسطا/ ف

ن535قسطا/ ف

ن559قسطا/ ف

ثانقسطا/ ف

ن439قسطا/ ف

ن433قسطا/ ف

ن485قسطا/ ف

ن612قسطا/ ف

ن518ابيار قليب/ ف

ثانابيار قليب/ ف

ثانابيار قليب/ ف

ن439ابيار قليب/ ف

ن509ابيار قليب/ ف

ن476ابيار قليب/ ف

ن410ابيار قليب/ ف

ن527ابيار قليب/ ف

ن414ابيار قليب/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف
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الغربيةالعلمىمبصررضوان الرؤف عبد السالم عبد الرؤف عبد االء184403

الغربيةالعلمىمبصررصد قطب حسين حموده اسراء184404

الغربيةالعلمىمبصررضوان الرحمن عبد محمد على امنيه184405

الغربيةالعلمىمبصررضوان محمد ايات مصطفى اميره184406

الغربيةالعلمىمبصرطايل محمد احمد مصطفى اسراء184407

الغربيةالعلمىمبصرالزغبى محمد محمد محمد تسنيم184408

الغربيةالعلمىمبصرعلى الشيخ اليزيد ابو على شعبان ثريا184409

الغربيةالعلمىمبصركامل ابراهيم محمد محمد زينب184410

الغربيةالعلمىمبصرعبيد محمد محمد محمد شيماء184411

الغربيةالعلمىمبصرعيسى الهادى عبد محمد محمد صفيه184412

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى جاد ابراهيم اشرف فاطمه184413

الغربيةالعلمىمبصرالحميد عبد عثمان البر عبد صميده مى184414

الغربيةالعلمىمبصرالجليل عبد الغفار عبد احمد سالم نرمين184415

الغربيةالعلمىمبصرحماد احمد احمد الرحمن عبد هاجر184416

الغربيةالعلمىمبصرالسيد احمد هللا عبد محمد يارا184417

الغربيةالعلمىمبصرالخضيرى محمد محسن محمد ياسمين184418

الغربيةالعلمىمبصرالدين نصر شعبان محمد اسراء184419

الغربيةالعلمىمبصروالى السالم عبد مصطفى اميره184420

الغربيةالعلمىمبصرنجم محمد نجم اميره184421

الغربيةالعلمىمبصرالميسى مصطفى محمد انتصار184422

الغربيةالعلمىمبصرالجده السيد اسماعيل ابراهيم ايمان184423

الغربيةالعلمىمبصرمعوض الدسوقى ابراهيم دسوقى ايمان184424

الغربيةالعلمىمبصرالميسى محمد رجب ايمان184425

الغربيةالعلمىمبصرالبهوتى احمد هللا عبد ايناس184426

الغربيةالعلمىمبصربركات عطيه عطيه حسناء184427

الغربيةالعلمىمبصرالعال عبد العزيز عبد العزيز عبد دينا184428

الغربيةالعلمىمبصرالصردى سعيد مصطفى دينا184429

الغربيةالعلمىمبصرالضلمه السيد محمد رمضان ذكرى184430

الغربيةالعلمىمبصرخيره عطيه محمد عطيه زهراء184431

الغربيةالعلمىمبصرالمسيرى محمد على احمد ساره184432

الغربيةالعلمىمبصردياب قطب رياض سلمى184433

الغربيةالعلمىمبصرغازى كمال مدحت سلمى184434

الغربيةالعلمىمبصرالنحاس رجب قطب السيد سمر184435

الغربيةالعلمىمبصرالنجار يوسف ربيع سميه184436

الغربيةالعلمىمبصرالدعلوب ابراهيم عصام شروق184437

الغربيةالعلمىمبصرالمال محمد بسيونى وائل شروق184438

الغربيةالعلمىمبصرربيع السيد محمد عادل شمس184439

الغربيةالعلمىمبصرمرسى عطيه محمد رضا شيرين184440

الغربيةالعلمىمبصرالدين حسام احمد قطب احمد شيماء184441

الغربيةالعلمىمبصرعزام الفتاح عبد محمد ربيع شيماء184442

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى فوزى خالد صفاء184443

الغربيةالعلمىمبصربركات عطيه عطيه علياء184444
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راسببلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

راسببلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

راسببلشاى كفور/ ف

ن614بلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

راسببلشاى كفور/ ف

ن517بلشاى كفور/ ف

ن480بلشاى كفور/ ف

راسببلشاى كفور/ ف

ن430بلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

ن585بلشاى كفور/ ف

ن586بلشاى كفور/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن619الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن606الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن617الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن551.5الغابة كتامة/ ف

ن478الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن517الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن517الغابة كتامة/ ف

ن424.5الغابة كتامة/ ف

ن488الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن623الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالفخرانى محمد محمد مصطفى غفران184445

الغربيةالعلمىمبصرجمعه السيد ابراهيم فاطمه184446

الغربيةالعلمىمبصرالشنديدى محمد مفرح فاطمه184447

الغربيةالعلمىمبصرالنحاس يوسف سعيد مريم184448

الغربيةالعلمىمبصرالعسال قطب محمود ناصر هللا منه184449

الغربيةالعلمىمبصرالغنام شفيق النميرى منى184450

الغربيةالعلمىمبصرعجبه قطب لطفى فتحى نرمين184451

الغربيةالعلمىمبصرالشنديدى قطب مسعد نورهان184452

الغربيةالعلمىمبصرالبر عبد حمدى حازم هللا هبه184453

الغربيةالعلمىمبصربلتاجى منصور حمدى محمد هند184454

الغربيةالعلمىمبصرالدقله ابراهيم احمد عادل اسراء184455

الغربيةالعلمىمبصرالقصبى محمد فتحى عادل اسراء184456

الغربيةالعلمىمبصرجهيم دسوقى محمد ابراهيم اسماء184457

الغربيةالعلمىمبصرطالب ابو المعاطى ابو احمد اسماء184458

الغربيةالعلمىمبصرعلى عطيه السيد اسماء184459

الغربيةالعلمىمبصرعياد عبده الرحمن عبد محمد االء184460

الغربيةالعلمىمبصرالبديوى محمد اسماعيل احمد الشيماء184461

الغربيةالعلمىمبصرعمرو نجيب احمد طارق امال184462

الغربيةالعلمىمبصرعكاشه عقل عكاشه اشرف امانى184463

الغربيةالعلمىمبصرمرسى الرحمن عبد مرسى امل184464

الغربيةالعلمىمبصرطوطح ابراهيم احمد ابراهيم ايه184465

الغربيةالعلمىمبصرالعربى مبروك عرفه بسمه184466

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل الفتح ابو عطيه تسنيم184467

الغربيةالعلمىمبصرالنجريدى زيد ابو الفتاح عبد عصام حبيبه184468

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى محمد حسين رأفت حسناء184469

الغربيةالعلمىمبصرصحصاح خليل محمد نبيل حفصه184470

الغربيةالعلمىمبصرموسى حسن محمد اشرف حنان184471

الغربيةالعلمىمبصرحسين وهبه هالل احمد رحمه184472

الغربيةالعلمىمبصرالدين سعد احمد ابراهيم رضا رنا184473

الغربيةالعلمىمبصرحسن اللطيف عبد اسماعيل جابر روان184474

الغربيةالعلمىمبصرالزيات ابراهيم مبروك زينب184475

الغربيةالعلمىمبصرالسماوى حسين فتحى صابر ساره184476

الغربيةالعلمىمبصرالدين جمال المطلب عبد الرحمن عبد محمد ساره184477

الغربيةالعلمىمبصريونس سليمان الدين سيف ابراهيم سمر184478

الغربيةالعلمىمبصرالنونى المعطى عبد طه هللا فتح سمر184479

الغربيةالعلمىمبصرعثمان احمد السيد على سميه184480

الغربيةالعلمىمبصرعثمان جابر السيد سهيله184481

الغربيةالعلمىمبصرالدايم عبد محمد طلبه محمد سهيله184482

الغربيةالعلمىمبصرشعبان مصطفى محمد السيد شروق184483

الغربيةالعلمىمبصرمقلد محمد الفتاح عبد محروس شيماء184484

الغربيةالعلمىمبصرالمشالى احمد قطب عالء صباح184485

الغربيةالعلمىمبصرالدقله ابراهيم احمد جابر غاده184486
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ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن605الغابة كتامة/ ف

ن591الغابة كتامة/ ف

ن625الغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن421الغابة كتامة/ ف

ن602الغابة كتامة/ ف

ن404القضابة/ ف

ن598القضابة/ ف

راسبالقضابة/ ف

ن463القضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن487.5القضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن558القضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

راسبالقضابة/ ف

ن559القضابة/ ف

ن517القضابة/ ف

ن497القضابة/ ف

ن565القضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن612القضابة/ ف

ن605القضابة/ ف

ن471القضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن507القضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن519القضابة/ ف

ن622القضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن590القضابة/ ف

ن506.5القضابة/ ف

ن648القضابة/ ف

ن412القضابة/ ف

ن531القضابة/ ف

ن506القضابة/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالجرادينى على محمود احمد فاطمه184487

الغربيةالعلمىمبصرالحبال السيد خضر محمد كوثر184488

الغربيةالعلمىمبصرالرشيدى حسن ابراهيم الصاوى محمد لميس184489

الغربيةالعلمىمبصرخربش محمد نبيل محمد مريم184490

الغربيةالعلمىمبصرحمامه ابو زايد يوسف الدسوقى هللا منه184491

الغربيةالعلمىمبصرالعطفى على على القادر عبد منى184492

الغربيةالعلمىمبصرالبنا غنيم مصطفى محمد ميمونه184493

الغربيةالعلمىمبصرالديهى محمد الدين محيى عالء نانسى184494

الغربيةالعلمىمبصرقرقر محمود محمد محمود ندى184495

الغربيةالعلمىمبصرداود المعطى عبد محمد صبحى هاجر184496

الغربيةالعلمىمبصردرويش هللا عبد الحميد عبد النبى عبد هاجر184497

الغربيةالعلمىمبصرغانم ابراهيم محمد ابراهيم هناء184498

الغربيةالعلمىمبصرالبطل السيد محمود محمد هند184499

الغربيةالعلمىمبصرالعريان السيد محمد السيد ياسمين184500

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو سعد بسيونى العزيز عبد ياسمين184501

الغربيةالعلمىمبصرفايد احمد السيد ايمن يمنى184502

الغربيةالعلمىمبصرخليف ابراهيم محمد احمد احالم184503

الغربيةالعلمىمبصربدر سعد محمد محمد اروى184504

الغربيةالعلمىمبصرالنجاه ابو ابراهيم السيد اسراء184505

الغربيةالعلمىمبصرعمر اللطيف عبد نعيم كرم اسراء184506

الغربيةالعلمىمبصرطه ابو حامد محمد ياسر اسراء184507

الغربيةالعلمىمبصرشتا يوسف السالم عبد يوسف اسراء184508

الغربيةالعلمىمبصرالحتاتى الفتاح عبد على جمعه اسماء184509

الغربيةالعلمىمبصرشتا مصطفى اسماعيل فتوح اسماء184510

الغربيةالعلمىمبصرعامر هللا عبد محمد اسماء184511

الغربيةالعلمىمبصرالشرنوبى ابراهيم مصطفى ابراهيم االء184512

الغربيةالعلمىمبصرطه ابو على زكريا ايمن االء184513

الغربيةالعلمىمبصرهواش احمد مصطفى على الزهراء184514

الغربيةالعلمىمبصرهللا خلف محمد محمد امنيه184515

الغربيةالعلمىمبصرالجندى مصطفى محمد اسامه اميمه184516

الغربيةالعلمىمبصرزغلول المطلب عبد المجد ابو ايمان184517

الغربيةالعلمىمبصرالدمراوى صباح خيرى ايناس184518

الغربيةالعلمىمبصرحجر حسن الغنى عبد محمد بسمله184519

الغربيةالعلمىمبصرمصباح هاشم محمد هشام تيميه184520

الغربيةالعلمىمبصرالشرنوبى احمد محمد محمد رحاب184521

الغربيةالعلمىمبصرخمخم مبروك السيد نبيه روضه184522

الغربيةالعلمىمبصرهواش محمد محمد شعبان رؤيا184523

الغربيةالعلمىمبصرالعشماوى تكال رمضان ريم184524

الغربيةالعلمىمبصرالفتاح عبد المحسن عبد عصمت محمد زينب184525

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى حسين محمد سليم سالى184526

الغربيةالعلمىمبصرهواش محمد احمد مجاهد شروق184527

الغربيةالعلمىمبصرالبرلسى فتحى صالح شهد184528
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ن504القضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن560القضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن560القضابة/ ف

ن501القضابة/ ف

ن504القضابة/ ف

راسبالقضابة/ ف

ن617القضابة/ ف

ن550القضابة/ ف

متخلفالقضابة/ ف

ن435القضابة/ ف

ن604القضابة/ ف

ن577القضابة/ ف

ن551القضابة/ ف

ن461الحمام كفر/ ف

ن596الحمام كفر/ ف

ن607.5الحمام كفر/ ف

ن454الحمام كفر/ ف

ن609.5الحمام كفر/ ف

ن585الحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ن410الحمام كفر/ ف

ن570الحمام كفر/ ف

ن529الحمام كفر/ ف

ن600الحمام كفر/ ف

ن360الحمام كفر/ ف

ن603الحمام كفر/ ف

ن514الحمام كفر/ ف

ن493الحمام كفر/ ف

ن581الحمام كفر/ ف

ن541الحمام كفر/ ف

ن603الحمام كفر/ ف

ن548الحمام كفر/ ف

ن509الحمام كفر/ ف

ن590الحمام كفر/ ف

ن498الحمام كفر/ ف

ن638الحمام كفر/ ف

ن509الحمام كفر/ ف

ن506الحمام كفر/ ف

ن495الحمام كفر/ ف
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الغربيةالعلمىمبصراالشمونى السيد محمد فتحى شيماء184529

الغربيةالعلمىمبصرشتا احمد مصطفى نصر صفاء184530

الغربيةالعلمىمبصرطه ابو يوسف محمود شعبان فاطمه184531

الغربيةالعلمىمبصرالمراسى محمد ابراهيم محمد فاطمه184532

الغربيةالعلمىمبصرطايل محمد حسن هللا عبد مروه184533

الغربيةالعلمىمبصرزغلول السيد محمد زكى مريم184534

الغربيةالعلمىمبصرزغلول المطلب عبد محمد ميسون184535

الغربيةالعلمىمبصرالجندى محمد صبرى ندى184536

الغربيةالعلمىمبصرالدين سعد المجيد عبد ايمن هاجر184537

الغربيةالعلمىمبصرالشرنوبى محمود محمد السيد هدى184538

الغربيةالعلمىمبصرشتا الغنى عبد الحسينى الغنى عبد هدى184539

الغربيةالعلمىمبصرالعشرى هللا عطا محمد غالى هدى184540

الغربيةالعلمىمبصرعلى بدر كامل مصطفى هدى184541

الغربيةالعلمىمبصرحسنين محمد المنعم عبد طه هند184542

الغربيةالعلمىمبصرتليمه حسين اسماعيل محمد اسراء184543

الغربيةالعلمىمبصرالبربرى خفاجى مصطفى مصطفى اميره184544

الغربيةالعلمىمبصرالبربرى الصاوى سليمان محمد محمود ايه184545

الغربيةالعلمىمبصرعطا ابو السميع عبد العزيز عبد احمد ايمان184546

الغربيةالعلمىمبصراالبيارى محمد الصمد عبد ايمان184547

الغربيةالعلمىمبصردياب ابو العزيز عبد الغمرى العزيز عبد داليا184548

الغربيةالعلمىمبصرعطا ابو محمد مسعود محمد مسعود روميساء184549

الغربيةالعلمىمبصرمحمد سليم محمد السيد مريم184550

الغربيةالعلمىمبصرالحضرى السيد يوسف هللا عبد محمد مريم184551

الغربيةالعلمىمبصرالبربرى جاد يوسف محمد نورهان184552

الغربيةالعلمىمبصرالدش محمد محمود اسماعيل محمد هدير184553

الغربيةالعلمىمبصرسعد الفتاح عبد العزيز عبد اسماء184554

الغربيةالعلمىمبصرغانم معوض عزت اسماء184555

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل عزت محمد االء184556

الغربيةالعلمىمبصرالقادر عبد الحميد عبد حمدى امينه184557

الغربيةالعلمىمبصرشبانه محمد العزيز عبد رأفت ايه184558

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى الحليم عبد كمال ايه184559

الغربيةالعلمىمبصرجوهر عطيه محمود ايه184560

الغربيةالعلمىمبصرالفقى فرج ابراهيم دعاء184561

الغربيةالعلمىمبصرهللا حسب اسماعيل محمد دعاء184562

الغربيةالعلمىمبصرالحديرى السيد عبد كرم ريم184563

الغربيةالعلمىمبصرالفقى محمد خليل ساره184564

الغربيةالعلمىمبصرالضعيفى عطيه محمد فاطمه184565

الغربيةالعلمىمبصرالبرادعى محمد طارق مروه184566

الغربيةالعلمىمبصرعثمان بسيونى محمد ندا184567

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى بريقع ممدوح ايمن نورهان184568

الغربيةالعلمىمبصرطرطيره احمد سيد بدر هدى184569

الغربيةالعلمىمبصرفاطمه ابو احمد ذكى هدير184570
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ن612الحمام كفر/ ف

ن462الحمام كفر/ ف

ن548الحمام كفر/ ف

ن591الحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ن590الحمام كفر/ ف

ن547الحمام كفر/ ف

ن542الحمام كفر/ ف

ن595الحمام كفر/ ف

ن582الحمام كفر/ ف

ن447الحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ن602الحمام كفر/ ف

ن574الحمام كفر/ ف

ن540جعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ن477جعفر كفر/ ف

راسبجعفر كفر/ ف

ن465جعفر كفر/ ف

ن461جعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ن623جعفر كفر/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ن576النجار كوم/ ف

ن572النجار كوم/ ف

ن552.5النجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ن479.5النجار كوم/ ف

ن640النجار كوم/ ف

ن410النجار كوم/ ف

ن597النجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ن611النجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ن536النجار كوم/ ف

ن621النجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرمحمد فيروز محمود هدير184571

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل جبر جمال هند184572

الغربيةالعلمىمبصركدش الرحمن عبد محمد الرحمن عبد وفاء184573

الغربيةالعلمىمبصرعكاشه عقل عوض ثروت الزهراء184574

الغربيةالعلمىمبصربسيونى العزيز عبد السيد المنصف عبد اميره184575

الغربيةالعلمىمبصرزلط على حسن محمود ايمان184576

الغربيةالعلمىمبصرالصاوى مصطفى حسين ريهام184577

الغربيةالعلمىمبصرمقلد حسين الشافى عبد نعيم ليلى184578

الغربيةالعلمىمبصرالواحد عبد يوسف احمد احمد سيد مريم184579

الغربيةالعلمىمبصرجبل ابو النبى عبد المعاطى ابو هللا عبد ندى184580

الغربيةالعلمىمبصرنصر عمر العاطى عبد ياسمين184581

الغربيةالعلمىمبصرنصير طلب اسماعيل اثار184582

الغربيةالعلمىمبصرنصر عيد اسامه الشيماء184583

الغربيةالعلمىمبصربكر خميس رمضان امانى184584

الغربيةالعلمىمبصرعويس محمد سعد امنيه184585

الغربيةالعلمىمبصرالمزين محمد سعد ايمان184586

الغربيةالعلمىمبصرالوكيل سعد محمود تسنيم184587

الغربيةالعلمىمبصرالقبالوى الخير ابو حسن محمد حماس184588

الغربيةالعلمىمبصرعامر على شعبان رؤيه184589

الغربيةالعلمىمبصردويدار احمد ايمن غفران184590

الغربيةالعلمىمبصرالفرس محمد سعد مريم184591

الشيخ كفرالعلمىمبصرمندور الشربينى السيد جمال احالم184592

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم ابراهيم فؤاد ابراهيم اسراء184593

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار احمد الدين كمال اسامه اسراء184594

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمود راشد اشرف اسراء184595

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى محمد شحاته حسن اسراء184596

الشيخ كفرالعلمىمبصريونس محمد احمد صبحى اسراء184597

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد محمد الشاذلى فتوح اسراء184598

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشهاوى ندا بدير يوسف اسراء184599

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطراوى يونس حامد يونس اسراء184600

الشيخ كفرالعلمىمبصرحنبل محمود محمد زكريا اسراء184601

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف حسين محمد اسامه اسماء184602

الشيخ كفرالعلمىمبصرشرف محمد محمد محسن االء184603

الشيخ كفرالعلمىمبصرقنديل محمد السيد هللا فتح االء184604

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمحاربى مبروك السيد محمود سعد االء184605

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتات الغنى عبد السيد جمال االء184606

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد لبيب شفيق بدر االء184607

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى فرج محمد االء184608

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر قطب محمد السيد امانى184609

الشيخ كفرالعلمىمبصرضبيش بدير المعز عبد امل184610

الشيخ كفرالعلمىمبصرالروينى احمد احمد الحميد عبد اميره184611

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه المقصود عبد عطيه رأفت اميره184612
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ثانالنجار كوم/ ف

ن470.5النجار كوم/ ف

ن481النجار كوم/ ف

ن499الفرستق/ ف

راسبالفرستق/ ف

ن596الفرستق/ ف

ثانالفرستق/ ف

ثانالفرستق/ ف

ن541الفرستق/ ف

ن569الفرستق/ ف

ن427الفرستق/ ف

ن435قرانشو/ ف

ثانقرانشو/ ف

ن617.5قرانشو/ ف

ثانقرانشو/ ف

ن602.5قرانشو/ ف

ن596قرانشو/ ف

ن583قرانشو/ ف

ن579قرانشو/ ف

ن577قرانشو/ ف

ن535.5قرانشو/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن579كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن408كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن392كفرالشيخ/ ف

ن503كفرالشيخ/ ف

ن627كفرالشيخ/ ف

ن507كفرالشيخ/ ف

ن579كفرالشيخ/ ف

ن492كفرالشيخ/ ف

ن642كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن640كفرالشيخ/ ف

ن468كفرالشيخ/ ف

ن633كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن422كفرالشيخ/ ف

ن559كفرالشيخ/ ف

ن527كفرالشيخ/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالعاطى عبد ابراهيم صالح شوقى اميره184613

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحارث ابو احمد السيد امنه184614

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده السيد حمدان ايه184615

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد السيد بسيونى السيد ايه184616

الشيخ كفرالعلمىمبصريحيى جابر بركات صبرى ايه184617

الشيخ كفرالعلمىمبصرالروينى محمد رزق ناجى ايه184618

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن محمد بسيونى طارق ايه184619

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدناصورى محمود الرحمن عبد ايمان184620

الشيخ كفرالعلمىمبصرمغازى سالم رمضان بسمه184621

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجليل عبد مصطفى سامح تقى184622

الشيخ كفرالعلمىمبصرالروينى درويش عنتر جيهان184623

الشيخ كفرالعلمىمبصرالماوى ابراهيم احمد محمود جهاد184624

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد السيد متولى خلود184625

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم فرحات الدسوقى خيريه184626

الشيخ كفرالعلمىمبصرعقيبى محمد الفتاح عبد محمود دينا184627

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحى عبد صالح على رحاب184628

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل القادر عبد محمد الشوادفى رحمه184629

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن ابراهيم محمد عادل رحمه184630

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيدان سرور رمضان رمضان رحمه184631

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنبى عبد المحسن عبد الجيد عبد رحمه184632

الشيخ كفرالعلمىمبصرباز رجب محمد صابر رحمه184633

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجندى عرفه رجب راشد روضه184634

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحافظ عبد عيد محمد عيد روضه184635

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعدنى الششتاوى بسيونى الرازق عبد روان184636

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد ابراهيم العجمى نبيل روان184637

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان محمود هللا عبد ياسر رنا184638

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجبالى الواحد عبد مختار زينب184639

الشيخ كفرالعلمىمبصرالريدى ابراهيم الحميد عبد السالم عبد ساره184640

الشيخ كفرالعلمىمبصريونس احمد محمد قدرى ساره184641

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد السيد متولى ساره184642

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى المنعم عبد ممدوح سحر184643

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد جمعه محمد سعديه184644

الشيخ كفرالعلمىمبصرمندور السيد ابراهيم سلمى184645

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحافظ عبد محمد بالل سلمى184646

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمهدى احمد محمد محمود سلمى184647

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم حميده الغنى عبد عامر سلمى184648

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين محمد زكى رضا سماح184649

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشراكى الفتوح ابو محمد سامح سميه184650

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى هللا عبد مخلوف محمد سميه184651

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه حسين مصطفى السيد سهيله184652

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشحرى الحافظ عبد حلمى سعد سهيله184653

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقادر عبد حسن عماد سهيله184654
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ن453كفرالشيخ/ ف

ن610كفرالشيخ/ ف

ن618كفرالشيخ/ ف

ن565كفرالشيخ/ ف

ن419كفرالشيخ/ ف

ن551كفرالشيخ/ ف

ن424كفرالشيخ/ ف

ن429كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن559كفرالشيخ/ ف

ن544كفرالشيخ/ ف

ن619كفرالشيخ/ ف

ن555كفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ن448كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن592كفرالشيخ/ ف

ن621كفرالشيخ/ ف

ن424كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن468كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن517كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن625كفرالشيخ/ ف

ن528كفرالشيخ/ ف

ن434كفرالشيخ/ ف

ن413كفرالشيخ/ ف

ن539كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن607كفرالشيخ/ ف

ن486كفرالشيخ/ ف

ن479كفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ن532كفرالشيخ/ ف

ن449كفرالشيخ/ ف

ن554كفرالشيخ/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن على محمد زغلول محمد سهيله184655

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم زيد ابو الحميد عبد محمد سهيله184656

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفيشاوى على محمد احمد شيماء184657

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشاعر احمد سيد محمد الناصر عبد شيماء184658

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمليجى محمد السيد مراد صفا184659

الشيخ كفرالعلمىمبصربظاظو محمد ابراهيم فاطمه184660

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف على مصطفى احمد فاطمه184661

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسماحى محمد حسن رمضان ماجده184662

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعاده ابراهيم ابراهيم جوده مرام184663

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد بسيونى شحاته ابراهيم مرفت184664

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه السالم عبد على مريم184665

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمد مريم184666

الشيخ كفرالعلمىمبصربدوى بدير ابراهيم عثمان هللا منه184667

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقاضى حسين محمد ابراهيم مها184668

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين سيف مصطفى على السعيد موده184669

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد فايد المنعم عبد عصام ميمونه184670

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى عادل مصطفى ناديه184671

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد فتحى العزيز عبد نانسى184672

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه محمد على عطيه ندى184673

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخرصاوى احمد الحميد عبد المنعم عبد نوران184674

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزواوى على فاروق محمد نوران184675

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنام الواحد عبد السيد محمد نورهان184676

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمزين محمد الستار عبد ابراهيم هاجر184677

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم شعبان السيد هاجر184678

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعيده عباس حلمى محمد جالل هاجر184679

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار محمد القادر عبد شعبان هاجر184680

الشيخ كفرالعلمىمبصرعصر الهادى عبد صادق المنعم عبد هاجر184681

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرشابى ابراهيم محمد عيد هاجر184682

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى احمد الدين حسام الدين كمال هاجر184683

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصردى عيد عاطف محمد هاجر184684

الشيخ كفرالعلمىمبصرطبل ابو السيد جالل محمود محمد هاجر184685

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصاوى سعد احمد هدى184686

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد مجدى هدى184687

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن محمد ابراهيم احمد هدير184688

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنطلب عبد ذكى المنطلب عبد هدير184689

الشيخ كفرالعلمىمبصرطالب ابو اسماعيل ابراهيم هند184690

الشيخ كفرالعلمىمبصرمندور المولى عبد السيد رمضان هند184691

الشيخ كفرالعلمىمبصركريم القوى عبد الهادى عبد محمد هند184692

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحارون يونس السعيد رشدى والء184693

الشيخ كفرالعلمىمبصريونس احمد محمد فرحات والء184694

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطويله هللا عبد معوض جمعه يارا184695

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد هللا عبد جمال ياسمين184696
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متخلفكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن443كفرالشيخ/ ف

ن403كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن632كفرالشيخ/ ف

ن486كفرالشيخ/ ف

ن408كفرالشيخ/ ف

ن470كفرالشيخ/ ف

ن442كفرالشيخ/ ف

ن522كفرالشيخ/ ف

ن558كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن588كفرالشيخ/ ف

ن622كفرالشيخ/ ف

ن603كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن399كفرالشيخ/ ف

ن588كفرالشيخ/ ف

ن624كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن638كفرالشيخ/ ف

ن464كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن481كفرالشيخ/ ف

ن416كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن563كفرالشيخ/ ف

ن593كفرالشيخ/ ف

ن436كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن416كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن431كفرالشيخ/ ف

ن419كفرالشيخ/ ف

ن483كفرالشيخ/ ف

ن600كفرالشيخ/ ف

ن407كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاد اللطيف عبد محمد ابراهيم رويدا184697

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم يحى فتحى الرازق عبد اسراء184698

الشيخ كفرالعلمىمبصردويدار عبده المجيد عبد اسراء184699

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد فتحى على اسراء184700

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده السيد محمد ابراهيم اسماء184701

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى خطاب ابراهيم رمضان اسماء184702

الشيخ كفرالعلمىمبصررمضان مصطفى الرفاعى رمضان اسماء184703

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتا متولى درغام اسماعيل االء184704

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى السيد سالم المعطى عبد امانى184705

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى احمد الواحد عبد احمد امنيه184706

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان اسماعيل هللا عبد محمد امنيه184707

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجندى الغنى عبد شاكر اشرف ايه184708

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيتحار العقيبى ابراهيم النبى عبد ايه184709

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى ابو الرازق عبد مطاوع ايه184710

الشيخ كفرالعلمىمبصركشكه مصطفى ابراهيم هشام ايه184711

الشيخ كفرالعلمىمبصربكر مصطفى على هللا عبد جيهان184712

الشيخ كفرالعلمىمبصراليمانى السالم عبد سعد رفعت دعاء184713

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزلوع السيد ابراهيم محمد روضه184714

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى رياض رمضان محمود روضه184715

الشيخ كفرالعلمىمبصربسطويسى محسن محمد ريم184716

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم على احمد محمد ريهام184717

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف الشيخ ابراهيم محمد محمد شمس184718

الشيخ كفرالعلمىمبصرعالم محمد اللطيف عبد حاتم شيماء184719

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه محمد عيسى محمد شيماء184720

الشيخ كفرالعلمىمبصردويدار المجيد عبد عبده المجيد عبد فاطمه184721

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاشم احمد الكريم عبد محمد كوثر184722

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف الشيخ ابراهيم سعد ابراهيم لؤى184723

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنى عبد الغفار عبد الغفار عبد مروه184724

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه محمد الرازق عبد عادل منار184725

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم على احمد فرج منار184726

الشيخ كفرالعلمىمبصرزليطه عزات ابراهيم الرازق عبد مها184727

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار عمر محمد حسنى نهله184728

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحسينى على الحسينى السيد نهى184729

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعطار السيد محمود سالمه نورهان184730

الشيخ كفرالعلمىمبصرالماريه محمد فرج محمد نورهان184731

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبزاوى سالم محمود رزق االء184732

الشيخ كفرالعلمىمبصرمظال بسيونى هللا عبد ناصف االء184733

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشامى بسيونى على احمد امل184734

الشيخ كفرالعلمىمبصربسطويسى هللا جاب احمد امنيه184735

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشامى على الحى عبد خالد امانى184736

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبزاوى سالم محمود رضا انصاف184737

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقسطاوى ابراهيم عيد ابراهيم ايمان184738
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ثانكفرالشيخ/ ف

ن440مسير/ ف

ن501.5مسير/ ف

ن540.5مسير/ ف

ثانمسير/ ف

راسبمسير/ ف

ن472مسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

راسبمسير/ ف

ن433مسير/ ف

ثانمسير/ ف

ن508مسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

راسبمسير/ ف

ن437مسير/ ف

ن484مسير/ ف

ن524مسير/ ف

راسبمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ن448مسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ن520مسير/ ف

ن396مسير/ ف

راسبمسير/ ف

ن568مسير/ ف

ثانمسير/ ف

ن412مسير/ ف

ن457مسير/ ف

ن627شنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ن542شنو/ ف

راسبشنو/ ف

ن629شنو/ ف

ن467شنو/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد الفتاح عبد محمد طارق ايمان184739

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمار محمد رمضان محمد ايمان184740

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه السيد احمد الحميد عبد ايه184741

الشيخ كفرالعلمىمبصرعالم الرؤف عبد العاطى عبد تسنيم184742

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسكرى حسن فتحى حسن شروق184743

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى ابو محمود رجب محمود شروق184744

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعطار مصطفى مصطفى منتصر فاطمه184745

الشيخ كفرالعلمىمبصرمطال بسيونى هللا عبد فهمى مها184746

الشيخ كفرالعلمىمبصرناصف سعد قنديل قنديل وفاء184747

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجندى اليزيد ابو حسن اليزيد ابو االء184748

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ اللطيف عبد انور االء184749

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر محمود رمضان االء184750

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعقداوى الجواد عبد محمد االء184751

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار سمير عنتر اسراء184752

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجندى كامل حسنى السيد اسماء184753

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكتامى هللا عبد محمد اسماء184754

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطيب احمد محمود اسماء184755

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسحلى بسيونى عوض خالد امنيه184756

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنام عشرى ابراهيم اميره184757

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماد فتحى صبحى فكيه اميره184758

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبهواش الرحمن عبد احمد محمد امينه184759

الشيخ كفرالعلمىمبصرشرف احمد القادر عبد ايمان184760

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدايم عبد على محمد على ايمان184761

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد السالم عبد الناصر عبد ايه184762

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبهلول الواحد عبد على ايه184763

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفايش خير الحميد عبد خير بسمه184764

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبهلول رمضان عادل روضه184765

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم رياض السيد سلمى184766

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطيب الجواد عبد ياسر سهيله184767

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكتامى حسن السيد بلتاجى صفاء184768

الشيخ كفرالعلمىمبصرجوده جمعه ابراهيم ضحى184769

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهنى احمد احمد عزه184770

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوكيل محمد الدين عالء عليه184771

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشامى مصطفى محمد فاطمه184772

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهنى حسين السيد قمر184773

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنام حسنى سمير لمياء184774

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار محمد محمود مروه184775

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنام السيد منصور منى184776

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو ابراهيم على نزيه مى184777

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد العزيز عبد على السيد ندى184778

الشيخ كفرالعلمىمبصريونس ابو محمد خالد نرمين184779

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار منصور على نرمين184780
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ثانشنو/ ف

راسبشنو/ ف

راسبشنو/ ف

ن581شنو/ ف

ن601شنو/ ف

ثانشنو/ ف

ن566شنو/ ف

ن626شنو/ ف

ن522شنو/ ف

ن623الشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن509الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن618الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن384الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن594الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن610الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن491الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن465الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن629الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن596الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن406الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن611الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن619الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن431الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن478الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن508الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن473الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن631الشيخ بكفر الروضة/ ف

ن535الشيخ بكفر الروضة/ ف

راسبالشيخ بكفر الروضة/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصربهنسى فؤاد ابراهيم هدى184781

الشيخ كفرالعلمىمبصربدوى محمود احمد المحسن عبد هدير184782

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجنزورى محمود الشناوى محمود هناء184783

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف مصباح مصباح اشرف اروى184784

الشيخ كفرالعلمىمبصرخزعل محمد مغازى حماده اسراء184785

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل محمد محسن سامى هللا منه184786

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعوضى احمد الرحمن عبد احمد ندى184787

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرشيدى احمد السيد عبده والء184788

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعشرى محمود محمد اسماعيل ابرار184789

الشيخ كفرالعلمىمبصرجادو محمود ممدوح اسماء184790

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد الحكيم عبد محمد مصطفى امنيه184791

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجاه ابو الجواد عبد زين بسيونى ايمان184792

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد حسن السعيد ابراهيم حسناء184793

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد المعبود عبد فوزى احمد دينا184794

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى على على شعبان رانيا184795

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمكاوى السيد صبحى ماهر رقيه184796

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشاملى ابراهيم الرازق عبد محمد سماح184797

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن محمد حسن السيد فاطمه184798

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد السيد احمد سامى ليلى184799

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى السيد محمد مصباح محمد منى184800

الشيخ كفرالعلمىمبصرعزوز محمود فتحى محمود هاجر184801

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن عطيه على ناصر هاجر184802

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد عباس حسن هدير184803

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاد حسن محسن خالد الشيماء184804

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعنين ابو حمد عطا عماد اميره184805

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم مغازى السيد محمد ايمان184806

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد احمد ايه184807

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف القادر عبد صالح حمدى جيهان184808

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى الحميد عبد مصطفى ممدوح ريهام184809

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم محمد سليم محمد زينب184810

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو العزيز عبد محمد السيد ساره184811

الشيخ كفرالعلمىمبصرصادق فؤاد حمدين ساره184812

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصاوى محمد فاروق صبحى ساره184813

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزاهى محمود السيد صبحى ابراهيم سحر184814

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعريان محمد محمود محمد شروق184815

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره هللا عبد الحفيظ عبد مصطفى غاده184816

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمرسى غازى محمد صالح فاطمه184817

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم احمد الوهاب عبد منى184818

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى على احمد الفتاح عبد احمد ندا184819

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزاهى محمود هللا عبد محسن ندى184820

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبروك رمضان سعد هاجر184821

الشيخ كفرالعلمىمبصرغباشى محمود الفتاح عبد على هاجر184822
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ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن613الشيخ بكفر الروضة/ ف

ثاناريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ن461صندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ن605صندال/ ف

ن614صندال/ ف

ن561صندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ن611الخادمية/ ف

ن453الخادمية/ ف

ن396الخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ن476الخادمية/ ف

ن461الخادمية/ ف

ن532الخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ن487الخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ن380الخادمية/ ف

ن612الخادمية/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمود حسنى خالد هاله184823

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد نبيه ايمن احالم184824

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنعم عبد فتحى السيد اسراء184825

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد معروف عبده اسراء184826

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسوى طه المنعم عبد محمود ايه184827

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عوض شعبان صبحى السيد بدريه184828

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى احمد النبى عبد حسان جهاد184829

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنوسانى هللا عبد السيد سعد جهاد184830

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى السيد اسماعيل الشحات حنين184831

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعاطى عبد احمد المولى عبد احمد رحمه184832

الشيخ كفرالعلمىمبصربدوى محمد محمد رحمه184833

الشيخ كفرالعلمىمبصرطه ابراهيم السيد ريم184834

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهادى عبد اسماعيل الحميد عبد زينب184835

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى المنعم عبد محمد عماد ساره184836

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزلمه يوسف ابراهيم محمد ساره184837

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد محمد سعد شروق184838

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود الشاملى محمد السالم عبد شيماء184839

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الفتاح عبد نصر شيماء184840

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبيلى محمود مهدى راضى مريم184841

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصاوى الغنى عبد كمال مريم184842

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنوسانى البديع عبد زاهر ميرنا184843

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف السالم عبد يوسف نرمين184844

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر خطاب شعبان رزق هاجر184845

الشيخ كفرالعلمىمبصرفهمى المحسن عبد معاذ هاجر184846

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى متولى صبرى والء184847

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمصرى حسين احمد محمود احمد امنيه184848

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن احمد عبده السيد ايه184849

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عطا ابراهيم شحاته ايه184850

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره حسن القادر عبد العظيم عبد ايه184851

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده مصطفى محمد اللطيف عبد ايه184852

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى السيد على ايه184853

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف الغنى عبد السيد بسنت184854

الشيخ كفرالعلمىمبصرخالد احمد ممدوح ريهام184855

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد يوسف ابراهيم بسيونى سميه184856

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى محمد المطلب عبد المطلب عبد صباح184857

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعاطى عبد ابراهيم محمد نورهان184858

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد يوسف هاجر184859

الشيخ كفرالعلمىمبصرغالب المطلب عبد رمزى اسراء184860

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى الفتاح عبد الحى عبد الدين عالء اسراء184861

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد على يوسف محمد الخالق عبد االء184862

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماده على حماده على االء184863

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل السيد العزيز عبد السيد امل184864



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6608

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالخادمية/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ن396الشمارقة/ ف

راسبالشمارقة/ ف

ن444الشمارقة/ ف

راسبالشمارقة/ ف

ن549الشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ن433الشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

راسبالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ن447المرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ن418المرابعين/ ف

ن468المرابعين/ ف

ثانالمرابعين/ ف

ن516المرابعين/ ف

ثاندقلت/ ف

راسبدقلت/ ف

ن411دقلت/ ف

ن594دقلت/ ف

ن522دقلت/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين محمد السالم عبد جميل امل184865

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقادوم عطيه مصطفى صالح ايمان184866

الشيخ كفرالعلمىمبصربلتاجى السالم عبد اليزيد ابو السالم عبد ايمان184867

الشيخ كفرالعلمىمبصربسطويسى على العاطى عبد محمد ايمان184868

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف العظيم عبد نيازى محمد بسمه184869

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاد حسين الهادى عبد طلعت زينب184870

الشيخ كفرالعلمىمبصرمهدى ابراهيم محمد احمد ساره184871

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى الذكير غازى مختار شيماء184872

الشيخ كفرالعلمىمبصرعرفه الغفار عبد احمد احمد عال184873

الشيخ كفرالعلمىمبصرحموده احمد ابراهيم السيد فاطمه184874

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد اسماعيل يحيى خالد فاطمه184875

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد عبد منصور السالم عبد محمد فاطمه184876

الشيخ كفرالعلمىمبصرحبشى عبده حبشى ماجد مرام184877

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمد رجب العزيز عبد نانسى184878

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار السيد على على ندا184879

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الشرنوبى فؤاد السيد هدى184880

الشيخ كفرالعلمىمبصرزويع مصطفى رمضان رمضان ابتسام184881

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض على محمود محمد ايه184882

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهطيل الدسوقى محمود احمد رنا184883

الشيخ كفرالعلمىمبصرديبان الجليل عبد بدر بدر شيماء184884

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد المكارم ابو الحميد عبد فوقيه184885

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر احمد بدر مى184886

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج يوسف محمود يوسف نجوى184887

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر السيد العزيز عبد السيد هانم184888

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف زكى محمد الحميد عبد عماد اروى184889

الشيخ كفرالعلمىمبصربركات على محمد اشرف الزهراء184890

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدخاخنى محمد حنفى وجيه احسان184891

الشيخ كفرالعلمىمبصرغلمش عبده سعد جابر اسراء184892

الشيخ كفرالعلمىمبصرميره على القوى عبد على اسراء184893

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم النبى عبد محمد محمد مختار اسراء184894

الشيخ كفرالعلمىمبصراالنه الجواد عبد يحيى على اسالم184895

الشيخ كفرالعلمىمبصريدك ابو محمد محمد احمد اسماء184896

الشيخ كفرالعلمىمبصرغلمش عبده سعد جابر اسماء184897

الشيخ كفرالعلمىمبصرفضل ابراهيم الحسينى فادى اسماء184898

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى محمد الستار عبد صالح اسماء184899

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجليل عبد عبده السيد مفرح اسماء184900

الشيخ كفرالعلمىمبصربدوى الرؤف عبد غريب السيد االء184901

الشيخ كفرالعلمىمبصرهيكل محمد الدين صالح رجب االء184902

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدخاخنى برهامى محمود فهمى االء184903

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبنا محمد محمود محمد االء184904

الشيخ كفرالعلمىمبصرسرور شعبان العزيز عبد شعبان امال184905

الشيخ كفرالعلمىمبصرشنقار على محمود على امال184906
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ن433دقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ن632دقلت/ ف

ن520دقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ن507دقلت/ ف

ن500دقلت/ ف

ن560دقلت/ ف

متخلفدقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ن612دقلت/ ف

ن529دقلت/ ف

ثانمتبول/ ف

ن447متبول/ ف

ثانمتبول/ ف

راسبمتبول/ ف

ثانمتبول/ ف

راسبمتبول/ ف

ن520متبول/ ف

ثانمتبول/ ف

راسبدسوق/ ف

ن499دسوق/ ف

ن493دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن604دسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ن449دسوق/ ف

ن470دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن578دسوق/ ف

ن613دسوق/ ف

ن622دسوق/ ف

ن613دسوق/ ف

ن586دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرزقزوق ابراهيم محمد حسن امنيه184907

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين عز حسن العال عبد رجب امنيه184908

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوكيل محمد على محمد امينه184909

الشيخ كفرالعلمىمبصررضوان محمد محمد مسعد امنيه184910

الشيخ كفرالعلمىمبصركسبه محمد احمد مصطفى امنيه184911

الشيخ كفرالعلمىمبصرعليبه مصطفى عطيه عطيه اميره184912

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم على الشحات على اميمه184913

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الواحد عبد ابراهيم محمد اميره184914

الشيخ كفرالعلمىمبصرليمونه محمد المنعم عبد محمد اميره184915

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمار المعطى عبد السيد سعيد ايات184916

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشامى مصطفى محمود خالد ايمان184917

الشيخ كفرالعلمىمبصردومه محمد مرسى زاهر ايمان184918

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطباخ الستار عبد محمد صابر ايمان184919

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى حسن محمد حسن تهانى184920

الشيخ كفرالعلمىمبصرمناع محمد على محمد ابراهيم جهاد184921

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنصر ابو هللا عبد محمود هللا عبد جهاد184922

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى احمد السعيد طارق حبيبه184923

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطوان ابراهيم ابراهيم السيد حسناء184924

الشيخ كفرالعلمىمبصرنويجى لطيف فوزى لطيف حسناء184925

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشابى محمد حسن محمد حسناء184926

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى الرحمن عبد محمد حسن خديجه184927

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمد محفوظ محفوظ دنيا184928

الشيخ كفرالعلمىمبصراالنه اللطيف عبد السيد السيد رانيا184929

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعز ابو العزيز عبد السعيد السيد رحاب184930

الشيخ كفرالعلمىمبصركشك اليزيد ابو السعيد فتحى رنا184931

الشيخ كفرالعلمىمبصرحامد رزق دياب الرحيم عبد رنا184932

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعظيم عبد السيد محمد عادل روان184933

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدشاش الحميد عبد صالح رفيق ريوان184934

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار احمد ابراهيم احمد زينب184935

الشيخ كفرالعلمىمبصرسرور شعبان العزيز عبد سمير ساره184936

الشيخ كفرالعلمىمبصراالخريطى محمد العظيم عبد وصفى ساره184937

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعريان حسن محمد صابر سميه184938

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد المجد ابو اسماعيل سندس184939

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمالح موسى محمود محمد خالد سهيله184940

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتوح ابو السعيد صالح سهيله184941

الشيخ كفرالعلمىمبصراالنه حسينى على رفعت شفاء184942

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمه ابو العظيم عبد محمد السعيد شيماء184943

الشيخ كفرالعلمىمبصرفضل ابراهيم طه رأفت صابرين184944

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجد ابو ابراهيم جوده ضحى184945

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد عيسوى ابراهيم محمد ضحى184946

الشيخ كفرالعلمىمبصرالليل ديب الجليل عبد الرحمن عبد سمير غاده184947

الشيخ كفرالعلمىمبصرنوح حسن السعيد فاطمه184948
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ن538دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن478دسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ن469دسوق/ ف

ن410دسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ن564دسوق/ ف

ن559دسوق/ ف

ن612دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن377دسوق/ ف

ن453دسوق/ ف

ن527دسوق/ ف

ن584دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن486دسوق/ ف

ن584دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن466دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن386دسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن425دسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ن447دسوق/ ف

ن457دسوق/ ف

ن467دسوق/ ف

ن589دسوق/ ف

ن488دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن536دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن534دسوق/ ف

ن525دسوق/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرفليس محمد احمد المعتز فاطمه184949

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ابو جاد الستار عبد رضا فاطمه184950

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنبى عبد يوسف رمضان يوسف فاطمه184951

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسترى عثمان محمد محمد كمال ليلى184952

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين مصطفى ابراهيم هشام لمياء184953

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخطيب المجيد عبد المغازى محمد جمال مروه184954

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السالم عبد محمد ايمن مريم184955

الشيخ كفرالعلمىمبصراللقانى محمد مختار الدين عماد مريم184956

الشيخ كفرالعلمىمبصرجميز محمد السيد احمد منار184957

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى على الفتاح عبد شحاته منار184958

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى هللا فتح صالح منار184959

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلبى خطاب العربى السيد اشرف هللا منه184960

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبوالقى حسن ابراهيم رمضان هللا منه184961

الشيخ كفرالعلمىمبصرعليبه ابراهيم ابراهيم السالم عبد منى184962

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقاضى على الرحمن عبد سعيد مى184963

الشيخ كفرالعلمىمبصراالنه الرحمن عبد السيد السيد ناديه184964

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعود ابراهيم مصطفى حموده ندى184965

الشيخ كفرالعلمىمبصرليمونه السيد الرحمن عبد الوهاب عبد ندى184966

الشيخ كفرالعلمىمبصرفضل ابراهيم طه محمد ندى184967

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطوان ابو هللا عبد على ماهر ندى184968

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطوان ابو محمد على محمد وليد ندى184969

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق احمد الرازق عبد ابراهيم نورا184970

الشيخ كفرالعلمىمبصركيله ابو هللا عبد الرازق عبد ايمن نوران184971

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل محمد زكى محمد فتحى نورهان184972

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمصرى احمد محمد سامى هاجر184973

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى العزيز عبد محمد الرازق عبد هاجر184974

الشيخ كفرالعلمىمبصرحويله مصطفى الدين جمال مصطفى هاله184975

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبيسى مصطفى محمد ابراهيم هدى184976

الشيخ كفرالعلمىمبصرقنديل الغنى عبد عثمان الغنى عبد هدير184977

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدخاخنى محمد حنفى حنفى هناء184978

الشيخ كفرالعلمىمبصرعاشور محمود شحاته مرشدى وفاء184979

الشيخ كفرالعلمىمبصربركات محمد النجاه ابو مغازى يارا184980

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته هللا عبد نصر شعبان ياسمين184981

الشيخ كفرالعلمىمبصرجادو ابراهيم الدين بهى محمد اسماء184982

الشيخ كفرالعلمىمبصرجادو ابراهيم الدين بهى محمد دنيا184983

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقصاص محفوظ محمد حمدى ساره184984

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبنا الحميد عبد صبرى صبرى منار184985

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلوان مصطفى بسيونى سمير هبه184986

الشيخ كفرالعلمىمبصرمندور محمد محمد عادل اسراء184987

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه محمد المطلب عبد طه اسراء184988

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسحماوى رفاعى خليل على محمد اسماء184989

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن السالم عبد المنعم عبد ايمن امل184990



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6614

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن492دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن603دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن482دسوق/ ف

ن514دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن443دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن424دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن523دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن481دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن447دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ن582دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ن607النوايجة/ ف

ن448النوايجة/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعون فريج احمد كمال ابراهيم ايه184991

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى سليمان ممدوح صابر ايه184992

الشيخ كفرالعلمىمبصرباز سليمان كامل الحكيم عبد ايه184993

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد احمد الكريم عبد اسماء184994

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عوض الرحمن عبد مصطفى مصباح دعاء184995

الشيخ كفرالعلمىمبصرمندور محمد فتحى احمد دنيا184996

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمال محمد على محمود رحمه184997

الشيخ كفرالعلمىمبصربازينه اسماعيل احمد ياسر رنا184998

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد يوسف محمد راحب روان184999

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزعويلى الحليم عبد درويش ابراهيم ساره185000

الشيخ كفرالعلمىمبصرمندور محمد فتحى مرضى ساره185001

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبرماوى السيد محمد عطيه سهام185002

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمد فؤاد رضا سهيله185003

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق ابراهيم محمد محمد شيرين185004

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد احمد بدر شيماء185005

الشيخ كفرالعلمىمبصرناصر هللا عبد على السيد صبريه185006

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمقصود عبد محمد المقصود عبد محمد عال185007

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجواد عبد اسماعيل الحليم عبد اشرف مريم185008

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد الحليم عبد الحميد عبد ماهر نجالء185009

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصغير باز محمد باز صالح ندى185010

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنابت ابراهيم الواحد عبد محمد هانى ندى185011

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمالح احمد الرازق عبد ابراهيم هاجر185012

الشيخ كفرالعلمىمبصرقمر احمد محمد احمد هاجر185013

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف عمر ابراهيم هللا عبد هاجر185014

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقصاص خليل محمد السعيد محمد هاجر185015

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو عطوه فتحى السيد هدى185016

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصياد محمد ابراهيم احمد اسماء185017

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر ابو احمد محمد اسماعيل اسماء185018

الشيخ كفرالعلمىمبصرزايد الحافظ عبد اسماعيل الحافظ عبد اسماء185019

الشيخ كفرالعلمىمبصرهندى مصباح صبحى فؤاد محمد اسماء185020

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصالحى عباس اللطيف عبد عمر االء185021

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود احمد احمد محمود امانى185022

الشيخ كفرالعلمىمبصربليح رمضان محمد السيد امنيه185023

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى محمد احمد العابدين زين اميره185024

الشيخ كفرالعلمىمبصرحموده الجليل عبد راضى سمير ايه185025

الشيخ كفرالعلمىمبصرنعيم الرؤف عبد الفتاح عبد الرؤف عبد ايه185026

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيره محمد الدين شرف ايمان185027

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده ابو ابراهيم احمد فكرى ايمان185028

الشيخ كفرالعلمىمبصركيالنى السيد السيد اسالم جهاد185029

الشيخ كفرالعلمىمبصرمسلم احمد عالم صابر حسناء185030

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيره محمد احمد روان185031

الشيخ كفرالعلمىمبصرجوده محمود السعيد خالد روفيده185032
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ن408النوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

متخلفالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ن591النوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ن637النوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ن433ابوزيادة/ ف

ن403ابوزيادة/ ف

ن411ابوزيادة/ ف

ن605ابوزيادة/ ف

ن611ابوزيادة/ ف

ن545ابوزيادة/ ف

ن587ابوزيادة/ ف

ن422ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن379ابوزيادة/ ف

ن422ابوزيادة/ ف

ن578ابوزيادة/ ف

ن487ابوزيادة/ ف

ن630ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالطباخ راضى مصطفى محمد زينب185033

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى سالم عطيه فتحى ساميه185034

الشيخ كفرالعلمىمبصرمسلم محمد السيد احمد سناء185035

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه عوض عطيه ابراهيم سهيله185036

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدبور النبى عبد عيسى شروق185037

الشيخ كفرالعلمىمبصرزياده السالم عبد باشا عصام فاطمه185038

الشيخ كفرالعلمىمبصررجب الجواد عبد اللطيف عبد قطب فاطمه185039

الشيخ كفرالعلمىمبصرحموده هللا عبد فوزى مسعد ماجده185040

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنشرتى محمد محمود محمد حازم منار185041

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود مصطفى برهامى هللا منه185042

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبارك عقل على عطيه نجالء185043

الشيخ كفرالعلمىمبصراالحول حمدون صبحى بسيونى نرمين185044

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطور خليل السالم عبد محمد اكرامى نسمه185045

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر ابو احمد الفتاح عبد كامل نورهان185046

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرنوبى هللا عبد الدين نصر يسرى نورهان185047

الشيخ كفرالعلمىمبصرفيوض يوسف اسماعيل عوض احمد هاجر185048

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصاوى على محمد حسن هاله185049

الشيخ كفرالعلمىمبصرحموده محمد حلمى محمد هدى185050

الشيخ كفرالعلمىمبصربليح رمضان محمد رضا هدير185051

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشوره المجيد عبد فتحى المجيد عبد وفاء185052

الشيخ كفرالعلمىمبصرفايد على على سمير ياسمين185053

الشيخ كفرالعلمىمبصربرغوت السيد حامد كرم االء185054

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنمر حسن الباسط عبد عادل اسماء185055

الشيخ كفرالعلمىمبصرعاشور محمد المنعم عبد رشاد امال185056

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى المعطى عبد عيد رجب ايمان185057

الشيخ كفرالعلمىمبصرطبل ابو ابراهيم سعد رشدى ايمان185058

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد على محمد رمضان ايمان185059

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو السيد السيد حسنى ايناس185060

الشيخ كفرالعلمىمبصردياب محمد مخلوف جمعه ايه185061

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشاذلى اسماعيل احمد فوزى ايه185062

الشيخ كفرالعلمىمبصرشمس ابو محمد معروف سعد محمد ايه185063

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصالحى محمد كامل محمود ايه185064

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود السيد هللا عبد حسن حسناء185065

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدكر ابراهيم عبده ابراهيم زينب185066

الشيخ كفرالعلمىمبصرجعفر محمود محمود محمود دينا185067

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمطلب عبد مسعود ابراهيم مسعود رحاب185068

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود على حسن على ناجى محمد روجينا185069

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم محمد عطيه دسوقى سمر185070

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى ابراهيم الدين عز الجليل عبد سهيله185071

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصايغ محمد سعد السيد شروق185072

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقمشانى محمود على رمضان شيرين185073

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد محمد شرين185074
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ثانابوزيادة/ ف

ن456ابوزيادة/ ف

ن625ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن514ابوزيادة/ ف

ن530ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن522ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن405ابوزيادة/ ف

ن418ابوزيادة/ ف

ن584ابوزيادة/ ف

ن427ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن585ابوزيادة/ ف

ن375ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن462ابوزيادة/ ف

ن366المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن463المدينة سنهور/ ف

ن448المدينة سنهور/ ف

ن396المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن583المدينة سنهور/ ف

ن410المدينة سنهور/ ف

ن468المدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرهارون محمد عطيه جمعه الشيماء185075

الشيخ كفرالعلمىمبصربظاظو محمد محمود حامد الشيماء185076

الشيخ كفرالعلمىمبصرباشا حيطاوى مسعود حلمى شيماء185077

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعدنى محمد السباعى مختار غاده185078

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهريتى الواحد عبد ابراهيم جمعه فاطمه185079

الشيخ كفرالعلمىمبصرخزيمى اسماعيل على شعبان فاطمه185080

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمرو محمد على على فاطمه185081

الشيخ كفرالعلمىمبصرندا بيومى سعد ابراهيم مروه185082

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقرضاوى المجيد عبد رجب محمد منى185083

الشيخ كفرالعلمىمبصرياقوت مصطفى محمد النبى عبد مى185084

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقمشانى محمود على رمضان مياده185085

الشيخ كفرالعلمىمبصرخزيمى ابراهيم على ابراهيم نورا185086

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد السيد عامر اسحاق عامر نورهان185087

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمولى عبد السيد احمد عبده نورهان185088

الشيخ كفرالعلمىمبصرباشا حيطاوى مسعود حيطاوى نيفين185089

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنمر عطيه على محمد على هاله185090

الشيخ كفرالعلمىمبصردياب الغنى عبد الفضيل عبد احمد هدير185091

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر محمد محمد احمد وفاء185092

الشيخ كفرالعلمىمبصردياب محمد مخلوف رمضان ياسمين185093

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود الشرنوبى محمد عطيه ياسمين185094

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ محمود المجيد عبد عيد ياسمين185095

الشيخ كفرالعلمىمبصرسلطانه مرسى محمد مرسى ياسمين185096

الشيخ كفرالعلمىمبصرقمر ابو الرحمن عبد حسن وليد ابرار185097

الشيخ كفرالعلمىمبصرفيوض ابو ابراهيم محمد ابراهيم اسراء185098

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحاوى احمد احمد صبرى اسراء185099

الشيخ كفرالعلمىمبصرعنيصر محمد محروس محمد اسراء185100

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقط محمد محمد اشرف اسماء185101

الشيخ كفرالعلمىمبصرجعفر السيد احمد السيد اسماء185102

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسهيت الحميد عبد احمد الحميد عبد اسماء185103

الشيخ كفرالعلمىمبصرشهبه ابو الفتوح ابو فرحات محمد اسماء185104

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى بدر الدسوقى رضا الزهراء185105

الشيخ كفرالعلمىمبصرفضليه العزيز عبد مصطفى احمد االء185106

الشيخ كفرالعلمىمبصربشر حسين حمدى االء185107

الشيخ كفرالعلمىمبصربركات خليل بركات محمد االء185108

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمظالى ابراهيم محمد الحميد عبد اميره185109

الشيخ كفرالعلمىمبصرمطر احمد بسيونى احمد ايمان185110

الشيخ كفرالعلمىمبصربرل على محمد الرحمن عبد ايناس185111

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمعناوى يوسف هاشم اسامه ايمان185112

الشيخ كفرالعلمىمبصرفايد ابراهيم محمد محروس بسمه185113

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسبعاوى محمد محمد سالم حنان185114

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقاضى السالم عبد شوقى حنان185115

الشيخ كفرالعلمىمبصرصبح محمد هللا عبد السيد خلود185116
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ن483المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن486المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن541المدينة سنهور/ ف

ن550المدينة سنهور/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن608المدينة سنهور/ ف

ن495المدينة سنهور/ ف

ن583المدينة سنهور/ ف

ن473المدينة سنهور/ ف

ن410المدينة سنهور/ ف

ن410المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن457المدينة سنهور/ ف

ن573المدينة سنهور/ ف

ن457المدينة سنهور/ ف

ن421المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن438ابوعلى محلة/ ف

ن594ابوعلى محلة/ ف

ن426ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ن607ابوعلى محلة/ ف

ن586ابوعلى محلة/ ف

ن460ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن551ابوعلى محلة/ ف

ن575ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن574ابوعلى محلة/ ف

ن414ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعصر ابو محمد محمد محمد خلود185117

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم محمد محمد صالح دينا185118

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر احمد احمد هللا عبد دينا185119

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدشاش محمد بسيونى محمد رنا185120

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه ابراهيم العزيز عبد هيسم رانا185121

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقصاص يوسف محمد ربيع ريهام185122

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان محمد محمد رزق روضه185123

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم احمد محمد محمد ريهام185124

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغروبى العزيز عبد الستار عبد محمد روان185125

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمد حلمى ساره185126

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ على رمضان مسعد ساره185127

الشيخ كفرالعلمىمبصردراز الصاوى على محمد محمد ساره185128

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفهلوى ابراهيم محمد ابراهيم شيماء185129

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنعيرى محمد محمد يسرى عزه185130

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم الحميد عبد صالح محمد غاده185131

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخابيه اسماعيل وهبى محمد فاطمه185132

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيدان المجيد عبد محمد الباسط عبد ليلى185133

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسبعاوى مصطفى محمد مصطفى ماجده185134

الشيخ كفرالعلمىمبصرشبانه ابو محمد محمد مسعد مروه185135

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحسن ابو عبده الجواد عبد توفيق منه185136

الشيخ كفرالعلمىمبصرمسعود عبده محمد رفعت منار185137

الشيخ كفرالعلمىمبصرشرابيه ابو الفتوح ابو السعيد محمد فتوح منار185138

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى محمد منى185139

الشيخ كفرالعلمىمبصرعياد على محمد الدين نور مى185140

الشيخ كفرالعلمىمبصرفايد محمود محمود السعيد ميار185141

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد العظيم عبد محمد سامى ناريمان185142

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم محمد احمد محمود ندى185143

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم السيد فاروق مصطفى ندى185144

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشريف احمد السعيد عبده نورهان185145

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل ابو ابراهيم محمد ابراهيم نورهان185146

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الصاوى محمد محمد هدى185147

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنعيرى الوهاب عبد السعيد المجد ابو هدى185148

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحاوى احمد محمود احمد هدير185149

الشيخ كفرالعلمىمبصربشر حسين احمد محمد هدير185150

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر ابو غباشى قطب سمير هناء185151

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد يوسف اللطيف عبد ابراهيم وفاء185152

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه بسيونى محمد السيد وفاء185153

الشيخ كفرالعلمىمبصرغراره ابو محمد رجب الرفاعى وهيبه185154

الشيخ كفرالعلمىمبصرقنبر محمد محمود ابراهيم والء185155

الشيخ كفرالعلمىمبصرغراره ابو بدر فوزى بدر والء185156

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصباغ اللطيف عبد شعبان غريب والء185157

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح محمد محمد رضا ياسمين185158
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ن409ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن459ابوعلى محلة/ ف

ن428ابوعلى محلة/ ف

ن452ابوعلى محلة/ ف

ن448ابوعلى محلة/ ف

ن597ابوعلى محلة/ ف

ن483ابوعلى محلة/ ف

ن577ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن522ابوعلى محلة/ ف

ن478ابوعلى محلة/ ف

ن427ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن435ابوعلى محلة/ ف

ن411ابوعلى محلة/ ف

ن527ابوعلى محلة/ ف

ن519ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن398ابوعلى محلة/ ف

ن574ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن609ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن487ابوعلى محلة/ ف

ن429ابوعلى محلة/ ف

ن428ابوعلى محلة/ ف

ن606ابوعلى محلة/ ف

ن412ابوعلى محلة/ ف

ن554ابوعلى محلة/ ف

ن570ابوعلى محلة/ ف

ن521ابوعلى محلة/ ف

ن442ابوعلى محلة/ ف

ن485ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ن447ابوعلى محلة/ ف

ن576ابوعلى محلة/ ف

ن457ابوعلى محلة/ ف

ن406ابوعلى محلة/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد محمد سلمان طاهر ياسمين185159

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرنوبى محمد احمد محمد ياسمين185160

الشيخ كفرالعلمىمبصرنوفل الحليم عبد احمد السيد اسراء185161

الشيخ كفرالعلمىمبصريدك ابو محمد المجيد عبد على اسراء185162

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه ابو السيد فريد خالد اسماء185163

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ابو محمد عثمان محمد اسماء185164

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتا ابراهيم صادق حسام اقبال185165

الشيخ كفرالعلمىمبصرراشد عباس العاطى عبد رضا االء185166

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتا اسماعيل السيد شريف االء185167

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى قاسم قاسم صبرى امل185168

الشيخ كفرالعلمىمبصرصباح ابراهيم السيد ابراهيم امنيه185169

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى السالم عبد شعبان حسن امنيه185170

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقزعه الكومى الشحات عبده ايمان185171

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتا مغازى ابراهيم مغازى حياه185172

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه ابو السيد السعيد فتحى رحاب185173

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى محمد احمد محمد رحاب185174

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح على السالم عبد السالم عبد ساره185175

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش محمد فتحى محمد ساره185176

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن ابراهيم الدين محى عبده صفاء185177

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش الرحمن عبد على الدين محى علياء185178

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش احمد سعد هللا عبد سعد فاديه185179

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش السيد الكريم عبد محمد فاطمه185180

الشيخ كفرالعلمىمبصرصباح ابراهيم السيد محمد فايزه185181

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمصرى محمد محمد ياسر مى185182

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى محمد حامد ابراهيم نورا185183

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد مرسى محمد مرسى نوسه185184

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتا الواحد عبد محمد ابراهيم بسيم هاجر185185

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش السيد محمد سعد هاله185186

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش السيد الرؤف عبد السيد هانم185187

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج هللا عبد زيد ابو فرج فهمى الشيماء185188

الشيخ كفرالعلمىمبصرحرفوش المقصود عبد محمد مصطفى الشيماء185189

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن عامر محمد حسن ايه185190

الشيخ كفرالعلمىمبصرراضى حسن حسن خالد ايه185191

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر المالك عبد الغنى عبد السيد اسماء185192

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى ابراهيم السيد امانى اسماء185193

الشيخ كفرالعلمىمبصرزرد ابو السيد بسيونى عادل اسماء185194

الشيخ كفرالعلمىمبصرحرفوش محمد موسى على عاطف اسماء185195

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطاب خطاب عمر عزت اسماء185196

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن على حسن ماضى اسماء185197

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج بريك على على محمد االء185198

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد مصطفى زكى زكى امال185199

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر السيد مصطفى ايهاب امانى185200
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ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانالبياض/ ف

ن616البياض/ ف

ن504البياض/ ف

ن452البياض/ ف

ن601البياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ن516البياض/ ف

ن444البياض/ ف

ن551البياض/ ف

ن400البياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ن381البياض/ ف

ن600البياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ن417البياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ن521البياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ن593البياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ن580البياض/ ف

ن634البياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن617المندورة/ ف

ن624المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن538المندورة/ ف

ن478المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن611.5المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ن540المندورة/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصربريك الفتاح عبد محمد حسن اميره185201

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد مندور ابو محمد سعد سعد اميره185202

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى ابو السيد ابراهيم خالد اسراء185203

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر السيد السيد على اسراء185204

الشيخ كفرالعلمىمبصرمطاوع على رمضان محمد اسراء185205

الشيخ كفرالعلمىمبصركمون ابراهيم الوهاب عبد جمال ايمان185206

الشيخ كفرالعلمىمبصرزايد مرسى ابراهيم طاهر ايمان185207

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى عبده ابراهيم طلبه بسمه185208

الشيخ كفرالعلمىمبصرمطاوع احمد المعطى عبد محمود خلود185209

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان احمد احمد جابر احمد داليا185210

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى شحاته خليل محمد خليل رحمه185211

الشيخ كفرالعلمىمبصرامام جمعه فتحى رحمه185212

الشيخ كفرالعلمىمبصرمندور ابو على ابراهيم احمد ساره185213

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصياد احمد على عطيه رجائى ساره185214

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج محمد على طالل ساره185215

الشيخ كفرالعلمىمبصرحرفوش محمد مرسى موسى ساره185216

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج بريك على الدين عصام شرين185217

الشيخ كفرالعلمىمبصرحيسن المجيد عبد المجيد عبد السيد شمس185218

الشيخ كفرالعلمىمبصرخشبه ابو محمود السيد محمود محروس شيماء185219

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى بسيونى على عادل عايده185220

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى منصور محمد اسماعيل عزه185221

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف الشيخ حسن خليفه محمد مصطفى غاده185222

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى العال عبد فتحى على مروه185223

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد العليم عبد محمد خالد منار185224

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر احمد السيد صالح منار185225

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى الهادى عبد بدر ممدوح منار185226

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغمرى السالم عبد ابراهيم محمد مى185227

الشيخ كفرالعلمىمبصرودن الحسينى يحى عطيه نورهان185228

الشيخ كفرالعلمىمبصرالراعى حسن الجواد عبد رجب هناء185229

الشيخ كفرالعلمىمبصركمون المنعم عبد محمد نبيل هناء185230

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر احمد الرحمن عبد سعد والء185231

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد العزيز عبد ابراهيم العزيز عبد ياسمين185232

الشيخ كفرالعلمىمبصرعزب محمد زكى عماد ياسمين185233

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ يوسف محمود هللا عبد بالل اروى185234

الشيخ كفرالعلمىمبصرشايق يوسف مغازى ابراهيم اسراء185235

الشيخ كفرالعلمىمبصربريكه ابو مرشدى حسن شوقى اسماء185236

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد السيد على محمد اسماء185237

الشيخ كفرالعلمىمبصردحروج على محمد العال عبد اميره185238

الشيخ كفرالعلمىمبصرهيكل ابراهيم محمد ابراهيم ايات185239

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبغدادى محمد محمد لطفى ايه185240

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى فاضلى على فاضلى على ايه185241

الشيخ كفرالعلمىمبصربريكه ابو احمد سيد السعيد محمد ايه185242
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راسبالمندورة/ ف

ن615المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن483المندورة/ ف

ن629المندورة/ ف

ن509المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن609المندورة/ ف

ن619المندورة/ ف

ن536المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن526المندورة/ ف

ن521المندورة/ ف

ن489المندورة/ ف

ن526المندورة/ ف

ن415المندورة/ ف

ن421المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن536المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن624المندورة/ ف

ن533المندورة/ ف

ن537المندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ن540المندورة/ ف

ن604المندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف

ن447المندورة/ ف

ن591المندورة/ ف

ن527المندورة/ ف

ن470المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن564الملح شباس/ ف

ن638الملح شباس/ ف

ن528الملح شباس/ ف

ن605الملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن621الملح شباس/ ف

متخلفالملح شباس/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرعجيب محمد محمد محمد ايه185243

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى المطلب عبد العزيز عبد حمدى ايمان185244

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعتيقى المجيد عبد عبده عادل ايمان185245

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشريف محمد المطلب عبد محمد ايمان185246

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمد محمد على مصطفى ايمان185247

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل بسيونى عمر محمد حاتم جهاد185248

الشيخ كفرالعلمىمبصرايوب احمد سيد حامد احمد سيد محمد حنين185249

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيبه على المجيد عبد سعد خلود185250

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف منصور محمد محمد البديع عبد دينا185251

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرزوق على محمد سعد رحمه185252

الشيخ كفرالعلمىمبصرايوب السالم عبد احمد سيد على رقيه185253

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى على على محمود روزان185254

الشيخ كفرالعلمىمبصرهيكل احمد سيد السيد ابراهيم ريهام185255

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض العال عبد اسماعيل مصطفى سميه185256

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد عيسى ابو على محمد محمد سهيله185257

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور ابو محمد محمد محمد سهيله185258

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد هللا فتح شريف سوسن185259

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود محمد محمد زغلول محمود شمس185260

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطوخى السيد السالم عبد خالد ضياء185261

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمال على محمد على علياء185262

الشيخ كفرالعلمىمبصريحيى عطيه ابراهيم سموكه غاده185263

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطوخى محمد السيد العال عبد فداء185264

الشيخ كفرالعلمىمبصرنشوان احمد سيد احمد طارق مريم185265

الشيخ كفرالعلمىمبصربدوى غازى على محمد مها185266

الشيخ كفرالعلمىمبصرهيكل احمد سيد السيد على محمد نجاه185267

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ابراهيم المطلب عبد ابراهيم نجالء185268

الشيخ كفرالعلمىمبصرحلوسه الحليم عبد السيد كرم ندى185269

الشيخ كفرالعلمىمبصريحيى عطيه الشاذلى يحيى نوال185270

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجندى محمد فتحى متولى ياسمين185271

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكنانى احمد الحميد عبد حسنى اسراء185272

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم معوض رشاد اسراء185273

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبستاوى غازى توفيق زكريا اسراء185274

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى العطا ابو الفتاح عبد شكرى اسراء185275

الشيخ كفرالعلمىمبصرالروينى السيد صالح اسراء185276

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد على اسراء185277

الشيخ كفرالعلمىمبصرسراج على العاطى عبد مصطفى على اسراء185278

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد فرحات لطفى اسراء185279

الشيخ كفرالعلمىمبصرمطر محمد حامد محمد اسراء185280

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعينين ابو السالم عبد الفتاح عبد محمد اسراء185281

الشيخ كفرالعلمىمبصرفاضل محمد محمد احمد اسماء185282

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحليم عبد طنطاوى مصطفى السيد اسماء185283

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم على الحميد عبد حسن اسماء185284
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ن601الملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن633الملح شباس/ ف

ن521الملح شباس/ ف

ن619الملح شباس/ ف

ن373الملح شباس/ ف

ن449الملح شباس/ ف

ن575الملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن508الملح شباس/ ف

ن411الملح شباس/ ف

ن574الملح شباس/ ف

ن536الملح شباس/ ف

ن452الملح شباس/ ف

ن413الملح شباس/ ف

ن594الملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن450الملح شباس/ ف

ن602الملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن534الملح شباس/ ف

ن620الملح شباس/ ف

ن611الملح شباس/ ف

ن517الملح شباس/ ف

ن445الملح شباس/ ف

ن554الملح شباس/ ف

راسبالملح شباس/ ف

ن520الملح شباس/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن493سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ن620سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن446سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد رفاعى محمد رفاعى اسماء185285

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاد اللطيف عبد محمد محمود اسماء185286

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا فضل ربه عبد نصر اسماء185287

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه احمد ابراهيم احمد اضواء185288

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد مخيمر على احمد االء185289

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن السيد نجاح رضا االء185290

الشيخ كفرالعلمىمبصرمكاوى الغفار عبد المنعم عبد سمير االء185291

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنام على على طارق االء185292

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل حلمى عابد االء185293

الشيخ كفرالعلمىمبصردحدوح على مصطفى عابدين االء185294

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبود عبيد الغنى عبد الحليم عبد االء185295

الشيخ كفرالعلمىمبصرحامد امين عصام االء185296

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقن احمد محمد ماهر االء185297

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزيات محمد مصطفى محمد االء185298

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم كمال نظمى امانى185299

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم جاد الدين نور مصطفى امل185300

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه السيد عبد على جمعه اميره185301

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجواد عبد صميده الجواد عبد اميره185302

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد اميره185303

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد بدير سالمه السعيد ايمان185304

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم جاد الدين نور ايمن ايمان185305

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل محمد بسيونى ايمان185306

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعظيم عبد الغنى عبد سامى ايمان185307

الشيخ كفرالعلمىمبصرالروينى محمد اسماعيل الحميد عبد ايمان185308

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيد ابو محمد الجواد عبد فارس ايمان185309

الشيخ كفرالعلمىمبصردهيم حمد السيد السعيد مرضى ايمان185310

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه حسانين احمد ايه185311

الشيخ كفرالعلمىمبصريونس الرازق عبد فتحى رضا ايه185312

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبروك محمد احمد سمير ايه185313

الشيخ كفرالعلمىمبصرشرابى محمد فوزى ايه185314

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد امين بسمه185315

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد حامد حسنى ايهاب بسمه185316

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمران عباس مسعد صبحى بسمه185317

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجليل عبد احمد السيد بسنت185318

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبالصى يوسف الحكيم عبد محمد بسنت185319

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج الحميد عبد محمد ابراهيم جهاد185320

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقن احمد مسعد حماده جهاد185321

الشيخ كفرالعلمىمبصردرويش غانم درويش غانم حنان185322

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد اسماعيل السعود ابو خلود185323

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن حسن سعد طلعت داليا185324

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد اسماعيل على دنيا185325

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجزار القادر عبد سعد على دينا185326
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ن554.5سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن505سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ن514سالم سيدى/ ف

ن598سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن619سالم سيدى/ ف

ن601سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن450سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ن569سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ن524سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن597سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن412سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن601سالم سيدى/ ف

ن496سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن589سالم سيدى/ ف

ن355سالم سيدى/ ف

ن475سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن513سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن548سالم سيدى/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالدقنه محمود محمود دينا185327

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحطاب سعد مصطفى رقيه185328

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد الرازق عبد الرحمن عبد رنا185329

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى محرم العزيز عبد رضا ساره185330

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد حامد عباس ساره185331

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجداوى السعيد محمد ساره185332

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكواتيحى محمد خضر محمود ساره185333

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيشه ابو اسماعيل موسى ايهاب سحر185334

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقادر عبد الفتاح عبد مصطفى شيماء185335

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشورى حسن احمد هشام شيماء185336

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور فرج رمضان صاره185337

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل على محمد مبروك عزه185338

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاد محمد ابراهيم ايوب فاطمه185339

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمال السالم عبد النبى عبد احمد مرفت185340

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السيد هاشم رفعت رفعت منار185341

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق محمد محمد هللا جاب منال185342

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى نبوى على مصطفى منى185343

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى على عصام ندا185344

الشيخ كفرالعلمىمبصردشيشه ابراهيم على ندى185345

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم سالم مصطفى ابراهيم نورا185346

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين شمس سالم سالم عماد نورهان185347

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان احمد حامد محمد نورهان185348

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد مرسى نورهان185349

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرسى محمد زغلول سعد هاجر185350

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى عامر سعد الدين عالء هاجر185351

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد هللا عبد حنفى هانم185352

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرشدى حسن محمد هدير185353

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمرو الصمد عبد حمدى محمد هدير185354

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمود الكريم عبد عصام هديه185355

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى محمد احمد محمد هند185356

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد محمد هند185357

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود الفتوح ابو حسين والء185358

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيطه ابو القادر عبد على القادر عبد يارا185359

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعيسوى محمود محمود محمد ياسمين185360

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد حمدين ابراهيم يمنى185361

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد هللا فتح طلعت اشرف يمنى185362

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد محمود الباسط عبد اسراء185363

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن محمد جمعه حسام اسالم185364

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان فيهم رشاد احمد اسماء185365

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشاذلى حمد المنعم عبد المنعم عبد اسماء185366

الشيخ كفرالعلمىمبصرالستار عبد نبيه احمد االء185367

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد سويلم الحميد عبد امال185368
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ن389سالم سيدى/ ف

ن543سالم سيدى/ ف

ن531سالم سيدى/ ف

ن554سالم سيدى/ ف

ن476سالم سيدى/ ف

ن429سالم سيدى/ ف

ن527سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن419سالم سيدى/ ف

ن596سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن620سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن552سالم سيدى/ ف

ن564سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن604سالم سيدى/ ف

ن381سالم سيدى/ ف

ن575سالم سيدى/ ف

ن519سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن458سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن510سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن451.5عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن628عباس منشأة/ ف

ن554.5عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن536عباس منشأة/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو محمد حلمى امانى185369

الشيخ كفرالعلمىمبصرمشعل العزيز عبد مبروك امنيه185370

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشوادفى بسيونى احمد ايه185371

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى السالم عبد اشرف ايمان185372

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنمر على احمد نصر حسناء185373

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد ابراهيم وليد خلود185374

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد محمد ريهام185375

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشريف هاشم حسنى حلمى سعيده185376

الشيخ كفرالعلمىمبصرالموجود عبد انور هالل فاطمه185377

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد احمد السيد محمد مريم185378

الشيخ كفرالعلمىمبصرعرب محمد الدين محى رفيق منال185379

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد الشحات ناريمان185380

الشيخ كفرالعلمىمبصرالديب احمد سيد المحسن عبد فوزى ندى185381

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجا ابو على يسن وسام ندى185382

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى الباسط عبد هاشم الباسط عبد نسمه185383

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين شرف سعد كمال نوال185384

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد محمد صبرى نورهان185385

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيدان مصطفى زيدان مصطفى نورهان185386

الشيخ كفرالعلمىمبصرحالوه هللا عبد محمد هللا عبد االء185387

الشيخ كفرالعلمىمبصرصقر محمد احمد اسراء185388

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه الونيس عبد رزق عتريس اسراء185389

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقبانى محمد رضا اسالم185390

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسحيمى السيد السيد بليغ اسماء185391

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد على محمد جهيدى اسماء185392

الشيخ كفرالعلمىمبصرخنصوره ابراهيم حيطاوى محمد اسماء185393

الشيخ كفرالعلمىمبصرغانم محمد حسن الحسينى مروان اسماء185394

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخالق عبد محمد اسماعيل محمد اشجان185395

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف اسماعيل دسوقى يوسف الشيماء185396

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى احمد يوسف يوسف العز ام185397

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج السيد محمد على امانى185398

الشيخ كفرالعلمىمبصرناجى المعطى عبد محمد السعيد امل185399

الشيخ كفرالعلمىمبصرالناعم على محمدى الهادى عبد امل185400

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفق المغازى محمد المغازى محمد احمد اميره185401

الشيخ كفرالعلمىمبصرداود حسن ابراهيم السيد اميره185402

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل احمد عبده على اميره185403

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار محمود فؤاد حمزه ايه185404

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحيرى البرهامى عبده البرهامى ايمان185405

الشيخ كفرالعلمىمبصرناجى محمد حسن محمد ايمان185406

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد على محمد على مهدى ايمان185407

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحافظ عبد محمود سامى ايناس185408

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره محمد عماره سعد بسمه185409

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف حامد حامد سامى حنان185410
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ن474.5عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن424عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن475عباس منشأة/ ف

ن582عباس منشأة/ ف

ن517عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن484عباس منشأة/ ف

ن505عباس منشأة/ ف

ن467عباس منشأة/ ف

ن522عباس منشأة/ ف

ن511عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

راسبعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن388الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن469الفقى نزية/ ف

ن395الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور عباس رزق محمد حنان185411

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى محمد مصطفى حنان185412

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش هللا عبد جميل هللا عبد راويه185413

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى عرفه شوقى عرفه ربا185414

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحيرى ابراهيم منير عزت رنا185415

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجليل عبد ابراهيم صفوت سحر185416

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه الونيس عبد رزق الاله عبد سحر185417

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل محمد محمد سلسبيل185418

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطويله عبده فتحى ابراهيم سمر185419

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبهبيتى احمد محمد احمد سمر185420

الشيخ كفرالعلمىمبصرغانم النبى عبد على وفا سميه185421

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطويله السالم عبد محمد سعد سها185422

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده سعد عفيفى عطيه سهيله185423

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد ابراهيم المحسن عبد محمد شروق185424

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح حسن على حسن ممدوح شيرين185425

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى الباعث عبد شفيق على شيماء185426

الشيخ كفرالعلمىمبصرحالوه هللا عبد هللا عبد محمد شيماء185427

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى السيد العظيم عبد محمد عال185428

الشيخ كفرالعلمىمبصرصقر متولى شوقى فريد فداء185429

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار احمد محمد عادل فوزيه185430

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى محمود محمد لورا185431

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد السيد رضا مشيره185432

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطويله عبده محمد منار185433

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده محمد الدين محى محمد حامد نبيله185434

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطويله محمد مأمون نبيله185435

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمد على العزيز عبد سامى ندا185436

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى الباعث عبد على حامد محمد ندا185437

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشاذلى محمد النصر ابو محمد نورهان185438

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى عبده خليل محمد هناء185439

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو عبده النبى عبد اشرف هند185440

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنضور محمد منضور عماد هند185441

الشيخ كفرالعلمىمبصررضوان على محمد محمد اروى185442

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار يوسف جمال اسراء185443

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور ابو محمد منشاوى حسن اسراء185444

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسمرور رجب محمد نادر اسراء185445

الشيخ كفرالعلمىمبصرزويل النضر ابو ابراهيم ممدوح اسالم185446

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمال متولى العال عبد محمد اسماء185447

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاهين محمود حسن مسعد اسماء185448

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيمى محمد فوزى نشأت اسماء185449

الشيخ كفرالعلمىمبصرنوفل ابو محمد يوسف يوسف اسماء185450

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى ابراهيم سعد ابراهيم االء185451

الشيخ كفرالعلمىمبصردنيا ابو ابراهيم محمد ابراهيم االء185452
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ن448الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن417الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن623الفقى نزية/ ف

ن582الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

راسبالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن601الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن618الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن574الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن490الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن445القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن616القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن495القصابى/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه هالل محمد السيد االء185453

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنشاوى الدين محى الستار عبد االء185454

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى الصاوى ابراهيم احمد امانى185455

الشيخ كفرالعلمىمبصرخشبه ابو على حسن حسنى امانى185456

الشيخ كفرالعلمىمبصرزبيده المجيد عبد حسن اسامه اميره185457

الشيخ كفرالعلمىمبصرنجم اسماعيل محمد سامى اميره185458

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحلوانى محمد فاروق صابر اميره185459

الشيخ كفرالعلمىمبصرشجر غازى محمد على اميره185460

الشيخ كفرالعلمىمبصرشايق محمد على يوسف اميره185461

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى على على الحليم عبد انجى185462

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين شرف محمد الغنى عبد فرج ايمان185463

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشامى ابراهيم شحاته ابراهيم بدريه185464

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين ابراهيم حسن محمد بسنت185465

الشيخ كفرالعلمىمبصرعريضه ابو الدين محى الدين ضياء محمد تغريد185466

الشيخ كفرالعلمىمبصركواسه الغنى عبد بهجت محمود تهانى185467

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد الكريم عبد اللطيف عبد حسناء185468

الشيخ كفرالعلمىمبصرحموده محمد المعطى عبد محمد حسناء185469

الشيخ كفرالعلمىمبصرعرفه عطيه محمود عادل خديجه185470

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعبان النجاه ابو السالم عبد على رحمه185471

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرعى ابراهيم ابراهيم شرف رقيه185472

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور حسن السيد حلمى رنا185473

الشيخ كفرالعلمىمبصرالباتع السيد محمد السيد ريم185474

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسونه حسين جابر محمد ساره185475

الشيخ كفرالعلمىمبصرغالى شعبان محمد الحليم عبد ساميه185476

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن على مبروك حامد سمر185477

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى بدر محمد عادل سهيله185478

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمود سالم رضا شروق185479

الشيخ كفرالعلمىمبصراالفالقى موسى الحميد عبد محمد شيماء185480

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد على سعد عبير185481

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد عطا المجيد عبد الفتاح عبد غاده185482

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحليم عبد هللا عبد محمد سعد منار185483

الشيخ كفرالعلمىمبصرجوده محمد اسماعيل محمد منى185484

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه عمر وفا السيد نجالء185485

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعاطى عبد العزيز عبد محمد رأفت نسمه185486

الشيخ كفرالعلمىمبصرشجر ابراهيم ابراهيم حمدى نوال185487

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا خلف يوسف السيد مختار نور185488

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرعى ابراهيم شحاته احمد هاجر185489

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحديدى الحميد عبد سعد دياب هاجر185490

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد مرشدى محمد فريد هبه185491

الشيخ كفرالعلمىمبصرالالوندى السالم عبد محمد محمود هبه185492

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرشدى محمد محمد رضا هدير185493

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرحات على محمد محمد هدير185494
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ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن538القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن497القصابى/ ف

ن452القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن461القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالحمامى محمد حافظ جمال وفاء185495

الشيخ كفرالعلمىمبصرشديد السيد حسين نشأت وفاء185496

الشيخ كفرالعلمىمبصرشجر ابراهيم هللا فتح ابراهيم ياسمين185497

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبهنساوى الصمد عبد امين السالم عبد يسرا185498

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد محمد يونس مصطفى ايمان185499

الشيخ كفرالعلمىمبصرعاصى محمد السيد على اسماء185500

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد حسن على اسماء185501

الشيخ كفرالعلمىمبصرليله ابو بسيونى محمد بسيونى امنيه185502

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسخاوى عرفه اسماعيل عرفه امنيه185503

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد مرسى احمد ابراهيم ابراهيم اميره185504

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى السعيد السعيد محمد اميره185505

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقن احمد محمد صبحى جهاد185506

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح محمد على محمد دعاء185507

الشيخ كفرالعلمىمبصردسوقى العزيز عبد محمد محمد راندا185508

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد يوسف خالد رقيه185509

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتا حمزه الواحد عبد السيد رنا185510

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزيات على حسن السيد رنا185511

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين دسوقى النبى عبد دسوقى رويده185512

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمد مصطفى سميه185513

الشيخ كفرالعلمىمبصرموافى على على ابراهيم سهام185514

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى الوهاب عبد اللطيف عبد حمدى سهيله185515

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزيات يونس المكارم ابو محمد سومه185516

الشيخ كفرالعلمىمبصرقداده على بسيونى سعداوى شهده185517

الشيخ كفرالعلمىمبصرشنب ابو محمد مسعود هللا عبد شوقيه185518

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبده احمد سيد الكريم عبد محمد شيرين185519

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد محمد سعد شيماء185520

الشيخ كفرالعلمىمبصرشوغى احمد محمد النور عبد شيماء185521

الشيخ كفرالعلمىمبصردسوقى محمد على ذكريا فاطمه185522

الشيخ كفرالعلمىمبصررضوان احمد العزيز عبد عاصم الزهراء فاطمه185523

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش رزق سعد محمد مروه185524

الشيخ كفرالعلمىمبصربكر الحليم عبد حسان محمد مريم185525

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقطان الفتوح ابو فاروق ابراهيم منار185526

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد ربه عبد هللا عبد الاله عبد منار185527

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصباغ الغفار عبد هللا عبد حموده مى185528

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزيات على حسن احمد ندى185529

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصرى محمد محمد ابراهيم على ندى185530

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد ابراهيم جمعه نسمه185531

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد شحاته احمد نورهان185532

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد الرازق عبد محمد عرفه نورهان185533

الشيخ كفرالعلمىمبصرشوغى على عوض محمد نورهان185534

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه على محمد احمد نوسه185535

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد محمد احمد حامد هدير185536
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ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن562ابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

متخلفابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن589ابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن376ابومتولى/ ف

ن568ابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن581ابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد الشافى عبد يونس اشرف همسه185537

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجداوى احمد الناصر عبد السعيد احالم185538

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفضالى احمد سيد رمضان اسراء185539

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصاوى السيد الفتاح عبد اسراء185540

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد السيد مصطفى اللطيف عبد اسراء185541

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشوريه اسماعيل محمد على اسراء185542

الشيخ كفرالعلمىمبصرعرفه محمد الكريم عبد محمد اسراء185543

الشيخ كفرالعلمىمبصرعشماوى العزيز عبد عاطف اسماء185544

الشيخ كفرالعلمىمبصراالطرش يوسف محمد عوض اسماء185545

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين بدر حامد المجيد عبد احمد االء185546

الشيخ كفرالعلمىمبصربقلول محمد على احمد االء185547

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد محمد محمد السيد االء185548

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد فؤاد منسى االء185549

الشيخ كفرالعلمىمبصربربوش حسن محمد رشاد الزهراء185550

الشيخ كفرالعلمىمبصرالضلعى محمد اسماعيل جمعه الهام185551

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى ابراهيم صابر امنيه185552

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعطار محمد صفوت محمود امنيه185553

الشيخ كفرالعلمىمبصربدران اليزيد ابو على اليزيد ابو اميره185554

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجواد عبد خليل محمود رضا اميره185555

الشيخ كفرالعلمىمبصرصبح الصاوى شعيشع ابو عاطف اميره185556

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبنا محمود اللطيف عبد عادل امينه185557

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزينى المولى عبد اشرف ايمان185558

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيد ابو ابراهيم جمال ايمان185559

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاب ابراهيم حسن ايمان185560

الشيخ كفرالعلمىمبصردبوس العزيز عبد سعيد رمضان ايمان185561

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمدان محمد محمد احمد ايه185562

الشيخ كفرالعلمىمبصرخالبه ابو محمد مطاوع السعيد ايه185563

الشيخ كفرالعلمىمبصرتراب السيد ابراهيم رزق ايه185564

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدايم عبد على محمد هللا عبد ايه185565

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى الغفار عبد فرج صبحى ثريا185566

الشيخ كفرالعلمىمبصرعباده احمد على ماهر خديجه185567

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم المحسن عبد احمد دعاء185568

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى السيد ابراهيم عطيه دعاء185569

الشيخ كفرالعلمىمبصررجب ابراهيم السيد على رانيا185570

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفيومى الجواد عبد عيسى مروان رحمه185571

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطاب العزيز عبد صبحى العزيز عبد ريهام185572

الشيخ كفرالعلمىمبصرطايع محمد احمد الرجال عز زينب185573

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزينى خليل السعيد ساره185574

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفيومى قطب خليل عطيه ساره185575

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنتصر شلبى صبحى محمد سلمى185576

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيزعتمان عبد السميع عبد خالد سميه185577

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم الغنى عبد الغنى عبد ابراهيم سهيله185578
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ثانابومتولى/ ف

ن559قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن492قلين/ ف

ن492قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن500قلين/ ف

ن452قلين/ ف

ن602قلين/ ف

ن524قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن626قلين/ ف

ن618قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن578قلين/ ف

ن448قلين/ ف

ن445.5قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن408قلين/ ف

ن514قلين/ ف

ثانقلين/ ف

متخلفقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن515قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن407قلين/ ف

ن499قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن506قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن586قلين/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنى عبد محمود السيد محمود صباح185579

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغرباوى احمد محمد محمود ضحى185580

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدستى احمد الرحمن عبد عماد عال185581

الشيخ كفرالعلمىمبصرحتاته الونيس عبد ماجد فاطمه185582

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين ابراهيم محيى هشام مرام185583

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطاب حجازى السيد احمد مروه185584

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبلتاجى هللا عبد هللا عبد هللا عبد مروه185585

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبزاوى منصور التواب عبد عمار مريم185586

الشيخ كفرالعلمىمبصررى الشابو سعد فتحى محمد هللا منه185587

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه احمد مصطفى احمد منى185588

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجاج نصار صبحى عماد مها185589

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيانه ابو حنفى مرشدى السعيد ندى185590

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد نصر ندى185591

الشيخ كفرالعلمىمبصرغنيم جاد معوض محمد نورا185592

الشيخ كفرالعلمىمبصرالكريم عبد محمد السالم عبد السيد نورهان185593

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالمى الدسوقى عوض وجيه نورهان185594

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ ابراهيم محيى اسماعيل هايدى185595

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى الفتاح عبد الفتاح عبد الفتاح عبد هدير185596

الشيخ كفرالعلمىمبصرعزام عوض الصادق عبد محمد هدى185597

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى السيد عيد وفاء185598

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره ابراهيم العزيز عبد الزهراء185599

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم ادهم ايمن امنيه185600

الشيخ كفرالعلمىمبصرحامد احمد كمال محمد دعاء185601

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحمامصى محمد السالم عبد رياض روضه185602

الشيخ كفرالعلمىمبصرسويلم زيد ابو محمد ساره185603

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى احمد محمد محمد سهيله185604

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاد سعد محمد شاديه185605

الشيخ كفرالعلمىمبصرسرور محمد اليزيد ابو على شيماء185606

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن الحميد عبد فتحى محمود عائشه185607

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن حسن الفتوح ابو فاطمه185608

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحمامصى محمد السالم عبد رياض هللا منه185609

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاد بسيونى الحفيظ عبد هللا منه185610

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته بسيونى محمد بسيونى ندا185611

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجدايل ابو محمد محمد عصام نورهان185612

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره مصطفى عماره على الدين جمال هاجر185613

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم محمد عرفه جمال هدير185614

الشيخ كفرالعلمىمبصرشمه محمد شعبان جمعه اسماء185615

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعونى الغفار عبد هللا عبد سعد ايمان185616

الشيخ كفرالعلمىمبصرعليبه محمد الدين محى شريف ايمان185617

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى الجيد عبد ايمان185618

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاد الواحد عبد عبده الواحد عبد ايمان185619

الشيخ كفرالعلمىمبصرسلطان العزيز عبد محمد هللا فتح ايمان185620
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ن475قلين/ ف

ن545قلين/ ف

ن474قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن432.5قلين/ ف

ن602قلين/ ف

ن565قلين/ ف

ن588قلين/ ف

ن426قلين/ ف

ن412قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن593قلين/ ف

ن563.5قلين/ ف

ن503قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن548قلين/ ف

ن421قلين/ ف

ن566قلين/ ف

ن581قلين/ ف

ثانصروه/ ف

ن568صروه/ ف

ثانصروه/ ف

ن451صروه/ ف

راسبصروه/ ف

ثانصروه/ ف

ن468صروه/ ف

ثانصروه/ ف

ثانصروه/ ف

ن570صروه/ ف

ن488صروه/ ف

ن519صروه/ ف

ثانصروه/ ف

ثانصروه/ ف

ثانصروه/ ف

ثانصروه/ ف

ن494عمير شباس/ ف

ن599عمير شباس/ ف

راسبعمير شباس/ ف

ن552عمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرجاد هللا عبد الرحمن عبد محمد روان185621

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر على قاسم سعد سميه185622

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبسيقى محمد التواب عبد سهيله185623

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطاب هللا عبد محمد عائشه185624

الشيخ كفرالعلمىمبصرعصر محمد محمد هدى185625

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن القوى عبد مصطفى سالمه اسراء185626

الشيخ كفرالعلمىمبصردرويش رمضان السيد هللا عبد اسراء185627

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد الواحد عبد ابراهيم اسماء185628

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى ابراهيم حمدان بركات اسماء185629

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود منصور عادل اسماء185630

الشيخ كفرالعلمىمبصربدوى ابراهيم بدير الناصر عبد اسماء185631

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود منصور عادل الشيماء185632

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدرج ابو عمر محمود ماهر امل185633

الشيخ كفرالعلمىمبصرقنديل هللا عبد محمود امنيه185634

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد محمود امينه185635

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمحالوى واصف اشرف ايمان185636

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرسى محمد الدايم عبد السيد بسنت185637

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدرج ابو عمر محمد هشام جهاد185638

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمحالوى السيد حسيب حاتم خلود185639

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته على محمد حماده دينا185640

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى بيومى حامد بيومى رقيه185641

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمحالوى واصف اسامه زينب185642

الشيخ كفرالعلمىمبصرهليل بدوى الفتاح عبد محمد ساره185643

الشيخ كفرالعلمىمبصرشريف هللا عبد هللا عبد محمد سعده185644

الشيخ كفرالعلمىمبصرالديب ياسين حمد ياسين سهيله185645

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه السعيد محمد مايسه185646

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرازق عبد محمد المسعد عبد اشرف مروه185647

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد الوهاب عبد محمد الوهاب عبد مريم185648

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبيد السيد محمد منى185649

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر حامد محمد محمد منى185650

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبروك هللا فتح رشاد على ندا185651

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد احمد السيد منصور ندا185652

الشيخ كفرالعلمىمبصرمبروك محمود مبروك نرمين185653

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى العزيز عبد الناصر عبد هبه185654

الشيخ كفرالعلمىمبصربديوى الرحيم عبد الحليم عبد عيد هبه185655

الشيخ كفرالعلمىمبصرريشه ابو الحليم عبد الحليم عبد شريف ياسمين185656

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم الشافعى محمود ناصر ياسمين185657

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد بسيونى على يمنى185658

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى حميده مسعد اسماء185659

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصر محمد ياسر اسماء185660

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاد غازى عوض صادق اميمه185661

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل الوهاب عبد محمد الدين عصام انتساب185662
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ثانعمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ن636.5عمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ن537عمير شباس/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ن407الرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ن586الرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

راسبالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

راسبالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن488الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن411الشيخ بكفر بقلولة/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرزيدان حسن محمد حسن طاهر ايمان185663

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف ابراهيم محمد الدين بهى حنان185664

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد المنعم عبد احمد دعاء185665

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الجيد عبد حمدى بليغ دعاء185666

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنى عبد المجيد عبد اللطيف عبد راضى رانيا185667

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى السعيد محمد رانيا185668

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم عبده رفعت عبده ساره185669

الشيخ كفرالعلمىمبصرعرفات ابراهيم عطيه ابراهيم سلمى185670

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد الشناوى محمد سوسن185671

الشيخ كفرالعلمىمبصرقنيبر الحميد عبد فوزى الحميد عبد شيماء185672

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم صالح ذكى عادل علياء185673

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم كامل عليوه لطفى فاطمه185674

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيد ابو متولى احمد نوره185675

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخالق عبد الشوادفى محمود هاجر185676

الشيخ كفرالعلمىمبصرواصل عطيه ابراهيم عماد هدير185677

الشيخ كفرالعلمىمبصركرات السيد يحى هللا عبد ياسمين185678

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف الجواد عبد فتوح ثروت ابتهال185679

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعفان الدسوقى الحميد عبد فوزى ابرار185680

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن شعبان ابراهيم اسراء185681

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر ابراهيم بسيونى اسماعيل اسراء185682

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف الدسوقى جالل اسراء185683

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفضل ابو العزيز عبد عطيه حسن اسراء185684

الشيخ كفرالعلمىمبصرياسين العاطى عبد خالد اسراء185685

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه محمد على الرحمن عبد اسراء185686

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخشت محمد عيد على اسراء185687

الشيخ كفرالعلمىمبصردشيش ابراهيم حسنى عماد اسراء185688

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنبى عبد الفتاح عبد سامى اسالم185689

الشيخ كفرالعلمىمبصرهالل العزيز عبد الاله عبد احمد اسماء185690

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار المغازى على الشحات اسماء185691

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمد مرسى ادريس رمضان اسماء185692

الشيخ كفرالعلمىمبصرخميس محمد مهدى اسماء185693

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشربينى على الشربينى محمد االء185694

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرسول عبد محفوظ شعبان محمود االء185695

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبسيونى يوسف البسيونى محمد الزهراء185696

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرازق عبد مهدى الفتاح عبد ابراهيم الشيماء185697

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم طه الفتاح عبد السيد الطاهره185698

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض ابراهيم احمد ابراهيم امانى185699

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف احمد سامى امل185700

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعاطى عبد الحميد عبد محمد امل185701

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد شاهين الحميد عبد اميره185702

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال ابو رمضان ابراهيم مصطفى اميره185703

الشيخ كفرالعلمىمبصربديوى محمد الخالق عبد ابراهيم ايمان185704
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ن627الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن453الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن573الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن640الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ن554الشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالشيخ بكفر بقلولة/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن646المثلث/ ف

ن475المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن596المثلث/ ف

ن502المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن498المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن583المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ن610المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالرشدى الحميد عبد رشدى رمضان ايمان185705

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد هللا عبد ايناس185706

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد رسول محمود احمد ايه185707

الشيخ كفرالعلمىمبصرهليل السيد السالم عبد عابد ايه185708

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد على مغازى على ايه185709

الشيخ كفرالعلمىمبصرخميس محمد مهدى ايه185710

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه ابراهيم محمد بسمه185711

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه محمود ابراهيم جمال ثريا185712

الشيخ كفرالعلمىمبصريدك محمود محمد محمود جهاد185713

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى محمد الفتاح عبد العظيم عبد حنان185714

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصباح العزايم ابو محمد خالد خلود185715

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشوادفى محمد عماد خلود185716

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد عطا السيد سامى دعاء185717

الشيخ كفرالعلمىمبصرخميس محمد احمد رانيا185718

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد على ابراهيم الغفار عبد رحاب185719

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشامى المنعم عبد السيد رحمه185720

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر على عيد رزق رحمه185721

الشيخ كفرالعلمىمبصرعرفه العزيز عبد رشدى محمد رحمه185722

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقاضى محمد سعد محمد رحمه185723

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السالم عبد جمعه رشا185724

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى الرحمن عبد ابراهيم ساره185725

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه عيد بلتاجى رمضان ساره185726

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق السميع عبد عطيه ساره185727

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرسول عبد محفوظ شعبان محفوظ ساره185728

الشيخ كفرالعلمىمبصرمفتاح عمر محمد مصطفى ساره185729

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف احمد الناصر عبد سلمى185730

الشيخ كفرالعلمىمبصرطوالن سالمه بدر يحى سلمى185731

الشيخ كفرالعلمىمبصركرم السعداوى محمد العزيز عبد سهيله185732

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمود الهادى عبد عماد سهيله185733

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى محمد متولى عابد شيماء185734

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين السالم عبد عادل عبير185735

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد خليفه محمد اشرف فاطمه185736

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنحال السيد ابراهيم حسين فاطمه185737

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض دسوقى حسين فاطمه185738

الشيخ كفرالعلمىمبصرنجم رجب سمير كوثر185739

الشيخ كفرالعلمىمبصرمفتاح عمر محمد النبى عبد منى185740

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد فتوح مبروك ايمن ميار185741

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار ربه عبد احمد السيد خالد ندا185742

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم العاطى عبد سامى ندى185743

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود المقصود عبد ميهوب نسرين185744

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر محمد محمد عامر نورا185745

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجداوى الجليل عبد بالل نورهان185746
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ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن435المثلث/ ف

ن634المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن597المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

متخلفالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن604المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن433المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى يوسف السيد هانى نورهان185747

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود حامد زغبى وائل نورهان185748

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى هللا عبد احمد هدير185749

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين الرحيم عبد ابراهيم الرحيم عبد يسرا185750

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر حسين الفتاح عبد محمد يمنى185751

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر احمد اشرف اسماء185752

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ فتحى راضى اسماء185753

الشيخ كفرالعلمىمبصرقوره ابو حسين سعيد اسماء185754

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجوهرى على محمد محمد اميره185755

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحب سعد ابراهيم االء185756

الشيخ كفرالعلمىمبصرالضراير ابو رجب محمد رجب االء185757

الشيخ كفرالعلمىمبصرطايل محمد محمد كمال ايه185758

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمل المجيد عبد يسرى محمد جهاد185759

الشيخ كفرالعلمىمبصرشويته اسماعيل محمد حبيبه185760

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحب هللا عبد محمد حنين185761

الشيخ كفرالعلمىمبصرغالى ابو اسماعيل محسن اسماعيل رحمه185762

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسقا السيد محمد روان185763

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخالق عبد امام اسامه سلمى185764

الشيخ كفرالعلمىمبصربهنس على العربى حسن سميه185765

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى هنداوى سعيد شيماء185766

الشيخ كفرالعلمىمبصرزامل الدين محى سمير شيماء185767

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر الشرنوبى خطاب محمد صفاء185768

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه حامد السيد عال185769

الشيخ كفرالعلمىمبصرنجم ابراهيم اسماعيل محمد عادل لمياء185770

الشيخ كفرالعلمىمبصرالثابت محمد فؤاد احمد ليلى185771

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد القادر عبد احمد احمد مريم185772

الشيخ كفرالعلمىمبصرمكى مصطفى محمد درويش مريم185773

الشيخ كفرالعلمىمبصرشهاوى المطلب عبد الناصر عبد مريم185774

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزب اللطيف عبد محمد عالء هللا منه185775

الشيخ كفرالعلمىمبصرعجالن يوسف محمد ابراهيم مياده185776

الشيخ كفرالعلمىمبصرهديه رمضان شبل محمد نانسى185777

الشيخ كفرالعلمىمبصرالوهاب عبد فتحى ايمن ندى185778

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضر محمد ابراهيم نغم185779

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطراوى سالم كامل يحيى نورين185780

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخالق عبد هللا فتح بالل هاجر185781

الشيخ كفرالعلمىمبصركدش حسين هللا عطا حسنى هاجر185782

الشيخ كفرالعلمىمبصرعماره الحى عبد الحميد عبد ورود185783

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعظيم عبد السالم عبد محمد محمد احسان185784

الشيخ كفرالعلمىمبصررويه محمد محمد مصطفى اروى185785

الشيخ كفرالعلمىمبصرزقدان محمد مبين حنفى اسراء185786

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسكرى محمد مسعد السعيد اسماء185787

الشيخ كفرالعلمىمبصردره السيد محمد السيد اسماء185788
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ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن481فوه/ ف

ن450فوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ن592فوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ن486فوه/ ف

ن553فوه/ ف

ن476فوه/ ف

ثانفوه/ ف

ن511فوه/ ف

ن494فوه/ ف

ن566فوه/ ف

ن464فوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ن521فوه/ ف

راسبفوه/ ف

ن530فوه/ ف

ن454فوه/ ف

ن541فوه/ ف

ن450فوه/ ف

ثانفوه/ ف

راسبفوه/ ف

ن496فوه/ ف

ثانفوه/ ف

ن510فوه/ ف

ثانفوه/ ف

راسبفوه/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن471السالمية/ ف

ن613السالمية/ ف

ن437السالمية/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمال محمد رزق الشحات اسماء185789

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد سعد ابراهيم محمد احمد االء185790

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصر محمد احمد بالل االء185791

الشيخ كفرالعلمىمبصرناصر هللا عبد التنا ابو جمال ايمان185792

الشيخ كفرالعلمىمبصرالناصح حسين على محمد ايمان185793

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهوارى قناوى السيد عادل ايه185794

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعبد محمد محمد محمد ايه185795

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد ابراهيم محمد محمد بسمله185796

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمد خليل سعد مصطفى تهانى185797

الشيخ كفرالعلمىمبصرغراب احمد الحميد عبد محمد داليا185798

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعتيقى على حسن رضا دعاء185799

الشيخ كفرالعلمىمبصرزقدان احمد محمد نجيب على رفيده185800

الشيخ كفرالعلمىمبصرغانم محمد ابراهيم مسعد رنا185801

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه سليمان محمد مصطفى الدين عز رويدا185802

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان على الجليل عبد الدين جمال ساره185803

الشيخ كفرالعلمىمبصرعرابى الرحمن عبد محمد الشحات سلمى185804

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى الواحد عبد سعد الواحد عبد عال185805

الشيخ كفرالعلمىمبصركريم بيومى محمد احمد فاطمه185806

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى القادر عبد محمد ابراهيم كريمه185807

الشيخ كفرالعلمىمبصرالضناشى يوسف اللطيف عبد يوسف منى185808

الشيخ كفرالعلمىمبصرشادى ابو محمد السعيد معوض ناديه185809

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعتيقى على حسن وجيه ناهد185810

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقصاص السعيد السيد محمود نسمه185811

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجندى محمد الفتاح عبد عادل ندى185812

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالم عبد سعد احمد محمد نعمه185813

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمتيم محمد سعد سميح نوران185814

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسكرى على محمد عاطف نورهان185815

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهوارى محمد حسن احمد سيد هاجر185816

الشيخ كفرالعلمىمبصرسمك ابو الفتاح عبد الكريم عبد محمد هاجر185817

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو ابراهيم عنتر ياسمين185818

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطاب محمد باهى اسماء185819

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرعى على غازى محمد اسماء185820

الشيخ كفرالعلمىمبصرشكر مسعود السالم عبد امل185821

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد حسين محمد رضا اميره185822

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى حسن السيد ايات185823

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعشرى احمد ابراهيم حموده ايه185824

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشاعر محمد محروس ايه185825

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرعى معروف عالء امنيه185826

الشيخ كفرالعلمىمبصربركات مهدى محمد احسان185827

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمغربى الكريم عبد موسى الكريم عبد ايمان185828

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمشد محمد مصطفى حسناء185829

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماده حامد حمدى هللا عبد حنان185830
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ن488السالمية/ ف

ن512السالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن523السالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن527.5السالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

ن449.5السالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن611السالمية/ ف

ن602السالمية/ ف

ن625السالمية/ ف

ن632السالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن416السالمية/ ف

ن633السالمية/ ف

ن440السالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

ن560السالمية/ ف

ن480السالمية/ ف

ثانمطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن476مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن624مطوبس/ ف

ن545مطوبس/ ف

ن529مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصراالمشيطى على نعيم حنان185831

الشيخ كفرالعلمىمبصرعبيه مصطفى عادل دعاء185832

الشيخ كفرالعلمىمبصررمضان فتحى ابراهيم زينب185833

الشيخ كفرالعلمىمبصرعقل يوسف سعيد زينب185834

الشيخ كفرالعلمىمبصردقماق احمد احمد ساره185835

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرزوق محمد محمد الحميد عبد ساره185836

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد مرسى الغنى عبد سلوى185837

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمعداوى سعد سعد نجيب سها185838

الشيخ كفرالعلمىمبصرالثلث رجب سعد اشرف منى185839

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد مرزوق احمد نسمه185840

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشال مرشدى السالم عبد على نورهان185841

الشيخ كفرالعلمىمبصرسحلول على محمد هند185842

الشيخ كفرالعلمىمبصردقماق محمد احمد محمود والء185843

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر محمد الفضيل عبد اسماء185844

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى صبحى وحيد الشيماء185845

الشيخ كفرالعلمىمبصرشهاوى احمد حمامه امانى185846

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغروبى الفتاح عبد احمد امل185847

الشيخ كفرالعلمىمبصرشهاوى احمد حمامه اميره185848

الشيخ كفرالعلمىمبصرشناوى محمد محمود حمدى اخالص185849

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمعالوى على صالح محمد امنيه185850

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقلشانى الدين صالح مرشدى تسنيم185851

الشيخ كفرالعلمىمبصردومه السالم عبد محمد دومه دعاء185852

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى عباس عباس زينب185853

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطحان جابر عزام سماء185854

الشيخ كفرالعلمىمبصرخميس المنصف عبد عبده شاهنده185855

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقن مغازى احمد شرين185856

الشيخ كفرالعلمىمبصرفياسه عوض محمد يسرى عائشه185857

الشيخ كفرالعلمىمبصرجازيه ابو محمد شحاته فداء185858

الشيخ كفرالعلمىمبصرجويلى الرحيم عبد محروس فداء185859

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعلوانى فكرى مناع مريم185860

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه خليفه كامل مى185861

الشيخ كفرالعلمىمبصرجعفر هللا فتح الرافع عبد نداء185862

الشيخ كفرالعلمىمبصرجعفر محمد محمد حسان هدى185863

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفار حسن مسعود محمد هدير185864

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقن ربه عبد محمود محمد يسريه185865

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم حسن عبده حسن اسراء185866

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى الواحد عبد على الواحد عبد اسراء185867

الشيخ كفرالعلمىمبصرالديب احمد على الحميد عبد منير اسراء185868

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد طه الدين جمال حلمى الشيماء185869

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزلفى محمد الرؤف عبد الحى عبد ايه185870

الشيخ كفرالعلمىمبصرشلوف على الفتاح عبد جمال تقى185871

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد احمد السيد انور خلود185872
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ثانمطوبس/ ف

ن400مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

راسبمطوبس/ ف

راسبمطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن491مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن566مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن472مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن535عمرو عزبة/ ف

ن490عمرو عزبة/ ف

ن476.5عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن532عمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ن631عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

راسبعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن494عمرو عزبة/ ف

ن481عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن600عمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ن458بيال/ ف

ن497بيال/ ف

ن534بيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن575بيال/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصربغدوده المغازى البسطويسى سعد خلود185873

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى السيد محمد اشرف دنيا185874

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمد حسن الحسينى رانيا185875

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الخالق عبد محمود محمود رضوى185876

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد محمد السيد طاهر روفيدا185877

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحكيم احمد محمد طارق روضه185878

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى السيد الدين بهى السيد ريهام185879

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمزه محمد يوسف على ابراهيم زينب185880

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم محمد مصطفى زينب185881

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشمندى احمد بدير الشمندى ساره185882

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرزوق محمد المنعم عبد خالد ساره185883

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد الرازق عبد الراضى عبد ساره185884

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الهنداوى اسماعيل محمود سهيله185885

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصاوى على محمود ابراهيم شيماء185886

الشيخ كفرالعلمىمبصربغدوده احمد ابراهيم عالء عروب185887

الشيخ كفرالعلمىمبصردرويش السيد ابراهيم فؤاد عليات185888

الشيخ كفرالعلمىمبصرشكر المتولى الحق جاد مصطفى مريم185889

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمل يونس هللا فتح يونس مريم185890

الشيخ كفرالعلمىمبصردرويش السيد ابراهيم خالد ملكه185891

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد احمد احمد ابو محمد منار185892

الشيخ كفرالعلمىمبصرحطب يوسف حطب احمد ميمونه185893

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزيات العظيم عبد الشحات السيد نادره185894

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج حامد السيد خالد ندا185895

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد على الحميد عبد بكر ندى185896

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد عطا محمود الشحات نعمه185897

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد ابراهيم سعد نورا185898

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع القادر عبد الغفار عبد الحميد عبد نيره185899

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبزاوى مصطفى السالم عبد على محمد هاجر185900

الشيخ كفرالعلمىمبصرمعوض احمد خيرى هيام185901

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبسطويسى السيد صابر عابد يارا185902

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحمادى احمد محمد هللا عبد رفيق ايه185903

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهاشمى هللا عبد محمد رشاد ايه185904

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين فتحى حسين اسماء185905

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهادى عبد الحميد عبد الجليل عبد اسماء185906

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى احمد محمد الحميد عبد اسماء185907

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض الكيالنى عوض اسماء185908

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمغازى ابراهيم المغازى امال185909

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار احمد محمد السيد مصطفى اميره185910

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرعى القادر عبد على حمدى احسان185911

الشيخ كفرالعلمىمبصرامين العزيز عبد الفتاح عبد ايمان185912

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه محمد على على ايمان185913

الشيخ كفرالعلمىمبصرخيرى محمود محمد بسمه185914
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ن473بيال/ ف

ن568بيال/ ف

ن423بيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن425بيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن574بيال/ ف

ن468بيال/ ف

ن474بيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن610بيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن561بيال/ ف

ن585بيال/ ف

ن427بيال/ ف

متخلفبيال/ ف

ن615بيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن523بيال/ ف

ن566بيال/ ف

ن414بيال/ ف

ن492بيال/ ف

ن543بيال/ ف

ن585بيال/ ف

ن606بيال/ ف

ن520بيال/ ف

ن494بيال/ ف

ن470بيال/ ف

ن429بيال/ ف

راسببيال/ ف

ن485الطويل الكوم/ ف

ن536الطويل الكوم/ ف

ن470الطويل الكوم/ ف

ن519الطويل الكوم/ ف

ن512الطويل الكوم/ ف

ن435الطويل الكوم/ ف

ن594الطويل الكوم/ ف

ن436الطويل الكوم/ ف

ن610الطويل الكوم/ ف

ن583الطويل الكوم/ ف

ن384الطويل الكوم/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالبكليش محمود محسن جهاد185915

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعليم عبد الفتاح عبد العزيز عبد خلود185916

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد عصام خلود185917

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدياسطى عطيه هشام رحمه185918

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين بدير سعد شاهين روان185919

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرسى محمد قاسم مصطفى زينات185920

الشيخ كفرالعلمىمبصرالهادى عبد المقصود عبد المنعم عبد ساره185921

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود محمد ماهر ساره185922

الشيخ كفرالعلمىمبصركشكه عمر السيد الزاهى الفضل ابو فاطمه185923

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجاج ابراهيم النبى عبد محمد فاطمه185924

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد مصطفى فاطمه185925

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى الرفاعى محمد محمود مروه185926

الشيخ كفرالعلمىمبصرحماد على القادر عبد مريم185927

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرفاعى حسن عمر كامل مصطفى ميهاد185928

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد منصور احمد رضا مى185929

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبيلى على مصطفى ندى185930

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعيد محمد فضل احالم185931

الشيخ كفرالعلمىمبصررمضان احمد محمد فكرى االء185932

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبسيونى على البسيونى على محمد االء185933

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى عتمان السيد يحى االء185934

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد ابراهيم محمد ابراهيم اسراء185935

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود السيد ربه عبد احمد اسماء185936

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطناحى محمد العزيز عبد شفيق اسماء185937

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغفار عبد محمد هللا عبد العزيز عبد اسماء185938

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليم ابو محمد بركات عمر اسماء185939

الشيخ كفرالعلمىمبصرنجم محمد احمد صبرى اسيا185940

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعدل عبد نبيه قطب امال185941

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى الشافعى محمد ناصر امل185942

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرحات السيد الصمد عبد فرج اميره185943

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى طه محمد رضا ايمان185944

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد نبيه هللا فتح ايمان185945

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسباعى فوزى المطلب عبد ايه185946

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبسيونى على البسيونى على محمد ايه185947

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور مبروك على السيد بسمه185948

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف السيد الحمادى عالء بسمه185949

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السميع عبد يوسف جماالت185950

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف رزق ابراهيم دعاء185951

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الدايم عبد محمد محمد رقيه185952

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى احمد محمد ابراهيم ريهام185953

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبدراوى الحمادى حمدى ريهام185954

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه محمد محمد عادل زينب185955

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد محمد الحميد عبد محمد زينب185956
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ن376الطويل الكوم/ ف

ن592الطويل الكوم/ ف

ن381الطويل الكوم/ ف

ن471الطويل الكوم/ ف

ن464الطويل الكوم/ ف

ن476الطويل الكوم/ ف

ن444الطويل الكوم/ ف

ن464الطويل الكوم/ ف

ن519الطويل الكوم/ ف

ن612الطويل الكوم/ ف

ن508الطويل الكوم/ ف

ن569الطويل الكوم/ ف

ن541الطويل الكوم/ ف

ن465الطويل الكوم/ ف

ن420الطويل الكوم/ ف

ن493الطويل الكوم/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن522الحامول/ ف

ن533الحامول/ ف

ن557الحامول/ ف

ن550الحامول/ ف

ن423الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن585الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن561الحامول/ ف

ن474الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن466الحامول/ ف

ن472الحامول/ ف

ن544الحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن422الحامول/ ف

ن409الحامول/ ف

ن413الحامول/ ف

ن486الحامول/ ف

ن458الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصردبش محمد محمود ساره185957

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد الفتاح عبد وليد ساره185958

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمزه زيد ابو الزناتى الهاللى سناء185959

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد الغنى عبد احمد ياسر سهير185960

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين فخر محمد محمد عزه185961

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى الهادى عطيه محروس فاطمه185962

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد فاطمه185963

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد محمد العال عبد يوسف ليلى185964

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنى عبد احمد منير مرام185965

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم احمد رمضان مروه185966

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمعداوى بدير السيد محمد مروه185967

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد السعيد السيد مجدى مريم185968

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد الغنى عبد محمد مسعد منار185969

الشيخ كفرالعلمىمبصرعباس المنعم عبد المنعم عبد منال185970

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد ابراهيم مصطفى نادين185971

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى السيد مصطفى محمد ناديه185972

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم على احمد نرمين185973

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضير محمد محمود ابراهيم نورهان185974

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السيد محمد احمد نورهان185975

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبابلى على السيد الوهاب عبد نورهان185976

الشيخ كفرالعلمىمبصرمجاهد محمود السيد محمود نورهان185977

الشيخ كفرالعلمىمبصرامين محمد الحليم عبد امين هاجر185978

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنى عبد السيد ايهاب هاجر185979

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمهدى محمود احمد هناء185980

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى مصطفى موسى ناصر هند185981

الشيخ كفرالعلمىمبصرطه الرازق عبد ابراهيم لطفى اسراء185982

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد على العنين ابو محمد اسراء185983

الشيخ كفرالعلمىمبصرعصفور ربه عبد رجب اسماء185984

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد الجيد عبد حمدى االء185985

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد صالح سامى الشفاء185986

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف الشيخ ابراهيم زيدان زيدان امانى185987

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد الحميد عبد على حمدى اميره185988

الشيخ كفرالعلمىمبصراالجرود احمد محمد السيد محمد اميمه185989

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنهرى منصور منصور محمود ايه185990

الشيخ كفرالعلمىمبصرحمدان عطيه احمد السعود ابو حمدان ايه185991

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح يونس محمد احمد حسناء185992

الشيخ كفرالعلمىمبصرقنديل محمد على رضا رحمه185993

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمر محمد محمد اسماعيل رقيه185994

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد شعيشع ابو الهادى عبد رضا روضه185995

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح المولى عبد رفعت ساره185996

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحسن الرؤف عبد النبى عبد مبروك سميه185997

الشيخ كفرالعلمىمبصرحرب احمد المجيد عبد محمد نصر سميه185998
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ن432الحامول/ ف

ن465الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن430الحامول/ ف

ن548الحامول/ ف

ن514الحامول/ ف

ن475الحامول/ ف

ن471الحامول/ ف

ن425الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن332الحامول/ ف

ن386الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن443الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن547الحامول/ ف

ن594الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن542الحامول/ ف

ن476بلطيم/ ف

ن547بلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ن484بلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ن513بلطيم/ ف

ن454بلطيم/ ف

ن541بلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ن525بلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ن495بلطيم/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى جمعه جمعه شعبان سهيله185999

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخير ابو المنطلب عبد السيد جمعه شروق186000

الشيخ كفرالعلمىمبصرصقر مصطفى مصطفى الغريب مريم186001

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه محمد رفعت عالء مريم186002

الشيخ كفرالعلمىمبصربدر محمد محمد مجدى مريم186003

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم مسعود الناصر عبد ندى186004

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح على الدين محى نرمين186005

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى السيد محمد نورا186006

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى فرحات الغنى عبد فتحى نورهان186007

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته على الرازق عبد احمد هاجر186008

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنهرى المليجى السيد اشرف هاجر186009

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه احمد مصطفى محمد اشرف هاجر186010

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى على ابراهيم مدحت هاجر186011

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد فتحى احمد هاله186012

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسباعى الرؤوف عبد العزيز عبد ياسمين186013

الشيخ كفرالعلمىمبصركمون ابراهيم الرؤف عبد السيد الهام186014

الشيخ كفرالعلمىمبصركمون على على محمد امانى186015

الشيخ كفرالعلمىمبصرهرج ابو محمد الفتوح ابو امل186016

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقاضى ابراهيم ابراهيم الفتاح عبد محمد اميره186017

الشيخ كفرالعلمىمبصروهيب على زاهر نبيه اهداء186018

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق العليم عبد احمد سيد بسمله186019

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعليم عبد محمد صالح مختار دعاء186020

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد صبره محمد السالم عبد روح186021

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعمرى محمد محمد صابر ساره186022

الشيخ كفرالعلمىمبصرصابر يوسف على العابدين زين ضحى186023

الشيخ كفرالعلمىمبصراالدكاوى على محمد محمد منصور مريم186024

الشيخ كفرالعلمىمبصرطوبار محمد محمد فرج هدى186025

الشيخ كفرالعلمىمبصرشوشه النبى عبد احمد على ياسمين186026

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد لبيب عطيه محمد االء186027

الدقهليةالعلمىمبصرالدين محى على يسن اسراء186028

الدقهليةالعلمىمبصرجلبى محمد عطيه مؤيد اسماء186029

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى احمد الرفاعى فتحى محمد حبيبه186030

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد فهمى محمود فتحى روان186031

الدقهليةالعلمىمبصرالعيسوى السيد محمد زينب186032

الدقهليةالعلمىمبصربركات احمد محمد فتحى السيد ساره186033

الدقهليةالعلمىمبصرالحافظ عبد الهادى عبد اللطيف عبد جمال ساره186034

الدقهليةالعلمىمبصرالعالمى احمد سراج السيد محمد ساره186035

الدقهليةالعلمىمبصرجلبى محمد عطيه مؤيد سلمى186036

الدقهليةالعلمىمبصررجب الغنى عبد خالد سماء186037

الدقهليةالعلمىمبصرالجالى محمود مصطفى الدسوقى رضا سميه186038

الدقهليةالعلمىمبصرحسنين النبى عبد عبده شروق186039

الدقهليةالعلمىمبصرسلطان حسن الحسنين حمدى علياء186040
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ثانبلطيم/ ف

ن479بلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ن467بلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ن631بلطيم/ ف

ن554بلطيم/ ف

ن452بلطيم/ ف

ن626بلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ن568بلطيم/ ف

ن598البرلس برج/ ف

ن390البرلس برج/ ف

ن404البرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ن539البرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ن386البرلس برج/ ف

ن555البرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

ن464المنصورة/ ف

ن565المنصورة/ ف

ن634المنصورة/ ف

ن543المنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ن523المنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ن495المنصورة/ ف

ن626المنصورة/ ف

ن509المنصورة/ ف

ن566المنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ن605المنصورة/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرشحاته صالح الجواد عبد صالح علياء186041

الدقهليةالعلمىمبصرعيسى محمد ابراهيم ابراهيم فاطمه186042

الدقهليةالعلمىمبصرجبر لبيب السيد لينه186043

الدقهليةالعلمىمبصرسمره ابراهيم محمد احمد مريم186044

الدقهليةالعلمىمبصرالنصر ابو الدين محى احمد مريم186045

الدقهليةالعلمىمبصرحميد العشرى محمود الحاج حربى مريم186046

الدقهليةالعلمىمبصرفياض المتولى عطيه سعد هللا منه186047

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد المحمدى احمد ندى186048

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد امين محمد نورهان186049

الدقهليةالعلمىمبصرالمنعم عبد حامد حمدى هاجر186050

الدقهليةالعلمىمبصرريا ابو محمود فتحى محمد ماهر هاجر186051

الدقهليةالعلمىمبصرالبسطويسى محمد الحى عبد احمد هللا هبه186052

الدقهليةالعلمىمبصرعيد هللا عبد ايهاب هللا هبه186053

الدقهليةالعلمىمبصرمباى محمد مويفا هللا هبه186054

الدقهليةالعلمىمبصرالعنين ابو على على محمد وجدى هدى186055

الدقهليةالعلمىمبصربدر السيد ابراهيم عويضه هناء186056

الدقهليةالعلمىمبصرسالم احمد على جمال والء186057

الدقهليةالعلمىمبصرعيطه على احمد احمد ياسمين186058

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد منصور السالم عبد يمنى186059

الدقهليةالعلمىمبصرخيال الباقى عبد المجيد عبد المجيد عبد اسراء186060

الدقهليةالعلمىمبصرقنديل مصطفى احمد عارف نبيل اسماء186061

الدقهليةالعلمىمبصرالبيه اللطيف عبد احمد الزهراء186062

الدقهليةالعلمىمبصرالفقى الرازق عبد النجدى اسامه الهام186063

الدقهليةالعلمىمبصرمسلم ابو عبده محمد عبده اميره186064

الدقهليةالعلمىمبصرنيل ابو الغنى عبد حسين اشرف ايمان186065

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد العليم عبد الهادى عبد سعد ايمان186066

الدقهليةالعلمىمبصرليله ابراهيم العزيز عبد العزيز عبد ايمان186067

الدقهليةالعلمىمبصرفوده ابراهيم محمد محمد ايمان186068

الدقهليةالعلمىمبصربشار احمد محمد مصبح ايمان186069

الدقهليةالعلمىمبصرالبطراوى رشاد محمد هللا عبد ايه186070

الدقهليةالعلمىمبصربشار المقصود عبد حسين محمود ايه186071

الدقهليةالعلمىمبصرالزهيرى محمد على على نجاح بسنت186072

الدقهليةالعلمىمبصرالزقرد حسن صبحى سالمه تسنيم186073

الدقهليةالعلمىمبصرالشال هللا عبد هللا عبد اسالم تغريد186074

الدقهليةالعلمىمبصرزهره احمد التهامى محمد تقى186075

الدقهليةالعلمىمبصروراثه المتولى احمد سعد وائل جهاد186076

الدقهليةالعلمىمبصرالفار العزيز عبد عمر حنان186077

الدقهليةالعلمىمبصرعيد جبر محمد جمال داليا186078

الدقهليةالعلمىمبصرالبهوتى ابراهيم وائل داليا186079

الدقهليةالعلمىمبصرالرشيدى شبانه ابو ياسر دعاء186080

الدقهليةالعلمىمبصرالبغدادى الهاللى احمد محمد دينا186081

الدقهليةالعلمىمبصرقاسم العال عبد الغنى عبد الغنى عبد ريحاب186082
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راسبالمنصورة/ ف

ن389المنصورة/ ف

ن522المنصورة/ ف

ن546المنصورة/ ف

ن428المنصورة/ ف

ن440المنصورة/ ف

ن470المنصورة/ ف

متخلفالمنصورة/ ف

ن477المنصورة/ ف

ن422المنصورة/ ف

ن516المنصورة/ ف

ن576المنصورة/ ف

ن488المنصورة/ ف

ن432المنصورة/ ف

ثانالمنصورة/ ف

ن486المنصورة/ ف

ن457المنصورة/ ف

ن452المنصورة/ ف

ن558المنصورة/ ف

ن497الحجر اويش/ ف

ن540الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن547الحجر اويش/ ف

ن519الحجر اويش/ ف

ن603الحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن460الحجر اويش/ ف

ن503الحجر اويش/ ف

ن604الحجر اويش/ ف

ن619الحجر اويش/ ف

ن617الحجر اويش/ ف

ن466الحجر اويش/ ف

ن519الحجر اويش/ ف

ن630الحجر اويش/ ف

ن461الحجر اويش/ ف

ن560الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن401الحجر اويش/ ف

ن634الحجر اويش/ ف

ن575الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصربشار ابراهيم ذكى المطلب عبد رحاب186083

الدقهليةالعلمىمبصرالموجى قاسم احمد السيد رحمه186084

الدقهليةالعلمىمبصرخليل محمود الحميد عبد المعداوى المتولى ريهام186085

الدقهليةالعلمىمبصربشار فوده مندور ابو السيد ساره186086

الدقهليةالعلمىمبصرالجمل القادر عبد على القادر عبد ساره186087

الدقهليةالعلمىمبصرشتات محمد هللا جاب محمد ساره186088

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد المجيد عبد محمود ساره186089

الدقهليةالعلمىمبصربشار السيد نبيل سماح186090

الدقهليةالعلمىمبصربدر المعطى عبد جوهر جوهر سمر186091

الدقهليةالعلمىمبصرحاويل الغنى عبد الشحات الغنى عبد سميه186092

الدقهليةالعلمىمبصرالصعيدى رمضان العنانى بكر سهيله186093

الدقهليةالعلمىمبصرحجر محمود حامد محمود سهيلى186094

الدقهليةالعلمىمبصرخيال محمد ابراهيم محمد شروق186095

الدقهليةالعلمىمبصربهلول احمد سيد السيد محمد شروق186096

الدقهليةالعلمىمبصراالسعاد ابو محمود محمود احمد شيماء186097

الدقهليةالعلمىمبصرالنقيطى احمد فرج عادل صباح186098

الدقهليةالعلمىمبصرقرمد محمد محمد على ضحى186099

الدقهليةالعلمىمبصرالفار الحسينى العزيز عبد مدحت عطيات186100

الدقهليةالعلمىمبصرسعد محمود السيد احمد الزهراء فاطمه186101

الدقهليةالعلمىمبصرالحارون سليمان السيد حماده فاطمه186102

الدقهليةالعلمىمبصرعجور الفتاح عبد ابراهيم سعد فاطمه186103

الدقهليةالعلمىمبصركشك محمد هللا عبد سمير فاطمه186104

الدقهليةالعلمىمبصرالصعيدى جبر جبر هشام فاطمه186105

الدقهليةالعلمىمبصرالغندور محمد احمد ياسر فايزه186106

الدقهليةالعلمىمبصربدر حسين رفعت صالح مريم186107

الدقهليةالعلمىمبصرسعد محمود الرحمن عبد طه مريم186108

الدقهليةالعلمىمبصربشار محمد المتولى المعبود عبد مريم186109

الدقهليةالعلمىمبصرقميحه على على على مريم186110

الدقهليةالعلمىمبصرشتات الدسوقى الدسوقى فؤاد ملكه186111

الدقهليةالعلمىمبصرصيام حسين فوده جهاد منار186112

الدقهليةالعلمىمبصرالبيه العزيز عبد اللطيف عبد عبده هللا منه186113

الدقهليةالعلمىمبصرريه ابو طه طه الهامى ناديه186114

الدقهليةالعلمىمبصرعيطه بكر صديق محمد نوال186115

الدقهليةالعلمىمبصرزنيه محمد على اشرف نورهان186116

الدقهليةالعلمىمبصرعيطه ابو الشنهاب الرحمن عبد طارق نورهان186117

الدقهليةالعلمىمبصرعلى رزق حسن محمد نورهان186118

الدقهليةالعلمىمبصرزهران اللطيف عبد عيد محمد نورهان186119

الدقهليةالعلمىمبصرجاد السعيد احمد السيد هاجر186120

الدقهليةالعلمىمبصرالشنهاب محمد ابراهيم محمد هاجر186121

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى العزيز عبد على محمود هللا هبه186122

الدقهليةالعلمىمبصرالبيه العزيز عبد محى خالد هبه186123

الدقهليةالعلمىمبصرالفار ابراهيم الحسينى الحسينى هند186124
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ن619الحجر اويش/ ف

ن387الحجر اويش/ ف

ن488الحجر اويش/ ف

ن451الحجر اويش/ ف

ن610الحجر اويش/ ف

ن389الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن618الحجر اويش/ ف

ن624الحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ن540الحجر اويش/ ف

ن460الحجر اويش/ ف

ن591الحجر اويش/ ف

ن504الحجر اويش/ ف

ن563الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن458الحجر اويش/ ف

ن462الحجر اويش/ ف

ن593الحجر اويش/ ف

ن562الحجر اويش/ ف

ن626الحجر اويش/ ف

ن352الحجر اويش/ ف

ن600الحجر اويش/ ف

ن479الحجر اويش/ ف

ن571الحجر اويش/ ف

ن411الحجر اويش/ ف

ن538الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن498الحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن626الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن432الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن559الحجر اويش/ ف

راسبالحجر اويش/ ف

ن450الحجر اويش/ ف

ن497الحجر اويش/ ف

ن469الحجر اويش/ ف

ن569الحجر اويش/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6669

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى المنعم عبد محمد ياسمين186125

الدقهليةالعلمىمبصربشار االلفى محمود محمود محمد ياسمين186126

الدقهليةالعلمىمبصرالشوربجى محمد جمعه الشوربجى محمد يمنى186127

الدقهليةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد محمد ابراهيم اسراء186128

الدقهليةالعلمىمبصرالسبكى احمد سيد اسماعيل مصطفى اسراء186129

الدقهليةالعلمىمبصرعلى احمد زهران احمد اسماء186130

الدقهليةالعلمىمبصرعوضين شريف طلبه احمد اسماء186131

الدقهليةالعلمىمبصرالسقا السيد احمد لطيف االء186132

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم خالد اللطيف عبد معتصم الشيماء186133

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد شحاته الدسوقى ابراهيم امانى186134

الدقهليةالعلمىمبصرالعيسوى محمد رمضان جمعه امانى186135

الدقهليةالعلمىمبصرالحنفى فاضل السيد محمد امنيه186136

الدقهليةالعلمىمبصرصادق محمود محمد حامد ايات186137

الدقهليةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد محمد ابراهيم ايمان186138

الدقهليةالعلمىمبصرالمحسن عبد الحميد عبد محمد عادل بسنت186139

الدقهليةالعلمىمبصرعلى المرسى محمد المرسى تنسيم186140

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود الغفار عبد محمد اشرف دعاء186141

الدقهليةالعلمىمبصرعلى حسن فاضل احمد دنيا186142

الدقهليةالعلمىمبصرداود الفتاح عبد القادر عبد محمد رانيا186143

الدقهليةالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد بشرى ريهام186144

الدقهليةالعلمىمبصرعلى عوض محمد صابر ساره186145

الدقهليةالعلمىمبصرالدين شرف على ربه عبد محمد ساره186146

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد الهادى عبد محمد احمد سحر186147

الدقهليةالعلمىمبصرالحفنى محمود الحى عبد اشرف سميه186148

الدقهليةالعلمىمبصراحمد اللطيف عبد احمد شروق186149

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود احمد السيد اشرف صفاء186150

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد الوهاب عبد احمد عائشه186151

الدقهليةالعلمىمبصرالمأمون الملك عبد لطفى رمضان مياده186152

الدقهليةالعلمىمبصرصالح محمود رمضان حمدى مى186153

الدقهليةالعلمىمبصراحمد عوض نصر هشام مى186154

الدقهليةالعلمىمبصررضوان احمد الشحات صالح ندى186155

الدقهليةالعلمىمبصررزق السعيد شعبان نهله186156

الدقهليةالعلمىمبصرفاضل الفتاح عبد محمد حموده نورا186157

الدقهليةالعلمىمبصرحسن هللا فتح عثمان احمد هاجر186158

الدقهليةالعلمىمبصرحسين على محمد يسرى هاجر186159

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه محمد السيد محمد ابراهيم هاله186160

الدقهليةالعلمىمبصرمرسال الرحمن عبد فهمى االحمدى هبه186161

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم انور على محمد هبه186162

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد رمضان رضا هند186163

الدقهليةالعلمىمبصرالهاللى شحاته المطلب عبد فتحى امنيه186164

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد حمدى على الزهراء186165

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى عبده فتحى ابراهيم االء186166
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ثانالحجر اويش/ ف

ن439الحجر اويش/ ف

ن509الحجر اويش/ ف

ن600طناح/ ف

ن552طناح/ ف

ن544طناح/ ف

ن599طناح/ ف

ثانطناح/ ف

ن383طناح/ ف

ثانطناح/ ف

ن493طناح/ ف

ن599طناح/ ف

ن635طناح/ ف

ن592طناح/ ف

ن584طناح/ ف

ن581طناح/ ف

ن597طناح/ ف

ن485طناح/ ف

ن570طناح/ ف

راسبطناح/ ف

ن609طناح/ ف

ن519طناح/ ف

ن376طناح/ ف

ن599طناح/ ف

ن540طناح/ ف

ن518طناح/ ف

ن578طناح/ ف

ن583طناح/ ف

ن425طناح/ ف

ثانطناح/ ف

ن429طناح/ ف

ن325طناح/ ف

ثانطناح/ ف

ثانطناح/ ف

ثانطناح/ ف

ثانطناح/ ف

ثانطناح/ ف

ن456طناح/ ف

ثانطناح/ ف

ن507شها/ ف

ن551شها/ ف

ن490شها/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرعثمان ابراهيم العدل جمعه الشيماء186167

الدقهليةالعلمىمبصرالشيخ على محمد جالل ايمان186168

الدقهليةالعلمىمبصرالشهاوى مصطفى مصطفى على ايه186169

الدقهليةالعلمىمبصرسمور زيد ابو احمد عوض على رباب186170

الدقهليةالعلمىمبصرالعز ابو يوسف جاد محمد السيد رحمه186171

الدقهليةالعلمىمبصرعيد فهمى محمد احمد زينب186172

الدقهليةالعلمىمبصرالجوهرى المتولى الباز رضا سلمى186173

الدقهليةالعلمىمبصرحسن الخالق عبد محمد شيماء186174

الدقهليةالعلمىمبصرالسروى ابراهيم شعبان السيد فيفى186175

الدقهليةالعلمىمبصرعطا الهادى عبد كامل السيد مروه186176

الدقهليةالعلمىمبصرالشاعر السيد احمد حمدى مريم186177

الدقهليةالعلمىمبصرصالح عبده مجاهد محمد هللا منه186178

الدقهليةالعلمىمبصرصالح منصور محمد منصور هللا منه186179

الدقهليةالعلمىمبصرجالل محمد الرازق عبد محمد السيد نانى186180

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد فريد محمود المتولى ندا186181

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد العليم عبد حمدان بشير ندى186182

الدقهليةالعلمىمبصرالقهوجى ابراهيم حامد حامد ابراهيم نيره186183

الدقهليةالعلمىمبصرفليله محمود المهدى محمد عصام هاجر186184

الدقهليةالعلمىمبصرفاضل محمد عصام هاجر186185

الدقهليةالعلمىمبصرالعيون ابو المرسى محمد رفعت شكرى هبه186186

الدقهليةالعلمىمبصرالزيات الحميد عبد محمد احمد ايه186187

الدقهليةالعلمىمبصرسعد محمد السيد محمد ايه186188

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الجواد عبد فتحى مجدى ساره186189

الدقهليةالعلمىمبصرجوده على ناجح عيد ضحى186190

الدقهليةالعلمىمبصرجاد العزيز عبد محمد نورا186191

الدقهليةالعلمىمبصررزق محمود محمد ابراهيم ماجد االء186192

الدقهليةالعلمىمبصرسالم الشربينى محمود رمضان اميره186193

الدقهليةالعلمىمبصرحجازى الهنداوى فتحى فتحى اميره186194

الدقهليةالعلمىمبصرمراد السيد بديع محمود امل186195

الدقهليةالعلمىمبصرالجندى محمود محمد السعيد محمد حنان186196

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم على السيد السيد خلود186197

الدقهليةالعلمىمبصرطرباى منصور ابراهيم محمد ساره186198

الدقهليةالعلمىمبصررضوان محمود محمد فتحى ساره186199

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى عبده عادل اشرف سهندا186200

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد الصاوى محمد حسن مريم186201

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد درويش الطاهرى محمد نرمين186202

الدقهليةالعلمىمبصرالعربى منصور صبرى وائل نرمين186203

الدقهليةالعلمىمبصرالنجار سليمان السيد سليمان هيام186204

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى على محمد رضا اسراء186205

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم على الباز محمد اسراء186206

الدقهليةالعلمىمبصرالعوضى محمد قاسم احمد اسالم186207

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى على المتولى السيد اسماء186208
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ن567شها/ ف

ن507شها/ ف

ثانشها/ ف

ن603شها/ ف

ن581شها/ ف

راسبشها/ ف

ن611شها/ ف

راسبشها/ ف

ثانشها/ ف

ن545شها/ ف

ثانشها/ ف

راسبشها/ ف

ن576شها/ ف

ن596شها/ ف

ثانشها/ ف

ثانشها/ ف

ن431شها/ ف

ن581شها/ ف

ن475شها/ ف

ثانشها/ ف

ن433االعجر كفر/ ف

ن414االعجر كفر/ ف

ن479االعجر كفر/ ف

ن613االعجر كفر/ ف

ن443االعجر كفر/ ف

ن436تلبانة/ ف

ن559تلبانة/ ف

ن460تلبانة/ ف

ن543تلبانة/ ف

ثانتلبانة/ ف

ن484تلبانة/ ف

ن442تلبانة/ ف

ن590تلبانة/ ف

ن446تلبانة/ ف

ن486تلبانة/ ف

ن553تلبانة/ ف

ن528تلبانة/ ف

ن414تلبانة/ ف

ن512على ميت/ ف

ثانعلى ميت/ ف

ن384على ميت/ ف

ثانعلى ميت/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالعدل عبده ابراهيم بتول186209

الدقهليةالعلمىمبصرالعدل على الرحيم عبد على ساره186210

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى محمد وجدى شيرين186211

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على منير محمد عال186212

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد المطلب عبد السعيد ندى186213

الدقهليةالعلمىمبصريوسف ابراهيم يوسف نعمه186214

الدقهليةالعلمىمبصرالباز على احمد عادل اسماء186215

الدقهليةالعلمىمبصرصيام محمد سعيد احمد االء186216

الدقهليةالعلمىمبصرحسين محمد احمد الغنى عبد الرحمن عبد امان186217

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى عباس المغاورى اشرف امنيه186218

الدقهليةالعلمىمبصررمضان على على رأفت اميره186219

الدقهليةالعلمىمبصرسالم الغريب فتحى محمد زينب186220

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد راشد بهجت ساره186221

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد ابراهيم عزمى شروق186222

الدقهليةالعلمىمبصررمضان على احمد ميسره ندى186223

الدقهليةالعلمىمبصرالمنسى المجيد عبد حمزه خالد يمنى186224

الدقهليةالعلمىمبصرعيله عباس الخالق عبد العباس ابو اسماء186225

الدقهليةالعلمىمبصرشادى شعبان بدير اسماء186226

الدقهليةالعلمىمبصرالخولى محمد على محمد اسماء186227

الدقهليةالعلمىمبصرحسونه السيد محمد عادل االء186228

الدقهليةالعلمىمبصرشاهين احمد بدير الهام186229

الدقهليةالعلمىمبصرالتهامى محمد طه محمد امانى186230

الدقهليةالعلمىمبصرحسن عبده حسن صبرى اميره186231

الدقهليةالعلمىمبصرالعسيلى السيد المطلب عبد جمال ايه186232

الدقهليةالعلمىمبصرسعيد بدر على احمد الناصر عبد بسمله186233

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد عرفات حنان186234

الدقهليةالعلمىمبصرنايل احمد على ابراهيم وليد رنا186235

الدقهليةالعلمىمبصرضو االمام حلمى الدين جمال ريحانه186236

الدقهليةالعلمىمبصرالبر السيد الغفار عبد محمد الغفار عبد زهره186237

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى ابراهيم الطنطاوى المتولى زينب186238

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى محمد على محمد على زينب186239

الدقهليةالعلمىمبصرشادى على على ابراهيم سلوان186240

الدقهليةالعلمىمبصررسالن الرزاق عبد السيد محمد سميه186241

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد محمد حسام شروق186242

الدقهليةالعلمىمبصرالبكرى محمد السالم عبد رضا شروق186243

الدقهليةالعلمىمبصرالشويخ احمد محمد البارى عبد شيماء186244

الدقهليةالعلمىمبصرالطباخ المقصود عبد الحميد عبد مخلص شيماء186245

الدقهليةالعلمىمبصررزق محمد هللا عبد السعيد عبير186246

الدقهليةالعلمىمبصرالعشماوى محمد الرؤف عبد ابراهيم فاطمه186247

الدقهليةالعلمىمبصرالخولى مسعد المحمودى عيد فاطمه186248

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد محمد مريم186249

الدقهليةالعلمىمبصرعيطه محمد المطلب عبد محمد مريم186250



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6674

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن623على ميت/ ف

ن560على ميت/ ف

ن548على ميت/ ف

ن396على ميت/ ف

ثانعلى ميت/ ف

ن505على ميت/ ف

ن487بدواى كفر/ ف

ن452بدواى كفر/ ف

ن428بدواى كفر/ ف

ثانبدواى كفر/ ف

ن456بدواى كفر/ ف

راسببدواى كفر/ ف

ن565بدواى كفر/ ف

ن448بدواى كفر/ ف

ن461بدواى كفر/ ف

ثانبدواى كفر/ ف

ن524سندوب منية/ ف

ن486سندوب منية/ ف

ن591سندوب منية/ ف

ن562سندوب منية/ ف

ن616سندوب منية/ ف

ن610سندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن517سندوب منية/ ف

ن514سندوب منية/ ف

راسبسندوب منية/ ف

ن420سندوب منية/ ف

ن605سندوب منية/ ف

ن619سندوب منية/ ف

ن504سندوب منية/ ف

ن511سندوب منية/ ف

ن540سندوب منية/ ف

ن565سندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن408سندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن620سندوب منية/ ف

ن502سندوب منية/ ف

ن432سندوب منية/ ف

ن425سندوب منية/ ف

راسبسندوب منية/ ف

ن457سندوب منية/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرفوده محمد ابراهيم محمد مى186251

الدقهليةالعلمىمبصرحسونه اللطيف عبد المتبولى ياسر مى186252

الدقهليةالعلمىمبصرالحافظ عبد صديق محمد جمعه نورهان186253

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد زيد ابو يونس محمود هانم186254

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد محمود هدير186255

الدقهليةالعلمىمبصرالرؤف عبد حامد محمد هند186256

الدقهليةالعلمىمبصرالجواد عبد الفتاح عبد الفتح ابو وائل هاجر186257

الدقهليةالعلمىمبصرمعاطى عباس القمصان ابو المجيد عبد اسراء186258

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه رضوان البديع عبد جمعه الزهراء186259

الدقهليةالعلمىمبصردرويش محسوب درويش محمد ايه186260

الدقهليةالعلمىمبصررزق معاطى التابعى مصطفى اميره186261

الدقهليةالعلمىمبصرعلى احمد السعيد احمد حنين186262

الدقهليةالعلمىمبصرحامد احمد المنعم عبد رياض المنعم عبد حنين186263

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى محمود العزيز عبد محمود زينب186264

الدقهليةالعلمىمبصرزيدان رجب السيد سمر186265

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد بهجات رشدى محمد مريم186266

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد صادق البارى عبد مصباح هللا منه186267

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمود جبر فرحات ندى186268

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد الرحمن عبد محمد هدى186269

الدقهليةالعلمىمبصرحسن على الطنطاوى على اسراء186270

الدقهليةالعلمىمبصرطه على امين نبيل اسراء186271

الدقهليةالعلمىمبصراحمد عمر الرازق عبد احمد اسماء186272

الدقهليةالعلمىمبصرعلى احمد عثمان السيد امل186273

الدقهليةالعلمىمبصرالجواد عبد ابراهيم ابراهيم ايه186274

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى الشربينى عبده جمال ايمان186275

الدقهليةالعلمىمبصردوادار طه عوض رضا خلود186276

الدقهليةالعلمىمبصرقاعود العنانى عثمان محمد رنا186277

الدقهليةالعلمىمبصرريان الشربينى احمد الشربينى شرين186278

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد لطفى حامد منار186279

الدقهليةالعلمىمبصرطه على الرجال عز ثروت ندا186280

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم طلبه عوض اشرف والء186281

الدقهليةالعلمىمبصرغازى احمد خطاب احمد ايه186282

الدقهليةالعلمىمبصرحسنين الاله عبد احمد محمد اسماء186283

الدقهليةالعلمىمبصرالدهشان الحليم عبد فرج محمد اشرقت186284

الدقهليةالعلمىمبصرعلى رجب على عالء دعاء186285

الدقهليةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد السيد سميه186286

الدقهليةالعلمىمبصرعلى ابراهيم السيد ابراهيم سميه186287

الدقهليةالعلمىمبصرالقناوى الذكى لبيب محمد فاطمه186288

الدقهليةالعلمىمبصرحسن عبده محمود مروان فاطمه186289

الدقهليةالعلمىمبصرالبهوى المحاسن ابو محمد اسامه مريم186290

الدقهليةالعلمىمبصرالعاطى عبد ابراهيم اللطيف عبد ندى186291

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد مصطفى صابر سراج احمد نور186292
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ن610سندوب منية/ ف

ن439سندوب منية/ ف

ن530سندوب منية/ ف

ن527سندوب منية/ ف

ن532سندوب منية/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن622سندوب منية/ ف

ن630الدربى كوم/ ف

ن412الدربى كوم/ ف

ن561الدربى كوم/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

راسبالدربى كوم/ ف

ن534الدربى كوم/ ف

ن544الدربى كوم/ ف

ن478الدربى كوم/ ف

راسبالدربى كوم/ ف

ن408الدربى كوم/ ف

ن501الدربى كوم/ ف

ن571الدربى كوم/ ف

ن393دمنة محلة منية/ ف

ن544دمنة محلة منية/ ف

ثاندمنة محلة منية/ ف

ن380دمنة محلة منية/ ف

ن543دمنة محلة منية/ ف

ن595دمنة محلة منية/ ف

ن493دمنة محلة منية/ ف

ن568دمنة محلة منية/ ف

ن378دمنة محلة منية/ ف

ثاندمنة محلة منية/ ف

ن457دمنة محلة منية/ ف

ن506دمنة محلة منية/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

راسباالعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

ن471االعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

ن397االعظم االمام/ ف

راسباالعظم االمام/ ف

ن559االعظم االمام/ ف

راسباالعظم االمام/ ف

ن504االعظم االمام/ ف

ن566االعظم االمام/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرسليمان محمود احمد هند186293

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد عيد محمد يمنى186294

الدقهليةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمود الوهاب عبد اسراء186295

الدقهليةالعلمىمبصرعامر السيد عصام اسراء186296

الدقهليةالعلمىمبصرعوض الحميد عبد محمود اسماء186297

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته محمد الظريف امل186298

الدقهليةالعلمىمبصرحافظ على الخير ابو اميره186299

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد عزيز الفتاح عبد اميره186300

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد جمال حسناء186301

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد على االمام زينب186302

الدقهليةالعلمىمبصرعلى على عوض محمد ساره186303

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد مسعد فاضل سوزان186304

الدقهليةالعلمىمبصرحسين السيد محمد السيد صافى186305

الدقهليةالعلمىمبصرعلى حسن على حسن عال186306

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد عزت ماجده186307

الدقهليةالعلمىمبصريوسف لبيب محمود مريم186308

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد الحكيم عبد السيد منى186309

الدقهليةالعلمىمبصرعمر السعيد لطفى مجدى نبيله186310

الدقهليةالعلمىمبصرنجم مصطفى مصطفى محمد هاجر186311

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد االسعاد ابو منير كمال هاله186312

الدقهليةالعلمىمبصرصديق االمام السيد هبه186313

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد مصطفى سمير هدير186314

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى ابراهيم المتولى احمد هند186315

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم مصطفى احمد يارا186316

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو فريد محمد حسام اسراء186317

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد مصطفى السيد اسراء186318

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى الصديق محمود عادل اسراء186319

الدقهليةالعلمىمبصرعوض احمد احمد جمال اسماء186320

الدقهليةالعلمىمبصرشتيوى المتولى على شعبان اسماء186321

الدقهليةالعلمىمبصرالوصيف رزق محمد هللا عبد امنيه186322

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى ممدوح السعيد يحى اميره186323

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد المتولى الكريم عبد محمد ايمان186324

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على اللطيف عبد محمود ايمان186325

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم فكرى عصام ايه186326

الدقهليةالعلمىمبصريوسف محمد على حامد محمد انجى186327

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد على محمد على بسنت186328

الدقهليةالعلمىمبصرقنديل ابراهيم محمد ابراهيم تسنيم186329

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد الصديق صبرى دنيا186330

الدقهليةالعلمىمبصرالعوضى احمد احمد رباب186331

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العال عبد احمد رمضان سمر186332

الدقهليةالعلمىمبصرالجواد عبد مصطفى رضا شيرين186333

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد محمد لميس186334
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ن449االعظم االمام/ ف

ن484االعظم االمام/ ف

ن604العز برق/ ف

راسبالعز برق/ ف

ن612العز برق/ ف

راسبالعز برق/ ف

ن503العز برق/ ف

ن609العز برق/ ف

ن447العز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ن571العز برق/ ف

ن443العز برق/ ف

راسبالعز برق/ ف

ن496العز برق/ ف

راسبالعز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ن504العز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ن530العز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ن354العز برق/ ف

ثانالعز برق/ ف

ن630العز برق/ ف

راسبالعز برق/ ف

راسبمراس بنى كوم/ ف

راسبمراس بنى كوم/ ف

ن474مراس بنى كوم/ ف

ن628مراس بنى كوم/ ف

ن596مراس بنى كوم/ ف

ن605مراس بنى كوم/ ف

راسبمراس بنى كوم/ ف

ثانمراس بنى كوم/ ف

ن562مراس بنى كوم/ ف

ثانمراس بنى كوم/ ف

ن411مراس بنى كوم/ ف

ثانمراس بنى كوم/ ف

راسبمراس بنى كوم/ ف

ن493مراس بنى كوم/ ف

ن464مراس بنى كوم/ ف

راسبمراس بنى كوم/ ف

ن461مراس بنى كوم/ ف

ن527مراس بنى كوم/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرمعروف معروف السيد سمير ليلى186335

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم شعبان ناصر مريم186336

الدقهليةالعلمىمبصرخلف النبى عبد الدين محى محمد ماجده186337

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الجواد عبد السيد محمد ندا186338

الدقهليةالعلمىمبصرالدين علم المتولى محمود المتولى نرمين186339

الدقهليةالعلمىمبصركيوان محمد عبده محمد هاجر186340

الدقهليةالعلمىمبصرزاهر محمد عبده محمد نبيل هاجر186341

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العال عبد احمد السيد هللا هبه186342

الدقهليةالعلمىمبصرصالح اسماعيل انور ايمن اسماء186343

الدقهليةالعلمىمبصرديوان عبده صابر خالد اسيه186344

الدقهليةالعلمىمبصرالرفاعى احمد محمد احمد اضواء186345

الدقهليةالعلمىمبصربحبح ابراهيم منير احمد االء186346

الدقهليةالعلمىمبصرالفار اسالم حسين محمود امنه186347

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الباقى عبد محمد محمد امينه186348

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الغفار عبد مسعود محمد اميره186349

الدقهليةالعلمىمبصرالبران الحميد عبد المجيد عبد وليد ايناس186350

الدقهليةالعلمىمبصرحمدون احمد محمد على شوقى ايه186351

الدقهليةالعلمىمبصرعماره محمد خالد الزهراء186352

الدقهليةالعلمىمبصرالرفاعى حسن بازيد حسن على تسنيم186353

الدقهليةالعلمىمبصردرويش محمد فايز اسالم جهاد186354

الدقهليةالعلمىمبصرالخالق عبد عوض الحسينى رحمه186355

الدقهليةالعلمىمبصرهللا سعد السيد السميع عبد ممدوح رحمه186356

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد حسن اسعد رقيه186357

الدقهليةالعلمىمبصرالجليل عبد محمد منصور الجليل عبد روان186358

الدقهليةالعلمىمبصررضوان محمد شحاته احمد زينب186359

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد عبد هللا خلف رضا زينب186360

الدقهليةالعلمىمبصرعلى احمد محمد الحكيم عبد زينب186361

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان محمد المنعم عبد اشرف ساره186362

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد محمود ساره186363

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد السعيد محمد سعاد186364

الدقهليةالعلمىمبصرغنيم سليمان نصر جمال سلمى186365

الدقهليةالعلمىمبصرصلى يوسف محمد المجيد عبد عبده علياء186366

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد عزمى علياء186367

الدقهليةالعلمىمبصرربيع النبوى محمد محمد حسين فاطمه186368

الدقهليةالعلمىمبصرالحسينى السيد محمد فاطمه186369

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى السيد حسام ليلى186370

الدقهليةالعلمىمبصرالمعطى عبد محمد مصطفى عصام مروه186371

الدقهليةالعلمىمبصررحيم الغنى عبد محمد ابراهيم مريم186372

الدقهليةالعلمىمبصرعلى هللا عبد السباعى اسامه مريم186373

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود الستار عبد محمود ايمن مريم186374

الدقهليةالعلمىمبصرحمزه احمد سيد شحاته مريم186375

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد السالم عبد فتحى السالم عبد مريم186376
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ن580مراس بنى كوم/ ف

ن424مراس بنى كوم/ ف

ثانمراس بنى كوم/ ف

ن603مراس بنى كوم/ ف

ن583مراس بنى كوم/ ف

ن397مراس بنى كوم/ ف

ن582مراس بنى كوم/ ف

راسبمراس بنى كوم/ ف

ن589النموذجى المنصورة/ ف

ن475النموذجى المنصورة/ ف

ثانالنموذجى المنصورة/ ف

ن494النموذجى المنصورة/ ف

ن542النموذجى المنصورة/ ف

ن592النموذجى المنصورة/ ف

ن436النموذجى المنصورة/ ف

ن538النموذجى المنصورة/ ف

راسبالنموذجى المنصورة/ ف

ن482النموذجى المنصورة/ ف

راسبالنموذجى المنصورة/ ف

ن574النموذجى المنصورة/ ف

ن416النموذجى المنصورة/ ف

ثانالنموذجى المنصورة/ ف

ثانالنموذجى المنصورة/ ف

راسبالنموذجى المنصورة/ ف

راسبالنموذجى المنصورة/ ف

ن411النموذجى المنصورة/ ف

ن536النموذجى المنصورة/ ف

ن559النموذجى المنصورة/ ف

ثانالنموذجى المنصورة/ ف

ن480النموذجى المنصورة/ ف

ن439النموذجى المنصورة/ ف

ن620النموذجى المنصورة/ ف

ن601النموذجى المنصورة/ ف

ن535النموذجى المنصورة/ ف

ثانالنموذجى المنصورة/ ف

ثانالنموذجى المنصورة/ ف

ثانالنموذجى المنصورة/ ف

راسبالنموذجى المنصورة/ ف

ن496النموذجى المنصورة/ ف

ن385النموذجى المنصورة/ ف

ن437النموذجى المنصورة/ ف

ثانالنموذجى المنصورة/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرمحمد بديع هالل مريم186377

الدقهليةالعلمىمبصرالشبراوى محمد احمد ياسر مريم186378

الدقهليةالعلمىمبصرحامد بهجت محمد مها186379

الدقهليةالعلمىمبصرالنادى حسن كمال محمد مجدى ميرنا186380

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى مصطفى على احمد هاجر186381

الدقهليةالعلمىمبصرحافظ محمد مصباح هاجر186382

الدقهليةالعلمىمبصرالعيسوى العزيز عبد محمد ايمن يارا186383

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود فهمى محمد ياسمين186384

الدقهليةالعلمىمبصرالداودى طه المطب عبد محمد اسماء186385

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد بدوى الحى عبد سمير ايه186386

الدقهليةالعلمىمبصرعويضه الحليم عبد حسن اسامه ايمان186387

الدقهليةالعلمىمبصرحسن على السيد على ايمان186388

الدقهليةالعلمىمبصرامبابى محمد اسماعيل ياسر بهجه186389

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد السيد عزمى جهاد186390

الدقهليةالعلمىمبصرالجواد عبد على حسن ايمن حسناء186391

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه ابراهيم محمد خالد خديجه186392

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد على شعبان محمد خديجه186393

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد مصطفى احمد الوهاب عبد دنيا186394

الدقهليةالعلمىمبصرحموده االمام السيد على رانيا186395

الدقهليةالعلمىمبصرعيد عوض محمد احمد مريم186396

الدقهليةالعلمىمبصرالبهنساوى على بهنساوى اسماعيل مريم186397

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان محمود سامى نادين186398

الدقهليةالعلمىمبصرليله رمضان على محمد ندى186399

الدقهليةالعلمىمبصرعلى ابو شعبان شبراوى صالح نورهان186400

الدقهليةالعلمىمبصرالجبالى راشد اسماعيل راشد هاجر186401

الدقهليةالعلمىمبصرحسين طلبه طلبه وحيد والء186402

الدقهليةالعلمىمبصرالشافى عبد خليل احمد ابتسام186403

الدقهليةالعلمىمبصرعلى حامد ابراهيم اسراء186404

الدقهليةالعلمىمبصرامام البارى عبد امام اشرقت186405

الدقهليةالعلمىمبصرالعدوى السيد اسامه افنان186406

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد العزب طلعت االء186407

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى السيد متولى االء186408

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد على امين محمد االء186409

الدقهليةالعلمىمبصراحمد متولى رمضان احمد ايمان186410

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد سالمه ايمان186411

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو عطيه صالح ايمان186412

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد جامع العظيم عبد ايمان186413

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد العزيز عبد الرازق عبد ايه186414

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمود محمد خلود186415

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى احمد خالد داليا186416

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد محمد ذكرى186417

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود حسن لطفى ياسر رحمه186418
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ن532النموذجى المنصورة/ ف

ن613النموذجى المنصورة/ ف

ن418النموذجى المنصورة/ ف

ن431النموذجى المنصورة/ ف

ن431النموذجى المنصورة/ ف

ن565النموذجى المنصورة/ ف

ن559النموذجى المنصورة/ ف

ن384النموذجى المنصورة/ ف

ن518الدنابيق/ ف

ن429الدنابيق/ ف

ن572الدنابيق/ ف

ن580الدنابيق/ ف

ن503الدنابيق/ ف

ن602الدنابيق/ ف

ن525الدنابيق/ ف

ن599الدنابيق/ ف

ن515الدنابيق/ ف

ثانالدنابيق/ ف

ن469الدنابيق/ ف

ن555الدنابيق/ ف

ن531الدنابيق/ ف

ن516الدنابيق/ ف

ن429الدنابيق/ ف

ن572الدنابيق/ ف

ن541الدنابيق/ ف

ن535الدنابيق/ ف

ن473غمر ميت/ ف

ن614غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن567غمر ميت/ ف

ن528غمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن353غمر ميت/ ف

ن529غمر ميت/ ف

ن464غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن616غمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ن557غمر ميت/ ف

ن479غمر ميت/ ف

ن377غمر ميت/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالسيد حسين يوسف رحمه186419

الدقهليةالعلمىمبصرمجاهد لطفى احمد رضوى186420

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل ابو سليمان الصادق عبد سليمان رقيه186421

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد الدين عز رميثه186422

الدقهليةالعلمىمبصرالدين محيى محمد محمد رنا186423

الدقهليةالعلمىمبصرهاشم معوض محمد رويدا186424

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد شحاته الرحمن عبد ريهام186425

الدقهليةالعلمىمبصروهبه محمد وهبه كمال زينب186426

الدقهليةالعلمىمبصرعباس معوض عالء ساميه186427

الدقهليةالعلمىمبصرسعد محمد ابراهيم سمر186428

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد الشحات ايهاب سناء186429

الدقهليةالعلمىمبصرعلى ابراهيم مصطفى شيماء186430

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى رضا عماد عصمت186431

الدقهليةالعلمىمبصرالعفيفى يحيى محمد الزهراء فاطمه186432

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى محمد حسين فاطمه186433

الدقهليةالعلمىمبصرالصمد عبد نبيه محمد فاطمه186434

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد ابراهيم الفتاح عبد فداء186435

الدقهليةالعلمىمبصرموسى حامد محمد فوزيه186436

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد السيد محاسن186437

الدقهليةالعلمىمبصرسليم السيد حمدى مروه186438

الدقهليةالعلمىمبصرغريب حسن غريب مروه186439

الدقهليةالعلمىمبصرالزعفرانى الحى عبد محمد مروه186440

الدقهليةالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد الموجود عبد مريم186441

الدقهليةالعلمىمبصرطلبه فرج عالء منار186442

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد عمرو هللا منه186443

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الفتوح ابو مصطفى هللا منه186444

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد يوسف مختار محمد منى186445

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الرازق عبد محمود مى186446

الدقهليةالعلمىمبصرالدين شرف احمد محمد وليد ناهد186447

الدقهليةالعلمىمبصرعمران احمد احمد سامح ندى186448

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم فؤاد خالد نورهان186449

الدقهليةالعلمىمبصرالوكيل مصطفى محمد نورهان186450

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد ابراهيم هاجر186451

الدقهليةالعلمىمبصرصديق حامد امجد هاجر186452

الدقهليةالعلمىمبصراحمد عرفه عادل هاجر186453

الدقهليةالعلمىمبصرالراعى احمد الحميد عبد هاجر186454

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمود محمد محمود هاجر186455

الدقهليةالعلمىمبصرعمر عيسى زغلول هللا هبه186456

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد احمد مصطفى هدير186457

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود حسان سالم هناء186458

الدقهليةالعلمىمبصرعليوه الواحد عبد ابراهيم اكرام186459

الدقهليةالعلمىمبصرفرج حسن الواحد عبد عصام امنيه186460
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ثانغمر ميت/ ف

ن477غمر ميت/ ف

ن377غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ن557غمر ميت/ ف

ن447غمر ميت/ ف

ن531غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن609غمر ميت/ ف

ن437غمر ميت/ ف

ن365غمر ميت/ ف

ن631غمر ميت/ ف

ن608غمر ميت/ ف

ن498غمر ميت/ ف

ن502غمر ميت/ ف

ن377غمر ميت/ ف

ن519غمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ن563غمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ن411غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن444غمر ميت/ ف

ن441غمر ميت/ ف

ن432غمر ميت/ ف

ن511غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ن508غمر ميت/ ف

ن551غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ن601غمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ن585يعيش ميت/ ف

ن486يعيش ميت/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6685

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةالعلمىمبصرمندور السيد حامد السيد ايمان186461

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد احمد سمير بسمله186462

الدقهليةالعلمىمبصرهيكل حسن عادل داليا186463

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد السيد مجدى داليا186464

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان سبع ابو محمود عاطف هللا رحمه186465

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه ابراهيم ابراهيم صبرى شيماء186466

الدقهليةالعلمىمبصرالعطا ابو زكى حامد احمد الزهراء فاطمه186467

الدقهليةالعلمىمبصرسنه محمد جوده صبرى فاطمه186468

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور محمد زكى محمد علياء186469

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد سبع احمد خالد منى186470

الدقهليةالعلمىمبصرزهره محمد ابراهيم محمود مصطفى اسماء186471

الدقهليةالعلمىمبصرعطا ابراهيم سليمان على االء186472

الدقهليةالعلمىمبصرالحنفى احمد فتحى اسامه امل186473

الدقهليةالعلمىمبصرصيدح ابراهيم محمد طلبه احمد اميره186474

الدقهليةالعلمىمبصرصابر طه احمد احمد ايه186475

الدقهليةالعلمىمبصربرى عطيه محمد ابراهيم محمد ايه186476

الدقهليةالعلمىمبصرزايد على محمد نجيب ايه186477

الدقهليةالعلمىمبصرالمكاوى حافظ صبرى ياسر بسمه186478

الدقهليةالعلمىمبصرالعاطى عبد السيد البارى عبد طارق حنان186479

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السباعى المحمدى المحمدى دينا186480

الدقهليةالعلمىمبصرزكيبه احمد محمد حمدى رحمه186481

الدقهليةالعلمىمبصرالدبل مصطفى السميع عبد محمد رحمه186482

الدقهليةالعلمىمبصرالدين شرف عمر الحميد عبد منير فلاير186483

الدقهليةالعلمىمبصرقمر محمد راغب مصطفى كريمه186484

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه محمد الطنطاوى الطنطاوى مريم186485

الدقهليةالعلمىمبصراللكزى ضيف حمدى ايهاب هللا منه186486

الدقهليةالعلمىمبصرالجدى على على الدين صالح ندى186487

الدقهليةالعلمىمبصرحشيش البلتاجى طه مرتضى ندى186488

الدقهليةالعلمىمبصربجع محمد الوهاب عبد العظيم عبد عصام هللا نور186489

الدقهليةالعلمىمبصرعماره صالح سعد حمدى نورهان186490

الدقهليةالعلمىمبصرالشرويدى محمد احمد صالح هاجر186491

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد سيد على محمد هدى186492

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى الحليم عبد الصمد عبد نصر هند186493

الدقهليةالعلمىمبصرالدبل مصطفى السميع عبد ياسر يسرا186494

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد محمود االء186495

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى محمد عطيه تامر الزهراء186496

الدقهليةالعلمىمبصرشريف احمد سيد عمر جمال الشيماء186497

الدقهليةالعلمىمبصربشر الوهاب عبد منير محمود ايثار186498

الدقهليةالعلمىمبصرالعجرودى الحسانين محمد محمود احمد اسماء186499

الدقهليةالعلمىمبصرالطور الحميد عبد المجيد عبد طلعت اسماء186500

الدقهليةالعلمىمبصرزهران محمد معوض رضا اميره186501

الدقهليةالعلمىمبصرالكمار على على على محمد ايه186502
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ن552يعيش ميت/ ف

راسبيعيش ميت/ ف

ن635يعيش ميت/ ف

ن392يعيش ميت/ ف

راسبيعيش ميت/ ف

ن490يعيش ميت/ ف

راسبيعيش ميت/ ف

ن593يعيش ميت/ ف

ن473يعيش ميت/ ف

ن634يعيش ميت/ ف

ن625اتميدة/ ف

ن623اتميدة/ ف

ن527اتميدة/ ف

ن637اتميدة/ ف

ن473اتميدة/ ف

ن516اتميدة/ ف

راسباتميدة/ ف

ن510اتميدة/ ف

ن526اتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن489اتميدة/ ف

ن595اتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن503اتميدة/ ف

ن536اتميدة/ ف

ن484اتميدة/ ف

ن604اتميدة/ ف

ن586اتميدة/ ف

ثاناتميدة/ ف

ن385اتميدة/ ف

ن532اتميدة/ ف

ن463اتميدة/ ف

راسباتميدة/ ف

ن637اتميدة/ ف

ثانالنور كوم/ ف

ن580النور كوم/ ف

ن565النور كوم/ ف

ن582النور كوم/ ف

ن435النور كوم/ ف

ن386النور كوم/ ف

ن485النور كوم/ ف

ن492النور كوم/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرعامر الحسينى ابراهيم الفتاح عبد دينا186503

الدقهليةالعلمىمبصرالشمسى محمد المنعم عبد محمد محمود رحاب186504

الدقهليةالعلمىمبصرهالل فرحات محمد هالل رضوى186505

الدقهليةالعلمىمبصرشعيب هالل على احمد رقيه186506

الدقهليةالعلمىمبصرجادو ابراهيم هللا عبد حمدى ساره186507

الدقهليةالعلمىمبصرجوده القرنى محمد مصطفى سهيله186508

الدقهليةالعلمىمبصرالقصيرى احمد سعد النبى عبد جمال فاطمه186509

الدقهليةالعلمىمبصرغنيم الوهاب عبد حافظ كمال فاطمه186510

الدقهليةالعلمىمبصراالدغم على على محمد فاطمه186511

الدقهليةالعلمىمبصرجمعه المنعم عبد سليم محمد مريم186512

الدقهليةالعلمىمبصربصل على محمد عمر هاشم مريم186513

الدقهليةالعلمىمبصراحمد هللا عبد محمود هالل مريم186514

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد يحيى مريم186515

الدقهليةالعلمىمبصرتوفيق محمد شاكر محمد هللا منه186516

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الجوهرى عيد عصام االء186517

الدقهليةالعلمىمبصرحسين احمد هاشم ابو كمال االء186518

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد هاشم السيد محمد االء186519

الدقهليةالعلمىمبصرموسى عزب محمد محمود االء186520

الدقهليةالعلمىمبصرالدغا الرحمن عبد احمد عدوى ناجى خلود186521

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد محمود شمس186522

الدقهليةالعلمىمبصرحسن بدوى حسن على شيماء186523

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حسن عطيه الرحمن عبد علياء186524

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد مصطفى احمد الزهراء فاطمه186525

الدقهليةالعلمىمبصرنعمه عزب على ايمن منار186526

الدقهليةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمد هللا عبد السعيد هاجر186527

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته على محمد عاطف هاجر186528

الدقهليةالعلمىمبصرحماد احمد سليمان العزيز عبد هاجر186529

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد الرفاعى السالم عبد يحيى هاجر186530

الدقهليةالعلمىمبصراسكندر محمد على سامح اسراء186531

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد حسين ابراهيم ايه186532

الدقهليةالعلمىمبصرحافظ الحميد عبد يحى اسالم ايمان186533

الدقهليةالعلمىمبصرالملطى على فوزى السيد توفيق ايمان186534

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عطيه ماهر عطيه بسمه186535

الدقهليةالعلمىمبصرمبروك جمعه ابراهيم محمد بهيه186536

الدقهليةالعلمىمبصرالعشماوى محمد جوده حازم تقوى186537

الدقهليةالعلمىمبصرالرحيم عبد حسن على حسن حبيبه186538

الدقهليةالعلمىمبصرالشافعى السيد عادل حسناء186539

الدقهليةالعلمىمبصرهيكل سالمه صالح دعاء186540

الدقهليةالعلمىمبصرعبده الحميد عبد عبده سامح رضوى186541

الدقهليةالعلمىمبصرحريز الرحمن عبد محمد محمود ريم186542

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل محمود المحسن عبد السيد سلمى186543

الدقهليةالعلمىمبصربندارى محمد السيد محمد شيماء186544
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ن506النور كوم/ ف

ن585النور كوم/ ف

ن548النور كوم/ ف

ن530النور كوم/ ف

ن589النور كوم/ ف

ن475النور كوم/ ف

ن392النور كوم/ ف

ن582النور كوم/ ف

ن401النور كوم/ ف

ن393النور كوم/ ف

ن467النور كوم/ ف

ثانالنور كوم/ ف

ن529النور كوم/ ف

ثانالنور كوم/ ف

ن626بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن558بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن558بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن471بالدقهلية الرحمانية/ ف

ثانبالدقهلية الرحمانية/ ف

راسببالدقهلية الرحمانية/ ف

ن438بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن524بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن558بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن578بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن553بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن593بالدقهلية الرحمانية/ ف

ن399بالدقهلية الرحمانية/ ف

ثانبالدقهلية الرحمانية/ ف

ن426االشراف تفهنا/ ف

ن626االشراف تفهنا/ ف

ن468االشراف تفهنا/ ف

ن425االشراف تفهنا/ ف

ن468االشراف تفهنا/ ف

راسباالشراف تفهنا/ ف

ن460االشراف تفهنا/ ف

راسباالشراف تفهنا/ ف

ثاناالشراف تفهنا/ ف

ن475االشراف تفهنا/ ف

راسباالشراف تفهنا/ ف

ن437االشراف تفهنا/ ف

ن511االشراف تفهنا/ ف

ثاناالشراف تفهنا/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرمتولى منصور السعيد عزه186545

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى منصور السعيد عزيزه186546

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الزمزمى صفوت الزمزمى فاتن186547

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد توفيق احمد فاطمه186548

الدقهليةالعلمىمبصرقرقر الدسوقى ابراهيم على احمد الزهراء فاطمه186549

الدقهليةالعلمىمبصرالمقدام الجواد عبد السيد محمد فاطمه186550

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمود محمود احمد مريم186551

الدقهليةالعلمىمبصرمبروك جمعه ابراهيم محمد مريم186552

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عقل عربى خالد منار186553

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد سند على وليد منار186554

الدقهليةالعلمىمبصرالعنين ابو الحميد عبد احمد مى186555

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى السيد حامد حماده ندى186556

الدقهليةالعلمىمبصرخضر محمد محمد عادل ندى186557

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد على هللا عبد محسن ندى186558

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد ابراهيم اسماعيل نورهان186559

الدقهليةالعلمىمبصريوسف بسيونى رفعت بسيونى نورهان186560

الدقهليةالعلمىمبصرخضر الفتاح عبد المجيد عبد وجيه نورهان186561

الدقهليةالعلمىمبصرسالم محمود مصطفى احمد هاجر186562

الدقهليةالعلمىمبصراحمد نجيب محمد ايمن هاجر186563

الدقهليةالعلمىمبصرشبانه ابو الشحات محمد هدى186564

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد عمر جوده مصطفى هند186565

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى المحسن عبد امين عادل ياسمين186566

الدقهليةالعلمىمبصرعيد عطيه هللا عبد عاطف ياسمين186567

الدقهليةالعلمىمبصراحمد توفيق الفتاح عبد مجدى امنيه186568

الدقهليةالعلمىمبصرفضه ابراهيم محمد ابراهيم االء186569

الدقهليةالعلمىمبصرفضه ابراهيم محمد ابراهيم اسراء186570

الدقهليةالعلمىمبصراحمد حسن الخزامى السيد امال186571

الدقهليةالعلمىمبصرالعفيفى عبده السيد مسلم ابو ايمان186572

الدقهليةالعلمىمبصرموسى احمد محمد عادل رحمه186573

الدقهليةالعلمىمبصرالمطلب عبد حلمى محمد زينب186574

الدقهليةالعلمىمبصرالخولى محمد حسن وجدى سميه186575

الدقهليةالعلمىمبصرالبحراوى السعودى محمد ابراهيم سهيله186576

الدقهليةالعلمىمبصربشناق عامر مختار عالء سهيله186577

الدقهليةالعلمىمبصرهاشم الخالق عبد على عالء ضحى186578

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه سليم فوزى سليم فاطمه186579

الدقهليةالعلمىمبصرالعو محمد امين المجيد عبد مصطفى فاطمه186580

الدقهليةالعلمىمبصرالشاعر حسن الرازق عبد الدين عماد مروه186581

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ابو محمد السعود ابو المنعم عبد رضا مريم186582

الدقهليةالعلمىمبصرعيسى عبده عيسى محمد مريم186583

الدقهليةالعلمىمبصرالشرقاوى المجيد عبد عطيه المجيد عبد ندى186584

الدقهليةالعلمىمبصرالجوهرى محمد حسن الفتاح عبد هدى186585

الدقهليةالعلمىمبصرالشافعى اللطيف عبد محمد مصطفى هناء186586
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ن572االشراف تفهنا/ ف

ن572االشراف تفهنا/ ف

ن621االشراف تفهنا/ ف

راسباالشراف تفهنا/ ف

ن536االشراف تفهنا/ ف

ن543االشراف تفهنا/ ف

ن440االشراف تفهنا/ ف

راسباالشراف تفهنا/ ف

ن570االشراف تفهنا/ ف

ن548االشراف تفهنا/ ف

ن507االشراف تفهنا/ ف

ن525االشراف تفهنا/ ف

ثاناالشراف تفهنا/ ف

ن507االشراف تفهنا/ ف

ن434االشراف تفهنا/ ف

ن535االشراف تفهنا/ ف

ن449االشراف تفهنا/ ف

ن454االشراف تفهنا/ ف

ن497االشراف تفهنا/ ف

ن529االشراف تفهنا/ ف

ن574االشراف تفهنا/ ف

ن454االشراف تفهنا/ ف

ن583االشراف تفهنا/ ف

ن430اوليلة/ ف

ن488اوليلة/ ف

ن509اوليلة/ ف

ن413اوليلة/ ف

ن582اوليلة/ ف

ن423اوليلة/ ف

راسباوليلة/ ف

ن411.5اوليلة/ ف

ن486اوليلة/ ف

ن489اوليلة/ ف

ن393اوليلة/ ف

ثاناوليلة/ ف

ن429اوليلة/ ف

ن488اوليلة/ ف

ن519اوليلة/ ف

ن620اوليلة/ ف

ن415اوليلة/ ف

ن527اوليلة/ ف

ن450اوليلة/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرعدس متولى ابراهيم جمال وفاء186587

الدقهليةالعلمىمبصرالمجد ابو عبده سمير ايمن يمنى186588

الدقهليةالعلمىمبصرشريف احمد جبر محمد احمد اسماء186589

الدقهليةالعلمىمبصرالعال ابو الهلباوى محمد صابر الشيماء186590

الدقهليةالعلمىمبصرخليل ابراهيم الشحات ابراهيم امانى186591

الدقهليةالعلمىمبصرشهاب قنديل محمد البارى عبد امل186592

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل البارى عبد الزنفلى حامد امنيه186593

الدقهليةالعلمىمبصرمسعد عباس محمد هانى اميره186594

الدقهليةالعلمىمبصرامنه يوسف السعيد سليمان بسمه186595

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى العزيز عبد محمد مصطفى رشا186596

الدقهليةالعلمىمبصرموسى اللطيف عبد مصطفى العزيز عبد راندا186597

الدقهليةالعلمىمبصرالنادى محمد الفتاح عبد عبده شروق186598

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى احمد الشربينى خيرى عزه186599

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الغفار عبد الستار عبد ياسر مروه186600

الدقهليةالعلمىمبصرامنه محمد يوسف السيد على نها186601

الدقهليةالعلمىمبصرعجينه العوضى محمد محمد عالء ياسمين186602

الدقهليةالعلمىمبصرالجوهرى الحميد عبد ابراهيم محمد ياسمين186603

الدقهليةالعلمىمبصرالشيخ على الرازق عبد محمود يمنى186604

الدقهليةالعلمىمبصرعوض حافظ فتحى حافظ نيره186605

الدقهليةالعلمىمبصرسعيد محمد ابراهيم محمد ايه186606

الدقهليةالعلمىمبصرالنمر محمد موسى عبده محمد ايمان186607

الدقهليةالعلمىمبصرزارع حسن سمير بسمله186608

الدقهليةالعلمىمبصرزارع احمد سيد الحى عبد احمد دعاء186609

الدقهليةالعلمىمبصرالصعيدى هللا فتح الوهاب عبد رحاب186610

الدقهليةالعلمىمبصرهرجه ابو هللا عبد شحاته محمد نرمين186611

الدقهليةالعلمىمبصرسرى حسن حسن حسن هاجر186612

الدقهليةالعلمىمبصرالشحات عبده النبوى محمود هاجر186613

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد احمد اسامه هدير186614

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين محمد حسانين وليد االء186615

الدقهليةالعلمىمبصرنوفل القادر عبد هارون عصام احسان186616

الدقهليةالعلمىمبصراحمد لطفى عماد هللا منه186617

الدقهليةالعلمىمبصرشريف سالمه امين سالمه نسمه186618

الدقهليةالعلمىمبصرالنبوى الفتاح عبد احمد اسراء186619

الدقهليةالعلمىمبصرعمر ابراهيم محمد اسالم اسراء186620

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود طنطاوى محمد رضا اسراء186621

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد المقصود عبد محمد اسراء186622

الدقهليةالعلمىمبصرصالح الوهيدى البغدادى اسماء186623

الدقهليةالعلمىمبصرالتابعى على العزب اسماء186624

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد انور اسماء186625

الدقهليةالعلمىمبصرتركى السيد احمد رضا اسماء186626

الدقهليةالعلمىمبصرسليم احمد سيد محمد محمد اسماء186627

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد نجم محمد اسماء186628
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ن644اوليلة/ ف

ن550اوليلة/ ف

ن539دماص/ ف

ن580دماص/ ف

ن485دماص/ ف

ن502دماص/ ف

ن428دماص/ ف

ن542دماص/ ف

ثاندماص/ ف

ن410دماص/ ف

ن596دماص/ ف

ثاندماص/ ف

ثاندماص/ ف

ن617دماص/ ف

ن518دماص/ ف

ن489دماص/ ف

ن605دماص/ ف

ن559دماص/ ف

ن606دماص/ ف

راسبسنفا/ ف

ن478سنفا/ ف

راسبسنفا/ ف

ن481سنفا/ ف

ثانسنفا/ ف

ن539سنفا/ ف

ثانسنفا/ ف

ن583سنفا/ ف

ثانسنفا/ ف

ن393هالل الشيخ كفر/ ف

ن608هالل الشيخ كفر/ ف

ن583هالل الشيخ كفر/ ف

ن638هالل الشيخ كفر/ ف

ن635السنبالوين/ ف

ن506السنبالوين/ ف

ن626السنبالوين/ ف

ن451السنبالوين/ ف

ن609السنبالوين/ ف

ن628السنبالوين/ ف

ن443السنبالوين/ ف

ن592السنبالوين/ ف

ن482السنبالوين/ ف

ن529السنبالوين/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالصاوى على الصاوى اسالم186629

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد فرحات السيد االء186630

الدقهليةالعلمىمبصرموسى موسى على جمعه االء186631

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السنوسى صبرى هانى االء186632

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم غريب محمد الزهراء186633

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم شوقى رضا امانى186634

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد محمد السعيد امل186635

الدقهليةالعلمىمبصرالعنانى محمد الحليم عبد عابد امنيه186636

الدقهليةالعلمىمبصرعلى شعبان احمد ايه186637

الدقهليةالعلمىمبصربكرى ابراهيم سعيد ايه186638

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد زكريا على ايه186639

الدقهليةالعلمىمبصرالمنعم عبد البارى عبد هللا عوض ايه186640

الدقهليةالعلمىمبصرحسين محمود شعبان بشرى186641

الدقهليةالعلمىمبصرالخبيرى محمد ابراهيم حسن جهاد186642

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد محمود نادر دعاء186643

الدقهليةالعلمىمبصرحسين محمد الغنى عبد محمد ريهام186644

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه حسن محمود زينب186645

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم حموده عبده محمد ساره186646

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد ابراهيم ساميه186647

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد مراد خالد سدره186648

الدقهليةالعلمىمبصرهللا جاد سهرى ابراهيم سعاد186649

الدقهليةالعلمىمبصريوسف عزاز محمد يوسف سعاد186650

الدقهليةالعلمىمبصرحسن احمد السيد ضحى186651

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد عطاء186652

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد محمد فاطمه186653

الدقهليةالعلمىمبصرحسين الكريم عبد مصطفى فاطمه186654

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد سمير حازم كريمه186655

الدقهليةالعلمىمبصرالعشرى اللطيف عبد حازم فكرى مروه186656

الدقهليةالعلمىمبصرالخبيرى محمد مظهر مروه186657

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد ابراهيم ايهاب مريم186658

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود الرحمن عبد مريم186659

الدقهليةالعلمىمبصرالمغربى محمد احمد محسن مريم186660

الدقهليةالعلمىمبصرالعدوى اسماعيل محمد محمد مريم186661

الدقهليةالعلمىمبصرالسعدنى ابراهيم محمود محمد مريم186662

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود المتولى محمود مريم186663

الدقهليةالعلمىمبصرالجناينى البيومى هارون مريم186664

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمود يحى مريم186665

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى على حموده محمد هللا منه186666

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حلمى محمود ايمن مها186667

الدقهليةالعلمىمبصرحسن العال عبد حسين خالد مى186668

الدقهليةالعلمىمبصرعبده رمضان محمد نورهان186669

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد احمد نيره186670
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ن514السنبالوين/ ف

ن459السنبالوين/ ف

ن528السنبالوين/ ف

ن492السنبالوين/ ف

ن529السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن487السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن500السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن410السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن580السنبالوين/ ف

ن576السنبالوين/ ف

ن404السنبالوين/ ف

ن470السنبالوين/ ف

ن553السنبالوين/ ف

ن408السنبالوين/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

ن415السنبالوين/ ف

ن596السنبالوين/ ف

ن529السنبالوين/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن516السنبالوين/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

ن611السنبالوين/ ف

ن470السنبالوين/ ف

ن526السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن608السنبالوين/ ف

ن381السنبالوين/ ف

ن374السنبالوين/ ف

ن544السنبالوين/ ف

راسبالسنبالوين/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرمحمد رمضان شوقى زكريا نيره186671

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد فاروق ابراهيم هاجر186672

الدقهليةالعلمىمبصرالخبير عبد ممدوح ثروت هاجر186673

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل المرسى محمود ناصر هاجر186674

الدقهليةالعلمىمبصرعرفه ابراهيم ابراهيم منصور هاله186675

الدقهليةالعلمىمبصرنويجى السيد طه اسعد ياسمين186676

الدقهليةالعلمىمبصرعابدين محمد احمد محمد ياسمين186677

الدقهليةالعلمىمبصرطلبه محمد احمد اسراء186678

الدقهليةالعلمىمبصراحمد اسماعيل عوض اسماعيل اسيه186679

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد السيد ايه186680

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى عرفه محمد ايه186681

الدقهليةالعلمىمبصرحسنين طه حسنى خديجه186682

الدقهليةالعلمىمبصرالباز شعبان ممدوح دينا186683

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عوض محمد احمد رحمه186684

الدقهليةالعلمىمبصرفرحات المنسى صبرى انور ساره186685

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عوض على مصطفى سلمى186686

الدقهليةالعلمىمبصروهبه محمد وهبه سلمى186687

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد المتولى محمد سمر186688

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد البديع عبد حسانين شيماء186689

الدقهليةالعلمىمبصرالحسينى محمد محمود شيماء186690

الدقهليةالعلمىمبصرهاشم احمد ابراهيم اشرف فاطمه186691

الدقهليةالعلمىمبصرتمراز ابراهيم مصطفى مريم186692

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم المقصود عبد السيد حامد اسماء186693

الدقهليةالعلمىمبصردبور محمود هللا عبد جعفر اسماء186694

الدقهليةالعلمىمبصرمرعى اللطيف عبد احمد صبحى اسماء186695

الدقهليةالعلمىمبصرحسن عثمان شعبان محمد اسماء186696

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد السعيد احمد الزهراء186697

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد القادر عبد الدسوقى احمد امل186698

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان محمد محمد حسام امنيه186699

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الباز السعيد رضا ايه186700

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد محمود ايه186701

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته القادر عبد احمد اسراء186702

الدقهليةالعلمىمبصرالعزب محمد سعد اسراء186703

الدقهليةالعلمىمبصررمضان طه رمضان طه اسراء186704

الدقهليةالعلمىمبصرالمقصود عبد ليل محمد بشرى186705

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد صبيح السالم عبد خلود186706

الدقهليةالعلمىمبصرالعشماوى نجا العشماوى ياسر رحاب186707

الدقهليةالعلمىمبصربدر الجليل عبد قاسم فتحى سميه186708

الدقهليةالعلمىمبصرالرخاوى حسن بلبل سامى سهيله186709

الدقهليةالعلمىمبصرجاد الهادى عبد السعيد عبده شيماء186710

الدقهليةالعلمىمبصراحمد حسن على حسن عائشه186711

الدقهليةالعلمىمبصرفوده احمد امين محمد عزيزه186712
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ن460السنبالوين/ ف

ن382السنبالوين/ ف

ن377السنبالوين/ ف

ن529السنبالوين/ ف

ن462السنبالوين/ ف

ن452السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن379الزهايرة/ ف

ن502الزهايرة/ ف

ن390الزهايرة/ ف

ن625الزهايرة/ ف

ن540الزهايرة/ ف

ثانالزهايرة/ ف

ن467الزهايرة/ ف

ن611الزهايرة/ ف

ن450الزهايرة/ ف

ن563الزهايرة/ ف

ن368الزهايرة/ ف

ن462الزهايرة/ ف

ن491الزهايرة/ ف

ن581الزهايرة/ ف

ن577الزهايرة/ ف

ن526شبراهور/ ف

راسبشبراهور/ ف

ن634شبراهور/ ف

ن432شبراهور/ ف

ن576شبراهور/ ف

ن519شبراهور/ ف

ن438شبراهور/ ف

ن593شبراهور/ ف

ن431شبراهور/ ف

راسبشبراهور/ ف

ن573شبراهور/ ف

ن413شبراهور/ ف

ن578شبراهور/ ف

راسبشبراهور/ ف

ثانشبراهور/ ف

ن475شبراهور/ ف

ن534شبراهور/ ف

ن524شبراهور/ ف

ن512شبراهور/ ف

ن593شبراهور/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرموسى الجليل عبد رمضان حسن غاده186713

الدقهليةالعلمىمبصرجاد على ابراهيم ياسر الزهراء فاطمه186714

الدقهليةالعلمىمبصرمطاوع محمد حسن محمد كريمه186715

الدقهليةالعلمىمبصريونس احمد المؤمن عبد احمد منى186716

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد جاد السعيد المنعم عبد مروه186717

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد جاد السعيد المنعم عبد مريم186718

الدقهليةالعلمىمبصرحماد عبده حليم السيد مى186719

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد فايز العزيز عبد عمر ناهد186720

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى هالل جالل نجالء186721

الدقهليةالعلمىمبصراالمام المعطى عبد محمد جالل نورا186722

الدقهليةالعلمىمبصرسعودى سعد على هشام نورا186723

الدقهليةالعلمىمبصرمفيد الهادى عبد هانى نورهان186724

الدقهليةالعلمىمبصررزق السيد محمد محمود نهله186725

الدقهليةالعلمىمبصردبور النبى حسب على حمدى بليغ هاجر186726

الدقهليةالعلمىمبصرحماد حامد محفوظ فخرى هاجر186727

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الطنطاوى المعاطى ابو ماهر هدى186728

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى جمعه الطنطاوى ياسمين186729

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد الشحات اروى186730

الدقهليةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد اللطيف عبد اسراء186731

الدقهليةالعلمىمبصرفهمى احمد ثروت اسماء186732

الدقهليةالعلمىمبصرالحسينى مصطفى حسين اسماء186733

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الباز خالد اسماء186734

الدقهليةالعلمىمبصرعبده محمد محمود اميره186735

الدقهليةالعلمىمبصرالبهنساوى محمد محمد ايمان186736

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل محمد حسن حسناء186737

الدقهليةالعلمىمبصرالمقصود عبد على طارق حنان186738

الدقهليةالعلمىمبصرعلى اسماعيل خالد زكيه186739

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد فرحات الناصر عبد رواء186740

الدقهليةالعلمىمبصرحامد عيسى محمد سهيله186741

الدقهليةالعلمىمبصررمضان معوض احمد الشيماء186742

الدقهليةالعلمىمبصرالبدوى السيد ياقوت شيماء186743

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى فوزى عيد فاطمه186744

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمود منير فاطمه186745

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الرازق عبد ابراهيم مريم186746

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الكريم عبد مصطفى مريم186747

الدقهليةالعلمىمبصرالعنين ابو محمود السيد حمدى اسراء186748

الدقهليةالعلمىمبصريوسف حامد محمد عالء اسراء186749

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم نصر زكى كمال اسراء186750

الدقهليةالعلمىمبصرمنير احمد السيد اسماء186751

الدقهليةالعلمىمبصراحمد حسن رفعت صبحى اسماء186752

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حسن فتحى صالح اسماء186753

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل على كمال احمد اميره186754
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ثانشبراهور/ ف

ن537شبراهور/ ف

ن564.5شبراهور/ ف

ن417شبراهور/ ف

ن610شبراهور/ ف

ن627شبراهور/ ف

ن459شبراهور/ ف

ن583شبراهور/ ف

ن503شبراهور/ ف

ثانشبراهور/ ف

ن568شبراهور/ ف

ن426شبراهور/ ف

ن463شبراهور/ ف

ن401شبراهور/ ف

ن530شبراهور/ ف

ن533شبراهور/ ف

ن515شبراهور/ ف

ن439البالمون/ ف

راسبالبالمون/ ف

ن607البالمون/ ف

راسبالبالمون/ ف

ن580البالمون/ ف

ن543البالمون/ ف

ن508البالمون/ ف

راسبالبالمون/ ف

ن510البالمون/ ف

ثانالبالمون/ ف

ن418البالمون/ ف

راسبالبالمون/ ف

ن532البالمون/ ف

ن619البالمون/ ف

ن448البالمون/ ف

ن509البالمون/ ف

ن456البالمون/ ف

ن497البالمون/ ف

ن475الحصاينة/ ف

ن434الحصاينة/ ف

ن373الحصاينة/ ف

ن522الحصاينة/ ف

ن538الحصاينة/ ف

ن548الحصاينة/ ف

ن392الحصاينة/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالمقصود عبد السميع عبد على ايه186755

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى منصور حسن طه بسمه186756

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى حسن فوزى خالد خلود186757

الدقهليةالعلمىمبصررحمه ابراهيم الشحات حماده رحاب186758

الدقهليةالعلمىمبصرسالم طلبه سالم محمد ساره186759

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الحليم عبد عاطف سماح186760

الدقهليةالعلمىمبصرفوده البيومى عباس رضا عزه186761

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه يوسف سالمه مريم186762

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو اللطيف عبد عنتر منار186763

الدقهليةالعلمىمبصرالرحيم عبد حافظ امين ابراهيم امين منى186764

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى ابراهيم هللا عبد عصام نها186765

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمود الصاوى شعبان ياسمين186766

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الجميل عوض جميل اسماء186767

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد الدين حسام امنيه186768

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو عبده النجا ابو وائل اسماء186769

الدقهليةالعلمىمبصرحامد طه السيد اسراء186770

الدقهليةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد فتحى خالد اسراء186771

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم ايمن محمد ايمان186772

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو عبده النجا ابو وائل ايمان186773

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى شحاته طلبه السيد ريم186774

الدقهليةالعلمىمبصرسالم على محمد رحمه186775

الدقهليةالعلمىمبصرالمعطى عبد عوض محمد زهراء186776

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو احمد على رضا سعاد186777

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد جميل احمد ياسر ساره186778

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الغنى عبد احمد ياسر سناء186779

الدقهليةالعلمىمبصرعلى القادر عبد حسن رضا عبير186780

الدقهليةالعلمىمبصرعلى ادريس عوض عادل نرمين186781

الدقهليةالعلمىمبصراحمد رجب محمد عادل ندى186782

الدقهليةالعلمىمبصرعلى على محمود نانسى186783

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه يوسف فرحات حشمت هدى186784

الدقهليةالعلمىمبصروهبه نور الخضر هانى االء186785

الدقهليةالعلمىمبصرسلطان حسن فهمى محمد ايمن امال186786

الدقهليةالعلمىمبصرسعد احمد محمد احمد امانى186787

الدقهليةالعلمىمبصرحميا ابراهيم الفتاح عبد على اميره186788

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد اللطيف عبد السيد ايه186789

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد زكريا السيد بسمه186790

الدقهليةالعلمىمبصرالششتاوى نبيه احمد السيد حنان186791

الدقهليةالعلمىمبصروهدان العزيز عبد مصطفى ايهاب دنيا186792

الدقهليةالعلمىمبصرعلى هارون احمد سعد دينا186793

الدقهليةالعلمىمبصرعنتر الفتاح عبد عاطف زينب186794

الدقهليةالعلمىمبصرالطنبولى محمد امين مصطفى جمال سحر186795

الدقهليةالعلمىمبصراحمد طه حموده صالح سحر186796
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ن367الحصاينة/ ف

ن635الحصاينة/ ف

ن390الحصاينة/ ف

ن381الحصاينة/ ف

ن534الحصاينة/ ف

ن420الحصاينة/ ف

ن629الحصاينة/ ف

ن549الحصاينة/ ف

ثانالحصاينة/ ف

ن397الحصاينة/ ف

ثانالحصاينة/ ف

ن532الحصاينة/ ف

ن560الوسطى ديو/ ف

ن519الوسطى ديو/ ف

ن563الوسطى ديو/ ف

ن619الوسطى ديو/ ف

ن570الوسطى ديو/ ف

راسبالوسطى ديو/ ف

ن561الوسطى ديو/ ف

ن511الوسطى ديو/ ف

ن598الوسطى ديو/ ف

ن618الوسطى ديو/ ف

ن492الوسطى ديو/ ف

ن567الوسطى ديو/ ف

ن590الوسطى ديو/ ف

ن417الوسطى ديو/ ف

ن540الوسطى ديو/ ف

ن387الوسطى ديو/ ف

ن544الوسطى ديو/ ف

ن551الوسطى ديو/ ف

ن395الكبرى طنبول/ ف

ن395الكبرى طنبول/ ف

ن619الكبرى طنبول/ ف

ن612الكبرى طنبول/ ف

ثانالكبرى طنبول/ ف

ن444الكبرى طنبول/ ف

راسبالكبرى طنبول/ ف

ن382الكبرى طنبول/ ف

ن606الكبرى طنبول/ ف

ثانالكبرى طنبول/ ف

ن560الكبرى طنبول/ ف

ن629الكبرى طنبول/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد محمد عبده احمد طارق شذا186797

الدقهليةالعلمىمبصرضباشه محمد الهادى محمد الحميد عبد شمس186798

الدقهليةالعلمىمبصرطه حسين فتحى سالم شيماء186799

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد البرعى حسن فاطمه186800

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى حسنين احمد خيرت فاطمه186801

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد السعيد عثمان ابراهيم مريم186802

الدقهليةالعلمىمبصرحموده محمد سمير محمد منى186803

الدقهليةالعلمىمبصرهالل رمضان حسن جمعه ناصر ناهد186804

الدقهليةالعلمىمبصرشعبان السيد على محمود هللا عبد نسمه186805

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى ابراهيم السيد جيهان186806

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد المقصود عبد محمد فاطمه186807

الدقهليةالعلمىمبصرالطاهر محمد محمد المهدى نجاه186808

الدقهليةالعلمىمبصرالحليم عبد ابراهيم عطيه ناديه186809

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد محمد ناصر ندى186810

الدقهليةالعلمىمبصرنبهان محمد احمد امل186811

الدقهليةالعلمىمبصرحسن نبهان محمد نبهان اسماء186812

الدقهليةالعلمىمبصرخشان بدوى محمد الحكيم عبد ايمان186813

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى احمد شكرى شوقى سماح186814

الدقهليةالعلمىمبصرشحتو موسى عوض خالد فاطمه186815

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد الحى عبد طلعت رفعت فاطمه186816

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد احمد محمد فرج منار186817

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم حمدى ابراهيم نورا186818

الدقهليةالعلمىمبصرنبهان محمد حسن ناهد186819

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى بكر محمد نادين186820

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ابراهيم سمير اسراء186821

الدقهليةالعلمىمبصراحمد احمد محمد اسراء186822

الدقهليةالعلمىمبصربسيونى احمد عادل اميره186823

الدقهليةالعلمىمبصرالمقصود عبد العزيز عبد احمد ايه186824

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمود رمضان ايمان186825

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد محمد مصطفى ايمان186826

الدقهليةالعلمىمبصرصادق الشافى عبد غريب دعاء186827

الدقهليةالعلمىمبصرعوض سعد هللا عبد دينا186828

الدقهليةالعلمىمبصرالرازق عبد البديع عبد محمد دنيا186829

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عوض سعد اشرف زينب186830

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد احمد الهادى محمد السيد رنيم186831

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه على ابراهيم عزت ريم186832

الدقهليةالعلمىمبصرمجاهد الهادى عبد مجاهد سحر186833

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد جمعه سمير سميه186834

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمد شيماء186835

الدقهليةالعلمىمبصرعلى صالح ابراهيم احمد فاطمه186836

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عبده رمضان فاطمه186837

الدقهليةالعلمىمبصرعلى احمد محمود ايمن مروه186838
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ثانالكبرى طنبول/ ف

ن390الكبرى طنبول/ ف

ثانالكبرى طنبول/ ف

ثانالكبرى طنبول/ ف

ثانالكبرى طنبول/ ف

ن484الكبرى طنبول/ ف

ن514الكبرى طنبول/ ف

ن551الكبرى طنبول/ ف

ثانالكبرى طنبول/ ف

ن453الحجايزة/ ف

ن523الحجايزة/ ف

ثانالحجايزة/ ف

ن587الحجايزة/ ف

ن518الحجايزة/ ف

ن556االرومان/ ف

ن563االرومان/ ف

ن476االرومان/ ف

ن547االرومان/ ف

ن588االرومان/ ف

ن531االرومان/ ف

ن537االرومان/ ف

ن473االرومان/ ف

ن525االرومان/ ف

ن639االرومان/ ف

ن448العزاوى/ ف

ن436العزاوى/ ف

ن624العزاوى/ ف

ن345العزاوى/ ف

ن425العزاوى/ ف

ن483العزاوى/ ف

ن596العزاوى/ ف

ن510العزاوى/ ف

ن435العزاوى/ ف

ن552العزاوى/ ف

ن573العزاوى/ ف

ن419العزاوى/ ف

ن513العزاوى/ ف

ن563العزاوى/ ف

ثانالعزاوى/ ف

ن616العزاوى/ ف

ن427العزاوى/ ف

ن393العزاوى/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد شعبان ياسمين186839

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد محمد هللا عبد جمال اروى186840

الدقهليةالعلمىمبصرالواحد عبد احمد محمود االء186841

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عامر حماده ايمان186842

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم البسمى محمد بسمه186843

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ماجد احمد خلود186844

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد محمود حامد رحاب186845

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد الشحات لمياء186846

الدقهليةالعلمىمبصرفرحات احمد رمضان مريم186847

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور الواحد عبد طاهر مروه186848

الدقهليةالعلمىمبصرفرج فرحات المعطى عبد رمضان منار186849

الدقهليةالعلمىمبصرحسين السيد جابر السيد نورا186850

الدقهليةالعلمىمبصرصادق احمد سامى اسماء186851

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم طاهر نعيم اسماء186852

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل محمد مصطفى ايمن امنيه186853

الدقهليةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد الفتاح عبد امنيه186854

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمود محمد مصطفى ايمان186855

الدقهليةالعلمىمبصركسبان محمد ابراهيم فاطمه186856

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم يوسف محمد ماهر كريمه186857

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى عثمان محمد منى186858

الدقهليةالعلمىمبصرشادى عطيه طه محمود ناديه186859

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه عماره السيد الغنى عبد ندا186860

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد الشافعى الحميد عبد منصور هانم186861

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمود رضا الشيماء186862

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود السيد محسن اميره186863

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد هللا عبد الغنى عبد امينه186864

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ابراهيم حمدى ساره186865

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمود احمد سالى186866

الدقهليةالعلمىمبصرخميس هللا عبد عاطف فاطمه186867

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حسن السيد حسن مريم186868

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد محمود نرمين186869

الدقهليةالعلمىمبصرشعبان صبحى عادل ايه186870

الدقهليةالعلمىمبصرشهيب السيد احمد طه خالد دنيا186871

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى الغريب حسين مصطفى رحمه186872

الدقهليةالعلمىمبصرخليل محمد محمود اسالم زينب186873

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود فايز ربيع عايده186874

الدقهليةالعلمىمبصرقرمد على الظاهر عبد الدسوقى فاطمه186875

الدقهليةالعلمىمبصرالخولى ابراهيم على هشام ليلى186876

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى العظيم عبد السيد مريم186877

الدقهليةالعلمىمبصرصالح هللا عبد السيد ياسر ندى186878

الدقهليةالعلمىمبصرعيد على الطنطاوى حمدى نيفين186879

الدقهليةالعلمىمبصرالمسلمانى احمد السيد حسين هاجر186880
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ن634العزاوى/ ف

ن597االمين عبد كفر/ ف

ن511االمين عبد كفر/ ف

ن569االمين عبد كفر/ ف

ن602االمين عبد كفر/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ن572االمين عبد كفر/ ف

ن543االمين عبد كفر/ ف

ن535االمين عبد كفر/ ف

ن439االمين عبد كفر/ ف

ن550االمين عبد كفر/ ف

ن579االمين عبد كفر/ ف

ثانطهواى/ ف

ن566طهواى/ ف

ثانطهواى/ ف

ثانطهواى/ ف

ن536طهواى/ ف

ثانطهواى/ ف

ن611طهواى/ ف

ن558طهواى/ ف

ن596طهواى/ ف

ن411طهواى/ ف

ثانطهواى/ ف

ن428المقاطعة/ ف

ن562المقاطعة/ ف

ن451المقاطعة/ ف

ن553المقاطعة/ ف

ن481المقاطعة/ ف

ن440المقاطعة/ ف

ن544المقاطعة/ ف

ن450المقاطعة/ ف

ن634النموذجى السنبالوين/ ف

ثانالنموذجى السنبالوين/ ف

ثانالنموذجى السنبالوين/ ف

ن442النموذجى السنبالوين/ ف

ثانالنموذجى السنبالوين/ ف

ن613النموذجى السنبالوين/ ف

ثانالنموذجى السنبالوين/ ف

ن432النموذجى السنبالوين/ ف

راسبالنموذجى السنبالوين/ ف

ثانالنموذجى السنبالوين/ ف

ن507النموذجى السنبالوين/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرعنان هاشم احمد فرحات ابرار186881

الدقهليةالعلمىمبصرالقوى عبد سيد سعد استشهاد186882

الدقهليةالعلمىمبصرالمسعد الفتاح عبد مسعد ايمن اسراء186883

الدقهليةالعلمىمبصريونس على عواد محمد اسراء186884

الدقهليةالعلمىمبصرسلمان محمد محمد السيد اسماء186885

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد مصطفى حافظ محمد اسماء186886

الدقهليةالعلمىمبصرالمكارم ابو وجيه محمد هانى الزهراء186887

الدقهليةالعلمىمبصرالنبى عبد سليمان على عثمان امينه186888

الدقهليةالعلمىمبصرالعايدى عبده ابراهيم احمد اميره186889

الدقهليةالعلمىمبصرالبر عبد احمد الششتاوى اسامه ايمان186890

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى على احمد هالل ايمان186891

الدقهليةالعلمىمبصرموسى ابراهيم محمد ابراهيم ايه186892

الدقهليةالعلمىمبصروالى احمد السيد على السيد ايه186893

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عباس مصطفى رضا ايه186894

الدقهليةالعلمىمبصرصالح محمد مصطفى السميع عبد ايه186895

الدقهليةالعلمىمبصرالعشماوى ابراهيم محمد نعيم بسمه186896

الدقهليةالعلمىمبصرهللا سعد المحمدى سعد خلود186897

الدقهليةالعلمىمبصرالزناتى الزناتى محمد دعاء186898

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد ابراهيم رضا رحاب186899

الدقهليةالعلمىمبصرالصعيدى سليم محمد وليد رحمه186900

الدقهليةالعلمىمبصرهللا حيا على العيسوى على رشا186901

الدقهليةالعلمىمبصرالشعراوى صادق عاشور خالد رضوى186902

الدقهليةالعلمىمبصرمأمون محمود محمود رقيه186903

الدقهليةالعلمىمبصرالطيب ابو الحليم عبد اسامه روان186904

الدقهليةالعلمىمبصرحجاز ابراهيم طه موسى ريم186905

الدقهليةالعلمىمبصرالخشب عبده حمدان رمضان ساره186906

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد الموافى مصطفى طارق ساره186907

الدقهليةالعلمىمبصرحليمه ابو حسبو معروف ساره186908

الدقهليةالعلمىمبصربدوى عارف محمد محمد سعاد186909

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد خالد الشافعى سلمى186910

الدقهليةالعلمىمبصرتركى محمد احمد حسين محمد سهيله186911

الدقهليةالعلمىمبصرالخالق عبد احمد جوده مختار سهيله186912

الدقهليةالعلمىمبصرعرفه ياسين احمد سوزان186913

الدقهليةالعلمىمبصرعوض ابو حافظ احمد احمد شيماء186914

الدقهليةالعلمىمبصرالمهدى ابراهيم محمود عزه186915

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد مصطفى السعيد غاده186916

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد ابراهيم السيد غاليه186917

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد جمال فاطمه186918

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد خالد عابد فاطمه186919

الدقهليةالعلمىمبصرسعد ابراهيم صبحى فرحه186920

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد احمد احمد مريم186921

الدقهليةالعلمىمبصرغانم محمد احمد السيد مريم186922
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ن439اجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن471اجا/ ف

ن591اجا/ ف

ن464اجا/ ف

ن495اجا/ ف

ن430اجا/ ف

ن561اجا/ ف

ن606اجا/ ف

ن537اجا/ ف

ن459اجا/ ف

ن561اجا/ ف

ن415اجا/ ف

ن496اجا/ ف

ثاناجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن601اجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن402اجا/ ف

ن535اجا/ ف

ن584اجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن528اجا/ ف

ن445اجا/ ف

ن474اجا/ ف

ن631اجا/ ف

ن455اجا/ ف

ن595اجا/ ف

ن486اجا/ ف

ن430اجا/ ف

ن437اجا/ ف

ن472اجا/ ف

ن554اجا/ ف

ن525اجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن596اجا/ ف

ن410اجا/ ف

ن512اجا/ ف

ن409اجا/ ف

ن597اجا/ ف

ن598اجا/ ف

ن480اجا/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرجنديه منصور السيد على مريم186923

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد مسعد مريم186924

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى محمد احمد منى186925

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد الخالق عبد محمد منى186926

الدقهليةالعلمىمبصرالمجد ابو العال عبد محمد السيد منه186927

الدقهليةالعلمىمبصرالدين بدر عطوه محمد نبيل مى186928

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد سيد احمد ندى186929

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين محمد احمد جالل نسرين186930

الدقهليةالعلمىمبصريونس محمود السيد محمود نورهان186931

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عطيه وليد نورهان186932

الدقهليةالعلمىمبصركساب محمد النبوى الخالق عبد هاجر186933

الدقهليةالعلمىمبصرنور سند محمد العاطى عبد هاجر186934

الدقهليةالعلمىمبصرالنبى عبد سليمان على عثمان هاجر186935

الدقهليةالعلمىمبصرغبور احمد السيد محمد جمال هللا هبه186936

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد راشد الجميل سالم هدى186937

الدقهليةالعلمىمبصرالنجا ابو الحميد عبد محمد هدير186938

الدقهليةالعلمىمبصرغنيم السيد احمد هناء186939

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى الحميد عبد الوفا ابو هويدا186940

الدقهليةالعلمىمبصرجوده احمد محمد شعبان اسراء186941

الدقهليةالعلمىمبصرالعشماوى السيد السيد عاطف اسراء186942

الدقهليةالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد محمد االء186943

الدقهليةالعلمىمبصرالعشماوى محفوظ اسالم امال186944

الدقهليةالعلمىمبصرالرحيم عبد مرسى احمد اسماعيل اميره186945

الدقهليةالعلمىمبصرالعايدى الشحات رضا ايه186946

الدقهليةالعلمىمبصرالسيسى السيد السيد فايز ايه186947

الدقهليةالعلمىمبصرجبر لطفى فتيحه ايه186948

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمود سعد محمود ايه186949

الدقهليةالعلمىمبصربكير محمد عثمان محمود ايه186950

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمود كامل ابراهيم ايمان186951

الدقهليةالعلمىمبصرمشرف البديع عبد مصطفى ايمان186952

الدقهليةالعلمىمبصرنوح محمود السيد مصطفى تسنيم186953

الدقهليةالعلمىمبصرعماره طلبه محمد السيد حنان186954

الدقهليةالعلمىمبصرفرج عطيه الحافظ عبد محمد خلود186955

الدقهليةالعلمىمبصرسالم الستار عبد ايمن داليا186956

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان محمود فتوح دعاء186957

الدقهليةالعلمىمبصرزراع محمد النبى عبد مصطفى دينا186958

الدقهليةالعلمىمبصرالديب الحمول ابو خيرى ريم186959

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم على محمد حسن ريهام186960

الدقهليةالعلمىمبصرخطاب محمد صابر ريهام186961

الدقهليةالعلمىمبصرالشيخ السيد محمد محمد فتوح زينب186962

الدقهليةالعلمىمبصرمسعود يوسف محمد عادل ساره186963

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد راغب العظيم عبد على ساره186964
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ن529اجا/ ف

ن466اجا/ ف

ن441اجا/ ف

ن621اجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن545اجا/ ف

ن437اجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن585اجا/ ف

ن566اجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن590اجا/ ف

ن533اجا/ ف

ن406اجا/ ف

ن414اجا/ ف

ن536اجا/ ف

ن637اجا/ ف

ثاناجا/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

ن494ابوالحسين ميت/ ف

متخلفابوالحسين ميت/ ف

ن454ابوالحسين ميت/ ف

ن594ابوالحسين ميت/ ف

ن457ابوالحسين ميت/ ف

ن518ابوالحسين ميت/ ف

ن543ابوالحسين ميت/ ف

ن535ابوالحسين ميت/ ف

ن597ابوالحسين ميت/ ف

ن577ابوالحسين ميت/ ف

ن561ابوالحسين ميت/ ف

ن387ابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ن481ابوالحسين ميت/ ف

ن405ابوالحسين ميت/ ف

ن387ابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ن547ابوالحسين ميت/ ف

ن506ابوالحسين ميت/ ف

ن445ابوالحسين ميت/ ف

ن486ابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرحسانين ابراهيم رضا سهيله186965

الدقهليةالعلمىمبصرهيكل على احمد زينهم ضحى186966

الدقهليةالعلمىمبصرصالح ابراهيم احمد محمود علياء186967

الدقهليةالعلمىمبصرخلف محمد السيد فاطمه186968

الدقهليةالعلمىمبصرالبنا فتحى صالح فلاير186969

الدقهليةالعلمىمبصرعيطه يوسف احمد احمد كريمه186970

الدقهليةالعلمىمبصرالنجار محمود النبى عبد مريم186971

الدقهليةالعلمىمبصرسالم نصار على مها186972

الدقهليةالعلمىمبصرسعيد ابراهيم جهاد مى186973

الدقهليةالعلمىمبصرالبنا فتحى رضا ندى186974

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الدسوقى ابراهيم زغلول ندا186975

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد مصطفى ضياء نرمين186976

الدقهليةالعلمىمبصرالشافعى حسين حاتم نهال186977

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو الغريب االمام نورا186978

الدقهليةالعلمىمبصرمشرف ابراهيم احمد نورا186979

الدقهليةالعلمىمبصرعلى فرحات احمد صالح نورهان186980

الدقهليةالعلمىمبصرالششتاوى يوسف محمد نورهان186981

الدقهليةالعلمىمبصرالعربى فتحى مجدى هاجر186982

الدقهليةالعلمىمبصرالعقله البيومى نجيب محمد هاجر186983

الدقهليةالعلمىمبصرشوشه محمد رمضان محمد هبه186984

الدقهليةالعلمىمبصرالسنيطى اسماعيل امين خيرى هند186985

الدقهليةالعلمىمبصرراشد مصطفى شوقى المنعم عبد اسراء186986

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد الفتاح عبد احمد اسماء186987

الدقهليةالعلمىمبصرشعالن محمد هللا عبد محمد اسيل186988

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد مصطفى محمود محمد اميره186989

الدقهليةالعلمىمبصرحجازى هللا عبد المغاورى عادل ايه186990

الدقهليةالعلمىمبصرحسن على محمد خالد جيهان186991

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى عطيه السيد مصطفى خلود186992

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى شعبان مصطفى صالح دعاء186993

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى شبانه الشحات العبد ساميه186994

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود محمد الحميد عبد طارق سلوى186995

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد الحسينى محمد شروق186996

الدقهليةالعلمىمبصرمدينه عطيه الفتاح عبد صالح شيماء186997

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى عطيه السيد فريد عال186998

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد زكريا البهلول ناصر فاطمه186999

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد محمد عيد عصام منى187000

الدقهليةالعلمىمبصرشنب حسين مجدى ندى187001

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد عطيه خالد نيفين187002

الدقهليةالعلمىمبصررمضان رجب هللا عبد احمد نهال187003

الدقهليةالعلمىمبصرالدين سعد حلمى محمد اسحاق وفاء187004

الدقهليةالعلمىمبصرعقل مصطفى ربه عبد مصطفى الزهراء187005

الدقهليةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد سامى الدسوقى اميره187006
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ن493ابوالحسين ميت/ ف

ن605ابوالحسين ميت/ ف

ن603ابوالحسين ميت/ ف

ن540ابوالحسين ميت/ ف

ن597ابوالحسين ميت/ ف

ن549ابوالحسين ميت/ ف

ن394ابوالحسين ميت/ ف

ن425ابوالحسين ميت/ ف

ن558ابوالحسين ميت/ ف

ن469ابوالحسين ميت/ ف

ن521ابوالحسين ميت/ ف

ن553ابوالحسين ميت/ ف

ن374ابوالحسين ميت/ ف

ن543ابوالحسين ميت/ ف

ن534ابوالحسين ميت/ ف

ن593ابوالحسين ميت/ ف

ن436ابوالحسين ميت/ ف

ن517ابوالحسين ميت/ ف

ن569ابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ن443ابوالحسين ميت/ ف

ن489العنب ابوداود/ ف

ن544العنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

ن621العنب ابوداود/ ف

ن498العنب ابوداود/ ف

ن441العنب ابوداود/ ف

ن619العنب ابوداود/ ف

ن534العنب ابوداود/ ف

راسبالعنب ابوداود/ ف

ثانالعنب ابوداود/ ف

ن615العنب ابوداود/ ف

ن524العنب ابوداود/ ف

ن555العنب ابوداود/ ف

راسبالعنب ابوداود/ ف

ن469العنب ابوداود/ ف

ن639العنب ابوداود/ ف

ن499العنب ابوداود/ ف

ن489العنب ابوداود/ ف

ن522العنب ابوداود/ ف

ن439شبراويش/ ف

راسبشبراويش/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد جمعه محمد ايمان187007

الدقهليةالعلمىمبصرالدمنهورى احمد سيد محمود جمال مروه187008

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم داود ابراهيم ايمن منار187009

الدقهليةالعلمىمبصرحبيب فرج محمد السيد اسراء187010

الدقهليةالعلمىمبصرصقر خالد الهادى عبد عادل اسراء187011

الدقهليةالعلمىمبصرعجيزه الجليل عبد العدوى نسيم اسراء187012

الدقهليةالعلمىمبصرالقشالن الحسينى محمد عماد الشيماء187013

الدقهليةالعلمىمبصرعبده البارى عبد محمد فوزى اميره187014

الدقهليةالعلمىمبصرراشد على العزيز عبد سعد امينه187015

الدقهليةالعلمىمبصرالدغيدى شعبان عيسى خيرى ايمان187016

الدقهليةالعلمىمبصرجراوش الهادى عبد ياسين حنين187017

الدقهليةالعلمىمبصرالجندى السيد محمد خالد خلود187018

الدقهليةالعلمىمبصرصقر الرحمن عبد احمد رباب187019

الدقهليةالعلمىمبصررخا الدسوقى رفعت رجب رنا187020

الدقهليةالعلمىمبصرالحبال احمد على صالح ساره187021

الدقهليةالعلمىمبصرحميد حافظ على اسالم شيماء187022

الدقهليةالعلمىمبصرالفداوى محمد احمد فكيه فاطمه187023

الدقهليةالعلمىمبصروالى ابراهيم فتحى الحسن ابو مريم187024

الدقهليةالعلمىمبصرسعفان زكى محمد زكى منى187025

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود مصطفى مها187026

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الطنطاوى ايهاب االء187027

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمد هريدى االء187028

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان فوده ابراهيم محمد ايه187029

الدقهليةالعلمىمبصرالنجار احمد مصطفى محمد اسماء187030

الدقهليةالعلمىمبصرعمار محمود مصطفى محمود اسماء187031

الدقهليةالعلمىمبصررجب ابراهيم محمد امانى187032

الدقهليةالعلمىمبصراالمام العزيز عبد على مجداد امنيه187033

الدقهليةالعلمىمبصرمحجوب رجب احمد مجدى امنيه187034

الدقهليةالعلمىمبصرفرج حسين اسامه اميره187035

الدقهليةالعلمىمبصرعلى ابو احمد محمود محمد اميره187036

الدقهليةالعلمىمبصرالحفناوى العاطى عبد هللا عبد رضا ايمان187037

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم سعد عالء ايمان187038

الدقهليةالعلمىمبصرالدين نصر عطيه اسماعيل محمد زينب187039

الدقهليةالعلمىمبصرالدهب ابو سالم مصطفى زينب187040

الدقهليةالعلمىمبصربدر السيد الرحيم عبد فوزى ساره187041

الدقهليةالعلمىمبصرالدماصى المرسى نبيه ياسر ساره187042

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور هللا عبد احمد السيد سلمى187043

الدقهليةالعلمىمبصرالنبى عبد الحى عبد النبى عبد طه شروق187044

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد احمد حمدى شيماء187045

الدقهليةالعلمىمبصرسليم محمد محمد يحيى صفا187046

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم اسماعيل احمد صبرى الزهراء فاطمه187047

الدقهليةالعلمىمبصرسلمان على ابراهيم يوسف مرام187048
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ن515شبراويش/ ف

ن512شبراويش/ ف

ثانشبراويش/ ف

ن618العامل ميت/ ف

ن457العامل ميت/ ف

ن621العامل ميت/ ف

ن584العامل ميت/ ف

ن608العامل ميت/ ف

ن621العامل ميت/ ف

ن466العامل ميت/ ف

ن513العامل ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ن582العامل ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ن438العامل ميت/ ف

راسبالعامل ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ن386العامل ميت/ ف

ن479العامل ميت/ ف

ن541العامل ميت/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن537فيشابنا/ ف

ن538فيشابنا/ ف

راسبفيشابنا/ ف

ن595فيشابنا/ ف

ن543فيشابنا/ ف

ن505فيشابنا/ ف

ن550فيشابنا/ ف

ن483فيشابنا/ ف

ن571فيشابنا/ ف

ن614فيشابنا/ ف

ن596فيشابنا/ ف

ن432فيشابنا/ ف

ن582فيشابنا/ ف

ن485فيشابنا/ ف

ن574فيشابنا/ ف

ن630فيشابنا/ ف

ن598فيشابنا/ ف

ن610فيشابنا/ ف

ن435فيشابنا/ ف

ن511فيشابنا/ ف

ن602فيشابنا/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرنبه الحميد عبد السيد محمد مرفت187049

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم النور عبد رضا مريم187050

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد الجواد عبد عالء مريم187051

الدقهليةالعلمىمبصررضوان الرحمن عبد محمد الرحمن عبد منه187052

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل هللا عبد السيد هللا عبد مجدى ناديه187053

الدقهليةالعلمىمبصررضوان الرحمن عبد السيد صابر ندا187054

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى محمد بكير المعداوى ندى187055

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد الجواد عبد ايمن نرمين187056

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد انور ابراهيم هدى187057

الدقهليةالعلمىمبصربدر السيد الرحيم عبد فوزى هدى187058

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى محمد مرسى نورهان187059

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى المعطى عبد الدسوقى عاطف ايه187060

الدقهليةالعلمىمبصرزيدان محمد زيدان محمد ايه187061

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الشحات سرور اسراء187062

الدقهليةالعلمىمبصرزيدان محمد زيدان كمال اسراء187063

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى المعطى عبد الدسوقى عاطف االء187064

الدقهليةالعلمىمبصرالعرابى محمد هللا عبد الحميد عبد االء187065

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد سالم مجاهد مجاهد اميره187066

الدقهليةالعلمىمبصرفياض ابراهيم محمد محمد امنيه187067

الدقهليةالعلمىمبصرخطيب السعيد ابراهيم رمضان بسمه187068

الدقهليةالعلمىمبصرحالوه على العاطى عبد رضا بسنت187069

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد احمد احمد جهاد187070

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد ابراهيم رضا حسناء187071

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حامد السباعى عاطف حنين187072

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود عيسى شاكر رانيا187073

الدقهليةالعلمىمبصرعماره الشحات ابراهيم زهيره187074

الدقهليةالعلمىمبصرخاطر حسن محمد محمد سحر187075

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور عباس العظيم عبد سلمى187076

الدقهليةالعلمىمبصرمساعد الحميد عبد مساعد عيسى سماء187077

الدقهليةالعلمىمبصراحمد العوضى محمد اشرف صفاء187078

الدقهليةالعلمىمبصريوسف السيد جبر جبر عزيزه187079

الدقهليةالعلمىمبصرامبابى ابراهيم حسن احمد علياء187080

الدقهليةالعلمىمبصررمضان معوض الحميد عبد معوض علياء187081

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد السيد محسن فاطمه187082

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو السيد فؤاد محرم مريم187083

الدقهليةالعلمىمبصرعالقه ابراهيم احمد احمد ناديه187084

الدقهليةالعلمىمبصرالديب البسيونى محمد احمد نجالء187085

الدقهليةالعلمىمبصرزهره السميع عبد محمد عادل ندى187086

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد خالد هاجر187087

الدقهليةالعلمىمبصردبور حسين محمد محمد هاجر187088

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمود محمود محمد هيام187089

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو على هللا عطا الحليم عبد اسراء187090
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ن630فيشابنا/ ف

ن443فيشابنا/ ف

راسبفيشابنا/ ف

ن624فيشابنا/ ف

ن594فيشابنا/ ف

ن544فيشابنا/ ف

ن422فيشابنا/ ف

ن374فيشابنا/ ف

ن376فيشابنا/ ف

ن629فيشابنا/ ف

ن521فيشابنا/ ف

ن530الحمص النور برج/ ف

ن458الحمص النور برج/ ف

ن490الحمص النور برج/ ف

ن481الحمص النور برج/ ف

ن491الحمص النور برج/ ف

ن553الحمص النور برج/ ف

ن588الحمص النور برج/ ف

ن421الحمص النور برج/ ف

راسبالحمص النور برج/ ف

ن568الحمص النور برج/ ف

ن591الحمص النور برج/ ف

راسبالحمص النور برج/ ف

ن479الحمص النور برج/ ف

ن497الحمص النور برج/ ف

ن514الحمص النور برج/ ف

ن499الحمص النور برج/ ف

ن615الحمص النور برج/ ف

ن410الحمص النور برج/ ف

ن537الحمص النور برج/ ف

ن461الحمص النور برج/ ف

ن614الحمص النور برج/ ف

ن534الحمص النور برج/ ف

ن562الحمص النور برج/ ف

ن511الحمص النور برج/ ف

ن383الحمص النور برج/ ف

ن472الحمص النور برج/ ف

ن624الحمص النور برج/ ف

ن421الحمص النور برج/ ف

ن630الحمص النور برج/ ف

ن600الحمص النور برج/ ف

ن498دمسيس ميت/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الحكيم عبد طلعت خلود187091

الدقهليةالعلمىمبصرقاسم على الغنى عبد على سها187092

الدقهليةالعلمىمبصرعيسى حسن توفيق محمد ندا187093

الدقهليةالعلمىمبصردرويش السيد الرحمن عبد السيد هدير187094

الدقهليةالعلمىمبصراحمد طه على احمد ايمان187095

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم صالح ايمن ايمان187096

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه السيد محمد هللا على ايمان187097

الدقهليةالعلمىمبصريوسف هللا عبد هللا عبد فرج دينا187098

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد المهدى عوض محمد رضوى187099

الدقهليةالعلمىمبصرعيسى ابراهيم محمد محمد االسالم رغد187100

الدقهليةالعلمىمبصرحسين ابو على على حسين ساره187101

الدقهليةالعلمىمبصررضوان التواب عبد محمد خالد ساره187102

الدقهليةالعلمىمبصرحسان محمد احمد محمد ساره187103

الدقهليةالعلمىمبصرحسان احمد سعد عاصم سلمى187104

الدقهليةالعلمىمبصرجوده محمد ابراهيم البدرى ابراهيم عائشه187105

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم مصطفى مريم187106

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد ابراهيم السعيد محمد ناديه187107

الدقهليةالعلمىمبصرالنبى عبد الحميد عبد كامل الناصر عبد هاجر187108

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد احمد سيد مصطفى هاجر187109

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عبده الشناوى ابراهيم اسراء187110

الدقهليةالعلمىمبصرالعزب مصطفى نبيه ابراهيم اسراء187111

الدقهليةالعلمىمبصرزينب احمد محمد احمد االء187112

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى السيد الحسينى محمد اميره187113

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد السيد موسى محروس اميره187114

الدقهليةالعلمىمبصرالبرماوى محمد محمد سمير ايه187115

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد صادق الرحمن عبد رضا حنان187116

الدقهليةالعلمىمبصرعباس هللا عبد حسن هللا عبد حنان187117

الدقهليةالعلمىمبصرناصف الصاوى المتولى وائل رندا187118

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الجنيدى احمد السيد رحمه187119

الدقهليةالعلمىمبصرالخير ابو المتولى احمد ياسر رنيم187120

الدقهليةالعلمىمبصرعباس ابو السيد محمد السيد محمد زينب187121

الدقهليةالعلمىمبصرالخزرجى الحميد عبد محمد نزيه سمر187122

الدقهليةالعلمىمبصرالجرداوى عارف العزيز عبد جهاد شويكار187123

الدقهليةالعلمىمبصرخليل محمود محمد امين عديله187124

الدقهليةالعلمىمبصرجميعه مصطفى اشرف غاده187125

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل السيد المولى عبد الزهراء فاطمه187126

الدقهليةالعلمىمبصرالنادى رمضان صابر رمضان ليلى187127

الدقهليةالعلمىمبصرالجندى الرحمن عبد فؤاد خليل مريم187128

الدقهليةالعلمىمبصرالدغيدى شعبان عيسى سامح منى187129

الدقهليةالعلمىمبصرالدعبوسى محمد شعبان مدحت هللا منه187130

الدقهليةالعلمىمبصرخلف الحليم عبد المرسى صالح هدير187131

الدقهليةالعلمىمبصرعباس هللا عبد حسن محمود هدى187132
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ن557دمسيس ميت/ ف

ن482دمسيس ميت/ ف

ن525دمسيس ميت/ ف

ن473دمسيس ميت/ ف

ن470البحر نوسا/ ف

ن545البحر نوسا/ ف

ن482البحر نوسا/ ف

ن551البحر نوسا/ ف

ن414البحر نوسا/ ف

ن582البحر نوسا/ ف

ن600البحر نوسا/ ف

ن606البحر نوسا/ ف

ن612البحر نوسا/ ف

ثانالبحر نوسا/ ف

ن594البحر نوسا/ ف

ن507البحر نوسا/ ف

ن432البحر نوسا/ ف

ن513البحر نوسا/ ف

ن447البحر نوسا/ ف

ن517سنجيد/ ف

ن540سنجيد/ ف

ن630سنجيد/ ف

ن628سنجيد/ ف

ن531سنجيد/ ف

ن581سنجيد/ ف

ن490سنجيد/ ف

ن588سنجيد/ ف

ن579سنجيد/ ف

ن610سنجيد/ ف

ن605سنجيد/ ف

ن620سنجيد/ ف

ن614سنجيد/ ف

ن554سنجيد/ ف

ن486سنجيد/ ف

ن535سنجيد/ ف

ثانسنجيد/ ف

ن621سنجيد/ ف

ن406سنجيد/ ف

ن630سنجيد/ ف

ثانسنجيد/ ف

ن549سنجيد/ ف

ثانسنجيد/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالخزرجى حسن الليثى محمد والء187133

الدقهليةالعلمىمبصرحسن انيس صالح اسراء187134

الدقهليةالعلمىمبصرريان غازى الشربينى محمد شروق187135

الدقهليةالعلمىمبصرحبيب المرسى محمد عرفات مريم187136

الدقهليةالعلمىمبصرالقصبى احمد حموده احمد هدى187137

الدقهليةالعلمىمبصرعمار السيد السيد محمود مصباح رضا187138

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه احمد ابراهيم ابراهيم ايمان187139

الدقهليةالعلمىمبصرالحق عبد حسن السيد محمد شيماء187140

الدقهليةالعلمىمبصريوسف على العزيز عبد العزيز عبد امنه187141

الدقهليةالعلمىمبصرلبيب المتولى محمود محمد اسراء187142

الدقهليةالعلمىمبصرالسبكى مصطفى ابراهيم محمود ضحى187143

الدقهليةالعلمىمبصرالعنين ابو معوض محفوظ معوض منى187144

الدقهليةالعلمىمبصرصادق محمد صادق ذكريا هاجر187145

الدقهليةالعلمىمبصرالسمنودى على الرحمن عبد عطيه هبه187146

الدقهليةالعلمىمبصرعمر محمد عمر زيد ابو محمود اموره187147

الدقهليةالعلمىمبصرساطور احمد محمد محمود اميره187148

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عمر فتحى عمر ايناس187149

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى الرحمن عبد فتحى فايز ايه187150

الدقهليةالعلمىمبصرفتاته االنور سعد الجابر عبد بسمه187151

الدقهليةالعلمىمبصرطه محمد محمود كامل بسمه187152

الدقهليةالعلمىمبصرالمعبود عبد الغفار عبد المعبود عبد حنان187153

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الشحات مختار رضا دعاء187154

الدقهليةالعلمىمبصرالمحسن عبد على هللا عبد المحسن عبد دينا187155

الدقهليةالعلمىمبصرطه محمود الرازق عبد هاشم رباب187156

الدقهليةالعلمىمبصرالحلوانى على الجابر عبد على ريم187157

الدقهليةالعلمىمبصررزق محمود محمد اسماعيل ريهام187158

الدقهليةالعلمىمبصرسلمان حلمى العال عبد صباح187159

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه نعمان محمد شعبان عايده187160

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور السيد على احمد غاده187161

الدقهليةالعلمىمبصرالبدوى شعبان السيد شعبان فاطمه187162

الدقهليةالعلمىمبصرالبادى ابراهيم محى محمد منى187163

الدقهليةالعلمىمبصرعدرس محمد منصور اسماعيل ميرنا187164

الدقهليةالعلمىمبصرالسعدنى المعاطى ابو محمود محمد يمنى187165

الدقهليةالعلمىمبصرالقصبى حسن امين عماد الشيماء187166

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد منصور محمد اميره187167

الدقهليةالعلمىمبصرهللا جاب احمد محمد محمود اميره187168

الدقهليةالعلمىمبصرحسن الرجائى حسن نصر اميره187169

الدقهليةالعلمىمبصرالعيسوى العال ابو احمد السيد ايه187170

الدقهليةالعلمىمبصرموسى المعطى عبد النبى عبد اسكندر تسنيم187171

الدقهليةالعلمىمبصرالعشماوى مصطفى الرازق عبد الزكى جهاد187172

الدقهليةالعلمىمبصرالجرد مصطفى سعد مصطفى صالح خلود187173

الدقهليةالعلمىمبصرالغطاس حامد رسالن ابراهيم روضه187174
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مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن500سنجيد/ ف

ن599طلخا/ ف

ثانطلخا/ ف

ن454طلخا/ ف

متخلفطلخا/ ف

ن559طلخا/ ف

ثانطلخا/ ف

ن578طلخا/ ف

ثانطلخا/ ف

ن516بطرة/ ف

ثانبطرة/ ف

ن624بطرة/ ف

ن546بطرة/ ف

ن535بطرة/ ف

ن508البدوى منشأة/ ف

ن630البدوى منشأة/ ف

ن538البدوى منشأة/ ف

ن531البدوى منشأة/ ف

ن543البدوى منشأة/ ف

ن439البدوى منشأة/ ف

ن460البدوى منشأة/ ف

ن413البدوى منشأة/ ف

ن495البدوى منشأة/ ف

ن442البدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ن466البدوى منشأة/ ف

ن446البدوى منشأة/ ف

ن472البدوى منشأة/ ف

ثانالبدوى منشأة/ ف

ن406البدوى منشأة/ ف

ن485الكرما ميت/ ف

ن443الكرما ميت/ ف

ن431الكرما ميت/ ف

ن433الكرما ميت/ ف

ثانالكرما ميت/ ف

راسبالكرما ميت/ ف

ثانالكرما ميت/ ف

ثانالكرما ميت/ ف

ن431الكرما ميت/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالنجا ابو صبره الرحيم عبد احمد شروق187175

الدقهليةالعلمىمبصرجمعه القادر عبد المنعم عبد القادر عبد غاده187176

الدقهليةالعلمىمبصرالطحان محمد محمد احمد فاطمه187177

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه راغب مصطفى محمد مروه187178

الدقهليةالعلمىمبصرليله محمد نصر ابراهيم منى187179

الدقهليةالعلمىمبصراحمد فاروق الهادى عبد هايدى187180

الدقهليةالعلمىمبصرالبطاوى احمد ابراهيم رضا وجنات187181

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد الجواد عبد محمود ياسمين187182

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد الزكى خالد اسماء187183

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم حسن طلبه رضا دولت187184

الدقهليةالعلمىمبصرالحسانين الششتاوى شعبان ناجح رقيه187185

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى الوهاب عبد حسن على روان187186

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد المعطى عبد السعيد شيماء187187

الدقهليةالعلمىمبصرنعيم رمضان هارون رمضان نجوى187188

الدقهليةالعلمىمبصرالدهراوى العزيز عبد السيد طلعت نرمين187189

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عوض الجواد عبد سمير هاجر187190

الدقهليةالعلمىمبصرالبربرى السيد عطيه حسن اسماء187191

الدقهليةالعلمىمبصرعوض عوض الهادى عبد عوض اسماء187192

الدقهليةالعلمىمبصرالسقا حسن محمد احمد الدين صالح االء187193

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السعيد طه عادل تيسير187194

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد الدسوقى رضا جيهان187195

الدقهليةالعلمىمبصرجبر على الفضيل عبد رزق ساره187196

الدقهليةالعلمىمبصرراجح الشحات الباقى عبد السيد مريم187197

الدقهليةالعلمىمبصررزق السعيد محمود السعيد مريم187198

الدقهليةالعلمىمبصرالزينى العزيز عبد ابراهيم السيد هللا منه187199

الدقهليةالعلمىمبصرالقصيرى عبده ابراهيم رزق نها187200

الدقهليةالعلمىمبصرالدرينى محمد الفتاح عبد محمد نورهان187201

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد الجليل عبد محمد بالل اسراء187202

الدقهليةالعلمىمبصرالوكيل حسن على الوهاب عبد محمد اسراء187203

الدقهليةالعلمىمبصررزق شعبان فتحى محمد اسراء187204

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور على حامد السيد جمال اسماء187205

الدقهليةالعلمىمبصرالعدل ابراهيم محمود جمال اسماء187206

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد على رشدى الهام187207

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عابدين كمال اشرف امانى187208

الدقهليةالعلمىمبصرالحافظ عبد العزيز عبد فرحات امانى187209

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور ايوب الشربينى ايوب ايمان187210

الدقهليةالعلمىمبصرعلى توفيق العوضى توفيق ايمان187211

الدقهليةالعلمىمبصرالبدراوى محمد الرازق عبد مسعد ايمان187212

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو محمد الشحات عاطف جهاد187213

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد السعيد احمد حسناء187214

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد طلعت محمود رباب187215

الدقهليةالعلمىمبصرالمجد ابو احمد المجد ابو المحمدى رحمه187216
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ن389الكرما ميت/ ف

ن529الكرما ميت/ ف

راسبالكرما ميت/ ف

ن591الكرما ميت/ ف

ن553الكرما ميت/ ف

ن519الكرما ميت/ ف

ثانالكرما ميت/ ف

ن410الكرما ميت/ ف

ن569القديم دميرة كفر/ ف

ن420القديم دميرة كفر/ ف

ن488القديم دميرة كفر/ ف

ن530القديم دميرة كفر/ ف

ن576القديم دميرة كفر/ ف

ن595القديم دميرة كفر/ ف

ن402القديم دميرة كفر/ ف

ن440القديم دميرة كفر/ ف

ن536عنتر ميت/ ف

ن511عنتر ميت/ ف

ثانعنتر ميت/ ف

ثانعنتر ميت/ ف

ن360عنتر ميت/ ف

راسبعنتر ميت/ ف

ن395عنتر ميت/ ف

ن380عنتر ميت/ ف

راسبعنتر ميت/ ف

راسبعنتر ميت/ ف

ثانعنتر ميت/ ف

ن612دميرة/ ف

ن540دميرة/ ف

ن409دميرة/ ف

ن619دميرة/ ف

ن444دميرة/ ف

ن471دميرة/ ف

ن628دميرة/ ف

ن396دميرة/ ف

ن568دميرة/ ف

ن610دميرة/ ف

ن485دميرة/ ف

ن623دميرة/ ف

ن479دميرة/ ف

ن553دميرة/ ف

ن436دميرة/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرشحاته على البلتاجى ساره187217

الدقهليةالعلمىمبصريونس المتولى الدين ضياء ساره187218

الدقهليةالعلمىمبصرالعدل ابراهيم محمود جمال ساميه187219

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل محمد رشدى ساميه187220

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد مصطفى السيد شروق187221

الدقهليةالعلمىمبصرالرازق عبد احمد بدوى صبحى صفوه187222

الدقهليةالعلمىمبصرالرازق عبد الرفاعى احمد فاديه187223

الدقهليةالعلمىمبصراالمام حسين الشربينى جالل فاطمه187224

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد حامد الفتاح عبد فاطمه187225

الدقهليةالعلمىمبصرغره محمد على ابراهيم عبده فاطمه187226

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم العال عبد محمود فاطمه187227

الدقهليةالعلمىمبصرحسن رمضان فتحى النميرى مريم187228

الدقهليةالعلمىمبصرحجازى البشير اللطيف عبد رضا هللا منه187229

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد احمد محمد نهى187230

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد ابراهيم طارق هاجر187231

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود الغفار عبد احمد الغفار عبد هاجر187232

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد فوزى مصطفى حسنى هدى187233

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد الفتاح عبد عاطف هناء187234

الدقهليةالعلمىمبصرالبرعى على هللا عبد الشحات ياسمين187235

الدقهليةالعلمىمبصرالعيسوى لطفى يحى ياسمين187236

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمد جمعه ازهار187237

الدقهليةالعلمىمبصرزيد محمد محمد عيد اسماء187238

الدقهليةالعلمىمبصرسماحه الحميد عبد ابراهيم محمد امانى187239

الدقهليةالعلمىمبصرنصار متولى على رجب ريحانه187240

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم المقصود عبد رضا ريم187241

الدقهليةالعلمىمبصرشهابى عثمان احمد محمد ساره187242

الدقهليةالعلمىمبصرعوض صالح محمد محمد سلسبيل187243

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد الحميد عبد شروق187244

الدقهليةالعلمىمبصرعويضه على صادق سعد الزهراء فاطمه187245

الدقهليةالعلمىمبصرزهير الجواد عبد العظيم عبد محمد فاطمه187246

الدقهليةالعلمىمبصرالسعود ابو الشربينى عبده محمد فاطمه187247

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الدين شرف صالح مريم187248

الدقهليةالعلمىمبصرزهير الجواد عبد العظيم عبد الجواد عبد مها187249

الدقهليةالعلمىمبصرالدين شهاب احمد التواب عبد المجيد عبد نسيبه187250

الدقهليةالعلمىمبصرجوهر الشربينى محمد سعد هاجر187251

الدقهليةالعلمىمبصركامل محمد محمد ياسمين187252

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد العزيز عبد اسراء187253

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى على صدقى ايمن ايمان187254

الدقهليةالعلمىمبصرالجواد عبد فوده الجواد عبد ايمان187255

الدقهليةالعلمىمبصرالمهدى السيد شريف ايه187256

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد فرج طارق ايه187257

الدقهليةالعلمىمبصرفوده توكل محمد ايه187258
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ن569دميرة/ ف

ن488دميرة/ ف

ن611دميرة/ ف

ن460دميرة/ ف

ن534دميرة/ ف

ن569دميرة/ ف

ن564دميرة/ ف

ن511دميرة/ ف

ثاندميرة/ ف

ن544دميرة/ ف

متخلفدميرة/ ف

ن502دميرة/ ف

ن601دميرة/ ف

ن468دميرة/ ف

ن482دميرة/ ف

ن431دميرة/ ف

ن503دميرة/ ف

ن560دميرة/ ف

راسبدميرة/ ف

ن535دميرة/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

ن523طلخا بساط/ ف

ن427طلخا بساط/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

ن614طلخا بساط/ ف

ن426طلخا بساط/ ف

ن381طلخا بساط/ ف

ن474طلخا بساط/ ف

ن525طلخا بساط/ ف

ن591طلخا بساط/ ف

ن548طلخا بساط/ ف

ن478طلخا بساط/ ف

ن444طلخا بساط/ ف

ن531طلخا بساط/ ف

ن559طلخا بساط/ ف

ن549نبروه/ ف

ن497نبروه/ ف

ن540نبروه/ ف

ن389نبروه/ ف

ن560نبروه/ ف

ن490نبروه/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالبربرى احمد يحى بسمه187259

الدقهليةالعلمىمبصرحبيب حامد السميع عبد محمد جهاد187260

الدقهليةالعلمىمبصرالرجال عز احمد سيد النبى عبد حسناء187261

الدقهليةالعلمىمبصرالمعطى عبد سعد يحى فاطمه187262

الدقهليةالعلمىمبصرحسين فهيم حسين لمياء187263

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد الحميد عبد رضا ليلى187264

الدقهليةالعلمىمبصرطه يحى طه مروه187265

الدقهليةالعلمىمبصرحسن عطيه محمد رفيق مريم187266

الدقهليةالعلمىمبصرالمنزالوى سيف محمد عنتر منى187267

الدقهليةالعلمىمبصرالعز ابو على احمد فرج منى187268

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد رمضان جمال ندا187269

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد يوسف على ندى187270

الدقهليةالعلمىمبصرحامد احمد زكريا ابرار187271

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد السيد مأمون اسماء187272

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد مجاهد السيد محمد اسماء187273

الدقهليةالعلمىمبصرزين الشربينى محمد الشربينى االء187274

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمود سالم االء187275

الدقهليةالعلمىمبصرسعيد محمد غانم رضا ايمان187276

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد انيس جمال ايه187277

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد ابراهيم العزيز عبد ايه187278

الدقهليةالعلمىمبصرالغزالى كامل محمد محسن بسمله187279

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد شعيب الرحيم عبد شعيب دعاء187280

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد سالم عادل رحاب187281

الدقهليةالعلمىمبصرحامد محمد السيد رضا زينب187282

الدقهليةالعلمىمبصرشاكر على محروس زينب187283

الدقهليةالعلمىمبصرالرفاعى محمد فوزى نبيل سالى187284

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد سوسن187285

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد منير محمد محمود عفاف187286

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى فهيم محمد صالح منال187287

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد فتحى منى187288

الدقهليةالعلمىمبصرالفتوح ابو منصور محمد منصور ميار187289

الدقهليةالعلمىمبصرالعظيم عبد ناجى العظيم عبد ناديه187290

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى حسن على نادر ندا187291

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى الشربينى محمد نورا187292

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد نجاح محمد نورهان187293

الدقهليةالعلمىمبصرالغفارى عبد محمد محمد محمود هاله187294

الدقهليةالعلمىمبصرالعليم عبد احمد مصطفى هاله187295

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد على خالد هدير187296

الدقهليةالعلمىمبصرعلى المنياوى هانىء ورود187297

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد رمضان انسان اسماء187298

الدقهليةالعلمىمبصرمهديه على المحسن عبد احمد اميره187299

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو العزيز عبد سعد اشرف ايه187300
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ن547نبروه/ ف

ن369نبروه/ ف

ن535نبروه/ ف

ن530نبروه/ ف

ن596نبروه/ ف

ن365نبروه/ ف

ن591نبروه/ ف

ن451نبروه/ ف

ن464نبروه/ ف

ن435نبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن421بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن521بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن421بهوت كفر/ ف

ن622بهوت كفر/ ف

ن615بهوت كفر/ ف

ن503بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن521بهوت كفر/ ف

ن575بهوت كفر/ ف

ن394بهوت كفر/ ف

ن437بهوت كفر/ ف

ن489بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن585بهوت كفر/ ف

ن492بهوت كفر/ ف

ثانبهوت كفر/ ف

ن493بهوت كفر/ ف

راسببهوت كفر/ ف

ن464بهوت كفر/ ف

ن581بهوت كفر/ ف

ن593بهوت كفر/ ف

ن402بهوت كفر/ ف

ن391بهوت كفر/ ف

ن357درين/ ف

ن554درين/ ف

ن555درين/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6725

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم المتولى المتولى ايمان187301

الدقهليةالعلمىمبصرالصعيدى السيد محمد حامد ايمان187302

الدقهليةالعلمىمبصرحجر المتولى الشحات عيد بسمه187303

الدقهليةالعلمىمبصرالدايم عبد الحسانين محمد صبحى عبير187304

الدقهليةالعلمىمبصرالبشبيشى مجاهد محمد محمود رضا عال187305

الدقهليةالعلمىمبصرالصاوى الحميد عبد على وفيق علياء187306

الدقهليةالعلمىمبصراالغا ابراهيم المتولى جميل فرح187307

الدقهليةالعلمىمبصرالعدوى احمد السيد محمد هبه187308

الدقهليةالعلمىمبصرصعوه المرسى مسعد اسماعيل ياسمين187309

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم المطلب عبد المطلب عبد احالم187310

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى اليمانى محمد محمد احالم187311

الدقهليةالعلمىمبصرنوير الدكرورى شحاته حسنى اسراء187312

الدقهليةالعلمىمبصرعلى المتولى محمد اسراء187313

الدقهليةالعلمىمبصرغيطاس على احمد السعيد احمد اسماء187314

الدقهليةالعلمىمبصرطه ابراهيم محمد فراج اسماء187315

الدقهليةالعلمىمبصرالجرجاوى على السيد حمدين تامر امنيه187316

الدقهليةالعلمىمبصرالعسال احمد على شريف امنيه187317

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد خليفه محمد ابراهيم اميره187318

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد رخا الحميد عبد اميره187319

الدقهليةالعلمىمبصرالغندور المطلب عبد منصور جمعه ايمان187320

الدقهليةالعلمىمبصرالعطافى على محمود براء187321

الدقهليةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد الحميد عبد محمد خديجه187322

الدقهليةالعلمىمبصربدوى محمد مهدى حسن دينا187323

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى احمد عصام دينا187324

الدقهليةالعلمىمبصرعالم محمد الفتاح عبد جمال ريم187325

الدقهليةالعلمىمبصرالرازق عبد المولى عبد احمد زينب187326

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد العزيز عبد السيد سحر187327

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السالم عبد فيصل شيماء187328

الدقهليةالعلمىمبصررضوان طه حسن مدحت صباح187329

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد حمدان اشرف عفاف187330

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى الرحمن عبد السالم عبد ماهر عال187331

الدقهليةالعلمىمبصرالبسطويسى ابراهيم البسطويسى الزهراء فاطمه187332

الدقهليةالعلمىمبصرحسنين السيد السيد حسنين فاطمه187333

الدقهليةالعلمىمبصربدوى الظاهر عبد الظاهر عبد منار187334

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد حمدان وليد منى187335

الدقهليةالعلمىمبصررمضان احمد رمضان احمد مى187336

الدقهليةالعلمىمبصرسعد ابو ابراهيم محمد صالح ندا187337

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى السيد محمود ماهر ندى187338

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد عبد غريب زيدان السيد نورهان187339

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد طه انور هاجر187340

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد الدين عماد هدى187341

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد الستار عبد الدسوقى ياسمين187342
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ن551درين/ ف

ن587درين/ ف

راسبدرين/ ف

ن615درين/ ف

ن510درين/ ف

راسبدرين/ ف

ن608درين/ ف

ن478درين/ ف

ن490درين/ ف

ن593تـيرة/ ف

ن574تـيرة/ ف

ن528تـيرة/ ف

ن491تـيرة/ ف

ثانتـيرة/ ف

ن422تـيرة/ ف

ن512تـيرة/ ف

ن502تـيرة/ ف

ن498تـيرة/ ف

ن649تـيرة/ ف

ن553تـيرة/ ف

ن485تـيرة/ ف

ن641تـيرة/ ف

ن471تـيرة/ ف

ن551تـيرة/ ف

ن567تـيرة/ ف

ن403تـيرة/ ف

راسبتـيرة/ ف

ن568تـيرة/ ف

ثانتـيرة/ ف

ن485تـيرة/ ف

ن443تـيرة/ ف

ن496تـيرة/ ف

ثانتـيرة/ ف

ثانتـيرة/ ف

ن429تـيرة/ ف

ن629تـيرة/ ف

ن483تـيرة/ ف

ن488تـيرة/ ف

ثانتـيرة/ ف

ن516تـيرة/ ف

ن413تـيرة/ ف

ن426تـيرة/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى احمد الطنطاوى ياسمين187343

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد العزيز عبد احمد اسراء187344

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل محمد نصر حموده اسماء187345

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم العزيز عبد على العزيز عبد الشيماء187346

الدقهليةالعلمىمبصريوسف العزيز عبد الحميد عبد صبرى امانى187347

الدقهليةالعلمىمبصرحامد اسماعيل المتولى احمد ريهام187348

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد السيد محمود جمعه ساره187349

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى احمد الوهاب عبد محمود سماح187350

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد ابراهيم رمضان صباح187351

الدقهليةالعلمىمبصررمضان محمد ابراهيم عاطف مريم187352

الدقهليةالعلمىمبصريوسف حسن المتولى ابراهيم منار187353

الدقهليةالعلمىمبصررمضان ابراهيم مهنى محمد منار187354

الدقهليةالعلمىمبصرريه السيد جمال متولى ندا187355

الدقهليةالعلمىمبصرالفقى احمد عبده على هدى187356

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين ابراهيم السعود ابو وائل اسماء187357

الدقهليةالعلمىمبصرحسين امين حسين رضا االء187358

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى احمد محمود بسمه187359

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى السيد كمال حلمى خلود187360

الدقهليةالعلمىمبصرالليسى على السيد محمود عليه187361

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم قصيبه ابو زينهم محمد ندى187362

الدقهليةالعلمىمبصرفاضل احمد ابراهيم سامح نشوى187363

الدقهليةالعلمىمبصررجب مخيمر رجب فتحى الهدى نور187364

الدقهليةالعلمىمبصرالمرشدى محمد فريد انيس هدى187365

الدقهليةالعلمىمبصرالفار الستار عبد ذكريا فيصل هدى187366

الدقهليةالعلمىمبصرحامد محمود محمد فايز هناء187367

الدقهليةالعلمىمبصرمجاهد كامل صالح االء187368

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم ايمن اروى187369

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى محمد احمد جمال اسماء187370

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمود جمال اسماء187371

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى السيد عثمان محمود اسماء187372

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم احمد اسراء187373

الدقهليةالعلمىمبصرنافع محمد احمد محمود اسراء187374

الدقهليةالعلمىمبصربخارينى اسماعيل السيد السيد الشيماء187375

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم محمد امل187376

الدقهليةالعلمىمبصرالنجار محمد سليمان على احمد ايمان187377

الدقهليةالعلمىمبصرالمحسن عبد التواب عبد زهرى ايمان187378

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد محمد لؤى اميره187379

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد مسعد ابراهيم ايه187380

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد رمضان ايه187381

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمود ناصر رحمه187382

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم توفيق شفيق صابر رميساء187383

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد حسين زينب187384
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ن530تـيرة/ ف

ن562الجنينة كفر/ ف

ن581الجنينة كفر/ ف

ن565الجنينة كفر/ ف

ن542الجنينة كفر/ ف

ن601الجنينة كفر/ ف

ن629الجنينة كفر/ ف

ن632الجنينة كفر/ ف

ن553الجنينة كفر/ ف

ثانالجنينة كفر/ ف

ن554الجنينة كفر/ ف

ن432الجنينة كفر/ ف

ن594الجنينة كفر/ ف

ن601الجنينة كفر/ ف

ن480بالدقهلية الطيبة/ ف

ثانبالدقهلية الطيبة/ ف

راسببالدقهلية الطيبة/ ف

ن497بالدقهلية الطيبة/ ف

ن499بالدقهلية الطيبة/ ف

ن492بالدقهلية الطيبة/ ف

ن540بالدقهلية الطيبة/ ف

ن427بالدقهلية الطيبة/ ف

ن393بالدقهلية الطيبة/ ف

راسببالدقهلية الطيبة/ ف

ثانبالدقهلية الطيبة/ ف

ن438دكرنس/ ف

ن486دكرنس/ ف

ن544دكرنس/ ف

ن512دكرنس/ ف

ن560دكرنس/ ف

راسبدكرنس/ ف

ن630دكرنس/ ف

ن378دكرنس/ ف

ن559دكرنس/ ف

ثاندكرنس/ ف

ثاندكرنس/ ف

ن416دكرنس/ ف

ن589دكرنس/ ف

ن466دكرنس/ ف

ن506دكرنس/ ف

ن551دكرنس/ ف

ن621دكرنس/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالمحسن عبد التواب عبد زهرى زينب187385

الدقهليةالعلمىمبصررمضان محمد محمد عماد سماء187386

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد رمضان السيد سميه187387

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان هللا عبد محمد شيماء187388

الدقهليةالعلمىمبصرخلف على السيد مصباح احمد صفا187389

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد محمود عادل ضحى187390

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم هللا عبد محمد فاطمه187391

الدقهليةالعلمىمبصرصحصاح جاد ابراهيم الهادى عائشه187392

الدقهليةالعلمىمبصرالفتوح ابو عبده عزت محمد مروه187393

الدقهليةالعلمىمبصراحمد على المرسى احمد مريم187394

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد عطيه عماد مريم187395

الدقهليةالعلمىمبصرمخيمر ابراهيم محمد الرازق عبد يحيى مريم187396

الدقهليةالعلمىمبصرجبر السيد محمد مختار هند187397

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم على الفضل ابو ماهر هند187398

الدقهليةالعلمىمبصرصالح ابراهيم ناجى هاجر187399

الدقهليةالعلمىمبصرحافظ حلمى محمد محمد هللا هبه187400

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد السيد مسعد نجاه187401

الدقهليةالعلمىمبصرفرج ابراهيم حسن جمال ياسمين187402

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد شحاته محمد يمنه187403

الدقهليةالعلمىمبصرالرحيم عبد كمال مصطفى يمنى187404

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى حسين المغاورى حسين اسماء187405

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى ابراهيم محمد االء187406

الدقهليةالعلمىمبصربحيرى حسن محمد ابراهيم السعيد اميره187407

الدقهليةالعلمىمبصريوسف ماهر على رنا187408

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد السيد نورهان187409

الدقهليةالعلمىمبصرالباب فتح عبده عادل نورهان187410

الدقهليةالعلمىمبصرشلتوت الحسينى خالد فتحى االء187411

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم صبرى محمد جمال ايه187412

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد على عمر محمد ايه187413

الدقهليةالعلمىمبصرالغفار عبد الدين صالح خالد اسماء187414

الدقهليةالعلمىمبصراحمد صبرى مجدى اسماء187415

الدقهليةالعلمىمبصرهللا جاب محمد السيد احمد ايمان187416

الدقهليةالعلمىمبصراحمد عمر رمضان ايمان187417

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو حمزه الساداتى محمد انور رانيا187418

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الهادى عبد خالد روناء187419

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى البدوى السيد احمد ريناد187420

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم شعبان الحسينى ريهام187421

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى محمد طاهر محمد الشربينى سمر187422

الدقهليةالعلمىمبصريوسف اللطيف عبد يوسف شاديه187423

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد ابراهيم مها187424

الدقهليةالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد الرفاعى احمد ندى187425

الدقهليةالعلمىمبصررمضان محمد السيد اشرف ندى187426
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ن452دكرنس/ ف

راسبدكرنس/ ف

ن447دكرنس/ ف

ن629دكرنس/ ف

ن490دكرنس/ ف

ن559دكرنس/ ف

ثاندكرنس/ ف

ن439دكرنس/ ف

ن627دكرنس/ ف

راسبدكرنس/ ف

ن517دكرنس/ ف

ثاندكرنس/ ف

ن401دكرنس/ ف

ن454دكرنس/ ف

ن617دكرنس/ ف

ن578دكرنس/ ف

ن567دكرنس/ ف

ن382دكرنس/ ف

ن631دكرنس/ ف

ثاندكرنس/ ف

ن513طريف ميت/ ف

ثانطريف ميت/ ف

ن552طريف ميت/ ف

ن495طريف ميت/ ف

ثانطريف ميت/ ف

ن447طريف ميت/ ف

ن570النحال ميت/ ف

ن465النحال ميت/ ف

ن443النحال ميت/ ف

ن496النحال ميت/ ف

ن586النحال ميت/ ف

ن643النحال ميت/ ف

ن545النحال ميت/ ف

ن591النحال ميت/ ف

ن603النحال ميت/ ف

ن626النحال ميت/ ف

ن641النحال ميت/ ف

ن639النحال ميت/ ف

ن642النحال ميت/ ف

ن491النحال ميت/ ف

ن574النحال ميت/ ف

ن466النحال ميت/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرحسن حامد انور هبه187427

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد يوسف سمير ياسمين187428

الدقهليةالعلمىمبصرالحديدى الباسط عبد حمزه اسماء187429

الدقهليةالعلمىمبصراالتربى حسن القمصان ابو الجيد عبد اسماء187430

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عبده محمد اسراء187431

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد هللا عبد ابراهيم االء187432

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الباقى عبد السعيد احمد االء187433

الدقهليةالعلمىمبصريوسف محمد الفتاح عبد اشرف االء187434

الدقهليةالعلمىمبصرحسان الدسوقى ابراهيم احمد ايمان187435

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمد اسامه ايمان187436

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى خضر مختار مختار حنان187437

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم الحاكم عبد ابراهيم دعاء187438

الدقهليةالعلمىمبصرالراجحى محمد ابراهيم عوض رقيه187439

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى المرسى محمد مجدى فاطمه187440

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عزت محمود حسنى منى187441

الدقهليةالعلمىمبصرالنجا ابو الفتوح ابو عوض بكر ابو نور187442

الدقهليةالعلمىمبصرصالح ابراهيم عثمان احمد نعمت187443

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم رمضان زيدان رمضان نورهان187444

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عطيه جميل اشرف هدير187445

الدقهليةالعلمىمبصرحامد محمد حامد مجدى هاجر187446

الدقهليةالعلمىمبصراحمد احمد محمد احمد اسراء187447

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد زغلى رجب محمد اسراء187448

الدقهليةالعلمىمبصرشعبان المتولى عيد سمير اسراء187449

الدقهليةالعلمىمبصرجمعه يوسف الحى عبد سمير اسماء187450

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد سعد عصام اشرقت187451

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى على محمد على احمد االء187452

الدقهليةالعلمىمبصرفرج محمد محمد ابراهيم كلثوم ام187453

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد محمد يوسف محمد امل187454

الدقهليةالعلمىمبصرميدان احمد محمد على عيد حسن امنيه187455

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد منصور مصطفى امنيه187456

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد على محمود سالم اميره187457

الدقهليةالعلمىمبصرحسن السيد محمد السعيد محمود اميره187458

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد السيد على ايهاب انجى187459

الدقهليةالعلمىمبصررمضان لطفى اشرف ايمان187460

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم وفقى الناصر عبد ايمان187461

الدقهليةالعلمىمبصرليله محمد العدل حسين احمد ايه187462

الدقهليةالعلمىمبصردهمان فايز الستار عبد حسن ايه187463

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عطوه السيد محمد دنيا187464

الدقهليةالعلمىمبصرغنيم محمد محمد فؤاد غنيم رنا187465

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد مصطفى يسرى روان187466

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين الغنى عبد حسنى محمد زينب187467

الدقهليةالعلمىمبصرعلى عثمان جعفر حمدى ساره187468
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ن615النحال ميت/ ف

ن585النحال ميت/ ف

ن600نجير/ ف

ن635نجير/ ف

راسبنجير/ ف

ن618نجير/ ف

ن599نجير/ ف

ن600نجير/ ف

ثاننجير/ ف

ن563نجير/ ف

ن570نجير/ ف

راسبنجير/ ف

ثاننجير/ ف

ثاننجير/ ف

ن534نجير/ ف

ن554نجير/ ف

ن503نجير/ ف

ن622نجير/ ف

ن470نجير/ ف

ن571نجير/ ف

ن396بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن510بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن603بالدقهلية عبيد بنى/ ف

راسببالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن616بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن550بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن600بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن596بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن608بالدقهلية عبيد بنى/ ف

راسببالدقهلية عبيد بنى/ ف

راسببالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن373بالدقهلية عبيد بنى/ ف

راسببالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن377بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن429بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن517بالدقهلية عبيد بنى/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرسالم على حسن سعد على سحر187469

الدقهليةالعلمىمبصرعباس صابر فتحى سحر187470

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان السيد هرماس عاطف سلمى187471

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمود رمضان العربى محمد سميه187472

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد المتولى السيد المغاورى شمس187473

الدقهليةالعلمىمبصررزق محمد محمد الرحمن عبد رجب شمس187474

الدقهليةالعلمىمبصرفرج سليمان السيد سليمان شيرين187475

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد السيد نصر عطيه شيماء187476

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد جمعه محمد شيماء187477

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين محمد المتولى هشام شيماء187478

الدقهليةالعلمىمبصرصبح محمد على محمد ياسر شيماء187479

الدقهليةالعلمىمبصرعلى على مجلى على احمد صفا187480

الدقهليةالعلمىمبصرزغلى احمد حسن ابراهيم عائشه187481

الدقهليةالعلمىمبصرالجميلى المتولى السيد العدل على علياء187482

الدقهليةالعلمىمبصربدر المعطى عبد ابراهيم احمد غاده187483

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين متولى محمد محمود اشرف غاده187484

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد عوض حالوه ابو فاطمه187485

الدقهليةالعلمىمبصريونس سالم السيد فاطمه187486

الدقهليةالعلمىمبصرفرج احمد احمد هللا عبد فاطمه187487

الدقهليةالعلمىمبصرمحمدى العزيز عبد محمدى فاطمه187488

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد على منصور ابراهيم عنتر لينه187489

الدقهليةالعلمىمبصرحسن جاد جاد منصور ايهاب هللا منه187490

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد متولى محمد هللا منه187491

الدقهليةالعلمىمبصرعلى عثمان جعفر حمدى منى187492

الدقهليةالعلمىمبصرحبيب صبحى سالم ندى187493

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود الواحد عبد العرابى ندى187494

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم فؤاد محمد نور187495

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى احمد محمود ايهاب نورهان187496

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو السيد عوض رضا هاجر187497

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد الرؤف عبد الدين صالح هاجر187498

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى احمد محمود صبرى هدير187499

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد ريحان والء187500

الدقهليةالعلمىمبصرزغلى محمد محمود احمد ياسمين187501

الدقهليةالعلمىمبصرصالح محمد محمد اسراء187502

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى رمضان الشربينى امينه187503

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ناصف مصطفى ايمان187504

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان السيد محمود محمد شروق187505

الدقهليةالعلمىمبصرنبيه فكرى وائل فاتن187506

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى عيد محمد اشرف فاطمه187507

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد شوقى رضا هللا منه187508

الدقهليةالعلمىمبصرعوض محمد احمد ندى187509

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد ندى187510
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ن541بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن372بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن486بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن483بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن536بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن405بالدقهلية عبيد بنى/ ف

راسببالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن448بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن590بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن528بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن412بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن539بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن398بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن463بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن533بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن517بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن535بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن595بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن545بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن459بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن490بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن620بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن492بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن560بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن627بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن402بالدقهلية عبيد بنى/ ف

راسببالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن493عدالن ميت/ ف

ن528عدالن ميت/ ف

ن408عدالن ميت/ ف

ثانعدالن ميت/ ف

ن599عدالن ميت/ ف

ثانعدالن ميت/ ف

ن615عدالن ميت/ ف

ثانعدالن ميت/ ف

ن433عدالن ميت/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد رضا هاجر187511

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد المهدى عمرو ايمان187512

الدقهليةالعلمىمبصرامين السيد السيد شيماء187513

الدقهليةالعلمىمبصرصادق ثروت السيد رضا187514

الدقهليةالعلمىمبصرالعنين ابو السيد المولى عبد شيماء187515

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم يوسف ابراهيم نورا187516

الدقهليةالعلمىمبصرالعدل فكرى محمد هدى187517

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد العليم عبد ثروت ابرار187518

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد عبده محمد راضى ابرار187519

الدقهليةالعلمىمبصرالمولى عبد حامد عالء اسراء187520

الدقهليةالعلمىمبصرسالم محمد الشبراوى كمال االء187521

الدقهليةالعلمىمبصرالمولى عبد مأمون محمد االء187522

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد محمد احمد احمد امانى187523

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمود ابراهيم ايه187524

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى حمدى محمود ايه187525

الدقهليةالعلمىمبصرالمدبولى الدسوقى محمود الدسوقى ايمان187526

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سليمان ابو رابح تامر تغريد187527

الدقهليةالعلمىمبصرمسعود عامر مسعود عامر رغده187528

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى القادر عبد محمد نشأت رنا187529

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمود طلعت السيد زينب187530

الدقهليةالعلمىمبصرسرحان احمد العزيز عبد سرحان ساره187531

الدقهليةالعلمىمبصريوسف محمد يوسف سمير ساره187532

الدقهليةالعلمىمبصرالدين عز محمود جمال شيماء187533

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد جمعه محمد صفاء187534

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد محمد احمد احمد فاطمه187535

الدقهليةالعلمىمبصرالشيخ احمد العزازى الشحات انور الزهراء فاطمه187536

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد محمد احمد احمد مروه187537

الدقهليةالعلمىمبصرعلى العزب ابراهيم محمد مروه187538

الدقهليةالعلمىمبصرعلى العزب ابراهيم محمد مريم187539

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى السعيد المتولى شعبان هللا منه187540

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه عوض فتحى نهال187541

الدقهليةالعلمىمبصرتميم على اسماعيل هاجر187542

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل على السعيد سعد هاجر187543

الدقهليةالعلمىمبصرالشوربجى الفتاح عبد معوض طارق هاجر187544

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى حسن حسن الغنى عبد هللا هبه187545

الدقهليةالعلمىمبصربركات احمد السيد ايهاب هدير187546

الدقهليةالعلمىمبصررمضان السيد عبده محمد يارا187547

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد محمد احمد اسراء187548

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد محمد امين اسراء187549

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى محمد كامل الجرايحى احمد اسراء187550

الدقهليةالعلمىمبصرجمعه على احمد رضا االء187551

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى على محمد حامد اميره187552
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راسبعدالن ميت/ ف

ن616اليوسفية/ ف

ن486اليوسفية/ ف

راسباليوسفية/ ف

ن465اليوسفية/ ف

ن633اليوسفية/ ف

ن459اليوسفية/ ف

ثانمؤمن الخولى ميت/ ف

ن525مؤمن الخولى ميت/ ف

ن484مؤمن الخولى ميت/ ف

ن597مؤمن الخولى ميت/ ف

ن580مؤمن الخولى ميت/ ف

ن493مؤمن الخولى ميت/ ف

ن582مؤمن الخولى ميت/ ف

ن517مؤمن الخولى ميت/ ف

ن475مؤمن الخولى ميت/ ف

ن489مؤمن الخولى ميت/ ف

ثانمؤمن الخولى ميت/ ف

ن585مؤمن الخولى ميت/ ف

راسبمؤمن الخولى ميت/ ف

ن526مؤمن الخولى ميت/ ف

ن477مؤمن الخولى ميت/ ف

ن531مؤمن الخولى ميت/ ف

ن455مؤمن الخولى ميت/ ف

ن524مؤمن الخولى ميت/ ف

ن524مؤمن الخولى ميت/ ف

ن521مؤمن الخولى ميت/ ف

ن458مؤمن الخولى ميت/ ف

ن558مؤمن الخولى ميت/ ف

ن600مؤمن الخولى ميت/ ف

ن603مؤمن الخولى ميت/ ف

ن531مؤمن الخولى ميت/ ف

ن477مؤمن الخولى ميت/ ف

ن484مؤمن الخولى ميت/ ف

ن493مؤمن الخولى ميت/ ف

ن428مؤمن الخولى ميت/ ف

ن523مؤمن الخولى ميت/ ف

ن447الكردى/ ف

ن627الكردى/ ف

ن491الكردى/ ف

ن617الكردى/ ف

ن468الكردى/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرعمر طه عثمان طه ايمان187553

الدقهليةالعلمىمبصرجمعه على احمد محمد ايمان187554

الدقهليةالعلمىمبصرحجازى على يسرى ايمان187555

الدقهليةالعلمىمبصرزمزم السيد حسن محمد احمد رحمه187556

الدقهليةالعلمىمبصرباغه ابراهيم محمود محمود زينب187557

الدقهليةالعلمىمبصرحسن هللا عطا احمد محمد ساره187558

الدقهليةالعلمىمبصرعلى حسن البسطويسى اشرف سلوان187559

الدقهليةالعلمىمبصرحسن على على على هللا منه187560

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى السعيد المتولى محمد هللا منه187561

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى يوسف جمال ندى187562

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين محمد على محمد نها187563

الدقهليةالعلمىمبصرحسين حسن حسين محمد هاجر187564

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد المعاطى ابو محمد محمد هللا هبه187565

الدقهليةالعلمىمبصررمضان ابراهيم السيد كامل هبه187566

الدقهليةالعلمىمبصرسمره محمد محمد الشحات محمد هند187567

الدقهليةالعلمىمبصريوسف سالمه الحميد عبد الحميد عبد يمنى187568

الدقهليةالعلمىمبصرالعنين ابو السميع عبد محمد محمد افنان187569

الدقهليةالعلمىمبصرالستار عبد محمد الستار عبد امال187570

الدقهليةالعلمىمبصرالرفاعى محمود رضا محمود امنيه187571

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى العال عبد محمد مجدى ايه187572

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد محمود اميره187573

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد ربيع رشا187574

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى الرحمن عبد الدين عماد رفيده187575

الدقهليةالعلمىمبصرالدالى حسن احمد رمضان سميح سهيله187576

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد صالح الحميد عبد سهيله187577

الدقهليةالعلمىمبصرالخميسى عيد اسالم جالل سجيده187578

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على محمد القادر عبد شيماء187579

الدقهليةالعلمىمبصرالبحيرى حسن محمد محمود مريم187580

الدقهليةالعلمىمبصرالوفا ابو احمد احمد الهادى مروه187581

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد السعيد طه ندا187582

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى على المنعم عبد ايمن هاجر187583

الدقهليةالعلمىمبصرمحفوظ احمد احمد اسراء187584

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى محمد رجب ايهاب اسراء187585

الدقهليةالعلمىمبصرمقبل محمد جمعه امال187586

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد رضوان محمد امانى187587

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى على السيد السيد الشيماء187588

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى احمد مجاهد زهره187589

الدقهليةالعلمىمبصربركات رمضان طه رمضان شيماء187590

الدقهليةالعلمىمبصراحمد جمعه السيد السيد ياسمين187591

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد الحسينى محمد ياسمين187592

الدقهليةالعلمىمبصرالموافى السيد السيد البدوى اسراء187593

الدقهليةالعلمىمبصرسالم محمد احمد الشربينى اسامه امانى187594
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ن620الكردى/ ف

ن618الكردى/ ف

ن449الكردى/ ف

ن561الكردى/ ف

ن607الكردى/ ف

ن496الكردى/ ف

ن432الكردى/ ف

ن574الكردى/ ف

ن485الكردى/ ف

ن445الكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ن620الكردى/ ف

ن524الكردى/ ف

ن427الكردى/ ف

ثانالكردى/ ف

ن537الكردى/ ف

ن478عاصم ميت/ ف

ن546عاصم ميت/ ف

ن591عاصم ميت/ ف

ثانعاصم ميت/ ف

ن600عاصم ميت/ ف

ثانعاصم ميت/ ف

ن539عاصم ميت/ ف

ن610عاصم ميت/ ف

ن440عاصم ميت/ ف

ن604عاصم ميت/ ف

ن484عاصم ميت/ ف

ن596عاصم ميت/ ف

ن611عاصم ميت/ ف

ن630عاصم ميت/ ف

ثانعاصم ميت/ ف

ن524البجالت/ ف

ن613البجالت/ ف

ن507البجالت/ ف

ن448البجالت/ ف

متخلفالبجالت/ ف

ن541البجالت/ ف

ن496البجالت/ ف

ثانالبجالت/ ف

ن451البجالت/ ف

ن462بالدقهلية النزل/ ف

ن624بالدقهلية النزل/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالشريف احمد احمد حاتم امنيه187595

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه معوض الرؤف عبد محمد امينه187596

الدقهليةالعلمىمبصرااللفى المكاوى القاسم ابو احمد ايمان187597

الدقهليةالعلمىمبصرالباز الشربينى مصطفى الحسينى ايمان187598

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد الشحات عادل ايمان187599

الدقهليةالعلمىمبصرخليل محمد العزيز عبد الشبراوى ايمان187600

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ماهر صالح اشرف ايه187601

الدقهليةالعلمىمبصرالبغدادى محمد محمد محمود ايه187602

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد ايمان187603

الدقهليةالعلمىمبصرسالم محمد احمد احمد ايثار187604

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم موسى محمد احمد خلود187605

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم فوزى محمد خلود187606

الدقهليةالعلمىمبصرالزير المتولى خليل المتولى دنيا187607

الدقهليةالعلمىمبصرهللا فرج المتولى محمد حمدى زينب187608

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد عوض سعيد ساره187609

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد الشحات عادل ساره187610

الدقهليةالعلمىمبصرحسن عبده شوكت سامح سميه187611

الدقهليةالعلمىمبصرحافظ حافظ زاهر ايمن شيماء187612

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم نصر احمد رضوان فاطمه187613

الدقهليةالعلمىمبصرسالم عيسى السميع عبد جمال مجيده187614

الدقهليةالعلمىمبصرغزى طه محمد محمود مروه187615

الدقهليةالعلمىمبصرالبرعى الشربينى جمال خالد منار187616

الدقهليةالعلمىمبصريوسف حمدى خيرت مغفره187617

الدقهليةالعلمىمبصرصيام حسنين احمد يحيى مها187618

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور البسيونى زكريا محمد مى187619

الدقهليةالعلمىمبصرحسن جبر حسن محمد ناديه187620

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد الحنفى السيد نعيمه187621

الدقهليةالعلمىمبصرالنجا ابو الحميد عبد البدرى محمد البدرى ناهد187622

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد صابر السيد السعيد ندا187623

الدقهليةالعلمىمبصرالشافعى السيد لطفى محمد هاجر187624

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه غازى جمال ياسمين187625

الدقهليةالعلمىمبصراالطروش محمد مصطفى يحيى اسرار187626

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد الرحيم عبد نبيل اميره187627

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى محمد ابراهيم مريم187628

الدقهليةالعلمىمبصرالخميسى عبده احمد عزمى نسمه187629

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد حماده ابتسام187630

الدقهليةالعلمىمبصرعطوه صالح ابراهيم اسراء187631

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد على هللا عطا اسراء187632

الدقهليةالعلمىمبصرالحاكم عبد السيد عطيه اسراء187633

الدقهليةالعلمىمبصرياسين طه محمد اسراء187634

الدقهليةالعلمىمبصررسالن قمصان محمد حسين اسماء187635

الدقهليةالعلمىمبصرعارف المؤمن عبد السيد المؤمن عبد اسماء187636
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ن594بالدقهلية النزل/ ف

ثانبالدقهلية النزل/ ف

ن505بالدقهلية النزل/ ف

ثانبالدقهلية النزل/ ف

ن537بالدقهلية النزل/ ف

ثانبالدقهلية النزل/ ف

ن581بالدقهلية النزل/ ف

ن536بالدقهلية النزل/ ف

ن486بالدقهلية النزل/ ف

ن475بالدقهلية النزل/ ف

ثانبالدقهلية النزل/ ف

ن422بالدقهلية النزل/ ف

ن456بالدقهلية النزل/ ف

ن436بالدقهلية النزل/ ف

ن419بالدقهلية النزل/ ف

ن596بالدقهلية النزل/ ف

ن529بالدقهلية النزل/ ف

ن512بالدقهلية النزل/ ف

ن625بالدقهلية النزل/ ف

ن434بالدقهلية النزل/ ف

ثانبالدقهلية النزل/ ف

ن422بالدقهلية النزل/ ف

ثانبالدقهلية النزل/ ف

ن552بالدقهلية النزل/ ف

ن390بالدقهلية النزل/ ف

ن586بالدقهلية النزل/ ف

ن467بالدقهلية النزل/ ف

ن536بالدقهلية النزل/ ف

ن587بالدقهلية النزل/ ف

ثانبالدقهلية النزل/ ف

ثانبالدقهلية النزل/ ف

ن495الدراكسة/ ف

ن458الدراكسة/ ف

ن608الدراكسة/ ف

ن499الدراكسة/ ف

ن534.5بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

راسببلقاس/ ف

ن457.5بلقاس/ ف

ن541بلقاس/ ف

ن489بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرعلى ابراهيم على اسماء187637

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد على اسماء187638

الدقهليةالعلمىمبصرخفاجه توفيق خفاجه عماد اسماء187639

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد الدسوقى مصباح اسماء187640

الدقهليةالعلمىمبصرشعبان على انور هانى اسماء187641

الدقهليةالعلمىمبصرالغنيمى السيد حسن هللا عطا االء187642

الدقهليةالعلمىمبصرحافظ السيد عباده محمد الشيماء187643

الدقهليةالعلمىمبصرياسين طه محمد امال187644

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد العزيز عبد امنيه187645

الدقهليةالعلمىمبصرالنجدى السيد الشربينى اميره187646

الدقهليةالعلمىمبصررجب احمد رجب احمد ايه187647

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد الزناتى ايه187648

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد ابراهيم ايه187649

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد شلبى محمد ايه187650

الدقهليةالعلمىمبصرالمنشاوى مصطفى فرج محمد بسنت187651

الدقهليةالعلمىمبصرالموافى محمود عباس حماده حال187652

الدقهليةالعلمىمبصرمفتاح الباقى عبد امجد حنين187653

الدقهليةالعلمىمبصرالشهاوى عباس محمد احمد خلود187654

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد القادر عبد ابراهيم رحمه187655

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد الفتاح عبد السيد رحمه187656

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى محمود محمد روضه187657

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد سيد احمد روضه187658

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد صالح زينب187659

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد بركات صبرى ساره187660

الدقهليةالعلمىمبصرالسعودى احمد محمد شبيب محسن ساره187661

الدقهليةالعلمىمبصرعلى سرور راشد سعاد187662

الدقهليةالعلمىمبصرحماد زيدان رجب السيد شيماء187663

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد على مصطفى شيماء187664

الدقهليةالعلمىمبصرالدمرداش سعد الدمرداش ضحى187665

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الدين محى منصور عفاف187666

الدقهليةالعلمىمبصرعلى عالم هللا عبد حمدى فاطمه187667

الدقهليةالعلمىمبصرالرازق عبد الحق جاد محمد فاطمه187668

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عطيه السيد فاطمه187669

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد حسن خالد فاطمه187670

الدقهليةالعلمىمبصرالشحات على الحميد عبد فاطمه187671

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد هللا عبد فاطمه187672

الدقهليةالعلمىمبصرالحنبلى محمد احمد المغنى عبد فاطمه187673

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمود على ابراهيم مروه187674

الدقهليةالعلمىمبصرالبيلى السيد احمد عوض مروه187675

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد السيد رضا مريم187676

الدقهليةالعلمىمبصرالمجيد عبد احمد الغفار عبد ناصر مريم187677

الدقهليةالعلمىمبصرعلى العنين ابو ابراهيم على مروه187678
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ن585بلقاس/ ف

ن591بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

راسببلقاس/ ف

راسببلقاس/ ف

ن475بلقاس/ ف

ن614بلقاس/ ف

ن450بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن595بلقاس/ ف

ن609بلقاس/ ف

ن443بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

راسببلقاس/ ف

ن510بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن410بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

راسببلقاس/ ف

ن402بلقاس/ ف

ن598بلقاس/ ف

ن483بلقاس/ ف

ن488بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن598بلقاس/ ف

ن501بلقاس/ ف

ن514بلقاس/ ف

راسببلقاس/ ف

ن491بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن484بلقاس/ ف

ن514بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن470بلقاس/ ف

ن423بلقاس/ ف

ن423بلقاس/ ف

ن624بلقاس/ ف

ن525بلقاس/ ف

ن457بلقاس/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالصفصافى مصطفى ربيع منى187679

الدقهليةالعلمىمبصرامين متولى حسين منار187680

الدقهليةالعلمىمبصرعرفان احمد الحميد عبد منار187681

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد الخالق عبد منار187682

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد طارق مى187683

الدقهليةالعلمىمبصرزغلول العليم عبد الفتوح ابو ناجح نهى187684

الدقهليةالعلمىمبصرهاشم ابو محمد محمد محمد نظمى نوره187685

الدقهليةالعلمىمبصراحمد موسى راشد ربيع نورهان187686

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد على رضا نورهان187687

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى محمد اسماعيل هاجر187688

الدقهليةالعلمىمبصرالمريد عبد ابراهيم ياسر هاجر187689

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد الشربينى فريد هبه187690

الدقهليةالعلمىمبصرسالم محمد الرازق عبد محمد هند187691

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى السعد ابو عوض الدين صالح وفاء187692

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد المغازى ياسمين187693

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد جمعه محرم ياسمين187694

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد السميع عبد الحليم عبد يمنى187695

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد بدير جمعه اسراء187696

الدقهليةالعلمىمبصرالقوى عبد الصياد خالد اسراء187697

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد راشد ابو ممدوح اسراء187698

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الغفار عبد ناجى اسراء187699

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد عوض نجاح اسراء187700

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو محمد نصر اسراء187701

الدقهليةالعلمىمبصرعلى سليمان حماد جالل اسماء187702

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى فايز محمد زهير الشيماء187703

الدقهليةالعلمىمبصربكر منير بكر ايمان187704

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم عوض عادل ايه187705

الدقهليةالعلمىمبصرالقوى عبد الصياد سامح ايمان187706

الدقهليةالعلمىمبصرعلى عقل احمد جهاد187707

الدقهليةالعلمىمبصرقابيل على سعد على دينا187708

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد ابراهيم ريهام187709

الدقهليةالعلمىمبصرربه عبد محمد سامح ريهام187710

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد محمد عوض ريهام187711

الدقهليةالعلمىمبصرالمحسن عبد القادر عبد ياسر شرين187712

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل هللا عبد على صفا187713

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى حسن سعد خالد عنايات187714

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد عماد غاده187715

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الغفار عبد ناجى غاده187716

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى رشاد محمد البيومى فاطمه187717

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود الهادى عبد هانى الزهراء فاطمه187718

الدقهليةالعلمىمبصرجليل صابر محمد مريم187719

الدقهليةالعلمىمبصرحامد زغلول طارق منار187720
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ن470بلقاس/ ف

ن617بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن575بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن591بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن623بلقاس/ ف

ن443بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن607بلقاس/ ف

ن635بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن604بلقاس/ ف

ن540بلقاس/ ف

ن584بلقاس/ ف

ن416خامس بلقاس/ ف

ن511خامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ن456خامس بلقاس/ ف

ن639خامس بلقاس/ ف

ن556خامس بلقاس/ ف

ن470خامس بلقاس/ ف

ن615خامس بلقاس/ ف

ن520خامس بلقاس/ ف

ن437خامس بلقاس/ ف

ن542خامس بلقاس/ ف

ن606خامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ن590خامس بلقاس/ ف

ن645خامس بلقاس/ ف

ن633خامس بلقاس/ ف

ن400خامس بلقاس/ ف

ن475خامس بلقاس/ ف

ن478خامس بلقاس/ ف

ن614خامس بلقاس/ ف

ن609خامس بلقاس/ ف

ن515خامس بلقاس/ ف

ن433خامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف

ثانخامس بلقاس/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرمسعود السيد السيد محمد رضا ميارا187721

الدقهليةالعلمىمبصرالبرعى على صالح احمد ناديه187722

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى محمد جوده ناهد187723

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ابراهيم احمد ندى187724

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى المنعم عبد فريد وفاء187725

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد عوض ياسمين187726

الدقهليةالعلمىمبصرالمغازى كمال صالح امنيه187727

الدقهليةالعلمىمبصرالشحات مرعى مرعى امينه187728

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد السيد ايمان187729

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ابو ابراهيم مجدى ايمان187730

الدقهليةالعلمىمبصرالديب احمد السالم عبد السيد ايه187731

الدقهليةالعلمىمبصرالمغازى عوض طاهر ايه187732

الدقهليةالعلمىمبصرعلى عوض ماهر ايه187733

الدقهليةالعلمىمبصرالمغازى كمال محمود ايه187734

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد القادر عبد السيد خلود187735

الدقهليةالعلمىمبصرالحسانين هللا عبد رضا رنا187736

الدقهليةالعلمىمبصرنافع محمد احمد محمود زينب187737

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين هللا عبد محمد ساره187738

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم سهيله187739

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد غندى سامى سهيله187740

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو السيد ثروت شيماء187741

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد جمال فاطمه187742

الدقهليةالعلمىمبصرالمقصود عبد احمد خالد فاطمه187743

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين السالم عبد محمود فاطمه187744

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم الزهراء فاطمه187745

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حسنين عوض مريم187746

الدقهليةالعلمىمبصرربه عبد السميع عبد ايهاب منى187747

الدقهليةالعلمىمبصرحمادى احمد مجدى منى187748

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ربه عبد محمد نسيبه187749

الدقهليةالعلمىمبصرعلى احمد القاسم ابو نورا187750

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد سعيد على هاجر187751

الدقهليةالعلمىمبصرالبارى عبد محمد محمد هاجر187752

الدقهليةالعلمىمبصراحمد احمد نجيب عوض هللا هبه187753

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان السعيد محمود محمد هدير187754

الدقهليةالعلمىمبصربركات العدل محمود هدير187755

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى محمد عصام ايه187756

الدقهليةالعلمىمبصرالصمد عبد الكافى عبد عادل اسراء187757

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السميع عبد عاطف روضه187758

الدقهليةالعلمىمبصرحامد العال عبد الغنى عبد علياء187759

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الشحات الدسوقى اسرار187760

الدقهليةالعلمىمبصرالرؤف عبد رسالن الرؤف عبد ناصر اسماء187761

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الزاهى القادر عبد احمد امل187762
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ثانخامس بلقاس/ ف

ن419خامس بلقاس/ ف

ن378خامس بلقاس/ ف

ن499خامس بلقاس/ ف

ن530خامس بلقاس/ ف

ن380خامس بلقاس/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن556ابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن492ابودشيشة/ ف

ن474ابودشيشة/ ف

ن607ابودشيشة/ ف

ن425ابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن419ابودشيشة/ ف

ن427ابودشيشة/ ف

ن563ابودشيشة/ ف

ن607ابودشيشة/ ف

ن497ابودشيشة/ ف

ن419ابودشيشة/ ف

ن439ابودشيشة/ ف

ن560ابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ن532ابودشيشة/ ف

ن520ابودشيشة/ ف

ن470ابودشيشة/ ف

ن466ابودشيشة/ ف

ن434ابودشيشة/ ف

ن598ابودشيشة/ ف

ن486ابودشيشة/ ف

راسبابودشيشة/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن533ابودشيشة/ ف

راسبالمعصرة/ ف

ثانالمعصرة/ ف

ن512المعصرة/ ف

ثانالمعصرة/ ف

ن521الستامونى/ ف

ن462الستامونى/ ف

ن488الستامونى/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرمرجان ماضى طه محمود امنيه187763

الدقهليةالعلمىمبصربدوى على البدوى اميره187764

الدقهليةالعلمىمبصرشتا محمد فؤاد سالم ايمان187765

الدقهليةالعلمىمبصرحسونه على ابراهيم ناصر ايمان187766

الدقهليةالعلمىمبصرالقصبى حامد ابراهيم هللا عبد ايه187767

الدقهليةالعلمىمبصريوسف محمد محمد الدسوقى عماد ايه187768

الدقهليةالعلمىمبصرقنديل على الرازق عبد على خلود187769

الدقهليةالعلمىمبصرالعوضى احمد الشحات رقيه187770

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى الزاهى المتولى عادل شيماء187771

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عطا السيد هللا عطا السيد عبير187772

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد جمعه ممدوح مديحه187773

الدقهليةالعلمىمبصرالدرينى ابراهيم ابراهيم عالء مريم187774

الدقهليةالعلمىمبصركيالنى على محمد منير منار187775

الدقهليةالعلمىمبصرهاللى المغازى امين محمد مى187776

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى الزاهى المتولى مجدى نبيله187777

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد فهمى خالد ندا187778

الدقهليةالعلمىمبصرالعجمى المرسى العجمى محمد ندى187779

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد كامل طلعت ناصر يارا187780

الدقهليةالعلمىمبصرالواحد عبد حسن اشرف يمنى187781

الدقهليةالعلمىمبصرمصباح محمد خالد الغنى عبد اسماء187782

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد هللا عطا معتز االء187783

الدقهليةالعلمىمبصربهنس محمد جابر اشرف امانى187784

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى احمد السيد خالد اميره187785

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى ابراهيم رأفت ايه187786

الدقهليةالعلمىمبصرجوده الخبير عبد الرحمن عبد احمد ايمان187787

الدقهليةالعلمىمبصرحجاج حامد حجاج ايمان187788

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى ربه عبد على كمال احمد الشربينى تسنيم187789

الدقهليةالعلمىمبصرشراقى احمد على على صالح تقى187790

الدقهليةالعلمىمبصرهويدى على الباقى عبد كمال حماس187791

الدقهليةالعلمىمبصروهبه الشربينى السالم عبد خلود187792

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد زكريا محمد رقيه187793

الدقهليةالعلمىمبصرعامر محمد على وائل رنا187794

الدقهليةالعلمىمبصرصالح طلبه محمود روان187795

الدقهليةالعلمىمبصرتوفيق قنديل الحسينى ريم187796

الدقهليةالعلمىمبصرسالم احمد احمد ساره187797

الدقهليةالعلمىمبصرالبراشى على اشرف ساره187798

الدقهليةالعلمىمبصرخليل محمد ابراهيم المجيد عبد ساره187799

الدقهليةالعلمىمبصرورده على السعيد هيسم سهيله187800

الدقهليةالعلمىمبصرالنمر محمد محمود محمد شاديه187801

الدقهليةالعلمىمبصرحسين ناصف نجاح شيماء187802

الدقهليةالعلمىمبصرالغواب عبده احمد عوض عزه187803

الدقهليةالعلمىمبصرالبنا المرسى محمد الحميد عبد السيد علياء187804
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ن580الستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ن550الستامونى/ ف

ن623الستامونى/ ف

ن510الستامونى/ ف

ن484الستامونى/ ف

ن544الستامونى/ ف

ن401الستامونى/ ف

ن504الستامونى/ ف

ن471الستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ن489الستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ثانالستامونى/ ف

ن519الستامونى/ ف

ثانشربين/ ف

ثانشربين/ ف

ن406شربين/ ف

ن421شربين/ ف

ثانشربين/ ف

ن493شربين/ ف

ثانشربين/ ف

ن481شربين/ ف

ثانشربين/ ف

ن586شربين/ ف

ن590شربين/ ف

ن549شربين/ ف

ن617شربين/ ف

راسبشربين/ ف

ن579شربين/ ف

ن577شربين/ ف

ثانشربين/ ف

ن567شربين/ ف

ن565شربين/ ف

ن442شربين/ ف

ن469شربين/ ف

ن590شربين/ ف

ن409شربين/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالغفار عبد محمد هشام فاطمه187805

الدقهليةالعلمىمبصرالدين شرف الغنى عبد الدسوقى يسرى فاطمه187806

الدقهليةالعلمىمبصرالهاللى ابراهيم هشام مريم187807

الدقهليةالعلمىمبصرالجنيدى حسن محمد امجد منى187808

الدقهليةالعلمىمبصراالمام محمد السيد شعبان منى187809

الدقهليةالعلمىمبصردويدار محمد ايهاب ميار187810

الدقهليةالعلمىمبصرعوضين محمد حسن اشرف نبيله187811

الدقهليةالعلمىمبصرربه عبد على كمال احمد محمد ندى187812

الدقهليةالعلمىمبصرالعدالوى الرحمن عبد الشحات مجدى ندى187813

الدقهليةالعلمىمبصرزيد الرحمن عبد الدسوقى ابراهيم الرحمن عبد نوره187814

الدقهليةالعلمىمبصرقابل اسماعيل فرج شعبان نيره187815

الدقهليةالعلمىمبصربركات احمد شعبان خالد ياسمين187816

الدقهليةالعلمىمبصرسويلم رمضان السعيد صالح يمنى187817

الدقهليةالعلمىمبصرنجم محمد الهادى عبد السيد ايمان187818

الدقهليةالعلمىمبصرمسعد رزق المرسى ماهر اسامه اسراء187819

الدقهليةالعلمىمبصرحامد جمعه جمعه السعيد يحيى اسراء187820

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى اللطيف عبد حلمى احمد اسماء187821

الدقهليةالعلمىمبصرالنجا ابو عوض ربيع امانى187822

الدقهليةالعلمىمبصرشاهين الغريب وجيه محمد انوار187823

الدقهليةالعلمىمبصرالباز الغنى عبد مجاهد رضا ايه187824

الدقهليةالعلمىمبصرالباز محمد محمد رضا ايه187825

الدقهليةالعلمىمبصرحامد جمعه محمد معاذ جويريه187826

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد حمزه ربيع ايمن دينا187827

الدقهليةالعلمىمبصرفرج فرج فاروق محمد دينا187828

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى هللا عبد الفتوح ابو خالد رفيده187829

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الجليل عبد رفاعى زينب187830

الدقهليةالعلمىمبصرحافظ الوهاب عبد محمود محمود زينب187831

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمد احمد العزيز عبد سماء187832

الدقهليةالعلمىمبصرعبيد المرسى ممدوح صفا187833

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته على رزق على ضحى187834

الدقهليةالعلمىمبصرالنحاس محمود رزق طاهر ليلى187835

الدقهليةالعلمىمبصرحامد جمعه السعيد حاتم مروه187836

الدقهليةالعلمىمبصرالعزبى السالم عبد السالم عبد مروه187837

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان الشربينى العزيز عبد محمود مروه187838

الدقهليةالعلمىمبصرعامر الشربينى بديع احمد مريم187839

الدقهليةالعلمىمبصرالباز العاطى عبد فتحى احمد مريم187840

الدقهليةالعلمىمبصرعبيد محمد جمعه عادل مريم187841

الدقهليةالعلمىمبصرالمزاحى السعيد سمير طارق ندى187842

الدقهليةالعلمىمبصرالعجوز السيد العزيز عبد نصر نوره187843

الدقهليةالعلمىمبصرسكريه عوض عوض العزيز عبد نيره187844

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم الحميد عبد ماهر نيره187845

الدقهليةالعلمىمبصرالشرقاوى الهادى عبد فرج محمد اسماء187846
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ن442شربين/ ف

ن439شربين/ ف

ن619شربين/ ف

ن526شربين/ ف

ن566شربين/ ف

ثانشربين/ ف

ن470شربين/ ف

ن589شربين/ ف

راسبشربين/ ف

ن560شربين/ ف

ن436شربين/ ف

ثانشربين/ ف

ن533شربين/ ف

ن366الضهرية/ ف

ثانالضهرية/ ف

ن386الضهرية/ ف

ن565الضهرية/ ف

ن532الضهرية/ ف

ن621الضهرية/ ف

ن474الضهرية/ ف

ن556الضهرية/ ف

ن418الضهرية/ ف

ن443الضهرية/ ف

ن472الضهرية/ ف

ن594الضهرية/ ف

ن421الضهرية/ ف

ن540الضهرية/ ف

ن556الضهرية/ ف

ن488الضهرية/ ف

ن390الضهرية/ ف

ن579الضهرية/ ف

ن565الضهرية/ ف

ن574الضهرية/ ف

ن526الضهرية/ ف

ن485الضهرية/ ف

ن577الضهرية/ ف

ن385الضهرية/ ف

ن567الضهرية/ ف

ن567الضهرية/ ف

ن485الضهرية/ ف

ن455الضهرية/ ف

ن391االطرش كفر/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الفتوح ابو محمد اسراء187847

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه محمد سمير امنيه187848

الدقهليةالعلمىمبصرذكرى ابو الديسطى ذكرى ابو اميره187849

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمد عوض الدين سيف ايمان187850

الدقهليةالعلمىمبصرضرار محمد احمد احمد الشيماء187851

الدقهليةالعلمىمبصرزيد ابو محمد زكى خلود187852

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان حسن محمد زينب187853

الدقهليةالعلمىمبصربيلى عثمان فهمى خالد رفاء187854

الدقهليةالعلمىمبصرشاهين المعاطى ابو حموده رمضان رقيه187855

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد احمد حامد محمد روان187856

الدقهليةالعلمىمبصرمراد ابراهيم الشربينى عادل ريهام187857

الدقهليةالعلمىمبصريونس السعيد محمد السعيد سماح187858

الدقهليةالعلمىمبصرراجح السيد الرازق عبد محسن عائشه187859

الدقهليةالعلمىمبصرزايد السيد الغفار عبد اسالم علياء187860

الدقهليةالعلمىمبصردهيم على الحميد عبد الفتاح عبد فاطمه187861

الدقهليةالعلمىمبصرمهران الرحمن عبد سعد اشرف كريمه187862

الدقهليةالعلمىمبصرغازى محمد جبر حسنى لينا187863

الدقهليةالعلمىمبصراالمام حسن ابراهيم محمد مريم187864

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد الحى عبد وليد منى187865

الدقهليةالعلمىمبصربيلى ابراهيم الهادى عبد عادل منه187866

الدقهليةالعلمىمبصرصبح النادى مسعد احمد محمد مى187867

الدقهليةالعلمىمبصرحسن الزينى احمد ماهر هاجر187868

الدقهليةالعلمىمبصرصالح السيد صالح ابو ابراهيم هبه187869

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الحفيظ عبد مختار والء187870

الدقهليةالعلمىمبصرحسن مسعد صديق التابعى ياسمين187871

الدقهليةالعلمىمبصرعصر محمد محمد يحى ياسمين187872

الدقهليةالعلمىمبصرقنديل يوسف احمد احمد محمد اسراء187873

الدقهليةالعلمىمبصرزهرى الرحيم عبد محى محمد اسراء187874

الدقهليةالعلمىمبصرالمكارم ابو البدوى ايمن تسنيم187875

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمود السيد رفيده187876

الدقهليةالعلمىمبصرالشيخ رزق محمد محمد شعبان ساره187877

الدقهليةالعلمىمبصرعيد السعيد احمد السالم عبد علياء187878

الدقهليةالعلمىمبصريوسف محمد فهيم المنعم عبد هشام فاطمه187879

الدقهليةالعلمىمبصرالصياد على الشحات محمد مروه187880

الدقهليةالعلمىمبصرالدنون ابراهيم السيد السيد محمد هبه187881

الدقهليةالعلمىمبصرالحسينى المندوه محمود عامر هدى187882

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد ابراهيم احمد ياسمين187883

الدقهليةالعلمىمبصرالصيرى احمد البارى عبد محمد افنان187884

الدقهليةالعلمىمبصرزيدان القادر عبد محمد عماد حياه187885

الدقهليةالعلمىمبصرغنيم جمعه الحسينى محمد ريهام187886

الدقهليةالعلمىمبصرعنتر الشحات السالم عبد مطاوع سهير187887

الدقهليةالعلمىمبصرالحديد الشربينى المنعم عبد خالد سهيله187888
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ن512االطرش كفر/ ف

ن422االطرش كفر/ ف

ن526االطرش كفر/ ف

ن356االطرش كفر/ ف

ن480االطرش كفر/ ف

ن347االطرش كفر/ ف

ن517االطرش كفر/ ف

ن569االطرش كفر/ ف

ن497االطرش كفر/ ف

ن328االطرش كفر/ ف

ن517االطرش كفر/ ف

ن347االطرش كفر/ ف

ن570االطرش كفر/ ف

ن598االطرش كفر/ ف

ن389االطرش كفر/ ف

ثاناالطرش كفر/ ف

ن444االطرش كفر/ ف

ثاناالطرش كفر/ ف

ن538االطرش كفر/ ف

ثاناالطرش كفر/ ف

ثاناالطرش كفر/ ف

ن475االطرش كفر/ ف

ن471االطرش كفر/ ف

راسباالطرش كفر/ ف

ن465االطرش كفر/ ف

ن557االطرش كفر/ ف

ن538الدين كريم بساط/ ف

ثانالدين كريم بساط/ ف

ثانالدين كريم بساط/ ف

ن518الدين كريم بساط/ ف

ثانالدين كريم بساط/ ف

ن528الدين كريم بساط/ ف

ن586الدين كريم بساط/ ف

ثانالدين كريم بساط/ ف

ثانالدين كريم بساط/ ف

ن525الدين كريم بساط/ ف

ثانالدين كريم بساط/ ف

ن471الخليج رأس/ ف

ن554الخليج رأس/ ف

متخلفالخليج رأس/ ف

ن449الخليج رأس/ ف

ن594الخليج رأس/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرحسن جاد الرازق عبد حسن مريم187889

الدقهليةالعلمىمبصرالشرباصى عبده مصطفى على منار187890

الدقهليةالعلمىمبصرالحى عبد ابراهيم محمد ابراهيم ندى187891

الدقهليةالعلمىمبصراالمام عبده مصطفى عابد هناء187892

الدقهليةالعلمىمبصراالمام عبده مصطفى محمد وفاء187893

الدقهليةالعلمىمبصرالكريم عبد احمد صفوت اسراء187894

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم طلبه طارئ اسراء187895

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد محمود المتولى حامد اسماء187896

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد سالمه احمد الشيماء187897

الدقهليةالعلمىمبصرالحفناوى على محمد خالد ايه187898

الدقهليةالعلمىمبصرفايز محمود خالد امل187899

الدقهليةالعلمىمبصرالواحد عبد محمد عميش حنين187900

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد رمضان الهادى عبد ساره187901

الدقهليةالعلمىمبصرعباس السيد نبيل محمد ساره187902

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم طلبه طارئ صفاء187903

الدقهليةالعلمىمبصرحافظ احمد عفت نعمه187904

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته منصور على احمد فاطمه187905

الدقهليةالعلمىمبصرعلى جمعه محمد ماهيتاب187906

الدقهليةالعلمىمبصراحمد السيد شعبان القوى عبد منار187907

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد الفتاح عبد منى187908

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد السيد نورهان187909

الدقهليةالعلمىمبصرحميده الرازق عبد محمد الدين صالح هبه187910

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل جليل محمد اسماعيل اسماء187911

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد عيد اسماء187912

الدقهليةالعلمىمبصرسيف الدين سعد سيف امال187913

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد عاطف امل187914

الدقهليةالعلمىمبصراحمد نجيب الهادى عبد امينه187915

الدقهليةالعلمىمبصرالهادى عبد احمد اسماعيل حنان187916

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى المتبولى اسعد دينا187917

الدقهليةالعلمىمبصرشحتو هللا عبد محمود دينا187918

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الوهاب عبد عرفات رجاء187919

الدقهليةالعلمىمبصرعليوه عليوه محمد شيماء187920

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى المعبود عبد احمد عال187921

الدقهليةالعلمىمبصرعباس السميع عبد محمد الزهراء فاطمه187922

الدقهليةالعلمىمبصرخميس محمد محمد الزهراء فاطمه187923

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه ابراهيم عادل فاطمه187924

الدقهليةالعلمىمبصرالدين شمس محمد يحى فرح187925

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى المعبود عبد محمود فلاير187926

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى على محمد مى187927

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السيد بهاء هند187928

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمود احمد االء187929

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد احمد سيد االء187930
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ن461الخليج رأس/ ف

ن574الخليج رأس/ ف

ن450الخليج رأس/ ف

ن599الخليج رأس/ ف

ن568الخليج رأس/ ف

ثانالربع/ ف

ن600الربع/ ف

ثانالربع/ ف

ن633الربع/ ف

ن615الربع/ ف

ن451الربع/ ف

ثانالربع/ ف

ن554الربع/ ف

ن552الربع/ ف

ن640الربع/ ف

ن597الربع/ ف

ن573الربع/ ف

ن602الربع/ ف

ن441الربع/ ف

ن578الربع/ ف

ن571الربع/ ف

ن588الربع/ ف

ن478ظفر/ ف

ن580ظفر/ ف

ن506ظفر/ ف

ن593ظفر/ ف

ن516ظفر/ ف

ن557ظفر/ ف

ن539ظفر/ ف

ن460ظفر/ ف

ن544ظفر/ ف

ن533ظفر/ ف

ن507ظفر/ ف

ن596ظفر/ ف

ن498ظفر/ ف

ن484ظفر/ ف

ن452ظفر/ ف

ن514ظفر/ ف

ن519ظفر/ ف

ن575ظفر/ ف

ن486البيضاء/ ف

ن548البيضاء/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى موسى القوى عبد محمد اسراء187931

الدقهليةالعلمىمبصراالمام الفتاح عبد صبرى ايمان187932

الدقهليةالعلمىمبصرالمهدى شعبان حسن جميله187933

الدقهليةالعلمىمبصرالبيسونى على الحكم عبد ابراهيم حنان187934

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد ناصر حنان187935

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد طه سعاد187936

الدقهليةالعلمىمبصركمال الرحمن عبد الباسط عبد سماح187937

الدقهليةالعلمىمبصرعوض معوض السيد سميح مى187938

الدقهليةالعلمىمبصرعلى مصطفى السميع عبد ممدوح مى187939

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الغريب هللا عبد الناصر عبد هاجر187940

الدقهليةالعلمىمبصرخلف الفتاح عبد السيد محمد هدير187941

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد احمد السيد والء187942

الدقهليةالعلمىمبصرخضر المنجى عبد خضر والء187943

الدقهليةالعلمىمبصرالتواب عبد فتحى محمد حسام الشيماء187944

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد حسن محمد اسراء187945

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى الرحمن عبد ايمن ايه187946

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد شعبان ايمان187947

الدقهليةالعلمىمبصرمراد احمد محمد السيد دعاء187948

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد دنيا187949

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى الرحيم عبد محمد رحمه187950

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد فكرى ايمن ساره187951

الدقهليةالعلمىمبصرالرازق عبد ابراهيم محمد الزهراء فاطمه187952

الدقهليةالعلمىمبصرالبنا عامر احمد رفيق ليلى187953

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد ابراهيم مريم187954

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمد هللا منه187955

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد السيد محمد ندى187956

الدقهليةالعلمىمبصرخليل محمد فتحى نورا187957

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد العال عبد محمد وفاء187958

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد مصطفى ابتهال187959

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى صبحى المرسى ايه187960

الدقهليةالعلمىمبصرسعد محمد صفوت ايه187961

الدقهليةالعلمىمبصرالحسينى محمود حماد بسنت187962

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل السعيد محمود حسناء187963

الدقهليةالعلمىمبصرشقره سالم محمد ابراهيم رحمه187964

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم الوهاب عبد سامح شيماء187965

الدقهليةالعلمىمبصريوسف جاد اللطيف عبد محمود منار187966

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الحى عبد الباز ندى187967

الدقهليةالعلمىمبصرالبغدادى الفتاح عبد فوزى ندى187968

الدقهليةالعلمىمبصرالموجى مسعد مصباح احمد اسراء187969

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى عبده التميمى محمد اسراء187970

الدقهليةالعلمىمبصرالصعيدى شلبى نسيم محمد اسراء187971

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى مصطفى السيد اسماء187972



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6756

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن453البيضاء/ ف

ن513البيضاء/ ف

ن493البيضاء/ ف

ن599البيضاء/ ف

ن471البيضاء/ ف

ن604البيضاء/ ف

ن611البيضاء/ ف

ثانالبيضاء/ ف

ثانالبيضاء/ ف

ن457البيضاء/ ف

راسبالبيضاء/ ف

ن587البيضاء/ ف

ثانالبيضاء/ ف

ن634صدقا/ ف

ن398صدقا/ ف

ن428صدقا/ ف

ن520صدقا/ ف

ن500صدقا/ ف

ن582صدقا/ ف

راسبصدقا/ ف

ن451صدقا/ ف

ن547صدقا/ ف

ن477صدقا/ ف

ن511صدقا/ ف

ثانصدقا/ ف

ن483صدقا/ ف

ن464صدقا/ ف

ن556صدقا/ ف

ن484السباخ ابوداود/ ف

ن379السباخ ابوداود/ ف

ن459السباخ ابوداود/ ف

ثانالسباخ ابوداود/ ف

ثانالسباخ ابوداود/ ف

ن363السباخ ابوداود/ ف

ن628السباخ ابوداود/ ف

ثانالسباخ ابوداود/ ف

ن510السباخ ابوداود/ ف

ن482السباخ ابوداود/ ف

ن559المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن536المنزلة/ ف

ن537المنزلة/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرسعيد الفتاح عبد محمد محمد اشرف امانى187973

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه الستار عبد عبده سالمه امل187974

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد عبده حامد طه اميره187975

الدقهليةالعلمىمبصرعطا على محمد ابراهيم بسنت187976

الدقهليةالعلمىمبصررحمو على حلمى حسن بسنت187977

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد طه محمد محمد تهانى187978

الدقهليةالعلمىمبصرملوخيه عبده محمد احمد جهاد187979

الدقهليةالعلمىمبصرزرمبه الحميد عبد العزيز سعدعبد جهاد187980

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد مصطفى جهاد187981

الدقهليةالعلمىمبصرالنبى عبد حسن ابراهيم مؤمن حنين187982

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور على على محمد دعاء187983

الدقهليةالعلمىمبصرغربيه محمد محمود محمود رانيا187984

الدقهليةالعلمىمبصرشريف اسماعيل السعيد هللا رحمه187985

الدقهليةالعلمىمبصرسلطان هالل هالل حسنى رحمه187986

الدقهليةالعلمىمبصرالرازق عبد المعاطى ابو محمد ادريس رنا187987

الدقهليةالعلمىمبصرالموجى النور ابو ابراهيم جمال روان187988

الدقهليةالعلمىمبصرهالل محمد العال ابو محمد ساره187989

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد احمد محمد ساره187990

الدقهليةالعلمىمبصرشباره مصطفى السادات محمد ساره187991

الدقهليةالعلمىمبصرحراز احمد فتوح ابراهيم سلمى187992

الدقهليةالعلمىمبصرالحسانين على على سامى سميه187993

الدقهليةالعلمىمبصرصبيحى اللطيف عبد محمد احمد محمد سهيله187994

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد احمد سيد االباصيرى االباصيرى فاطمه187995

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى عبده التميمى محمد فاطمه187996

الدقهليةالعلمىمبصرمنصور يوسف محمد احمد احمد مريم187997

الدقهليةالعلمىمبصرالمنسى محمد احمد محمد مريم187998

الدقهليةالعلمىمبصرعلى ابراهيم االمام ميسره مى187999

الدقهليةالعلمىمبصرالنشار محمد محمد حامد نبيله188000

الدقهليةالعلمىمبصرشتيوى السيد ابراهيم محمد محمد ندا188001

الدقهليةالعلمىمبصرالقيعى اسماعيل السيد محمد ندى188002

الدقهليةالعلمىمبصرالحديدى محمد محمد سمير نرمين188003

الدقهليةالعلمىمبصرقهوه السيد عبده الخضر احمد نشوى188004

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته على راضى راضى الغنى عبد نعيمه188005

الدقهليةالعلمىمبصرالزرنكى البرعى البرعى ابراهيم نورهان188006

الدقهليةالعلمىمبصرالغيطانى مسعد مسعد عمر هدايه188007

الدقهليةالعلمىمبصرعماره فرح ابراهيم احمد هدير188008

الدقهليةالعلمىمبصررضوان عامر القطب اسعد هناء188009

الدقهليةالعلمىمبصرالحلوجى المطلب عبد الوهاب عبد صالح هناء188010

الدقهليةالعلمىمبصرالنبى عبد حسن ابراهيم مؤمن يارا188011

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد الخضرى الخضرى اسماء188012

الدقهليةالعلمىمبصرالواحد عبد ابراهيم محمد احمد الزهراء188013

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد الصديق عثمان ياسر االء188014
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ن524المنزلة/ ف

ن506المنزلة/ ف

ن409المنزلة/ ف

ن538المنزلة/ ف

ن556المنزلة/ ف

ن549المنزلة/ ف

ن434المنزلة/ ف

ن561المنزلة/ ف

ن602المنزلة/ ف

ن426المنزلة/ ف

ن582المنزلة/ ف

ن565المنزلة/ ف

ن396المنزلة/ ف

ن520المنزلة/ ف

ن550المنزلة/ ف

ن445المنزلة/ ف

ن549المنزلة/ ف

ن587المنزلة/ ف

ن405المنزلة/ ف

ن469المنزلة/ ف

ن370المنزلة/ ف

ن578المنزلة/ ف

ن416المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن617المنزلة/ ف

ن538المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن609المنزلة/ ف

ن570المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن482المنزلة/ ف

ن540المنزلة/ ف

ن504المنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

ن448المنزلة/ ف

ن598البصراط/ ف

ثانالبصراط/ ف

ن470البصراط/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرمحفوظ احمد احمد مصطفى اميره188015

الدقهليةالعلمىمبصرعوض السعيد عبده ايمان188016

الدقهليةالعلمىمبصرحرز محمد على على محمود ايمان188017

الدقهليةالعلمىمبصرالغزاوى رجب احمد محمد احمد بسمه188018

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم المنعم عبد عباس السيد فاطمه188019

الدقهليةالعلمىمبصرحرز حسن عبده حسن عبده مريم188020

الدقهليةالعلمىمبصربدران السيد السيد رضا محمد نوال188021

الدقهليةالعلمىمبصرالكريم عبد احمد احمد الشبراوى نورهان188022

الدقهليةالعلمىمبصرالطنيب محمد مصطفى منير نورهان188023

الدقهليةالعلمىمبصربلبول ابراهيم محمد سمير هللا هبه188024

الدقهليةالعلمىمبصرالمحمودى احمد السيد السيد اسراء188025

الدقهليةالعلمىمبصريونس المعطى عبد محمد حافظ اسماء188026

الدقهليةالعلمىمبصرخليل ابراهيم ابراهيم خليل ايه188027

الدقهليةالعلمىمبصركراويه هللا عبد توفيق الداودى بسمه188028

الدقهليةالعلمىمبصرصالح ابراهيم ابراهيم حامد بسمه188029

الدقهليةالعلمىمبصراالشرم هاشم محمد محمد على خلود188030

الدقهليةالعلمىمبصرطمان ابراهيم ابراهيم ابراهيم ساره188031

الدقهليةالعلمىمبصرالباشا المرسى جميل سالمه سهيله188032

الدقهليةالعلمىمبصرالشافعى ابراهيم احمد المنعم عبد سهيله188033

الدقهليةالعلمىمبصرالغبارى الدسوقى محمد سهيله188034

الدقهليةالعلمىمبصرغزاله يوسف محمد فاطمه188035

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى االمام محمود اسعد منار188036

الدقهليةالعلمىمبصرالخريبى على السيد رمضان ندى188037

الدقهليةالعلمىمبصرعلى السيد طاهر السيد نورهان188038

الدقهليةالعلمىمبصرعلى العطا ابو العطا ابو عاطف هيام188039

الدقهليةالعلمىمبصرداود محمود محمود ابراهيم شاكر يارا188040

الدقهليةالعلمىمبصرهندام سليمان على عبده اسراء188041

الدقهليةالعلمىمبصرالنجدى صالح على رزق محمد اسراء188042

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم المعاطى ابو حسين وحيد محمد االء188043

الدقهليةالعلمىمبصرالحماحمى اللطيف عبد سمير محمد ايه188044

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى الرازق عبد البسيونى ايمان188045

الدقهليةالعلمىمبصرهجرس سعد المنعم عبد الدين عماد جنه188046

الدقهليةالعلمىمبصرالطناحى حسين محمد حمدى دعاء188047

الدقهليةالعلمىمبصرطه الباز حسن دينا188048

الدقهليةالعلمىمبصرالغوالبى حسن محمد الرحمن عبد ساره188049

الدقهليةالعلمىمبصرراشد عزت محمد عبده سلسبيل188050

الدقهليةالعلمىمبصرماضى محمد عبده اشرف سهيله188051

الدقهليةالعلمىمبصرالريس الحسينى حسن ياسر سهيله188052

الدقهليةالعلمىمبصربدير حسن هللا عبد حسن فاطمه188053

الدقهليةالعلمىمبصرشعبان المغربى غازى محمد محمود مروه188054

الدقهليةالعلمىمبصراالزعر ابراهيم ابراهيم السيد ابراهيم مريم188055

الدقهليةالعلمىمبصرالجيار السعيد محمد حلمى محمد مواهب188056
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ن459البصراط/ ف

ن511البصراط/ ف

ن542البصراط/ ف

ن396البصراط/ ف

ن472البصراط/ ف

ن465البصراط/ ف

ن398البصراط/ ف

ن412البصراط/ ف

ن536البصراط/ ف

ن504البصراط/ ف

ن601العزيزة/ ف

ن583العزيزة/ ف

ن535العزيزة/ ف

ثانالعزيزة/ ف

راسبالعزيزة/ ف

ثانالعزيزة/ ف

ن532العزيزة/ ف

ن527العزيزة/ ف

ثانالعزيزة/ ف

ن577العزيزة/ ف

ن619العزيزة/ ف

ن623العزيزة/ ف

ن568العزيزة/ ف

ن577العزيزة/ ف

ن546العزيزة/ ف

ن556العزيزة/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ن620بالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ن613بالدقهلية المطرية/ ف

ن579بالدقهلية المطرية/ ف

ن460بالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ن420بالدقهلية المطرية/ ف

ن385بالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ن603بالدقهلية المطرية/ ف

ن434.5بالدقهلية المطرية/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرحسن احمد محمود ناصر هدير188057

الدقهليةالعلمىمبصرسرحان السيد البدوى السيد فؤاد ياسمينا188058

الدقهليةالعلمىمبصرالزينى احمد السيد محمد ياسمين188059

الدقهليةالعلمىمبصرفياض عبده محمد الدسوقى ابراهيم احمد اسراء188060

الدقهليةالعلمىمبصرالدقش بشاره الظواهرى نسيم اسراء188061

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد السيد محمد احمد االء188062

الدقهليةالعلمىمبصرعيسى السيد السيد احمد ايه188063

الدقهليةالعلمىمبصرالرحيم عبد الغنى عبد محمد محمد هشام ايه188064

الدقهليةالعلمىمبصرسالم عطا على يحيى ايه188065

الدقهليةالعلمىمبصرندا محمد على السيد ثناء188066

الدقهليةالعلمىمبصرالقزاز يوسف محمد رفعت سهيله188067

الدقهليةالعلمىمبصرمنسى السيد محمد محمد شروق188068

الدقهليةالعلمىمبصرحسين صالح محمد حسين الدين عماد ضحى188069

الدقهليةالعلمىمبصرالخالق عبد السيد محمد محمد عبير188070

الدقهليةالعلمىمبصرسالم الغنى عبد احمد حسن فاطمه188071

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد رمضان ابراهيم ابراهيم ماجده188072

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد التميمى حلمى محمد مها188073

الدقهليةالعلمىمبصرسكريه على محمود على ندى188074

الدقهليةالعلمىمبصرالدين حسام احمد احمد السيد نرمين188075

الدقهليةالعلمىمبصرالعدروسى فاروق محمد نورهان188076

الدقهليةالعلمىمبصرهللا حسب احمد محمد وفاء188077

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى حسين محمد ممدوح ياسمين188078

الدقهليةالعلمىمبصرالمرجاوى محمد سعد شكرى اسراء188079

الدقهليةالعلمىمبصرعليوه محمد محمد عماد ايمان188080

الدقهليةالعلمىمبصرشتا المرسى محمد صالح ميمى ايمان188081

الدقهليةالعلمىمبصرزاحم على الحميد عبد عبده احالم188082

الدقهليةالعلمىمبصرحبسه عبده محمد سامى اسماء188083

الدقهليةالعلمىمبصربكير السيد السيد محمد اسماء188084

الدقهليةالعلمىمبصرفوده الشرقاوى السيد ممتاز اسماء188085

الدقهليةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد فؤاد ناصر اسماء188086

الدقهليةالعلمىمبصرحسن محمد طلبه ابراهيم امانى188087

الدقهليةالعلمىمبصررفاعى الشرقاوى السيد محمد امل188088

الدقهليةالعلمىمبصرالزينى احمد محمد احمد امنيه188089

الدقهليةالعلمىمبصرقشطه السيد عباس عصام اميره188090

الدقهليةالعلمىمبصرهالل محمد داود الرجال القطب ربيع ايه188091

الدقهليةالعلمىمبصرزاحم مسعد على محمد ايه188092

الدقهليةالعلمىمبصرعيسى الجواد عبد طه محمد تسنيم188093

الدقهليةالعلمىمبصرحموده الرحمن عبد عاصم تقى188094

الدقهليةالعلمىمبصرالعزونى السيد السيد محمد خلود188095

الدقهليةالعلمىمبصرالوصيف محمد محمود محمود دينا188096

الدقهليةالعلمىمبصرعويد احمد سيد احمد محمد رحاب188097

الدقهليةالعلمىمبصرسعده العال عبد ابراهيم على روميساء188098
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ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ن512العصافرة/ ف

ن614العصافرة/ ف

ثانالعصافرة/ ف

ن399العصافرة/ ف

ن620العصافرة/ ف

ثانالعصافرة/ ف

ن558العصافرة/ ف

ن481العصافرة/ ف

ثانالعصافرة/ ف

ن536العصافرة/ ف

ن585العصافرة/ ف

ثانالعصافرة/ ف

ن375العصافرة/ ف

ن412العصافرة/ ف

ن601العصافرة/ ف

ن568.5العصافرة/ ف

ن556العصافرة/ ف

ن524العصافرة/ ف

ن377العصافرة/ ف

ن569الجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن578الجمالية/ ف

ن611الجمالية/ ف

ن558الجمالية/ ف

ن605الجمالية/ ف

ن568الجمالية/ ف

ن626الجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن603الجمالية/ ف

ن613الجمالية/ ف

ن629الجمالية/ ف

ن513الجمالية/ ف

ن398الجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن410الجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصررفاعى العز ابو على محمد ريهام188099

الدقهليةالعلمىمبصررفاعى مصطفى المهدى زكريا زينب188100

الدقهليةالعلمىمبصرشقيره السيد على عالء ساره188101

الدقهليةالعلمىمبصرعبده السيد محمد العزيز عبد سلمى188102

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى طاهر صالح محمد سماء188103

الدقهليةالعلمىمبصرالشبلى على السيد ابراهيم عال188104

الدقهليةالعلمىمبصرصالح مسعد محمد رفيق عال188105

الدقهليةالعلمىمبصرقريع السيد السيد محمد غاده188106

الدقهليةالعلمىمبصرالعزونى موسى احمد احمد احمد فاطمه188107

الدقهليةالعلمىمبصرنجم هالل الدسوقى جمعه فاطمه188108

الدقهليةالعلمىمبصرالشين الدسوقى محمد محمد محمد فاطمه188109

الدقهليةالعلمىمبصرالشناوى مسعد احمد هانى فاطمه188110

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل عبده القادر عبد محمد كامليا188111

الدقهليةالعلمىمبصرالدين شمس فهيم فهمى السيد كوكب188112

الدقهليةالعلمىمبصراحمد جاد العظيم عبد ابراهيم لندا188113

الدقهليةالعلمىمبصرالدياسطى محمد احمد احمد مروه188114

الدقهليةالعلمىمبصرشتا المرسى محمد صالح سمير مريم188115

الدقهليةالعلمىمبصرسعده العزيز عبد محمد اسامه ندا188116

الدقهليةالعلمىمبصرالعزونى احمد الشربينى ماهر ندا188117

الدقهليةالعلمىمبصرالشبلى احمد ابراهيم ابراهيم ندى188118

الدقهليةالعلمىمبصرزاحم مسعد محمود زكريا نعمه188119

الدقهليةالعلمىمبصرالال عبد يسن يسن احمد نورهان188120

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم احمد السيد عصام نيره188121

الدقهليةالعلمىمبصرلبن مصطفى ابراهيم محمد نيره188122

الدقهليةالعلمىمبصرالجربان هللا عبد محمد محمد هدير188123

الدقهليةالعلمىمبصرنجم محمد هالل محمد رضا ورده188124

الدقهليةالعلمىمبصرعويد احمد سيد احمد محمد والء188125

الدقهليةالعلمىمبصرفياض محمد محمد جمال ياسمين188126

الدقهليةالعلمىمبصرفوده الشرقاوى محمد محمد ياسمين188127

الدقهليةالعلمىمبصرخاطر الرفاعى احمد موسى ياسمين188128

الدقهليةالعلمىمبصرالهلباوى زيد ابو فخرى عمرو ياسمين188129

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على السيد ابراهيم االء188130

الدقهليةالعلمىمبصرالكفافى العزيز عبد حسن على افنان188131

الدقهليةالعلمىمبصرالغنى عبد فرج محمد امانى188132

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل المتولى الدسوقى كمال براءه188133

الدقهليةالعلمىمبصرعلى جوده ابراهيم سعد تسنيم188134

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد ابراهيم محمد ساره188135

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم حسن سماح188136

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه عثمان بكر نبيل ياسمين188137

الدقهليةالعلمىمبصرمصلح عبده على فراج اسراء188138

الدقهليةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد الحليم عبد عمر اسراء188139

الدقهليةالعلمىمبصرعنبر محمد محمد مستجير اسراء188140
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ثانالجمالية/ ف

ن496الجمالية/ ف

ن572الجمالية/ ف

ن443الجمالية/ ف

ن626الجمالية/ ف

ن569الجمالية/ ف

ن479الجمالية/ ف

ن473الجمالية/ ف

ن436الجمالية/ ف

ن438الجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن575الجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن542الجمالية/ ف

ن461الجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن511الجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن620الجمالية/ ف

ن466الجمالية/ ف

ن625الجمالية/ ف

ن467الجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ن559الجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

ن588سلسيـل ميت/ ف

ن515سلسيـل ميت/ ف

ن556سلسيـل ميت/ ف

ن503سلسيـل ميت/ ف

ن560سلسيـل ميت/ ف

ن503سلسيـل ميت/ ف

ن574سلسيـل ميت/ ف

ن401سلسيـل ميت/ ف

ن614الجديد الكفر/ ف

راسبالجديد الكفر/ ف

ن533الجديد الكفر/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرخفاجى السيد على السيد عبده اسماء188141

الدقهليةالعلمىمبصرالدسوقى المجد ابو على محمد امل188142

الدقهليةالعلمىمبصرحسن السيد محمد السيد اميره188143

الدقهليةالعلمىمبصرالغالى شحاته محمد منصور محمود اميره188144

الدقهليةالعلمىمبصردياب محمد على رزق على ايه188145

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى مصطفى بكر هللا عبد ايناس188146

الدقهليةالعلمىمبصرحسن البدوى السيد الخطيب خلود188147

الدقهليةالعلمىمبصرالبسيونى مصطفى بكر مصطفى ساره188148

الدقهليةالعلمىمبصرعبيدو محمد احمد كمال سلمى188149

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد السعيد مسعد على شاهنده188150

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد زكى عيسى محمد شمس188151

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الغريب محمد السيد عائشه188152

الدقهليةالعلمىمبصردراز على مسعد فتحى على مروه188153

الدقهليةالعلمىمبصرالغالى شحاته محمد احمد ابراهيم ندى188154

الدقهليةالعلمىمبصرنجم على عيد محمد الغفار عبد السيد ندى188155

الدقهليةالعلمىمبصرزاهر عيد مسعد على السيد ندى188156

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى حسن محمد محمد ندى188157

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى محمد عبده محمد نريمان188158

الدقهليةالعلمىمبصرعبيدو محمد احمد كمال هاجر188159

الدقهليةالعلمىمبصرشلبى الحميد عبد فرح ايه188160

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان حامد حامد محمد ايناس188161

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى السلطان محمد احمد دنيا188162

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين السيد محمد االء188163

الدقهليةالعلمىمبصرحسن سليمان سليمان عصام ايه188164

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد محمد محمد اسماء188165

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان السعود ابو السعود ابو امانى188166

الدقهليةالعلمىمبصرناصف عوض حسن يحى ايمان188167

الدقهليةالعلمىمبصرالشافعى عيد هللا عبد محمد عبير188168

الدقهليةالعلمىمبصراحمد على محمد مأمون علياء188169

الدقهليةالعلمىمبصرعامر محمد خليل السيد الزهراء فاطمه188170

الدقهليةالعلمىمبصرجعفر الوفا ابو محمد عادل منى188171

الدقهليةالعلمىمبصربدر احمد احمد ايمن مى188172

الدقهليةالعلمىمبصرحسين محمد ابراهيم ابراهيم نادين188173

الدقهليةالعلمىمبصرناصف عوض حسن عابد وسام188174

الدقهليةالعلمىمبصرالبغدادى حامد محمد طلعت محمد يارا188175

دمياطالعلمىمبصرفقوسه امين شحاته اسراء188176

دمياطالعلمىمبصرعيد صديق محمد السيد الشيماء188177

دمياطالعلمىمبصرالصمد عبد مختار السعيد محمد االء188178

دمياطالعلمىمبصرالبرلسى فهمى محمد االء188179

دمياطالعلمىمبصرالزينى ابراهيم ابراهيم ايه188180

دمياطالعلمىمبصربكر السيد محمد بدور188181

دمياطالعلمىمبصرسلمو احمد محسن احمد الوسماء بشرى188182
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ن593الجديد الكفر/ ف

ن613الجديد الكفر/ ف

ن580الجديد الكفر/ ف

ن442الجديد الكفر/ ف

ن429الجديد الكفر/ ف

ن580الجديد الكفر/ ف

ن612الجديد الكفر/ ف

ن413الجديد الكفر/ ف

ثانالجديد الكفر/ ف

ن607الجديد الكفر/ ف

ن609الجديد الكفر/ ف

ن607الجديد الكفر/ ف

ثانالجديد الكفر/ ف

ن621الجديد الكفر/ ف

ن591الجديد الكفر/ ف

ن551الجديد الكفر/ ف

ن522الجديد الكفر/ ف

ن481الجديد الكفر/ ف

ن466الجديد الكفر/ ف

ن489الجوابر/ ف

ثانالجوابر/ ف

ن494الجوابر/ ف

ن469االتحاد/ ف

ثاناالتحاد/ ف

راسباالتحاد/ ف

ن638االتحاد/ ف

ن578االتحاد/ ف

ثاناالتحاد/ ف

ن640االتحاد/ ف

ن436االتحاد/ ف

ن437االتحاد/ ف

ن569االتحاد/ ف

ن506االتحاد/ ف

ن598االتحاد/ ف

ن455االتحاد/ ف

ن580النموذجى دمياط/ ف

ن484النموذجى دمياط/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ن509النموذجى دمياط/ ف

ن590النموذجى دمياط/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف
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دمياطالعلمىمبصرعمر السيد ياسر تقى188183

دمياطالعلمىمبصرعيد فاروق على حنين188184

دمياطالعلمىمبصرشحاته عوض محمد ايمن دعاء188185

دمياطالعلمىمبصرالعربانى السيد ايمن دنيا188186

دمياطالعلمىمبصرالحضرى سرور محمد ربا188187

دمياطالعلمىمبصرالصباغ مسعد مسعد حسن رحمه188188

دمياطالعلمىمبصرالخوالنى محمود هشام رحمه188189

دمياطالعلمىمبصرشنشن يوسف السعيد التابعى رنيم188190

دمياطالعلمىمبصرالبرش الغنى عبد محمود احمد روان188191

دمياطالعلمىمبصرالحميد عبد يوسف صالح ساره188192

دمياطالعلمىمبصرالسعود ابو محمد ياسر سماح188193

دمياطالعلمىمبصرسالمه محمد صالح مروه188194

دمياطالعلمىمبصرالتابعى فاروق طارق هللا منه188195

دمياطالعلمىمبصرالسعود ابو ابراهيم السعيد هللا منه188196

دمياطالعلمىمبصرالعباسى محمد ساهر موده188197

دمياطالعلمىمبصرالدياربى يحيى يوسف موده188198

دمياطالعلمىمبصررمضان الفقار ذو على متولى نرمين188199

دمياطالعلمىمبصردرغام مجد محمد نورسين188200

دمياطالعلمىمبصرالتمامى على على هاجر188201

دمياطالعلمىمبصرالعباسى محمود هشام هاجر188202

دمياطالعلمىمبصرالدقناوى على شلبى يارا188203

دمياطالعلمىمبصرفايد محمود بالل يمنى188204

دمياطالعلمىمبصرحسنين محمود التابعى ياسر يمنى188205

دمياطالعلمىمبصرشكرى حسن على اروى188206

دمياطالعلمىمبصرالصردى محمد احمد اسماء188207

دمياطالعلمىمبصرالعنانى المنعم عبد محمد االء188208

دمياطالعلمىمبصرعلى احمد فرج امنيه188209

دمياطالعلمىمبصرالعال عبد عبده احمد ايه188210

دمياطالعلمىمبصرخروبه خليل حسن رضا ايمان188211

دمياطالعلمىمبصرموسى عوض السيد رنا188212

دمياطالعلمىمبصررجب يوسف حسن روان188213

دمياطالعلمىمبصرالروس ابو الطيب ابو ايمن ريحانه188214

دمياطالعلمىمبصرادريس المواهب ابو محمد على سماء188215

دمياطالعلمىمبصرحجازى ابو محمد مسعد سناء188216

دمياطالعلمىمبصرطبل حسن ايمن سهر188217

دمياطالعلمىمبصرحموده محروس محمد حمدى الزهراء فاطمه188218

دمياطالعلمىمبصرالزقزوق هللا عبد وليد الزهراء فاطمه188219

دمياطالعلمىمبصردعدور عوض احمد مريم188220

دمياطالعلمىمبصرالخميسى مسعد السيد هللا منه188221

دمياطالعلمىمبصرحموده حجازى حماده ميرنا188222

دمياطالعلمىمبصرشطا على طلعت ميرنا188223

دمياطالعلمىمبصرهالل طه محمد ندا188224
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ن471النموذجى دمياط/ ف

ن452.5النموذجى دمياط/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ن553النموذجى دمياط/ ف

ن612النموذجى دمياط/ ف

ن480النموذجى دمياط/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ن569النموذجى دمياط/ ف

ن610النموذجى دمياط/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ن630النموذجى دمياط/ ف

ن452النموذجى دمياط/ ف

ن620النموذجى دمياط/ ف

ن618النموذجى دمياط/ ف

راسبالنموذجى دمياط/ ف

ن546النموذجى دمياط/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ن572النموذجى دمياط/ ف

ن498النموذجى دمياط/ ف

ن522النموذجى دمياط/ ف

ن588النموذجى دمياط/ ف

ن619النموذجى دمياط/ ف

ن567النموذجى البرج عزبة/ ف

ن415النموذجى البرج عزبة/ ف

ن433النموذجى البرج عزبة/ ف

ن445النموذجى البرج عزبة/ ف

ن499النموذجى البرج عزبة/ ف

راسبالنموذجى البرج عزبة/ ف

ن567النموذجى البرج عزبة/ ف

ن352النموذجى البرج عزبة/ ف

ن410النموذجى البرج عزبة/ ف

ن490النموذجى البرج عزبة/ ف

ن493النموذجى البرج عزبة/ ف

ن601النموذجى البرج عزبة/ ف

ن502النموذجى البرج عزبة/ ف

ن535.5النموذجى البرج عزبة/ ف

ن609النموذجى البرج عزبة/ ف

ثانالنموذجى البرج عزبة/ ف

ن433النموذجى البرج عزبة/ ف

ن534النموذجى البرج عزبة/ ف

ن547النموذجى البرج عزبة/ ف
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دمياطالعلمىمبصرسليمان حسن عثمان سند ندى188225

دمياطالعلمىمبصرالموافى سعد محروس نورهان188226

دمياطالعلمىمبصرعمر الرحيم عبد السيد هللا هبه188227

دمياطالعلمىمبصرعوض محمد احمد هدير188228

دمياطالعلمىمبصرالشهاوى السيد محمد ياسمين188229

دمياطالعلمىمبصرقاسم عثمان اسالم ابرار188230

دمياطالعلمىمبصراللبان محمد على اسماء188231

دمياطالعلمىمبصرموسى المعطى عبد محمد اسماء188232

دمياطالعلمىمبصرشباره السيد جمعه االء188233

دمياطالعلمىمبصربعيت احمد سعد سامى االء188234

دمياطالعلمىمبصرالمتبولى يحى وفيق االء188235

دمياطالعلمىمبصرالبربرى محمد احمد امانى188236

دمياطالعلمىمبصرالباز محمد القادر عبد اميره188237

دمياطالعلمىمبصرشباره على على ايمان188238

دمياطالعلمىمبصرالجيزاوى السيد محمود ايمان188239

دمياطالعلمىمبصرالدبسى ابراهيم مصطفى ايمان188240

دمياطالعلمىمبصرجوهر امين نادر تسنيم188241

دمياطالعلمىمبصرالسيد فكرى ايسم تقى188242

دمياطالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمد خلود188243

دمياطالعلمىمبصرالبيلى العز ابو رمضان رحمه188244

دمياطالعلمىمبصرالسنانى حسن محمد اسامه رضوى188245

دمياطالعلمىمبصرحمود فرح حسن محمود رنا188246

دمياطالعلمىمبصرالطناحى محمد مسعود محمد روان188247

دمياطالعلمىمبصربيه السيد حمام ريهام188248

دمياطالعلمىمبصرالشامخ مصطفى عزت ريهام188249

دمياطالعلمىمبصرعثمان احمد السيد ساره188250

دمياطالعلمىمبصرالبدويهى على حسنى ساره188251

دمياطالعلمىمبصرجمعه السيد محمد سامى ساره188252

دمياطالعلمىمبصرالجمال عثمان كامل محمد ساره188253

دمياطالعلمىمبصرسماحه السيد احمد وليد ساره188254

دمياطالعلمىمبصرالشيال سعد محمد سلمى188255

دمياطالعلمىمبصرالتلبانى المنعم عبد سامح سميه188256

دمياطالعلمىمبصرحجازى احمد السعيد فتحيه188257

دمياطالعلمىمبصرغالى حسن ابراهيم ابراهيم ليلى188258

دمياطالعلمىمبصرعجور يوسف ياسر ليلى188259

دمياطالعلمىمبصرالبارى عبد حسن رأفت مريم188260

دمياطالعلمىمبصرقنديل السيد عالء مى188261

دمياطالعلمىمبصرالزينى محمد اشرف ناديه188262

دمياطالعلمىمبصرالقالوى عوض السيد ندى188263

دمياطالعلمىمبصروهبه السعيد هللا عبد نوره188264

دمياطالعلمىمبصرعوض ابو على محمد نورهان188265

دمياطالعلمىمبصرالعتمه الدين نصر محمد محمد نيره188266
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ن451النموذجى البرج عزبة/ ف

راسبالنموذجى البرج عزبة/ ف

ثانالنموذجى البرج عزبة/ ف

ن452النموذجى البرج عزبة/ ف

ن470النموذجى البرج عزبة/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

راسبدمياط/ ف

ن423دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن404دمياط/ ف

ن408دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن391دمياط/ ف

ن582دمياط/ ف

ن526دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن432دمياط/ ف

ن442دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن453دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن599دمياط/ ف

ن604دمياط/ ف

ن510دمياط/ ف

ن602دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن449دمياط/ ف

ن469دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن582دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن481دمياط/ ف

ن449دمياط/ ف

ن403دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

راسبدمياط/ ف
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دمياطالعلمىمبصرالغرباوى محمد صالح هاجر188267

دمياطالعلمىمبصرالعجمى احمد على هاجر188268

دمياطالعلمىمبصرالصباحى ابراهيم الصباحى محمد هاجر188269

دمياطالعلمىمبصرالريش ابو محمد محمد هاجر188270

دمياطالعلمىمبصرالغبارى الهندى صبرى هبه188271

دمياطالعلمىمبصرالمتبولى سعد حمدى هناء188272

دمياطالعلمىمبصرشوشه توفيق رضا هناء188273

دمياطالعلمىمبصرعوض صالح طه اسماء188274

دمياطالعلمىمبصراالسمر محمود طه امل188275

دمياطالعلمىمبصرالسميع عبد هللا عبد مجدى اميره188276

دمياطالعلمىمبصرعتيم ابراهيم خالد ايه188277

دمياطالعلمىمبصرقوره المتولى على الرميساء188278

دمياطالعلمىمبصرعيسى يوسف عبده محمد خلود188279

دمياطالعلمىمبصرالموجى مصطفى محمود دنيا188280

دمياطالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم البدرى ابراهيم زينب188281

دمياطالعلمىمبصرالبدراوى السيد رضا زينب188282

دمياطالعلمىمبصرالفتاح عبد فتحى محمد عبير188283

دمياطالعلمىمبصرالباز مختار محمد مصطفى مروه188284

دمياطالعلمىمبصرازمل سعد سعد نورهان188285

دمياطالعلمىمبصرالقشيش هللا عبد احمد هبه188286

دمياطالعلمىمبصرجازيه الشربينى على االء188287

دمياطالعلمىمبصرالحرايرى محمد عبده محمد االء188288

دمياطالعلمىمبصربقليوه السعيد محمد محمد االء188289

دمياطالعلمىمبصرغربيه ابو محمد مصطفى جابر اسراء188290

دمياطالعلمىمبصرسليمان على زيد ابو زيد ابو اسماء188291

دمياطالعلمىمبصرستيته العزب رزق سادات محمد اسماء188292

دمياطالعلمىمبصرجابر زكى مجدى اسماء188293

دمياطالعلمىمبصرحسن الدين عز هللا عبد هريره ابو الزهراء188294

دمياطالعلمىمبصرزيان احمد السيد احمد امانى188295

دمياطالعلمىمبصرهللا عبد الهجرسى صالح صالح ايمان188296

دمياطالعلمىمبصرالديب محمد السالم عبد السالم عبد ايمان188297

دمياطالعلمىمبصرااللفى مصطفى السيد محمد محمد حسن حسناء188298

دمياطالعلمىمبصرالليف ابو هللا عبد انور خديجه188299

دمياطالعلمىمبصرالجديلى السالم عبد السالم عبد ماهر خديجه188300

دمياطالعلمىمبصرنوار ابراهيم على داليا188301

دمياطالعلمىمبصرعمر حسن محمد رمضان ريهام188302

دمياطالعلمىمبصرحماد السالم عبد السالم عبد احمد ساره188303

دمياطالعلمىمبصرشهده منصور مجاهد مجاهد ساره188304

دمياطالعلمىمبصرالبطوطى على محمد ياسر سميه188305

دمياطالعلمىمبصرالبيومى المعاطى ابو السيد فاطمه188306

دمياطالعلمىمبصرلبن على العليم عبد العليم عبد مروه188307

دمياطالعلمىمبصرابراهيم على محمود محمد مروه188308
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ثاندمياط/ ف

ن413دمياط/ ف

ن377دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن535دمياط/ ف

ن509دمياط/ ف

ن435دمياط/ ف

ن585الشعراء/ ف

ن498الشعراء/ ف

ثانالشعراء/ ف

ن482الشعراء/ ف

ن500الشعراء/ ف

ن561الشعراء/ ف

ن579الشعراء/ ف

راسبالشعراء/ ف

ثانالشعراء/ ف

ثانالشعراء/ ف

ثانالشعراء/ ف

ن605الشعراء/ ف

ن426الشعراء/ ف

ثانفارسكور/ ف

ن453فارسكور/ ف

ن564فارسكور/ ف

ن527فارسكور/ ف

راسبفارسكور/ ف

ن458فارسكور/ ف

ن611فارسكور/ ف

ثانفارسكور/ ف

ن557فارسكور/ ف

ن472فارسكور/ ف

ن393فارسكور/ ف

ن638فارسكور/ ف

ثانفارسكور/ ف

ن430فارسكور/ ف

ن586فارسكور/ ف

ن546فارسكور/ ف

ن435فارسكور/ ف

ن624فارسكور/ ف

ن420فارسكور/ ف

ن433فارسكور/ ف

ن339فارسكور/ ف

ن463فارسكور/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6773

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

دمياطالعلمىمبصرالسعود ابو محمد ضياء مريم188309

دمياطالعلمىمبصرالشرباصى رضا احمد اروى188310

دمياطالعلمىمبصراالكرت الرحمن عبد ابراهيم السيد اسراء188311

دمياطالعلمىمبصرالخولى الرازق عبد عيد اسراء188312

دمياطالعلمىمبصرصابر الحميد عبد ايهاب اسراء188313

دمياطالعلمىمبصرالفار الباز عباس امنيه188314

دمياطالعلمىمبصرعطيه ابراهيم محمود طارق امنيه188315

دمياطالعلمىمبصرالجمل مجاهد عوض هللا ايه188316

دمياطالعلمىمبصرالجمل محمد محمد خلود188317

دمياطالعلمىمبصرندا حامد هللا على وائل رحمه188318

دمياطالعلمىمبصرالشامى شحاته جمال ساره188319

دمياطالعلمىمبصرصابر الهادى اشرف سماره188320

دمياطالعلمىمبصرالخولى هللا عبد حامد محمد شيماء188321

دمياطالعلمىمبصرالفار الشبراوى نعمان مدحت فاطمه188322

دمياطالعلمىمبصرقوره احمد احمد مريم188323

دمياطالعلمىمبصرحواس رجب صابر مريم188324

دمياطالعلمىمبصرالشامى حسان محمد محمد مريم188325

دمياطالعلمىمبصرشمه عطيه االنصارى هللا منه188326

دمياطالعلمىمبصرشطا السعيد جمال هاجر188327

دمياطالعلمىمبصرالرجال ابو نصر الحميد عبد عبده هاجر188328

دمياطالعلمىمبصرحسن ابراهيم محمود الحسينى يارا188329

دمياطالعلمىمبصرالعنين ابو المتولى الحميد عبد داود اسراء188330

دمياطالعلمىمبصررمضان السيد عزت عماد دعاء188331

دمياطالعلمىمبصرعوض طه راغب رامى رانيا188332

دمياطالعلمىمبصرالنجار محمود السالم عبد ساره188333

دمياطالعلمىمبصرالخالق عبد عثمان احمد يسرى سارا188334

دمياطالعلمىمبصرشعالن السيد محمود خالد شمس188335

دمياطالعلمىمبصرسليمان رشاد ربيع عايده188336

دمياطالعلمىمبصربحيلق ابراهيم ابراهيم برهام الزهراء فاطمه188337

دمياطالعلمىمبصرالشحات رضوان مصطفى باسم فاطمه188338

دمياطالعلمىمبصرعبده طلبه عزت محمد مروه188339

دمياطالعلمىمبصرالمرسى السيد فضل الهادى نهال188340

دمياطالعلمىمبصرطرابيه الشربينى محمد مسعد وئام188341

دمياطالعلمىمبصررجب محمد صادق سادات ايه188342

دمياطالعلمىمبصرالغفار عبد محمد منصور رمضان االء188343

دمياطالعلمىمبصرعلى راغب الشربينى على االء188344

دمياطالعلمىمبصرخليل عبده محمد على رضا اسماء188345

دمياطالعلمىمبصرمصلح احمد محمد محمد اسماء188346

دمياطالعلمىمبصررميح عبده محمد وليد الرميساء188347

دمياطالعلمىمبصرطعيمه سراج محمود محمود دنيا188348

دمياطالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد عطيه عماد زهره188349

دمياطالعلمىمبصرمحمد على محمد عالء شيرين188350
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ن453فارسكور/ ف

راسببدمياط الروضة/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف

ن425بدمياط الروضة/ ف

ن412بدمياط الروضة/ ف

ن378بدمياط الروضة/ ف

ن599بدمياط الروضة/ ف

ن513بدمياط الروضة/ ف

ن419بدمياط الروضة/ ف

ن392بدمياط الروضة/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف

راسببدمياط الروضة/ ف

ن383بدمياط الروضة/ ف

ن388بدمياط الروضة/ ف

ن455بدمياط الروضة/ ف

ن450بدمياط الروضة/ ف

ن494بدمياط الروضة/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف

ن421بدمياط الروضة/ ف

ن423بدمياط الروضة/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف

ن619شرمساح/ ف

ن536شرمساح/ ف

ن513شرمساح/ ف

ن548شرمساح/ ف

ن513شرمساح/ ف

ن536شرمساح/ ف

ن594شرمساح/ ف

ن533شرمساح/ ف

ن611شرمساح/ ف

ن570شرمساح/ ف

ن634شرمساح/ ف

ن579شرمساح/ ف

ن526السرو/ ف

ن485السرو/ ف

ن563السرو/ ف

ن505السرو/ ف

ن505السرو/ ف

ن578السرو/ ف

ن617السرو/ ف

ن618السرو/ ف

ن603السرو/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6775

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

دمياطالعلمىمبصرغانم احمد السيد رشدى علياء188351

دمياطالعلمىمبصراحمد ابو محمد سعد اسعد نورهان188352

دمياطالعلمىمبصرصقر المكاوى المكاوى محمد شوقى هاجر188353

دمياطالعلمىمبصرعبده ابو احمد حيدر جمعه ياسمين188354

دمياطالعلمىمبصرالشرقاوى عيد محمد عبده هللا عبد اسماء188355

دمياطالعلمىمبصرالعز ابو العزيز عبد يوسف السيد محمد جهاد188356

دمياطالعلمىمبصردياب حسين هللا عبد محمد دعاء188357

دمياطالعلمىمبصربدران السباعى السباعى محمد دينا188358

دمياطالعلمىمبصرصقر سعد محمد سعد سالى188359

دمياطالعلمىمبصرحسوبه هللا عبد الفتاح عبد الاله عبد اروى188360

دمياطالعلمىمبصرالشكشاكى احمد ابراهيم اسراء188361

دمياطالعلمىمبصرصفا محمد يوسف فكرى اسراء188362

دمياطالعلمىمبصربيومى محمد امين اسماء188363

دمياطالعلمىمبصرالسالم عبد العزيز عبد رضا اسماء188364

دمياطالعلمىمبصرالحديدى على احمد على اسماء188365

دمياطالعلمىمبصرغانم محمد كمال عوض اسماء188366

دمياطالعلمىمبصرالشمونى عيسى المتولى محمد اسماء188367

دمياطالعلمىمبصرمنجى محمد الدايم عبد محمد اسماء188368

دمياطالعلمىمبصرالمكاوى حسن هللا عبد محمد اسماء188369

دمياطالعلمىمبصرجوهر احمد محمد ناصر اسماء188370

دمياطالعلمىمبصرشعالن على محمد امجد االء188371

دمياطالعلمىمبصرالشربينى الشربينى مناع االء188372

دمياطالعلمىمبصرسليم ابراهيم ثروت الشيماء188373

دمياطالعلمىمبصرابراهيم العزيز عبد هللا عبد العزيز عبد امل188374

دمياطالعلمىمبصرعلى صبح ابراهيم مصطفى امل188375

دمياطالعلمىمبصرسليمان بدير كامل طه امنيه188376

دمياطالعلمىمبصرسته ابو احمد محمود ايمن اميره188377

دمياطالعلمىمبصرعاصى البنا احمد سرور ايه188378

دمياطالعلمىمبصرالحديدى السالم عبد جمعه محمد ايه188379

دمياطالعلمىمبصرالحمادى محمد كمال محمد ايه188380

دمياطالعلمىمبصربدر زاهر لبيب محمود ايه188381

دمياطالعلمىمبصرغانم حامد عصام ايمان188382

دمياطالعلمىمبصرالسيد الجواد عبد الباقى عبد محمود ايمان188383

دمياطالعلمىمبصرمنتصر محمد ناجح نيازى ايمان188384

دمياطالعلمىمبصرابراهيم عيسى محمد خديجه188385

دمياطالعلمىمبصرالبساطى على محمد خيرات188386

دمياطالعلمىمبصرمحجوب عزيز منصور رحمه188387

دمياطالعلمىمبصرخطاب حسن على رضا رضوى188388

دمياطالعلمىمبصرهللا عبد توفيق محمد رضا رضوى188389

دمياطالعلمىمبصرمعاطى محمد فاروق جمال رقيه188390

دمياطالعلمىمبصرالطويل الحميد عبد صالح خليل روضه188391

دمياطالعلمىمبصرالنورج محمد عبده الحسينى زينب188392
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ن548السرو/ ف

ن474السرو/ ف

ثانالسرو/ ف

ن585السرو/ ف

ن571الزرقا/ ف

ن556الزرقا/ ف

ن599الزرقا/ ف

ن457الزرقا/ ف

ثانالزرقا/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن518سعد كفر مدينة/ ف

ن451سعد كفر مدينة/ ف

ن510سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن393سعد كفر مدينة/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

ن631سعد كفر مدينة/ ف

ن467سعد كفر مدينة/ ف

ن462سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن435سعد كفر مدينة/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن413سعد كفر مدينة/ ف

ن533سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن383سعد كفر مدينة/ ف

ن480سعد كفر مدينة/ ف

ن595سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن530سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن574سعد كفر مدينة/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

ن434سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف
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دمياطالعلمىمبصرالمقصود عبد على المعز عبد على زينب188393

دمياطالعلمىمبصرمصطفى السعيد الحسينى الفتاح عبد ساره188394

دمياطالعلمىمبصركوكح البسطويسى محمد مصطفى ساره188395

دمياطالعلمىمبصرالكفراوى الشربينى وجيه وجيه ساره188396

دمياطالعلمىمبصرالمنعم عبد الرؤف عبد فكرى سمر188397

دمياطالعلمىمبصراحمد الوهاب عبد الوهاب عبد سميه188398

دمياطالعلمىمبصرحسان السيد عاطف سهيله188399

دمياطالعلمىمبصرسعد توفيق ايمن شروق188400

دمياطالعلمىمبصرالسعداوى مسعد االتربى سعد شروق188401

دمياطالعلمىمبصرالالوندى احمد السيد احمد شيماء188402

دمياطالعلمىمبصررجب العال عبد بكر شيماء188403

دمياطالعلمىمبصرالعوضى محمود الرءوف عبد محمود صديقه188404

دمياطالعلمىمبصرنصر احمد السيد حسين عائشه188405

دمياطالعلمىمبصرالخير ابو محمد عالء عزيزه188406

دمياطالعلمىمبصرزايد محمد محمد السيد محمود غاده188407

دمياطالعلمىمبصرالقطيشى الخير ابو محمد عاصم فاطمه188408

دمياطالعلمىمبصرشوره محمود على محمود فاطمه188409

دمياطالعلمىمبصرالمنعم عبد شفيق يوسف فاطمه188410

دمياطالعلمىمبصرحماد ابراهيم الحميد عبد ابراهيم فتحيه188411

دمياطالعلمىمبصرزيد ابو عبده متولى السيد مروه188412

دمياطالعلمىمبصرشومان الحميد عبد جمعان عيد مروه188413

دمياطالعلمىمبصراصالن السيد اصالن مريم188414

دمياطالعلمىمبصربدوى المليجى زغلول السيد مريم188415

دمياطالعلمىمبصرالمشد مصطفى حسن مريم188416

دمياطالعلمىمبصرالكفراوى ابراهيم محمد مريم188417

دمياطالعلمىمبصرالحليم عبد احمد هللا عبد محمد مريم188418

دمياطالعلمىمبصرالطحان محمد محمد محمد مريم188419

دمياطالعلمىمبصرالطحان السعيد السعيد اشرف منار188420

دمياطالعلمىمبصررزق محمد العياشى العياشى منار188421

دمياطالعلمىمبصرالزهدانى عبده محمد عبده منار188422

دمياطالعلمىمبصرعليوه عبده عثمان ابراهيم منى188423

دمياطالعلمىمبصرالحنفى محمد خالد منى188424

دمياطالعلمىمبصرالبادى محمد سعد محمود موده188425

دمياطالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم السعيد محمود ناديه188426

دمياطالعلمىمبصرالكفراوى ابراهيم حسانين ندى188427

دمياطالعلمىمبصرعلى حميده الونيس عبد عوض ندى188428

دمياطالعلمىمبصرربيع مسعد فاروق محمد ندى188429

دمياطالعلمىمبصرهان محمد امين نجيب ندى188430

دمياطالعلمىمبصرالحليم عبد محمود فؤاد الزواهرى نور188431

دمياطالعلمىمبصرهيبه الحسينى حامد اشرف نورهان188432

دمياطالعلمىمبصرموسى الرازق عبد السيد نورهان188433

دمياطالعلمىمبصرحماد محمد محمد مرغنى نورهان188434
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راسبسعد كفر مدينة/ ف

ن411سعد كفر مدينة/ ف

ن532سعد كفر مدينة/ ف

ن389سعد كفر مدينة/ ف

ن461سعد كفر مدينة/ ف

ن428سعد كفر مدينة/ ف

ن505سعد كفر مدينة/ ف

ن509سعد كفر مدينة/ ف

ن567سعد كفر مدينة/ ف

ن350سعد كفر مدينة/ ف

ن476سعد كفر مدينة/ ف

ن490سعد كفر مدينة/ ف

ن409سعد كفر مدينة/ ف

ن376سعد كفر مدينة/ ف

ن554سعد كفر مدينة/ ف

ن608سعد كفر مدينة/ ف

ن447سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن452سعد كفر مدينة/ ف

ن506سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن481سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن584سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن535سعد كفر مدينة/ ف

ن476سعد كفر مدينة/ ف

ن546سعد كفر مدينة/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

ن473سعد كفر مدينة/ ف

ن554سعد كفر مدينة/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

ن526سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

ن560سعد كفر مدينة/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

ن399سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن370سعد كفر مدينة/ ف
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دمياطالعلمىمبصرسليم هللا عبد محمود اشرف نيره188435

دمياطالعلمىمبصرفضيله محمد محمد وليد نيره188436

دمياطالعلمىمبصرالجرحى الجيد عبد حسنى نرمين188437

دمياطالعلمىمبصرالحليم عبد احمد صالح عبده نرمين188438

دمياطالعلمىمبصرشبانه عطيه احمد هاجر188439

دمياطالعلمىمبصرحجازى ابراهيم ابراهيم السيد هاجر188440

دمياطالعلمىمبصرالحديدى السيد الزناتى سعد هاجر188441

دمياطالعلمىمبصررضوان محمود العزيز عبد عادل هاجر188442

دمياطالعلمىمبصرزيد هالل امبابى محمد نصر هاجر188443

دمياطالعلمىمبصرغانم محمد صبرى سامى هبه188444

دمياطالعلمىمبصرالشرقاوى عبده ابراهيم رضا همس188445

دمياطالعلمىمبصررمضان السادات ابو الشربينى وجدان188446

دمياطالعلمىمبصرالكردواى حامد فتحى على اسراء188447

دمياطالعلمىمبصركحله حامد السعيد رأفت االء188448

دمياطالعلمىمبصرمخيمر السيد الفتاح عبد اسامه ايات188449

دمياطالعلمىمبصرالصيرى رشاد السيد ايه188450

دمياطالعلمىمبصرطرابيه محمود عالء دينا188451

دمياطالعلمىمبصرسليم الفرغلى احمد عوض دينا188452

دمياطالعلمىمبصرسالمه ابو السالم عبد رمضان رحمه188453

دمياطالعلمىمبصرمحمد اسماعيل محمد مجدى رضوى188454

دمياطالعلمىمبصراالزهرى هالل العزيز عبد هشام رنا188455

دمياطالعلمىمبصرعلى ابو سعد هالل رنيم188456

دمياطالعلمىمبصرفرح سالمه عباس ممدوح زهراء188457

دمياطالعلمىمبصرالسيد السعيد السعيد محمود ساره188458

دمياطالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد محمد ياسر ساره188459

دمياطالعلمىمبصرمقلد عبده على عبده سحر188460

دمياطالعلمىمبصرقنديل الدين سعد ممدوح شمس188461

دمياطالعلمىمبصرغنيم القطب العدل ابراهيم ضحى188462

دمياطالعلمىمبصرموسى احمد توفيق فيصل عبله188463

دمياطالعلمىمبصرالرحمن عبد الرحيم عبد ناجح عفاف188464

دمياطالعلمىمبصرمراد الرحيم عبد مدحت غاده188465

دمياطالعلمىمبصرالحفيظ عبد على على ماهر ماريهان188466

دمياطالعلمىمبصرالشويحى الفتاح عبد احمد جمال مروه188467

دمياطالعلمىمبصرمحمد خليل سرور محمد هللا منه188468

دمياطالعلمىمبصرالمال احمد هللا عبد محمد منى188469

دمياطالعلمىمبصردراز معوض سامى مى188470

دمياطالعلمىمبصرغنام ابراهيم الشحات الناصر عبد مى188471

دمياطالعلمىمبصرالنيلى مسعد عصام ميار188472

دمياطالعلمىمبصررشوان الجواد عبد ابراهيم حسام نيره188473

دمياطالعلمىمبصرابراهيم حسن حسين عزت همت188474

دمياطالعلمىمبصرالغراز انور عادل يمنى188475

دمياطالعلمىمبصرالغيطانى على حامد مجدى ايمان188476
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ن623سعد كفر مدينة/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن414سعد كفر مدينة/ ف

ن625سعد كفر مدينة/ ف

راسبسعد كفر مدينة/ ف

ن579سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن489سعد كفر مدينة/ ف

ثانالنموذجى االسالم نور/ ف

ن568النموذجى االسالم نور/ ف

ن570النموذجى االسالم نور/ ف

ن400النموذجى االسالم نور/ ف

ن404النموذجى االسالم نور/ ف

ن347النموذجى االسالم نور/ ف

ن375النموذجى االسالم نور/ ف

ن528النموذجى االسالم نور/ ف

ن544النموذجى االسالم نور/ ف

ن396النموذجى االسالم نور/ ف

ن440النموذجى االسالم نور/ ف

ثانالنموذجى االسالم نور/ ف

ن560النموذجى االسالم نور/ ف

ن543النموذجى االسالم نور/ ف

ن614النموذجى االسالم نور/ ف

ن348النموذجى االسالم نور/ ف

ن582النموذجى االسالم نور/ ف

ن534النموذجى االسالم نور/ ف

ن508النموذجى االسالم نور/ ف

ثانالنموذجى االسالم نور/ ف

راسبالنموذجى االسالم نور/ ف

ثانالنموذجى االسالم نور/ ف

ن558النموذجى االسالم نور/ ف

ن542النموذجى االسالم نور/ ف

ن473النموذجى االسالم نور/ ف

ن461النموذجى االسالم نور/ ف

ن459النموذجى االسالم نور/ ف

ن503النموذجى االسالم نور/ ف

ثانالنموذجى االسالم نور/ ف

ن509الغاب كفر/ ف
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دمياطالعلمىمبصرالمتولى محمد رمضان هانى دينا188477

دمياطالعلمىمبصرمحمد السيد ابراهيم الباقى عبد رنا188478

دمياطالعلمىمبصرشنب احمد كامل احمد شيماء188479

دمياطالعلمىمبصرحامد الشحات جمال ضحى188480

دمياطالعلمىمبصريوسف رزق احمد صابر عزه188481

دمياطالعلمىمبصرصالح مصطفى درغام هيثم عهود188482

دمياطالعلمىمبصرمنصور الفتاح عبد على فاطمه188483

دمياطالعلمىمبصراحمد هللا عبد محمد مروه188484

دمياطالعلمىمبصرالشامى حسن محمد سمير منار188485

دمياطالعلمىمبصرالوفا ابو محمود محمد مها188486

دمياطالعلمىمبصرالضبع طلبه محمد احمد هناء188487

دمياطالعلمىمبصرسعيد وهبه محمد وهبه االء188488

دمياطالعلمىمبصرموسى محمود انور العرب عز ابرار188489

دمياطالعلمىمبصرحبيشه العزبى محمود حبيشه اسراء188490

دمياطالعلمىمبصرسنو احمد السيد احمد اسراء188491

دمياطالعلمىمبصرالقهوجى حافظ السيد محمود اسراء188492

دمياطالعلمىمبصرعرفات ابراهيم جمال اسماء188493

دمياطالعلمىمبصرالبنا العظيم عبد عزمى محمود الشيماء188494

دمياطالعلمىمبصرعمار المتولى محمد عمار اميره188495

دمياطالعلمىمبصرالمرسى محمد احمد عادل ايه188496

دمياطالعلمىمبصرالعجمى ابراهيم ابراهيم ايمن تسنيم188497

دمياطالعلمىمبصرسليمان عبده نجيب احمد رفيده188498

دمياطالعلمىمبصرالباز اسماعيل احمد زهراء188499

دمياطالعلمىمبصرالمليجى احمد المليجى محمود سلمى188500

دمياطالعلمىمبصرالعنين ابو احمد محروس شروق188501

دمياطالعلمىمبصرالصعيدى محمد زكى وائل شيماء188502

دمياطالعلمىمبصرموسى محمود انور العرب عز مريم188503

دمياطالعلمىمبصرموسى محمد احمد نورا188504

دمياطالعلمىمبصروهدان الحليم عبد محمود الحليم عبد محمود هاجر188505

دمياطالعلمىمبصرمصطفى محمد اشرف هدى188506

دمياطالعلمىمبصرالحمامى محمد وائل وجود188507

دمياطالعلمىمبصرالمحجوب عباس محمود احمد وفاء188508

الشرقيةالعلمىمبصراحمد مصطفى ابراهيم اسراء188509

الشرقيةالعلمىمبصرعيد امام سعيد امام اسراء188510

الشرقيةالعلمىمبصرمصيلحى فتحى فكرى اسراء188511

الشرقيةالعلمىمبصرمروان الحى عبد محمود اسراء188512

الشرقيةالعلمىمبصرالنبى عبد عطيه السيد اسماء188513

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محفوظ الحى عبد الدين صالح االء188514

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد المعبود عبد عمر االء188515

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن محمد االء188516

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الشافعى منصور االء188517

الشرقيةالعلمىمبصرحالوه احمد محمد فؤاد الشيماء188518
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ن506الغاب كفر/ ف

ن536الغاب كفر/ ف

ن619الغاب كفر/ ف

ن347الغاب كفر/ ف

ن608الغاب كفر/ ف

ثانالغاب كفر/ ف

ن588الغاب كفر/ ف

ثانالغاب كفر/ ف

ثانالغاب كفر/ ف

راسبالغاب كفر/ ف

ن548الغاب كفر/ ف

ن474المنورة المدينة/ ف

ن558المنورة المدينة/ ف

ثانالمنورة المدينة/ ف

ن576المنورة المدينة/ ف

ن592المنورة المدينة/ ف

ن612المنورة المدينة/ ف

ن561المنورة المدينة/ ف

ن557المنورة المدينة/ ف

ن593المنورة المدينة/ ف

ن569المنورة المدينة/ ف

ن440المنورة المدينة/ ف

ن569المنورة المدينة/ ف

ثانالمنورة المدينة/ ف

ثانالمنورة المدينة/ ف

ن490المنورة المدينة/ ف

ن596المنورة المدينة/ ف

ن371المنورة المدينة/ ف

ن553المنورة المدينة/ ف

ن579المنورة المدينة/ ف

ن608المنورة المدينة/ ف

ن524المنورة المدينة/ ف

ن395الزقازيق/ ف

ن608الزقازيق/ ف

ن591الزقازيق/ ف

ن361الزقازيق/ ف

ن610الزقازيق/ ف

ن483الزقازيق/ ف

ن461الزقازيق/ ف

ن570الزقازيق/ ف

ن591الزقازيق/ ف

ن557الزقازيق/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالعكش الجواد عبد محمود الحميد عبد امانى188519

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد الرحمن عبد مدحت امنيه188520

الشرقيةالعلمىمبصرخاطر على محمد صالح محمد اميره188521

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الشحات على على محمد انسام188522

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى سليم الدين نور ايمن ايه188523

الشرقيةالعلمىمبصرطنطاوى ابراهيم على ابراهيم ايمان188524

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى اسماعيل عوض رجب تقوى188525

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد احمد جهاد188526

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الستار عبد محمد خلود188527

الشرقيةالعلمىمبصرالصمد عبد انور اشرف رقيه188528

الشرقيةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد احمد رميساء188529

الشرقيةالعلمىمبصرهيكل هللا عبد محمد زهراء188530

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد الرحمن عبد اسماعيل ساره188531

الشرقيةالعلمىمبصرعبده العظيم عبد رمضان ساره188532

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد سمير وليد شروق188533

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد مجدى عبير188534

الشرقيةالعلمىمبصرغالى عطوه حسان المنعم عبد غاده188535

الشرقيةالعلمىمبصرسالم مصلحى محمد احمد فاطمه188536

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم طالب ابو على الدين ضياء فاطمه188537

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيزمهدى عبد هللا عبد فاطمه188538

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد على فاطمه188539

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض الحميد عبد الواحد عبد فايزه188540

الشرقيةالعلمىمبصرنصحى محمد ناصر مرام188541

الشرقيةالعلمىمبصرشاهين حسن السميع عبد حسن مريم188542

الشرقيةالعلمىمبصرالششتاوى حازم حمدى مريم188543

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد الحنونى على محمد مريم188544

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمود محمد محمد مريم188545

الشرقيةالعلمىمبصرزيدان الخالق عبد محمد طارق هللا منه188546

الشرقيةالعلمىمبصرحمزه محمد السيد ميان188547

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى محمد على عصام ميرنا188548

الشرقيةالعلمىمبصرعلى العزيز عبد السيد نجاه188549

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد السيد ندى188550

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد سند هللا عبد محمد ندا188551

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد محمود نورهان188552

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد مسعد نيره188553

الشرقيةالعلمىمبصرزكى احمد السيد هاجر188554

الشرقيةالعلمىمبصرالشحات على على مشرف هاجر188555

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على السيد على هدى188556

الشرقيةالعلمىمبصرالشناف عثمان احمد حسن ياسمين188557

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد فوزى يمنى188558

الشرقيةالعلمىمبصرالجوهرى محمد ابراهيم زيد ابو اسراء188559

الشرقيةالعلمىمبصربيه احمد موسى شكرى اسراء188560
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ن566الزقازيق/ ف

ن489الزقازيق/ ف

ن510الزقازيق/ ف

ن474الزقازيق/ ف

ن512الزقازيق/ ف

ثانالزقازيق/ ف

ن456الزقازيق/ ف

ن568الزقازيق/ ف

ن493الزقازيق/ ف

ن523الزقازيق/ ف

ن556الزقازيق/ ف

ن563الزقازيق/ ف

ن566الزقازيق/ ف

ن613الزقازيق/ ف

ثانالزقازيق/ ف

ن543الزقازيق/ ف

ن556الزقازيق/ ف

ن526الزقازيق/ ف

ن532الزقازيق/ ف

ن601الزقازيق/ ف

ثانالزقازيق/ ف

ن553الزقازيق/ ف

ثانالزقازيق/ ف

ن432الزقازيق/ ف

ن452الزقازيق/ ف

ن524الزقازيق/ ف

ن497الزقازيق/ ف

ن452الزقازيق/ ف

ن461الزقازيق/ ف

ن521الزقازيق/ ف

ن498الزقازيق/ ف

ن482الزقازيق/ ف

ن473الزقازيق/ ف

ن555الزقازيق/ ف

ن474الزقازيق/ ف

ن572الزقازيق/ ف

ن511الزقازيق/ ف

ن451الزقازيق/ ف

راسبالزقازيق/ ف

ن473الزقازيق/ ف

ن599الميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالصادق عبد محمد محمد اسراء188561

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد يوسف محمد اسماء188562

الشرقيةالعلمىمبصرالقوى عبد العزم ابو القوى عبد اسالم188563

الشرقيةالعلمىمبصرجالل السيد المحسن عبد اشواق188564

الشرقيةالعلمىمبصرصديق طاهر انور افنان188565

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمود هللا عبد االء188566

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد جوده الفتاح عبد االء188567

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد نصر عيسى االء188568

الشرقيةالعلمىمبصرخالد سعيد محمد االء188569

الشرقيةالعلمىمبصرموسى عيسى اسماعيل السيد امانى188570

الشرقيةالعلمىمبصرعزب عزب ابراهيم عصام امنيه188571

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد مجدى ايمان188572

الشرقيةالعلمىمبصرعزب محمد الدين نور احمد ايه188573

الشرقيةالعلمىمبصرفريد محمود سعيد تسنيم188574

الشرقيةالعلمىمبصرغتورى محمد محمود محمد رانيا188575

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود رشدى محمود رانيا188576

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الشافى عبد محمد رحمه188577

الشرقيةالعلمىمبصرالبالصى السعيد السميع عبد طه رضوه188578

الشرقيةالعلمىمبصرجاهين على على شاهين سينار188579

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى عطيه فاروق هانى سندس188580

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد فتوح السيد شروق188581

الشرقيةالعلمىمبصرجوده صابر محمد شروق188582

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق عبد بهاء الدين جمال شمس188583

الشرقيةالعلمىمبصرعزازى عطيه السيد شيماء188584

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد فتحى محمد فاطمه188585

الشرقيةالعلمىمبصرصابر بدوى محمود فاطمه188586

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى محمد مريم188587

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل عبده السيد هانى مريم188588

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد مجاهد ابراهيم ناديه188589

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد حسين هللا عبد هانى ندا188590

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه احمد يسرى نورهان188591

الشرقيةالعلمىمبصرالصمد عبد العظيم عبد احمد هاجر188592

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد السيد ايمن هاجر188593

الشرقيةالعلمىمبصرعمر الرحمن عبد محمد هاجر188594

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد الفتاح عبد محمود هاجر188595

الشرقيةالعلمىمبصرحسن حمدى صبرى هايدى188596

الشرقيةالعلمىمبصرجاد حامد محمد اسماء188597

الشرقيةالعلمىمبصرالبرعى على عطيه محمد اسماء188598

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد حسينى القذافى االء188599

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد محمد امانى188600

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد طارق ايمان188601

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد القوى عبد محمد جهاد188602
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راسبالميمونة شنبارة/ ف

ن588الميمونة شنبارة/ ف

ن454الميمونة شنبارة/ ف

ن346الميمونة شنبارة/ ف

ن420الميمونة شنبارة/ ف

ن413الميمونة شنبارة/ ف

ن444الميمونة شنبارة/ ف

ن496الميمونة شنبارة/ ف

ن417الميمونة شنبارة/ ف

ن515الميمونة شنبارة/ ف

ن638الميمونة شنبارة/ ف

ن376الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن567الميمونة شنبارة/ ف

ن409الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن410الميمونة شنبارة/ ف

ن535الميمونة شنبارة/ ف

ن464الميمونة شنبارة/ ف

ن632الميمونة شنبارة/ ف

ن500الميمونة شنبارة/ ف

ن560الميمونة شنبارة/ ف

ن436الميمونة شنبارة/ ف

ن407الميمونة شنبارة/ ف

ن576الميمونة شنبارة/ ف

ن383الميمونة شنبارة/ ف

ن506الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن616الميمونة شنبارة/ ف

ن559الميمونة شنبارة/ ف

ن454الميمونة شنبارة/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

ن517الميمونة شنبارة/ ف

ن566الميمونة شنبارة/ ف

ن394الميمونة شنبارة/ ف

ن510الميمونة شنبارة/ ف

راسببالشرقية الطيبة/ ف

ن466بالشرقية الطيبة/ ف

ن444بالشرقية الطيبة/ ف

ثانبالشرقية الطيبة/ ف

ن468بالشرقية الطيبة/ ف

ن582بالشرقية الطيبة/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد الظاهر عبد السيد روان188603

الشرقيةالعلمىمبصرياسين السيد اسامه ريم188604

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد لطفى سهيله188605

الشرقيةالعلمىمبصرعوض اللطيف عبد العاطى عبد ياسمين188606

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد متولى محمد الصمد عبد ابرار188607

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى المنصف عبد الكريم عبد الناصف عبد اسراء188608

الشرقيةالعلمىمبصراحمد المقصود عبد السميع عبد محمد اسراء188609

الشرقيةالعلمىمبصررفاعى الحميد عبد هللا عبد الحميد عبد ايمان188610

الشرقيةالعلمىمبصرمشرف حمدى عابدين حمدى ايه188611

الشرقيةالعلمىمبصرالنور ابو محمد احمد محمد ايه188612

الشرقيةالعلمىمبصرالعطار محمد ابراهيم جمال روان188613

الشرقيةالعلمىمبصربيومى الهادى عبد الهادى عبد السيد سلسبيل188614

الشرقيةالعلمىمبصرالشترى الحميد عبد حسينى ناجى فاطمه188615

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد ايمن فتحيه188616

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه السيد السميع عبد حمدى مريم188617

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الفتوح ابو محمد السيد هللا منه188618

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد مصطفى مياده188619

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد ممدوح نوال188620

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد حسن الوهاب عبد هبه188621

الشرقيةالعلمىمبصرعيطه على ابراهيم على عاطف هدير188622

الشرقيةالعلمىمبصرجبر السيد على صالح ياسمين188623

الشرقيةالعلمىمبصرفهمى توفيق محمد صابر محمد اسراء188624

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه طلبه محمد اسماء188625

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض صالح مصطفى يحيى االء188626

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد بيومى الحليم عبد امنيه188627

الشرقيةالعلمىمبصردراز عيد السيد مصطفى ساره188628

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد نبوى ممدوح خالد سلسبيل188629

الشرقيةالعلمىمبصرفوده محمد محمد يسرى سماح188630

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عطيه على احمد دعاء188631

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم رمضان زكى رجاء188632

الشرقيةالعلمىمبصرمباشر زكى سالم احمد زهره188633

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد شعبان الحميد عبد رضا مريم188634

الشرقيةالعلمىمبصربندارى عطيه خضر خضر منار188635

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد عبده شحته هدير188636

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد محمد االء188637

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد سامى الزهراء188638

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمد امنيه188639

الشرقيةالعلمىمبصرالدايم عبد محمد لمعى ايمان188640

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد روان188641

الشرقيةالعلمىمبصرالتهامى محمد حسين زهراء188642

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد السيد فلاير188643

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد سامى منار188644



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6788

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن477بالشرقية الطيبة/ ف

ن584بالشرقية الطيبة/ ف

ن561بالشرقية الطيبة/ ف

ثانبالشرقية الطيبة/ ف

ن597القنايات/ ف

ن447القنايات/ ف

ن420القنايات/ ف

ن474القنايات/ ف

ن583القنايات/ ف

ثانالقنايات/ ف

ن600القنايات/ ف

ن453القنايات/ ف

ن432القنايات/ ف

ن444القنايات/ ف

ن441القنايات/ ف

ن512القنايات/ ف

راسبالقنايات/ ف

ن481القنايات/ ف

ثانالقنايات/ ف

ن499القنايات/ ف

ن408القنايات/ ف

ن462بهنباى/ ف

ن392بهنباى/ ف

ن434بهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ن420بهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ن389بهنباى/ ف

ن563بهنباى/ ف

ن385بهنباى/ ف

ن514بهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ن513بهنباى/ ف

ن585عامر بنى/ ف

ن446عامر بنى/ ف

ن499عامر بنى/ ف

ن485عامر بنى/ ف

ن500عامر بنى/ ف

ن421عامر بنى/ ف

راسبعامر بنى/ ف

ن448عامر بنى/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد مصطفى ناديه188645

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العابدين زين ناصر نورهان188646

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عطيه عصمت هدير188647

الشرقيةالعلمىمبصرحسين رجب جمال ياسمين188648

الشرقيةالعلمىمبصرطلبه محمد بشير يسرا188649

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته العاطى عبد السيد اسماء188650

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد العظيم عبد اسماء188651

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد مصطفى اشرقت188652

الشرقيةالعلمىمبصرموسى الحسينى محمود امنيه188653

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه موسى السيد عادل ايمان188654

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد ياسر ايمان188655

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد هللا عبد محمد حنان188656

الشرقيةالعلمىمبصرسالم احمد القادر عبد احمد رضوى188657

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم طلعت محمد سامى سلمى188658

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد ابراهيم سامى شرين188659

الشرقيةالعلمىمبصربندارى محمد احمدى شروق188660

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم عبده فتحى شيماء188661

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمود ندى188662

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد محمود الرحمن عبد ندى188663

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد امين هاجر188664

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمد السيد محمد هدير188665

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد محمد بهاء اسراء188666

الشرقيةالعلمىمبصرموسى جمعه محمد اسراء188667

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد هللا عبد محمد اسراء188668

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد محمود اسراء188669

الشرقيةالعلمىمبصرطنطاوى محمد السيد اسماء188670

الشرقيةالعلمىمبصرخليل محمد احمد سيد احمد سيد اسماء188671

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد عالء اسماء188672

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الفتاح عبد احمد االء188673

الشرقيةالعلمىمبصرعلى يوسف يوسف الحسناء188674

الشرقيةالعلمىمبصرناصف السيد عصام الشيماء188675

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور ابراهيم اسماعيل سليمان امنيه188676

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد الحميد عبد الدين عالء اميره188677

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد السيد ايمان188678

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان محمد على اسماعيل حسن ايمان188679

الشرقيةالعلمىمبصرالحفيظ عبد الرحمن عبد محروس ايمان188680

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن محمد ايمان188681

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد مجدى ايمان188682

الشرقيةالعلمىمبصرالموجود عبد احمد محمد عبده ايه188683

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه السيد على باسنت188684

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد حسن محمد بسمه188685

الشرقيةالعلمىمبصرحسبو احمد محمد محمد حسام حبيبه188686
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راسبعامر بنى/ ف

ن582عامر بنى/ ف

ن579عامر بنى/ ف

ن484عامر بنى/ ف

ن476عامر بنى/ ف

ن531المسلمية/ ف

ن516المسلمية/ ف

ن377المسلمية/ ف

ن424المسلمية/ ف

ن363المسلمية/ ف

ن421المسلمية/ ف

ن593المسلمية/ ف

ثانالمسلمية/ ف

ن489المسلمية/ ف

ن386المسلمية/ ف

ن430المسلمية/ ف

ن438المسلمية/ ف

ن546المسلمية/ ف

ن467المسلمية/ ف

ن605المسلمية/ ف

ن394المسلمية/ ف

ن605اباظة دسوقى/ ف

ن622اباظة دسوقى/ ف

ن535اباظة دسوقى/ ف

ن484اباظة دسوقى/ ف

ن619اباظة دسوقى/ ف

ن623اباظة دسوقى/ ف

ن575اباظة دسوقى/ ف

ثاناباظة دسوقى/ ف

ن396اباظة دسوقى/ ف

ن553اباظة دسوقى/ ف

ن568اباظة دسوقى/ ف

ن414اباظة دسوقى/ ف

ن512اباظة دسوقى/ ف

ثاناباظة دسوقى/ ف

ن535اباظة دسوقى/ ف

ن482اباظة دسوقى/ ف

ن613اباظة دسوقى/ ف

ن400اباظة دسوقى/ ف

ن534اباظة دسوقى/ ف

ن485اباظة دسوقى/ ف

ن493اباظة دسوقى/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمد دينا188687

الشرقيةالعلمىمبصرغريب علوى يحيى دنيا188688

الشرقيةالعلمىمبصرحسين عليوه الخالق عبد رانيا188689

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد زغلول خالد روان188690

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود هللا عبد محمود روران188691

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على عماد ساره188692

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على لطفى ساره188693

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد ابراهيم محمد سماح188694

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد شيماء188695

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد عماره مصطفى عائشه188696

الشرقيةالعلمىمبصرموسى احمد سعد علياء188697

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على احمد سمير علياء188698

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد االمبابى محمد حسين فاطمه188699

الشرقيةالعلمىمبصرالباسط عبد محمد السيد هللا منه188700

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مرسى اشرف مروه188701

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد احمد منار188702

الشرقيةالعلمىمبصربسيونى محمد سليمان فتحى منار188703

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل السيد محمد مؤمنه188704

الشرقيةالعلمىمبصرالمعاطى ابو محمد محمد احمد ندى188705

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حسينى عبده السيد نيره188706

الشرقيةالعلمىمبصرالمسلمى المنعم عبد محمد السيد نورهان188707

الشرقيةالعلمىمبصرالنبى عبد مصطفى خالد نرمين188708

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى احمد السيد محمد نرمين188709

الشرقيةالعلمىمبصرخليل محمد طلبه محمد اسامه هند188710

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمود على هناء188711

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد الحليم عبد فرج والء188712

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد االء188713

الشرقيةالعلمىمبصرنحله رزق زنون ايه188714

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد ابراهيم اسراء188715

الشرقيةالعلمىمبصرمبارك ابراهيم ناصر اسماء188716

الشرقيةالعلمىمبصرالغيط ابو سعيد محمد الشيماء188717

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل خليل اسماعيل امانى188718

الشرقيةالعلمىمبصرحسين احمد محمد امينه188719

الشرقيةالعلمىمبصرالمحروقى السيد عطيه وجيه ايمان188720

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار عطيه محمد عاطف جهاد188721

الشرقيةالعلمىمبصرالصاوى القادر عبد محمد دينا188722

الشرقيةالعلمىمبصرامين يونس امين رغده188723

الشرقيةالعلمىمبصروصيفى السيد حامد ريم188724

الشرقيةالعلمىمبصرزيد ابو سعد محمد سالى188725

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد السيد جوده السيد شيماء188726

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد العاطى عبد سمير فاطمه188727

الشرقيةالعلمىمبصرالمحروقى الحميد عبد القادر عبد على مريم188728
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ثاناباظة دسوقى/ ف

ن543اباظة دسوقى/ ف

ن572اباظة دسوقى/ ف

ن619اباظة دسوقى/ ف

ن555اباظة دسوقى/ ف

ن603اباظة دسوقى/ ف

ن492اباظة دسوقى/ ف

ن463اباظة دسوقى/ ف

ن614اباظة دسوقى/ ف

ن474اباظة دسوقى/ ف

ن595اباظة دسوقى/ ف

ن536اباظة دسوقى/ ف

ن506اباظة دسوقى/ ف

ثاناباظة دسوقى/ ف

ن518اباظة دسوقى/ ف

ن626اباظة دسوقى/ ف

ن373اباظة دسوقى/ ف

ن546اباظة دسوقى/ ف

ن517اباظة دسوقى/ ف

ن584اباظة دسوقى/ ف

راسباباظة دسوقى/ ف

ن592اباظة دسوقى/ ف

ن544اباظة دسوقى/ ف

ن482اباظة دسوقى/ ف

ن566اباظة دسوقى/ ف

ن586اباظة دسوقى/ ف

ن574العصلوجى/ ف

ن429العصلوجى/ ف

ن441العصلوجى/ ف

ن595العصلوجى/ ف

ن595العصلوجى/ ف

ن605العصلوجى/ ف

ن461العصلوجى/ ف

ن574العصلوجى/ ف

ن521العصلوجى/ ف

ثانالعصلوجى/ ف

ن501العصلوجى/ ف

ن574العصلوجى/ ف

ن581العصلوجى/ ف

ن590العصلوجى/ ف

ثانالعصلوجى/ ف

ن585العصلوجى/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرحسين الحميد عبد محمود منى188729

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته احمد السيد المنعم عبد هللا منه188730

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى السيد محمد نورا188731

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد الصبور عبد اشرف نورهان188732

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد هللا عبد محمد وليد نورهان188733

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الفرماوى سعيد هاجر188734

الشرقيةالعلمىمبصرسليم خيرهللا اشرف هدير188735

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمود على هدير188736

الشرقيةالعلمىمبصررزق السيد الحكيم عبد يمنى188737

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل السيد اسماعيل يسرى االء188738

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد عصام ايه188739

الشرقيةالعلمىمبصررجب حسن عصمت اسراء188740

الشرقيةالعلمىمبصرالرازق عبد عادل وائل اسراء188741

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد صابر محمد الحميد عبد ايمان188742

الشرقيةالعلمىمبصررمضان ذكى حسينى محمد سحر188743

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم زيد ابو محمد سامح سهيله188744

الشرقيةالعلمىمبصرموافى محمد محمد مجدى ندا188745

الشرقيةالعلمىمبصرالباقى عبد محمد محمد الظاهر عبد نيره188746

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد توفيق ناصر نرمين188747

الشرقيةالعلمىمبصرشلبى العال عبد هاشم ابو عزت هانم188748

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد سليم حسن اسماء188749

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم فتحى ابراهيم االء188750

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الغفار عبد سمير الشيماء188751

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد شحاته ايمن اميره188752

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود احمد السيد ايمان188753

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم صالح ايمان188754

الشرقيةالعلمىمبصرسليم المنعم عبد محمد سهيله188755

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد اشرف شروق188756

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد هللا عوض مريم188757

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم هللا منه188758

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد السميع عبد محمود منى188759

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد حسن فكرى نبيله188760

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد الحميد عبد سامى ورده188761

الشرقيةالعلمىمبصرنصار حسن هللا عبد المنعم عبد محمد احالم188762

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد احمد ازهار188763

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد احمد السيد اسراء188764

الشرقيةالعلمىمبصرجمال ابراهيم السيد اسماء188765

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته البر عبد رضا اسماء188766

الشرقيةالعلمىمبصرنجم محمد محمد منسى اسماء188767

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته البر عبد رضا الزهراء188768

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطيه محمود محمد امنيه188769

الشرقيةالعلمىمبصرالجليل عبد يوسف محمد امنيه188770
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ن569العصلوجى/ ف

ن551العصلوجى/ ف

ن594العصلوجى/ ف

ن565العصلوجى/ ف

ثانالعصلوجى/ ف

ن610العصلوجى/ ف

ن544العصلوجى/ ف

ن566العصلوجى/ ف

ن586العصلوجى/ ف

ن538اباظة كفر/ ف

ن528اباظة كفر/ ف

ن478اباظة كفر/ ف

ن540اباظة كفر/ ف

ن598اباظة كفر/ ف

ن511اباظة كفر/ ف

ن615اباظة كفر/ ف

ن552اباظة كفر/ ف

ثاناباظة كفر/ ف

راسباباظة كفر/ ف

ن570اباظة كفر/ ف

ن425عمران موسى كفر/ ف

ن419عمران موسى كفر/ ف

ن531عمران موسى كفر/ ف

ن453عمران موسى كفر/ ف

ن550عمران موسى كفر/ ف

ن537عمران موسى كفر/ ف

ن591عمران موسى كفر/ ف

ن631عمران موسى كفر/ ف

ن486عمران موسى كفر/ ف

ن514عمران موسى كفر/ ف

ن538عمران موسى كفر/ ف

ن495عمران موسى كفر/ ف

ثانعمران موسى كفر/ ف

ن438مكاوى كفر/ ف

ن531مكاوى كفر/ ف

ن525مكاوى كفر/ ف

ن546مكاوى كفر/ ف

ن548مكاوى كفر/ ف

ن540مكاوى كفر/ ف

ن543مكاوى كفر/ ف

ن455مكاوى كفر/ ف

ن421مكاوى كفر/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرهللا ضيف محمد محمد ايمان188771

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود احمد تقى188772

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد عطيه دعاء188773

الشرقيةالعلمىمبصرالدين محى منصور هانى روزانا188774

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد ابراهيم فتحى سعيد ريهام188775

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى المقصود عبد مصطفى ساميه188776

الشرقيةالعلمىمبصرالدين صالح مصطفى احمد سلمى188777

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد رشدى سهيله188778

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته البر عبد رضا شيماء188779

الشرقيةالعلمىمبصرالحى عبد سليم صالح علياء188780

الشرقيةالعلمىمبصراحمد االلفى محمد غاده188781

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه محمد سالمه احمد نهى188782

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد عطيه هاله188783

الشرقيةالعلمىمبصرالكريم عبد بسيونى محمد بسيونى هبه188784

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حامد ابراهيم اسماء188785

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد محمد الزهراء188786

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم هللا فتح رضا االء188787

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطيه احمد السيد ايمان188788

الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد العظيم عبد رضا سلوى188789

الشرقيةالعلمىمبصرحسين عيسى الخالق عبد علياء188790

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد هللا فتح احمد منى188791

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد سمير هاجر188792

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد هانى االء188793

الشرقيةالعلمىمبصربسيونى العزيز عبد متولى ايه188794

الشرقيةالعلمىمبصرحسن المنعم عبد حسن حسن اسراء188795

الشرقيةالعلمىمبصرحسنين السيد محمد اسراء188796

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه مصطفى سامى انهار188797

الشرقيةالعلمىمبصرالمطلب عبد المنعم عبد هانى اسراء188798

الشرقيةالعلمىمبصرحامد لطفى احمد الزهراء188799

الشرقيةالعلمىمبصرطعيمه عزازى محمد ايمن اميمه188800

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد السميع عبد ابراهيم ايمان188801

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد حسين صابر ايمان188802

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد ماجد بسمه188803

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد ماجد بسنت188804

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سليم حسنى محمود تسنيم188805

الشرقيةالعلمىمبصررمضان الهادى عبد خالد زينب188806

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد احمد شيماء188807

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد رضا اسيل188808

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد حسن فاطمه188809

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد منصور احمد هللا منه188810

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد ناديه188811

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد ممدوح ميار188812
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ن420مكاوى كفر/ ف

ن543مكاوى كفر/ ف

ن558مكاوى كفر/ ف

ن493مكاوى كفر/ ف

ن514مكاوى كفر/ ف

ن393مكاوى كفر/ ف

ن534مكاوى كفر/ ف

ن501مكاوى كفر/ ف

ن493مكاوى كفر/ ف

ن531مكاوى كفر/ ف

ن557مكاوى كفر/ ف

ن429مكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ن546مكاوى كفر/ ف

ن562الظواهرى/ ف

ن609الظواهرى/ ف

ن469الظواهرى/ ف

ن422الظواهرى/ ف

راسبالظواهرى/ ف

ثانالظواهرى/ ف

ن590الظواهرى/ ف

ن509الظواهرى/ ف

ن493النخاس/ ف

ن619النخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ن624النخاس/ ف

ن585النخاس/ ف

ن540النخاس/ ف

ن500النخاس/ ف

ن632النخاس/ ف

ن392النخاس/ ف

ثانالنخاس/ ف

ن527النخاس/ ف

ن542النخاس/ ف

ن611النخاس/ ف

ن493النخاس/ ف

ن535النخاس/ ف

ن406النخاس/ ف

ن475النخاس/ ف

ن417النخاس/ ف

ن609النخاس/ ف

ن588النخاس/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمهدى محمد سعيد هاجر188813

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل السيد عالء هاجر188814

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الهادى محمد جمال اسماء188815

الشرقيةالعلمىمبصرالمقدام فتحى فتحى اسماء188816

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى الدايم عبد العظيم عبد االء188817

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد شرف محمد االء188818

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى الدايم عبد عفيفى الزهراء188819

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الهادى محمد جمال امانى188820

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض المولى عبد السعود ابو امل188821

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد هللا عبد اميره188822

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل احمد نبيه السيد ايه188823

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد فاروق رضا ايه188824

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض عطيه مراد رضا ايمان188825

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد حسن عطيه دينا188826

الشرقيةالعلمىمبصرالمقدام فتحى احمد سعاد188827

الشرقيةالعلمىمبصرعزب اسماعيل المنعم عبد سمر188828

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار السيد محمد هللا عبد سهيله188829

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رفعت وجيه مروه188830

الشرقيةالعلمىمبصرعزب سليمان محمد سليمان مياده188831

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه الحى عبد احمد هدى188832

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد امين السيد اسماء188833

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمود اشرف امنيه188834

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد السيد سعيد رضوه188835

الشرقيةالعلمىمبصرمكاوى امين احمد محمد عايده188836

الشرقيةالعلمىمبصرالهربيطى السيد محمد محمود مريم188837

الشرقيةالعلمىمبصرحموده سعيد محمد الدين عماد ندا188838

الشرقيةالعلمىمبصرالال عبد محمد السيد ابراهيم ياسمين188839

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد الحليم عبد ياسمين188840

الشرقيةالعلمىمبصرعلى يوسف محمد احمد اسماء188841

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فريد اسماعيل صبحى اسماء188842

الشرقيةالعلمىمبصرخليل سليم العاطى عبد محمد اسماء188843

الشرقيةالعلمىمبصربدر على حسن على ايه188844

الشرقيةالعلمىمبصرعلى مصيلحى السيد محمود ايه188845

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد احمد السيد محمد خلود188846

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد محمد احمد السيد سعيد شاهنده188847

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد الشوادفى محمد صابر شروق188848

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على السيد شيماء188849

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم العاطى عبد السيد منار188850

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد رمزى حسين العزيز عبد ندى188851

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد الشحات محمد يمنى188852

الشرقيةالعلمىمبصرزكى فوزى ايمن اروى188853

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حامد محمد اروى188854
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ن545النخاس/ ف

ن365النخاس/ ف

ن608الزين ام/ ف

ن567الزين ام/ ف

ن572الزين ام/ ف

ن542الزين ام/ ف

ن550الزين ام/ ف

ن596الزين ام/ ف

ن544الزين ام/ ف

ن617الزين ام/ ف

ن594الزين ام/ ف

ن524الزين ام/ ف

ن518الزين ام/ ف

ن600الزين ام/ ف

ن581الزين ام/ ف

ن599الزين ام/ ف

ن510الزين ام/ ف

ن609الزين ام/ ف

ن629الزين ام/ ف

ن582الزين ام/ ف

ن541الحلوات/ ف

ن578الحلوات/ ف

ن432الحلوات/ ف

ن588الحلوات/ ف

ن561الحلوات/ ف

راسبالحلوات/ ف

ن522الحلوات/ ف

ن587الحلوات/ ف

ن537نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن594نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن515نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن608نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ثاننجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن622نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن502نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن460نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن432نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن542نجم بكفور زايد  اوالد/ ف

ن494مباشر شرقية/ ف

ن465مباشر شرقية/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرخليل خميس محمد اسراء188855

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد السيد البديع عبد اسماء188856

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد شوقى محمد الفتاح عبد اسماء188857

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد رشدى محمد اسماء188858

الشرقيةالعلمىمبصريوسف على رائد الزهراء188859

الشرقيةالعلمىمبصريوسف على السيد ايمان188860

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى حسن الفتاح عبد محمد ايمان188861

الشرقيةالعلمىمبصرحسنين ابراهيم السيد ايه188862

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد السيد ايه188863

الشرقيةالعلمىمبصرعلى امين محمد امين ايه188864

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد يحى ايه188865

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم سميح تسنيم188866

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم امام رحمه188867

الشرقيةالعلمىمبصرنجم على محمد احمد محمد ريم188868

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمود حمدى خيرى زهراء188869

الشرقيةالعلمىمبصرشوقى محمد عالء سهيله188870

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد رفعت شمس188871

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد فؤاد احمد سالم منال188872

الشرقيةالعلمىمبصرفهمى محمد السيد نهال188873

الشرقيةالعلمىمبصريوسف المحسن عبد نبيل نوال188874

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه السيد ابراهيم االء188875

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل محمد االء188876

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن محمد ابتهال188877

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم الحميد عبد عماد اروه188878

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد صبرى محمد سمير اروى188879

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه السيد السيد اسامه اسراء188880

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم عطا محمد فتحى اسراء188881

الشرقيةالعلمىمبصرسليم سعيد محمد اسراء188882

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سليم على غريب اسماء188883

الشرقيةالعلمىمبصرتوفيق السيد محمد محسن اسماء188884

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمد عاطف امل188885

الشرقيةالعلمىمبصرجزر احمد محمد ابراهيم اميره188886

الشرقيةالعلمىمبصرعصفور احمد مسلم احمد ايمان188887

الشرقيةالعلمىمبصرحفنى محمد حفنى ايمان188888

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد على عصام ايناس188889

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد االنور محمد اسماعيل ايه188890

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد عزت السيد ايه188891

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الرحمن عبد جمال ايه188892

الشرقيةالعلمىمبصراحمد المطلب عبد حداقه ايه188893

الشرقيةالعلمىمبصرحميده عطوه السيد البديع عبد ايه188894

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض ابراهيم حماده تغريد188895

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد ربيع حسناء188896
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ن419مباشر شرقية/ ف

ن535مباشر شرقية/ ف

ن560مباشر شرقية/ ف

ن529مباشر شرقية/ ف

ن570مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن627مباشر شرقية/ ف

ن538مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن540مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن547مباشر شرقية/ ف

ن446مباشر شرقية/ ف

ن575مباشر شرقية/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن481مباشر شرقية/ ف

ن466مباشر شرقية/ ف

ن424مباشر شرقية/ ف

ن523مباشر شرقية/ ف

ن605مباشر شرقية/ ف

ن541ههيا/ ف

ن596ههيا/ ف

ن497ههيا/ ف

ن500ههيا/ ف

ن488ههيا/ ف

ن573ههيا/ ف

ن397ههيا/ ف

راسبههيا/ ف

ن504ههيا/ ف

ن519ههيا/ ف

ن580ههيا/ ف

ن501ههيا/ ف

ن392ههيا/ ف

ن594ههيا/ ف

ن471ههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ن618ههيا/ ف

ن553ههيا/ ف

ن637ههيا/ ف

ن523ههيا/ ف

راسبههيا/ ف

ن490ههيا/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصراحمد المتعال عبد الحسينى محمد الحسناء188897

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد طه محمد حامد دعاء188898

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السيد محمد احمد سيد دنيا188899

الشرقيةالعلمىمبصرامين محمد عزت امين رفيده188900

الشرقيةالعلمىمبصرجدادو على فتحى احمد محمد روفيده188901

الشرقيةالعلمىمبصرخاطر السيد محمد محمد روفيده188902

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمود احمد ريم188903

الشرقيةالعلمىمبصرصديق مصطفى جمال ريم188904

الشرقيةالعلمىمبصراحمد توفيق العزيز عبد سليم الزهراء188905

الشرقيةالعلمىمبصرامبابى شحاته السيد ساره188906

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان سالمه محمد محروس سلمى188907

الشرقيةالعلمىمبصرحسين السيد احمد سميه188908

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاب محمد محمود محمد سميه188909

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسان عزت سندس188910

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى محمد العزيز عبد سهيله188911

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى العزم ابو مصطفى السيد شروق188912

الشرقيةالعلمىمبصرسبع ابراهيم فتحى مصطفى شيماء188913

الشرقيةالعلمىمبصرحنفى السيد العظيم عبد علياء188914

الشرقيةالعلمىمبصرامام السيد محمود فاطمه188915

الشرقيةالعلمىمبصرعلى هللا عوض محمد ليلى188916

الشرقيةالعلمىمبصرهنداوى محمد الحميد عبد ابراهيم مريم188917

الشرقيةالعلمىمبصرتوفيق محمد ابراهيم مريم188918

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فتحى الصادق مريم188919

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى الرحمن عبد اشرف منار188920

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد احمد محمد منار188921

الشرقيةالعلمىمبصرعرفه ابراهيم محمد محمد هللا عبد هللا منه188922

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد محمود فارس ندا188923

الشرقيةالعلمىمبصرالعايدى على السيد على ندى188924

الشرقيةالعلمىمبصرعكاشه الدليل محمد ابراهيم نهى188925

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان سالمه محمد سعيد نورهان188926

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد الحسينى السيد هاجر188927

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد شعبان هاجر188928

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى عماد هاجر188929

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته محمد خالد هبه188930

الشرقيةالعلمىمبصرعجمى مهدى محمد هبه188931

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الديدامونى الرحمن عبد والء188932

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الكريم عبد الحسينى محمد ياسمين188933

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عليوه طلبه رجب االء188934

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد هللا عبد محمد االء188935

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد احمد الشيماء188936

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سعيد محمد السيد ايه188937

الشرقيةالعلمىمبصرالصاوى محمد العليم عبد محمد ايمان188938
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ن377ههيا/ ف

ن515ههيا/ ف

ن557ههيا/ ف

ن589ههيا/ ف

ن561ههيا/ ف

ن617ههيا/ ف

ن453ههيا/ ف

ن596ههيا/ ف

ن495ههيا/ ف

ن429ههيا/ ف

ن433ههيا/ ف

ن630ههيا/ ف

ن421ههيا/ ف

ن454ههيا/ ف

ن443ههيا/ ف

ن507ههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ن420ههيا/ ف

ن452ههيا/ ف

ن526ههيا/ ف

ن392ههيا/ ف

ن408ههيا/ ف

راسبههيا/ ف

ن559ههيا/ ف

ن587ههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ن401ههيا/ ف

ن531ههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ن395ههيا/ ف

ن615ههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ن472ههيا/ ف

ن480ههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ن389ههيا/ ف

ن502المطاوعة/ ف

ثانالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

ن561المطاوعة/ ف

ثانالمطاوعة/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد المنعم عبد حسناء188939

الشرقيةالعلمىمبصرالعروس ابراهيم محمد ابراهيم حنان188940

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عادل عصام دينا188941

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى حسن السيد محمد رنا188942

الشرقيةالعلمىمبصرغريب محمد ابراهيم فتحى ريهام188943

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد حسينى احمد السيد سمر188944

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد هللا عبد احمد فاطمه188945

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد الهادى محمد الرحمن عبد فاطمه188946

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد توفيق ندى188947

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد سعيد السيد نرمين188948

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الديدامونى محمد احمد هاجر188949

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد ابراهيم احمد هايدى188950

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى على سعيد صبرى افنان188951

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد ايه188952

الشرقيةالعلمىمبصرسليم المجد ابو احمد محمد جهاد188953

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد على الدين حسام خلود188954

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمود محمد عاطف دينا188955

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد مصطفى محسن دينا188956

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم ابراهيم فاطمه188957

الشرقيةالعلمىمبصرموسى حسين احمد هللا عبد مريم188958

الشرقيةالعلمىمبصرالطاهر محمد هللا عبد محمد مريم188959

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه سالمه الحميد عبد المجيد عبد ندا188960

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد ابراهيم محمد نورا188961

الشرقيةالعلمىمبصرعابدين محمد على محمد وسام188962

الشرقيةالعلمىمبصرامام محمد رجب ياسمين188963

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد محمد ياسمين188964

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حسن على اسراء188965

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم مصطفى اسراء188966

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد يوسف عالء اسيه188967

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عزب صابر هشام االء188968

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد الزهراء188969

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان عطيه محمود محمد امال188970

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد محمود ايمان188971

الشرقيةالعلمىمبصرالصابرمحمد محمد سامى ايه188972

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد محمد حسن جهاد188973

الشرقيةالعلمىمبصرمكاوى محمد حسينى احمد حسناء188974

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد سعيد خديجه188975

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد رحاب188976

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد الصابر محمد حامد زينب188977

الشرقيةالعلمىمبصرالدايم عبد الحميد عبد عادل عزه188978

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد مختار الصمد عبد غرام188979

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الفتاح عبد منصور فرح188980
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ثانالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

ثانالمطاوعة/ ف

ثانالمطاوعة/ ف

ن500المطاوعة/ ف

ن414المطاوعة/ ف

ن585المطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

ن488المطاوعة/ ف

ن438المطاوعة/ ف

ثانالمطاوعة/ ف

ن538المهدية/ ف

ن564المهدية/ ف

ن586المهدية/ ف

ن535المهدية/ ف

ن474المهدية/ ف

ن508المهدية/ ف

ن541المهدية/ ف

ن548المهدية/ ف

ن514المهدية/ ف

ن534المهدية/ ف

ن582المهدية/ ف

ن512المهدية/ ف

ن510المهدية/ ف

ن525المهدية/ ف

ن383العواسجة/ ف

ثانالعواسجة/ ف

ن501العواسجة/ ف

ن503العواسجة/ ف

ن506العواسجة/ ف

ن471العواسجة/ ف

ن497العواسجة/ ف

ن459العواسجة/ ف

راسبالعواسجة/ ف

ثانالعواسجة/ ف

ن627العواسجة/ ف

ن425العواسجة/ ف

ن527العواسجة/ ف

ن413العواسجة/ ف

ن411العواسجة/ ف

ن572العواسجة/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصركامل كمال رضا فريده188981

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عبده احمد كريمه188982

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد ابراهيم جمال نورهان188983

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمد رضا نورهان188984

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد شريف هدى188985

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه لطفى محمد مجدى هدى188986

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عبده ابراهيم محمد وسام188987

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الهادى محمد ياسر يارا188988

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم محمد ياسمين188989

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الهادى محمد ياسر ياسمين188990

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد على االء188991

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه العزيز عبد محمد امال188992

الشرقيةالعلمىمبصرحسين الباقى عبد خيرى محمد اميره188993

الشرقيةالعلمىمبصراحمد اللطيف عبد حسن انسام188994

الشرقيةالعلمىمبصرموسى السيد عمر الشيماء188995

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد الطاهر فاطمه188996

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمد حسينى نورا188997

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمد نورا188998

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد حسينى محمد هاجر188999

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود الفتاح عبد احمد ياسمين189000

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على خالد الشيماء189001

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى على محمد على اميره189002

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد صبرى عيسوى امال189003

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد صالح صبرى ايه189004

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل احمد السيد عاطف ايه189005

الشرقيةالعلمىمبصرحسين احمد السيد تسنيم189006

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم رمضان تسنيم189007

الشرقيةالعلمىمبصرحسين رجب حسين سحر189008

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود عبده اشرف سمر189009

الشرقيةالعلمىمبصرعسكر ابراهيم عادل فاطمه189010

الشرقيةالعلمىمبصراالمين محمد عماد ناهد189011

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى عطا محمد نجالء189012

الشرقيةالعلمىمبصرحسن سعيد محمد محمد نورهان189013

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمود ابراهيم متولى نيره189014

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فريد محمد عثمان ابتسام189015

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن محمد ابراهيم اروه189016

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد حسن احمد اروى189017

الشرقيةالعلمىمبصرالدسوقى غنيم بالسى محمد السيد اسراء189018

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد عادل اسراء189019

الشرقيةالعلمىمبصرالدين زين السيد فريد اسراء189020

الشرقيةالعلمىمبصرطلبه السيد محمد السيد اسيا189021

الشرقيةالعلمىمبصرالعقبه محمد صقر الرحمن عبد البديع عبد اسيا189022
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ن452العواسجة/ ف

ن431العواسجة/ ف

ن458العواسجة/ ف

ثانالعواسجة/ ف

ثانالعواسجة/ ف

ثانالعواسجة/ ف

ن471العواسجة/ ف

ن422العواسجة/ ف

ثانالعواسجة/ ف

ن483العواسجة/ ف

ن529عجيبة كفر/ ف

ن560عجيبة كفر/ ف

ن504عجيبة كفر/ ف

ن533عجيبة كفر/ ف

ثانعجيبة كفر/ ف

ن560عجيبة كفر/ ف

ن477عجيبة كفر/ ف

ن394عجيبة كفر/ ف

ن426عجيبة كفر/ ف

ثانعجيبة كفر/ ف

ن442الزرزمون/ ف

ن593الزرزمون/ ف

ن428الزرزمون/ ف

ن415الزرزمون/ ف

ن489الزرزمون/ ف

ن440الزرزمون/ ف

ن551الزرزمون/ ف

ن519الزرزمون/ ف

ن407الزرزمون/ ف

ن595الزرزمون/ ف

ن398الزرزمون/ ف

ن513الزرزمون/ ف

ثانالزرزمون/ ف

ن461الزرزمون/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ن621ابوكبير/ ف

ن469ابوكبير/ ف

ن440ابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ن458ابوكبير/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمود رمضان السيد االء189023

الشرقيةالعلمىمبصرالديب متولى محمد السيد حسن االء189024

الشرقيةالعلمىمبصرالنجا ابو اسماعيل احمد السيد شوقى االء189025

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على محمد الرحمن عبد امانى189026

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور ابراهيم شريف اميره189027

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمد احمد محمد محمد امينه189028

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد السيد ايمان189029

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض الخالق عبد عطيه ايمان189030

الشرقيةالعلمىمبصرربيع الرحمن عبد يوسف ايمان189031

الشرقيةالعلمىمبصرموسى احمد محمد السيد ايه189032

الشرقيةالعلمىمبصرصالح محمد الغنى عبد ايه189033

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد اسماعيل محمد خلود189034

الشرقيةالعلمىمبصرالنجدى المنعم عبد هشام رفيده189035

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمد سالم رنا189036

الشرقيةالعلمىمبصراالبزارى محمد رمضان محمد احمد رنيم189037

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم ريم189038

الشرقيةالعلمىمبصرحسبو على احمد عادل المنعم عبد دعاء189039

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمد دعاء189040

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم سالمه محمد ابراهيم حماده دينا189041

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد ابراهيم هللا عبد دينا189042

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد الخالق عبد محمد روضه189043

الشرقيةالعلمىمبصرشطيه احمد سيد احمد محمد الباقى عبد زينب189044

الشرقيةالعلمىمبصرعلى العال عبد محمد محمد زينب189045

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد الفتاح عبد محمد زهراء189046

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن صبرى محمد حسن ساره189047

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد المنعم عبد امين سالى189048

الشرقيةالعلمىمبصرفرجانى احمد محمد على سلمى189049

الشرقيةالعلمىمبصرعمرو ابراهيم محمد احمد جمال ضحى189050

الشرقيةالعلمىمبصرعاشور محمد على هللا عبد علياء189051

الشرقيةالعلمىمبصرخطاب عمر محمد سيد ليلى189052

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد العزيز عبد ماهيتاب189053

الشرقيةالعلمىمبصرشميس السيد حبيب محمد مريم189054

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل غباغبى سعد محمد مريم189055

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد شوقى محمد محمد مريم189056

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد اسماعيل السيد محمد منار189057

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد منى189058

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد نرمين189059

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المقصود عبد عليوه نسرين189060

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على العظيم عبد خالد نعمه189061

الشرقيةالعلمىمبصرالصاوى محمد احمد نوره189062

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم سالمه محمد سليمان نورهان189063

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد رزق عادل نورهان189064
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ن545ابوكبير/ ف

ن505ابوكبير/ ف

ن439ابوكبير/ ف

ن548ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن519ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن459ابوكبير/ ف

ن601ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ن596ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن603ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن579ابوكبير/ ف

ن523ابوكبير/ ف

ن579ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن413ابوكبير/ ف

ن584ابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ن450ابوكبير/ ف

ن518ابوكبير/ ف

ن555ابوكبير/ ف

ن469ابوكبير/ ف

ن442ابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ن576ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن536ابوكبير/ ف

ن434ابوكبير/ ف

ن400ابوكبير/ ف

ن536ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرعوض السيد المعطى عبد محمد نهى189065

الشرقيةالعلمىمبصربكير احمد السيد محمد هاجر189066

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد فرج هاله189067

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد المعز عبد المنعم عبد هدى189068

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد محمد حسن هدير189069

الشرقيةالعلمىمبصرعباس محمد احمد ايمن ياسمين189070

الشرقيةالعلمىمبصرحسنين الشبراوى احمد محمود ياسمين189071

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد مصطفى احمد يسرا189072

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عيسى ابراهيم محمد الزهراء189073

الشرقيةالعلمىمبصررجب احمد السيد محمد امنيه189074

الشرقيةالعلمىمبصرالحفيظ عبد السيد محمد امنيه189075

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد السيد حسام اميره189076

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العاطى عبد السالم عبد اميره189077

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد المنعم عبد حسين ايه189078

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد اسماعيل ايمان189079

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد القادر عبد مصطفى ايمان189080

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد محمد بثينه189081

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو السيد بشير حنان189082

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود فوزى محمد احمد دعاء189083

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد السيد سعد رحمه189084

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد فتحى صبحى ريهام189085

الشرقيةالعلمىمبصرحسنين الشبراوى محمد سمر189086

الشرقيةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد المنعم عبد شهيره189087

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد صالح شيماء189088

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار محمد محمد عرفه عال189089

الشرقيةالعلمىمبصرعواد توفيق وجيه فاطمه189090

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد صالح مريم189091

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد سالم محمد محمد مؤمنه189092

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه المعز عبد محمد نرمين189093

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد هاجر189094

الشرقيةالعلمىمبصرحامد رفعت صدقى هبه189095

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد السيد صالح هدى189096

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمدى السيد اسراء189097

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد خليل االء189098

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد حسن العليم عبد االء189099

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد احمد تسنيم189100

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد السالم عبد احمد حسناء189101

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد صالح حسناء189102

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمد على احمد رحمه189103

الشرقيةالعلمىمبصرسعفان محمد محمود محمد على ساميه189104

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان السيد سليمان شروق189105

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد على محمد فاطمه189106
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ن492ابوكبير/ ف

ن482ابوكبير/ ف

ن604ابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ن472ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن556ابوكبير/ ف

ثانالقراموص/ ف

ن568القراموص/ ف

ن561القراموص/ ف

ن597القراموص/ ف

ن374القراموص/ ف

ن540القراموص/ ف

ن480القراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ن496القراموص/ ف

ن600القراموص/ ف

ن436القراموص/ ف

ن491القراموص/ ف

ن582القراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ن518القراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ن482القراموص/ ف

ن584القراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ن520القراموص/ ف

راسبالقراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ثانالقراموص/ ف

ن444موسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ن545موسى اوالد/ ف

ن590موسى اوالد/ ف

ن528موسى اوالد/ ف

ن448موسى اوالد/ ف

ن527موسى اوالد/ ف

ن507موسى اوالد/ ف

ن524موسى اوالد/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمد فايز محمود نورهان189107

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد الحكيم عبد محمد هاجر189108

الشرقيةالعلمىمبصريوسف احمد الحميد عبد محمود هبه189109

الشرقيةالعلمىمبصرالتهامى محمد محمد محمد مصباح هبه189110

الشرقيةالعلمىمبصرعيسوى محمد احمد اسماعيل الهادى عبد اروى189111

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على اللطيف عبد اسماء189112

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم احمد اميره189113

الشرقيةالعلمىمبصرامين ابراهيم محمد ابراهيم ايه189114

الشرقيةالعلمىمبصرنصر محمد على صالح داليا189115

الشرقيةالعلمىمبصرسالم على محمد على عادل دنيا189116

الشرقيةالعلمىمبصرموسى الجوهرى ابراهيم الجوهرى شروق189117

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم فتحى رضا غيداء189118

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد على الهادى عبد فداء189119

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم السيد منى189120

الشرقيةالعلمىمبصررشوان محمد محمد ابراهيم السيد نجاه189121

الشرقيةالعلمىمبصرزيد ابو حسينى السيد ابرار189122

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطيه ثروت اسراء189123

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد المنعم عبد محمد ايه189124

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود ايه189125

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد رضوان حماس189126

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه كامل محمد شروق189127

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على راشد عبير189128

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد محمود هللا منه189129

الشرقيةالعلمىمبصرحسين السيد السيد نهال189130

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد حاتم هدى189131

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود السيد رجب هدير189132

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد محمد اسار189133

الشرقيةالعلمىمبصرموسى على محمد السيد ابتسام189134

الشرقيةالعلمىمبصرمعالى خليل الصادق محمود ابتهال189135

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد الحميد عبد اروى189136

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد الهادى اسراء189137

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى محمد انور اسراء189138

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد محمد اسراء189139

الشرقيةالعلمىمبصريوسف حسن هللا عبد نبيل اسراء189140

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد احمد اسماء189141

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى محمد احمد اسماء189142

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل المولى عبد السيد اسماء189143

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد خيرى الصاوى اسماء189144

الشرقيةالعلمىمبصربدر متولى حسن بدر اسماء189145

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد سالمه اسماء189146

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد حسينى صبحى اسماء189147

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم هللا عبد العظيم عبد اسماء189148
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ثانموسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ثانالمشاعلة/ ف

راسبالمشاعلة/ ف

ثانالمشاعلة/ ف

راسبالمشاعلة/ ف

ثانالمشاعلة/ ف

ن518المشاعلة/ ف

راسبالمشاعلة/ ف

ثانالمشاعلة/ ف

ن597المشاعلة/ ف

ن596المشاعلة/ ف

ن605المشاعلة/ ف

راسبالنصيرى كفر/ ف

راسبالنصيرى كفر/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

ن585النصيرى كفر/ ف

ن499النصيرى كفر/ ف

ن431النصيرى كفر/ ف

ن580النصيرى كفر/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

ثانفاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن553فاقوس/ ف

ن543فاقوس/ ف

ن545فاقوس/ ف

ن599فاقوس/ ف

ن511فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن554فاقوس/ ف

ن604فاقوس/ ف

ن563فاقوس/ ف

ن532فاقوس/ ف

ن414فاقوس/ ف

ن486فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد خيرى محمد هانى اسماء189149

الشرقيةالعلمىمبصريوسف عوض هللا عبد افنان189150

الشرقيةالعلمىمبصرعبده محمد محمد افنان189151

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى محمد محمد افنان189152

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد السيد رجب االء189153

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الهادى محمد صالح االء189154

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد يوسف محمد العزيز عبد االء189155

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسين السيد فتحى االء189156

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد االء189157

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن على محمد االء189158

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المهدى السيد خالد الزهراء189159

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسن سليمان حمدى امال189160

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد ابراهيم امينه189161

الشرقيةالعلمىمبصرالعجمى غريب محمد ايمن امنيه189162

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم احمد حفناوى امنيه189163

الشرقيةالعلمىمبصرالجوهرى المقصود عبد احمد هشام امنيه189164

الشرقيةالعلمىمبصرعزازى منصور السيد ايه189165

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد محمد سليمان ايه189166

الشرقيةالعلمىمبصرحسن سالم فرج سالم ايمان189167

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد صابر صالح ايمان189168

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد طارق ايمان189169

الشرقيةالعلمىمبصرحسانين الفتاح عبد الرحمن عبد ايمان189170

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد هللا عبد ايمان189171

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى الرحمن عبد عثمان محمد ايمان189172

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مرعى موسى ايمان189173

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السالم عبد ممدوح ايناس189174

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد السيد ابراهيم ايه189175

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد المعبود عبد ايه189176

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد صالح عالء محمد ايه189177

الشرقيةالعلمىمبصرعلى فتحى يسرى ايه189178

الشرقيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم صالح امانى189179

الشرقيةالعلمىمبصرمعالى خليل الصادق محمود بسمله189180

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد رأفت الدين عالء تسنيم189181

الشرقيةالعلمىمبصرسويلم السيد محمد السيد خلود189182

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد السيد السيد دعاء189183

الشرقيةالعلمىمبصربدر محمد السيد صالح دعاء189184

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى محمد الحكيم عبد سعيد رحمه189185

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد اسماعيل الهادى عبد رحمه189186

الشرقيةالعلمىمبصرحماد السيد حسن رحمه189187

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم على رغده189188

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد يحيى روضه189189

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رشاد محمد محمود رؤيه189190
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ن501فاقوس/ ف

ن517فاقوس/ ف

ن559فاقوس/ ف

ن558فاقوس/ ف

ن571فاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن504فاقوس/ ف

ن498فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن604فاقوس/ ف

ن643فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن585فاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن510فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن429فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن551فاقوس/ ف

متخلففاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن494فاقوس/ ف

ن479فاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن575فاقوس/ ف

ن447فاقوس/ ف

ن435فاقوس/ ف

ن599فاقوس/ ف

ن502فاقوس/ ف

ن534فاقوس/ ف

ن558فاقوس/ ف

ن563فاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن470فاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن407فاقوس/ ف

ن479فاقوس/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصريوسف احمد محمد ريم189191

الشرقيةالعلمىمبصركامل مبارك المقصود عبد زهراء189192

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم بدر ابراهيم زينات189193

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد حسينى ساره189194

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم سعيد صالح ساره189195

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد غريب محمود محمد ساميه189196

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى السيد محمد ساندى189197

الشرقيةالعلمىمبصررياض عاطف الحليم عبد سكينه189198

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل العظيم عبد اسماعيل سلمه189199

الشرقيةالعلمىمبصرسليم السيد العظيم عبد السيد سلمى189200

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد سميره189201

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمد سليمان سهيله189202

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى احمد السيد شذا189203

الشرقيةالعلمىمبصرالشمللى امين محمد محمد شروق189204

الشرقيةالعلمىمبصرعبده احمد منصور شرين189205

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسين احمد شيماء189206

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسين احمد صفاء189207

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد حسن السيد محمد عائشه189208

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ناجى الحميد عبد فاطمه189209

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل سليمان اسماعيل فاطمه189210

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد كمال محمد لمياء189211

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد شوقى محمد لمياء189212

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سليمان على يسرى مروه189213

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه ابراهيم الحفيظ عبد محمد مريم189214

الشرقيةالعلمىمبصرحسن سالم فرج مسلم مريم189215

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد جرير ابو منار189216

الشرقيةالعلمىمبصرعمار احمد السيد منار189217

الشرقيةالعلمىمبصرعوض غريب عوض الهادى منار189218

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد عوض احمد منال189219

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد محمد عادل هللا منه189220

الشرقيةالعلمىمبصرمصيلحى الدسوقى ابراهيم اسماعيل منى189221

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم فتحى محمد مى189222

الشرقيةالعلمىمبصرميكانيكى حسن محمد فوزى ندا189223

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الواحد عبد محمد ندا189224

الشرقيةالعلمىمبصرالدين سعد العظيم عبد ابراهيم ندى189225

الشرقيةالعلمىمبصرعباده محمد عباده نهى189226

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد مصباح محمد نهى189227

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن المنعم عبد توفيق نورا189228

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه توفيق محمد سعد نورا189229

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد احمد السيد نورهان189230

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد لطفى سعيد محمد نورهان189231

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد طلبه غريب ياسر نورهان189232
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ن557فاقوس/ ف

ن584فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن416فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن620فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن460فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن456فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن422فاقوس/ ف

ن462فاقوس/ ف

ن450فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن408فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن571فاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن515فاقوس/ ف

ن448فاقوس/ ف

ن508فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن463فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن461فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن404فاقوس/ ف

ن440فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد نيره189233

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد كيالنى محمد هبه189234

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد على هدى189235

الشرقيةالعلمىمبصرجاد السيد محمود محمد وفاء189236

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد العظيم عبد ياسمين189237

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود عبده ياسمين189238

الشرقيةالعلمىمبصرعبده العظيم عبد السيد محمد ياسمين189239

الشرقيةالعلمىمبصرخليل مصطفى القادر عبد ابتهال189240

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه المعز عبد عطيه ابتهال189241

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد محمد اسراء189242

الشرقيةالعلمىمبصرحسين العزيز عبد محمود اسراء189243

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد قنديل محمد افنان189244

الشرقيةالعلمىمبصرعلى شعبان السيد االء189245

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد محمد االء189246

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد منصور عادل الزهراء189247

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه القادر عبد محمد امينه189248

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد اميره189249

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمود السيد ايمان189250

الشرقيةالعلمىمبصرالمعبود عبد الذكى محمد حمد ايمان189251

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد عماد ايه189252

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد طلبه السيد تؤه189253

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد احمد محمد ياسر تسنيم189254

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسانين احمد سماح189255

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد صالح محمد فيروز189256

الشرقيةالعلمىمبصرسليم ابراهيم هللا عبد ندى189257

الشرقيةالعلمىمبصرعوف ابو منصور الرحمن عبد هاجر189258

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد مجدى هنيه189259

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الحق عبد السيد اسماء189260

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد سعيد محمد اسماء189261

الشرقيةالعلمىمبصرنجم مهدى حامد االء189262

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد متولى عالء الزهراء189263

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد حسن ايه189264

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل احمد محمد روناء189265

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد شروق189266

الشرقيةالعلمىمبصرحسن عطيه السيد ندى189267

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه محمد السيد محمد ندى189268

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمد نورهان189269

الشرقيةالعلمىمبصردهشان السيد السيد هدير189270

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد زاهر ايمان189271

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رمضان الشحات اسراء189272

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد جوده الرحمن عبد اسماء189273

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد حسن االء189274



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6818

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن523فاقوس/ ف

ن382فاقوس/ ف

ن414فاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن498فاقوس/ ف

متخلففاقوس/ ف

ن499فاقوس/ ف

ن578النمروط/ ف

ن440النمروط/ ف

ن618النمروط/ ف

ن623النمروط/ ف

ن629النمروط/ ف

ن494النمروط/ ف

ن590النمروط/ ف

ن486النمروط/ ف

ن604النمروط/ ف

ن529النمروط/ ف

ن509النمروط/ ف

ن580النمروط/ ف

ن495النمروط/ ف

ن473النمروط/ ف

راسبالنمروط/ ف

ن540النمروط/ ف

ن566النمروط/ ف

ن590النمروط/ ف

ن523النمروط/ ف

ن510النمروط/ ف

ن620الحجاجية/ ف

ثانالحجاجية/ ف

ن575الحجاجية/ ف

ثانالحجاجية/ ف

ن491الحجاجية/ ف

ن493الحجاجية/ ف

ن576الحجاجية/ ف

ن413الحجاجية/ ف

ن510الحجاجية/ ف

ثانالحجاجية/ ف

متخلفالحجاجية/ ف

ن557الصوالح/ ف

ن484الصوالح/ ف

ن447الصوالح/ ف

ن576الصوالح/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6819

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم كيالنى محمد االء189275

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد وجيه الزهراء189276

الشرقيةالعلمىمبصرعلوان محمد خضرى امنيه189277

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمود محمد بسمله189278

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد عصام خلود189279

الشرقيةالعلمىمبصرجاهين شكرى حسن رفاده189280

الشرقيةالعلمىمبصرالصديق اللطيف عبد السيد رفيده189281

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد الستار عبد محمد رفيده189282

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على المعطى عبد ساره189283

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد على الوهاب عبد سلمى189284

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو رمضان محسن سهيله189285

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد محمود شيماء189286

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد على احمد سيد صفيه189287

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد العزيز عبد محمد عال189288

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عتريس محمد نسرين189289

الشرقيةالعلمىمبصرموسى المنعم عبد محمد هاجر189290

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان عبده احمد اسماء189291

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد فارس اسماء189292

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد السالم عبد ابراهيم االء189293

الشرقيةالعلمىمبصرعلى سالم محمد االء189294

الشرقيةالعلمىمبصرغريب عبده السيد امنيه189295

الشرقيةالعلمىمبصرزكى هللا عبد ايمن ايمان189296

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد شوقى تسنيم189297

الشرقيةالعلمىمبصرربه عبد محمد محمد ساره189298

الشرقيةالعلمىمبصرعلى مصطفى السيد روناء189299

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد اشرف رحاب189300

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رجب حسن شاهنده189301

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الشبراوى الرؤف عبد غيداء189302

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رجب حسن مروه189303

الشرقيةالعلمىمبصرعلى قطب عادل نورهان189304

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السالم عبد مصطفى نورهان189305

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد حسين هاجر189306

الشرقيةالعلمىمبصرنصار السيد حسن اسراء189307

الشرقيةالعلمىمبصرالعوضى حسن السيد الوهاب عبد اسراء189308

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان على العظيم عبد سليمان اسماء189309

الشرقيةالعلمىمبصراحمد المنعم عبد السيد الزهراء189310

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الفتوح ابو السيد حمزه ايمان189311

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مصطفى سباعى ايه189312

الشرقيةالعلمىمبصرسباعى حسينى محمد سعيد ريهام189313

الشرقيةالعلمىمبصرحسن اسماعيل محمد زينب189314

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد يوسف السيد عبده ساره189315

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الفتوح ابو السيد عمر هبه189316
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ن610الصوالح/ ف

ثانالصوالح/ ف

ن443الصوالح/ ف

ن462الصوالح/ ف

ن622الصوالح/ ف

ن597الصوالح/ ف

راسبالصوالح/ ف

ن621الصوالح/ ف

ن526الصوالح/ ف

ن555الصوالح/ ف

ن396الصوالح/ ف

ن458الصوالح/ ف

راسبالصوالح/ ف

ن479الصوالح/ ف

ن410الصوالح/ ف

ن372الصوالح/ ف

ن379الطويله/ ف

ن432الطويله/ ف

ن558الطويله/ ف

ن482الطويله/ ف

ن517الطويله/ ف

ن499الطويله/ ف

ثانالطويله/ ف

ن531الطويله/ ف

ن388الطويله/ ف

ن378الطويله/ ف

ن439الطويله/ ف

ن454الطويله/ ف

ن461الطويله/ ف

ن469الطويله/ ف

ن366الطويله/ ف

ن570الطويله/ ف

ن443العز ميت/ ف

راسبالعز ميت/ ف

ن394العز ميت/ ف

ن439العز ميت/ ف

ن583العز ميت/ ف

ن575العز ميت/ ف

ن425العز ميت/ ف

ن483العز ميت/ ف

ن617العز ميت/ ف

ن450العز ميت/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد لطفى احمد عصام هدير189317

الشرقيةالعلمىمبصركفافى محمد هاشم ابو شعبان اسراء189318

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن بكر ابو اسماء189319

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد سعد الزهراء189320

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد مصطفى امل189321

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو فتحى عادل اميره189322

الشرقيةالعلمىمبصرحجو السيد ابراهيم حجو ايمان189323

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد عرفات ياسر دعاء189324

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الدين كمال احمد وجيه سمر189325

الشرقيةالعلمىمبصرعابدين صدقى محمد شرين189326

الشرقيةالعلمىمبصراحمد هوارى رأفت عفاف189327

الشرقيةالعلمىمبصرعلى امام السالم عبد مكاوى هللا منه189328

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل احمد هند189329

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمد محمد طلعت احمد ابرار189330

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد الحميد عبد عالء اسراء189331

الشرقيةالعلمىمبصرالمحسن عبد سليمان السيد اسماء189332

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد سمير اسماء189333

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد حسين محمود اسماء189334

الشرقيةالعلمىمبصرشطا اسماعيل محمد ناجى اسماء189335

الشرقيةالعلمىمبصرسالم حميد سالم حسن اميره189336

الشرقيةالعلمىمبصرحسن العال عبد السيد امنيه189337

الشرقيةالعلمىمبصرعمر منسى هللا عبد ابراهيم ايمان189338

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى على محمد احمد ايمان189339

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم سالم سالمه ايمان189340

الشرقيةالعلمىمبصراحمد المنعم عبد عادل ايمان189341

الشرقيةالعلمىمبصرهنداوى محمد عمر ياسر ايمان189342

الشرقيةالعلمىمبصرحمدى حسن سالم هللا عبد الزهراء189343

الشرقيةالعلمىمبصرالعال ابو ابراهيم محمد ابراهيم امانى189344

الشرقيةالعلمىمبصرخليل صالح سعيد محمد انجى189345

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسينى السيد امل189346

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد ايهاب امل189347

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد رمضان الستار عبد امل189348

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد الصبور عبد محمد امل189349

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على موسى محمد االء189350

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد السيد ايه189351

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد رمضان هللا عبد ايه189352

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد يوسف ايه189353

الشرقيةالعلمىمبصرحزين عطيه عمار محمد بسمه189354

الشرقيةالعلمىمبصرسالم خضير محمد ابراهيم جهاد189355

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد السالم عبد محمد حنان189356

الشرقيةالعلمىمبصرصقر ولد الصغير محمد السيد دنيا189357

الشرقيةالعلمىمبصربحيرى الحميد عبد رأفت دينا189358
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ثانالعز ميت/ ف

ن590السواقى كفر/ ف

ن432السواقى كفر/ ف

ن531السواقى كفر/ ف

ن576السواقى كفر/ ف

ن576السواقى كفر/ ف

ن630السواقى كفر/ ف

ن477السواقى كفر/ ف

ن545السواقى كفر/ ف

ن578السواقى كفر/ ف

ثانالسواقى كفر/ ف

راسبالسواقى كفر/ ف

ن528السواقى كفر/ ف

ن599عجرم ام/ ف

ن499عجرم ام/ ف

ن522عجرم ام/ ف

ن579عجرم ام/ ف

ن504عجرم ام/ ف

ن591عجرم ام/ ف

ن405عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن565عجرم ام/ ف

ن490عجرم ام/ ف

ن505عجرم ام/ ف

ن492عجرم ام/ ف

ن544عجرم ام/ ف

ن517عجرم ام/ ف

ن556عجرم ام/ ف

ن515عجرم ام/ ف

ن504عجرم ام/ ف

ن538عجرم ام/ ف

ن593عجرم ام/ ف

ن452عجرم ام/ ف

ن562عجرم ام/ ف

ن600عجرم ام/ ف

ن573عجرم ام/ ف

ن595عجرم ام/ ف

ن417عجرم ام/ ف

ن578عجرم ام/ ف

ن581عجرم ام/ ف

ن602عجرم ام/ ف

ن452عجرم ام/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد سعيد دينا189359

الشرقيةالعلمىمبصرهنداوى محمد السيد جمال ذهب189360

الشرقيةالعلمىمبصرشطا حسين المقصود عبد محمد رانيا189361

الشرقيةالعلمىمبصرزين الحميد عبد محمد رحاب189362

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حماد السميع عبد رحمه189363

الشرقيةالعلمىمبصرحسونه ابراهيم المحسن عبد رحيق189364

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد محمد ريم189365

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على محمد زينب189366

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مصطفى قطب ساره189367

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على نبيل شيماء189368

الشرقيةالعلمىمبصرخليل السيد على حامد شيماء189369

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد على شيماء189370

الشرقيةالعلمىمبصرهندى السيد صالح شمس189371

الشرقيةالعلمىمبصرسباعى محمد يوسف السيد عال189372

الشرقيةالعلمىمبصراحمد يوسف السيد فاطمه189373

الشرقيةالعلمىمبصراحمد على حسن منصور لمياء189374

الشرقيةالعلمىمبصرعلى موسى احمد مريم189375

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد حسينى مريم189376

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد حمد العزيز عبد ابراهيم منار189377

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى ابراهيم محمد احمد منار189378

الشرقيةالعلمىمبصرصالح خليل احمد خليل منار189379

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل محمد منار189380

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد اسماعيل محمد هللا منه189381

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على محمد حسين منال189382

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد مهدى منال189383

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه على حسن منصور منى189384

الشرقيةالعلمىمبصرسالم رشاد محمد نانسى189385

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الغنى عبد ابراهيم ندى189386

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد احمد ندا189387

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اعمير محمد ندا189388

الشرقيةالعلمىمبصرزيد حسن على محمد ندا189389

الشرقيةالعلمىمبصرتوفيق الدين صالح احمد نورهان189390

الشرقيةالعلمىمبصرسالم ابراهيم كمال نورهان189391

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد عرفه هايدى189392

الشرقيةالعلمىمبصرباز محمد احمد هبه189393

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد ابراهيم السيد هبه189394

الشرقيةالعلمىمبصراحمد على محمد على هبه189395

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم صبرى هبه189396

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود رياض عصام هدى189397

الشرقيةالعلمىمبصرموسى احمد الرحمن عبد هويدا189398

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمود وسام189399

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الغفار عبد سليمان يارا189400
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ن485عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن574عجرم ام/ ف

راسبعجرم ام/ ف

ن499عجرم ام/ ف

ن562عجرم ام/ ف

ن530عجرم ام/ ف

ن602عجرم ام/ ف

ن547عجرم ام/ ف

ن521عجرم ام/ ف

ن559عجرم ام/ ف

ن594عجرم ام/ ف

ن595عجرم ام/ ف

ن514عجرم ام/ ف

ن585عجرم ام/ ف

ن607عجرم ام/ ف

ن585عجرم ام/ ف

ن530عجرم ام/ ف

ن534عجرم ام/ ف

ن499عجرم ام/ ف

ن553عجرم ام/ ف

ن509عجرم ام/ ف

ن602عجرم ام/ ف

ن531عجرم ام/ ف

ن437عجرم ام/ ف

ن576عجرم ام/ ف

ن553عجرم ام/ ف

ن510عجرم ام/ ف

ن535عجرم ام/ ف

ن594عجرم ام/ ف

ن608عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن390عجرم ام/ ف

ن580عجرم ام/ ف

ن467عجرم ام/ ف

ن639عجرم ام/ ف

ن622عجرم ام/ ف

ن628عجرم ام/ ف

ن539عجرم ام/ ف

راسبعجرم ام/ ف

ن467عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالعال ابو العزيز عبد احمد ياسمين189401

الشرقيةالعلمىمبصرمحسن على احمد منصور اسماء189402

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد الرحمن عبد احمدى االء189403

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد حسن محمد حسن امانى189404

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد ابراهيم عزت ايمان189405

الشرقيةالعلمىمبصرسالم ابراهيم السيد روضه189406

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العال عبد ابراهيم زينب189407

الشرقيةالعلمىمبصرسالم ابراهيم محمد زينب189408

الشرقيةالعلمىمبصرسرحان محمد احمد محمد نسمه189409

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد على نيره189410

الشرقيةالعلمىمبصرخليل احمد محمود هاجر189411

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد الرحمن عبد سعد هدى189412

الشرقيةالعلمىمبصرالفرماوى محمد محمود اكرم هدير189413

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد حسن السيد ياسمين189414

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد السيد يمنى189415

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد حسينى احمد اسماء189416

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل على اسماء189417

الشرقيةالعلمىمبصريوسف السيد احمد االء189418

الشرقيةالعلمىمبصرسليم هللا عبد احمد عصام االء189419

الشرقيةالعلمىمبصرانور صالح امين احمد اميره189420

الشرقيةالعلمىمبصرالسعداوى محمود محمد اميره189421

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود رياض محمود امنيه189422

الشرقيةالعلمىمبصرسيد كامل معوض اشرف بسمه189423

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد العال عبد حماده بسنت189424

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود الدين بهى محمد تسنيم189425

الشرقيةالعلمىمبصرحذيفه محمود العظيم عبد محمود جهاد189426

الشرقيةالعلمىمبصرالعنين ابو العزيز عبد محفوظ محمد ريهام189427

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سليم حسينى زهراء189428

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد السالم عبد سناء189429

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على سالم ابراهيم فاطمه189430

الشرقيةالعلمىمبصرغنيم العظيم عبد محمد هاجر189431

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد محمود محمود اسماء189432

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد الشبراوى حامد امنيه189433

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد الرحيم عبد المنعم عبد ايه189434

الشرقيةالعلمىمبصراحمد فرج السيد يوسف ايثار189435

الشرقيةالعلمىمبصرتفاحه مصطفى السيد العزيز عبد ايمان189436

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم سمير محمد رغده189437

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور مصطفى الباز محمود شمس189438

الشرقيةالعلمىمبصروشاهى حسين مصطفى الحميد عبد مروه189439

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد شحاته السيد ابراهيم هاجر189440

الشرقيةالعلمىمبصرالشحات الحليم عبد عماد اسراء189441

الشرقيةالعلمىمبصرنافع محمد على الرحمن عبد اسماء189442
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ن536عجرم ام/ ف

ثانالسماعنة/ ف

ن547السماعنة/ ف

ن470السماعنة/ ف

ن573السماعنة/ ف

ن519السماعنة/ ف

ن530السماعنة/ ف

ن477السماعنة/ ف

ن420السماعنة/ ف

ن423السماعنة/ ف

ن409السماعنة/ ف

ثانالسماعنة/ ف

ن546السماعنة/ ف

ن564السماعنة/ ف

ن421السماعنة/ ف

ثانالجديدة الصالحية/ ف

ن557الجديدة الصالحية/ ف

ن601الجديدة الصالحية/ ف

ثانالجديدة الصالحية/ ف

راسبالجديدة الصالحية/ ف

ن360الجديدة الصالحية/ ف

ن630الجديدة الصالحية/ ف

ن371الجديدة الصالحية/ ف

راسبالجديدة الصالحية/ ف

ثانالجديدة الصالحية/ ف

ن506الجديدة الصالحية/ ف

ن600الجديدة الصالحية/ ف

ن574الجديدة الصالحية/ ف

ن593الجديدة الصالحية/ ف

ن572الجديدة الصالحية/ ف

ن563الجديدة الصالحية/ ف

ن416الديدامون/ ف

ن506الديدامون/ ف

ن628الديدامون/ ف

ن479الديدامون/ ف

ن506الديدامون/ ف

ن553الديدامون/ ف

ن525الديدامون/ ف

ن478الديدامون/ ف

ن442الديدامون/ ف

ن506البيروم/ ف

ن586البيروم/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على سعدى اسماء189443

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عطيه مجدى اسماء189444

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد هللا عبد محمد امل189445

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد محمود امل189446

الشرقيةالعلمىمبصرسالم الحميد عبد خالد اميره189447

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد متولى هشام ايمان189448

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد جمال ايه189449

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان محمد صالح ايه189450

الشرقيةالعلمىمبصرحسن امام محمد محمد بثينه189451

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عطيه هانى دينا189452

الشرقيةالعلمىمبصريوسف سعيد محمد احمد زينب189453

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد هللا عبد صالح زينب189454

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد صالح زينب189455

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد الرحمن عبد فريد رانيا189456

الشرقيةالعلمىمبصرطلبه احمد عماد ساره189457

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ثروت محمد صفاء189458

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد الرحمن عبد كمال منى189459

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد احمد الحميد عبد ندى189460

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان العزيز عبد السيد نرمين189461

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم مدحت هويدا189462

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على العال عبد اسراء189463

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد محمد االء189464

الشرقيةالعلمىمبصريوسف حسن منصور اميره189465

الشرقيةالعلمىمبصرمحسن محمد محمد السالم عبد ابراهيم ايه189466

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان احمد بكرى ايه189467

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم مصطفى محمد دعاء189468

الشرقيةالعلمىمبصرخليل ابو السيد مصطفى سهام189469

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود السيد المنعم عبد ليلى189470

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد صابر سيد هدى189471

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم على رضا والء189472

الشرقيةالعلمىمبصرمبارك محمد السيد محمد محمد االء189473

الشرقيةالعلمىمبصرخليفه على السيد رجب اسماء189474

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد محمود اسماء189475

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد سمير الزهراء189476

الشرقيةالعلمىمبصرهللا حسب محمد على محمد امانى189477

الشرقيةالعلمىمبصرمبارك اسماعيل محمود الحليم عبد اميره189478

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد اشرف ايه189479

الشرقيةالعلمىمبصرسالم نافع هللا عبد بشير ايه189480

الشرقيةالعلمىمبصرسالم احمد سيد احمد محمد ايه189481

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم المنعم عبد دنيا189482

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى محمد محمود رنا189483

الشرقيةالعلمىمبصرامام لطفى محمد رضا ريهام189484
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ن465البيروم/ ف

ن445البيروم/ ف

ن427البيروم/ ف

ن505البيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ن409البيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ن468البيروم/ ف

ن549البيروم/ ف

ن547البيروم/ ف

ن479البيروم/ ف

ن554البيروم/ ف

ن537البيروم/ ف

ن385البيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ن412البيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

راسبالبيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

راسببلشرقية الروضة/ ف

ن508بلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ن594بلشرقية الروضة/ ف

ن479بلشرقية الروضة/ ف

ن463بلشرقية الروضة/ ف

ن388بلشرقية الروضة/ ف

ن460بلشرقية الروضة/ ف

راسببلشرقية الروضة/ ف

ن539بلشرقية الروضة/ ف

ن436الهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ن471الهيصمية/ ف

ن455الهيصمية/ ف

راسبالهيصمية/ ف

ن461الهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ن558الهيصمية/ ف

راسبالهيصمية/ ف

ن423الهيصمية/ ف

ن424الهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمتولى حسين هللا عبد شيماء189485

الشرقيةالعلمىمبصربندرى يوسف سليمان مصباح عليا189486

الشرقيةالعلمىمبصرفياض محمد ابراهيم سليمان على لمياء189487

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن مريم189488

الشرقيةالعلمىمبصرغريب محمد مصطفى نورا189489

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محسوب محمد صالح الهدى نور189490

الشرقيةالعلمىمبصرسالم نافع هللا عبد اسامه نورهان189491

الشرقيةالعلمىمبصردياب الطيب محمد بشاره هاجر189492

الشرقيةالعلمىمبصرسالم نافع هللا عبد مهدى همت189493

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد محمد عصام وسام189494

الشرقيةالعلمىمبصرحسين سعيد محمد ابرار189495

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد اسراء189496

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان منصور السالم عبد اسراء189497

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد صالح انور االء189498

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمد احمد خالد االء189499

الشرقيةالعلمىمبصرعبده محمود الحميد عبد االء189500

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد عوض رأفت االء189501

الشرقيةالعلمىمبصرصالح على محمد الحسناء189502

الشرقيةالعلمىمبصرعلى العليم عبد هللا عبد الحسناء189503

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد مرزوق هللا عبد امانى189504

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان محمد عثمان امل189505

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد السيد امنيه189506

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد صادق حمدى امنيه189507

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه الوهاب عبد ماهر امنيه189508

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمود بركات اميره189509

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد على احمد ايمان189510

الشرقيةالعلمىمبصردرويش محمد عطيه محمد ايمان189511

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه منصور السيد ايه189512

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد حسين ايه189513

الشرقيةالعلمىمبصرانور محمد صابر ايه189514

الشرقيةالعلمىمبصريوسف ابراهيم محمد ايه189515

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم صالح جهاد189516

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد احمد محمد جهاد189517

الشرقيةالعلمىمبصرموسى حسن محمد المنعم عبد خلود189518

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود احمد اللطيف عبد داليا189519

الشرقيةالعلمىمبصرالصاوى محمد الحليم عبد دنيا189520

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمود ابراهيم ذكرى189521

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمد محمد رانيا189522

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد محمد رحمه189523

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد السالم عبد رحمه189524

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود رشيد محمود رحمه189525

الشرقيةالعلمىمبصرامام على نصار رضا189526
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راسبالهيصمية/ ف

ن623الهيصمية/ ف

راسبالهيصمية/ ف

راسبالهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

راسبالهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

ثانالهيصمية/ ف

راسبالهيصمية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن439الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن487الحسينية/ ف

ن514الحسينية/ ف

ن499الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن515الحسينية/ ف

ن598الحسينية/ ف

ن557الحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ن578الحسينية/ ف

ن611الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن534الحسينية/ ف

ن501الحسينية/ ف

ن427الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن605الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن632الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن511الحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد محمود رنا189527

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد فهمى رضا محمود رنيم189528

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد الحميد عبد السالم عبد روان189529

الشرقيةالعلمىمبصرحسن عيسى كمال محمد ريهام189530

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد المنعم عبد ساره189531

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمود هشام ساره189532

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عبده احمد سمهر189533

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد سليم سهيله189534

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السميع عبد هانى محمد شذى189535

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الغنى عبد ايمن عفاف189536

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد زكى محمد الرحمن عبد فاطمه189537

الشرقيةالعلمىمبصربدران محمد الغنى عبد على فاطمه189538

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور ابراهيم ممدوح فدوه189539

الشرقيةالعلمىمبصرسيد محمد منصور الناصر عبد مديحه189540

الشرقيةالعلمىمبصرالفرماوى السيد على محمود مروه189541

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد محمود مريم189542

الشرقيةالعلمىمبصرعبده الديدامونى محمد مها189543

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المغنى عبد الناصر عبد ندى189544

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم سليمان السيد ندى189545

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمود محمد نهال189546

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد نورهان189547

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد محمود نورهان189548

الشرقيةالعلمىمبصرالسماحى ابراهيم السميع عبد محمد هاله189549

الشرقيةالعلمىمبصراحمد خليفه طلبه السيد هاله189550

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن محمد هاله189551

الشرقيةالعلمىمبصرحسين على محمود محمد هاله189552

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد ضياء احمد هبه189553

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد هللا عبد صبرى هدى189554

الشرقيةالعلمىمبصرالفولى حسين محمود فريد والء189555

الشرقيةالعلمىمبصرفتحى محمد سعد يارا189556

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد المقصود عبد يمنى189557

الشرقيةالعلمىمبصرالبقرى على هللا عبد محمد وفاء189558

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم اللطيف عبد احمد اسماء189559

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد ابراهيم ايمان189560

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد صبرى محمد الستار عبد ايمان189561

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الدين عالء اسماء189562

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد احمد فرج اميره189563

الشرقيةالعلمىمبصرموسى محمد محمود ايه189564

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه محمود النقراشى امنيه189565

الشرقيةالعلمىمبصرالقصير رشاد ابراهيم تسنيم189566

الشرقيةالعلمىمبصرحجاج محمد محمد السيد رويدا189567

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد السيد ساره189568
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ثانالحسينية/ ف

ن605الحسينية/ ف

متخلفالحسينية/ ف

ن451الحسينية/ ف

ن620الحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ن491الحسينية/ ف

ن430الحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ن544الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن520الحسينية/ ف

متخلفالحسينية/ ف

ن539الحسينية/ ف

ن517الحسينية/ ف

ن483الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن422الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن497الحسينية/ ف

ن550الحسينية/ ف

ن576الحسينية/ ف

ن597الحسينية/ ف

ن609الحسينية/ ف

ن491الحسينية/ ف

ن463الحسينية/ ف

ن605الحسينية/ ف

ن460الحسينية/ ف

ن462الحسينية/ ف

راسبالحسينية/ ف

ن496الحسينية/ ف

ن569سعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ن589سعود جزيرة/ ف

ن537سعود جزيرة/ ف

ن500سعود جزيرة/ ف

ن419سعود جزيرة/ ف

ن551سعود جزيرة/ ف

ن547سعود جزيرة/ ف

ن574سعود جزيرة/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد الرافع عبد سهيله189569

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد الشوادفى الخالق عبد سهيله189570

الشرقيةالعلمىمبصرصالح على على محمد حسام ساره189571

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد سليمان ابراهيم شروق189572

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض الصادق السيد علياء189573

الشرقيةالعلمىمبصرسالم نصار ايمن علياء189574

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد جابر اللطيف عبد عائشه189575

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم العزيز عبد ندى189576

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الشبراوى اسماعيل هاجر189577

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على النادى هناء189578

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد العظيم عبد الرازق عبد اسراء189579

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الدين صالح الوهاب عبد ابرار189580

الشرقيةالعلمىمبصرالبارى عبد احمد ابراهيم اسراء189581

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه عطيوه الستار عبد اسراء189582

الشرقيةالعلمىمبصرفرج الحميد عبد عيسى اسماء189583

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود الحميد عبد اميره189584

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الخزامى الرحمن عبد محمد امنيه189585

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد الرازق عبد عاطف بسمه189586

الشرقيةالعلمىمبصرالشناوى خليل السيد المنعم عبد دعاء189587

الشرقيةالعلمىمبصرامين محمد حسن زهور189588

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل حامد حامد سمر189589

الشرقيةالعلمىمبصرشعبان الكريم عبد اشرف نورهان189590

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمد ناصر نيره189591

الشرقيةالعلمىمبصرالسعدنى مصطفى احمد حسين اثار189592

الشرقيةالعلمىمبصرخليل احمد السيد محمد اسراء189593

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد محمد فتحى الشيماء189594

الشرقيةالعلمىمبصرعمر عوض منصور صالح امانى189595

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسن على اسامه راندا189596

الشرقيةالعلمىمبصراطعمى عبده محمد ساره189597

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد السيد شرين189598

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد حبيب الزهراء فاطمه189599

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد حسن فاطمه189600

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمد فاطمه189601

الشرقيةالعلمىمبصرعوض محمد مصطفى السيد فتحيه189602

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم كمال منى189603

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد السيد منيره189604

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على السيد نيره189605

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد احمد هاله189606

الشرقيةالعلمىمبصرجابر هللا عبد يوسف محمد هاله189607

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عمر محمد السيد والء189608

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد السيد احمد ياسمين189609

الشرقيةالعلمىمبصرنافع على دسوقى السيد ياسمين189610
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ن532سعود جزيرة/ ف

ن607سعود جزيرة/ ف

ن408سعود جزيرة/ ف

ن486سعود جزيرة/ ف

ن600سعود جزيرة/ ف

ن522سعود جزيرة/ ف

ن456سعود جزيرة/ ف

ن442سعود جزيرة/ ف

ن566سعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ن603ابوعمر منشأة/ ف

ن602ابوعمر منشأة/ ف

ن598ابوعمر منشأة/ ف

ن562ابوعمر منشأة/ ف

ن559ابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ثانابوعمر منشأة/ ف

ن571ابوعمر منشأة/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ن475الحجر صان/ ف

ن479الحجر صان/ ف

ن594الحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف

ن472الحجر صان/ ف

ن549الحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ن486الحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف

ن439الحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ن494الحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ن604الحجر صان/ ف

راسبالحجر صان/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن ابراهيم اسراء189611

الشرقيةالعلمىمبصرالباز محمد سمير اسراء189612

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد اسراء189613

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى السيد مجدى اسراء189614

الشرقيةالعلمىمبصرالعينين ابو القطب العينين ابو اسماء189615

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه غضوب اشرف اسماء189616

الشرقيةالعلمىمبصراالمام عطيه السيد اسماء189617

الشرقيةالعلمىمبصررمضان الوهاب عبد سامى اسماء189618

الشرقيةالعلمىمبصرسليم الدين شمس سليم اسماء189619

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد شوقى حامد اسماء189620

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الرحيم عبد طارق اسماء189621

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الرحيم عبد طارق ايات189622

الشرقيةالعلمىمبصرهالل الشافى عبد مسعد اسماء189623

الشرقيةالعلمىمبصرالمجد ابو الرازق عبد يحى اسماء189624

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد نصر هللا عبد اسماء189625

الشرقيةالعلمىمبصرعيد صالح عيد على اسماء189626

الشرقيةالعلمىمبصرالسعيد محمد ياسر الشيماء189627

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على حمدى االء189628

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد السيد االء189629

الشرقيةالعلمىمبصرامين سعد سعد االء189630

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عطيه عطيه االء189631

الشرقيةالعلمىمبصراحمد ثابت محمود الحوراء189632

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الحسينى السعيد امانى189633

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الشافى عبد نادر امال189634

الشرقيةالعلمىمبصرالبارى عبد محمد محمود امانى189635

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عيسى رضا امل189636

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمود احمد اميره189637

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمود محمد اميره189638

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه محمد احمد ايات189639

الشرقيةالعلمىمبصربدران سعيد اسعد ايه189640

الشرقيةالعلمىمبصرحسينى ابراهيم شاكر ايمان189641

الشرقيةالعلمىمبصربرهام ابراهيم فكرى ايمان189642

الشرقيةالعلمىمبصرحسينى محمد رسمى ايه189643

الشرقيةالعلمىمبصرنبوى زيد ابو بليغ ايه189644

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عطيه ابراهيم ايه189645

الشرقيةالعلمىمبصرامين الحسينى عصام ايه189646

الشرقيةالعلمىمبصراحمد مرسى على ايه189647

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد شبانه السعداوى انوار189648

الشرقيةالعلمىمبصرنايل حسينى ابراهيم محمد الفت189649

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الواحد عبد محمد ايمان189650

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى محمد ايمان189651

الشرقيةالعلمىمبصرحسنين الخالق عبد غريب امنيه189652
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ن452نجم ديرب/ ف

ن574نجم ديرب/ ف

ن549نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن493نجم ديرب/ ف

ن422نجم ديرب/ ف

ن522نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن575نجم ديرب/ ف

ن539نجم ديرب/ ف

ن548نجم ديرب/ ف

ن555نجم ديرب/ ف

ن594نجم ديرب/ ف

راسبنجم ديرب/ ف

ن594نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن593نجم ديرب/ ف

ن519نجم ديرب/ ف

ن558نجم ديرب/ ف

ن613نجم ديرب/ ف

ن444نجم ديرب/ ف

ن606نجم ديرب/ ف

ن525نجم ديرب/ ف

ن511نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن586نجم ديرب/ ف

ن558نجم ديرب/ ف

ن536نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن434نجم ديرب/ ف

ن414نجم ديرب/ ف

ن595نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن572نجم ديرب/ ف

ن585نجم ديرب/ ف

ن420نجم ديرب/ ف

ن571نجم ديرب/ ف

ن589نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

راسبنجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن416نجم ديرب/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى السعيد هشام حيات189653

الشرقيةالعلمىمبصريوسف بدر ابراهيم خلود189654

الشرقيةالعلمىمبصرالبر عبد محمد خالد خلود189655

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد المولى عبد دينا189656

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الفتاح عبد نجدى رانيا189657

الشرقيةالعلمىمبصرالمولى عبد الرؤف عبد جميل رحمه189658

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد عاطف روان189659

الشرقيةالعلمىمبصرسالم حسونه مهدى روان189660

الشرقيةالعلمىمبصرتوفيق جمال محسن ساره189661

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد سعيد سميه189662

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد جمعه سلمى189663

الشرقيةالعلمىمبصرحسين فاروق حسين سمر189664

الشرقيةالعلمىمبصرالمغاورى رمضان سامى سهيله189665

الشرقيةالعلمىمبصررمضان هللا عوض ابراهيم شيماء189666

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عماره ممدوح شيماء189667

الشرقيةالعلمىمبصردرغام المنعم عبد احمد شروق189668

الشرقيةالعلمىمبصربدران شوقى رجب شوشو189669

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد رمضان ماهر شيماء189670

الشرقيةالعلمىمبصرالحنفى المنعم عبد محمد صابرين189671

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه شوقى احمد منار189672

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد على رضا مريم189673

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على الهادى عبد محمود منار189674

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد الهادى عبد جمعه منال189675

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عطيه السيد منى189676

الشرقيةالعلمىمبصرفرج محمود عادل منى189677

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد الهوارى محمد مريم189678

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى الحاكم عبد ابراهيم ندى189679

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد سمير ندى189680

الشرقيةالعلمىمبصرمبارك سعيد مبارك ندى189681

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على جمال نورهان189682

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى الحاكم عبد مصطفى نورهان189683

الشرقيةالعلمىمبصرفوزى محمد العزيز عبد نوران189684

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد هاجر189685

الشرقيةالعلمىمبصرفرج نادى فرج هاله189686

الشرقيةالعلمىمبصرعبده على محمود عماد هانيا189687

الشرقيةالعلمىمبصرالزينى محمد الناصر عبد هاجر189688

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه غضوب زيدان هبه189689

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عاطف اسامه يارا189690

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد طلبه السيد ياسمين189691

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد فاضل محمد ياسمين189692

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد توفيق محمود ياسمين189693

الشرقيةالعلمىمبصرالسعيد نصر ياسر ياسمين189694
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ن548نجم ديرب/ ف

ن600نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن467نجم ديرب/ ف

ن469نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن573نجم ديرب/ ف

ن446نجم ديرب/ ف

ن456نجم ديرب/ ف

ن452نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن486نجم ديرب/ ف

ن509نجم ديرب/ ف

ن471نجم ديرب/ ف

ن503نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن544نجم ديرب/ ف

ن615نجم ديرب/ ف

ن572نجم ديرب/ ف

ن463نجم ديرب/ ف

ن573نجم ديرب/ ف

ن500نجم ديرب/ ف

ن626نجم ديرب/ ف

ن542نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن576نجم ديرب/ ف

ن501نجم ديرب/ ف

ن569نجم ديرب/ ف

ن495نجم ديرب/ ف

ن551نجم ديرب/ ف

ن603نجم ديرب/ ف

ن549نجم ديرب/ ف

ن625نجم ديرب/ ف

ن561نجم ديرب/ ف

ن510نجم ديرب/ ف

ن376نجم ديرب/ ف

ن436نجم ديرب/ ف

ن633نجم ديرب/ ف

ن406نجم ديرب/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السعيد جمال ابرار189695

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه المطلب عبد محمد مدحت اسراء189696

الشرقيةالعلمىمبصرسليم عطيه على عطيه اسراء189697

الشرقيةالعلمىمبصرغربيه الصادق الحميد عبد حسين اسماء189698

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد السيد هللا عبد اسماء189699

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمد خالد ايمان189700

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه العظيم عبد هللا عبد ايمان189701

الشرقيةالعلمىمبصرالزهيرى هللا عبد محمود هللا عبد اميره189702

الشرقيةالعلمىمبصربرهام برهام حامد اميمه189703

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمود عزت امنيه189704

الشرقيةالعلمىمبصرالبر عبد اللطيف عبد السيد ايه189705

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد عوضين ناجى ايه189706

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد هللا عبد محمد ايه189707

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمود خالد خلود189708

الشرقيةالعلمىمبصرالجوهرى سليمان السيد عاطف دينا189709

الشرقيةالعلمىمبصرموسى السيد محمد احمد رضا دعاء189710

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمود سليمان رضا دعاء189711

الشرقيةالعلمىمبصرزينهم محمد فتحى رضوه189712

الشرقيةالعلمىمبصرالمصرى محمد موسى محمد ريهام189713

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على العاطى عبد ياسر رقيه189714

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد على رويدا189715

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم رشاد ابراهيم زينب189716

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد المنعم عبد السيد ساره189717

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود عالء ساره189718

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد العزيز عبد محمد ساره189719

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى احمد عطيه احمد شروق189720

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه محمد عوض محمد شروق189721

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد الحميد عبد هالل شيماء189722

الشرقيةالعلمىمبصرحسين هللا عبد محمد هللا عبد عايده189723

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد السيد الوهاب عبد عطيات189724

الشرقيةالعلمىمبصرشرف ابراهيم مجدى فاتن189725

الشرقيةالعلمىمبصرامين على اشرف لمياء189726

الشرقيةالعلمىمبصرحسن المتعال عبد احمد محمد مريم189727

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد حسين ايمن ندى189728

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد على ندى189729

الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد عوض السعيد نرمين189730

الشرقيةالعلمىمبصرحافظ احمد حلمى نورهان189731

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد العطا ابو ابراهيم هاجر189732

الشرقيةالعلمىمبصرالصعيدى حسين ابراهيم السيد لميس189733

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد سمير ابتهال189734

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه اللطيف عبد اسماعيل اسراء189735

الشرقيةالعلمىمبصريوسف احمد حسينى اسراء189736
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ن509اكوه/ ف

ن440اكوه/ ف

ن632اكوه/ ف

ن504اكوه/ ف

ن545اكوه/ ف

ن566اكوه/ ف

ن483اكوه/ ف

ن484اكوه/ ف

ثاناكوه/ ف

ن561اكوه/ ف

ن537اكوه/ ف

ن557اكوه/ ف

ن567اكوه/ ف

ن542اكوه/ ف

ن487اكوه/ ف

ن617اكوه/ ف

ن555اكوه/ ف

ن590اكوه/ ف

ن445اكوه/ ف

ن531اكوه/ ف

ن512اكوه/ ف

ن571اكوه/ ف

ن503اكوه/ ف

ن548اكوه/ ف

ن555اكوه/ ف

ن625اكوه/ ف

ن531اكوه/ ف

ن599اكوه/ ف

ن481اكوه/ ف

ن370اكوه/ ف

ن570اكوه/ ف

ن447اكوه/ ف

ن612اكوه/ ف

ن585اكوه/ ف

ن583اكوه/ ف

ن387اكوه/ ف

ن476اكوه/ ف

ن583اكوه/ ف

ن605اكوه/ ف

ن628العصايد/ ف

ن619العصايد/ ف

ن581العصايد/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالعنين ابو محمد محمد اسراء189737

الشرقيةالعلمىمبصرعفيفى محمد على االمام اسماء189738

الشرقيةالعلمىمبصرمكاوى امام الفتاح عبد السيد اسماء189739

الشرقيةالعلمىمبصرحمدته محمد ابراهيم محمود اسماء189740

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد ابراهيم االء189741

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد جمعه عزت االء189742

الشرقيةالعلمىمبصراحمد مصطفى حمدى امل189743

الشرقيةالعلمىمبصرالسباعى محمود محمد امنيه189744

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى السيد القادر عبد اميره189745

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد ابراهيم اشرف ايمان189746

الشرقيةالعلمىمبصراحمد صبحى اشرف ايمان189747

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى السيد محمد ايمان189748

الشرقيةالعلمىمبصراحمد رجب محمد ايمان189749

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد سمير الشيماء189750

الشرقيةالعلمىمبصرخليفه الفتاح عبد محمود بسمه189751

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عطيه مجدى دعاء189752

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود دعاء189753

الشرقيةالعلمىمبصرجاد اسماعيل حسام راويه189754

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد دسوقى السالم عبد راندا189755

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد احمد زهراء189756

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى شريف الرحمن عبد سناء189757

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد سعد المقصود عبد شيماء189758

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد هللا عطا عنتر شيماء189759

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد محمود شيماء189760

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد عطيه عبير189761

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد يوسف محمد عال189762

الشرقيةالعلمىمبصريوسف السيد يوسف علياء189763

الشرقيةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمود اشرف فاطمه189764

الشرقيةالعلمىمبصرعامر محمد الستار عبد كمال فاطمه189765

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى احمد سعيد ليلى189766

الشرقيةالعلمىمبصرغريب هللا عبد مجدى ليلى189767

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم مصباح مروه189768

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الودود عبد صابر محمد منار189769

الشرقيةالعلمىمبصرشعبان محمد مصبح مؤمنه189770

الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد فكرى ابراهيم نعايم189771

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد فتحى نهال189772

الشرقيةالعلمىمبصربيومى رمضان ابراهيم نورهان189773

الشرقيةالعلمىمبصردرويش محمد الرحيم عبد سعيد نورهان189774

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان الحميد عبد الناصر عبد نورهان189775

الشرقيةالعلمىمبصرطاهر عبده محمد نورهان189776

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى السيد احمد هايدى189777

الشرقيةالعلمىمبصرعتربى صديق على هبه189778
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ن481العصايد/ ف

ن607العصايد/ ف

ن564العصايد/ ف

ن576العصايد/ ف

راسبالعصايد/ ف

ن508العصايد/ ف

ن568العصايد/ ف

ن499العصايد/ ف

ن524العصايد/ ف

ن552العصايد/ ف

ن556العصايد/ ف

ن488العصايد/ ف

ن464العصايد/ ف

ن590العصايد/ ف

ن570العصايد/ ف

ن467العصايد/ ف

ن442العصايد/ ف

ن420العصايد/ ف

ن507العصايد/ ف

ن545العصايد/ ف

ن487العصايد/ ف

ن443العصايد/ ف

ن614العصايد/ ف

ن588العصايد/ ف

ن482العصايد/ ف

ن479العصايد/ ف

ن582العصايد/ ف

ن604العصايد/ ف

ن461العصايد/ ف

ن491العصايد/ ف

ن615العصايد/ ف

ن599العصايد/ ف

ن511العصايد/ ف

ن466العصايد/ ف

ن579العصايد/ ف

ن516العصايد/ ف

ن530العصايد/ ف

ن449العصايد/ ف

ن507العصايد/ ف

ن505العصايد/ ف

ن371العصايد/ ف

ن498العصايد/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمتولى على محمد هبه189779

الشرقيةالعلمىمبصردرويش الحميد عبد عصام ياسمين189780

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد محمد ياسمين189781

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان النجا ابو محمد اسماء189782

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد احمد السيد خالد افنان189783

الشرقيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم احمد االء189784

الشرقيةالعلمىمبصرخليل خليل المعطى عبد االء189785

الشرقيةالعلمىمبصرخريبه يوسف احمد الدين عماد امنيه189786

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى حسن احمد اشرف ايه189787

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه السيد عطيه المنعم عبد داليا189788

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد ابراهيم حسام دعاء189789

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد جمال دنيا189790

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد احمد السيد رضوى189791

الشرقيةالعلمىمبصرزيد محمد حامد عادل رضوى189792

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم العزيز عبد السيد سعيد سلسبيل189793

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد صبرى احمد شروق189794

الشرقيةالعلمىمبصرعسكر ابراهيم حسينى عماد شروق189795

الشرقيةالعلمىمبصرغريب هللا فتح غريب لطيفه189796

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد عبده السيد مريم189797

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عطيه محمد صابر منار189798

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد احمد عالء هللا منه189799

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد خليل دسوقى كمال هللا منه189800

الشرقيةالعلمىمبصرحمده السيد محمد سليمان شعالن منى189801

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عبده محمد ندا189802

الشرقيةالعلمىمبصرعسكر ابراهيم حسينى عصام نورا189803

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه السيد هللا عبد نورهان189804

الشرقيةالعلمىمبصرفرج ابراهيم فرج عالء هبه189805

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمد السيد ياسمين189806

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد العال عبد ابراهيم اسراء189807

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد ثروت امال189808

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حامد السيد ايه189809

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العوضى الدين عالء حنان189810

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد على رحمه189811

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الشبراوى اسامه رحاب189812

الشرقيةالعلمىمبصريوسف متولى محمود خالد روضه189813

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد احمد سنيه189814

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد الدين محى خالد فاطمه189815

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمود رمضان فاطمه189816

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته الجليل عبد احمد منار189817

الشرقيةالعلمىمبصرمحرم ابراهيم الشحات هبه189818

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد مصطفى مصطفى ناديه189819

الشرقيةالعلمىمبصرالعجمى هللا عبد السعيد محمد اسراء189820
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ن580العصايد/ ف

ن583العصايد/ ف

ن553العصايد/ ف

ن609المجفف/ ف

ن630المجفف/ ف

ن611المجفف/ ف

ن598المجفف/ ف

ن611المجفف/ ف

ن509المجفف/ ف

ن531المجفف/ ف

ن510المجفف/ ف

ن603المجفف/ ف

ن500المجفف/ ف

ن521المجفف/ ف

ن529المجفف/ ف

ن627المجفف/ ف

ن474المجفف/ ف

ن608المجفف/ ف

ن525المجفف/ ف

ن426المجفف/ ف

ن610المجفف/ ف

ن610المجفف/ ف

ن588المجفف/ ف

ن560المجفف/ ف

ن626المجفف/ ف

ن603المجفف/ ف

ن503المجفف/ ف

ن578المجفف/ ف

ن503عمرو بنى جميزة/ ف

ن510عمرو بنى جميزة/ ف

راسبعمرو بنى جميزة/ ف

ن398عمرو بنى جميزة/ ف

ن489عمرو بنى جميزة/ ف

ن588عمرو بنى جميزة/ ف

ن574عمرو بنى جميزة/ ف

ن524عمرو بنى جميزة/ ف

ثانعمرو بنى جميزة/ ف

ن517عمرو بنى جميزة/ ف

ن471عمرو بنى جميزة/ ف

ن461عمرو بنى جميزة/ ف

ن557عمرو بنى جميزة/ ف

ن623صافور/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالعيوطى الحميد عبد احمد اسماء189821

الشرقيةالعلمىمبصرالبديهى عطيه محمد الصابر عبد ايمن اسماء189822

الشرقيةالعلمىمبصرالمرداشى الشبراوى مبارك اسماء189823

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد ابراهيم االء189824

الشرقيةالعلمىمبصرخليل ابراهيم احمد ابراهيم االء189825

الشرقيةالعلمىمبصرالوكيل زيد ابو الحميد عبد محمد الشيماء189826

الشرقيةالعلمىمبصرغنيم رمزى محمود رمزى ساره189827

الشرقيةالعلمىمبصرتوفيق محمد حسنى ايمن سهام189828

الشرقيةالعلمىمبصرحسن صديق الفتاح عبد محمود سهيله189829

الشرقيةالعلمىمبصرشداد احمد سيد السيد احمد سيد مصطفى شيماء189830

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سليمان العليم عبد جمال كريمه189831

الشرقيةالعلمىمبصرزيد ابو هللا عبد كمال مروه189832

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سالم محمد محمد مريم189833

الشرقيةالعلمىمبصرزينه ابو على احمد احمد نجوى189834

الشرقيةالعلمىمبصرالجابرى المصلحى عطيه محمد هاجر189835

الشرقيةالعلمىمبصربدر اللطيف عبد عبده ايمن وفاء189836

الشرقيةالعلمىمبصرالنادى احمد الرحمن عبد امانى189837

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الجواد عبد محمد اميره189838

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الهادى مصطفى حسن ايمان189839

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد محمد جميله189840

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم رجب ابراهيم دنيا189841

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمد عكاشه احمد رنا189842

الشرقيةالعلمىمبصرالحق جاد حسن محمد ساره189843

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى صابر صابر عطيات189844

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد ابراهيم عصمت مروه189845

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه صالح محمد ندى189846

الشرقيةالعلمىمبصراحمد شحوت احمد السيد نور189847

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد شتيوى محمد هبه189848

الشرقيةالعلمىمبصرالتهامى محمدى عالء اسراء189849

الشرقيةالعلمىمبصروهبه موسى محمد محمد اسراء189850

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عصمت ايمن اروى189851

الشرقيةالعلمىمبصرالباسط عبد مختار انور اسماء189852

الشرقيةالعلمىمبصرسرحان لطفى احمد ماجدى االء189853

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى الشحات ياسر امل189854

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى الشحات شريف اميره189855

الشرقيةالعلمىمبصرشريف محمد شريف محمود حكمه189856

الشرقيةالعلمىمبصرسليم على حمدى ايمن دنيا189857

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى الصادق عبد الحكم عبد سامح دنيا189858

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد على طارق ريم189859

الشرقيةالعلمىمبصرالعشماوى موسى السيد لملوم سعاد189860

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الفضيل عبد جوده شروق189861

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على هللا عبد محمد صابرين189862
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ثانصافور/ ف

ن518صافور/ ف

ن618صافور/ ف

ن583صافور/ ف

ن546صافور/ ف

ن625صافور/ ف

ثانصافور/ ف

ن519صافور/ ف

ثانصافور/ ف

ن464صافور/ ف

ن438صافور/ ف

ن622صافور/ ف

ن608صافور/ ف

ن602صافور/ ف

ثانصافور/ ف

ن481صافور/ ف

ن465برمكيم/ ف

ن465برمكيم/ ف

ن510برمكيم/ ف

ثانبرمكيم/ ف

ثانبرمكيم/ ف

ن474برمكيم/ ف

ثانبرمكيم/ ف

ن552برمكيم/ ف

ن617برمكيم/ ف

ن599برمكيم/ ف

ن570برمكيم/ ف

ن485برمكيم/ ف

ثانبهنيا/ ف

ثانبهنيا/ ف

ن447بهنيا/ ف

ن440بهنيا/ ف

ن583بهنيا/ ف

ن428بهنيا/ ف

ن459بهنيا/ ف

متخلفبهنيا/ ف

ن472بهنيا/ ف

ن501بهنيا/ ف

ثانبهنيا/ ف

راسببهنيا/ ف

ن570بهنيا/ ف

ثانبهنيا/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرحافظ المهدى محمد مريم189863

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد ابراهيم العال عبد ندا189864

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد السيد محمود هللا نور189865

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود على محمد الناصر عبد ورده189866

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد احمد هللا عبد اسماء189867

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد طاهر اسماء189868

الشرقيةالعلمىمبصرالسيوطى السيد محمد محمود امينه189869

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرازق عبد رمضان احمد ايه189870

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد الشحات رضا ايه189871

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد ابراهيم سعيد ايه189872

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد السعيد رضا ايمان189873

الشرقيةالعلمىمبصرالهجرسى موسى الحسينى يحيى ايمان189874

الشرقيةالعلمىمبصرحامد غريب حامد دنيا189875

الشرقيةالعلمىمبصرعوض موسى الشافى عبد احمد رضوه189876

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد حمزه احمد رؤيه189877

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد سالمه جالل رنا189878

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد الحسينى حماده ساره189879

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد على حمدى عال189880

الشرقيةالعلمىمبصرمرسال السيد الجواد عبد جهاد فاطمه189881

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود احمد محمود فاطمه189882

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه على عباس حسن فتحيه189883

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد حامد مسلم ابو مريم189884

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى حامد خيرى محمد خالد مريم189885

الشرقيةالعلمىمبصرشرف الهادى احمد محمد منار189886

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد حسين ايمن ناهد189887

الشرقيةالعلمىمبصرالرازق عبد فؤاد اشرف ندا189888

الشرقيةالعلمىمبصرالقمحاوى على الخالق عبد صالح ندا189889

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد المعطى عبد محمد نورهان189890

الشرقيةالعلمىمبصرعطا حسن محمد محمد السيد ابتسام189891

الشرقيةالعلمىمبصراحمد رمضان ابراهيم اسراء189892

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الرازق عبد صبحى ابتهال189893

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد صابر احمد اسراء189894

الشرقيةالعلمىمبصرالهالوى المنعم عبد احمد اسراء189895

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد جمعه اسراء189896

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن محمد اسراء189897

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن اسماء189898

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد قميحه محمد اسماء189899

الشرقيةالعلمىمبصرمكى محمد السميع عبد اشرف امانى189900

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى عبده ابريك امنيه189901

الشرقيةالعلمىمبصرالصباح ابراهيم جوده ايمن امنيه189902

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السميع عبد حسام امنيه189903

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد على مختار امانى189904
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ن621بهنيا/ ف

متخلفبهنيا/ ف

ثانبهنيا/ ف

متخلفبهنيا/ ف

ن472القطايع/ ف

ن601القطايع/ ف

ن551القطايع/ ف

ن466القطايع/ ف

ن606القطايع/ ف

ن533القطايع/ ف

ن487القطايع/ ف

ن591القطايع/ ف

ن492القطايع/ ف

ن454القطايع/ ف

ن534القطايع/ ف

ن553القطايع/ ف

ثانالقطايع/ ف

ن381القطايع/ ف

ن546القطايع/ ف

ن432القطايع/ ف

ن407القطايع/ ف

ن597القطايع/ ف

ن613القطايع/ ف

ثانالقطايع/ ف

ن617القطايع/ ف

ثانالقطايع/ ف

ن430القطايع/ ف

ن422القطايع/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن454القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن601القمح منيا/ ف

ن583القمح منيا/ ف

متخلفالقمح منيا/ ف

ن566القمح منيا/ ف

ن472القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن511القمح منيا/ ف

ن635القمح منيا/ ف

ن485القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن368القمح منيا/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد هللا عبد السيد ايمان189905

الشرقيةالعلمىمبصرخطاب الدين سعد خالد ايمان189906

الشرقيةالعلمىمبصربيومى محمد زيد ابو محمد ايمان189907

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد ايه189908

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد جمال عصام ايه189909

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عرفات محمود اوليفيا189910

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ذكى سعيد االء189911

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد العظيم عبد محمد االء189912

الشرقيةالعلمىمبصرمسلم ابو جوده احمد بسمه189913

الشرقيةالعلمىمبصرشاهين احمد فيصل تسنيم189914

الشرقيةالعلمىمبصرمطر ابراهيم حسين ابراهيم حال189915

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد ايهاب حياه189916

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد جوده محمد خلود189917

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد عزازى عماد دينا189918

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم هللا عوض العظيم عبد ابراهيم رحمه189919

الشرقيةالعلمىمبصرخالد محمد خالد طارق رحمه189920

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد عصام رحمه189921

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى محمد وائل رندا189922

الشرقيةالعلمىمبصرحسن مسلم ابو محمد روميساء189923

الشرقيةالعلمىمبصرعبده الملك عبد السيد زينه189924

الشرقيةالعلمىمبصرصقر الهادى عبد احمد الهادى عبد زينب189925

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم صبحى زينب189926

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم صبحى زهراء189927

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد امين محمد امين سلسبيل189928

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد ساره189929

الشرقيةالعلمىمبصرحلبى فتوح محمد حماده ساره189930

الشرقيةالعلمىمبصرتهامى محمود طارق ساره189931

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد وائل سلمى189932

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد سعيد محمد محمد سهيله189933

الشرقيةالعلمىمبصرصقر احمد على شيماء189934

الشرقيةالعلمىمبصرغنيم الوهاب عبد محمود سراج ضحى189935

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد احمد فاطمه189936

الشرقيةالعلمىمبصرغنيم عبده محمد السيد فاطمه189937

الشرقيةالعلمىمبصرعرفات ابراهيم حسين الناصر عبد فاطمه189938

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد عادل فاطمه189939

الشرقيةالعلمىمبصرعبده سعيد محمود حسام فرح189940

الشرقيةالعلمىمبصرعاصى محمد محمد سامى فرحه189941

الشرقيةالعلمىمبصرالقبانى السيد العزيز عبد حسام فداء189942

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد صبرى فتوح منار189943

الشرقيةالعلمىمبصرجاد عيسى فتحى منى189944

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد نصر هللا منه189945

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد جوده سمير مريم189946
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ن377القمح منيا/ ف

ن399القمح منيا/ ف

ن500القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن446القمح منيا/ ف

متخلفالقمح منيا/ ف

ن418القمح منيا/ ف

ن412القمح منيا/ ف

ن583القمح منيا/ ف

ن514القمح منيا/ ف

ن428القمح منيا/ ف

ن377القمح منيا/ ف

ن417القمح منيا/ ف

ن351القمح منيا/ ف

ن532القمح منيا/ ف

ن581القمح منيا/ ف

ن398القمح منيا/ ف

ن568القمح منيا/ ف

ن496القمح منيا/ ف

ن438القمح منيا/ ف

ن572القمح منيا/ ف

ن530القمح منيا/ ف

ن590القمح منيا/ ف

ن539القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن452القمح منيا/ ف

ن554القمح منيا/ ف

ن495القمح منيا/ ف

ن549القمح منيا/ ف

ن478القمح منيا/ ف

ن527القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن581القمح منيا/ ف

ن630القمح منيا/ ف

ن522القمح منيا/ ف

ن434القمح منيا/ ف

ن548القمح منيا/ ف

ن601القمح منيا/ ف

ن497القمح منيا/ ف

ن601القمح منيا/ ف

ن515القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرجميل محمد صالح جميل هند189947

الشرقيةالعلمىمبصرجاويش مرغنى فؤاد احمد خالد هاجر189948

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد ابراهيم مدحت هاجر189949

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود حمدى محمود هاجر189950

الشرقيةالعلمىمبصررجب محمد ياسر هاجر189951

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد المعطى عبد عامر هانم189952

الشرقيةالعلمىمبصرعطا على محمود على هند189953

الشرقيةالعلمىمبصرالمطلب عبد ابراهيم محمود نسرين189954

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حافظ السيد ندى189955

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى حسنى ناصر ندى189956

الشرقيةالعلمىمبصرربه عبد محمود طه نورا189957

الشرقيةالعلمىمبصرالمعبود عبد محمد محمود نورهان189958

الشرقيةالعلمىمبصرشراره على سعيد على نورهان189959

الشرقيةالعلمىمبصريوسف الهادى عبد فاضل نهى189960

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان احمد السميع عبد اسامه الشيماء189961

الشرقيةالعلمىمبصرخضره العال عبد جوده سعيد ليلى189962

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم وئام189963

الشرقيةالعلمىمبصرعباده حسين سمير هانى وداد189964

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العنين ابو اشرف ياسمين189965

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه احمد وسام ياسمين189966

الشرقيةالعلمىمبصرالخالق عبد ابراهيم عادل ابتهال189967

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد هالل مدحت اسراء189968

الشرقيةالعلمىمبصرجاد الحى عبد مصلح ايمان189969

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد خالد ايناس189970

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى زكى السعيد االء189971

الشرقيةالعلمىمبصرحماد زيد ابو عماد امانى189972

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حفنى صبحى اميره189973

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد المنعم عبد حجاج ايه189974

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد سعيد محمد ايه189975

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد العزيز عبد محمد خلود189976

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد الحليم عبد سعد رضوى189977

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد عالء رنا189978

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عفيفى ابراهيم روفيده189979

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الخالق عبد فيصل سماح189980

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود خيرى محمد ايمن سندس189981

الشرقيةالعلمىمبصرحسين السميع عبد اشرف شروق189982

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد رزق شيماء189983

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد ممدوح شيماء189984

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد صالح علياء189985

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ربه عبد جمال منار189986

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى جمال كريم ندى189987

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السعيد احمد نورا189988
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ن483القمح منيا/ ف

ن549القمح منيا/ ف

راسبالقمح منيا/ ف

ن468القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

راسبالقمح منيا/ ف

ن425القمح منيا/ ف

ن529القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن385القمح منيا/ ف

ن517القمح منيا/ ف

ن601القمح منيا/ ف

ن596القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن531القمح منيا/ ف

ن585القمح منيا/ ف

ن629القمح منيا/ ف

ن581القمح منيا/ ف

ن601القمح منيا/ ف

ن497القبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن593القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن444القبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن451القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن458القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن548القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن502القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن429القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن480القبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن478القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن597القبلى الزقازيق كفر/ ف

راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن532القبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانالقبلى الزقازيق كفر/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السعيد هانى نورهان189989

الشرقيةالعلمىمبصرنجم كامل محمد عصام هللا هبه189990

الشرقيةالعلمىمبصرحسنين عثمان ياسر يارا189991

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه جوده سعد ياسمين189992

الشرقيةالعلمىمبصرحسن على محمد سعيد الهام189993

الشرقيةالعلمىمبصرغريب محمد حفنى حماده دينا189994

الشرقيةالعلمىمبصرحسن حسين السيد عماد دينا189995

الشرقيةالعلمىمبصرالمليجى الحليم عبد الرؤف عبد محمد سعاد189996

الشرقيةالعلمىمبصرحسبو الرحمن عبد محمد سعيد سندس189997

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد شيماء189998

الشرقيةالعلمىمبصرحسنه سليم حسن حسنى صفاء189999

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى الرحمن عبد السيد مصطفى مديحه190000

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد عاشور محمد مريم190001

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد رزق احمد سعد نرمين190002

الشرقيةالعلمىمبصرفايد الباسط عبد احمد محمد هاجر190003

الشرقيةالعلمىمبصرطلبه صابر محمد احمد هدير190004

الشرقيةالعلمىمبصربشر محمد الفضيل عبد رضا اسراء190005

الشرقيةالعلمىمبصرعدلى قنصوه عدلى الرحيم عبد اسماء190006

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد احمد الهادى عبد اكرم ايه190007

الشرقيةالعلمىمبصرسعد فتحى محسن ايمان190008

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد نصر ايمان190009

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الحفيظ عبد محمد حسناء190010

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد الصبور عبد شحته ياسر حفصه190011

الشرقيةالعلمىمبصرعامر الهادى محمد الغفار عبد دعاء190012

الشرقيةالعلمىمبصرخليل حلمى حازم رحمه190013

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد فريد خالد رحمه190014

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الظاهر عبد محمد ريم190015

الشرقيةالعلمىمبصردومه محمد الدين كمال شروق190016

الشرقيةالعلمىمبصرالبصيلى محمود النعيم عبد عاطف ضحى190017

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود حامد ايمن فاطمه190018

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد راشد محمد فاطمه190019

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمود السيد كريمه190020

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمود سليمان عماد مريم190021

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد اللطيف عبد ابراهيم منار190022

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه الغنى عبد طاهر منه190023

الشرقيةالعلمىمبصرالشحات بندق سعيد ندا190024

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد السيد خطاب نعمه190025

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد المنعم عبد الحميد عبد هاجر190026

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحكيم عبد هللا عبد هاجر190027

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد محمد هدير190028

الشرقيةالعلمىمبصرداؤد امين زكى رضا همس190029

الشرقيةالعلمىمبصرالبديع عبد المغيث عبد حسن يارا190030
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راسبالقبلى الزقازيق كفر/ ف

ن592القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن611القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن422القبلى الزقازيق كفر/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن459عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن543عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن567عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن517عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن562عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن590عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن389عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن379عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن535عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن479السعديين/ ف

ثانالسعديين/ ف

ن632السعديين/ ف

ن599السعديين/ ف

ن630السعديين/ ف

ن593السعديين/ ف

ن475السعديين/ ف

ن488السعديين/ ف

ن513السعديين/ ف

ن598السعديين/ ف

ن574السعديين/ ف

ن598السعديين/ ف

ن613السعديين/ ف

ن535السعديين/ ف

ن592السعديين/ ف

ثانالسعديين/ ف

ثانالسعديين/ ف

ن581السعديين/ ف

ن436السعديين/ ف

ن584السعديين/ ف

ن589السعديين/ ف

ثانالسعديين/ ف

ن483السعديين/ ف

ن580السعديين/ ف

ن399السعديين/ ف

ن446السعديين/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6855

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم فتحى وليد اسماء190031

الشرقيةالعلمىمبصرغانم عواد محمد الهادى عبد ايه190032

الشرقيةالعلمىمبصرالحلوانى يسين السيد عزت ايه190033

الشرقيةالعلمىمبصرغنيم المنعم عبد صالح سعد االء190034

الشرقيةالعلمىمبصرالرمالوى عطيه السيد الشيماء190035

الشرقيةالعلمىمبصرسعفان تهامى محمود مصطفى الشيماء190036

الشرقيةالعلمىمبصرالشين عطيه على محمد الزهراء190037

الشرقيةالعلمىمبصرعواد العزيز عبد رأفت اسراء190038

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه الرحمن عبد محمد ايمن اهداء190039

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد احمد بسمله190040

الشرقيةالعلمىمبصرالرؤف عبد السالم عبد ياسر حبيبه190041

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى جمال محمد متولى حسناء190042

الشرقيةالعلمىمبصريونس المقصود عبد خيشه ابو السيد دينا190043

الشرقيةالعلمىمبصركساب فرج محمد سليم هانى زينب190044

الشرقيةالعلمىمبصرفرج مراد عزت محسن ساره190045

الشرقيةالعلمىمبصرالباقى عبد المنعم عبد حلمى سميه190046

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد زكى محمد عمر سميه190047

الشرقيةالعلمىمبصردغيدى محمود دغيدى شيماء190048

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد حمدان عزه190049

الشرقيةالعلمىمبصرهالل هاشم سالم فاضل عال190050

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد متولى محمد منار190051

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى حسن دسوقى ياسر هللا منه190052

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد صابر محمد عاطف نسمه190053

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عطيه صالح حسن نيره190054

الشرقيةالعلمىمبصرسعد زغلول الفتاح عبد هبه190055

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الفتاح عبد طنطاوى السيد ياسمين190056

الشرقيةالعلمىمبصرحماد سالمه محمد حسن ياسمين190057

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سند محمد ياسر ياسمين190058

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمود ايمن اسراء190059

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الوفا ابو احمد اسماء190060

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد سعيد الرحمن عبد اسماء190061

الشرقيةالعلمىمبصرقاسم فهمى الهادى عبد اسماء190062

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد اسماء190063

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد عامر غريب صابر االء190064

الشرقيةالعلمىمبصرطه حسنى محمد صبرى اميره190065

الشرقيةالعلمىمبصرطه الفتاح عبد محمد امانى190066

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السعيد عمر امنيه190067

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد السعيد اميره190068

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الحليم عبد صبحى ايه190069

الشرقيةالعلمىمبصرموسى جمعه خالد جهاد190070

الشرقيةالعلمىمبصرمراد الدين محى رابح رغده190071

الشرقيةالعلمىمبصرحسن متولى السيد ايمن زينب190072
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ن497الصنافين/ ف

راسبالصنافين/ ف

ن583الصنافين/ ف

ن483الصنافين/ ف

ن600الصنافين/ ف

ن409الصنافين/ ف

ن474الصنافين/ ف

ن485الصنافين/ ف

ن498الصنافين/ ف

ن613الصنافين/ ف

ن591الصنافين/ ف

ن563الصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ن566الصنافين/ ف

راسبالصنافين/ ف

ن565الصنافين/ ف

ن600الصنافين/ ف

ن528الصنافين/ ف

ن574الصنافين/ ف

ن502الصنافين/ ف

ن549الصنافين/ ف

راسبالصنافين/ ف

ن501الصنافين/ ف

ثانالصنافين/ ف

ن518الصنافين/ ف

ن537الصنافين/ ف

راسبالصنافين/ ف

ن575الصنافين/ ف

راسببشار ميت/ ف

ن580بشار ميت/ ف

ن546بشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن428بشار ميت/ ف

ن450بشار ميت/ ف

ن413بشار ميت/ ف

ن536بشار ميت/ ف

ن622بشار ميت/ ف

ن475بشار ميت/ ف

ن500بشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ثانبشار ميت/ ف

ن556بشار ميت/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد هشام سميره190073

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد مصطفى الرحمن عبد مريم190074

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد هللا عبد مريم190075

الشرقيةالعلمىمبصرممدوح حسن محمد اسماء190076

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد رشاد ابراهيم الزهراء190077

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد احمد سعيد االء190078

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق محمد هللا عبد على ايات190079

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد ايات190080

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد بسمله190081

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد هللا عبد نزيه بسمه190082

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد ابراهيم النادى تسنيم190083

الشرقيةالعلمىمبصرالخالق عبد ماهر احمد محمد دعاء190084

الشرقيةالعلمىمبصراالكيابى محمود لطفى محمد دعاء190085

الشرقيةالعلمىمبصرجوده النبى حسب صالح رحمه190086

الشرقيةالعلمىمبصرنصار الهادى عبد الستار عبد محمد زينب190087

الشرقيةالعلمىمبصرحسن شفيق محمود شفيق ساره190088

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمد منصور السيد مريم190089

الشرقيةالعلمىمبصرخليل محمد السيد حسن نورهان190090

الشرقيةالعلمىمبصرالجناينى مسلم ابو عاطف نورهان190091

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الغنى عبد خضرى هاجر190092

الشرقيةالعلمىمبصراحمد جمعه السيد ياسمين190093

الشرقيةالعلمىمبصرسعد المقصود عبد محمد امنيه190094

الشرقيةالعلمىمبصرالقمحاوى المقصود عبد السيد محمد محمود امنيه190095

الشرقيةالعلمىمبصرالعبود محمود محمد رياض اميره190096

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى محمد محمود اشرف االء190097

الشرقيةالعلمىمبصرصيام محمد السيد الحميد عبد ايه190098

الشرقيةالعلمىمبصرجوهرى محمد المنعم عبد ايه190099

الشرقيةالعلمىمبصرشريف احمد على جمال داليا190100

الشرقيةالعلمىمبصرالغفار عبد الحميد عبد فايق دينا190101

الشرقيةالعلمىمبصرالخالق عبد الصياد الخالق عبد زهراء190102

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد على الظاهر عبد احمد مريم190103

الشرقيةالعلمىمبصرحسين الحميد عبد ابراهيم نورهان190104

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد السيد عاطف وسام190105

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رفعت احمد ابتهال190106

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الظاهر عبد الظاهر عبد اروى190107

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد السيد ابرار190108

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم اسراء190109

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم منصور ابراهيم اسراء190110

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السالم عبد احمد اسراء190111

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الشحات حسن اسراء190112

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد شوقى محمد اسماء190113

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد نصر اسراء190114
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ن460بشار ميت/ ف

ن562بشار ميت/ ف

ن592بشار ميت/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ن552بالشرقية الجديدة/ ف

ن581بالشرقية الجديدة/ ف

ن555بالشرقية الجديدة/ ف

ن626بالشرقية الجديدة/ ف

ن499بالشرقية الجديدة/ ف

ن509بالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ن541بالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ن551بالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ن477بالشرقية الجديدة/ ف

ن566بالشرقية الجديدة/ ف

ن534بالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ثانبالشرقية الجديدة/ ف

ن522بالشرقية الجديدة/ ف

ثانسهيل ميت/ ف

ن517سهيل ميت/ ف

ثانسهيل ميت/ ف

ن637سهيل ميت/ ف

ن575سهيل ميت/ ف

ن569سهيل ميت/ ف

ن546سهيل ميت/ ف

ن628سهيل ميت/ ف

ن583سهيل ميت/ ف

ن613سهيل ميت/ ف

راسبسهيل ميت/ ف

ثانسهيل ميت/ ف

ن539بلبيس/ ف

ن586بلبيس/ ف

ن470بلبيس/ ف

ن412بلبيس/ ف

ن577بلبيس/ ف

ن566بلبيس/ ف

ن598بلبيس/ ف

ن594بلبيس/ ف

ن601بلبيس/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصربطايحى احمد اشرف اسماء190115

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمود الحميد عبد اسماء190116

الشرقيةالعلمىمبصرنصر محمد عالء اسماء190117

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد مصطفى عالء اسماء190118

الشرقيةالعلمىمبصربشير محمد احمد االء190119

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد اشرف االء190120

الشرقيةالعلمىمبصراحمد هاشم حفنى االء190121

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد عادل االء190122

الشرقيةالعلمىمبصرفرج السيد محمد االء190123

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على محمد االء190124

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد اللطيف عبد محمود االء190125

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمود االء190126

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد على جمال امانى190127

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد سليمان ايمن امنيه190128

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم مصطفى صبحى امنيه190129

الشرقيةالعلمىمبصرصالح محمد صالح اميره190130

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد طارق اميره190131

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد يحيى محمد اميره190132

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمد امنيه190133

الشرقيةالعلمىمبصرالمليجى محمد ناجى امنيه190134

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد محمد ابراهيم ايه190135

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد ايه190136

الشرقيةالعلمىمبصريوسف عاصى يونس حسين ايه190137

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد عباس رمضان ايه190138

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد سامى ايه190139

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد العظيم عبد ايه190140

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد احمد هاشم ايه190141

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الفتاح عبد هشام ايه190142

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه محمد جمال ايمان190143

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد الوهاب عبد ايمان190144

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد عطيه ايمان190145

الشرقيةالعلمىمبصرامين حسينى محمد ايمان190146

الشرقيةالعلمىمبصرصيام الحميد عبد اسامه بسمه190147

الشرقيةالعلمىمبصرالسعدونى محمد شحاته مروان تقى190148

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى الدين سعد الوهاب عبد جهاد190149

الشرقيةالعلمىمبصرشهاب على السيد عطيه محمود جهاد190150

الشرقيةالعلمىمبصرراشد مصطفى العظيم عبد مصطفى جيهان190151

الشرقيةالعلمىمبصرالعمرى ربيع محمود عمر حفصه190152

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد رجب حسين حنان190153

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم فكرى ابراهيم خلود190154

الشرقيةالعلمىمبصرغريب محمد محمد سالم رضوى190155

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد صالح محمد رحمه190156
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ثانبلبيس/ ف

ن594بلبيس/ ف

ن437بلبيس/ ف

ن502بلبيس/ ف

ن625بلبيس/ ف

ن375بلبيس/ ف

ن457بلبيس/ ف

ن470بلبيس/ ف

ن428بلبيس/ ف

ن573بلبيس/ ف

ن457بلبيس/ ف

ن482بلبيس/ ف

ن600بلبيس/ ف

راسببلبيس/ ف

ن518بلبيس/ ف

ن420بلبيس/ ف

ن564بلبيس/ ف

ن428بلبيس/ ف

ن605بلبيس/ ف

ن571بلبيس/ ف

ن501بلبيس/ ف

ن623بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن562بلبيس/ ف

ن578بلبيس/ ف

ن536بلبيس/ ف

ن624بلبيس/ ف

ن521بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن448بلبيس/ ف

ن591بلبيس/ ف

ن606بلبيس/ ف

ن593بلبيس/ ف

ن589بلبيس/ ف

ن460بلبيس/ ف

راسببلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن612بلبيس/ ف

ن605بلبيس/ ف

ن549بلبيس/ ف

ن613بلبيس/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرسلمى سلمى جمال دعاء190157

الشرقيةالعلمىمبصررضوان محمد احمد ابراهيم رغده190158

الشرقيةالعلمىمبصرحبيب محمد احمد عمرو رنا190159

الشرقيةالعلمىمبصرعلى مغاورى عرفات نصر رنا190160

الشرقيةالعلمىمبصرحسن هللا عبد الفتاح عبد مجدى روناء190161

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى حافظ مصطفى محمد روناء190162

الشرقيةالعلمىمبصرالجيزاوى على القادر عبد محمد ريم190163

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم السيد حسين زينب190164

الشرقيةالعلمىمبصراالهوانى اسماعيل شحاته احمد ساره190165

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد احمد السيد ساره190166

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد السيد حسن السيد ساره190167

الشرقيةالعلمىمبصرعوض محمد فتحى رضا ساره190168

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمود محمد ساره190169

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد اشرف سميره190170

الشرقيةالعلمىمبصربندارى الوسطانى محمد سعيد سندس190171

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد محمود سندس190172

الشرقيةالعلمىمبصرراشد السيد العزيز عبد مصطفى سندس190173

الشرقيةالعلمىمبصرفراج محمد محمود تامر سهيله190174

الشرقيةالعلمىمبصراسعد الرحمن عبد على سهيله190175

الشرقيةالعلمىمبصرعزرائيل احمد احمد احمد شيماء190176

الشرقيةالعلمىمبصرعماره اسماعيل ابراهيم جمال شيماء190177

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد خليل نبوى شيماء190178

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الفتاح عبد ابراهيم محمد صباح190179

الشرقيةالعلمىمبصرالخير ابو حسين رشاد محمد عائشه190180

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الفتاح عبد ابراهيم فاطمه190181

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم امين الصادق الزهراء فاطمه190182

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته حسين سعيد فاطمه190183

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم محمد صبحى فاطمه190184

الشرقيةالعلمىمبصرعزازى على محمد على فاطمه190185

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمود احمد محمد فاطمه190186

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد هاشم احمد هاشم فاطمه190187

الشرقيةالعلمىمبصرالغفار عبد صالح ممدوح فدوى190188

الشرقيةالعلمىمبصرزيد ابو ياسين عطوان احمد فوزيه190189

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود المنعم عبد محمود ليلى190190

الشرقيةالعلمىمبصرحمده سليمان مجدى مروه190191

الشرقيةالعلمىمبصرالفرماوى الحميد عبد احمد اسامه مريم190192

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمود احمد مريم190193

الشرقيةالعلمىمبصرالتواب عبد بسيونى سعد مريم190194

الشرقيةالعلمىمبصرالخشنيه مصطفى محمد محمد عادل مريم190195

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمد السيد عماد مريم190196

الشرقيةالعلمىمبصرفتحى الشافعى محمد فتحى مريم190197

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد كامل قاسم مريم190198
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ن606بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن427بلبيس/ ف

ن628بلبيس/ ف

ن456بلبيس/ ف

ن447بلبيس/ ف

ن448بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن411بلبيس/ ف

ن590بلبيس/ ف

ن553بلبيس/ ف

ن487بلبيس/ ف

ن549بلبيس/ ف

ن565بلبيس/ ف

ن521بلبيس/ ف

ن549بلبيس/ ف

ن519بلبيس/ ف

ن622بلبيس/ ف

ن547بلبيس/ ف

ن475بلبيس/ ف

ن615بلبيس/ ف

ن598بلبيس/ ف

ن452بلبيس/ ف

ن483بلبيس/ ف

ن569بلبيس/ ف

ن492بلبيس/ ف

ن446بلبيس/ ف

ن516بلبيس/ ف

ن527بلبيس/ ف

ن474بلبيس/ ف

ن580بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن486بلبيس/ ف

ن449بلبيس/ ف

ن468بلبيس/ ف

ن547بلبيس/ ف

ن559بلبيس/ ف

ن596بلبيس/ ف

ن556بلبيس/ ف

ن546بلبيس/ ف

ن473بلبيس/ ف

ن560بلبيس/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصراحمد جوده ابراهيم منار190199

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد الناصر عبد منار190200

الشرقيةالعلمىمبصرالدايم عبد محمد حسن محمد هللا منه190201

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد هللا منه190202

الشرقيةالعلمىمبصررفاعى العزيز عبد سليمان جمال منه190203

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد ابراهيم موده190204

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد مى190205

الشرقيةالعلمىمبصرحمده ابو احمد امين مصطفى مى190206

الشرقيةالعلمىمبصرشعبان لطفى لبيب محمد مياده190207

الشرقيةالعلمىمبصرفرح احمد عزازى محمد نادين190208

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سالمه حسام ندى190209

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد سيد الحميد عبد ندى190210

الشرقيةالعلمىمبصرحسنى محمد محمد ندى190211

الشرقيةالعلمىمبصرغالى بيومى محمد الحميد عبد جالل نرمين190212

الشرقيةالعلمىمبصررضوان عيسى احمد عزت نرمين190213

الشرقيةالعلمىمبصرمنسى امين شافعى نسرين190214

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود احمد محمد نهاد190215

الشرقيةالعلمىمبصرعياد حفنى محمد السيد نورهان190216

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الظاهر عبد النبى عبد نورهان190217

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد نبيل محمد نورهان190218

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم اللطيف عبد مصباح نورهان190219

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الكريم عبد هللا فتح نجيب نورهان190220

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد احمد فكرى احمد هاجر190221

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد السالم عبد السيد هاجر190222

الشرقيةالعلمىمبصررفاعى محمد هللا عبد حسن هاجر190223

الشرقيةالعلمىمبصربندارى الوسطانى محمد خالد هاجر190224

الشرقيةالعلمىمبصررضوان نجدى ابراهيم عادل هاجر190225

الشرقيةالعلمىمبصرباشا اوده محمد حفنى نبيل هاجر190226

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد جالل ابراهيم هبه190227

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد جمال هناء190228

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد جمال هند190229

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم منصور هللا عبد والء190230

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته بيومى ابراهيم يارا190231

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمود جمال ياسمين190232

الشرقيةالعلمىمبصرالزعبالوى ابراهيم حسين هللا عبد ياسمين190233

الشرقيةالعلمىمبصرمحفوظ العظيم عبد محمد ياسمين190234

الشرقيةالعلمىمبصرالبطريق حسين وليد يمنى190235

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد صالح اسراء190236

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد بيومى هللا عبد اسراء190237

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى احمد نبوى السيد اسراء190238

الشرقيةالعلمىمبصرسالم احمد الحميد عبد محمد اسراء190239

الشرقيةالعلمىمبصرالحق عبد احمد رضا اسماء190240
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ن589بلبيس/ ف

ن535بلبيس/ ف

ن575بلبيس/ ف

ن571بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن453بلبيس/ ف

ن525بلبيس/ ف

ن438بلبيس/ ف

ن585بلبيس/ ف

ن514بلبيس/ ف

ن461بلبيس/ ف

ن448بلبيس/ ف

ن507بلبيس/ ف

ن603بلبيس/ ف

ن588بلبيس/ ف

ن544بلبيس/ ف

ن558بلبيس/ ف

ن494بلبيس/ ف

ن533بلبيس/ ف

ن511بلبيس/ ف

ن381بلبيس/ ف

ن538بلبيس/ ف

ن552بلبيس/ ف

ن533بلبيس/ ف

ن592بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن556بلبيس/ ف

ن486بلبيس/ ف

ن401بلبيس/ ف

ن453بلبيس/ ف

ن499بلبيس/ ف

راسببلبيس/ ف

ن611بلبيس/ ف

ن552بلبيس/ ف

ن575بلبيس/ ف

ن591بلبيس/ ف

ن468بلبيس/ ف

ن600الرمل انشاص/ ف

ن500الرمل انشاص/ ف

ن573الرمل انشاص/ ف

ن622الرمل انشاص/ ف

ن489الرمل انشاص/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العربى محمد صبحى اسماء190241

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى محمد محمد محمدى اسماء190242

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد محمد فهمى ناصر اميره190243

الشرقيةالعلمىمبصريوسف القادر عبد حسين امنيه190244

الشرقيةالعلمىمبصرمصرى مصرى السيد هللا عبد امنيه190245

الشرقيةالعلمىمبصرغنيم الفتاح عبد الهادى عبد امنيه190246

الشرقيةالعلمىمبصرعامر محمد سالم عامر امنيه190247

الشرقيةالعلمىمبصرجعفر على احمد حسين سعد ايمن امانى190248

الشرقيةالعلمىمبصرسالم الهادى عبد محمد على امانى190249

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ربه عبد هللا عبد احمد ايه190250

الشرقيةالعلمىمبصردياب هللا عبد العزيز عبد ابراهيم ايه190251

الشرقيةالعلمىمبصرمبروك على محمد فوزى ايه190252

الشرقيةالعلمىمبصرحسين احمد السيد حسين ايه190253

الشرقيةالعلمىمبصرالجليل عبد محمد كمال ايمان190254

الشرقيةالعلمىمبصرطاحون ابراهيم احمد محمد اشرف ايناس190255

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود محمد تقى190256

الشرقيةالعلمىمبصرنبوى محمد النبوى حسين خالد جميله190257

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد رشاد صبحى وائل دعاء190258

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود سعيد صالح دنيا190259

الشرقيةالعلمىمبصرالمعالوى ابراهيم على احمد روفيده190260

الشرقيةالعلمىمبصرصالح ابراهيم ابراهيم جمال روفيده190261

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد جوده العزيز عبد رقيه190262

الشرقيةالعلمىمبصريوسف القادر عبد اسالم ساره190263

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد محمد الفتاح عبد هللا عبد سندس190264

الشرقيةالعلمىمبصرعزب احمد محمود حلمى محمود سندس190265

الشرقيةالعلمىمبصرحسين السيد محمود هللا عبد سويده190266

الشرقيةالعلمىمبصرالسعود ابو احمد سيد احمد سهيله190267

الشرقيةالعلمىمبصرالقرش حسن ابراهيم محمد احمد شاهندا190268

الشرقيةالعلمىمبصربدوى متولى حسن احمد شيماء190269

الشرقيةالعلمىمبصرهالل نصر محمد محمد محمد شحته شمس190270

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد ماهر شمس190271

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن السيد حسن عبير190272

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن السيد حسن عايده190273

الشرقيةالعلمىمبصرمسعود حسن خليل محمد صالح غاده190274

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حافظ خيرى فيروز190275

الشرقيةالعلمىمبصرالحافظ عبد محمد العزيز عبد عصام فاطمه190276

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد فهيم عاطف مريم190277

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سعد محمد السيد مريم190278

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد محمدى ابراهيم محمدى مريم190279

الشرقيةالعلمىمبصريوسف محمد العزيز عبد محمد مريم190280

الشرقيةالعلمىمبصرعماره هللا عبد محمد محمد موسى مروه190281

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على شحاته عادل منى190282
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ن542الرمل انشاص/ ف

ن477الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن582الرمل انشاص/ ف

ن555الرمل انشاص/ ف

ن564الرمل انشاص/ ف

ن603الرمل انشاص/ ف

ن573الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن447الرمل انشاص/ ف

ن511الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن459الرمل انشاص/ ف

ن545الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن488الرمل انشاص/ ف

ن548الرمل انشاص/ ف

ن586الرمل انشاص/ ف

ن444الرمل انشاص/ ف

ن589الرمل انشاص/ ف

ن421الرمل انشاص/ ف

ن606الرمل انشاص/ ف

ن467الرمل انشاص/ ف

ن525الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن411الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن489الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن439الرمل انشاص/ ف

ن593الرمل انشاص/ ف

ن599الرمل انشاص/ ف

ن502الرمل انشاص/ ف

ن505الرمل انشاص/ ف

ن471الرمل انشاص/ ف

ن552الرمل انشاص/ ف

ن599الرمل انشاص/ ف

ن470الرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن602الرمل انشاص/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرهالل بيومى احمد محمد منار190283

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى حسين محمد فارس ندا190284

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد المنعم عبد احمد هاجر190285

الشرقيةالعلمىمبصرعزوز السيد النبى عبد حسام هاجر190286

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان عيد جوده ناصر والء190287

الشرقيةالعلمىمبصربادى طالب ابو خليل ياسر ياسمين190288

الشرقيةالعلمىمبصرجعفر عرفات محمد ايمن اسراء190289

الشرقيةالعلمىمبصراحمد خليل الفتاح عبد سعيد اسراء190290

الشرقيةالعلمىمبصرحجازى العزيز عبد احمد اسماء190291

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الخير ابو سعيد اسماء190292

الشرقيةالعلمىمبصرهجرس محمد الحسينى جالل امانى190293

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الهادى عبد فاروق امنيه190294

الشرقيةالعلمىمبصرغانم محمد حفنى محمود طارق ايمان190295

الشرقيةالعلمىمبصرغنيم حسن محمد حسن محمد فهيم ايمان190296

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد سباعى حسين اروا190297

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه لبيب العزيز عبد احمد اميره190298

الشرقيةالعلمىمبصرغمرى مصطفى الوهاب عبد محمد االء190299

الشرقيةالعلمىمبصرهجرس محمد احمد ايه190300

الشرقيةالعلمىمبصرنجم محمود احمد محمد ايه190301

الشرقيةالعلمىمبصرطرابيه الخير ابو محمد محمد رجب بسنت190302

الشرقيةالعلمىمبصراحمد مصطفى محمد محمد حبيبه190303

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد صابر منصور رحمه190304

الشرقيةالعلمىمبصرحجازى حسن العزيز عبد محمد رنا190305

الشرقيةالعلمىمبصرالدع الحليم عبد لطفى ساره190306

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد همت محمد ياسر فرحه190307

الشرقيةالعلمىمبصرقاسم طلعت احمد محمد مريم190308

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد متولى المحسن عبد نجاه190309

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى امين محمد صالح نور190310

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد غانم مصطفى نورهان190311

الشرقيةالعلمىمبصراحمد خالد محمد محمود هاجر190312

الشرقيةالعلمىمبصرعشوش الدسوقى ابراهيم هللا عبد وفاء190313

الشرقيةالعلمىمبصرخليفه محمد هللا عبد محمد السيد والء190314

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد الحميد عبد احمد يارا190315

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد احمد يارا190316

الشرقيةالعلمىمبصرالهايج محمد عثمان حسين اشرف ياسمين190317

الشرقيةالعلمىمبصرغنيم السيد على السيد امانى190318

الشرقيةالعلمىمبصرحسن امين نبيل عثمان ايه190319

الشرقيةالعلمىمبصرالعمرى الصادق عبد صادق ناصر ايه190320

الشرقيةالعلمىمبصره حابو احمد محمود زكريا ايناس190321

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى احمد السيد صبرى محمد اميمه190322

الشرقيةالعلمىمبصرشيحه غانم رياض على جهاد190323

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض على محمد منصور جهاد190324
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ن609الرمل انشاص/ ف

ن574الرمل انشاص/ ف

ن490الرمل انشاص/ ف

ن624الرمل انشاص/ ف

ن431الرمل انشاص/ ف

ن511الرمل انشاص/ ف

ن512النخلة شبرا/ ف

ن459النخلة شبرا/ ف

راسبالنخلة شبرا/ ف

راسبالنخلة شبرا/ ف

ن532النخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ن558النخلة شبرا/ ف

ن569النخلة شبرا/ ف

ن551النخلة شبرا/ ف

ن519النخلة شبرا/ ف

ن529النخلة شبرا/ ف

ن613النخلة شبرا/ ف

ن598النخلة شبرا/ ف

ن472النخلة شبرا/ ف

ن412النخلة شبرا/ ف

ن558النخلة شبرا/ ف

ن462النخلة شبرا/ ف

ن452النخلة شبرا/ ف

ن615النخلة شبرا/ ف

ن503النخلة شبرا/ ف

ن620النخلة شبرا/ ف

ن615النخلة شبرا/ ف

ن495النخلة شبرا/ ف

ن462النخلة شبرا/ ف

ن610النخلة شبرا/ ف

ن482النخلة شبرا/ ف

ن564النخلة شبرا/ ف

ثانالنخلة شبرا/ ف

ن422جابر ميت/ ف

راسبجابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن634جابر ميت/ ف

ن523جابر ميت/ ف

ن458جابر ميت/ ف

ن603جابر ميت/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصررايقه فكرى ياسر خلود190325

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد عطيه الجواد عبد سعد دعاء190326

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد محمد سعيد دينا190327

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد فوزى العزيز عبد روضه190328

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى انور مصطفى محمد ريهام190329

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الكريم عبد بهاء زينات190330

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد يونس ابراهيم زينب190331

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد امين السيد محمد سلوى190332

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار منصور هللا عوض فاروق هللا عوض شيماء190333

الشرقيةالعلمىمبصرشنب العزيز عبد السيد فرج ضى190334

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد مسعد فاطمه190335

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور هللا عوض فاروق محمد فاطمه190336

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم شوقى الشحات احمد مريم190337

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد شعبان ممدوح مروه190338

الشرقيةالعلمىمبصراالهوانى الصادق مصطفى مصطفى نورهان190339

الشرقيةالعلمىمبصرمسلم ابو السيد احمد هايدى190340

الشرقيةالعلمىمبصرالستار عبد العزيز عبد خالد هدى190341

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى اسماعيل العزيز عبد احمد ياسمين190342

الشرقيةالعلمىمبصرالخولى المعبود عبد محمد ناجى االء190343

الشرقيةالعلمىمبصرحفنى سعودى سعيد ايمن احالم190344

الشرقيةالعلمىمبصروهدان حسن على ابراهيم اسراء190345

الشرقيةالعلمىمبصرحفنى سعيد حفنى سعيد اسماء190346

الشرقيةالعلمىمبصرسوس خليل محمد ابراهيم الشيماء190347

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد جالل لطفى بسمه190348

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد الحميد عبد عادل خلود190349

الشرقيةالعلمىمبصراالخرس يوسف الحميد عبد السيد سمر190350

الشرقيةالعلمىمبصرقيس احمد الشحات الشحات علياء190351

الشرقيةالعلمىمبصرالهاللى محمد محمد عمر العال عبد مروه190352

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العليم عبد حلمى نعيم نور190353

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد نورهان190354

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد نبيل حسنى هاجر190355

الشرقيةالعلمىمبصرغنيمى غريب السعيد محمد حمدى ياسمين190356

الشرقيةالعلمىمبصردرويش حرب السيد المنعم عبد ياسمين190357

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى هللا عبد العزيز عبد عادل ابتسام190358

الشرقيةالعلمىمبصراحمد مهدى السيد ابراهيم اسماء190359

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الحميد عبد حسنى اسماء190360

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطيه احمد ثابت ايمان190361

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد المجيد عبد محمد ايمان190362

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد حامد محمد تسنيم190363

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى على رجب محمد دنيا190364

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد الدين جمال محمد رحمه190365

الشرقيةالعلمىمبصرحسن موسى هللا نعمه مصطفى ساره190366
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ن467جابر ميت/ ف

ن458جابر ميت/ ف

ن545جابر ميت/ ف

ن585جابر ميت/ ف

ن483جابر ميت/ ف

ن557جابر ميت/ ف

ن548جابر ميت/ ف

ن555جابر ميت/ ف

ن401جابر ميت/ ف

ن626جابر ميت/ ف

ن562جابر ميت/ ف

ن526جابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن547جابر ميت/ ف

ن499جابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ن576جابر ميت/ ف

ن483جابر ميت/ ف

ن552البالشون/ ف

ن498البالشون/ ف

ن441البالشون/ ف

ن453البالشون/ ف

ن457البالشون/ ف

راسبالبالشون/ ف

ن457البالشون/ ف

ثانالبالشون/ ف

ن456البالشون/ ف

ن402البالشون/ ف

ن386البالشون/ ف

ن521البالشون/ ف

ن452البالشون/ ف

راسبالبالشون/ ف

ن572البالشون/ ف

ن403الخراخشة/ ف

ن621الخراخشة/ ف

ن578الخراخشة/ ف

ن520الخراخشة/ ف

ن533الخراخشة/ ف

ن444الخراخشة/ ف

ن465الخراخشة/ ف

ثانالخراخشة/ ف

ثانالخراخشة/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد سالم محمد شاهنده190367

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد محمد مصطفى شيماء190368

الشرقيةالعلمىمبصربندارى يوسف العاطى عبد فرحه190369

الشرقيةالعلمىمبصرصقر السيد محمد سمير ابرار190370

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمود محمد ابرار190371

الشرقيةالعلمىمبصراللقانى محمد حسن رمضان الشيماء190372

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد سعيد حامد امانى190373

الشرقيةالعلمىمبصردويدار حسن النبى عبد سامى امانى190374

الشرقيةالعلمىمبصرعيسوى مسلم احمد سعد امنيه190375

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المقصود عبد فتحى محمد امنيه190376

الشرقيةالعلمىمبصراحمد مليجى مجدى امنيه190377

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد الوكيل عبد احمد اميره190378

الشرقيةالعلمىمبصرعلى سليمان محمد عادل اميره190379

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد ايمن اسراء190380

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد فرج محمد ابراهيم اسراء190381

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد عادل اسراء190382

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان سالم السيد ايمان190383

الشرقيةالعلمىمبصرعالم المليجى محمد سعيد ايمان190384

الشرقيةالعلمىمبصردراز سليمان محمود محمد سعيد ايمان190385

الشرقيةالعلمىمبصرعلى سليمان محمد عادل ايمان190386

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد الدين بدر الرحمن عبد ايمان190387

الشرقيةالعلمىمبصرطه العز ابو احمد االء190388

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد الجليل عبد محمد االء190389

الشرقيةالعلمىمبصرالشين على محمد هانى االء190390

الشرقيةالعلمىمبصرالصعيدى العزيز عبد الرحيم عبد احمد ايه190391

الشرقيةالعلمىمبصرعبده كامل ابراهيم اسماعيل ايه190392

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه القادر عبد محمود يحى ايه190393

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمد حسان محمد بسمه190394

الشرقيةالعلمىمبصرمراد احمد خميس محمد جهاد190395

الشرقيةالعلمىمبصرالنزهى المهيمن عبد المنعم عبد حبيبه190396

الشرقيةالعلمىمبصرباله حسانين محمد وصفى محمد حسناء190397

الشرقيةالعلمىمبصرجاهين عطيه ابراهيم خلود190398

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد المحسن عبد هللا عبد خلود190399

الشرقيةالعلمىمبصرفتوح حسن مجدى رضوى190400

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد خالد رقيه190401

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد مصطفى محمد ريم190402

الشرقيةالعلمىمبصرغالى بيومى القادر عبد بيومى رينال190403

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد فكرى ناصر ساره190404

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عرفه محمود ناجح سندس190405

الشرقيةالعلمىمبصراليمانى على سليمان هيثم سهيله190406

الشرقيةالعلمىمبصرصالح سعيد ياسر سهيله190407

الشرقيةالعلمىمبصرسعده رشاد العزيز عبد ايمن شمس190408
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ن564الخراخشة/ ف

ن437الخراخشة/ ف

ن465الخراخشة/ ف

ن535النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن495النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن608النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن591النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن508النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن625النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن573النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن524النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن486النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن456النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن626النموذجى خميس فؤاد/ ف

راسبالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن588النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن420النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن605النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن496النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن517النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن595النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن518النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن545النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن536النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن399النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن576النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن583النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن470النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن604النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن591النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن625النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن432النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن553النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن613النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن510النموذجى خميس فؤاد/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرموسى ابراهيم هللا عبد ابراهيم شيماء190409

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد النبى عبد سعيد شيماء190410

الشرقيةالعلمىمبصرفتيح محمد السيد على عائشه190411

الشرقيةالعلمىمبصرعلى بدوى مصطفى ابراهيم عبير190412

الشرقيةالعلمىمبصرفرج الصادق محمد هانى عبير190413

الشرقيةالعلمىمبصراالبزارى الحميد عبد اشرف فاطمه190414

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى السميع عبد فتحى الزهراء فاطمه190415

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الرحمن عبد احمد بركات فاطمه190416

الشرقيةالعلمىمبصرالحلبى الخالق عبد محمود شعبان فاطمه190417

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حسين السيد الدين عالء فاطمه190418

الشرقيةالعلمىمبصرالدايم عبد زكرى محمد ايمن مريم190419

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد سالم جمال مريم190420

الشرقيةالعلمىمبصراالدوش عبده جابر حمدى مريم190421

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو حسينى عرفه مريم190422

الشرقيةالعلمىمبصرقشنبه حسين صالح محمد حسين منار190423

الشرقيةالعلمىمبصرحسن حسنى كمال منار190424

الشرقيةالعلمىمبصربديوى على احمد على ناصر منار190425

الشرقيةالعلمىمبصريونس الكريم عبد احمد رضا هللا منه190426

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد هارون حمدى هللا منه190427

الشرقيةالعلمىمبصرسويلم محمود الجليل عبد محمد منى190428

الشرقيةالعلمىمبصرالسقا فرج زكريا محمد موده190429

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الرازق عبد محمد حاتم نادين190430

الشرقيةالعلمىمبصرزغلول فتحى شوقى نادين190431

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه عيد فهمى محمد ندا190432

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد الرازق عبد شعبان ندى190433

الشرقيةالعلمىمبصرالقاضى العزيز عبد الوهاب عبد هانى ندى190434

الشرقيةالعلمىمبصرعزب السيد عزب وائل ندى190435

الشرقيةالعلمىمبصرالحكيم عبد محمد فتحى نسيبه190436

الشرقيةالعلمىمبصرعزب السيد عزب وائل نهى190437

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمود حمدى نور190438

الشرقيةالعلمىمبصرالقصاص حسين الغفار عبد يوسف نورا190439

الشرقيةالعلمىمبصراحمد هللا عبد محمد حسنى هاجر190440

الشرقيةالعلمىمبصرسيد ابراهيم محمد رمضان هاجر190441

الشرقيةالعلمىمبصرعيد ابراهيم بيومى محمد هاجر190442

الشرقيةالعلمىمبصراالنور محمد على عماد هايدى190443

الشرقيةالعلمىمبصرسليم مصطفى السيد مصطفى هايدى190444

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمود السيد عيسى هدير190445

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد قطب السالم عبد ابراهيم وفاء190446

الشرقيةالعلمىمبصرمسعد المنعم عبد محمد ياسمين190447

الشرقيةالعلمىمبصراحمد صالح احمد ايه190448

الشرقيةالعلمىمبصرالكومى يوسف الكومى ابتسام190449

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد ابراهيم اروى190450
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ن476النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن467النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن476النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن525النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن584النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن459النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن609النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن577النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن588النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن572النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن475النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن433النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن481النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن493النموذجى خميس فؤاد/ ف

راسبالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن425النموذجى خميس فؤاد/ ف

راسبالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن397النموذجى خميس فؤاد/ ف

راسبالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن407النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن532النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن395النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

راسبالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن590النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن598النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن578النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن427النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن442النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن600النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن631النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن643النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن601النموذجى خميس فؤاد/ ف

راسبالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى خميس فؤاد/ ف

ن460النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن444النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن525النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد ابراهيم حمدى اروى190451

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عدلى يوسف احمد امتثال190452

الشرقيةالعلمىمبصرنجم محمد محمد عاطف اسراء190453

الشرقيةالعلمىمبصرقطب الحى عبد جمعه ايمان190454

الشرقيةالعلمىمبصرعواد فتوح محمد عواد اروا190455

الشرقيةالعلمىمبصريوسف الرحيم عبد احمد اسماء190456

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد ربيع اسماء190457

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد بكر ابو محمد اسماء190458

الشرقيةالعلمىمبصرعوض محمد محمود اسماء190459

الشرقيةالعلمىمبصرعوض محمد محمد يحيى اسماء190460

الشرقيةالعلمىمبصرعلى شفيق ناجى على االء190461

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد حسن امانى190462

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى امانى190463

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى شوقى اشرف امل190464

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد احمد امنيه190465

الشرقيةالعلمىمبصرمهنى محمود الرحمن عبد اميره190466

الشرقيةالعلمىمبصرخليفه الجواد عبد عباس زكريا ايه190467

الشرقيةالعلمىمبصرزيدان القوى عبد شوقى ايه190468

الشرقيةالعلمىمبصرعلى احمد السيد مسعد ايه190469

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عيسوى هللا جاب اشرف تغريد190470

الشرقيةالعلمىمبصرحطب السيد مصطفى فتحى تقى190471

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد العزيز عبد شرف جهاد190472

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مرتضى مصطفى حسناء190473

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد سمير حنين190474

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حلمى محمد خلود190475

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم دعاء190476

الشرقيةالعلمىمبصرالدين شرف على على محمد رحمه190477

الشرقيةالعلمىمبصرشافعى على العزيز عبد رحيق190478

الشرقيةالعلمىمبصرحسن كامل ايهاب رضوى190479

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد سيد عصام ساره190480

الشرقيةالعلمىمبصرعوض محمد محمود ساره190481

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور رجب الستار عبد سلمى190482

الشرقيةالعلمىمبصرخضر احمد محمد فرج سلمى190483

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سعد احمد سلوى190484

الشرقيةالعلمىمبصرعطوه محمد حامد سلوى190485

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد رجب اشرف سمر190486

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد سهيله190487

الشرقيةالعلمىمبصرالشافعى على محمد طارق سهيله190488

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد المنيب سهيله190489

الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد احمد عاطف شروق190490

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمود صالح شيماء190491

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محروس نبيل غاده190492
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ن493النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن625النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن570النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن476النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن505النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن485النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن586النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن612النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن610النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن553النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن619النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن497النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن533النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن415النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن613النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن614النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن434النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن481النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن473النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن431النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن491النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن627النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن472النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن433النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن517النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

متخلفالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن583النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن484النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن638النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن437النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن430النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن537النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن516النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن546النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن596النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن544النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن599النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن583النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرامبابى رفعت احمد فاطمه190493

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد على فاطمه190494

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على صالح ناصر فاطمه190495

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان عايد ابراهيم فريده190496

الشرقيةالعلمىمبصرالحلوجى على الدين صالح الناصر لمياء190497

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه هاشم سمير مروه190498

الشرقيةالعلمىمبصرمصلحى محمد محمود مروه190499

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الحفيظ عبد سائد مريم190500

الشرقيةالعلمىمبصرعلى وصفى محمد شريف مريم190501

الشرقيةالعلمىمبصرالحى عبد التواب عبد على مريم190502

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد مريم190503

الشرقيةالعلمىمبصراحمد المنعم عبد محمود مريم190504

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد شكرى احمد منار190505

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الدين عزيز حلمى منار190506

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد شعبان منار190507

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد البديع عبد كمال منار190508

الشرقيةالعلمىمبصرعدوى هللا عوض احمد منال190509

الشرقيةالعلمىمبصرخالف حسين عادل هللا منه190510

الشرقيةالعلمىمبصرالمعبود عبد محمد فتحى هللا منه190511

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى اسماعيل سالم منى190512

الشرقيةالعلمىمبصربدران المطلب عبد مجدى منى190513

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد عيد مصطفى منى190514

الشرقيةالعلمىمبصرالودود عبد محمد الشبراوى مؤمنه190515

الشرقيةالعلمىمبصرحسين الحليم عبد عيد ندى190516

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود السيد محمود ندى190517

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الفتاح عبد يوسف ندى190518

الشرقيةالعلمىمبصرطلبه الرحيم عبد رمضان نوران190519

الشرقيةالعلمىمبصربيومى محمود سعيد نوران190520

الشرقيةالعلمىمبصرحسين الحميد عبد احمد نورهان190521

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد محمد نورهان190522

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد نورهان190523

الشرقيةالعلمىمبصرعدلى يوسف محمود هاجر190524

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد عباده نجاح هاجر190525

الشرقيةالعلمىمبصرربه عبد الفتوح ابو السيد هبه190526

الشرقيةالعلمىمبصرعرفات الغفار عبد رمضان هدير190527

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد فهمى وسام190528

الشرقيةالعلمىمبصرعواد السيد اشرف وفاء190529

الشرقيةالعلمىمبصرالشين احمد عمر محمود ياسمين190530

الشرقيةالعلمىمبصرموسى غنيم موسى ياسمين190531

الشرقيةالعلمىمبصربيومى محمد عصام يمنى190532

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد احمد ابتهال190533

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد هللا عبد الحميد عبد اسراء190534
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ن625النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن528النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن461النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن621النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن613النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن597النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن458النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن464النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن497النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن489النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن464النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن440النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن381النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن507النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن482النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

راسبالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن538النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

متخلفالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن639النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن428النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن405النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن511النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن431النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن532النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن548النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن596النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن514النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن531النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن384النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن502النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن420النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن584النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن456النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن553النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن393النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن498النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

راسبالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن525النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

راسبالعاشر/ ف

ن404العاشر/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد طلبه محمد اسراء190535

الشرقيةالعلمىمبصرجاهين على اليمانى رضا ايمان190536

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق احمد محمود محمد ايمان190537

الشرقيةالعلمىمبصرفرج محمد الفتاح عبد ايمن اسماء190538

الشرقيةالعلمىمبصرغباشى الفتاح عبد خيرى اروى190539

الشرقيةالعلمىمبصرالحوت احمد ابراهيم هاشم ابو احمد ايناس190540

الشرقيةالعلمىمبصرالفخرانى على صالح اشرف بسمله190541

الشرقيةالعلمىمبصراحمد على احمد شريف تقى190542

الشرقيةالعلمىمبصرخطاب شوقى حلمى وليد دنيا190543

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السالم عبد السيد هللا عبد دينا190544

الشرقيةالعلمىمبصرالقطاوى محمد ابراهيم مجدى دينا190545

الشرقيةالعلمىمبصرايوب سعيد محمد رحمه190546

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مختار احمد روضه190547

الشرقيةالعلمىمبصرجاهين على اليمانى رضا زينب190548

الشرقيةالعلمىمبصرالبدرى محمد احمد غانم سلمى190549

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الشربينى السيد سهيله190550

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد امين محمد عاطف سهيله190551

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور محمد احمد فاروق كامل سهيله190552

الشرقيةالعلمىمبصرامين محمد احمد شيماء190553

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد راتب السيد شيماء190554

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم اسماعيل محمد محمد شيماء190555

الشرقيةالعلمىمبصرعفيفى زيد ابو محمد عفيفى فاطمه190556

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم صالح نبيل فاطمه190557

الشرقيةالعلمىمبصرعفيفى محمد فؤاد محمد مرفت190558

الشرقيةالعلمىمبصرالصمد عبد صادق محمد شريف مروه190559

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد الرحيم عبد محمود مريم190560

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود مصطفى محمود مصطفى منار190561

الشرقيةالعلمىمبصرالرؤف عبد العزيز عبد عزام منى190562

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد هاجر190563

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سليمان وجدى هاجر190564

الشرقيةالعلمىمبصرالنقيطى رمضان هانى هاله190565

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد السيد محمد هللا عبد ابتهال190566

الشرقيةالعلمىمبصرعلى فصيح احمد اسامه اروى190567

الشرقيةالعلمىمبصرالبياض احمد جمال اسماء190568

الشرقيةالعلمىمبصرحنضل العزيز عبد زيدان عادل اسماء190569

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد عاطف اسماء190570

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود اسماء190571

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم السيد اسمى190572

الشرقيةالعلمىمبصرعجوه محمد السيد على السيد االء190573

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سمير احمد اميره190574

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سالم توفيق اميره190575

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على هللا عبد امينه190576



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6880

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن539العاشر/ ف

ن400العاشر/ ف

ن574العاشر/ ف

ن383العاشر/ ف

ن343العاشر/ ف

راسبالعاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن394العاشر/ ف

ن428العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن370العاشر/ ف

ن486العاشر/ ف

ن453العاشر/ ف

ن408العاشر/ ف

راسبالعاشر/ ف

ن505العاشر/ ف

ن579العاشر/ ف

ن481العاشر/ ف

ن587العاشر/ ف

ن424العاشر/ ف

ن461العاشر/ ف

ن496العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن480العاشر/ ف

ثانالعاشر/ ف

راسبالعاشر/ ف

ن383العاشر/ ف

ن493العاشر/ ف

ن393العاشر/ ف

ن464العاشر/ ف

ثانابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

راسبابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن545ابوحماد/ ف

ن558ابوحماد/ ف

ن591ابوحماد/ ف

ن616ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن460ابوحماد/ ف

ن611ابوحماد/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرعقل محمد محمد احمد ايمان190577

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حموده الفتاح عبد ايمان190578

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ناجى محمد هانى هللا ايه190579

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد فؤاد ايه190580

الشرقيةالعلمىمبصرسليم الرشيد عبد محمود ايه190581

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد درويش محمود تيسير190582

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان احمد عثمان محمد دارين190583

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد خليل سامى رشا190584

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عثمان خالد رقيه190585

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد اشرف روضه190586

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سعيد محمد روضه190587

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد فهمى حسين ساره190588

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حسين محمود شروق190589

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد العاطى عبد شيماء190590

الشرقيةالعلمىمبصرهللا نصر الرحمن عبد محمد شيماء190591

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد جمال محمد خلف فيروز190592

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد رمضان فاطمه190593

الشرقيةالعلمىمبصرالمعظمى حسانين محمد الرحمن عبد مرام190594

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد محمود منار190595

الشرقيةالعلمىمبصرالمهدى محمد احمد محمد هللا منه190596

الشرقيةالعلمىمبصرعساف حسن محمد محمد هللا فتح مى190597

الشرقيةالعلمىمبصرعبده فوزى محمود ميرنا190598

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد عمر محمد ميرنا190599

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الدايم عبد محمد ندى190600

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الكريم عبد ايمن نيره190601

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عليوه سعيد نيره190602

الشرقيةالعلمىمبصربندارى محمد حسن هشام نيره190603

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد نصر ثروت هاجر190604

الشرقيةالعلمىمبصربركات محمد اسماعيل السالم عبد هاجر190605

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود فاروق محمود هايدى190606

الشرقيةالعلمىمبصربغدادى صبيح حسن هبه190607

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فتوح محمد ربيع هبه190608

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد محمد بشير وسام190609

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد ياسمين190610

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الحفيظ عبد احالم190611

الشرقيةالعلمىمبصرعجوه على محمد محمود اسماء190612

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم السميع عبد عاطف االء190613

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد اشرف ايه190614

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد نبيل ايمان190615

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى عبيد هللا عبد ربيع دينا190616

الشرقيةالعلمىمبصرحجاب سليمان سالمه ابراهيم رباب190617

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد اسماعيل مصطفى عيد رحمه190618
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ن540ابوحماد/ ف

ن626ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن583ابوحماد/ ف

ن579ابوحماد/ ف

ن634ابوحماد/ ف

راسبابوحماد/ ف

ن425ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن539ابوحماد/ ف

ن482ابوحماد/ ف

ن524ابوحماد/ ف

ن600ابوحماد/ ف

ن516ابوحماد/ ف

ن590ابوحماد/ ف

ن532ابوحماد/ ف

ن621ابوحماد/ ف

ن561ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن429ابوحماد/ ف

ن550ابوحماد/ ف

ن523ابوحماد/ ف

ن514ابوحماد/ ف

ن555ابوحماد/ ف

ن543ابوحماد/ ف

ن559ابوحماد/ ف

ن612ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن464ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن554ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن534الحلمية/ ف

ن515الحلمية/ ف

ن501الحلمية/ ف

ن404الحلمية/ ف

ثانالحلمية/ ف

ن593الحلمية/ ف

ن556الحلمية/ ف

ن467الحلمية/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرحسن على الرحمن عبد رحمه190619

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمود الخالق عبد روضه190620

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم يحى شمس190621

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد محمد فتحى علياء190622

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عليوه ابراهيم هانى نهال190623

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه السيد عادل نورا190624

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه السيد حموده ياره190625

الشرقيةالعلمىمبصرسمره مصطفى محمد فتحى صالح يمنى190626

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد رمضان احمد اسراء190627

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمود محمد اسراء190628

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد سامى اسماء190629

الشرقيةالعلمىمبصرجاد اسماعيل صالح اسماء190630

الشرقيةالعلمىمبصرغزالى احمد احمد االء190631

الشرقيةالعلمىمبصرداؤد يحى ابو محمد االء190632

الشرقيةالعلمىمبصرشاهين مصطفى محمد الشحات محمد االء190633

الشرقيةالعلمىمبصرحسينى الرفاعى احمد بالل الزهراء190634

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه الحميد عبد السيد اهداء190635

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاب هللا جاب هللا جاب ايمان190636

الشرقيةالعلمىمبصرالغمرى احمد سيد على محمد سعد ايمان190637

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد السيد ايه190638

الشرقيةالعلمىمبصريوسف احمد محسن بسنت190639

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود السيد تسنيم190640

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد حسام دينا190641

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن عليوه العظيم عبد رانيا190642

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد السيد ياسر رفيده190643

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد حسن ابراهيم حسن رقيه190644

الشرقيةالعلمىمبصرعليوه السيد ياسر ريناد190645

الشرقيةالعلمىمبصرالزلمه السيد عطيه يحى ساره190646

الشرقيةالعلمىمبصررزق اسماعيل السيد محمد النبى عبد سلوى190647

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد ابراهيم سهيله190648

الشرقيةالعلمىمبصرحسين عبده سعيد صباح190649

الشرقيةالعلمىمبصرحامد الخالق عبد السيد ضحى190650

الشرقيةالعلمىمبصرالشافعى الرشيد عبد محمد علياء190651

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطيه محروس ليلى190652

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد الواحد عبد الحميد عبد مريم190653

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد هانى مى190654

الشرقيةالعلمىمبصرحسينى محمد حافظ نسيبه190655

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد على نفيسه190656

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد عاطف نورهان190657

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد رضا هاجر190658

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد صالح هاجر190659

الشرقيةالعلمىمبصرالقاضى محمد فتحى سامى فتحى هبه190660
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ن523الحلمية/ ف

ثانالحلمية/ ف

ن530الحلمية/ ف

ن472الحلمية/ ف

ن472الحلمية/ ف

ن512الحلمية/ ف

ن578الحلمية/ ف

ن427الحلمية/ ف

ثانالصوة/ ف

ن500الصوة/ ف

ن523الصوة/ ف

ن460الصوة/ ف

ن499الصوة/ ف

ن468الصوة/ ف

ن567الصوة/ ف

ن503الصوة/ ف

ن572الصوة/ ف

ن425الصوة/ ف

ن613الصوة/ ف

راسبالصوة/ ف

ن582الصوة/ ف

ن381الصوة/ ف

ن576الصوة/ ف

ن537الصوة/ ف

ن564الصوة/ ف

ن587الصوة/ ف

ن525الصوة/ ف

راسبالصوة/ ف

ثانالصوة/ ف

ن575الصوة/ ف

ن549الصوة/ ف

ن559الصوة/ ف

ن615الصوة/ ف

ثانالصوة/ ف

ن613الصوة/ ف

ثانالصوة/ ف

ن638الصوة/ ف

ن587الصوة/ ف

ن612الصوة/ ف

ن546الصوة/ ف

ن532الصوة/ ف

ن526الصوة/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرحسانين سليمان السيد السيد هدى190661

الشرقيةالعلمىمبصرقطب عبده العال ابو هدير190662

الشرقيةالعلمىمبصرجاد حسن السيد محمد هدير190663

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه عبده محمد هللا عبد السيد وسام190664

الشرقيةالعلمىمبصرسليم فتحى فوزى سليم امال190665

الشرقيةالعلمىمبصرعكر الحميد عبد محمد عادل اروا190666

الشرقيةالعلمىمبصرالعزازى وجيه محمد احمد اسراء190667

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ساطى ابو محمد عيد اسراء190668

الشرقيةالعلمىمبصراحمد المقصود عبد محمد اسماء190669

الشرقيةالعلمىمبصرحماده عطيه محمد يحيى اسماء190670

الشرقيةالعلمىمبصرخليل محمد عصام اميره190671

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد العزيز عبد السيد ايمان190672

الشرقيةالعلمىمبصرامين احمد سيد محمد ايمان190673

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد شعبان محمد ايمان190674

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد احمد ايه190675

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم فاروق سعيد ايه190676

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمود طارق ايه190677

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد محمد احمد بسمله190678

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى محمد الشيخ فتحى السيد رحمه190679

الشرقيةالعلمىمبصرفرج العزيز عبد الدين محى رؤيه190680

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد رجب عمر الزهراء190681

الشرقيةالعلمىمبصراحمد المقصود عبد محمد سلمى190682

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد محمد حسنى مروه190683

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حسين السيد نورا190684

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سعيد محمد هاجر190685

الشرقيةالعلمىمبصريوسف السيد جالل هايدى190686

الشرقيةالعلمىمبصرموسى موسى احمد كرم هدى190687

الشرقيةالعلمىمبصرالسعدونى السيد حسن النعيم عبد ياسمين190688

الشرقيةالعلمىمبصرمعالى سليمان احمد اسماء190689

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان قاسم الظاهر عبد عماد اسماء190690

الشرقيةالعلمىمبصرباشا محمد الصادق الرحمن عبد امنيه190691

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد معالى سليمان ايمان190692

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان حسن اسماعيل حمدان ايه190693

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم فوزى محمد ايه190694

الشرقيةالعلمىمبصرسالمه محمد السيد منصور ايه190695

الشرقيةالعلمىمبصرحسن حسين هللا عبد ابراهيم خلود190696

الشرقيةالعلمىمبصرعنان حسن عنان رحمه190697

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسين ياسر علياء190698

الشرقيةالعلمىمبصرغريب ابراهيم غريب محمد هللا منه190699

الشرقيةالعلمىمبصرشاهين ابراهيم حسن السيد خضر ندى190700

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض عوض الفتاح عبد مصباح نرمين190701

الشرقيةالعلمىمبصرغريب ابراهيم غريب محمد هللا هبه190702
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ن600الصوة/ ف

ن378الصوة/ ف

ن600الصوة/ ف

ن564الصوة/ ف

ن621بالشرقية الجعفرية/ ف

ن477بالشرقية الجعفرية/ ف

ن494بالشرقية الجعفرية/ ف

ن514بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن548بالشرقية الجعفرية/ ف

ن527بالشرقية الجعفرية/ ف

ن528بالشرقية الجعفرية/ ف

ن481بالشرقية الجعفرية/ ف

ن518بالشرقية الجعفرية/ ف

ن621بالشرقية الجعفرية/ ف

ن513بالشرقية الجعفرية/ ف

ن492بالشرقية الجعفرية/ ف

ن502بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن523بالشرقية الجعفرية/ ف

ثانبالشرقية الجعفرية/ ف

ن537بالشرقية الجعفرية/ ف

ن550بالشرقية الجعفرية/ ف

ن535بالشرقية الجعفرية/ ف

ن526بالشرقية الجعفرية/ ف

ن610بالشرقية الجعفرية/ ف

ن523بالشرقية الجعفرية/ ف

ن527جبيل الشيخ/ ف

ن601جبيل الشيخ/ ف

ن522جبيل الشيخ/ ف

ن544جبيل الشيخ/ ف

ن632جبيل الشيخ/ ف

ن509جبيل الشيخ/ ف

ن622جبيل الشيخ/ ف

ن616جبيل الشيخ/ ف

ن450جبيل الشيخ/ ف

ن609جبيل الشيخ/ ف

ن583جبيل الشيخ/ ف

ن523جبيل الشيخ/ ف

ن544جبيل الشيخ/ ف

ن570جبيل الشيخ/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرحسين حسن ابراهيم عزت ياسمين190703

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد حسين ابرار190704

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد كمال عادل اسماء190705

الشرقيةالعلمىمبصرالعساس السيد حسن الكريم عبد اسماء190706

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار عيسى احمد محمد اسماء190707

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد محمد اسماء190708

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار عيسى احمد ابراهيم االء190709

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد محمد زايد الزهراء190710

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد التهامى الغفار عبد احمد ايثار190711

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد حسن سامى ايمان190712

الشرقيةالعلمىمبصردياب نايل خالد دعاء190713

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمد راضى رقيه190714

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عرفه احمد سعيد رقيه190715

الشرقيةالعلمىمبصرصيام اللطيف عبد سمير رنا190716

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود سالم النبى عبد زينب190717

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمود محمد ايمن ساره190718

الشرقيةالعلمىمبصرمراد احمد محمد خالد شيماء190719

الشرقيةالعلمىمبصرالجرف فهمى عزت عزه190720

الشرقيةالعلمىمبصرالمسلمى هللا عبد احمد مروه190721

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان العزيز عبد محمود ميار190722

الشرقيةالعلمىمبصرمكى السيد احمد رمضان ندى190723

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الكريم عبد محمد شعبان ندى190724

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود هللا عبد سليمان محمد ندى190725

الشرقيةالعلمىمبصرمهنا مرسى مرسى احمد نهله190726

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمود محمد نورهان190727

الشرقيةالعلمىمبصرامين زغلول عزت هدير190728

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد محمود هدير190729

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرازق عبد عاطف ابرار190730

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل مصطفى الحميد عبد محمود ابرار190731

الشرقيةالعلمىمبصرعماره اسماعيل مصطفى ابرار190732

الشرقيةالعلمىمبصرالديب محمد ابراهيم ياسر ابرار190733

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه على عطيه وليد اروى190734

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد سليم الحميد عبد اسراء190735

الشرقيةالعلمىمبصرصالح محمد حميدى الكريم عبد اسراء190736

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمود احمد ممدوح اسراء190737

الشرقيةالعلمىمبصرالفار مهدى محمد السيد ياسر اسراء190738

الشرقيةالعلمىمبصرسالم ابراهيم بكرى عشماوى اسالم190739

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسين اسماعيل محمد اسالم190740

الشرقيةالعلمىمبصرفرج حسين السيد مصطفى رضى اسماء190741

الشرقيةالعلمىمبصرعوض على حسينى الناصر عبد االء190742

الشرقيةالعلمىمبصرالرفاعى مصطفى محمد الحفيظ عبد مصطفى االء190743

الشرقيةالعلمىمبصرالعباسى السالم عبد محمد محمد نصر االء190744
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ن567جبيل الشيخ/ ف

ن584بحطيط/ ف

ن539بحطيط/ ف

ن573بحطيط/ ف

ن610بحطيط/ ف

ن555بحطيط/ ف

ن531بحطيط/ ف

ن549بحطيط/ ف

ن610بحطيط/ ف

ن636بحطيط/ ف

ن555بحطيط/ ف

ثانبحطيط/ ف

ن526بحطيط/ ف

ن555بحطيط/ ف

ن602بحطيط/ ف

ن613بحطيط/ ف

ن582بحطيط/ ف

ن643بحطيط/ ف

ن612بحطيط/ ف

ن642بحطيط/ ف

ثانبحطيط/ ف

ن612بحطيط/ ف

ن592بحطيط/ ف

ن625بحطيط/ ف

ن473بحطيط/ ف

ن598بحطيط/ ف

ن515بحطيط/ ف

راسبالقرين/ ف

ن564القرين/ ف

ن576القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن419القرين/ ف

ن590القرين/ ف

ن459القرين/ ف

ن525القرين/ ف

ن433القرين/ ف

ن587القرين/ ف

ن427القرين/ ف

ن415القرين/ ف

ن455القرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد ابراهيم فتحى محمد امال190745

الشرقيةالعلمىمبصرالمناخلى عطيه امام امام امنه190746

الشرقيةالعلمىمبصرطالب محمد هللا جاب السيد امنيه190747

الشرقيةالعلمىمبصرنعيمى الرحمن عبد ابراهيم السيد اميره190748

الشرقيةالعلمىمبصرغمرى اسماعيل المجيد عبد محمد اميره190749

الشرقيةالعلمىمبصرمسعد الفتوح ابو الرحمن عبد حسين ايمان190750

الشرقيةالعلمىمبصرالعنين ابو محمد العزيز عبد سمير ايمان190751

الشرقيةالعلمىمبصرخليل حسن ابراهيم محمد بسنت190752

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد محمد بسنت190753

الشرقيةالعلمىمبصرخليل اسماعيل احمد حسام بلقيس190754

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد جنيدى رمضان تسنيم190755

الشرقيةالعلمىمبصرالدايم عبد محمد الصادق محمد رضا جهاد190756

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن السيد احمد حماس190757

الشرقيةالعلمىمبصرالعطا ابو المعطى عبد مصطفى حسين خلود190758

الشرقيةالعلمىمبصرسالم ابراهيم بكرى عشماوى خلود190759

الشرقيةالعلمىمبصرعليان محمد السيد البديع عبد دينا190760

الشرقيةالعلمىمبصربغدادى السيد محمد السيد رانا190761

الشرقيةالعلمىمبصرالزهيرى احمد حسن نمر رانيا190762

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد اسماعيل محمد رحمه190763

الشرقيةالعلمىمبصرالصيرفى امين الحميد عبد امين رضوى190764

الشرقيةالعلمىمبصرحسن المجيد عبد محمد السيد رفيده190765

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد احمد البديع عبد رفيده190766

الشرقيةالعلمىمبصربغدادى السيد محمد السيد ريم190767

الشرقيةالعلمىمبصربرعى احمد محمد محمد زهراء190768

الشرقيةالعلمىمبصرالدايم عبد الرازق عبد سامى زينب190769

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عمر محمد رضا ساره190770

الشرقيةالعلمىمبصرخليل محمد السيد فتحى ساره190771

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد مسلم محمد سلسبيل190772

الشرقيةالعلمىمبصرديب حسن خشبه ابو السيد صالح سوسن190773

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى الشوادفى محمد مصطفى شروق190774

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد عبده محمد منصور شروق190775

الشرقيةالعلمىمبصرحسن حافظ حسن السيد شمس190776

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل متولى قاسم محمد شمس190777

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد طه فوزى ابراهيم شيماء190778

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد محمد محمد شيماء190779

الشرقيةالعلمىمبصرخليل السالم عبد السيد السالم عبد عبير190780

الشرقيةالعلمىمبصررميح محمد السيد حسن جمعه حسن مريم190781

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد مهدى العزيز عبد محمد مريم190782

الشرقيةالعلمىمبصرخليل محمد احمد عبده محمد مريم190783

الشرقيةالعلمىمبصرعمر احمد محمد مدحت هللا منه190784

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان على الرحمن عبد محمد موده190785

الشرقيةالعلمىمبصرالمناخلى عطيه امام محمد عشماوى ميار190786
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ن491القرين/ ف

ن503القرين/ ف

ن606القرين/ ف

ن561القرين/ ف

ن500القرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن522القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن385القرين/ ف

ن629القرين/ ف

ن567القرين/ ف

ن423القرين/ ف

ن593القرين/ ف

ن550القرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ن602القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن582القرين/ ف

ن576القرين/ ف

ن499القرين/ ف

ن525القرين/ ف

ن563القرين/ ف

ن364القرين/ ف

ن474القرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ن466القرين/ ف

ن581القرين/ ف

ن588القرين/ ف

ن561القرين/ ف

ن482القرين/ ف

ن468القرين/ ف

ن454القرين/ ف

ن564القرين/ ف

ن464القرين/ ف

ن509القرين/ ف

ن590القرين/ ف

ن559القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن524القرين/ ف

ن587القرين/ ف

ن565القرين/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرهاشم ابو السيد محمد ندا190787

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد الحميد عبد فوزى ندى190788

الشرقيةالعلمىمبصرصالح محمد السيد مهدى ندى190789

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد سيد القادر عبد ربيع نسمه190790

الشرقيةالعلمىمبصرصباح سليمان محمد على ابراهيم نهله190791

الشرقيةالعلمىمبصرداؤد محمد محمد احمد هاجر190792

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى العزيز عبد نبيل هاجر190793

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم محمد محمد هايدى190794

الشرقيةالعلمىمبصركيالنى المعطى عبد محمود حسن ياسمين190795

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم طنانى هاشم ياسمين190796

الشرقيةالعلمىمبصربدر احمد ابراهيم هانى ياسمين190797

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد نبراوى الشيماء190798

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد ايهاب شمس190799

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد وليد فكرت190800

الشرقيةالعلمىمبصرشعيب مصطفى احمد حسن اميره190801

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد على الحسن اسماء190802

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد اسماعيل رمضان الزهراء190803

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى موسى احمد الراضى عبد اميره190804

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى موسى احمد على امنيه190805

الشرقيةالعلمىمبصرعلى خليل محمد محمد االء190806

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد صالح محمد االء190807

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسانين الفتاح عبد احمد تهانى190808

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد على احمد رؤى190809

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان السيد محمد رجب حسن رويدا190810

الشرقيةالعلمىمبصرهيسه محمد السيد سمير زينب190811

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد السيد العال عبد زهراء190812

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى احمد محمد احمد سميه190813

الشرقيةالعلمىمبصراالعسر محمد شحاته محمد الحميد عبد ساره190814

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد الرحمن عبد ابراهيم شهدان190815

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد محمد تامر شمس190816

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عطيه محمد محمد شيماء190817

الشرقيةالعلمىمبصرعفيفى محمد ابراهيم محمد الشحات عبير190818

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد محمد الرؤف عبد محمود عال190819

الشرقيةالعلمىمبصرعمر على محمد العال عبد السيد مريم190820

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد سيد محمد عصام مريم190821

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد عادل مروه190822

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد الهادى محمد عيد مها190823

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسينى محمد مريم190824

الشرقيةالعلمىمبصرالزهيرى الحميد عبد ابراهيم المقصود عبد ندا190825

الشرقيةالعلمىمبصرالعقيد حسن محمد محمد عادل ندا190826

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد نسيبه190827

الشرقيةالعلمىمبصرمبروك على عاشور وصفى نورهان190828
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ثانالقرين/ ف

ن407القرين/ ف

ن464القرين/ ف

ن444القرين/ ف

ن466القرين/ ف

ن451القرين/ ف

ن535القرين/ ف

ن546القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ن482القرين/ ف

راسبالقرين/ ف

ن546القرين/ ف

ن540القرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن587االسدية/ ف

ن579االسدية/ ف

ن434االسدية/ ف

ن485االسدية/ ف

ن531االسدية/ ف

ن418االسدية/ ف

ن532االسدية/ ف

ن585االسدية/ ف

ن507االسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ن576االسدية/ ف

ن591االسدية/ ف

ن603االسدية/ ف

ن454االسدية/ ف

ثاناالسدية/ ف

ن422االسدية/ ف

ن503االسدية/ ف

ن587االسدية/ ف

ن566االسدية/ ف

ن556االسدية/ ف

ن544االسدية/ ف

ن576االسدية/ ف

ن477االسدية/ ف

ن585االسدية/ ف

ن612االسدية/ ف

راسباالسدية/ ف

ن515االسدية/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد جمعه محمد هدير190829

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد منصور محمد ممدوح هايدى190830

الشرقيةالعلمىمبصرعليوه خليل فاروق ايهاب ياسمين190831

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد احمد ياسمين190832

الشرقيةالعلمىمبصرسليم حسن فوزى السيد ابرار190833

الشرقيةالعلمىمبصرالقرشى الرحمن عبد محمد ثروت اسراء190834

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد عثمان اسراء190835

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل الوهاب عبد محمد اسراء190836

الشرقيةالعلمىمبصريوسف احمد محمد محمد اسراء190837

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مأمون على احمد اسماء190838

الشرقيةالعلمىمبصرسباعى صبرى ثروت اسماء190839

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد محمد رضا اسماء190840

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد احمد السيد صبحى اسماء190841

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد احمد اصاله190842

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل هللا عبد رمضان االء190843

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد مصباح صالح االء190844

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد سالم طارق االء190845

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود احمد احمد محمد االء190846

الشرقيةالعلمىمبصرالحفيظ عبد حامد محمد االء190847

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد الفتاح عبد الزهراء190848

الشرقيةالعلمىمبصربحيرى محمد محمد مصطفى الدين عالء الزهراء190849

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد سالم احمد الشيماء190850

الشرقيةالعلمىمبصرهاشم عيد اسماعيل الهام190851

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى احمد اللطيف عبد احمد امال190852

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرؤف عبد السيد اميره190853

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم اسماعيل مصطفى اميره190854

الشرقيةالعلمىمبصراحمد مصطفى اللطيف عبد اشرف امينه190855

الشرقيةالعلمىمبصراحمد يوسف سعيد امينه190856

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان الوهاب عبد خالد ايمان190857

الشرقيةالعلمىمبصرهندى حسن محمد المنعم عبد ايمان190858

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الصادق محمد ايمان190859

الشرقيةالعلمىمبصرعلى القادر عبد على محمد ايمان190860

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مصطفى اشرف ايه190861

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد القادر عبد اللطيف عبد صالح ايه190862

الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد الحليم عبد هللا عبد ايه190863

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطيه سعيد محمد ايه190864

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عابد على حنان190865

الشرقيةالعلمىمبصرعلى رزق محمد محمود حنان190866

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد السيد مصطفى خلود190867

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد محمد حماده دعاء190868

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى مصطفى السيد جمال دنيا190869

الشرقيةالعلمىمبصرالشهيدى الحميد عبد حمزه محمد ديانا190870
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ن604االسدية/ ف

ن444االسدية/ ف

ن475االسدية/ ف

ن402االسدية/ ف

ن530صقر كفر/ ف

ن517صقر كفر/ ف

ن434صقر كفر/ ف

ن507صقر كفر/ ف

ن511صقر كفر/ ف

ن621صقر كفر/ ف

ن625صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن454صقر كفر/ ف

ن484صقر كفر/ ف

ن608صقر كفر/ ف

ن466صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن604صقر كفر/ ف

ن622صقر كفر/ ف

ن501صقر كفر/ ف

ن517صقر كفر/ ف

ن491صقر كفر/ ف

ن623صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن582صقر كفر/ ف

راسبصقر كفر/ ف

ن457صقر كفر/ ف

ن543صقر كفر/ ف

ن579صقر كفر/ ف

ن398صقر كفر/ ف

ن404صقر كفر/ ف

ن375صقر كفر/ ف

ن613صقر كفر/ ف

ن432صقر كفر/ ف

ن579صقر كفر/ ف

ن546صقر كفر/ ف

راسبصقر كفر/ ف

راسبصقر كفر/ ف

ن557صقر كفر/ ف

راسبصقر كفر/ ف

ن549صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرمحمد صالح فتحى طارق دينا190871

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حسين السيد انور رحمه190872

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد شحاته رضا رحمه190873

الشرقيةالعلمىمبصرحسن صادق حسن روان190874

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد اسماعيل هللا عبد محمد روان190875

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمود ايمن ريحانه190876

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد صالح عادل ريحانه190877

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه مصطفى ابراهيم محمد ريحانه190878

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد على ابراهيم ساره190879

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد الغنى عبد الشبراوى ساره190880

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الحليم عبد السيد سحر190881

الشرقيةالعلمىمبصرجابر على السيد الرحمن عبد سحر190882

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد مختار محمد خالد سلمى190883

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى الرحمن عبد محمد شفاء190884

الشرقيةالعلمىمبصرحسانين محمد السيد اشرف صفاء190885

الشرقيةالعلمىمبصرسعد محمد ابراهيم عزت عزيزه190886

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد السيد فاطمه190887

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد حامد ثروت فاطمه190888

الشرقيةالعلمىمبصرالدسوقى مصطفى الدسوقى فجر190889

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عثمان محمد فلاير190890

الشرقيةالعلمىمبصرسليم خالد عبده محمد محاسن190891

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد مختار الشوربجى مديحه190892

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد السيد ثروت مروه190893

الشرقيةالعلمىمبصراحمد اسماعيل محمد صالح مريم190894

الشرقيةالعلمىمبصرعامر احمد محمد عامر مريم190895

الشرقيةالعلمىمبصرالنادى جمعه احمد محمود مريم190896

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود احمد محمد منار190897

الشرقيةالعلمىمبصرسالم احمد جمعه محمد منار190898

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن ابراهيم ابراهيم هللا منه190899

الشرقيةالعلمىمبصرسباعى حسن عبده هللا منه190900

الشرقيةالعلمىمبصريوسف صابر احمد منى190901

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد السادات منى190902

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمود السيد منى190903

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد عالء منى190904

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد االحمدى مها190905

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمود السيد مها190906

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد حسين عصام نجالء190907

الشرقيةالعلمىمبصراحمد العظيم عبد السيد ندا190908

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور الحميد عبد محمد ندا190909

الشرقيةالعلمىمبصرمكاوى محمد محمد نسمه190910

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد احمد المنعم عبد نشوى190911

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عثمان شحاته السيد نورهان190912
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ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن474صقر كفر/ ف

ن516صقر كفر/ ف

ن503صقر كفر/ ف

ن593صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن433صقر كفر/ ف

ن614صقر كفر/ ف

ن506صقر كفر/ ف

ن456صقر كفر/ ف

ن420صقر كفر/ ف

ن467صقر كفر/ ف

ن609صقر كفر/ ف

ن480صقر كفر/ ف

ن389صقر كفر/ ف

ن418صقر كفر/ ف

ن393صقر كفر/ ف

ن543صقر كفر/ ف

ن496صقر كفر/ ف

ن582صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن403صقر كفر/ ف

ن517صقر كفر/ ف

ن553صقر كفر/ ف

ن364صقر كفر/ ف

ن386صقر كفر/ ف

ن566صقر كفر/ ف

ن477صقر كفر/ ف

ن523صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن434صقر كفر/ ف

ن630صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن526صقر كفر/ ف

ن452صقر كفر/ ف

ن516صقر كفر/ ف

ن526صقر كفر/ ف

ن524صقر كفر/ ف

ن558صقر كفر/ ف

ن515صقر كفر/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرعثمان الدين صالح محمد نورهان190913

الشرقيةالعلمىمبصرحسن عطيه محمد نورهان190914

الشرقيةالعلمىمبصرحسانين عمر محمد رمضان هاجر190915

الشرقيةالعلمىمبصراحمد خيرى الرحمن عبد هاجر190916

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد احمد محمد محمود هاجر190917

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد صالح هانم190918

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الحليم عبد السيد هبه190919

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد احمد المنعم عبد هبه190920

الشرقيةالعلمىمبصرعلى على ابراهيم محمد هبه190921

الشرقيةالعلمىمبصرالسميع عبد الغفور عبد محمد هدير190922

الشرقيةالعلمىمبصرشبل فرج محمد يارا190923

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد احمد محمد احمد ياسمين190924

الشرقيةالعلمىمبصرعوض محمد محمد محمد السادات يسرى190925

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه مصطفى ابراهيم صالح يمنى190926

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم خليل اسراء190927

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عباس السيد اسراء190928

الشرقيةالعلمىمبصرجعفر محمد محمود الرحيم عبد االء190929

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عبده محمد االء190930

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على محمد االء190931

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد حسن الهادى عبد الزهراء190932

الشرقيةالعلمىمبصرصالح محمد سالم احمد عادل امانى190933

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد احمد الوهاب عبد ايمان190934

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد عبده الرحمن عبد ايه190935

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد سالم المنصف عبد مصطفى ايه190936

الشرقيةالعلمىمبصرعوض خليل محمد بسمله190937

الشرقيةالعلمىمبصرالمرسى على فهمى فتحى ردينه190938

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن محمود هللا منه190939

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد شحاته عثمان ندى190940

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد احمد فريد ندا190941

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد صالح نسرين190942

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السالم عبد الفتاح عبد نورا190943

الشرقيةالعلمىمبصرهندى المعز عبد السعود ابو نورهان190944

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد متولى نورهان190945

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمد ياسمين190946

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود احمد ابراهيم اسماء190947

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد الحميد عبد رضا االء190948

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان منصور الكريم عبد امل190949

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد ابراهيم امنيه190950

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حامد سعيد امنيه190951

الشرقيةالعلمىمبصروهبه الرازق عبد لطفى حسناء190952

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد حنفى صابر حنان190953

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المعطى عبد الفتاح عبد رانيا190954
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ن583صقر كفر/ ف

ن568صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن517صقر كفر/ ف

ن463صقر كفر/ ف

ن521صقر كفر/ ف

ن567صقر كفر/ ف

ن507صقر كفر/ ف

ن390صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن620صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن597الصورة/ ف

ن587الصورة/ ف

ن626الصورة/ ف

ن443الصورة/ ف

ن507الصورة/ ف

متخلفالصورة/ ف

ن605الصورة/ ف

ن470الصورة/ ف

ن526الصورة/ ف

ن374الصورة/ ف

ن609الصورة/ ف

ن486الصورة/ ف

ن601الصورة/ ف

ن453الصورة/ ف

ن383الصورة/ ف

ن409الصورة/ ف

ن396الصورة/ ف

ن435الصورة/ ف

ن590الصورة/ ف

ن592الصورة/ ف

ن489ابوحريز/ ف

ن465ابوحريز/ ف

راسبابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

ن570ابوحريز/ ف

ن410ابوحريز/ ف

راسبابوحريز/ ف

ن517ابوحريز/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصربدر عيد جاد محمد زهراء190955

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محى السيد ساره190956

الشرقيةالعلمىمبصرالنبوى السيد سعيد سحاب190957

الشرقيةالعلمىمبصرالشويحى اسماعيل حسن جالل مروه190958

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد الحليم عبد صالح مريم190959

الشرقيةالعلمىمبصرخليل نصر كمال رجب نورهان190960

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المعطى عبد محمد هاجر190961

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل خضر اسماعيل يمنى190962

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الشبراوى محمد ايه190963

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السالم عبد سامح االء190964

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد ابراهيم السيد دعاء190965

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد محمد الفتاح عبد روان190966

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد رضا سلوان190967

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السالم عبد رضا سهيله190968

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته محمود محمد احمد كريمه190969

الشرقيةالعلمىمبصرعوض محمد العظيم عبد احمد مريم190970

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد ابراهيم هاله190971

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد محمد ابراهيم هبه190972

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد عمر محمد هدير190973

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد احمد والء190974

الشرقيةالعلمىمبصرحنفى رمضان السيد اسراء190975

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن حسن اسراء190976

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السالم عبد محمد اسماء190977

الشرقيةالعلمىمبصرغريب العال عبد احمد االء190978

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد الباسط عبد نجاح االء190979

الشرقيةالعلمىمبصرعلى العزيز عبد محمد اميره190980

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد منصور اسماعيل صالح ايمان190981

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد لطفى محمد عاطف ايمان190982

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه البديع عبد عطيه ايمان190983

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد عيد ايه190984

الشرقيةالعلمىمبصرحسين حسن السيد رانيا190985

الشرقيةالعلمىمبصرسعد احمد السيد ساره190986

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود اللطيف عبد هانى سحر190987

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد محمد سعاد190988

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان احمد عثمان سميه190989

الشرقيةالعلمىمبصرالخالق عبد ابراهيم محمد ابراهيم سهيله190990

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد متولى هللا عبد صفاء190991

الشرقيةالعلمىمبصرفوزى ذكى النبى عبد عزه190992

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد سباعى السيد ندى190993

الشرقيةالعلمىمبصرحامد السيد محمد محمد نغم190994

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد محمد نيره190995

الشرقيةالعلمىمبصرمشميش على احمد جمال هاجر190996
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ثانابوحريز/ ف

راسبابوحريز/ ف

ن423ابوحريز/ ف

ن439ابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

ن451ابوحريز/ ف

ن548ابوحريز/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ن589االزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ن411االزهار قصاصين/ ف

ن621االزهار قصاصين/ ف

ن600االزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ن610االزهار قصاصين/ ف

ثاناالزهار قصاصين/ ف

ن559االزهار قصاصين/ ف

ن594االزهار قصاصين/ ف

راسباالزهار قصاصين/ ف

ن530الصوفية/ ف

ن508الصوفية/ ف

ن470الصوفية/ ف

ن458الصوفية/ ف

ن524الصوفية/ ف

ن590الصوفية/ ف

ن571الصوفية/ ف

ن474الصوفية/ ف

ن504الصوفية/ ف

ن547الصوفية/ ف

ن556الصوفية/ ف

ن427الصوفية/ ف

ن522الصوفية/ ف

ن441الصوفية/ ف

ن417الصوفية/ ف

ن606الصوفية/ ف

ن561الصوفية/ ف

ن543الصوفية/ ف

ن432الصوفية/ ف

ثانالصوفية/ ف

ن546الصوفية/ ف

ن569الصوفية/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد عثمان اروى190997

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد العابدين زين طارق امنيه190998

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم منصور السيد منصور ايه190999

الشرقيةالعلمىمبصرحسين منصور ابراهيم محمد ابتسام191000

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم منصور السيد محمد ثريا191001

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد ابراهيم صالح دينا191002

الشرقيةالعلمىمبصرموسى رزق توفيق احمد ساره191003

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى حجازى منصور مدحت شاهندا191004

الشرقيةالعلمىمبصرزغلى ابراهيم محمد ابراهيم فاطمه191005

الشرقيةالعلمىمبصرموسى ابراهيم السيد محمد مها191006

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد سليمان ياسر ندى191007

الشرقيةالعلمىمبصرحسين محمد الفتاح عبد محمد نعيمه191008

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمد متولى صالح نورهان191009

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمود ابراهيم يحى نورهان191010

الشرقيةالعلمىمبصرنصار سالم العال عبد رضا اسراء191011

الشرقيةالعلمىمبصرعامر ابراهيم الحليم عبد محمد اسراء191012

الشرقيةالعلمىمبصرنصار احمد الغنى عبد المنعم عبد اسماء191013

الشرقيةالعلمىمبصرالدين علم ربه عبد الحافظ عبد محمد اسماء191014

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض موسى محمد عاطف اسماء191015

الشرقيةالعلمىمبصرالدهشان موسى السيد االء191016

الشرقيةالعلمىمبصرالشافعى على احمد محمد اشرف ايمان191017

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد محمد ايمن ايمان191018

الشرقيةالعلمىمبصرمبارك محمد وردانى شوقى محمد ايمان191019

الشرقيةالعلمىمبصرالقشاط على احمد رمزى احمد ايه191020

الشرقيةالعلمىمبصرعمير الخالق عبد محمد حسن ايه191021

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار سالمه الغنى عبد سعيد ايه191022

الشرقيةالعلمىمبصرهللا جاد درويش السيد محمد رحمه191023

الشرقيةالعلمىمبصرسالم السيد محمد خالد رضوى191024

الشرقيةالعلمىمبصرمنصور سكران فؤاد حسن رقيه191025

الشرقيةالعلمىمبصرسعد عليوه محمود محمد ساره191026

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محروس صالح ساره191027

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى توفيق محمد احمد شمس191028

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد السيد محمود جهاد191029

الشرقيةالعلمىمبصرالمقدم ابراهيم احمد محمد صفاء191030

الشرقيةالعلمىمبصرالحزين هللا عبد السعيد احمد فاطمه191031

الشرقيةالعلمىمبصرسالم هاشم ابو كمال محمد فاطمه191032

الشرقيةالعلمىمبصرالشين بيومى فريد جمال فوزيه191033

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الحميد عبد سعيد مريم191034

الشرقيةالعلمىمبصرسيد محمد السيد محمد مريم191035

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد ابراهيم زكريا ابراهيم نورا191036

الشرقيةالعلمىمبصراحمد العزيز عبد احمد عالء هاجر191037

الشرقيةالعلمىمبصرالحوار محمد حبيب حسينى محمد هدير191038
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ن431تلراك/ ف

ثانتلراك/ ف

ن439تلراك/ ف

ن467تلراك/ ف

ن435تلراك/ ف

ن494تلراك/ ف

ن415تلراك/ ف

ثانتلراك/ ف

ثانتلراك/ ف

ثانتلراك/ ف

ثانتلراك/ ف

ثانتلراك/ ف

ثانتلراك/ ف

ن461تلراك/ ف

ن592السوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ن585السوق مشتول/ ف

ن384السوق مشتول/ ف

ن568السوق مشتول/ ف

ن426السوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ن376السوق مشتول/ ف

ن508السوق مشتول/ ف

ن495السوق مشتول/ ف

ن545السوق مشتول/ ف

ن518السوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ن520السوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ن623السوق مشتول/ ف

ن445السوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ن566السوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ن639السوق مشتول/ ف

ن634السوق مشتول/ ف

ن635السوق مشتول/ ف

ن555السوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ثانالسوق مشتول/ ف

ن604السوق مشتول/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالغفار عبد محمد حمدى ورده191039

الشرقيةالعلمىمبصرالعبد محمد حسن رفعت هانى ياسمين191040

الشرقيةالعلمىمبصرسعودى خليل محمد السيد اسراء191041

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد اللطيف عبد عادل اسراء191042

الشرقيةالعلمىمبصريونس مصطفى سعيد امل ايمان191043

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الباسط عبد الباسط عبد طارق اسماء191044

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى حسين العزيز عبد على اميره191045

الشرقيةالعلمىمبصرمنسى الرفاعى احمد محمد اميره191046

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى عبد عطيه العزيز عبد عطيه االء191047

الشرقيةالعلمىمبصرنصر محمد رأفت محمد ايات191048

الشرقيةالعلمىمبصرجرحى جراح السعيد ياسر ايه191049

الشرقيةالعلمىمبصرربيع محمود مصطفى سعيد تسنيم191050

الشرقيةالعلمىمبصرموسى فرماوى محمد محمد دعاء191051

الشرقيةالعلمىمبصرحسين السيد الغفار عبد محمد روحيه191052

الشرقيةالعلمىمبصرمهران الحميد عبد االمير زينب191053

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد العال ابو محمود عائشه191054

الشرقيةالعلمىمبصرالعطا ابو الرازق عبد محمد السيد مريم191055

الشرقيةالعلمىمبصرصالح محمد الصبور عبد جمال مريم191056

الشرقيةالعلمىمبصرشعيب يونس مصطفى خالد منار191057

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد يوسف محمد صالح منى191058

الشرقيةالعلمىمبصرالزينى محمد مصطفى حسام مها191059

الشرقيةالعلمىمبصرالباسل سالمه السعيد محمد اشرف ندى191060

الشرقيةالعلمىمبصرالعال ابو ابراهيم السيد اشرف ايه191061

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى احمد محمد ابراهيم اسراء191062

الشرقيةالعلمىمبصربندارى محمد احمدى زنهم االء191063

الشرقيةالعلمىمبصرعلى هللا عبد عوض الحميد عبد ايمان191064

الشرقيةالعلمىمبصرشعبان كامل ابراهيم منصور ريم191065

الشرقيةالعلمىمبصرعلى هللا عبد محمد محمد سهيله191066

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الهادى محمد ابراهيم نورهان191067

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الحميد عبد الدين بهاء هاجر191068

الشرقيةالعلمىمبصرالزهيرى احمد ابراهيم اسامه هاجر191069

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد احمد السيد وفاء191070

الشرقيةالعلمىمبصرالصمد عبد ابراهيم صالح االء191071

الشرقيةالعلمىمبصرفياض السيد حسين حسن سالمه اروى191072

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد عيد السيد امانى191073

الشرقيةالعلمىمبصرهللا فضل ابراهيم سعد صالح اسراء191074

الشرقيةالعلمىمبصريوسف ابراهيم اسماعيل يوسف اسراء191075

الشرقيةالعلمىمبصراحمد المنعم عبد العظيم عبد ايناس191076

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل سعيد ناصر دينا191077

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السالم عبد القاسم رباب191078

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العال عبد محمد محمد رحاب191079

الشرقيةالعلمىمبصرالطويل ابراهيم محمد جمال ساره191080
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ن612السوق مشتول/ ف

ن637السوق مشتول/ ف

ن550الصحافة/ ف

ن542الصحافة/ ف

ن543الصحافة/ ف

ن508الصحافة/ ف

ن537الصحافة/ ف

ن469الصحافة/ ف

ن441الصحافة/ ف

ن583الصحافة/ ف

ن489الصحافة/ ف

ن493الصحافة/ ف

ن486الصحافة/ ف

ن440الصحافة/ ف

ن560الصحافة/ ف

ن567الصحافة/ ف

ن430الصحافة/ ف

ن540الصحافة/ ف

ن563الصحافة/ ف

ن573الصحافة/ ف

ن493الصحافة/ ف

ثانالصحافة/ ف

ن514زافر بميت عبادة/ ف

ن575زافر بميت عبادة/ ف

ن517زافر بميت عبادة/ ف

ن465زافر بميت عبادة/ ف

ثانزافر بميت عبادة/ ف

ثانزافر بميت عبادة/ ف

ن459زافر بميت عبادة/ ف

ن447زافر بميت عبادة/ ف

ن624زافر بميت عبادة/ ف

ن462زافر بميت عبادة/ ف

ن484صقر اوالد/ ف

ن518صقر اوالد/ ف

ن559صقر اوالد/ ف

ن561صقر اوالد/ ف

ن440صقر اوالد/ ف

راسبصقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

ن451صقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

ن462صقر اوالد/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى المقصود عبد الدين عماد فاتن191081

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عيد امين محمد فاطمه191082

الشرقيةالعلمىمبصرموسى السيد السعداوى حسن هللا منه191083

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد هللا عبد اسماعيل مى191084

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد القادر عبد السيد صابر نهى191085

الشرقيةالعلمىمبصرالواحد عبد محمدين فتحى الرحيم عبد نورهان191086

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الداودى فوزى عزت هناء191087

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد ابراهيم وائل ياسمين191088

الشرقيةالعلمىمبصرالحلواتى السيد سعيد محمود اسماء191089

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد السميع عبد محمد محسن ايمان191090

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد المنعم عبد زكى فتحى ايه191091

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى الحكيم عبد محمد محمد تيماء191092

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى ابراهيم احمد جهاد191093

الشرقيةالعلمىمبصرالداوودى حسن محمد الدين عالء دعاء191094

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عوض فتحى محمود ديانا191095

الشرقيةالعلمىمبصرعامر حاتم محمد حاتم رباب191096

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الغريب محمد احمد رغداء191097

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى محمد عطيه بدر رغده191098

الشرقيةالعلمىمبصرفراج محمد حسن محمود رقيه191099

الشرقيةالعلمىمبصرعلى سليم العربى محمد ابراهيم ساره191100

الشرقيةالعلمىمبصرالزناتى على السيد خالد سما191101

الشرقيةالعلمىمبصرغريب السيد وائل سميره191102

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم عدلى اشرف سهيله191103

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد العال ابو محمد محمود شيماء191104

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العليم عبد احمد غاده191105

الشرقيةالعلمىمبصراحمد اسماعيل محمد نبيل لمياء191106

الشرقيةالعلمىمبصريوسف القادر عبد محمد مروه191107

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد طه المنعم عبد ايهاب مريم191108

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد كمال محمود المجيد عبد مريم191109

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد بندارى هللا منه191110

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد طارق هللا منه191111

الشرقيةالعلمىمبصرالظاهر محمد على الظاهر محمد ندى191112

الشرقيةالعلمىمبصرالدين نور اسماعيل الشحات نورهان191113

الشرقيةالعلمىمبصرعلى سليمان ابراهيم جمال هدى191114

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد المنعم عبد زكى محمد هدى191115

الشرقيةالعلمىمبصرصالح التهامى محمد مصطفى هناء191116

الشرقيةالعلمىمبصربيومى السيد هللا عبد جمعه ابرار191117

الشرقيةالعلمىمبصرحجاب ابراهيم محمود مصطفى السيد اسماء191118

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد توفيق ثروت اسماء191119

الشرقيةالعلمىمبصرمحمدى اليمانى السيد ايمن االء191120

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد حسن محمد االء191121

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد عباس لطفى سما191122
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ثانصقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

ن440صقر اوالد/ ف

ن422صقر اوالد/ ف

ن469صقر اوالد/ ف

ن465صقر اوالد/ ف

ثانصقر اوالد/ ف

ثانالنموذجى الزقازيق/ ف

ن570النموذجى الزقازيق/ ف

ن612النموذجى الزقازيق/ ف

ن604النموذجى الزقازيق/ ف

ن378النموذجى الزقازيق/ ف

ن614النموذجى الزقازيق/ ف

ن631النموذجى الزقازيق/ ف

ن464النموذجى الزقازيق/ ف

ن630النموذجى الزقازيق/ ف

ن538النموذجى الزقازيق/ ف

ن488النموذجى الزقازيق/ ف

ن484النموذجى الزقازيق/ ف

ن571النموذجى الزقازيق/ ف

ن512النموذجى الزقازيق/ ف

ن600النموذجى الزقازيق/ ف

ن612النموذجى الزقازيق/ ف

ثانالنموذجى الزقازيق/ ف

ن477النموذجى الزقازيق/ ف

ن531النموذجى الزقازيق/ ف

ن569النموذجى الزقازيق/ ف

ن597النموذجى الزقازيق/ ف

ن529النموذجى الزقازيق/ ف

ثانالنموذجى الزقازيق/ ف

ثانالنموذجى الزقازيق/ ف

ن615النموذجى الزقازيق/ ف

ن458النموذجى الزقازيق/ ف

ن441النموذجى الزقازيق/ ف

ثانالنموذجى الزقازيق/ ف

ن531النموذجى المكرمة مكة/ ف

ن582النموذجى المكرمة مكة/ ف

ن554النموذجى المكرمة مكة/ ف

ثانالنموذجى المكرمة مكة/ ف

ن490النموذجى المكرمة مكة/ ف

ن487النموذجى المكرمة مكة/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6907

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشرقيةالعلمىمبصرالبخشونجى اسماعيل احمد سيد سامح سمر191123

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل على صبحى سميحه191124

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد هللا امر محمد سميه191125

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد الحليم عبد محمد الزهراء فاطمه191126

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد محمود السيد فاطمه191127

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى امين محمد على منار191128

الشرقيةالعلمىمبصرحسين السيد احمد رجب نورهان191129

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد محمد رجب هند191130

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمود انتصار191131

الشرقيةالعلمىمبصررياض محمد احمد ماهر انجى191132

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد محمد ايه191133

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد طه السيد خالد خلود191134

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم حسن اشرف دينا191135

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمود احمد محمود ريهام191136

الشرقيةالعلمىمبصرالسعيد الكريم عبد المنعم عبد السعيد ساره191137

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد السيد محمد سوزان191138

الشرقيةالعلمىمبصرتوفيق الهادى عبد حاتم فلاير191139

الشرقيةالعلمىمبصراحمد متولى السيد مروه191140

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد عصام مريم191141

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد محمد مصطفى مريم191142

الشرقيةالعلمىمبصرحسين صالح سباعى منار191143

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد ابراهيم خيرى ميمنه191144

الشرقيةالعلمىمبصرعوض محمود عوض محمود هبه191145

الشرقيةالعلمىمبصرعامر مصطفى محمد السيد والء191146

االسماعيليةالعلمىمبصرسعيد محمد رشاد منتصر اسراء191147

االسماعيليةالعلمىمبصرعطيه حسنين احمد سعيد اسماء191148

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن نيازى محمد امل191149

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد محمد احمد احمد ايمان191150

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن انور محمد حسناء191151

االسماعيليةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد احمد دنيا191152

االسماعيليةالعلمىمبصرعطى حلمى الناصر عبد رندا191153

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد العال عبد محمد روان191154

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد على محمد محمد عادل زينب191155

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم السيد ساره191156

االسماعيليةالعلمىمبصررضوان حمدى محمد شروق191157

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد حسن على صالح شيماء191158

االسماعيليةالعلمىمبصرفارس راوى فارس شحات علياء191159

االسماعيليةالعلمىمبصرسالمه سالم الفى جمال فاطمه191160

االسماعيليةالعلمىمبصرالنجدى على احمد محمد فاطمه191161

االسماعيليةالعلمىمبصرحجاج حافظ حسن محمد فريده191162

االسماعيليةالعلمىمبصرنور متولى الفتاح عبد ابراهيم مريم191163

االسماعيليةالعلمىمبصرحسين خضر المعاطى ابو رضا مريم191164
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ن448النموذجى المكرمة مكة/ ف

ن380النموذجى المكرمة مكة/ ف

ن608النموذجى المكرمة مكة/ ف

ن620النموذجى المكرمة مكة/ ف

ن400النموذجى المكرمة مكة/ ف

ن455النموذجى المكرمة مكة/ ف

ن441النموذجى المكرمة مكة/ ف

ن638النموذجى المكرمة مكة/ ف

ن613النموذجى صقر كفر/ ف

ثانالنموذجى صقر كفر/ ف

ن618النموذجى صقر كفر/ ف

ن579النموذجى صقر كفر/ ف

ن597النموذجى صقر كفر/ ف

ثانالنموذجى صقر كفر/ ف

ثانالنموذجى صقر كفر/ ف

ثانالنموذجى صقر كفر/ ف

ن599النموذجى صقر كفر/ ف

ثانالنموذجى صقر كفر/ ف

ن610النموذجى صقر كفر/ ف

راسبالنموذجى صقر كفر/ ف

راسبالنموذجى صقر كفر/ ف

راسبالنموذجى صقر كفر/ ف

ن610النموذجى صقر كفر/ ف

راسبالنموذجى صقر كفر/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن464االسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن392االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن391االسماعيلية/ ف

ن610االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن401االسماعيلية/ ف

ن533االسماعيلية/ ف

ن484االسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن439االسماعيلية/ ف

ن445االسماعيلية/ ف

ن446االسماعيلية/ ف
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االسماعيليةالعلمىمبصرمهدى محمد احمد الرحمن عبد مريم191165

االسماعيليةالعلمىمبصرالعزيز عبد رشيدى منصور محمد مريم191166

االسماعيليةالعلمىمبصرخليل محمد خليل نعمت191167

االسماعيليةالعلمىمبصرالطوبجى ابراهيم محمد ابراهيم نورهان191168

االسماعيليةالعلمىمبصرهللا عبد اسماعيل محمد هايدى191169

االسماعيليةالعلمىمبصرعليوه فاروق عصام جاسمين191170

االسماعيليةالعلمىمبصردكرونى العزيز عبد سعد جهاد191171

االسماعيليةالعلمىمبصرالشريبنى رمضان المجيد عبد احمد حنين191172

االسماعيليةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد الرحمن عبد رضوى191173

االسماعيليةالعلمىمبصرسعيد محمد غريب حسين رقيه191174

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن طه بسطاوى عنان191175

االسماعيليةالعلمىمبصرمحسن محمد اسماعيل مريم191176

االسماعيليةالعلمىمبصرالرب جاد محمد جاد محمد مريم191177

االسماعيليةالعلمىمبصرعواد محمد احمد رمضان محمد مريم191178

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد خيرى ياسر منار191179

االسماعيليةالعلمىمبصرالدبيكى محمد الفتاح عبد محمد ميار191180

االسماعيليةالعلمىمبصرالسالم عبد احمد محمد ندى191181

االسماعيليةالعلمىمبصرغريب الحميد عبد محمد هاجر191182

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى محمد على محمد هاجر191183

االسماعيليةالعلمىمبصرهللا عبد لطفى محمد وائل همس191184

االسماعيليةالعلمىمبصرعليوه فاروق السيد يارا191185

االسماعيليةالعلمىمبصراحمدبيومى جالل الدين جمال يسرا191186

االسماعيليةالعلمىمبصرالشوادفى العزيز عبد كمال اريج191187

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد سيد محمد رمضان محمد االء191188

االسماعيليةالعلمىمبصرسالمه هللا عبد ياسر امل191189

االسماعيليةالعلمىمبصرهاشم محمود محمد محمود هللا عبد امينه191190

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن على محمود صفوت ايه191191

االسماعيليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود عصام ايه191192

االسماعيليةالعلمىمبصرالجواد عبد احمد محمد احمد تسنيم191193

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى مسعد محمد حافظ رنا191194

االسماعيليةالعلمىمبصرجاد عباس السيد اسالم روان191195

االسماعيليةالعلمىمبصرالشافعى مكاوى سالم ممدوح ساره191196

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى زكى السيد الدين صالح سلمى191197

االسماعيليةالعلمىمبصرهللا عوض محمد احمد اسماعيل سندس191198

االسماعيليةالعلمىمبصرراشد سيد محمد سهيله191199

االسماعيليةالعلمىمبصرمتولى هللا عبد السيد محسن مريم191200

االسماعيليةالعلمىمبصرشبل على محمود محمد مريم191201

االسماعيليةالعلمىمبصرالوهاب عبد المدثر محمد حسين مكيه191202

االسماعيليةالعلمىمبصرمحفوظ على عماد هللا منه191203

االسماعيليةالعلمىمبصرسليم محمود فوزى محمد مصطفى هللا منه191204

االسماعيليةالعلمىمبصرصالح مصطفى محمد المدثر نرمين191205

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد سليم محمد جمال نيفين191206
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ن574االسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ن487االسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ن390النموذجى عمر/ ف

ن468النموذجى عمر/ ف

ن530النموذجى عمر/ ف

ن512النموذجى عمر/ ف

ن432النموذجى عمر/ ف

ثانالنموذجى عمر/ ف

ن576النموذجى عمر/ ف

راسبالنموذجى عمر/ ف

راسبالنموذجى عمر/ ف

ن469النموذجى عمر/ ف

ن466النموذجى عمر/ ف

ن593النموذجى عمر/ ف

ن445النموذجى عمر/ ف

ن410النموذجى عمر/ ف

ن481النموذجى عمر/ ف

راسبالنموذجى عمر/ ف

ن523النموذجى عمر/ ف

ن536النموذجى نوح ال/ ف

ن440النموذجى نوح ال/ ف

ن437النموذجى نوح ال/ ف

ن452النموذجى نوح ال/ ف

ن599النموذجى نوح ال/ ف

ن339النموذجى نوح ال/ ف

ن408النموذجى نوح ال/ ف

ثانالنموذجى نوح ال/ ف

ن552النموذجى نوح ال/ ف

ن437النموذجى نوح ال/ ف

راسبالنموذجى نوح ال/ ف

راسبالنموذجى نوح ال/ ف

راسبالنموذجى نوح ال/ ف

ن468النموذجى نوح ال/ ف

ن499النموذجى نوح ال/ ف

ن429النموذجى نوح ال/ ف

ثانالنموذجى نوح ال/ ف

ن495النموذجى نوح ال/ ف

ن443النموذجى نوح ال/ ف

ثانالنموذجى نوح ال/ ف
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االسماعيليةالعلمىمبصرسالمان سليمان ياسر هالء191207

االسماعيليةالعلمىمبصرعالم سليم محمد السيد االء191208

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد جاد جواشتى محمود اميره191209

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد شفيق سعيد ايه191210

االسماعيليةالعلمىمبصرالخضرى صادق صادق ايمان191211

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد فؤاد محمد بسنت191212

االسماعيليةالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد اسامه جهاد191213

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد محمود صبرى محمد رضوى191214

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد السيد محمد اشرف زينب191215

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى السيد ابراهيم سميه191216

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمود عثمان ابراهيم اسامه عفاف191217

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمود فاطمه191218

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى محمد محمد محمد مصطفى فاطمه191219

االسماعيليةالعلمىمبصرخطاب مرسى محمد عزت مريم191220

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى مدبولى محمد محمد مريم191221

االسماعيليةالعلمىمبصرميره محمد السالم عبد محمود مريم191222

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمود محمد سعيد نغم191223

االسماعيليةالعلمىمبصرعطيه السيد احمد ايه191224

االسماعيليةالعلمىمبصرعطيه الشحات محمود امل191225

االسماعيليةالعلمىمبصرصالح محمد امين سيد تقى191226

االسماعيليةالعلمىمبصرموسى على ابراهيم صابر سعاد191227

االسماعيليةالعلمىمبصرموسى خليل سليم على سها191228

االسماعيليةالعلمىمبصرجادو احمد صابر العاطى عبد فاطمه191229

االسماعيليةالعلمىمبصرالليل ابو سليمان محمود فاطمه191230

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم توفيق سعيد مريم191231

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد محمد السيد ابراهيم نوره191232

االسماعيليةالعلمىمبصرحسين هللا فتح السيد اسماء191233

االسماعيليةالعلمىمبصررفيع سليم فريج اسماء191234

االسماعيليةالعلمىمبصرسليمان على فهمى فهمى امينه191235

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد صادق حسين ايمان191236

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد محمد ايهاب جهاد191237

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد احمد الرحمن عبد السيد دينا191238

االسماعيليةالعلمىمبصراللطيف عبد الخضرى عادل رحاب191239

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد الكريم عبد حافظ رقيه191240

االسماعيليةالعلمىمبصرطسن عطيه جمال سلوى191241

االسماعيليةالعلمىمبصرسالمه شحاته سالمه سهيله191242

االسماعيليةالعلمىمبصرقناوى النجا ابو محمد شروق191243

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم حفنى حسن سامى فاطمه191244

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن محمود حساب كريمان191245

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى المجيد عبد على ناريمان191246

االسماعيليةالعلمىمبصرسليمان الصغير محمد السيد هاجر191247

االسماعيليةالعلمىمبصرخليل هللا عبد محمد هاجر191248
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ثانالنموذجى نوح ال/ ف

ن512سهمود ال/ ف

ن599سهمود ال/ ف

ن426سهمود ال/ ف

ن618سهمود ال/ ف

ن428سهمود ال/ ف

ن441سهمود ال/ ف

ن488سهمود ال/ ف

راسبسهمود ال/ ف

ن429سهمود ال/ ف

ثانسهمود ال/ ف

ن363سهمود ال/ ف

ن567سهمود ال/ ف

ن528سهمود ال/ ف

ن602سهمود ال/ ف

ن453سهمود ال/ ف

ثانسهمود ال/ ف

ن571غصين عين/ ف

ن574غصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ن506غصين عين/ ف

ن523غصين عين/ ف

ثانغصين عين/ ف

ن370غصين عين/ ف

راسبغصين عين/ ف

ثانفايد/ ف

ن487فايد/ ف

ن444فايد/ ف

ن407فايد/ ف

ن433فايد/ ف

ن584فايد/ ف

راسبفايد/ ف

ثانفايد/ ف

ن481.5فايد/ ف

راسبفايد/ ف

ثانفايد/ ف

ثانفايد/ ف

ثانفايد/ ف

راسبفايد/ ف

ن616فايد/ ف

ثانفايد/ ف
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االسماعيليةالعلمىمبصرعالم ابراهيم احمد محمود هللا هبه191249

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن السيد كمال اسراء191250

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد ابراهيم احمد رحمه191251

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد البدرى محمد ساره191252

االسماعيليةالعلمىمبصررفاعى السيد محمد فاطمه191253

االسماعيليةالعلمىمبصرحسين سالمه حسين هللا منه191254

االسماعيليةالعلمىمبصرحسين احمد محمود اسماء191255

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد محمد محمد الشيماء191256

االسماعيليةالعلمىمبصرحسين محمد سليمان مصطفى ايه191257

االسماعيليةالعلمىمبصراسماعيل محمد خالد ساره191258

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد عثمان احمد علياء191259

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى امين العاطى عبد محمد ياسمين191260

االسماعيليةالعلمىمبصرالعاطى عبد هللا عبد عدلى االء191261

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد حسن الحميد عبد اسماء191262

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى سلطان احمد اميره191263

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد رمضان خالد ساره191264

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد امام محمد جهاد علياء191265

االسماعيليةالعلمىمبصرحمود منصور سليمان هللا منه191266

االسماعيليةالعلمىمبصرالفضيل عبد على الصبور عبد على ءاالء191267

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن على احمد فتحى اسماء191268

االسماعيليةالعلمىمبصرعياده حسن صابر ايمن اميره191269

االسماعيليةالعلمىمبصريوسف محمد السيد فايد اميره191270

االسماعيليةالعلمىمبصرهاشم محمد احمد ضياء محمد جهاد191271

االسماعيليةالعلمىمبصرنور محمد محمد احمد فوزى محمود الزهراء191272

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد محمد محبوب جمال سلمى191273

االسماعيليةالعلمىمبصرالعاصى ابو الفتاح عبد محروس سماح191274

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى العزيز عبد محمود سماح191275

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل رمضان سهيله191276

االسماعيليةالعلمىمبصرالصورى عطيه احمد حسن عبير191277

االسماعيليةالعلمىمبصريوسف عطيه محمد عادل غاده191278

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد امام عبده السيد فاطمه191279

االسماعيليةالعلمىمبصرمنصور على منصور السيد فاطمه191280

االسماعيليةالعلمىمبصرصابر السيد صابر فاطمه191281

االسماعيليةالعلمىمبصرالرحمن عبد عبده محمد عمرو مريم191282

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن محمد مدحت ندى191283

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد نريمان191284

االسماعيليةالعلمىمبصرالمجيد عبد على ابراهيم نورا191285

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن غريب حسن نورا191286

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد محمد مصطفى هدى191287

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد محمد هند191288

االسماعيليةالعلمىمبصرصالح محمد زاهر ياسمين191289

االسماعيليةالعلمىمبصرالرحمن عبد نجاح الرحمن عبد ياسمين191290
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ن517فايد/ ف

ثاناالبطال/ ف

ثاناالبطال/ ف

ن414االبطال/ ف

ن437االبطال/ ف

ثاناالبطال/ ف

ن582ابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ن515ابوخروع/ ف

ن539ابوخروع/ ف

ن441ابوخروع/ ف

ن443ابوخروع/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

ن547حمزة صالح/ ف

ن510حمزة صالح/ ف

ن480حمزة صالح/ ف

ثانحمزة صالح/ ف

ن522حمزة صالح/ ف

ن602الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن524الكبير التل/ ف

ن377الكبير التل/ ف

ن526الكبير التل/ ف

ن557الكبير التل/ ف

ن390الكبير التل/ ف

ن530الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن604الكبير التل/ ف

ن411الكبير التل/ ف

ن470الكبير التل/ ف

ن553الكبير التل/ ف

ن578الكبير التل/ ف

ن561الكبير التل/ ف

راسبالكبير التل/ ف

ن521الكبير التل/ ف

ن527الكبير التل/ ف

ن550الكبير التل/ ف

ن606الكبير التل/ ف

ن622الكبير التل/ ف

ن489الكبير التل/ ف

ن539الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف
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االسماعيليةالعلمىمبصرالشحات ابراهيم شحاته السالم عبد اسراء191291

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمود حسين يونس اسراء191292

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم محمود اشرف الزهراء191293

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد العال عبد السيد العزيز عبد امل191294

االسماعيليةالعلمىمبصررمضان جمعه محمد محمد امنيه191295

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم عدالن السيد محمد بسمه191296

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد رشوان عصام تسنيم191297

االسماعيليةالعلمىمبصرالمصرى محمد احمد السيد محمد حبيبه191298

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن الفتاح عبد ابراهيم دعاء191299

االسماعيليةالعلمىمبصرموافى على محمد هللا عبد دينا191300

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد هانى دينا191301

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد محمد على رحمه191302

االسماعيليةالعلمىمبصرسالمه سليمان ابراهيم سهيله191303

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن عبده السيد عثمان سهيله191304

االسماعيليةالعلمىمبصرعثمان محمد صالح محمد سهيله191305

االسماعيليةالعلمىمبصرحسين احمد سليمان عزه191306

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد رشاد عامر فاطمه191307

االسماعيليةالعلمىمبصرسليمان شاكر محمد ياسر فاطمه191308

االسماعيليةالعلمىمبصرموسى حسن صالح هللا منه191309

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم السالم عبد محمود مريم191310

االسماعيليةالعلمىمبصرمندور الحميد عبد كمال نورهان191311

االسماعيليةالعلمىمبصربدر الحميد عبد محمد ياسر ندى191312

االسماعيليةالعلمىمبصرمسعود ابراهيم حسن معوض ياسمينا191313

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد محمود محمد ياسمين191314

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد فرغلى عاطف اسماء191315

االسماعيليةالعلمىمبصرالصاوى محمود محمد اسماء191316

االسماعيليةالعلمىمبصرسيد جالل العال ابو انهار191317

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد سليمان خالد ايه191318

االسماعيليةالعلمىمبصرمساعد محمد السيد دينا191319

االسماعيليةالعلمىمبصرالشرقاوى مصطفى سمير سمر191320

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد عوض السيد العال عبد شيماء191321

االسماعيليةالعلمىمبصرالقادر عبد القادر عبد شكرى هاجر191322

بورسعيدالعلمىمبصرعثمان محمد احمد محمد االء191323

بورسعيدالعلمىمبصرعثمان محمد احمد محمد اروى191324

بورسعيدالعلمىمبصرجوده محمد التميمى مختار اسماء191325

بورسعيدالعلمىمبصرالموافى الرازق عبد رفعت سامى تسنيم191326

بورسعيدالعلمىمبصرمحمود محمد جالل محمد هشام رحمه191327

بورسعيدالعلمىمبصرشراره المعطى عبد الدين عالء ساره191328

بورسعيدالعلمىمبصرمصطفى الرازق عبد الجواد عبد محمد ساره191329

بورسعيدالعلمىمبصرالسالم عبد خالد على احمد سلمى191330

بورسعيدالعلمىمبصرعبيد المجد ابو رزق محمد سما191331

بورسعيدالعلمىمبصرالبوالقى الرحمن عبد السيد السيد سميه191332



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6916

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانغرب القنطرة/ ف

ن452غرب القنطرة/ ف

ن578غرب القنطرة/ ف

ن463غرب القنطرة/ ف

ن577غرب القنطرة/ ف

ن402غرب القنطرة/ ف

ن490غرب القنطرة/ ف

ن446غرب القنطرة/ ف

ن482غرب القنطرة/ ف

ن428غرب القنطرة/ ف

ن528غرب القنطرة/ ف

ن573غرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ن394غرب القنطرة/ ف

ن565غرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ن539.5غرب القنطرة/ ف

ن431.5غرب القنطرة/ ف

ن387غرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ن533غرب القنطرة/ ف

ن380.5غرب القنطرة/ ف

ن365غرب القنطرة/ ف

ن555غرب القنطرة/ ف

ن495شرق القنطرة/ ف

ن500شرق القنطرة/ ف

ن575شرق القنطرة/ ف

ن487شرق القنطرة/ ف

ثانشرق القنطرة/ ف

ن450شرق القنطرة/ ف

ن498شرق القنطرة/ ف

ن416شرق القنطرة/ ف

ن547التجريبى بورفؤاد/ ف

ن552التجريبى بورفؤاد/ ف

ن543التجريبى بورفؤاد/ ف

ن478التجريبى بورفؤاد/ ف

ن483التجريبى بورفؤاد/ ف

ن546التجريبى بورفؤاد/ ف

ن458التجريبى بورفؤاد/ ف

ن491التجريبى بورفؤاد/ ف

ن442التجريبى بورفؤاد/ ف

متخلفالتجريبى بورفؤاد/ ف
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بورسعيدالعلمىمبصرمصطفى مصطفى المنعم عبد محمود ليلى191333

بورسعيدالعلمىمبصرالمطلب عبد المطلب عبد محمد محمد هللا منه191334

بورسعيدالعلمىمبصرغاليه ابو محمد سليمان محمد ندى191335

بورسعيدالعلمىمبصرزياده محمود ابراهيم ابراهيم هاجر191336

بورسعيدالعلمىمبصرمنصور احمد محمد سامح هللا هبه191337

بورسعيدالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد محمد االء191338

بورسعيدالعلمىمبصرمأمون الغريب محمد اشرف اسراء191339

بورسعيدالعلمىمبصركسبه محمد الغريب ممدوح اسراء191340

بورسعيدالعلمىمبصرنوفل اسماعيل شلبى السيد اسماء191341

بورسعيدالعلمىمبصرالشاذلى عبده ابراهيم حامد اسماء191342

بورسعيدالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد رشاد محمد امانى191343

بورسعيدالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد احمد السيد رغده191344

بورسعيدالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد حسن محمد رءيا191345

بورسعيدالعلمىمبصرابراهيم محمود حلمى محمد سمر191346

بورسعيدالعلمىمبصرمناع السيد يوسف فؤاد شاهندا191347

بورسعيدالعلمىمبصرسالمه محمد سالم على حافظ عال191348

بورسعيدالعلمىمبصرجميل على زكريا زكريا فرح191349

بورسعيدالعلمىمبصرمحمد السعيد سعد احمد مروه191350

بورسعيدالعلمىمبصرالديب سعيد صالح مريم191351

بورسعيدالعلمىمبصرالترجمان على السيد محسن نوران191352

بورسعيدالعلمىمبصرحسن الدسوقى الدسوقى ماهر هاجر191353

بورسعيدالعلمىمبصرااللفى حسن عباس ابراهيم همسه191354

بورسعيدالعلمىمبصرهللا جاب عبده الدسوقى احمد اسراء191355

بورسعيدالعلمىمبصرحسين عمر على عمر اسراء191356

بورسعيدالعلمىمبصرسالمه محمد الفتوح ابو محمد اسراء191357

بورسعيدالعلمىمبصرعزو ابراهيم كمال وائل ايمان191358

بورسعيدالعلمىمبصرعزو ابراهيم كمال وائل تسنيم191359

بورسعيدالعلمىمبصرمحمد العال عبد فوزى محمد تقى191360

بورسعيدالعلمىمبصرالدين علم ابراهيم احمد السيد خديجه191361

بورسعيدالعلمىمبصرالهادى عبد شطا عبده دنيا191362

بورسعيدالعلمىمبصرسليمان كامل عاطف روميساء191363

بورسعيدالعلمىمبصرالنجدى السالم عبد السيد على ريم191364

بورسعيدالعلمىمبصرعنانى محمد على فؤاد هاشم ساره191365

بورسعيدالعلمىمبصراسماعيل سالمه كاظم سامح سلمى191366

بورسعيدالعلمىمبصرسليمان مبروك سليمان سليمان سلمى191367

بورسعيدالعلمىمبصرالغنى عبد محمد عبده محمد مجدى عال191368

بورسعيدالعلمىمبصرعيسى على احمد خالد فاطمه191369

بورسعيدالعلمىمبصرالقصاص محمد فتحى السعيد مريم191370

بورسعيدالعلمىمبصرالبنا محمد مصطفى سعيد مريم191371

بورسعيدالعلمىمبصرعامر محمد السيد محمد هللا منه191372

بورسعيدالعلمىمبصرالرحمن عبد جابر محمود احمد ندى191373

بورسعيدالعلمىمبصرالعال عبد محمد مسعد وليد ندى191374
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ن462التجريبى بورفؤاد/ ف

ن509التجريبى بورفؤاد/ ف

ن394التجريبى بورفؤاد/ ف

ن409التجريبى بورفؤاد/ ف

ن525التجريبى بورفؤاد/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ن548التجريبى الزهور/ ف

ن483التجريبى الزهور/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ن498التجريبى الزهور/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ن584التجريبى الزهور/ ف

ن465التجريبى الزهور/ ف

ن580التجريبى الزهور/ ف

ن471التجريبى الزهور/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

ن397التجريبى الزهور/ ف

ن439التجريبى الزهور/ ف

ن524التجريبى الزهور/ ف

ن526التجريبى الزهور/ ف

ن514التجريبى الزهور/ ف

متخلفبورسعيد/ ف

ن429بورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

راسببورسعيد/ ف

راسببورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ن427بورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

راسببورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ن548بورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ن406بورسعيد/ ف

ن414بورسعيد/ ف

ن405بورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ن414بورسعيد/ ف

ن366بورسعيد/ ف
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بورسعيدالعلمىمبصررزق صديق مختار كامل نيره191375

بورسعيدالعلمىمبصرحبيشى على داود الجرايحى هبه191376

بورسعيدالعلمىمبصرالنبراوى محمود محمد زكريا محمود هللا هدى191377

بورسعيدالعلمىمبصرعلى حامد محمد سيد االء191378

بورسعيدالعلمىمبصرمحمد محمود مصطفى محمد االء191379

بورسعيدالعلمىمبصرالكتاتنى على ابراهيم على اسراء191380

بورسعيدالعلمىمبصرالبربرى احمد سالمه احمد اسماء191381

بورسعيدالعلمىمبصرسليمان الصمد عبد احمد محمود اميره191382

بورسعيدالعلمىمبصرالطاهر نعيم فتحى هانى اميره191383

بورسعيدالعلمىمبصراحمد الدسوقى الفتوح ابو ايه191384

بورسعيدالعلمىمبصرعقل الدين سيف ابراهيم احمد بسمه191385

بورسعيدالعلمىمبصرالمنصورى محمود مرسى محمد جهاد191386

بورسعيدالعلمىمبصرهجرس قطب اسامه دنيا191387

بورسعيدالعلمىمبصرالستار عبد محمد العربى رانا191388

بورسعيدالعلمىمبصرخضيرى محمد العزيز عبد ياسر رضوى191389

بورسعيدالعلمىمبصرسعدى محمد رائف جمال ساره191390

بورسعيدالعلمىمبصرالرحيم عبد السيد عبده سامح سلمى191391

بورسعيدالعلمىمبصراالمير المجيد عبد المجيد عبد احمد سمر191392

بورسعيدالعلمىمبصرالحديدى على محمد احمد شيماء191393

بورسعيدالعلمىمبصرمصطفى هللا عوض حسن حسن عائشه191394

بورسعيدالعلمىمبصرالقزاز محمد على احمد فاطمه191395

بورسعيدالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد محمد فاطمه191396

بورسعيدالعلمىمبصرمسعد العطا ابو مسعد العطا ابو فرحه191397

بورسعيدالعلمىمبصرسالمان محمود مصطفى محمود مروه191398

بورسعيدالعلمىمبصرمصطفى محمد زكى ياسر هللا منه191399

بورسعيدالعلمىمبصرسعد انور محمد حسين ندى191400

بورسعيدالعلمىمبصرالغبارى طه موسى طه الهدى نور191401

بورسعيدالعلمىمبصربكر مصطفى نصر السيد نورا191402

بورسعيدالعلمىمبصرخضير ابراهيم ابراهيم حسنى نوران191403

بورسعيدالعلمىمبصرالتابعى محمد مصطفى سامح هند191404

بورسعيدالعلمىمبصرضياء الرحمن عبد حسن سمير هند191405

بورسعيدالعلمىمبصرجعر مصطفى السيد محمد ياسمين191406

السويسالعلمىمبصرعزازى عبده حسن اسراء191407

السويسالعلمىمبصرالاله عبد محمد عدلى اسراء191408

السويسالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد اشرف االء191409

السويسالعلمىمبصرحسن الوفا ابو محمد االء191410

السويسالعلمىمبصرمحمد محمود السيد امنيه191411

السويسالعلمىمبصرسعيد حسين حماده الاله عبد امنيه191412

السويسالعلمىمبصرمحمد محمود السيد ايه191413

السويسالعلمىمبصراحمد يوسف احمد تسنيم191414

السويسالعلمىمبصرمصطفى المطلب عبد مصطفى تقى191415

السويسالعلمىمبصرمحمد على الزاهر على دعاء191416
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ثانبورسعيد/ ف

ن559بورسعيد/ ف

ثانبورسعيد/ ف

ن522ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن558ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن507ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن527ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن496ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن385ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن491ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن362ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

متخلفببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن401ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن586ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن484ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن415ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن528ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن424ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسبببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن540ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن477ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن622ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن438ببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن513السويس/ ف

ن459السويس/ ف

ن462السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن365.5السويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن443.5السويس/ ف

ن436.5السويس/ ف

ن566السويس/ ف
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السويسالعلمىمبصرمرغنى حسن محمد سيد دينا191417

السويسالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد محمد رضوى191418

السويسالعلمىمبصرمحمد مصطفى جريش رقيه191419

السويسالعلمىمبصرغالب احمد السيد احمد روان191420

السويسالعلمىمبصرحجاز محمد حجاز شعبان زينب191421

السويسالعلمىمبصرسليمان محمد سيد ربيع سعاد191422

السويسالعلمىمبصرفتيح ابراهيم حكيم سلسبيل191423

السويسالعلمىمبصرنصر صبحى نصر سلمى191424

السويسالعلمىمبصرالغنى عبد الفتاح عبد عنتر عزه191425

السويسالعلمىمبصرقاسم على رجب احمد فاطمه191426

السويسالعلمىمبصرمحمد بشير العظيم عبد فاطمه191427

السويسالعلمىمبصرابراهيم محمد الدين نصر فاطمه191428

السويسالعلمىمبصرالحق عبد محمد عيد احمد مريم191429

السويسالعلمىمبصرعليان حسن عيد السيد مريم191430

السويسالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد صالح مريم191431

السويسالعلمىمبصرفهمى طه محمد مريم191432

السويسالعلمىمبصرمصطفى على محمد مريم191433

السويسالعلمىمبصرهريدى على مختار مريم191434

السويسالعلمىمبصرخليل العزيز عبد عمر منار191435

السويسالعلمىمبصرالفتاح عبد السيد فاروق هللا منه191436

السويسالعلمىمبصرالعال عبد على خالد منى191437

السويسالعلمىمبصراللطيف عبد عاشور محمد وليد ميار191438

السويسالعلمىمبصرصالح محمود ذكريا نجاه191439

السويسالعلمىمبصرابراهيم محمد الحميد عبد خالد نسمه191440

السويسالعلمىمبصرزيدان الشافى عبد سعيد هاجر191441

السويسالعلمىمبصرالسيد فتحى محمد هبه191442

السويسالعلمىمبصرالسيد فاروق سعيد يمنى191443

السويسالعلمىمبصرشاهين المصيلحى شاهين رمضان ابرار191444

السويسالعلمىمبصرشاهين شرقاوى احمد اسراء191445

السويسالعلمىمبصرجاد حسن جاد مجدى اسماء191446

السويسالعلمىمبصرزيد ابو السيد زيد ابو ايمان191447

السويسالعلمىمبصرالحميد عبد محمود محمد ايمان191448

السويسالعلمىمبصرالدميرى احمد كمال اشرف ايه191449

السويسالعلمىمبصرالدين نصر محمد اللطيف عبد تسنيم191450

السويسالعلمىمبصرعلى الاله عبد على رضوى191451

السويسالعلمىمبصرمهدى محمد محمود ايمن رفيده191452

السويسالعلمىمبصرمحمد محمد محمود روان191453

السويسالعلمىمبصرشوكت عصمت شوكت ساره191454

السويسالعلمىمبصراحمد المنعم عبد اشرف سلمى191455

السويسالعلمىمبصرحسن الشبراوى ابراهيم محمد سهيله191456

السويسالعلمىمبصرالجميلى احمد ايمن عائشه191457

السويسالعلمىمبصرالحكيم عبد سيد على علياء191458
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ن504السويس/ ف

ن406السويس/ ف

ن520السويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ن494السويس/ ف

ن485السويس/ ف

ن409السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن402السويس/ ف

ن436السويس/ ف

راسبالسويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ن424السويس/ ف

ن609السويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ن601السويس/ ف

ن429السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن539.5السويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن501السويس/ ف

ن509السويس/ ف

ن624السويس/ ف

راسبالسويس/ ف

ن404النموذجى المستقبل/ ف

ثانالنموذجى المستقبل/ ف

راسبالنموذجى المستقبل/ ف

ن565النموذجى المستقبل/ ف

ن486النموذجى المستقبل/ ف

ن470النموذجى المستقبل/ ف

ن545النموذجى المستقبل/ ف

ن596النموذجى المستقبل/ ف

ن528النموذجى المستقبل/ ف

ثانالنموذجى المستقبل/ ف

ن618النموذجى المستقبل/ ف

ن513النموذجى المستقبل/ ف

ن609النموذجى المستقبل/ ف

ن573النموذجى المستقبل/ ف

ن556النموذجى المستقبل/ ف
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السويسالعلمىمبصرمتولى محمد خالد فاطمه191459

السويسالعلمىمبصرالسيد المقصود عبد السيد عادل فاطمه191460

السويسالعلمىمبصرعلى على احمد ناصر فاطمه191461

السويسالعلمىمبصرمحمد محمد احمد مريم191462

السويسالعلمىمبصرعبادى محمد رمضان مريم191463

السويسالعلمىمبصراحمد رزق هللا عبد مريم191464

السويسالعلمىمبصررشوان احمد مجدى مريم191465

السويسالعلمىمبصرالسيد محمد السيد منار191466

السويسالعلمىمبصراللطيف عبد العال عبد مجدى منار191467

السويسالعلمىمبصراحمد القوى عبد على هللا منه191468

السويسالعلمىمبصرجنيدى احمد عادل ندا191469

السويسالعلمىمبصرالفتاح عبد حسن سعد ندى191470

السويسالعلمىمبصرالوفا ابو حسين محمود ندى191471

السويسالعلمىمبصراحمد محمد المقصود عبد سعد نورهان191472

السويسالعلمىمبصراحمد السيد سعد هدير191473

سيناء شمالالعلمىمبصرمصطفى الحليم عبد اشرف االء191474

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد الحق عبد حسن االء191475

سيناء شمالالعلمىمبصريحى ابراهيم حسين رضا االء191476

سيناء شمالالعلمىمبصرعطيه محمود محمد اللطيف عبد االء191477

سيناء شمالالعلمىمبصرزغيبر الستار عبد طاهر امانى191478

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد السيد محمد ايمان191479

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد الصباحى محمد الصباحى تسبيح191480

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد الرازق عبد احمد ايمن ساره191481

سيناء شمالالعلمىمبصرالحارون هللا عبد حسن الدين عالء ساره191482

سيناء شمالالعلمىمبصرهاشم حسن الدين سيف محمد فاطمه191483

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد المجد ابو مصطفى الحميد عبد ندى191484

سيناء شمالالعلمىمبصرهللا ضيف اللطيف عبد ابراهيم صالح االء191485

سيناء شمالالعلمىمبصرعلى الرؤف عبد على العزيز عبد االء191486

سيناء شمالالعلمىمبصرابراهيم العبد حماده احمد اصاله191487

سيناء شمالالعلمىمبصرغالب السيد مطاوع رأفت ايه191488

سيناء شمالالعلمىمبصرهللا عبد سالم عابد كمال تسنيم191489

سيناء شمالالعلمىمبصراحمد بدوى حلمى فؤاد ساره191490

سيناء شمالالعلمىمبصرالقرم سليم سليمان المالك عبد فواز سميه191491

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد السميع عبد سمير مسعد سندس191492

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد عطيفى محمد محمد شيماء191493

سيناء شمالالعلمىمبصرعوض محمد محمد كمال صفيه191494

سيناء شمالالعلمىمبصرقوره ابراهيم فرج هللا عبد منار191495

سيناء شمالالعلمىمبصرسالم حسين احمد محمد منى191496

سيناء شمالالعلمىمبصرالمقصود عبد بيلى المقصود عبد شحاته هاجر191497

سيناء شمالالعلمىمبصرالديب امام بهاء هند191498

سيناء شمالالعلمىمبصرعوض سالمه نمر اسماء191499

سيناء شمالالعلمىمبصرعلى رزق احمد غريب اسماء191500
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ن619النموذجى المستقبل/ ف

ن395النموذجى المستقبل/ ف

ن618النموذجى المستقبل/ ف

ن523النموذجى المستقبل/ ف

ن497النموذجى المستقبل/ ف

ن429النموذجى المستقبل/ ف

ن589النموذجى المستقبل/ ف

ن556النموذجى المستقبل/ ف

ن485النموذجى المستقبل/ ف

ثانالنموذجى المستقبل/ ف

ن594النموذجى المستقبل/ ف

ن607النموذجى المستقبل/ ف

ن590النموذجى المستقبل/ ف

ن608النموذجى المستقبل/ ف

ن589النموذجى المستقبل/ ف

ن372(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ثان(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن480(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن422(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن422(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن467(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ثان(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ثان(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ثان(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ثان(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ثان(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن440(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن552(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ثان(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن501(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن499(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن499(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن528(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ثان(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن401(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ثان(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن434(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن507(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن513(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن510(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن528زويد الشيخ/ ف

ن545زويد الشيخ/ ف
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سيناء شمالالعلمىمبصرعوض السالم عبد محمود اسماء191501

سيناء شمالالعلمىمبصرالمالح ابراهيم محمد اسماء191502

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد العارف السيد محمد افنان191503

سيناء شمالالعلمىمبصرالجرم الغنى عبد محرم اميره191504

سيناء شمالالعلمىمبصرالمزين محمد عماد اميره191505

سيناء شمالالعلمىمبصرعليبه ابراهيم على المغيث عبد االء191506

سيناء شمالالعلمىمبصرالعزم ابو محمد السيد العزم ابو الهام191507

سيناء شمالالعلمىمبصرصبيح احمد السيد ايمان191508

سيناء شمالالعلمىمبصرعلى ابراهيم شوقى ايمان191509

سيناء شمالالعلمىمبصرمهنى محمود صابر ايمان191510

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد فؤاد رائد ايه191511

سيناء شمالالعلمىمبصرالعاطى عبد الخالق عبد الحسيب عبد رفيده191512

سيناء شمالالعلمىمبصرفتيح محمد اسماعيل علياء191513

سيناء شمالالعلمىمبصرالغباشى ابراهيم السالم عبد مريم191514

سيناء شمالالعلمىمبصرعوض سليمان جابر محمد مريم191515

سيناء شمالالعلمىمبصرسيد محمد شعبان ربيع هللا منه191516

سيناء شمالالعلمىمبصرالرفاعى فؤاد ناجى منار191517

سيناء شمالالعلمىمبصرعلى هاشم هاشم جمال هاجر191518

سيناء شمالالعلمىمبصرسالم عطيه سالم اسراء191519

سيناء شمالالعلمىمبصرهريدى محمود محمد اسمهان191520

سيناء شمالالعلمىمبصرسليم سليمان هللا عبد امانى191521

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد محمد زكريا امل191522

سيناء شمالالعلمىمبصرالرحمن عبد الغفار عبد السيد الغفار عبد االء191523

سيناء شمالالعلمىمبصرسيد الفتاح عبد محمد ايه191524

سيناء شمالالعلمىمبصرحشيش كامل محمد ايه191525

سيناء شمالالعلمىمبصرسليمان محمد ابراهيم بسمه191526

سيناء شمالالعلمىمبصرعمر على فوزى محمد تسنيم191527

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد محمد الحفيظ عبد السالم عبد رقيه191528

سيناء شمالالعلمىمبصرسالم حسين ابراهيم ساره191529

سيناء شمالالعلمىمبصرالفى سالم موسى ساره191530

سيناء شمالالعلمىمبصرحسن محمد احمد علياء191531

سيناء شمالالعلمىمبصرابراهيم هللا عبد حسن االمام كوكب191532

سيناء شمالالعلمىمبصرفرح الرحمن عبد زكريا ناصر وفاء191533

سيناء شمالالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد احمد هللا عبد االء191534

سيناء شمالالعلمىمبصرسليمان جحرود نمر الزهراء191535

سيناء شمالالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد عادل الهام191536

سيناء شمالالعلمىمبصرالسيد رشاد الحفيظ عبد امنيه191537

سيناء شمالالعلمىمبصرخليل على محمد محمود محمود ايه191538

سيناء شمالالعلمىمبصرحسن محمد محمد سهيله191539

سيناء شمالالعلمىمبصرابراهيم القادر عبد وجيه شيماء191540

سيناء شمالالعلمىمبصراسماعيل محمد احمد ليلى191541

سيناء شمالالعلمىمبصرحسين عياد مسلم منار191542
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ن546زويد الشيخ/ ف

ن542زويد الشيخ/ ف

ثانزويد الشيخ/ ف

ن568زويد الشيخ/ ف

ثانزويد الشيخ/ ف

ن569زويد الشيخ/ ف

ن550زويد الشيخ/ ف

ن538زويد الشيخ/ ف

ثانزويد الشيخ/ ف

ثانزويد الشيخ/ ف

ن474زويد الشيخ/ ف

ن516زويد الشيخ/ ف

ن585زويد الشيخ/ ف

ن581زويد الشيخ/ ف

ثانزويد الشيخ/ ف

ن482زويد الشيخ/ ف

ن515زويد الشيخ/ ف

ن597زويد الشيخ/ ف

ن561العبد بئر/ ف

ن621العبد بئر/ ف

ن558العبد بئر/ ف

ن531العبد بئر/ ف

ن546العبد بئر/ ف

ن545العبد بئر/ ف

ثانالعبد بئر/ ف

ن601العبد بئر/ ف

ن592العبد بئر/ ف

ن634العبد بئر/ ف

ن556العبد بئر/ ف

ن565العبد بئر/ ف

ن602العبد بئر/ ف

ن550العبد بئر/ ف

ن537العبد بئر/ ف

ثانرابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

ن420رابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

ن531رابعة/ ف

ن420رابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

ن449رابعة/ ف
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سيناء شمالالعلمىمبصرجمعه صالح صالح هاجر191543

سيناء شمالالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد شريف ياسمين191544

سيناء جنوبالعلمىمبصراحمد سيد فتحى احمد سيد السيد ابرار191545

سيناء جنوبالعلمىمبصرالفتاح عبد الدين صفاء ضاحى اسراء191546

سيناء جنوبالعلمىمبصرابراهيم محمود السيد اسماء191547

سيناء جنوبالعلمىمبصرزايد احمد منصور جمال اسماء191548

سيناء جنوبالعلمىمبصرالحميد عبد اسماعيل الحميد عبد اسماء191549

سيناء جنوبالعلمىمبصراالدغم العنين ابو حسن سمير االء191550

سيناء جنوبالعلمىمبصرنبوت عطيه محمد االء191551

سيناء جنوبالعلمىمبصرجبلى سعد حميد البراء191552

سيناء جنوبالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد خالد امل191553

سيناء جنوبالعلمىمبصرالشنشورى سليمان مصطفى هللا ايه191554

سيناء جنوبالعلمىمبصررفاعى السيد الرحمن عبد ايه191555

سيناء جنوبالعلمىمبصرالكومى هللا جاب ابراهيم عماد ايه191556

سيناء جنوبالعلمىمبصرخليفه محمد احمد محمد ايه191557

سيناء جنوبالعلمىمبصريونس محمد احمد محمد يونس ايه191558

سيناء جنوبالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد الحسينى بسمه191559

سيناء جنوبالعلمىمبصرالسالم عبد مراد محمد خالد خلود191560

سيناء جنوبالعلمىمبصررفيع صبيح فراج رحمه191561

سيناء جنوبالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد على ريهام191562

سيناء جنوبالعلمىمبصرعلوانى ابراهيم المجيد عبد قمر ريهام191563

سيناء جنوبالعلمىمبصرالوهاب عبد ابراهيم ابراهيم زينب191564

سيناء جنوبالعلمىمبصرموسى هللا عبد ابراهيم سعاد191565

سيناء جنوبالعلمىمبصرالفقى السيد على الحميد عبد فاطمه191566

سيناء جنوبالعلمىمبصرالرحيم عبد العزيز عبد احمد فايزه191567

سيناء جنوبالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد مروه191568

سيناء جنوبالعلمىمبصرالدين نصر محمد احمد مريم191569

سيناء جنوبالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد الدين عماد مريم191570

سيناء جنوبالعلمىمبصرالشافعى احمد السيد محمد مريم191571

سيناء جنوبالعلمىمبصرحميد حسان محمد منار191572

سيناء جنوبالعلمىمبصرالمقصود عبد الحليم عبد سعيد منه191573

سيناء جنوبالعلمىمبصرمحمد نور المنعم عبد موده191574

سيناء جنوبالعلمىمبصرالشرقاوى عمر محمد محمد ابراهيم ندى191575

سيناء جنوبالعلمىمبصرمحمد الجوهرى سعد فاروق ندى191576

سيناء جنوبالعلمىمبصرسالم حسين الرحمن عبد نورهان191577

سيناء جنوبالعلمىمبصرعلى حسين محمد نورهان191578

سيناء جنوبالعلمىمبصرعسل الشافى عبد الحميد عبد هاجر191579

سيناء جنوبالعلمىمبصرالحشاش ابراهيم احمد هبه191580

سيناء جنوبالعلمىمبصرالفتاح عبد يوسف سعد روميساء191581

سيناء جنوبالعلمىمبصرالمعاطى ابو هللا عوض ثروت ريم191582

سيناء جنوبالعلمىمبصرحسن فؤاد هانى الهدى نور191583

سيناء جنوبالعلمىمبصراحمد سيد فتح فوزى هاجر191584
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ن465رابعة/ ف

ثانرابعة/ ف

ن501الطور/ ف

ن407الطور/ ف

ن453الطور/ ف

ثانالطور/ ف

ن490الطور/ ف

ن442الطور/ ف

ن583الطور/ ف

ثانالطور/ ف

ن609الطور/ ف

ن435الطور/ ف

ثانالطور/ ف

ثانالطور/ ف

ثانالطور/ ف

ثانالطور/ ف

ن392الطور/ ف

ن482الطور/ ف

ن511الطور/ ف

ثانالطور/ ف

ثانالطور/ ف

ن634الطور/ ف

ن453الطور/ ف

ثانالطور/ ف

ثانالطور/ ف

ن630الطور/ ف

ن550الطور/ ف

ن559الطور/ ف

ن564الطور/ ف

ن358الطور/ ف

ن495الطور/ ف

ن610الطور/ ف

ن543الطور/ ف

ن576الطور/ ف

ن550الطور/ ف

ن461الطور/ ف

ن485الطور/ ف

ن477الطور/ ف

ن601سدر رأس/ ف

ن540سدر رأس/ ف

ن550سدر رأس/ ف

راسبسدر رأس/ ف
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سيناء جنوبالعلمىمبصرسيد محمد هشام هال191585

سيناء جنوبالعلمىمبصراغا السيد سعيد ممدوح ايه191586

سيناء جنوبالعلمىمبصرالواحد عبد السيد محمود السيد ايمان191587

سيناء جنوبالعلمىمبصرمحمد محمود مجدى نورهان191588

سيناء جنوبالعلمىمبصرمحمد السيد صالح هاله191589

سيناء جنوبالعلمىمبصرمصطفى المجيد عبد صالح رحمه191590

البحيرةالعلمىمبصرالعسران حسن ابراهيم االء191591

البحيرةالعلمىمبصرعطا السيد احمد االء191592

البحيرةالعلمىمبصرغالب حسين عمر محمد عثمان فتحى االء191593

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد نعيم سعيد مصطفى االء191594

البحيرةالعلمىمبصرغالب محمود محمد ابراهيم ايه191595

البحيرةالعلمىمبصرونس بسيونى احمد الشحات ايه191596

البحيرةالعلمىمبصرنصير محمد على رمضان ايه191597

البحيرةالعلمىمبصرطه محمد محمد رمضان ايه191598

البحيرةالعلمىمبصرعيد على الرحمن عبد ايه191599

البحيرةالعلمىمبصريوسف على محمود عيد ايه191600

البحيرةالعلمىمبصرالضهراوى هنداوى مسعد ايه191601

البحيرةالعلمىمبصررضوان ابراهيم ابراهيم حسن ابرار191602

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد سباعى اروى191603

البحيرةالعلمىمبصربكر احمد محمد اروى191604

البحيرةالعلمىمبصرعطيه عبيد محمود ابراهيم اسراء191605

البحيرةالعلمىمبصرمطاريد يوسف شعبان اسراء191606

البحيرةالعلمىمبصرفوده مغازى محمد شوقى اسراء191607

البحيرةالعلمىمبصرالمزين قطب عبده اسراء191608

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد المجيد عبد رمضان اسماء191609

البحيرةالعلمىمبصربحر ابراهيم محمود عادل اسماء191610

البحيرةالعلمىمبصرالنجار ابراهيم خليل الرحمن عبد اسماء191611

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد اللطيف عبد اسماء191612

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد يوسف اللطيف عبد اسماء191613

البحيرةالعلمىمبصرصالح محمود عنتر اسماء191614

البحيرةالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد عيد اسماء191615

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد محمد الحميد عبد كرم اسماء191616

البحيرةالعلمىمبصرالجندى كامل محمد محمد اسماء191617

البحيرةالعلمىمبصرالقا عبد اسماعيل المقصود عبد مسعود اسماء191618

البحيرةالعلمىمبصرالدين عالء ابراهيم محمد وجيه افنان191619

البحيرةالعلمىمبصرعطيه على المنعم عبد سعيد امانى191620

البحيرةالعلمىمبصرخليفه محمود الجواد عبد التواب عبد امل191621

البحيرةالعلمىمبصرخبيز محمد الجواد عبد امنيه191622

البحيرةالعلمىمبصرزهران المقصود عبد احمد محمد امنيه191623

البحيرةالعلمىمبصرسعد هللا عبد الستار عبد محمد امنيه191624

البحيرةالعلمىمبصرتمين محمد كامل امنيه191625

البحيرةالعلمىمبصرالعفيفى احمد ابراهيم سمير اميره191626
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ن562سدر رأس/ ف

ن451ابوزنيمة/ ف

ن445ابوزنيمة/ ف

ن434ابوزنيمة/ ف

ن581ابورديس/ ف

ثانالشيخ شرم/ ف

ن600.5دمنهور/ ف

ن620دمنهور/ ف

راسبدمنهور/ ف

ن633دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن593دمنهور/ ف

ن597دمنهور/ ف

ن572دمنهور/ ف

ن524دمنهور/ ف

ن360دمنهور/ ف

ن524دمنهور/ ف

ن596دمنهور/ ف

ن617دمنهور/ ف

ن597دمنهور/ ف

ن624دمنهور/ ف

ن560.5دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن392دمنهور/ ف

ن394دمنهور/ ف

ن507دمنهور/ ف

ن543دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن579دمنهور/ ف

ن450دمنهور/ ف

ن431دمنهور/ ف

ن627دمنهور/ ف

ن526دمنهور/ ف

ن600دمنهور/ ف

ن426دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن570دمنهور/ ف

ن495دمنهور/ ف

ن356دمنهور/ ف

ن559دمنهور/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرالدين شرف احمد المنعم عبد اميره191627

البحيرةالعلمىمبصرالعبد محمد السالم عبد محمد ايثار191628

البحيرةالعلمىمبصرصابر جابر احمد ايمان191629

البحيرةالعلمىمبصريمن ابو الحميد عبد فاروق احمد ايمان191630

البحيرةالعلمىمبصرالعجان علوى محمد حسنى ايمان191631

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد رجب رمضان ايمان191632

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد المجيد عبد صبحى ايمان191633

البحيرةالعلمىمبصرنصير على رأفت الحميد عبد ايمان191634

البحيرةالعلمىمبصرسليمان ابراهيم الفضيل عبد ايمان191635

البحيرةالعلمىمبصرحشيش ابراهيم عزت ايناس191636

البحيرةالعلمىمبصرالنبراوى حسن ايمن بسمه191637

البحيرةالعلمىمبصربلح سالم محروس محمد بسنت191638

البحيرةالعلمىمبصراللقانى ذكى احمد محمد تقى191639

البحيرةالعلمىمبصركحيل السالم عبد شوقى السالم عبد جميله191640

البحيرةالعلمىمبصرالصاوى على مصطفى صبرى جهاد191641

البحيرةالعلمىمبصرالصياد الغنى عبد سعد محمد جهاد191642

البحيرةالعلمىمبصرعبيد محمد المجيد عبد محمد نصر جهاد191643

البحيرةالعلمىمبصرعامر حامد عامر احمد جيهان191644

البحيرةالعلمىمبصرعرفات محمود محمد حسناء191645

البحيرةالعلمىمبصرحسين بسيونى الجواد عبد خالد خلود191646

البحيرةالعلمىمبصرمفتاح يوسف الغنى عبد محسن خلود191647

البحيرةالعلمىمبصرالعطار الحميد عبد جابر محمود خيريه191648

البحيرةالعلمىمبصريمن ابو عوض سمير ايمن دعاء191649

البحيرةالعلمىمبصرالبيومى محمد كمال دعاء191650

البحيرةالعلمىمبصرهالل حميده حسن عيد دنيا191651

البحيرةالعلمىمبصرغالى احمد الدين جمال امين محمد رحاب191652

البحيرةالعلمىمبصرجامع مدنى توفيق رحمه191653

البحيرةالعلمىمبصرالمهندس مبروك رمضان رحمه191654

البحيرةالعلمىمبصرشنهاب السالم عبد مهدى رحمه191655

البحيرةالعلمىمبصرسرحان ابراهيم خميس رشا191656

البحيرةالعلمىمبصرالعوبى محمد عمر رنا191657

البحيرةالعلمىمبصرالمغربى نصر مصطفى زينب191658

البحيرةالعلمىمبصرسرحان الشافى عبد احمد ساره191659

البحيرةالعلمىمبصرالجعفراوى الواحد عبد فهمى زايد ساره191660

البحيرةالعلمىمبصرصالح محمود فهمى ساره191661

البحيرةالعلمىمبصروهدان محمد حامد هشام ساره191662

البحيرةالعلمىمبصربلتاجى محمد الغفار عبد الصافى سلمى191663

البحيرةالعلمىمبصرالزواوى محمد ابراهيم الشحات سماح191664

البحيرةالعلمىمبصربصل سعيد محمود سميحه191665

البحيرةالعلمىمبصرالبرلسى محمد ماهر سندس191666

البحيرةالعلمىمبصرملكه السيد محمد صبرى سهيله191667

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد عطيه الدين عماد سهيله191668
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ن538دمنهور/ ف

ن472دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن611دمنهور/ ف

ن604دمنهور/ ف

ن603دمنهور/ ف

ن595دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن473دمنهور/ ف

ن437دمنهور/ ف

ن507دمنهور/ ف

ن466دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن531دمنهور/ ف

ن363دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

راسبدمنهور/ ف

ن467دمنهور/ ف

ن475دمنهور/ ف

ن608دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن632دمنهور/ ف

ن530دمنهور/ ف

ن455دمنهور/ ف

ن495دمنهور/ ف

ن623دمنهور/ ف

ن541دمنهور/ ف

ن544دمنهور/ ف

ن418دمنهور/ ف

ن521دمنهور/ ف

ن401دمنهور/ ف

ن443دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن463دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن493دمنهور/ ف

ن427دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن518دمنهور/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرخليف احمد محمد سهيله191669

البحيرةالعلمىمبصرالغراوى ابراهيم حلمى مبروك شمس191670

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد محمود ربيع سليمان شيماء191671

البحيرةالعلمىمبصرمرسى محمد اسماعيل عادل شيماء191672

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى اسماعيل على شيماء191673

البحيرةالعلمىمبصرالدين شرف ابراهيم محمد ضحى191674

البحيرةالعلمىمبصراالورينى على سعيد نبيل ضحى191675

البحيرةالعلمىمبصرهللا عطا محمد رجب صبرى عبير191676

البحيرةالعلمىمبصرالدربى محمود قطب صالح عبير191677

البحيرةالعلمىمبصرالشهالى احمد محمد على عزيزه191678

البحيرةالعلمىمبصرحموده السميع عبد ابراهيم فاطمه191679

البحيرةالعلمىمبصرزعيتر السيد الحافظ عبد السعيد فاطمه191680

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد صالح اسماعيل السيد فاطمه191681

البحيرةالعلمىمبصرمحمود الجواد عبد الدين عصام فرح191682

البحيرةالعلمىمبصرالصوالحى حسين اسماعيل لبنى191683

البحيرةالعلمىمبصرعتمان جمعه ناجى لمياء191684

البحيرةالعلمىمبصرجمده ابراهيم محمد لينا191685

البحيرةالعلمىمبصرالفراش مصطفى عزت مريم191686

البحيرةالعلمىمبصرحسنين اسماعيل الهادى عبد محى مريم191687

البحيرةالعلمىمبصرهللا جاب السيد مسعد مريم191688

البحيرةالعلمىمبصرشيحه رزق فتحى محمد مسعد مريم191689

البحيرةالعلمىمبصرعاشور احمد العزيز عبد والء مريم191690

البحيرةالعلمىمبصرحجازى محمود جمال منار191691

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى اسماعيل زكريا منار191692

البحيرةالعلمىمبصرقطب طه محمد منار191693

البحيرةالعلمىمبصرهنداوى ابراهيم النبى عبد محمود منار191694

البحيرةالعلمىمبصرهللا عوض حسين احمد المالك عبد هللا منه191695

البحيرةالعلمىمبصرعماره ابراهيم محمود مى191696

البحيرةالعلمىمبصربسيونى محمد حسن مياده191697

البحيرةالعلمىمبصرعشير ابو مرشدى احمد ناريمان191698

البحيرةالعلمىمبصرالشريف محمد سعيد ابراهيم نجوى191699

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد على ابراهيم زكريا ندى191700

البحيرةالعلمىمبصرعوض محمد الهادى عبد الشافى عبد ندى191701

البحيرةالعلمىمبصرغانم العليم عبد عالء ندى191702

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد وايل عوض ندا191703

البحيرةالعلمىمبصرخليفه محمد اشرف نرمين191704

البحيرةالعلمىمبصرالشطيرى على محمود رضا نرمين191705

البحيرةالعلمىمبصرسعيد محمود محمد ممدوح نورا191706

البحيرةالعلمىمبصرالسواح احمد الجواد عبد احمد نورهان191707

البحيرةالعلمىمبصرحبيبه محمد شعبان نورهان191708

البحيرةالعلمىمبصرالناظلى فتحى محمد عاشور نورهان191709

البحيرةالعلمىمبصرفهيم طه محمد نورهان191710
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ن609دمنهور/ ف

ن628دمنهور/ ف

ن620دمنهور/ ف

ن516دمنهور/ ف

ن382دمنهور/ ف

ن461دمنهور/ ف

ن512دمنهور/ ف

ن529دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن583دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

راسبدمنهور/ ف

ن375دمنهور/ ف

ن595دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن379دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن552دمنهور/ ف

ن414دمنهور/ ف

ن384دمنهور/ ف

ن489دمنهور/ ف

ن522دمنهور/ ف

ن471دمنهور/ ف

ن593دمنهور/ ف

راسبدمنهور/ ف

راسبدمنهور/ ف

ن406دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن507دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن404دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن591دمنهور/ ف

ن433دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن500دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن519دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرشحاته احمد محمد احمد نيره191711

البحيرةالعلمىمبصرخالف محمد احمد الحميد عبد احمد هاجر191712

البحيرةالعلمىمبصرجمده زيدان محمد حمدى هاجر191713

البحيرةالعلمىمبصرالنجار ابراهيم سامى هاجر191714

البحيرةالعلمىمبصرادم السيد على هاجر191715

البحيرةالعلمىمبصرسالم اسماعيل مسعد هاجر191716

البحيرةالعلمىمبصرالدسونسى قطب المنعم عبد محمد عصام هبه191717

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد خالد وفاء191718

البحيرةالعلمىمبصرالبرلسى راغب محمد وفاء191719

البحيرةالعلمىمبصرموسى الحميد عبد احمد والء191720

البحيرةالعلمىمبصرالفيومى الحميد عبد سعد عيد يارا191721

البحيرةالعلمىمبصرفتيانى على ياسر ياسمين191722

البحيرةالعلمىمبصرقنديل منير ياسر ايه191723

البحيرةالعلمىمبصرالشخيبى ابراهيم محمد االء191724

البحيرةالعلمىمبصرالشاعر الغنى عبد محمد االء191725

البحيرةالعلمىمبصرالمكارم ابو الغنى عبد محمد امل191726

البحيرةالعلمىمبصرهالل محمد الغفار عبد محمد اسراء191727

البحيرةالعلمىمبصرالحوفى رشاد السيد حبيبه191728

البحيرةالعلمىمبصرحجازى الكريم عبد نبيل رحمه191729

البحيرةالعلمىمبصرعقده المنعم عبد احمد رفيده191730

البحيرةالعلمىمبصرالشيشينى ابراهيم محمد سلوان191731

البحيرةالعلمىمبصرخليفه محمد على شيماء191732

البحيرةالعلمىمبصرالفيومى حسن عادل صباح191733

البحيرةالعلمىمبصرالعال عبد احمد حسام ضحى191734

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم مبارك عصام عائشه191735

البحيرةالعلمىمبصرمتولى احمد محمد مجدى عال191736

البحيرةالعلمىمبصرالذغارى احمد سعيد احمد غاده191737

البحيرةالعلمىمبصرحافظ ابراهيم الفتاح عبد حافظ مريم191738

البحيرةالعلمىمبصرخلعه ابو سليمان عادل مريم191739

البحيرةالعلمىمبصرسنجر محمد حسنى محمد اسامه هللا منه191740

البحيرةالعلمىمبصرخضر منصور امين فكرى هللا منه191741

البحيرةالعلمىمبصرالشاعر فوقى محمد هللا منه191742

البحيرةالعلمىمبصرالسكرى شعبان ايمن نورا191743

البحيرةالعلمىمبصردرويش مبروك عمر سليمان ابتسام191744

البحيرةالعلمىمبصرحسن الفتاح عبد محمد مسعد اروا191745

البحيرةالعلمىمبصرمحمود جالل عادل اسراء191746

البحيرةالعلمىمبصرالحوفى حسين ياسين حسين اسراء191747

البحيرةالعلمىمبصرالشال على الخالق عبد رجب اسراء191748

البحيرةالعلمىمبصرنصر شعبان على رمضان اسراء191749

البحيرةالعلمىمبصرالجمل سعد سمير اسراء191750

البحيرةالعلمىمبصرماضى السيد عاطف اسراء191751

البحيرةالعلمىمبصرمرعى كامل احمد فتحى اسراء191752



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6936

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن615دمنهور/ ف

ن623دمنهور/ ف

ن567دمنهور/ ف

ن426دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن593دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن474دمنهور/ ف

راسبدمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن580دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثانالنموذجى دمنهور/  ف

ن357النموذجى دمنهور/  ف

ثانالنموذجى دمنهور/  ف

ثانالنموذجى دمنهور/  ف

ثانالنموذجى دمنهور/  ف

ن556النموذجى دمنهور/  ف

ن504النموذجى دمنهور/  ف

راسبالنموذجى دمنهور/  ف

ن454النموذجى دمنهور/  ف

راسبالنموذجى دمنهور/  ف

ن516النموذجى دمنهور/  ف

ن556النموذجى دمنهور/  ف

ن510النموذجى دمنهور/  ف

ن614النموذجى دمنهور/  ف

ن599النموذجى دمنهور/  ف

ن408النموذجى دمنهور/  ف

ن554النموذجى دمنهور/  ف

ن453النموذجى دمنهور/  ف

ثانالنموذجى دمنهور/  ف

ن425النموذجى دمنهور/  ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن624ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ن568ابوحمص/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6937

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

البحيرةالعلمىمبصربدر عامر يوسف المنعم عبد سعد اسماء191753

البحيرةالعلمىمبصرعثمان المقصود عبد هللا عبد اسماء191754

البحيرةالعلمىمبصرسليمان جمعه احمد جمعه اسماء191755

البحيرةالعلمىمبصرالعميرى صالح على عزاز اسماء191756

البحيرةالعلمىمبصرالقزاز احمد محمد جاد فريد اسماء191757

البحيرةالعلمىمبصرالعربى سعد مبروك كرم اسماء191758

البحيرةالعلمىمبصرحامد موسى اسماعيل االء191759

البحيرةالعلمىمبصرمرعى كامل احمد جمال االء191760

البحيرةالعلمىمبصرعمه ابو عطا محمد عطا االء191761

البحيرةالعلمىمبصرالشال على الخالق عبد على االء191762

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم الجواد عبد سعد محمد الشيماء191763

البحيرةالعلمىمبصرالنجار عبده محمود ربيع الهام191764

البحيرةالعلمىمبصرطه الفتاح عبد شوقى امل191765

البحيرةالعلمىمبصرالسبكى صبحى حامد اميره191766

البحيرةالعلمىمبصرمنسى ابراهيم الجواد عبد زايد اميره191767

البحيرةالعلمىمبصرمحمد احمد سمير اميره191768

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل حلمى اسماعيل اميمه191769

البحيرةالعلمىمبصرندا مجد الحميد عبد حمدان انغام191770

البحيرةالعلمىمبصراللقانى محمود احمد محمد انهار191771

البحيرةالعلمىمبصرتركى دسوقى العزيز عبد احمد ايه191772

البحيرةالعلمىمبصرالجندى اسماعيل العزيز عبد الشحات ايه191773

البحيرةالعلمىمبصرداود حسن سليمان رجب ايه191774

البحيرةالعلمىمبصرنصر شعبان على الحفيظ عبد ايه191775

البحيرةالعلمىمبصرالبسومى احمد ابراهيم عطيه ايه191776

البحيرةالعلمىمبصرعوض الحليم عبد عبده ايه191777

البحيرةالعلمىمبصربكر حسن جمعه حسن ايمان191778

البحيرةالعلمىمبصرداود حسن سليمان رجب ايمان191779

البحيرةالعلمىمبصرالخولى محد خميس محمد ايمان191780

البحيرةالعلمىمبصرمحمود الكريم عبد محمد محمد ايمان191781

البحيرةالعلمىمبصرالعطار ابراهيم محمد السيد حسناء191782

البحيرةالعلمىمبصرعشرى عوض ربيع داليا191783

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد الحميد عبد داليا191784

البحيرةالعلمىمبصرالعطار محمد القادر عبد نجاح داليا191785

البحيرةالعلمىمبصرمحمد سعيد محمد زكريا دعاء191786

البحيرةالعلمىمبصرالسيد محمد صبحى ابراهيم دنيا191787

البحيرةالعلمىمبصرالغنيمى صفوان حجازى هللا عبد دينا191788

البحيرةالعلمىمبصرمنصور الرؤف عبد الحليم عبد سالم ذكرى191789

البحيرةالعلمىمبصرجبريل ربه عبد رجب رحمه191790

البحيرةالعلمىمبصرعيسى جمعه العزيز عبد ممدوح ريهام191791

البحيرةالعلمىمبصرنصير عارف حسن الصغير محمد زينب191792

البحيرةالعلمىمبصرالصياد احمد الفتاح عبد خالد ساره191793

البحيرةالعلمىمبصرشريف اسماعيل سيد على سلمى191794
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ن544ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن538ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن451ابوحمص/ ف

ن629ابوحمص/ ف

ن494ابوحمص/ ف

ن543ابوحمص/ ف

ن617ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن558ابوحمص/ ف

ن547ابوحمص/ ف

ن396ابوحمص/ ف

ن432ابوحمص/ ف

ن569ابوحمص/ ف

ن388ابوحمص/ ف

ن559ابوحمص/ ف

ن436ابوحمص/ ف

ن523ابوحمص/ ف

ن567ابوحمص/ ف

ن562ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن505ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ن521ابوحمص/ ف

ن588ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن515ابوحمص/ ف

ن497ابوحمص/ ف

ن495ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن610ابوحمص/ ف

ن409ابوحمص/ ف

ن610ابوحمص/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرغازى المقصود عبد السيد سماء191795

البحيرةالعلمىمبصرسليمان محمد مصيلحى محمد سماح191796

البحيرةالعلمىمبصرسعد عطيه احمد فتحى سندس191797

البحيرةالعلمىمبصرعماره هللا عبد عباس ايهاب شمس191798

البحيرةالعلمىمبصرعوض احمد عباس احمد شيماء191799

البحيرةالعلمىمبصرالعمروسى العال عبد احمد حموده صفاء191800

البحيرةالعلمىمبصريحى الحليم عبد هللا عبد محمد ضحى191801

البحيرةالعلمىمبصرشبانه ابو السيد محمد كرم عزه191802

البحيرةالعلمىمبصرنصير عارف حسن الصغير محمد فاطمه191803

البحيرةالعلمىمبصرشكر احمد المنعم عبد ابراهيم مريم191804

البحيرةالعلمىمبصرماضى احمد قاسم الاله عبد منار191805

البحيرةالعلمىمبصرالجليل عبد شعبان الجليل عبد ماهر منار191806

البحيرةالعلمىمبصرالحفيظ عبد ناجى العاطى عبد منال191807

البحيرةالعلمىمبصرنايل توفيق العزيز عبد منور مى191808

البحيرةالعلمىمبصرشحاته محمد خليل محمد ندى191809

البحيرةالعلمىمبصربركات على محمد محمد نرمين191810

البحيرةالعلمىمبصرمهران احمد مهران نرمين191811

البحيرةالعلمىمبصرخطاب محمد رجب جمال نيره191812

البحيرةالعلمىمبصرعطا قدرى وائل نيفين191813

البحيرةالعلمىمبصرشهبه ابو السيد حامد سعد هاجر191814

البحيرةالعلمىمبصرعلى شحاته على طارق هاجر191815

البحيرةالعلمىمبصرغزى حسين الجواد عبد محمد هاجر191816

البحيرةالعلمىمبصرالرازق عبد محمود عبده محمد هاجر191817

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد رمضان وحيد هاجر191818

البحيرةالعلمىمبصرعيسى ابو احمد رمضان هناء191819

البحيرةالعلمىمبصرالمسيرى خليل ابراهيم فتحى ياسمين191820

البحيرةالعلمىمبصرشتا محمد محمد فاروق امنيه191821

البحيرةالعلمىمبصرمحمد على سالم محمد اميره191822

البحيرةالعلمىمبصرالسيد عبد عباس صبرى اهداء191823

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد شحاته صبرى ايه191824

البحيرةالعلمىمبصرسالم على رمضان محمد ايمان191825

البحيرةالعلمىمبصرادريس الحميد عبد على منصور ايمان191826

البحيرةالعلمىمبصرالسيد طه محمد احمد داليا191827

البحيرةالعلمىمبصرالمنعم عبد يونس ابراهيم ذوقه191828

البحيرةالعلمىمبصرالسيد رجب الحميد عبد فرحات رحمه191829

البحيرةالعلمىمبصرمحارب مسعود عادل ريهام191830

البحيرةالعلمىمبصرالخالق عبد العزيز عبد ممدوح ريهام191831

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد عوض صالح شرين191832

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى احمد المنعم عبد عمر فاطمه191833

البحيرةالعلمىمبصرحماده محمد المنعم عبد منار191834

البحيرةالعلمىمبصرسالمه محمود حسن هانى مها191835

البحيرةالعلمىمبصرغازى حميده الحميد عبد مى191836
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ن385ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن398ابوحمص/ ف

ن615ابوحمص/ ف

ن506ابوحمص/ ف

ن432ابوحمص/ ف

ن501ابوحمص/ ف

ن555ابوحمص/ ف

ن623ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن477ابوحمص/ ف

ن549ابوحمص/ ف

ن515ابوحمص/ ف

ن578ابوحمص/ ف

ن558ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن603ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن623ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن431ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ن486شيرى نعمت/ ف

ن404شيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ن546شيرى نعمت/ ف

ن461شيرى نعمت/ ف

ن441شيرى نعمت/ ف

راسبشيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ن607شيرى نعمت/ ف

ن574شيرى نعمت/ ف

ن452شيرى نعمت/ ف

ن462شيرى نعمت/ ف

ن523شيرى نعمت/ ف

ن447شيرى نعمت/ ف

راسبشيرى نعمت/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد السالم عبد عوض نعيمه191837

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم عطيه محمود الشحات نهله191838

البحيرةالعلمىمبصرالدايم عبد حسين حسن سعد نوال191839

البحيرةالعلمىمبصرالمولى عبد ابراهيم حامد نورهان191840

البحيرةالعلمىمبصررزق محمود قاسم محمود نورهان191841

البحيرةالعلمىمبصرالنوحى حماده محمد الحميد عبد وفاء191842

البحيرةالعلمىمبصرعيد ابو ابراهيم عمر ابراهيم اسماء191843

البحيرةالعلمىمبصرعبده الجليل عبد زاهر اسماء191844

البحيرةالعلمىمبصرالنقيب هللا فتح رزق عيد اسماء191845

البحيرةالعلمىمبصرفراج الشحات محمد فراج اسماء191846

البحيرةالعلمىمبصرعيسى ذكى سعد نبيل اسماء191847

البحيرةالعلمىمبصرالمشد منسى الجواد عبد محمد االء191848

البحيرةالعلمىمبصرطايل المعبود عبد حسن على امنيه191849

البحيرةالعلمىمبصرالجارحى احمد محمد محمود اميره191850

البحيرةالعلمىمبصرالمشد هللا عبد محمد شعبان ايمان191851

البحيرةالعلمىمبصرجاهين الهادى عبد على الرافع عبد ايمان191852

البحيرةالعلمىمبصرمتولى محمد احمد ايه191853

البحيرةالعلمىمبصرمنيسى احمد احمد سامى ايه191854

البحيرةالعلمىمبصرالبشبيشى احمد محمد الدين عالء ايه191855

البحيرةالعلمىمبصرزبادى محمد الحميد عبد محمد جهاد191856

البحيرةالعلمىمبصرجعفر على السيد رمضان حنان191857

البحيرةالعلمىمبصرتقيشم محمد ابراهيم عوض داليا191858

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم الكريم عبد يونس محمود دنيا191859

البحيرةالعلمىمبصرحسين يوسف طه احمد رانيا191860

البحيرةالعلمىمبصرالبرلسى هللا فتح رجب محمد رباب191861

البحيرةالعلمىمبصرحمره ابو ابراهيم الفتوح ابو ابراهيم رحمه191862

البحيرةالعلمىمبصرالبشبيشى احمد محمد الدين عالء روان191863

البحيرةالعلمىمبصرعاصى احمد محمود حسن ريهام191864

البحيرةالعلمىمبصرسعد الرحمن عبد محمود سعد ريهام191865

البحيرةالعلمىمبصردنيا ابو رمضان سعيد ابراهيم زينب191866

البحيرةالعلمىمبصرصقر على مرشدى محمد محمد زينب191867

البحيرةالعلمىمبصرالمشد محمد محمد سعيد ساره191868

البحيرةالعلمىمبصرعامر حسين الهادى عبد هشام سالمه191869

البحيرةالعلمىمبصرالجمال محمود احمد محمود سماح191870

البحيرةالعلمىمبصرالغنيمى هللا عبد حامد محسن محمد سهيله191871

البحيرةالعلمىمبصرجميعى محمد حامد الناصر عبد شيماء191872

البحيرةالعلمىمبصرمتولى محمد سعيد هانى صباح191873

البحيرةالعلمىمبصرجميل ابو محمد حلمى محمد عبير191874

البحيرةالعلمىمبصرالشبكى المجيد عبد محمد ربيع عزه191875

البحيرةالعلمىمبصرالنجاه ابو محمد احمد احمد عال191876

البحيرةالعلمىمبصراحمد نعيم العزيز عبد عباس علياء191877

البحيرةالعلمىمبصرمنيسى بسيونى عمر اشرف فاطمه191878
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ن535شيرى نعمت/ ف

ن422شيرى نعمت/ ف

ن494شيرى نعمت/ ف

ثانشيرى نعمت/ ف

ن517شيرى نعمت/ ف

ن559شيرى نعمت/ ف

ن595بسنتواى/ ف

ن444بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن405بسنتواى/ ف

ن459بسنتواى/ ف

ن499بسنتواى/ ف

ن365بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن578بسنتواى/ ف

ن546بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن357بسنتواى/ ف

ن639بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن465بسنتواى/ ف

ن549بسنتواى/ ف

ن607بسنتواى/ ف

ن570بسنتواى/ ف

ن445بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن514بسنتواى/ ف

ن530بسنتواى/ ف

ن511بسنتواى/ ف

ن486بسنتواى/ ف

ن455بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن418بسنتواى/ ف

ن581بسنتواى/ ف

ن439بسنتواى/ ف

ن454بسنتواى/ ف

ن508بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن589بسنتواى/ ف

ن448بسنتواى/ ف

ن472بسنتواى/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرطايل فهيم فريج خالد فاطمه191879

البحيرةالعلمىمبصرخضر مصطفى احمد عبيد مريهان191880

البحيرةالعلمىمبصردنيا ابو محمد العليم عبد صبحى منار191881

البحيرةالعلمىمبصرجادو هللا فتح محمد هللا فتح منار191882

البحيرةالعلمىمبصرتقيشم عيد سعفان محمد منار191883

البحيرةالعلمىمبصرزهران محمد فتحى فوزى سعيد هللا منه191884

البحيرةالعلمىمبصرمنيسى احمد هندى ممدوح هللا منه191885

البحيرةالعلمىمبصريونس هللا عبد منصور هللا عبد منى191886

البحيرةالعلمىمبصرعثمان جميل محمد حمدى منيره191887

البحيرةالعلمىمبصرالداهش عباده السيد محمد ندى191888

البحيرةالعلمىمبصرجرامون فرج احمد خالد نهال191889

البحيرةالعلمىمبصربسيونى مبروك سالمه نهال191890

البحيرةالعلمىمبصرالمنوفى محمد محروس محمد نوره191891

البحيرةالعلمىمبصرزرد ابو المجيد عبد محمود جمال نورهان191892

البحيرةالعلمىمبصرالشبكى الحميد عبد السيد محمد نورهان191893

البحيرةالعلمىمبصرتركى رمضان على محمد نورهان191894

البحيرةالعلمىمبصرغازى احمد مغازى كرم هبه191895

البحيرةالعلمىمبصرالبشبيشى احمد محمد الدين عالء هدير191896

البحيرةالعلمىمبصرعنتر ابراهيم كامل سعيد هند191897

البحيرةالعلمىمبصرالجالى عيد محمد على هند191898

البحيرةالعلمىمبصربقوش السيد محمد الوردانى ورده191899

البحيرةالعلمىمبصرشعيب عوض هللا عبد يونس حمدى وفاء191900

البحيرةالعلمىمبصرالدفراوى الرازق عبد مرضى وفاء191901

البحيرةالعلمىمبصررى الشابو محمد رجب اسماء191902

البحيرةالعلمىمبصردنيا ابو محمد محمود الاله عبد محمد اسماء191903

البحيرةالعلمىمبصرحسان حسن حافظ حسان اسراء191904

البحيرةالعلمىمبصرسليمان الطاهر صالح اسراء191905

البحيرةالعلمىمبصرنمر على السيد على اسراء191906

البحيرةالعلمىمبصرالفقى سعد ابراهيم سعد امانى191907

البحيرةالعلمىمبصرسعد عمر سعد ماهر اميره191908

البحيرةالعلمىمبصرالبوهى محمود رمضان خالد ايمان191909

البحيرةالعلمىمبصرعلى الجليل عبد القادر عبد عبده ايمان191910

البحيرةالعلمىمبصرالخطيب محمود العزيز عبد محمد ايمان191911

البحيرةالعلمىمبصربديوى على محمد ايمان191912

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد الرازق عبد اشرف ايه191913

البحيرةالعلمىمبصرسعد عمر سعد ماهر ايه191914

البحيرةالعلمىمبصرالغرباوى احمد محمود محمد ايه191915

البحيرةالعلمىمبصرشعبان على محمد حسن جهاد191916

البحيرةالعلمىمبصرعبيد احمد ابراهيم خلود191917

البحيرةالعلمىمبصرعمار محمود شحاته ممدوح داليا191918

البحيرةالعلمىمبصرالنور ابو محمد صباح العزيز عبد دينا191919

البحيرةالعلمىمبصرالنور ابو محمود احمد مجدى رانيا191920
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ن607بسنتواى/ ف

ن535بسنتواى/ ف

راسببسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن556بسنتواى/ ف

راسببسنتواى/ ف

ن520بسنتواى/ ف

ن581بسنتواى/ ف

ن454بسنتواى/ ف

ن402بسنتواى/ ف

ن538بسنتواى/ ف

ن452بسنتواى/ ف

ن452بسنتواى/ ف

ن523بسنتواى/ ف

ن429بسنتواى/ ف

ن570بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن630بسنتواى/ ف

ن469بسنتواى/ ف

ن430بسنتواى/ ف

راسببسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن604بسنتواى/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن437نصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن426نصرهللا/ ف

ن455نصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ن406نصرهللا/ ف

ن503نصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن496نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرعبيد محمد العال عبد محمود رحمه191921

البحيرةالعلمىمبصرموسى حامد محمد رغده191922

البحيرةالعلمىمبصرحجازى محمد الحليم عبد السالم عبد رفيده191923

البحيرةالعلمىمبصرروحه شيخ السيد ايوب عبده رندا191924

البحيرةالعلمىمبصرالخاللى محمد موسى مرسى ريهام191925

البحيرةالعلمىمبصرشادى ابو محمد امين حسن زهراء191926

البحيرةالعلمىمبصرعبيد الحميد عبد ابراهيم السيد زينب191927

البحيرةالعلمىمبصررامون ابو ناجى فوزى عيد ساره191928

البحيرةالعلمىمبصرطعيمه احمد سعد سمر191929

البحيرةالعلمىمبصراحمد موسى الناصر عبد صابر فاطمه191930

البحيرةالعلمىمبصرحمزه الحفيظ عبد محمد خالد منار191931

البحيرةالعلمىمبصرالنمر فوزى محمود هللا منه191932

البحيرةالعلمىمبصرنمر قطب هللا عبد محمد منى191933

البحيرةالعلمىمبصرسالم محمد عثمان زكريا هند191934

البحيرةالعلمىمبصرالغرباوى محمد يوسف سعيد هند191935

البحيرةالعلمىمبصرطعيمه احمد احمد نبيه هند191936

البحيرةالعلمىمبصرحسين محمد الحليم عبد حسين اروى191937

البحيرةالعلمىمبصرموسى الحميد عبد محمد عباس السيد اسراء191938

البحيرةالعلمىمبصرخليفه محمود هللا عبد انور اسراء191939

البحيرةالعلمىمبصرحسن السيد طاهر الفتاح عبد اسراء191940

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد محمود عيد اسراء191941

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد صابر محمد اسراء191942

البحيرةالعلمىمبصرالخولى محمد حمدى محمود اسراء191943

البحيرةالعلمىمبصرالطويل على حسن احمد اسماء191944

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد جلهوم ابراهيم جلهوم اسماء191945

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم خيرى محمد حصافى اسراء191946

البحيرةالعلمىمبصركحكه رزق مصطفى رزق اسماء191947

البحيرةالعلمىمبصرغريب محمد السيد سامى اسماء191948

البحيرةالعلمىمبصرعبده محمد احمد صبرى اسماء191949

البحيرةالعلمىمبصرمحمد عيسى السيد طه اسماء191950

البحيرةالعلمىمبصرعماره المقصود عبد حامد كرم اسماء191951

البحيرةالعلمىمبصرعيسى على شعبان محمد اسماء191952

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الخالق عبد مصطفى اسماء191953

البحيرةالعلمىمبصرجعفر على محمود منصور اسماء191954

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم حجاج العزيز عبد يسرى اسماء191955

البحيرةالعلمىمبصرحسن دسوقى سمير محمود اشرقت191956

البحيرةالعلمىمبصرعقاب سعد ابراهيم ابراهيم االء191957

البحيرةالعلمىمبصرزيدان السيد محمد السيد االء191958

البحيرةالعلمىمبصرسالمه الحميد عبد سعيد هللا عبد االء191959

البحيرةالعلمىمبصرالكردى على غازى محمد غازى االء191960

البحيرةالعلمىمبصرالمنشاوى حامد احمد المنشاوى الشيماء191961

البحيرةالعلمىمبصرسلومه محمد سلومه ناجى امانى191962
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راسبنصرهللا/ ف

ن511نصرهللا/ ف

ن601نصرهللا/ ف

ن594نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ن541نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن540نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن465الدوار كفر/ ف

ن514الدوار كفر/ ف

ن514الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن523الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن429الدوار كفر/ ف

ن466الدوار كفر/ ف

ن397الدوار كفر/ ف

ن373الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن465الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن422الدوار كفر/ ف

ن521الدوار كفر/ ف

ن423الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن446الدوار كفر/ ف

ن556الدوار كفر/ ف

ن540الدوار كفر/ ف

ن460الدوار كفر/ ف
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البحيرةالعلمىمبصراالقرع يونس هللا عبد حسن امل191963

البحيرةالعلمىمبصرجعفر على محمود محمود امل191964

البحيرةالعلمىمبصرمبروك ابراهيم جمال احمد اميره191965

البحيرةالعلمىمبصرخميس السعيد محمد احمد اميره191966

البحيرةالعلمىمبصرالحداد على محمد على ايمن اميره191967

البحيرةالعلمىمبصرحبيبه المطلب عبد محمد عادل اميره191968

البحيرةالعلمىمبصرالعسكرى يوسف قطب فرحان اميره191969

البحيرةالعلمىمبصرسلومه محمد سلومه محمد اميره191970

البحيرةالعلمىمبصراالشول اسماعيل العزيز عبد اسماعيل اميمه191971

البحيرةالعلمىمبصريوسف العااطى عبد الجواد عبد رمضان انجى191972

البحيرةالعلمىمبصرفايد محمد الحميد عبد رشاد ايمان191973

البحيرةالعلمىمبصرحسين ابراهيم الرسول عبد عرفه ايمان191974

البحيرةالعلمىمبصرمحمود الفتوح ابو محمود ماهر ايمان191975

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد الحليم عبد محمد ايمان191976

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد على محمد ايمان191977

البحيرةالعلمىمبصرالدالش الجواد عبد موسى حموده هللا ايه191978

البحيرةالعلمىمبصررضوان صبرى محمد ايمن ايه191979

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد محمود محمد حسن ايه191980

البحيرةالعلمىمبصررمضان الحليم عبد حسنى ايه191981

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى الرحيم عبد السالم عبد محمد ايه191982

البحيرةالعلمىمبصردغيدى محمد عطيه محمد ايه191983

البحيرةالعلمىمبصربكر الرحمن عبد السالم عبد ابراهيم جهاد191984

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد على احمد سيد على جهاد191985

البحيرةالعلمىمبصرسيد عمران سيد عمر جهاد191986

البحيرةالعلمىمبصرشريف يوسف هالل سامح حسناء191987

البحيرةالعلمىمبصرالديب منصور السالم عبد رمضان حسناء191988

البحيرةالعلمىمبصرمحمد انور سعيد انور خلود191989

البحيرةالعلمىمبصرنصير محمد عمر نصير داليا191990

البحيرةالعلمىمبصرخميس طلبه الستار عبد دعاء191991

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد حسين ابراهيم دنيا191992

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم فتحى ابراهيم مهدى دنيا191993

البحيرةالعلمىمبصرغازى ابو سالم حنفى مطراوى الدين حسام دنيا191994

البحيرةالعلمىمبصرسعيد ابراهيم فايز سامى دينا191995

البحيرةالعلمىمبصرالحداد محمد محمود محمد دينا191996

البحيرةالعلمىمبصرحماد راغب العليم عبد مسعود دينا191997

البحيرةالعلمىمبصرعلى قطب محروس رمضان رحاب191998

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد خميس اللطيف عبد رحمه191999

البحيرةالعلمىمبصرخميس السالم عبد محمد هللا عبد رحمه192000

البحيرةالعلمىمبصرعلى المنعم عبد ابراهيم محمد رحمه192001

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد سعد شندى محمد رحمه192002

البحيرةالعلمىمبصررضوان محمد على على احمد رضوى192003

البحيرةالعلمىمبصراالبيارى مصطفى جمعه حسام روان192004
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ن593الدوار كفر/ ف

ن533الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن405الدوار كفر/ ف

ن584الدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ن466الدوار كفر/ ف

ن459الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن534الدوار كفر/ ف

ن575الدوار كفر/ ف

ن578الدوار كفر/ ف

ن593الدوار كفر/ ف

ن570الدوار كفر/ ف

ن595الدوار كفر/ ف

ن544الدوار كفر/ ف

ن603الدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ن425الدوار كفر/ ف

ن569الدوار كفر/ ف

ن502الدوار كفر/ ف

ن436الدوار كفر/ ف

ن571الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن430الدوار كفر/ ف

ن621الدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ن462الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن396الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن413الدوار كفر/ ف

ن592الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن388الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرسالم على امين سامى روان192005

البحيرةالعلمىمبصرغانم العزيز عبد محمد محمد روان192006

البحيرةالعلمىمبصرخليل ابراهيم ربيع رضا ريهام192007

البحيرةالعلمىمبصرحمزه العيسوى السيد محمد ريهام192008

البحيرةالعلمىمبصرجادو حموده حسن محمد زينب192009

البحيرةالعلمىمبصرالشيمى قطب احمد اسامه ساره192010

البحيرةالعلمىمبصرطايل غريب اللطيف عبد رياض ساره192011

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد احمد خميس عزام ساره192012

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد السيد معوض سحر192013

البحيرةالعلمىمبصرالجهمى القادر عبد فرج يسرى سلمى192014

البحيرةالعلمىمبصراحمد ابراهيم جمال ابراهيم سلوى192015

البحيرةالعلمىمبصرمرغنى محمد على عادل سمر192016

البحيرةالعلمىمبصرالنفراوى العاطى عبد محمد عاطف سمر192017

البحيرةالعلمىمبصرالقادوس العزيز عبد حسنى عامر سمر192018

البحيرةالعلمىمبصرالخراشى رمضان محمد رمضان سميه192019

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد يونس اسامه سندس192020

البحيرةالعلمىمبصرجنيدى القادر عبد محمد مدحت سهيله192021

البحيرةالعلمىمبصرمحمود اللطيف عبد محمود سوزان192022

البحيرةالعلمىمبصرخضر مراد محمد ذكى محمد سوهندا192023

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد مبروك العزيزى شيرين192024

البحيرةالعلمىمبصرالنويهى ابراهيم سعد سعد شمس192025

البحيرةالعلمىمبصرحسن المجيد عبد جمعه المجيد عبد شوق192026

البحيرةالعلمىمبصرانيس العزيز عبد السيد شيماء192027

البحيرةالعلمىمبصرالبنا على انور شيماء192028

البحيرةالعلمىمبصرالرحيم عبد الحميد عبد حسين جالل شيماء192029

البحيرةالعلمىمبصرمرعى سليمان محمد سليمان عائشه192030

البحيرةالعلمىمبصرخطوه ابو السيد المولى عبد صبرى عائشه192031

البحيرةالعلمىمبصرجاد اسماعيل محمد عماد عائشه192032

البحيرةالعلمىمبصردحريج عبده العاطى عبد محمد عائشه192033

البحيرةالعلمىمبصرصفيه ابو حسن محمد حسان عزه192034

البحيرةالعلمىمبصرعلى المنعم عبد ابراهيم حسن عزه192035

البحيرةالعلمىمبصرحبيب سعد سعيد نجاح الزهراء فاطمه192036

البحيرةالعلمىمبصرالسعودى عبده عسران سعد فاطمه192037

البحيرةالعلمىمبصرالفولى محمد على مصطفى على فاطمه192038

البحيرةالعلمىمبصرمحمود توفيق الدين عز محمد فاطمه192039

البحيرةالعلمىمبصرقدح احمد الحليم عبد مروه192040

البحيرةالعلمىمبصرمتولى الحميد عبد شوقى مروه192041

البحيرةالعلمىمبصرامبارك سعد امبارك سعد مريم192042

البحيرةالعلمىمبصرغانم يوسف فاروق محمد مريم192043

البحيرةالعلمىمبصروريده محمد على ضيف منار192044

البحيرةالعلمىمبصرمحمد قطب حسن قطب منار192045

البحيرةالعلمىمبصرالجمل النبى عبد الفتاح عبد الدين عماد هللا منه192046
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ن531الدوار كفر/ ف

ن565الدوار كفر/ ف

ن395الدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ن411الدوار كفر/ ف

ن406الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن409الدوار كفر/ ف

ن411الدوار كفر/ ف

ن553الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن544الدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ن492الدوار كفر/ ف

ن412الدوار كفر/ ف

ن391الدوار كفر/ ف

ن583الدوار كفر/ ف

ن406الدوار كفر/ ف

ن590الدوار كفر/ ف

ن539الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن572الدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ن629الدوار كفر/ ف

ن480الدوار كفر/ ف

ن571الدوار كفر/ ف

ن596الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن610الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن395الدوار كفر/ ف

ن363الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن512الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن580الدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ن368الدوار كفر/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرالشيخ احمد النبى عبد هانى مياده192047

البحيرةالعلمىمبصرهنيدى محمد الوهاب عبد ممدوح نانسى192048

البحيرةالعلمىمبصرمرزوق حسين محمد احمد ناهد192049

البحيرةالعلمىمبصرمحمد توفيق رشيد ايمن نجالء192050

البحيرةالعلمىمبصرالنمر حسن السعيد محمد طه ندا192051

البحيرةالعلمىمبصررشوان ناجى غريب محمد ندى192052

البحيرةالعلمىمبصرصباح يوسف سعد يوسف ندى192053

البحيرةالعلمىمبصرالجزار عبده المقصود عبد محسن نهال192054

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد الغنى عبد محمد خيرى نهى192055

البحيرةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد خميس نصر نوال192056

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى الوهاب عبد مصطفى خميس الهدى نور192057

البحيرةالعلمىمبصرعيد محمد السيد اسامه نورا192058

البحيرةالعلمىمبصرالبيهى محمد عثمان سعيد نورا192059

البحيرةالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد محمد احمد نورهان192060

البحيرةالعلمىمبصرالهادى عبد احمد محمود احمد نورهان192061

البحيرةالعلمىمبصرخفاجه ذكى السيد اشرف نورهان192062

البحيرةالعلمىمبصرالجزار حسن احمد جابر نورهان192063

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى خيرى محمد خالد نورهام192064

البحيرةالعلمىمبصرمرسى الفتاح عبد محمد الونيس عبد نورهان192065

البحيرةالعلمىمبصرعبيد عياد الغنى عبد هللا فتح نورهان192066

البحيرةالعلمىمبصرمحمد على مسعود رضا هاجر192067

البحيرةالعلمىمبصرسريه ابو محمد طه شوكت محمد هاجر192068

البحيرةالعلمىمبصرالديب محمد عبده محمد هاجر192069

البحيرةالعلمىمبصرالدمنهورى حسين العزيز عبد صالح هاله192070

البحيرةالعلمىمبصرعقل ابراهيم محمد احمد محمد هاله192071

البحيرةالعلمىمبصرمحمد حبيب ابراهيم شحاته هدى192072

البحيرةالعلمىمبصررجب هللا عبد عماد هدى192073

البحيرةالعلمىمبصرخليل محمد خميس هدير192074

البحيرةالعلمىمبصرالمراسى مصطفى احمد محمد هدير192075

البحيرةالعلمىمبصرخطاب على ابراهيم خميس جمعه هناء192076

البحيرةالعلمىمبصرعيسى ابو محمد فتحى سرور والء192077

البحيرةالعلمىمبصرعلى زيد ابو على احمد ياسمين192078

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد ياسمين192079

البحيرةالعلمىمبصرمحمد على سعيد السيد ياسمين192080

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد احمد محمد حسن ياسمين192081

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل اسماعيل شعبان ياسمين192082

البحيرةالعلمىمبصرالديب منصور محمد شعبان نورهان192083

البحيرةالعلمىمبصرالربيعى محمد العظيم عبد ياسر اسماء192084

البحيرةالعلمىمبصردويدار السيد حسن عبده حنان192085

البحيرةالعلمىمبصرمسعود الرازق عبد فؤاد ريهام192086

البحيرةالعلمىمبصرعزب عوض خميس جمال زينب192087

البحيرةالعلمىمبصرالشنديدى على محمد الباسط عبد ساره192088
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ن418الدوار كفر/ ف

ن575الدوار كفر/ ف

ن543الدوار كفر/ ف

ن545الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن386الدوار كفر/ ف

ن461الدوار كفر/ ف

متخلفالدوار كفر/ ف

ن469الدوار كفر/ ف

ن439الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن490الدوار كفر/ ف

ن519الدوار كفر/ ف

ن524الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن394الدوار كفر/ ف

ن413الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن620الدوار كفر/ ف

ن422الدوار كفر/ ف

ن474الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن549الدوار كفر/ ف

ن443الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن383الدوار كفر/ ف

ن393الدوار كفر/ ف

ن461الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن606الدوار كفر/ ف

ن513الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن598الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن503الصديق ابوبكر/ ف

ن492الصديق ابوبكر/ ف

ن462الصديق ابوبكر/ ف

ثانالصديق ابوبكر/ ف

ثانالصديق ابوبكر/ ف
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البحيرةالعلمىمبصربحيرى موسى العاطى عبد خميس شيماء192089

البحيرةالعلمىمبصرهالل محمد الدين محيى عزت لطيفه192090

البحيرةالعلمىمبصرمرعى المقصود عبد محمد هللا عبد مروه192091

البحيرةالعلمىمبصرمنسى مسعود فرج قناوى نورا192092

البحيرةالعلمىمبصرهللا عطا على احمد عصام هبه192093

البحيرةالعلمىمبصرالعدب ابو ابراهيم بسيونى اسراء192094

البحيرةالعلمىمبصرادم محمد محمد جمال اسراء192095

البحيرةالعلمىمبصرالشامى احمد على صالح اسراء192096

البحيرةالعلمىمبصرالزمرانى على العزيز عبد محمد اسراء192097

البحيرةالعلمىمبصرطه اسماعيل احمد احمد ايمان192098

البحيرةالعلمىمبصرالنجار محمد بكر رمضان ايمان192099

البحيرةالعلمىمبصرعلوه محمد الغنى عبد سعيد ايمان192100

البحيرةالعلمىمبصرعطيه بسيونى محمد سليم ايمان192101

البحيرةالعلمىمبصرالقبانى احمد محمد محمد ايمان192102

البحيرةالعلمىمبصرحبيب احمد محمد محمود ايمان192103

البحيرةالعلمىمبصرالخويسكى القوى عبد يوسف همام ايمان192104

البحيرةالعلمىمبصرسعد اسماعيل على اسماعيل اروى192105

البحيرةالعلمىمبصرصديق محمد احمد سيد على اسماء192106

البحيرةالعلمىمبصرهديبه ابو محمد محمد محمد امانى192107

البحيرةالعلمىمبصرزبادى الجواد عبد المجيد عبد عوض امنيه192108

البحيرةالعلمىمبصرحموده على ابراهيم سامى هللا ايه192109

البحيرةالعلمىمبصررجب بسيونى محمد الحميد عبد ايه192110

البحيرةالعلمىمبصرالجندى محمد محمد ممدوح ايه192111

البحيرةالعلمىمبصربكر ابو مبروك صبرى حبيبه192112

البحيرةالعلمىمبصرايوب هللا عبد طه محمد حبيبه192113

البحيرةالعلمىمبصرقنديل محمد ابراهيم سليمان حنان192114

البحيرةالعلمىمبصرعيسى الغفار عبد الرحمن عبد ياسر دنيا192115

البحيرةالعلمىمبصرزغلول رشوان رزق ابراهيم دينا192116

البحيرةالعلمىمبصرهيبه هللا عبد العابدين زين هللا عبد دينا192117

البحيرةالعلمىمبصرالنقيب احمد محمود رمضان رحاب192118

البحيرةالعلمىمبصرشمخ السالم عبد على ايمن روان192119

البحيرةالعلمىمبصرالشريف احمد السيد المجيد عبد رفيدا192120

البحيرةالعلمىمبصرالصايم على هليل عيد نبيل ريهام192121

البحيرةالعلمىمبصرسراج الكومى فوزى سامح زينب192122

البحيرةالعلمىمبصرقوره ابو اسماعيل محمود محمود ساره192123

البحيرةالعلمىمبصرعيسى احمد هللا عبد شوقى سهيله192124

البحيرةالعلمىمبصرخالد محمود العباس ابو ابراهيم شروق192125

البحيرةالعلمىمبصرحسن فتحى محمود مرضى صفاء192126

البحيرةالعلمىمبصرقشقوش على سليمان صبحى عفاف192127

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد حامد شحاته حامد فاطمه192128

البحيرةالعلمىمبصرالخولى مرعى زيد ابو مرعى مروه192129

البحيرةالعلمىمبصرالدخاخنى ابراهيم محمد احمد هللا منه192130
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راسبالصديق ابوبكر/ ف

ن599الصديق ابوبكر/ ف

ن394الصديق ابوبكر/ ف

راسبالصديق ابوبكر/ ف

ن496الصديق ابوبكر/ ف

ن580شبراخيت/ ف

ن605شبراخيت/ ف

متخلفشبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

راسبشبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن501شبراخيت/ ف

ن538شبراخيت/ ف

ن380شبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن588شبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن446شبراخيت/ ف

ن524شبراخيت/ ف

ن410شبراخيت/ ف

ن412شبراخيت/ ف

ن405شبراخيت/ ف

ن517شبراخيت/ ف

راسبشبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن429شبراخيت/ ف

ن422شبراخيت/ ف

ن528شبراخيت/ ف

ن428شبراخيت/ ف

ن453شبراخيت/ ف

ن382شبراخيت/ ف

ن408شبراخيت/ ف

راسبشبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن469شبراخيت/ ف

راسبشبراخيت/ ف

ن625شبراخيت/ ف

ن551شبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن495شبراخيت/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرجوده الفتاح عبد حسين محمد نجاه192131

البحيرةالعلمىمبصرحديفه الدين زين مبروك الدين زين ندا192132

البحيرةالعلمىمبصرجلبط عطافى حسانين المجيد عبد نورهان192133

البحيرةالعلمىمبصرالصايم فرج الهادى عبد فؤاد هاجر192134

البحيرةالعلمىمبصرجويد كامل حامد محمد هاجر192135

البحيرةالعلمىمبصرفرج محمد محمود احمد هللا هبه192136

البحيرةالعلمىمبصرالنجار السيد جويده رمضان هبه192137

البحيرةالعلمىمبصرنصير حسن محمد سامى اسراء192138

البحيرةالعلمىمبصرالشوربجى محمد رمضان محمد اسماء192139

البحيرةالعلمىمبصرغباشى يوسف هللا عبد يوسف اسماء192140

البحيرةالعلمىمبصراالسكندرانى احمد ابراهيم السعيد االء192141

البحيرةالعلمىمبصرهيبه على اسماعيل على االء192142

البحيرةالعلمىمبصرسرور دسوقى ابراهيم محمد االء192143

البحيرةالعلمىمبصرالشوربجى ابراهيم الغفار عبد سعد امانى192144

البحيرةالعلمىمبصرالجناينى محمد احمد اشرف ايه192145

البحيرةالعلمىمبصربيوض ابراهيم محمد السيد ايه192146

البحيرةالعلمىمبصرهيبه خليفه دياب المنعم عبد بسمله192147

البحيرةالعلمىمبصرصقر محمد توفيق سعيد جهاد192148

البحيرةالعلمىمبصرقطب الكومى شوقى جهاد192149

البحيرةالعلمىمبصرالرازق عبد احمد نبيل دينا192150

البحيرةالعلمىمبصرهيبه خليفه دياب خالد زينب192151

البحيرةالعلمىمبصربدوى ابراهيم بدوى ساره192152

البحيرةالعلمىمبصرالعرجاوى احمد محمد محمد سهيال192153

البحيرةالعلمىمبصرالجناينى محمد احمد صبرى شيماء192154

البحيرةالعلمىمبصرالخشب ابو السيد المنعم عبد الهمام مريم192155

البحيرةالعلمىمبصرالبنا هللا جاد الرازق عبد رضا مها192156

البحيرةالعلمىمبصرشلتوت حسن على عادل مى192157

البحيرةالعلمىمبصربدر محمد الكومى محمد نهاد192158

البحيرةالعلمىمبصرسمانه ابراهيم ابراهيم محمد نهال192159

البحيرةالعلمىمبصريونس يوسف السيد ابراهيم نهى192160

البحيرةالعلمىمبصرعماره المقصود عبد جمعه سامى نورهان192161

البحيرةالعلمىمبصرالقونى اسماعيل شرف رجب هبه192162

البحيرةالعلمىمبصرالكعبارى مبروك التواب عبد عمرو ياسمين192163

البحيرةالعلمىمبصرخطاب صديق محمود حمدى اسماء192164

البحيرةالعلمىمبصرزهره ابو كامل حلمى احمد اسماء192165

البحيرةالعلمىمبصرسليمان طه محمد رجب اسماء192166

البحيرةالعلمىمبصرغنيم محمد ابراهيم محمد اسماء192167

البحيرةالعلمىمبصرغزى ابراهيم احمد ابراهيم اسراء192168

البحيرةالعلمىمبصرعاشور محمود حامد محمود اسراء192169

البحيرةالعلمىمبصرعطيه خليل المقصود عبد محمود اسراء192170

البحيرةالعلمىمبصرشهاوى رزق الفتاح عبد محمد اسراء192171

البحيرةالعلمىمبصرالمزين سليمان المجيد عبد هانى اسراء192172
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ثانشبراخيت/ ف

ن595شبراخيت/ ف

راسبشبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

راسبشبراخيت/ ف

راسبشبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن502بشر محلة/ ف

ن572بشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ن419بشر محلة/ ف

ن592بشر محلة/ ف

ن505بشر محلة/ ف

ن592بشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ن551بشر محلة/ ف

ن415بشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ن393بشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ن502بشر محلة/ ف

راسببشر محلة/ ف

ن588بشر محلة/ ف

ن453بشر محلة/ ف

ن436بشر محلة/ ف

ن511بشر محلة/ ف

ن590بشر محلة/ ف

ن495بشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ن464لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن487لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن452لقانة/ ف

ن411لقانة/ ف

ن608لقانة/ ف

ن626لقانة/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرالمزين سليمان المجيد عبد الفتاح عبد اميره192173

البحيرةالعلمىمبصرحسين كسبان حسن محروس اميره192174

البحيرةالعلمىمبصرحموده ابراهيم سعد محمد اميره192175

البحيرةالعلمىمبصرغزالن الغفار عبد امين محمد اميره192176

البحيرةالعلمىمبصرالشريف محمد حسن رمضان االء192177

البحيرةالعلمىمبصرعباس محمد الفتوح ابو صالح االء192178

البحيرةالعلمىمبصرعطيه خليل المقصود عبد عاطف االء192179

البحيرةالعلمىمبصرالعجوان ابراهيم الستار عبد كمال ايمان192180

البحيرةالعلمىمبصررحومه محمد مشحوت جابر ايمان192181

البحيرةالعلمىمبصرجامده على موسى محمد ايمان192182

البحيرةالعلمىمبصرعبده احمد هللا فتح هللا عبد ايناس192183

البحيرةالعلمىمبصرغزى ابراهيم احمد ابراهيم ايه192184

البحيرةالعلمىمبصرحجاج ابراهيم هللا عبد ابراهيم ايه192185

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد داود احمد سيد محمد ايه192186

البحيرةالعلمىمبصربرانيه قطب السميع عبد الفتاح عبد ايه192187

البحيرةالعلمىمبصرطه سعد العزجالنى محمد بسنت192188

البحيرةالعلمىمبصرعاشور محمد المنعم عبد دسوقى جهاد192189

البحيرةالعلمىمبصرغراره ابو الشناوى احمد مجدى تسنيم192190

البحيرةالعلمىمبصرعامر حسن حسن اللطيف عبد حنان192191

البحيرةالعلمىمبصرالنجار الحميد عبد محمد خالد خلود192192

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ محمد عاطف محمود دعاء192193

البحيرةالعلمىمبصرسالمه ابراهيم شعبان سامى دينا192194

البحيرةالعلمىمبصريعقوب الصافى عطيه شريف دينا192195

البحيرةالعلمىمبصرالشرمه على دسوقى بكر روضه192196

البحيرةالعلمىمبصرالسعدنى يوسف فتحى نصر رحمه192197

البحيرةالعلمىمبصرسالمه محمد يوسف خالد رواء192198

البحيرةالعلمىمبصرالشريف الوهاب عبد رجب محمود ساره192199

البحيرةالعلمىمبصرسالمه السيد سالمه السيد سهيله192200

البحيرةالعلمىمبصرالشيخه محروس رمضان ايمن سهيله192201

البحيرةالعلمىمبصربركات محمد محمد هللا عبد سهيله192202

البحيرةالعلمىمبصراالنصارى السيد يسرى عمرو شمس192203

البحيرةالعلمىمبصرجمده عباس كامل الفتاح عبد شيماء192204

البحيرةالعلمىمبصرالفقى اسماعيل على هللا عبد عبير192205

البحيرةالعلمىمبصرالشرمه محمد احمد اشرف فاطمه192206

البحيرةالعلمىمبصرامين ربه عبد احمد احمد فاطمه192207

البحيرةالعلمىمبصرسالم المنعم عبد الفتاح عبد ياسر الزهراء فاطمه192208

البحيرةالعلمىمبصرالمنطلب عبد رمضان سامى فاطمه192209

البحيرةالعلمىمبصرالعريان على ابراهيم محمود فاطمه192210

البحيرةالعلمىمبصرالفقى حسن عمر طه كريمه192211

البحيرةالعلمىمبصرحجاج فتحى ابراهيم رضا مروه192212

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل محمود اسماعيل مريم192213

البحيرةالعلمىمبصرالمالح محمد حامد خالد منار192214
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ن605لقانة/ ف

راسبلقانة/ ف

ن544لقانة/ ف

ن403لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن444لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن567لقانة/ ف

ن550لقانة/ ف

راسبلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن607لقانة/ ف

ن437لقانة/ ف

ن512لقانة/ ف

ن445لقانة/ ف

ن429لقانة/ ف

ن529لقانة/ ف

ن531لقانة/ ف

ن431لقانة/ ف

ن417لقانة/ ف

ن543لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن481لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن623لقانة/ ف

ن474لقانة/ ف

ن568لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن436لقانة/ ف

ن625لقانة/ ف

ن414لقانة/ ف

ن441لقانة/ ف

ن553لقانة/ ف

ن583لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن414لقانة/ ف

ن424لقانة/ ف

ن514لقانة/ ف

ن530لقانة/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرليله ابو بسيونى عصام منار192215

البحيرةالعلمىمبصرعيسى يوسف ابراهيم محمود هللا منه192216

البحيرةالعلمىمبصرالمزين سليمان المحسن عبد مى192217

البحيرةالعلمىمبصرالبوريدى بسيونى هللا عبد بسيونى ندا192218

البحيرةالعلمىمبصرشعيب محمد خليل ابراهيم نرمين192219

البحيرةالعلمىمبصرالغفار عبد محمد على ابراهيم نورهان192220

البحيرةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد الغنى عبد صبرى نورهان192221

البحيرةالعلمىمبصرالمسلمانى على المجيد عبد محمد نورهان192222

البحيرةالعلمىمبصرالسبكى على الشافى عبد محمد نوران192223

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ على البارى عبد حمدى هاجر192224

البحيرةالعلمىمبصرالفقى عطيه صبرى عطيه هدير192225

البحيرةالعلمىمبصرسالمه يوسف محمد جمعه وفاء192226

البحيرةالعلمىمبصرعرفه محمد الحليم عبد حمدى وفاء192227

البحيرةالعلمىمبصرالبدوى محمد النبى حسب محمد وفاء192228

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى قدرى الحليم عبد احمد وفاء192229

البحيرةالعلمىمبصرحارس ابو على محمد اشرف والء192230

البحيرةالعلمىمبصرشلضم ابراهيم جميل يارا192231

البحيرةالعلمىمبصرحمزه مصطفى محمد خالد يمنى192232

البحيرةالعلمىمبصرعجيزه ابو السيد محمد السيد الهام192233

البحيرةالعلمىمبصرعوض المكارم ابو كريم داليا192234

البحيرةالعلمىمبصرسالمه قطب محمد صبرى رباب192235

البحيرةالعلمىمبصرزيدان ابراهيم محمود محمد رحاب192236

البحيرةالعلمىمبصرطعيمه شوقى كارم ساره192237

البحيرةالعلمىمبصرصماده ابو ابراهيم السيد مهدى شمس192238

البحيرةالعلمىمبصرحنوره فريز صبرى شيماء192239

البحيرةالعلمىمبصرالواحد عبد المجيد عبد حلمى فاطمه192240

البحيرةالعلمىمبصرحموده حسين محمد على منى192241

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم المجد ابو عمر حسن نسرين192242

البحيرةالعلمىمبصراالشمونى خليفه الرازق عبد خليفه نيفين192243

البحيرةالعلمىمبصررزق السيد ابراهيم والء192244

البحيرةالعلمىمبصرالنجار مصطفى محمد االء192245

البحيرةالعلمىمبصرحجازى طه عاطف احالم192246

البحيرةالعلمىمبصرالنباصى كمال حسن اسراء192247

البحيرةالعلمىمبصرالنجار العظيم عبد وحيد اسراء192248

البحيرةالعلمىمبصرسرور محمد احمد اسماء192249

البحيرةالعلمىمبصرالعطار رمضان سعد اسماء192250

البحيرةالعلمىمبصرفواز الباب فتح محمد امانى192251

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد محمد محمد امانى192252

البحيرةالعلمىمبصرالصنافيرى ابراهيم المجيد عبد امنيه192253

البحيرةالعلمىمبصرفواز محمد السيد ايمان192254

البحيرةالعلمىمبصرزيدان بدوى وجيه ايناس192255

البحيرةالعلمىمبصرالنجار مصطفى حسين بسمله192256
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ن491لقانة/ ف

ن603لقانة/ ف

ن392لقانة/ ف

ن431لقانة/ ف

ن568لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن503لقانة/ ف

ن459لقانة/ ف

ن530لقانة/ ف

ن387لقانة/ ف

ن416لقانة/ ف

ن408لقانة/ ف

ن471لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن444لقانة/ ف

ن417لقانة/ ف

ن441لقانة/ ف

ن578لقانة/ ف

ن415ابوالسحما/ ف

ن502ابوالسحما/ ف

ثانابوالسحما/ ف

ن480ابوالسحما/ ف

ن449ابوالسحما/ ف

ثانابوالسحما/ ف

ن448ابوالسحما/ ف

راسبابوالسحما/ ف

ن481ابوالسحما/ ف

ن594ابوالسحما/ ف

ن591ابوالسحما/ ف

ن575ابوالسحما/ ف

ن551ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن603ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن613ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ثانابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن450ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن434ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن397ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن514ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن639ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن488ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن594ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن460ابوشنب الرحمن عبد/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرفواز اسماعيل محمد عنتر دينا192257

البحيرةالعلمىمبصرحجازى طه وحيد رجاء192258

البحيرةالعلمىمبصرموسى الفتاح عبد وحيد شروق192259

البحيرةالعلمىمبصردرويش العزيز عبد عبده صالحه192260

البحيرةالعلمىمبصرحماد احمد اسماعيل صفاء192261

البحيرةالعلمىمبصرالعطار على هللا حسب صفاء192262

البحيرةالعلمىمبصرالنحراوى بسيونى متولى ناهد192263

البحيرةالعلمىمبصرالنباصى كمال السعيد ندا192264

البحيرةالعلمىمبصرالنباصى محمد اسماعيل هاجر192265

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد رجب هبه192266

البحيرةالعلمىمبصرحموده محمد فتحى والء192267

البحيرةالعلمىمبصرالنجار ابراهيم محمد يثرب192268

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد حسن سميح اسيا192269

البحيرةالعلمىمبصرسعد العزيز عبد المطلب عبد ابراهيم االء192270

البحيرةالعلمىمبصربلتاجى احمد الحميد عبد القوى عبد االء192271

البحيرةالعلمىمبصرالحوفى فتحى فرج االء192272

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد محمود محمد االء192273

البحيرةالعلمىمبصرخفاجه السيد احمد وحيد االء192274

البحيرةالعلمىمبصرالخليجى محمود المنعم عبد ياسر االء192275

البحيرةالعلمىمبصرتركى رضا محمد احمد ايه192276

البحيرةالعلمىمبصرجابر متولى رجب رزق ايه192277

البحيرةالعلمىمبصركراز السيد الكريم عبد رزق ايه192278

البحيرةالعلمىمبصرعمران عشرى الهادى عبد سعيد ايه192279

البحيرةالعلمىمبصرالنجار على سعيد صبرى ايه192280

البحيرةالعلمىمبصرشداد عنتر محمد عادل ايه192281

البحيرةالعلمىمبصرهدهد الغنى عبد الباسط عبد ايه192282

البحيرةالعلمىمبصرالعسيلى محمد الحميد عبد محمد ايه192283

البحيرةالعلمىمبصركراز الهادى عبد محمود محمد ايه192284

البحيرةالعلمىمبصرطه طه على الدين نصر ايه192285

البحيرةالعلمىمبصرخليفه العليم عبد وجيه ايه192286

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد عطيه مبروك عطيه اروا192287

البحيرةالعلمىمبصرحجازى اسماعيل احمد فهمى اروى192288

البحيرةالعلمىمبصرقطب الوهاب عبد سمير اشرف اسماء192289

البحيرةالعلمىمبصرقطب الصمد عبد محمد ايمن اسماء192290

البحيرةالعلمىمبصرهمى بدر ابراهيم الحميد عبد بدر اسماء192291

البحيرةالعلمىمبصرالصعيدى المجيد عبد محمد تكال اسماء192292

البحيرةالعلمىمبصرالعال عبد عمر محمد جمعه ربيع اسماء192293

البحيرةالعلمىمبصرمرسى ابراهيم رزق رشدى اسماء192294

البحيرةالعلمىمبصراالعرج حسين محمد فوزى اسماء192295

البحيرةالعلمىمبصرالساعى على محمد مصطفى اسماء192296

البحيرةالعلمىمبصرالكشحت هنداوى التواب عبد هنداوى اسماء192297

البحيرةالعلمىمبصريوسف السيد عبد يوسف اسماء192298
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ن401ابوشنب الرحمن عبد/ ف

راسبابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن613ابوشنب الرحمن عبد/ ف

راسبابوشنب الرحمن عبد/ ف

ثانابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن484ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن482ابوشنب الرحمن عبد/ ف

راسبابوشنب الرحمن عبد/ ف

راسبابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن621ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن607ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن584ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن369البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن617البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن422البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن566البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن418البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن425البارود ايتاى/ ف

ن592البارود ايتاى/ ف

ن594البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن615البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن408البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن612البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن470البارود ايتاى/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرالنقرود نعيم بدرى مكرم امانى192299

البحيرةالعلمىمبصرالدين زين هللا عبد شعبان وليد امانى192300

البحيرةالعلمىمبصرمقرب احمد ابراهيم مبروك امل192301

البحيرةالعلمىمبصرعوض على محمد محمد السيد اميره192302

البحيرةالعلمىمبصراحمد محمود شعبان اميره192303

البحيرةالعلمىمبصرالسعداوى السعيد رمضان مجدى اميره192304

البحيرةالعلمىمبصرعبده السالم عبد حسانين صبحى امنيه192305

البحيرةالعلمىمبصرخضر محمد محمد فضل امنيه192306

البحيرةالعلمىمبصرالدين شرف الهادى عبد فتحى نصر امنيه192307

البحيرةالعلمىمبصرالجيد عبد احمد الغنى عبد احمد اسراء192308

البحيرةالعلمىمبصرالعلوانى السيد ماهر على جابر اسراء192309

البحيرةالعلمىمبصرطاهر محمد راشد احمد راشد اسراء192310

البحيرةالعلمىمبصريونس العزيز عبد سامى اسراء192311

البحيرةالعلمىمبصربدر الغفار عبد بدر عادل اسراء192312

البحيرةالعلمىمبصرهندى المنصف عبد الحميد عبد سعيد اسراء192313

البحيرةالعلمىمبصرحسين على محمد عزت اسراء192314

البحيرةالعلمىمبصرالعال عبد محمد النبى عبد فايز اسراء192315

البحيرةالعلمىمبصرالصباغ الحميد عبد ممدوح اسراء192316

البحيرةالعلمىمبصرالفخرانى قاسم الصابر السيد ايمان192317

البحيرةالعلمىمبصرسليمان السيد محمد السيد ايمان192318

البحيرةالعلمىمبصرحبسه ابو الرحمن عبد راشد جمال ايمان192319

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد رزق ابراهيم سعيد ايمان192320

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم امين الدين صالح ايمان192321

البحيرةالعلمىمبصربسيونى محمد احمد صالح ايمان192322

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد محمود السيد النبى عبد ايمان192323

البحيرةالعلمىمبصرالخول الفتاح عبد العظيم عبد الدين عصام ايمان192324

البحيرةالعلمىمبصرالسيد محمد رمضان فتحى ايمان192325

البحيرةالعلمىمبصرعبيد اسماعيل محمد محمد لطفى ايمان192326

البحيرةالعلمىمبصرالجزار كامل محمود محمد ايمان192327

البحيرةالعلمىمبصرمتولى يوسف محمد يوسف بسمه192328

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد محمود حسنى تيسير192329

البحيرةالعلمىمبصرحنوره المجيد عبد محمد سامى جهاد192330

البحيرةالعلمىمبصرال عبد المطلب عبد العزيز عبد ناصر جيهان192331

البحيرةالعلمىمبصرالداعر محمد حامد حسن حسناء192332

البحيرةالعلمىمبصرورده ابراهيم محمود شعبان حسناء192333

البحيرةالعلمىمبصرناجى الكريم عبد محمد سالمه حنان192334

البحيرةالعلمىمبصرالعطا ابو متولى حسن خضره192335

البحيرةالعلمىمبصرالكشحت هنداوى سعيد خلود192336

البحيرةالعلمىمبصربدر الحليم عبد ابراهيم الباسط عبد خلود192337

البحيرةالعلمىمبصرمزروعه محمود ناصر سمسم خلود192338

البحيرةالعلمىمبصرالنجار ابراهيم محمد كمال خلود192339

البحيرةالعلمىمبصرربيع طه مصطفى محمود داليا192340
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راسبالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن623البارود ايتاى/ ف

ن441البارود ايتاى/ ف

ن540البارود ايتاى/ ف

ن440البارود ايتاى/ ف

ن460البارود ايتاى/ ف

ن569البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن467البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن367البارود ايتاى/ ف

ن389البارود ايتاى/ ف

ن458البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن388البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن406البارود ايتاى/ ف

ن433البارود ايتاى/ ف

ن403البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن591البارود ايتاى/ ف

ن600البارود ايتاى/ ف

ن589البارود ايتاى/ ف

ن495البارود ايتاى/ ف

ن551البارود ايتاى/ ف

ن601البارود ايتاى/ ف

ن413البارود ايتاى/ ف

ن522البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن436البارود ايتاى/ ف

ن548البارود ايتاى/ ف

ن517البارود ايتاى/ ف

ن419البارود ايتاى/ ف

ن457البارود ايتاى/ ف

ن487البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن539البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن402البارود ايتاى/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرالوهاب عبد حسن محمد فتحى دينا192341

البحيرةالعلمىمبصرالسيسى العليم عبد خيرت فوزى دينا192342

البحيرةالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمد المنتصر رانيا192343

البحيرةالعلمىمبصرالزهيرى العزيز عبد السيد العزيز عبد رحمه192344

البحيرةالعلمىمبصرطالب ابو المعبود عبد محمد فوزى رحمه192345

البحيرةالعلمىمبصرخليفه الجواد عبد محمد رأفت ريهام192346

البحيرةالعلمىمبصرغيضان الحليم عبد فرج شعبان ريم192347

البحيرةالعلمىمبصرالعنين ابو السيد المنعم عبد رمضان ساره192348

البحيرةالعلمىمبصربلح على محمود رمضان ساره192349

البحيرةالعلمىمبصردقيقه ابو عوض محمد سمير ساره192350

البحيرةالعلمىمبصرمقلد الشافى عبد محمود محمد سالى192351

البحيرةالعلمىمبصرالعتوى محمد عوض سعد كارم سحر192352

البحيرةالعلمىمبصرالباقى عبد حسن جمال سعاد192353

البحيرةالعلمىمبصرخطاب محمود محمد محمود سلسبيل192354

البحيرةالعلمىمبصرشاهين المطلب عبد ابراهيم الباسط عبد سلوى192355

البحيرةالعلمىمبصرمقلد الشافى عبد محمود محمد سماء192356

البحيرةالعلمىمبصرحموده محمود الشحات سنتى192357

البحيرةالعلمىمبصردسوقى عطيه محمد مصطفى طاهر سنتى192358

البحيرةالعلمىمبصرالغمرى حسين رزق رزق سمير سندس192359

البحيرةالعلمىمبصرخالش العزيز عبد السيد يسرى سهر192360

البحيرةالعلمىمبصرحجازى قطب السيد ابراهيم البديع عبد سهيله192361

البحيرةالعلمىمبصرهللا حسب محمد عوض محمد سهيله192362

البحيرةالعلمىمبصرالعفرى هللا فتح محمد سهيله192363

البحيرةالعلمىمبصرعمار الغالبى كامل محمد سهيله192364

البحيرةالعلمىمبصرغيضان الحليم عبد الفتاح عبد مسعد سهيله192365

البحيرةالعلمىمبصرحموده محمد العاطى عبد هللا ضيف شيرين192366

البحيرةالعلمىمبصرهللا فتح قطب عباس خالد شيماء192367

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل الغنى عبد محمد عادل شيماء192368

البحيرةالعلمىمبصرشرف موسى الرحيم عبد شيماء192369

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد الباقى عبد محمد العزيز عبد شيماء192370

البحيرةالعلمىمبصرقنديل سالم على عالء عال192371

البحيرةالعلمىمبصرعيشه ابو السيد كمال عوض عبير192372

البحيرةالعلمىمبصرالخولى الوهاب عبد احمد السيد الزهراء فاطمه192373

البحيرةالعلمىمبصرسمره ابو حسين الغنى عبد احمد فاطمه192374

البحيرةالعلمىمبصردرغام السيد محمد فاطمه192375

البحيرةالعلمىمبصرمخيمر زيدان بسيونى محمد فاطمه192376

البحيرةالعلمىمبصرهللا فتح اللطيف عبد محمود محمود فاطمه192377

البحيرةالعلمىمبصرخضر هللا عبد عبده مصطفى فلاير192378

البحيرةالعلمىمبصرربه عبد محجوب ربه عبد فضلون فيروز192379

البحيرةالعلمىمبصرالبهوفى احمد محمد رضا ماهينار192380

البحيرةالعلمىمبصريونس القادر عبد عطيه جبر مروه192381

البحيرةالعلمىمبصرالصيرفى احمد محمود احمد مريم192382
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ن509البارود ايتاى/ ف

ن619البارود ايتاى/ ف

ن404البارود ايتاى/ ف

ن641البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن569البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن533البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن427البارود ايتاى/ ف

ن415البارود ايتاى/ ف

ن447البارود ايتاى/ ف

ن452البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن463البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن455البارود ايتاى/ ف

ن603البارود ايتاى/ ف

ن456البارود ايتاى/ ف

ن578البارود ايتاى/ ف

ن360البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن407البارود ايتاى/ ف

ن617البارود ايتاى/ ف

ن473البارود ايتاى/ ف

ن577البارود ايتاى/ ف

ن601البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن515البارود ايتاى/ ف

ن394البارود ايتاى/ ف

ن576البارود ايتاى/ ف

ن549البارود ايتاى/ ف

ن502البارود ايتاى/ ف

ن526البارود ايتاى/ ف

ن377البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن592البارود ايتاى/ ف

ن476البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن475البارود ايتاى/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد كامل احمد محمد مريم192383

البحيرةالعلمىمبصرالقزاز محمود ظيفل لقمان مريم192384

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى احمد محمد فتحى محمد منار192385

البحيرةالعلمىمبصرالنجار محمد المولى عبد محمد منار192386

البحيرةالعلمىمبصرالغندور السالم عبد المعطى عبد السيد منى192387

البحيرةالعلمىمبصررضوان فؤاد ياسر منى192388

البحيرةالعلمىمبصرزايد الرحمن عبد محمد ياسر منى192389

البحيرةالعلمىمبصرشاهين المطلب عبد محمود ياسر مريم192390

البحيرةالعلمىمبصرمرعى الكريم عبد مصطفى محب مونيا192391

البحيرةالعلمىمبصرموسى محمد حمدى ناديه192392

البحيرةالعلمىمبصرمحمود ربه عبد محمود راضى ناديه192393

البحيرةالعلمىمبصرموسى على السيد حامد ندا192394

البحيرةالعلمىمبصرالجمال اسماعيل محمد حامد ندا192395

البحيرةالعلمىمبصردقيقه ابو الدين محى فتحى السيد ندى192396

البحيرةالعلمىمبصرغانم كامل مبروك الحليم عبد نسرين192397

البحيرةالعلمىمبصرشعبان رمضان الجيد عبد سعيد نعمه192398

البحيرةالعلمىمبصرالجمل رشوان شعبان عاطف نور192399

البحيرةالعلمىمبصرحسبوا حسن احمد السيد نورهان192400

البحيرةالعلمىمبصرعوض احمد الدين محى خالد نورهان192401

البحيرةالعلمىمبصرالجمل زايد سعد رمضان رضا نورهان192402

البحيرةالعلمىمبصرسلمان طه ابراهيم سالمه نهله192403

البحيرةالعلمىمبصرالعطار احمد محمد سالم هاجر192404

البحيرةالعلمىمبصرالنقراشى حسن ابراهيم محمد هاجر192405

البحيرةالعلمىمبصربدر رمضان معوض صبحى هاله192406

البحيرةالعلمىمبصرالفضل ابو محمد فتحى محمد هللا هبه192407

البحيرةالعلمىمبصرالغنام خميس اللطيف عبد رمضان سامى هبه192408

البحيرةالعلمىمبصرالجمل رشوان بكر عنتر هبه192409

البحيرةالعلمىمبصرالشاعر العزيز عبد محمد سمير هدير192410

البحيرةالعلمىمبصرسلمان السيد هيبه محمد هيام192411

البحيرةالعلمىمبصرشرف محمد رفيق والء192412

البحيرةالعلمىمبصرعيسى سليمان على على محمد يارا192413

البحيرةالعلمىمبصرالوكيل الحميد عبد سعد احمد ياسمين192414

البحيرةالعلمىمبصرطنش حسين المنعم عبد عالء ياسمين192415

البحيرةالعلمىمبصرحوطر البارى عبد عنتر وائل ياسمين192416

البحيرةالعلمىمبصرالهضبى الرؤف عبد السيد قطب السيد يمنى192417

البحيرةالعلمىمبصرشحاته ابو الرؤف عبد السيد احمد االء192418

البحيرةالعلمىمبصردبور سليمان احمد حلمى حمدان ايمان192419

البحيرةالعلمىمبصرعلى ابراهيم المنعم عبد صبرى سهيله192420

البحيرةالعلمىمبصرسلمان هللا فتح العزيز عبد هللا فتح لمياء192421

البحيرةالعلمىمبصروالى المقصود عبد محمود محمد ندى192422

البحيرةالعلمىمبصرعطيه هللا فتح رياض هللا فتح نورهان192423

البحيرةالعلمىمبصرناب ابو حسان هللا عبد اسراء192424



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6968

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن468البارود ايتاى/ ف

ن588البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن538البارود ايتاى/ ف

ن570البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن635البارود ايتاى/ ف

ن496البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن634البارود ايتاى/ ف

ن499البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن386البارود ايتاى/ ف

ن536البارود ايتاى/ ف

ن539البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن550البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن531البارود ايتاى/ ف

ن510البارود ايتاى/ ف

ن554البارود ايتاى/ ف

ن406البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن409البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن420سمك علية/ ف

ن414سمك علية/ ف

ن516سمك علية/ ف

راسبسمك علية/ ف

ن453سمك علية/ ف

راسبسمك علية/ ف

ن425بالبحيرة بدر/ ف
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البحيرةالعلمىمبصراحمد الدين حسام محمد محمد اسماء192425

البحيرةالعلمىمبصرمحمد مهران محمد اسماء192426

البحيرةالعلمىمبصرمحمد شعبان جمال االء192427

البحيرةالعلمىمبصرسليمان زكريا ناصر االء192428

البحيرةالعلمىمبصرناصف محمود ابراهيم واصف امل192429

البحيرةالعلمىمبصرالسيد السالم عبد نصر ايمان192430

البحيرةالعلمىمبصرالباقى عبد احمد صالح ايه192431

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد احمد ايه192432

البحيرةالعلمىمبصرالسيد محمد الغنى عبد دعاء192433

البحيرةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد عادل دنيا192434

البحيرةالعلمىمبصرسند رشاد الناصر عبد رحاب192435

البحيرةالعلمىمبصرمحمد عثمان الوارث عبد ساره192436

البحيرةالعلمىمبصرمحمد شعبان جمال سحر192437

البحيرةالعلمىمبصرالمسيدى السيد جمعه عطيه سلمى192438

البحيرةالعلمىمبصرغربيه ابو محمد احمد سندس192439

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد سويلم القادر عبد السيد شروق192440

البحيرةالعلمىمبصرمحمد عمران جمال شيماء192441

البحيرةالعلمىمبصرعلى ابراهيم على ابراهيم فاطمه192442

البحيرةالعلمىمبصرعاصى ابو احمد قطب رضا مريم192443

البحيرةالعلمىمبصرستيه قطب حسن محمد مريم192444

البحيرةالعلمىمبصرالشرقاوى احمد محمود مريم192445

البحيرةالعلمىمبصرمحمد سيد الدين محى مريم192446

البحيرةالعلمىمبصراحمد سليمان سالم منى192447

البحيرةالعلمىمبصرهدهود سعيد محمد مياده192448

البحيرةالعلمىمبصرموسى حسن على حسن ميمونه192449

البحيرةالعلمىمبصرسليمان محمد هللا عبد محمد ندى192450

البحيرةالعلمىمبصرمحمود حسن عماد نرمين192451

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو حلمى محمد نورهان192452

البحيرةالعلمىمبصرمتولى حلمى على الحكيم عبد هاجر192453

البحيرةالعلمىمبصربدر زيان محمود ياسمين192454

البحيرةالعلمىمبصرشحاته محمد محمد اسراء192455

البحيرةالعلمىمبصرالشيشينى على الجارحى حسن اسماء192456

البحيرةالعلمىمبصراحمد الهادى عبد نصحى الهادى عبد اسماء192457

البحيرةالعلمىمبصرحموده احمد السيد اللطيف عبد امنيه192458

البحيرةالعلمىمبصرسعيد رجب جمال االء192459

البحيرةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد ايمن ايمان192460

البحيرةالعلمىمبصرالجمال محمد احمد ابراهيم ناصر ريهام192461

البحيرةالعلمىمبصرزموط عمر عجيله ابو سالم سميه192462

البحيرةالعلمىمبصراحمد صالح محمود شيماء192463

البحيرةالعلمىمبصرعيسى على على جمعه عبير192464

البحيرةالعلمىمبصرحاويل على الستار عبد محمد منار192465

البحيرةالعلمىمبصرهديوه بسيسى فرج يارا192466
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ن396بالبحيرة بدر/ ف

ن507بالبحيرة بدر/ ف

ن565بالبحيرة بدر/ ف

ثانبالبحيرة بدر/ ف

ن592بالبحيرة بدر/ ف

ن595بالبحيرة بدر/ ف

ن433بالبحيرة بدر/ ف

ن370بالبحيرة بدر/ ف

ثانبالبحيرة بدر/ ف

ن490بالبحيرة بدر/ ف

ن491بالبحيرة بدر/ ف

ثانبالبحيرة بدر/ ف

ن508بالبحيرة بدر/ ف

ن550بالبحيرة بدر/ ف

ن461بالبحيرة بدر/ ف

ن471بالبحيرة بدر/ ف

ثانبالبحيرة بدر/ ف

ن496بالبحيرة بدر/ ف

ن516بالبحيرة بدر/ ف

ن514بالبحيرة بدر/ ف

ن581بالبحيرة بدر/ ف

ن510بالبحيرة بدر/ ف

ن444بالبحيرة بدر/ ف

ن455بالبحيرة بدر/ ف

ن570بالبحيرة بدر/ ف

ن580بالبحيرة بدر/ ف

ن397بالبحيرة بدر/ ف

ن403بالبحيرة بدر/ ف

ن448بالبحيرة بدر/ ف

ن606بالبحيرة بدر/ ف

ن523النطرون وادى/ ف

راسبالنطرون وادى/ ف

ن575النطرون وادى/ ف

ن431النطرون وادى/ ف

ن547النطرون وادى/ ف

ن624النطرون وادى/ ف

ن540النطرون وادى/ ف

ن492النطرون وادى/ ف

ن561النطرون وادى/ ف

ن481النطرون وادى/ ف

ن482النطرون وادى/ ف

ثانالنطرون وادى/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرناصر احمد احمد السيد اسراء192467

البحيرةالعلمىمبصرالماحى خالد اسماعيل فتحى اسماء192468

البحيرةالعلمىمبصرالصعيدى هللا عبد احمد ايه192469

البحيرةالعلمىمبصرعيد هللا عبد السيد ايه192470

البحيرةالعلمىمبصراحمد ابو احمد ابراهيم محمد ايه192471

البحيرةالعلمىمبصرابوش الحى عبد سعد السعيد االء192472

البحيرةالعلمىمبصرداود شطا محمد الدين ضياء االء192473

البحيرةالعلمىمبصرالطباخ محمد المنعم عبد المحسن عبد جواهر192474

البحيرةالعلمىمبصرعامر ابراهيم امين جمعه دعاء192475

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد مرشدى بسيونى سمير روان192476

البحيرةالعلمىمبصرمنصور محمود فرج جمال ساره192477

البحيرةالعلمىمبصرالمصرى احمد السيد سليمان ساره192478

البحيرةالعلمىمبصرزغلول على احمد ابراهيم سهيله192479

البحيرةالعلمىمبصرالوكيل محمد السيد احمد سهيله192480

البحيرةالعلمىمبصرالصفتى ابراهيم الفتاح عبد الشحات عبير192481

البحيرةالعلمىمبصرسالم حسن المجيد عبد سعيد فاطمه192482

البحيرةالعلمىمبصربسيونى محمد بسيونى محمود نورا192483

البحيرةالعلمىمبصرشرف عثمان محمد رزق هاجر192484

البحيرةالعلمىمبصرعتمان المنعم عبد صبرى اسماء192485

البحيرةالعلمىمبصرعثمان فرج عادل اسماء192486

البحيرةالعلمىمبصرالمغربى محمد الناصر عبد اسماء192487

البحيرةالعلمىمبصرحبليزه عوض محمود محمد اسماء192488

البحيرةالعلمىمبصرخفاجى حسن ياسين االء192489

البحيرةالعلمىمبصرهللا عطا حمدى شريف امانى192490

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد على حمدى اميره192491

البحيرةالعلمىمبصرهالل العليم عبد احمد اسراء192492

البحيرةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمود رمضان الشحات اسراء192493

البحيرةالعلمىمبصرعتمان المنعم عبد محمد اسراء192494

البحيرةالعلمىمبصرحنفى مسعود حنفى محمود اسراء192495

البحيرةالعلمىمبصرعالم المقصود عبد سعد خيرى ايثار192496

البحيرةالعلمىمبصرهالل اسماعيل محمد احمد ايمان192497

البحيرةالعلمىمبصرسليمان حماده عادل اسماعيل ايمان192498

البحيرةالعلمىمبصرفايد القاسم اشرف ايمان192499

البحيرةالعلمىمبصرالعدروسى عطيه محمد عطيه ايمان192500

البحيرةالعلمىمبصردرويش محمود محمد خميس امنيه192501

البحيرةالعلمىمبصريوسف حسن على الحميد عبد امنيه192502

البحيرةالعلمىمبصرالششتاوى صالح هشام بدور192503

البحيرةالعلمىمبصرحبيب على العاطى عبد منصور دينا192504

البحيرةالعلمىمبصرعتمان فتحى نصر دينا192505

البحيرةالعلمىمبصرالنجار المجيد عبد احمد احمد ساره192506

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو بسيونى محمد ساره192507

البحيرةالعلمىمبصرعمار يوسف محروس السيد سالى192508
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ثانسمخراط/ ف

راسبسمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

راسبسمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ن444سمخراط/ ف

ن449سمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

راسبسمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ن436.5سمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ن491سمخراط/ ف

ن477سمخراط/ ف

ن416سمخراط/ ف

ن501سمخراط/ ف

راسببالبحيرة سنهور/ ف

ن613بالبحيرة سنهور/ ف

ن566بالبحيرة سنهور/ ف

ن603بالبحيرة سنهور/ ف

ن587بالبحيرة سنهور/ ف

راسببالبحيرة سنهور/ ف

ن615بالبحيرة سنهور/ ف

ن587بالبحيرة سنهور/ ف

ن618بالبحيرة سنهور/ ف

راسببالبحيرة سنهور/ ف

ن482بالبحيرة سنهور/ ف

ن644بالبحيرة سنهور/ ف

ن532بالبحيرة سنهور/ ف

ن521بالبحيرة سنهور/ ف

راسببالبحيرة سنهور/ ف

ن495بالبحيرة سنهور/ ف

ن622بالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ن623بالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ن442بالبحيرة سنهور/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرزهير عبده حلمى سهيله192509

البحيرةالعلمىمبصرالتهامى ياسين رمضان منى192510

البحيرةالعلمىمبصرهللا عطا حمدى القادر عبد منى192511

البحيرةالعلمىمبصرصهوان السيد محمد مىاحمد192512

البحيرةالعلمىمبصرعاصى ابو حسن كارم حسن نورهان192513

البحيرةالعلمىمبصرالخمارى الحصافى هشام نيره192514

البحيرةالعلمىمبصرالرازق عبد محمد سامى هاجر192515

البحيرةالعلمىمبصرسعدون حامد هاشم هاجر192516

البحيرةالعلمىمبصرالقن مصطفى عادل هند192517

البحيرةالعلمىمبصرزيدان محمد السعيد محمد اشرف اسراء192518

البحيرةالعلمىمبصرالصعيدى ابراهيم محمد ابراهيم اسماء192519

البحيرةالعلمىمبصرالرحمانى عبده فؤاد احمد احمد اسماء192520

البحيرةالعلمىمبصرالجبالى على السيد بسيونى اسماء192521

البحيرةالعلمىمبصرعلى المنعم عبد يوسف اسماء192522

البحيرةالعلمىمبصرصالح يونس محمد يونس امانى192523

البحيرةالعلمىمبصرغنيم احمد سرحان جمعه انوار192524

البحيرةالعلمىمبصرشاهين احمد محمود ابراهيم ايمان192525

البحيرةالعلمىمبصرمعزيه محمد نعيم عصام ايمان192526

البحيرةالعلمىمبصرالنونى السيد رشاد محمد ايمان192527

البحيرةالعلمىمبصرصبح ابو محمد على هللا عبد تسنيم192528

البحيرةالعلمىمبصرالمزين الحى عبد توفيق الحى عبد حنان192529

البحيرةالعلمىمبصرمكرم صدقى رضا حنين192530

البحيرةالعلمىمبصرحمد النصر ابو محمد ابراهيم داليا192531

البحيرةالعلمىمبصرترابيس ابراهيم احمد فتيانى رؤيه192532

البحيرةالعلمىمبصرالجزار دسوقى هللا فتح احمد سدره192533

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد القوى عبد محمود سهيله192534

البحيرةالعلمىمبصرعطيه لبيب محمد منسى صفاء192535

البحيرةالعلمىمبصرالمشتولى محمد اسماعيل رزق علياء192536

البحيرةالعلمىمبصرالخولى على هللا فتح فريد فاتن192537

البحيرةالعلمىمبصرصومع على السيد محمد لينا192538

البحيرةالعلمىمبصراالقطش حسن السيد اسماعيل هللا منه192539

البحيرةالعلمىمبصرالمتينى احمد احمد بسيونى ندى192540

البحيرةالعلمىمبصرالكريونى سعيد جابر ندا192541

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد احمد هللا عبد ندى192542

البحيرةالعلمىمبصرالعمروسى شرف خميس على ندى192543

البحيرةالعلمىمبصرحسن على عطيه احمد هاجر192544

البحيرةالعلمىمبصرعماره محمد مصطفى مصطفى هناء192545

البحيرةالعلمىمبصرالمنعم عبد ابراهيم على ابراهيم االء192546

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم العزيز عبد محمد جمال ايه192547

البحيرةالعلمىمبصرعلى الحليم عبد شحات ايه192548

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد العزيز عبد الفتاح عبد محمود ايه192549

البحيرةالعلمىمبصرعوض السيد زهير السيد اسراء192550
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ن579بالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ن472بالبحيرة سنهور/ ف

ن461بالبحيرة سنهور/ ف

ن575بالبحيرة سنهور/ ف

ن514بالبحيرة سنهور/ ف

ن544بالبحيرة سنهور/ ف

ن468بالبحيرة سنهور/ ف

ن584بالبحيرة سنهور/ ف

ثانالمجد/ ف

ن511المجد/ ف

ن481المجد/ ف

ن373المجد/ ف

ن480المجد/ ف

ن507المجد/ ف

ثانالمجد/ ف

ن487المجد/ ف

ثانالمجد/ ف

ن368المجد/ ف

ثانالمجد/ ف

ن443المجد/ ف

ن446المجد/ ف

ن552المجد/ ف

ثانالمجد/ ف

ن559المجد/ ف

ن613المجد/ ف

ن631المجد/ ف

ثانالمجد/ ف

ن557المجد/ ف

ثانالمجد/ ف

راسبالمجد/ ف

ن479المجد/ ف

ن453المجد/ ف

ن500المجد/ ف

ن599المجد/ ف

راسبالمجد/ ف

ن459المجد/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن388ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن520ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف
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البحيرةالعلمىمبصربديع محمد الصمد عبد اسماء192551

البحيرةالعلمىمبصررجب محمد الوهاب عبد اسماء192552

البحيرةالعلمىمبصرعطيه الفتاح عبد السيد محمود اسماء192553

البحيرةالعلمىمبصرالفضيل عبد شحاته اشرف امل192554

البحيرةالعلمىمبصرالفتاح عبد هللا عبد العزيز عبد كمال ايمان192555

البحيرةالعلمىمبصرمليجى احمد محمد ايمان192556

البحيرةالعلمىمبصرالمقصود عبد ابراهيم بدر جهاد192557

البحيرةالعلمىمبصرهللا جاب عطيه جمعه حكمت192558

البحيرةالعلمىمبصرمبروك هللا عبد مبروك دنيا192559

البحيرةالعلمىمبصرنصار احمد محمد نصر دينا192560

البحيرةالعلمىمبصرمحمد حسين حامد محمد زينب192561

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد يسرى سمير ساره192562

البحيرةالعلمىمبصرهيوب صالح الجواد عبد الرحمن عبد سحر192563

البحيرةالعلمىمبصرحسن الغفار عبد شتا سمر192564

البحيرةالعلمىمبصريوسف سعد ابراهيم سهير192565

البحيرةالعلمىمبصرالديب رمضان شحاته عادل سهيله192566

البحيرةالعلمىمبصرجبريل سيف ابو صابر شرين192567

البحيرةالعلمىمبصرمحمد السميع عبد سعداوى فتحى شيماء192568

البحيرةالعلمىمبصريوسف السيد الباسط عبد علياء192569

البحيرةالعلمىمبصرعطا المعطى عبد صالح فاطمه192570

البحيرةالعلمىمبصرالمالك عبد مقاوى عطيه حاتم مروه192571

البحيرةالعلمىمبصربرانى رزق الوهاب عبد مريم192572

البحيرةالعلمىمبصرشاهين محمد فؤاد السيد نيفين192573

البحيرةالعلمىمبصريونس الفضيل عبد فرج نوره192574

البحيرةالعلمىمبصرعيسى عوض الرحيم عبد عوض هاجر192575

البحيرةالعلمىمبصرمنصور مفتاح الحق عبد هاله192576

البحيرةالعلمىمبصرالعشرى الفتاح عبد رمضان هدير192577

البحيرةالعلمىمبصرامين نسيم الناصر عبد هدير192578

البحيرةالعلمىمبصرسليمان محمد مسعود جمعه والء192579

البحيرةالعلمىمبصرالبصيلى محمد محمد القادر عبد ازهار192580

البحيرةالعلمىمبصرالواحد عبد طه عادل االء192581

البحيرةالعلمىمبصرالكسبانى يونس الفتاح عبد يونس االء192582

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم الفتاح عبد سعد ايمان192583

البحيرةالعلمىمبصرعويضه العزيز عبد العزيز عبد يسرى اسراء192584

البحيرةالعلمىمبصربكر ابو العاطى عبد العليم عبد اسراء192585

البحيرةالعلمىمبصرعمر هللا عبد المولى عبد صالح اسراء192586

البحيرةالعلمىمبصرالبرهمتوشى مصطفى محمود حسين اسماء192587

البحيرةالعلمىمبصرالنشار محمد محمد اسماء192588

البحيرةالعلمىمبصرشلبى محمد طه محمود اسماء192589

البحيرةالعلمىمبصرالفقى المغازى محمد عطيه امانى192590

البحيرةالعلمىمبصرالعليم عبد حلمى نوار امانى192591

البحيرةالعلمىمبصرالمغربى محمد ايمن ايمان192592
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ن384ابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

ن615ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن511ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن459ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن438ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن428ابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

ن425ابوالمطامير/ ف

ن419ابوالمطامير/ ف

ن613ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

راسبابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن547ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ن479ابوالمطامير/ ف

ن623النوبارية/ ف

ن637النوبارية/ ف

ن588النوبارية/ ف

ن575النوبارية/ ف

ن624النوبارية/ ف

راسبالنوبارية/ ف

ن576النوبارية/ ف

ن371.5النوبارية/ ف

ن442النوبارية/ ف

ن611النوبارية/ ف

ن512النوبارية/ ف

ن496النوبارية/ ف

ن535النوبارية/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرعلى صديق احمد دسوقى جيهان192593

البحيرةالعلمىمبصرعمران العال عبد السالم عبد على دينا192594

البحيرةالعلمىمبصرسالم الحميد عبد عطوه رجب رحمه192595

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد مختار نعيم رحمه192596

البحيرةالعلمىمبصرخطاب حسين الحفيظ عبد محمد ساره192597

البحيرةالعلمىمبصرسليمان احمد جمال سهيله192598

البحيرةالعلمىمبصرخليل على محسن سهيله192599

البحيرةالعلمىمبصراحمد امين هللا عبد محمد شاهنده192600

البحيرةالعلمىمبصرالبيومى العظيم عبد جهاد شيماء192601

البحيرةالعلمىمبصرمبروك فايز مبروك فرحه192602

البحيرةالعلمىمبصرسالم السيد اسماعيل السيد لميس192603

البحيرةالعلمىمبصراحمد على احمد مريم192604

البحيرةالعلمىمبصرميره ابو محمد فوزى مريم192605

البحيرةالعلمىمبصرالسيد العاطى عبد مصطفى مى192606

البحيرةالعلمىمبصردرغام على سعد ناصر نعمه192607

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد مبروك الجواد عبد نورا192608

البحيرةالعلمىمبصرعوف على محمد على صالح الهدى نور192609

البحيرةالعلمىمبصرالسنديونى محمد رمضان محمد نورهان192610

البحيرةالعلمىمبصرجاد محمد عيد محمد نورهان192611

البحيرةالعلمىمبصرالسيد احمد احمد هاجر192612

البحيرةالعلمىمبصرحموده على السيد عوض رضا هاجر192613

البحيرةالعلمىمبصرمحمد عيد السميع عبد ياسر هاجر192614

البحيرةالعلمىمبصرالسيد الحليم عبد رمضان هبه192615

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد الرحمن عبد محمد هبه192616

البحيرةالعلمىمبصرشعيشع ابو محمد محمود عالء والء192617

البحيرةالعلمىمبصرالفتاح عبد حلمى سامى ياسمين192618

البحيرةالعلمىمبصريونس محمد علوانى اسراء192619

البحيرةالعلمىمبصرزايد الواحد عبد نصر احمد اسماء192620

البحيرةالعلمىمبصرشتا محمد شتا رضا اشجان192621

البحيرةالعلمىمبصرالعظيم عبد طلبه حسنى االء192622

البحيرةالعلمىمبصرحماده على فرج سعد االء192623

البحيرةالعلمىمبصرحميده الفضيل عبد محمد امانى192624

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد الهادى عبد سالمه اميره192625

البحيرةالعلمىمبصرالشامى خليل محمد هللا عبد انوار192626

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد سعد احمد ايه192627

البحيرةالعلمىمبصرعكاشه خليل صبحى رجب ايه192628

البحيرةالعلمىمبصرحسن هللا عبد الرازق عبد عادل ايه192629

البحيرةالعلمىمبصرمبروك محمد عطيه ماهر احمد ايمان192630

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد عوض عاطف ايمان192631

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الخالق عبد فتحى الخالق عبد ايمان192632

البحيرةالعلمىمبصرالمسلوتى محمد الحميد عبد ناجى تغريد192633

البحيرةالعلمىمبصرزيدان محمد احمد محمود رحمه192634
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ثانالنوبارية/ ف

راسبالنوبارية/ ف

ن553النوبارية/ ف

ثانالنوبارية/ ف

راسبالنوبارية/ ف

ن504النوبارية/ ف

ن605النوبارية/ ف

راسبالنوبارية/ ف

ن546النوبارية/ ف

ن476النوبارية/ ف

ن407النوبارية/ ف

ن541النوبارية/ ف

ن542النوبارية/ ف

ن611النوبارية/ ف

ثانالنوبارية/ ف

ن358النوبارية/ ف

ن473النوبارية/ ف

ثانالنوبارية/ ف

ن557النوبارية/ ف

ن378النوبارية/ ف

ن537النوبارية/ ف

ثانالنوبارية/ ف

ن500النوبارية/ ف

ثانالنوبارية/ ف

ن607النوبارية/ ف

ن589النوبارية/ ف

ن502عيسى حوش/ ف

ن466عيسى حوش/ ف

ن469عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن573عيسى حوش/ ف

ن576عيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن489عيسى حوش/ ف

ن551عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

ن412عيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرشعبان حسن عطيه نبيل رحمه192635

البحيرةالعلمىمبصرسعود ابراهيم السيد ابراهيم رشا192636

البحيرةالعلمىمبصرالقاضى محمد سعيد خالد رضوى192637

البحيرةالعلمىمبصرالعاصى ابراهيم موسى مصطفى رفيده192638

البحيرةالعلمىمبصرقريطم على الرحمن عبد على رقيه192639

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد سالم ريهام192640

البحيرةالعلمىمبصرقاسم معفن احمد زمزم192641

البحيرةالعلمىمبصرحجاج الدبركى جمعه شيماء192642

البحيرةالعلمىمبصرغيث سالم محمد على غاده192643

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد الشافى عبد محمد فاتن192644

البحيرةالعلمىمبصرشحاته خالد على محمد سالمه فاطمه192645

البحيرةالعلمىمبصرقريطم على الرحمن عبد على فاطمه192646

البحيرةالعلمىمبصرسليمان دياب العزيز عبد محمود فاطمه192647

البحيرةالعلمىمبصررضوان الحميد عبد شحاته محمد فرحه192648

البحيرةالعلمىمبصرالحنبلى دسوقى احمد الجواد عبد محمد لينه192649

البحيرةالعلمىمبصرعكاشه العزيز عبد سالمه هشام مروه192650

البحيرةالعلمىمبصريوسف خليفه العظيم عبد محمد منار192651

البحيرةالعلمىمبصرداود محمد الباسط عبد هللا منه192652

البحيرةالعلمىمبصرالعاصى الخالق عبد محمد محمود منه192653

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد سلطان حمدى مها192654

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محمد حامد الباسط عبد نداء192655

البحيرةالعلمىمبصرمحمد حسن البيلى ندى192656

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى السيد محمد هشام نهال192657

البحيرةالعلمىمبصرسليمان السيد صافى نورهان192658

البحيرةالعلمىمبصرمحمود ابراهيم سعيد نوره192659

البحيرةالعلمىمبصرعلوانى هللا عبد صالح نيره192660

البحيرةالعلمىمبصرعكاشه على كمال على هبه192661

البحيرةالعلمىمبصرالطنطاوى على سعد محمد هدير192662

البحيرةالعلمىمبصرعكاشه عيد السيد محمود حامد هيام192663

البحيرةالعلمىمبصرالجزار احمد محمد رجب والء192664

البحيرةالعلمىمبصرفرج سعد فرج والء192665

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو على سعد زيد ابو اسراء192666

البحيرةالعلمىمبصرمبارك عوض فرج اسراء192667

البحيرةالعلمىمبصرشعير محمد مبروك اسامه امنيه192668

البحيرةالعلمىمبصرشعير محمد مبروك الحليم عبد ايه192669

البحيرةالعلمىمبصرمسامير عطيه احمد حسين ايمان192670

البحيرةالعلمىمبصرالفضيل عبد المجيد عبد عادل بسمه192671

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو امين كمال جهاد192672

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد البارى عبد دعاء192673

البحيرةالعلمىمبصرالسيد على عطيه على ريهام192674

البحيرةالعلمىمبصرشلبى الرحمن عبد اسماعيل محمد سميه192675

البحيرةالعلمىمبصرجبران الحميد عبد هللا عبد محمد سهيله192676
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ن394عيسى حوش/ ف

ن410عيسى حوش/ ف

ن473عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن586عيسى حوش/ ف

ن424عيسى حوش/ ف

ن440عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن530عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن621عيسى حوش/ ف

ن599عيسى حوش/ ف

ن571عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن471عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن636عيسى حوش/ ف

ن506عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن465عيسى حوش/ ف

ن574عيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

ن577عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن499عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن444عيسى حوش/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ن594ابوالشقاف/ ف

راسبابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ن611ابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ن440ابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف
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البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد مبروك مجاور شرين192677

البحيرةالعلمىمبصردياب زيد ابو جابر شيماء192678

البحيرةالعلمىمبصرمتولى ابراهيم السالم عبد فاطمه192679

البحيرةالعلمىمبصرحسين السالم عبد شريف فرحه192680

البحيرةالعلمىمبصرصميده جابر محمد مها192681

البحيرةالعلمىمبصرطلبه محمد احمد ناديه192682

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد الحميد عبد صبرى نجوى192683

البحيرةالعلمىمبصربركات صابر محمد عزت نرمين192684

البحيرةالعلمىمبصرراغب رجب حامد نهى192685

البحيرةالعلمىمبصرمحمد موسى محمد نورا192686

البحيرةالعلمىمبصرعلى احمد نبيل ياسمين192687

البحيرةالعلمىمبصركرم العاطى عبد محمود احمد االء192688

البحيرةالعلمىمبصرالشناوى هللا فتح عطيه سعيد ايه192689

البحيرةالعلمىمبصرخليل محمد حسين صبرى ايه192690

البحيرةالعلمىمبصرغانم سعد فرج محمد اسماء192691

البحيرةالعلمىمبصرالصعيدى الحسينى على سعيد امانى192692

البحيرةالعلمىمبصرسالم على احمد محمد امل192693

البحيرةالعلمىمبصرخميس المجيد عبد سعيد محمد اميره192694

البحيرةالعلمىمبصربدر خليفه سميح ياسر اميره192695

البحيرةالعلمىمبصرحسون حلمى اسماعيل محمد امينه192696

البحيرةالعلمىمبصرالوردانى ابراهيم يحى محمد ايمان192697

البحيرةالعلمىمبصرحكام اليمنى محمد صابر بسنت192698

البحيرةالعلمىمبصرالصعيدى الحسينى على سعيد دعاء192699

البحيرةالعلمىمبصرخليل محمد حسين صبرى داليا192700

البحيرةالعلمىمبصرشاهين محمد محمد عادل رندا192701

البحيرةالعلمىمبصرعيد ابراهيم عادل الشحات ابراهيم ريهام192702

البحيرةالعلمىمبصرعبود على على سعيد ريهام192703

البحيرةالعلمىمبصرعيطه ابو محمد رضا زينب192704

البحيرةالعلمىمبصرالشايب محمد ابراهيم ساره192705

البحيرةالعلمىمبصرالشامى توفيق محمد توفيق سهيله192706

البحيرةالعلمىمبصرالرحمانى ابراهيم محمد نعمه غاده192707

البحيرةالعلمىمبصرغانم العزيز عبد محمد الدين صالح الزهراء فاطمه192708

البحيرةالعلمىمبصرخليل محمد ابراهيم ابراهيم لمياء192709

البحيرةالعلمىمبصرطعيمه سعد وسيم ندى192710

البحيرةالعلمىمبصرادم احمد صديق ابراهيم نسمه192711

البحيرةالعلمىمبصرجعفر محمد محمد نبيل نسمه192712

البحيرةالعلمىمبصرشعيشع مندور محمد السيد نهال192713

البحيرةالعلمىمبصرحراجه سليمان الحفيظ عبد محمد نورهان192714

البحيرةالعلمىمبصرهللا خير محمد اللطيف عبد سعيد نيفين192715

البحيرةالعلمىمبصرحطب محمد حامد حامد هدير192716

البحيرةالعلمىمبصررفاعى حسن حسن حسن وفاء192717

البحيرةالعلمىمبصرشاهين محمد محمد محمد والء192718
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ن569ابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ن607ابوالشقاف/ ف

ن453ابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

راسبابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

راسبابوالشقاف/ ف

ن448ادفينا/ ف

ن451ادفينا/ ف

ن575ادفينا/ ف

ن376ادفينا/ ف

ن476ادفينا/ ف

ن532ادفينا/ ف

ن555ادفينا/ ف

راسبادفينا/ ف

ن507ادفينا/ ف

ن351ادفينا/ ف

ن452ادفينا/ ف

ن445ادفينا/ ف

ن542ادفينا/ ف

ن469ادفينا/ ف

ن617ادفينا/ ف

ن626ادفينا/ ف

راسبادفينا/ ف

ن525ادفينا/ ف

ن551ادفينا/ ف

ن420ادفينا/ ف

ن639ادفينا/ ف

ن421ادفينا/ ف

ثانادفينا/ ف

ثانادفينا/ ف

ن425ادفينا/ ف

ن612ادفينا/ ف

راسبادفينا/ ف

ن627ادفينا/ ف

راسبادفينا/ ف

ثانادفينا/ ف

ن527ادفينا/ ف
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البحيرةالعلمىمبصررشيد الحميد عبد محمود تيسير اروى192719

البحيرةالعلمىمبصرمنصور محمد محمود االء192720

البحيرةالعلمىمبصرالحداد محمد محمد محمد ايه192721

البحيرةالعلمىمبصرالشناوى احمد احمد ساره192722

البحيرةالعلمىمبصرعوض محمد جابر محمد سهيله192723

البحيرةالعلمىمبصرمرعى احمد الوهاب عبد صبرين192724

البحيرةالعلمىمبصرالبدوى الحليم عبد مصطفى ابراهيم مايسه192725

البحيرةالعلمىمبصرموسى صالح صالح محمد مياده192726

البحيرةالعلمىمبصرالفقى السيد ابراهيم حسن ناديه192727

البحيرةالعلمىمبصرالصعيدى مصطفى حمدى رضا ناديه192728

البحيرةالعلمىمبصرعوض ابراهيم وليد ندى192729

البحيرةالعلمىمبصرالغيطانى متولى عطيه محمد نورهان192730

البحيرةالعلمىمبصرخرابه اسماعيل على محمد تهانى192731

البحيرةالعلمىمبصرسالمه محمد شعبان سالمه جهاد192732

البحيرةالعلمىمبصرالسكران نوار سعد محمود خلود192733

البحيرةالعلمىمبصردسوقى ابراهيم حامد عادل عبير192734

البحيرةالعلمىمبصرالقزاز على محمد محمد الباسط عبد فاتن192735

البحيرةالعلمىمبصرعوض الكريم عبد زاهى جمعه منار192736

البحيرةالعلمىمبصرامبامى كامل الفتاح عبد سعيد منى192737

البحيرةالعلمىمبصرالرفاعى السيد خالد نوال192738

البحيرةالعلمىمبصرحسن ابو محمد السالم عبد رجب محمد نورهان192739

البحيرةالعلمىمبصرطيلون حسن على عزت هدى192740

البحيرةالعلمىمبصررمضان مرسى صالح وليد هدير192741

البحيرةالعلمىمبصرعوينات حسن حسن محمد ياسمين192742

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل على الصاوى الدين محى الحميد عبد االء192743

البحيرةالعلمىمبصرمرزوق حسين محمد حسين اسماء192744

البحيرةالعلمىمبصرالحسين ابو مرسى الهادى عبد جمال امينه192745

البحيرةالعلمىمبصرالمسلمانى هللا عبد حسن امنيه192746

البحيرةالعلمىمبصربسيونى الونيس عبد خالد انهار192747

البحيرةالعلمىمبصرالمسلمانى ابراهيم ابراهيم الشحات ايه192748

البحيرةالعلمىمبصرهللا حسب على محمود هللا حسب ايه192749

البحيرةالعلمىمبصرداود السيد محمد محمود ايه192750

البحيرةالعلمىمبصربدران يوسف الجواد عبد على خلود192751

البحيرةالعلمىمبصرعثمان المجيد عبد وحيد روال192752

البحيرةالعلمىمبصرخليل كامل السعيد احمد عمر ريهام192753

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد على حسنين رضا زينب192754

البحيرةالعلمىمبصرعلى احمد محمد عباس سعاد192755

البحيرةالعلمىمبصرعاشور احمد منصور على فاطمه192756

البحيرةالعلمىمبصرشعالن ربه عبد فوزى محمد ليلى192757

البحيرةالعلمىمبصرالرشيدى القادر عبد العزيز عبد مريم192758

البحيرةالعلمىمبصردياب قناوى سعد محمد هللا منه192759

البحيرةالعلمىمبصرمرعى هللا جاب معوض رزق ميران192760
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ن538رشيد/ ف

ن555رشيد/ ف

ن541رشيد/ ف

ثانرشيد/ ف

ثانرشيد/ ف

راسبرشيد/ ف

راسبرشيد/ ف

ن596رشيد/ ف

ن489رشيد/ ف

راسبرشيد/ ف

راسبرشيد/ ف

ثانرشيد/ ف

راسبادكو/ ف

ن618ادكو/ ف

ن544ادكو/ ف

راسبادكو/ ف

ن604ادكو/ ف

ن537ادكو/ ف

ن398ادكو/ ف

ن559ادكو/ ف

ثانادكو/ ف

ثانادكو/ ف

ن523ادكو/ ف

ن621ادكو/ ف

ن545المحمودية/ ف

ن573المحمودية/ ف

ن550المحمودية/ ف

ثانالمحمودية/ ف

ن418المحمودية/ ف

ن584المحمودية/ ف

ن517المحمودية/ ف

ثانالمحمودية/ ف

ن618المحمودية/ ف

ن407المحمودية/ ف

راسبالمحمودية/ ف

راسبالمحمودية/ ف

ثانالمحمودية/ ف

ثانالمحمودية/ ف

ن554المحمودية/ ف

ن605المحمودية/ ف

ن628المحمودية/ ف

ن577المحمودية/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرموسى محمد صالح اشرف ناديه192761

البحيرةالعلمىمبصرجنيدى هللا عبد عمر محمد ناريمان192762

البحيرةالعلمىمبصرالدين شرف محمد حميده ايمن ندا192763

البحيرةالعلمىمبصرغنيم ابو احمد غنيمى عيد ندى192764

البحيرةالعلمىمبصرشهاب الصاوى سعد رمضان نسمه192765

البحيرةالعلمىمبصرعطيه على رمضان جابر نعيمه192766

البحيرةالعلمىمبصرالحلوانى فرج صبرى الدين بهاء نور192767

البحيرةالعلمىمبصرعبده المقصود عبد محمد المقصود عبد نورهان192768

البحيرةالعلمىمبصرالكفراوى بكر محمد رضا والء192769

البحيرةالعلمىمبصردياب قناوى سعد محمد يمنى192770

البحيرةالعلمىمبصرزوبع السيد محمود السيد ابتسام192771

البحيرةالعلمىمبصرالطحان خليل الاله عبد حامد اروى192772

البحيرةالعلمىمبصرحسونه مصطفى عماد اروى192773

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد احمد سيد السيد هانى اروى192774

البحيرةالعلمىمبصرغنيم هللا عبد صبحى اسراء192775

البحيرةالعلمىمبصرزيد ابو محمد حبيب اسماء192776

البحيرةالعلمىمبصرالرامى احمد سيد محمد شريف اسماء192777

البحيرةالعلمىمبصرشوشه ابو الغفار عبد سعيد فخرى اسماء192778

البحيرةالعلمىمبصرالخالق عبد ابراهيم عيد محمد اسماء192779

البحيرةالعلمىمبصرمنصور محمد الصمد عبد رجب االء192780

البحيرةالعلمىمبصرحسونه مصطفى محمد االء192781

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد احمد سيد السيد هانى االء192782

البحيرةالعلمىمبصرالدقاق محمد محمود مبروك الشيماء192783

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد الرازق عبد وليد الفت192784

البحيرةالعلمىمبصرخضير الجواد عبد النادى امانى192785

البحيرةالعلمىمبصرالرامى احمد سيد امين محمود امنيه192786

البحيرةالعلمىمبصراالشمونى ابراهيم على اميره192787

البحيرةالعلمىمبصرالبدوى احمد سيد جمعه ايمان192788

البحيرةالعلمىمبصرالعو الرءوف عبد معوض سالم ايمان192789

البحيرةالعلمىمبصرالبنا على اسماعيل صابر ايمان192790

البحيرةالعلمىمبصرحرفوش على رجب على ايمان192791

البحيرةالعلمىمبصرعالم محمد على عالء ايه192792

البحيرةالعلمىمبصرشلتوت ذكى عادل بتول192793

البحيرةالعلمىمبصرالرؤوف عبد ربيع محمد حافظ بسنت192794

البحيرةالعلمىمبصرعوض السالم عبد عمر تسنيم192795

البحيرةالعلمىمبصرالديب النحاس محمد عصام تقى192796

البحيرةالعلمىمبصرخليل الاله عبد محمد مدحت تهانى192797

البحيرةالعلمىمبصرحمزه شعبان حمدى جهاد192798

البحيرةالعلمىمبصرسالم شاكر شعبان جهاد192799

البحيرةالعلمىمبصرالحوفى مصطفى كمال حبيبه192800

البحيرةالعلمىمبصرراضى على محمد ايمن حنان192801

البحيرةالعلمىمبصرقمح عاطف الرؤف عبد حنان192802
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ثانالمحمودية/ ف

ن539المحمودية/ ف

ن596المحمودية/ ف

ن371المحمودية/ ف

راسبالمحمودية/ ف

ن435المحمودية/ ف

ن626المحمودية/ ف

ن377المحمودية/ ف

ثانالمحمودية/ ف

ن620المحمودية/ ف

ن531حمادة كوم/ ف

ن543حمادة كوم/ ف

ن566حمادة كوم/ ف

ن472حمادة كوم/ ف

ن497حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن588حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن552حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن485حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن488حمادة كوم/ ف

ن460حمادة كوم/ ف

ن604حمادة كوم/ ف

ن425حمادة كوم/ ف

ن601حمادة كوم/ ف

ن636حمادة كوم/ ف

ن425حمادة كوم/ ف

ن401حمادة كوم/ ف

ن442حمادة كوم/ ف

ن506حمادة كوم/ ف

ن476حمادة كوم/ ف

ن429حمادة كوم/ ف

ن434حمادة كوم/ ف

ن545حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن541حمادة كوم/ ف

ن589حمادة كوم/ ف

ن459حمادة كوم/ ف

ن502حمادة كوم/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرعمار احمد الفتاح عبد دعاء192803

البحيرةالعلمىمبصرالجنبيهى مصطفى محمود مصطفى دعاء192804

البحيرةالعلمىمبصرمنصور سعيد محمد دنيا192805

البحيرةالعلمىمبصرخليل ايوب محمد شاكر دينا192806

البحيرةالعلمىمبصرالحاوى محمود محمد محمود رحمه192807

البحيرةالعلمىمبصرسليم مبروك عالء رؤى192808

البحيرةالعلمىمبصربدوى الحى عبد العظيم عبد الفتاح عبد زهراء192809

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد العليم عبد شعبان رمضان ساره192810

البحيرةالعلمىمبصرمحروس الهادى عبد فتح سلمى192811

البحيرةالعلمىمبصرغنيم الرؤف عبد ابراهيم عالء سلمى192812

البحيرةالعلمىمبصرعبيد اسماعيل الفتاح عبد محمد سهيله192813

البحيرةالعلمىمبصرغريب الخالق عبد كامل ابراهيم شهندا192814

البحيرةالعلمىمبصرالفتاح عبد زيد ابو عالء شيماء192815

البحيرةالعلمىمبصرراضى الغنى عبد محمد جالل صفاء192816

البحيرةالعلمىمبصرسالم السالم عبد احمد السالم عبد ضحى192817

البحيرةالعلمىمبصرعجور محمد ابراهيم محمد عال192818

البحيرةالعلمىمبصرمحمود العليم عبد محمد سمير علياء192819

البحيرةالعلمىمبصرالبدوى محمد السيد غاده192820

البحيرةالعلمىمبصرزايد هللا سعد هللا فتح ايهاب غاده192821

البحيرةالعلمىمبصررضوان حسن زكى رضا غاده192822

البحيرةالعلمىمبصرمهينه زكى محمد احمد الزهراء فاطمه192823

البحيرةالعلمىمبصرالجليل عبد المقصود عبد سعد كمال مريم192824

البحيرةالعلمىمبصرالجارحى جاد جابر محمود مريم192825

البحيرةالعلمىمبصرمحمد توفيق نظمى منار192826

البحيرةالعلمىمبصررجب الغنى عبد محمد احمد ميار192827

البحيرةالعلمىمبصرجمال السالم عبد بكر ندى192828

البحيرةالعلمىمبصرالشويخ فتحى رضا ندى192829

البحيرةالعلمىمبصرالنبى عبد حامد على نغم192830

البحيرةالعلمىمبصرخطاب المقصود عبد سامى نورا192831

البحيرةالعلمىمبصرعميره فوزى الغفار عبد نورا192832

البحيرةالعلمىمبصرجانب احمد احمد صبرى نورهان192833

البحيرةالعلمىمبصرالنحراوى محمد عادل نيره192834

البحيرةالعلمىمبصرراشد مبروك محمد هدى192835

البحيرةالعلمىمبصريونس مختار جمال هديه192836

البحيرةالعلمىمبصرالسماحى الفتاح عبد محمد وفاء192837

البحيرةالعلمىمبصرخالد على محمد على ابرار192838

البحيرةالعلمىمبصرسليمان ابو محمد شعبان عصام اسراء192839

البحيرةالعلمىمبصرحشيش على محمد وائل اسراء192840

البحيرةالعلمىمبصراحمد ابو احمد محمد احمد اسماء192841

البحيرةالعلمىمبصرالغالل الحميد عبد الفتاح عبد محمد ايه192842

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل الجواد عبد محمد محمود تسنيم192843

البحيرةالعلمىمبصرخالد اللطيف عبد الرازق عبد سعيد جيهان192844
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ن466حمادة كوم/ ف

راسبحمادة كوم/ ف

ن477حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن401حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن582حمادة كوم/ ف

ن476حمادة كوم/ ف

ن545حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن417حمادة كوم/ ف

ن639حمادة كوم/ ف

ن477حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن436حمادة كوم/ ف

ن635حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن450حمادة كوم/ ف

ن569حمادة كوم/ ف

راسبحمادة كوم/ ف

متخلفحمادة كوم/ ف

ن565حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن622حمادة كوم/ ف

ن472حمادة كوم/ ف

ن538حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن589حمادة كوم/ ف

ن616حمادة كوم/ ف

ن569حمادة كوم/ ف

ن437حمادة كوم/ ف

ن504حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن464حمادة كوم/ ف

ن537الحدين/ ف

راسبالحدين/ ف

ن590الحدين/ ف

ن604الحدين/ ف

ن460الحدين/ ف

ن599الحدين/ ف

ن629الحدين/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 6989

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

البحيرةالعلمىمبصراحمد ابو محمود محمد خلود192845

البحيرةالعلمىمبصرعيسى محمد الحفيظ عبد عاطف دعاء192846

البحيرةالعلمىمبصرحبشى عمار محمد حافظ رحمه192847

البحيرةالعلمىمبصرخالد منور نبيل رحمه192848

البحيرةالعلمىمبصرعفيفى ابراهيم محمد فراج روضه192849

البحيرةالعلمىمبصرفايد محمد على محمد روضه192850

البحيرةالعلمىمبصرزيدان خالد الحليم عبد محمد الجيد عبد ريهام192851

البحيرةالعلمىمبصرمحمد حشيش على حلمى ساره192852

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل ابو الواحد عبد محمد سعيد شيماء192853

البحيرةالعلمىمبصرالبتانونى خضر مصطفى عال192854

البحيرةالعلمىمبصرصالح ابراهيم محمد كمال نورهان192855

البحيرةالعلمىمبصرعيسوى احمد هللا سعد على هاله192856

البحيرةالعلمىمبصرحشيش محمود محمد اللطيف عبد محمد وسام192857

البحيرةالعلمىمبصرحشيش السيد محمد فتحى محمد ياسمين192858

البحيرةالعلمىمبصرالنشرتى مبروك عادل اروه192859

البحيرةالعلمىمبصرعالم كامل انور اسماء192860

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ على محمد الباسط عبد اسماء192861

البحيرةالعلمىمبصرهندى العليم عبد اسامه اشرقت192862

البحيرةالعلمىمبصرالصيفى عزت عادل االء192863

البحيرةالعلمىمبصرالطحان خليل ابراهيم ماهر اميره192864

البحيرةالعلمىمبصرالدخميسى احمد عادل ايه192865

البحيرةالعلمىمبصرحسانين الهادى عبد مبروك ايه192866

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ صبحى احمد اسراء192867

البحيرةالعلمىمبصرشرشر محمد احمد اسراء192868

البحيرةالعلمىمبصرشلش فاروق العزيز عبد رانيا192869

البحيرةالعلمىمبصرموسى مصطفى محمد سماح192870

البحيرةالعلمىمبصرخضر السيد محمد محمود عيد نانسى192871

البحيرةالعلمىمبصرحموده الرؤف عبد عزيز ندا192872

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد المنعم عبد ظريف ندى192873

البحيرةالعلمىمبصرالحوشى رشدى طلعت نورهان192874

البحيرةالعلمىمبصرنايل محمود الهادى عبد نورهان192875

البحيرةالعلمىمبصرحجازى محمد عيد نورهان192876

البحيرةالعلمىمبصرايوب محمد عاشور مى192877

البحيرةالعلمىمبصرسعد شعبان سعد الحميد عبد هدير192878

البحيرةالعلمىمبصرمرسى محمد سعيد هناء192879

البحيرةالعلمىمبصرخضر اللطيف عبد جالل اللطيف عبد ياسمين192880

البحيرةالعلمىمبصرالصياد سعيد حماده ايه192881

البحيرةالعلمىمبصرالمزين العاطى عبد حمدى ايه192882

البحيرةالعلمىمبصرالمنوفى الفتاح عبد محمد اسراء192883

البحيرةالعلمىمبصرالمنوفى الفتاح عبد سامى اسماء192884

البحيرةالعلمىمبصرالهادى عبد السالم عبد محمد جيهان192885

البحيرةالعلمىمبصرغالب المقصود عبد احمد سيد الاله عبد دينا192886
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راسبالحدين/ ف

ثانالحدين/ ف

ثانالحدين/ ف

ن535الحدين/ ف

ن541الحدين/ ف

ن559الحدين/ ف

ن542الحدين/ ف

ن592الحدين/ ف

ن441الحدين/ ف

ثانالحدين/ ف

ن531الحدين/ ف

ن559الحدين/ ف

ن569الحدين/ ف

ن551الحدين/ ف

ن514النشرتى سمير/ ف

ن453النشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ن521النشرتى سمير/ ف

ن431النشرتى سمير/ ف

ن467النشرتى سمير/ ف

ن507النشرتى سمير/ ف

ن501النشرتى سمير/ ف

ن585النشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ن441النشرتى سمير/ ف

ن540النشرتى سمير/ ف

ن603النشرتى سمير/ ف

ن473النشرتى سمير/ ف

ن377النشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ن420النشرتى سمير/ ف

ن511النشرتى سمير/ ف

ن531النشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ن531النشرتى سمير/ ف

ن492شابور/ ف

ن432شابور/ ف

ن576شابور/ ف

ثانشابور/ ف

ن433شابور/ ف

ن528شابور/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرعليوه مصطفى محمد مصطفى رانيا192887

البحيرةالعلمىمبصرالدين سيف مختار يحى محمود ساره192888

البحيرةالعلمىمبصرمطرود العال عبد منصور سلمى192889

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم صالح العزيز عبد منار192890

البحيرةالعلمىمبصرصالح المعطى عبد محمد المعطى عبد ندى192891

البحيرةالعلمىمبصرمنجى توفيق مرسى شوقى نسرين192892

البحيرةالعلمىمبصريونس جالل احمد نورهان192893

البحيرةالعلمىمبصرحرحش المجيد عبد القوى عبد نورهان192894

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل هللا عبد نبيل هدير192895

البحيرةالعلمىمبصرالقصراوى ابراهيم متولى السيد ابرار192896

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد فضل السيد فرج احالم192897

البحيرةالعلمىمبصرعوض حسن المقصود عبد السالم عبد اروى192898

البحيرةالعلمىمبصررسالن جبريل رسالن احمد اسراء192899

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم احمد شكرى محمد اشرف اسراء192900

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد حسن حسين اسراء192901

البحيرةالعلمىمبصرحمورى احمد محمد اسراء192902

البحيرةالعلمىمبصرعطيه القادر عبد محمد اسراء192903

البحيرةالعلمىمبصرمحمد يونس محمد اسراء192904

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد حافظ ربيع اسماء192905

البحيرةالعلمىمبصرعمر على ابراهيم رمضان اسماء192906

البحيرةالعلمىمبصرالمولى عبد هللا ضيف سالم اسماء192907

البحيرةالعلمىمبصرهللا ضيف االنصارى كرم اسماء192908

البحيرةالعلمىمبصررسالن محمود الكريم عبد محمد اسماء192909

البحيرةالعلمىمبصرالدين شرف العزيز عبد محمود اسماء192910

البحيرةالعلمىمبصرحموده الحميد عبد محمد مهدى اسماء192911

البحيرةالعلمىمبصرشرف ربه عبد محمد جمال االء192912

البحيرةالعلمىمبصرمحمد محمود انور رجب االء192913

البحيرةالعلمىمبصرالشناوى الكريم عبد محمد فتحى االء192914

البحيرةالعلمىمبصرمحمود شعبان الرازق عبد العزيز عبد امانى192915

البحيرةالعلمىمبصرخطاب على الهادى عبد الجيد عبد امانى192916

البحيرةالعلمىمبصرهللا ضيف االنصارى ناجى امانى192917

البحيرةالعلمىمبصرالهادى عبد خيرى محمود امل192918

البحيرةالعلمىمبصرالفار ابراهيم عمر ياسر امل192919

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد جمعه هللا عبد خالد امنيه192920

البحيرةالعلمىمبصرشحات سالم الرازق عبد سالمه امنيه192921

البحيرةالعلمىمبصرخفاجى خليل محمد جمعه احمد اميره192922

البحيرةالعلمىمبصرزيا ابو الحميد عبد محمد الشحات حلمى اميره192923

البحيرةالعلمىمبصرحمدون موسى الغنى عبد حلمى اميره192924

البحيرةالعلمىمبصربكر ابو الونيس عبد بكر ابو ايه192925

البحيرةالعلمىمبصرعبده مصطفى محمد شحات ايه192926

البحيرةالعلمىمبصرداود على هللا عبد صالح ايه192927

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد هنداوى عوض فتحى ايه192928
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ن433شابور/ ف

ن566شابور/ ف

ثانشابور/ ف

ن407شابور/ ف

ن496شابور/ ف

ثانشابور/ ف

ثانشابور/ ف

ن516شابور/ ف

ن449شابور/ ف

ن576الدلنجات/ ف

ن589الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن548الدلنجات/ ف

ن543الدلنجات/ ف

ن520الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن503الدلنجات/ ف

ن528الدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن608الدلنجات/ ف

متخلفالدلنجات/ ف

ن577الدلنجات/ ف

ن476الدلنجات/ ف

ن498الدلنجات/ ف

ن516الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن501الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن520الدلنجات/ ف

ن439الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن610الدلنجات/ ف

ن480الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن414الدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرالفضيل عبد سعد محمد ايه192929

البحيرةالعلمىمبصرمؤمن سليمان الرحيم عبد محمد ايه192930

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد مسعود هللا عبد مسعود ايه192931

البحيرةالعلمىمبصرعيسى السيد اللطيف عبد السيد ايمان192932

البحيرةالعلمىمبصرالغرباوى سليمان محمد جمال ايمان192933

البحيرةالعلمىمبصرمحمد حسن كامل جمال ايمان192934

البحيرةالعلمىمبصرخالد خالد صبحى ايمان192935

البحيرةالعلمىمبصرزنباع العليم عبد على مرعى ايمان192936

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد عطيه يوسف ايمان192937

البحيرةالعلمىمبصرحسين عوض محمد عوض ايناس192938

البحيرةالعلمىمبصرصالح فضل شعبان بسمه192939

البحيرةالعلمىمبصرهمام حسن على همام وسام بسمه192940

البحيرةالعلمىمبصرالفيومى الهادى عبد فوزى رفعت بسنت192941

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد الحميد عبد السيد جهاد192942

البحيرةالعلمىمبصرعالم ابراهيم محمود جهاد192943

البحيرةالعلمىمبصرعوض الهادى عبد فرج محمد حنان192944

البحيرةالعلمىمبصرخليل شمرزه السيد عبد الرازق عبد خلود192945

البحيرةالعلمىمبصرالبيلى ابراهيم السيد هاشم خلود192946

البحيرةالعلمىمبصرحميد الرؤف عبد العزيز عبد رمضان رندا192947

البحيرةالعلمىمبصربكر حماد الصافى ابراهيم رانيا192948

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد الونيس عبد سعيد رجاء192949

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد محمد فوزى رحمه192950

البحيرةالعلمىمبصرزيدان يوسف الحميد عبد نبيل رحمه192951

البحيرةالعلمىمبصرمحمود احمد توفيق محمد رشا192952

البحيرةالعلمىمبصرالعروى الغنى عبد حمدى روان192953

البحيرةالعلمىمبصرعطيه عوض هللا فضل حمزه روان192954

البحيرةالعلمىمبصرالمطلب عبد موسى المطلب عبد محمد ريهام192955

البحيرةالعلمىمبصرعلى سالمه عيد محمود ساره192956

البحيرةالعلمىمبصرحماده سليمان صالح وهبه ساره192957

البحيرةالعلمىمبصرالسقا الغفور عبد السعيد عارف سماح192958

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم فرج محمد سناء192959

البحيرةالعلمىمبصرقويسى الحميد عبد محمد مفيد سهيله192960

البحيرةالعلمىمبصرالمطلب عبد محروس اسماعيل شيماء192961

البحيرةالعلمىمبصرحميده محمد سمير شيماء192962

البحيرةالعلمىمبصرالحداد الغفار عبد الستار عبد عصام شيماء192963

البحيرةالعلمىمبصرمختار ناصر عالء شيماء192964

البحيرةالعلمىمبصرعيسى محمد عيسى مبروك شيماء192965

البحيرةالعلمىمبصرالسيد الكريم عبد محمود على صفاء192966

البحيرةالعلمىمبصرخليفه الغنى عبد احمد صابر عبير192967

البحيرةالعلمىمبصرعمار الحميد عبد سعد محمد صبرى عبير192968

البحيرةالعلمىمبصرالمنزالوى ابراهيم حسن فوزى عبير192969

البحيرةالعلمىمبصرسلطان عرفه الاله عبد حسن عزه192970
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ثانالدلنجات/ ف

ن394الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن567الدلنجات/ ف

ن451الدلنجات/ ف

ن542الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن509الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن579الدلنجات/ ف

ن468الدلنجات/ ف

ن473الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن418الدلنجات/ ف

ن497الدلنجات/ ف

ن507الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن523الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن478الدلنجات/ ف

ن519الدلنجات/ ف

ن491الدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن445الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

متخلفالدلنجات/ ف

ن525الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن556الدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن463الدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن599الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرمحمود احمد الصبور عبد عزه192971

البحيرةالعلمىمبصرخفاجى خليل محمد جمعه احمد علياء192972

البحيرةالعلمىمبصرنصر احمد صبحى محمد علياء192973

البحيرةالعلمىمبصرمقرب الحق جاد الحليم عبد سعد غاده192974

البحيرةالعلمىمبصرربه عبد محمد صبحى فاديه192975

البحيرةالعلمىمبصرقاسم حمزه سعيد عصران فاطمه192976

البحيرةالعلمىمبصرنعامه رمضان كرم فاطمه192977

البحيرةالعلمىمبصرمهدى جمعه مهدى فاطمه192978

البحيرةالعلمىمبصررفاعى حسن الستار عبد محمود فرح192979

البحيرةالعلمىمبصرالسيد محمود السبع لمياء192980

البحيرةالعلمىمبصرجبالى اسماعيل رمضان سعيد لمياء192981

البحيرةالعلمىمبصريوسف العزيز عبد محمد مديحه192982

البحيرةالعلمىمبصرسلطان عرفه الاله عبد كريم مروه192983

البحيرةالعلمىمبصركامل الفتوح ابو محمد مروه192984

البحيرةالعلمىمبصراحمد محمد عسران محمود مروه192985

البحيرةالعلمىمبصراالشمونى محمد محمود رمضان منار192986

البحيرةالعلمىمبصرقاسم حمزه الفضيل عبد سالم منار192987

البحيرةالعلمىمبصرحنفيش سالم مراجع سعد منار192988

البحيرةالعلمىمبصرالشطالوى محمد احمد صبحى منار192989

البحيرةالعلمىمبصرالواحد عبد خليفه سليمان مصطفى منار192990

البحيرةالعلمىمبصرالسقا ابراهيم الوكيل عبد نادر منار192991

البحيرةالعلمىمبصرغريب ابراهيم ماهر منى192992

البحيرةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم العزيز عبد حسانين ناديه192993

البحيرةالعلمىمبصرالسيوى الرحمن عبد على محمد ناديه192994

البحيرةالعلمىمبصرقاسم حمزه محمود رشاش ندى192995

البحيرةالعلمىمبصرداود محمد محمد طالل ندى192996

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد حمد فؤاد احمد نسرين192997

البحيرةالعلمىمبصرمحمد احمد سعد نهى192998

البحيرةالعلمىمبصربريك جهمى الفتاح عبد ادهم نورهان192999

البحيرةالعلمىمبصرمبارك الجليل عبد حمدى جبريل نورهان193000

البحيرةالعلمىمبصرالرؤف عبد هللا فضل عزت نورهان193001

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد رجب محمد عيد نورهان193002

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد جبريل فرج نورهان193003

البحيرةالعلمىمبصرالجندى حامد هللا عبد محمد نورهان193004

البحيرةالعلمىمبصرمحمد العاطى عبد يوسف عماد نورهان193005

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد اسماعيل العزيز عبد هاجر193006

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد عوض هاجر193007

البحيرةالعلمىمبصرالواحد عبد لطفى عاطف هاله193008

البحيرةالعلمىمبصرلبده سالم سعيد محمود هاله193009

البحيرةالعلمىمبصربسيونى يونس مصطفى هدى193010

البحيرةالعلمىمبصرمازق شحاته محمد صبحى هدير193011

البحيرةالعلمىمبصرعطيه ابراهيم حسين نصر هدير193012
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ن618الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن491الدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن533الدلنجات/ ف

ن532الدلنجات/ ف

ن488الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن589الدلنجات/ ف

ن523الدلنجات/ ف

ن479الدلنجات/ ف

ن615الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن500الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن398الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن387الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن444الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن587الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن453الدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن479الدلنجات/ ف

ن526الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن511الدلنجات/ ف

ن626الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن442الدلنجات/ ف

ن448الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرناجى سالم الصادق عبد رضا هند193013

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم عبده فكرى هند193014

البحيرةالعلمىمبصرالنوام زيدان فتحى خليل وفاء193015

البحيرةالعلمىمبصرالشكيرى مبروك مصطفى سالمه والء193016

البحيرةالعلمىمبصرمحمد محمود السيد ياره193017

البحيرةالعلمىمبصرالنبى عبد ابراهيم محمد اشرف ياسمين193018

البحيرةالعلمىمبصرعبيده اسماعيل شعبان ايمن ياسمينا193019

البحيرةالعلمىمبصرالشناوى حمد محمد محارب ياسمين193020

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد صبرى محمد الدين بهاء يسرا193021

البحيرةالعلمىمبصرفراج ابو العاطى عبد صبحى اسراء193022

البحيرةالعلمىمبصرمشرف محمد سليمان اسماء193023

البحيرةالعلمىمبصرالنجار فهيم سمير اسماء193024

البحيرةالعلمىمبصرعماره محمد الغنى عبد اسماء193025

البحيرةالعلمىمبصرعماره محمد احمد ايه193026

البحيرةالعلمىمبصرموسى الحميد عبد ربيع بشرى193027

البحيرةالعلمىمبصرالغول الباقى عبد صبرى جهاد193028

البحيرةالعلمىمبصرخطاب كامل سعيد سميه193029

البحيرةالعلمىمبصرالواحد عبد مسعود محمد شيماء193030

البحيرةالعلمىمبصرشعبان القوى عبد عادل منار193031

البحيرةالعلمىمبصرشبل العال عبد وجيه ياسمين193032

البحيرةالعلمىمبصرزيدان على رجب ابراهيم اسماء193033

البحيرةالعلمىمبصرجبريل الحكم عبد محمد جمعه اسماء193034

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد المقصود عبد محمد محمد اسماء193035

البحيرةالعلمىمبصربركات صبرى زيد ابو االء193036

البحيرةالعلمىمبصرمحمود المجيد عبد الحميد عبد فاروق االء193037

البحيرةالعلمىمبصرحليمه ابو ربه عبد حامد جمعه امنيه193038

البحيرةالعلمىمبصرهللا خير محمد فؤاد محمد اميره193039

البحيرةالعلمىمبصرالحكامى الحليم عبد الجليل عبد الحليم عبد رانيا193040

البحيرةالعلمىمبصرسالم ابراهيم العزيز عبد رأفت ساره193041

البحيرةالعلمىمبصرالمقصود عبد هارون عشم سعاد193042

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى مكين جمال منار193043

البحيرةالعلمىمبصرعلى هالل محمد محمد ندا193044

البحيرةالعلمىمبصربدوى المجيد عبد المولى جاد يحى نورهان193045

البحيرةالعلمىمبصرعلى ابراهيم على مبروك هند193046

البحيرةالعلمىمبصرعلى كامل الوكيل عبد ربيع ياسمين193047

االسكندريةالعلمىمبصريونس فوزى عاطف االء193048

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد زيد ابو ابراهيم الحميد عبد االء193049

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد جمال ايه193050

االسكندريةالعلمىمبصرسالم حسن احمد حسن اروى193051

االسكندريةالعلمىمبصرعماره عنتر محمد مسعد اسراء193052

االسكندريةالعلمىمبصرشعبان احمد السيد كارم اسماء193053

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم سليمان على طه اميره193054
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ثانالدلنجات/ ف

ن614الدلنجات/ ف

ن542الدلنجات/ ف

ن521الدلنجات/ ف

ن577الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن504الدلنجات/ ف

ن535الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

راسبالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ن520ابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

راسبابوشوشة زاوية/ ف

راسبابوشوشة زاوية/ ف

ن559ابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ن607ابوشوشة زاوية/ ف

ن524ابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

ثانابوشوشة زاوية/ ف

راسبابوشوشة زاوية/ ف

ن594ابوشوشة زاوية/ ف

ن458بشر سيدى/ ف

ن574بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن586.5بشر سيدى/ ف

ن499بشر سيدى/ ف

ن594.5بشر سيدى/ ف

ن524بشر سيدى/ ف
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االسكندريةالعلمىمبصرالعاطى عبد الدين صالح محمد احمد ايثار193055

االسكندريةالعلمىمبصرعجور الرؤوف عبد محمد ايثار193056

االسكندريةالعلمىمبصرمرعى محمود المغنى عبد احمد ايمان193057

االسكندريةالعلمىمبصرالاله عبد على زكريا ماهر ايمان193058

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم موند محمد ايمان193059

االسكندريةالعلمىمبصرالبدرى على خالد جهاد193060

االسكندريةالعلمىمبصرالرحمن عبد على محمد على حبيبه193061

االسكندريةالعلمىمبصرعلى هللا عبد السيد مسعد حبيبه193062

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد حسن محمد خالد خلود193063

االسكندريةالعلمىمبصرعزقول العزيز عبد محمد محرم دعاء193064

االسكندريةالعلمىمبصراسماعيل صابر محمد رضا193065

االسكندريةالعلمىمبصرمتولى بسيونى متولى سعيد روان193066

االسكندريةالعلمىمبصرالغفار عبد المحسن عبد ابراهيم السيد روضه193067

االسكندريةالعلمىمبصرالحسين حسن الدين محى روميساء193068

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد خليل محمود ممدوح ريم193069

االسكندريةالعلمىمبصرالشين على العزيز عبد خالد زينب193070

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد جاد محمد خميس زينب193071

االسكندريةالعلمىمبصرمطر على حسان رمضان هشام زينب193072

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد محمد حمدى ساره193073

االسكندريةالعلمىمبصرزيد ابو محمد حسين محمود ساره193074

االسكندريةالعلمىمبصرسالمه فؤاد محمود سلسبيل193075

االسكندريةالعلمىمبصرسعد مسعود ابراهيم الستار عبد سلمى193076

االسكندريةالعلمىمبصرحسن احمد حامد مجدى سلمى193077

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد سلمى193078

االسكندريةالعلمىمبصربكر سعد شكرى محمد سلمى193079

االسكندريةالعلمىمبصرفرغلى محمود فرغلى سلمين193080

االسكندريةالعلمىمبصرخليل عبده خله اشرف سميه193081

االسكندريةالعلمىمبصرسليمان احمد على سها193082

االسكندريةالعلمىمبصراحمد محمد المنعم عبد سعد سهيله193083

االسكندريةالعلمىمبصرزقيزق حامد محمد شروق193084

االسكندريةالعلمىمبصرزقيزق حامد محمد شيماء193085

االسكندريةالعلمىمبصرعلى محمد كمال محمد شيماء193086

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد محمد محمود صابر علياء193087

االسكندريةالعلمىمبصرالشرقاوى مبروك رأفت غاده193088

االسكندريةالعلمىمبصريوسف محمد جالل ايمن فاطمه193089

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد عرفه هللا عبد الدين عالء فاطمه193090

االسكندريةالعلمىمبصرخليفه عمر محمد جاد محمد فاطمه193091

االسكندريةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد احمد مريم193092

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد محمود رمضان حسن مريم193093

االسكندريةالعلمىمبصراسماعيل العزيز عبد الدين شيخ حسن مريم193094

االسكندريةالعلمىمبصرربيع محمد رشاد صالح مريم193095

االسكندريةالعلمىمبصرداود المجيد عبد احمد الحليم عبد مريم193096
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ن627بشر سيدى/ ف

ن474.5بشر سيدى/ ف

ن342بشر سيدى/ ف

ن579.5بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن500بشر سيدى/ ف

ن581.5بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن437بشر سيدى/ ف

ن477.5بشر سيدى/ ف

ن427بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن430بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

راسببشر سيدى/ ف

ن515بشر سيدى/ ف

ن567بشر سيدى/ ف

ن557بشر سيدى/ ف

ن439.5بشر سيدى/ ف

ن586بشر سيدى/ ف

راسببشر سيدى/ ف

ن423بشر سيدى/ ف

ن474.5بشر سيدى/ ف

ن396.5بشر سيدى/ ف

ن510بشر سيدى/ ف

ن475.5بشر سيدى/ ف

راسببشر سيدى/ ف

ن391بشر سيدى/ ف

ن522.5بشر سيدى/ ف

ن504بشر سيدى/ ف

ن538بشر سيدى/ ف

ن547بشر سيدى/ ف

ن606بشر سيدى/ ف

ن591بشر سيدى/ ف

ن388بشر سيدى/ ف

ن520بشر سيدى/ ف

ن462بشر سيدى/ ف

ن582بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن560بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن598بشر سيدى/ ف
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االسكندريةالعلمىمبصرالواحد عبد القادر عبد احمد محمد مريم193097

االسكندريةالعلمىمبصراسكاروفا الدين نظام مسلمه193098

االسكندريةالعلمىمبصرنصار سيد فتحى البر عبد منار193099

االسكندريةالعلمىمبصرموافى السيد مصطفى منار193100

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد فؤاد عامر محمد منى193101

االسكندريةالعلمىمبصرالرازق عبد محمد يوسف حسن هللا منه193102

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم النبى عبد مصطفى هللا منه193103

االسكندريةالعلمىمبصرخليل محمد محمود مجدى مهد193104

االسكندريةالعلمىمبصرصقر خميس محمد عادل مى193105

االسكندريةالعلمىمبصرموسى العال عبد فؤاد هشام ميار193106

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد على محمد عاطف نبيله193107

االسكندريةالعلمىمبصرالحميد عبد فرغلى جمال ندى193108

االسكندريةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد المجيد عبد ندى193109

االسكندريةالعلمىمبصركامل حميده اللطيف عبد هاجر193110

االسكندريةالعلمىمبصرالسالم عبد لطفى يحيى يارا193111

االسكندريةالعلمىمبصرقلثيله الحميد عبد حسين سالم ياسمين193112

االسكندريةالعلمىمبصرحسنين امام صبحى محمد ياسمين193113

االسكندريةالعلمىمبصراحمد رزق مغربى السيد االء193114

االسكندريةالعلمىمبصرمسيوغه احمد احمد اشرف ايه193115

االسكندريةالعلمىمبصرالسالمى احمد حمزه ايه193116

االسكندريةالعلمىمبصرطه صابر محمد ايه193117

االسكندريةالعلمىمبصرعلى السيد حمزه اشرف اسراء193118

االسكندريةالعلمىمبصرحسن ربه عبد خلف عاطف اسراء193119

االسكندريةالعلمىمبصرحبيب محمود الرحمن عبد احمد امل193120

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد رزق ابراهيم ايمن اميمه193121

االسكندريةالعلمىمبصرزهران محمد سعيد صالح ايمان193122

االسكندريةالعلمىمبصرعمر احمد محمد هشام تقى193123

االسكندريةالعلمىمبصربيومى نبوى محمد خالد حبيبه193124

االسكندريةالعلمىمبصرالرحيم عبد السيد الرحيم عبد حبيبه193125

االسكندريةالعلمىمبصرفرج العال عبد فايز محمد حبيبه193126

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد اسماعيل على جابر حنين193127

االسكندريةالعلمىمبصراحمد سالم سالمان خالد خلود193128

االسكندريةالعلمىمبصرلوبجى سالرنو محمد دينا193129

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم المجيد عبد الحميد عبد احمد رحمه193130

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عبد فرحات سعيد جابر روان193131

االسكندريةالعلمىمبصرالنجار الحميد عبد محمد الحميد عبد روان193132

االسكندريةالعلمىمبصرحجازى محمد نبيل فهمى روان193133

االسكندريةالعلمىمبصرسيد احمد سعد على ساره193134

االسكندريةالعلمىمبصرالصمد عبد على احمد حمدى سلمى193135

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد خلف خالد سلمى193136

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم محمد مصطفى يسرى سلمى193137

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم السيد هللا عبد محمد سلمى193138
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ن579بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن527بشر سيدى/ ف

ن590بشر سيدى/ ف

ن535بشر سيدى/ ف

ن581بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن446بشر سيدى/ ف

ن629بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن409بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن566بشر سيدى/ ف

ن390بشر سيدى/ ف

ن438بشر سيدى/ ف

ن478بشر سيدى/ ف

ن434بشر سيدى/ ف

ن471السيوف/ ف

راسبالسيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن570السيوف/ ف

راسبالسيوف/ ف

ن426السيوف/ ف

ن384السيوف/ ف

راسبالسيوف/ ف

ن535السيوف/ ف

ن558السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن505السيوف/ ف

ن505السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن522السيوف/ ف

ن358السيوف/ ف

ن444السيوف/ ف

ن407السيوف/ ف

ن442السيوف/ ف

راسبالسيوف/ ف

ن495السيوف/ ف

راسبالسيوف/ ف

ن487السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

راسبالسيوف/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7003

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

االسكندريةالعلمىمبصرعثمان الغنى عبد اسماعيل اشرف سندس193139

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد السيد مصطفى احمد سهيله193140

االسكندريةالعلمىمبصرمرعى محمد احمد محمد سهيله193141

االسكندريةالعلمىمبصرقنديل العاطى عبد الرازق عبد محمد صفيه193142

االسكندريةالعلمىمبصرمصطفى محمد زكريا احمد فاطمه193143

االسكندريةالعلمىمبصرالدين نور عبيد غريب حسام الزهراء فاطمه193144

االسكندريةالعلمىمبصرعيسى محمد محمد فايق عادل كريمه193145

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد نصر جمال مريم193146

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد صديق محمد ممدوح مريم193147

االسكندريةالعلمىمبصرعلى العدوى ابراهيم ندى193148

االسكندريةالعلمىمبصرالنجار جابر محمود احمد ندى193149

االسكندريةالعلمىمبصرهلول احمد زاهى سامى هاجر193150

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد النعمانى على محمد هاجر193151

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد السيد هند193152

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد محمود القادر عبد السيد ياسمين193153

االسكندريةالعلمىمبصرعثمان على عثمان االء193154

االسكندريةالعلمىمبصرمسعود الال عبد حلمى حسن اميره193155

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم محمود ابراهيم ايمان193156

االسكندريةالعلمىمبصراحمد سعد طارق ايمان193157

االسكندريةالعلمىمبصرالمصيلحى احمد السيد وائل ايناس193158

االسكندريةالعلمىمبصربسيونى محمد ابراهيم احمد تقى193159

االسكندريةالعلمىمبصرحسن على سعيد جهاد193160

االسكندريةالعلمىمبصرسالمه شعبان الخالق عبد صابر حبيبه193161

االسكندريةالعلمىمبصرالجابر عبد محمد الرحيم عبد ابراهيم دينا193162

االسكندريةالعلمىمبصرحسن زناتى محروس صالح رانيا193163

االسكندريةالعلمىمبصرمحمود احمد ابراهيم رحمه193164

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عوض ادريس شكرى محمد ساره193165

االسكندريةالعلمىمبصرمحمود ياقوت على عادل سهيله193166

االسكندريةالعلمىمبصرعلى العزيز عبد السيد العزيز عبد شيماء193167

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد سالمه حسين ابراهيم فاطمه193168

االسكندريةالعلمىمبصربخيت السالم عبد على حسن كنزى193169

االسكندريةالعلمىمبصرسيف ابو محمد حسن اسماعيل مريم193170

االسكندريةالعلمىمبصرالمعاطى ابو السيد محمد منار193171

االسكندريةالعلمىمبصرالمرادنى احمد محمد محمد مياده193172

االسكندريةالعلمىمبصرشتا السيد محمد مصطفى هاجر193173

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد عثمان محمود سمير هند193174

االسكندريةالعلمىمبصراحمد سيد جمعه محمد مجدى ياسمين193175

االسكندريةالعلمىمبصراحمد زايد الحمد ابو ناصر ياسمين193176

االسكندريةالعلمىمبصرالسوسى صالح حسن ربيع ايمان193177

االسكندريةالعلمىمبصرزيدان جامع قبارى حفصه193178

االسكندريةالعلمىمبصرعماره محمد توفيق حسين رقيه193179

االسكندريةالعلمىمبصرمحمود احمد رمضان روان193180
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راسبالسيوف/ ف

راسبالسيوف/ ف

ن585السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن510السيوف/ ف

راسبالسيوف/ ف

ن380السيوف/ ف

ن488السيوف/ ف

ن426السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن438السيوف/ ف

راسبالسيوف/ ف

ن500السيوف/ ف

ن496السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن534المبين الفتح/ ف

ن452المبين الفتح/ ف

ن540المبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ن550المبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ن404المبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ن428المبين الفتح/ ف

ن464المبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ن414المبين الفتح/ ف

ن582المبين الفتح/ ف

ن430المبين الفتح/ ف

ن368المبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

راسبالمبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

راسبالمبين الفتح/ ف

راسبالمبين الفتح/ ف

راسبالمبين الفتح/ ف

ن450المبين الفتح/ ف

ثانباالسكندرية رجب محمد/ ف

ثانباالسكندرية رجب محمد/ ف

ثانباالسكندرية رجب محمد/ ف

ن364باالسكندرية رجب محمد/ ف
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االسكندريةالعلمىمبصرالفتاح عبد المنعم عبد الفتاح عبد سميه193181

االسكندريةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد حسن فاطمه193182

االسكندريةالعلمىمبصرالدمرداش محمد احمد محمود مريم193183

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد كمال اشرف ابرار193184

االسكندريةالعلمىمبصربشر العزيز عبد حسان احسان193185

االسكندريةالعلمىمبصرسعده ابو السعيد على سعد اروى193186

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد الحسن ابو ابراهيم اسراء193187

االسكندريةالعلمىمبصرالباسط عبد ابراهيم السيد اسراء193188

االسكندريةالعلمىمبصرالعزيز عبد هالل تيمور اسراء193189

االسكندريةالعلمىمبصرالصعيدى الحميد عبد محمد الحميد عبد اسراء193190

االسكندريةالعلمىمبصرسعده ابو محمد حسن سعد اسماء193191

االسكندريةالعلمىمبصراحمد ابراهيم مصطفى صالح اسماء193192

االسكندريةالعلمىمبصرالنادى الدين سعد محمد احمد امال193193

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد تونى نبيل بثينه193194

االسكندريةالعلمىمبصرالشيخ محمد ابراهيم سامح بهجه193195

االسكندريةالعلمىمبصرقطب حامد الحافظ عبد ماهر جهاد193196

االسكندريةالعلمىمبصرالنجار المنعم عبد رحاب حبيبه193197

االسكندريةالعلمىمبصراحمد بريك محمد يحيى رحاب193198

االسكندريةالعلمىمبصراحمد محمد جمال رحمه193199

االسكندريةالعلمىمبصرالشوربجى العاطى عبد عاطف رحمه193200

االسكندريةالعلمىمبصرالفضالى السيد جابر محمد روان193201

االسكندريةالعلمىمبصرحسن محمد الفتاح عبد اشرف روفيدا193202

االسكندريةالعلمىمبصرعلى عثمان فراج صالح رميساء193203

االسكندريةالعلمىمبصرمختار محمد احمد العابدين زين زينب193204

االسكندريةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد راشد محمد ساجده193205

االسكندريةالعلمىمبصرعلى جابر سعيد محمد ساره193206

االسكندريةالعلمىمبصرالتابعى احمد ابراهيم سلمى193207

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد يونس رمضان سلمى193208

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد سمير احمد مجدى سميه193209

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم خليل موسى ابراهيم عزيزه193210

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم اسماعيل جالل فاطمه193211

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد فتوح رجب محمود فاطمه193212

االسكندريةالعلمىمبصرالراوى جابر الدين تاج مريم193213

االسكندريةالعلمىمبصرحمزه محمد احمد عادل مريم193214

االسكندريةالعلمىمبصرالنصر ابو مصطفى شهدى عالء مريم193215

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم محمد الدين عالء هللا منه193216

االسكندريةالعلمىمبصرالمدبولى على يحيى محمد مها193217

االسكندريةالعلمىمبصراحمد على احمد عزت ميرنا193218

االسكندريةالعلمىمبصرهللا فتح فوزى حسنين مى193219

االسكندريةالعلمىمبصرمحمود محمد خميس محمد هاجر193220

االسكندريةالعلمىمبصرشلبى الفتاح عبد شلبى هانم193221

االسكندريةالعلمىمبصرخليل الكريم عبد محمد احمد هدير193222
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ن452باالسكندرية رجب محمد/ ف

راسبباالسكندرية رجب محمد/ ف

ن561باالسكندرية رجب محمد/ ف

ن437القويرى/ ف

ن468.5القويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن452.5القويرى/ ف

ن538القويرى/ ف

ن531القويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ن527القويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ن423.5القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن465القويرى/ ف

ن617القويرى/ ف

ن426القويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ن484.5القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن412.5القويرى/ ف

ن506القويرى/ ف

ن413القويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ن574القويرى/ ف

ن509.5القويرى/ ف

ن443القويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن559القويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ن339القويرى/ ف

ن362القويرى/ ف

ن400القويرى/ ف

ن614القويرى/ ف
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االسكندريةالعلمىمبصرخميس العليم عبد ذكى خلف هدير193223

االسكندريةالعلمىمبصرجابر محمود عصام هناء193224

االسكندريةالعلمىمبصرربه عبد عبود عبود الحليم عبد اسماء193225

االسكندريةالعلمىمبصرمتولى الرازق عبد احمد اسراء193226

االسكندريةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمد ابراهيم اسراء193227

االسكندريةالعلمىمبصرمناع محمد على محمد فتحى اسراء193228

االسكندريةالعلمىمبصرباز الحميد عبد الحميد عبد ماهر ايمان193229

االسكندريةالعلمىمبصرحسن الفتاح عبد محمد الفتاح عبد امنيه193230

االسكندريةالعلمىمبصرالوكيل عبد بسيونى الناصر عبد براء193231

االسكندريةالعلمىمبصرالغنى عبد الفتاح عبد طارق رضوه193232

االسكندريةالعلمىمبصرالعطار الخالق عبد محمد محمود محمد رقيه193233

االسكندريةالعلمىمبصرالدسوقى محمد ابراهيم اسماعيل روان193234

االسكندريةالعلمىمبصربكرى خليل احمد زينب193235

االسكندريةالعلمىمبصرالعطوى رفيع حماد رفيع ساره193236

االسكندريةالعلمىمبصرمصطفى عباس محمد سعد ساره193237

االسكندريةالعلمىمبصرحامد فتحى شريف سعاد193238

االسكندريةالعلمىمبصراحمد قطب ايمن شيماء193239

االسكندريةالعلمىمبصرفضل محمد احمد مصطفى شيماء193240

االسكندريةالعلمىمبصرياسو احمد حسن محمد عائشه193241

االسكندريةالعلمىمبصرالفضيل عبد محمد السيد فاطمه193242

االسكندريةالعلمىمبصرالرحمن عبد شحات شعبان الزهراء فاطمه193243

االسكندريةالعلمىمبصرصبح صبح محمد عالء فاطمه193244

االسكندريةالعلمىمبصرنويجى طاهر عيد فاطمه193245

االسكندريةالعلمىمبصرالرحيم عبد محمود حسن محمد فاطمه193246

االسكندريةالعلمىمبصرالمقصود عبد االمام احمد لؤلؤ193247

االسكندريةالعلمىمبصريونس عوض ابراهيم ياسمين193248

االسكندريةالعلمىمبصرالسالم عبد احمد رضا ايمان193249

االسكندريةالعلمىمبصرحسن احمد ابراهيم ياسر ايمان193250

االسكندريةالعلمىمبصرحسين ابراهيم محمد سميه193251

االسكندريةالعلمىمبصرخبيرى زكريا سالمه عبير193252

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد بشير قاسم سعيد مروه193253

االسكندريةالعلمىمبصرالبيه طاهر محمد مصطفى مريم193254

االسكندريةالعلمىمبصرنصير يوسف حامد يوسف منال193255

االسكندريةالعلمىمبصربرعى سيد طلعت نعمه193256

االسكندريةالعلمىمبصرالموافى محمد هللا عبد خالد نيره193257

االسكندريةالعلمىمبصرالعبد محمد احمد بسيونى هاجر193258

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد محمد السيد الزهراء193259

االسكندريةالعلمىمبصرشعبان حسين المنعم عبد محمد الزهراء193260

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد سعيد حنفى اميره193261

االسكندريةالعلمىمبصراحمد انور السميع عبد ايمان193262

االسكندريةالعلمىمبصرالعنين ابو احمد المقصود عبد محمد جهاد193263

االسكندريةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد الفتاح عبد محمد رقيه193264
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ثانالقويرى/ ف

ن478القويرى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن607الشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن480الشعراوى/ ف

ن610الشعراوى/ ف

ن412الشعراوى/ ف

ن439الشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

ن579الشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن478الشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

ن547الشعراوى/ ف

ن585الشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن409الشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

ن592الشعراوى/ ف

ن574الشعراوى/ ف

ن505الشعراوى/ ف

ن432الشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ثانعرابى احمد/ ف

ن369عرابى احمد/ ف

ثانعرابى احمد/ ف

راسبعرابى احمد/ ف

ثانعرابى احمد/ ف

ن517عرابى احمد/ ف

ن501عرابى احمد/ ف

ثانعرابى احمد/ ف

ثانعرابى احمد/ ف

ن394عرابى احمد/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ن422عرجون الصادق/ ف

راسبعرجون الصادق/ ف

ن604عرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ن516عرجون الصادق/ ف
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االسكندريةالعلمىمبصركريتع العفيفى محمد هللا عبد فاطمه193265

االسكندريةالعلمىمبصرالحق عبد محمد هللا عبد فاطمه193266

االسكندريةالعلمىمبصرحسنين الشاذلى محمود مجدى نجوى193267

االسكندريةالعلمىمبصراحمد السعود ابو محمد هاجر193268

االسكندريةالعلمىمبصرعبيد مدنى الراضى عبد عادل االء193269

االسكندريةالعلمىمبصرمتولى الحميد عبد محمد ايه193270

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد هللا خلف محمد خلف اروى193271

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد عيسى محسن عيسى اسراء193272

االسكندريةالعلمىمبصرمحزم على ابراهيم محمد اسراء193273

االسكندريةالعلمىمبصرحسين عمران خزيم ابو امام اميره193274

االسكندريةالعلمىمبصرعبيد عطيه عطيه على جمعه بسنت193275

االسكندريةالعلمىمبصرالنبى عبد مبروك احمد خلود193276

االسكندريةالعلمىمبصرالسهرجتى محمد السعيد محمد رقيه193277

االسكندريةالعلمىمبصرمصطفى الرسول عبد محمد ايمن روان193278

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد على سالم جمال ساره193279

االسكندريةالعلمىمبصرحسن احمد حسن احمد ساميه193280

االسكندريةالعلمىمبصرعصفور محمد محمد مصطفى السيد شروق193281

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم زيدان محمد الناصر عبد شيماء193282

االسكندريةالعلمىمبصردياب حافظ خطاب خالد فاطمه193283

االسكندريةالعلمىمبصراحمد مصطفى محمد مصطفى هللا منه193284

االسكندريةالعلمىمبصرالمتجلى عبد رمضان عبده هاجر193285

االسكندريةالعلمىمبصرمدنى حفنى القوى عبد ابراهيم هدى193286

االسكندريةالعلمىمبصربريك محمد السيد حسنين هدى193287

االسكندريةالعلمىمبصرعلى خضر عباس محمد استشهاد193288

االسكندريةالعلمىمبصرعثمان الرحيم عبد طليبه مصطفى ايثار193289

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم عطيه بسيونى عطيه اسماء193290

االسكندريةالعلمىمبصرحجازى محمد السيد فوزى امنيه193291

االسكندريةالعلمىمبصرالخطر العاطى عبد مصطفى العاطى عبد بسنت193292

االسكندريةالعلمىمبصرحجازى محمد اليزيد ابو عطيه بيان193293

االسكندريةالعلمىمبصراحمد حسين محمد تسنيم193294

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد على محمد على حبيبه193295

االسكندريةالعلمىمبصربكير زايد محمد حبيبه193296

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد الفتاح عبد ياسر حال193297

االسكندريةالعلمىمبصرحافظ حافظ رفيق خلود193298

االسكندريةالعلمىمبصرسيف ابو محمد العزيز عبد محمد خلود193299

االسكندريةالعلمىمبصرالجنبيهى سعد الستار عبد رمضان دنيا193300

االسكندريةالعلمىمبصرمرسى على محمود طارق رحمه193301

االسكندريةالعلمىمبصراحمد على مرسى عالء رضوى193302

االسكندريةالعلمىمبصرمرجان صالح الجواد عبد صالح رغد193303

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد بكرى صالح احمد روان193304

االسكندريةالعلمىمبصرالمجيد عبد السيد سعد اشرف روان193305

االسكندريةالعلمىمبصريونس على يونس هللا عبد روان193306
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ن396عرجون الصادق/ ف

ن474عرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ن509عرجون الصادق/ ف

ن380المكرمة مكة/ ف

ن507المكرمة مكة/ ف

راسبالمكرمة مكة/ ف

ن571المكرمة مكة/ ف

راسبالمكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ن475المكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

راسبالمكرمة مكة/ ف

ن488المكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ن520المكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ن477المكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ن408المكرمة مكة/ ف

ن450المكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ن611النموذجى سموحة/ ف

ن506النموذجى سموحة/ ف

ن416النموذجى سموحة/ ف

ن612النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن640النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن456النموذجى سموحة/ ف

ن573النموذجى سموحة/ ف

ن432النموذجى سموحة/ ف

ن424النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن633النموذجى سموحة/ ف

ن586النموذجى سموحة/ ف

ن517النموذجى سموحة/ ف

ن426النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن592النموذجى سموحة/ ف
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االسكندريةالعلمىمبصرحسين محمد محمد اشرف روفيدا193307

االسكندريةالعلمىمبصرالحليم عبد القادر عبد عمرو ريم193308

االسكندريةالعلمىمبصرالغمرى الغنى عبد حلمى ايمن ساره193309

االسكندريةالعلمىمبصرالغنى عبد حسن المنعم عبد ايهاب سالى193310

االسكندريةالعلمىمبصرمبارك السيد محمد السيد اشرف سلمى193311

االسكندريةالعلمىمبصرالمقتدر عبد محمود محمد سميه193312

االسكندريةالعلمىمبصرمقبل العزيز عبد حامد محمد سندس193313

االسكندريةالعلمىمبصرالجليل عبد ربه عبد خالد سهيله193314

االسكندريةالعلمىمبصربدوى الليثى ابراهيم شيماء193315

االسكندريةالعلمىمبصرمبارك محمد السيد اشرف شيماء193316

االسكندريةالعلمىمبصرااللفى محمد كمال احمد شيماء193317

االسكندريةالعلمىمبصرزناتى محمد المهيمن عبد شيماء193318

االسكندريةالعلمىمبصرطالب ابو عبادى طالب ابو الزهراء فاطمه193319

االسكندريةالعلمىمبصرمنيسى محمود طه الزهراء فاطمه193320

االسكندريةالعلمىمبصرسالمه السيد محمد فرح193321

االسكندريةالعلمىمبصرحموده محمد رجب شعبان قمر193322

االسكندريةالعلمىمبصرالحسينى احمد الستار عبد هشام ماهيتاب193323

االسكندريةالعلمىمبصرقاسم محمد محمد ممدوح مريم193324

االسكندريةالعلمىمبصرالحليم عبد المنعم عبد رمضان منار193325

االسكندريةالعلمىمبصرعطا على حسين العزيز عبد منار193326

االسكندريةالعلمىمبصرالرحمن عبد ابراهيم السيد هللا منه193327

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم عطيه محمد رضا هللا منه193328

االسكندريةالعلمىمبصرالحفيظ عبد محمد القوى عبد نداء193329

االسكندريةالعلمىمبصرفايد محمد على ماهر ندى193330

االسكندريةالعلمىمبصرحسن محمد بشر حامد هاجر193331

االسكندريةالعلمىمبصرحسن احمد على مصطفى هاجر193332

االسكندريةالعلمىمبصراحمد متولى صبحى طارق هللا هبه193333

االسكندريةالعلمىمبصرالصعيدى عيسوى محمود صالح وسام193334

االسكندريةالعلمىمبصرالرحيم عبد السيد محمد ياسمين193335

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد محمد صالح عمرو اسراء193336

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عبد محمد احمد احمد الدين بهاء افنان193337

االسكندريةالعلمىمبصريسن موسى محمد موسى االء193338

االسكندريةالعلمىمبصرالنجار محمد ابراهيم امانى193339

االسكندريةالعلمىمبصرمحمود الهادى عبد سعد ايمان193340

االسكندريةالعلمىمبصرعلى محمد محمد محمد محمود روضه193341

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد عبده ايمن ريم193342

االسكندريةالعلمىمبصرعمار شفيق محمد سلمى193343

االسكندريةالعلمىمبصريونس عوض رحيم عادل هاجر193344

االسكندريةالعلمىمبصرندا على محمد محمد اسماعيل يارا193345

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد محمد عثمان خالد ياسمين193346

مطروح مرسىالعلمىمبصرمؤمن الرازق عبد محمد اجياد193347

مطروح مرسىالعلمىمبصرالحكيم عبد خلف حسام اسراء193348
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ن556النموذجى سموحة/ ف

ن401النموذجى سموحة/ ف

ن429النموذجى سموحة/ ف

ن410النموذجى سموحة/ ف

ن416النموذجى سموحة/ ف

ن472النموذجى سموحة/ ف

ن413النموذجى سموحة/ ف

ن487النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

راسبالنموذجى سموحة/ ف

ن458النموذجى سموحة/ ف

ن530النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن430النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن404النموذجى سموحة/ ف

راسبالنموذجى سموحة/ ف

ن465النموذجى سموحة/ ف

ن491النموذجى سموحة/ ف

ن462النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن548النموذجى سموحة/ ف

ن385النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

راسبالنموذجى سموحة/ ف

ن470النموذجى سموحة/ ف

ن510النموذجى سموحة/ ف

ن584النموذجى سموحة/ ف

راسبالنموذجى سموحة/ ف

ن483النموذجى الشعراوى/ ف

راسبالنموذجى الشعراوى/ ف

ن593النموذجى الشعراوى/ ف

ن472النموذجى الشعراوى/ ف

راسبالنموذجى الشعراوى/ ف

ن486النموذجى الشعراوى/ ف

راسبالنموذجى الشعراوى/ ف

ن621النموذجى الشعراوى/ ف

ن446النموذجى الشعراوى/ ف

ثانالنموذجى الشعراوى/ ف

ن545النموذجى الشعراوى/ ف

راسبمطروح/ ف

ن555مطروح/ ف
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مطروح مرسىالعلمىمبصرالهادى عبد العزيز عبد طاهر اسراء193349

مطروح مرسىالعلمىمبصرسويدان اللطيف عبد اللطيف عبد اسراء193350

مطروح مرسىالعلمىمبصرحمزه فرج فيصل اسراء193351

مطروح مرسىالعلمىمبصرالبنا هللا عبد السيد رضا ايه193352

مطروح مرسىالعلمىمبصرطلبه محمود ابراهيم ايمان193353

مطروح مرسىالعلمىمبصرالعال عبد النبى عبد مصطفى ايمان193354

مطروح مرسىالعلمىمبصرغلوش محمود اشرف ايمان193355

مطروح مرسىالعلمىمبصرالسيد محمد السيد تسنيم193356

مطروح مرسىالعلمىمبصرسالمه اسماعيل سالمه حبيبه193357

مطروح مرسىالعلمىمبصرطلبه ابراهيم محمد دنيا193358

مطروح مرسىالعلمىمبصرمحمد عباس عباس هللا رحمه193359

مطروح مرسىالعلمىمبصرعلى محمود عادل رنا193360

مطروح مرسىالعلمىمبصرمحمد حسن السيد روان193361

مطروح مرسىالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد المجيد عبد روان193362

مطروح مرسىالعلمىمبصراسماعيل محمد مصطفى زينب193363

مطروح مرسىالعلمىمبصراحمد الوفا ابو محمد ساره193364

مطروح مرسىالعلمىمبصرعيسى زكى السيد محمد شيماء193365

مطروح مرسىالعلمىمبصرهللا عبد رمضان مصطفى صفيه193366

مطروح مرسىالعلمىمبصراسماعيل السالم عبد عيد ضحى193367

مطروح مرسىالعلمىمبصرمحمود عطيه اشرف عائشه193368

مطروح مرسىالعلمىمبصراليمانى محمد نصر محمد فرحه193369

مطروح مرسىالعلمىمبصررويزق محمد اسامه ماهينور193370

مطروح مرسىالعلمىمبصرثابت محمد الدين عماد مريم193371

مطروح مرسىالعلمىمبصرالسيد طه نجاح هللا منه193372

مطروح مرسىالعلمىمبصرمصطفى محمد سعد جمعه منى193373

مطروح مرسىالعلمىمبصرحبيب احمد محمد منى193374

مطروح مرسىالعلمىمبصربسيونى شعبان اسماعيل نفيسه193375

مطروح مرسىالعلمىمبصراحمد الوفا ابو محمد هاجر193376

مطروح مرسىالعلمىمبصراحمد مرسى محمود هاجر193377

مطروح مرسىالعلمىمبصررسالن شعبان احمد هايدى193378

مطروح مرسىالعلمىمبصرغنيم محمد ممدوح سعيد يارا193379

مطروح مرسىالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد ياسمين193380

مطروح مرسىالعلمىمبصرحسن محمود حلمى محمد ياسمين193381

مطروح مرسىالعلمىمبصرالسعود ابو على الششتاوى على فاطمه193382

مطروح مرسىالعلمىمبصربدوى يحى بدوى انجى193383

مطروح مرسىالعلمىمبصرتوفيق فتحى السيد اميره193384

مطروح مرسىالعلمىمبصرالتهامى محمد فؤاد ثروت دعاء193385

مطروح مرسىالعلمىمبصربحيرى العزب محمد منير دعاء193386

مطروح مرسىالعلمىمبصرمحمود ابراهيم صالح سلمى193387

مطروح مرسىالعلمىمبصرامين الحليم عبد محمود شروق193388

مطروح مرسىالعلمىمبصرالحميد عبد محمد رضا مريم193389

مطروح مرسىالعلمىمبصراليمانى على محمد يحى مريم193390
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ن499مطروح/ ف

ن631مطروح/ ف

ن574مطروح/ ف

ن527مطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ن520مطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

ن434مطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

ن395مطروح/ ف

ن406مطروح/ ف

ن498مطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ن621مطروح/ ف

ن607مطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ن603مطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

ن476مطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

ن534الحمام/ ف

ن421الحمام/ ف

ثانالحمام/ ف

ن610الحمام/ ف

ن523الحمام/ ف

ن598الحمام/ ف

ن571الحمام/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرمحمد السيد الحفيظ عبد ابرار193391

الجيزةالعلمىمبصرسالم محروس سالم اروى193392

الجيزةالعلمىمبصرحسن فخرى شكرى اسراء193393

الجيزةالعلمىمبصرموسى محمد الرحمن عبد اسراء193394

الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد هللا عبد محمد اسراء193395

الجيزةالعلمىمبصرسطوحى مصطفى ابراهيم اسماء193396

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد الوفا ابو الفضل ابو اسماء193397

الجيزةالعلمىمبصرعلى امين على اسماء193398

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد فهمى احمد االء193399

الجيزةالعلمىمبصربرعى شوقى مجدى االء193400

الجيزةالعلمىمبصرالبوهى شحاته الكريم عبد محمد االء193401

الجيزةالعلمىمبصرسالم الرحمن عبد طارق كلثوم ام193402

الجيزةالعلمىمبصرعتريس سيد محمد طارق امانى193403

الجيزةالعلمىمبصراحمد السالم عبد سيد هالل اميره193404

الجيزةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد خالد ايمان193405

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم احمد محمود رمضان ايمان193406

الجيزةالعلمىمبصررشوان اللطيف عبد محمد فؤاد ايمان193407

الجيزةالعلمىمبصرهللا فتح محمود اشرف ايه193408

الجيزةالعلمىمبصرعلى ابو على رمضان ايه193409

الجيزةالعلمىمبصرالمالك عبد طه محمد ايه193410

الجيزةالعلمىمبصرجاد جالل عادل بسمه193411

الجيزةالعلمىمبصرالقادر عبد احمد جاد احمد تسنيم193412

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد حسن اشرف تيسير193413

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم محمد جنه193414

الجيزةالعلمىمبصرحسين على ادهم ايمن جهاد193415

الجيزةالعلمىمبصرعلى ابراهيم على جيهان193416

الجيزةالعلمىمبصرمحمود سالمه ابراهيم حنين193417

الجيزةالعلمىمبصرالعليم عبد المنعم عبد الدين حسام خديجه193418

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد سالمه النبى عبد دعاء193419

الجيزةالعلمىمبصرعثمان ريحان حازم رحاب193420

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد محمد رحمه193421

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد جمال رضوى193422

الجيزةالعلمىمبصرمبروك العزيز عبد خالد رضوى193423

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد كمال خميس رقيه193424

الجيزةالعلمىمبصرالسيد كامل جميل روان193425

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد اللطيف عبد هللا فتح روان193426

الجيزةالعلمىمبصرحسين غنيم عيد رويدا193427

الجيزةالعلمىمبصرزعفان حسن ابراهيم ريهام193428

الجيزةالعلمىمبصرصالح محمد قرنى احمد سد ريهام193429

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم احمد السعيد زينب193430

الجيزةالعلمىمبصرهللا فرج احمد محمد بكر ابو زينه193431

الجيزةالعلمىمبصرموسى عيسوى فتحى اسامه ساره193432
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راسبالعمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن483العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن622العمرانية/ ف

ن535العمرانية/ ف

ن553العمرانية/ ف

ن521العمرانية/ ف

ن563العمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ن394العمرانية/ ف

ن384العمرانية/ ف

ن606العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن405العمرانية/ ف

ن436العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن539العمرانية/ ف

ن404العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن416العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن378العمرانية/ ف

ن605العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن395العمرانية/ ف

ن412العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن491العمرانية/ ف

ن587العمرانية/ ف

ن513العمرانية/ ف

ن447العمرانية/ ف

ن572العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن592العمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ن377العمرانية/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرجوده الغنى عبد حسن ساره193433

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد يوسف محمد ساره193434

الجيزةالعلمىمبصرمتبولى سامح محمد سلمى193435

الجيزةالعلمىمبصرهللا ضيف سالمه سيد جمعه سميه193436

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد كمال خميس سميه193437

الجيزةالعلمىمبصرسيد رجب سيد سندس193438

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد محمود محمد سندس193439

الجيزةالعلمىمبصرخليل عثمان سعيد محمد سهيله193440

الجيزةالعلمىمبصرقمصان احمد سعد عابد شمس193441

الجيزةالعلمىمبصرعلى امين على شيماء193442

الجيزةالعلمىمبصرحسين مرسى ابراهيم اسامه صفيه193443

الجيزةالعلمىمبصرمحمدين محمد الرحيم عبد ضحى193444

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد ابراهيم سمير غاده193445

الجيزةالعلمىمبصرفوده اسماعيل محمد احمد فاطمه193446

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد عثمان غريب فاطمه193447

الجيزةالعلمىمبصراحمد هللا عطا محمد فاطمه193448

الجيزةالعلمىمبصرالسميع عبد الحكيم عبد محمد فريده193449

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سعد خالد كريمه193450

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد محمد احمد مريم193451

الجيزةالعلمىمبصرعلى زينهم اشرف مريم193452

الجيزةالعلمىمبصرسالم الاله عبد عيد مريم193453

الجيزةالعلمىمبصرمحمد فتحى محمد مريم193454

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد محمود معوض محمود مريم193455

الجيزةالعلمىمبصرعماره الفتاح عبد هللا عبد جالل هللا منه193456

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد خليفه حسن هللا منه193457

الجيزةالعلمىمبصررشوان على حسن منه193458

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم احمد نادى احمد منى193459

الجيزةالعلمىمبصرالمشد الصبور عبد مصطفى منى193460

الجيزةالعلمىمبصراحمد حسين احمد ناديه193461

الجيزةالعلمىمبصرالحافظ عبد احمد ياسين نرمين193462

الجيزةالعلمىمبصرصديق يونس زكريا نورهان193463

الجيزةالعلمىمبصرسيد محفوظ صالح نورهان193464

الجيزةالعلمىمبصرمحمد فكرى الحميد عبد نورهان193465

الجيزةالعلمىمبصرعمر كامل زكريا هاجر193466

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد احمد وحيد هاجر193467

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد حسن هاله193468

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمود عزت مصطفى هللا هبه193469

الجيزةالعلمىمبصرفرج محمد متولى محمد هند193470

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد فوزى حسين هويدا193471

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمود قرنى محمد وفاء193472

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم السيد ابراهيم يمنى193473

الجيزةالعلمىمبصركامل عباس الدين عصام اميره193474
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ن413العمرانية/ ف

ن604العمرانية/ ف

ن575العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن526العمرانية/ ف

ن437العمرانية/ ف

ن439العمرانية/ ف

ن398العمرانية/ ف

ن452العمرانية/ ف

ن423العمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ن537العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن518العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن437العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن512العمرانية/ ف

ن481العمرانية/ ف

ن407العمرانية/ ف

ن443العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن557العمرانية/ ف

ن598العمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ن458العمرانية/ ف

ن411العمرانية/ ف

ن454العمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ن479العمرانية/ ف

ن608العمرانية/ ف

ن492العمرانية/ ف

ن336العمرانية/ ف

ن412العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانابوالنمرس/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد عثمان احمد ايات193475

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الزمزمى عبده صابر حبيبه193476

الجيزةالعلمىمبصرهديه هاللى جالل سعيد دعاء193477

الجيزةالعلمىمبصراسعد قرنى محمد دعاء193478

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد طلبه مجدى ساره193479

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد مدبولى ساره193480

الجيزةالعلمىمبصرتوحيد سيد عصام فاطمه193481

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد العزيز عبد محمد فاطمه193482

الجيزةالعلمىمبصرمحمود على عالء ميرنا193483

الجيزةالعلمىمبصرسالم شحاته رمضان هبه193484

الجيزةالعلمىمبصردسوقى عدلى دسوقى هدى193485

الجيزةالعلمىمبصرمبروك محمد سيد سعيد وفاء193486

الجيزةالعلمىمبصرعطيه قنديل الساتر عبد وفاء193487

الجيزةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد رمضان اسراء193488

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد العزيز عبد اسراء193489

الجيزةالعلمىمبصرحسن عمر حسن حسين ايمان193490

الجيزةالعلمىمبصرالتواب عبد الفتاح عبد التواب عبد اسماء193491

الجيزةالعلمىمبصرالصاوى زيد ابو على مصطفى اسراء193492

الجيزةالعلمىمبصرسعد يحى السميع عبد االء193493

الجيزةالعلمىمبصرالشربينى حسن حسن احمد امنيه193494

الجيزةالعلمىمبصرحامد سالم صالح ايه193495

الجيزةالعلمىمبصرعويس حسين عصام ايه193496

الجيزةالعلمىمبصرخليل صادق عرفه ايه193497

الجيزةالعلمىمبصرموسى مصطفى حماد مصطفى ايمان193498

الجيزةالعلمىمبصرعلى احمد محمد ايه193499

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سيد صديق وليد بسمه193500

الجيزةالعلمىمبصرقبيصى هللا عبد وائل بثينه193501

الجيزةالعلمىمبصررشوان على حسين الناصر عبد ثناء193502

الجيزةالعلمىمبصرعطيه سعدنى سيد جهاد193503

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم احمد النصر سيف جهاد193504

الجيزةالعلمىمبصرعيسوى محمد احمد حبيبه193505

الجيزةالعلمىمبصرزيدان على مصطفى محمد حسناء193506

الجيزةالعلمىمبصرالنقا عرب محمدين خالد دينا193507

الجيزةالعلمىمبصرسويلم عوده امين احمد رحمه193508

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد راضى رمضان رسميه193509

الجيزةالعلمىمبصرعبيد حسين الدين شهاب زينب193510

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد المنعم عبد زينب193511

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود اسماعيل ساره193512

الجيزةالعلمىمبصرطايع محمد اشرف ساره193513

الجيزةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد احمد محمد سهير193514

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد ممدوح سلمى193515

الجيزةالعلمىمبصراحمد على فراج سيد شيماء193516
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ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ن610ابوالنمرس/ ف

ن605ابوالنمرس/ ف

راسبابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ن455ابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ن558ابوالنمرس/ ف

راسبابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ن531العلى عبدالعزيز/ ف

ن537العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن608العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن388العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن551العلى عبدالعزيز/ ف

ن434العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن462العلى عبدالعزيز/ ف

ن407العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن420العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن518العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

راسبالعلى عبدالعزيز/ ف

راسبالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن598العلى عبدالعزيز/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرابراهيم احمد جمال فاطمه193517

الجيزةالعلمىمبصرسعيد نعيم يحيى فاطمه193518

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد الفتاح عبد محمد كوثر193519

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد الفتاح عبد صالح مريم193520

الجيزةالعلمىمبصرالرسول عبد الكريم عبد محمد منى193521

الجيزةالعلمىمبصرجوده عويس اشرف ماهيتاب193522

الجيزةالعلمىمبصرالبرنس محمد نبيل ندى193523

الجيزةالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد السيد هاجر193524

الجيزةالعلمىمبصراحمد كامل عصام هاجر193525

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد المجيد عبد احمد سيد محمد هاجر193526

الجيزةالعلمىمبصرشعبان حسين محمد ياسمين193527

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد حسنى محمد ياسمين193528

الجيزةالعلمىمبصرعيد عويس كمال فارس خلود193529

الجيزةالعلمىمبصرمحمد نادى محمد شاهندا193530

الجيزةالعلمىمبصرعثمان السيد العظيم عبد محمد جنه193531

الجيزةالعلمىمبصرالنبى عبد محمد ثابت زينب193532

الجيزةالعلمىمبصراحمد سعيد ايهاب عائشه193533

الجيزةالعلمىمبصرزكى احمد اشرف هللا منه193534

الجيزةالعلمىمبصرشبيكه احمد محمد صالح احسان193535

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد احمد عماد اروى193536

الجيزةالعلمىمبصررياض عباس يونس اروى193537

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد ابراهيم اسراء193538

الجيزةالعلمىمبصرالتواب عبد الغفار عبد احمد اسراء193539

الجيزةالعلمىمبصرالسيد محمود سيد اسراء193540

الجيزةالعلمىمبصرحسين راغب فهمى طاهر االء193541

الجيزةالعلمىمبصرجمعه هللا ضيف محمود االء193542

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد الدين صالح الشيماء193543

الجيزةالعلمىمبصرمحمد مدبولى الرحمن عبد عبده اميره193544

الجيزةالعلمىمبصرامام هللا عبد امام اميمه193545

الجيزةالعلمىمبصرمهنى محمود معتز ايات193546

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد الحميد عبد جمال ايمان193547

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد المجيد عبد سمير ايمان193548

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد مسعد عصام ايمان193549

الجيزةالعلمىمبصرمحمد صابر محمد بسمه193550

الجيزةالعلمىمبصرالخطيب محمد حسن محمد تسنيم193551

الجيزةالعلمىمبصرفضل جمال سعيد جهاد193552

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على ثابت حبيبه193553

الجيزةالعلمىمبصرحشيش مصطفى كمال مصطفى حبيبه193554

الجيزةالعلمىمبصراحمد سلطان بكرى حسناء193555

الجيزةالعلمىمبصرعلى بركات محمد اسامه خديجه193556

الجيزةالعلمىمبصرالدين عز محمد مختار احمد دارين193557

الجيزةالعلمىمبصرحسن راتب فرحات طارق دارين193558
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ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن420العلى عبدالعزيز/ ف

راسبالعلى عبدالعزيز/ ف

ن498العلى عبدالعزيز/ ف

ن381العلى عبدالعزيز/ ف

ن512العلى عبدالعزيز/ ف

ن391العلى عبدالعزيز/ ف

راسبالعلى عبدالعزيز/ ف

ن568العلى عبدالعزيز/ ف

ن475العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

راسبعربى الخاص قرطبه/ ف

ثانعربى الخاص قرطبه/ ف

ن426لغات الخاص قرطبه/ ف

ن595لغات الخاص قرطبه/ ف

ن397لغات الخاص قرطبه/ ف

ن516لغات الخاص قرطبه/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ن446النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن537النموذجى القدس/ ف

ن498النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن553النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن532النموذجى القدس/ ف

ن595النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن457النموذجى القدس/ ف

ن550النموذجى القدس/ ف

ن579النموذجى القدس/ ف

ن499النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن450النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن638النموذجى القدس/ ف

ن599النموذجى القدس/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد سيد حسن دعاء193559

الجيزةالعلمىمبصرالكريم عبد زيدان مديح دعاء193560

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمود سيد دنيا193561

الجيزةالعلمىمبصرزيد ابو سيد اشرف رانيا193562

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد احمد رحمه193563

الجيزةالعلمىمبصرمحمد طه حسين رضوى193564

الجيزةالعلمىمبصرالمولى عبد المولى عبد عادل رغده193565

الجيزةالعلمىمبصراحمد احمد اشرف رقيه193566

الجيزةالعلمىمبصرامام حسن هانى روضه193567

الجيزةالعلمىمبصربدير هللا عبد حسن مدحت رفيده193568

الجيزةالعلمىمبصربخيت السيد محمد ريم193569

الجيزةالعلمىمبصرحمد ابو مهدى الحميد عبد ابراهيم زينب193570

الجيزةالعلمىمبصرعلى بركات محمد اسامه زينب193571

الجيزةالعلمىمبصرمحمد كمال احمد ساره193572

الجيزةالعلمىمبصرعطيه محمد شعبان ساره193573

الجيزةالعلمىمبصرعلى جابر على ساره193574

الجيزةالعلمىمبصررضوان محمد رضوان وجدى ساره193575

الجيزةالعلمىمبصرسويفى احمد على احمد سلمى193576

الجيزةالعلمىمبصرعلى بخيت جمعه حسن سلمى193577

الجيزةالعلمىمبصرعوض اللطيف عبد الناصر عبد سلمى193578

الجيزةالعلمىمبصرهللا حسب احمد محمد هشام سلمى193579

الجيزةالعلمىمبصرحسن المجيد عبد وائل سلمى193580

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد ياسر سميه193581

الجيزةالعلمىمبصرالخالق عبد شوقى طارق سوسن193582

الجيزةالعلمىمبصرالسعود ابو رجب درويش شروق193583

الجيزةالعلمىمبصرنصر حسن احمد شعبان شروق193584

الجيزةالعلمىمبصرطلب الحميد عبد عالء عائشه193585

الجيزةالعلمىمبصرعلى حامد على عائشه193586

الجيزةالعلمىمبصرهللا جاب السيد رزق احمد علياء193587

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد الفتاح عبد علياء193588

الجيزةالعلمىمبصرالعباس ابو على محمد على غاده193589

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد كمال محمد الزهراء فاطمه193590

الجيزةالعلمىمبصرمحمد شعبان جمال فاطمه193591

الجيزةالعلمىمبصرالفوال محمد محمد حسن فاطمه193592

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد ابراهيم فؤاد فاطمه193593

الجيزةالعلمىمبصرمحمد جابر مرسى فاطمه193594

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد احمد فيروز193595

الجيزةالعلمىمبصرالقناوى المجيد عبد الوهاب عبد محمود مروه193596

الجيزةالعلمىمبصرالتواب عبد الغفار عبد احمد مريم193597

الجيزةالعلمىمبصرعلى المنعم عبد صالح شعبان مريم193598

الجيزةالعلمىمبصرصادق فاروق عصام مريم193599

الجيزةالعلمىمبصرحسنى احمد محمد مريم193600
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ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن596النموذجى القدس/ ف

ن569النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن518النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن476النموذجى القدس/ ف

ن600النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن509النموذجى القدس/ ف

ن519النموذجى القدس/ ف

ن621النموذجى القدس/ ف

ن483النموذجى القدس/ ف

ن544النموذجى القدس/ ف

ن588النموذجى القدس/ ف

ن613النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن470النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن587النموذجى القدس/ ف

ن611النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن383النموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ن513النموذجى القدس/ ف

ن582النموذجى القدس/ ف

ن486النموذجى القدس/ ف

ن594النموذجى القدس/ ف

ن519النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن567النموذجى القدس/ ف

ن495النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ن564النموذجى القدس/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد حسنين محمد مريم193601

الجيزةالعلمىمبصرالرب جاد اسماعيل محمود مريم193602

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد المعطى عبد محمود مريم193603

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد شاكر معتز مريم193604

الجيزةالعلمىمبصرامين محمد محمد وليد مريم193605

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم جمال نادر نادين193606

الجيزةالعلمىمبصراحمد عمر محمد ندى193607

الجيزةالعلمىمبصرالجليل عبد الحميد عبد اشرف نسمه193608

الجيزةالعلمىمبصرالسطوحى محمد على احمد نهال193609

الجيزةالعلمىمبصريونس امين فرج نوران193610

الجيزةالعلمىمبصرمسعود محمد رمضان محمد نورهان193611

الجيزةالعلمىمبصراحمد شعبان حاتم احمد هاجر193612

الجيزةالعلمىمبصرمحمد صديق محجوب هاجر193613

الجيزةالعلمىمبصرجاد احمد شحاته ياسر هاجر193614

الجيزةالعلمىمبصرعبده طاهر طارق هاله193615

الجيزةالعلمىمبصرمحمود حسن حسين هدى193616

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل هاشم الحكيم عبد هدى193617

الجيزةالعلمىمبصرطه مصطفى جمال ياسمين193618

الجيزةالعلمىمبصرخليل يوسف احمد يمنى193619

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد نعيم العزيز عبد االء193620

الجيزةالعلمىمبصراحمد طه هللا عبد اشرقت193621

الجيزةالعلمىمبصرسيد الخالق عبد مراد امنه193622

الجيزةالعلمىمبصرالبشالوى احمد ابراهيم تسنيم193623

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد بدوى العزيز عبد حبيبه193624

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد اللطيف عبد دينا193625

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد نصرى رحاب193626

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد العزيز عبد مجدى ساميه193627

الجيزةالعلمىمبصرالصعيدى الونيس عبد ربيع عاطف عائشه193628

الجيزةالعلمىمبصرعمر الدين كمال احمد فاطمه193629

الجيزةالعلمىمبصرالسمالوطى محمد ابراهيم احمد هاجر193630

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم على مصطفى هاجر193631

الجيزةالعلمىمبصرداغر ابو على الناصر عبد هدى193632

الجيزةالعلمىمبصرعلى سلومه كامل اشرف اسماء193633

الجيزةالعلمىمبصرتركى الجيد عبد ابراهيم السيد اسراء193634

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى فاروق تامر حفصه193635

الجيزةالعلمىمبصرعثمان فؤاد خالد خديجه193636

الجيزةالعلمىمبصرعلى احمد رأفت رقيه193637

الجيزةالعلمىمبصرمحمد رضا محمد رباب193638

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حسن احمد سماح193639

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد النبى عبد حميده ساره193640

الجيزةالعلمىمبصرعيسى على بدر على بدر سميه193641

الجيزةالعلمىمبصرالزمر محمود فريد ياسر سميه193642



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7026

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالنموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن569النموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن408النموذجى القدس/ ف

ن599النموذجى القدس/ ف

ن618النموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن532النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن482النموذجى القدس/ ف

ن471النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن464النموذجى القدس/ ف

ن426ناهيا/ ف

ن533ناهيا/ ف

ن524ناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ن415ناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ن578ناهيا/ ف

ن497ناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

راسبالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن536الهرم/ ف

ن403الهرم/ ف

ن423الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن421الهرم/ ف
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الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد نصر شروق193643

الجيزةالعلمىمبصرحسن صاوى احمد محسن ضحى193644

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم الصادق عبد محمد غاده193645

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد نبيل محمد اسامه مريم193646

الجيزةالعلمىمبصرسعد كامل على خالد هللا منه193647

الجيزةالعلمىمبصرالمقصود عبد حماد محمد ندى193648

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد احمد محمد نورهان193649

الجيزةالعلمىمبصرحسين محجوب المجيد عبد هاجر193650

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم هويدا193651

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد هللا عبد عاطف هاجر193652

الجيزةالعلمىمبصرالسودانى السيد فرج سيد اسراء193653

الجيزةالعلمىمبصرفايز راتب عثمان الدين عالء اسماء193654

الجيزةالعلمىمبصراحمد السيد عاطف خيريه193655

الجيزةالعلمىمبصرنصر على شحاته خميس زينب193656

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد احمد محمد اشرف شروق193657

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد حامد صبرى نورا193658

الجيزةالعلمىمبصرالسميع عبد رشدى اشرف والء193659

الجيزةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد مجدى ياسمين193660

الجيزةالعلمىمبصرعلى السيد حسن محمد اسراء193661

الجيزةالعلمىمبصرالوراقى المقصود عبد حنفى مصطفى اسراء193662

الجيزةالعلمىمبصردشيشه العال عبد الباب فتح العال عبد ايه193663

الجيزةالعلمىمبصرجمعه محمد سعيد احمد ايمان193664

الجيزةالعلمىمبصرالغفار عبد متولى المنعم عبد رجب حبيبه193665

الجيزةالعلمىمبصرموسى ابو السيد العزيز عبد مصطفى رقيه193666

الجيزةالعلمىمبصرالغيط ابو الصاوى محمود فرج زمزم193667

الجيزةالعلمىمبصراحمد على محمد طارق زينب193668

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد الحليم عبد هللا عبد ساره193669

الجيزةالعلمىمبصرزيتون جابر الفتاح عبد محمد ساره193670

الجيزةالعلمىمبصرجمعه محمد سعيد محمد سلمى193671

الجيزةالعلمىمبصرالمقصود عبد حسين احمد عويس شيماء193672

الجيزةالعلمىمبصررمضان على الباسط عبد رجب غاده193673

الجيزةالعلمىمبصرالدوح السيد السيد محمد فاطمه193674

الجيزةالعلمىمبصررضوان طه الرازق عبد احمد مريم193675

الجيزةالعلمىمبصرالسيد محمد صالح نبيل هللا منه193676

الجيزةالعلمىمبصرالشناوى يوسف ابراهيم الدين عالء ميرنا193677

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم الرازق عبد نجاح ندى193678

الجيزةالعلمىمبصرعمران على احمد ماهر نورهان193679

الجيزةالعلمىمبصرجابر احمد السيد فوزى هاجر193680

الجيزةالعلمىمبصرالدوح على الشافى عبد وليد هاجر193681

الجيزةالعلمىمبصراحمد سالم سعيد اسراء193682

الجيزةالعلمىمبصررواش ابو محمد على اسراء193683

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حربى مصطفى اسراء193684
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ثانالهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

متخلفالهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن408الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

ن570كومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ن551كومبرة/ ف

متخلفكومبرة/ ف

ن556كومبرة/ ف

ن485كومبرة/ ف

ن459كومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ن490مجدول بنى/ ف

ن391مجدول بنى/ ف

راسبمجدول بنى/ ف

ن514مجدول بنى/ ف

ن537مجدول بنى/ ف

ن508مجدول بنى/ ف

ن471مجدول بنى/ ف

ن385مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن434مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

راسبمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن414مجدول بنى/ ف

ن502مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن494مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن364الوراق/ ف

ن350الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرضيف ابراهيم ضيف االء193685

الجيزةالعلمىمبصرفايد ابو مرسى عباس محمد ايمان193686

الجيزةالعلمىمبصرمحمد فتحى محمد ايمان193687

الجيزةالعلمىمبصررفاعى يحى اشرف ايه193688

الجيزةالعلمىمبصرالهادى عبد حسن محمد ايه193689

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد محمد مصطفى تقى193690

الجيزةالعلمىمبصربخيت على حسين ناصر جهاد193691

الجيزةالعلمىمبصرمجاهد سليمان النبى عبد حكمت193692

الجيزةالعلمىمبصرحسانين المقصود عبد احمد خديجه193693

الجيزةالعلمىمبصرالعليم عبد الرحمن عبد عادل دعاء193694

الجيزةالعلمىمبصرمتولى محمد وليد رانا193695

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى احمد ابراهيم روان193696

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد المنعم عبد مجدى روان193697

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد محمد احمد هاشم احمد سلمى193698

الجيزةالعلمىمبصرالهاللى السيد حسن رزق سلمى193699

الجيزةالعلمىمبصرسعد احمد الحميد عبد احمد سمر193700

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد عاطف سهيله193701

الجيزةالعلمىمبصراحمد صابر محمد سهيله193702

الجيزةالعلمىمبصرعلى على الحافظ عبد ايمن شروق193703

الجيزةالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد خالد ضحى193704

الجيزةالعلمىمبصرخاطر حسن محمد جمال الزهراء فاطمه193705

الجيزةالعلمىمبصرقنديل محمد الفتاح عبد فاطمه193706

الجيزةالعلمىمبصرعوض محمد سعد مسعد فاطمه193707

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد احمد ابراهيم محمد فاطمه193708

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد الحميد عبد سامح مريم193709

الجيزةالعلمىمبصرحمزه محمود محمد على مريم193710

الجيزةالعلمىمبصرالسعداوى سيد المنعم عبد فرج مريم193711

الجيزةالعلمىمبصرمحمد طه محمد مريم193712

الجيزةالعلمىمبصرعباس جمعه ايهاب منار193713

الجيزةالعلمىمبصرسلطان محمود احمد ندى193714

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد نورا193715

الجيزةالعلمىمبصرالناصر عبد محمد اسامه هاجر193716

الجيزةالعلمىمبصرشيبه احمد على هاله193717

الجيزةالعلمىمبصرالسيد بخيت السيد هند193718

الجيزةالعلمىمبصرهديه حفنى ماهر وسام193719

الجيزةالعلمىمبصرعلى سيد اللطيف عبد وفاء193720

الجيزةالعلمىمبصرالغفار عبد كمال مصطفى وفاء193721

الجيزةالعلمىمبصراحمد على جالل سيد اسراء193722

الجيزةالعلمىمبصرحبيب الدين صالح على اسراء193723

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الطاهر الرحمن عبد محمد اسراء193724

الجيزةالعلمىمبصراحمد المعطى عبد محمد اسراء193725

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد صابر محمود اسراء193726
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ن532الوراق/ ف

ن524الوراق/ ف

ن450الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن518الوراق/ ف

ن385الوراق/ ف

ن356الوراق/ ف

ن513الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ن378الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن388الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن549الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن576الوراق/ ف

ن387الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن431الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن588الوراق/ ف

ن494الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن355محمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرنصر زغلول نصر اسراء193727

الجيزةالعلمىمبصرالهادى عبد النبى عبد حمدى االء193728

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم السيد على االء193729

الجيزةالعلمىمبصرالكريم عبد محمد المحسن عبد الخالق عبد امل193730

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد جمال اميره193731

الجيزةالعلمىمبصرالمغربى موسى عيسى محمد مندى امينه193732

الجيزةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمد انجى193733

الجيزةالعلمىمبصرمراد ابراهيم سعيد ابراهيم ايمان193734

الجيزةالعلمىمبصرتوغان احمد على بكر ابو ايمان193735

الجيزةالعلمىمبصرزكى محمد السيد محمد ايمان193736

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد محمد ايمان193737

الجيزةالعلمىمبصرالصاوى محمد فاروق سمير ايه193738

الجيزةالعلمىمبصراحمد المجد ابو محمد ايه193739

الجيزةالعلمىمبصرعثمان امين احمد شريف تقى193740

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عيد محمد جهاد193741

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد حسن سعيد حبيبه193742

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد خلف رحاب193743

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد خلف رحمه193744

الجيزةالعلمىمبصرمحمد قوشتى محمد رحمه193745

الجيزةالعلمىمبصرهريدى الاله عبد هريدى رحمه193746

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد سيد خلف رضوى193747

الجيزةالعلمىمبصرحسين محمد عالء رضوى193748

الجيزةالعلمىمبصرمحمد مصطفى سراج ريم193749

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد حمدى حمدى زكيه193750

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حسين محمد سيد سلسبيل193751

الجيزةالعلمىمبصرالمنعم عبد رواش ابو احمد سميره193752

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد الرازق عبد صفوت شاهنده193753

الجيزةالعلمىمبصرمحمد يحى حسين شروق193754

الجيزةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم محمد شيماء193755

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمود طارق صفيه193756

الجيزةالعلمىمبصرمرسى لطفى على عائشه193757

الجيزةالعلمىمبصرالنصر ابو محمد طاهر ياسر عبير193758

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد سعيد خيرى فاطمه193759

الجيزةالعلمىمبصرعراقى حسن مسعد فرح193760

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد الرازق عبد طاهر ليلى193761

الجيزةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل مصطفى اسماعيل مريم193762

الجيزةالعلمىمبصرخليل احمد رياض محمد جواد مريم193763

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على سمير مريم193764

الجيزةالعلمىمبصرربه عبد ابراهيم على عماد مريم193765

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد مريم193766

الجيزةالعلمىمبصرمرسى محمد نجدى منصور مريم193767

الجيزةالعلمىمبصرالقدوس عبد محمد هللا عبد منار193768
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راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن439محمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن431محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن540محمد جزيرة/ ف

ن373محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن376محمد جزيرة/ ف

ن581محمد جزيرة/ ف

ن414محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن350محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن541محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن410محمد جزيرة/ ف

ن568محمد جزيرة/ ف

ن479محمد جزيرة/ ف

ن429محمد جزيرة/ ف

ن474محمد جزيرة/ ف

ن400محمد جزيرة/ ف

ن428محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن533محمد جزيرة/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرشعراوى ابراهيم سيد مصطفى منار193769

الجيزةالعلمىمبصرتوفيق شافعى محسن هللا منه193770

الجيزةالعلمىمبصرالجليل عبد السعود ابو عادل موده193771

الجيزةالعلمىمبصردردير جابر دردير صبحى ندى193772

الجيزةالعلمىمبصرعمر محمد حسن محمود نوال193773

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد عثمان احمد نور193774

الجيزةالعلمىمبصرمحمد قاسم عصام نيره193775

الجيزةالعلمىمبصرالرحيم عبد المجد ابو جمال هاجر193776

الجيزةالعلمىمبصريوسف السميع عبد يوسف هاجر193777

الجيزةالعلمىمبصرحسنين سيد على هبه193778

الجيزةالعلمىمبصرمحمد مرسى الصبور عبد محمد هدير193779

الجيزةالعلمىمبصرمشاكى محمد احمد ياسمين193780

الجيزةالعلمىمبصرالخالق عبد مبروك سعيد ياسمين193781

الجيزةالعلمىمبصرسيد الجواد عبد ممدوح اسراء193782

الجيزةالعلمىمبصرالنبى حسب محمد محمود اسماء193783

الجيزةالعلمىمبصرسالم محمود سيد محمود انجى193784

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم ضاحى فولى رضا جهاد193785

الجيزةالعلمىمبصرحسين كامل شعبان رباب193786

الجيزةالعلمىمبصرحسين كامل شعبان رحاب193787

الجيزةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد السيد رحمه193788

الجيزةالعلمىمبصرحماد فرج فتحى انور زينب193789

الجيزةالعلمىمبصرالفقى بسيونى داود سجى193790

الجيزةالعلمىمبصرزيد ابو سيد حسن سلمى193791

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم احمد الحميد عبد محمد سلمى193792

الجيزةالعلمىمبصرمدنى الحجاج ابو محمد شيماء193793

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد الستار عبد رضا احمد فاطمه193794

الجيزةالعلمىمبصرالسيد المولى عبد السيد فاطمه193795

الجيزةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد فاطمه193796

الجيزةالعلمىمبصرحجاجى المتعال عبد عطيه مريم193797

الجيزةالعلمىمبصرمرزوق حامد ناصر مريم193798

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد سعد ندا193799

الجيزةالعلمىمبصرالسعود ابو عيسى السيد الهدى نور193800

الجيزةالعلمىمبصرهمام الدين صالح رفاعى الزهراء193801

الجيزةالعلمىمبصرطه محمد يسرى الشيماء193802

الجيزةالعلمىمبصرزيد ابو الفتاح عبد خلف سالمه احمد اسراء193803

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد الغنى عبد اسامه ايمان193804

الجيزةالعلمىمبصرالدايم عبد الفتاح عبد صابر ايمان193805

الجيزةالعلمىمبصرخاطر على على طه ايمان193806

الجيزةالعلمىمبصرعتابى مجاهد محمد الرافع عبد ايمان193807

الجيزةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمد على اسماء193808

الجيزةالعلمىمبصرسحيم على الحميد عبد يوسف امال193809

الجيزةالعلمىمبصرعامر عبده خليل ناصر امانى193810
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ن415محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن562محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن598محمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن488محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن551محمد جزيرة/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن569بشتيل/ ف

ن513بشتيل/ ف

ن496بشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن389بشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن376بشتيل/ ف

ن556بشتيل/ ف

ن573بشتيل/ ف

ن582بشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ن520بشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

ن569بشتيل/ ف

ن417بشتيل/ ف

ن403اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن363اوسيم/ ف

ن599اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرداود محمد على كامل ابراهيم امينه193811

الجيزةالعلمىمبصرموسى محمد محمد الحكيم عبد محمد االء193812

الجيزةالعلمىمبصرجالل محمد شعبان ايه193813

الجيزةالعلمىمبصرالجمل محمد محمد الباسط عبد ايه193814

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم حسين كمال محمود ايه193815

الجيزةالعلمىمبصرحمزه مختار وليد ايه193816

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد لطفى محمد بسمله193817

الجيزةالعلمىمبصرالسيسى محمود المنعم عبد اشرف تسنيم193818

الجيزةالعلمىمبصرالشاهد ابراهيم على يوسف تغريد193819

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على الرب جاد محمد حنين193820

الجيزةالعلمىمبصرخليل السيد محمد طارق خديجه193821

الجيزةالعلمىمبصردسوقى الواحد عبد الواحد عبد منتصر داليا193822

الجيزةالعلمىمبصردمرداش العزيز عبد سعيد العزيز عبد دعاء193823

الجيزةالعلمىمبصردسوقى الواحد عبد الواحد عبد محمد دعاء193824

الجيزةالعلمىمبصرالجنيدى محمود عيسى احمد رانا193825

الجيزةالعلمىمبصرحسن على جويده رضا رانيا193826

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حسن محمد حسن رحاب193827

الجيزةالعلمىمبصرخليل المنعم عبد بهلول رحمه193828

الجيزةالعلمىمبصرشوارب زكى المنعم عبد محمد رحمه193829

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد المنعم عبد منتصر رحمه193830

الجيزةالعلمىمبصرعامر حسين عطيه محمد رشا193831

الجيزةالعلمىمبصرمنطاش محمد على نبيل رزق زهراء193832

الجيزةالعلمىمبصرعرينى السيد المجيد عبد سعيد ساره193833

الجيزةالعلمىمبصرسرج احمد الحسيب عبد حمدى سميه193834

الجيزةالعلمىمبصرحسين العاطى عبد الهادى عبد مصطفى سها193835

الجيزةالعلمىمبصرخليل يوسف محمد جالل شدوه193836

الجيزةالعلمىمبصرالمطلب عبد محمد العظيم عبد فيصل صابرين193837

الجيزةالعلمىمبصرعتريس سعيد نبيل عائشه193838

الجيزةالعلمىمبصرضالم ابو يوسف حسين محمود عائشه193839

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمود محمد حماده عليه193840

الجيزةالعلمىمبصرسليمان الباقى عبد فكرى محمد غاده193841

الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد اسماعيل محمد شعبان فاطمه193842

الجيزةالعلمىمبصرالسيد اللطيف عبد ابراهيم اللطيف عبد فاطمه193843

الجيزةالعلمىمبصرجبل ابو يوسف سيد عبده ماهر فاطمه193844

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد صبرى هارون فرحه193845

الجيزةالعلمىمبصرعرين السيد السيد حمدى رمضان منار193846

الجيزةالعلمىمبصرالاله عبد سليمان حمزه سليمان احمد مى193847

الجيزةالعلمىمبصرالدماطى النبى عبد لبيب محمد نرمين193848

الجيزةالعلمىمبصرشحاته احمد حامد احمد نعمه193849

الجيزةالعلمىمبصرخليفه المجيد عبد محمد سالمه نهال193850

الجيزةالعلمىمبصرسليمان حسن الحليم عبد حسن هاجر193851

الجيزةالعلمىمبصررمضان الفتاح عبد فرحات هاجر193852
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ن476اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن525اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن391اوسيم/ ف

ن552اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن472اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن546اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

راسباوسيم/ ف

ن611اوسيم/ ف

راسباوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

راسباوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرقناوى عمر المطلب عبد ناجى هبه193853

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم مرزوق صالح محمد هدى193854

الجيزةالعلمىمبصرالمجد ابو جاد محمد جاد محمود هند193855

الجيزةالعلمىمبصرتليمه خطاب يوسف عمر ياسمين193856

الجيزةالعلمىمبصرعتابى المجيد عبد العظيم عبد يحيى ياسمين193857

الجيزةالعلمىمبصرهمام محمد احمد شحات اسراء193858

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد سيد السالم عبد اسراء193859

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عيد ربيع اسماء193860

الجيزةالعلمىمبصرعلى عباس العزيز عبد اسماء193861

الجيزةالعلمىمبصرسليمان على محمد االء193862

الجيزةالعلمىمبصرالمجيد عبد السيد محمد اميمه193863

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد على رشاد ايمان193864

الجيزةالعلمىمبصرغريب غريب ابراهيم ايه193865

الجيزةالعلمىمبصرعيد ربيع عيد محمد جهاد193866

الجيزةالعلمىمبصرجعفر محمد عطيه محمد حسناء193867

الجيزةالعلمىمبصرسالم سليمان كمال حليمه193868

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد احمد طه امجد راندا193869

الجيزةالعلمىمبصررمضان رجب ابراهيم رحاب193870

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود حامد على رحمه193871

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم احمد العليم عبد خالد رفيده193872

الجيزةالعلمىمبصرالفتح ابو وهيب احمد زينب193873

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد بدران ربيع بدران شمس193874

الجيزةالعلمىمبصرمحجوب على ناجح عائشه193875

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد سيد احمد الزهراء فاطمه193876

الجيزةالعلمىمبصرخالف مصطفى سلطان فاطمه193877

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل عاطف سيد فاطمه193878

الجيزةالعلمىمبصرقاسم شحاته السالم عبد فاطمه193879

الجيزةالعلمىمبصرعلى حسن العليم عبد حسن مريم193880

الجيزةالعلمىمبصررواش محمود السيد مصلح منار193881

الجيزةالعلمىمبصرالبوشى محمد حسن محمد نورهان193882

الجيزةالعلمىمبصرالشافى عبد على محمد نورهان193883

الجيزةالعلمىمبصرالصمد عبد احمد رشدى هانى نيره193884

الجيزةالعلمىمبصرحمزه مبروك رزق هاجر193885

الجيزةالعلمىمبصرضيف فؤاد ضيف هاجر193886

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سالمه محمد هاجر193887

الجيزةالعلمىمبصرخليل عيد محمد هاجر193888

الجيزةالعلمىمبصرعفيفى السيد وحيد هبه193889

الجيزةالعلمىمبصرسنوسى محمد عادل هدى193890

الجيزةالعلمىمبصراحمد ابراهيم احمد هدير193891

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم خليل ابراهيم ياسمين193892

الجيزةالعلمىمبصرالجيد عبد عباس محمد االء193893

الجيزةالعلمىمبصرعواد مبروك فتحى ايه193894
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ثاناوسيم/ ف

راسباوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن617البراجيل/ ف

ن405البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن426البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن499البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن468البراجيل/ ف

ن407البراجيل/ ف

ن565البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن594البراجيل/ ف

ن610البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن487المنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرحسونه محمود احمد انور اسراء193895

الجيزةالعلمىمبصرعمار حفنى سعد حسن اسمى193896

الجيزةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد عزوز اسعد خلود193897

الجيزةالعلمىمبصرحسين عبده جمال دعاء193898

الجيزةالعلمىمبصرقاسم محمد سلطان ساره193899

الجيزةالعلمىمبصرمحمد جالل عادل فاطمه193900

الجيزةالعلمىمبصرموسى سعد حسن حجاج منار193901

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد توفيق هشام منار193902

الجيزةالعلمىمبصرسعودى عبده احمد مى193903

الجيزةالعلمىمبصراحمد ربيع موسى ناريمان193904

الجيزةالعلمىمبصرزيد ابو عيد فتحى اشرف ندى193905

الجيزةالعلمىمبصراحمد سالم محمود ندا193906

الجيزةالعلمىمبصرالحبان على محمد عمر نعمه193907

الجيزةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد حماده نهله193908

الجيزةالعلمىمبصرنصر سعيد عاطف هدير193909

الجيزةالعلمىمبصرمهدى محمد مجدى يمنى193910

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم الحليم عبد صابر اسامه اسراء193911

الجيزةالعلمىمبصردرويش صابر مجدى محمد اسراء193912

الجيزةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد الباسط عبد اسراء193913

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد محمد مدحت اسماء193914

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد انور محمد الشيماء193915

الجيزةالعلمىمبصرواعر احمد سعيد امانى193916

الجيزةالعلمىمبصرمحمود الفتاح عبد الناصر عبد امانى193917

الجيزةالعلمىمبصرواعر احمد سعيد امنيه193918

الجيزةالعلمىمبصربركات محمد محمد صبحى اميره193919

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد محمود اميره193920

الجيزةالعلمىمبصرالنبى عبد على محمد عربى االء193921

الجيزةالعلمىمبصرشاكر صالح عربى ايمان193922

الجيزةالعلمىمبصرمحمد شعبان اشرف رحمه193923

الجيزةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد زينب193924

الجيزةالعلمىمبصرعطيه اسماعيل عطيه ساره193925

الجيزةالعلمىمبصرالخالق عبد المنعم عبد رمضان فاطمه193926

الجيزةالعلمىمبصرالعظيم عبد شاكر محمود لمياء193927

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد الناصر عبد ندى193928

الجيزةالعلمىمبصرالقادر عبد حلمى محمد والء193929

الجيزةالعلمىمبصرجاد محمود احمد يارا193930

الجيزةالعلمىمبصرجاد حميده جاد اسراء193931

الجيزةالعلمىمبصرجبر محمود ابراهيم مصطفى اسراء193932

الجيزةالعلمىمبصرعطيه محمد سعد اسماء193933

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عوض سمير اسماء193934

الجيزةالعلمىمبصرربه عبد احمد جمعه ايمان193935

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد فتحى حمدى ايمان193936
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ثانالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

ن590المنصورية/ ف

ن579المنصورية/ ف

ن571المنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ن524المنصورية/ ف

ن618المنصورية/ ف

ن434المنصورية/ ف

ن566المنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ثانالمنصورية/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ن501ابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ن495ابواسماعيل صالح/ ف

ن450ابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ن527ابواسماعيل صالح/ ف

ن610ابواسماعيل صالح/ ف

ن523ابواسماعيل صالح/ ف

ن398ابواسماعيل صالح/ ف

ن543ابواسماعيل صالح/ ف

ن404ابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ن575ابواسماعيل صالح/ ف

ن423ابواسماعيل صالح/ ف

ن443ابواسماعيل صالح/ ف

ن581ابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ن497الرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ن488الرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ن583الرهاوى/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرالسيد على العال عبد على ايمان193937

الجيزةالعلمىمبصررشوان سعودى محمد ايمان193938

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد محمد السيد بدريه193939

الجيزةالعلمىمبصرالشماوى محمد فرماوى محمد رحمه193940

الجيزةالعلمىمبصرالباسط عبد سمير طلعت ساره193941

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد العزيز عبد فاطمه193942

الجيزةالعلمىمبصرمحمد صادق الناصر عبد مروه193943

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد رزق ناصر مروه193944

الجيزةالعلمىمبصرالشاهد العزيز عبد احمد مريم193945

الجيزةالعلمىمبصرعكاشه الونيس عبد وهيدى منار193946

الجيزةالعلمىمبصرعطيه السالم عبد معوض جالل ياسمين193947

الجيزةالعلمىمبصرعفيفى المنعم عبد حسنى اسماء193948

الجيزةالعلمىمبصريوسف عمر هللا عبد اميره193949

الجيزةالعلمىمبصرمحمد مدبولى المنعم عبد ايه193950

الجيزةالعلمىمبصرعطيه حميده فوزى رضوا193951

الجيزةالعلمىمبصرالطواشى محمد اشرف علياء193952

الجيزةالعلمىمبصرقطب الفتاح عبد خالد مريم193953

الجيزةالعلمىمبصرسالمه السيد اشرف نورهان193954

الجيزةالعلمىمبصرمحبوب محمود احمد هاجر193955

الجيزةالعلمىمبصرغزال ابراهيم طلعت هيا193956

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم النبى عبد محمد حمدى اسراء193957

الجيزةالعلمىمبصرفرغلى محمد احمد اسماء193958

الجيزةالعلمىمبصربكر عثمان بكر اسماء193959

الجيزةالعلمىمبصرالمحسن عبد محمد الفتاح عبد اسماء193960

الجيزةالعلمىمبصراحمد درويش فوزى زكى امانى193961

الجيزةالعلمىمبصرحمامى يحيى امانى193962

الجيزةالعلمىمبصرطه السالم عبد محمد فهد ايمان193963

الجيزةالعلمىمبصرغازى بيومى المقصود عبد مختار تيسير193964

الجيزةالعلمىمبصربيومى هاشم ايهاب جهاد193965

الجيزةالعلمىمبصرشحاته رشاد محمد المنعم عبد محمد حبيبه193966

الجيزةالعلمىمبصرحسين على يوسف يسرى حبيبه193967

الجيزةالعلمىمبصرالهادى عبد الحسانين شحاته صبحى خديجه193968

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد الحسينى دينا193969

الجيزةالعلمىمبصرمحمد مصطفى عاشور رانيا193970

الجيزةالعلمىمبصرعلى المولى عبد عطيه الرحمن عبد رضوى193971

الجيزةالعلمىمبصرالقوى عبد الدرينى محمد ناجى رضوى193972

الجيزةالعلمىمبصرصبره الرحيم عبد الحسيب عبد رفيده193973

الجيزةالعلمىمبصرخليل محمد محمد ساره193974

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم فتوح حسنى مجدى سمر193975

الجيزةالعلمىمبصرسيد طنطاوى دياب احمد سميه193976

الجيزةالعلمىمبصرسالم سعيد سالم سميه193977

الجيزةالعلمىمبصرحسانين سمير محمد ياسر فاطمه193978
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ثانالرهاوى/ ف

ن451الرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ن391الرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

راسبالرهاوى/ ف

ن608الرهاوى/ ف

ن441الرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ن504الرهاوى/ ف

ثانوردان/ ف

ثانوردان/ ف

ن452وردان/ ف

ثانوردان/ ف

ثانوردان/ ف

ثانوردان/ ف

ثانوردان/ ف

ن552وردان/ ف

راسبوردان/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ن527اكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ن613اكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ن514اكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ن586اكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ن574اكتوبر6/ ف

ن557اكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ن505اكتوبر6/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرعشماوى الفتاح عبد خالد مريم193979

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم على محمد منار193980

الجيزةالعلمىمبصرقاسم العزيز عبد على العزيز عبد منى193981

الجيزةالعلمىمبصرحسين شلبى حامد بكر نهله193982

الجيزةالعلمىمبصرحسن العال عبد حسن احمد هبه193983

الجيزةالعلمىمبصرعلى مصطفى رمضان هدير193984

الجيزةالعلمىمبصرعساف محمود سيد اسماء193985

الجيزةالعلمىمبصرمحمد بدوى اسامه امنيه193986

الجيزةالعلمىمبصرعباس سيد سالم امنيه193987

الجيزةالعلمىمبصرناجى ابو ابراهيم جميل ايات193988

الجيزةالعلمىمبصراحمد ابراهيم على الهادى ايه193989

الجيزةالعلمىمبصرالمطلب عبد ابراهيم الصمد عبد ايه193990

الجيزةالعلمىمبصرالجليل عبد الفتاح عبد المجيد عبد ايه193991

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد فوزى محمد احمد بسمله193992

الجيزةالعلمىمبصريوسف محمد الحميد عبد حسن خالد بسنت193993

الجيزةالعلمىمبصرنصر محمود حنفى محمود تقى193994

الجيزةالعلمىمبصرالدسوقى احمد السيد جهاد193995

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الواحد عبد ياسر حبيبه193996

الجيزةالعلمىمبصراحمد صادق طارق خلود193997

الجيزةالعلمىمبصرعلى فتحى على رحمه193998

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عامر محمود رحيق193999

الجيزةالعلمىمبصرقاسم رشوان طارق رقيه194000

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمد رميساء194001

الجيزةالعلمىمبصرمنصور النبى عبد حمدى احمد ريحانه194002

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد سعيد محمد زينب194003

الجيزةالعلمىمبصرحسن على ربيع على سلسبيل194004

الجيزةالعلمىمبصرفرج محمود مالك سلسبيل194005

الجيزةالعلمىمبصرعلى عيد على الرازق عبد سلمى194006

الجيزةالعلمىمبصرمحمود حنفى عفيفى سلمى194007

الجيزةالعلمىمبصرحسين احمد المقصود عبد هانى سلمى194008

الجيزةالعلمىمبصراحمد الدين سعد طارق سهيله194009

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم خليل زكريا عمرو سهيله194010

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل قاياتى سيد حازم صفوه194011

الجيزةالعلمىمبصرموسى محمد ايهاب ضحى194012

الجيزةالعلمىمبصربدير احمد محب سامى عائشه194013

الجيزةالعلمىمبصرشديد الدرديرى محمد عادل عائشه194014

الجيزةالعلمىمبصرحسين مرشدى وائل عائشه194015

الجيزةالعلمىمبصرالحفيظ عبد محمد ايمن الزهراء فاطمه194016

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد حسنى فاطمه194017

الجيزةالعلمىمبصراحمدى الرازق عبد فاطمه194018

الجيزةالعلمىمبصرالديباو هللا عبد محمد حلمى عصام فاطمه194019

الجيزةالعلمىمبصرعلى احمد امين احمد مريم194020



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7044

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثاناكتوبر6/ ف

ن473اكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ن410اكتوبر6/ ف

ن447اكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ن580النموذجى زايد/ ف

ن355النموذجى زايد/ ف

ن565النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن468النموذجى زايد/ ف

ن614النموذجى زايد/ ف

ن399النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن382النموذجى زايد/ ف

ن524النموذجى زايد/ ف

ن512النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن416النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن541النموذجى زايد/ ف

راسبالنموذجى زايد/ ف

ن521النموذجى زايد/ ف

ن458النموذجى زايد/ ف

ن481النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن400النموذجى زايد/ ف

ن568النموذجى زايد/ ف

ن451النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن611النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن619النموذجى زايد/ ف

ن602النموذجى زايد/ ف

ن584النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرالمكاوى الدين سعد الفتاح عبد اشرف مريم194021

الجيزةالعلمىمبصرزيد ابو سعيد محمد توفيق مريم194022

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سعيد خالد مريم194023

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حسن طارق مريم194024

الجيزةالعلمىمبصرالوصيفى السيد على مريم194025

الجيزةالعلمىمبصرخليفه الحليم عبد على محمد مريم194026

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم سيد زكريا ياسر مريم194027

الجيزةالعلمىمبصرالبريشى زكريا راغب منه194028

الجيزةالعلمىمبصرشعبان محمد الجيد عبد على منه194029

الجيزةالعلمىمبصرامين محمد خالد نرمين194030

الجيزةالعلمىمبصرسنجر السيد عباس صبرى نسمه194031

الجيزةالعلمىمبصرجاد احمد محمد مصطفى نوران194032

الجيزةالعلمىمبصرمعتمد حسين معتمد عاطف نورهان194033

الجيزةالعلمىمبصرمنصور محمد امين عادل نيره194034

الجيزةالعلمىمبصرجاد احمد محمد مصطفى نيره194035

الجيزةالعلمىمبصرصابر حسين على سيد هاجر194036

الجيزةالعلمىمبصررشوان زغلول سيد هاجر194037

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد الجيد عبد السالم عبد هاجر194038

الجيزةالعلمىمبصراحمد نعيم عمرو هاجر194039

الجيزةالعلمىمبصرعلى الوارث عبد سيد محمد هاجر194040

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد محمد ابراهيم هدى194041

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل الفتاح عبد محمد هند194042

الجيزةالعلمىمبصراحمد همام كامل ودود194043

الجيزةالعلمىمبصرحسانين حسن حسن مجدى ياسمين194044

الجيزةالعلمىمبصرجهيم ابو صبرى وليد رقيه194045

الجيزةالعلمىمبصرقويدر جميل محمد غيث ريم194046

الجيزةالعلمىمبصرحسين الوهاب عبد محمد جهاد سلمى194047

الجيزةالعلمىمبصرعلى فراج محمود محمد فدوى194048

الجيزةالعلمىمبصرغنيمه ابو همام شكرى احمد فرح194049

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد سيد احمد مريم194050

الجيزةالعلمىمبصرعامر محمد محمد مريم194051

الجيزةالعلمىمبصرخالصى جميل محمد مالك194052

الجيزةالعلمىمبصرالقاضى احمد هللا عبد ايهاب هنا194053

الجيزةالعلمىمبصرالعظيم عبد سيد رجب تسنيم194054

الجيزةالعلمىمبصرعيد احمد القطب ماهر سلمى194055

الجيزةالعلمىمبصراحمد الغنى عبد محمد اسراء194056

الجيزةالعلمىمبصرشريف المنعم عبد محمد اسراء194057

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد نجيب اسراء194058

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد يوسف احمد اسماء194059

الجيزةالعلمىمبصرشفيع محمد نبيل اميره194060

الجيزةالعلمىمبصرمختار رجب جمعه ايناس194061

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سعاده الرؤف عبد دعاء194062
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راسبالنموذجى زايد/ ف

ن644النموذجى زايد/ ف

ن605النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن479النموذجى زايد/ ف

ن414النموذجى زايد/ ف

ن570النموذجى زايد/ ف

ن569النموذجى زايد/ ف

ن588النموذجى زايد/ ف

ن433النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن623النموذجى زايد/ ف

ن611النموذجى زايد/ ف

ن571النموذجى زايد/ ف

ن629النموذجى زايد/ ف

ن530النموذجى زايد/ ف

ن368النموذجى زايد/ ف

ن437النموذجى زايد/ ف

ن534النموذجى زايد/ ف

ن602النموذجى زايد/ ف

ن615النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن495النموذجى زايد/ ف

ن593لغات الخاص الهدى/ ف

ن380لغات الخاص الهدى/ ف

ن570لغات الخاص الهدى/ ف

ن551لغات الخاص الهدى/ ف

ثانلغات الخاص الهدى/ ف

ثانلغات الخاص الهدى/ ف

ثانلغات الخاص الهدى/ ف

ثانلغات الخاص الهدى/ ف

ن590لغات الخاص الهدى/ ف

ن580لغات الخاص الحصرى/ ف

ن479لغات الخاص الحصرى/ ف

ن582الواحات/ ف

ن487الواحات/ ف

ن378الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ن433الواحات/ ف

ن536الواحات/ ف

ن434الواحات/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد السالم عبد محمد سميه194063

الجيزةالعلمىمبصراحمد صاوى محمد شيماء194064

الجيزةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد شيماء194065

الجيزةالعلمىمبصرسيد السيد عبد مسلم هدير194066

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد صالح ياسمين194067

الجيزةالعلمىمبصراحمد فتحى حماده اسراء194068

الجيزةالعلمىمبصرمحجوب مصطفى عالء اسماء194069

الجيزةالعلمىمبصرالعليم عبد اسماعيل البديع عبد اميره194070

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد نبيل ريم194071

الجيزةالعلمىمبصرالقاسم ابو سيد سعيد ريهام194072

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد محروس الزهراء فاطمه194073

الجيزةالعلمىمبصرالعاطى عبد هللا عبد شعبان هاجر194074

الجيزةالعلمىمبصرالجيار محمد نادى ابتسام194075

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد الفتاح عبد عاطف اسراء194076

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد الحميد عبد محمود الناصر عبد اسراء194077

الجيزةالعلمىمبصرعلى الدين سعد محمد فرج اسراء194078

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد كامل اسراء194079

الجيزةالعلمىمبصرسالم بكر ابو عاشور هانى اسراء194080

الجيزةالعلمىمبصرمحمود عطيه سمير اسماء194081

الجيزةالعلمىمبصرحرب محمود التواب عبد محمود اسماء194082

الجيزةالعلمىمبصرسيد كامل محمد الكريم عبد الهام194083

الجيزةالعلمىمبصرالحكيم عبد عباس محمد امال194084

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عثمان احمد امانى194085

الجيزةالعلمىمبصربكير احمد حسن امنيه194086

الجيزةالعلمىمبصرطالب ابو على بكر ابو ايمان194087

الجيزةالعلمىمبصرانور رسمى انور ايمان194088

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود كمال عيد ايه194089

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد سيد اللطيف عبد بسمه194090

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد على رجب جاريه194091

الجيزةالعلمىمبصرمحمد صبره محمد اسامه جهاد194092

الجيزةالعلمىمبصرليثى على اسالم جهاد194093

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل محمود حسين جهاد194094

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد سيد رضا جهاد194095

الجيزةالعلمىمبصرسيد سعيد ناصر جهاد194096

الجيزةالعلمىمبصرسعداوى سيد التواب عبد دعاء194097

الجيزةالعلمىمبصرحسين محمود التواب عبد دعاء194098

الجيزةالعلمىمبصرنور سالم خليل فتحى دعاء194099

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد سيد فتحى دعاء194100

الجيزةالعلمىمبصرحرب ابراهيم منصور منصور دعاء194101

الجيزةالعلمىمبصرعامر فرج حسين رجب اشرف رحمه194102

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد الحى عبد رجب رحمه194103

الجيزةالعلمىمبصراحمد عرفه محمد زينب194104
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ثانالواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ن449الواحات/ ف

ثانالواحات/ ف

ن545الواحات/ ف

ثانمنديشة/ ف

ن440منديشة/ ف

ن388منديشة/ ف

ن498منديشة/ ف

راسبمنديشة/ ف

ن428منديشة/ ف

ن372منديشة/ ف

ن385البدرشين/ ف

راسبالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن375البدرشين/ ف

ن572البدرشين/ ف

ن463البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن608البدرشين/ ف

ن445البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

راسبالبدرشين/ ف

ن545البدرشين/ ف

ن519البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن612البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن587البدرشين/ ف

ن560البدرشين/ ف

ن509البدرشين/ ف

ن594البدرشين/ ف

ن441البدرشين/ ف

راسبالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن378البدرشين/ ف

ن578البدرشين/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرخليل متولى عصام ساره194105

الجيزةالعلمىمبصرغرباوى عمر محمد ساره194106

الجيزةالعلمىمبصرسيد الباسط عبد جمال سماح194107

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد فوزى شعبان شيماء194108

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد بشير مجدى ضحى194109

الجيزةالعلمىمبصررجب رمضان سالمه عفاف194110

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد ابراهيم جمال فاطمه194111

الجيزةالعلمىمبصرالرؤف عبد فضل شعبان فاطمه194112

الجيزةالعلمىمبصرالقادر عبد سليمان محمد فاطمه194113

الجيزةالعلمىمبصرمحمد المنصف عبد محمود فاطمه194114

الجيزةالعلمىمبصرمسلم محمد عاشور زكريا فرحه194115

الجيزةالعلمىمبصرالشوبكى عبده نصر ماجده194116

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم السعيد الرحمن عبد مريم194117

الجيزةالعلمىمبصرالمجيد عبد فهمى المجيد عبد مريم194118

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد فهمى يحيا مريم194119

الجيزةالعلمىمبصرخطاب محمد عمر ماهر منال194120

الجيزةالعلمىمبصربيومى الصمد عبد غاندى منه194121

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد ثابت محمد ثابت ميرنا194122

الجيزةالعلمىمبصراحمد فضل احمد نجالء194123

الجيزةالعلمىمبصرحرب المقصود عبد رياض فرحات ندى194124

الجيزةالعلمىمبصرمحمد جمعه احمد نرجس194125

الجيزةالعلمىمبصراحمد سد احمد عرفات ابراهيم هاجر194126

الجيزةالعلمىمبصرطوغان احمد على جمعه هاجر194127

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد عزت هاجر194128

الجيزةالعلمىمبصرسالم عيسى محمد مصطفى هاجر194129

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد فهمى يحيا هدى194130

الجيزةالعلمىمبصرعباس التواب عبد هانى هدير194131

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد عدلى الحليم عبد يارا194132

الجيزةالعلمىمبصرسيد زيدان هشام يمنى194133

الجيزةالعلمىمبصرمحمد هالل محمد ايمان194134

الجيزةالعلمىمبصرمحمود امام السالم عبد بسمه194135

الجيزةالعلمىمبصرمحمود حسين محمود ثابت رانيا194136

الجيزةالعلمىمبصررضوان فاروق عنتر ريهام194137

الجيزةالعلمىمبصرالعليم عبد محمد الغفار عبد سلمى194138

الجيزةالعلمىمبصرخميس على محمد على شرين194139

الجيزةالعلمىمبصرحميده محمد محروس عادل شيماء194140

الجيزةالعلمىمبصرتركى بهجات خليل سعد ضحى194141

الجيزةالعلمىمبصرعيد الدسوقى ابراهيم عزت ندى194142

الجيزةالعلمىمبصريوسف جوده سالمه مجدى هاجر194143

الجيزةالعلمىمبصرخاطر توفيق فتحى ايمن هند194144

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم السالم عبد ماجد الشيماء194145

الجيزةالعلمىمبصرحسن امام القوى عبد امام اميره194146
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ن529البدرشين/ ف

ن581البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن618البدرشين/ ف

ن474البدرشين/ ف

ن479البدرشين/ ف

راسبالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن566البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن514البدرشين/ ف

ن460البدرشين/ ف

ن565البدرشين/ ف

ن493البدرشين/ ف

ن519البدرشين/ ف

ن423البدرشين/ ف

ن416البدرشين/ ف

ن508البدرشين/ ف

ن407البدرشين/ ف

راسبالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن534البدرشين/ ف

راسبالبدرشين/ ف

ن414البدرشين/ ف

ن424البدرشين/ ف

ن557البدرشين/ ف

ن606البدرشين/ ف

ن560البدرشين/ ف

ن569الحوامدية/ ف

ثانالحوامدية/ ف

ن362الحوامدية/ ف

ن515الحوامدية/ ف

ن545الحوامدية/ ف

ن522الحوامدية/ ف

ن578الحوامدية/ ف

ن511الحوامدية/ ف

ن569الحوامدية/ ف

ن383الحوامدية/ ف

راسبالحوامدية/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرعلى شعيب فتحى عصام ايمان194147

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد سعيد ايه194148

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد حسين سامح جهاد194149

الجيزةالعلمىمبصرالعسيلى العليم عبد رمضان عصام جهاد194150

الجيزةالعلمىمبصركريم دسوقى محمد دسوقى حسناء194151

الجيزةالعلمىمبصرعزام العاطى عبد ناجى محمد ناجى رفيده194152

الجيزةالعلمىمبصرسيد صالح مجدى ساره194153

الجيزةالعلمىمبصرالبدرشينى هللا عبد حسن مخلص ساره194154

الجيزةالعلمىمبصررمضان سعد محمد سما194155

الجيزةالعلمىمبصرالبدرشينى سيد عمر عاشور اشرف سماح194156

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد على سعد سهيله194157

الجيزةالعلمىمبصرحمزاوى محمد فوزى بكر ابو شيماء194158

الجيزةالعلمىمبصرالبدرشينى هندى محمد نجدى محمد شيماء194159

الجيزةالعلمىمبصرهاشم الهادى عبد سيد محمد غاده194160

الجيزةالعلمىمبصربدر غريب عاشور نبيل غاده194161

الجيزةالعلمىمبصرهاشم ابو امين محمد حسانين عادل فاطمه194162

الجيزةالعلمىمبصرالرازق عبد على النبى عبد عادل فاطمه194163

الجيزةالعلمىمبصرالبدرشينى سيد رجب خالد مى194164

الجيزةالعلمىمبصرالوارث عبد محمد جمال نبيهه194165

الجيزةالعلمىمبصرثابت شعبان اشرف نرمين194166

الجيزةالعلمىمبصرقاسم ابراهيم ابراهيم اشرف نورهان194167

الجيزةالعلمىمبصرعمار يحيى اسامه اسماء194168

الجيزةالعلمىمبصرالمحسن عبد مليجى الناصر عبد اسراء194169

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سيد ناصر اسراء194170

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد الدشناوى احمد بسمات194171

الجيزةالعلمىمبصربسيونى السالم عبد الدين حسام تقى194172

الجيزةالعلمىمبصرقرنى محمد احمد جهاد194173

الجيزةالعلمىمبصرالمعبود عبد محمد محمود جهاد194174

الجيزةالعلمىمبصرالمعطى عبد فوزى سيد دينا194175

الجيزةالعلمىمبصرالتواب عبد على محمود دعاء194176

الجيزةالعلمىمبصرالعليم عبد الغيط ابو يحيى رحمه194177

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد عبده سعيد رفيده194178

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سيد االمير محمد ساره194179

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد سها194180

الجيزةالعلمىمبصرشنب الظاهر عبد الرؤف عبد شريفه194181

الجيزةالعلمىمبصرنعامه المقصود عبد محمد عواطف194182

الجيزةالعلمىمبصرعرفان عزت عصام عال194183

الجيزةالعلمىمبصرالواحد عبد اسماعيل جمال فاطمه194184

الجيزةالعلمىمبصرادريس سيد سعد محمود فاطمه194185

الجيزةالعلمىمبصرالمجيد عبد جميل رضا مروه194186

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد الغنى عبد سعيد مريم194187

الجيزةالعلمىمبصرصاوى احمد محمد هللا منه194188
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راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن521السبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن440السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن520السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن420السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن348السبكى خطاب محمد.د/ ف

ن445السبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن456السبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن456.5العياط/ ف

ن463العياط/ ف

ن573العياط/ ف

ن412.5العياط/ ف

ن541.5العياط/ ف

ن578العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن517العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ن603العياط/ ف

ن580العياط/ ف

ن574العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ن569العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن519العياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ن449العياط/ ف

ن573العياط/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرعباس بديوى احمد رضا منى194189

الجيزةالعلمىمبصرحسين الحميد عبد اشرف هاجر194190

الجيزةالعلمىمبصربسيس شعيب عاطف هاجر194191

الجيزةالعلمىمبصرعلى كامل على هاجر194192

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد قاياتى هاجر194193

الجيزةالعلمىمبصرفرج سيد النبى عبد هاله194194

الجيزةالعلمىمبصراحمد المنعم عبد شعبان هدى194195

الجيزةالعلمىمبصرمرعى مبروك سالمه هدير194196

الجيزةالعلمىمبصرحسن هللا عبد رمضان هند194197

الجيزةالعلمىمبصربيومى محمد خطاب ياسمين194198

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد الدين كمال ياسر احالم194199

الجيزةالعلمىمبصربدر على محمود حلمى اسراء194200

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد الغفار عبد طه اسراء194201

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد صادق احمد اسماء194202

الجيزةالعلمىمبصرمحمود الكريم عبد محمود الكريم عبد اسماء194203

الجيزةالعلمىمبصراحمد الشافى عبد محمد اسماء194204

الجيزةالعلمىمبصرعلى احمد محمد امانى194205

الجيزةالعلمىمبصرالكريم عبد محمود سعيد امنيه194206

الجيزةالعلمىمبصرسالم احمد عباس امنيه194207

الجيزةالعلمىمبصرالمعطى عبد الغفار عبد رمضان امارات194208

الجيزةالعلمىمبصرالحكيم عبد محمد اسالم ايات194209

الجيزةالعلمىمبصرغونيم محمود كامل نفاد ايمان194210

الجيزةالعلمىمبصرمتولى الحميد عبد احمد ايه194211

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم امين خالد ايه194212

الجيزةالعلمىمبصرسالم محمد محمود بسنت194213

الجيزةالعلمىمبصررزق حسن الحليم عبد حسن جهاد194214

الجيزةالعلمىمبصرسالم الصادق محمد ابراهيم حبيبه194215

الجيزةالعلمىمبصرحسين حسن المحسن عبد ابراهيم حسناء194216

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل العزيز عبد احمد حسناء194217

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود سعيد دعاء194218

الجيزةالعلمىمبصرصالحين ابراهيم شافعى روضه194219

الجيزةالعلمىمبصرصالح ياسين بركات رويدا194220

الجيزةالعلمىمبصرميهوب سيد دسوقى ديب زينب194221

الجيزةالعلمىمبصرعالم احمد محمد مأمون سلمى194222

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم فؤاد صالح سندس194223

الجيزةالعلمىمبصرسنوس حسن سامى شمس194224

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد حسان شعبان ضحى194225

الجيزةالعلمىمبصرمحمود الحكيم عبد حماده عائشه194226

الجيزةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد رجب غاده194227

الجيزةالعلمىمبصرمحمود سالم حسن الزهراء فاطمه194228

الجيزةالعلمىمبصرمحمد موسى السيد فاطمه194229

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد حسن طه فاطمه194230
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ثانالعياط/ ف

ن551العياط/ ف

ن492العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن520العياط/ ف

ن492العياط/ ف

ن566العياط/ ف

ن545العياط/ ف

ن632العياط/ ف

ن549العياط/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن565الصف/ ف

ن567الصف/ ف

ن582الصف/ ف

ن525الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن356الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن551الصف/ ف

ن378الصف/ ف

ن513الصف/ ف

ن571الصف/ ف

ن404الصف/ ف

راسبالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن381الصف/ ف

ن413الصف/ ف

ن481الصف/ ف

ن613الصف/ ف

راسبالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن374الصف/ ف

ن404الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن563الصف/ ف
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الجيزةالعلمىمبصريوسف ثابت قرنى مروه194231

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد امام يسن محمد مريم194232

الجيزةالعلمىمبصرمحمود عويس الحميد عبد مختار منار194233

الجيزةالعلمىمبصرالواحد عبد محمد كامل حسين منه194234

الجيزةالعلمىمبصرزيدان محمد محمد صبرى منه194235

الجيزةالعلمىمبصرجنيدى على احمد مياده194236

الجيزةالعلمىمبصرعثمان منصور سعيد ندى194237

الجيزةالعلمىمبصرعبلى عويس احمد على ندى194238

الجيزةالعلمىمبصرسليمان احمد محمود صابر ندى194239

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد محمود نعمه194240

الجيزةالعلمىمبصرمحمد جنيدى حمدى نفين194241

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد المحسن عبد سعد نوران194242

الجيزةالعلمىمبصرمبارك مهدى محمود نورهان194243

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على محمد خالد هاجر194244

الجيزةالعلمىمبصرحامد على شعبان هديل194245

الجيزةالعلمىمبصرالفضيل عبد صالح احمد ياسمين194246

الجيزةالعلمىمبصرالسميع عبد فواز طه محمود يمنى194247

الجيزةالعلمىمبصرحسانين قرنى عادل ابتسام194248

الجيزةالعلمىمبصرفضل محمد ايمن اسراء194249

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم رجب ربيع اسراء194250

الجيزةالعلمىمبصرفتحى محمد اسامه اسماء194251

الجيزةالعلمىمبصرالسميع عبد عواد اشرف اسماء194252

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل عبده عمر اسماء194253

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم الحكيم عبد فادى الفت194254

الجيزةالعلمىمبصرنادى محمود رضا امل194255

الجيزةالعلمىمبصرسعيد شاكر عماد ايمان194256

الجيزةالعلمىمبصرعلى حسن سريع ابو محمد ايه194257

الجيزةالعلمىمبصرشحاته معاذ جمال طارق بسمه194258

الجيزةالعلمىمبصرحسنين رمضان عيد جهاد194259

الجيزةالعلمىمبصرعلى على احمد محمد ساره194260

الجيزةالعلمىمبصرعزام محمد الفضيل عبد عمر سلسبيل194261

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم رمزى عاطف سلمى194262

الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد ابراهيم الحكيم عبد سامى سميه194263

الجيزةالعلمىمبصرمحمود عطيه محمد محسن شمس194264

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم قرنى محمد شيماء194265

الجيزةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد الفتاح عبد ممدوح شيماء194266

الجيزةالعلمىمبصرعثمان احمد رضوان رضا فاطمه194267

الجيزةالعلمىمبصرحسن احمد محمد فاطمه194268

الجيزةالعلمىمبصرطه الرحمن عبد هللا حسب محمد ماجده194269

الجيزةالعلمىمبصراحمد زكريا احمد عباس ندى194270

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد سيد رمضان نوال194271

الجيزةالعلمىمبصرحسين هاشم حمدى نورهان194272
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ن590الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن404الصف/ ف

ن400الصف/ ف

ن514الصف/ ف

ن593الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن551الصف/ ف

ن639الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن635الصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ثانالصف/ ف

ن597الصف/ ف

ن544الصف/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ن434عزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ن487عزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ن569عزام عبدالفتاح/ ف

ن517عزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ن480عزام عبدالفتاح/ ف

ن503عزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ن481عزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ن495.5عزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرقنديل حسن هللا عبد احمد ارزاق194273

الجيزةالعلمىمبصرطلبه محمود الباقى عبد سامى اسراء194274

الجيزةالعلمىمبصرسيد محمد فوزى اسماء194275

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمود محمد اسماء194276

الجيزةالعلمىمبصرعشماوى احمد سيد محمد ايمان194277

الجيزةالعلمىمبصراحمد عرفه قرنى احمد ايه194278

الجيزةالعلمىمبصروهبه سعيد صالح ايه194279

الجيزةالعلمىمبصرحميده محمود حسن فايز حبيبه194280

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد الكريم عبد محمد حنان194281

الجيزةالعلمىمبصرحسن جنيدى حسن محمود حنان194282

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمود محمد عيد دعاء194283

الجيزةالعلمىمبصرسعيد عويس يحى رمضان دنيا194284

الجيزةالعلمىمبصرخليل محمد حسين ساره194285

الجيزةالعلمىمبصرالعظيم عبد المنعم عبد صبحى ساره194286

الجيزةالعلمىمبصرربه عبد بشير محمود صالح ساره194287

الجيزةالعلمىمبصرسليمان نافد محمد احمد شيماء194288

الجيزةالعلمىمبصرالعليم عبد العزيز عبد الرؤف عبد شيماء194289

الجيزةالعلمىمبصرسليمان الوهاب عبد اسماعيل فاطمه194290

الجيزةالعلمىمبصرعلى عيد فتحى محمد مريم194291

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد عطا عادل منار194292

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد قرنى سعيد جمعه منى194293

الجيزةالعلمىمبصرعثمان يوسف هللا عبد نورهان194294

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى توفيق ياسر هاجر194295

الجيزةالعلمىمبصرالقادر عبد حسن القادر عبد هناء194296

الجيزةالعلمىمبصردرويش الستار عبد يوسف هناء194297

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد سعيد الشيماء194298

الجيزةالعلمىمبصرقرنى على محمود اميره194299

الجيزةالعلمىمبصرشعراوى احمد محمد خميس جهاد194300

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الباقى عبد محمود محمد دعاء194301

الجيزةالعلمىمبصرطلبه محمد احمد احمد رانيا194302

الجيزةالعلمىمبصرحرب سالم السيد قابانى السعيد رميساء194303

الجيزةالعلمىمبصرحسن وهبه مصطفى سيد زينب194304

الجيزةالعلمىمبصرالحدا التواب عبد المحسن عبد محمد سميه194305

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد سيد نادى شيماء194306

الجيزةالعلمىمبصرالتواب عبد مصطفى محمد فاطمه194307

الجيزةالعلمىمبصرطليبه محمد احمد طليبه مها194308

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد العظيم عبد الفتاح عبد نسمه194309

الجيزةالعلمىمبصرسويلم ليثى محمد حسن طه وفاء194310

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل احمد يوسف االء194311

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد طاهر اسماء194312

الجيزةالعلمىمبصرحسنين محمد محمد حسن دعاء194313

الجيزةالعلمىمبصرسليمان محمد اسماعيل محمد عدنان رحاب194314
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ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ن412اطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ن399اطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

راسباطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

راسباطفيح/ ف

ن616اطفيح/ ف

راسباطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

راسببالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ن436بالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ن496بالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

راسبالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرشلبى احمد الفتاح عبد يوسف محمد رحاب194315

الجيزةالعلمىمبصرسالم على احمد جمال ريهام194316

الجيزةالعلمىمبصرعثمان اسماعيل رمضان زينب194317

الجيزةالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد محمود سمر194318

الجيزةالعلمىمبصرعويس احمد اسماعيل بدر صابرين194319

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد شوقى عبير194320

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد كامل رجب عفاف194321

الجيزةالعلمىمبصربدوى احمد الغفار عبد محمد فاطمه194322

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل محمد عواد محمود ابراهيم ندى194323

الجيزةالعلمىمبصرالباقى عبد كامل سامى الحميد عبد اسماعيل نورسين194324

الجيزةالعلمىمبصرالمطلب عبد احمد سمير هدير194325

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على عماد ياسمين194326

الفيومالعلمىمبصرمعوض مرسى الحارث ابو ابتسام194327

الفيومالعلمىمبصرحسن محمد الدين عالء احسان194328

الفيومالعلمىمبصرمصطفى العزيز عبد على اسراء194329

الفيومالعلمىمبصرالتواب عبد مأمون محمد اسراء194330

الفيومالعلمىمبصرمحمود النصر سيف خالد اسماء194331

الفيومالعلمىمبصرمحمود شعبان الفتاح عبد اسماء194332

الفيومالعلمىمبصراحمد سيد تمام مصطفى اسماء194333

الفيومالعلمىمبصرعزيز توفيق احمد الشيماء194334

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمود محمد امانى194335

الفيومالعلمىمبصرمعوض على محمود امانى194336

الفيومالعلمىمبصررمضان محمد ابراهيم خليل امل194337

الفيومالعلمىمبصراحمد محمود رجب محمود اميره194338

الفيومالعلمىمبصرالعال ابو الحميد عبد بكرى ايمان194339

الفيومالعلمىمبصراحمد سيد التواب عبد احمد ايناس194340

الفيومالعلمىمبصراحمد ابراهيم احمد ايه194341

الفيومالعلمىمبصرمحمد سيد احمد ايه194342

الفيومالعلمىمبصرمرزوق محمود سامح ايه194343

الفيومالعلمىمبصرالباقى عبد محمد ابراهيم محمد ايه194344

الفيومالعلمىمبصرمحمد السيد محمد ايه194345

الفيومالعلمىمبصرسنهابى عثمان محمود ايه194346

الفيومالعلمىمبصرحسان عباس الفتوح ابو جيهان194347

الفيومالعلمىمبصرامين محمود رمضان حبيبه194348

الفيومالعلمىمبصرعلى محمد شعبان ياسر حبيبه194349

الفيومالعلمىمبصرعلى عرابى اشرف حسناء194350

الفيومالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمد حسناء194351

الفيومالعلمىمبصرمحمد عويس هانى دينا194352

الفيومالعلمىمبصرمحمود محمدين توبه رنا194353

الفيومالعلمىمبصرالباسط عبد محمود احمد روضه194354

الفيومالعلمىمبصرشعبان محمود الناصر عبد ريحانه194355

الفيومالعلمىمبصرسيد محمد محمد مصطفى ريهام194356
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راسبالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ن415القبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ن471القبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ن619القبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ن485القبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ن451الفيوم/ ف

راسبالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن541الفيوم/ ف

ن554الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن553الفيوم/ ف

ن527الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن407الفيوم/ ف

ن477الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن405الفيوم/ ف

ن396الفيوم/ ف

ن600الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

راسبالفيوم/ ف

ن464الفيوم/ ف

ن442الفيوم/ ف

ن529الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن559الفيوم/ ف
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الفيومالعلمىمبصرعيد جوده رجب احمد زينب194357

الفيومالعلمىمبصرمرسى حسين العزيز عبد حسين سلسبيل194358

الفيومالعلمىمبصرجمعه العليم عبد محمد على سماح194359

الفيومالعلمىمبصرحامد حسن حامد شروق194360

الفيومالعلمىمبصرسالم حسنى سالم شروق194361

الفيومالعلمىمبصرمعوض مصطفى معوض شروق194362

الفيومالعلمىمبصراحمد صادق حمدى سعيد شيماء194363

الفيومالعلمىمبصرمحمد سلطان مصطفى ضحى194364

الفيومالعلمىمبصرفرج محمد محمود عائشه194365

الفيومالعلمىمبصرفرجانى عويس رجب عزه194366

الفيومالعلمىمبصرمحمد على محمد عال194367

الفيومالعلمىمبصرمحمد سعد جمال فاطمه194368

الفيومالعلمىمبصرمصطفى احمد رضا فاطمه194369

الفيومالعلمىمبصرالحميد عبد حسين سامى فاطمه194370

الفيومالعلمىمبصرسيد هللا عبد سيد فاطمه194371

الفيومالعلمىمبصرمحمد حسن ناصر فاطمه194372

الفيومالعلمىمبصرالجيد عبد بكرى ايمن لبنى194373

الفيومالعلمىمبصرمبروك على الحميد عبد سيد مروه194374

الفيومالعلمىمبصرالفى عويس شعبان منار194375

الفيومالعلمىمبصرهللا عوض محمد عيد عادل منار194376

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد التواب عبد مجدى منار194377

الفيومالعلمىمبصرعثمان المؤمن عبد سعد هللا منه194378

الفيومالعلمىمبصرالسيد محمد رشاد القوى عبد مى194379

الفيومالعلمىمبصرالشافى عبد صابر احمد ناهد194380

الفيومالعلمىمبصرطه بكر ابو على ندى194381

الفيومالعلمىمبصرحسن محمد احمد ندى194382

الفيومالعلمىمبصرمحمد عثمان اسامه نرمين194383

الفيومالعلمىمبصراحمد التواب عبد حاتم نورهان194384

الفيومالعلمىمبصرالنيل ابو شعبان سيد نورهان194385

الفيومالعلمىمبصراحمد شعبان حمدى هاجر194386

الفيومالعلمىمبصرمحمود حسين احمد وسام194387

الفيومالعلمىمبصرمحمود عجمى محمد محمود ياسمين194388

الفيومالعلمىمبصرهيبه محمد هيبه ياسمين194389

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمد عماد اسماء194390

الفيومالعلمىمبصراحمد محمد زغلول احمد امنه194391

الفيومالعلمىمبصرالوارث عبد الباقى عبد ربيع اميره194392

الفيومالعلمىمبصرالحميد عبد حسين احمد محمد براءه194393

الفيومالعلمىمبصرالمنعم عبد عباس فهد جهاد194394

الفيومالعلمىمبصرالقاسم ابو محمد محمد طارق فاطمه194395

الفيومالعلمىمبصرمحمد ربيع محمود مريم194396

الفيومالعلمىمبصراحمد السيد على مؤمنه194397

الفيومالعلمىمبصرعمار محمد ربيع خالد مياده194398
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ثانالفيوم/ ف

ن432.5الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن525الفيوم/ ف

ن489الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

راسبالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

راسبالفيوم/ ف

ن543الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن384الفيوم/ ف

ن519الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

راسبالفيوم/ ف

ن566الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن476الفيوم/ ف

ن541الفيوم/ ف

ن554الفيوم/ ف

ن519الفيوم/ ف

ن416الفيوم/ ف

ن460الفيوم/ ف

ن483الفيوم/ ف

راسبالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن449الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ن603عائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ن635عائشة السيدة/ ف

ن525عائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف
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الفيومالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد ندا194399

الفيومالعلمىمبصرالرازق عبد احمد محمود نعيمه194400

الفيومالعلمىمبصرحسانى العليم عبد محمد عيد اسراء194401

الفيومالعلمىمبصرحسان الهادى عبد محمود جمعه اسماء194402

الفيومالعلمىمبصرمحمد رجب شعبان اميمه194403

الفيومالعلمىمبصرخميس سالم نوضى محمد جهاد194404

الفيومالعلمىمبصراحمد محمد احمد دعاء194405

الفيومالعلمىمبصرعثمان قرنى صالح رنا194406

الفيومالعلمىمبصرالسيد اللطيف عبد عويس محمد ريهام194407

الفيومالعلمىمبصرقطب محمد صادق محمد شروق194408

الفيومالعلمىمبصرمحمد تمام عويس محمد شروق194409

الفيومالعلمىمبصرالنبى عبد محمد حبيب سليمان شيماء194410

الفيومالعلمىمبصرمحمود محمد رجب ضحى194411

الفيومالعلمىمبصريوسف محمد محمد ضحى194412

الفيومالعلمىمبصرمحمود عيسى محمود فاطمه194413

الفيومالعلمىمبصراحمد احمد العظيم عبد فرج مريم194414

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد مبروك مبروك خالد نورهان194415

الفيومالعلمىمبصرعطوه رجب هللا عبد حسن هاجر194416

الفيومالعلمىمبصرمحمد محفوظ التواب عبد شعبان هاجر194417

الفيومالعلمىمبصرمحمد اسماعيل اسماعيل ياسمين194418

الفيومالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد سيد ياسمين194419

الفيومالعلمىمبصرالتواب عبد هللا عبد التواب عبد ياسمين194420

الفيومالعلمىمبصرنوح حسين رمضان اسراء194421

الفيومالعلمىمبصردسوقى يوسف محمد اسراء194422

الفيومالعلمىمبصرصادق شعبان احمد اسماء194423

الفيومالعلمىمبصرالباقى عبد قرنى حسن اسماء194424

الفيومالعلمىمبصرالبارى عبد كمال صفيان اسماء194425

الفيومالعلمىمبصرعباس عواض حسن امل194426

الفيومالعلمىمبصرالسالم عبد عيد ناصر اميره194427

الفيومالعلمىمبصرالشافى عبد ابراهيم حسين ايه194428

الفيومالعلمىمبصرقطب الحليم عبد حمدى ايه194429

الفيومالعلمىمبصرغانم ربيع الحارث ابو جهاد194430

الفيومالعلمىمبصرعلى رجب ناصر خلود194431

الفيومالعلمىمبصرمحمد هللا عبد عيد سيد دعاء194432

الفيومالعلمىمبصرالحميد عبد رمضان احمد رحاب194433

الفيومالعلمىمبصرغانم ربيع الحارث ابو رحمه194434

الفيومالعلمىمبصرالحارث ابو رجب حامد رحمه194435

الفيومالعلمىمبصرالباب فتح محمود حمدى روميساء194436

الفيومالعلمىمبصرحافظ معوض عواض ريهام194437

الفيومالعلمىمبصرالعليم عبد ربيع احمد ساره194438

الفيومالعلمىمبصرمحمد حسن عشرى طه ساره194439

الفيومالعلمىمبصرالفضيل عبد امام محمود سوميه194440
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ن552عائشة السيدة/ ف

ن585عائشة السيدة/ ف

ن474سنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ن533سنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ن453سنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

راسبسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ن615سنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ن601سنورس/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن461فيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

بقرار ملغىراسبفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف
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الفيومالعلمىمبصرصميده اسحاق عويس مروه194441

الفيومالعلمىمبصرالسالم عبد الملك عبد ناصر ندى194442

الفيومالعلمىمبصرعيسى فتحى احمد نوره194443

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد حسن الحارث ابو نورهان194444

الفيومالعلمىمبصربكر ابو يس خالد هاجر194445

الفيومالعلمىمبصرحسين فتحى محمود هاجر194446

الفيومالعلمىمبصرمحمد رمضان اشرف هبه194447

الفيومالعلمىمبصرمصطفى الحميد عبد احمد هدير194448

الفيومالعلمىمبصراحمد ربيع امين وفاء194449

الفيومالعلمىمبصرمحمود محمد اشرف اسراء194450

الفيومالعلمىمبصربركاوى محمد عزت السيد اسراء194451

الفيومالعلمىمبصرجوده احمد جوده اسراء194452

الفيومالعلمىمبصرسريع ابو محمد العليم عبد اسراء194453

الفيومالعلمىمبصرالعظيم عبد حسن احمد اسماء194454

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمد عاشور اسماء194455

الفيومالعلمىمبصرمحمود فتحى منصور الشيماء194456

الفيومالعلمىمبصرعوض دسوقى محمد امانى194457

الفيومالعلمىمبصراسماعيل الدايم عبد نصر ايه194458

الفيومالعلمىمبصرالجواد عبد صالح جمال بسمه194459

الفيومالعلمىمبصرالرحمن عبد نصر محمد حسناء194460

الفيومالعلمىمبصرالرسول عبد الوهاب عبد محمود دعاء194461

الفيومالعلمىمبصرمحمود محمد مصطفى رحمه194462

الفيومالعلمىمبصرالوهاب عبد زعفرانى محروس رنده194463

الفيومالعلمىمبصرابراهيم محمد خالد رقيه194464

الفيومالعلمىمبصرمحمود احمد محمد رنا194465

الفيومالعلمىمبصرمحمد خليل محمد رنا194466

الفيومالعلمىمبصرميزار شعبان شعبان ريهام194467

الفيومالعلمىمبصرالسيد الحفيظ عبد حسن سماح194468

الفيومالعلمىمبصرعثمان الكريم عبد مجدى سميه194469

الفيومالعلمىمبصرعيد ناجى سيد صفيه194470

الفيومالعلمىمبصرموسى هللا عبد انور ضحى194471

الفيومالعلمىمبصرالعزيز عبد سيد صالح فاطمه194472

الفيومالعلمىمبصرمخلوف السيد محمد منار194473

الفيومالعلمىمبصرعلى هللا عبد احمد منى194474

الفيومالعلمىمبصرزكى محمود مجدى نورهان194475

الفيومالعلمىمبصرمحمد علوانى محمد نورهان194476

الفيومالعلمىمبصرمحمد القوى عبد احمد هاجر194477

الفيومالعلمىمبصراللطيف عبد طلعت شعبان هاجر194478

الفيومالعلمىمبصرمحمد احمد عزت هاجر194479

الفيومالعلمىمبصرالجواد عبد لملوم امام هدير194480

الفيومالعلمىمبصرقطب مصطفى على اروى194481

الفيومالعلمىمبصرابراهيم المجيد عبد عيد اسراء194482
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راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن621هللا جاب حسن/ ف

ن457هللا جاب حسن/ ف

ن555هللا جاب حسن/ ف

ن612هللا جاب حسن/ ف

ن581هللا جاب حسن/ ف

ن624هللا جاب حسن/ ف

ن412هللا جاب حسن/ ف

ن569هللا جاب حسن/ ف

ن591.5هللا جاب حسن/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

ن604هللا جاب حسن/ ف

ن436هللا جاب حسن/ ف

ن600هللا جاب حسن/ ف

ن462هللا جاب حسن/ ف

ن620هللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ن483هللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ن630هللا جاب حسن/ ف

ن504هللا جاب حسن/ ف

ن582هللا جاب حسن/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

ن469هللا جاب حسن/ ف

ن474هللا جاب حسن/ ف

ن558هللا جاب حسن/ ف

ن527هللا جاب حسن/ ف

ن467.5هللا جاب حسن/ ف

ن570هللا جاب حسن/ ف

ن529هللا جاب حسن/ ف

ن518هللا جاب حسن/ ف

ن423هللا جاب حسن/ ف

ثانابشواى/ ف

ن493ابشواى/ ف
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الفيومالعلمىمبصرحزين العزيز عبد محمد اسراء194483

الفيومالعلمىمبصرالرسول عبد زايد محمود اسراء194484

الفيومالعلمىمبصرنصر محمود نصر اسراء194485

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمد اسماعيل اسماء194486

الفيومالعلمىمبصرالسيد هللا عبد مختار افنان194487

الفيومالعلمىمبصرزكى بكرى هشام اميره194488

الفيومالعلمىمبصرالغفار عبد السالم عبد احمد اميره194489

الفيومالعلمىمبصرالسيد محمود الحكيم عبد اميره194490

الفيومالعلمىمبصرسالمه بكرى السيد ايه194491

الفيومالعلمىمبصرربه عبد مصطفى السيد ايه194492

الفيومالعلمىمبصرعشمان محمد عمر ايمان194493

الفيومالعلمىمبصرمبروك شعبان السيد تقوى194494

الفيومالعلمىمبصرابراهيم محمد رمضان جهاد194495

الفيومالعلمىمبصرالمجيد عبد يوسف شعبان جهاد194496

الفيومالعلمىمبصرمحمود معبد رجب دينا194497

الفيومالعلمىمبصرمحمد هللا عبد نجدى رانيا194498

الفيومالعلمىمبصرجاد السيد احمد رحمه194499

الفيومالعلمىمبصركيالنى ربيع جمال رحمه194500

الفيومالعلمىمبصرسيد شعبان جمعه ساره194501

الفيومالعلمىمبصرحزين محمد صالح ساره194502

الفيومالعلمىمبصرطه هللا عبد عيد صباح194503

الفيومالعلمىمبصراسماعيل جحا االمير ضحى194504

الفيومالعلمىمبصرمحمد على عيد فاطمه194505

الفيومالعلمىمبصراحمد الرازق عبد محمود منار194506

الفيومالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد ابراهيم مى194507

الفيومالعلمىمبصرمحمد طه خالد نعمه194508

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد محمد احمد نورا194509

الفيومالعلمىمبصرسالم التواب عبد شعبان والء194510

الفيومالعلمىمبصرمحمد التواب عبد عماد والء194511

الفيومالعلمىمبصرالمطلب عبد هللا عبد عمر ياسمين194512

الفيومالعلمىمبصررضوان اسماعيل محمد ميار194513

الفيومالعلمىمبصرشعبان السيد رمضان اسراء194514

الفيومالعلمىمبصراحمد السيد احمد اسماء194515

الفيومالعلمىمبصرمحمود سلطان سيد اسماء194516

الفيومالعلمىمبصرالسيد طه حسن محمود امنيه194517

الفيومالعلمىمبصرالباقى عبد حامد الباقى عبد ايه194518

الفيومالعلمىمبصرحسوبه ابراهيم محمد ايه194519

الفيومالعلمىمبصرمبروك مصطفى جمال دينا194520

الفيومالعلمىمبصرمحمود على زايد رحمه194521

الفيومالعلمىمبصرمرزوق حسين رجب زهراء194522

الفيومالعلمىمبصرمحمد صاوى حمدان سهيله194523

الفيومالعلمىمبصرمشرف سيف مشرف شعبان شيماء194524
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راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ن379ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن596ابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ن439العجميين/ ف

ن609العجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

راسبالعجميين/ ف

راسبالعجميين/ ف

راسبالعجميين/ ف

ن589العجميين/ ف

ن457العجميين/ ف

ن601العجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف
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الفيومالعلمىمبصرمحمود اسحق خلف منار194525

الفيومالعلمىمبصرجوده على محمد جمعه منى194526

الفيومالعلمىمبصرالباقى عبد محمد مسعد ندى194527

الفيومالعلمىمبصرالحفيظ عبد محمد السيد نورا194528

الفيومالعلمىمبصررمضان على محمد نورهان194529

الفيومالعلمىمبصرالسيد محمود السيد نيره194530

الفيومالعلمىمبصرمتولى محمد جمال هبه194531

الفيومالعلمىمبصرجوده السيد احمد وفاء194532

الفيومالعلمىمبصرالمنصف عبد احمد ممدوح وفاء194533

الفيومالعلمىمبصرحسن رمضان محمد ياسمين194534

الفيومالعلمىمبصرمحمد السالم عبد هللا عبد يمنى194535

الفيومالعلمىمبصرفضل مطاوع شعبان اسراء194536

الفيومالعلمىمبصرمحمد حسين خميس اسماء194537

الفيومالعلمىمبصرعمر الباقى عبد عمر اسماء194538

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمد شعبان اشجان194539

الفيومالعلمىمبصرمحمد عدلى قرنى اشواق194540

الفيومالعلمىمبصرزيد ابو الستار عبد سعيد امل194541

الفيومالعلمىمبصررجب عدلى محمد امل194542

الفيومالعلمىمبصرربيع اسماعيل حمدى امنه194543

الفيومالعلمىمبصرناجى الكريم عبد ربيع اميره194544

الفيومالعلمىمبصرمحمد جمعه اشرف ايمان194545

الفيومالعلمىمبصرمحمد احمد محمود دعاء194546

الفيومالعلمىمبصراحمد عزت مصطفى رحاب194547

الفيومالعلمىمبصرامين شعبان اشرف ريم194548

الفيومالعلمىمبصرالباقى عبد احمد حامد ريهام194549

الفيومالعلمىمبصرمحمد جمعه محمود عال194551

الفيومالعلمىمبصرالقوى عبد سيد احمد فاطمه194552

الفيومالعلمىمبصرسعداوى سالم شعبان فاطمه194553

الفيومالعلمىمبصراحمد احمد اسامه مروه194554

الفيومالعلمىمبصراللطيف عبد صاوى احمد منار194555

الفيومالعلمىمبصرعلى الظاهر عبد احمد منار194556

الفيومالعلمىمبصرعويس محمد جمال منار194557

الفيومالعلمىمبصرمحمود احمد طارق منار194558

الفيومالعلمىمبصرمحمد حسين احمد ندى194559

الفيومالعلمىمبصرمحمد الشافى عبد احمد ندى194560

الفيومالعلمىمبصرالرازق عبد خميس حجاج نرمين194561

الفيومالعلمىمبصرمحمد جابر اسامه هناء194562

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد رمضان ربيع اسراء194563

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد قرنى عيد محمد اسراء194564

سويف بنىالعلمىمبصرعلى صالح محمد اسراء194565

سويف بنىالعلمىمبصرحامد ابراهيم جابر اسالم194566

سويف بنىالعلمىمبصرعويس على شعبان امل194567
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ثانالعجميين/ ف

ن376العجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

راسبالعجميين/ ف

ثانالعجميين/ ف

ن399العجميين/ ف

ن513العجميين/ ف

راسبالعجميين/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ن487طامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ن480طامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف

راسبطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ن450سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

راسبسويف بنى/ ف
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سويف بنىالعلمىمبصرمصطفى المعطى عبد ابراهيم اميمه194568

سويف بنىالعلمىمبصرجوده سيد جوده ايمان194569

سويف بنىالعلمىمبصرمصطفى المعطى عبد ابراهيم ايه194570

سويف بنىالعلمىمبصرعباس الفضيل عبد شحاته امال194571

سويف بنىالعلمىمبصرسعد ربيع محمود هللا ايه194572

سويف بنىالعلمىمبصرسيد رياض ناجى رباب194573

سويف بنىالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد اشرف روضه194574

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمد محمد شيماء194575

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمود مبارك علياء194576

سويف بنىالعلمىمبصررمضان محمد محمد فاطمه194577

سويف بنىالعلمىمبصرشحاته سيد خميس رحمه194578

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد محمد رحمه194579

سويف بنىالعلمىمبصرعلى شحاته خالد ساره194580

سويف بنىالعلمىمبصراحمد سيد رجب ساره194581

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد شحاته محمد ساره194582

سويف بنىالعلمىمبصراحمد حسن محمد سماء194583

سويف بنىالعلمىمبصرحامد مهدى محمد سندس194584

سويف بنىالعلمىمبصرعلى ربيع على سهيله194585

سويف بنىالعلمىمبصرتوفيق محمد اشرف شهد194586

سويف بنىالعلمىمبصرفاضل على محمد قرنى صافيناز194587

سويف بنىالعلمىمبصرعويس سيد محمد جهاد194588

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمد مصطفى دعاء194589

سويف بنىالعلمىمبصرلطيف صالح عماد مريم194590

سويف بنىالعلمىمبصرالوهاب عبد سعيد ابراهيم ملكه194591

سويف بنىالعلمىمبصرالعليم عبد ربيع عماد منه194592

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد رجب محمد منه194593

سويف بنىالعلمىمبصرطه هللا رضا احمد مريم194594

سويف بنىالعلمىمبصراحمد فتحى احمد هللا منه194595

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد العظيم عبد مها194596

سويف بنىالعلمىمبصرالعليم عبد سيد اسماعيل ندا194597

سويف بنىالعلمىمبصرسيد محمد عصام هاجر194598

سويف بنىالعلمىمبصرابراهيم التواب عبد مصطفى هاجر194599

سويف بنىالعلمىمبصرفارس مخيمر جمال هللا هبه194600

سويف بنىالعلمىمبصرالرحمن عبد باشا احمد الرحمن عبد هبه194601

سويف بنىالعلمىمبصراسماعيل سعيد محمد مجدى هبه194602

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود كامل فوزى امل194603

سويف بنىالعلمىمبصرالرحمن عبد سليم حسين ايمان194604

سويف بنىالعلمىمبصرسليمان عويس محمد ايمان194605

سويف بنىالعلمىمبصرحسن الخير ابو الخير ابو ايه194606

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد جبر محمد بسمه194607

سويف بنىالعلمىمبصرسيد الحميد عبد محمود دنيا194608

سويف بنىالعلمىمبصرالمعطى عبد محمد محمد دنيا194609
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ن541سويف بنى/ ف

ن417سويف بنى/ ف

ن547سويف بنى/ ف

ن618سويف بنى/ ف

ن405سويف بنى/ ف

ن474سويف بنى/ ف

ن556سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن529سويف بنى/ ف

ن537سويف بنى/ ف

ن595سويف بنى/ ف

ن547سويف بنى/ ف

ن596سويف بنى/ ف

راسبسويف بنى/ ف

ن440سويف بنى/ ف

ن613سويف بنى/ ف

ن489سويف بنى/ ف

ن568سويف بنى/ ف

راسبسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

راسبسويف بنى/ ف

ن451سويف بنى/ ف

ن620سويف بنى/ ف

ن535سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

راسبسويف بنى/ ف

ن481سويف بنى/ ف

ن570سويف بنى/ ف

ن475سويف بنى/ ف

راسبسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن441سويف بنى/ ف

راسبسويف بنى/ ف

ن597سويف بنى/ ف

راسبسويف بنى/ ف

ن575سويف بنى/ ف

ن607سويف بنى/ ف

ن417سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن417سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف
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سويف بنىالعلمىمبصرعيد سيد شعبان دينا194610

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد طارق ريم194611

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد حفناوى صبحى ساره194612

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمود شمس194613

سويف بنىالعلمىمبصرشاكر طه خيرى شهد194614

سويف بنىالعلمىمبصرعويس الحميد عبد عويس فاطمه194615

سويف بنىالعلمىمبصرالمحسن عبد ابراهيم عادل فرح194616

سويف بنىالعلمىمبصرعباس الحميد عبد اشرف ندا194617

سويف بنىالعلمىمبصرالرحيم عبد محمود السيد هاجر194618

سويف بنىالعلمىمبصريوسف لبيب محمد اسماء194619

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد رمضان دعاء194620

سويف بنىالعلمىمبصردرويش محمد حسن هللا منه194621

سويف بنىالعلمىمبصرسيد المنعم عبد بدوى اسماء194622

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود زارع محسن اسماء194623

سويف بنىالعلمىمبصرالوهاب عبد العال عبد محمد امنيه194624

سويف بنىالعلمىمبصرسيد جاد ايمن اميمه194625

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود دسوقى محمد الهام194626

سويف بنىالعلمىمبصرناصر محمد محمد ثريا194627

سويف بنىالعلمىمبصرالعليم عبد محمد صالح جهاد194628

سويف بنىالعلمىمبصرسيد حموده يحيى حبيبه194629

سويف بنىالعلمىمبصررمضان الرحمن عبد محمد حسناء194630

سويف بنىالعلمىمبصرقرنى عيد عبده دينا194631

سويف بنىالعلمىمبصرالرحمن عبد سيد طارق رحمه194632

سويف بنىالعلمىمبصريعقوب محمد محمد سمر194633

سويف بنىالعلمىمبصررياض صالح كامل سميه194634

سويف بنىالعلمىمبصرالرحمن عبد سيد طارق شمس194635

سويف بنىالعلمىمبصرسعيد محمد محمود شيماء194636

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد شحاته رجب صفيه194637

سويف بنىالعلمىمبصرالحافظ عبد مصطفى محمد ضحى194638

سويف بنىالعلمىمبصرالسالم عبد فتحى السالم عبد مروه194639

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود الوهاب عبد محمود مياده194640

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد احمد نجالء194641

سويف بنىالعلمىمبصرحسين الحميد عبد عمر هاجر194642

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد الناصر عبد هبه194643

سويف بنىالعلمىمبصرمرزوق محمد عيد هناء194644

سويف بنىالعلمىمبصرالدايم عبد محمد اشرف ابتسام194645

سويف بنىالعلمىمبصرخليل مصطفى خليل اسراء194646

سويف بنىالعلمىمبصربدوى صالح سكرى اسماء194647

سويف بنىالعلمىمبصرهللا عبد سيد سمير اسماء194648

سويف بنىالعلمىمبصرحسن السيد جمعه امنيه194649

سويف بنىالعلمىمبصرالقادر عبد محمد الجواد عبد اميره194650

سويف بنىالعلمىمبصرالحسن ابو احمد الحسن ابو ايه194651
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راسبسويف بنى/ ف

ن568سويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن620سويف بنى/ ف

ن637سويف بنى/ ف

ن630سويف بنى/ ف

ن639سويف بنى/ ف

ن377سويف بنى/ ف

ن635سويف بنى/ ف

ن514سويف بنى/ ف

ن599سويف بنى/ ف

ن344سويف بنى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ن366سويف ببنى الواسطى/ ف

ن576سويف ببنى الواسطى/ ف

ن557سويف ببنى الواسطى/ ف

ن422سويف ببنى الواسطى/ ف

راسبسويف ببنى الواسطى/ ف

ن417سويف ببنى الواسطى/ ف

ن403سويف ببنى الواسطى/ ف

ن540سويف ببنى الواسطى/ ف

ن463سويف ببنى الواسطى/ ف

راسبسويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ن442سويف ببنى الواسطى/ ف

راسبسويف ببنى الواسطى/ ف

ن566سويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ن560سويف ببنى الواسطى/ ف

ن397سويف ببنى الواسطى/ ف

ن396سويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ن522سويف ببنى الواسطى/ ف

ن558اطواب/ ف

ن567اطواب/ ف

ن608اطواب/ ف

ن553اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ثاناطواب/ ف
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سويف بنىالعلمىمبصرالدوينى صالح احمد على امنه194652

سويف بنىالعلمىمبصرالحليم عبد محمد جمال ايه194653

سويف بنىالعلمىمبصرصادق محمد شعبان ايه194654

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمد احمد ايمان194655

سويف بنىالعلمىمبصراالعصر عيد جمل عشرى جليله194656

سويف بنىالعلمىمبصرعلى محمد حسين حنان194657

سويف بنىالعلمىمبصرصديق الفتاح عبد محمد خلود194658

سويف بنىالعلمىمبصرالحفيظ عبد سعيد رمضان رحاب194659

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمد جمال رقيه194660

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد ميهوب سعيد ساره194661

سويف بنىالعلمىمبصرعلى معوض خالد شيماء194662

سويف بنىالعلمىمبصربدر فتحى صابر شيماء194663

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود سيد خالد علياء194664

سويف بنىالعلمىمبصررشدى سريع ابو اشرف لمياء194665

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد سيد رجب نها194666

سويف بنىالعلمىمبصرعلى محمد احمد محمد نهى194667

سويف بنىالعلمىمبصرسيد امين طارق نورا194668

سويف بنىالعلمىمبصرالمعبود عبد فوزى محمد نورهان194669

سويف بنىالعلمىمبصرصاوى التواب عبد مبروك سماح194670

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد سعد اسماء194671

سويف بنىالعلمىمبصرسيد الحميد عبد على امانى194672

سويف بنىالعلمىمبصرمهدلى احمد ابراهيم امنيه194673

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد قرنى حسين الشيماء194674

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد اشرف جهاد194675

سويف بنىالعلمىمبصرالسالم عبد محمد محمود جيهان194676

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمد على حياه194677

سويف بنىالعلمىمبصرحلمى انور شعبان دينا194678

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد الخير ابو محمد رحاب194679

سويف بنىالعلمىمبصربركات العزيز عبد محمد رحمه194680

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد قرنى رجب زينب194681

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد مصطفى احمد ساره194682

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد مصطفى مها194683

سويف بنىالعلمىمبصرعلى محمد محمود اسماء194684

سويف بنىالعلمىمبصراحمد جوده شريف امانى194685

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد التواب عبد محمد اميره194686

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد امين يوسف اميره194687

سويف بنىالعلمىمبصرجمعه رمضان ثابت جهاد194688

سويف بنىالعلمىمبصرجنيدى العظيم عبد جابر جيهان194689

سويف بنىالعلمىمبصراللطيف عبد حلمى باتع خديجه194690

سويف بنىالعلمىمبصرالرحيم عبد السالم عبد محمد خديجه194691

سويف بنىالعلمىمبصرهللا عبد شافعى هللا عبد دعاء194692

سويف بنىالعلمىمبصرمحمدين حسان عادل عفاف194693
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ثاناطواب/ ف

ن577اطواب/ ف

ن551اطواب/ ف

ن465اطواب/ ف

ن562اطواب/ ف

ن395اطواب/ ف

ن571اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن612اطواب/ ف

ن487اطواب/ ف

ن525اطواب/ ف

ن535اطواب/ ف

ن576اطواب/ ف

ن451اطواب/ ف

ن470اطواب/ ف

ن457اطواب/ ف

ن617اطواب/ ف

ن451اطواب/ ف

ثاناطواب/ ف

ن406المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ن624المدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن553المدينة اهناسيا/ ف

ن503.5المدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ن483المدينة اهناسيا/ ف

ن567المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ن526المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن508المدينة اهناسيا/ ف
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سويف بنىالعلمىمبصراحمد يحى هانى سماح194694

سويف بنىالعلمىمبصراحمد على ايمن شيماء194695

سويف بنىالعلمىمبصرعباس جابر حسين فاطمه194696

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد ميالد حمدى فاطمه194697

سويف بنىالعلمىمبصرعبود فاروق خالد فاطمه194698

سويف بنىالعلمىمبصرفولى التواب عبد رجب ندى194699

سويف بنىالعلمىمبصراسماعيل جابر احمد هيام194700

سويف بنىالعلمىمبصرهاشم فتحى رمضان هيام194701

سويف بنىالعلمىمبصرالظاهر عبد محمد محمود الحسناء194702

سويف بنىالعلمىمبصراحمد كمال اشرف اميره194703

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد ربيع جمال اميره194704

سويف بنىالعلمىمبصرهللا عبد اسماعيل سالم اميره194705

سويف بنىالعلمىمبصرسيد عيد الدين نور ايات194706

سويف بنىالعلمىمبصرالجواد عبد محمود حامد جهاد194707

سويف بنىالعلمىمبصرعلى ربيع خالد شروق194708

سويف بنىالعلمىمبصرالسيد محمد سيد شمس194709

سويف بنىالعلمىمبصرعلوان القوى عبد كامل عبير194710

سويف بنىالعلمىمبصرصايم حسن اسامه فاطمه194711

سويف بنىالعلمىمبصرسيد صابر نبيل فاطمه194712

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود مصطفى رشوان مريم194713

سويف بنىالعلمىمبصرهللا عبد حمدى خالد هبه194714

سويف بنىالعلمىمبصرالعزيز عبد سيد جمال ابتسام194715

سويف بنىالعلمىمبصرجمعه حسن محمد اسماء194716

سويف بنىالعلمىمبصرعطيه الرؤف عبد حجاج ايه194717

سويف بنىالعلمىمبصرمرسى سيد على بثينه194718

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محفوظ محمد اسامه تيسير194719

سويف بنىالعلمىمبصراحمد حفنى نبيل رضوى194720

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد رمضان محمد رفيده194721

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد سيد سعيد روميصاء194722

سويف بنىالعلمىمبصرهللا عبد محمد عباس زينب194723

سويف بنىالعلمىمبصرالموجود عبد احمد ربيع سهيله194724

سويف بنىالعلمىمبصرسعيد على جوده مريم194725

سويف بنىالعلمىمبصرراضى ربيع محمد هاجر194726

سويف بنىالعلمىمبصرابراهيم شعبان هانى هاجر194727

سويف بنىالعلمىمبصرطه محمد احمد هبه194728

سويف بنىالعلمىمبصرالحفيظ عبد برعى ابراهيم وفاء194729

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد هللا جاب جمال اسراء194730

سويف بنىالعلمىمبصرتمام عيد عاطف اسراء194731

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود مصطفى صفوت انجى194732

سويف بنىالعلمىمبصرسيد حسين احمد ايمان194733

سويف بنىالعلمىمبصرالمنعم عبد المعتمد عبد احمد ايه194734

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمد التواب عبد جهاد194735



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7078

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن572المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن481المدينة اهناسيا/ ف

ن444المدينة اهناسيا/ ف

ن594المدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ن552ببا/ ف

ثانببا/ ف

ن500ببا/ ف

ثانببا/ ف

ثانببا/ ف

ن559.5ببا/ ف

ثانببا/ ف

راسبببا/ ف

ن549ببا/ ف

ثانببا/ ف

ن467ببا/ ف

ن479ببا/ ف

ثانببا/ ف

راسبالحمراء قمبش/ ف

ن615الحمراء قمبش/ ف

ثانالحمراء قمبش/ ف

ن407الحمراء قمبش/ ف

ن566الحمراء قمبش/ ف

ثانالحمراء قمبش/ ف

ثانالحمراء قمبش/ ف

ن634.5الحمراء قمبش/ ف

ثانالحمراء قمبش/ ف

ثانالحمراء قمبش/ ف

ثانالحمراء قمبش/ ف

ثانالحمراء قمبش/ ف

ن361الحمراء قمبش/ ف

ن514الحمراء قمبش/ ف

ن622الحمراء قمبش/ ف

ن498.5راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن567.5راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف
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سويف بنىالعلمىمبصرعيد صادق جمال دعاء194736

سويف بنىالعلمىمبصراحمد سيد احمد شرين194737

سويف بنىالعلمىمبصرمحمود طه سيد هاجر194738

سويف بنىالعلمىمبصرمبروك سعداوى احمد هند194739

سويف بنىالعلمىمبصرالبر عبد السعود ابو جمعه هيام194740

سويف بنىالعلمىمبصرالجيد عبد محمد شعبان اسماء194741

سويف بنىالعلمىمبصرذكى فتحى مصطفى اسماء194742

سويف بنىالعلمىمبصرالحليم عبد المعز عبد مصطفى ايمان194743

سويف بنىالعلمىمبصرالمنعم عبد سعد سيد برلنتى194744

سويف بنىالعلمىمبصرجنيدى سيد محروس بسمه194745

سويف بنىالعلمىمبصرسليمان العظيم عبد سيد رانيا194746

سويف بنىالعلمىمبصرالجليل عبد شحاته احمد صافيناز194747

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد سعيد شعبان هاجر194748

سويف بنىالعلمىمبصررفاعى رجب طه نورا194749

سويف بنىالعلمىمبصراحمد روبى احمد اسراء194750

سويف بنىالعلمىمبصرعوض نايض محمد اسراء194751

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد حسن مصطفى اسراء194752

سويف بنىالعلمىمبصرتايب امام محمد اسماء194753

سويف بنىالعلمىمبصرعلى القادر عبد عادل اسماء194754

سويف بنىالعلمىمبصراحمد حسن فريد امال194755

سويف بنىالعلمىمبصرزكى هللا عبد نادى اميره194756

سويف بنىالعلمىمبصرحسين سيد شعبان ايمان194757

سويف بنىالعلمىمبصرطالب ابو ابراهيم سراج ايه194758

سويف بنىالعلمىمبصرالسيد العال عبد سعيد ايه194759

سويف بنىالعلمىمبصربيومى محمد السيد بسمه194760

سويف بنىالعلمىمبصرالوهاب عبد محمود سعيد دعاء194761

سويف بنىالعلمىمبصرمحسب حماده عصام دعاء194762

سويف بنىالعلمىمبصرتمام محمود حسن رانيا194763

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمد سعيد ريهام194764

سويف بنىالعلمىمبصردياب صابر محمد شيرين194765

سويف بنىالعلمىمبصرعلى شاكر حمدى شيماء194766

سويف بنىالعلمىمبصرمرزوق عويس ربيع فاطمه194767

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمد مسعود كوثر194768

سويف بنىالعلمىمبصرالناصر عبد محمد ربيع مروه194769

سويف بنىالعلمىمبصرحماد بدوى شعبان مروه194770

سويف بنىالعلمىمبصرخالف فتحى احمد منى194771

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد فهمى التواب عبد منيره194772

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد هللا عبد طاهر موده194773

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد عيد محمد نورا194774

سويف بنىالعلمىمبصردياب صابر محمد هناء194775

سويف بنىالعلمىمبصرحامد ماهر صفوت والء194776

سويف بنىالعلمىمبصرحسن السيد نادى دنيا194777
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ن598راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن506راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن443راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ن516سمسطا/ ف

راسبسمسطا/ ف

راسبسمسطا/ ف

راسبسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن404سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن491سمسطا/ ف

ن638سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن377سمسطا/ ف

ن557سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن631سمسطا/ ف

ن604سمسطا/ ف

ن493سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن518سمسطا/ ف

ن527سمسطا/ ف

ن487سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف
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سويف بنىالعلمىمبصرمعوض الوهاب عبد احمد اسراء194778

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد جمال اسراء194779

سويف بنىالعلمىمبصرالعزيز عبد الباقى عبد محمد اشرقت194780

سويف بنىالعلمىمبصرتوفيق محمد هشام اميره194781

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد ابراهيم ربيع انجى194782

سويف بنىالعلمىمبصراحمد الدين صالح سيد تيسير194783

سويف بنىالعلمىمبصركمال مصطفى شعبان رحمه194784

سويف بنىالعلمىمبصرحسن محمد سيد محمد ساره194785

سويف بنىالعلمىمبصرحسن الحسن ابو ناجح شيماء194786

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد سيد فاطمه194787

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد محمد شراقى فاطمه194788

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد احمد صالح نورا194789

سويف بنىالعلمىمبصرهللا فتح الرحيم عبد اشرف هاجر194790

سويف بنىالعلمىمبصرمهدلى الجيد عبد محمد مرزوق هديه194791

سويف بنىالعلمىمبصرحافظ الحكيم عبد العابدين زين ابتهال194792

سويف بنىالعلمىمبصراحمد الحميد عبد على اشرقت194793

سويف بنىالعلمىمبصرالعليم عبد حسن هللا عبد هبه194794

المنياالعلمىمبصرسعداوى ذكى محمود االء194795

المنياالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد على امانى194796

المنياالعلمىمبصرذكى ذكى حماده اميره194797

المنياالعلمىمبصرمحمد كامل ربيع ايه194798

المنياالعلمىمبصرسيد مخلوف ابو سيد خديجه194799

المنياالعلمىمبصرفريد محمد محمود خلود194800

المنياالعلمىمبصرالعليم عبد العزيز عبد طارق دعاء194801

المنياالعلمىمبصرالصادق عبد شوقى محمد رقيه194802

المنياالعلمىمبصرالمجيد عبد احمد رضا الزهراء فاطمه194803

المنياالعلمىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد الزهراء فاطمه194804

المنياالعلمىمبصراحمد صبحى المعبود عبد امانى194805

المنياالعلمىمبصرغريانى جدامى احمد جهاد194806

المنياالعلمىمبصرالسالم عبد الحميد عبد السالم عبد جهاد194807

المنياالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد محمد خلود194808

المنياالعلمىمبصرغريانى جدامى احمد دعاء194809

المنياالعلمىمبصرهللا عبد السيد جمال دينا194810

المنياالعلمىمبصرالفولى حسن شعبان روفيده194811

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد رجب رمضان شاهندا194812

المنياالعلمىمبصرزكى على رضا شيماء194813

المنياالعلمىمبصرعوض منيسى عماد مريم194814

المنياالعلمىمبصراللطيف عبد محمد نجاح نرمين194815

المنياالعلمىمبصرعيسى سليمان محمود هاجر194816

المنياالعلمىمبصرالقادر عبد محمود الفتاح عبد هايدى194817

المنياالعلمىمبصرالوهاب عبد ابراهيم الستار عبد هبه194818

المنياالعلمىمبصراحمد صبحى راشد ياسمينا194819
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ن475الشقر/ ف

ن550الشقر/ ف

ن422الشقر/ ف

ن455الشقر/ ف

ن438الشقر/ ف

ن590الشقر/ ف

ن395الشقر/ ف

ن485الشقر/ ف

ن497الشقر/ ف

ن479الشقر/ ف

ن512الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن547الشقر/ ف

ن579الشقر/ ف

ن585الشقر/ ف

ن548الشقر/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

راسبالمنيا/ ف

ن466المنيا/ ف

راسبالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

راسبالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن389بالمنيا العدوة/ ف

راسببالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن446بالمنيا العدوة/ ف

ن470بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ن433بالمنيا العدوة/ ف

ن439بالمنيا العدوة/ ف

ن469بالمنيا العدوة/ ف

ن545بالمنيا العدوة/ ف

ن464بالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف

ثانبالمنيا العدوة/ ف
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المنياالعلمىمبصرطه احمد محمود اسراء194820

المنياالعلمىمبصرمحمد الحجاج ابو حسين اسماء194821

المنياالعلمىمبصرمحمد احمد عزت اسماء194822

المنياالعلمىمبصرمحمود احمد عيد اسماء194823

المنياالعلمىمبصرالجواد عبد خليفه عالء الهام194824

المنياالعلمىمبصرخليل حسن اشرف اروى194825

المنياالعلمىمبصرالوهاب عبد محمود احمد دعاء194826

المنياالعلمىمبصرعمار احمد عصام روندا194827

المنياالعلمىمبصرابراهيم حسن سيد شيماء194828

المنياالعلمىمبصرمحمد عثمان صالح ضحى194829

المنياالعلمىمبصرالوهاب عبد احمد محمد هللا منه194830

المنياالعلمىمبصرالعظيم عبد سليمان العظيم عبد ناديه194831

المنياالعلمىمبصرابراهيم رجب شعبان هاجر194832

المنياالعلمىمبصرمحمد محمد محمود وصفه194833

المنياالعلمىمبصربلهاس جمال حسين اسماء194834

المنياالعلمىمبصرحسين صالحين على اسماء194835

المنياالعلمىمبصرعلى شلقامى محمد اسماء194836

المنياالعلمىمبصرالعال ابو فاروق احمد االء194837

المنياالعلمىمبصرحسن مصطفى محمد امانى194838

المنياالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد عمر اميره194839

المنياالعلمىمبصرالرحيم عبد الكريم عبد الحميد عبد اميمه194840

المنياالعلمىمبصرحسانين حسن محمد ايه194841

المنياالعلمىمبصراحمد محمد على ايمان194842

المنياالعلمىمبصرتفال احمد محروس ايمان194843

المنياالعلمىمبصرمحمد حسن محمد ايمان194844

المنياالعلمىمبصرالخالق عبد دشناوى الخالق عبد بسمله194845

المنياالعلمىمبصرعلى الحليم عبد جمال دعاء194846

المنياالعلمىمبصرالعابدين زين خميس محمد رانا194847

المنياالعلمىمبصرالعظيم عبد منصور العظيم عبد زينب194848

المنياالعلمىمبصرعلى الحليم عبد على سهيله194849

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود اشرف صابرين194850

المنياالعلمىمبصرعثمان غنيمه ابو عاشور عايده194851

المنياالعلمىمبصرمحمد الغفار عبد سليمان فاطمه194852

المنياالعلمىمبصرمحمود محمد محمد فاطمه194853

المنياالعلمىمبصرحميده الوفدى سعيد فتحيه194854

المنياالعلمىمبصرالمجيد عبد الفولى كمال ملك194855

المنياالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد ربيع منال194856

المنياالعلمىمبصرالحميد عبد رجب احمد منى194857

المنياالعلمىمبصراحمد فؤاد احمد ندا194858

المنياالعلمىمبصرمحمد محمد ناجح ندى194859

المنياالعلمىمبصراحمد محمود صالح ندى194860

المنياالعلمىمبصرمحمود صابر محمود نورا194861
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ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن354مغاغة/ ف

ن457مغاغة/ ف

ن432مغاغة/ ف

ن474مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن446.5مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن593مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن545مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن411مزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

ن597مزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن491مزار بنى/ ف

ن564مزار بنى/ ف

ن375مزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن566مزار بنى/ ف

ن534مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن538مزار بنى/ ف
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المنياالعلمىمبصرخليفه محمد خالد نورهان194862

المنياالعلمىمبصرمحمد على وائل نورهان194863

المنياالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد احمد نيره194864

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد على العزيز عبد والء194865

المنياالعلمىمبصراحمد عزيز رمضان ياسمين194866

المنياالعلمىمبصرمحمد جمال عادل ياسمين194867

المنياالعلمىمبصرمحمد احمد القادر عبد اسراء194868

المنياالعلمىمبصرمعروف محمد احمد اسماء194869

المنياالعلمىمبصرمحمد مصطفى على اسماء194870

المنياالعلمىمبصرالجواد عبد محمد ابراهيم حسناء194871

المنياالعلمىمبصرمهنى مهدى رمضان خلود194872

المنياالعلمىمبصرابراهيم اسماعيل منتصر روال194873

المنياالعلمىمبصرمحمد على جمعه زهراء194874

المنياالعلمىمبصرحسن صادق صبحى غاده194875

المنياالعلمىمبصراحمد على وائل ندا194876

المنياالعلمىمبصرمحمد فايز اسماعيل نهله194877

المنياالعلمىمبصراحمد على عيد نورا194878

المنياالعلمىمبصرالجواد عبد احمد محمد اسماء194879

المنياالعلمىمبصرابراهيم محمد محمود اسماء194880

المنياالعلمىمبصرمحمد المنجى عبد شبيب حسناء194881

المنياالعلمىمبصرالرحيم عبد ربه عبد محمد رباب194882

المنياالعلمىمبصرضاحى على محمد رحاب194883

المنياالعلمىمبصرعلى رمضان حسن نورهان194884

المنياالعلمىمبصرشحاته محمد كمال ياسمين194885

المنياالعلمىمبصرهندى خلف سيد ايمان194886

المنياالعلمىمبصرمحمد على محمد االء194887

المنياالعلمىمبصراحمد محمد نبيل امل194888

المنياالعلمىمبصرحسين محمد ربيع اميره194889

المنياالعلمىمبصراحمد رمضان مدحت بسمه194890

المنياالعلمىمبصرمحمد محمد خالد تسنيم194891

المنياالعلمىمبصراحمد مكادى محمد تغريد194892

المنياالعلمىمبصراحمد محمد احمد زينب194893

المنياالعلمىمبصرمحمد سيد شعبان صابرين194894

المنياالعلمىمبصرخلف الفتاح عبد رمضان فاطمه194895

المنياالعلمىمبصرهللا خلف العظيم عبد عمرو ليلى194896

المنياالعلمىمبصرحسن كامل طه مروه194897

المنياالعلمىمبصرمهنى محمد هالل ناديه194898

المنياالعلمىمبصرمحمد سعيد محمد ندى194899

المنياالعلمىمبصرسيد محمد مصطفى هاجر194900

المنياالعلمىمبصرمهنى الفتح ابو اشرف هدير194901

المنياالعلمىمبصررمضان الدسوقى ابراهيم خالد هيالء194902

المنياالعلمىمبصرمهدى يوسف يحى ورده194903
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ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

راسبمزار بنى/ ف

ن606مزار بنى/ ف

ن596مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمطاى/ ف

راسبمطاى/ ف

ن541مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن511مطاى/ ف

ن575مطاى/ ف

ن399.5مطاى/ ف

راسبمطاى/ ف

ن441مطاى/ ف

ن436مطاى/ ف

ن423مطاى/ ف

ن508مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن499.5مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

راسبمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن608سمالوط/ ف

ن508سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

راسبسمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

راسبسمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن430سمالوط/ ف

راسبسمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن505.5سمالوط/ ف

ن439.5سمالوط/ ف

راسبسمالوط/ ف

راسبسمالوط/ ف

راسبسمالوط/ ف

ن507سمالوط/ ف

راسبسمالوط/ ف
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المنياالعلمىمبصرداخلى طه عمر اسراء194904

المنياالعلمىمبصرشاهر احمد فولى اسراء194905

المنياالعلمىمبصرتوفيق المنعم عبد محمود اسراء194906

المنياالعلمىمبصرهالل احمد ممدوح اسماء194907

المنياالعلمىمبصرشحاته سيد احمد الزهراء194908

المنياالعلمىمبصرتوفيق رجب خالد الهام194909

المنياالعلمىمبصرسيد محمد حماده ايمان194910

المنياالعلمىمبصرابراهيم محمد على ايمان194911

المنياالعلمىمبصرالمعطى عبد حلمى يحى ايه194912

المنياالعلمىمبصرمحمد ابراهيم اشرف جهاد194913

المنياالعلمىمبصرشحاته الحميد عبد ربيع خديجه194914

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد سعد العزيز عبد خضره194915

المنياالعلمىمبصرفؤاد ربيع جمال رانيا194916

المنياالعلمىمبصراحمد الكريم عبد صبحى ريهام194917

المنياالعلمىمبصرالناصر عبد محمد اشرف زينب194918

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد احمد سلمى194919

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد سيد صالح سلمى194920

المنياالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد ابراهيم شيماء194921

المنياالعلمىمبصرمحمد عزت جمال فاطمه194922

المنياالعلمىمبصرالباب فتح الصبور عبد رضا مروه194923

المنياالعلمىمبصرتوفيق ابراهيم ايمن هللا منه194924

المنياالعلمىمبصرعلى مهنى ناجح ورده194925

المنياالعلمىمبصرعلى احمد اسماعييل اسراء194926

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد خليفه محمد ايه194927

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد محمد مدحت ايه194928

المنياالعلمىمبصرهاشم طه الدين عز خلود194929

المنياالعلمىمبصراحمد السالم عبد رفيع شيماء194930

المنياالعلمىمبصراحمد الغنى عبد رمضان كريمه194931

المنياالعلمىمبصرطه الجليل عبد رجب مروه194932

المنياالعلمىمبصرزيد العزيز عبد العظيم عبد ياسمين194933

المنياالعلمىمبصرعمر حسانين عمر الزهراء194934

المنياالعلمىمبصرالمطلب عبد ثروت صابر الشيماء194935

المنياالعلمىمبصرشعبان حسن التواب عبد الشيماء194936

المنياالعلمىمبصرالدايم عبد الرشيد عبد حماده اسراء194937

المنياالعلمىمبصرعلى عمر عليوه اسراء194938

المنياالعلمىمبصراحمد محمد حمدى اسماء194939

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد طلعت عاشور اسماء194940

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد ربيع محمد هللا فتح اسماء194941

المنياالعلمىمبصرمحمد حلمى محسن اسماء194942

المنياالعلمىمبصربادى محمود محمد اسماء194943

المنياالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد الفت194944

المنياالعلمىمبصرقطب محمود شعبان ايه194945
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ن604الفكرية/ ف

ن557الفكرية/ ف

راسبالفكرية/ ف

ن508الفكرية/ ف

ن570الفكرية/ ف

راسبالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ن614الفكرية/ ف

ن367الفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

راسبالفكرية/ ف

راسبالفكرية/ ف

راسبالفكرية/ ف

راسبالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

راسبالفكرية/ ف

ن572الفكرية/ ف

ن438الفكرية/ ف

راسبالفكرية/ ف

ن487الفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثاناتليدم/ ف

راسباتليدم/ ف

راسباتليدم/ ف

ن500اتليدم/ ف

راسباتليدم/ ف

ثاناتليدم/ ف

راسباتليدم/ ف

راسباتليدم/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن612ملوى/ ف

ن479ملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ن409ملوى/ ف
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المنياالعلمىمبصرعلى حسن صابر جماالت194946

المنياالعلمىمبصرفزاع الهادى عبد الدين بهاء جهاد194947

المنياالعلمىمبصردرباله على جمال دعاء194948

المنياالعلمىمبصرمحمد السالم عبد زين رابحه194949

المنياالعلمىمبصرالفتاح عبد زكريا يونس رابعه194950

المنياالعلمىمبصرهللا خير احمد محمود رحمه194951

المنياالعلمىمبصرمحمد حلمى محمد رنا194952

المنياالعلمىمبصرمحمد ربه عبد محمد زينب194953

المنياالعلمىمبصركامل اسماعيل خالد سندس194954

المنياالعلمىمبصرحبيب طلعت احمد سهيله194955

المنياالعلمىمبصرالحافظ عبد مهنى شعبان غاده194956

المنياالعلمىمبصرعلى هللا عبد يحى بخيت فاطمه194957

المنياالعلمىمبصرمحمد سليمان احمد منار194958

المنياالعلمىمبصرعباس يونس مصطفى مها194959

المنياالعلمىمبصرالكريم جاد الغنى عبد احمد نوره194960

المنياالعلمىمبصرالحليم عبد على احمد هاجر194961

المنياالعلمىمبصرمحمود فراج محمود هاجر194962

المنياالعلمىمبصرحسن صالح عادل هايدى194963

المنياالعلمىمبصرشحاته حسن كامل هدى194964

المنياالعلمىمبصرنصير حسن رجب عادل هدير194965

المنياالعلمىمبصرالحميد عبد فاروق محمد اسماء194966

المنياالعلمىمبصرمحمد كامل محمد اسماء194967

المنياالعلمىمبصرقطب احمد مدحت امل194968

المنياالعلمىمبصراحمد يحى عمر ايه194969

المنياالعلمىمبصرحسن غانم الدين محيى بطه194970

المنياالعلمىمبصرموسى فولى مصطفى دعاء194971

المنياالعلمىمبصرمناع عمر التواب عبد الزهراء194972

المنياالعلمىمبصرمحمد ثابت عيسى ساره194973

المنياالعلمىمبصرالعال عبد محرم السيد حامد الزهراء فاطمه194974

المنياالعلمىمبصرعبده عيسى حمدى فاطمه194975

المنياالعلمىمبصرالعزيز عبد المنعم عبد على لمياء194976

المنياالعلمىمبصريوسف حلمى محمد مروه194977

المنياالعلمىمبصرمحمد فضل فتحى هللا منه194978

المنياالعلمىمبصرهللا عبد وجيه محمد نجاه194979

المنياالعلمىمبصرمصطفى على صالح ندا194980

المنياالعلمىمبصرالظاهر عبد حسن عالء ياسمين194981

المنياالعلمىمبصرمحمد كامل مصطفى ياسمين194982

المنياالعلمىمبصرمهنى احمد ناصر ياسمين194983

المنياالعلمىمبصرالفتاح عبد مصطفى الفتاح عبد ازهار194984

المنياالعلمىمبصرانور شوقى على اسراء194985

المنياالعلمىمبصرعلى محمد طالل االء194986

المنياالعلمىمبصركامل احمد محمد كلثوم ام194987
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ن454ملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ن430ملوى/ ف

ن520ملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ن413بالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ن496بالمنيا دروة/ ف

ن524بالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ن549بالمنيا دروة/ ف

ن516بالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ن578بالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ن608بالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

راسببالمنيا دروة/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف
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المنياالعلمىمبصرعلى بركات ناجح امنه194988

المنياالعلمىمبصرعلى تامر احمد اميره194989

المنياالعلمىمبصرصديق الفتاح عبد صديق ايمان194990

المنياالعلمىمبصرالوهاب عبد سليم صبحى ايه194991

المنياالعلمىمبصرجاد حمدى عالء ايه194992

المنياالعلمىمبصرحسن محمد عمر ايه194993

المنياالعلمىمبصرالصبور عبد محمود عصرى خلود194994

المنياالعلمىمبصرانور كرم حماده دنيا194995

المنياالعلمىمبصرمحمد العاطى عبد المجد ابو رانيا194996

المنياالعلمىمبصرخالد ربيع نميرى رحاب194997

المنياالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد مصطفى ريهام194998

المنياالعلمىمبصراحمد جمعه عونى زينب194999

المنياالعلمىمبصركامل احمد محمد زينب195000

المنياالعلمىمبصرعليان حمدان احمد ساره195001

المنياالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد محمد ساره195002

المنياالعلمىمبصرمحمد حسانين بكر سعاد195003

المنياالعلمىمبصرطلبه محمد جالل هاجر195004

المنياالعلمىمبصرحسين الوهاب عبد حسين هاجر195005

المنياالعلمىمبصرزين زكى محمد ايمن هايدى195006

المنياالعلمىمبصرعلى محمود عزت ياسمين195007

اسيوطالعلمىمبصرالمجيد عبد احمد ايمن اسراء195008

اسيوطالعلمىمبصرالعال عبد الغنى عبد خالد اسراء195009

اسيوطالعلمىمبصرمؤمن الحى عبد سيد اسراء195010

اسيوطالعلمىمبصرمحمد هاشم محمد اسراء195011

اسيوطالعلمىمبصراحمد مصطفى مدحت اسراء195012

اسيوطالعلمىمبصرهاشم محمد هاشم اسراء195013

اسيوطالعلمىمبصرشحاته احمد جمال اسماء195014

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمد على اسماء195015

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد يوسف الدين محى اسماء195016

اسيوطالعلمىمبصرالحافظ عبد موسى محمد االء195017

اسيوطالعلمىمبصرشحاته شحاته الدين صفاء محمد امنيه195018

اسيوطالعلمىمبصرمحمود الغفار عبد محمد هللا ايه195019

اسيوطالعلمىمبصرمحمد مصطفى صالح ايه195020

اسيوطالعلمىمبصرصديق احمد على ايه195021

اسيوطالعلمىمبصرهمام على العرب عز ايمان195022

اسيوطالعلمىمبصرسيد على مجدى ايمان195023

اسيوطالعلمىمبصرالغفار عبد المحسن عبد احمد تسنيم195024

اسيوطالعلمىمبصرخلف صابر عاطف تقى195025

اسيوطالعلمىمبصرسيد البدرى احمد جهاد195026

اسيوطالعلمىمبصرتغيان سيد محمد خديجه195027

اسيوطالعلمىمبصرمحمود محمد كمال خميسه195028

اسيوطالعلمىمبصرمسعود ابراهيم محمد دعاء195029
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ثانمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

راسبمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ن454رشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن642رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن498رشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن408رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن497رشدى حسين/ ف

ن452رشدى حسين/ ف

ن606رشدى حسين/ ف

ن629رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

ن506رشدى حسين/ ف
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اسيوطالعلمىمبصرمدنى العزيز عبد اشرف رحمه195030

اسيوطالعلمىمبصرالوارث عبد محمد نادى رحمه195031

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمد احمد رفيده195032

اسيوطالعلمىمبصراحمد فرغلى على ربيعى رقيه195033

اسيوطالعلمىمبصرالسيد عبد هللا عبد احمد زينب195034

اسيوطالعلمىمبصرمنصور محمد احمد زينب195035

اسيوطالعلمىمبصرالوارث عبد محمد نادى زينب195036

اسيوطالعلمىمبصرعلى احمد محمد ساره195037

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد محمد ساره195038

اسيوطالعلمىمبصرصالح ابراهيم سيد سحر195039

اسيوطالعلمىمبصرموسى محمد محمد سلسبيل195040

اسيوطالعلمىمبصراحمد القادر عبد سالم سلمى195041

اسيوطالعلمىمبصرعلى حنفى محمد سهيله195042

اسيوطالعلمىمبصرمحمد حسن طارق شاهندا195043

اسيوطالعلمىمبصرمحمود ابراهيم الهادى عبد شمس195044

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد اشرف شيرين195045

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمد محمد شيماء195046

اسيوطالعلمىمبصرصالح محمود على عائشه195047

اسيوطالعلمىمبصرسالم هاشم خلف عبير195048

اسيوطالعلمىمبصراحمد حسن عاطف عبير195049

اسيوطالعلمىمبصرضاحى رمضان احمد غيداء195050

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمود طلعت الزهراء فاطمه195051

اسيوطالعلمىمبصرخليفه محمد خالد فاطمه195052

اسيوطالعلمىمبصرمحمد هللا عبد يوسف فاطمه195053

اسيوطالعلمىمبصرجابر زناتى ايمن هللا منه195054

اسيوطالعلمىمبصراحمد العظيم عبد احمد نسمه195055

اسيوطالعلمىمبصرمهنى توفيق شعبان نورا195056

اسيوطالعلمىمبصرسته ابو الكريم عبد رجب نورهان195057

اسيوطالعلمىمبصرحسن سيد سامى نورهان195058

اسيوطالعلمىمبصرمحمد قطب شحاته نورهان195059

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد فرغلى فياض نوريهان195060

اسيوطالعلمىمبصرعلى محمد سعد هاجر195061

اسيوطالعلمىمبصرحسن حسان محمد هاجر195062

اسيوطالعلمىمبصراحمد فرغلى محمد هاجر195063

اسيوطالعلمىمبصرمصطفى محمد الراضى عبد هاله195064

اسيوطالعلمىمبصرتوفيق محمود احمد هللا هبه195065

اسيوطالعلمىمبصرحسين محمد حسين هللا هبه195066

اسيوطالعلمىمبصرمحمد بكر طه هدى195067

اسيوطالعلمىمبصرعيد خضر عمر وفاء195068

اسيوطالعلمىمبصرالعزيز عبد انور المحسن عبد ياسمين195069

اسيوطالعلمىمبصرغانم احمد عمر ياسمين195070

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمد صالح الزهراء195071
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ثانرشدى حسين/ ف

ن560رشدى حسين/ ف

ن402رشدى حسين/ ف

ن427رشدى حسين/ ف

ن569رشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

ن567رشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

ن535رشدى حسين/ ف

ن598رشدى حسين/ ف

ن497رشدى حسين/ ف

ن427رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن605رشدى حسين/ ف

ن530رشدى حسين/ ف

ن486رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

ن500رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن445رشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

ن546رشدى حسين/ ف

ن556رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

ن554رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن453رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن610رشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

ن473رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن522رشدى حسين/ ف

ن566رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن391رشدى حسين/ ف

راسبموشا/ ف
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اسيوطالعلمىمبصراحمد محمد عيسى الشيماء195072

اسيوطالعلمىمبصرمصطفى تايب محمد اميره195073

اسيوطالعلمىمبصراحمد عثمان هللا عبد شيماء195074

اسيوطالعلمىمبصرالغفار عبد على ممدوح شيماء195075

اسيوطالعلمىمبصرمحمد سيد محمد عائشه195076

اسيوطالعلمىمبصرمحمد المنعم عبد طاهر فاطمه195077

اسيوطالعلمىمبصرمصطفى العال عبد احمد نعمه195078

اسيوطالعلمىمبصرالفتاح عبد عمر احمد هاجر195079

اسيوطالعلمىمبصراحمد عيسى ثروت هدير195080

اسيوطالعلمىمبصرمحمد هاشم محمد امل195081

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد الراضى عبد ايمان195082

اسيوطالعلمىمبصرحسين احمد رجب جيهاد195083

اسيوطالعلمىمبصراحمد سيد شعبان سلوى195084

اسيوطالعلمىمبصرحسن حمزه حامد سهيله195085

اسيوطالعلمىمبصرالباسط عبد الزهرى احمد سعد فاطمه195086

اسيوطالعلمىمبصرالحافظ عبد محمد حسن اروى195087

اسيوطالعلمىمبصرمحمد حسين عصام اروى195088

اسيوطالعلمىمبصرالشافى عبد محمد منتصر اسماء195089

اسيوطالعلمىمبصرالحليم عبد ثابت العظيم عبد اسراء195090

اسيوطالعلمىمبصرحمدان محمد الهادى عبد ايمان195091

اسيوطالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد حسن تسنيم195092

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمد محمود حبيبه195093

اسيوطالعلمىمبصرجوده محمود حسن دعاء195094

اسيوطالعلمىمبصرصادق حامد اكرامى راندا195095

اسيوطالعلمىمبصرقاسم على قاسم كمال ريم195096

اسيوطالعلمىمبصرمحمد سيد اللطيف عبد زينب195097

اسيوطالعلمىمبصرعلى جالل الدين عالء ساره195098

اسيوطالعلمىمبصرهللا عبد محمد فتوح لمياء195099

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمد محمود مرفت195100

اسيوطالعلمىمبصرمحمود حسن الحفيظ عبد محمود ندى195101

اسيوطالعلمىمبصرالظاهر عبد احمد اليسر ابو ازهار195102

اسيوطالعلمىمبصرالوهاب عبد الحكيم عبد طلعت ازهار195103

اسيوطالعلمىمبصرعلى الرؤف عبد الحكيم عبد اسالم195104

اسيوطالعلمىمبصرالصبور عبد امين صابر اسماء195105

اسيوطالعلمىمبصرغانم حسن سيد ايمان195106

اسيوطالعلمىمبصرحسين نمر يحيى ايمان195107

اسيوطالعلمىمبصرمحمود محمد عالء بريق195108

اسيوطالعلمىمبصرعلى نجار عمر حفصه195109

اسيوطالعلمىمبصرمحمد جابر ناجى حنان195110

اسيوطالعلمىمبصررياض زاهر محمد ساره195111

اسيوطالعلمىمبصرصالح الرحيم عبد رمضان سهيله195112

اسيوطالعلمىمبصرالسميع عبد جالل مصطفى سهيله195113
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ن522موشا/ ف

ثانموشا/ ف

راسبموشا/ ف

ن467موشا/ ف

ثانموشا/ ف

ن598موشا/ ف

ن410موشا/ ف

ن479موشا/ ف

ثانموشا/ ف

ن547منقباد/ ف

ن428منقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ن614منقباد/ ف

راسبمنقباد/ ف

راسبمنقباد/ ف

ثانالنموذجى اسيوط/ ف

ن509النموذجى اسيوط/ ف

ن501النموذجى اسيوط/ ف

ن449النموذجى اسيوط/ ف

ن618النموذجى اسيوط/ ف

ن434النموذجى اسيوط/ ف

ن516النموذجى اسيوط/ ف

ن523النموذجى اسيوط/ ف

ن549النموذجى اسيوط/ ف

ن488النموذجى اسيوط/ ف

ن484النموذجى اسيوط/ ف

ن647النموذجى اسيوط/ ف

ثانالنموذجى اسيوط/ ف

ن435النموذجى اسيوط/ ف

ثانالنموذجى اسيوط/ ف

ثانديروط/ ف

ن438ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

راسبديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن589ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن399ديروط/ ف

ثانديروط/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7097

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

اسيوطالعلمىمبصرزيد ابو عماد محمد شاديه195114

اسيوطالعلمىمبصراحمد حنفى التواب عبد شيماء195115

اسيوطالعلمىمبصرالمنصر عبد محمد تهامى هللا منه195116

اسيوطالعلمىمبصرمحمد على عثمان هدير195117

اسيوطالعلمىمبصرموسى محمد ابراهيم ياسمين195118

اسيوطالعلمىمبصرالحميد عبد اشرف محمد ايه195119

اسيوطالعلمىمبصرالصبور عبد احمد محمد ساره195120

اسيوطالعلمىمبصرمحمد ابراهيم حماده شيماء195121

اسيوطالعلمىمبصرمهنى شعبان رضى غاده195122

اسيوطالعلمىمبصرحسان محمد احمد فايزه195123

اسيوطالعلمىمبصرعيد محمد طه مريم195124

اسيوطالعلمىمبصرالكريم عبد ظريف مصباح منار195125

اسيوطالعلمىمبصرالحميد عبد التواب عبد محمود ميمنه195126

اسيوطالعلمىمبصرالمالك عبد محمد رستم هدير195127

اسيوطالعلمىمبصرالحفيظ عبد عصمان رجب ابرار195128

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد مصطفى اروى195129

اسيوطالعلمىمبصرعلى الجواد عبد سمير اسراء195130

اسيوطالعلمىمبصرالنعيم عبد حسين بكر ابو اسماء195131

اسيوطالعلمىمبصرالعليم عبد المنعم عبد احمد اسماء195132

اسيوطالعلمىمبصرحسين زايد مصطفى امنه195133

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد الدين نور الشيماء195134

اسيوطالعلمىمبصرالظاهر عبد العزيز عبد محمد ايه195135

اسيوطالعلمىمبصرسالم سمير هللا عبد داليا195136

اسيوطالعلمىمبصراحمد العزيز عبد الرؤف عبد دعاء195137

اسيوطالعلمىمبصرعلى مراد عصام رانا195138

اسيوطالعلمىمبصرمحمود على فتحى رحاب195139

اسيوطالعلمىمبصرمحمد يوسف على رفيده195140

اسيوطالعلمىمبصرالهادى عبد محمد سيد شذى195141

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد الصغير على فاطمه195142

اسيوطالعلمىمبصرمحمد عطا مصطفى فاطمه195143

اسيوطالعلمىمبصرالصمد عبد على سليمان كوثر195144

اسيوطالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمد مروه195145

اسيوطالعلمىمبصرمحمد عشرى يحيى مى195146

اسيوطالعلمىمبصرمحمد شعبان هاشم مياده195147

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمد صابر هاجر195148

اسيوطالعلمىمبصرمحمد هللا عبد خالد والء195149

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد سعد يارا195150

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد ناجح يامنه195151

اسيوطالعلمىمبصرالعليم عبد ثابت عطيه اسراء195152

اسيوطالعلمىمبصرعثمان على يحيى ايمان195153

اسيوطالعلمىمبصرجالل حسين جابر ايه195154

اسيوطالعلمىمبصرالعال عبد محمد جمال ايه195155
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ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن493ديروط/ ف

راسبديروط/ ف

ن530ديروط/ ف

ثانالمناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن560المناشى/ ف

ن555المناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن538المناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن545المناشى/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن462القوصيه/ ف

ن484القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

راسبالقوصيه/ ف

ن564القوصيه/ ف

ن626القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن551القوصيه/ ف

ن581.5القوصيه/ ف

ن403القوصيه/ ف

ن528.5القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن521القوصيه/ ف

ن483القوصيه/ ف

ن470.5القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن580القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن413القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن599القوصيه/ ف

ن464القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

راسبمنفلوط/ ف

راسبمنفلوط/ ف

ن477منفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف
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اسيوطالعلمىمبصررمضان احمد الرحيم عبد شيماء195156

اسيوطالعلمىمبصررمضان احمد الرحيم عبد غاده195157

اسيوطالعلمىمبصرسيد محمد عامر نوره195158

اسيوطالعلمىمبصرقضب المجيد عبد منصور والء195159

اسيوطالعلمىمبصرعليان محمد حسن اسراء195160

اسيوطالعلمىمبصرسيد احمد سيد اسراء195161

اسيوطالعلمىمبصراحمد المنعم عبد ربيع اسراء195162

اسيوطالعلمىمبصرهللا عبد اسماعيل ابراهيم اسماء195163

اسيوطالعلمىمبصرعلى سلطان هللا عبد امل195164

اسيوطالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد سيد ايه195165

اسيوطالعلمىمبصرابراهيم سيد محمد ايه195166

اسيوطالعلمىمبصركيالنى سيد القادر عبد احمد ايمان195167

اسيوطالعلمىمبصرالحميد عبد حامد بدر تهانى195168

اسيوطالعلمىمبصرنصر حسين سيد محمد رحاب195169

اسيوطالعلمىمبصرمحمد سيد مصطفى فاطمه195170

اسيوطالعلمىمبصرحسين الحافظ عبد محمد منار195171

اسيوطالعلمىمبصرعطيه زكى احمد هدى195172

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد المنعم عبد هناء195173

اسيوطالعلمىمبصرمحمد لطفى خالد ياسمين195174

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمد بكر ابو اسماء195175

اسيوطالعلمىمبصرمحمد هاشم فرح اسماء195176

اسيوطالعلمىمبصرحسن حسين اشرف اسراء195177

اسيوطالعلمىمبصرالرحيم عبد حسين سيد حنان195178

اسيوطالعلمىمبصراحمد سيد طارق محمد ريم195179

اسيوطالعلمىمبصرعلى خليل جبر زينب195180

اسيوطالعلمىمبصرمصطفى يوسف عصام صابرين195181

اسيوطالعلمىمبصرسيد احمد رجب غاده195182

اسيوطالعلمىمبصرعلى احمد على منال195183

اسيوطالعلمىمبصراحمد محفوظ ابراهيم نها195184

اسيوطالعلمىمبصراحمد سيد رحمه ابو احمد هايدى195185

اسيوطالعلمىمبصرسليمان محمد مسعود نورهان195186

اسيوطالعلمىمبصرالرحيم عبد الرحمن عبد صالح اسراء195187

اسيوطالعلمىمبصرحسن احمد امين نورهان195188

اسيوطالعلمىمبصرهللا عبد الصبور عبد ناصر هاجر195189

اسيوطالعلمىمبصررياض على زيد ابو ايه195190

اسيوطالعلمىمبصرخديوى رشوان محمد الزهراء195191

اسيوطالعلمىمبصرتمام الرحمن عبد احمد حسناء195192

اسيوطالعلمىمبصرمرسى على عمر زينب195193

اسيوطالعلمىمبصراحمد شاكر حسين رحاب195194

اسيوطالعلمىمبصرعلى سالم محمد شيماء195195

اسيوطالعلمىمبصراحمد ضاحى حاتم عزه195196

اسيوطالعلمىمبصرمرسى على عمر فاطمه195197



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7100

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن446منفلوط/ ف

ن550باسيوط عدى بنى/ ف

ن592باسيوط عدى بنى/ ف

ن587باسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن614باسيوط عدى بنى/ ف

ن505باسيوط عدى بنى/ ف

ن438باسيوط عدى بنى/ ف

ن564باسيوط عدى بنى/ ف

متخلفباسيوط عدى بنى/ ف

ن433باسيوط عدى بنى/ ف

ن571باسيوط عدى بنى/ ف

ن564باسيوط عدى بنى/ ف

ن601باسيوط عدى بنى/ ف

ن595باسيوط عدى بنى/ ف

ن630باسيوط عدى بنى/ ف

ن513ابنوب/ ف

ن489ابنوب/ ف

ن522ابنوب/ ف

ن406ابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ن389ابنوب/ ف

راسبابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ن547ابنوب/ ف

ن499ابنوب/ ف

ن488ابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ن522ابنوب/ ف

ن553البدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

راسبالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ن577البدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف
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اسيوطالعلمىمبصرالسيد محمد جمال فاطمه195198

اسيوطالعلمىمبصرمحمد شكرى احمد كريمه195199

اسيوطالعلمىمبصرمناع هريدى احمد هللا منه195200

اسيوطالعلمىمبصرالهادى عبد احمد عمار مريم195201

اسيوطالعلمىمبصرمعبد محمد رفعت نورهان195202

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمد عصمت نورهان195203

اسيوطالعلمىمبصرالسيد محمد السيد ناديه195204

اسيوطالعلمىمبصرعطيه سيد درملى اسماء195205

اسيوطالعلمىمبصرحسن حسين كمال امانى195206

اسيوطالعلمىمبصرمرسى هللا عبد على جهاد195207

اسيوطالعلمىمبصرربيعى هللا عبد نجيب دعاء195208

اسيوطالعلمىمبصرصديق توفيق حامد ريهام195209

اسيوطالعلمىمبصرحسن الواحد عبد الحارس عبد رفيده195210

اسيوطالعلمىمبصراحمد ابراهيم صبرى علياء195211

اسيوطالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد موسى منى195212

اسيوطالعلمىمبصراللطيف عبد مهران العال عبد هبه195213

اسيوطالعلمىمبصرتوفيق الراضى عبد عصام ياسمين195214

اسيوطالعلمىمبصرمحمود زكى احمد ازهار195215

اسيوطالعلمىمبصرمحمد منصور سليمان اسماء195216

اسيوطالعلمىمبصراحمد على سيد اسماء195217

اسيوطالعلمىمبصرحسن حسن الدين نصر اسماء195218

اسيوطالعلمىمبصرحسن محمد عادل االء195219

اسيوطالعلمىمبصرخالد خليفه محمود االء195220

اسيوطالعلمىمبصرالفتاح عبد محروس عادل اميره195221

اسيوطالعلمىمبصرعلى احمد خالف ايات195222

اسيوطالعلمىمبصرعلى مغيربى السميع عبد ايه195223

اسيوطالعلمىمبصرالحميد عبد الدين علم حمدى رحاب195224

اسيوطالعلمىمبصرعلى مغربى احمد زينب195225

اسيوطالعلمىمبصراحمد غانم صفوت سميره195226

اسيوطالعلمىمبصرمحمد سيد عادل شرين195227

اسيوطالعلمىمبصردسوقى توفيق صبرى صابرين195228

اسيوطالعلمىمبصرهللا عبد العال عبد احمد علياء195229

اسيوطالعلمىمبصرعمران محمود هالل منار195230

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمود حسن هبه195231

اسيوطالعلمىمبصراحمد جالل جمال هند195232

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمد محمد ياسمين195233

اسيوطالعلمىمبصرحلمى فاروق عنتر اصاله195234

اسيوطالعلمىمبصرمحمد الصاوى محمد محمود االء195235

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد مصطفى االء195236

اسيوطالعلمىمبصرمحمود حنيش نتعى ايه195237

اسيوطالعلمىمبصراحمد مصطفى مصطفى جهاد195238

اسيوطالعلمىمبصرمحمد عوض نادى رشا195239
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ثانالبدارى/ ف

راسبالبدارى/ ف

راسبالبدارى/ ف

راسبالبدارى/ ف

ن544البدارى/ ف

راسبالبدارى/ ف

ثانالبدارى/ ف

ن472سليم ساحل/ ف

ن563سليم ساحل/ ف

ن478سليم ساحل/ ف

ن526سليم ساحل/ ف

ن589سليم ساحل/ ف

ن519سليم ساحل/ ف

ثانسليم ساحل/ ف

ن557سليم ساحل/ ف

ن548سليم ساحل/ ف

ن421سليم ساحل/ ف

ن594ابوتيج/ ف

ن410ابوتيج/ ف

ن467ابوتيج/ ف

ن528ابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ن538ابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

راسبابوتيج/ ف

راسبابوتيج/ ف

ن486ابوتيج/ ف

راسبابوتيج/ ف

ن436ابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ن365ابوتيج/ ف

راسبابوتيج/ ف

راسبابوتيج/ ف

ن533ابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ن373ابوتيج/ ف

ن621الخاص االسالم نور/ ف

ثانالخاص االسالم نور/ ف

ن578الخاص االسالم نور/ ف

ن555الخاص االسالم نور/ ف

ثانالخاص االسالم نور/ ف

ن477الخاص االسالم نور/ ف
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اسيوطالعلمىمبصرحسانين عمرو محمد رغده195240

اسيوطالعلمىمبصرابراهيم النعيم عبد فتحى ساره195241

اسيوطالعلمىمبصرالحكيم عبد العال عبد الفتوح ابو سلوى195242

اسيوطالعلمىمبصرفهمى صالح عصام شيماء195243

اسيوطالعلمىمبصرجمعه الحميد عبد محمد شيماء195244

اسيوطالعلمىمبصراحمد المقصود عبد طارق صفيه195245

اسيوطالعلمىمبصرالعال عبد جالل ابراهيم ناديه195246

اسيوطالعلمىمبصرالحكيم عبد الليل ابو محمد نوران195247

اسيوطالعلمىمبصرابراهيم النعيم عبد فتحى هاجر195248

اسيوطالعلمىمبصراحمد مهنى فؤاد هاجر195249

اسيوطالعلمىمبصراحمد مكرم غالب اسماء195250

اسيوطالعلمىمبصرالنعيم عبد مرزق محروص روفيده195251

اسيوطالعلمىمبصرطلبه محمد سيد روناء195252

اسيوطالعلمىمبصرعلى حامد على فرحه195253

اسيوطالعلمىمبصراحمد سيد مكارم نرمين195254

اسيوطالعلمىمبصرالناصر عبد كامل جمال نيره195255

الجديد الوادىالعلمىمبصرسيد المنعم عبد حسين ايه195256

الجديد الوادىالعلمىمبصراللطيف عبد الواحد عبد رمضان ايه195257

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد على محمد دينا195258

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد شامى احمد ساره195259

الجديد الوادىالعلمىمبصرالرسول عبد مراد انور شيماء195260

الجديد الوادىالعلمىمبصرابراهيم الغفار عبد محمد الزهراء فاطمه195261

الجديد الوادىالعلمىمبصرعليوه حبشى زاهر فاطمه195262

الجديد الوادىالعلمىمبصرهللا عبد احمد حسن منار195263

الجديد الوادىالعلمىمبصرالهلباوى فريد محمد فريد منال195264

الجديد الوادىالعلمىمبصراحمد المحسن عبد محمد ندى195265

الجديد الوادىالعلمىمبصرمعوض يوسف ناصر يمنى195266

الجديد الوادىالعلمىمبصردرويش اللطيف عبد المهدى محمد ساره195267

الجديد الوادىالعلمىمبصراحمد سيد محمد اسراء195268

الجديد الوادىالعلمىمبصرعلى بكر زكريا امانى195269

الجديد الوادىالعلمىمبصرحسن يوسف محمد ايمان195270

الجديد الوادىالعلمىمبصربخيت احمد عاطف ايه195271

الجديد الوادىالعلمىمبصرصالح محمد محسن تسنيم195272

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد احمد محمد جهاد195273

الجديد الوادىالعلمىمبصرحسن محمود فوزى فاطمه195274

الجديد الوادىالعلمىمبصرابراهيم الدين زهر ابراهيم منى195275

الجديد الوادىالعلمىمبصرمحمد احمد الناصر عبد ياسمين195276

الجديد الوادىالعلمىمبصرالشحات محمد رمضان اسراء195277

الجديد الوادىالعلمىمبصرالشعراوى على على حسين اسماء195278

الجديد الوادىالعلمىمبصرالسيد الرؤف عبد العزيز عبد امنيه195279

الجديد الوادىالعلمىمبصرحسين محمد سعد حسين ساره195280

الجديد الوادىالعلمىمبصرعلى العزيز عبد شحاته فتحيه195281
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ثانالخاص االسالم نور/ ف

ن532الخاص االسالم نور/ ف

ثانالخاص االسالم نور/ ف

ن464الخاص االسالم نور/ ف

ثانالخاص االسالم نور/ ف

ثانالخاص االسالم نور/ ف

ثانالخاص االسالم نور/ ف

ن510الخاص االسالم نور/ ف

ن577الخاص االسالم نور/ ف

ن600الخاص االسالم نور/ ف

ثانالخاص االيمان نور/ ف

ن543الخاص االيمان نور/ ف

ن477الخاص االيمان نور/ ف

ن462الخاص االيمان نور/ ف

ثانالخاص االيمان نور/ ف

ن452الخاص االيمان نور/ ف

ن593الخارجة/ ف

ن584الخارجة/ ف

ثانالخارجة/ ف

ن470الخارجة/ ف

ثانالخارجة/ ف

ن525الخارجة/ ف

ن615الخارجة/ ف

ن524الخارجة/ ف

ن602الخارجة/ ف

ن586الخارجة/ ف

ن480الخارجة/ ف

ن476باريس/ ف

ن439موط/ ف

ن440موط/ ف

ثانموط/ ف

ن512موط/ ف

ن595موط/ ف

ن466موط/ ف

ن544موط/ ف

ن488موط/ ف

ن465موط/ ف

ثانالفرافرة/ ف

ن507الفرافرة/ ف

ن508الفرافرة/ ف

ن532الفرافرة/ ف

ن541الفرافرة/ ف
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الجديد الوادىالعلمىمبصرابراهيم محمد نبيل كريمه195282

الجديد الوادىالعلمىمبصراحمد سيد الغفار عبد شوقى فريد منال195283

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السميع عبد احمد ايمان195284

سوهاجالعلمىمبصرقاسم امين جمال اسراء195285

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد حامد انوار195286

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد شلبى عاطف ايه195287

سوهاجالعلمىمبصرالكريم عبد محمد فرغل ايه195288

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد محمد اسراء195289

سوهاجالعلمىمبصرصديق احمد محمد امنيه195290

سوهاجالعلمىمبصرشحاته الرب جاد محمد امنه195291

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد احمد حمدى الزهراء195292

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد الحافظ عبد اسماعيل جهاد195293

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود شعبان حنان195294

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسانين الرحمن عبد دعاء195295

سوهاجالعلمىمبصرالبديع عبد احمد عاطف ريحاب195296

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد الرؤف عبد محمد ريهام195297

سوهاجالعلمىمبصرحسن على النعيم عبد زلفى195298

سوهاجالعلمىمبصرمحمد كامل كمال شروق195299

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد هانى عزه195300

سوهاجالعلمىمبصرمطاوع الاله عبد عالم علياء195301

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد صالح محمد غاده195302

سوهاجالعلمىمبصربالل فرج صالح فاطمه195303

سوهاجالعلمىمبصرعثمان على عثمان الزهراء فاطمه195304

سوهاجالعلمىمبصرالسيد توفيق جمال ليلى195305

سوهاجالعلمىمبصرسعيد هاشم على هللا منه195306

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد ايمن ندى195307

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد خالد نورهان195308

سوهاجالعلمىمبصرعباس الحكيم عبد السيد الهدى نور195309

سوهاجالعلمىمبصرفرج احمد المجيد عبد ندى195310

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد امين محمد هبه195311

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمد مصطفى هدى195312

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد صابر ناصر هاجر195313

سوهاجالعلمىمبصربدرى محمد الناصر عبد اسماء195314

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم الراضى عبد محمد اروه195315

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد محمود اسماء195316

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد احمد االء195317

سوهاجالعلمىمبصرقاسم ابراهيم حماده ايه195318

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد طه ايه195319

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم محمود محمد جهاد195320

سوهاجالعلمىمبصرالغنى عبد محمد ايمن حسناء195321

سوهاجالعلمىمبصرهريدى محمد حماده خلود195322

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حماد رمضان رجوه195323
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ن391الفرافرة/ ف

ن513الفرافرة/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن423سوهاج/ ف

ن596سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن463سوهاج/ ف

ن445سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

متخلفسوهاج/ ف

ن480سوهاج/ ف

ن615سوهاج/ ف

ن411سوهاج/ ف

ن566بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن460بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن539بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

متخلفبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف
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سوهاجالعلمىمبصراحمد عيسى محمود رحمه195324

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم زهرى الدين عز رغده195325

سوهاجالعلمىمبصرعلى صدقى طارق رنا195326

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد الرحيم عبد صديق سلمى195327

سوهاجالعلمىمبصررفاعى فرغل محمد شيماء195328

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد احمد فرحه195329

سوهاجالعلمىمبصراحمد جالل ضاحى فرحه195330

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد حمدى فيروز195331

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد فتحى لمياء195332

سوهاجالعلمىمبصراحمد عبده الدين عز مرام195333

سوهاجالعلمىمبصرهمام خلف محسن مروه195334

سوهاجالعلمىمبصرالسيد البدرى محمد هبه195335

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم فتحى حسام ياسمين195336

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد هللا عبد يثرب195337

سوهاجالعلمىمبصرسعيد حسن محمود هللا ايه195338

سوهاجالعلمىمبصرجابر حسين خالد بسمه195339

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على مصطفى سناء195340

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد ياسر محمد مريم195341

سوهاجالعلمىمبصرمحمد سيف الناصر عبد منار195342

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد طلعت شريف ناهد195343

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد جابر محمود اسراء195344

سوهاجالعلمىمبصرهاشم محمود ناصر اسراء195345

سوهاجالعلمىمبصرحسانين الصادق عبد حمدان اسماء195346

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد رفعت اسماء195347

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فراج محمد اسماء195348

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد فاروق مجدى اميره195349

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العال ابو اسماعيل ايمان195350

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد عماد ايمان195351

سوهاجالعلمىمبصرحامد على طلعت ايه195352

سوهاجالعلمىمبصرعباس جابر على ايه195353

سوهاجالعلمىمبصرحامد على مشوادى خلود195354

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد على عاصم دعاء195355

سوهاجالعلمىمبصراحمد سعد منصور دينا195356

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد احمد رحمه195357

سوهاجالعلمىمبصراحمد هاشم حسنى رحمه195358

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد رأفت ريم195359

سوهاجالعلمىمبصرحسنين على هانى شريفه195360

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد اسامه شيماء195361

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد حسن رجب شيماء195362

سوهاجالعلمىمبصرالوارث عبد اسماعيل محمود صابرين195363

سوهاجالعلمىمبصرعلى الرؤوف عبد رجب صباح195364

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن حشمت علياء195365
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ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن415بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن597بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

راسببسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن396بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن533بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن473بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن506بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن449بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ثانبسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن557بسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن532بسوهاج المنشأة/ ف

متخلفبسوهاج المنشأة/ ف

ن490بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

راسببسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن501بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

راسببسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن424بسوهاج المنشأة/ ف

ن450بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف
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سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد عطا على فاطمه195366

سوهاجالعلمىمبصرحسانين السيد ممدوح فاطمه195367

سوهاجالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد جاد كريمان195368

سوهاجالعلمىمبصرجبريل عثمان ناصر مريم195369

سوهاجالعلمىمبصرمرعى محمد الهادى عبد منى195370

سوهاجالعلمىمبصرحسين احمد حسين ندى195371

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل مظهر محمد اسماعيل هدير195372

سوهاجالعلمىمبصرعثمان الدين محى رمضان هند195373

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسن حفنى ياسمين195374

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحمد ابو احمد اسراء195375

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد محمود اسراء195376

سوهاجالعلمىمبصرالنبى عبد محمود على الزهراء195377

سوهاجالعلمىمبصرربيع سيد عارف اميره195378

سوهاجالعلمىمبصراحمد خليل ابراهيم ايه195379

سوهاجالعلمىمبصررشيدى فتحى القطان ايه195380

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود زكريا اهداب195381

سوهاجالعلمىمبصرمحمود على عادل رانيا195382

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد الحميد عبد الدين صالح شيماء195383

سوهاجالعلمىمبصرالدردير السيد اللطيف عبد صفاء195384

سوهاجالعلمىمبصرشحاته محمود معتوق فاطمه195385

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد الفضل ابو على نجوى195386

سوهاجالعلمىمبصرعلى مصطفى اسماعيل نجالء195387

سوهاجالعلمىمبصرالستارعلى عبد فريد هاجر195388

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الحمد شيبه قدرى اسراء195389

سوهاجالعلمىمبصرمحمد مصطفى خالد امانى195390

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود محمد امانى195391

سوهاجالعلمىمبصرمرسى جبريل حسن ايمان195392

سوهاجالعلمىمبصراحمد فتحى خالد خلود195393

سوهاجالعلمىمبصرخالف المجد ابو كرم خلود195394

سوهاجالعلمىمبصرالوهاب عبد الرحيم عبد احمد سلوى195395

سوهاجالعلمىمبصرمحمد جالل الدين صالح شاهنده195396

سوهاجالعلمىمبصرالوفا ابو السيد على عبير195397

سوهاجالعلمىمبصرداود محمد صالح لبنى195398

سوهاجالعلمىمبصراحمد اسماعيل عيسى مريم195399

سوهاجالعلمىمبصرربه عبد رمضان ممدوح منار195400

سوهاجالعلمىمبصرعيسى الظهيرى محمود منى195401

سوهاجالعلمىمبصرالنعيم عبد على العربى والء195402

سوهاجالعلمىمبصرمشوادى عابدين محمد والء195403

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم على رايف اسماء195404

سوهاجالعلمىمبصرالسمان احمد اللطيف عبد اسماء195405

سوهاجالعلمىمبصرعلى قناوى جمال اسماء195406

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد السيد اشرف ايه195407
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ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن441بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن527بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن389بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ن487العسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ن444العسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ن403العسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

راسبالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن528الدناقلة/ ف

ن570الدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

راسبالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

متخلفالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف
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سوهاجالعلمىمبصراسماعيل الحى عبد رجب ايمان195408

سوهاجالعلمىمبصرمحمد رضوان ابراهيم ايه195409

سوهاجالعلمىمبصرالجبالى مراد احمد عصام ايه195410

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد محمود بخيته195411

سوهاجالعلمىمبصرمحمدين محمد محمود تبارك195412

سوهاجالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد على تغريد195413

سوهاجالعلمىمبصرحامد محمد اشرف جهاد195414

سوهاجالعلمىمبصريوسف الحميد عبد رأفت جهاد195415

سوهاجالعلمىمبصرمحمد صديق اشرف حوريه195416

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسين يحيى حسناء195417

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد جمال دعاء195418

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمود رفعت عالء داليا195419

سوهاجالعلمىمبصرمحمود العال عبد مصطفى دنيا195420

سوهاجالعلمىمبصردردير انور محمود دنيا195421

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد ريهام195422

سوهاجالعلمىمبصرالرازق عبد على الرازق عبد رحاب195423

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى الحميد عبد مصطفى ريمان195424

سوهاجالعلمىمبصرقناوى الدسوقى فريد رانيا195425

سوهاجالعلمىمبصرفراج العال عبد فراج زينب195426

سوهاجالعلمىمبصرمتولى سليمان اشرف ساره195427

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد الدين عماد ساره195428

سوهاجالعلمىمبصرعباس البدرى احمد حسن سحر195429

سوهاجالعلمىمبصرعكاشه عبادى محسن سحر195430

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد محمد سمر195431

سوهاجالعلمىمبصرمحمد سعد منصور سميه195432

سوهاجالعلمىمبصراحمد فؤاد احمد ايمن سندس195433

سوهاجالعلمىمبصرمحمد البدرى اشرف سهيله195434

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد خالد سوهيله195435

سوهاجالعلمىمبصررياض فايز فوزى شيماء195436

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد محمد شيماء195437

سوهاجالعلمىمبصرمحمد جاد جمال عبير195438

سوهاجالعلمىمبصرتوفيق المنعم عبد فتوح عزه195439

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد رأفت فاطمه195440

سوهاجالعلمىمبصربالش محمود فاروق الزهراء فاطمه195441

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد حفنى على فيروز195442

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود العربى كريمه195443

سوهاجالعلمىمبصرعلى اللطيف عبد محمد لمياء195444

سوهاجالعلمىمبصرمحمد بكر احمد مريم195445

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فؤاد احمد مريم195446

سوهاجالعلمىمبصرعلى جبريل المحسن عبد مريم195447

سوهاجالعلمىمبصرحسب الحافظ عبد البدرى مها195448

سوهاجالعلمىمبصرحسن احمد نبيل مريم195449
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ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن492جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن615جرجا/ ف

ن464جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن398جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن425جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن453جرجا/ ف

ن444جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن485جرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

متخلفجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن374جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن552جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن516جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن618جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف
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سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد شهاب مريم195450

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على الناصر عبد مروه195451

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الفتوح ابو حسام منار195452

سوهاجالعلمىمبصرايوب الرحمن عبد محمد منار195453

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على الناصر عبد منار195454

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد على منار195455

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد احمد محمود منار195456

سوهاجالعلمىمبصركامل الهادى عبد ايهاب هللا منه195457

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد المنعم عبد عمر منار195458

سوهاجالعلمىمبصرمحمد مصطفى جمال مى195459

سوهاجالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد ناصر ندا195460

سوهاجالعلمىمبصرضيف ابو منصور ايمن ندى195461

سوهاجالعلمىمبصرهللا جاد النعيم عبد جمال ندى195462

سوهاجالعلمىمبصرمحمد المجد ابو ناصر ندى195463

سوهاجالعلمىمبصرعمر يوسف جبريل نعمه195464

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد الاله عبد الديب نورا195465

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور امين رمضان نورهان195466

سوهاجالعلمىمبصرالمجد ابو محمود منصور نورهان195467

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور السيد الدين نور نورهان195468

سوهاجالعلمىمبصراحمد الشافى عبد محمد هاجر195469

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمد حربى جمال هند195470

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمود جمال هناء195471

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد الحجاج ابو هيام195472

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد عارف هنيه195473

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد عيسى لدهم وئام195474

سوهاجالعلمىمبصرقاسم على المجد ابو ياسمين195475

سوهاجالعلمىمبصرماجد احمد السيد ابتسام195476

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور الكريم جاد الدين نور ابتهال195477

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد شعبان اسراء195478

سوهاجالعلمىمبصرعطيه الدين نصر محسن اسراء195479

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد بكر ابو اسماء195480

سوهاجالعلمىمبصرالفضيل عبد عدلى عصام اسماء195481

سوهاجالعلمىمبصربدران ابراهيم على اسماء195482

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد طنطاوى غريب اسماء195483

سوهاجالعلمىمبصرسليمان محمد محمود امانى195484

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد هشام امانى195485

سوهاجالعلمىمبصراحمد عيسوى ممدوح اميره195486

سوهاجالعلمىمبصرنوح اسماعيل النادى ايمان195487

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد حماده ايمان195488

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو الموافى راغب ايه195489

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد عصام تسنيم195490

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد جاد السعود ابو دعاء195491
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ثانجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن477جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن453جرجا/ ف

ن450جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن456جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن430جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن441جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن424جرجا/ ف

متخلفجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن579البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن535البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن399البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن531البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن438البلينا/ ف

ن434البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن449البلينا/ ف

ن427البلينا/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرمطاوع عثمان محمود دعاء195492

سوهاجالعلمىمبصرفهمى فاروق احمد دنيا195493

سوهاجالعلمىمبصرحسين اللطيف عبد محمود دينا195494

سوهاجالعلمىمبصرمحمود بدوى عبده رحمه195495

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الدين نور خالد ريم195496

سوهاجالعلمىمبصرالراوى الرحمن عبد جمال الزهراء195497

سوهاجالعلمىمبصرعباس السميع عبد حسن ساره195498

سوهاجالعلمىمبصرالمبدى عبد حلمى مجدى ساره195499

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد الحميد عبد الرحيم عبد سهيله195500

سوهاجالعلمىمبصرمناع منير غالب شيماء195501

سوهاجالعلمىمبصراحمد الشافى عبد الحفيظ عبد صابرين195502

سوهاجالعلمىمبصرحمدون السيد حمدى صفا195503

سوهاجالعلمىمبصرالدين سعد صادق رمضان عال195504

سوهاجالعلمىمبصرامين زكريا عمار عال195505

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الواحد عبد احمد غاده195506

سوهاجالعلمىمبصرحسن احمد نجدى فرحه195507

سوهاجالعلمىمبصرشحاته احمد اشرف مروه195508

سوهاجالعلمىمبصرحمدون السيد حمدى مروه195509

سوهاجالعلمىمبصرعلى ثابت احمد منار195510

سوهاجالعلمىمبصرالقادر عبد محمود رجب منار195511

سوهاجالعلمىمبصرحسين امين امام منال195512

سوهاجالعلمىمبصراحمد امين جاد منى195513

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد محمد عصام ندى195514

سوهاجالعلمىمبصرقناوى ابراهيم ممدوح ندى195515

سوهاجالعلمىمبصريوسف على حمدى نعمه195516

سوهاجالعلمىمبصرعلى حارص النجا ابو نهاد195517

سوهاجالعلمىمبصرعثمان على السيد نهله195518

سوهاجالعلمىمبصرمكى هللا عبد محمود نوال195519

سوهاجالعلمىمبصرالسيد على وليد نور195520

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد السنوسى معروف نوران195521

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد على نوره195522

سوهاجالعلمىمبصرنور شعبان حمام نورهان195523

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد السنوسى معروف نورهان195524

سوهاجالعلمىمبصرحميلى الشافى عبد ممدوح نوريهان195525

سوهاجالعلمىمبصرعلى موسى الوحيد عبد هبه195526

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فؤاد محمد هبه195527

سوهاجالعلمىمبصرالدين سعد المجد ابو محمد وفاء195528

سوهاجالعلمىمبصرشمروخ محمود الدهب ابو ياسمين195529

سوهاجالعلمىمبصرالسكى محمود الفتوح ابو ياسمين195530

سوهاجالعلمىمبصرحسانين احمد فريد اروى195531

سوهاجالعلمىمبصرالسيد حمدى ناجى اسراء195532

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد الرازق عبد اسماء195533
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ن523البلينا/ ف

ن447البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن515البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن483البلينا/ ف

ن443البلينا/ ف

ن507البلينا/ ف

راسبالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن469البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن490البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن604البلينا/ ف

ن577البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن593البلينا/ ف

ن412البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن399حميل بنى/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرالسيد حسين السيد امال195534

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد الرحيم عبد عادل ايمان195535

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عبده محمد ايمان195536

سوهاجالعلمىمبصرالشافى عبد الرازق عبد ناجح ايه195537

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل محمد جابر جيهان195538

سوهاجالعلمىمبصراحمد السميع عبد محمد حسناء195539

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد عاطف خلود195540

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود فوزى رانيا195541

سوهاجالعلمىمبصرمحمد توفيق رأفت ريهام195542

سوهاجالعلمىمبصرادم احمد على ريهام195543

سوهاجالعلمىمبصررشوان السيد عايد سهام195544

سوهاجالعلمىمبصرالحافظ عبد محمد عرفات سهام195545

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حربى عمر سهيله195546

سوهاجالعلمىمبصراحمد المنعم عبد ناصر سوها195547

سوهاجالعلمىمبصرالعاطى عبد محمود جمال صفاء195548

سوهاجالعلمىمبصرفراج فوزى عصام عفاف195549

سوهاجالعلمىمبصرحسن الاله عبد احمد علياء195550

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد حسن غاده195551

سوهاجالعلمىمبصرفراج محمود فراج فاطمه195552

سوهاجالعلمىمبصريوسف محمد فرج فرحه195553

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد الحفيظ عبد محمد كاريمان195554

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد الاله عبد لمياء195555

سوهاجالعلمىمبصررحاب ابو الاله عبد الوهاب عبد مروه195556

سوهاجالعلمىمبصراالعرج محمد احمد مصطفى حارس مريم195557

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى احمد على مريم195558

سوهاجالعلمىمبصرامين كامل محمد منار195559

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد على ناصر منار195560

سوهاجالعلمىمبصراحمد رضوان الدين محى منى195561

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد العزيز عبد الحكيم عبد نهاد195562

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمود عادل نورهان195563

سوهاجالعلمىمبصرالسمان على الباسط عبد هبه195564

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسين محمود هبه195565

سوهاجالعلمىمبصرادم محمد حسنى الزهراء195566

سوهاجالعلمىمبصرشحات احمد ماهر الهام195567

سوهاجالعلمىمبصراحمد حماد بدرى جمال حنان195568

سوهاجالعلمىمبصراحمد على احمد راندا195569

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد حمزه سليمان سماء195570

سوهاجالعلمىمبصرشمندى على الحميد عبد علياء195571

سوهاجالعلمىمبصرتوفيق حمدان حمام فاتن195572

سوهاجالعلمىمبصرعثمان المجيد عبد محمد مايزه195573

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد شحاته محمد مروه195574

سوهاجالعلمىمبصرسليمان البدرى منتصر نريمان195575
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ن436حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن403حميل بنى/ ف

ن398حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن415حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن405حميل بنى/ ف

ن418حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرالوفا ابو خلف على نسمه195576

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد احمد ورده195577

سوهاجالعلمىمبصرالصغير محمد سليمان عادل اسراء195578

سوهاجالعلمىمبصرالصغير محمد حسن الدين عالء الزهراء195579

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور حسن محمد الشيماء195580

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد محمد امل195581

سوهاجالعلمىمبصرالقادر عبد خلف عادل اميره195582

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسن الوفا ابو ايات195583

سوهاجالعلمىمبصراحمد على الحكيم عبد ايات195584

سوهاجالعلمىمبصرعلى شاكر على ايمان195585

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمد الدين نصر ايمان195586

سوهاجالعلمىمبصرسليمان الفتاح عبد سليمان دعاء195587

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم محمود مريد رغده195588

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد محمد رشاد ريهام195589

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الرؤوف عبد زينب195590

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسين حسنى سمر195591

سوهاجالعلمىمبصرامين محمد احمد سهيله195592

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد مصطفى حسن شيماء195593

سوهاجالعلمىمبصرالقادر عبد الحق عبد سعد شيماء195594

سوهاجالعلمىمبصراحمد الشافى عبد محمود شيماء195595

سوهاجالعلمىمبصراحمد اللطيف عبد على صابرين195596

سوهاجالعلمىمبصراحمد المنعم عبد شريف فاطمه195597

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد عادل فاطمه195598

سوهاجالعلمىمبصرمحمد رفعت السيد ليلى195599

سوهاجالعلمىمبصراحمد هللا عبد جمال منار195600

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عباس الشافى عبد منى195601

سوهاجالعلمىمبصرفرغلى يوسف عمر ميار195602

سوهاجالعلمىمبصرالمقصود عبد فاروق سيد ندى195603

سوهاجالعلمىمبصرمحمد سليمان محمد نسمه195604

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد الودود عبد نعمه195605

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على سالم نهله195606

سوهاجالعلمىمبصراحمد محفوظ الباسط عبد الهدى نور195607

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد اسماعيل هاجر195608

سوهاجالعلمىمبصراحمد حلمى احمد هدى195609

سوهاجالعلمىمبصرعمر حفنى عاطف هدى195610

سوهاجالعلمىمبصرصديق احمد ممدوح هدير195611

سوهاجالعلمىمبصريوسف محمد يوسف هند195612

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حشمت فيصل هيام195613

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد عاصم وفاء195614

سوهاجالعلمىمبصرالحليم عبد زيد ابو السميع عبد والء195615

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمود الصغير محمد ياسمين195616

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد اللطيف عبد اسماء195617
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ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

متخلفيحى اوالد/ ف

متخلفيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

متخلفيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

راسبيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسين صالح ايه195618

سوهاجالعلمىمبصرالسميع عبد صابر محمد رشا195619

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم محمد نجدى ريم195620

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ماهر شعبان ضحى195621

سوهاجالعلمىمبصرعلى اسماعيل احمد كريمه195622

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسن محمود منار195623

سوهاجالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد محمود منار195624

سوهاجالعلمىمبصرمحفوظ فضل الطيب نجاه195625

سوهاجالعلمىمبصرمتولى محمد عاشور نشوى195626

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السمان محمد هبه195627

سوهاجالعلمىمبصرعويس على الحميد عبد يارا195628

سوهاجالعلمىمبصرالصافى محمد جمال ايمان195629

سوهاجالعلمىمبصرمحمد زيان جوده ايمان195630

سوهاجالعلمىمبصرسليمان العزيز عبد حسنى ايه195631

سوهاجالعلمىمبصرمحمود العليم عبد محمد ايه195632

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد الباسط عبد بشاير195633

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسين صبرى حسناء195634

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل المجد ابو العظيم عبد حنان195635

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الديب محمود خلود195636

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمد محمود دينا195637

سوهاجالعلمىمبصرطه على محمد شيماء195638

سوهاجالعلمىمبصراحمد سليمان محمد عبير195639

سوهاجالعلمىمبصرمحمد انور محمد عال195640

سوهاجالعلمىمبصرحمدان احمد محمد فاطمه195641

سوهاجالعلمىمبصرالسيد المريد عبد عشرى مروه195642

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد على مريم195643

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الموجود عبد قدرى منار195644

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عيسى احمد منال195645

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عيسى احمد منى195646

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد صالح مؤمنه195647

سوهاجالعلمىمبصراحمد نصحى محمد هدى195648

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد محمد هند195649

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فؤاد السودانى ياسمين195650

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد الودود عبد العليم عبد ياسمين195651

سوهاجالعلمىمبصرهللا ضيف محمد هللا ضيف الزهراء195652

سوهاجالعلمىمبصرالحافظ عبد صديق خلف اسماء195653

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الرؤف عبد الوكيل عبد اميره195654

سوهاجالعلمىمبصرمحمد اسماعيل مصطفى ايه195655

سوهاجالعلمىمبصرالنبى عبد احمد حمدى دعاء195656

سوهاجالعلمىمبصرطالب ابو هللا عبد الحسينى رحاب195657

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسن صبرى رضوى195658

سوهاجالعلمىمبصراحمد يونس احمد ساره195659
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راسبخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

راسبخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

راسبخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

ن454الخيام/ ف

راسبالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

متخلفالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

متخلفالخيام/ ف

متخلفالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ن576المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن455المراغة/ ف

راسبالمراغة/ ف

ن441المراغة/ ف

ن405المراغة/ ف

ن521المراغة/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد جالل سهام195660

سوهاجالعلمىمبصرشوق فراج عماد فاديه195661

سوهاجالعلمىمبصرحسن الحميد عبد حسن فاطمه195662

سوهاجالعلمىمبصرسالمان خلف عويضه كريمان195663

سوهاجالعلمىمبصرالمالك عبد عيسوى المالك عبد مريم195664

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد االسالم منار195665

سوهاجالعلمىمبصرمحمد سليمان فتحى ميرنا195666

سوهاجالعلمىمبصرتمام جابر محمود ندى195667

سوهاجالعلمىمبصرالعاطى عبد احمد حامد نرمين195668

سوهاجالعلمىمبصرهالل المطلب عبد محمد نيرمين195669

سوهاجالعلمىمبصركرداوى الرحيم عبد الرمالى محمد نعمه195670

سوهاجالعلمىمبصرمسعود محمد اشرف نهى195671

سوهاجالعلمىمبصرحسان هللا خلف صالح هاجر195672

سوهاجالعلمىمبصرضيف ابو المصرى عاطف هدير195673

سوهاجالعلمىمبصربخيت محمود على هدير195674

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد احمد هيام195675

سوهاجالعلمىمبصرمشعال محمد ايمن وفاء195676

سوهاجالعلمىمبصرنوح محمود الستار عبد اسراء195677

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على عاطف اسماء195678

سوهاجالعلمىمبصراحمد طالب ابو احمد جهاد195679

سوهاجالعلمىمبصراحمد الدين نجم محمد علياء195680

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود الرازق عبد غاده195681

سوهاجالعلمىمبصرعقله صالح حامد مى195682

سوهاجالعلمىمبصرعطيه الاله عبد احمد ناهد195683

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد احمد نرمين195684

سوهاجالعلمىمبصرالبارى عبد الاله عبد احمد نهله195685

سوهاجالعلمىمبصرعلى السيد على هاجر195686

سوهاجالعلمىمبصرالعظيم عبد تسن على هند195687

سوهاجالعلمىمبصراحمد الحفيظ عبد محمد اسماء195688

سوهاجالعلمىمبصرهمام احمد الناصر عبد ايمان195689

سوهاجالعلمىمبصرعرابى عثمان الرحمن عبد ايه195690

سوهاجالعلمىمبصرالسيد احمد جمال جهاد195691

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل همام رفعت ساره195692

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد اشرف سهى195693

سوهاجالعلمىمبصرياسين رشاد رأفت صفاء195694

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد احمد عزه195695

سوهاجالعلمىمبصرالسيد حلمى صابر ندى195696

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد على امين نرمين195697

سوهاجالعلمىمبصراحمد عطى عاطف ياسمين195698

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الغنى عبد شعبان ايه195699

سوهاجالعلمىمبصرهللا خلف احمد عالء الزهراء195700

سوهاجالعلمىمبصرالظاهر عبد هاشم محمد الزهراء195701
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ثانالمراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن501المراغة/ ف

ن441المراغة/ ف

ن528المراغة/ ف

ن609المراغة/ ف

ن518المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن390المراغة/ ف

ن355المراغة/ ف

ن395المراغة/ ف

ن465المراغة/ ف

ن494المراغة/ ف

ن425المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن490المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن442الغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

ن466الغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

ن428الغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ن531الغريزات/ ف

ن411الغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

راسبالغريزات/ ف

ثانسفالق/ ف

ن425سفالق/ ف

ن477سفالق/ ف

ن457سفالق/ ف

ن431.5سفالق/ ف

ن574سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ن533سفالق/ ف

ن441سفالق/ ف

ن468سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7125

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

سوهاجالعلمىمبصرعلى السيد على احمد جهاد195702

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد حمادى رحمه195703

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد الناصر عبد رضوى195704

سوهاجالعلمىمبصرمحمود امين محمد سهيله195705

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد هاشم الراضى عبد شيماء195706

سوهاجالعلمىمبصرالغنى عبد محمد تيسير صفاء195707

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد اسعد ندا195708

سوهاجالعلمىمبصرمحمد مصطفى العاطى عبد نورا195709

سوهاجالعلمىمبصرسليم النعيم عبد محمد ناهد195710

سوهاجالعلمىمبصرمحمد سيد الرؤف عبد اسراء195711

سوهاجالعلمىمبصرمحمد سيد احمد بسمه195712

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد احمد رحمه195713

سوهاجالعلمىمبصردياب ثابت السيد رحمه195714

سوهاجالعلمىمبصرالضبع محمد حماده الزهراء فاطمه195715

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد محمد حفظى مروه195716

سوهاجالعلمىمبصرمحمد اسماعيل مختار ياسمين195717

سوهاجالعلمىمبصراحمد حسن رجب اسماء195718

سوهاجالعلمىمبصرنصيب فرج فؤاد اسماء195719

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد عادل ايه195720

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حموده حسن جهاد195721

سوهاجالعلمىمبصرالواحد عبد الجواد عبد الواحد عبد جهاد195722

سوهاجالعلمىمبصرمحمد سالم صالح حنين195723

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد احمد دعاء195724

سوهاجالعلمىمبصراعمر الرازق عبد عادل ساره195725

سوهاجالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد محمد سلمى195726

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد صبرى سهيله195727

سوهاجالعلمىمبصرفراج خليفه على شيماء195728

سوهاجالعلمىمبصرزيدان محمد طه مريم195729

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمد بخيت منار195730

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد محمد منار195731

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد ايمن ناديه195732

سوهاجالعلمىمبصرسيد المطلب عبد خالد هاله195733

سوهاجالعلمىمبصرسليمان احمد محمد هدى195734

سوهاجالعلمىمبصرالحليم عبد السيد ايمن هدير195735

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد احمد محمد اسراء195736

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد محمود الشيماء195737

سوهاجالعلمىمبصرمكى محمد ممدوح امنيه195738

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حامد فرج ايمان195739

سوهاجالعلمىمبصرتمام ذهنى النصر سيف ايه195740

سوهاجالعلمىمبصرضيف ابو محمد احمد اسراء195741

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على محمود اسراء195742

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حمزه عبده ايمان195743
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ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ن425اخميم/ ف

ن510.5اخميم/ ف

متخلفاخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

راسباخميم/ ف

ن471نيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

راسبنيدة/ ف

ن462نيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن551طهطا/ ف

ن641طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن452طهطا/ ف

ن568طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

راسبطهطا/ ف

ن416طهطا/ ف

ن453طهطا/ ف

ن403طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن592طهطا/ ف

ن425طهطا/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن467شطورة/ ف

ن561شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن440شطورة/ ف
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سوهاجالعلمىمبصركبارى احمد محمد ازهار195744

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود محمد اسماء195745

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد السيد االء195746

سوهاجالعلمىمبصرسليمان محمد بخيت ايات195747

سوهاجالعلمىمبصرحسان محمود محمد رحمه195748

سوهاجالعلمىمبصرعيسى احمد سامح ساره195749

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على جمال صابرين195750

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد على فاطمه195751

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود محمد فاطمه195752

سوهاجالعلمىمبصريوسف السيد محمد قسمه195753

سوهاجالعلمىمبصرالعلى عبد محمد مهدى لمياء195754

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد محمد مروه195755

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على محمد منار195756

سوهاجالعلمىمبصراحمد على مختار منه195757

سوهاجالعلمىمبصررياض توغان محمد ناريمان195758

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد الرازق عبد اشرف ندى195759

سوهاجالعلمىمبصربخيت احمد عمرو نورهان195760

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمد محمود ندى195761

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد السيد السيد هايدى195762

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السيد على هاله195763

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فواز على هاجر195764

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل على محمد هاجر195765

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد على هبه195766

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد على ياسمين195767

سوهاجالعلمىمبصرسليمان احمد سالم ايه195768

سوهاجالعلمىمبصرسيد محمد رفعت اسماء195769

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد طيبون حاتم اسماء195770

سوهاجالعلمىمبصرمحمد النعيم عبد جمال ثناء195771

سوهاجالعلمىمبصربسيونى سيد حماد دنيا195772

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عالم كمال شرين195773

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الحفيظ عبد احمد نها195774

سوهاجالعلمىمبصرعطيفى محمد صفوت اسراء195775

سوهاجالعلمىمبصرصابر محمد كحالوى اسراء195776

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فؤاد منصور اسراء195777

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الخالق عبد البدرى اسماء195778

سوهاجالعلمىمبصرمحمد سيد يحيى دنيا195779

سوهاجالعلمىمبصرمحمد امين احمد الناصر عبد رحمه195780

سوهاجالعلمىمبصرشحاته محمد حربى زينب195781

سوهاجالعلمىمبصرصابر محمد صابر ساره195782

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد الرحيم عبد ساميه195783

سوهاجالعلمىمبصربكر احمد يسرى سماح195784

سوهاجالعلمىمبصرمحمد بدرى عطيه سهير195785
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ن517شطورة/ ف

متخلفشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن558شطورة/ ف

ن574شطورة/ ف

ن627شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن493شطورة/ ف

ن503شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن629شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن452شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن349شطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

راسبشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ن450القاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ثانطما/ ف

ن467طما/ ف

ن482طما/ ف

ثانطما/ ف

ن458طما/ ف

ن463طما/ ف

ثانطما/ ف

ن530طما/ ف

ثانطما/ ف

ثانطما/ ف

ثانطما/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرمحمد بخيت محمد سوهيله195786

سوهاجالعلمىمبصرعلى تمام الدين عالء صفيه195787

سوهاجالعلمىمبصرعوض حسن اشرف عال195788

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل صالح حسام مريم195789

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم محمد صابر ندى195790

سوهاجالعلمىمبصرعلى فتحى ناصر نيره195791

سوهاجالعلمىمبصرعالم كمال حاتم هبه195792

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد احمد هيام195793

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد عاطف وفاء195794

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمد عالم احالم195795

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فؤاد امبابى اسراء195796

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد قدرى رحاب ابو اسماء195797

سوهاجالعلمىمبصرالفتاح عبد العال عبد عبده اسماء195798

سوهاجالعلمىمبصرالسيد عثمان محمد اميره195799

سوهاجالعلمىمبصراحمد شعيب محمد حنان195800

سوهاجالعلمىمبصرسرحان ابراهيم محمود دعاء195801

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسانين السيد رحاب195802

سوهاجالعلمىمبصرالمنطلب عبد السيد صالح شيماء195803

سوهاجالعلمىمبصراحمد الكريم عبد محمد عبير195804

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد قدرى محمد فاطمه195805

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل محمد اسماعيل لمياء195806

سوهاجالعلمىمبصرمحمود العال عبد محمود نسمه195807

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل محمود جمال نورا195808

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد الرحيم عبد ياسمين195809

قناالعلمىمبصرابراهيم اسماعيل سليم اسماء195810

قناالعلمىمبصرموسى محمد حيدر محمد اسماء195811

قناالعلمىمبصراحمد حسن نصر اسراء195812

قناالعلمىمبصرعلى احمد حسن امانى195813

قناالعلمىمبصرعوض سليم الحسن ابو امينه195814

قناالعلمىمبصرموسى على ثروت دعاء195815

قناالعلمىمبصربكر ابو احمد على محمد دعاء195816

قناالعلمىمبصرسيد غزالى جمال رضوى195817

قناالعلمىمبصرعلى الوفا ابو رفعت ريهام195818

قناالعلمىمبصرسليم حسن محمد زينب195819

قناالعلمىمبصراسماعيل الراضى عبد خالد ساره195820

قناالعلمىمبصرمحمد الظاهر عبد منصور صفا195821

قناالعلمىمبصرهللا عبد هللا خلف شعبان فاطمه195822

قناالعلمىمبصرحسين محمد احمد فاطمه195823

قناالعلمىمبصرهللا عبد بكر ابو خليفه فرحه195824

قناالعلمىمبصرمحمد الظاهر عبد منصور مروه195825

قناالعلمىمبصرعامر الراوى محمد هاشم مريم195826

قناالعلمىمبصرمبارك عبادى محمود مريم195827
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ن498طما/ ف

ن490طما/ ف

ثانطما/ ف

ن457طما/ ف

ثانطما/ ف

ن530طما/ ف

ثانطما/ ف

ن551طما/ ف

ن425طما/ ف

متخلفالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن603الطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن562الطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

راسبالطليحات/ ف

ن576الطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ثانقنا/ ف

راسبقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن466قنا/ ف

ن376قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن464قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن582قنا/ ف

ن357قنا/ ف

راسبقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن595قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف
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قناالعلمىمبصرسعيد السيد عبد توفيق منار195828

قناالعلمىمبصرابراهيم حجاج الدين تاج منار195829

قناالعلمىمبصريسن محمود ايمن مى195830

قناالعلمىمبصرمحمد ابراهيم صبرى محمد مؤمنه195831

قناالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد ناديه195832

قناالعلمىمبصرالعادلى احمد محمود ندى195833

قناالعلمىمبصرمحمد على فراج نها195834

قناالعلمىمبصرحمزه بدوى حمزه هاجر195835

قناالعلمىمبصرالعال عبد محمد نصر والء195836

قناالعلمىمبصرعلى احمد هجان والء195837

قناالعلمىمبصرسنوسى البارى عبد محمد اميره195838

قناالعلمىمبصرفهمى الكريم عبد على ايه195839

قناالعلمىمبصرمحمد طه الحكيم عبد زينب195840

قناالعلمىمبصرابراهيم دردير على نجوى195841

قناالعلمىمبصرمحمد على حسن هللا هبه195842

قناالعلمىمبصرعلى مبارك حسن هناء195843

قناالعلمىمبصرابراهيم اللطيف عبد الباسط عبد اسماء195844

قناالعلمىمبصراالمين احمد البدرى سمير الفت195845

قناالعلمىمبصرعلى احمد صفوت ايه195846

قناالعلمىمبصرزيد ابو احمد الحميد عبد ايه195847

قناالعلمىمبصرمحمد تغيان امين اميره195848

قناالعلمىمبصرعباس الحلقان ابو محمد اميره195849

قناالعلمىمبصرعلى الباسط عبد محمد امل195850

قناالعلمىمبصرحسين المبدى عبد كرم امل195851

قناالعلمىمبصراالمير احمد عمران بشاير195852

قناالعلمىمبصرحسين النعيم عبد محروس خلود195853

قناالعلمىمبصرهلب ابو رشدى محمد داليا195854

قناالعلمىمبصرعلى احمد هللا عبد دينا195855

قناالعلمىمبصراحمد الاله عبد عبيد رحاب195856

قناالعلمىمبصرعلى محمد رمضان رشا195857

قناالعلمىمبصرمحمد العليم عبد اشرف ريهام195858

قناالعلمىمبصرحسب حسين الفتاح عبد ريهام195859

قناالعلمىمبصراحمد المنصف عبد الحليم عبد شيماء195860

قناالعلمىمبصرالكريم جاد فوزى كرم شيماء195861

قناالعلمىمبصراللطيف عبد جالل ماهر شيماء195862

قناالعلمىمبصردقاش على الدهب ابو صفاء195863

قناالعلمىمبصراالمير محمد الرؤوف عبد عادل صفوه195864

قناالعلمىمبصرحميلى احمد محمود ضحى195865

قناالعلمىمبصرالسيد حسن السيد مريم195866

قناالعلمىمبصرسعيد فاوى الغنى عبد مريم195867

قناالعلمىمبصرمحمد الظاهر عبد احمد منه195868

قناالعلمىمبصرمحمود مصطفى ثابت ندا195869
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ن469قنا/ ف

راسبقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

راسبقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانقنا/ ف

ن391قنا/ ف

ن515قنا/ ف

ثانقنا/ ف

ثانابنود/ ف

ثانابنود/ ف

ن552ابنود/ ف

ثانابنود/ ف

ن365ابنود/ ف

ثانابنود/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن540ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن509ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف
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قناالعلمىمبصرمحمد صالح مصطفى ندا195870

قناالعلمىمبصرمحمد الجبار عبد ثروت هناء195871

قناالعلمىمبصرمحمود المجد ابو محمود يسرا195872

قناالعلمىمبصرمحمد صالح احمد اسراء195873

قناالعلمىمبصررضوان حسين رضوان اسماء195874

قناالعلمىمبصرخليفه حسين حسن دينا195875

قناالعلمىمبصرالراضى عبد هللا عبد رمضان رانيا195876

قناالعلمىمبصرعثمان الرحيم عبد الناصر عبد ريهام195877

قناالعلمىمبصرنوح محمود الفتاح عبد زهراء195878

قناالعلمىمبصراحمد الصغير الستار عبد محمد زينب195879

قناالعلمىمبصرعلى احمد اسماعيل شيماء195880

قناالعلمىمبصرمحمود السالم عبد الحمد ابو فتحيه195881

قناالعلمىمبصراللطيف عبد محمد فراج مريم195882

قناالعلمىمبصرالكريم جاد محمد صالح منار195883

قناالعلمىمبصرمحمد على احمد ندى195884

قناالعلمىمبصرحمادى احمد ثابت نورا195885

قناالعلمىمبصرعثمان قناوى هانى هبه195886

قناالعلمىمبصرمحمود الظاهر عبد محمود هند195887

قناالعلمىمبصرمحمود الرحيم عبد الموجود عبد والء195888

قناالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد الباسط عبد اسراء195889

قناالعلمىمبصربكرى الصابر محمد حماده اسماء195890

قناالعلمىمبصرخالد الشكور عبد خالد اسماء195891

قناالعلمىمبصرمحمد صدقى محمد االء195892

قناالعلمىمبصرمحمود خلف منصور الشيماء195893

قناالعلمىمبصرمحمد على محمد امل195894

قناالعلمىمبصرالعال عبد العظيم عبد حسن اميره195895

قناالعلمىمبصرمحمد الدين نصر محمد اميره195896

قناالعلمىمبصرخضرى السيد يحيى اميره195897

قناالعلمىمبصرحسانين محمد محمود انوار195898

قناالعلمىمبصرسليم محمد حماده ايمان195899

قناالعلمىمبصرحسانين محمد محمود ايمان195900

قناالعلمىمبصرمحمدين الحميد عبد شحاته ايه195901

قناالعلمىمبصرحسانين احمد قاسم حواء195902

قناالعلمىمبصرمحمد المجد ابو طلعت ريهام195903

قناالعلمىمبصرالكريم عبد السيد محمد سعيده195904

قناالعلمىمبصرشاكر النمر عنتر سلمى195905

قناالعلمىمبصراحمد الصغير بركات شرين195906

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمد علياء195907

قناالعلمىمبصرمحمد حافظ اليهد ابو كلثوم195908

قناالعلمىمبصرجبريل الرب جاد الفتاح عبد منى195909

قناالعلمىمبصرحسانين محمد محمود مياده195910

قناالعلمىمبصراحمد النبى عبد احمد هدى195911
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مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن525فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن558فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن555بخانس قصير/ ف

ن553بخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن474بخانس قصير/ ف

ن452بخانس قصير/ ف

ن482بخانس قصير/ ف

ن435بخانس قصير/ ف

متخلفبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن453بخانس قصير/ ف

متخلفبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن439بخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ن438بخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف
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قناالعلمىمبصرعلى الصبور عبد هللا فرج هيام195912

قناالعلمىمبصرصادق جاد اللطيف عبد ياسمين195913

قناالعلمىمبصرمحمد المجد ابو احمد اسراء195914

قناالعلمىمبصرالقاضى محمد الفتوح ابو الحسن اشرقت195915

قناالعلمىمبصرمحمد الحفيظ عبد هللا خلف افنان195916

قناالعلمىمبصراسماعيل المجد ابو سيد االء195917

قناالعلمىمبصرسليمان خليل المعز عبد االء195918

قناالعلمىمبصرهللا خلف محمود مسعود االء195919

قناالعلمىمبصرمحمد فهمى محمد الشيماء195920

قناالعلمىمبصريوسف احمد محمود ايات195921

قناالعلمىمبصرسليم بدوى حسين ايمان195922

قناالعلمىمبصرحسن صدقى سيد ايمان195923

قناالعلمىمبصرزيد ابو محمد صالح ايه195924

قناالعلمىمبصرعطيه المجد ابو مصطفى بدر195925

قناالعلمىمبصرمحمد الرازق عبد الدين محى خلود195926

قناالعلمىمبصرمهران الوهاب عبد نبيل دعاء195927

قناالعلمىمبصرمحمد محمود محمد دنيا195928

قناالعلمىمبصرعبده العظيم عبد محمد رغداء195929

قناالعلمىمبصراللطيف عبد حلمى محمد رؤى195930

قناالعلمىمبصررشوان حسين صالح رؤيه195931

قناالعلمىمبصرمحمد حافظ الدين عز ريهام195932

قناالعلمىمبصراحمد محمد سعيد زينب195933

قناالعلمىمبصرالشلبى يمنى سمير زينب195934

قناالعلمىمبصرحسين الوهاب عبد احمد ساره195935

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد على الباسط عبد شروق195936

قناالعلمىمبصرعالم محمد عيسى علياء195937

قناالعلمىمبصرمحمود حمدى عادل غاده195938

قناالعلمىمبصرمصطفى هللا عبد الفتاح عبد غاده195939

قناالعلمىمبصرمحمد حمدى ناجى فاطمه195940

قناالعلمىمبصرحسين الغنى عبد كامل مريم195941

قناالعلمىمبصرالحكيم عبد مصطفى كمال مريم195942

قناالعلمىمبصرالشافى عبد عبده محمد مريم195943

قناالعلمىمبصرالسيد الشافى عبد عمران هاجر195944

قناالعلمىمبصراحمد الراضى عبد عاطف هند195945

قناالعلمىمبصراحمد حسين هللا عبد ياسر يارا195946

قناالعلمىمبصرعباده محمد المعز عبد ياسمين195947

قناالعلمىمبصرمحمد الدين كمال الرحيم عبد رحاب195948

قناالعلمىمبصراحمد الوفا ابو ياسر ندى195949

قناالعلمىمبصريونس فيصل محمد اشرف اسراء195950

قناالعلمىمبصرعثمان العظيم عبد حازم اسراء195951

قناالعلمىمبصرابراهيم الشافى عبد الحميد عبد اسراء195952

قناالعلمىمبصرعلى غرابلى الدين نصر اسراء195953
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ثانبخانس قصير/ ف

متخلفبخانس قصير/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن582فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن457فرشوط/ ف

ن545فرشوط/ ف

ن402فرشوط/ ف

ن457فرشوط/ ف

ن464فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن443فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن476فرشوط/ ف

ن513فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن452فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن400فرشوط/ ف

ن515فرشوط/ ف

ن509فرشوط/ ف

ن432فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن547فرشوط/ ف

ن453فرشوط/ ف

متخلففرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن495فرشوط/ ف

ن490فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف
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قناالعلمىمبصراحمد المجد ابو احمد اسماء195954

قناالعلمىمبصرسرحان يونس محمد اسماء195955

قناالعلمىمبصرمحمد السيد ياسر اسماء195956

قناالعلمىمبصرالوفا ابو رشدى محمد االء195957

قناالعلمىمبصرمحمد حمدى عماد الزهراء195958

قناالعلمىمبصرحسن بخيت معروف الشيماء195959

قناالعلمىمبصرسرحان يونس محمد الشيماء195960

قناالعلمىمبصرحسن الحليم عبد احمد اميمه195961

قناالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد خميس ايات195962

قناالعلمىمبصرحفنى حسين بركات ايمان195963

قناالعلمىمبصرمحمود على هللا جاب ايمان195964

قناالعلمىمبصرمحمد الوفا ابو سيد ايمان195965

قناالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمد ايمان195966

قناالعلمىمبصرمحمود هللا عبد احمد ايه195967

قناالعلمىمبصرعلى حسان عالء ايه195968

قناالعلمىمبصررضوان محمد الراضى عبد بشاير195969

قناالعلمىمبصرعلى سيد احمد عادل جهاد195970

قناالعلمىمبصرالراضى عبد عطا على حسناء195971

قناالعلمىمبصرعكاشه الحسين محمد قاسم حسناء195972

قناالعلمىمبصرهللا عبد الفتاح عبد العاطى عبد خلود195973

قناالعلمىمبصرحسين الدين نور دياب دينا195974

قناالعلمىمبصرعلى غرابلى على دينا195975

قناالعلمىمبصرحسن محمد المقصود عبد رابعه195976

قناالعلمىمبصرمحمود حسين صالح رانيا195977

قناالعلمىمبصرجهالن محمد عبده رحمه195978

قناالعلمىمبصرالنبى عبد كامل حاتم ريهام195979

قناالعلمىمبصررضوان ابراهيم بخيت زينب195980

قناالعلمىمبصرالعال عبد محمد صالح ساره195981

قناالعلمىمبصراحمد على العرب عز ساره195982

قناالعلمىمبصراحمد الحميد عبد احمد سهيله195983

قناالعلمىمبصرعمر بسطاوى سيد سهيله195984

قناالعلمىمبصربرعى محمد الناصر عبد شيرين195985

قناالعلمىمبصرعثمان محمود احمد شيماء195986

قناالعلمىمبصرعشرى الستار عبد عصام شيماء195987

قناالعلمىمبصرعسران محمد احمد صباح195988

قناالعلمىمبصرسليم محمد كمال عبير195989

قناالعلمىمبصراسماعيل محمد احمد غاده195990

قناالعلمىمبصرمحمود احمد الدين عالء فاطمه195991

قناالعلمىمبصرمحمد حسين محمود فاطمه195992

قناالعلمىمبصرهالل عايد احمد مروه195993

قناالعلمىمبصرالعظيم عبد ثابت اشرف منار195994

قناالعلمىمبصريوسف محمد صالح منار195995
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ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن445حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن580حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

متخلفحمادى نجع/ ف

ن386حمادى نجع/ ف

ن400حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن582حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

متخلفحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف
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قناالعلمىمبصرمحمد العليم عبد محمد مها195996

قناالعلمىمبصردردير بكر ابو محمد ندى195997

قناالعلمىمبصراحمد حسين حاتم نهله195998

قناالعلمىمبصرالحمد ابو فراج شعبان نورهان195999

قناالعلمىمبصرمرسى الوفا ابو محمد نورهان196000

قناالعلمىمبصرالسبال الفضل ابو اشرف هاجر196001

قناالعلمىمبصرعلى الريس ياسر هاجر196002

قناالعلمىمبصراحمد قناوى الحفيظ عبد هاله196003

قناالعلمىمبصرعلى محمد المعارف ابو والء196004

قناالعلمىمبصرمحمد يحى الصبور عبد والء196005

قناالعلمىمبصرحسن المطلب عبد عاطف ياسمين196006

قناالعلمىمبصرعوض الطيب محمد جابر اسراء196007

قناالعلمىمبصرشمروخ حداد الوفا ابو اسماء196008

قناالعلمىمبصرمحمد ابراهيم السيد اسماء196009

قناالعلمىمبصرمحمد مصطفى حمدى اسماء196010

قناالعلمىمبصرالسمان الدين نور احمد امانى196011

قناالعلمىمبصراحمد ابراهيم كرم امانى196012

قناالعلمىمبصرتوفيق الاله عبد اسعد اميره196013

قناالعلمىمبصرحسان محمد حسين اميره196014

قناالعلمىمبصرالبارى عبد الحمد ابو عادل اميره196015

قناالعلمىمبصرعمران شمروخ محمد انجى196016

قناالعلمىمبصرمحمد محمد منصور انفال196017

قناالعلمىمبصرزيد ابو الاله عبد حسين الشيماء196018

قناالعلمىمبصرزيد ابو محمد احمد الهام196019

قناالعلمىمبصرعرابى محمد عارف بسنت196020

قناالعلمىمبصرمحمد الفتوح ابو حمام خلود196021

قناالعلمىمبصرالدين نور محمد فتحى خلود196022

قناالعلمىمبصراحمد فهمى جمال داليا196023

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد محمود دينا196024

قناالعلمىمبصرمحمود الوفا ابو محمود روضه196025

قناالعلمىمبصرعباس احمد الواسع عبد رحاب196026

قناالعلمىمبصرسالم الرشيد عبد عمران روان196027

قناالعلمىمبصرابراهيم المجد ابو عاطف ريهام196028

قناالعلمىمبصردياب على احمد زهراء196029

قناالعلمىمبصراللطيف عبد احمد اللطيف عبد زينب196030

قناالعلمىمبصرالسيد فراج محمد زينب196031

قناالعلمىمبصرعثمان حافظ عثمان ساره196032

قناالعلمىمبصرزيان احمد النعيم عبد شرين196033

قناالعلمىمبصراسماعيل محمد اسماعيل شيماء196034

قناالعلمىمبصرعثمان حافظ الستار عبد شيماء196035

قناالعلمىمبصراحمد محمد محمود شيماء196036

قناالعلمىمبصرمعوض فاوى عادل عبير196037
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مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانحمادى نجع/ ف

ن368حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

متخلفحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

متخلفحمادى نجع/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

راسبنجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن577نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

متخلفنجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف
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قناالعلمىمبصرمحمد الحفيظ عبد ناصر فايزه196038

قناالعلمىمبصرمحمد شاكر محمد فاطمه196039

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد احمد فرحه196040

قناالعلمىمبصرعمر محمد عاطف لمياء196041

قناالعلمىمبصرمحمد حماده الرحيم عبد منار196042

قناالعلمىمبصرمحمد الحمد ابو محمد مياده196043

قناالعلمىمبصراسماعيل الحمد شيبت رمضان احمد ميار196044

قناالعلمىمبصراحمد حمدان احمد ندا196045

قناالعلمىمبصراحمد سليمان اشرف ندا196046

قناالعلمىمبصرالسيد محمد سيد نجالء196047

قناالعلمىمبصرسنجاب طه سنجاب نجالء196048

قناالعلمىمبصرعلى الرحيم عبد احمد نسمه196049

قناالعلمىمبصراحمد احمد عاطف نورهان196050

قناالعلمىمبصرمحمود محمد محمد نوره196051

قناالعلمىمبصرالسمان محمد سمان هاجر196052

قناالعلمىمبصرمحمد حسن الرحمن عبد هدى196053

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد طليبه الرحيم عبد االء196054

قناالعلمىمبصرعوض احمد على احالم196055

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد الرحيم عبد رمضان اسراء196056

قناالعلمىمبصرالغفار عبد حسانى المجد ابو اسماء196057

قناالعلمىمبصرمحمود تغيان ياسر الفت196058

قناالعلمىمبصرضرار على اشرف امانى196059

قناالعلمىمبصرمحمود محمد سعودى امانى196060

قناالعلمىمبصرمحمد على سيد امانى196061

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمد امانى196062

قناالعلمىمبصرمحمود احمد اشرف امنيه196063

قناالعلمىمبصراحمد المجيد عبد على اميره196064

قناالعلمىمبصرعمر فهيم اليمنى اميمه196065

قناالعلمىمبصرابراهيم الشافى عبد اشرف ايمان196066

قناالعلمىمبصرمحمد النصر سيف فؤاد بسنت196067

قناالعلمىمبصرالسيد قاسم خالد جهاد196068

قناالعلمىمبصرمحمد هللا عبد محمود جيهان196069

قناالعلمىمبصرجبريل شعبان المعز عبد حسناء196070

قناالعلمىمبصرعباس الدهب ابو عادل رضوه196071

قناالعلمىمبصرمرسى عرابى البصير عبد رفيده196072

قناالعلمىمبصرمحمدين محمود رجب رويدا196073

قناالعلمىمبصرمحمدين محمود رجب ريناد196074

قناالعلمىمبصردسوقى الموجود عبد فراج داليا196075

قناالعلمىمبصرمحمد احمد الرحيم عبد زينب196076

قناالعلمىمبصراحمد العال عبد رشدى شيماء196077

قناالعلمىمبصرمبارك المجد ابو الناصر عبد شيماء196078

قناالعلمىمبصرعمر الحميد عبد حسن فاطمه196079
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ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

متخلفنجم اوالد/ ف

متخلفنجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن433الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن387الخضيرات/ ف

ن397الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن566الخضيرات/ ف

ن472الخضيرات/ ف

ن520الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن525الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

متخلفالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن468الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف
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قناالعلمىمبصرمحمد فرج السميع عبد فاطمه196080

قناالعلمىمبصرعباس مصطفى عادل غاده196081

قناالعلمىمبصرعلى الراضى عبد خالد منى196082

قناالعلمىمبصرفهمى جبريل احمد منار196083

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد السايح نورهان196084

قناالعلمىمبصرمحمد صالح احمد هللا هبه196085

قناالعلمىمبصرمحمد حسين محمد هبه196086

قناالعلمىمبصرالحافظ عبد الحميد عبد حشمت وفاء196087

قناالعلمىمبصرخليفه منوفى خليفه سوزان196088

قناالعلمىمبصرمحمد السالم عبد احمد ندى196089

قناالعلمىمبصراسماعيل قناوى ثروت هناء196090

قناالعلمىمبصرمحمد حسن احمد امانى196091

قناالعلمىمبصريوسف السميع عبد صالح هللا ايه196092

قناالعلمىمبصرحسين احمد الناصر عبد زينب196093

قناالعلمىمبصرمحمد العاطى عبد قرشى سهيله196094

قناالعلمىمبصرعلى محمد المنعم عبد عال196095

قناالعلمىمبصرعباس محمد خالد فاطمه196096

قناالعلمىمبصرعلى المقصود عبد محمد مروه196097

قناالعلمىمبصرعوض مهدى ايمن منيره196098

قناالعلمىمبصرالاله عبد على ابراهيم منى196099

قناالعلمىمبصرالسمان هللا عبد فهمى ناهد196100

قناالعلمىمبصرمحمد كمال ايمن ندى196101

قناالعلمىمبصرحسن احمد الهادى عبد نورهان196102

قناالعلمىمبصرضوى احمد حربى اسراء196103

قناالعلمىمبصرمحمد فواز محمد اسراء196104

قناالعلمىمبصرفهمى الشافى عبد الباسط عبد انعام196105

قناالعلمىمبصرزيد ابو محمد حسنى خيريه196106

قناالعلمىمبصرالسالم عبد الحكم عبد محمد دينا196107

قناالعلمىمبصراحمد هللا عبد محمد رقيه196108

قناالعلمىمبصريوسف الحميد عبد ممدوح ريم196109

قناالعلمىمبصرصديق سقاو دياب ريهام196110

قناالعلمىمبصررضوان احمد عادل سلمى196111

قناالعلمىمبصرالغنى عبد محمد راشد عهد196112

قناالعلمىمبصررسالن رفاعى حسن غاده196113

قناالعلمىمبصرغزالى الدين صالح محمد قرشى فاطمه196114

قناالعلمىمبصرسليم حسين ممدوح فاطمه196115

قناالعلمىمبصرالحسن ابو الباقى عبد رفاعى مروه196116

قناالعلمىمبصرالمجيد عبد الشافى عبد خالد ناديه196117

قناالعلمىمبصركامل فتحى عالء هاجر196118

قناالعلمىمبصرمحمود الشافى عبد محمود هبه196119

قناالعلمىمبصرسليم محمد اسعد هيام196120

قناالعلمىمبصرابراهيم كامل زاكر ياسمين196121
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ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ن435سالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

متخلفسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن517بهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن479بهجورة/ ف

ن561بهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

متخلفبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف
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قناالعلمىمبصرضرار على حمدى اسالم196122

قناالعلمىمبصريوسف محمد حسنى اسماء196123

قناالعلمىمبصرفهمى خالف ايمن امنيه196124

قناالعلمىمبصرحسن رشوان حفنى اميره196125

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد يونس ضاحى ايه196126

قناالعلمىمبصربدرى قناوى محمود ايه196127

قناالعلمىمبصراسماعيل محمود على رحمه196128

قناالعلمىمبصريوسف عطا محمود علياء196129

قناالعلمىمبصرمحمود مبارك شحاته ندى196130

قناالعلمىمبصرسليمان على محمد نورهان196131

قناالعلمىمبصرعلى محمد احمد هاجر196132

قناالعلمىمبصرمحمد السميع عبد اسعد ابتسام196133

قناالعلمىمبصرهللا عطا بكرى حلمى اسراء196134

قناالعلمىمبصرالمجيد عبد احمد عمرو اسراء196135

قناالعلمىمبصرمحمد محمود الفتاح عبد ايه196136

قناالعلمىمبصرعصر الرحمن عبد شعيب ايناس196137

قناالعلمىمبصرمحمد محمود شهدى خلود196138

قناالعلمىمبصرعلى شعبان محمود رانيا196139

قناالعلمىمبصرالقادر عبد توفيق محمد ريهام196140

قناالعلمىمبصرحفنى قاسم امين ساره196141

قناالعلمىمبصرمحمد محمد اشرف سهى196142

قناالعلمىمبصرهللا عطا محمود رأفت سهيله196143

قناالعلمىمبصرفكار محمود بركات صفيه196144

قناالعلمىمبصرحسن الرزاق عبد الدين عماد فاطمه196145

قناالعلمىمبصرزيد ابو المجد ابو حمدى مريم196146

قناالعلمىمبصراحمد الوفا ابو محمد هاجر196147

قناالعلمىمبصرطاهرعلى حلمى ورده196148

قناالعلمىمبصرفراج الستار عبد سامى ياسمين196149

قناالعلمىمبصراحمد ابراهيم بكر ابو اسماء196150

قناالعلمىمبصرمحمد محمد محمود حسن اسماء196151

قناالعلمىمبصرالاله عبد بهيج المعين عبد اسماء196152

قناالعلمىمبصرمحمد حسين زيد ابو عطى اسماء196153

قناالعلمىمبصرقاسم بربرى فهيم محمود اسماء196154

قناالعلمىمبصرشحات محمد محمد دياب انتصار196155

قناالعلمىمبصرعلى يحى سعد ايمن ايمان196156

قناالعلمىمبصرعبيدهللا محمد فتحى ايه196157

قناالعلمىمبصرالمجيد عبد جابر اسعد حسناء196158

قناالعلمىمبصرعزب محمد ابراهيم دعاء196159

قناالعلمىمبصرمتولى الجليل عبد محمد دعاء196160

قناالعلمىمبصرالمجيد عبد جالل ممدوح دعاء196161

قناالعلمىمبصراحمد الوفا ابو على رضا196162

قناالعلمىمبصرالمجيد عبد المقصود عبد فيصل رضا196163
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ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانهو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

راسبهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ن461هو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

متخلفدشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن438دشنا/ ف

ن431دشنا/ ف

ن597دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

متخلفدشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن473دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف
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قناالعلمىمبصرمحمود على سليمان على زينب196164

قناالعلمىمبصرالعال عبد خليفه منتصر ساره196165

قناالعلمىمبصرحسن العزيز عبد جهالن محمود سمر196166

قناالعلمىمبصرصديق شحات فنجرى سهام196167

قناالعلمىمبصرصديق شحات شعبان سهيله196168

قناالعلمىمبصرمحمود محمد الفتاح عبد سهيله196169

قناالعلمىمبصرمحمود محمد نصر سهيله196170

قناالعلمىمبصرمحمود على هللا جاد احمد عائشه196171

قناالعلمىمبصرمحمد سيد الضاوى ضاحى علياء196172

قناالعلمىمبصرالكريم جاد محمد العال عبد عيشه196173

قناالعلمىمبصرمحمد اسماعيل اشرف فاطمه196174

قناالعلمىمبصرصديق المنعم عبد محمد الزهراء فاطمه196175

قناالعلمىمبصراحمد مأمون خيرى فاطمه196176

قناالعلمىمبصرمحمد الحداد فتوح فاطمه196177

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد الظاهر عبد محمد فاطمه196178

قناالعلمىمبصرمحمد عمر محمد فاطمه196179

قناالعلمىمبصرطه طقيه احمد فرحه196180

قناالعلمىمبصرمحمد عياد الصغير محمد مريم196181

قناالعلمىمبصرمحمد جعفر احمد نعمه196182

قناالعلمىمبصرالصغير العزيز عبد الصغير نورهان196183

قناالعلمىمبصراحمد على دمرداش محمد هاجر196184

قناالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد كامل رضا هند196185

قناالعلمىمبصرمحمد بكر ابو الغفار عبد هند196186

قناالعلمىمبصرمحمد محمود هللا عبد عمران ياسمين196187

قناالعلمىمبصراحمد على التواب عبد اسماء196188

قناالعلمىمبصراحمد محمد محمد احالم196189

قناالعلمىمبصرعبيد محمد حماده ايه196190

قناالعلمىمبصربكر ابو المنعم عبد عالء ايه196191

قناالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد ايه196192

قناالعلمىمبصرمبارك محمد سيد ابتسام196193

قناالعلمىمبصرمحمد حسن محمد اسراء196194

قناالعلمىمبصرمحمد حسين محمود ايمان196195

قناالعلمىمبصرمحمد مبارك نجاح ايمان196196

قناالعلمىمبصرالاله عبد على محمد بثينه196197

قناالعلمىمبصرحسن احمد محمد جهاد196198

قناالعلمىمبصرمصطفى احمد محمود داليا196199

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد هللا عبد دينا196200

قناالعلمىمبصرمصطفى محمد رمضان رانيا196201

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد هللا عبد الباسط عبد رانيا196202

قناالعلمىمبصرحامد مصطفى على محمد رانيا196203

قناالعلمىمبصرمحمد حسن صبرى رحاب196204

قناالعلمىمبصرموسى حسن العزيز عبد رحاب196205
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ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن511دشنا/ ف

ن517دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن532دشنا/ ف

ن534دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن505دشنا/ ف

ن522دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن478دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ن403ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ن375ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف
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قناالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد مصطفى رحاب196206

قناالعلمىمبصريسن محمد يسن رنيم196207

قناالعلمىمبصرمحمد حسين اشرف رؤى196208

قناالعلمىمبصرالاله عبد حمدى محمد سلوى196209

قناالعلمىمبصرمصطفى محمد دسوقى سمر196210

قناالعلمىمبصرمصطفى احمد محمد سميه196211

قناالعلمىمبصرصابر احمد محمود سهام196212

قناالعلمىمبصرالغفار عبد الفتاح عبد رضا سهير196213

قناالعلمىمبصرمحمد حسين الفتاح عبد سهير196214

قناالعلمىمبصرمحمد احمد الكريم جاد شيماء196215

قناالعلمىمبصرالمقصود عبد حلمى شعبان شيماء196216

قناالعلمىمبصررزق محمد الحميد عبد شيماء196217

قناالعلمىمبصراحمد محمد عوض شيماء196218

قناالعلمىمبصرمحمود فاضل الصغير محمد شيماء196219

قناالعلمىمبصرالاله عبد حمدى الاله عبد صابرين196220

قناالعلمىمبصرمحمد ابراهيم على صفيه196221

قناالعلمىمبصرمحمد على محمود عفاف196222

قناالعلمىمبصرعمر الراضى عبد عيد علياء196223

قناالعلمىمبصرمحمد بكر ابو عادل غاده196224

قناالعلمىمبصرصديق طايع محمد فاطمه196225

قناالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد احمد مروه196226

قناالعلمىمبصرالمقصود عبد حلمى رجب مروه196227

قناالعلمىمبصرموسى حسن الحافظ عبد مروه196228

قناالعلمىمبصرموسى محمود صالح منار196229

قناالعلمىمبصرمحمد الراضى عبد مبارك منار196230

قناالعلمىمبصرحفنى على الناصر عبد هللا منه196231

قناالعلمىمبصرمصطفى حسين الوهاب عبد منى196232

قناالعلمىمبصربكرى احمد فوزى ميرفت196233

قناالعلمىمبصرالعبد مسعود الخالق عبد نجاه196234

قناالعلمىمبصرهاشم حسن ابراهيم نها196235

قناالعلمىمبصرحسين محمود محمد هبه196236

قناالعلمىمبصرمحمد طه ابراهيم هدى196237

قناالعلمىمبصرمصطفى على ابراهيم هدى196238

قناالعلمىمبصرالمعطى عبد الرحمن عبد احمد وفاء196239

قناالعلمىمبصرعلى صديق حسين وفاء196240

قناالعلمىمبصرمحمود عبده محمد محمود وفاء196241

قناالعلمىمبصرمحمد على محمد والء196242

قناالعلمىمبصرسالم هللا سعد محمد ياسمين196243

قناالعلمىمبصرمحمد يوسف احمد االء196244

قناالعلمىمبصرحسين جالل محمود االء196245

قناالعلمىمبصرمحمد مصطفى وليد ايار196246

قناالعلمىمبصرسليم وردانى احمد ايه196247
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ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ن398ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

راسبابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

راسبابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ن405ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ن569ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف
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قناالعلمىمبصرمصطفى احمد محمد ايه196248

قناالعلمىمبصرالسمان الباقى عبد منير بسنت196249

قناالعلمىمبصرابراهيم الشافى عبد الفتاح عبد حسناء196250

قناالعلمىمبصرمحمد الاله عبد عاطف رحاب196251

قناالعلمىمبصرمحمد ابراهيم عثمان رحاب196252

قناالعلمىمبصرالعاطى عبد العزيز عبد حسن رقيه196253

قناالعلمىمبصربخيت عرابى سعد زينب196254

قناالعلمىمبصرمحمد الدين نور اسامه ساره196255

قناالعلمىمبصرالكريم عبد مغربى حيدر شهد196256

قناالعلمىمبصرالراوى محمود رفاعى شيماء196257

قناالعلمىمبصرحسن حسنين اسامه عاليه196258

قناالعلمىمبصرالمجد ابو احمد حسين علياء196259

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد الدين عماد فاطمه196260

قناالعلمىمبصرسليم محمد الموجود عبد فريده196261

قناالعلمىمبصرعثمان الحميد عبد خالد منار196262

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد على عبده منار196263

قناالعلمىمبصرشمروخ عصر مرزوق منار196264

قناالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد احمد نادره196265

قناالعلمىمبصرحسن حميد حسن ندى196266

قناالعلمىمبصرجالل احمد محمود الشريف نرمين196267

قناالعلمىمبصراحمد على االنصارى نرمين196268

قناالعلمىمبصراحمد محمد الدين عماد نيرمين196269

قناالعلمىمبصرعبادى الغنى عبد رجب هاجر196270

قناالعلمىمبصرالوهاب عبد ظريف عصام هاجر196271

قناالعلمىمبصراحمد الصغير محمد سمير ورده196272

قناالعلمىمبصرخليل احمد صبرى والء196273

قناالعلمىمبصرابراهيم على محمد والء196274

قناالعلمىمبصرصديق سعد سعيد يارا196275

قناالعلمىمبصررمضان محمود حلمى ياسمين196276

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد احمد احسان196277

قناالعلمىمبصرحفنى الوفا ابو احمد اسماء196278

قناالعلمىمبصرفاضل احمد الحافظ عبد اسماء196279

قناالعلمىمبصرمحمد يوسف الستار عبد ايمان196280

قناالعلمىمبصرمرعى عبدلى خالد خلود196281

قناالعلمىمبصرحسن على الدين عالء خلود196282

قناالعلمىمبصراحمد محمد على خلود196283

قناالعلمىمبصرالنعيم عبد امين المنعم عبد سمر196284

قناالعلمىمبصرمحمد محمد ماهر سميه196285

قناالعلمىمبصرالعال ابو الرحمن عبد احمد ندى196286

قناالعلمىمبصراحمد محمد صفوت نغم196287

قناالعلمىمبصرعثمان حافظ الفتاح عبد نهله196288

قناالعلمىمبصرعثمان حافظ الفتاح عبد هايدى196289
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ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ن441الحلفاية/ ف

ن435الحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

راسبالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ن495الحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

متخلفالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ن491الشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

متخلفالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

متخلفالشاورية/ ف

متخلفالشاورية/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7153

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

قناالعلمىمبصرالحسن ابو عيسى كمال اروى196290

قناالعلمىمبصرعلى امبارك جهالن اسراء196291

قناالعلمىمبصرحمدان احمد حسن امل196292

قناالعلمىمبصربربرى جاد احمد امنه196293

قناالعلمىمبصرحامد محمد حسن اميره196294

قناالعلمىمبصراحمد الطيب احمد حميده196295

قناالعلمىمبصرعثمان سليمان صابر ساره196296

قناالعلمىمبصرزيد ابو مصطفى جابر صابرين196297

قناالعلمىمبصرمحمد محمود جابر مريم196298

قناالعلمىمبصرالراضى عبد محمود محمد هللا منه196299

قناالعلمىمبصرالصادق فؤاد محمود ندى196300

قناالعلمىمبصرمصطفى الراوى الناصر عبد هاجر196301

قناالعلمىمبصراسماعيل عباس الحميد عبد هند196302

قناالعلمىمبصرشحات فؤاد محمد هند196303

قناالعلمىمبصرجاد حسن هللا فرج اسراء196304

قناالعلمىمبصراحمد محمود اشرف ايه196305

قناالعلمىمبصرسعيد محمد العاطى عبد ايه196306

قناالعلمىمبصربغدادى ابراهيم محمد ايه196307

قناالعلمىمبصرحامد زغلول صالح الزهراء196308

قناالعلمىمبصربغدادى ابراهيم خليل رحمه196309

قناالعلمىمبصراحمد الصغير صالح زينب196310

قناالعلمىمبصرمرسى العزيز عبد عادل سندس196311

قناالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد حربى سهيله196312

قناالعلمىمبصرسعيد االمام عبد محمد شيماء196313

قناالعلمىمبصرالحسن ابو عباس محمد فاتن196314

قناالعلمىمبصرمحمد انور اشرف فاطمه196315

قناالعلمىمبصرخليل حسين الشكور عبد فاطمه196316

قناالعلمىمبصرحامد يوسف الحسينى مريم196317

قناالعلمىمبصرمحمد فاروق الحكيم عبد مريم196318

قناالعلمىمبصرحسن محمد حسانى منه196319

قناالعلمىمبصرعرابى رفاعى الدين نور نهله196320

قناالعلمىمبصرالاله عبد محمد جالل الهدى نور196321

قناالعلمىمبصرعبادى شيخون الرحيم عبد نورهان196322

قناالعلمىمبصرحسين ابراهيم محمد هاجر196323

قناالعلمىمبصرمحمد احمد مدحت هند196324

قناالعلمىمبصرالجليل عبد محمد محمود ابتهال196325

قناالعلمىمبصراحمد عبيد الحميد عبد اسراء196326

قناالعلمىمبصرموسى محمد محمود امانى196327

قناالعلمىمبصرحجازى العزيز عبد عربى ايه196328

قناالعلمىمبصرعلى حسانى هللا عبد دينا196329

قناالعلمىمبصرمحمد مبارك محمد راويه196330

قناالعلمىمبصرحسين الاله عبد محمد شيماء196331



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7154

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن519قـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

متخلفقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ثانقـفط/ ف

ن617قـفط/ ف

ن405قوص/ ف

ن433قوص/ ف

ثانقوص/ ف

ن417قوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ن474قوص/ ف

ثانقوص/ ف

ن427قوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ن493قوص/ ف

ن503قوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانقوص/ ف

ن482قوص/ ف

ثانقوص/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ن397بحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ن454بحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف
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قناالعلمىمبصرسيد عبيد عابدين صابرين196332

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد حسانين صفيه196333

قناالعلمىمبصرمحمد محمود سعدى غاده196334

قناالعلمىمبصرابراهيم على الجابر عبد مريم196335

قناالعلمىمبصرعلى ابراهيم على نجالء196336

قناالعلمىمبصرعبيد محمد محمود نجوى196337

قناالعلمىمبصرمصطفى مدنى بدرى هاجر196338

قناالعلمىمبصرمحمد مصطفى احمد سعيد وفاء196339

قناالعلمىمبصرعلى خليفه مهدى اشواق196340

قناالعلمىمبصربغدادى الرب جاد احمد ايمان196341

قناالعلمىمبصرعلى سعيد انور ايه196342

قناالعلمىمبصرموسى سالم عرفه دعاء196343

قناالعلمىمبصرابراهيم الوهاب عبد الناصر عبد سلمى196344

قناالعلمىمبصرموسى طايع الحى عبد شيماء196345

قناالعلمىمبصرمحفوظ محمد محمود الزهراء فاطمه196346

قناالعلمىمبصرعلى حسن محمد فاطمه196347

قناالعلمىمبصرحسين عديسى محمد مروه196348

قناالعلمىمبصرخليل عربى احمد مريم196349

قناالعلمىمبصرمأمون فخرى على نجالء196350

قناالعلمىمبصرمحمد الطاهر حجاج نسمه196351

قناالعلمىمبصرخير محمد مصطفى رمضان اسراء196352

قناالعلمىمبصرمحمد كامل محمد اسماء196353

قناالعلمىمبصرالصغير محمد احمد يوسف انوار196354

قناالعلمىمبصرحصاوى سعيد محمود ايمان196355

قناالعلمىمبصرهللا عبد محمد على بسمه196356

قناالعلمىمبصراحمد محمد الهادى عبد ريهام196357

قناالعلمىمبصرمحمد احمد يوسف سمر196358

قناالعلمىمبصراحمد محمد احمد فاطمه196359

قناالعلمىمبصرابراهيم احمد هللا عبد فاطمه196360

قناالعلمىمبصرحسين عبيد محمود مروه196361

قناالعلمىمبصرحسن على الجواد عبد منى196362

قناالعلمىمبصرمحمود على ابراهيم ندى196363

قناالعلمىمبصراحمد محمد الستار عبد ندى196364

قناالعلمىمبصرمصطفى محمد عنتر نهال196365

قناالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد ياسمين196366

قناالعلمىمبصربشير عباس جمال يسرا196367

قناالعلمىمبصريس الراضى عبد احمد اسراء196368

قناالعلمىمبصرالدسوقى تامر محمد اميمه196369

قناالعلمىمبصرمحمد يوسف الحميد عبد ايمان196370

قناالعلمىمبصرعالم محمد محمد ايمان196371

قناالعلمىمبصرالمعطى عبد مراد ابراهيم رحمه196372

قناالعلمىمبصربربرى الحكيم عبد عامر زينب196373
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ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

راسببحجازة الزهراء/ ف

متخلفبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ن367بحجازة الزهراء/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

متخلفالجمل الشيخ/ ف

متخلفالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن573السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن552السديس/ ف

ن562السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن538السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن565السديس/ ف

ن420السديس/ ف

ن432السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن443السديس/ ف

ثانالسديس/ ف

ن519.5الخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ن512.5الخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ن496.5الخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف
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قناالعلمىمبصرجابر محمود يوسف سعاد196374

قناالعلمىمبصرمحمد احمد الناصر عبد سهيله196375

قناالعلمىمبصرمحمود احمد عارف سيده196376

قناالعلمىمبصرموسى هللا عبد عبده صابرين196377

قناالعلمىمبصرمحمد خضرى مهتدى عزه196378

قناالعلمىمبصرحسين احمد حماده علياء196379

قناالعلمىمبصرحفنى المكارم ابو احمد فاطمه196380

قناالعلمىمبصرخضرى صبحى عالء فاطمه196381

قناالعلمىمبصرحامد احمد جمال مريم196382

قناالعلمىمبصرمحمد سيد الدين حسام الشيماء196383

قناالعلمىمبصرحسين على الناصر عبد الشيماء196384

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد الرحمن عبد انجى196385

قناالعلمىمبصرزيد ابو محمد اسعد اسماء196386

قناالعلمىمبصرشعبان محمد الطيب احمد االء196387

قناالعلمىمبصرمحمود السالم عبد يحيى االء196388

قناالعلمىمبصرالصاوى محمد على االء196389

قناالعلمىمبصرمحمد مبارك جمال حسناء196390

قناالعلمىمبصرعسران على رمضان خلود196391

قناالعلمىمبصرمحمد سيد محمد دعاء196392

قناالعلمىمبصرالسمان فاروق محمد رضوى196393

قناالعلمىمبصرابراهيم سيد محمد زينب196394

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد رمضان احمد سلمى196395

قناالعلمىمبصرحسن عاشور عاطف سلمى196396

قناالعلمىمبصرمصطفى عبده الحمد ابو محمد شروق196397

قناالعلمىمبصراحمد عباس اشرف فاطمه196398

قناالعلمىمبصراحمد عالم محمد فاطمه196399

قناالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد محمد مريم196400

قناالعلمىمبصرابراهيم احمد الناصر عبد منار196401

قناالعلمىمبصرسيد محمود ايمن منى196402

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد السالم عبد عاطف هاجر196403

االقصرالعلمىمبصراحمد سيد عمر احالم196404

االقصرالعلمىمبصرمحمد حسين حموده اسراء196405

االقصرالعلمىمبصرابراهيم طايع الدين بهاء اميره196406

االقصرالعلمىمبصرالنجار الهادى عبد حمدى اميره196407

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد الرسول عبد اميره196408

االقصرالعلمىمبصرابراهيم طايع عادل ايه196409

االقصرالعلمىمبصرقناوى حسين صالح دينا196410

االقصرالعلمىمبصرطايل حميد ايمن ريم196411

االقصرالعلمىمبصرالجليل عبد حجاج شعبان ضحى196412

االقصرالعلمىمبصرالطاهر محمد جمال غاده196413

االقصرالعلمىمبصرالرازق عبد الباسط عبد ابراهيم فاطمه196414

االقصرالعلمىمبصرامين حسين محمد فاطمه196415
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ثانالخطارة/ ف

ن495.5الخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ن513الخطارة/ ف

ن511الخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ن505الخطارة/ ف

ثانالنموذجى قنا/ ف

ن489النموذجى قنا/ ف

ثانالنموذجى قنا/ ف

ثانالنموذجى قنا/ ف

ثانالنموذجى قنا/ ف

ن447النموذجى قنا/ ف

ثانالنموذجى قنا/ ف

ن381النموذجى قنا/ ف

ن416النموذجى قنا/ ف

ثانالنموذجى قنا/ ف

ن421النموذجى قنا/ ف

ن586النموذجى قنا/ ف

ن474النموذجى قنا/ ف

ن481النموذجى قنا/ ف

ثانالنموذجى قنا/ ف

ن557النموذجى قنا/ ف

ثانالنموذجى قنا/ ف

ن618النموذجى قنا/ ف

ن532النموذجى قنا/ ف

ن474النموذجى قنا/ ف

ن578النموذجى قنا/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

متخلفاالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف
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االقصرالعلمىمبصرابراهيم المنعم عبد حسين مريم196416

االقصرالعلمىمبصرالصغير الرازق عبد ناصر هللا منه196417

االقصرالعلمىمبصرسيد محمود شحاته الهدى نور196418

االقصرالعلمىمبصراحمد هللا عوض الطاهر والء196419

االقصرالعلمىمبصرمصطفى النجار محمد اسماء196420

االقصرالعلمىمبصرالنجار احمد محمود رضوه196421

االقصرالعلمىمبصرحسن نوبى محمد نورا196422

االقصرالعلمىمبصرحسانين حمزه سيد هيام196423

االقصرالعلمىمبصربدوى محمد احمد هاجر196424

االقصرالعلمىمبصراحمد سليم محمد ياسمين196425

االقصرالعلمىمبصرالسعود ابو حسين الدين محى اروى196426

االقصرالعلمىمبصريوسف خليل نبوى اسراء196427

االقصرالعلمىمبصرالرب جاد احمد الستار عبد الهام196428

االقصرالعلمىمبصرمحمود احمد ابراهيم ايه196429

االقصرالعلمىمبصرالحكيم عبد احمد مهدى ايه196430

االقصرالعلمىمبصراحمد احمد سيد محمد جهاد196431

االقصرالعلمىمبصرمتولى محمد حسين ليلى196432

االقصرالعلمىمبصرالنوبى السميع عبد الناصر عبد نور196433

االقصرالعلمىمبصرالملك عبد صادق حسن والء196434

االقصرالعلمىمبصرابراهيم الدين محى حسن اسماء196435

االقصرالعلمىمبصراحمد كامل عمر حميده196436

االقصرالعلمىمبصراحمد فهيم الالهى عبد دعاء196437

االقصرالعلمىمبصرالرب جاد شبيب يوسف دنيا196438

االقصرالعلمىمبصرحسين يوسف رجب رفيده196439

االقصرالعلمىمبصرمحمود الباقى عبد محمد سها196440

االقصرالعلمىمبصرعربى سليمان الطواب ندا196441

االقصرالعلمىمبصرالعال عبد الصغير الناصر عبد هدير196442

االقصرالعلمىمبصرمحمود هللا عبد قاسم هيام196443

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد ياسر اسراء196444

االقصرالعلمىمبصرهاشم نجدى المولى جاد اسماء196445

االقصرالعلمىمبصرالظاهر عبد محمد الظاهر عبد امنيه196446

االقصرالعلمىمبصراحمد رجب احمد اميره196447

االقصرالعلمىمبصرحسانى يسين ابراهيم ايه196448

االقصرالعلمىمبصرمحمد الماجد عبد خالد ايه196449

االقصرالعلمىمبصرهللا عبد سهرى مصطفى ايه196450

االقصرالعلمىمبصراحمد الشاذلى عويس جهاد196451

االقصرالعلمىمبصراسماعيل محمد الناصر عبد سحر196452

االقصرالعلمىمبصراسماعيل احمد سيد احمد سهيله196453

االقصرالعلمىمبصرعلى محمد ربيع فوزيه196454

االقصرالعلمىمبصرحجاج الحميد عبد اشرف منار196455

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد احمد اسراء196456

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد شحات اسراء196457
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ن503االقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ن534الطود/ ف

راسبالطود/ ف

ثانالطود/ ف

ثانالطود/ ف

ثانالطود/ ف

ثانالطود/ ف

ثانالبياضية/ ف

ن460البياضية/ ف

ن392البياضية/ ف

ن435البياضية/ ف

ثانالبياضية/ ف

راسبالبياضية/ ف

ثانالبياضية/ ف

ثانالبياضية/ ف

ن486البياضية/ ف

ن588باألقصر المنشأة/ ف

ن517باألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ن599.5باألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ن599باألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ثانباألقصر المنشأة/ ف

ن577.5الطويل نجع/ ف

ن516الطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

متخلفالطويل نجع/ ف

ن504.5الطويل نجع/ ف

ن461الطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ن441الطويل نجع/ ف

ن411الطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالطويل نجع/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف
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االقصرالعلمىمبصرالصادق احمد على اسماء196458

االقصرالعلمىمبصرمحمد على محمود اسماء196459

االقصرالعلمىمبصرسيد خليفه الرحيم عبد الهام196460

االقصرالعلمىمبصرالباسط عبد محمود احمد كلثوم ام196461

االقصرالعلمىمبصرحسان محمد احمد اميره196462

االقصرالعلمىمبصرسيد حمزه على دينا196463

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد احمد رقيه196464

االقصرالعلمىمبصرمحمد كمال الدين عالء رقيه196465

االقصرالعلمىمبصرعلى احمد بدوى ريهام196466

االقصرالعلمىمبصرهللا عبد محمود محمد زينب196467

االقصرالعلمىمبصرعمر هللا عبد عمر ساره196468

االقصرالعلمىمبصرالخضرى على الرحيم عبد سحر196469

االقصرالعلمىمبصرمحمد العادلى محمود سلوى196470

االقصرالعلمىمبصرحسان محمد محمود سهيله196471

االقصرالعلمىمبصرمحمود على محمود شاديه196472

االقصرالعلمىمبصرالراوى الرحيم عبد محمد شيرين196473

االقصرالعلمىمبصرمرسى الطيب احمد محمد شيماء196474

االقصرالعلمىمبصرالباسط عبد محمود احمد فاطمه196475

االقصرالعلمىمبصرحسن طايع محمد نسمه196476

االقصرالعلمىمبصرابراهيم جابر محمد هاله196477

االقصرالعلمىمبصرقاسم محمد حسن ياسمين196478

االقصرالعلمىمبصرعمران سعيد عمران اسراء196479

االقصرالعلمىمبصرطبش سعدى محمد الشيماء196480

االقصرالعلمىمبصرالقادر عبد محمد السيد عبد ايمان196481

االقصرالعلمىمبصرحسن محمود محمد ايه196482

االقصرالعلمىمبصرالرحمن عبد حفنى الستار عبد ايه196483

االقصرالعلمىمبصرعباس االباصرى محمد صالح روان196484

االقصرالعلمىمبصرحسين حداد محمود سهيله196485

االقصرالعلمىمبصرمحمود صديق العزب شيماء196486

االقصرالعلمىمبصراسماعيل احمد اسماعيل فاتن196487

االقصرالعلمىمبصرابراهيم حسن عصمت فاطمه196488

االقصرالعلمىمبصرحراجى محمد حراجى مستوره196489

االقصرالعلمىمبصراسماعيل احمد اسماعيل نجوى196490

االقصرالعلمىمبصرالطاهر محمد احمد هاجر196491

االقصرالعلمىمبصرمتلقح زيد ابو عالم هدير196492

االقصرالعلمىمبصراحمد الحجاج ابو احمد اسراء196493

االقصرالعلمىمبصراحمد ثابت حجاج اسراء196494

االقصرالعلمىمبصرحسين محمد الرحيم عبد اسماء196495

االقصرالعلمىمبصرالنوبى محمود الحميد عبد اضواء196496

االقصرالعلمىمبصرصابر فؤاد على اميره196497

االقصرالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمود ايمان196498

االقصرالعلمىمبصراحمد حسان محمود ايمان196499
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ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

متخلفالقرنة/ ف

راسبالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

متخلفالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

متخلفحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف
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االقصرالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد بدوى ايه196500

االقصرالعلمىمبصررياض احمد على بسمه196501

االقصرالعلمىمبصرشحات يوسف عامر دنيا196502

االقصرالعلمىمبصرالقادر عبد حسن احمد رانيا196503

االقصرالعلمىمبصرمتولى حنفى نوبى رحاب196504

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمود محمد رحمه196505

االقصرالعلمىمبصرخليل حسانى الحجاج ابو ساره196506

االقصرالعلمىمبصرحميد محمد احمد سهيله196507

االقصرالعلمىمبصركسار محمود غريب عايده196508

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد محمود غاده196509

االقصرالعلمىمبصرالعزب التهامى محمد خالد فاطمه196510

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد الصبور عبد فاطمه196511

االقصرالعلمىمبصرنجدى محمد الحميد عبد نجوى196512

االقصرالعلمىمبصرعمران محمد محمود ندا196513

االقصرالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد محمد هاجر196514

االقصرالعلمىمبصراحمد العزيز عبد محمد اسراء196515

االقصرالعلمىمبصرالماجد عبد انور محمد االء196516

االقصرالعلمىمبصرالسعدى محمد السعدى اميره196517

االقصرالعلمىمبصرشحات محمود محمد ايه196518

االقصرالعلمىمبصرحسن الصادق محمد زهراء196519

االقصرالعلمىمبصرالطاهر محمد سمير سلمى196520

االقصرالعلمىمبصريوسف شمندى الرازق عبد سلمى196521

االقصرالعلمىمبصرمحمد صديق محمد مروه196522

االقصرالعلمىمبصرحسين الحميد عبد محمد نور196523

االقصرالعلمىمبصرزيدان على حسنى ياسمين196524

االقصرالعلمىمبصرمكى رضا حسان ازهار196525

االقصرالعلمىمبصراحمد الراضى عبد احمد اسراء196526

االقصرالعلمىمبصرالرب جاد سليم محمد اسراء196527

االقصرالعلمىمبصراحمد هللا عبد الموجود عبد اسراء196528

االقصرالعلمىمبصربرجاس يوسف هللا عبد اسراء196529

االقصرالعلمىمبصرحسن الغول محمود اسالم196530

االقصرالعلمىمبصرالنوبى الحميد عبد سيد اسماء196531

االقصرالعلمىمبصرمحمد حسين محمد اسماء196532

االقصرالعلمىمبصراحمد يوسف محمد ايه196533

االقصرالعلمىمبصرمحمد حسين محمد جهاد196534

االقصرالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد عرفات حسناء196535

االقصرالعلمىمبصرحسين الرحيم عبد حجاج دعاء196536

االقصرالعلمىمبصرمحمد بغدادى سيد دينا196537

االقصرالعلمىمبصربصرى شرقاوى محمد رحاب196538

االقصرالعلمىمبصرحسين رجب محمد ساره196539

االقصرالعلمىمبصرالشاطر محمد الحميد عبد سلمى196540

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمود حماده شيماء196541
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ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن618البعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

متخلفالبعيرات/ ف

متخلفالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

متخلفالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ثانالبعيرات/ ف

ن405الوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ن417الوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ن460الوابورات ارمنت/ ف

ثانالوابورات ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن532الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن491الحيط ارمنت/ ف
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االقصرالعلمىمبصرحسين الرحيم عبد رمضان مروه196542

االقصرالعلمىمبصرالعال عبد السعدى الرحمن عبد نجالء196543

االقصرالعلمىمبصرالمجد ابو محمود حماده ندى196544

االقصرالعلمىمبصرالسمان محمد الجواد عبد نسمه196545

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد الهادى عبد نهله196546

االقصرالعلمىمبصريوسف مستوفى جمال هاديه196547

االقصرالعلمىمبصرجبريل حسن جبريل هبه196548

االقصرالعلمىمبصرعلى احمد العال عبد هبه196549

االقصرالعلمىمبصراالمير الطاهر بركات هند196550

االقصرالعلمىمبصرمحمد نوبى احمد اسراء196551

االقصرالعلمىمبصراحمد حفنى النوبى اسماء196552

االقصرالعلمىمبصرالكريم عبد احمد الكريم عبد امال196553

االقصرالعلمىمبصرمحمد مكى عبده الزهراء196554

االقصرالعلمىمبصرقناوى على جابر امل196555

االقصرالعلمىمبصرالجليل عبد احمد على احالم196556

االقصرالعلمىمبصرزيد ابو الوهاب عبد جمال الزهراء196557

االقصرالعلمىمبصرالرحمن عبد مهدى الفتاح عبد اسماء196558

االقصرالعلمىمبصرعوض محمد عادل اسماء196559

االقصرالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد الصبور عبد اسراء196560

االقصرالعلمىمبصرحفنى الحداد محمد امانى196561

االقصرالعلمىمبصرالدردير محمد يوسف ايمان196562

االقصرالعلمىمبصرعلى احمد النجار بسنت196563

االقصرالعلمىمبصرحسن احمد محمد تسنيم196564

االقصرالعلمىمبصرحفنى الحداد احمد حسناء196565

االقصرالعلمىمبصرحسن رضوان الراضى عبد شيماء196566

االقصرالعلمىمبصرمحمود محمد النوبى صفاء196567

االقصرالعلمىمبصراسماعيل السيد الناصر عبد عال196568

االقصرالعلمىمبصرحسن السيد احمد منار196569

االقصرالعلمىمبصرعلى احمد هللا عبد ناديه196570

االقصرالعلمىمبصرحسنين سليم السالم عبد نسمه196571

االقصرالعلمىمبصرسالم محمد احمد فاطمه196572

االقصرالعلمىمبصربكرى امين الدوسى هاجر196573

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد المنطلب عبد هبه196574

االقصرالعلمىمبصرحسن محمد الصديق ياسمين196575

االقصرالعلمىمبصرحسن نادى جمال ايمان196576

االقصرالعلمىمبصرالغفار الظاهرعبد عبد محمد اسراء196577

االقصرالعلمىمبصراحمد العال عبد هللا عوض اسماء196578

االقصرالعلمىمبصرالضوى النبى عبد الدين بهاء االء196579

االقصرالعلمىمبصرموسى محمد صالح امنيه196580

االقصرالعلمىمبصراحمد عيد عرفه تسنيم196581

االقصرالعلمىمبصرالرازق عبد محمود السيد رحاب196582

االقصرالعلمىمبصرمحمد جالل الشاذلى رضوه196583
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ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

متخلفالمحاميد/ ف

ن437المحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ن501اسنا/ ف

راسباسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ن588اسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ن617اسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ن508اسنا/ ف
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االقصرالعلمىمبصرسالم الستار عبد هللا عبد زينب196584

االقصرالعلمىمبصرعباس الفتاح عبد الدين عالء زينب196585

االقصرالعلمىمبصرعلى سليم محمد شفاء196586

االقصرالعلمىمبصرحسن الطاهر جمعه فاطمه196587

االقصرالعلمىمبصرالنبى عبد الطاهر الناصر عبد منى196588

االقصرالعلمىمبصرقريشى باكر هوارى نيللى196589

االقصرالعلمىمبصراحمد نجار احمد اسماء196590

االقصرالعلمىمبصرطه احمد محمد ايه196591

االقصرالعلمىمبصربكرى احمد الكريم عبد بسمه196592

االقصرالعلمىمبصرهمام محمد الدين عز دينا196593

االقصرالعلمىمبصرهللا عبد محمد يحيى روان196594

االقصرالعلمىمبصرالسيد عثمان حسين ذكيه196595

االقصرالعلمىمبصرحسن حسين الدين سعد زينب196596

االقصرالعلمىمبصرمحمود محمد االمير سهيله196597

االقصرالعلمىمبصرحسن سالم عادل شيماء196598

االقصرالعلمىمبصرفريج العربى عامر صابرين196599

االقصرالعلمىمبصرحسن سالم عادل فاطمه196600

االقصرالعلمىمبصرخليل محارب منصور فاطمه196601

االقصرالعلمىمبصرالبدرى مصطفى الصبور عبد منى196602

االقصرالعلمىمبصرمحمد الراضى عبد الحجاج ابو اسماء196603

االقصرالعلمىمبصرعلى راشد يوسف اسماء196604

االقصرالعلمىمبصراحمد على راشد ايه196605

االقصرالعلمىمبصرسليم السيد الستار عبد دعاء196606

االقصرالعلمىمبصرمحمد فريد احمد زينب196607

االقصرالعلمىمبصرمحمود محمد النجار صفاء196608

االقصرالعلمىمبصرمحمد حسين محمود ندى196609

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمود شافعى هاجر196610

االقصرالعلمىمبصرعلى محمد الدين محى هاجر196611

االقصرالعلمىمبصرسليم صديق محمد محمد اسراء196612

االقصرالعلمىمبصرالرحمن عبد سليمان مصطفى اسراء196613

االقصرالعلمىمبصرحسين محمود طه احالم196614

االقصرالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد الصبور عبد اسماء196615

االقصرالعلمىمبصرعلى محمد االمير ايه196616

االقصرالعلمىمبصرمحمود احمد محمود جهاد196617

االقصرالعلمىمبصرمحمد الرازق عبد محمود جهاد196618

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد ناجح داليا196619

االقصرالعلمىمبصرمحمد المجد ابو محمد دينا196620

االقصرالعلمىمبصرمحمد الطاهر محمد يوسف رحاب196621

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمد االمير ساره196622

االقصرالعلمىمبصراحمد كامل جمال ساره196623

االقصرالعلمىمبصرعلى احمد لطفى سهيله196624

االقصرالعلمىمبصرمحمد حفنى محمد جابر سهيله196625
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ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

راسباسنا/ ف

راسبباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

راسبباالقصر رجب محمد/ ف

راسبباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ن480باالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ن448باالقصر رجب محمد/ ف

راسبباالقصر رجب محمد/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ن425طفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ن460طفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ن499طفنيس/ ف

ثاناصفون/ ف

ن601اصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف
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االقصرالعلمىمبصرحماد السيد الراضى عبد شيماء196626

االقصرالعلمىمبصرمحمد الفضل ابو احمد لمياء196627

االقصرالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد محمد ندا196628

االقصرالعلمىمبصرمدنى دوح ابو االمير نهله196629

االقصرالعلمىمبصرمحمد مصطفى احمد هاله196630

االقصرالعلمىمبصرمحمد الرازق عبد السيد هبه196631

االقصرالعلمىمبصرالرحمن عبد عمر احمد هبه196632

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد الواحد عبد هبه196633

االقصرالعلمىمبصرمحمد الصادق مصطفى هدير196634

االقصرالعلمىمبصرمتولى الغنى عبد على هيام196635

االقصرالعلمىمبصرعلى محمود محمد وفاء196636

االقصرالعلمىمبصرحسن النعيم عبد المجد ابو ياسمين196637

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم اسيا196638

االقصرالعلمىمبصرعمر البدرى محمد شعراوى االء196639

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد احمد ايه196640

االقصرالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد رمضان الزهراء196641

االقصرالعلمىمبصرصديق ربيع محمد اسراء196642

االقصرالعلمىمبصرمحمود جاد منتصر بركسام196643

االقصرالعلمىمبصراحمد بسطاوى محمد رحاب196644

االقصرالعلمىمبصراحمد الرسول عبد احمد رضا196645

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد زكى الناصر عبد ريم196646

االقصرالعلمىمبصرصالح عباس حامد شريهان196647

االقصرالعلمىمبصرمحمود محمد الرؤف عبد عبير196648

االقصرالعلمىمبصربدوى محمد محمود فاطمه196649

االقصرالعلمىمبصرالضوى البارى عبد احمد فردوس196650

االقصرالعلمىمبصرالضوى البارى عبد احمد مريم196651

االقصرالعلمىمبصرحامد بسطاوى الفتاح عبد منى196652

االقصرالعلمىمبصرسالم يحيى الرزاق عبد مى196653

االقصرالعلمىمبصرعمر البدرى محمد العابدين زين هاجر196654

االقصرالعلمىمبصريوسف السيد قناوى والء196655

االقصرالعلمىمبصرالقادر عبد طه شعبان ايه196656

االقصرالعلمىمبصرمحمود احمد محمود ايه196657

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمود محمد دعاء196658

االقصرالعلمىمبصراسماعيل المطلب عبد جابر رحمه196659

االقصرالعلمىمبصريسن محمد جمال سعيده196660

االقصرالعلمىمبصرمحمد راضى ابراهيم صابرين196661

االقصرالعلمىمبصرالضوى محمد خير فاطمه196662

االقصرالعلمىمبصرحفنى الكريم عبد جمال مروه196663

االقصرالعلمىمبصراسماعيل محمد كامل محمود والء196664

االقصرالعلمىمبصرسعد احمد جمال اسراء196665

االقصرالعلمىمبصراحمد جمعه محمود اسماء196666

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد ابراهيم اصاله196667
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مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن530اصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ن478اصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ن523اصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ن452العنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ن569العنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ن471العنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ن591باالقصر الدير/ ف

ثانباالقصر الدير/ ف

ن458باالقصر الدير/ ف

ثانباالقصر الدير/ ف

ثانباالقصر الدير/ ف

ثانباالقصر الدير/ ف

ثانباالقصر الدير/ ف

راسبباالقصر الدير/ ف

ثانباالقصر الدير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف
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االقصرالعلمىمبصررشيدى سيد عادل اميره196668

االقصرالعلمىمبصراحمد سيد محمد اميره196669

االقصرالعلمىمبصراحمد احمد سيد ابراهيم ايمان196670

االقصرالعلمىمبصرطه محمد السيد عبد ايمان196671

االقصرالعلمىمبصرمحمد البارى عبد العنين ابو رحمه196672

االقصرالعلمىمبصراحمد المجد ابو الكريم جاد زينب196673

االقصرالعلمىمبصراحمد طه سعيد زينب196674

االقصرالعلمىمبصراحمد الفراج عبد احمد ساره196675

االقصرالعلمىمبصربكر ابو محمد يوسف سمر196676

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد الدايم عبد سميه196677

االقصرالعلمىمبصرمحمود محمد جابر فاطمه196678

االقصرالعلمىمبصريوسف محمد زكريا مريم196679

االقصرالعلمىمبصرسيد احمد محمد منار196680

االقصرالعلمىمبصراحمد العال عبد الباسط عبد منى196681

االقصرالعلمىمبصرتوفيق المنعم عبد كمال منى196682

االقصرالعلمىمبصرعطيتو محمود منصور مى196683

االقصرالعلمىمبصرابراهيم محمد الرحيم عبد هاله196684

االقصرالعلمىمبصرحسن الحاكم عبد تقادم هبه196685

االقصرالعلمىمبصربكر ابو محمد سيد ورده196686

االقصرالعلمىمبصراحمد ابراهيم سعيد وفاء196687

االقصرالعلمىمبصررمضان محمود حسن اسراء196688

االقصرالعلمىمبصرهللا عبد الشافى عبد ربيع الشيماء196689

االقصرالعلمىمبصرسالم احمد الحميد عبد اميمه196690

االقصرالعلمىمبصرخليفه محمد الوفا ابو زينب196691

االقصرالعلمىمبصراحمد الحسن ابو احمد زينب196692

االقصرالعلمىمبصرسعد احمد الرضى عبد ساره196693

االقصرالعلمىمبصرمحمود احمد محمود ساره196694

االقصرالعلمىمبصرنصر احمد سيد الرازق عبد شيماء196695

االقصرالعلمىمبصرالطاهر محمد ناصر فجر196696

االقصرالعلمىمبصرامير محمد حجاجى وفاء196697

االحمر البحرالعلمىمبصرالقوى عبد اسماعيل رجب اروه196698

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمود على موسى االء196699

االحمر البحرالعلمىمبصرالهادى عبد مصباح محمد رحمه196700

االحمر البحرالعلمىمبصربيومى محروس احمد سمر196701

االحمر البحرالعلمىمبصرحسان احمد محفوظ فاطمه196702

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمود بكرى محمد محيسن مروه196703

االحمر البحرالعلمىمبصرالدايم عبد شوقى تامر مريم196704

االحمر البحرالعلمىمبصراحمد الجيد عبد فارس نوره196705

االحمر البحرالعلمىمبصرعلى سيد عربى نورهان196706

االحمر البحرالعلمىمبصرعلى محمد محمود ربيع هاجر196707

االحمر البحرالعلمىمبصراحمد الدايم عبد السمان هند196708

االحمر البحرالعلمىمبصرالقادر عبد الوهاب عبد احمد ياسمين196709
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ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ن477االمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ن529االمير/ ف

ن599االمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ن419االمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ن572االمير/ ف

ن461االمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ن513االمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ن493االمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثانزرنيخ/ ف

ن589زرنيخ/ ف

ن425زرنيخ/ ف

متخلفزرنيخ/ ف

ثانزرنيخ/ ف

ن592زرنيخ/ ف

ثانزرنيخ/ ف

ثانزرنيخ/ ف

ثانزرنيخ/ ف

ن409زرنيخ/ ف

ن443الغردقة/ ف

ن493الغردقة/ ف

ن379الغردقة/ ف

ن395الغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

راسبالغردقة/ ف

ن521الغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف

ن441الغردقة/ ف

ثانالغردقة/ ف
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االحمر البحرالعلمىمبصرالعزيز عبد المجيد عبد العزيز عبد اسماء196710

االحمر البحرالعلمىمبصرعيد الموجود عبد محمود تبارك196711

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد عطيتو احمد سميه196712

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمدين الحمد ابو محمد فاطمه196713

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمود احمد اسعد فاطمه196714

االحمر البحرالعلمىمبصرتوفيق محمد محمد فاطمه196715

االحمر البحرالعلمىمبصرموسى طاهر محمد مريم196716

االحمر البحرالعلمىمبصرالباقر محمد صبحى الستار عبد ندا196717

االحمر البحرالعلمىمبصراحمد العزيز عبد محمد اسماء196718

االحمر البحرالعلمىمبصرزيدان محمد عادل حبيبه196719

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد محمود الدين عالء علياء196720

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد محمد ميار196721

االحمر البحرالعلمىمبصربيومى محمد عنتر ندا196722

االحمر البحرالعلمىمبصرحسن محمد صبرى هللا هبه196723

االحمر البحرالعلمىمبصرمحسن حسيب عالء يارا196724

االحمر البحرالعلمىمبصرحسين ثابت رفعت اسراء196725

االحمر البحرالعلمىمبصرالراضى عبد جبريل بدوى االء196726

االحمر البحرالعلمىمبصرطالب ابو هللا وهب حسن حازم امنيه196727

االحمر البحرالعلمىمبصرالراوى حسن الناصر عبد ايمان196728

االحمر البحرالعلمىمبصرجاد على السيد محمد ايمان196729

االحمر البحرالعلمىمبصرمصطفى احمد سيد احمد ايناس196730

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد لمعى مصطفى ايه196731

االحمر البحرالعلمىمبصرمدنى حسن محمد محمود دانه196732

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمود النبى عبد عالء رحمه196733

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد هجان نصر رحمه196734

االحمر البحرالعلمىمبصررشيدى حارص عصام روان196735

االحمر البحرالعلمىمبصرعطيه ابراهيم محمد عصام روان196736

االحمر البحرالعلمىمبصرالحميد عبد اللطيف عبد احمد زينه196737

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد عوض سيد ساره196738

االحمر البحرالعلمىمبصرعيد جمعه الرحيم عبد منصور سلمى196739

االحمر البحرالعلمىمبصرحسن شرقاوى حسن سما196740

االحمر البحرالعلمىمبصرالقادر عبد محمد هريدى فاطمه196741

االحمر البحرالعلمىمبصرخليل القادر عبد محمد كريمان196742

االحمر البحرالعلمىمبصرعلى حربى احمد منار196743

االحمر البحرالعلمىمبصرعلى حسين الغنى عبد هاجر196744

االحمر البحرالعلمىمبصرابراهيم صابر محمد عصام هاجر196745

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد هالب محمد هاجر196746

االحمر البحرالعلمىمبصربركات صالح رجائى همت196747

االحمر البحرالعلمىمبصرمحمد احمد النبى عبد امنيه196748

االحمر البحرالعلمىمبصرعلى الوهاب عبد احمد فاطمه196749

االحمر البحرالعلمىمبصرصادق مصطفى مبارك هللا منه196750

االحمر البحرالعلمىمبصرحسين محمد جابر هاجر196751
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راسبالقصير/ ف

ن521القصير/ ف

ن492القصير/ ف

ن530القصير/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالشالتين/ ف

ن496النموذجى غارب/ ف

ن490.5النموذجى غارب/ ف

ن567النموذجى غارب/ ف

ن595النموذجى غارب/ ف

ن449النموذجى غارب/ ف

ن505النموذجى غارب/ ف

ن514النموذجى غارب/ ف

ن396النموذجى الغردقة/ ف

ثانالنموذجى الغردقة/ ف

ن598النموذجى الغردقة/ ف

ن441النموذجى الغردقة/ ف

ن562النموذجى الغردقة/ ف

ن591النموذجى الغردقة/ ف

ن622النموذجى الغردقة/ ف

ن570النموذجى الغردقة/ ف

ن439النموذجى الغردقة/ ف

ثانالنموذجى الغردقة/ ف

ن538النموذجى الغردقة/ ف

ن479النموذجى الغردقة/ ف

ن469النموذجى الغردقة/ ف

ن413النموذجى الغردقة/ ف

ن470النموذجى الغردقة/ ف

ن426النموذجى الغردقة/ ف

ن414النموذجى الغردقة/ ف

ن551النموذجى الغردقة/ ف

ن518النموذجى الغردقة/ ف

ثانالنموذجى الغردقة/ ف

ثانالنموذجى الغردقة/ ف

ن386النموذجى الغردقة/ ف

ثانالنموذجى الغردقة/ ف

ن522النموذجى سفاجا/ ف

ن490النموذجى سفاجا/ ف

ن524النموذجى سفاجا/ ف

ن507النموذجى سفاجا/ ف
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اسوانالعلمىمبصرهللا فرج محمود الدين حسام محمد ايه196752

اسوانالعلمىمبصرالسايح العزيز عبد اشرف اسماء196753

اسوانالعلمىمبصرالجواد عبد صادق قناوى امنيه196754

اسوانالعلمىمبصرعمر زايد محمود ايمان196755

اسوانالعلمىمبصرناصر محمد عامر بسمله196756

اسوانالعلمىمبصرالفضل ابو حمادى يحى جهاد196757

اسوانالعلمىمبصرمحمود احمد محمد دينا196758

اسوانالعلمىمبصرمحمد محمد ناجى رانيا196759

اسوانالعلمىمبصرحماده على احمد رحمه196760

اسوانالعلمىمبصرحسن عيد مدحت رحمه196761

اسوانالعلمىمبصرحسن محمد الصبور عبد زينب196762

اسوانالعلمىمبصرضوى حامد شعبان ساره196763

اسوانالعلمىمبصراحمد على مصطفى شيماء196764

اسوانالعلمىمبصرعلى محمد فهيم محمد اسامه عائشه196765

اسوانالعلمىمبصرعلى مصطفى محمد هللا منه196766

اسوانالعلمىمبصرمحمد مصطفى مجدى محمد ميار196767

اسوانالعلمىمبصرهاشم الدين محى محمد عمر نهاد196768

اسوانالعلمىمبصرالدين شرف محمد طه نورهان196769

اسوانالعلمىمبصرمرغنى سيد احمد هبه196770

اسوانالعلمىمبصرالمجيد عبد عشاوى المجيد عبد اسماء196771

اسوانالعلمىمبصرالالهى عبد حسن الالهى عبد ايه196772

اسوانالعلمىمبصرعثمان سعد عثمان جهاد196773

اسوانالعلمىمبصراحمد سنوسى صالح خديجه196774

اسوانالعلمىمبصرالسمان محمد مصطفى رحمه196775

اسوانالعلمىمبصرسالم محمد عيد ساره196776

اسوانالعلمىمبصرالنعيم عبد الوكيل عبد البديع عبد شروق196777

اسوانالعلمىمبصرالسيد زكريا رأفت شيماء196778

اسوانالعلمىمبصرناصر العزيز عبد عمران مريم196779

اسوانالعلمىمبصرالمطلب عبد العليم عبد الفتاح عبد مها196780

اسوانالعلمىمبصرهللا عبد العليم عبد المعين عبد هاجر196781

اسوانالعلمىمبصرمحمد محمود الدين سيف محمد هاجر196782

اسوانالعلمىمبصراحمد سيد اسامه اسراء196783

اسوانالعلمىمبصرحسين محمد مصطفى االء196784

اسوانالعلمىمبصرالفضيل عبد حسين عادل الشيماء196785

اسوانالعلمىمبصرمحمود ابراهيم محمود امنيه196786

اسوانالعلمىمبصرابراهيم امين محمد ايمن اميره196787

اسوانالعلمىمبصرالعظيم عبد النور العظيم عبد ايمان196788

اسوانالعلمىمبصرخيرى موسى الكريم عبد ايمان196789

اسوانالعلمىمبصرمكى احمد سيد رحيق196790

اسوانالعلمىمبصرعمر هللا عبد سمير عائشه196791

اسوانالعلمىمبصرمحمود حنفى على الزهراء فاطمه196792

اسوانالعلمىمبصرالكريم جاد ربيع محسن فاطمه196793
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ن391.5اسوان/ ف

راسباسوان/ ف

ن419.5اسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

راسباسوان/ ف

ن516اسوان/ ف

ن523اسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ن517اسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ن474اسوان/ ف

راسباسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ن400اسوان/ ف

ن409اسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

راسباسوان/ ف

ن575النموذجى اسوان/ ف

ثانالنموذجى اسوان/ ف

ثانالنموذجى اسوان/ ف

ثانالنموذجى اسوان/ ف

ن445النموذجى اسوان/ ف

ن594النموذجى اسوان/ ف

ثانالنموذجى اسوان/ ف

ن569النموذجى اسوان/ ف

ن378النموذجى اسوان/ ف

متخلفالنموذجى اسوان/ ف

ن450النموذجى اسوان/ ف

ن424النموذجى اسوان/ ف

ن454الجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ن513الجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ن509الجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ن412الجزيرة/ ف

راسبالجزيرة/ ف
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اسوانالعلمىمبصرمصطفى محمد الدين شمس محمد هللا منه196794

اسوانالعلمىمبصرالحافظ عبد فؤاد محرم مى196795

اسوانالعلمىمبصرسليم حسين منير نرمين196796

اسوانالعلمىمبصربكر ابو ابراهيم مهدى هاجر196797

اسوانالعلمىمبصرابراهيم عاشور حمدى هبه196798

اسوانالعلمىمبصرمحمد عبده الشكور عبد هند196799

اسوانالعلمىمبصرمحمد سيد اشرف اسراء196800

اسوانالعلمىمبصرمحمد كامل سيد اسراء196801

اسوانالعلمىمبصرعبده الحفيظ عبد مكرم اسراء196802

اسوانالعلمىمبصرالراضى ادم مهاجر اسراء196803

اسوانالعلمىمبصرمحمد سعيد احمد اسماء196804

اسوانالعلمىمبصرالصغير حمدتو طه الشيماء196805

اسوانالعلمىمبصرمحمد على حمدى اميره196806

اسوانالعلمىمبصراحمد حامد رمضان محمود ايه196807

اسوانالعلمىمبصراسماعيل محمد احمد ريهام196808

اسوانالعلمىمبصرهللا عبد حسين احمد سيد ساره196809

اسوانالعلمىمبصريوسف حسن نادى سعاد196810

اسوانالعلمىمبصرمحمود عباس سعيد شروق196811

اسوانالعلمىمبصرسيد محمد السميع عبد شروق196812

اسوانالعلمىمبصرطه حسن يحى شيماء196813

اسوانالعلمىمبصرصالح عوض سيد ضحى196814

اسوانالعلمىمبصرعلى ابراهيم رمضان فاطمه196815

اسوانالعلمىمبصرعلى فتحى احمد هللا منه196816

اسوانالعلمىمبصرسليم حسن محمد مهجه196817

اسوانالعلمىمبصرحامد محمود مصطفى نسمه196818

اسوانالعلمىمبصراحمد سيد حسن نفيسه196819

اسوانالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد كمال مؤمنه196820

اسوانالعلمىمبصريسن جاد احمد العزيز عبد هاجر196821

اسوانالعلمىمبصرعلى حسين مصطفى هاجر196822

اسوانالعلمىمبصرابراهيم مصطفى سيد هدير196823

اسوانالعلمىمبصرهللا عوض الرحمن عبد احمد هند196824

اسوانالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد عادل االء196825

اسوانالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد محمود ايه196826

اسوانالعلمىمبصرعلى ابراهيم احمد اسراء196827

اسوانالعلمىمبصراحمد محمود التواب عبد اسماء196828

اسوانالعلمىمبصرحميد محمود الخالق عبد اسماء196829

اسوانالعلمىمبصردرويش مصطفى جمال امنيه196830

اسوانالعلمىمبصراحمد السنوسى احمد ايمان196831

اسوانالعلمىمبصرابراهيم محمد طارق ايمان196832

اسوانالعلمىمبصرالقادر عبد جاد رشاد بسمه196833

اسوانالعلمىمبصرالضوى الراضى عبد احمد جهاد196834

اسوانالعلمىمبصرهللا عمرسعد احمد جهاد196835
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ن502الجزيرة/ ف

ن381الجزيرة/ ف

راسبالجزيرة/ ف

راسبالجزيرة/ ف

ن468الجزيرة/ ف

ن472الجزيرة/ ف

ن373دراو/ ف

ن435دراو/ ف

ن421دراو/ ف

راسبدراو/ ف

راسبدراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن457دراو/ ف

راسبدراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن448دراو/ ف

ن373دراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن519دراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن415دراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن609دراو/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن601امبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف
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اسوانالعلمىمبصرالوارث عبد محمد الدين نور جهاد196836

اسوانالعلمىمبصررفاعى سيد جمال رحاب196837

اسوانالعلمىمبصرحميد محمود الخالق عبد زينب196838

اسوانالعلمىمبصربشير المنعم عبد احمد سلمى196839

اسوانالعلمىمبصرابراهيم اللطيف عبد على سلوى196840

اسوانالعلمىمبصرمحمد شاذلى عمر سهام196841

اسوانالعلمىمبصرعلى احمد على فاطمه196842

اسوانالعلمىمبصرخميس محمد مؤمن مروه196843

اسوانالعلمىمبصرمحمد حسين النصر سيف منار196844

اسوانالعلمىمبصرالواحد عبد الرحيم عبد الحميد عبد منار196845

اسوانالعلمىمبصرسويلم عبود فتحى هللا منه196846

اسوانالعلمىمبصرابراهيم حامد فهد هللا منه196847

اسوانالعلمىمبصربدوى على محمد صالح نورهان196848

اسوانالعلمىمبصرمحمود على محمد نورهان196849

اسوانالعلمىمبصرسمان سمان محمد هاله196850

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد سيد محمد اسراء196851

اسوانالعلمىمبصرادريس محمد بشير اسيل196852

اسوانالعلمىمبصرعلى محمد حسن الرحمن عبد دينا196853

اسوانالعلمىمبصرالعنترى محمود احمد ريم196854

اسوانالعلمىمبصرعلى جاسر عنتر ساره196855

اسوانالعلمىمبصرموسى حسن سيد فايزه196856

اسوانالعلمىمبصرمحمد على محمد اسراء196857

اسوانالعلمىمبصرالوهاب عبد الجليل عبد النميرى اسماء196858

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد مصطفى اسماء196859

اسوانالعلمىمبصرعثمان على محمد خالد ايمان196860

اسوانالعلمىمبصراسماعيل حسن محمد بيان196861

اسوانالعلمىمبصرمحمد كلحى احمد جهاد196862

اسوانالعلمىمبصرعلى سليمان هللا عبد رجاء196863

اسوانالعلمىمبصرهللا عبد محرم ادريس رحمه196864

اسوانالعلمىمبصرحسن على هللا فتح زهراء196865

اسوانالعلمىمبصرعمر احمد رجب عبير196866

اسوانالعلمىمبصرخليل ابراهيم بشير فاطمه196867

اسوانالعلمىمبصرعكاشه احمد محمد فاطمه196868

اسوانالعلمىمبصرمحمد كلحى محمد فاطمه196869

اسوانالعلمىمبصرالختم سر الحميد عبد اسماعيل لؤا196870

اسوانالعلمىمبصرمحمد سيد شوقى مالك196871

اسوانالعلمىمبصراحمد العزيز عبد شعبان منار196872

اسوانالعلمىمبصرمحمد سعيد مصطفى منار196873

اسوانالعلمىمبصرجاد ابراهيم عبيد نورهان196874

اسوانالعلمىمبصرمحمود الراضى عبد ربيع هاجر196875

اسوانالعلمىمبصرخضرى حسن نادى هاجر196876

اسوانالعلمىمبصرابراهيم امين الفتاح عبد احالم196877
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ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن395امبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن426امبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن538امبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

متخلفامبو كوم/ ف

ثانامبو كوم/ ف

راسبامبو كوم/ ف

ن410النوبة نصر/ ف

ثانالنوبة نصر/ ف

ن561النوبة نصر/ ف

ن561النوبة نصر/ ف

ن522النوبة نصر/ ف

ن420النوبة نصر/ ف

ن447الدكة/ ف

ن403الدكة/ ف

راسبالدكة/ ف

ن406الدكة/ ف

ثانالدكة/ ف

ثانالدكة/ ف

ن416الدكة/ ف

ثانالدكة/ ف

ن401الدكة/ ف

ن453الدكة/ ف

ثانالدكة/ ف

ثانالدكة/ ف

ثانالدكة/ ف

ثانالدكة/ ف

ن401الدكة/ ف

ثانالدكة/ ف

راسبالدكة/ ف

ثانالدكة/ ف

راسبالدكة/ ف

ثانالدكة/ ف

ثانالرمادى/ ف
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اسوانالعلمىمبصرمصرى ابراهيم سعدى اسراء196878

اسوانالعلمىمبصراالمين هللا عبد هللا عبد اكرام196879

اسوانالعلمىمبصرعلى محمد ابراهيم جابر اميره196880

اسوانالعلمىمبصرخليل سيد محمد ابراهيم ايه196881

اسوانالعلمىمبصرامين العظيم عبد الخالق عبد جيهان196882

اسوانالعلمىمبصرمحمود الالهى عبد اشرف دعاء196883

اسوانالعلمىمبصرحسين محمد هللا عبد ريم196884

اسوانالعلمىمبصرمصطفى العال ابو فوزى زينب196885

اسوانالعلمىمبصرعمر مهلل منصور غاده196886

اسوانالعلمىمبصرمعوض احمد سيد الزهراء فاطمه196887

اسوانالعلمىمبصرعمر السيد محمد عاطف الزهراء فاطمه196888

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد سالم فاطمه196889

اسوانالعلمىمبصرعمر هللا حسب سامح مريم196890

اسوانالعلمىمبصرعلى الموجود عبد وليد هاجر196891

اسوانالعلمىمبصرسليمان محمد حامد هبه196892

اسوانالعلمىمبصريسن احمد ربيع هدى196893

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد هللا فتح وفاء196894

اسوانالعلمىمبصرجادو رمضان على ياسمين196895

اسوانالعلمىمبصرضوى الرحيم عبد شعبان اسماء196896

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد القادر عبد اسماء196897

اسوانالعلمىمبصرجمعه جاد الشاذلى االء196898

اسوانالعلمىمبصرالرازق عبد احمد الرازق عبد االء196899

اسوانالعلمىمبصرالشافى عبد عزام عادل صفيه196900

اسوانالعلمىمبصرزيد ابو محمد احمد عال196901

اسوانالعلمىمبصرحسين محمد محمود فاطمه196902

اسوانالعلمىمبصرمحمد مدنى حسن مى196903

اسوانالعلمىمبصرابراهيم جابر عثمان اسماء196904

اسوانالعلمىمبصرمحمد ماهر محمد اميره196905

اسوانالعلمىمبصركريم المطلب عبد عبده زينب196906

اسوانالعلمىمبصرالمطلب عبد الحكم عبد محمود زينب196907

اسوانالعلمىمبصريونس زيد ابو نور زينب196908

اسوانالعلمىمبصراحمد محمود مصطفى ساره196909

اسوانالعلمىمبصرمحمد ابراهيم جمال سهيله196910

اسوانالعلمىمبصرمحمد عباس بدرى ماجده196911

اسوانالعلمىمبصرمحمد محمود العال ابو منار196912

اسوانالعلمىمبصرعلى محمود حسن نسمه196913

اسوانالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد سعيد نوره196914

اسوانالعلمىمبصرعلى زناتى عويس هاجر196915

اسوانالعلمىمبصرالعزيز عبد الرازق عبد محمد هبه196916

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد كمال رحمه196917

اسوانالعلمىمبصرحسين الباسط عبد حسين زينب196918

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد هللا عبد زينب196919
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ن506الرمادى/ ف

ثانالرمادى/ ف

ثانالرمادى/ ف

ن482الرمادى/ ف

ن568الرمادى/ ف

ن387الرمادى/ ف

ثانالرمادى/ ف

ن506الرمادى/ ف

ن460الرمادى/ ف

ن442الرمادى/ ف

ن457الرمادى/ ف

ثانالرمادى/ ف

ن514الرمادى/ ف

ن477الرمادى/ ف

ثانالرمادى/ ف

ن525الرمادى/ ف

ثانالرمادى/ ف

ن604الرمادى/ ف

ثانادفو/ ف

ثانادفو/ ف

ن394ادفو/ ف

ثانادفو/ ف

ثانادفو/ ف

ثانادفو/ ف

ثانادفو/ ف

ثانادفو/ ف

ثانالصعايدة/ ف

ن512الصعايدة/ ف

ثانالصعايدة/ ف

ثانالصعايدة/ ف

ن537الصعايدة/ ف

ن523الصعايدة/ ف

ن498الصعايدة/ ف

متخلفالصعايدة/ ف

ن516الصعايدة/ ف

ن565الصعايدة/ ف

ثانالصعايدة/ ف

ن482الصعايدة/ ف

ن519الصعايدة/ ف

ن463الباسط عبد احمد الشيخ/ ف

ن495الباسط عبد احمد الشيخ/ ف

ن550الباسط عبد احمد الشيخ/ ف
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اسوانالعلمىمبصرحسن الليسى مختار زينب196920

اسوانالعلمىمبصرمحمد الستار عبد رجب غاده196921

اسوانالعلمىمبصراحمد السيد محمود مها196922

اسوانالعلمىمبصرحسين على حسين ايه196923

اسوانالعلمىمبصرحسن احمد حامد اسراء196924

اسوانالعلمىمبصراحمد حسنين اسماعيل الشيماء196925

اسوانالعلمىمبصرحسن محمود رمضان رحاب196926

اسوانالعلمىمبصرحسن سالم اسماعيل زينب196927

اسوانالعلمىمبصرحسين على بشارى زينب196928

اسوانالعلمىمبصرامين محمد حسن زينب196929

اسوانالعلمىمبصرالنادى كمال الفتاح عبد سماح196930

اسوانالعلمىمبصراحمد بدرى محمد ورده196931

اسوانالعلمىمبصرمتولى مغازى بدرى لبنى196932

اسوانالعلمىمبصرمحمود جادو يوسف مروه196933

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد صالح هاجر196934

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد عامر هاجر196935

اسوانالعلمىمبصرالهادى عبد احمد الفتاح عبد هاجر196936

اسوانالعلمىمبصرمكى احمد السالم عبد هدير196937

اسوانالعلمىمبصرحسنين احمد جابر امانى196938

اسوانالعلمىمبصرزيد ابو حسين محمد امنيه196939

اسوانالعلمىمبصرالسيد عبد محمود حسن ايمان196940

اسوانالعلمىمبصرحامد حسن على رؤى196941

اسوانالعلمىمبصرعلى الفتاح عبد لطفى زينب196942

اسوانالعلمىمبصرمحمود حسين ابراهيم ساره196943

اسوانالعلمىمبصرمحمد صالح سيد غاده196944

اسوانالعلمىمبصرسليمان محمد سالم الزهراء فاطمه196945

اسوانالعلمىمبصرقرباوى محمود احمد فاطمه196946

اسوانالعلمىمبصرالواحد عبد محمد الكريم عبد فاطمه196947

اسوانالعلمىمبصرالسيد عبد محمود على فتحيه196948

اسوانالعلمىمبصرحسين احمد على هاجر196949

اسوانالعلمىمبصرعثمان على مصطفى الشيماء196950

اسوانالعلمىمبصراحمد عبده ريان ايمان196951

اسوانالعلمىمبصرحامد محمد حسن حميده196952

اسوانالعلمىمبصرحسين احمد زيد ابو سماح196953

اسوانالعلمىمبصرحسين مصطفى صالح ملك196954

اسوانالعلمىمبصراحمد امين جابر نيره196955

اسوانالعلمىمبصراحمد محمد جمال الزهراء196956

اسوانالعلمىمبصرعلى محمد طه حماد اميره196957

اسوانالعلمىمبصراحمد طه يحيى سعاد196958

اسوانالعلمىمبصرشبيب محمد فتحى فاطمه196959

الجيزةالعلمىمبصردنيا ابو محمد سيد رمضان جهاد196960

الجيزةالعلمىمبصرحسين حسن احمد فاطمه196961
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ن590الباسط عبد احمد الشيخ/ ف

ن485الباسط عبد احمد الشيخ/ ف

ن492الباسط عبد احمد الشيخ/ ف

ن440شرق الكلح/ ف

ثانشرق الكلح/ ف

ثانشرق الكلح/ ف

ثانشرق الكلح/ ف

ن540شرق الكلح/ ف

ثانشرق الكلح/ ف

ثانشرق الكلح/ ف

راسبشرق الكلح/ ف

راسبشرق الكلح/ ف

راسبشرق الكلح/ ف

ثانشرق الكلح/ ف

راسبشرق الكلح/ ف

ن462شرق الكلح/ ف

ثانشرق الكلح/ ف

راسبشرق الكلح/ ف

ن542الرديسية/ ف

ن420الرديسية/ ف

ثانالرديسية/ ف

ثانالرديسية/ ف

ثانالرديسية/ ف

ثانالرديسية/ ف

راسبالرديسية/ ف

ن500الرديسية/ ف

ن444الرديسية/ ف

ن548الرديسية/ ف

ثانالرديسية/ ف

ن553الرديسية/ ف

ن387الطوناب/ ف

ن394الطوناب/ ف

ن480الطوناب/ ف

ن503الطوناب/ ف

ثانالطوناب/ ف

ن569الطوناب/ ف

ثانسلوا/ ف

ن466سلوا/ ف

ن512سلوا/ ف

ثانسلوا/ ف

راسبابوالنمرس/ ف

ثانالبراجيل/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرالرؤف عبد معوض رضا فاطمه196962

الجيزةالعلمىمبصرحسن الفتاح عبد محمد اسماء196963

الجيزةالعلمىمبصرالصادق احمد محمود رضيه196964

القاهرةالعلمىمبصربيومى محمد الفتاح عبد هانى ايه196965

القاهرةالعلمىمبصرسيد حسنين ممدوح محمد فاطمه196966

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد قطب محمد هللا منه196967

القاهرةالعلمىمبصرمحمد كمال خالد نورهان196968

البحيرةالعلمىمبصرالغفار عبد ربه عبد احمد على ايمان196971

البحيرةالعلمىمبصربكر على المنعم عبد ضيف هللا رحمه196972

البحيرةالعلمىمبصرسلمان سيد ايمن نورهان196973

البحيرةالعلمىمبصرصالح مصطفى السيد اشرف اشجان196974

البحيرةالعلمىمبصرالعربى محمد سعيد محمد رحمه196975

البحيرةالعلمىمبصرحموده محمد مصطفى احمد ساره196976

البحيرةالعلمىمبصرشعبان محمد سعيد فوزى ايه196977

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم طه العزيز عبد سامى هبه196978

البحيرةالعلمىمبصرالباقى عبد اللطيف عبد احمد هاله196979

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على حسن محمد ساره196980

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد سالمه هاجر196981

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود جوده محمود هللا منه196982

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد العرابى محمد حنان196983

الجيزةالعلمىمبصرالواحد عبد على السيد على ايناس196984

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد محمد رجب شيماء196985

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجاج عوض محمد يوسف طه تقى196986

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض محمد يوسف طه ابرار196987

الشيخ كفرالعلمىمبصرنصار ابراهيم اسماعيل مهدى ايه196988

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطريف ابراهيم هللا عبد خالد مروه196989

الغربيةالعلمىمبصرعلوش محمود طلبه سمير هبه196990

االقصرالعلمىمبصرخير فندى رمضان شيماء196992

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الهادى محمد السيد ايه196993

القاهرةالعلمىمبصرخليل محمد اشرف نهله196994

مطروح مرسىالعلمىمبصرامام يوسف ابراهيم حبيبه196995

اسيوطالعلمىمبصرعلى جالل الدين سعد نعمات196996

اسيوطالعلمىمبصرحسن محمد احمد صابرين196997

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد ناصر اسراء196998

الفيومالعلمىمبصراحمد بشير سالمه ياسمين196999

القاهرةالعلمىمبصرالرازق عبد زكريا هانى جويريه200001

القاهرةالعلمىمبصرالسيد متولى حمدى حبيبه200002

القاهرةالعلمىمبصرسالمه محمد على فاطمه200003

الدقهليةالعلمىمبصرفرحات هللا عبد نصر حمد اسماء200004

الدقهليةالعلمىمبصرشحاته على احمد المتولى خالد فاطمه200005

الشرقيةالعلمىمبصرالعزم ابو اسماعيل محمد رضا ساره200008

البحيرةالعلمىمبصرحلمى محمد حمدون يسريه200063
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راسبابواسماعيل صالح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

راسبعزام عبدالفتاح/ ف

ن470.5السادات عاطف/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثاندمنهور/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

متخلفالحسينية/ ف

راسبسعود جزيرة/ ف

ن518بنها/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانطامية/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

راسبالبكرى عزبة/ ف

ثاناالقصر/ ف

ن413بالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

راسبمطروح/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن479منفلوط/ ف

متخلفاخميم/ ف

ثانطامية/ ف

ن416الخيمة شبرا/ ف

ن390المرج/ ف

راسبالمرج/ ف

راسبشبراسندى/ ف

راسبالكرما ميت/ ف

راسبالقنايات/ ف

راسبابوالمطامير/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرسالمه سيد جمعه فاطمه200067

الجيزةالعلمىمبصرالعال ابو السالم عبد ناصر نورا200068

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى حسن على الشيماء200069

الجيزةالعلمىمبصرمعبد ربيع شعبان زينب200070

الدقهليةالعلمىمبصرصقر احمد السيد احمد ايه200072

الدقهليةالعلمىمبصرغانم على محمد سمير اشرف حبيبه200074

الغربيةالعلمىمبصررمضان ابو المحمدى محمود نورهان200076

المنياالعلمىمبصرابراهيم على ذكريا هاجر200077

القليوبيةالعلمىمبصراسماعيل محمد عادل فاطمه200078

البحيرةالعلمىمبصرسعد احمد منصور عادل رشا200079

البحيرةالعلمىمبصرصبره محمود محمد محسن مروه200080

القاهرةالعلمىمبصرالوصيفى محمد هاشم احمد ايمان200081

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى حسين ابراهيم ابراهيم وفاء200082

القاهرةالعلمىمبصرمسعود محمد محمد مهران خالد مريم200083

القاهرةالعلمىمبصرمحمود صالح ثروت اسراء201001

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد حسين يونس اسراء201002

القاهرةالعلمىمبصرمرسى مغاورى عباس الشيماء201003

القاهرةالعلمىمبصرالدين نصر كامل محمد ايه201004

القاهرةالعلمىمبصرالمجيد عبد العوضى محمود رقيه201005

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى محمد حمدى علياء201006

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى حسنين محمد ضحى201007

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد صالح سيد مروه201008

القاهرةالعلمىمبصرمحمد جميل محمود منار201009

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سيد اشرف فاطمه201010

القاهرةالعلمىمبصرعطيه الرحمن عبد يحيى هاجر201011

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فتحى جمال اسراء201012

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد اسامه اسماء201013

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد العال عبد ايه201014

القاهرةالعلمىمبصرالغنى عبد السيد الفتاح عبد ساره201015

القاهرةالعلمىمبصرزاهر السيد احمد سندس201016

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى الرحمن عبد على شروق201017

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد محمود احمد نعمه201018

القاهرةالعلمىمبصرعويس هللا عبد حسن هاجر201019

القاهرةالعلمىمبصرعمر جمعه ابراهيم هدى201020

القاهرةالعلمىمبصرمرسى محمد مرسى طه هدى201021

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد محمد ايمان201022

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد خليفه سامح رفيده201023

القاهرةالعلمىمبصرحسين ابراهيم نبيل رقيه201024

القاهرةالعلمىمبصرالصاوى محمد اشرف ريتال201025

القاهرةالعلمىمبصرحامد محمد سيد سلمى201026

القاهرةالعلمىمبصرالمطلب عبد مصطفى جمال سميه201027

القاهرةالعلمىمبصرفرحان فرحان حسن اسراء201028



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7188

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ن440العمرانية/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالوراق/ ف

راسبالوراق/ ف

راسبالمنصورة/ ف

راسبالجمالية/ ف

ن604تراب صفط/ ف

ثانالمنيا/ ف

راسبقليوب/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

راسببالقاهرة السالم/ ف

ن602النموذجى عمر/ ف

راسبالخاص المشرق الغد/ ف

ن325محمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن401محمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

ن333محمود عبدالحليم/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن393الدين محى فؤاد/ ف

ن374الدين محى فؤاد/ ف

ن392الدين محى فؤاد/ ف

ن392الدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن455الدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ن340الدين محى فؤاد/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرسيد مدنى حسين اسراء201029

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الرءوف عبد حسن رحاب201030

القاهرةالعلمىمبصرفرحان فرحان حسن ساره201031

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد حسن مروه201032

القاهرةالعلمىمبصرالظاهر عبد طه الكريم عبد مروه201033

القاهرةالعلمىمبصرمطاوع على اشرف نورهان201034

القاهرةالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد عالء ايه201035

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد متولى عادل ياسمين201036

القاهرةالعلمىمبصرعلى سعد الدين حسام زينب201037

القاهرةالعلمىمبصرفارس ابراهيم محمد اسراء201038

القاهرةالعلمىمبصراحمد احمد خالد اسماء201039

القاهرةالعلمىمبصرعويس محمد مصطفى دنيا201040

القاهرةالعلمىمبصرالسيد ابو سعد رمضان رقيه201041

القاهرةالعلمىمبصرزهران ولعان اشرف ريم201042

القاهرةالعلمىمبصرالسيد سعيد احمد زينب201043

القاهرةالعلمىمبصرالمقصود عبد مختار المقصود عبد ايه201044

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد حلمى محمد فاطمه201045

القاهرةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد رمضان مريم201046

القاهرةالعلمىمبصراحمد المقصود عبد اشرف عزه201047

القاهرةالعلمىمبصرالجارحى المنعم عبد الوهاب عبد مدحت سهيله201048

القاهرةالعلمىمبصرمحمود حسانين السيد سلمى201049

القاهرةالعلمىمبصرمحمود العظيم عبد محمود محمد مريم201050

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد عصام حنين201051

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق احمد مصطفى عماد اسراء201052

القاهرةالعلمىمبصراحمد حلمى احمد انعام201053

القاهرةالعلمىمبصرصالح سعيد صالح حبيبه201054

القاهرةالعلمىمبصرصادق يوسف حسن سمر201055

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل سعيد رضا عزه201056

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حامد رضا مريم201057

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد جمعه سامى سهر201058

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على طارق سلمى201059

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد محمد عائشه201060

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد محمد هاجر201061

القاهرةالعلمىمبصرعلى المنعم عبد ياسر يمنى201062

القاهرةالعلمىمبصرالعال ابو محمد جمعه فاطمه201063

القاهرةالعلمىمبصرهللا عطا معوض ربيع هللا هبه201064

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد رمضان عادل ايه201065

القاهرةالعلمىمبصرالسيد متولى سيد بسنت201066

القاهرةالعلمىمبصرموسى برعى محمد اسراء201067

القاهرةالعلمىمبصرامين ماهر سماح تغريد201068

القاهرةالعلمىمبصرالسيد الوهاب عبد فتحى مريم201069

القاهرةالعلمىمبصرمهنى امين حمدى ايه201070
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ثانالخيمة شبرا/ ف

ن371الخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن384الخيمة شبرا/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ن439.5الرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

ن343حلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ثانالخاص الصفا/ ف

ن356الخاص الصفا/ ف

ثانالخاص الصفا/ ف

ثانالخاص وااليمان العلم/ ف

ثانالبساتين/ ف

راسبالبساتين/ ف

راسبالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

راسبالبساتين/ ف

راسبالعباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

راسبالعباسية/ ف

راسبالعباسية/ ف

راسبالعباسية/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرخليل احمد عالء فاطمه201071

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسين خالد حبيبه201072

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل فاوى مصطفى اسراء201073

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد سعيد محمد سلمى201074

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد العزيز عبد احمد مريم201075

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العليم عبد منتصر مريم201076

القاهرةالعلمىمبصرالمجد ابو محمد محمد هاجر201077

القاهرةالعلمىمبصرحسن يوسف محمد رضا االء201078

القاهرةالعلمىمبصرفرج محمود تامر تغريد201079

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فوزى محمد حسنيه201080

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم جابر سعد ساره201081

القاهرةالعلمىمبصرامين سعودى الناصر عبد سميه201082

القاهرةالعلمىمبصرالزينى محمد الحليم عبد عماد فاطمه201083

القاهرةالعلمىمبصرقبيص احمد العال عبد ايه201084

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم السيد احمد محمد الزهراء فاطمه201085

القاهرةالعلمىمبصرالسيد سامى محمد طاهر امنيه201086

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد على ايمان201087

القاهرةالعلمىمبصرجامع قاصد لطفى الناصر عبد اميره201088

القاهرةالعلمىمبصرالوهاب عبد عبده محمد تسنيم201089

القاهرةالعلمىمبصرالقادر عبد زكى خالد جهاد201090

القاهرةالعلمىمبصرعلى ابراهيم مصطفى حفصه201091

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد احمد حماده صفاء201092

القاهرةالعلمىمبصرمحمد شعبان محمد فاطمه201093

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد ابراهيم مجدى قدريه201094

القاهرةالعلمىمبصرزغلول سعد جوده حسن مريم201095

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد على محمد وفاء201096

القاهرةالعلمىمبصراحمد حسين على اسراء201097

القاهرةالعلمىمبصرحسين سعد سليم حافصه201098

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد النبى عبد حمدى عائشه201099

القاهرةالعلمىمبصرحسين الحميد عبد احمد علياء201100

القاهرةالعلمىمبصرالحليم عبد محمود محمد فاطمه201101

القاهرةالعلمىمبصرالعال ابو احمد سمير ليلى201102

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد السالم عبد الدين عماد مريم201103

القاهرةالعلمىمبصرسليم امين محمد نزيهه201104

القاهرةالعلمىمبصريسرى محمد امير فاطمه201105

القاهرةالعلمىمبصرحسن محمد فارح سميه201106

القاهرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد اسماعيل ساره201107

القاهرةالعلمىمبصرمحمود ذاكر جمال مريم201108

القاهرةالعلمىمبصرعلى السيد محمود اسراء201109

القاهرةالعلمىمبصرعجور احمد ابراهيم افنان201110

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فؤاد حسين ايمان201111

القاهرةالعلمىمبصررجب روبى مصطفى رانيا201112
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راسبالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

راسببالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

ن358بالقاهرة المطرية/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن334المتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ن534المتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ن479المرج/ ف

ن464المرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

راسبالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

راسبالنموذجى العبور/ ف

راسبالنموذجى العبور/ ف

ثانالخاص االزهر طالئع/ ف

ن365الخاص االزهر طالئع/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

راسبالليبى احمد/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرالنصر ابو محمد سامى رحمه201113

القاهرةالعلمىمبصرمحمد رأفت الدين عصام رحمه201114

القاهرةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد على رقيه201115

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد يوسف حمدى محمد ساره201116

القاهرةالعلمىمبصرمحمود خلف محروس سماء201117

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم احمد سيد شيماء201118

القاهرةالعلمىمبصراحمد السيد محمد عائشه201119

القاهرةالعلمىمبصرمعداوى المعبود عبد محمد فاطمه201120

القاهرةالعلمىمبصرادريس محمد القرنين ذو ساره201121

القاهرةالعلمىمبصرعلى حسن هشام رنا201123

القاهرةالعلمىمبصربدوى المحاسن ابو محمود شروق201124

القاهرةالعلمىمبصرحسن مصطفى حسن منه201125

القاهرةالعلمىمبصربديع صديق محمد مريم201126

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد يحيى محمد مريم201127

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد هشام هبه201128

القاهرةالعلمىمبصرالرازق عبد يونس رمضان اسماء201129

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم مغربى سيد ايه201130

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود شريف رباب201131

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى فؤاد يونس خالد شيماء201132

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد حسام نورا201133

القاهرةالعلمىمبصرغانم سيد رمضان نورهان201134

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد احمد الدين حسام هاجر201135

القاهرةالعلمىمبصربيومى هللا عبد محسن هاله201136

القاهرةالعلمىمبصرعيد صبحى رمضان رحمه201137

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الحفيظ عبد ابراهيم مى201138

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عيد عمرو اروى201139

القاهرةالعلمىمبصرعبده محمد عمرو اسراء201140

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد ماهر محمد ايه201141

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد محمد تقى201142

القاهرةالعلمىمبصرالصغير عبده تامر خلود201143

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد سمير رحمه201144

القاهرةالعلمىمبصرخليفه محمد مأمون ابراهيم سهيله201145

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على الحميد عبد عصام ضحى201146

القاهرةالعلمىمبصرهالل محمد محمد فاطمه201147

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد منصور حمدى مريم201148

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد صالح فؤاد مريم201149

القاهرةالعلمىمبصرسيد كمال ابراهيم هاجر201150

القاهرةالعلمىمبصرمحمد على محمود انشاد201151

القاهرةالعلمىمبصرشحاته سيد محمد ايمان201152

القاهرةالعلمىمبصرعرمان وليد سامر ريم201153

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم محمود مخلوف زهراء201154

القاهرةالعلمىمبصرالدسوقى ابراهيم سيد اسراء201155
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ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن368النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ن382النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن343.5السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

راسبالسادات عاطف/ ف

راسبالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

راسبالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ن430النموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى راشد السلطان/ ف

ثانالنموذجى راشد السلطان/ ف

ثانالنموذجى راشد السلطان/ ف

ن360النموذجى راشد السلطان/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرالتواب عبد محمد الفتوح ابو اميره201156

القاهرةالعلمىمبصرحنفى الدين نصر محمد تسنيم201157

القاهرةالعلمىمبصرالسيد احمد اشرف سلمى201158

القاهرةالعلمىمبصرالمتولى على اشرف انجى201159

القاهرةالعلمىمبصرالحمدى فيصل اشواق201160

القاهرةالعلمىمبصرالمنعم عبد اسماعيل محمد مريم201161

القاهرةالعلمىمبصررمضان الحميد عبد محمد نوال201162

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد احمد عماد هاجر201163

القاهرةالعلمىمبصرنشأت فؤاد محمد هند201164

القاهرةالعلمىمبصرصدقى اسماعيل خالد فاطمه201165

القاهرةالعلمىمبصرمكى احمد شعبان فاطمه201166

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد طلعت الحميد عبد مريم201167

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد احمد مها201168

القاهرةالعلمىمبصرمحمد عالم محمد هللا هبه201169

القاهرةالعلمىمبصراحمد السيد احمد اسماء201170

القاهرةالعلمىمبصرشحاته كمال اشرف ريهام201171

القاهرةالعلمىمبصراحمد زكى محمد سلمى201172

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فهمى خالد شيماء201173

القاهرةالعلمىمبصرالسيد احمد اسامه مريم201174

القاهرةالعلمىمبصرمحمود حنفى محمد منار201175

القاهرةالعلمىمبصرالدين نور محمود العاطى عبد نهله201176

القاهرةالعلمىمبصرحسان شيخ بشير خديجه201177

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمود احمد سهيله201178

القاهرةالعلمىمبصرالسيد فوزى الدين حسام الزهراء فاطمه201179

القاهرةالعلمىمبصراحمد رزق محمد حبيبه201180

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد الغفار عبد حازم تقى201181

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمود على ساره201182

القاهرةالعلمىمبصرحسين منصور احمد سهيله201183

القاهرةالعلمىمبصرشافعى عبده ايمن اسماء201184

القاهرةالعلمىمبصرذكى محمد صفوت اسيه201185

القاهرةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد احمد االء201186

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد سيد االء201187

القاهرةالعلمىمبصرخليل الفتاح عبد محمد االء201188

القاهرةالعلمىمبصرمحمد سليمان المحسن عبد ايه201189

القاهرةالعلمىمبصرالحافظ عبد العزيز عبد سامى خديجه201190

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم مكى محمد الدين محى روضه201191

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم حسن على زينب201192

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد حاتم سلمى201193

القاهرةالعلمىمبصرهريدى عجمى صبرى صابرين201194

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فاروق القادر عبد عائشه201195

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فتحى محمد نور ماهى201196

القاهرةالعلمىمبصرمحمد نظير سيد مريم201197
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ن436.5النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

راسبالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ن379النموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن397النموذجى طنطاوى سيد/ ف

راسبالنموذجى طنطاوى سيد/ ف

ن354.5النموذجى طنطاوى سيد/ ف

ثانالنموذجى الشروق/ ف

راسبالنموذجى الشروق/ ف

راسبالنموذجى الشروق/ ف

ثانالنموذجى الشروق/ ف

راسبالنموذجى الشروق/ ف

راسببالقاهرة بدر/ ف

راسببالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

ثانبالقاهرة بدر/ ف

راسببالقاهرة بدر/ ف

راسببالقاهرة بدر/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف

ن396الخاص البخارى/ ف

ن375الخاص الكمال/ ف

راسبالخاص الكمال/ ف

ن424الخاص الكمال/ ف

ن358الخاص الكمال/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن357.5المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن386.5المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن552المعادى/ ف

ن352المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن330المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرعبده احمد السيد الحميد عبد هاجر201198

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فاروق القادر عبد هند201199

القاهرةالعلمىمبصرحسن فوزى الباسط عبد خالد اسراء201200

القاهرةالعلمىمبصرشلبى مصطفى احمد رحمه201201

القاهرةالعلمىمبصرعوض محمد سيد عائشه201202

القاهرةالعلمىمبصرالعال ابو على الدين حسام عزه201203

القاهرةالعلمىمبصرالمقصود عبد احمد زكريا فاطمه201204

القاهرةالعلمىمبصرياسين موسى محمد هللا منه201205

القاهرةالعلمىمبصرالذاكر احمد مسعد فادى ندى201206

القاهرةالعلمىمبصرقناوى احمد خالد هاجر201207

القاهرةالعلمىمبصرعلى احمد رأفت هدى201208

القاهرةالعلمىمبصرالسيد المجيد عبد العز ابو هشام هدير201209

القاهرةالعلمىمبصرخليفه محمد امين طاهر اروه201210

القاهرةالعلمىمبصرحمدان حليم جمال امنيه201211

القاهرةالعلمىمبصراحمد حمدى الدين نصر خلود201212

القاهرةالعلمىمبصرعويس هللا عبد شعبان سميه201213

القاهرةالعلمىمبصراحمد فؤاد محمد فاطمه201214

القاهرةالعلمىمبصريوسف محمود يوسف مريم201215

القاهرةالعلمىمبصرالحكيم عبد عراقى على نها201216

القاهرةالعلمىمبصرغريب شعبان غريب مريم201217

القاهرةالعلمىمبصرصالح احمد الدين قمر فرج هاجر201218

القاهرةالعلمىمبصرالدواش السيد سعد السيد اسراء201219

القاهرةالعلمىمبصرمحمود احمد ايهاب اسراء201220

القاهرةالعلمىمبصرالطاهر خيرى رمضان اسراء201221

القاهرةالعلمىمبصرعلى ابراهيم محمد هشام جنه201222

القاهرةالعلمىمبصرقوت بكر العابدين زين خلود201223

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد فاروق احمد سيد اشرقت201224

القاهرةالعلمىمبصرمحمد صابر احمد حبيبه201225

القاهرةالعلمىمبصرمحمود فرج محمود خديجه201226

القاهرةالعلمىمبصرعلى عويس يوسف ممدوح مريم201227

القاهرةالعلمىمبصرحزين محمد العزيز عبد صالح دعاء201228

القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد محمد زينب201229

القاهرةالعلمىمبصرجعفر الفتاح عبد صبرى سلمى201230

القاهرةالعلمىمبصرالجمل محمد العزيز عبد جمال فاطمه201231

القليوبيةالعلمىمبصرربه عبد محمد ربه عبد محمد ميار201232

القليوبيةالعلمىمبصرزغلول غريب الفتاح عبد محمد ضحى201233

القليوبيةالعلمىمبصرالخولى السيد محمد الفتاح عبد والء201234

القليوبيةالعلمىمبصركريم محمد حسين صابر صباح201235

القليوبيةالعلمىمبصرسليمان محمد حسن احمد هبه201236

القليوبيةالعلمىمبصرجعفر احمد الجواد عبد اشرف االء201237

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد سامى هللا عبد ياسمين201238

القليوبيةالعلمىمبصرطبل ابو عباس احمد دنيا201239



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7198

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

راسبالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

راسبالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن335.5النموذجى المعادى/ ف

ن594النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن626النموذجى المعادى/ ف

ثانالنموذجى المعادى/ ف

ن354النموذجى المعادى/ ف

ثانالهدى/ ف

ثانالهدى/ ف

ن439الهدى/ ف

ن357.5الهدى/ ف

ن576الهدى/ ف

ثانالهدى/ ف

ن333.5الهدى/ ف

ثانحلوان/ ف

ثانحلوان/ ف

ثانالنموذجى حلوان/ ف

ثانالنموذجى حلوان/ ف

ن349النموذجى حلوان/ ف

ن362النموذجى حلوان/ ف

ن384النموذجى حلوان/ ف

ن344مايو15/ ف

ن536مايو15/ ف

ثانمايو15/ ف

راسبمايو15/ ف

ن485النموذجى مايو15/ ف

ن429النموذجى مايو15/ ف

ن399النموذجى مايو15/ ف

ن366النموذجى مايو15/ ف

ن524دملو/ ف

ثانطحلة/ ف

ثانطحلة/ ف

ن394عطاهلل كفر/ ف

ن419عطاهلل كفر/ ف

ن494شكر كفر/ ف

ن381رجب كفر/ ف

ثانطوخ/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصرعمران محمد حسن محمد سماء201240

القليوبيةالعلمىمبصرالشيخ ابراهيم على الفتاح عبد امل201241

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد فاطمه201242

القليوبيةالعلمىمبصرالجواد عبد ابراهيم الجواد عبد االء201243

القليوبيةالعلمىمبصرالجمل عمر محمد اسراء201244

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى محمد سعيد الرحمن عبد روميساء201245

القليوبيةالعلمىمبصرحماد شديد نجاح الدسوقى ابراهيم مريم201246

القليوبيةالعلمىمبصرالديب على الرحمن عبد اشهب غاده201247

القليوبيةالعلمىمبصرزايد عرفه محمد ندى201248

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد على كمال عادل اسماء201249

القليوبيةالعلمىمبصرشعالن على احمد محمود اسمهان201250

القليوبيةالعلمىمبصرالنور فج المحسن عبد نجيب محمد مدحت امنيه201251

القليوبيةالعلمىمبصرهللا حسب العزيز عبد طوخى محمد ايمان201252

القليوبيةالعلمىمبصرشحاته حسانين ابراهيم احمد صابرين201253

القليوبيةالعلمىمبصرهللا حسب ابراهيم السيد عماره رضا ياسمين201254

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم جمال العظيم عبد ريم201255

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم خليل الحميد عبد زينب201256

القليوبيةالعلمىمبصرفايد محمد المحسن عبد محمد ساره201257

القليوبيةالعلمىمبصرعثمان حسن محمد محروس اسراء201258

القليوبيةالعلمىمبصرسعد حسن على الفتوح ابو محمد اسراء201259

القليوبيةالعلمىمبصرغيطاس عفيفى فهمى حمدى االء201260

القليوبيةالعلمىمبصرسعد حسن على الشكور عبد احمد ايه201261

القليوبيةالعلمىمبصرعيسى ابراهيم محمد الرحمن عبد ايه201262

القليوبيةالعلمىمبصرالبرناوى عليوه العزيز عبد طارق دعاء201263

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد احمد رانيا201264

القليوبيةالعلمىمبصرنايل حسن سعيد المؤمن عبد ساره201265

القليوبيةالعلمىمبصردياب محمد محمود امير نورهان201266

القليوبيةالعلمىمبصرالهادى عبد محمود هللا عبد منير االء201267

القليوبيةالعلمىمبصربرى بيومى محمود حسام اسراء201268

القليوبيةالعلمىمبصرالبيشى بدر حافظ رضا اسراء201269

القليوبيةالعلمىمبصرالجليل عبد انور محمد امل201270

القليوبيةالعلمىمبصرالدين عز امام هللا عبد الدين خير ايمان201271

القليوبيةالعلمىمبصرنوار درويش مصطفى ممدوح ساره201272

القليوبيةالعلمىمبصرعرابى الرحمن عبد سالمه خالد عفاف201273

القليوبيةالعلمىمبصراالسمر حسانين جمعه ناجح مايسه201274

القليوبيةالعلمىمبصردياب على فتحى هللا منه201275

القليوبيةالعلمىمبصرسنجر ابراهيم احمد سالمه نجات201276

القليوبيةالعلمىمبصرالكمار احمد عباس عماد هاجر201277

القليوبيةالعلمىمبصرعفيفى السيد عواد صابر ياسمين201278

القليوبيةالعلمىمبصرعمر محمد عمر السيد سماح201279

القليوبيةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد الحليم عبد النبى عبد هاجر201280

القليوبيةالعلمىمبصرالقرش سويلم مصطفى حسينى السيد رحمه201281
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ثانطوخ/ ف

راسبالنخله كفر/ ف

ثانبلتان/ ف

ن501قها/ ف

ن509قها/ ف

ثانقها/ ف

ن417قها/ ف

ن483العمار/ ف

ثانالعمار/ ف

راسببالقليوبية الدير/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ن325بالقليوبية الدير/ ف

راسببالقليوبية الدير/ ف

راسببالقليوبية الدير/ ف

راسببالقليوبية الدير/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

راسبالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن354القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن393القناطر شبين/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن391طحانوب/ ف

ن465طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن356طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

ن386طحانوب/ ف

ن580طحانوب/ ف

ن403طحانوب/ ف

ن381طحانوب/ ف

ن415طحانوب/ ف

ثانطحانوب/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

راسببحيرى بدوى/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصرهللا عبد عطيه محمد عطيه اسراء201282

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد اسراء201283

القليوبيةالعلمىمبصرالسرياقوس محمد محمد سيد اسماء201284

القليوبيةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد سالم ايمان201285

القليوبيةالعلمىمبصرالفرماوى احمد سيد محمد طارق ايمان201286

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم سيد شحته سيد مريم201287

القليوبيةالعلمىمبصرالشاذلى جاد جاد جمال هللا منه201288

القليوبيةالعلمىمبصرجامع قاصد لطفى عثمان اسراء201289

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد الهادى محمد ناصر اسراء201290

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد احمد السيد اسماء201291

القليوبيةالعلمىمبصرمخيمر سيد سعيد اشرف امل201292

القليوبيةالعلمىمبصربكر ابو العزيز عبد كرم امنيه201293

القليوبيةالعلمىمبصرالحليم عبد عربى ايمن اميره201294

القليوبيةالعلمىمبصرفرج محمد محمد نصر ايه201295

القليوبيةالعلمىمبصرالفضيل عبد معوض سيد ايمان201296

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد السيد رحاب201297

القليوبيةالعلمىمبصرحسين خليل احمد ساره201298

القليوبيةالعلمىمبصرعلى عباس محمود فلاير201299

القليوبيةالعلمىمبصرجامع قاصد لطفى حسانين منار201300

القليوبيةالعلمىمبصرعيد سالم محمد خالد هللا منه201301

القليوبيةالعلمىمبصرعويس صبرى محمد ندى201302

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد السيد سعيد هاجر201303

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد سيد هاجر201304

القليوبيةالعلمىمبصرالملط الرازق عبد محمد احمد اسراء201305

القليوبيةالعلمىمبصرشعالن العال عبد احمد سعيد امينه201306

القليوبيةالعلمىمبصرجعفر ابراهيم محمد محمد ايه201307

القليوبيةالعلمىمبصرعزب ابراهيم السيد خالد خديجه201308

القليوبيةالعلمىمبصرسالم دسوقى السيد اشرف ساره201309

القليوبيةالعلمىمبصرحجاب ابراهيم شحته سعيد مى201310

القليوبيةالعلمىمبصرعويس الخالق عبد محمد ناصر هاجر201311

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد حسن حسن اسماء201312

القليوبيةالعلمىمبصرمنصور احمد منصور محمد اسماء201313

القليوبيةالعلمىمبصرشديد احمد سيد الهادى عبد امل201314

القليوبيةالعلمىمبصرداود احمد المنعم عبد سالمه ايمان201315

القليوبيةالعلمىمبصرحافظ حليم زكى اكرام جهاد201316

القليوبيةالعلمىمبصرليله ابو الحميد عبد سالم سيد هللا منه201317

القليوبيةالعلمىمبصرسالم المقصود عبد اشرف ايمان201318

القليوبيةالعلمىمبصرمعن احمد ابراهيم رمضان عبير201319

القليوبيةالعلمىمبصرصديق محمد حسين تامر ناهد201320

المنوفيةالعلمىمبصرتاباو ماكابادو وهاب الطحطاوى ارتضاء201321

المنوفيةالعلمىمبصرمره الحميد عبد وهبه تغريد201322

المنوفيةالعلمىمبصرمصرى دياب نبوى محمد عال201323
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راسبالخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

راسبالخانكة/ ف

راسبالخانكة/ ف

راسبالخانكة/ ف

راسبالخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

راسبابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ثانابوزعبل/ ف

ن440ابوزعبل/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

راسبالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

راسبقليوب/ ف

ن369قليوب/ ف

ن447قليوب/ ف

راسبالكوم شبين/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

ثانالكوم شبين/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرالدهب ابو رشاد محمد محمد مريم201324

المنوفيةالعلمىمبصرعلى شبل على الدين بهاء تسنيم201325

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد على محمد انور سماح201326

المنوفيةالعلمىمبصررمضان الهادى عبد الفتاح عبد احمد شروق201327

المنوفيةالعلمىمبصرالصعيدى محمد الحميد عبد دنيا201328

المنوفيةالعلمىمبصرالدين شمس اسماعيل رزق ابراهيم ماجده201329

المنوفيةالعلمىمبصرنجم احمد طه انور افنان201330

المنوفيةالعلمىمبصرسليمان محمد المجيد عبد سعد هاجر201331

المنوفيةالعلمىمبصرالمراسى الحميد عبد السيد اشرف اسراء201332

المنوفيةالعلمىمبصرقرقش بسيونى الستار عبد يسرى اسراء201333

المنوفيةالعلمىمبصرحماد محمد العظيم عبد حاتم االء201334

المنوفيةالعلمىمبصرالرحيم عبد السيد طارق دعاء201335

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد رضا فهمى سعيد اسماء201336

المنوفيةالعلمىمبصراحمد عنتر فارس ايمن ايه201337

المنوفيةالعلمىمبصرشاهين على هللا عبد محمد رحاب201338

المنوفيةالعلمىمبصرجادو الدسوقى فكرى مجدى منى201339

المنوفيةالعلمىمبصرالحميد عبد يوسف رمضان مها201340

المنوفيةالعلمىمبصراللطيف عبد سالم ابراهيم اسماء201341

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم محمد الهادى عبد اشواق201342

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد يوسف التواب عبد محمد دنيا201343

المنوفيةالعلمىمبصرمختار الظاهر عبد اشرف ميسره201344

المنوفيةالعلمىمبصرفرج العال عبد فرج نورهان201345

المنوفيةالعلمىمبصرندا بيومى العليم عبد انور عائشه201346

المنوفيةالعلمىمبصرالبدوى صابر احمد سيد اسراء201347

المنوفيةالعلمىمبصرشلبى العليم عبد المعطى عبد مريم201348

المنوفيةالعلمىمبصرعلى ابو محمود مصطفى هاله201349

المنوفيةالعلمىمبصرجمعه السيد رمضان هبه201350

المنوفيةالعلمىمبصرموسى محمد ابراهيم ايمان201351

المنوفيةالعلمىمبصرالشعشاعى السيد محمود عادل الزهراء فاطمه201352

المنوفيةالعلمىمبصرالزغبى حداد محمد اهداء201353

المنوفيةالعلمىمبصررزق حميده السيد بسمه201354

المنوفيةالعلمىمبصرسليمان ابو سليمان مأمون ريهام201355

المنوفيةالعلمىمبصربسيونى العاطى عبد محمد خلود201356

المنوفيةالعلمىمبصرسليمان هللا عطا محمد تسنيم201358

المنوفيةالعلمىمبصرسالم العزيز عبد السيد اميره201359

المنوفيةالعلمىمبصرالرحمن عبد الحليم عبد سعيد سميره201360

المنوفيةالعلمىمبصرخليل عفيفى الفتاح عبد عزيزه201361

المنوفيةالعلمىمبصرفاطمه ابو سليمان محمد ايمان201362

المنوفيةالعلمىمبصرطاحون السيد الحميد عبد خلود201363

المنوفيةالعلمىمبصرفاطمه ابو توفيق رجب دينا201364

المنوفيةالعلمىمبصردراز صالح اشرف شروق201365

المنوفيةالعلمىمبصرفارس فتحى رمضان نرمين201366
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ثانالكوم شبين/ ف

ثانالنموذجى شبين/ ف

ثانابومشهور/ ف

ن353ابومشهور/ ف

ثانجنزور/ ف

ثانجنزور/ ف

ن575هورين/ ف

ن354هورين/ ف

ثانطنبشا/ ف

ثانطنبشا/ ف

ن346طنبشا/ ف

ثانطنبشا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن377قويسنا/ ف

ن337.5قويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ن348.5الرمل عرب/ ف

ثانالرمل عرب/ ف

ن329الرمل عرب/ ف

راسبالرمل عرب/ ف

ثانبرة ميت/ ف

ن372دملو منشأة/ ف

ثانتال/ ف

ثانتال/ ف

ن367تال/ ف

ثانتال/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

ثانالشهداء/ ف

ثاندراجيل/ ف

ثانبشتامى/ ف

ن559عشما كفر/ ف

ثانالباجور/ ف

ثانبهناى/ ف

ن362مشيرف/ ف

ثاناسطنها/ ف

راسبالكبرى فيشا/ ف

ن330سلطان منشأة/ ف

ثانسلطان منشأة/ ف

راسبسلطان منشأة/ ف

ثانسلطان منشأة/ ف

ثانسلطان منشأة/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرطاحون السيد محمد هاله201367

المنوفيةالعلمىمبصراالحمر سيف سيف اسراء201368

المنوفيةالعلمىمبصرالجنزورى ابراهيم منير بثينه201369

المنوفيةالعلمىمبصرالعروى المرضى عبد سعيد ثناء201370

المنوفيةالعلمىمبصرمشاحيت المجيد عبد سعيد محمد اسماء201371

المنوفيةالعلمىمبصرحجيل ابو احمد محمد حجيل ابو امينه201372

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم حافظ اسماعيل خالد امنيه201373

المنوفيةالعلمىمبصرالرسول عبد العظيم عبد السيد ايمان201374

المنوفيةالعلمىمبصرالحناوى خليل زينهم عادل ايه201375

المنوفيةالعلمىمبصرعلى محمد حسن دعاء201376

المنوفيةالعلمىمبصراحمد فرغلى عثمان رحاب201377

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد محمود محمد اشرف رغده201378

المنوفيةالعلمىمبصرالفتاح عبد الرحمن عبد ناصف سمر201379

المنوفيةالعلمىمبصرحواس الحافظ عبد محمد اشرف فاطمه201380

المنوفيةالعلمىمبصرطبوشه احمد فايز محمد فاطمه201381

المنوفيةالعلمىمبصرالشرقاوى السالم عبد ذكرى فيروز201382

المنوفيةالعلمىمبصرحسانين العظيم عبد محمد نعمه201383

المنوفيةالعلمىمبصرسيد محمد شريف نورهان201384

المنوفيةالعلمىمبصرالدبر هللا عبد محمد سمير هبه201385

المنوفيةالعلمىمبصرالنبى عبد حسيب سعيد ايه201386

المنوفيةالعلمىمبصريوسف هللا عبد محمد دعاء201387

المنوفيةالعلمىمبصرالخاليلى محمود عبده الستار عبد عائشه201388

المنوفيةالعلمىمبصرحسن راشد السيد نورا201389

المنوفيةالعلمىمبصرسليم المنعم عبد عماد رحمه201390

المنوفيةالعلمىمبصرالرسول عبد احمد محمد زينب201391

المنوفيةالعلمىمبصرالختام محمد جالل غاده201392

المنوفيةالعلمىمبصرعمار الغنى عبد السيد نجوى201393

المنوفيةالعلمىمبصرالعال عبد محمد العظيم عبد عاطف نورا201394

المنوفيةالعلمىمبصرالمقصود عبد احمد المقصود عبد ايناس201395

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل محمد شعبان ندا201396

المنوفيةالعلمىمبصرالشافى عبد محمد عادل امنيه201397

المنوفيةالعلمىمبصراحمد هللا عبد عماد منار201398

المنوفيةالعلمىمبصرعشماوى محمد احمد نورا201399

المنوفيةالعلمىمبصرفرحات محمد مجدى ايمان201400

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد العاطى عبد محمد شيماء201401

المنوفيةالعلمىمبصرمجاهد فرج فتحى هناء201402

المنوفيةالعلمىمبصرمعوض حسنين خالد منار201403

المنوفيةالعلمىمبصرالمعطى عبد التواب عبد ناصر ايمان201404

المنوفيةالعلمىمبصرطيره سعيد مصطفى ريم201405

المنوفيةالعلمىمبصرعباس على راشد فاطمه201406

المنوفيةالعلمىمبصرحسن بدر حسين محمد اسماء201407

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل هللا فتح سمير رحمه201408
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ثانسلطان منشأة/ ف

راسببالمشط/ ف

ثانبالمشط/ ف

راسبرزين زاوية/ ف

راسبالسادات/ ف

راسبالسادات/ ف

ن495السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

راسبالسادات/ ف

راسبالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن513السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ن381السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ثانداود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

ثانداود كفر/ ف

راسبداود كفر/ ف

ن421اشمون/ ف

راسباشمون/ ف

راسباشمون/ ف

ن367اشمون/ ف

ن604اشمون/ ف

ن610.5صراوة/ ف

ن434.5صراوة/ ف

راسبشوشاى/ ف

ثانابورقبة/ ف

راسبابورقبة/ ف

ثانالنموذجى ابورقبة/ ف

ثانالنموذجى ابورقبة/ ف

ثانقورص/ ف

ثانالكوادى/ ف

ثاندلهمو/ ف

ن470دلهمو/ ف

ن340دلهمو/ ف

ثاناالحد سبك/ ف

ن471االحد سبك/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصراالخصاصى محمد محمود ساره201409

المنوفيةالعلمىمبصرمصلحى صالح عاطف نورا201410

المنوفيةالعلمىمبصرالمجيد عبد حسنى المحسن عبد زينب201411

المنوفيةالعلمىمبصرشديد فرج احمد حنان201412

الغربيةالعلمىمبصرشلتوت الحميد عبد احمد رضوى201413

الغربيةالعلمىمبصرلقوشه فؤاد حمدى روان201414

الغربيةالعلمىمبصرلقوشه فؤاد حمدى زهراء201415

الغربيةالعلمىمبصرحسن على محمد طارق عزيزه201416

الغربيةالعلمىمبصررحمه ابو محمود خليل محمود هدى201417

الغربيةالعلمىمبصرالدهمه المحسن عبد على االء201418

الغربيةالعلمىمبصرالنجار الحارس رمضان محروس امانى201419

الغربيةالعلمىمبصرالحالج مغاورى جمال رحاب201420

الغربيةالعلمىمبصرزيد ابو محمد مصطفى محمد جهاد201421

الغربيةالعلمىمبصرالنجار مصطفى محمد مسعد هدير201422

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى منصور شحاته لمياء201423

الغربيةالعلمىمبصرزينه ابو حسنين كمال تقى201424

الغربيةالعلمىمبصرالشين محمد القادر عبد ماجده201425

الغربيةالعلمىمبصرشحاته اسماعيل ياسر هاله201426

الغربيةالعلمىمبصرسعفان حامد خالد هدى201427

الغربيةالعلمىمبصرالقال احمد ابراهيم ياسمين201428

الغربيةالعلمىمبصرالزيات المنجى عبد محمد اثار201429

الغربيةالعلمىمبصرالبلتاجى ابراهيم مصطفى حنان201430

الغربيةالعلمىمبصرنصير مصطفى صبحى فاطمه201431

الغربيةالعلمىمبصرتبن ابو محمد المطلب عبد اشرف مريم201432

الغربيةالعلمىمبصرعيسى الرحمن عبد المجيد عبد الرحمن عبد منى201433

الغربيةالعلمىمبصرالخليفه ناصف حسن الزهراء201434

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى شعبان حماده ايه201435

الغربيةالعلمىمبصركليب السميع عبد محمد رضوى201436

الغربيةالعلمىمبصرالجخو على محمد يسرى اسماء201437

الغربيةالعلمىمبصرزهره ابو محمد على السيد امنه201438

الغربيةالعلمىمبصرالشيخه فتوح جمعه ريهام201439

الغربيةالعلمىمبصربلتاجى عطيه زكريا عرفه شروق201440

الغربيةالعلمىمبصرالمسيرى البيومى البيومى محمد فاطمه201441

الغربيةالعلمىمبصرالعطا ابو عطيه الدايم عبد عيسى ايه201443

الغربيةالعلمىمبصردياب زكريا محمد ايمان201444

الغربيةالعلمىمبصرالغريب محمد الغريب الزهراء فاطمه201445

الغربيةالعلمىمبصرالشربينى عباس السميع عبد طه مياده201446

الغربيةالعلمىمبصرعاشور السميع عبد مجاهد حاتم وفاء201447

الغربيةالعلمىمبصرزهران الرحمن عبد حسين على خلود201448

الغربيةالعلمىمبصرشطا هللا عبد السعيد محمد دنيا201449

الغربيةالعلمىمبصرموسى صابر العاطى عبد هاشم ايه201450

الغربيةالعلمىمبصرسليمان ابراهيم المحمدى ايه201451
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راسباالحد سبك/ ف

ثانشنواى/ ف

ن429شنواى/ ف

ثانشنواى/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ن598النموذجى توكل/ ف

ن518النموذجى توكل/ ف

ثانالنموذجى توكل/ ف

ن552النموذجى توكل/ ف

ثانالقبلى المنشى كفر/ ف

ثانالقبلى المنشى كفر/ ف

ثانالقبلى المنشى كفر/ ف

ثانروح محلة/ ف

ن344روح محلة/ ف

متخلفشقرف/ ف

ن357شبشير حصة/ ف

ن422.5نواج/ ف

ثاننواج/ ف

ثاننواج/ ف

راسبنواج/ ف

ثانابوشامية احمد/ ف

ثانابوشامية احمد/ ف

ن523ابوشامية احمد/ ف

ن396ابوشامية احمد/ ف

ن529ابوشامية احمد/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن356سليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ن410البكرى عزبة/ ف

ن625البكرى عزبة/ ف

ن375البكرى عزبة/ ف

ن368البكرى عزبة/ ف

ن387البكرى عزبة/ ف

ن434بسجين رجب محمد/ ف

ن335بسجين رجب محمد/ ف

ن354بسجين رجب محمد/ ف

ن399بسجين رجب محمد/ ف

ن531بسجين رجب محمد/ ف

ثانسمال/ ف

ثانسمال/ ف

ثانصرد/ ف

متخلفالكبرى المحلة/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرزين محمد ابراهيم احمد اسماء201452

الغربيةالعلمىمبصرعوض السعيد ابراهيم السعيد اسراء201453

الغربيةالعلمىمبصرالحوتى باشا معتصم امينه201454

الغربيةالعلمىمبصرالمزين محمد العزيز عبد جمال ساره201455

الغربيةالعلمىمبصريوسف المعطى عبد ابراهيم وائل سلمى201456

الغربيةالعلمىمبصرالسيد محمد هللا عبد السيد سها201457

الغربيةالعلمىمبصرطمان محمد محمود محمد زينب201458

الغربيةالعلمىمبصرالجمال الرحيم عبد الرحيم عبد عائشه201459

الغربيةالعلمىمبصرالحديدى الرفاعى رمضان رضا هاجر201460

الغربيةالعلمىمبصرالجناينى السيد ابراهيم محمد هاجر201461

الغربيةالعلمىمبصرالجيار الحسينى السيد مصباح هاله201462

الغربيةالعلمىمبصرالديب محمد سعد البسيونى االء201463

الغربيةالعلمىمبصرالفضيل عبد السعيد الحليم عبد اميره201464

الغربيةالعلمىمبصررشيدى ناصف سالم سالم زينب201465

الغربيةالعلمىمبصرسالم الغفار عبد السيد العظيم عبد ماجده201466

الغربيةالعلمىمبصرناصف اليمانى عزت محمد نجالء201467

الغربيةالعلمىمبصرالفحار سعد الحميد عبد هاجر201468

الغربيةالعلمىمبصرسليم ابو سليمان عثمان اميره201469

الغربيةالعلمىمبصرالزراق احمد محمد ابراهيم اسراء201470

الغربيةالعلمىمبصرالبهبيتى على محمد دينا201471

الغربيةالعلمىمبصرهرجه ابو عارف المرسى شيماء201472

الغربيةالعلمىمبصرجوهر ابو المنعم عبد طلعت رضا عائشه201473

الغربيةالعلمىمبصرنمير الحليم عبد محمد مريم201474

الغربيةالعلمىمبصرمحمد على محمد اسماء201475

الغربيةالعلمىمبصريوسف النبى عبد عيد دعاء201476

الغربيةالعلمىمبصريوسف النبى عبد عيد شيماء201477

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل اسماعيل احمد سيد االء201478

الغربيةالعلمىمبصرنور راشد شكرى السيد ايه201479

الغربيةالعلمىمبصرالطنطاوى السميع عبد محمد الحسين دينار201480

الغربيةالعلمىمبصرالنجار خليل يوسف دينا201481

الغربيةالعلمىمبصرالسنبخى حسن المطلب عبد ماهر هدى201482

الغربيةالعلمىمبصرالخالق عبد الوفا ابو محمد جهاد سماح201483

الغربيةالعلمىمبصركامل ابراهيم فؤاد محمد مى201484

الغربيةالعلمىمبصرعماره نجيب المنعم عبد جهاد201485

الغربيةالعلمىمبصرسالطين الهندى المنعم عبد هند201486

الغربيةالعلمىمبصرملوحه توكل وجدى شيماء201487

الغربيةالعلمىمبصرالبيلى فتحى منتصر هللا منه201488

الغربيةالعلمىمبصرشلتوت محمد الفتاح عبد السيد امانى201489

الغربيةالعلمىمبصرسالم السباعى احمد محمد ايه201490

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى ابراهيم منصور حسن سنيه201491

الغربيةالعلمىمبصردياب الجواد عبد السيد محمد فريده201492

الغربيةالعلمىمبصررمضان حسين هللا عبد احمد هللا منه201493
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ثانالكبرى المحلة/ ف

ن352الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

راسبالكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

راسبالكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

ن358الكبرى المحلة/ ف

ثانالكبرى المحلة/ ف

راسبالكبرى المحلة/ ف

ن402دنوشر/ ف

ن384دنوشر/ ف

راسبدنوشر/ ف

ن368دنوشر/ ف

ن364دنوشر/ ف

ن325بابل شبرا/ ف

راسبتراب صفط/ ف

ن349النموذجى الشافعى االمام/ ف

ن364النموذجى الشافعى االمام/ ف

ثانالنموذجى الشافعى االمام/ ف

ثانالنموذجى الشافعى االمام/ ف

ن335النموذجى الشافعى االمام/ ف

ثانبالغربية دمرو/ ف

ن347الشهيدى/ ف

ثانالشهيدى/ ف

ثانسمنود/ ف

ثانسمنود/ ف

ثانسمنود/ ف

ن383سمنود/ ف

ن361سمنود/ ف

ثانسمنود/ ف

ن374عساس ميت/ ف

ن398.5حالوة بدر ميت/ ف

ن621حالوة بدر ميت/ ف

ثانبالغربية الناصرية/ ف

ن357بالغربية الناصرية/ ف

ن363زفتى/ ف

ن624.5زفتى/ ف

ثانزفتى/ ف

ثانزفتى/ ف

ثانزفتى/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7211

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الغربيةالعلمىمبصرشحاته العزيز عبد كامل العزيز عبد اسالم201494

الغربيةالعلمىمبصرزكى الفتاح عبد محمد االء201495

الغربيةالعلمىمبصرجمعه احمد جوده ابراهيم ضحى201496

الغربيةالعلمىمبصرفياض السيد العظيم عبد القادر عبد نفيسه201497

الغربيةالعلمىمبصرصوار االعلى عبد مسعد اسراء201498

الغربيةالعلمىمبصرالمسدى كمال المنعم عبد اسماعيل نورا201499

الغربيةالعلمىمبصرنصر احمد العال عبد اشرف وفاء201500

الغربيةالعلمىمبصرسكران مهدى بكر ابو عالء ساره201501

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد الرحمن عبد الدين بدر محمد رغده201502

الغربيةالعلمىمبصرمنتصر السيد معوض لقاء201503

الغربيةالعلمىمبصرمكى السيد محمد السيد هاجر201504

الغربيةالعلمىمبصرعيسى ابراهيم البارى عبد هاجر201505

الغربيةالعلمىمبصرخلفه السيد محمد وائل هناء201506

الغربيةالعلمىمبصردياب الحافظ عبد حافظ ياسمين201507

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى عيسى يوسف يسرا201508

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى السيد سليمان اسماء201509

الغربيةالعلمىمبصرالبراوى محمد هللا عبد محمد االء201510

الغربيةالعلمىمبصرالوحش راغب هللا عبد محمد ايه201511

الغربيةالعلمىمبصرالشبينى السباعى احمد محمد رانيا201512

الغربيةالعلمىمبصرالعزب محمد القوى عبد محمود رنا201513

الغربيةالعلمىمبصررجب الرحيم عبد زكى فاطمه201514

الغربيةالعلمىمبصرداود على حامد محمد الرميصاء201515

الغربيةالعلمىمبصررخا احمد سيد بشير محمد ايمن خلود201516

الغربيةالعلمىمبصرالقطب منصور سعد منصور ريهام201517

الغربيةالعلمىمبصرحموده الدايم عبد مسعد فاطمه201518

الغربيةالعلمىمبصرعينر العزيز عبد الخالق عبد ايمان201519

الغربيةالعلمىمبصرسعودى اسماعيل محمد اسماعيل ايه201520

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى الحليم عبد احمد سلوى201521

الغربيةالعلمىمبصرحجاج بيومى يوسف عاطف مريم201522

الغربيةالعلمىمبصريوسف الهادى عبد محروس ايه201523

الغربيةالعلمىمبصرفرج الشناوى محمد مصطفى الشناوى اميمه201524

الغربيةالعلمىمبصرشلبى احمد محمد احمد ساره201525

الغربيةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد وحيد ريهام201526

الغربيةالعلمىمبصرالقادر عبد سالم القادر عبد فايقه201527

الغربيةالعلمىمبصرالطنوبى محمد فتوح احمد هللا منه201528

الغربيةالعلمىمبصرالبواب المعطى عبد محمد محمد نيره201529

الغربيةالعلمىمبصرموسى احمد سيد حسين احمد سيد ساره201530

الغربيةالعلمىمبصرعرايس ابو محمد سعيد السيد نورهان201531

الغربيةالعلمىمبصرالجميعى الرؤف عبد هاشم ايه201532

الغربيةالعلمىمبصرحسان محمد طارق سهيله201533

الغربيةالعلمىمبصرالشايب محمد احمد محمد فاطمه201534

الغربيةالعلمىمبصرالغرباوى محمد محمد على منار201535
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ن470العزب تفهنا/ ف

ن464العزب تفهنا/ ف

ن373العزب تفهنا/ ف

ن366العزب تفهنا/ ف

ثانعنان كفر/ ف

ن348عنان كفر/ ف

ن334السمالوية/ ف

راسبنواى كفر/ ف

ن365ملس شبرا/ ف

ن532ملس شبرا/ ف

ثانملس شبرا/ ف

ن564ملس شبرا/ ف

ن387ملس شبرا/ ف

ن371ملس شبرا/ ف

ن587ملس شبرا/ ف

ن629سنباط/ ف

ن641سنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ثانسنباط/ ف

ن487فرسيس/ ف

ثانالجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ن478.5الجميزة/ ف

ن328الجميزة/ ف

ن375يزيد ميت/ ف

ثانبالغربية الجعفرية/ ف

ثانبالغربية الجعفرية/ ف

ثانمفتاح الشيخ كفر/ ف

راسببلكيم/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ثانحواى ميت/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن341الدلجمون/ ف

ن398الدلجمون/ ف

ثانالدلجمون/ ف

ن614الحصة اكوة/ ف

ثانالحصة اكوة/ ف

راسبالناصرية كفر/ ف

ن374الناصرية كفر/ ف

ن502الناصرية كفر/ ف

ن545الناصرية كفر/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرعامر العال ابو عويضه حسين هاجر201536

الغربيةالعلمىمبصرالقاضى امام رجب عادل اسماء201537

الغربيةالعلمىمبصرمطر العنين ابو عبده شيماء201538

الغربيةالعلمىمبصرالغندقلى على منصور رمضان زينب201539

الغربيةالعلمىمبصرجاهين العنين ابو حمدى مى201540

الغربيةالعلمىمبصرربيع طه الرحمن عبد سند امل201541

الغربيةالعلمىمبصرشنب ابو على مصطفى احمد هاجر201542

الغربيةالعلمىمبصرعثمان احمد على عاطف اسراء201543

الغربيةالعلمىمبصرشرشيره ابراهيم السيد البديع عبد وفاء201544

الغربيةالعلمىمبصرالنجار قطب دسوقى ابراهيم رحمه201545

الغربيةالعلمىمبصرحجاج يحيى زكى كوثر201546

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى بسيونى السيد محمد مروه201547

الغربيةالعلمىمبصرالدماطى الحليم عبد احمد عالء هاجر201548

الغربيةالعلمىمبصرزرير احمد محمد رجب االء201549

الغربيةالعلمىمبصرزرير ابراهيم الرؤف عبد سعيد االء201550

الغربيةالعلمىمبصرعيسى احمد صابر ايمن ايه201551

الغربيةالعلمىمبصرالعبد محمد محمد الظاهر عبد رويدا201552

الغربيةالعلمىمبصرالدين جمال الرحمن عبد محمد فاطمه201553

الغربيةالعلمىمبصرسرحان ابراهيم محمود هللا عبد مريم201554

الغربيةالعلمىمبصرفسيخ محمد صبحى عماد تغريد201555

الغربيةالعلمىمبصرالجمال المنعم عبد محمد نورهان201556

الغربيةالعلمىمبصراالشمونى محمود ابراهيم طه اسماء201557

الغربيةالعلمىمبصرالقليوبى محمد محمد حسنى جهاد201558

الغربيةالعلمىمبصرامان محمد فتحى محمد خلود201559

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى احمد محمد اليزيد ابو دينا201560

الغربيةالعلمىمبصرالحضرى محمد السيد سعيد اسماء201561

الغربيةالعلمىمبصرعبيد سالمه حجازى اسراء201562

الغربيةالعلمىمبصرالحضرى محمد قطب شعبان ايه201563

الغربيةالعلمىمبصرموسى مختار يوسف احمد شيماء201564

الغربيةالعلمىمبصرالخامى محمد الحميد عبد ساره201565

الغربيةالعلمىمبصربطران العزيز عبد خميس سميحه201566

الغربيةالعلمىمبصرخضر محمود السيد رحمه201567

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعيد محمد السيد مصطفى اسراء201568

الشيخ كفرالعلمىمبصرحموده الحميد عبد مصطفى خالد اسماء201569

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السيد احمد عيد اسماء201570

الشيخ كفرالعلمىمبصرحميده الفضيل عبد هشام بدور201572

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعودى بدوى احمد يحيى رحمه201573

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمغازى محمد مصطفى روان201574

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد محمد نصحى روضه201575

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزاهد احمد مصطفى عالء ساره201576

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقاضى محمد سعد هللا فتح ساره201577

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور احمد شعبان احمد سلمى201578
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راسبالناصرية كفر/ ف

راسبيعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ن326يعقوب كفر/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانقسطا/ ف

راسبقسطا/ ف

ن378ابيار قليب/ ف

ثانبلشاى كفور/ ف

ن437.5الغابة كتامة/ ف

ن382الغابة كتامة/ ف

ن575الغابة كتامة/ ف

ن412.5الغابة كتامة/ ف

ن626القضابة/ ف

ن397القضابة/ ف

راسبالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن329الحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

راسبجعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ن354جعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ثانالنجار كوم/ ف

ن365.5قرانشو/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن559كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرمطاوع قطب السالم عبد ماهر سلمى201579

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد على حسن عالء سهيله201580

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرسى على محمود فارس شيماء201581

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعود ابو محمد الغفار عبد المنعم عبد عزه201582

الشيخ كفرالعلمىمبصرزيتون هللا عبد شعيشع ابو محمد لقاء201583

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرجبى ابراهيم محمد احمد مريم201585

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجناينى محمد محمد صالح مريم201586

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشيخ محمد عادل مريم201587

الشيخ كفرالعلمىمبصرجمعه على محمد عزت هللا منه201588

الشيخ كفرالعلمىمبصرعليمى عليمى الباسط عبد عماد هللا منه201589

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجيد عبد مصطفى الفتاح عبد مصطفى نجالء201590

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق على محمود محمد احمد ندى201591

الشيخ كفرالعلمىمبصرباظه ابراهيم الحميد عبد فكرى ندى201592

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمصرى محمد فتحى محمد نوال201593

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى سالمه محمد نورهان201594

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشاذلى ابراهيم هللا عبد يوسف هاجر201595

الشيخ كفرالعلمىمبصربسطويسى فهيم محمد فهيم هدير201596

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد محمد الجواد عبد محمد ياسمين201597

الشيخ كفرالعلمىمبصردغيدى السيد محمد محمد ياسمين201598

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبارى عبد الحميد عبد البارى عبد عادل امينه201599

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنيسى الرحمن عبد محمد طارق نورسين201600

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشهاوى على على شعبان اسماء201601

الشيخ كفرالعلمىمبصرمكى ابراهيم هللا عبد محمد اسماء201602

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجواد عبد احمد هللا عبد ياسر اسماء201603

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرفاعى مصطفى حسن الناصر عبد االء201604

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم الباقى عبد محمد الكريم عبد الشيماء201605

الشيخ كفرالعلمىمبصردنانه اليمانى محمد محمد امينه201606

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد الغنى عبد عطيه المهدى الهام201607

الشيخ كفرالعلمىمبصرهنداوى الفتاح عبد جميل امل201608

الشيخ كفرالعلمىمبصرحارون البلتاجى الحميد عبد ايه201609

الشيخ كفرالعلمىمبصرجميز العابدين زين فرج ايه201610

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدميرى غازى فرج منتصر جهاد201611

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان سليمان دهشان رنا201612

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعطار السيد توفيق توفيق سهيله201613

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبحيرى المقصود عبد حسان فاطمه201614

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطا على احمد ابراهيم نسرين201615

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجواد عبد المتولى الخالق عبد عصام نهال201616

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن سالم مصطفى السيد نوره201617

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل حسين مجدى نورهان201618

الشيخ كفرالعلمىمبصرخفاجى السيد محمود ياسمين201619

الشيخ كفرالعلمىمبصرسرور محمد عيد االء201620

الشيخ كفرالعلمىمبصرتراب اليزيد ابو فاروق اشرف انجى201621
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ثانكفرالشيخ/ ف

ن608كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن339كفرالشيخ/ ف

ن325كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن409كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن357كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

راسبمسير/ ف

راسبمسير/ ف

ن336مسير/ ف

راسبمسير/ ف

ثانمسير/ ف

راسبمسير/ ف

راسبمسير/ ف

ثانمسير/ ف

راسبمسير/ ف

راسبمسير/ ف

ثانمسير/ ف

راسبمسير/ ف

راسبمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ن350مسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنسى محمد اسماعيل السيد ايه201622

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح يوسف هللا فتح ايه201623

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين السيد العليم عبد السيد ايمان201624

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعجمى رضوان اللطيف عبد هللا عبد حنان201625

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغا النبى عبد ابراهيم النبى عبد زينب201626

الشيخ كفرالعلمىمبصرقنديل المولى عبد يسرى ساره201627

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعيسوى السيد محمد عيسوى ياسمين201628

الشيخ كفرالعلمىمبصربدوى محمود احمد المحسن عبد رنا201629

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته محمد على السيد سلمى201630

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى السيد اللطيف عبد كرم ايه201631

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج محمد ابراهيم محمد دنيا201632

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعيد ابراهيم اسماعيل السيد هبه201633

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسموخلى محمود كمال ياسر ياسمين201634

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى محمد حسن يونس ايمان201635

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد العاطى عبد احمد حسن فاطمه201636

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد العطا ابو ابراهيم هدير201637

الشيخ كفرالعلمىمبصرربيع محمد السيد حسين اسراء201638

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد على نعيم محمد ريم201639

الشيخ كفرالعلمىمبصرعميره بسيونى زكريا انور ايه201640

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد حسن محمدين موسى تسنيم201641

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلحه على طلحه على ريم201642

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمن عبد فرج حسن فرج عايده201643

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنبى عبد الجليل عبد فتحى جمال مريم201644

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد على السيد مصطفى نهله201645

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى اسماعيل ابراهيم هللا عبد اسراء201646

الشيخ كفرالعلمىمبصرعسر عطيه محمد الخالق عبد اسماء201647

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد اسماعيل محمد على ايمان201648

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان مصطفى العليم عبد خالد ندا201649

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرسى السالم عبد فتحى السالم عبد ندا201650

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى عرفه المنصف عبد طارق الشيماء201651

الشيخ كفرالعلمىمبصرزغلول محمد ابراهيم على ايمان201652

الشيخ كفرالعلمىمبصرفضل محمد الفتوح ابو جالل ايمان201653

الشيخ كفرالعلمىمبصريحيى محمد احمد مصطفى االء201654

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصباغ غباشى محمد محمد االء201655

الشيخ كفرالعلمىمبصرسلطان محمد نافع محمد ايه201656

الشيخ كفرالعلمىمبصرجميل الرحمن عبد محمد العزيز عبد اسامه محمد حبيبه201657

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد ابراهيم هشام رنا201658

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتوح ابو السعيد صالح ساره201659

الشيخ كفرالعلمىمبصربدران الحليم عبد زكى نشأت سهيله201660

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالمه طلبه الشافى عبد محمد عصماء201661

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبهواشى سعد الحميد عبد محمد طارق فردوس201662

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمران شحاته زكى السعيد منار201663
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ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ن330شنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ثانالشيخ بكفر الروضة/ ف

ن363اريمون/ ف

ن453اريمون/ ف

ثاناريمون/ ف

ن454اريمون/ ف

راسبصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانصندال/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالخادمية/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ن625الشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ن389المرابعين/ ف

ثاندقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ثاندقلت/ ف

ن470دقلت/ ف

ن412دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن368دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ن384دسوق/ ف

ن405دسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرالحكيمى ابراهيم احمد محمد هناء201664

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف محمد محمود محمد االء201665

الشيخ كفرالعلمىمبصرصقر حيطاوى رجب اسماء201666

الشيخ كفرالعلمىمبصرباز يوسف محمود محمود محمد اسماء201667

الشيخ كفرالعلمىمبصرباز محمد باز جمال امنيه201668

الشيخ كفرالعلمىمبصربازينه هللا عطا ابراهيم معروف داليا201669

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخابيه السيد الفتاح عبد العاطى عبد دعاء201670

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمالح اسماعيل احمد مبروك رنا201671

الشيخ كفرالعلمىمبصربازينه اسماعيل الفتاح عبد جمعه شيماء201672

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى ابراهيم على عمر فتحيه201673

الشيخ كفرالعلمىمبصرعون السعيد محمد القوى عبد اسراء201674

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخير ابو رشاد محمد اللطيف عبد امل201675

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعسكرى فرج محمد شوقى اميره201676

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخير ابو رشاد محمد اللطيف عبد اميره201677

الشيخ كفرالعلمىمبصربشتيكه على ذكى على حسناء201678

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى حمد محمود صبحى ساره201679

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحكيمى محمد حسن العزيز عبد علياء201680

الشيخ كفرالعلمىمبصرالملتزم محمد مصطفى محمد ساره201681

الشيخ كفرالعلمىمبصرالتميمى محمد محمد جمعه مديحه201682

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود محمد عباس محمد مياده201683

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين كمال محمد كمال محمد نورهان201684

الشيخ كفرالعلمىمبصرفليفل ابراهيم محمد محمد فوزيه201685

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحداد محمد محمد احمد ابرار201686

الشيخ كفرالعلمىمبصرعباس احمد حسن دسوقى اسماء201687

الشيخ كفرالعلمىمبصرالتطاوى الرحمن عبد اسماعيل امال201688

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشريف محمد محمد المهدى امنيه201689

الشيخ كفرالعلمىمبصرسكين ابو عبده محمد السيد جهاد201690

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصباغ محمد المقصود عبد على سهيله201691

الشيخ كفرالعلمىمبصربشر محمد نبيل عصام منار201692

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى بركات الجليل عبد خليل مها201693

الشيخ كفرالعلمىمبصرطمان محمد صالح ناهد201694

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسالمى بسيونى مختار نرمين201695

الشيخ كفرالعلمىمبصردراز محمد السيد بسيونى ندى201696

الشيخ كفرالعلمىمبصرعباده ابراهيم على اشرف نيره201697

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى الدايم عبد محمد وليد والء201698

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى عمر على محمود على االء201699

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش احمد احمد محمود ساره201700

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد نورهان201701

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل اسماعيل ابراهيم خالد الشيماء201702

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى احمد خليل خليل خليل امنه201703

الشيخ كفرالعلمىمبصركمون احمد مبروك سمير اسماء201704

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح ربه عبد محمد سعد محمد ربه عبد اسراء201705
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ثاندسوق/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ن592النوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

ن480النوايجة/ ف

ن452النوايجة/ ف

ثانالنوايجة/ ف

راسبالنوايجة/ ف

ن355ابوزيادة/ ف

ن377ابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ن342ابوزيادة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن524المدينة سنهور/ ف

ن582المدينة سنهور/ ف

ن391المدينة سنهور/ ف

ن421المدينة سنهور/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن326ابوعلى محلة/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ن397ابوعلى محلة/ ف

ن349ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ن336ابوعلى محلة/ ف

ثانابوعلى محلة/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالبياض/ ف

ن522المندورة/ ف

متخلفالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

راسبالمندورة/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7221

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشهدى محمد محمد يوسف ايمان201706

الشيخ كفرالعلمىمبصرربه عبد محمد ابراهيم محمد دنيا201707

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى منصور اسماعيل حامد رحاب201708

الشيخ كفرالعلمىمبصرفلفل على محمد فتحى حامد ساره201709

الشيخ كفرالعلمىمبصرودن على الشيخ ابراهيم على مجدى ساره201710

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتله خضرجى محمد محسن شرين201711

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح محمد محمد محمد صباح201712

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسنهورى الفتاح عبد الفتاح عبد سمير غاده201713

الشيخ كفرالعلمىمبصرشوش على محمد جمعه فاتن201714

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبلكيمى محمد محمد مجدى منال201715

الشيخ كفرالعلمىمبصرفايد مرسى على جالل مياده201716

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبلكيمى اسماعيل ابراهيم الكريم عبد ناهد201717

الشيخ كفرالعلمىمبصرخشبه ابو احمد سيد محمد محمد نداء201718

الشيخ كفرالعلمىمبصرخشبه ابو على السالم عبد محمد نرمين201719

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليل ربه عبد الفتاح عبد خالد نهال201720

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى محمد محمد حاتم نورهان201721

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى محمد موسى محمد هاجر201722

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبلكيمى زيد ابو زيد ابو العابدين زين هاله201723

الشيخ كفرالعلمىمبصرودن على سعد الدسوقى الدسوقى هند201724

الشيخ كفرالعلمىمبصردعبس حسن على الحميد عبد اميره201725

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمغربى محمد احمد ندى201726

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد احمد خليفه عيسى اسراء201727

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر ابراهيم اسماعيل محمد عصام امل201728

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطرابلى قطب الونيس عبد ابراهيم انجى201729

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين محمد عطيه السالم عبد محمد ايمان201730

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى احمد السيد نبيل بشرى201731

الشيخ كفرالعلمىمبصرخضارى ابراهيم احمد محمد دنيا201732

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد على منير الدين بهى ريهام201733

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعال عبد الونيس عبد سلطان زهره201734

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد خضراوى سيد سعد شاديه201735

الشيخ كفرالعلمىمبصرسيف سيف الزناتى حامد منار201736

الشيخ كفرالعلمىمبصرجامع الحسينى محمد عماد ناهد201737

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل الحى عبد فوزى عباده ندى201738

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقادر عبد محمد مبروك محمد نيره201739

الشيخ كفرالعلمىمبصرالديب على السعيد عصام ياسمين201740

الشيخ كفرالعلمىمبصرحميده السيد كمال عزت ساره201741

الشيخ كفرالعلمىمبصربليح الاله عبد شمس هاجر201742

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمجيد عبد انور محمد حمدى انجى201743

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمران عباس سالم احمد غاده201744

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعفان العظيم عبد الموجود عبد ابراهيم امانى201745

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى محمد صالح اميره201746

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنصر ابو السالم عبد ابراهيم ايه201747
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ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن472المندورة/ ف

ن598المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن491المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن342المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن530المندورة/ ف

ن604المندورة/ ف

ن387المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن581المندورة/ ف

ن482المندورة/ ف

ن597المندورة/ ف

ن529المندورة/ ف

ثانالملح شباس/ ف

ن445الملح شباس/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن390.5سالم سيدى/ ف

ن402.5سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن369سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن483سالم سيدى/ ف

ن337سالم سيدى/ ف

ن447سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن579عباس منشأة/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور العزيز عبد سعد محمد ايه201748

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنصور سعد الفتاح عبد العليم عبد حبيبه201749

الشيخ كفرالعلمىمبصرهنداوى محمد ابراهيم طه خلود201750

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الظاهر عبد الفضيل عبد اسماعيل منى201751

الشيخ كفرالعلمىمبصرخوات ابو محمد احمد عيد امل201752

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد على فاروق على ايمان201753

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق محمود مختار ايمان201754

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد مهنى فرج حسناء201755

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفقى احمد سيد الباعث عبد سمير دعاء201756

الشيخ كفرالعلمىمبصرجاويش احمد شتا محمود سمر201757

الشيخ كفرالعلمىمبصرصقر محمد احمد عرفه مايسه201758

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسحماوى احمد على محمد منار201759

الشيخ كفرالعلمىمبصرناصر محمد محمد سعد نهال201760

الشيخ كفرالعلمىمبصركواسه هللا عبد المكارم ابو اسراء201761

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى مبروك عيد اسالم201762

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد حسن السالم عبد حسن افنان201763

الشيخ كفرالعلمىمبصركواسه هللا عبد المكارم ابو االء201764

الشيخ كفرالعلمىمبصرصالح السيد السيد صبرى امانى201765

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبهنساوى حيدر عزت على امل201766

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسقا قطب اليزيد ابو محمد ايمان201767

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجمال احمد فهمى ناجى ايمان201768

الشيخ كفرالعلمىمبصرالال عبد الفتوح ابو شفيق السيد ايه201769

الشيخ كفرالعلمىمبصرعامر الستار عبد محمد ايه201770

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشافعى السيد هنداوى السيد حسناء201771

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقبالوى ابراهيم السعيد السيد دنيا201772

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن على الحليم عبد احمد زينب201773

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا خير محمد السعيد محمود سماح201774

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد حسن رضا سندس201775

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمد عثمان فاتن201776

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى يوسف محمد فاطمه201777

الشيخ كفرالعلمىمبصربركات الحميد عبد رجب ليلى201778

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم سالمه على ندى201779

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسخاوى المجيد عبد القادر عبد امنيه201780

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد محمد المقصود عبد اسماء201781

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد المولى عبد اسماء201782

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد السيد بسمه201783

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى محمد هللا عبد جالل جهاد201784

الشيخ كفرالعلمىمبصرالواحد عبد محمد محمود رانيا201785

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد على منظم زيدان رحاب201786

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق سعد ابراهيم هللا عبد روضه201787

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقادر عبد محمد عصام ريحانه201788

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمكاوى المطلب عبد بشير ساره201789
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ثانعباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن509عباس منشأة/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ن435الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ن481الفقى نزية/ ف

ن369الفقى نزية/ ف

ن530الفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن637القصابى/ ف

ن378القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن625القصابى/ ف

ن413القصابى/ ف

راسبالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن360القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن495القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن531ابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن432ابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن512ابومتولى/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7225

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد الحليم عبد رزق رزق سماح201790

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد محمد احمد ابراهيم منى201791

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعد سعد الزاهى شاكر يارا201792

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشوره كامل احمد الشيماء201793

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف مهران الرازق عبد محمد ايه201794

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد محمود الطنطاوى ايمن ندى201795

الشيخ كفرالعلمىمبصرشومان على على محمد ايمان201796

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرحمانى محمد السعيد احمد ايمان201797

الشيخ كفرالعلمىمبصرخطاب الجواد عبد فرج حسناء201798

الشيخ كفرالعلمىمبصرمسلم الفتاح عبد طه الكومى فاطمه201799

الشيخ كفرالعلمىمبصرعمرو احمد محمد مصطفى منار201800

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسقا مصطفى هللا عبد الفتاح عبد نهى201801

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى الحى عبد الرحيم عبد اعتماد201802

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزيات عيد محمد احمد النبى عبد اميره201803

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل السيد المجيد عبد خالد ايمان201804

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن على بسطويسى عرفات ايه201805

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج محمد الباسط عبد ايناس201806

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين السيد الشربينى حنان201807

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعفان اسماعيل محمد حمدى سماء201808

الشيخ كفرالعلمىمبصرغازى سليمان الحميد عبد جمال شريدان201809

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج محمد الباسط عبد فاتن201810

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخولى جودت اسامه هبه201811

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد احمد ابراهيم محمد نفين201812

الشيخ كفرالعلمىمبصرقايد محمد محمد يوسف اسراء201813

الشيخ كفرالعلمىمبصراللطيف عبد العظيم عبد صالح اسماء201814

الشيخ كفرالعلمىمبصربريش مصطفى الحميد عبد احمد الزهراء201815

الشيخ كفرالعلمىمبصرخميس محمود السيد الزهراء201816

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد غريب هللا عبد امل201817

الشيخ كفرالعلمىمبصرهالل محمد احمد سعد امنيه201818

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد الواحد عبد صبرى اميره201819

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتا احمد عطيه حسنى ايمان201820

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلحه العال عبد الناصر عبد ايمان201821

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلحه العال عبد الناصر عبد ايه201822

الشيخ كفرالعلمىمبصريوسف السيد فتحى محمد ايه201823

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقاضى محمد سعد محمد ثناء201824

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنعم عبد عباس ابراهيم اشرف دينا201825

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى الحميد عبد رضا رنا201826

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعيسوى محمد احمد رأفت زينب201827

الشيخ كفرالعلمىمبصرمتولى محمد متولى السعيد ساره201828

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد شعبان سميره201829

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد الحميد عبد توفيق يحى شيرين201830

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد محمد المنعم عبد جمال شيماء201831
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ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ثانابومتولى/ ف

ن425قلين/ ف

ثانقلين/ ف

ثانقلين/ ف

ن490صروه/ ف

ن384صروه/ ف

متخلفصروه/ ف

ن627عمير شباس/ ف

ثانعمير شباس/ ف

ن363عمير شباس/ ف

ثانالرصيف/ ف

راسبالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

راسبالرصيف/ ف

ن477الرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ن575الرصيف/ ف

راسبالرصيف/ ف

ثانالرصيف/ ف

ن408الرصيف/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن579المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن410المثلث/ ف

ن325المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصردومه هللا فتح محمد مريم201832

الشيخ كفرالعلمىمبصرقطب حسين حسين جمال منار201833

الشيخ كفرالعلمىمبصرربيع الفتوح ابو الباسط عبد هللا منه201834

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشوبرى فتحى احمد مى201835

الشيخ كفرالعلمىمبصرشهاب محمد نزيه ندا201836

الشيخ كفرالعلمىمبصراالشرج اسماعيل المجيد عبد السيد خالد ندى201837

الشيخ كفرالعلمىمبصرموسى بسيونى سعد خالد نورا201838

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجواد عبد محمد جابر هبه201839

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد شفيق شفيق احالم201840

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى سعد محمد اسماء201841

الشيخ كفرالعلمىمبصرالباقى عبد محمد محمد امنيه201842

الشيخ كفرالعلمىمبصرالزقيلى سعيد محمد نيره201843

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان ابراهيم ابراهيم اسراء201844

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل سعد محمد االء201845

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود احمد العظيم عبد اميره201846

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمود مصطفى محمد ايه201847

الشيخ كفرالعلمىمبصرالصعيدى محمد خالد هدى201848

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنبى عبد الحميد عبد سمير هدى201849

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدسوقى الواحد عبد حمام احالم201850

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع السالم عبد المقصود عبد اسماء201851

الشيخ كفرالعلمىمبصرمرزوق احمد حازم اميره201852

الشيخ كفرالعلمىمبصرصقر الدين عزيز حمدى اميره201853

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد سيد سعد محمد ايه201854

الشيخ كفرالعلمىمبصربسيونى السيد حسان انتصار201855

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد خليل حسام ايمان201856

الشيخ كفرالعلمىمبصرعثمان فؤاد سمير ريهام201857

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار السيد محمد ساره201858

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسين على صافى سلمى201859

الشيخ كفرالعلمىمبصرحجازى محمد خيرى منار201860

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى على اشرف ناديه201861

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محروس سعد نورهان201862

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمنزالوى محمد محمد نيره201863

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد السعيد طلعت وفاء201864

الشيخ كفرالعلمىمبصرمنيسى الحليم عبد المحمدى ياسمين201865

الشيخ كفرالعلمىمبصرسيد محمد الوفا ابو ازهار201866

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدين بهى محمد امجد شرين201867

الشيخ كفرالعلمىمبصرزغلول محمد بدوى محمد مى201868

الشيخ كفرالعلمىمبصرحلمى خليل شعيشع اسراء201869

الشيخ كفرالعلمىمبصرمعوض ابراهيم سامح ايه201870

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد النبى عبد مجدى ايه201871

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد على احمد حبيبه201872

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد جابر احمد سحر201873
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ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن607المثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ثانالمثلث/ ف

ن594المثلث/ ف

ن503المثلث/ ف

ثانفوه/ ف

ثانفوه/ ف

ن352فوه/ ف

ن501فوه/ ف

راسبالسالمية/ ف

ن385السالمية/ ف

راسبالسالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن352السالمية/ ف

ثانالسالمية/ ف

ن350.5مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن428مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن371مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن396مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ن370مطوبس/ ف

ن371مطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ثانمطوبس/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانعمرو عزبة/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن326بيال/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد السيد مريم201874

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد طلبه احمد نجاح201876

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد الجليل عبد عنتر هللا هبه201877

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد احمد ابو زينهم هدى201878

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم محمد على الدسوقى اسماء201879

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد مصطفى اسراء201880

الشيخ كفرالعلمىمبصرامين العزيز عبد محمد شروق201881

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد السيد رشاد عزت مريهان201882

الشيخ كفرالعلمىمبصرسلمان على صابر اسراء201883

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد احمد شعبان اسماء201884

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقادر عبد فتحى القادر عبد ايه201885

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد مصطفى ابراهيم ايمان201886

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلى مسعد عطيه خلود201887

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنويهى المقصود عبد عطيه شيماء201888

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه الدسوقى محمود فتحيه201889

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد فهمى خالد ندا201890

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد على ندى201891

الشيخ كفرالعلمىمبصرامبابى البيومى سعيد نرجس201892

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد محمد عوض نها201893

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمرسى محمد صبحى مصطفى ياسمين201894

الشيخ كفرالعلمىمبصراحمد السعود ابو عاطف تسنيم201895

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد معوض اسماعيل سمر201896

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن جمال لطفى ايمان201897

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم المنعم عبد محمد فاطمه201898

الشيخ كفرالعلمىمبصرعاشور محمد حسن هبه201899

الدقهليةالعلمىمبصربشار منصور الرحيم عبد ايمن اسراء201900

الدقهليةالعلمىمبصرشطا محمد محمد ايمن ايه201901

الدقهليةالعلمىمبصرقرقش حامد على على خلود201902

الدقهليةالعلمىمبصرضياء العال ابو العال ابو سامح رحمه201903

الدقهليةالعلمىمبصراالبيدى على شفيق شفيق هبه201904

الدقهليةالعلمىمبصرالسبع حافظ الغريب مصباح يسرا201905

الدقهليةالعلمىمبصرالشبراوى محمد شفيق اسماء201906

الدقهليةالعلمىمبصرعمر احمد قدرى محمد ايمان201907

الدقهليةالعلمىمبصريوسف محمد يسرى ايمان201908

الدقهليةالعلمىمبصرعمر عوض الدسوقى مجدى رقيه201909

الدقهليةالعلمىمبصرعوض الفتاح عبد سعد مريم201910

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد احمد السيد ربيع مروه201911

الدقهليةالعلمىمبصرالعزيز عبد الواحد عبد محمد يوسف ايه201912

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان المتولى محمد الدين سعد هاجر201913

الدقهليةالعلمىمبصرالعبادى ابراهيم ياسر ايه201914

الدقهليةالعلمىمبصرعلى التواب عبد الحميد عبد صديق دعاء201915

الدقهليةالعلمىمبصريوسف احمد محمد عصام سلمى201916
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ن378بيال/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن426بيال/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ن423الطويل الكوم/ ف

ثانالطويل الكوم/ ف

ثانالحامول/ ف

ن564الحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ن409الحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

متخلفبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانالبرلس برج/ ف

راسبالبرلس برج/ ف

ن368البرلس برج/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن387الحجر اويش/ ف

ن435الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن496الحجر اويش/ ف

ن447طناح/ ف

ثاناالعجر كفر/ ف

ثاناالعجر كفر/ ف

ن390االعجر كفر/ ف

ثاناالعجر كفر/ ف

ثاناالعجر كفر/ ف

ثانسندوب منية/ ف

ن332الدربى كوم/ ف

ن362الدربى كوم/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

ن457االعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالدين علم ابراهيم ابراهيم مريم201917

الدقهليةالعلمىمبصرطالب ابو حسن ابراهيم سيد احمد ندى201918

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمود هانى هاجر201919

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين امين فهمى محمد مريم201920

الدقهليةالعلمىمبصرشاهين صديق حامد امجد ضحى201921

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد فوزى مجدى مريم201922

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمد ابراهيم عماد هللا منه201923

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد سعد هللا عبد االء201924

الدقهليةالعلمىمبصرالفتاح عبد ابراهيم احمد ابراهيم محمد ايمان201925

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد سعد هللا عبد ايه201926

الدقهليةالعلمىمبصرسرور محمد محمد جمال بسيطه201927

الدقهليةالعلمىمبصررزق محمد سعد محمد جهاد201928

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد محمود هالل جهاد201929

الدقهليةالعلمىمبصرالشحات محمد نشأت سلمى201930

الدقهليةالعلمىمبصرحسن سليمان مصطفى ندى201931

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد حماد محمد ايمان201932

الدقهليةالعلمىمبصراحمد احمد منير صالح نجالء201933

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمد الحكيم عبد االء201934

الدقهليةالعلمىمبصرقنديل عنتر خالد االء201935

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد منصور اشرف ايمان201936

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم رزق حسين ياسر سهيله201937

الدقهليةالعلمىمبصرخيرى محمد خيرى عفاف201938

الدقهليةالعلمىمبصرطلبه محمد احمد اسماء201939

الدقهليةالعلمىمبصرالمعاطى ابو ابراهيم اشرف ايه201940

الدقهليةالعلمىمبصرعثمان كامل كمال تحيه201941

الدقهليةالعلمىمبصرحافظ رفعت احمد اسراء201942

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد شعبان حسن اسماء201943

الدقهليةالعلمىمبصرالعزم ابو على المتولى اعتدال201944

الدقهليةالعلمىمبصرالعاطى عبد السعيد وائل االء201945

الدقهليةالعلمىمبصرحسن طلبه اشرف ايمان201946

الدقهليةالعلمىمبصرلطفى المهدى محمد عبير201947

الدقهليةالعلمىمبصرعلى مسلم على محمود امل201948

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد ايمان201949

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد السيد عالء رنا201950

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود السيد احمد صفوه201951

الدقهليةالعلمىمبصرالفتوح ابو جمال عماد ياسمين201952

الدقهليةالعلمىمبصرحسن رمضان البسطويسى رشا201953

الدقهليةالعلمىمبصرالجندى محمود احمد عصام عبير201954

الدقهليةالعلمىمبصرالبحراوى العزب ناصر اسراء201955

الدقهليةالعلمىمبصرعيسى احمد نجيب نجاه201956

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم السيد السيد احمد نجوى201957

الدقهليةالعلمىمبصرالمقصود عبد السالم عبد مجدى هدير201958
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ن451االعظم االمام/ ف

ثاناالعظم االمام/ ف

راسباالعظم االمام/ ف

ن601الدنابيق/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ثانغمر ميت/ ف

راسبغمر ميت/ ف

ن603يعيش ميت/ ف

ن625يعيش ميت/ ف

ن585يعيش ميت/ ف

متخلفيعيش ميت/ ف

ن609يعيش ميت/ ف

راسبالنور كوم/ ف

ن361االشراف تفهنا/ ف

ثاناوليلة/ ف

ثاندماص/ ف

ن345دماص/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن348الزهايرة/ ف

راسبشبراسندى/ ف

راسبشبراسندى/ ف

ثانالحصاينة/ ف

ثانالحصاينة/ ف

راسبالحصاينة/ ف

ثانالحصاينة/ ف

ن334الحصاينة/ ف

ثانالوسطى ديو/ ف

ن344الحجايزة/ ف

ن369الحجايزة/ ف

ثاناالمين عبد كفر/ ف

ن351المقاطعة/ ف

ن408النموذجى السنبالوين/ ف

ثاناجا/ ف

ن427اجا/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

راسبابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالشنيطى فتحى حسين ياسمين201959

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد العباسى الحميد عبد دينا201960

الدقهليةالعلمىمبصرفرج ابراهيم المجد ابو محمد رحاب201961

الدقهليةالعلمىمبصرجالل السيد صابر رضا شيرين201962

الدقهليةالعلمىمبصرهدهود رضوان محمد مسعد ياسمين201963

الدقهليةالعلمىمبصرعطيه مصطفى محمد اسماء201964

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد هانى شيماء201965

الدقهليةالعلمىمبصرغريب السيد العزيز عبد مصطفى سهيله201966

الدقهليةالعلمىمبصرعوضين محمد محمد نبيل هدى201967

الدقهليةالعلمىمبصربيه محمد شعبان زين هاجر201968

الدقهليةالعلمىمبصررضوان محمد عاطف ضحى201969

الدقهليةالعلمىمبصرفهمى السيد عادل عال201970

الدقهليةالعلمىمبصرالفتوح ابو محمد جمال جينا201971

الدقهليةالعلمىمبصرحسن عبده السيد اسراء201972

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد حسن الرحمن عبد خيرى تغريد201973

الدقهليةالعلمىمبصررمضان حسن احمد دعاء201974

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود شبل محمود امينه201975

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد محمد منار201976

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمود ايهاب هبه201977

الدقهليةالعلمىمبصرفهيم محمد الحسين االء201978

الدقهليةالعلمىمبصربدوى الرحمن عبد محمد نداء201979

الدقهليةالعلمىمبصرلطفى رمضان هشام سمر201980

الدقهليةالعلمىمبصرحموده محمد الوهاب عبد هللا عبد شيماء201981

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الرازق عبد محمد نسرين201982

الدقهليةالعلمىمبصرحسن اسماعيل صالح فاطمه201983

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الحافظ عبد المغازى االء201984

الدقهليةالعلمىمبصرالشين الغنى عبد فرحات منتصر الزهراء201985

الدقهليةالعلمىمبصرالحديدى المجيد عبد القادر عبد القصبى اسراء201986

الدقهليةالعلمىمبصرالشين حسن محمد ناجح ساره201987

الدقهليةالعلمىمبصرشريف عطيه رضا منار201988

الدقهليةالعلمىمبصرخشبه على على اشرف هللا منه201989

الدقهليةالعلمىمبصرالمحسن عبد محمد هللا عبد محمد نرجس201990

الدقهليةالعلمىمبصرالحميد عبد مصباح الحميد عبد ريم201991

الدقهليةالعلمىمبصرالخالق عبد الخالق عبد عبده سماح201992

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد على محمد سميره201993

الدقهليةالعلمىمبصرعوض السيد خالد كريمه201994

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الوهاب عبد البيومى منى201995

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد الحميد عبد محمود عائشه201996

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم محمد القاسم االء201997

الدقهليةالعلمىمبصراحمد احمد المحسن عبد ايه201998

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الديدمونى محمد العربى االء201999

الدقهليةالعلمىمبصرحمود ابراهيم بحيرى بحيرى ايمان202000
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ن394ابوالحسين ميت/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن325فيشابنا/ ف

ن427فيشابنا/ ف

ثانفيشابنا/ ف

ن374فيشابنا/ ف

ن557سنجيد/ ف

ثانطلخا/ ف

ثانالكرما ميت/ ف

ن459القديم دميرة كفر/ ف

ن559دكرنس/ ف

ثاندكرنس/ ف

ثاننجير/ ف

ن352بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

راسبعدالن ميت/ ف

راسباليوسفية/ ف

راسباليوسفية/ ف

ن493الكردى/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانابودشيشة/ ف

ن383الستامونى/ ف

ن577شربين/ ف

ثانشربين/ ف

ن492شربين/ ف

ثانشربين/ ف

ثانشربين/ ف

ثانشربين/ ف

ن445االطرش كفر/ ف

ثاناالطرش كفر/ ف

ثانظفر/ ف

ن340ظفر/ ف

ن327ظفر/ ف

ن484صدقا/ ف

راسبالسباخ ابوداود/ ف

ثانالسباخ ابوداود/ ف

ن477المنزلة/ ف

ن516المنزلة/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرصالح محمود محمد احمد رحاب202001

الدقهليةالعلمىمبصرعمر الخضر محمد على عزه202002

الدقهليةالعلمىمبصرالسحيلى الحسينى ايهاب مريم202003

الدقهليةالعلمىمبصرجوهر على على االء202004

الدقهليةالعلمىمبصرالسكرى ابراهيم محمد السيد ساره202005

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى محمد احمد احمد ايه202006

الدقهليةالعلمىمبصرخليل طه الرازق عبد محمد زهراء202007

الدقهليةالعلمىمبصرالسخرى ابراهيم ابراهيم سامى اسماء202008

الدقهليةالعلمىمبصرغانم السيد المتولى غازى اسماء202009

الدقهليةالعلمىمبصرالال عبد الال عبد محمد فايز اسماء202010

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد هللا فتح جمال ايمان202011

الدقهليةالعلمىمبصرداود مصطفى محمد المجيد عبد طارق فاطمه202012

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى المطلب عبد محمد فاطمه202013

الدقهليةالعلمىمبصرالحفنى طه مجاهد مجاهد مريم202014

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد االمام السعيد ايمن نورهان202015

الدقهليةالعلمىمبصرفياض ابراهيم ياقوت جمال هدى202016

الدقهليةالعلمىمبصردرغام احمد سلمان رضا هدير202017

الدقهليةالعلمىمبصرعوض مندور لطفى محمد ياسمين202018

الدقهليةالعلمىمبصردهينه شلبى الحفنى محمود على عائشه202019

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد المرسى محمد المرسى سهام202020

دمياطالعلمىمبصرالالوندى السيد ياسر دنيا202021

دمياطالعلمىمبصرالتيتى محمد عماد مريم202022

دمياطالعلمىمبصرالسعدانى حسينى محمد نوره202023

دمياطالعلمىمبصرالخميسى مصطفى اسماعيل ابتسام202024

دمياطالعلمىمبصرمحمد هللا عبد ابراهيم ايه202025

دمياطالعلمىمبصرالعوادلى على محمد نوال202026

دمياطالعلمىمبصرالفيومى وفيق فهمى نيروز202027

دمياطالعلمىمبصرالبربير توفيق صابر هاجر202028

دمياطالعلمىمبصرسعد محمد رفعت يمنى202029

دمياطالعلمىمبصرالمجدى عوض سيد االء202030

دمياطالعلمىمبصرمجاهد عبده مصطفى مريم202031

دمياطالعلمىمبصرسمره المنعم عبد احمد اسراء202032

دمياطالعلمىمبصرالشربينى ابراهيم السالم عبد اشرف االء202033

دمياطالعلمىمبصرهويدى محمد هللا جاب حمدى دنيا202034

دمياطالعلمىمبصرالليف ابو السيد السيد مصطفى رحمه202035

دمياطالعلمىمبصرالحمادى على رمضان احمد الزهراء فاطمه202036

دمياطالعلمىمبصربدوى سلمان رجب عامر فاطمه202037

دمياطالعلمىمبصرعويضه محمد محمد مجدى مريم202038

دمياطالعلمىمبصرالدين خير السيد السيد محمد مريم202039

دمياطالعلمىمبصرالشرباصى عزت محمد عماد هدير202040

دمياطالعلمىمبصرالطحان رجاء حامد ايه202041

دمياطالعلمىمبصرصابر الرفاعى مسعد االء202042



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7236

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانالمنزلة/ ف

راسبالمنزلة/ ف

ثانالمنزلة/ ف

راسببالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانالعصافرة/ ف

ن532العصافرة/ ف

راسبالجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

راسبالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

ثانالجمالية/ ف

راسبالجديد الكفر/ ف

ن497الجوابر/ ف

ن453االتحاد/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ن327النموذجى البرج عزبة/ ف

ن326النموذجى البرج عزبة/ ف

راسبدمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

ن377دمياط/ ف

ن453دمياط/ ف

ثانالشعراء/ ف

راسبالشعراء/ ف

ثانفارسكور/ ف

ن480فارسكور/ ف

ن477فارسكور/ ف

ن345فارسكور/ ف

ن333فارسكور/ ف

ن391فارسكور/ ف

ن368فارسكور/ ف

ن325فارسكور/ ف

ثانفارسكور/ ف

ن613بدمياط الروضة/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف
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دمياطالعلمىمبصربدر سالمه عزيز دنيا202043

دمياطالعلمىمبصرالشامى فرح فرح احمد سحر202044

دمياطالعلمىمبصرعشرى سعد زغلول شيماء202045

دمياطالعلمىمبصرحواس السيد ابراهيم هدى202046

دمياطالعلمىمبصرالعباسى على محمد هاجر202047

دمياطالعلمىمبصرالبيلى صبح فهيم محمد منار202048

دمياطالعلمىمبصرالقطب ابراهيم محمود احمد الزهراء202049

دمياطالعلمىمبصرالهادى عبد امين السيد ايه202050

دمياطالعلمىمبصربدر السالم عبد محمد محمود دينا202051

دمياطالعلمىمبصرمصطفى جوده محمد جوده ساره202052

دمياطالعلمىمبصرالنمر صبرى سمير والء202053

دمياطالعلمىمبصررزق عطيه رزق حمدى اسماء202054

دمياطالعلمىمبصرالعنين ابو عثمان درويش امانى202055

دمياطالعلمىمبصرعلى المقصود عبد على اميره202056

دمياطالعلمىمبصرندى السيد محمد يحيى رباب202057

دمياطالعلمىمبصرالنجار رزق الحميد عبد نسيم شروق202058

دمياطالعلمىمبصرنصر احمد محمد سراج هاجر202059

دمياطالعلمىمبصرالصاوى ابراهيم محمد احمد االء202060

دمياطالعلمىمبصردياب ابراهيم على محمد ايمان202061

دمياطالعلمىمبصراحمد حلمى احمد امجد دينا202062

دمياطالعلمىمبصرمحمد محمد صدقى عادل رحيل202063

دمياطالعلمىمبصرهللا عبد عوض احمد ساره202064

دمياطالعلمىمبصرابراهيم محمود حامد سميه202065

دمياطالعلمىمبصرالوفا ابو محمد السعيد هديل202066

دمياطالعلمىمبصرالبطال حسين خالد وسام202067

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد جمال جمال اسماء202068

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد عبده احمد باسم امنيه202069

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد حكمت202070

الشرقيةالعلمىمبصريوسف مصطفى السيد دعاء202071

الشرقيةالعلمىمبصرخليفه محمد فتحى عصام دينا202072

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد على دينا202073

الشرقيةالعلمىمبصرشحاته الوهاب عبد العزيز عبد رأفت هند202074

الشرقيةالعلمىمبصرالعنين ابو العزيز عبد رضا رباب202075

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد على ياسين ياسمين202076

الشرقيةالعلمىمبصرالهادى محمد رجب السيد سمر202077

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد احمد شيماء202078

الشرقيةالعلمىمبصرعلى الخالق عبد فوزى هدير202079

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد يوسف الحميد عبد اسراء202080

الشرقيةالعلمىمبصرالحداد محمد محمد ماهر امانى202081

الشرقيةالعلمىمبصرصقر احمد عبده خليل ابو اريج202082

الشرقيةالعلمىمبصرالنجا ابو مصطفى محمد ناصر اسماء202083

الشرقيةالعلمىمبصرصقر عطيه محمد محمد ماهر فاطمه202084
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ثانبدمياط الروضة/ ف

ن386بدمياط الروضة/ ف

راسببدمياط الروضة/ ف

ن402بدمياط الروضة/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف

ثانبدمياط الغنيمية/ ف

ن527سعد كفر مدينة/ ف

ن383سعد كفر مدينة/ ف

ن502سعد كفر مدينة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن353سعد كفر مدينة/ ف

ن374النموذجى االسالم نور/ ف

ن408الغاب كفر/ ف

ن336الغاب كفر/ ف

ن411الغاب كفر/ ف

ن337الغاب كفر/ ف

ثانالغاب كفر/ ف

ن549المنورة المدينة/ ف

ثانالمنورة المدينة/ ف

ن361المنورة المدينة/ ف

ن336المنورة المدينة/ ف

ن362المنورة المدينة/ ف

متخلفالمنورة المدينة/ ف

متخلفالمنورة المدينة/ ف

ن527المنورة المدينة/ ف

ن603الزقازيق/ ف

ن603الزقازيق/ ف

ن340الزقازيق/ ف

ن358الزقازيق/ ف

ن325الزقازيق/ ف

راسبالزقازيق/ ف

ن378الزقازيق/ ف

ثانالميمونة شنبارة/ ف

راسبالميمونة شنبارة/ ف

ثانبالشرقية الطيبة/ ف

ن325بالشرقية الطيبة/ ف

ثانبالشرقية الطيبة/ ف

ثانالقنايات/ ف

ثانالقنايات/ ف

ن587بهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف

ثانبهنباى/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمود محمد محمود هبه202085

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الفتاح عبد صبحى اسماء202086

الشرقيةالعلمىمبصرعلى كامل سعيد امنيه202087

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد شعبان حسين سندس202088

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسن صدقى هند202089

الشرقيةالعلمىمبصرعلى سليمان محمود شروق202090

الشرقيةالعلمىمبصرسعيد السيد كامل نرمين202091

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد مصطفى محمود ايات202092

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى محمد حمدى عماد مريم202093

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه الرحمن عبد محمد نسمه202094

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه رفعت محمد هشام هند202095

الشرقيةالعلمىمبصرعباس محمود السيد داليا202096

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى عطيه صابر فكريه202097

الشرقيةالعلمىمبصرالغيط ابو محمد الحليم عبد محمد اسراء202098

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى على سعيد رحمه202099

الشرقيةالعلمىمبصرعلى يوسف لطفى ممدوح االء202100

الشرقيةالعلمىمبصرعثمان ابراهيم محمد محمد سعيد ابرار202101

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد عباس المطلب عبد امال202102

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم محمد ابراهيم ايه202103

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد احمد محمد ايه202104

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد ابراهيم السيد سهام202105

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد الفتاح عبد عزه202106

الشرقيةالعلمىمبصراحمد العظيم عبد محمد العظيم عبد نشوى202107

الشرقيةالعلمىمبصرعلى هللا عبد محمد هاجر202108

الشرقيةالعلمىمبصرالدين نور محمد محمد رجب رحاب202109

الشرقيةالعلمىمبصرعلى امين السيد اشرف سماح202110

الشرقيةالعلمىمبصرسالم على سالم على عطيات202111

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد محمد يحى هند202112

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد احمد السيد والء202113

الشرقيةالعلمىمبصريوسف ابراهيم الباقى عبد السيد شيماء202114

الشرقيةالعلمىمبصرالعال ابو على متولى احمد محمد مريم202115

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد بدوى السيد نغم202116

الشرقيةالعلمىمبصرالدين صالح محمد محمد مروه202117

الشرقيةالعلمىمبصرزيد ابو عطيه اشرف عزيزه202118

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم السيد اسراء202119

الشرقيةالعلمىمبصرجبريل الرحيم عبد احمد امال202120

الشرقيةالعلمىمبصرمتولى محمد ابراهيم شفيق امل202121

الشرقيةالعلمىمبصراحمد زكى سعيد محمد ايمان202122

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد ابراهيم ايه202123

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمود عاطف دعاء202124

الشرقيةالعلمىمبصرعبده محمد محمود دينا202125

الشرقيةالعلمىمبصرالفتاح عبد احمد رمضان رحاب202126
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راسببهنباى/ ف

ن393اباظة دسوقى/ ف

ن568العصلوجى/ ف

ن547العصلوجى/ ف

ن576العصلوجى/ ف

ن501.5اباظة كفر/ ف

ثاناباظة كفر/ ف

ن339مكاوى كفر/ ف

ن328مكاوى كفر/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ن347مكاوى كفر/ ف

ن333الظواهرى/ ف

ثانالزين ام/ ف

ثانمباشر شرقية/ ف

ن393مباشر شرقية/ ف

ثانههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ن509ههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ثانههيا/ ف

ن397ههيا/ ف

ن343ههيا/ ف

ن349المطاوعة/ ف

راسبالمطاوعة/ ف

ثانالمطاوعة/ ف

ن364المطاوعة/ ف

ثانالمطاوعة/ ف

ثانالمهدية/ ف

ن458المهدية/ ف

ن502المهدية/ ف

ثانالعواسجة/ ف

ن387عجيبة كفر/ ف

ن332ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن337ابوكبير/ ف

راسبابوكبير/ ف

ن398ابوكبير/ ف

ن464ابوكبير/ ف

ن374ابوكبير/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد توفيق هللا رحمه202127

الشرقيةالعلمىمبصرالسالم عبد احمد جمال ساره202128

الشرقيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم احمد مريم202129

الشرقيةالعلمىمبصرالصادى الرحمن عبد ابراهيم محمد نادين202130

الشرقيةالعلمىمبصربدوى السيد هللا عبد احمد ندى202131

الشرقيةالعلمىمبصرحسن العزيز عبد السيد مؤمنه202132

الشرقيةالعلمىمبصرقاسم محمد ايمن زينب202133

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم مجدى زينب202134

الشرقيةالعلمىمبصرعامر ماهر على هشام ساره202135

الشرقيةالعلمىمبصرعلى ابراهيم سمير فاطمه202136

الشرقيةالعلمىمبصراحمد مصطفى احمد اسراء202137

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمد امانى202138

الشرقيةالعلمىمبصرمختار احمد محمد امينه202139

الشرقيةالعلمىمبصرامين فتحى سامح رانيا202140

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد ابراهيم رويدى202141

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد ابراهيم ساره202142

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد سليمان سهيله202143

الشرقيةالعلمىمبصرالسباعى ابراهيم جمال نورهان202144

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق محمد محمود هاجر202145

الشرقيةالعلمىمبصرحسين طه خالد محمد اسماء202146

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد الشيماء202147

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد احمد محمد امانى202148

الشرقيةالعلمىمبصرغريب اسماعيل عصام امنيه202149

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد الرحمن عبد احمد ايمان202150

الشرقيةالعلمىمبصرعلى نافع سالم طلعت ايمان202151

الشرقيةالعلمىمبصرغريب ابراهيم حسن ايه202152

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه القادر عبد ايهاب شيماء202153

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسن الدين عالء غزل202154

الشرقيةالعلمىمبصرالمعطى عبد محمد على هللا منه202155

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد السيد خالد مى202156

الشرقيةالعلمىمبصردعادر صقر محمد على ندا202157

الشرقيةالعلمىمبصرعبده السيد نجاح نوال202158

الشرقيةالعلمىمبصرالمطلب عبد خليل بشار نورهان202159

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسين محمود هدير202160

الشرقيةالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد محمد محمد والء202161

الشرقيةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد الدين عصام عال202162

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الحكيم عبد اشرف ياسمين202163

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد اللطيف عبد محمد ايمان202164

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل احمد محمد رؤى202165

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد محمد احالم202166

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل الرحمن عبد اسماعيل اسراء202167

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد حسن وفاء202168
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ن397ابوكبير/ ف

ن448ابوكبير/ ف

ن325ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ن325ابوكبير/ ف

ن383القراموص/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ن352موسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ن592موسى اوالد/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

ن578النصيرى كفر/ ف

ن401النصيرى كفر/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

ن461.5النصيرى كفر/ ف

ن543.5النصيرى كفر/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

ثانالنصيرى كفر/ ف

راسبفاقوس/ ف

راسبفاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن364فاقوس/ ف

ن361فاقوس/ ف

ن535فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن520فاقوس/ ف

ن348فاقوس/ ف

ن360فاقوس/ ف

ن350فاقوس/ ف

ن533فاقوس/ ف

ن358فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ن488فاقوس/ ف

ن539فاقوس/ ف

ن463النمروط/ ف

متخلفالنمروط/ ف

ن468الحجاجية/ ف

ن583الحجاجية/ ف

ن347الصوالح/ ف

راسبالصوالح/ ف

راسبالطويله/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالعدوى السباعى ابراهيم اسماء202169

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم نادر عبير202170

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد حسن مها202171

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الغفار عبد احمد اسراء202172

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم الودود عبد اسراء202173

الشرقيةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمود مصطفى الشيماء202174

الشرقيةالعلمىمبصراحمد غريب الشبراوى امنيه202175

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فؤاد ابراهيم انجى202176

الشرقيةالعلمىمبصرنهار محمد المنعم عبد الهادى عبد ايه202177

الشرقيةالعلمىمبصرالعال ابو على ابراهيم محمد االء202178

الشرقيةالعلمىمبصرالواحد عبد السيد اسماعيل سالى202179

الشرقيةالعلمىمبصرالعدلى محمد محمد الشبراوى ياسمين202180

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حماد محمد ياسمين202181

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان الصادق كريم الزهراء202182

الشرقيةالعلمىمبصرالخزامى محمد عمرو دنيا202183

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى سليم احمد محمد نهال202184

الشرقيةالعلمىمبصرعبدون الحسينى اشرف ايه202185

الشرقيةالعلمىمبصررفاعى محمد السيد محمد المنعم عبد ايه202186

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسينى كارم مرفت202187

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد على احمد ندى202188

الشرقيةالعلمىمبصرسليم محمد النجدى محمد دينا202189

الشرقيةالعلمىمبصرحسن احمد محمد ايمن ساره202190

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد امام المنعم عبد محمد سهيله202191

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى ابراهيم هللا عبد ابراهيم منى202192

الشرقيةالعلمىمبصرحسان السالم عبد محمد محمد هناء202193

الشرقيةالعلمىمبصرحسان السالم عبد محمد محمد هنادى202194

الشرقيةالعلمىمبصرامام لطفى محمد رضا رحاب202195

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد خليل السيد اسراء202196

الشرقيةالعلمىمبصراحمد حسين محمد سعيد زهراء202197

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق السيد محمد ساره202198

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد السيد سها202199

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان هللا عبد بالسى محمد عبير202200

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد ماجده202201

الشرقيةالعلمىمبصرجوده الكريم عبد هللا عبد نهال202202

الشرقيةالعلمىمبصرفندود محمد حسينى نورهان202203

الشرقيةالعلمىمبصرالصادق السيد محمد هاجر202204

الشرقيةالعلمىمبصرنصر هاشم ابو سعيد امل202205

الشرقيةالعلمىمبصرالقصبى محمد محمود العزيز عبد زينب202206

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان مرسى مجدى اسراء202207

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد حسن حسن حامد اسماء202208

الشرقيةالعلمىمبصراحمد محمد المنعم عبد محمد امينه202209

الشرقيةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد ياسر سلمى202210
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ن499العز ميت/ ف

ثانالعز ميت/ ف

ن563العز ميت/ ف

ن365عجرم ام/ ف

ن403عجرم ام/ ف

ن413عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن483عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن345عجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن359السماعنة/ ف

ن383الديدامون/ ف

ن357الديدامون/ ف

راسبالبيروم/ ف

ن342البيروم/ ف

راسبالبيروم/ ف

ثانالبيروم/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ثانبلشرقية الروضة/ ف

ن353بلشرقية الروضة/ ف

ن365بلشرقية الروضة/ ف

ن491بلشرقية الروضة/ ف

ن592بلشرقية الروضة/ ف

ن635الهيصمية/ ف

ن493الحسينية/ ف

ن387الحسينية/ ف

ن386الحسينية/ ف

ن386الحسينية/ ف

ثانالحسينية/ ف

ن373الحسينية/ ف

ن462الحسينية/ ف

ن515الحسينية/ ف

ن472الحسينية/ ف

ن563.5سعود جزيرة/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ن572نجم ديرب/ ف

ن337نجم ديرب/ ف

ن378نجم ديرب/ ف

ن375نجم ديرب/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد احمد السيد احمد شيماء202211

الشرقيةالعلمىمبصرحكور جوده الناصر عبد ليلى202212

الشرقيةالعلمىمبصرزويد على الباسط عبد مروه202213

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود محمد حمدى هبه202214

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد رأفت هاجر202215

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد ابراهيم سامى منار202216

الشرقيةالعلمىمبصراحمد الجيد عبد احمد اسماء202217

الشرقيةالعلمىمبصراحمد احمد ناجى اسماء202218

الشرقيةالعلمىمبصرنصر الغنى عبد سامى امال202219

الشرقيةالعلمىمبصرالزنفلى احمد سيد محمد ماجده202220

الشرقيةالعلمىمبصرحفنى فرج ايمن مروه202221

الشرقيةالعلمىمبصراحمد عبده احمد ايه202222

الشرقيةالعلمىمبصرسليم الحى عبد محمود اسراء202223

الشرقيةالعلمىمبصراالمام احمد الفتاح عبد مصطفى ايمان202224

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السالم عبد بكر اسماء202225

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد جمال سامى اروى202226

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد كامل محمد ايمان202227

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه محمد محمود ساره202228

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السيد الناصر عبد جمال فاطمه202229

الشرقيةالعلمىمبصرحسين زغلول حسين هللا منه202230

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم انور ابراهيم يمنى202231

الشرقيةالعلمىمبصرموسى الصمد عبد خالد ايه202232

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد السميع عبد رجب ايه202233

الشرقيةالعلمىمبصرحداد الواحد عبد محمود هاجر202234

الشرقيةالعلمىمبصرالبنا محمد الشحات محمد ندا202235

الشرقيةالعلمىمبصرسالم محمد محمد وليد نورهان202236

الشرقيةالعلمىمبصرصالح ابراهيم السيد اميره202237

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد عمر معاذ ايمان202238

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد على محمد بثينه202239

الشرقيةالعلمىمبصرحسنين احمد السيد ساره202240

الشرقيةالعلمىمبصرنصر محمد الصغير محفوظ مريم202241

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عبد الدين محيى امين محيى مها202242

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد الفتوح ابو حامد هاجر202243

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم السعدونى ياسمين202244

الشرقيةالعلمىمبصرالباسط عبد محمد شحته على ياسمين202245

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على صبحى جمال رضوى202246

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى محمد الرحمن عبد عبير202247

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم شوقى الرحمن عبد فايزه202248

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد محمد نبيل فايزه202249

الشرقيةالعلمىمبصرحفناوى محمد طارق فاطمه202250

الشرقيةالعلمىمبصروهبه حسن الحميد عبد فاطمه202251

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن محمد هدير202252
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ن337نجم ديرب/ ف

ن346نجم ديرب/ ف

ن354نجم ديرب/ ف

راسبنجم ديرب/ ف

ن523نجم ديرب/ ف

ن589اكوه/ ف

ن549العصايد/ ف

ن503العصايد/ ف

ن523العصايد/ ف

ن380العصايد/ ف

ن493العصايد/ ف

ن613المجفف/ ف

ن420صافور/ ف

ن447صافور/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن370القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن342القمح منيا/ ف

ن394القمح منيا/ ف

ثانالقمح منيا/ ف

ن393القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن355القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن485.5القبلى الزقازيق كفر/ ف

ن419عامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ثانعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن498بلبيس/ ف

ن338بلبيس/ ف

ن325بلبيس/ ف

ن449بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن487بلبيس/ ف

ن373بلبيس/ ف

ن381بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ثانالرمل انشاص/ ف

ن374الرمل انشاص/ ف

ن341الرمل انشاص/ ف

راسبالرمل انشاص/ ف

ن364النخلة شبرا/ ف

ن622النخلة شبرا/ ف

ن325النخلة شبرا/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالخوانكى على العزيز عبد عطوه عمر اسراء202253

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض على محمد مصطفى عزه202254

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد احمد عيسى نورا202255

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد معوض عاطف هاجر202256

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل زكى حسن مجدى رحمه202257

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى العظيم عبد محمد المحسن عبد عائشه202258

الشرقيةالعلمىمبصرحفنى محمود محمد السيد غاده202259

الشرقيةالعلمىمبصرالغمرى محمود عاشور خالد نفين202260

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد فهمى تهامى محمد اسراء202261

الشرقيةالعلمىمبصرحسان ذكى فتحى ذكى نورهان202262

الشرقيةالعلمىمبصرحميدو احمد رجب احمد ياسمين202263

الشرقيةالعلمىمبصرالمنشاوى احمد محمد يوسف ياسمين202264

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى احمد كمال اسماء202265

الشرقيةالعلمىمبصرالطرانيسى رمضان سفيان جهاد202266

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد السيد محمد مروه202267

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد رأفت على هبه202268

الشرقيةالعلمىمبصرالعاطى عبد ابراهيم محمود هاله202269

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد التواب عبد جمال هدى202270

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطيه الحكيم عبد بسمه202271

الشرقيةالعلمىمبصرالستار عبد العزيز عبد محمد بسنت202272

الشرقيةالعلمىمبصرحنضل العزيز عبد زيدان عادل جهاد202273

الشرقيةالعلمىمبصرصدقى محمد احمد محمد روناء202274

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد محمد عزه202275

الشرقيةالعلمىمبصرالعال عبد احمد السيد احمد هللا منه202276

الشرقيةالعلمىمبصراحمد المنعم عبد سالمه نرمين202277

الشرقيةالعلمىمبصراسماعيل محمد محمد نسمه202278

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الرؤف عبد محمد ياسمين202279

الشرقيةالعلمىمبصرمهدى محمد السيد شعبان ثريا202280

الشرقيةالعلمىمبصرعرابى محمد على ذكى منار202281

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد على السيد عالء هاجر202282

الشرقيةالعلمىمبصررمضان ابراهيم حمدى حنين202283

الشرقيةالعلمىمبصراحمد صالح جمال ايه202284

الشرقيةالعلمىمبصرنواره محمد ابراهيم ريهام202285

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد احمد ريهام202286

الشرقيةالعلمىمبصرالواحد عبد محمد امين منار202287

الشرقيةالعلمىمبصرالشيخ على محمد اسماعيل اسراء202288

الشرقيةالعلمىمبصرشعبان حافظ محمد حافظ محمد دنيا202289

الشرقيةالعلمىمبصرعلى عليوه محمد محمد فاطمه202290

الشرقيةالعلمىمبصرعلى حسن محمود منصور ندى202291

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم لطفى السيد مروه202292

الشرقيةالعلمىمبصرنجدى محمد نجدى عبده يسريه202293

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد احمد ابرار202294
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ن349جابر ميت/ ف

ن466جابر ميت/ ف

ن338جابر ميت/ ف

ثانجابر ميت/ ف

ثانالبالشون/ ف

راسبالبالشون/ ف

ثانالبالشون/ ف

ثانالبالشون/ ف

ن338الخراخشة/ ف

ن616النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن428النموذجى خميس فؤاد/ ف

ن359النموذجى خميس فؤاد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن391النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ن384النموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالنموذجى جويفل نجيب محمد/ ف

ثانالعاشر/ ف

ن383العاشر/ ف

ثانابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن341ابوحماد/ ف

ن479ابوحماد/ ف

ن474ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ن486ابوحماد/ ف

ثانالحلمية/ ف

ثانالصوة/ ف

ثانالصوة/ ف

ن368الصوة/ ف

راسببالشرقية الجعفرية/ ف

ن372بحطيط/ ف

ن353بحطيط/ ف

ن345بحطيط/ ف

ن350بحطيط/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ثانالقرين/ ف

ن444القرين/ ف

ن472القرين/ ف

ن619صقر كفر/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرالبندارى محمود محمد عصام االء202295

الشرقيةالعلمىمبصرسليم فتحى محمود االء202296

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد رضا الرحيم عبد احمد الزهراء202297

الشرقيةالعلمىمبصرالشين مصطفى الباسط عبد اللطيف عبد ايمان202298

الشرقيةالعلمىمبصرالحميد عبد عطيه احمد صالح ايه202299

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سالم محمد ايه202300

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد مصطفى زهراء202301

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد احمد سمر202302

الشرقيةالعلمىمبصرالجواد عبد السعيد الجواد عبد مروه202303

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد محمد محمود ايه202304

الشرقيةالعلمىمبصرالعنين ابو احمد سعيد دعاء202305

الشرقيةالعلمىمبصرالحق عبد سعيد السيد فاطمه202306

الشرقيةالعلمىمبصرعلى المنعم عبد صالح اسراء202307

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد احمد محمد ايه202308

الشرقيةالعلمىمبصرالعباسى ابراهيم على على سماره202309

الشرقيةالعلمىمبصرغريب السيد الفتاح عبد صفاء202310

الشرقيةالعلمىمبصرمرسى احمد ابراهيم لبنى202311

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد رشدى محمد احمد هيا202312

الشرقيةالعلمىمبصرعوض محمد العظيم عبد احمد روفيده202313

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد محمد اسماء202314

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم احمد العابدن زين مأمون منار202315

الشرقيةالعلمىمبصرالحضرى حسن العزيز عبد فاطمه202317

الشرقيةالعلمىمبصرعامر محمود السيد عادل هدير202318

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد جمال فاطمه202319

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد حسن محمد اسماء202320

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد صالح الشيماء202321

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد الرحمن عبد ابراهيم فتحى هللا ايه202322

الشرقيةالعلمىمبصرالغنى عبد السالم عبد طارق ندى202323

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد ابراهيم عصام ياسمين202324

الشرقيةالعلمىمبصرالمنعم عبد مصباح محمد عادل افنان202325

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى يوسف شوقى هدير202326

الشرقيةالعلمىمبصرعزب محمد الرحمن عبد ابراهيم منى202327

االسماعيليةالعلمىمبصربلوزه عباس محمد اسراء202328

االسماعيليةالعلمىمبصرالسيد محمد بدرى على اسماء202329

االسماعيليةالعلمىمبصرمصطفى على محمد السيد امل202330

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى يعقوب عطا سيد ايمان202331

االسماعيليةالعلمىمبصرالقادر عبد الوهاب عبد محمود يسرى روان202332

االسماعيليةالعلمىمبصرخضره ابو الرحمن عبد محمد روقيه202333

االسماعيليةالعلمىمبصرالديب لبيب حسنين الدين صالح هند202334

االسماعيليةالعلمىمبصرغريب الحميد عبد محمد دينا202335

االسماعيليةالعلمىمبصرمكاوى سالم ممدوح زينب202336

االسماعيليةالعلمىمبصرهندام ابراهيم احمد زكريا سلمى202337
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ن532.5صقر كفر/ ف

ن417.5صقر كفر/ ف

ن476صقر كفر/ ف

ن352صقر كفر/ ف

ن502صقر كفر/ ف

ن630صقر كفر/ ف

ن470صقر كفر/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن517صقر كفر/ ف

ن344الصورة/ ف

ن335الصورة/ ف

ن374الصورة/ ف

ن358ابوحريز/ ف

ن373ابوحريز/ ف

ن487ابوحريز/ ف

ن439ابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

ثانابوحريز/ ف

ن584االزهار قصاصين/ ف

ن400الصوفية/ ف

ن547تلراك/ ف

ن516السوق مشتول/ ف

ن386الصحافة/ ف

ثانزافر بميت عبادة/ ف

ن628صقر اوالد/ ف

ن376النموذجى الزقازيق/ ف

ن388النموذجى الزقازيق/ ف

ن449النموذجى الزقازيق/ ف

ثانالنموذجى الزقازيق/ ف

ن359النموذجى المكرمة مكة/ ف

ن461النموذجى المكرمة مكة/ ف

ثانالنموذجى صقر كفر/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ن488النموذجى عمر/ ف

ن363النموذجى عمر/ ف

ثانالنموذجى نوح ال/ ف
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االسماعيليةالعلمىمبصرمنصور محمد احمد شيرين202338

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد محمد الفتاح عبد ريم202339

االسماعيليةالعلمىمبصرنايل سيد الحافظ عبد محمد تغريد202340

االسماعيليةالعلمىمبصرعزت عبده محمد شروق202341

االسماعيليةالعلمىمبصرسالم الحميد عبد اشرف االء202342

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى على ابراهيم الشيماء202343

االسماعيليةالعلمىمبصرالمصيلحى محمد محمد عصام مديحه202344

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد محروس عبده مريم202345

االسماعيليةالعلمىمبصرالاله عبد عمر الغنى عبد هبه202346

االسماعيليةالعلمىمبصرالرشيدى جميل حسان خلود202347

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد فرغلى عاطف عائشه202348

بورسعيدالعلمىمبصرعبده محمد كامل شريف رحمه202349

بورسعيدالعلمىمبصرالحنفى كامل السيد محمد سما202350

بورسعيدالعلمىمبصراسماعيل محمد حجازى السيد سميه202351

بورسعيدالعلمىمبصرالغندور محمد حسن حسن هدى202352

بورسعيدالعلمىمبصرالفيومى محمد فاروق هديل202353

بورسعيدالعلمىمبصرجمعه مسعد الدين عالء ايه202354

السويسالعلمىمبصرحامد عزوز غريب اسراء202355

السويسالعلمىمبصرالنبى عبد ناجى خالد الزهراء فاطمه202356

السويسالعلمىمبصرحامد عزوز عنتر نورا202357

السويسالعلمىمبصراحمد محمد عاطف اسراء202358

السويسالعلمىمبصرالسيد امام رمضان سميه202359

السويسالعلمىمبصرابراهيم احمد محمد شيماء202360

السويسالعلمىمبصرمحمد خضارى حسين الزهراء فاطمه202361

السويسالعلمىمبصرداود سليمان ابراهيم هللا منه202362

السويسالعلمىمبصرالجليل عبد السيد الجليل عبد هدى202363

سيناء شمالالعلمىمبصرطه بدوى محمد امانى202364

سيناء شمالالعلمىمبصرسالمه سلمى سليمان الشيماء202365

سيناء شمالالعلمىمبصرعاشور اسماعيل محمد زينب202366

سيناء شمالالعلمىمبصرالزميلى سليمان احمد عيد اروه202367

سيناء شمالالعلمىمبصرحجاج محمد ربيع هاجر202368

سيناء شمالالعلمىمبصرابراهيم حسان نبيه مياده202369

سيناء جنوبالعلمىمبصرالسيد منصور ناصر ايه202370

سيناء جنوبالعلمىمبصرشاهين طه المنعم عبد السيد الشيماء202371

سيناء جنوبالعلمىمبصرسالم السيد احمد السيد خلود202372

سيناء جنوبالعلمىمبصرعوده سالم احمد فاطمه202373

سيناء جنوبالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد عالء الزهراء فاطمه202374

سيناء جنوبالعلمىمبصرسليمان محمود اللطيف عبد حسن فاطمه202375

سيناء جنوبالعلمىمبصرربه عبد باز السيد اشرف زينب202376

سيناء جنوبالعلمىمبصرالدمرداش محمد وحيد غاده202377

سيناء جنوبالعلمىمبصرمصطفى المجيد عبد صالح هللا منه202378

سيناء جنوبالعلمىمبصراحمد الدايم عبد محمود السيد هايدى202379
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ن325النموذجى نوح ال/ ف

راسبغصين عين/ ف

ن467االبطال/ ف

ن344ابوخروع/ ف

ن346الكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن429غرب القنطرة/ ف

ن436غرب القنطرة/ ف

ن433شرق القنطرة/ ف

ن488شرق القنطرة/ ف

ثانالتجريبى بورفؤاد/ ف

راسبالتجريبى بورفؤاد/ ف

ثانالتجريبى بورفؤاد/ ف

راسبالتجريبى بورفؤاد/ ف

راسبالتجريبى بورفؤاد/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

ن560السويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ثانالسويس/ ف

ن419النموذجى المستقبل/ ف

ن374النموذجى المستقبل/ ف

ن523النموذجى المستقبل/ ف

ثانالنموذجى المستقبل/ ف

ن336النموذجى المستقبل/ ف

ن336النموذجى المستقبل/ ف

ثان(الصفا) العريش/ ف

ن439(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن446(المساعيد) الصديق ابوبكر/ ف

ن413(الريسة) السالم ضاحية/ ف

راسب(الريسة) السالم ضاحية/ ف

ن429الجفجافة/ ف

راسبالطور/ ف

ن518الطور/ ف

ن538الطور/ ف

ن542الطور/ ف

ن515الطور/ ف

متخلفالطور/ ف

ن361الشيخ شرم/ ف

ن376الشيخ شرم/ ف

ن359الشيخ شرم/ ف

ن466الشيخ شرم/ ف
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سيناء جنوبالعلمىمبصرالمالح العزيز عبد محمد نبيل روضه202380

البحيرةالعلمىمبصرعيطه محمد صالح تسنيم202381

البحيرةالعلمىمبصرسالم انور طارق ساره202382

البحيرةالعلمىمبصرعطيه الجواد عبد صالح ماهر فاطمه202383

البحيرةالعلمىمبصرعنتر دسوقى سعد محمود االء202384

البحيرةالعلمىمبصرمرسى مصطفى فتحى كرم اسراء202385

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد محمود اسماء202386

البحيرةالعلمىمبصرحجاب هللا عطا مصرى السيد امل202387

البحيرةالعلمىمبصرقنديل محمد على محمود ايه202388

البحيرةالعلمىمبصرعوض سعد مسعد ايه202389

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم احمد فتحى ابراهيم ايمان202390

البحيرةالعلمىمبصردراز السيد محمد صديق خلود202391

البحيرةالعلمىمبصرعيسى الحليم عبد جمعه رانا202392

البحيرةالعلمىمبصرسعيفه ابو سعيفه ابو محمود رحاب202393

البحيرةالعلمىمبصرهللا حسب محمود محمد ساره202394

البحيرةالعلمىمبصرطه سليم سعيد احمد شيماء202395

البحيرةالعلمىمبصرخليفه حامد جمال عبير202396

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم رجب زكريا ماجده202397

البحيرةالعلمىمبصريوسف بسيونى جابر منار202398

البحيرةالعلمىمبصرالنجار محمد رجب الدين عصام منار202399

البحيرةالعلمىمبصرغنيم محمد محمود مصباح منار202400

البحيرةالعلمىمبصررمضان السيد محمد مصطفى منار202401

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد الرازق عبد نصر نورا202402

البحيرةالعلمىمبصرسليمان حسين احمد ناصر نورهان202403

البحيرةالعلمىمبصرجمعه محمد احمد احمد اسراء202404

البحيرةالعلمىمبصرالكريم عبد السيد المنعم عبد اسراء202405

البحيرةالعلمىمبصرخضر محمد محمد اسراء202406

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد حسن حمدى امل202407

البحيرةالعلمىمبصرحميده رمضان الفتاح عبد امنيه202408

البحيرةالعلمىمبصرحماده على محمد عاطف بسنت202409

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم العزيز عبد محمد بسنت202410

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى محمود احمد صبرى حنان202411

البحيرةالعلمىمبصرعوض المجيد عبد هللا عبد منال202412

البحيرةالعلمىمبصرمحمد محمود يسرى منار202413

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد سمير ندا202414

البحيرةالعلمىمبصرالسميع عبد معوض صبرى نرمين202415

البحيرةالعلمىمبصرمحمد بسيونى عاطف هاجر202416

البحيرةالعلمىمبصريوسف محمد ابراهيم هدير202417

البحيرةالعلمىمبصرحجازى على احمد على ايمان202418

البحيرةالعلمىمبصرحالوه ابو سعد احمد دنيا202419

البحيرةالعلمىمبصرمحمد محمود الدين عالء روان202420

البحيرةالعلمىمبصرالصعيدى على محمود الصادق عبد ساره202421
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ن355نويبع/ ف

ثاندمنهور/ ف

راسبالنموذجى دمنهور/  ف

ن352النموذجى دمنهور/  ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن336ابوحمص/ ف

ن390ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن391ابوحمص/ ف

ن343ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ن411.5ابوحمص/ ف

راسبابوحمص/ ف

ن381ابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن566بسنتواى/ ف

ن488بسنتواى/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ن454بسنتواى/ ف

ن574بسنتواى/ ف

ن475بسنتواى/ ف

ن412بسنتواى/ ف

راسببسنتواى/ ف

ن357بسنتواى/ ف

ن447بسنتواى/ ف

ن342بسنتواى/ ف

ن462بسنتواى/ ف

راسببسنتواى/ ف

ن457بسنتواى/ ف

ن477نصرهللا/ ف

ن451نصرهللا/ ف

ن498نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرابراهيم محروس سالمه سوزان202422

البحيرةالعلمىمبصربكر احمد مصطفى سعيد فرحه202423

البحيرةالعلمىمبصرمحمد اسماعيل ماهر منار202424

البحيرةالعلمىمبصرخليل ابراهيم محمد مياده202425

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد زكريا يسرى ندى202426

البحيرةالعلمىمبصرمحمود محمد نصر نهال202427

البحيرةالعلمىمبصرسعده ابو مسعود سعد هاجر202428

البحيرةالعلمىمبصرالحناوى محمد محمد سعد وفاء202429

البحيرةالعلمىمبصرمحمد حسن ابراهيم ايمان202430

البحيرةالعلمىمبصرمساعد محمد ناصر خيريه202431

البحيرةالعلمىمبصرعوض صابر حسن ساره202432

البحيرةالعلمىمبصرعباس هليل المولى عبد فاطمه202433

البحيرةالعلمىمبصرصقر احمد ابراهيم المنعم عبد مريم202434

البحيرةالعلمىمبصرالفضيل عبد خميس اشرف نورهان202435

البحيرةالعلمىمبصرسالم زكى سعد خالد هدير202436

البحيرةالعلمىمبصرالطحان قطب الغنى عبد على االء202437

البحيرةالعلمىمبصرحسن على عطيه احمد اسراء202438

البحيرةالعلمىمبصرصالح احمد احمد مصطفى اسراء202439

البحيرةالعلمىمبصرعامر الكريم عبد كمال مصطفى ايمان202440

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمد ايه202441

البحيرةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد يحى منازل202442

البحيرةالعلمىمبصرصالح مصطفى محمد صالح ايمان202443

البحيرةالعلمىمبصرالسقا محمد احمد محمد ايه202444

البحيرةالعلمىمبصرالدمنهورى على محمد نشأت ايمان202445

البحيرةالعلمىمبصرالصباغ العزيز عبد الجواد عبد سندس202446

البحيرةالعلمىمبصرشلوع ابو حسين محروس شيماء202447

البحيرةالعلمىمبصرحارس ابو على السيد على بسنت202448

البحيرةالعلمىمبصرالجويلى احمد فوزى وائل فاتن202449

البحيرةالعلمىمبصرالخير ابو مصطفى محمود محمد منار202450

البحيرةالعلمىمبصرطه مبروك عنتر احمد ميرفت202451

البحيرةالعلمىمبصرالقبانى شبل الغفار عبد السيد هاله202452

البحيرةالعلمىمبصرالنجار الرحمن عبد طه اسماء202453

البحيرةالعلمىمبصرالعنين ابو المولى عبد ناصر الهام202454

البحيرةالعلمىمبصرشحاته الحميد عبد الوهاب عبد عاطف ايمان202455

البحيرةالعلمىمبصرالسيسى على الحميد عبد مبروك امنيه202456

البحيرةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد شعبان نزيه ايه202457

البحيرةالعلمىمبصرعلى محروس جاد رجب ايمان202458

البحيرةالعلمىمبصرالربيعى حسن امين صبرى امنيه202459

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم المولى عبد طه الهام202460

البحيرةالعلمىمبصرخالش الغفار عبد زكى الغفار عبد ايه202461

البحيرةالعلمىمبصرالبسومى الباعث عبد على ياسر شهد202462

البحيرةالعلمىمبصرعمران محمد امين بكر ابو شيماء202463
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ن370نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن431نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن475نصرهللا/ ف

راسبنصرهللا/ ف

ن605نصرهللا/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن387الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن382شبراخيت/ ف

ن483شبراخيت/ ف

ن353شبراخيت/ ف

ن438شبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن328شبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن367بشر محلة/ ف

ن440بشر محلة/ ف

ثانبشر محلة/ ف

ن482بشر محلة/ ف

ن376لقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ن329لقانة/ ف

راسبلقانة/ ف

راسبلقانة/ ف

ن441ابوشنب الرحمن عبد/ ف

ن464البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن516البارود ايتاى/ ف

ن607البارود ايتاى/ ف

ن544البارود ايتاى/ ف

ن491البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن550البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرقنديل عبده الرازق عبد شحاته عبير202464

البحيرةالعلمىمبصرخضر محمد العزيز عبد محمد عزه202465

البحيرةالعلمىمبصرجويلى حواش العزيز عبد عزت هللا منه202466

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل ابراهيم سعد منار202467

البحيرةالعلمىمبصرالجيار محمود هللا عبد جمال منار202468

البحيرةالعلمىمبصرشداد عنتر محمد عادل نهال202469

البحيرةالعلمىمبصرالشقانى السيد المطلب عبد شحاته نصر نيفين202470

البحيرةالعلمىمبصرالزهيرى محمد احمد محمد نورسين202471

البحيرةالعلمىمبصرعباس السيد الحميد عبد السيد هاجر202472

البحيرةالعلمىمبصرخضر محمد عطيه محمد هند202473

البحيرةالعلمىمبصرغنيم محمد على محمد هدير202474

البحيرةالعلمىمبصرالعتر المقصود عبد محمد ظريف ياسمين202475

البحيرةالعلمىمبصرالحميد عبد السيد حنفى رحمه202476

البحيرةالعلمىمبصرمحمد قاسم محمد شيماء202477

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد متولى حسن هدير202479

البحيرةالعلمىمبصرالسكرمى ابراهيم جمال اسماء202480

البحيرةالعلمىمبصرالشافعى رزق احمد ابراهيم االء202481

البحيرةالعلمىمبصرالبشبيشى الفتوح ابو على االء202482

البحيرةالعلمىمبصرالحيوى السالم عبد حامد فؤاد حامد فاطمه202483

البحيرةالعلمىمبصرالجليل عبد هللا عبد فؤاد الجليل عبد ايمان202484

البحيرةالعلمىمبصرطاهر رجب هللا عبد داليا202485

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد المالك عبد شعبان نور202486

البحيرةالعلمىمبصرنصار نصر محمد نصر فاطمه202487

البحيرةالعلمىمبصرحسن محمد محسن اسراء202488

البحيرةالعلمىمبصرالعليم عبد فرج شحاته اسماء202489

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد صالح امنيه202490

البحيرةالعلمىمبصرالكومى احمد على عيد الزهراء202491

البحيرةالعلمىمبصرالفتاح عبد حصافى اشرف ايمان202492

البحيرةالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد منصور ايمان202493

البحيرةالعلمىمبصرالزرقا احمد احمد رحاب202494

البحيرةالعلمىمبصرالونيس عبد هللا جاب المنعم عبد ماجده202495

البحيرةالعلمىمبصرمحمد حسن السيد هند202496

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم منصور محمد يمنى202497

البحيرةالعلمىمبصرمحروس سعيد محمد ياسمين202498

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد فضيلى رحمه202499

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد مصطفى محمد هند202500

البحيرةالعلمىمبصرمحمد محمد مقاوى امانى202501

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد احمد بسمله202503

البحيرةالعلمىمبصرالمرشدى ابراهيم شحاته شيماء202504

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى مصطفى خميس مروه202506

البحيرةالعلمىمبصرمحمد مسعد محمد منال202507

البحيرةالعلمىمبصرامين سعيد محمود امينه202508
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ثانالبارود ايتاى/ ف

ن334البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن329البارود ايتاى/ ف

ن417البارود ايتاى/ ف

ن468البارود ايتاى/ ف

ن483البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن469.5البارود ايتاى/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن558البارود ايتاى/ ف

ن630البارود ايتاى/ ف

ثانبالبحيرة بدر/ ف

ثانبالبحيرة بدر/ ف

ثانبالبحيرة بدر/ ف

ثانسمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ثانسمخراط/ ف

ثانالمجد/ ف

ن488ابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ثانابوالمطامير/ ف

ثانالنوبارية/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن492.5عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن417عيسى حوش/ ف

ن383عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

راسبعيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ن400عيسى حوش/ ف

ثانعيسى حوش/ ف

ثانابوالشقاف/ ف

راسبابوالشقاف/ ف

ن365رشيد/ ف

ن601رشيد/ ف

ثانرشيد/ ف

ن469ادكو/ ف

ثانادكو/ ف

ن433المحمودية/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد فاطمه202509

البحيرةالعلمىمبصرسعيد رمضان اسماعيل حسناء202510

البحيرةالعلمىمبصراحمد بشير فرج عزيزه202511

البحيرةالعلمىمبصرعلى احمد جالل نورهان202512

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد الرسول عبد وليد اسماء202513

البحيرةالعلمىمبصرالجليل عبد المنعم عبد الناصر عبد افنان202514

البحيرةالعلمىمبصرنصار فؤاد جابر اميره202515

البحيرةالعلمىمبصراحمد زهرى صبحى اميره202516

البحيرةالعلمىمبصرالشاذلى احمد صالح سلمى202517

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد احمد جمال مريم202518

البحيرةالعلمىمبصرمتولى مجاهد فوزى نسمه202519

البحيرةالعلمىمبصرمحمد اليزيد ابو امين اكرام202520

البحيرةالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد نصر فريده202521

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد جمعه ازهار202522

البحيرةالعلمىمبصرالجارحى قطب هللا عبد حماده اسراء202523

البحيرةالعلمىمبصرالمقصود عبد محمد هللا نصر رضا اسراء202524

البحيرةالعلمىمبصرشحاته عوض رمضان اسراء202525

البحيرةالعلمىمبصرحموده طه محمد اسراء202526

البحيرةالعلمىمبصرفرج مجاور عصام اسماء202527

البحيرةالعلمىمبصرالحفيظ عبد المنتصر عبد مصطفى االء202528

البحيرةالعلمىمبصرالقادر عبد محمد الحميد عبد ايه202529

البحيرةالعلمىمبصرالسيد عبد الجواد عبد رجب محمد ايه202530

البحيرةالعلمىمبصرالعجيبى خميس مبروك الكريم عبد جهاد202531

البحيرةالعلمىمبصرالونيس عبد العظيم عبد قطب دنيا202532

البحيرةالعلمىمبصرالجليل عبد الستار عبد رجب رانيا202533

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمود دسوقى السعيد سميه202534

البحيرةالعلمىمبصرحميده محمد عباس كمال شمس202535

البحيرةالعلمىمبصربرغش المنعم عبد محمد غاده202536

البحيرةالعلمىمبصرمصطفى مصطفى فريد فاتن202537

البحيرةالعلمىمبصرخطاب على الهادى عبد محمد مريم202538

البحيرةالعلمىمبصرسعد فرج سعد منار202539

البحيرةالعلمىمبصرمحمد الجواد عبد فرج منى202540

البحيرةالعلمىمبصرفوده شعبان ايمن مها202541

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد الجواد عبد فرج مها202542

البحيرةالعلمىمبصرالسيد صديق السيد اشرف ندى202543

البحيرةالعلمىمبصرالعاطى عبد الحميد عبد الصادق عبد ندى202544

البحيرةالعلمىمبصرهيبه محمود اسامه نرمين202545

البحيرةالعلمىمبصربالل محمد هللا عبد خالد والء202546

البحيرةالعلمىمبصرالونيس عبد الوكيل عبد العزيز عبد ياسمين202547

البحيرةالعلمىمبصرموسى محمود احمد اسراء202548

البحيرةالعلمىمبصرسعيد محمود مبروك اسماء202549

البحيرةالعلمىمبصرالنجار اللطيف عبد مسعود اسماء202550
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ن375المحمودية/ ف

راسبالمحمودية/ ف

راسبالمحمودية/ ف

ن442المحمودية/ ف

ن404حمادة كوم/ ف

ن562حمادة كوم/ ف

ن585حمادة كوم/ ف

ن432حمادة كوم/ ف

ن612حمادة كوم/ ف

ن506حمادة كوم/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن513النشرتى سمير/ ف

ثانالنشرتى سمير/ ف

ن597الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن527الدلنجات/ ف

ن483الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن428الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن549الدلنجات/ ف

ن503الدلنجات/ ف

ن343الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن391الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن552الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن577الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن421الوفائية/ ف

ن363الوفائية/ ف

ن345الوفائية/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرالعمورى محمد محمد االء202551

البحيرةالعلمىمبصرالمزين معوض اللطيف عبد اميره202552

البحيرةالعلمىمبصريحى ممدوح السيد ايه202553

البحيرةالعلمىمبصرسعديه الاله عبد عمر روضه202554

البحيرةالعلمىمبصرمنشاوى المنعم عبد احمد لمياء202555

االسكندريةالعلمىمبصرالجزار صالح شبل هللا عبد اسراء202556

االسكندريةالعلمىمبصرالعاصى احمد العزيز عبد حسام اسماء202557

االسكندريةالعلمىمبصرالجوهرى مصطفى حمدى محمد الرميصاء202558

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد جالل حمدى احمد اميره202559

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عطا رفاعى محمود مصطفى ايناس202560

االسكندريةالعلمىمبصرفهمى العظيم عبد جمال حبيبه202561

االسكندريةالعلمىمبصراحمد السيد العزيز عبد عاطف ساره202562

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم ابراهيم المنعم عبد حمدى سالمين202563

االسكندريةالعلمىمبصرشريف محمد حامد الحبشى محمد سلمى202564

االسكندريةالعلمىمبصراحمد الدسوقى ابراهيم محمود سميه202565

االسكندريةالعلمىمبصرغنيم الحميد عبد الرافع عبد سعد شيماء202566

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم بسيونى محمد ابراهيم عائشه202567

االسكندريةالعلمىمبصرالصالحى مصطفى السيد ياسر لبنى202568

االسكندريةالعلمىمبصررمضان محمد جمعه رمضان مريم202569

االسكندريةالعلمىمبصرالغنى عبد احمد السيد الغنى عبد مريم202570

االسكندريةالعلمىمبصرعلى فقيه بن مريم202571

االسكندريةالعلمىمبصرناسوتيون حكيم مريم202572

االسكندريةالعلمىمبصرعيسى عطيه رمضان الدين صالح منار202573

االسكندريةالعلمىمبصريوسف ابو الحميد عبد محمد فتحى نجالء202574

االسكندريةالعلمىمبصرحسانين محمد السيد محمد احمد نورهان202575

االسكندريةالعلمىمبصرحافظ السباعى المنعم عبد محسن هدير202576

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد الغفار عبد عادل ياسمين202577

االسكندريةالعلمىمبصرعميره ابو امين الرفاعى محمد اسراء202578

االسكندريةالعلمىمبصرحمزه الغنى عبد تقى سعيد اسماء202579

االسكندريةالعلمىمبصرالفيومى ابراهيم سعد سعد اميره202580

االسكندريةالعلمىمبصرشعتان دخيل جمعه حنان202581

االسكندريةالعلمىمبصرالشربينى هدهود نبيه السيد نعمه202582

االسكندريةالعلمىمبصرالجواد عبد محمود وحيد هدير202583

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم محمد محمد حسين ايه202584

االسكندريةالعلمىمبصرطبا مصطفى شبل صبحى رقيه202585

االسكندريةالعلمىمبصرحسن محمد عمر سلمى202586

االسكندريةالعلمىمبصرخطاب حسن محمد احمد عال202587

االسكندريةالعلمىمبصرعابدين قنديل محمد مريم202588

االسكندريةالعلمىمبصرشلبى على محمد عادل هاجر202589

االسكندريةالعلمىمبصربكر مهدى احمد عالء ايه202590

االسكندريةالعلمىمبصرشومان ابراهيم الشربينى ابراهيم ريم202591

االسكندريةالعلمىمبصرالسعود ابو ابراهيم على ابراهيم مريم202592
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ثانالوفائية/ ف

ن355الوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانالوفائية/ ف

ن327بشر سيدى/ ف

راسببشر سيدى/ ف

ن457بشر سيدى/ ف

ن348بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن328بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن480بشر سيدى/ ف

راسببشر سيدى/ ف

راسببشر سيدى/ ف

راسببشر سيدى/ ف

ن313بشر سيدى/ ف

ن315بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

راسببشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن376بشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ن325السيوف/ ف

ن541السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن458السيوف/ ف

ثانالسيوف/ ف

راسبالمبين الفتح/ ف

راسبالمبين الفتح/ ف

ن408المبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ن404المبين الفتح/ ف

ن431المبين الفتح/ ف

راسبالقويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ن483القويرى/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7263

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

االسكندريةالعلمىمبصرجاد السيد السيد محمد ندى202593

االسكندريةالعلمىمبصربسطوى العاطى عبد مهدى اللطيف عبد نفين202594

االسكندريةالعلمىمبصراصيله ابو احمد العزيز عبد مصطفى هاجر202595

االسكندريةالعلمىمبصريوسف محمد السيد سامى ايمان202596

االسكندريةالعلمىمبصرعميره حسن متولى عادل رجاء202597

االسكندريةالعلمىمبصرالجواد عبد على احمد احمد عائشه202598

االسكندريةالعلمىمبصرالحوفى ياسين صبحى ناصر شيماء202599

االسكندريةالعلمىمبصرالجواد عبد حامد رمضان صابرين202600

االسكندريةالعلمىمبصرشيتا سعد محمد هانى هبه202601

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم محمد اسامه هدير202602

االسكندريةالعلمىمبصراحمد امين السيد حسين هويدا202603

االسكندريةالعلمىمبصرالشرقاوى احمد المنعم عبد محمد ايه202604

االسكندريةالعلمىمبصرباشا مصطفى محمد ابراهيم على عزه202605

االسكندريةالعلمىمبصرالمجد ابو محمد محمد مريم202606

االسكندريةالعلمىمبصراسماعيل مهران السيد محمد االء202607

االسكندريةالعلمىمبصرعوض رجب عوض رجب اسراء202608

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم على سعيد روان202609

االسكندريةالعلمىمبصرحسين الكريم عبد الدين عماد سلمى202610

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد حسن جمال شيماء202611

االسكندريةالعلمىمبصرقاسم محمد اسماعيل جمال ايه202612

االسكندريةالعلمىمبصراحمد ابراهيم بدر روضه202613

االسكندريةالعلمىمبصراحمد محمود متولى محمود الزهراء فاطمه202614

االسكندريةالعلمىمبصرالوهاب عبد العليم عبد الباسط عبد مريم202615

االسكندريةالعلمىمبصرالعسكرى على شحاته على مريم202616

االسكندريةالعلمىمبصرمصطفى اسماعيل محمود محمد مريم202617

االسكندريةالعلمىمبصرمسلم فرغلى مختار محمد نورهان202618

االسكندريةالعلمىمبصرخليل محمد محمد خالد اسراء202619

االسكندريةالعلمىمبصرالمعطى عبد الفتاح عبد المعطى عبد اسماء202620

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم السيد خميس انجى202621

االسكندريةالعلمىمبصرحسن محمد حسن زينب202622

االسكندريةالعلمىمبصرالكيالنى متولى حسين السعيد ساره202623

االسكندريةالعلمىمبصرالحى عبد الفتاح عبد حمدى ميار202624

االسكندريةالعلمىمبصرالح ابو ابراهيم العزيز عبد حسن نورهان202625

االسكندريةالعلمىمبصراحمد المعاطى ابو احمد جهاد نادرين202626

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد رجب فاروق هشام نادين202627

مطروح مرسىالعلمىمبصرالسيد العابدين زين وليد هللا االء202628

مطروح مرسىالعلمىمبصرعلى على سمير امينه202629

مطروح مرسىالعلمىمبصرالفقى عوفه بدوى اشرف ايناس202630

مطروح مرسىالعلمىمبصرمحمد الحسن محمد خالد حبيبه202632

مطروح مرسىالعلمىمبصراسماعيل احمد الهم ريحاب202633

مطروح مرسىالعلمىمبصرحسين العزيز عبد هللا خير سميه202634

مطروح مرسىالعلمىمبصربسيونى خميس بسيونى حمدى فاطمه202635
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راسبالقويرى/ ف

ن376القويرى/ ف

ن405القويرى/ ف

ن380الشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

راسبالشعراوى/ ف

ن356الشعراوى/ ف

ن347الشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ن385عرابى احمد/ ف

ثانعرابى احمد/ ف

ثانعرابى احمد/ ف

ن390عرجون الصادق/ ف

راسبعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

راسبالمكرمة مكة/ ف

ن352المكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

راسبالمكرمة مكة/ ف

راسبالمكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن458النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

ن388النموذجى سموحة/ ف

ن337النموذجى سموحة/ ف

ن367النموذجى سموحة/ ف

راسبالنموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى الشعراوى/ ف

ثانالنموذجى الشعراوى/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ن400مطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف
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مطروح مرسىالعلمىمبصرمحمد محمد طارق مريم202636

مطروح مرسىالعلمىمبصرالعال عبد الموجود عبد مختار مريم202637

مطروح مرسىالعلمىمبصرالعينين ابو السيد مجدى مريم202638

مطروح مرسىالعلمىمبصرهاشم سمير هاشم ماجده202640

مطروح مرسىالعلمىمبصرالرازق عبد محمد سعيد فتحيه202641

الجيزةالعلمىمبصرعلى جالل شعبان اسيا202642

الجيزةالعلمىمبصربيومى طه بدوى االء202643

الجيزةالعلمىمبصرفرحات وفيق احمد اشرف اميره202644

الجيزةالعلمىمبصراحمد العابدين زين عماد بسنت202645

الجيزةالعلمىمبصراحمد اسماعيل محمد زينب202646

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد شحاته احمد السيد محمود زينب202647

الجيزةالعلمىمبصرحسوب حسن اشرف رفيده202648

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل هللا عوض ربيع ساره202649

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد سيد خالد سمر202650

الجيزةالعلمىمبصرالشرقاوى العنين ابو على اللطيف عبد الزهراء فاطمه202651

الجيزةالعلمىمبصردسوقى احمد محمود مصطفى فاطمه202652

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد عرابى السالم عبد مريم202653

الجيزةالعلمىمبصرالقادر عبد مصطفى ياسر مريم202654

الجيزةالعلمىمبصرمكاوى محمد احمد رمضان والء202655

الجيزةالعلمىمبصراحمد قبيصى احمد وليد هيام202656

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم على امبابى خالد ياسمين202657

الجيزةالعلمىمبصرالجيزاوى محمد احمد حسن اسراء202658

الجيزةالعلمىمبصرنصر مقبول حسين اسماء202659

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد محمود حامد رئيسه202660

الجيزةالعلمىمبصرعطا جوده صبرى غدير202661

الجيزةالعلمىمبصراحمد عبدون متولى فاطمه202662

الجيزةالعلمىمبصرمحمود هللا عطا احمد السيد مريم202663

الجيزةالعلمىمبصرالزمزمى عبده صابر مريم202664

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد اشرف منار202665

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد عيسى هدى202666

الجيزةالعلمىمبصرحسين محمد حنفى رشاد وسام202667

الجيزةالعلمىمبصرالسيد صالح محمد الدين رمز اسماء202668

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى حماده ناصر اسماء202669

الجيزةالعلمىمبصراحمد حسنى ياسر ايه202670

الجيزةالعلمىمبصرعلى سعيد سامح تقى202671

الجيزةالعلمىمبصراحمد جعفر محمد حبيبه202672

الجيزةالعلمىمبصرالمؤمن عبد محمد هانى زينب202673

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم حسين خالد شيماء202674

الجيزةالعلمىمبصرحسن الرحيم عبد مصطفى شيماء202675

الجيزةالعلمىمبصربدوى حنفى بدوى ضحى202676

الجيزةالعلمىمبصرحسن على صبحى عال202677

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد فوزيه202678



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7266

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانمطروح/ ف

ن507مطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانمطروح/ ف

راسبمطروح/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن586العمرانية/ ف

ن464العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن502العمرانية/ ف

راسبالعمرانية/ ف

ن351العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن377العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن391العمرانية/ ف

ن336العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

راسبابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

راسبابوالنمرس/ ف

راسبابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ن438ابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

راسبابوالنمرس/ ف

ن358.5العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن343.5العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

راسبالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

راسبالعلى عبدالعزيز/ ف

راسبالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن355العلى عبدالعزيز/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرابراهيم حسين اشرف مريم202679

الجيزةالعلمىمبصرعويس على على حسن نورهان202680

الجيزةالعلمىمبصراحمد ثابت خلف نورهان202681

الجيزةالعلمىمبصراحمد ثابت خلف نيفين202682

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد ابراهيم عادل نورهان202683

الجيزةالعلمىمبصرحسين احمد رفاعى هاجر202684

الجيزةالعلمىمبصرطه ابراهيم كمال هدى202685

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل السيد ناصر هاجر202686

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد ماهر اروى202687

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد الرازق عبد محمد االء202688

الجيزةالعلمىمبصرعبده رمضان يحيى بسمله202689

الجيزةالعلمىمبصرسليمان عشرى نبيل تغريد202690

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد الشافى عبد ايهاب حبيبه202691

الجيزةالعلمىمبصريوسف حسن سعيد حبيبه202692

الجيزةالعلمىمبصرعبده سيد محمد خلود202693

الجيزةالعلمىمبصرعثمان محمود جمال رانيا202694

الجيزةالعلمىمبصرسباق محمد خالد روان202695

الجيزةالعلمىمبصرعلى مصطفى ايهاب ساره202696

الجيزةالعلمىمبصرمحمد طلعت محمد سلسبيل202697

الجيزةالعلمىمبصرعلى حسن مختار عائشه202698

الجيزةالعلمىمبصراللطيف عبد فتحى سعد فاطمه202699

الجيزةالعلمىمبصرصديق المجيد عبد عصمت فاطمه202700

الجيزةالعلمىمبصرمحمود حسن عيد لولوه202701

الجيزةالعلمىمبصرمتولى احمد متولى مريم202702

الجيزةالعلمىمبصرامام السعود ابو سالمه فاطمه202703

الجيزةالعلمىمبصرضاحى محمد محمود مريم202704

الجيزةالعلمىمبصرمحمد متولى الرحمن عبد هند202705

الجيزةالعلمىمبصرحسن على حسن ابتسام202706

الجيزةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد رزق دعاء202707

الجيزةالعلمىمبصرعثمان فؤاد خالد زينب202708

الجيزةالعلمىمبصرمحمد طه حسين سهيله202709

الجيزةالعلمىمبصرالعباس محمد محمد طارق فاطمه202710

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد اسامه لمياء202711

الجيزةالعلمىمبصركامل ربيع فضل مريم202712

الجيزةالعلمىمبصرانور محمود مجدى نورهان202713

الجيزةالعلمىمبصرالسيد محمود جمال امل202714

الجيزةالعلمىمبصربيومى حامد عادل رحاب202715

الجيزةالعلمىمبصرالخير ابو محمود مبروك احمد نورهان202716

الجيزةالعلمىمبصرحسين احمد عويس ايه202717

الجيزةالعلمىمبصرسكين ابو القادر عبد كمال عادل دينا202718

الجيزةالعلمىمبصرسكين ابو القادر عبد كمال عادل رحاب202719

الجيزةالعلمىمبصرصالح سليمان مسعود عادل رضوى202720
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ن397العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن379العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن346النموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ن385النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

متخلفالنموذجى القدس/ ف

ن446النموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن405النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن333النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ن397النموذجى القدس/ ف

ن536النموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ثانناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ثانناهيا/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ن325الهرم/ ف

راسبكومبرة/ ف

ن325كومبرة/ ف

ن330كومبرة/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن425مجدول بنى/ ف

ن415مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف
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الجيزةالعلمىمبصراحمد حسن بشير احمد ساره202721

الجيزةالعلمىمبصرالفقى العزيز عبد اسماعيل سميه202722

الجيزةالعلمىمبصرجمعه محمد مصطفى هاجر202723

الجيزةالعلمىمبصرعلى حسين هاشم هاشم هاجر202724

الجيزةالعلمىمبصرعمر احمد الجواد عبد عصام اسماء202725

الجيزةالعلمىمبصرالجمل محمد امين محمود احمد انجى202726

الجيزةالعلمىمبصرعشرى سعيد مجدى ايه202727

الجيزةالعلمىمبصرالعال عبد الرحيم عبد سمير بسمه202728

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد خالد حبيبه202729

الجيزةالعلمىمبصرحامد العزيز عبد حامد سندس202730

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد جابر ناصر فاطمه202731

الجيزةالعلمىمبصربركات الهادى عبد رضوان هاله202732

الجيزةالعلمىمبصرالتواب عبد التواب عبد محمود هبه202733

الجيزةالعلمىمبصرالسيد هللا عبد مصطفى ندى202734

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد لطفى سامى االء202735

الجيزةالعلمىمبصرعلى حسن على االء202736

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمد محمود امنيه202737

الجيزةالعلمىمبصرنبوى الوارث عبد هاشم ايمان202738

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمود طارق حبيبه202739

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على محمد سميه202740

الجيزةالعلمىمبصرعثمان محمود جمال فاطمه202741

الجيزةالعلمىمبصراحمد فتحى فتحى اسامه فرحه202742

الجيزةالعلمىمبصرالسيد عبد محمد عزت مروه202743

الجيزةالعلمىمبصردرويش حسانين محمد ندا202744

الجيزةالعلمىمبصرمهران احمد محمد هاجر202745

الجيزةالعلمىمبصرحسين حسن الفتاح عبد عادل ايمان202746

الجيزةالعلمىمبصرالعليم عبد الدين محى العليم عبد ايمان202747

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد شحاته الفتاح عبد فتحيه202748

الجيزةالعلمىمبصرالجليل عبد الواحد عبد محمد ايمن ايمان202749

الجيزةالعلمىمبصرعرينى السيد حامد محمد محمد ايمان202750

الجيزةالعلمىمبصرمنطاش محمد على نبيل رزق رغد202751

الجيزةالعلمىمبصرهمام الدين صالح رفاعى رقيه202752

الجيزةالعلمىمبصرالعزيزى محمد حسن محمد ريهام202753

الجيزةالعلمىمبصرعيد هللا عبد المحسن عبد خالد ساره202754

الجيزةالعلمىمبصرفروجه حسين احمد وليد ساره202755

الجيزةالعلمىمبصرمحمد المقصود عبد محمد رضا سميه202756

الجيزةالعلمىمبصرخليل ابراهيم احمد سعيد شيماء202757

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم على ابراهيم علياء202758

الجيزةالعلمىمبصرحداد على نبيل مريم202759

الجيزةالعلمىمبصرالبشبيشى حسن محمود اشرف منار202760

الجيزةالعلمىمبصرقنديل احمد الحميد عبد حمدى نداء202761

الجيزةالعلمىمبصركيله ابو على الحليم عبد على نورهان202762
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ثانمجدول بنى/ ف

ن435مجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ثانالوراق/ ف

ن344الوراق/ ف

ن361الوراق/ ف

ن346الوراق/ ف

ن363الوراق/ ف

ن369الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن408محمد جزيرة/ ف

ن362محمد جزيرة/ ف

ن505محمد جزيرة/ ف

ن401.5محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن343محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن364اوسيم/ ف

ن466اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن522اوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرمسعود سالم مصطفى وفاء202763

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم حسين الناصر عبد اسماء202764

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد رفعت الفتاح عبد ايه202765

الجيزةالعلمىمبصرحسن احمد على فرج جهاد202766

الجيزةالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد الغنى عبد رحمه202767

الجيزةالعلمىمبصربخيت العال عبد محمود الفتاح عبد زينب202768

الجيزةالعلمىمبصرمحمود طه محمود الفولى سلمى202769

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد عاطف سلمى202770

الجيزةالعلمىمبصرالسيد محمد ثابت سمر202771

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم احمد العليم عبد احمد عائشه202772

الجيزةالعلمىمبصرحسن رمضان عيد فاطمه202773

الجيزةالعلمىمبصرالعظيم عبد زيد ابو حمدان منار202774

الجيزةالعلمىمبصرسعودى محمد محمد صابر نورا202775

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد خليفه مصطفى هاجر202776

الجيزةالعلمىمبصرالحافظ عبد الجواد عبد الحافظ عبد امل202777

الجيزةالعلمىمبصرمحروس احمد هللا عبد عيد فاطمه202778

الجيزةالعلمىمبصراحمد العظيم عبد محمود فاطمه202779

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل حامد اشرف نورا202780

الجيزةالعلمىمبصرعلى سالمه على هاجر202781

الجيزةالعلمىمبصراحمد السيد ناصر هاجر202782

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد الهادى عبد ياسر هدايه202783

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد جمال والء202784

الجيزةالعلمىمبصرفرحات حسانين هالل امنه202785

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد مرضى ايه202786

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد ناجح حسناء202787

الجيزةالعلمىمبصرالعظيم عبد مصطفى حماده سحر202788

الجيزةالعلمىمبصرامين محمد الناصر عبد والء202789

الجيزةالعلمىمبصرالتهامى محمد اشرف امانى202790

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد حامد على مصطفى االء202791

الجيزةالعلمىمبصرخليل محمد ابراهيم سيد بسمه202792

الجيزةالعلمىمبصررمضان نعيم الدين عصام خلود202793

الجيزةالعلمىمبصرالدين محى محمد محمود رزان202794

الجيزةالعلمىمبصرالخالق عبد محمود ابراهيم لميس202795

الجيزةالعلمىمبصركيالنى السيد محمود ناصر نرمين202796

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد يوسف رمضان هاجر202797

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل على محمد عالء ثريا202798

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد نجم الرؤف عبد خلود202799

الجيزةالعلمىمبصرحسن احمد ابراهيم رحمه202800

الجيزةالعلمىمبصرخورشيد كامل محمد فاروق محمد ساره202801

الجيزةالعلمىمبصريوسف السيد سالمه عائشه202802

الجيزةالعلمىمبصرالفتاح عبد سعد خالد عروب202803

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد محمود محمد منن202804
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ثاناوسيم/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن342البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ن605البراجيل/ ف

متخلفالبراجيل/ ف

راسبالبراجيل/ ف

ن601البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن333المنصورية/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ن397ابواسماعيل صالح/ ف

ن327ابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

راسبابواسماعيل صالح/ ف

ن418ابواسماعيل صالح/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ن327الرهاوى/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

راسباكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ن387اكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن390النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن364النموذجى زايد/ ف

راسبالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن331النموذجى زايد/ ف
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الجيزةالعلمىمبصراحمد سيد على الحميد عبد نبيل نورهان202805

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد على اسماء202806

الجيزةالعلمىمبصراحمد الباسط عبد احمد جهاد202807

الجيزةالعلمىمبصرمحمد الشكور عبد عادل ايمان202808

الجيزةالعلمىمبصرالسيد عبد السالم عبد محمد ساره202809

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم مرسى امين كامل عبير202810

الجيزةالعلمىمبصراحمد جالل شهاب محمد مريم202811

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم رجب محمد جهاد202812

الجيزةالعلمىمبصراحمد احمد سيد اسماعيل دعاء202813

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم عمار عابد رحاب202814

الجيزةالعلمىمبصرفاضل حسن سعيد رحمه202815

الجيزةالعلمىمبصرالمتعال عبد سيد الفتاح عبد سحر202816

الجيزةالعلمىمبصرعلى المنصف عبد سيد عزيزه202817

الجيزةالعلمىمبصرالعزيز عبد المجيد عبد طه نورهان202818

الجيزةالعلمىمبصرسالمه عويس ربيع هاجر202819

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم محمد جمال اسراء202820

الجيزةالعلمىمبصرالغنى عبد محمود جميل فاطمه202821

الجيزةالعلمىمبصركامل صالح احمد مروه202822

الجيزةالعلمىمبصرمصطفى فريد محمد خالد منار202823

الجيزةالعلمىمبصركامل صالح ناصر ياسمين202824

الجيزةالعلمىمبصراحمد سعد مسعود غاده202825

الجيزةالعلمىمبصردسوقى الحكيم عبد محمد فاطمه202826

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم على هاجر202827

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد المنعم عبد محمد والء202828

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد كامل احمد االء202829

الجيزةالعلمىمبصرعماره خليل سيد ابراهيم محمد احالم202830

الجيزةالعلمىمبصرشحات التواب عبد العليم عبد انور اسراء202831

الجيزةالعلمىمبصريوسف ابراهيم اسماعيل ابراهيم سلوى202832

الجيزةالعلمىمبصرمحمود العزيز عبد محمود شرين202833

الجيزةالعلمىمبصرالمحسن عبد محمد توفيق صباح202834

الجيزةالعلمىمبصرحامد النصر سيف محمد منار202835

الفيومالعلمىمبصرعلى عطيه خالد اسماء202836

الفيومالعلمىمبصرالسيد مصطفى الدين عز امل202838

الفيومالعلمىمبصرالفضيل عبد سلوم ايمن اميره202839

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمود حجاج حسناء202840

الفيومالعلمىمبصريسن رجب مصطفى رحمه202841

الفيومالعلمىمبصرمحمود شعبان رجب رضوى202842

الفيومالعلمىمبصرالمقصود عبد النبى عبد حسونه عائشه202843

الفيومالعلمىمبصرمحمود عويس جمال فاطمه202844

الفيومالعلمىمبصرحمد سالم على فاطمه202845

الفيومالعلمىمبصرحسان هللا عبد رجب وداد202846

الفيومالعلمىمبصرعباس شعبان مصطفى امنيه202847
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راسبالنموذجى زايد/ ف

ثانمنديشة/ ف

ن384منديشة/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن354الحوامدية/ ف

راسبالحوامدية/ ف

ثانالحوامدية/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ثانالعياط/ ف

راسبالعياط/ ف

ن503العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن547العياط/ ف

ثانالعياط/ ف

ن544الصف/ ف

ن559عزام عبدالفتاح/ ف

ن356عزام عبدالفتاح/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ن541عزام عبدالفتاح/ ف

ثاناطفيح/ ف

راسباطفيح/ ف

ن472بالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

راسبالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

ثانالقبابات/ ف

راسبالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن410الفيوم/ ف

ن482الفيوم/ ف

ن422الفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن422الفيوم/ ف

ن405الفيوم/ ف

ن414عائشة السيدة/ ف
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الفيومالعلمىمبصرابراهيم على عماد ايه202848

الفيومالعلمىمبصرمحمود محمود الحق عبد الهدى نور202849

الفيومالعلمىمبصرمحمد معوض محمد شيماء202850

الفيومالعلمىمبصرالقادر عبد الحميد عبد محمد صفيه202851

الفيومالعلمىمبصرالباقى عبد المحسن عبد محمود هبه202852

الفيومالعلمىمبصرالعاطى عبد محمد التواب عبد اسراء202853

الفيومالعلمىمبصرموسى احمد عيد اسراء202854

الفيومالعلمىمبصرسعيد جنيدى ربيع هللا اميمه202855

الفيومالعلمىمبصرمحمود السيد محمود عيد ايه202856

الفيومالعلمىمبصرغيضان اسماعيل نمير كارم دعاء202857

الفيومالعلمىمبصرمعوض قرنى ممدوح دينا202858

الفيومالعلمىمبصرالعبد مصطفى ناصر رحاب202859

الفيومالعلمىمبصرعلى صبره سيد ريهام202860

الفيومالعلمىمبصرفيصل الحليم عبد الجواد عبد شيماء202861

الفيومالعلمىمبصرطلبه على يوسف عال202862

الفيومالعلمىمبصرالمجيد عبد قطب عيد رجب هللا منه202863

الفيومالعلمىمبصرعلى السميع عبد خالد احالم202864

الفيومالعلمىمبصرالعزيز عبد جمعه عاطف شيماء202865

الفيومالعلمىمبصرامين محمد حاتم نجالء202866

الفيومالعلمىمبصراحمد مهنى خلف هدير202867

الفيومالعلمىمبصرصابر التواب عبد ربيع يسرا202868

الفيومالعلمىمبصرمحمد محمد صابر اسراء202869

الفيومالعلمىمبصرصادق السيد حمدى اسماء202870

الفيومالعلمىمبصررياض محمد محمد اسماء202871

الفيومالعلمىمبصرالرازق عبد على السيد اميره202872

الفيومالعلمىمبصرالحميد عبد احمد عيد ايناس202873

الفيومالعلمىمبصرالسالم عبد احمد محمد ساره202874

الفيومالعلمىمبصرعثمان لطفى السيد فاطمه202875

الفيومالعلمىمبصرالرازق عبد على رزق فاطمه202876

الفيومالعلمىمبصرمحمد ذكى التواب عبد لمياء202877

الفيومالعلمىمبصرالخالق عبد البارى عبد حسين مريم202878

الفيومالعلمىمبصرمطاوع توفيق محمد منار202879

الفيومالعلمىمبصرالسيد احمد الناصر عبد نشوى202880

الفيومالعلمىمبصرعلى الواحد عبد جابر نوران202881

الفيومالعلمىمبصرفهمى عدلى احمد هاجر202882

الفيومالعلمىمبصرسرور محمد عمر هناء202883

الفيومالعلمىمبصرقمصان زكريا رفاعى جهاد202884

الفيومالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد حسن رشا202885

الفيومالعلمىمبصرعلى جمعه السيد احمد سهام202886

الفيومالعلمىمبصرحسن على عتريس عالء شيماء202887

الفيومالعلمىمبصرجمعه عيد محمود احمد نورهان202888

الفيومالعلمىمبصرحسين شعبان محمد ابتهال202889
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ن381عائشة السيدة/ ف

ثانعائشة السيدة/ ف

ن356سنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن401فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن348فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ن332فيديمين/ ف

ثانفيديمين/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

راسبهللا جاب حسن/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

ن387هللا جاب حسن/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن475ابشواى/ ف

ن413ابشواى/ ف

ن559ابشواى/ ف

ن414ابشواى/ ف

ن354ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن520ابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن609.5ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن451العجميين/ ف

ن602العجميين/ ف

ن473العجميين/ ف

ن434العجميين/ ف

ن463العجميين/ ف

ثانطامية/ ف
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الفيومالعلمىمبصرصابر محمد ابراهيم امنيه202890

الفيومالعلمىمبصرمراد شعبان نبيل دعاء202891

الفيومالعلمىمبصرمرسى الرحمن عبد احمد شيماء202893

الفيومالعلمىمبصرالعظيم عبد شعبان محمد شيماء202894

الفيومالعلمىمبصرتوفيق احمد وحيد فاديه202895

الفيومالعلمىمبصراحمد فتحى عصام مريم202896

الفيومالعلمىمبصرمحمد حسين محمد نعمه202897

سويف بنىالعلمىمبصرحسن محمد شعيب عفاف202898

سويف بنىالعلمىمبصرعويس على عيد مروه202899

سويف بنىالعلمىمبصرحسين الغنى عبد محمد نهله202900

سويف بنىالعلمىمبصرحسين سامى محمد حماده ايه202901

سويف بنىالعلمىمبصرزكى رشدى محمد حسناء202902

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد صالح كمال رحمه202903

سويف بنىالعلمىمبصرصالح لطيف نجيب محمد ساره202904

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد الدين صالح خالد فاطمه202905

سويف بنىالعلمىمبصراحمد صالح على ندا202906

سويف بنىالعلمىمبصرمراد ابراهيم سيد مها202907

سويف بنىالعلمىمبصرالغفار عبد ابراهيم محمد ايمان202908

سويف بنىالعلمىمبصرراشد محمود عماد نورهان202909

سويف بنىالعلمىمبصرسيد فريد محمد هدى202910

سويف بنىالعلمىمبصرعلى سيد محمد اسراء202911

سويف بنىالعلمىمبصرامين حسن عصام اسماء202912

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد عويس حسن ايمان202913

سويف بنىالعلمىمبصرالسالم عبد الحميد عبد عطا ايمان202914

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد شحاته خميس صفيه202915

سويف بنىالعلمىمبصرعيد زكى هاشم فرحه202916

سويف بنىالعلمىمبصرالجيد عبد العظيم عبد جمال هاله202917

سويف بنىالعلمىمبصراسماعيل العظيم عبد صميده مروه202918

سويف بنىالعلمىمبصرالنبى عبد محمد جمال حسناء202919

سويف بنىالعلمىمبصرشافعى فراج عاطف رحاب202920

سويف بنىالعلمىمبصرعثمان عامر سليمان شيماء202921

سويف بنىالعلمىمبصرسعيد على جوده هاجر202922

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمود حسنى ايمان202923

سويف بنىالعلمىمبصرعلى الصادق عبد الحميد عبد رانيا202924

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد هللا جاب نادى عبير202925

سويف بنىالعلمىمبصرابراهيم هللا عبد رمضان اميره202926

سويف بنىالعلمىمبصرطه احمد حسين اسماء202927

سويف بنىالعلمىمبصرمعوض هشيمه ابو امين دينا202928

سويف بنىالعلمىمبصريوسف محمد على دينا202929

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد رمضان سيد رحمه202930

سويف بنىالعلمىمبصرعلى هارون معوض رحمه202931

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد حسين فتحى صفيه202932
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ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ن606.5طامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

متخلفسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

راسبسويف ببنى الواسطى/ ف

راسبسويف ببنى الواسطى/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ن456المدينة اهناسيا/ ف

ن601المدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

راسبالمدينة اهناسيا/ ف

ثانببا/ ف

ثانببا/ ف

ثانببا/ ف

ثانببا/ ف

ن445راشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانراشين صفط/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن412سمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف
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سويف بنىالعلمىمبصرالحليم عبد ابراهيم رجب غاده202933

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد محمد طه فرحه202934

سويف بنىالعلمىمبصرعلى هللا خلف على مروه202935

سويف بنىالعلمىمبصراللطيف عبد رفاعى رجب منار202936

سويف بنىالعلمىمبصرفاضل محمود محمد ندا202937

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد رمضان على نورهان202938

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد معوض محمد نيفين202939

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد ربيع رمضان رحمه202940

سويف بنىالعلمىمبصراحمد حسن الباسط عبد دعاء202941

سويف بنىالعلمىمبصرراتب شعبان عصام مروه202942

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد سيد النافع عبد ناديه202943

سويف بنىالعلمىمبصرالغنى عبد عثمان محمد هاجر202944

سويف بنىالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد رجب هبه202945

سويف بنىالعلمىمبصراحمد حسن رجب اسماء202946

سويف بنىالعلمىمبصرسليمان محمود الرحيم عبد فاطمه202947

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد خطيب ربيع هاجر202948

سويف بنىالعلمىمبصرالعظيم عبد فاروق جمال وفاء202949

المنياالعلمىمبصرسيد مرسى محمد اسالم202950

المنياالعلمىمبصرمحمود نجيب نشأت جهاد202951

المنياالعلمىمبصرعلى عرفات ياسر سلمى202952

المنياالعلمىمبصرخليل حسن اشرف االء202953

المنياالعلمىمبصرالعليم عبد موسى عفيفى امنه202954

المنياالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد محمد جماالت202955

المنياالعلمىمبصراللطيف عبد العظيم عبد محمد دعاء202956

المنياالعلمىمبصرالعظيم عبد راضى الدين عالء رنا202957

المنياالعلمىمبصرمحمد عيد خالد منى202958

المنياالعلمىمبصرمحمد انور محروس هاجر202959

المنياالعلمىمبصرعلى حسن عصمت هدى202960

المنياالعلمىمبصرمحمد رمضان محمد اسماء202961

المنياالعلمىمبصرمخيمر حمده وردانى اسماء202962

المنياالعلمىمبصرسيد الحافظ عبد فريد االء202963

المنياالعلمىمبصرالفتاح عبد محمد محمد ايه202964

المنياالعلمىمبصرحسن دمرداش احمد جهاد202965

المنياالعلمىمبصرمحمود محمد رجب دينا202966

المنياالعلمىمبصرمحمد سيد محمد عال202967

المنياالعلمىمبصرسيف مصطفى عمرو منى202968

المنياالعلمىمبصرابراهيم فاروق على انتصار202969

المنياالعلمىمبصرالسيد محمد كمال فاطمه202970

المنياالعلمىمبصرعرفات على احمد هبه202971

المنياالعلمىمبصرالعظيم عبد الجابر عبد رمضان االء202972

المنياالعلمىمبصرمحمد جيالنى الرحيم عبد حنان202973

المنياالعلمىمبصرالعال عبد منصور محمد امنه202974
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ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن439سمسطا/ ف

ن359سمسطا/ ف

ن343سمسطا/ ف

ن375سمسطا/ ف

ن407الشقر/ ف

ن519الشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

راسبالشقر/ ف

متخلفالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ثانالشقر/ ف

ن381المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن466مغاغة/ ف

ن430.5مغاغة/ ف

ن457مغاغة/ ف

ن381مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن327مغاغة/ ف

ن455مغاغة/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن410مزار بنى/ ف

ن378مزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن439مزار بنى/ ف

ن381مطاى/ ف

ثانمطاى/ ف

ن348مطاى/ ف

ن424سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن401سمالوط/ ف
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المنياالعلمىمبصراحمد على عيد والء202975

المنياالعلمىمبصرعلى احمد محمد هدير202976

المنياالعلمىمبصرالغنى عبد المجيد عبد فولى ايه202977

المنياالعلمىمبصرابراهيم الحكيم عبد يحى اسراء202978

المنياالعلمىمبصرمحمد قطب فيصل رحاب202979

المنياالعلمىمبصرعلى بيومى صابر اسراء202980

المنياالعلمىمبصرعيسى حسن طه ايه202981

المنياالعلمىمبصرمحمد الكريم عبد حامد اسماء202982

المنياالعلمىمبصرجالل ربيع اشرف ساره202983

المنياالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد صالح ساره202984

المنياالعلمىمبصرسرحان شوقى عاطف ريهام202985

المنياالعلمىمبصرحسين احمد محمد سالمه202986

المنياالعلمىمبصرعثمان المجيد عبد يحيى فايزه202987

المنياالعلمىمبصرحماد عزقول حسنى اسماء202988

المنياالعلمىمبصرحسين فضل الفتاح عبد اسماء202989

المنياالعلمىمبصرالظاهر عبد الكريم جاد محمد دعاء202990

المنياالعلمىمبصرالباقى عبد محمد سعد شيماء202991

المنياالعلمىمبصرحسن امين حسين فاطمه202992

المنياالعلمىمبصرعلى الحسن ابو يحى هدير202993

اسيوطالعلمىمبصرمحمد صديق مصطفى اسراء202994

اسيوطالعلمىمبصرمحمود فرغلى ناصر ايه202995

اسيوطالعلمىمبصراحمد بخيت احمد دينا202996

اسيوطالعلمىمبصراحمد الحسن ابو سيد رنا202997

اسيوطالعلمىمبصرمحمد احمد على مصطفى زينب202998

اسيوطالعلمىمبصرالجليل عبد ابراهيم الدين عصام شموس202999

اسيوطالعلمىمبصرسعد المنعم عبد الرزاق عبد فاطمه203000

اسيوطالعلمىمبصرسيد عمر احمد منار203001

اسيوطالعلمىمبصرالمولى عبد احمد محمد هاجر203003

اسيوطالعلمىمبصرسليمان شحاته مصطفى هللا هبه203004

اسيوطالعلمىمبصرفهمى احمد سليمان هند203005

اسيوطالعلمىمبصرحسانين نعمان حسن ياسمين203006

اسيوطالعلمىمبصرالمولى جاد محمد الناصر عبد ياسمين203007

اسيوطالعلمىمبصرمحمود محمد محمود منار203008

اسيوطالعلمىمبصرمصطفى محمد الفتاح عبد ايات203009

اسيوطالعلمىمبصرحفنى محمد محمود صباح203010

اسيوطالعلمىمبصرنص صادق صالح احمد منى203011

اسيوطالعلمىمبصراحمد سيد سعد ازهار203012

اسيوطالعلمىمبصرهللا عبد على المحسن عبد زهره203013

اسيوطالعلمىمبصرسيد حسن اسامه سلوى203014

اسيوطالعلمىمبصرالعال عبد الحفيظ عبد الحفيظ عبد غاده203015

اسيوطالعلمىمبصرعثمان محمد ايمن انتصار203016

اسيوطالعلمىمبصرالموجود عبد محمد احمد اسراء203017
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ن365سمالوط/ ف

ثانسمالوط/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ن438الفكرية/ ف

ن349اتليدم/ ف

ثاناتليدم/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ن617ملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانمواس دير/ ف

ن403مواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ن612مواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ن462مواس دير/ ف

ن386رشدى حسين/ ف

ن369رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن337رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن428رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن452رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

ن399موشا/ ف

ن411موشا/ ف

ثانموشا/ ف

ن385منقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ن622منقباد/ ف

ن450النموذجى اسيوط/ ف

ثانديروط/ ف
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اسيوطالعلمىمبصرالباب فتح سيد سعد اسراء203018

اسيوطالعلمىمبصرعلى الرؤف عبد الحكيم عبد اسماء203019

اسيوطالعلمىمبصرالظاهر عبد متولى محمود االء203020

اسيوطالعلمىمبصرسليمان محمد جالل امانى203021

اسيوطالعلمىمبصرزهران المنعم عبد اسامه تهانى203022

اسيوطالعلمىمبصرمحمد خفاجى على دعاء203023

اسيوطالعلمىمبصرهللا عبد محمود حنفى ريهام203024

اسيوطالعلمىمبصراحمد على الناصر عبد زينب203025

اسيوطالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد سلمى203026

اسيوطالعلمىمبصرالناصر عبد ثابت صالح شروق203027

اسيوطالعلمىمبصراحمد المنعم عبد السيد فرحه203028

اسيوطالعلمىمبصرحسن الراضى عبد محمد هدير203029

اسيوطالعلمىمبصرالسميع عبد محمد صالح هيأ203030

اسيوطالعلمىمبصرهالل الناصر عبد محمد ابتهال203031

اسيوطالعلمىمبصرصالح محمود جمال ناديه203032

اسيوطالعلمىمبصرسيد محمد صابر اسماء203033

اسيوطالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمود اسماء203034

اسيوطالعلمىمبصرعلى محمود التواب عبد اسماء203035

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد الرحيم عبد امبابى ساره203036

اسيوطالعلمىمبصرالحفيظ عبد فنجرى حسان قمر203037

اسيوطالعلمىمبصرحسين يونس على مروه203038

اسيوطالعلمىمبصراحمد فرغل جمال هند203039

اسيوطالعلمىمبصرصالح ثابت احمد وفاء203040

اسيوطالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد شعبان يارا203041

اسيوطالعلمىمبصرسليمان المعتمد عبد عادل اسراء203042

اسيوطالعلمىمبصرامين خليف امين شذى203043

اسيوطالعلمىمبصرالرحمن عبد زناتى الرشيد عبد نجالء203045

اسيوطالعلمىمبصرمتولى سيد الباسط عبد والء203046

اسيوطالعلمىمبصرزيد ابو احمد جابر اسماء203047

اسيوطالعلمىمبصرسالم رشدى محمد امانى203048

اسيوطالعلمىمبصرسالم رشدى محمد رابعه203049

اسيوطالعلمىمبصريوسف الساتر عبد محمد شيماء203050

اسيوطالعلمىمبصرالعسيلى مصطفى عيسى حامد مروه203051

اسيوطالعلمىمبصرربه عبد محمود مصطفى نسمه203052

اسيوطالعلمىمبصرابراهيم محمد شحاته ايه203053

اسيوطالعلمىمبصرتغيان حامد احمد اميمه203054

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمد ناصر فاطمه203055

اسيوطالعلمىمبصرسليمان اسحاق محمد هند203056

اسيوطالعلمىمبصرمحمد ابراهيم رأفت شيماء203057

اسيوطالعلمىمبصرعلى محمد ناصر عزه203058

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمود ياسر سلمى203059

اسيوطالعلمىمبصرعالم محمد حسن والء203060
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ن528ديروط/ ف

ن638ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن502.5ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن627ديروط/ ف

ثانالمناشى/ ف

ن376المناشى/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن403القوصيه/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ن571منفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ن339منفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

ن453باسيوط عدى بنى/ ف

ن498باسيوط عدى بنى/ ف

راسبباسيوط عدى بنى/ ف

ثانباسيوط عدى بنى/ ف

راسبباسيوط عدى بنى/ ف

ثانابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

راسبابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ن380ابنوب/ ف

ن583البدارى/ ف

ن586البدارى/ ف

ن541البدارى/ ف
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اسيوطالعلمىمبصرفرغلى المحسن عبد فرغلى رحمه203061

اسيوطالعلمىمبصرابراهيم محمد القاضى زينب203062

اسيوطالعلمىمبصرشلبى يوسف المجيد عبد ساره203063

اسيوطالعلمىمبصرحديوى محمد جمال سميه203064

اسيوطالعلمىمبصرصالح صالح على فاطمه203065

اسيوطالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد بدرى هاجر203066

اسيوطالعلمىمبصرمحمد عمر سيد والء203067

اسيوطالعلمىمبصرالعزيز عبد محمد حربى ايه203068

اسيوطالعلمىمبصرمحمد البكرى احمد محمد شيماء203069

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمود الرحمن عبد عائشه203070

اسيوطالعلمىمبصرهاشم سالم طارق نرمين203071

سوهاجالعلمىمبصراحمد فهمى احمد اميره203072

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمد حسن الزهراء203073

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى احمد الحميد عبد حنان203074

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود احمد رحاب203075

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود رمضان رحمه203076

سوهاجالعلمىمبصرحسانين هللا جاد عرفه رحاب203077

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الدين نصر ماهر رانيا203078

سوهاجالعلمىمبصرمحمد خلف السيد شيماء203079

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد احمد ناصر شيرين203080

سوهاجالعلمىمبصرحسنين محمود على علياء203081

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو الرحمن عبد مصطفى غاده203082

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد على فاطمه203083

سوهاجالعلمىمبصرمحمد رشاد محمد ميرنا203084

سوهاجالعلمىمبصرالسيد صابر جمال نورهان203085

سوهاجالعلمىمبصرالسيد قناوى لملوم هايدى203086

سوهاجالعلمىمبصرهاشم كامل محمد ياسمين203087

سوهاجالعلمىمبصرالدين علم احمد رأفت ياسمين203088

سوهاجالعلمىمبصرفراج الراضى عبد احمد رضوه203089

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد على غاده203090

سوهاجالعلمىمبصرحامد اسماعيل ابراهيم ندى203091

سوهاجالعلمىمبصرهللا خلف الرحمن عبد محمد هاجر203092

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد هللا فضل صالح االميره203093

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد سعد اميره203094

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل ثابت جمال ساميه203095

سوهاجالعلمىمبصراحمد ابراهيم الحميد عبد مروه203096

سوهاجالعلمىمبصرحفنى محمود صالح منار203097

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد الحليم عبد هايدى203098

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد حلمى محمود ايه203099

سوهاجالعلمىمبصريونس الحكيم عبد يونس ايه203100

سوهاجالعلمىمبصرحماد محمود الزهرى سحر203101

سوهاجالعلمىمبصرالهادى عبد يوسف الاله عبد سميه203102
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ثانابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

راسبابوتيج/ ف

ن448ابوتيج/ ف

ثانابوتيج/ ف

ن627.5ابوتيج/ ف

ن523ابوتيج/ ف

ن430الخاص االسالم نور/ ف

ثانالخاص االسالم نور/ ف

ن565الخاص االسالم نور/ ف

ن531الخاص االسالم نور/ ف

ن426سوهاج/ ف

ن454سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ن365سوهاج/ ف

ن495سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

متخلفسوهاج/ ف

ن355سوهاج/ ف

ن546سوهاج/ ف

ن456سوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ن494سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن517بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن563بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ن484بسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ن494العسيرات/ ف

ن479العسيرات/ ف

ن425العسيرات/ ف

متخلفالدناقلة/ ف

ن373الدناقلة/ ف

ن464الدناقلة/ ف

ن448الدناقلة/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرالعال عمرعبد الدين نور سميه203103

سوهاجالعلمىمبصرمحمود مختار العليم عبد عبير203104

سوهاجالعلمىمبصرالسيد العال عبد زيد ابو سعيد عال203105

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم احمد مطاوع فاتن203106

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد على جمال منى203107

سوهاجالعلمىمبصرالوفا ابو احمد السيد هاله203108

سوهاجالعلمىمبصرالوهاب عبد الزهرى دياب هدى203109

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد الرحمن عبد هنوف203110

سوهاجالعلمىمبصرالرب جاد عيد عرفات اسراء203111

سوهاجالعلمىمبصرقناوى الدسوقى فريد اسماء203112

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عوض زكريا ايه203113

سوهاجالعلمىمبصرالدين سعد حلمى حربى انوار203114

سوهاجالعلمىمبصراحمد الحمد ابو الطيب ايمان203115

سوهاجالعلمىمبصريوسف الحميد عبد رأفت جيهان203116

سوهاجالعلمىمبصرجاد حزين الدين تاج حنان203117

سوهاجالعلمىمبصرحسن احمد هللا عوض خلود203118

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد محمد فايز دعاء203119

سوهاجالعلمىمبصرمحمد طنطاوى صبرى زينب203120

سوهاجالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد حسين ساره203121

سوهاجالعلمىمبصرمرجان الاله عبد بدوى عائشه203122

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد الدين عماد هاجر203123

سوهاجالعلمىمبصرالسيد رمضان السيد هللا هبه203124

سوهاجالعلمىمبصرقناوى الدسوقى ناصر هنيه203125

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد االمير االء203127

سوهاجالعلمىمبصرقناوى امين محمد خليفه اسراء203128

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الدين سعد محمد اسراء203129

سوهاجالعلمىمبصرمدنى الظاهر عبد عمر اسماء203130

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد الحميد عبد اسماء203131

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد كامل امال203132

سوهاجالعلمىمبصريوسف حسن حمودى اميره203133

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحفيظ عبد جاد اميمه203134

سوهاجالعلمىمبصراحمد السالم عبد محمد انجى203135

سوهاجالعلمىمبصرشبيب القط عاشور ايمان203136

سوهاجالعلمىمبصرعثمان الباقى عبد الحميد عبد ايمان203137

سوهاجالعلمىمبصراحمد على شعبان احمد جواهر203138

سوهاجالعلمىمبصراحمد بخيت حشمت حبيبه203139

سوهاجالعلمىمبصرعلى ابراهيم على دعاء203140

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الدين نصر محمد ذكرى203141

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود عالء ريم203142

سوهاجالعلمىمبصرالكريم جاد كمال حمزه ريهام203143

سوهاجالعلمىمبصررسالن على الفتوح ابو زهراء203144

سوهاجالعلمىمبصرامين حلمى احمد اسعد ساره203145
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ن487الدناقلة/ ف

متخلفالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

متخلفالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ن345الدناقلة/ ف

ن460الدناقلة/ ف

ن549الدناقلة/ ف

ثانجرجا/ ف

ن572جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن542جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن573جرجا/ ف

ن400جرجا/ ف

ن424جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن535جرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ن574جرجا/ ف

ن464جرجا/ ف

ن417جرجا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن506البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن458البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن344البلينا/ ف

ن351البلينا/ ف

ن366البلينا/ ف

ن376البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرالسيد على الضبع ساره203146

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور احمد الدين زهر ساره203147

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد محمد ساره203148

سوهاجالعلمىمبصراحمد امين مصطفى سلمى203149

سوهاجالعلمىمبصرالمجد ابو حسن اشرف شيماء203150

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على جمال شيماء203151

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد رجب الدين شمس شيماء203152

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السعود ابو محمود شيماء203153

سوهاجالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد محمد غاده203154

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد الحميد عبد محمود فاطمه203155

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد رأفت فايزه203156

سوهاجالعلمىمبصرعارف منصور محمود هللا منه203157

سوهاجالعلمىمبصرمرسى السيد اشرف ميار203158

سوهاجالعلمىمبصرعلى العال عبد حاتم ميار203159

سوهاجالعلمىمبصرمطاوع محمود ربيع ميار203160

سوهاجالعلمىمبصرسليمان راجح جاد ندا203161

سوهاجالعلمىمبصرشحاته احمد اشرف نهال203162

سوهاجالعلمىمبصراحمد عبده اشرف نورهان203163

سوهاجالعلمىمبصرالكريم جاد هللا خلف جهالن نورهان203164

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد اسماعيل خالد نورهان203165

سوهاجالعلمىمبصرربيع سعد محمود هاجر203166

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السيد حمدى هبه203167

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد خيرى هبه203168

سوهاجالعلمىمبصراحمد الهادى عبد احمد هدير203169

سوهاجالعلمىمبصرعلى العال عبد يوسف وفاء203170

سوهاجالعلمىمبصرالجواد عبد حلمى انور ياسمين203171

سوهاجالعلمىمبصرمحمود حسن على حسن يامنه203172

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد عادل يارا203173

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد دياب اسماء203174

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد السيد حارس اميره203175

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الشافى عبد سامى اميره203176

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد محمد ايناس203177

سوهاجالعلمىمبصرعلى المبدى عبد يوسف خلود203178

سوهاجالعلمىمبصرالسيد حسين الحميد عبد ساره203179

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد حشمت انور شروق203180

سوهاجالعلمىمبصرعلى السيد الشمندى شيماء203181

سوهاجالعلمىمبصرالسيد خيرى رفعت علياء203182

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد على فاطمه203183

سوهاجالعلمىمبصرفواز خلف احمد منار203184

سوهاجالعلمىمبصرسباعى الحميد عبد خلف ناجحه203185

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد محمود العزيز عبد نجالء203186

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد الحارس عبد نشوى203187
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ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن344البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن396البلينا/ ف

ن367البلينا/ ف

ن548البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن429البلينا/ ف

ن368البلينا/ ف

ن373البلينا/ ف

ن592البلينا/ ف

ن502البلينا/ ف

ن547البلينا/ ف

ن434البلينا/ ف

ن444البلينا/ ف

ن425البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن415البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن352البلينا/ ف

ن357البلينا/ ف

ن486البلينا/ ف

ن366البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن616البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن376حميل بنى/ ف

ن484حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن371حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن361حميل بنى/ ف

ن410حميل بنى/ ف

ن565حميل بنى/ ف

راسبحميل بنى/ ف

ن376حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن397حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرحسن السيد الرؤف عبد نفين203188

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد خلف هاله203189

سوهاجالعلمىمبصررياض الحميد عبد احمد هدى203190

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد محمد ناصر هيام203191

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور فوزى خالد ياسمين203192

سوهاجالعلمىمبصرعتمان همام عاصم ابتهال203193

سوهاجالعلمىمبصرتوفيق هللا عبد النميرى اسراء203194

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حداد احمد ايراد203195

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد رضا محمد الرحمن عبد ايمان203196

سوهاجالعلمىمبصريوسف صادق الدين صالح تهانى203197

سوهاجالعلمىمبصرالكريم جاد الفولى محمد رحاب203198

سوهاجالعلمىمبصريونس السيد الباسط عبد رنا203199

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد الدوله عز سميحه203200

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى احمد خيرى سناء203201

سوهاجالعلمىمبصرصديق محمد ماهر سوسن203202

سوهاجالعلمىمبصررفاعى هللا عبد فوزى شهده203203

سوهاجالعلمىمبصررفاعى هللا عبد عبده صفاء203204

سوهاجالعلمىمبصرالطاهر حسن على فايزه203205

سوهاجالعلمىمبصرقاسم محمد على لبنى203206

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد حفنى مسعود مريم203207

سوهاجالعلمىمبصريونس السيد الباسط عبد منار203208

سوهاجالعلمىمبصرحسن الحميد عبد البدرى مها203209

سوهاجالعلمىمبصرحسين ابراهيم على نورهان203210

سوهاجالعلمىمبصرمرزوق ادم احمد هدى203211

سوهاجالعلمىمبصرالسمان الحميد عبد الخالق عبد اسماء203212

سوهاجالعلمىمبصرحسين على محمد اسماء203213

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد الناصر عبد اميره203214

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمود الحكيم عبد ايناس203215

سوهاجالعلمىمبصراحمد الصغير محمد احمد ايه203216

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود رفاعى ايه203217

سوهاجالعلمىمبصرحسن محمد عمر ايه203218

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمود الحكيم عبد تسبيح203219

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد ثابت عباس جهاد203220

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد محمد محمود حنان203221

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود وحيد حنان203222

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد حسين خلود203223

سوهاجالعلمىمبصرعلى االخر عبد على خلود203224

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور محمد السيد داليا203225

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على عاطف رانيا203226

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد محمود رحاب203227

سوهاجالعلمىمبصرالسيد حسن السيد رحمه203228

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حمدى هاشم رندا203229
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ن337حميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ن558الحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ن412الحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

راسبالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ن467الحالفى/ ف

ن500الحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن562يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن399يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن341يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد صديق ريهام203230

سوهاجالعلمىمبصرعثمان احمد حسين سحر203231

سوهاجالعلمىمبصرسليمان اسماعيل يوسف سحر203232

سوهاجالعلمىمبصرمدنى المطلب عبد اشرف سعاد203233

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد الدين تاج شهيره203234

سوهاجالعلمىمبصرعلى امين حسين صفاء203235

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود خلف غيداء203236

سوهاجالعلمىمبصرحسين القط رمضان فاطمه203237

سوهاجالعلمىمبصراحمد ابراهيم محمود فاطمه203238

سوهاجالعلمىمبصرعمر الباقى عبد الفتاح عبد فرحه203239

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم الصغير محمد محمود لطيفه203240

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى محمد الناصر عبد لمياء203241

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد احمد ابراهيم مريم203242

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد احمد مريم203243

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد هللا عبد محمد مريم203244

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل احمد محمد مشيره203245

سوهاجالعلمىمبصرعلى ثابت كمال منار203246

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى احمد البر عبد ميار203247

سوهاجالعلمىمبصريوسف الوارث عبد جالل نرمين203248

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد اسماعيل نهال203249

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد عباس هيام203250

سوهاجالعلمىمبصرفؤاد احمد الخالد عبد هيام203251

سوهاجالعلمىمبصرمحمد دياب ممدوح ياسمين203252

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الوردانى الرحيم عبد ازهار203253

سوهاجالعلمىمبصرعلى حسين مصطفى اكرام203254

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود على ايه203255

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حسين الحجاج ابو حسناء203256

سوهاجالعلمىمبصردياب محمد عبده حنان203257

سوهاجالعلمىمبصرحسن الحميد عبد الحكيم عبد دعاء203258

سوهاجالعلمىمبصرعلى رياض محمود رحاب203259

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى العليم عبد جابر سمر203260

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العال عبد محمد عبله203261

سوهاجالعلمىمبصرثابت على رؤف عبير203262

سوهاجالعلمىمبصرالمطلب عبد محمد الكريم جاد لبنى203263

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد الحكم عبد ماجده203264

سوهاجالعلمىمبصرصديق على الرؤف عبد ايه203265

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الحميد عبد محمود بسمه203266

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمود احمد رهف203267

سوهاجالعلمىمبصرالطاهر فتحى اشرف ساره203268

سوهاجالعلمىمبصراحمد مصطفى الفتاح عبد ساره203269

سوهاجالعلمىمبصرعلى الوفا ابو بيومى شرين203270

سوهاجالعلمىمبصرعمر اللطيف عبد عمر صفر203271



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7294

مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانيحى اوالد/ ف

ن382يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن371يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن358خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن328خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن356خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ن556.5الخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ن438الخيام/ ف
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سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد محمود علياء203272

سوهاجالعلمىمبصرصابر محمود السيد نورهان203273

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد محمود نورهان203274

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد الوفا ابو محمد هبه203275

سوهاجالعلمىمبصرالحافظ عبد احمد جمال هديل203276

سوهاجالعلمىمبصرعثمان محمود احمد امتنان203277

سوهاجالعلمىمبصرمحمد هاشم حمدى جهاد203278

سوهاجالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد معروف زينب203279

سوهاجالعلمىمبصرالجليل عبد قبيصى الجليل عبد سهيله203280

سوهاجالعلمىمبصرالسيد جاد السيد شيماء203281

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد عالم صابرين203282

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد كامل مصطفى عفاف203283

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السيد صالح هاجر203284

سوهاجالعلمىمبصرالشطورى عوجه ابو على وفاء203285

سوهاجالعلمىمبصرهارون محمد اسماعيل حسين زينب203286

سوهاجالعلمىمبصرنصير احمد فتحى سلوى203287

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد الباسط عبد شيماء203288

سوهاجالعلمىمبصرحفنى هللا فتح فتحى شيماء203289

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فهمى حسين امانى203290

سوهاجالعلمىمبصررجب موسى ناصر ايه203291

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى محمد احمد جهاد203292

سوهاجالعلمىمبصرامين محمد الكريم عبد عزه203293

سوهاجالعلمىمبصرمحمد خليل فراج فاطمه203294

سوهاجالعلمىمبصرسليم الرحيم عبد عاصم لمياء203295

سوهاجالعلمىمبصريسين رشاد رأفت منى203296

سوهاجالعلمىمبصرحسن على همام نداء203297

سوهاجالعلمىمبصرياسين ابراهيم سلمان هند203298

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد زكريا والء203299

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد تمام على وفاء203300

سوهاجالعلمىمبصرعمر البربرى فارس والء203301

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد رضوان المجيد عبد اسراء203302

سوهاجالعلمىمبصرالعال عبد الصادق عبد ضاحى ايه203303

سوهاجالعلمىمبصراحمد هاشم محمود فاطمه203304

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السيد شعبان اسراء203306

سوهاجالعلمىمبصرالحليم عبد حسن اشرف ايمان203307

سوهاجالعلمىمبصريونس الحميد عبد عاصم ساره203308

سوهاجالعلمىمبصرمحمود على احمد سماح203309

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد محمد حفظى سماح203310

سوهاجالعلمىمبصرمحمود احمد السيد مها203311

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السيد شعبان ياسمين203312

سوهاجالعلمىمبصريونس محمد صابر اسراء203313

سوهاجالعلمىمبصرمحمود صابر محمد اسراء203314
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ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ن446الخيام/ ف

ن412المراغة/ ف

ن539المراغة/ ف

ن427المراغة/ ف

ن444المراغة/ ف

ن405المراغة/ ف

ن599المراغة/ ف

ن527المراغة/ ف

ثانالمراغة/ ف

ن419المراغة/ ف

ن325الغريزات/ ف

ن325الغريزات/ ف

متخلفالغريزات/ ف

ن325الغريزات/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ن325سفالق/ ف

ن399سفالق/ ف

ن373سفالق/ ف

ن344سفالق/ ف

ن325.5سفالق/ ف

ن481سفالق/ ف

ن382سفالق/ ف

ن367سفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ن449نيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ن516نيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ن496.5نيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ن364نيدة/ ف

ن349طهطا/ ف

ن334طهطا/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرمنصور محمد السيد اسماء203315

سوهاجالعلمىمبصراحمد الدين سعد ياسر اسماء203316

سوهاجالعلمىمبصرعلى الرسول عبد عمران اميره203317

سوهاجالعلمىمبصرمرسى العال عبد فرغلى حميده203318

سوهاجالعلمىمبصرعثمان البكرى رضوان زينب203319

سوهاجالعلمىمبصرسيد عوض سيد شيماء203320

سوهاجالعلمىمبصريونس احمد شكرى عصماء203321

سوهاجالعلمىمبصرجابر محمود بخيت غاده203322

سوهاجالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد محمد منار203323

سوهاجالعلمىمبصرمحمد لطفى محمد ندى203324

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد عصام نهله203325

سوهاجالعلمىمبصرحجازى الغنى عبد على الطائف افنان203326

سوهاجالعلمىمبصرالهادى عبد على احمد شاكر انجى203327

سوهاجالعلمىمبصراحمد على الحميد عبد ايه203328

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الحكم عبد على رانيا203329

سوهاجالعلمىمبصرالرسول عبد محمد بخيت صفاء203330

سوهاجالعلمىمبصرحسانين الفتاح عبد حسانين اسماء203331

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الدرملى ماجد انجى203332

سوهاجالعلمىمبصرالجليل عبد الحليم عبد مدحت تسنيم203333

سوهاجالعلمىمبصرمحمد مصطفى حماد زينب203334

سوهاجالعلمىمبصرمحمد فاروق دسوقى سلمى203335

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد مصطفى الزهراء فاطمه203336

سوهاجالعلمىمبصرالرحمن عبد سيد عالم مى203337

سوهاجالعلمىمبصرالسيد عبده السيد ندى203338

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود شعبان والء203339

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد محمد عالء مريم203340

قناالعلمىمبصردسوقى خلف رمضان شيماء203341

قناالعلمىمبصرمصطفى محمد مجدى هند203342

قناالعلمىمبصرامين المجد ابو الناصر عبد ابتسام203343

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود السيد ابرار203344

قناالعلمىمبصرابراهيم محمد الفضل ابو اسماء203345

قناالعلمىمبصريوسف الدهب ابو الرحيم عبد اسماء203346

قناالعلمىمبصرالرحيم عبد محمود شوشه ابو اسراء203347

قناالعلمىمبصرمحمد زكى احمد اسراء203348

قناالعلمىمبصرالسمان محمود السيد اميره203349

قناالعلمىمبصرمرسى الصبور عبد عنتر ايمان203350

قناالعلمىمبصرمصطفى شاكر رأفت ايه203351

قناالعلمىمبصرمحمد الحميد عبد محمد ايه203352

قناالعلمىمبصرمحمد محمد محمد جيهان203353

قناالعلمىمبصرحسانين حافظ الحليم عبد حنان203354

قناالعلمىمبصراللطيف عبد احمد محمد خلود203355

قناالعلمىمبصرحفنى قرشى مدحت خلود203356
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ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن358طهطا/ ف

ن392طهطا/ ف

ن494طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن335طهطا/ ف

ن349طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ن403طهطا/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن401شطورة/ ف

ثانبنجا/ ف

ثانطما/ ف

ن380طما/ ف

ن592طما/ ف

ثانطما/ ف

ن519طما/ ف

ن549طما/ ف

ثانطما/ ف

ن390طما/ ف

راسبالطليحات/ ف

ن502قنا/ ف

ن576قنا/ ف

ن456ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن454ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن413ابوتشت/ ف

ن456ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن636ابوتشت/ ف
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قناالعلمىمبصراحمد العظيم عبد الواحد عبد داليا203357

قناالعلمىمبصرمحمد شوقى عفت زينب203358

قناالعلمىمبصرطايع محمود يسرى سمر203359

قناالعلمىمبصرحسن الشافى عبد الحكيم عبد شيماء203360

قناالعلمىمبصراحمد عيد الفتوح ابو كاميليا203361

قناالعلمىمبصرعلى الوفا ابو احمد منار203362

قناالعلمىمبصرالسيد حسين احمد منى203363

قناالعلمىمبصرمتولى شكرى احمد ناريمان203364

قناالعلمىمبصراحمد على انور هدير203365

قناالعلمىمبصرمحمد عفيفى محمد الباقى عبد هند203366

قناالعلمىمبصرالدين نور محمد احمد اسراء203367

قناالعلمىمبصراحمد محمود محمد اسراء203368

قناالعلمىمبصرشمروخ هارون محمد امل203369

قناالعلمىمبصرعلى محمد الناصر عبد ايه203370

قناالعلمىمبصرمحمود كمال الفتاح عبد بسمه203371

قناالعلمىمبصرالسيد محمود قرشى جهاد203372

قناالعلمىمبصرالسالم عبد احمد محمود رانيا203373

قناالعلمىمبصرابراهيم محمود غالب غاده203374

قناالعلمىمبصراحمد الرحيم عبد السيد فاطمه203375

قناالعلمىمبصرالكريم جاد محمد صالح نورهان203376

قناالعلمىمبصرضوى المعارف ابو الفتاح عبد هند203377

قناالعلمىمبصرمحمود الرحيم عبد الموجود عبد وسام203378

قناالعلمىمبصرالشاذلى محمد صالح اسماء203379

قناالعلمىمبصرالشاذلى محمد صالح الشيماء203380

قناالعلمىمبصرهللا عبد المشوادى الملقب محمد محمد امل203381

قناالعلمىمبصرخليل احمد جمال انجى203382

قناالعلمىمبصرسالم محمد سيد ايه203383

قناالعلمىمبصرالمبدى عبد محمد صفوت ساره203384

قناالعلمىمبصرحسين احمد عطيته سحر203385

قناالعلمىمبصرربيع ريحان المنعم عبد سعاد203386

قناالعلمىمبصراحمد محمود حسن شيماء203387

قناالعلمىمبصرخليفه احمد هارون صفاء203388

قناالعلمىمبصرمحمود صابر احمد منى203389

قناالعلمىمبصرشاكر النمر جعفر نورهان203390

قناالعلمىمبصرعسران محمد جمال نورهان203391

قناالعلمىمبصرمحمد محمود قاسم نورهان203392

قناالعلمىمبصرزيد ابو الاله عبد محمود هدى203393

قناالعلمىمبصرمحمد دياب عاطف والء203394

قناالعلمىمبصرحسين على محمد الشيماء203395

قناالعلمىمبصرعلى احمد الناصر عبد االء203396

قناالعلمىمبصرسليمان الحق عبد سليمان الزهراء203397

قناالعلمىمبصرالعال عبد الفتاح عبد عدلى ايه203398
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ن422ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن495ابوتشت/ ف

ن430ابوتشت/ ف

ن403ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن412ابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

ن377ابوتشت/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن514فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن391فكار رشدى/ ف

ن537فكار رشدى/ ف

ن564فكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ثانفكار رشدى/ ف

ن576فكار رشدى/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

متخلفبخانس قصير/ ف

ن378بخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

متخلفبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

راسببخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

راسببخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

راسببخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانبخانس قصير/ ف

ثانفرشوط/ ف

ن610فرشوط/ ف

ن496فرشوط/ ف

ثانفرشوط/ ف
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قناالعلمىمبصرحسن العاطى عبد سيد سمر203399

قناالعلمىمبصراحمد الصمد عبد محمد شيماء203400

قناالعلمىمبصرمحمود محمود حشمت فرحه203401

قناالعلمىمبصرمحمد على يوسف فرحه203402

قناالعلمىمبصرتركى الشافى عبد منصور مروه203403

قناالعلمىمبصراحمد محمد الديب مواهب203404

قناالعلمىمبصرابراهيم الفضل ابو خالد مريم203405

قناالعلمىمبصرهللا خلف الوفا ابو بركات مها203406

قناالعلمىمبصرمسعود محمد محمد القاسم ابو نورا203407

قناالعلمىمبصروزيرى الشافى عبد حمدى اسراء203408

قناالعلمىمبصرسعيد محمد حمام اسماء203409

قناالعلمىمبصرالزاهر عبد وردى قناوى اسماء203410

قناالعلمىمبصرعمر على محمد اميره203411

قناالعلمىمبصرالوفا ابو فتحى الوفا ابو جيهاد203412

قناالعلمىمبصرهللا عبد خليفه عاطف رانيا203413

قناالعلمىمبصرعابدين سعد هندى رقيه203414

قناالعلمىمبصراحمد عمر محمد سهام203415

قناالعلمىمبصرعرفان محمد احمد شيماء203416

قناالعلمىمبصرتوفيق محمد عادل صباح203417

قناالعلمىمبصراالمين محمد احمد الناصر عبد عدل203418

قناالعلمىمبصرحفنى عباس سعد غاده203419

قناالعلمىمبصرابراهيم توفيق صالح غاده203420

قناالعلمىمبصرعابدين عواد السعود ابو فاطمه203421

قناالعلمىمبصرعلى همام عمر فلاير203422

قناالعلمىمبصرمحمد المجد ابو محمد فوزيه203423

قناالعلمىمبصرالمجد ابو احمد المجد ابو اسماء203424

قناالعلمىمبصرحسن محمد جمال اسراء203425

قناالعلمىمبصرعلى محمود الصغير محمد اسماء203426

قناالعلمىمبصرعمر احمد عبادى امانى203427

قناالعلمىمبصرعلى فتحى الدين سيف اميره203428

قناالعلمىمبصراحمد تركى احمد ايمان203429

قناالعلمىمبصرعمر موسى ممدوح ايه203430

قناالعلمىمبصرحسن عنتر اشرف داليا203431

قناالعلمىمبصراحمد محمد اشرف دعاء203432

قناالعلمىمبصرحسن عنتر اشرف دينا203433

قناالعلمىمبصرالعال ابو محمد بركات دينا203434

قناالعلمىمبصراحمد فهمى جمال رحاب203435

قناالعلمىمبصراحمد الراضى عبد محمد رندا203436

قناالعلمىمبصرصابر الدين كمال محمد اشرف روان203437

قناالعلمىمبصربكرى محمد بدرى ريهام203438

قناالعلمىمبصرمحمد احمد محمد رانيا203439

قناالعلمىمبصرالرحمن عبد الوفا ابو اشرف زينب203440
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ن495فرشوط/ ف

ن568فرشوط/ ف

ن477فرشوط/ ف

ن467فرشوط/ ف

ن485فرشوط/ ف

ن426فرشوط/ ف

ن484فرشوط/ ف

ن498فرشوط/ ف

ن524فرشوط/ ف

ن431حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن482حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن447حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

راسبحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن450حمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ن457نجم اوالد/ ف

ن452نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن429نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن577نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن573نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن574نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن553نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف
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قناالعلمىمبصرهريدى الرزاق عبد محمد سهيله203441

قناالعلمىمبصرالطاهر عرابى احمد سوزان203442

قناالعلمىمبصرقليعى خيرى طلعت طيبه203443

قناالعلمىمبصراحمد محمد الناصر عبد عال203444

قناالعلمىمبصرعلى احمد محمد عزه203445

قناالعلمىمبصرالكريم جاد العظيم عبد الكريم جاد عزه203446

قناالعلمىمبصرمحمود احمد عشرى منار203447

قناالعلمىمبصرتميم المبدى عبد عادل منار203448

قناالعلمىمبصريونس على خلف نرمين203449

قناالعلمىمبصرسليمان يوسف رشاد نورهان203450

قناالعلمىمبصرزيدان سليم حمدى نيره203451

قناالعلمىمبصرعمر احمد محمد هند203452

قناالعلمىمبصرسقاو محمد ثروت هند203453

قناالعلمىمبصرصديق المجيد عبد على هبه203454

قناالعلمىمبصرمحمد النعيم عبد عدوى والء203455

قناالعلمىمبصرثابت سيد مازن االء203456

قناالعلمىمبصررسالن عمر فايز ايه203457

قناالعلمىمبصرعلى ابراهيم ناصر اسراء203458

قناالعلمىمبصرابراهيم يوسف الدين بهاء اسرار203459

قناالعلمىمبصرمحمد حسن محمد الهام203460

قناالعلمىمبصرمحمود الرحمن عبد عباس تسنيم203461

قناالعلمىمبصررسالن حسين عاشور جهاد203462

قناالعلمىمبصرعلى سعد الرسول عبد جهاد203463

قناالعلمىمبصرعمر محمد عصمت داليا203464

قناالعلمىمبصرشرقاوى امين الدين جمال دعاء203465

قناالعلمىمبصرحسن محمد جمال عال203466

قناالعلمىمبصررسالن سليمان رسالن فاتن203467

قناالعلمىمبصرمحمد الحمد ابو مرعى فاطمه203468

قناالعلمىمبصرالحمد ابو فتحى هانى نورهان203469

قناالعلمىمبصراحمد محمد احمد هاجر203470

قناالعلمىمبصراحمد المالك عبد احمد هدير203471

قناالعلمىمبصرمتولى محمد احمد والء203472

قناالعلمىمبصرمتولى حسنين احمد اسراء203473

قناالعلمىمبصرمحمد بكر ابو الدين صالح االء203474

قناالعلمىمبصرالسميع عبد شوقى خالد هللا ايه203475

قناالعلمىمبصرعلى اسماعيل الرازق عبد رانيا203476

قناالعلمىمبصرهللا خلف محمد الرحمن عبد رضوه203477

قناالعلمىمبصرخليفه مصطفى عدلى ندا203478

قناالعلمىمبصربكر ابو العزيز عبد ممدوح ندا203479

قناالعلمىمبصرمحمد العاطى عبد قرشى نهله203480

قناالعلمىمبصرمحمود محمد خليفه هند203481

قناالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد ابتهال203482
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ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن559نجم اوالد/ ف

ن389نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن629نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن624نجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن499الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

متخلفالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن603الخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ثانالخضيرات/ ف

ن428الخضيرات/ ف

ن634الخضيرات/ ف

ن434الخضيرات/ ف

ثانسالم نجع/ ف

متخلفسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ن580سالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

متخلفسالم نجع/ ف

ن381سالم نجع/ ف

ثانسالم نجع/ ف

ثانبهجورة/ ف
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قناالعلمىمبصرحمدان الوهاب عبد فراج امانى203483

قناالعلمىمبصرالراضى عبد عكاشه سيد بسمله203484

قناالعلمىمبصرحسن محمد حامد دينا203485

قناالعلمىمبصرالدين نور احمد نادى فاطمه203486

قناالعلمىمبصرمحمود االمير فايز نعمه203487

قناالعلمىمبصرمحمد المعز عبد الناصر عبد اسماء203488

قناالعلمىمبصرحسن فوزى عصام جيهان203489

قناالعلمىمبصرمحمود محمد محمد راحيل203490

قناالعلمىمبصرعباس حافظ جمال ناهد203491

قناالعلمىمبصراسماعيل محمد اشرف نوره203492

قناالعلمىمبصراحمد عالم ربيع هاجر203493

قناالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد اسامه هدير203494

قناالعلمىمبصرعطاى اللطيف عبد محمد والء203495

قناالعلمىمبصراحمد السيد الوفا ابو يسرا203496

قناالعلمىمبصرمحمود هللا عبد رفاعى االء203497

قناالعلمىمبصرالمتجلى عبد همام الناصر عبد ايه203498

قناالعلمىمبصرخضرى اللطيف عبد محمد رحمه203499

قناالعلمىمبصرابراهيم محمد الناصر عبد هللا منه203500

قناالعلمىمبصرالدايم عبد هللا جاد بدرى مها203501

قناالعلمىمبصرمحمد يوسف الدين شمس نوران203502

قناالعلمىمبصرحسن راشد عمرى هاجر203503

قناالعلمىمبصرعلى الوهاب عبد دهب اسراء203504

قناالعلمىمبصرعمار محمد حسن اسماء203505

قناالعلمىمبصرمحمود احمد حسن فارس اسماء203506

قناالعلمىمبصرالوهاب عبد الدين نصر الوهاب عبد ايمان203507

قناالعلمىمبصرمحمد محمد احمد حنان203508

قناالعلمىمبصراحمد سعداوى الحميد عبد رحمه203509

قناالعلمىمبصررضوان ابراهيم محمد عطيه الزهراء203510

قناالعلمىمبصراحمد حسين العزيز عبد لبنى203511

قناالعلمىمبصرجالل المجيد عبد ربيع مريم203512

قناالعلمىمبصردنقل جوده محمد محمود نورهان203513

قناالعلمىمبصرمحمود محمد السيد غاده203514

قناالعلمىمبصرزيد ابو حسن زيد ابو لمياء203515

قناالعلمىمبصريسن محمد مأمون مريم203516

قناالعلمىمبصراسماعيل محمد محمد مرفت203517

قناالعلمىمبصرابراهيم الغنى عبد منصور اسراء203518

قناالعلمىمبصرضاوى الراضى عبد جمال اكرام203519

قناالعلمىمبصرهللا عطا محمود عطيه ايمان203520

قناالعلمىمبصراحمد احمد الضبع تهانى203521

قناالعلمىمبصرمحمود محمد قاعود دعاء203522

قناالعلمىمبصراحمد كمال محمد ناصر شيماء203523

قناالعلمىمبصراسماعيل على محمد علياء203524
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ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ثانبهجورة/ ف

ن411بهجورة/ ف

ن446زليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ثانزليتم/ ف

ن582زليتم/ ف

راسبزليتم/ ف

ن586هو حاجر/ ف

ن575هو حاجر/ ف

ن631هو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ن562هو حاجر/ ف

متخلفهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ن463دشنا/ ف

ن438دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن386دشنا/ ف

ن363دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن510دشنا/ ف

ن355دشنا/ ف

ن510دشنا/ ف

ثاندشنا/ ف

ن588ابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانابومناع/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ن524الحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ن588الحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف
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قناالعلمىمبصرمحمد شحات عوضين منار203525

قناالعلمىمبصراحمد محمود ناصر نورا203526

قناالعلمىمبصرمحمود احمد الشافى عبد ياسمين203527

قناالعلمىمبصرالكريم عبد احمد الكريم عبد اسماء203528

قناالعلمىمبصرفاضل محمد وجيه الشيماء203529

قناالعلمىمبصرسليم يونس احمد امنيه203530

قناالعلمىمبصرمحمد المجيد عبد النصر سيف شرين203531

قناالعلمىمبصرمحمد حسين محمد صابرين203532

قناالعلمىمبصرمحمد زكى محمد فاطمه203533

قناالعلمىمبصراحمد محمد كمال فدوى203534

قناالعلمىمبصرمحمود زكى سعودى منار203535

قناالعلمىمبصرابراهيم قاضى فوزى منى203536

قناالعلمىمبصرحسين محمد حمدى ياسمين203537

قناالعلمىمبصرمحمد على فنجرى رضوه203538

قناالعلمىمبصرمحمد احمد على الشيماء203539

قناالعلمىمبصرمحمد الدين نور محمد منار203540

قناالعلمىمبصرمحمد محمود حماده رشا203541

قناالعلمىمبصرالدرازى مأمون سيد فاطمه203542

قناالعلمىمبصرعمر حراجى القاسم ابو منى203543

قناالعلمىمبصرمحمد كمال محمد اسماء203545

قناالعلمىمبصرشيبه الدين على ايمان203546

قناالعلمىمبصرعلى عيد محمود ايمان203547

قناالعلمىمبصرالحسن ابو العبد احمد ايه203548

قناالعلمىمبصرالحليم عبد عطيه الحق عبد رحاب203549

قناالعلمىمبصرمحمد هللا عبد الناصر عبد ريهام203550

قناالعلمىمبصربدوى محمد مخلص غاده203551

قناالعلمىمبصرسعدى الرؤف عبد احمد نهاد203552

قناالعلمىمبصرسالم البدوى محمد سلمى هبه203553

قناالعلمىمبصرهللا عبد احمد سجيع ورده203554

قناالعلمىمبصرحسين على فايز وفاء203555

قناالعلمىمبصرحسين محمد هللا حفض والء203556

قناالعلمىمبصرمحمد محمد منصور الزهراء فاطمه203557

قناالعلمىمبصرامبارك عباس خالد هنيه203558

قناالعلمىمبصرحسانى محمد خليفه هدى203559

االقصرالعلمىمبصرالظاهر عبد محمد الظاهر عبد اسراء203560

االقصرالعلمىمبصرحسن محمد مهدى حمدى ايمان203561

االقصرالعلمىمبصرالعاطى عبد فهمى خالد ايه203562

االقصرالعلمىمبصرموسى سعدى شعبان بسنت203563

االقصرالعلمىمبصرمحمد العابدين زين خالد ساره203564

االقصرالعلمىمبصرشعالن يوسف جمال فاطمه203566

االقصرالعلمىمبصراحمد النبى عبد الرسول عبد هدير203567

االقصرالعلمىمبصرمحمد هللا عبد مصطفى رحمه203568
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ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالحلفاية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

متخلفقوص/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانبحجازة الزهراء/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ثانالجمل الشيخ/ ف

ن464الخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ن500الخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ن334الخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ثانالخطارة/ ف

ن451النموذجى قنا/ ف

ثانالنموذجى قنا/ ف

ثانالنموذجى قنا/ ف

متخلفاالقصر/ ف

ثاناالقصر/ ف

ن378االقصر/ ف

ن433االقصر/ ف

ن537االقصر/ ف

ن495االقصر/ ف

ن514االقصر/ ف

ن538الطود/ ف
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االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد محمود الزهراء203569

االقصرالعلمىمبصرموسى محمود احمد ايمان203570

االقصرالعلمىمبصرالمعبود عبد نجدى جابر ايه203571

االقصرالعلمىمبصرجوده محمود جمال ايه203572

االقصرالعلمىمبصرطايع على محمود ايه203573

االقصرالعلمىمبصرالمعبود عبد مجدى فتحى تغريد203574

االقصرالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الناصر عبد ثريا203575

االقصرالعلمىمبصرمصطفى فهمى عزت دنيا203576

االقصرالعلمىمبصرسيد حمزه سيد ريهام203577

االقصرالعلمىمبصرقاسم محمد احمد شيماء203578

االقصرالعلمىمبصرالحافظ عبد العزب محمد شيماء203579

االقصرالعلمىمبصرالحكيم عبد محمد محمود شيماء203580

االقصرالعلمىمبصرهللا عبد محمود محمد فاطمه203581

االقصرالعلمىمبصرمحمد العزب محمد كلثوم203582

االقصرالعلمىمبصرمحمد سيد منصور منار203583

االقصرالعلمىمبصرالحكيم عبد محمد محمود نصره203584

االقصرالعلمىمبصراحمد الحافظ عبد محمد احمد هاجر203585

االقصرالعلمىمبصرعلى حسن ابراهيم ياسمين203586

االقصرالعلمىمبصرعباس الصبور عبد هللا عبد اسماء203587

االقصرالعلمىمبصرمحمد الصبور عبد فرج اميره203588

االقصرالعلمىمبصراحمد محمود محمد خلود203589

االقصرالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد محمد رحاب203590

االقصرالعلمىمبصرمحمود جالب الباسط عبد زمزم203591

االقصرالعلمىمبصرحمادى حندقها احمد ساره203592

االقصرالعلمىمبصردردير محمد الحميد عبد سمر203593

االقصرالعلمىمبصريسن محمد صالح شيماء203594

االقصرالعلمىمبصردردير محمد الناصر عبد شيماء203595

االقصرالعلمىمبصراحمد محمود محمد عبير203596

االقصرالعلمىمبصريوسف احمد هللا عوض نورا203597

االقصرالعلمىمبصرموسى احمد الحميد عبد هاجر203598

االقصرالعلمىمبصرحفنى رمضان المعبود عبد زينب203599

االقصرالعلمىمبصرمحمد صادق خلف شيماء203600

االقصرالعلمىمبصراحمد حسين عبده شيماء203601

االقصرالعلمىمبصرمحمد مرتضى محمود فاطمه203602

االقصرالعلمىمبصرحسن الجيالنى الحميد عبد اسراء203603

االقصرالعلمىمبصرعمر حسين يسرى اسراء203604

االقصرالعلمىمبصرالسمان على احمد اسماء203605

االقصرالعلمىمبصراحمد بكرى عادل امنيه203606

االقصرالعلمىمبصرمغارف الغفار عبد الناصر عبد تغريد203607

االقصرالعلمىمبصرموسى حسن يوسف خلود203608

االقصرالعلمىمبصراحمد قاسم مجاهد دنيا203609

االقصرالعلمىمبصرمحمد السيد احمد زينب203610
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ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن604القرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن631القرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ن366حماد نجع/ ف

ن438حماد نجع/ ف

ن366حماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ن476حماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ن454حماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ن397حماد نجع/ ف

ن417حماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ثاناالقالتة/ ف

ن466االقالتة/ ف

ن598الوابورات ارمنت/ ف

ن575الحيط ارمنت/ ف

ن545الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن582الحيط ارمنت/ ف

ن624الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن484الحيط ارمنت/ ف
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االقصرالعلمىمبصرمحمد السيد احمد شمس203611

االقصرالعلمىمبصرعطيه محمد سيد ضحى203612

االقصرالعلمىمبصرعمر سيد حسن فاطمه203613

االقصرالعلمىمبصرمحمود الطاهر محمود فاطمه203614

االقصرالعلمىمبصرالحجاج ابو حسين محمد فرح203615

االقصرالعلمىمبصرحسن محمد القادر عبد منار203616

االقصرالعلمىمبصربغدادى احمد حسان ندى203617

االقصرالعلمىمبصرمحمد الباسط عبد محمد نورهان203618

االقصرالعلمىمبصرشحات سيد شحات هاجر203619

االقصرالعلمىمبصرعلى محمد فراج هايدى203620

االقصرالعلمىمبصراالمير الشاذلى محمود هدير203621

االقصرالعلمىمبصرمحمد العزب هللا عبد والء203622

االقصرالعلمىمبصرموسى السيد احمد اسماء203623

االقصرالعلمىمبصراحمد امين النوبى شيماء203624

االقصرالعلمىمبصرحسن محمود الباسط عبد شيماء203625

االقصرالعلمىمبصرمحمد يوسف جمال صابرين203626

االقصرالعلمىمبصراحمد النوبى احمد ندى203627

االقصرالعلمىمبصرالسيد محمود امين زينب203628

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد محمود زينب203629

االقصرالعلمىمبصرحسن بدرى حسن دنيا203630

االقصرالعلمىمبصرالدين عز محمد جابر فاطمه203631

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد الدين جمال اسراء203632

االقصرالعلمىمبصريوسف محمد مصطفى ايمان203633

االقصرالعلمىمبصرحمدان امين حسن الزهراء203634

االقصرالعلمىمبصرموسى محمد الصبور عبد بوسى203635

االقصرالعلمىمبصرحسن السيد ظهران حنان203636

االقصرالعلمىمبصرالسيد كامل النبى عبد دينا203637

االقصرالعلمىمبصرمحمد صديق محمد والء203638

االقصرالعلمىمبصرزيد ابا حلمى مساعد والء203639

االقصرالعلمىمبصراحمد النجمى السيد ايات203640

االقصرالعلمىمبصرالرحيم عبد السيد الحجاج ابو رجاء203641

االقصرالعلمىمبصرحسين محمد على السيد سها203642

االقصرالعلمىمبصرمحمد السيد زكريا صابرين203643

االقصرالعلمىمبصرالصادق الليثى محمد لبابه203644

االقصرالعلمىمبصرهمام الصبور عبد جمال منى203645

االقصرالعلمىمبصرزيد ابو مصطفى المجد ابو نهله203646

االقصرالعلمىمبصراحمد الطاهر صالح نهله203647

االقصرالعلمىمبصرامين احمد حسين هاجر203648

االقصرالعلمىمبصرسليم محمد الراضى عبد ايمان203649

االقصرالعلمىمبصراحمد محمود االمير االء203650

االقصرالعلمىمبصرطه السيد ابراهيم رحاب203651

االقصرالعلمىمبصرمحمد النعيم عبد االمير زينب203652
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ثانالحيط ارمنت/ ف

ن415الحيط ارمنت/ ف

ن601الحيط ارمنت/ ف

ن641الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن604الحيط ارمنت/ ف

ن537الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن462الحيط ارمنت/ ف

ثانالحيط ارمنت/ ف

ن584المحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ن456المحاميد/ ف

ثانالمحاميد/ ف

ن447اسنا/ ف

راسباسنا/ ف

راسباسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

راسبباالقصر رجب محمد/ ف

ن586باالقصر رجب محمد/ ف

ن485باالقصر رجب محمد/ ف

ن531باالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ثانباالقصر رجب محمد/ ف

ن371باالقصر رجب محمد/ ف

ن602باالقصر رجب محمد/ ف

ثانطفنيس/ ف

ن512طفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ن616طفنيس/ ف

ن566طفنيس/ ف

ن413طفنيس/ ف

ن577طفنيس/ ف

ثانطفنيس/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف
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االقصرالعلمىمبصرالصادق هللا عبد حسين سها203653

االقصرالعلمىمبصرزيد ابو موسى احمد فاطمه203654

االقصرالعلمىمبصرحسن محمد موسى فرحه203655

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد الدوش لمياء203656

االقصرالعلمىمبصرحسن احمد سلطان ميار203657

االقصرالعلمىمبصرحسين العزيز عبد محمد ندى203658

االقصرالعلمىمبصرطه حسانين المنعم عبد هاجر203659

االقصرالعلمىمبصرعلى االمير مصطفى هاجر203660

االقصرالعلمىمبصرالطاهر الحى عبد الطاهر هبه203661

االقصرالعلمىمبصرابراهيم الباقى عبد االمير هبه203662

االقصرالعلمىمبصرسعد احمد سيد محمود ياسمين203663

االقصرالعلمىمبصرتوفيق الرازق عبد توفيق اسماء203664

االقصرالعلمىمبصراحمد محمد الحميد عبد اسماء203665

االقصرالعلمىمبصرالحسن ابو الكريم عبد فوزى اسماء203666

االقصرالعلمىمبصرعمر الصبور عبد محمد الشيماء203667

االقصرالعلمىمبصررشوان طه محمد اسراء203668

االقصرالعلمىمبصرالكريم عبد محمود محمد اسراء203669

االقصرالعلمىمبصراسماعيل محمود كامل هاشم ام203670

االقصرالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد رمضان عزيزه203671

االقصرالعلمىمبصرابراهيم محمود العليم عبد عال203672

االقصرالعلمىمبصرسالم محمد صالح فاطمه203673

االقصرالعلمىمبصرالصادق صديق احمد كريمه203674

االقصرالعلمىمبصرمحمد حسانين ربه عبد منتهى203675

االقصرالعلمىمبصرالحسن ابو محمد الحسن ابو هويدا203676

االقصرالعلمىمبصرسليمان محمد سيد اسماء203677

االقصرالعلمىمبصرحفنى محمد محمود اسماء203678

االقصرالعلمىمبصراحمد سيد احمد فراج الشيماء203679

االقصرالعلمىمبصرسيد احمد سيد امنه203680

االقصرالعلمىمبصرمحمد احمد محمد ايمان203681

االقصرالعلمىمبصراحمد سيد الكريم جاد على زينب203682

االقصرالعلمىمبصرابراهيم على ابراهيم سيده203683

االقصرالعلمىمبصرسيد هللا عبد محمد فاطمه203684

االقصرالعلمىمبصركيالنى الحميد عبد محمد هدى203685

االقصرالعلمىمبصرمحمود حسين محمود هدى203686

اسوانالعلمىمبصربدوى منصور شعبان افنان203687

اسوانالعلمىمبصرمحمد احمد حسين سحر203688

اسوانالعلمىمبصراللطيف عبد الدين محى محمد لمياء203689

اسوانالعلمىمبصرمحمد عباس نوح جهاد203690

اسوانالعلمىمبصرمحمد السميع عبد حسن ساره203691

اسوانالعلمىمبصراحمد حميلى اشرف اسراء203692

اسوانالعلمىمبصرابراهيم الدين نصر سيد اريج203693

اسوانالعلمىمبصرمحمد سيد اشرف خلود203694
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ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ن496اصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ن493اصفون/ ف

ن562اصفون/ ف

ن548اصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ن410اصفون/ ف

ن516اصفون/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

راسبالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ثانالعنانية/ ف

ن620العنانية/ ف

ن520االمير/ ف

ن380االمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ن473االمير/ ف

ن525االمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ن569االمير/ ف

ثاناالمير/ ف

ن415االمير/ ف

ثاناسوان/ ف

ن405اسوان/ ف

ن403اسوان/ ف

ثانالنموذجى اسوان/ ف

ن554النموذجى اسوان/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثاندراو/ ف

ثاندراو/ ف
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اسوانالعلمىمبصرالمجيد عبد جبريل رجب زينب203695

اسوانالعلمىمبصرمحمد حسن خالد عبير203696

اسوانالعلمىمبصرمحمد سيد محمد فاطمه203697

اسوانالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد شاذلى فرحه203698

اسوانالعلمىمبصرابراهيم طه محمود زينب203699

اسوانالعلمىمبصرعلى صالح طارق ايمان203700

اسوانالعلمىمبصرحجاج اللطيف عبد كمال ايمان203701

اسوانالعلمىمبصرمحمد حسن احمد حنان203702

اسوانالعلمىمبصرعثمان عبيد صفوان شيماء203703

اسوانالعلمىمبصرحامد محمد حسن غاده203704

اسوانالعلمىمبصرمحمد على ايمن ندا203705

اسوانالعلمىمبصرمهدى بكرى العزب ايه203706

اسوانالعلمىمبصربدوى السالم عبد احمد رويدا203707

اسوانالعلمىمبصرسليمان حسين عادل ايمان203708

اسوانالعلمىمبصراحمد كمال مصطفى الدين جمال عائشه203709

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمد عمر ايمن جويريه203710

الجيزةالعلمىمبصراحمد على احمد ندى203711

الجيزةالعلمىمبصرعلى محمود حسين االء203712

الجيزةالعلمىمبصرالنصر سيف محمد نادى رقيه203713

الجيزةالعلمىمبصرغريب سليمان غريب ياسمين203714

القاهرةالعلمىمبصراحمد حمدى محمد عائشه203715

القاهرةالعلمىمبصرمحمود هللا عبد محسن نورهان203716

البحيرةالعلمىمبصرابراهيم مرسى ابراهيم مصبح سميه203717

البحيرةالعلمىمبصرالحليم عبد لملوم سعيد فاطمه203718

البحيرةالعلمىمبصرجابر محمد صبحى محمد هللا منه203719

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد محمد صبرى زينات203720

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد عطيه محمد هدير203721

االحمر البحرالعلمىمبصرالجيد عبد احمد حربى رباب203722

االحمر البحرالعلمىمبصرامين عابدين فتحى هللا منه203723

االحمر البحرالعلمىمبصرعيد محمد عيسى تيسير203724

االحمر البحرالعلمىمبصرعلى ابراهيم طارق اسراء203725

االحمر البحرالعلمىمبصرهللا عبد احمد عمران ايمان203726

االحمر البحرالعلمىمبصرعلى يوسف عرفه ايه203727

االحمر البحرالعلمىمبصرالطنطاوى الفتاح عبد العاطى عبد عادل رنا203728

االحمر البحرالعلمىمبصرعامر الحميد عبد طه محمد هللا منه203729

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمود اوسامه عزه203730

سوهاجالعلمىمبصرعلى زكى جعفر رضوه203731

الجيزةالعلمىمبصرحنفى محمد محمد يوسف اسراء203732

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان محمد زيد ابو منار203733

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السمان خلف وفاء203734

الشيخ كفرالعلمىمبصرالحميد عبد بهجات اشرف اسماء203735

الدقهليةالعلمىمبصركراويه العنين ابو المعاطى ابو طاهر ياسمين203736
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راسبدراو/ ف

ثاندراو/ ف

ن470دراو/ ف

ثاندراو/ ف

ثانامبو كوم/ ف

ن339امبو كوم/ ف

ن387.5النموذجى امبو كوم/ ف

ن382النموذجى امبو كوم/ ف

ن362النموذجى امبو كوم/ ف

ن325النموذجى امبو كوم/ ف

ثانالنموذجى امبو كوم/ ف

ثانادفو/ ف

ن447الباسط عبد احمد الشيخ/ ف

ثانشرق الكلح/ ف

ثانالرديسية/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثانالعياط/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن330الدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

ن440ابوحماد/ ف

ن374الغردقة/ ف

ن465سفاجا/ ف

ثانالشالتين/ ف

ثانالنموذجى الغردقة/ ف

ثانالنموذجى الغردقة/ ف

ن464النموذجى الغردقة/ ف

ن504النموذجى الغردقة/ ف

ن486النموذجى الغردقة/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانالمراغة/ ف

راسبالمنصورية/ ف

ن390ابوحماد/ ف

ن376المراغة/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبالعزيزة/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرمحمود سيد كرم مها203737

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد الغنى عبد محروس االء203738

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عبد الحميد عبد خالد اسراء203739

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد سيد فرحه203740

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه السيد هللا عبد دينا203741

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد احمد رحاب203742

االسماعيليةالعلمىمبصريوسف محمود محمد نورهان203743

القاهرةالعلمىمبصربخيت الموجود عبد الدين جمال محمد خديجه203744

القاهرةالعلمىمبصراحمد سيد الرازق عبد احمد رجاء203745

القاهرةالعلمىمبصرعقل احمد على رجب رحمه203746

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود احمد مريم203747

القاهرةالعلمىمبصرحشيش ابو امين سمير عصام مريم203748

القاهرةالعلمىمبصرعابد خضر محمد اميمه203749

الشيخ كفرالعلمىمبصرسوسو ابو محمد محمد السيد جهاد203750

الجيزةالعلمىمبصربدوى محمد سعد خالد هدى203751

القليوبيةالعلمىمبصرعجمى محمد ابراهيم عطا احمد اميره203752

الفيومالعلمىمبصرمحمود محمد سيد ساره203753

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد الكريم جاد يسرا203754

المنوفيةالعلمىمبصرالحليم عبد جمعه فوزى اسراء203755

المنوفيةالعلمىمبصرقشطه كامل محمد الشيماء203756

المنوفيةالعلمىمبصرالريش ابو العال عبد عماد ياسمين203757

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد ايهاب رنا203758

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الدين سعد يوسف ابتسام203759

سوهاجالعلمىمبصرمحفوظ اسماعيل احمد امل203760

سوهاجالعلمىمبصرمحمد حامد بدرى دعاء203761

سوهاجالعلمىمبصرالموجود عبد كمال محمود سمر203762

سوهاجالعلمىمبصرالمجيد عبد الرحمن عبد العليم عبد غاده203763

سوهاجالعلمىمبصرعلى الحفيظ عبد القادر عبد فاطمه203764

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد احمد هدير203765

سوهاجالعلمىمبصرالحسن ابو نجدى الحسن ابو هيام203766

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الشافى عبد احمد ساره205001

القاهرةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد الناصر عبد مريم205002

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى طارق امين سميه205003

القليوبيةالعلمىمبصرحسان زينهم محمد زينب205004

القليوبيةالعلمىمبصرالنحاس يوسف الرحمن عبد محمد ايمان205005

المنوفيةالعلمىمبصرالشربينى محمد عماد الهام205006

المنوفيةالعلمىمبصريونس الحميد عبد خميس ايمان205007

المنوفيةالعلمىمبصرسالم ابو محمد حمدى ايناس205008

المنوفيةالعلمىمبصرهللا عبد محمود نبيل روضه205009

المنوفيةالعلمىمبصرمعروف شحاته صالح ايه205010

المنوفيةالعلمىمبصراحمد ابو كيالنى ياسر سميه205011

المنوفيةالعلمىمبصراسماعيل الفتاح عبد طاهر رضوى205012
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ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

راسبعرجون الصادق/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ثانسعود جزيرة/ ف

راسبصفية الحاجة/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثاندسوق/ ف

ن325عزام عبدالفتاح/ ف

ثانمرصفا/ ف

ن505طامية/ ف

راسبالعاص بن عمرو/ ف

راسبالناعورة زاوية/ ف

ثانالناعورة زاوية/ ف

ن411الناعورة زاوية/ ف

ثانالنموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن363بسوهاج المنشأة/ ف

ثانبسوهاج المنشأة/ ف

ن361بسوهاج المنشأة/ ف

ن328.5بسوهاج المنشأة/ ف

ن330.5بسوهاج المنشأة/ ف

ن342.5بسوهاج المنشأة/ ف

ن328بسوهاج المنشأة/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ن325النموذجى السادسة المنطقة/ ف

ثانطوخ/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانزرقان/ ف

ن347زرقان/ ف

ن477زرقان/ ف

ثانزرقان/ ف

ن445دلكة طوخ/ ف

ن504دلكة طوخ/ ف

ثانالباجور/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرخليفه سعيد محمد ابراهيم ريهام205013

المنوفيةالعلمىمبصربرين مصطفى عادل امينه205014

المنوفيةالعلمىمبصرالبحيرى حسن خالد ايه205015

المنوفيةالعلمىمبصرحشاد احمد امين رحاب205016

الغربيةالعلمىمبصرمسلم محمد حسين رزق منار205017

الغربيةالعلمىمبصرالمنصورى السباعى شعبان خلود205018

الغربيةالعلمىمبصرليله ابو فهمى الحافظ عبد رضا غاده205019

الغربيةالعلمىمبصرالشهاوى سالم صالح هللا منه205020

الغربيةالعلمىمبصرحسن محمود على هللا منه205021

الغربيةالعلمىمبصرالرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد ايمان205022

الغربيةالعلمىمبصرعميره السيد السيد دينا205023

الغربيةالعلمىمبصرالشنشورى سليمان السيد راندا205024

الغربيةالعلمىمبصرعيسى السيد محمد شيماء205025

الغربيةالعلمىمبصرالعجوزه محمد احمد ورده205026

الغربيةالعلمىمبصرالنحاس الشناوى الشناوى رمضان ياسمين205027

الغربيةالعلمىمبصرالبطاح مصطفى محمد امال205028

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى محمد حامد بسمه205029

الغربيةالعلمىمبصرالسيد حسن ربيع رضوان رحمه205030

الغربيةالعلمىمبصريوسف ابو اسماعيل الفتاح عبد زهراء205031

الغربيةالعلمىمبصرالشاعر احمد محمد فاطمه205032

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى حامد مسعد ليلى205033

الغربيةالعلمىمبصرجداده بيومى بيومى هاله205034

الغربيةالعلمىمبصرالبرى الهادى عبد محمد تقى205035

الغربيةالعلمىمبصرالعيسوى السيد حسنى سهيله205036

الغربيةالعلمىمبصربكر ابو مصطفى ابراهيم ناصر اسراء205037

الغربيةالعلمىمبصرالخولى العاطى عبد كيالنى مجاهد اسالم205038

الغربيةالعلمىمبصرالفحل مصطفى ساهر امانى205039

الغربيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم كمال محمد كلثوم ام205040

الغربيةالعلمىمبصرالدلتونى عامر السعيد االء205041

الغربيةالعلمىمبصراسماعيل محمد هللا عبد ايه205042

الغربيةالعلمىمبصرالشناوى محمود فتحى ساره205043

الغربيةالعلمىمبصررزق على ابراهيم خالد هانم205044

الغربيةالعلمىمبصرالعاطى عبد حامد النبى حسب هشام فلاير205045

الغربيةالعلمىمبصرحبلص مصطفى احمد محمد مروه205046

الغربيةالعلمىمبصرالسايس ابراهيم صبحى ابراهيم انغام205047

الغربيةالعلمىمبصرخليل محمود على محمد جهاد205048

الغربيةالعلمىمبصرزوين محمد فرج اسراء205050

الغربيةالعلمىمبصرفرج الحى عبد رضا اميره205051

الغربيةالعلمىمبصرعامر ذكى الباسط عبد شهندا205052

الغربيةالعلمىمبصرالمنشاوى هللا عبد ابراهيم نعمات205053

الغربيةالعلمىمبصرعوض الوهاب عبد عادل تقى205054

الغربيةالعلمىمبصرالعقباوى رجب الباسط عبد عاطف ساره205055
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ثانالباجور/ ف

ثانمنوف/ ف

ن399منوف/ ف

راسبمنوف/ ف

ن540الرجدية/ ف

ن462منوف محلة/ ف

ثانمنوف محلة/ ف

ن612منوف محلة/ ف

ن387منوف محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ن356مرحوم محلة/ ف

راسبمرحوم محلة/ ف

ن355اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن515اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن494اخناواى/ ف

ن362اخناواى/ ف

ثانبرما/ ف

ن431برما/ ف

ثاننفيا/ ف

ثاننفيا/ ف

ن344نفيا/ ف

ن360نفيا/ ف

ن606قطور/ ف

ن371قطور/ ف

راسبقطور/ ف

ن619قطور/ ف

ن345بدماط الزهراء/ ف

ثانبدماط الزهراء/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ن595الجابرية/ ف

ن326العامرية/ ف

ثانالعامرية/ ف

ثانالعامرية/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ن478بالعلو الحسين/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرعز احمد على سلمى205056

الغربيةالعلمىمبصرالجزار محمود محمد الفتاح عبد ضحى205057

الغربيةالعلمىمبصرسعد ابراهيم محمد محمد ناديه205058

الغربيةالعلمىمبصرجزر حلمى فهمى اسراء205059

الغربيةالعلمىمبصرشاهين الغفار عبد الغفار عبد محمد نورهان205060

الغربيةالعلمىمبصرناصف على ابراهيم االء205061

الغربيةالعلمىمبصرالشرقاوى على ادهم رانيا205062

الغربيةالعلمىمبصرالزناتى ابراهيم جمال دينا205063

الغربيةالعلمىمبصرمرزوق فوزى جمال نيفين205064

الغربيةالعلمىمبصرعصر العزيز عبد صبحى دينا205066

الغربيةالعلمىمبصرالحيح ابو الدين فخر متولى رانيا205067

الغربيةالعلمىمبصرمحمد رزق نعيم مفرح ندى205068

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الشحات نصر هللا عبد اسراء205069

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد السيد احمد سيد ايمن اسراء205070

الدقهليةالعلمىمبصرالمسلمى عثمان هللا عبد هارون الزهراء فاطمه205071

الدقهليةالعلمىمبصرالعربى محمد سيف ابو محمد السيد ندى205072

الدقهليةالعلمىمبصرعقل محمد احمد فتحى عبده ايمان205073

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد طلبه محمد اشرف هدير205074

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الرحمن عبد الحميد عبد نشوى205075

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين محمد مرسى السيد سميه205076

الدقهليةالعلمىمبصرالسعيد سيف السعيد نورا205077

الدقهليةالعلمىمبصرالخير ابو اللطيف عبد عبده ايهاب امل205078

الدقهليةالعلمىمبصرالبسطويسى هالل منصور اشرف مريم205079

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الحميد عبد جالل يارا205080

الدقهليةالعلمىمبصرالتهامى محمد كمال سامى ايه205081

الدقهليةالعلمىمبصرالفرح ابو احمد حسن عطيه ايه205082

الدقهليةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود طارق الهدى نور205083

الدقهليةالعلمىمبصرالماحى الحميد عبد محمد محمود مها205084

الدقهليةالعلمىمبصرمرعى خليل محمود مرعى السيد صفاء205085

الدقهليةالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد السيد ابتهال205086

الدقهليةالعلمىمبصرسعد السيد رضا ايه205087

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سيد حمزه فريد عزت اسماء205088

الدقهليةالعلمىمبصرعباس سالم مصطفى ايمان205089

الدقهليةالعلمىمبصرالجميل زين رمضان مالك بسنت205090

الدقهليةالعلمىمبصرالطنطاوى معوض رفعت ياسر نها205091

الدقهليةالعلمىمبصرهللا عبد البديوى على الحميد عبد ياره205092

الدقهليةالعلمىمبصرمندور المتولى احمد المتولى نجوى205093

الدقهليةالعلمىمبصرالدهشان احمد عادل نورهان205094

الدقهليةالعلمىمبصرالمنسى مصطفى المنسى فوزى االء205095

الدقهليةالعلمىمبصرالرفاعى هللا عبد محمود ايمن فاطمه205096

الدقهليةالعلمىمبصرنغميش السيد الحسين محمد فاطمه205097

الدقهليةالعلمىمبصرشعبان محمود شعبان نظمى مريم205098
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ن354بالعلو الحسين/ ف

راسببالعلو الحسين/ ف

ن325بالعلو الحسين/ ف

ثانتراب صفط/ ف

ن406المعتمدية/ ف

ن556.5زياد محلة/ ف

ن328زياد محلة/ ف

راسبزياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ثانمزيد طوخ/ ف

ثانمزيد طوخ/ ف

ثانالحمام كفر/ ف

ن338المنصورة/ ف

راسبطناح/ ف

ن590طناح/ ف

ن557طناح/ ف

ثانتلبانة/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

ن408دمنة محلة منية/ ف

راسباالعظم االمام/ ف

ن385العز برق/ ف

ن369النموذجى المنصورة/ ف

ثانالنموذجى المنصورة/ ف

ن490النموذجى المنصورة/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

ن524السنبالوين/ ف

ن495السنبالوين/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن437شبراهور/ ف

ن504االرومان/ ف

ثاناالرومان/ ف

ن623.5اجا/ ف

ن623اجا/ ف

راسباجا/ ف

ثاناجا/ ف

ن343اجا/ ف

ثانابوالحسين ميت/ ف

ن497ابوالحسين ميت/ ف

ن450شبراويش/ ف

ن346شبراويش/ ف

ن378الغيط نوسا/ ف

ن557الغيط نوسا/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرخضر احمد طه محمد اسماء205099

الدقهليةالعلمىمبصرطلب حسن المرسى حسن مياده205100

الدقهليةالعلمىمبصرعتمان السيد العزيز عبد يسرى سعاد205101

الدقهليةالعلمىمبصررمضان الشحات السيد ايه205102

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد على احمد الحميد عبد اسراء205103

الدقهليةالعلمىمبصرعمر محمد السالم عبد ابراهيم جهاد205104

الدقهليةالعلمىمبصراللطيف عبد الرازق عبد السعيد فاطمه205105

الدقهليةالعلمىمبصررزق البيومى محمد احمد مديحه205106

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد محمد احمد المهدى الشيماء205107

الدقهليةالعلمىمبصرفرغلى القادر عبد المجيد عبد زينب205108

الدقهليةالعلمىمبصرصالح مصباح رياض هاجر205109

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد دسوقى محمد شمعه205110

الدقهليةالعلمىمبصرالشربينى حسن جوده شيماء205111

الدقهليةالعلمىمبصرالديب السيد عبده الرؤف عبد محمد رؤيه205112

الدقهليةالعلمىمبصرالسالم عبد فتحى سيد رجاء205113

الدقهليةالعلمىمبصرالكريم عبد احمد هشام مريم205114

بورسعيدالعلمىمبصرالجمال محمد سليمان محمد رنيم205115

السويسالعلمىمبصرفهمى طه محمد شيماء205116

السويسالعلمىمبصرمحمد مصطفى بكر نسرين205117

البحيرةالعلمىمبصرفريج ابراهيم محمد فتحى اسماء205118

البحيرةالعلمىمبصرمرعى الحميد عبد السعيد مسلم طارق وفاء205119

البحيرةالعلمىمبصرلبده الحميد عبد فتحى امنيه205120

البحيرةالعلمىمبصرجوده على ممدوح حنين205121

البحيرةالعلمىمبصرحسين القادر عبد محمد مريم205122

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمود جابر عهد205154

الجيزةالعلمىمبصرالحميد عبد محمد احمد ساره205170

الجيزةالعلمىمبصرامين حلمى امين اسراء205235

الفيومالعلمىمبصرهللا فرج العزيز عبد العز ابو ايمان205246

الفيومالعلمىمبصرمحمد جمال خالد ضحى205247

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد المنعم عبد خالد اسيا205266

المنياالعلمىمبصرمحمد العال عبد محمد حسناء205267

المنياالعلمىمبصرمخلوف احمد ناجح عائشه205268

المنياالعلمىمبصرعلى حسين مجدى الطويل علياء205269

المنياالعلمىمبصرالوهاب عبد احمد محمود كريمه205270

المنياالعلمىمبصرحجاب شجره ابو محمد مريم205271

المنياالعلمىمبصرالرازق عبد احمد طه ياسمين205272

المنياالعلمىمبصرعالم شبيب نجاح هاجر205273

المنياالعلمىمبصرامين ماجد اشرف ايه205274

المنياالعلمىمبصرالرازق عبد فاروق اسامه امانى205275

المنياالعلمىمبصرفزاع الهادى عبد الدين بهاء حماس205276

المنياالعلمىمبصرعرفان العزيز عبد احمد زينب205277

المنياالعلمىمبصرشحاته بدر اللطيف عبد فاطمه205278
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ثانفيشابنا/ ف

راسبفيشابنا/ ف

ن497البدوى منشأة/ ف

ثانطلخا بساط/ ف

راسبنبروه/ ف

راسبنبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ثاننبروه/ ف

ثاندكرنس/ ف

راسبدكرنس/ ف

ن529دكرنس/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن332بالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن378عاصم ميت/ ف

ثانالربع/ ف

ن447الربع/ ف

ثانالتجريبى الزهور/ ف

راسبالسويس/ ف

ن496السويس/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ثانشبراخيت/ ف

ن380.5بالبحيرة سنهور/ ف

ثانبالبحيرة سنهور/ ف

ن478حمادة كوم/ ف

ن348العمرانية/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالحوامدية/ ف

راسبالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ن358المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ن494المنيا/ ف

ن566المنيا/ ف

ن426المنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ثانالمنيا/ ف

ن446سمالوط/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف

راسبملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانملوى/ ف
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المنياالعلمىمبصرقناوى تونى انور هللا هبه205279

المنياالعلمىمبصراحمد حسيبه ابو عصام ياسمين205280

اسيوطالعلمىمبصرمحمد الدسوقى ابراهيم اسماء205282

اسيوطالعلمىمبصرمحمد صالح احمد االء205283

اسيوطالعلمىمبصرهاللى محمود احمد تقى205284

اسيوطالعلمىمبصرطلبه صابر محمد شيماء205285

البحيرةالعلمىمبصرعيسى محمود فؤاد نبيل نورهان205290

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى العيسوى الحميد عبد انوار205291

الدقهليةالعلمىمبصرالبر احمد نصر محمود عائشه205292

الدقهليةالعلمىمبصرمصطفى محمد حسان رمضان منار205293

الدقهليةالعلمىمبصرالقاضى االمير المحسن عبد سمير اسماء205294

الدقهليةالعلمىمبصرجاد العزيز عبد طلبه صبرى منار205295

البحيرةالعلمىمبصرغالى حسن محمد فوقى فاطمه205296

البحيرةالعلمىمبصربركات محمود على محمد نورهان205297

البحيرةالعلمىمبصرالفقى الدين تاج عامر لطفى شاكر هند205298

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الديدامونى محمد الديدامونى ندا205299

الدقهليةالعلمىمبصرالريهى العنين ابو رجب محمد فاطمه205300

البحيرةالعلمىمبصرموسى حليم موسى اسماء205301

البحيرةالعلمىمبصرالخولى فتحى رأفت امنيه205302

البحيرةالعلمىمبصرنوار احمد حسين كامل امانى205303

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد هللا سعد محمد ايه205304

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد راشد جابر ايه205305

البحيرةالعلمىمبصرالجارح ابراهيم سعداوى غزال بسمه205306

البحيرةالعلمىمبصرجنادى ندا حسن الشحات وفاء205307

البحيرةالعلمىمبصرالسقا محمد صالح محمد حنان205308

البحيرةالعلمىمبصرجاد محمد المنعم عبد خالد خلود205309

البحيرةالعلمىمبصربسطامى بهجت محمد نصر ساميه205310

البحيرةالعلمىمبصرنصره عثمان مجدى سلمى205311

البحيرةالعلمىمبصرالرازق عبد المجيد عبد رجب غاده205312

البحيرةالعلمىمبصرعقده ابو سعد بدوى ميرنا205313

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد محمد الداهش حلمى مصباح منار205314

البحيرةالعلمىمبصرسالم راشد محمد هللا منه205315

البحيرةالعلمىمبصرجاهين على خليل رمضان نيرمين205316

البحيرةالعلمىمبصرهللا رزق محمود جمال ندى205317

البحيرةالعلمىمبصرهللا عبد مرسى محمد وفاء205318

البحيرةالعلمىمبصرالبنا على انور اسماء205319

البحيرةالعلمىمبصرروتان القادر عبد سعد اسماء205320

البحيرةالعلمىمبصرالسحرتى احمد المجد ابو سعيد اسماء205321

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ محمد احمد شحات اسماء205322

البحيرةالعلمىمبصرموسى طاهر سعد عادل اسماء205323

البحيرةالعلمىمبصربرجل محمد ربه عبد عادل اسماء205324

البحيرةالعلمىمبصرالزقم يوسف سعد مصطفى اسماء205325
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ن409ملوى/ ف

ثانملوى/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

راسبرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ن355دمنهور/ ف

ثانالدربى كوم/ ف

ن339البحر نوسا/ ف

ن448البحر نوسا/ ف

ن614دميرة/ ف

ن596دميرة/ ف

راسبدمنهور/ ف

ن330الدوار كفر/ ف

ن358الدوار كفر/ ف

راسبالسنبالوين/ ف

راسببدواى كفر/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن378دمنهور/ ف

راسبدمنهور/ ف

ن474دمنهور/ ف

ن361دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن354دمنهور/ ف

ن391دمنهور/ ف

ن445دمنهور/ ف

ن362دمنهور/ ف

ن366دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن539دمنهور/ ف

ثاندمنهور/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ن328الدوار كفر/ ف

ن391الدوار كفر/ ف

ن329الدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

راسبالدوار كفر/ ف

ن352الدوار كفر/ ف
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البحيرةالعلمىمبصرالسيد محمد محمد ياسر اسماء205326

البحيرةالعلمىمبصرصالح محمد الكريم عبد صالح الحسناء205327

البحيرةالعلمىمبصرالصبحى محمد المقصود عبد محمد اميره205328

البحيرةالعلمىمبصرالكافى عبد هاشم الكريم عبد ايه205329

البحيرةالعلمىمبصرجعفر على محمود منصور ايه205330

البحيرةالعلمىمبصرمهران جابر صالح مجدى جهاد205331

البحيرةالعلمىمبصرالمصرى اللطيف عبد مصطفى انور دينا205332

البحيرةالعلمىمبصرالنشيلى مرسى بسيونى محمد محمد زينب205334

البحيرةالعلمىمبصرمسلم رجب محمد رجب غاده205335

البحيرةالعلمىمبصرخليل محمد عباس اشرف فاطمه205336

البحيرةالعلمىمبصرماضى حسنين الصافى الحميد عبد فاطمه205337

البحيرةالعلمىمبصرمحمد على عنتر فاطمه205338

البحيرةالعلمىمبصرالحديدى عبده محمد محمد احمد محمد فاطمه205339

البحيرةالعلمىمبصرالبشبيشى موسى احمد شعبان منار205341

البحيرةالعلمىمبصرحسين حسن محمد الشامى ندا205342

البحيرةالعلمىمبصرسليمان محمد فتحى خالد ندى205343

البحيرةالعلمىمبصررمضان محمد رمضان احمد نورهان205344

البحيرةالعلمىمبصرالغفار عبد مصطفى محمد نورهان205345

البحيرةالعلمىمبصرشريشره السالم عبد رشاد ابراهيم هدير205346

البحيرةالعلمىمبصرسالم السيد مصطفى ابراهيم والء205347

البحيرةالعلمىمبصرغطاس محمود ابراهيم يارا205348

البحيرةالعلمىمبصرتغيان محمد دياب ياسمين205349

البحيرةالعلمىمبصرقطب حسن عزيز محمد ايه205350

البحيرةالعلمىمبصرالعسال جاد السعود ابو عوض ايه205351

البحيرةالعلمىمبصررضوان السيد قطب صبحى ايمان205352

البحيرةالعلمىمبصررمضان شعبان رجب رفيده205353

البحيرةالعلمىمبصرالفقى احمد حامد الرؤف عبد نسمه205354

البحيرةالعلمىمبصرالمليجى محمد محمد سماح205356

البحيرةالعلمىمبصرالكفراوى السيد انور حسنى هبه205357

البحيرةالعلمىمبصرالكفراوى السيد انور حسنى لمياء205358

دمياطالعلمىمبصرالتمامى محمد وائل سلمى205359

دمياطالعلمىمبصرعيسى على حسن ندى205360

القاهرةالعلمىمبصرعلى صابر صديق طارق ليلى205361

المنوفيةالعلمىمبصرالجوهرى ابراهيم محمد ياسمين205362

الجيزةالعلمىمبصرخليل توفيق عادل مريم205364

سويف بنىالعلمىمبصرعلى يوسف الرؤف عبد صباح205365

البحيرةالعلمىمبصرموسى عرابى الحميد عبد محمود هدى205366

القاهرةالعلمىمبصرالغفار عبد على اسامه سلمى205367

الغربيةالعلمىمبصرحماده على محمد سعد شاكر اسراء205368

الغربيةالعلمىمبصرمصطفى محمد السيد دعاء205369

الغربيةالعلمىمبصرغالمه ابو محمود طاهر شروق205370

الغربيةالعلمىمبصرالعزيرى الباسط عبد العزيز عبد شيماء205371
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ن362الدوار كفر/ ف

ن393الدوار كفر/ ف

ن326الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن343الدوار كفر/ ف

ن372الدوار كفر/ ف

ن412الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن527.5الدوار كفر/ ف

ن333الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن325الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن374الدوار كفر/ ف

ن391الدوار كفر/ ف

ن343الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ثانالبارود ايتاى/ ف

ن450البارود ايتاى/ ف

راسبالبارود ايتاى/ ف

ن483البارود ايتاى/ ف

ن499البارود ايتاى/ ف

ثانادفينا/ ف

راسبالمحمودية/ ف

راسبالمحمودية/ ف

ن568النموذجى االسالم نور/ ف

ثانالنموذجى االسالم نور/ ف

راسبالعباسية/ ف

راسبدراجيل/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن338سمسطا/ ف

ثاندمنهور/ ف

ن472النموذجى حلوان/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ن404الغربية الشرفا كفر/ ف

متخلفالغربية الشرفا كفر/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرمولد محمد سعيد مريم205372

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الدين صالح ايمن حبيبه207001

القاهرةالعلمىمبصررفاعى احمد طه نهى207002

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم على ابراهيم اسماء207003

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد العزيز عبد الحميد عبد جهاد207004

القاهرةالعلمىمبصرعلى عواد محمد ناصر ندى207005

القاهرةالعلمىمبصرمنصور محمد سيد محمد هاجر207006

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد على سندس207007

القاهرةالعلمىمبصرمحمد رشاد سيد اسماء207008

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد مصطفى فاطمه207009

القاهرةالعلمىمبصربكر على مسعود نيره207010

القاهرةالعلمىمبصرصادق رشاد صالح ايمان207011

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السالم عبد الدين حسام امانى207012

القاهرةالعلمىمبصرسليمان النبى عبد محمد اسماء207013

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى على محمد ايه207014

القاهرةالعلمىمبصرعباس محمد محمود دعاء207015

القاهرةالعلمىمبصرالعليم عبد متولى هانى هاجر207016

القاهرةالعلمىمبصرالفتاح عبد سيد الفتاح عبد هدى207017

القاهرةالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد محمد ماهينار207018

القاهرةالعلمىمبصرمحمود الدين عماد وائل ايه207019

القاهرةالعلمىمبصرسليم موسى احمد السيد ايات207020

القاهرةالعلمىمبصرسالم سيد سيد خلود207021

القاهرةالعلمىمبصرمحمود العاطى عبد جمال زينب207022

القاهرةالعلمىمبصرالرحمن عبد اسماعيل محمود فاطمه207023

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد حنفى حنفى الزهراء فاطمه207024

القاهرةالعلمىمبصرحسين حسن سيد هاجر207025

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد فوزى محمد هاجر207026

القاهرةالعلمىمبصرالسيد مصطفى احمد وفاء207027

القاهرةالعلمىمبصرخطاب الحكيم عبد هشام والء207028

القاهرةالعلمىمبصرعمار القادر عبد احمد كمال عال207029

القاهرةالعلمىمبصرمصطفى مهران مصطفى منيره207030

القاهرةالعلمىمبصررشوان على محمد سلمى207031

القاهرةالعلمىمبصرمحمد حسن النبى عبد رحمه207032

القاهرةالعلمىمبصرحسن صالح سيد الزهراء فاطمه207033

القاهرةالعلمىمبصرالسالم عبد محمد محمود الهدى نور207034

القاهرةالعلمىمبصرحماد الفتاح عبد محمد ياسمين207035

القاهرةالعلمىمبصرحميده احمد رجب رحاب207036

القاهرةالعلمىمبصرهمام انور سيد شيماء207037

القاهرةالعلمىمبصرالبزى نعيم خليل محمد الزهراء فاطمه207038

القاهرةالعلمىمبصرحجازى محمد خليل محمد غاده207040

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد بسنت207041

القاهرةالعلمىمبصرالعمايم ابو احمد احمد عصام شهيره207042
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ثانالغربية الشرفا كفر/ ف

ثانمحمود عبدالحليم/ ف

راسبمحمود عبدالحليم/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

ثانالدين محى فؤاد/ ف

راسبالدين محى فؤاد/ ف

راسبالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ثانالخيمة شبرا/ ف

ن325الخيمة شبرا/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ثانحلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن395حلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن326حلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

ن339حلفا ميت/ ف

راسبحلفا ميت/ ف

راسبالخاص الصفا/ ف

ثانالخاص الصفا/ ف

ثانالخاص وااليمان العلم/ ف

ثانالبساتين/ ف

راسبالبساتين/ ف

ثانالبساتين/ ف

راسبالبساتين/ ف

ثانالعباسية/ ف

راسبالعباسية/ ف

ثانالعباسية/ ف

راسبالعباسية/ ف

ن341العباسية/ ف

ثانصفية الحاجة/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرمحمد محمد رأفت اسراء207043

القاهرةالعلمىمبصرعبده مصطفى هشام اسرار207044

القاهرةالعلمىمبصرمحمود رشاد محمود فاطمه207045

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمود احمد هاجر207046

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم جابر السيد ناصر ناهد207047

القاهرةالعلمىمبصررفاعى محمد احمد حبيبه207048

القاهرةالعلمىمبصرالسيد رمضان ايمن دنيا207049

القاهرةالعلمىمبصركيالنى محمد الستار عبد رمضان ريهام207050

القاهرةالعلمىمبصرشعبان حنفى المحسن عبد طارق عز207051

القاهرةالعلمىمبصرعيسى ابراهيم ادهم احسان207052

القاهرةالعلمىمبصراحمد عمران احمد امنيه207053

القاهرةالعلمىمبصرسالم محمد سالم سمير االء207054

القاهرةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد نبيل خديجه207055

القاهرةالعلمىمبصرعيسى ابراهيم ادهم ساره207056

القاهرةالعلمىمبصرامين محمد خالد كوثر207057

القاهرةالعلمىمبصرطه التواب عبد احمد اسراء207058

القاهرةالعلمىمبصرالنعيم عبد باشا مجدى ضحى207060

القاهرةالعلمىمبصرمحمود محمد يسرى عائشه207061

القاهرةالعلمىمبصرحسنى الرازق عبد محمد اسماء207062

القاهرةالعلمىمبصرالهادى عبد محمد وحيد اسماء207063

القاهرةالعلمىمبصرالعظيم عبد جالل ياسر جنات207064

القاهرةالعلمىمبصرعميره السيد الكريم جاد محمود ايمان207065

القاهرةالعلمىمبصررياش على المجيد عبد تسنيم207066

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل جمال اشرف ريهام207067

القاهرةالعلمىمبصرمرشد محمد سعيد فاطمه207068

القاهرةالعلمىمبصرعلى محمد حسين عدلى اسماء207069

القاهرةالعلمىمبصرعيسى نجا عطيه عطيه جمال ايمان207070

القاهرةالعلمىمبصرسعيد احمد سليمان السيد ايه207071

القاهرةالعلمىمبصرامام محمد الجليل عبد مسعد اسراء207072

القاهرةالعلمىمبصرالمعطى عبد الحليم عبد ياسر دعاء207073

القاهرةالعلمىمبصرمحمود فؤاد ابراهيم رانيا207074

القاهرةالعلمىمبصرحسن فرحات حلمى فرحات اسراء207075

القاهرةالعلمىمبصرمحمد السيد محمود عبير207076

القاهرةالعلمىمبصرحمد مجاهد عواد مجاهد زهراء207077

القاهرةالعلمىمبصرحسين محمد محسن ساره207078

القاهرةالعلمىمبصرورده محمد احمد ناصر تسبيح207079

القاهرةالعلمىمبصرتوفيق الصادق احمد فاطمه207080

القاهرةالعلمىمبصرهللا عبد محمد عيد عمرو تقى207081

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد السيد امال207082

القاهرةالعلمىمبصرسودان السيد عرب ابو مجدى ايه207083

القاهرةالعلمىمبصرالسيد المجد ابو احمد اسراء207084

القاهرةالعلمىمبصرعمر السيد حسين فاطمه207085
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راسبالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ن336الجنينة ارض/ ف

ثانالجنينة ارض/ ف

ثانبالقاهرة المطرية/ ف

راسبالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

ثانالمرج/ ف

راسبالمرج/ ف

ن338المرج/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانبالقاهرة السالم/ ف

ثانالنموذجى السالم/ ف

ثانالنموذجى العبور/ ف

ن574النموذجى العبور/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ن338الليبى احمد/ ف

ثانالليبى احمد/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

راسبالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن384النموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ن370السادات عاطف/ ف

ن393السادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالنموذجى الجديدة مصر/ ف

ثانالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

راسبالنموذجى بالقطامية الكويتى/ ف

راسبالنموذجى الشروق/ ف

ثانالخاص المشرق الغد/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرسعيد الحميد عبد رجب اسراء207086

القاهرةالعلمىمبصرمحمد صديق سعيد خالد امنيه207087

القاهرةالعلمىمبصرحسن مرسى محمد مرسى اميره207088

القاهرةالعلمىمبصرعويس طه فتحى ايه207089

القاهرةالعلمىمبصرمحمد المولى عطا ايهاب تقى207090

القاهرةالعلمىمبصرمدنى يوسف سيد زينب207091

القاهرةالعلمىمبصراللطيف عبد محمد على رحمه207092

القاهرةالعلمىمبصرمرسى احمد محمد روحيه207093

القاهرةالعلمىمبصرالحميد عبد متولى كامل غنيمى ساره207094

القاهرةالعلمىمبصراحمد محمد شعبان سلمى207095

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الرازق عبد اللطيف عبد مريم207096

القاهرةالعلمىمبصربكر ابو ابراهيم محمد اسماء207097

القاهرةالعلمىمبصريسن سيد محمد امنيه207098

القاهرةالعلمىمبصرالعال عبد حسن احمد ايه207099

القاهرةالعلمىمبصرعلى الرحمن عبد هللا عبد الهدى نور207100

القاهرةالعلمىمبصرمجاهد اللطيف عبد الحمد ابو صباح207101

القاهرةالعلمىمبصرمحمد احمد على الرحمن عبد اروى207102

القاهرةالعلمىمبصرفواز فؤاد سيد االء207104

القاهرةالعلمىمبصرمحمد فرج رمضان كلثوم ام207105

القاهرةالعلمىمبصرامام محمد ايمن هاجر207106

القاهرةالعلمىمبصرمحمد الناصر عبد خالد خلود207107

القليوبيةالعلمىمبصرعماره احمد عاطف احمد هاجر207108

القليوبيةالعلمىمبصرهزاع محمد محمود محمد سماح207109

القليوبيةالعلمىمبصرالزير متولى محمد الجليل عبد هدى207110

القليوبيةالعلمىمبصربكرى الحميد عبد اسعد عادل تقى207111

القليوبيةالعلمىمبصرصبيح موسى المنعم عبد خالد خلود207112

القليوبيةالعلمىمبصرالكردى جاد احمد احمد عزيزه207113

القليوبيةالعلمىمبصردويدار زكى محمود محمد اسماء207114

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد جمال شريف حسناء207115

القليوبيةالعلمىمبصرامبابى المجد ابو عمرو اسراء207116

القليوبيةالعلمىمبصرالباب فتح عواد الرازق عبد المحسن عبد سلسبيل207117

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود شحات النبى عبد كريمه207118

القليوبيةالعلمىمبصروهبه محمد السيد محمود مريم207119

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم منصور طارق ندين207120

القليوبيةالعلمىمبصرصالح محمد محمود ياسر ياسمين207121

القليوبيةالعلمىمبصرعثمان حسن محمود كرم اسماء207122

القليوبيةالعلمىمبصرغانم مسلم غانم ناجى رحمه207123

القليوبيةالعلمىمبصرخميس محمد محمد السيد روفيده207124

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد سيد طه هللا ايه207125

القليوبيةالعلمىمبصرزيد ابو زيد ابو اسامه سندس207126

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود حسن محمود بسنت207127

القليوبيةالعلمىمبصرخليفه حسن السيد يحيى سلمى207128
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ن343المعادى/ ف

راسبالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن325المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ن377المعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

ثانالمعادى/ ف

راسبالمعادى/ ف

ثانالهدى/ ف

ثانالهدى/ ف

ن333الهدى/ ف

راسبالهدى/ ف

ثانالنموذجى حلوان/ ف

ثانمايو15/ ف

ثانمايو15/ ف

ثانمايو15/ ف

ثانالنموذجى مايو15/ ف

ثانبنها/ ف

ثانمرصفا/ ف

ثانشكر كفر/ ف

ن328قها/ ف

ثانقها/ ف

ثانبالقليوبية الدير/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالخولى فتحى/ ف

ثانالقناطر شبين/ ف

ن358القناطر شبين/ ف

ن349القناطر شبين/ ف

ن376طحانوب/ ف

ن379طحانوب/ ف

ن326طحانوب/ ف

راسبالعليقات عرب/ ف

ثانالعليقات عرب/ ف

راسبالعليقات عرب/ ف

راسبالخانكة/ ف

ثانالخانكة/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف
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القليوبيةالعلمىمبصرحامد مسعود محمد فوزيه207129

القليوبيةالعلمىمبصرعبيد الدين سعد محمد هللا منه207130

القليوبيةالعلمىمبصرعيسى الجابر عبد محمد هللا منه207131

القليوبيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد مجدى نهى207132

القليوبيةالعلمىمبصرمصطفى سيد جمال نورهان207133

القليوبيةالعلمىمبصراحمد حسين جمال هاجر207134

القليوبيةالعلمىمبصرسيد انور هانى هدى207135

القليوبيةالعلمىمبصرفايد البهى محمد اسامه ذكريات207136

القليوبيةالعلمىمبصرالفتاح عبد محمود الفتاح عبد دعاء207137

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم سعد ابراهيم سعد سمه207138

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد العزيز عبد محمد شيماء207139

القليوبيةالعلمىمبصرابراهيم محمد ابراهيم لمياء207140

القليوبيةالعلمىمبصرمحمود سيد جمال مريم207141

القليوبيةالعلمىمبصرالصادق عبد محمود محمد هاجر207142

القليوبيةالعلمىمبصرعبيد حسانين فاروق احمد ندى207143

المنوفيةالعلمىمبصرالدرس محمود سعيد عماد امانى207144

المنوفيةالعلمىمبصرالحميد عبد خليل احمد جمال نوال207145

المنوفيةالعلمىمبصرحماد الحميد عبد حسنى حسنى اميره207146

المنوفيةالعلمىمبصرالرسول عبد محمد فتحى الهام207147

المنوفيةالعلمىمبصريوسف مصطفى الرحمن عبد حمدى اسماء207148

المنوفيةالعلمىمبصرسليم الفتاح عبد احمد الغفار عبد حكمه207149

المنوفيةالعلمىمبصراحمد سيد عوض محمود اميره207150

المنوفيةالعلمىمبصرعطا عطيه العزيز عبد سمير ايمان207151

المنوفيةالعلمىمبصربسيونى على جمال نهال207152

المنوفيةالعلمىمبصركشاف سليمان على محمد مى207153

المنوفيةالعلمىمبصربخيت الستار عبد محمد مريم207154

المنوفيةالعلمىمبصرحميده عباس خميس اسماء207155

المنوفيةالعلمىمبصرشلتوت محمد ابراهيم غاده207156

المنوفيةالعلمىمبصرالحجار رفاعى محمد فايزه207157

المنوفيةالعلمىمبصرسعد محمود ناصر نجاه207158

المنوفيةالعلمىمبصرقبالى احمد احمد اسراء207159

المنوفيةالعلمىمبصرالعاصى اليزيد ابو محمد فاطمه207161

المنوفيةالعلمىمبصرحمزه الحميد عبد ابراهيم رباب207162

المنوفيةالعلمىمبصرالحلوانى سليمان العاطى عبد اسراء207163

المنوفيةالعلمىمبصرياسين شعبان العظيم عبد الشحات دينا207164

المنوفيةالعلمىمبصرعباس بكرى وليد رحمه207165

المنوفيةالعلمىمبصرالسيد المنعم عبد احمد هاله207166

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم حسين احمد طه سميه207167

المنوفيةالعلمىمبصرالسبكى العزيز عبد محمود جهاد207168

المنوفيةالعلمىمبصرعشماوى احمد محمد ابتسام207169

المنوفيةالعلمىمبصرنصر محمد سعيد اميره207170

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد يوسف عصام هللا هبه207171
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راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

ثانحمزة كفر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانالقناطر/ ف

ثانقليوب/ ف

ثانالكوم شبين/ ف

راسبالكوم شبين/ ف

راسبالحجر شنتنا/ ف

ثانابومشهور/ ف

ثانطنبشا/ ف

ثانطنبشا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ثانقويسنا/ ف

ثاندملو منشأة/ ف

راسبتال/ ف

ن352دلكة طوخ/ ف

راسبدلكة طوخ/ ف

ثاندلكة طوخ/ ف

ثاندلكة طوخ/ ف

ن334دراجيل/ ف

ثاندراجيل/ ف

ن329عشما كفر/ ف

ثانالباجور/ ف

راسبالكبرى فيشا/ ف

ن325السادات/ ف

ثانالسادات/ ف

ثانداود كفر/ ف

راسباشمون/ ف

ثانصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف

ثانصراوة/ ف
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المنوفيةالعلمىمبصرزهير محمود زهير حياه207172

المنوفيةالعلمىمبصرالشين سعد عيد بسمه207173

المنوفيةالعلمىمبصرغنيم احمد احمد هاجر207174

الغربيةالعلمىمبصرزغلول احمد دسوقى خالد االء207175

الغربيةالعلمىمبصرربه عبد يحيى ابراهيم ايه207176

الغربيةالعلمىمبصرعماره محمد السيد اسراء207177

الغربيةالعلمىمبصرالجبالى احمد العظيم عبد صالح االء207178

الغربيةالعلمىمبصرالجندى المغاورى فوزى خلود207179

الغربيةالعلمىمبصرزينه ابو فؤاد ابراهيم عواطف207180

الغربيةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمود ايمان207181

الغربيةالعلمىمبصرالجزاز ربه عبد محمد جهاد207182

الغربيةالعلمىمبصرالسيد على فهمى حوريه207183

الغربيةالعلمىمبصرقداده محمد السيد زينب207184

الغربيةالعلمىمبصرالتالوى لطفى محمد منى207190

الغربيةالعلمىمبصرصالح فتحى صبحى ايناس207191

الغربيةالعلمىمبصرالقزاز البيومى محمود فاتن207192

الغربيةالعلمىمبصرالطوطى السعيد محمد فاطمه207193

الغربيةالعلمىمبصرالرب جاد راشد صبحى ساره207194

الغربيةالعلمىمبصرداود محمد حسين محسن فاطمه207195

الغربيةالعلمىمبصرابراهيم الشافعى محمد منار207196

الغربيةالعلمىمبصرالسقيم محمد عمر ايمان207197

الغربيةالعلمىمبصرزياده ابو محمد مصطفى السيد حوريه207198

الغربيةالعلمىمبصرخليل الستار عبد احمد نورهان207199

الغربيةالعلمىمبصرالقاضى محمد السيد هناء207200

الغربيةالعلمىمبصرغيط يوسف صالح ياسمين207201

الغربيةالعلمىمبصرصفيه محمود فتوح محمود صفاء207202

الغربيةالعلمىمبصرالغزالى محمود انور انور هدير207203

الغربيةالعلمىمبصرغنيم ابراهيم محمد اميره207204

الغربيةالعلمىمبصراحمد ابو على احمد محمد دنيا207205

الغربيةالعلمىمبصرجمعه الحليم عبد يونس رمضان فاطمه207206

الغربيةالعلمىمبصرالقميرى شحاته الفتاح عبد انجى207207

الغربيةالعلمىمبصردرويش رفاعى رفاعى رضوى207208

الغربيةالعلمىمبصرالصعيدى فرج فرج شيماء207209

الغربيةالعلمىمبصرجاهين العزيز عبد الصمد عبد رقيه207210

الغربيةالعلمىمبصرهللا نعمت محمد محمد امل207211

الغربيةالعلمىمبصرالصاوى القادر عبد احمد محمود الهام207212

الغربيةالعلمىمبصرليله ابو عطيه صفوت اسيل207214

الغربيةالعلمىمبصرالعاطى عبد احمد رأفت اميره207215

الغربيةالعلمىمبصرعطيه بدير جمعه ياسمين207216

الغربيةالعلمىمبصرعلى زيد ابو اسماعيل سها207217

الغربيةالعلمىمبصرمحمد وارد احمد ضحى207218

الغربيةالعلمىمبصرغازى حامد رضا ياسمين207219
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ثانقورص/ ف

ثانطليا/ ف

ثانشنواى/ ف

ثانطنطا/ ف

راسبشقرف/ ف

ن334مرحوم محلة/ ف

ن326مرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ثانمرحوم محلة/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن335اخناواى/ ف

ن345اخناواى/ ف

ثاناخناواى/ ف

ن360الغربية الشرفا كفر/ ف

ن401ابوشامية احمد/ ف

راسبسليم الشيخ كفر/ ف

ثانسليم الشيخ كفر/ ف

ثانقطور/ ف

راسبقطور/ ف

ن346قطور/ ف

ن325بسجين رجب محمد/ ف

ثانبسجين رجب محمد/ ف

ن344بسجين رجب محمد/ ف

ن328بسجين رجب محمد/ ف

ن325بسجين رجب محمد/ ف

ن390سمال/ ف

ثانسمال/ ف

ثانصرد/ ف

ثانالبحرية العتوة/ ف

ن329الكبرى المحلة/ ف

ثانالجابرية/ ف

ثانالجابرية/ ف

ن365بابل شبرا/ ف

ن337الهياتم/ ف

ن332بالعلو الحسين/ ف

ثانبالعلو الحسين/ ف

ن328بالغربية حجازى كفر/ ف

ثانبالغربية دمرو/ ف

ثانبالغربية دمرو/ ف

ن350بالغربية دمرو/ ف

ن326الشهيدى/ ف

ن342الشهيدى/ ف
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الغربيةالعلمىمبصرالمسيرى محمد محمد مياده207220

الغربيةالعلمىمبصرالعباسى ابراهيم سعيد زينب207221

الغربيةالعلمىمبصرالدحليش على الحميد عبد ايه207222

الغربيةالعلمىمبصرنعمان النبوى رضا حسناء207223

الغربيةالعلمىمبصرزهران المهدى مهدى اسامه سوسن207224

الغربيةالعلمىمبصربدر ابراهيم محمد جمال اسراء207225

الغربيةالعلمىمبصرفياض السيد العظيم عبد ابراهيم امينه207226

الغربيةالعلمىمبصراحمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد هبه207227

الغربيةالعلمىمبصربدوى السيد محمد احمد ايمان207228

الغربيةالعلمىمبصرالجنزورى محمد على محمد غاده207229

الغربيةالعلمىمبصرمحمد الرافع عبد امين فايزه207230

الغربيةالعلمىمبصرمنصور ابراهيم السيد محمد هدى207231

الغربيةالعلمىمبصرالغنى عبد العراقى مصطفى مصطفى هدى207232

الغربيةالعلمىمبصرعماره سعد ابراهيم شيماء207233

الغربيةالعلمىمبصرالعشرى عطا نصر جيهان207234

الغربيةالعلمىمبصرالعزيز عبد احمد لطفى سامى نوران207235

الغربيةالعلمىمبصرالنجار على الشهيد عبد حسن سوزان207236

الغربيةالعلمىمبصرالصردى المغنى عبد لطفى احمد سهام207237

الغربيةالعلمىمبصرنوفل الحميد عبد رمضان احمد سماح207238

الغربيةالعلمىمبصرالدايم عبد محمد وجيه مريم207239

الغربيةالعلمىمبصرربه عبد السيد احمد السيد دعاء207240

الغربيةالعلمىمبصرعبيد محمد قطب قطب ساره207241

الغربيةالعلمىمبصرالحضرى يوسف هللا عبد محمد مروه207242

الغربيةالعلمىمبصرقنديل ربه عبد سعيد بسيونى سمر207243

الغربيةالعلمىمبصرجادو محمد اصيل خلود207244

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقادوم احمد الفتاح عبد السيد اسماء207245

الشيخ كفرالعلمىمبصرضبيش عوض احمد عصام مها207246

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعيد الجواد عبد الفتاح عبد السيد هناء207247

الشيخ كفرالعلمىمبصرعوض محمد الرازق عبد حمدى والء207248

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيشه ابو العزيز عبد احمد اشرف يمنى207249

الشيخ كفرالعلمىمبصررمضان احمد السيد محمد سمر207250

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحارب فوزى جمال ايه207251

الشيخ كفرالعلمىمبصرالماريه عيد جمال اسماء207252

الشيخ كفرالعلمىمبصرالماريه عيد جمال امانى207253

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدقرنى هللا عوض عادل اسراء207254

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد العال عبد بسيونى ايمان207255

الشيخ كفرالعلمىمبصرعتمان فراج عطيه سهام207256

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا جاد حسين فهمى سامى امل207257

الشيخ كفرالعلمىمبصرالطباخ محمد بسيونى زيد ابو ايمان207258

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصباح احمد مصباح محمد داليا207259

الشيخ كفرالعلمىمبصرالغنام محمد يوسف رمضان سناء207260

الشيخ كفرالعلمىمبصرقيود محمد راشد خالد فوزيه207261
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ن352سمنود/ ف

ن328زياد محلة/ ف

ثانزياد محلة/ ف

ن330بالغربية الناصرية/ ف

ن335بالغربية الناصرية/ ف

ثانزفتى/ ف

ن338العزب تفهنا/ ف

ثانالسمالوية/ ف

راسبالجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ثانالجميزة/ ف

ن397مزيد طوخ/ ف

ن344مزيد طوخ/ ف

ثانبالغربية بقلولة/ ف

ن329بلكيم/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانالغابة كتامة/ ف

ن358القضابة/ ف

ثانالقضابة/ ف

ن407الحمام كفر/ ف

راسبجعفر كفر/ ف

ن369جعفر كفر/ ف

ثانجعفر كفر/ ف

ن343النجار كوم/ ف

راسبكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

ن409كفرالشيخ/ ف

ثانكفرالشيخ/ ف

راسبمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانمسير/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثانشنو/ ف

ثاناريمون/ ف

راسباريمون/ ف

راسباريمون/ ف

ن328اريمون/ ف

ثاناريمون/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن عطيه هللا عبد رفعت نورهان207262

الشيخ كفرالعلمىمبصرمناع احمد محمد سعد ابتسام207263

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشرقاوى احمد العزيز عبد الشحات رحاب207264

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصباح محمود طه محمد سها207265

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجار السيد حسين السيد مروه207266

الشيخ كفرالعلمىمبصررزق هللا عبد مسعود اسماء207267

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعزيز عبد الواحد عبد رمضان اميره207268

الشيخ كفرالعلمىمبصرالباعث عبد محمد جابر جهاد207269

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفخرانى محمد ابراهيم عصام اسماء207270

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخطيب محمد احمد محمد االء207271

الشيخ كفرالعلمىمبصرسالم قطب على العال عبد االء207272

الشيخ كفرالعلمىمبصردخيل السيد محمد السيد دنيا207273

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمزين محمد ابراهيم عبده رنا207274

الشيخ كفرالعلمىمبصرالخانكى ابراهيم احمد عطيه سمر207275

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعبسى محمود محمد حمدى شيماء207276

الشيخ كفرالعلمىمبصرحواس محمد الدين سعد مصطفى مريم207277

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيد مرسى العاطى عبد ياسمين207278

الشيخ كفرالعلمىمبصرالبرلسى ابراهيم حسن حمدى ايه207279

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو محمد رشاد محمد ايه207280

الشيخ كفرالعلمىمبصرشرمنت محمد عبده حسن مى207281

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسعدنى السباعى اللطيف عبد هبه207282

الشيخ كفرالعلمىمبصربلتاجى محمد بلتاجى محمد هبه207283

الشيخ كفرالعلمىمبصرغريب محمد ابراهيم حمدى ايه207284

الشيخ كفرالعلمىمبصرعقله احمد عاطف منصور نرمين207285

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتله الهادى عبد السيد عيد الهام207286

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى احمد السيد على قطب خيره207287

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفضل ابو غريب محمد الباسط عبد شيماء207288

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى السيد على رمضان عدل207289

الشيخ كفرالعلمىمبصرمطاوع عبده مصطفى هللا عبد عواطف207290

الشيخ كفرالعلمىمبصرحسن المعطى عبد حامد فاتن207291

الشيخ كفرالعلمىمبصرعيسى على على محمود هاجر207292

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج السالم عبد على محمود هدير207293

الشيخ كفرالعلمىمبصرعطيه السعيد محمد عطيه اسراء207294

الشيخ كفرالعلمىمبصرسليمان السيد احمد ايه207295

الشيخ كفرالعلمىمبصرالشناوى محمد محمد شيماء207296

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسيد العزيز عبد ابراهيم نرجس207297

الشيخ كفرالعلمىمبصرفرج عيسى محمد حمدى نورهان207298

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو محمد محمد سعد داليا207299

الشيخ كفرالعلمىمبصرشتا بغدادى كمال بغدادى رانيا207300

الشيخ كفرالعلمىمبصرالرؤف عبد محمد فاروق جمال اسراء207301

الشيخ كفرالعلمىمبصرمطاوع عبده ابراهيم جمال فتحيه207302

الشيخ كفرالعلمىمبصرالناعم ابراهيم الفتاح عبد سمير ايه207303
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ثاناريمون/ ف

ن357صندال/ ف

ن355صندال/ ف

ثانصندال/ ف

راسبالخادمية/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثانالشمارقة/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

راسبدسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثاندسوق/ ف

ثانابوزيادة/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

ن347المدينة سنهور/ ف

ن377المدينة سنهور/ ف

ثانالمدينة سنهور/ ف

راسبابوعلى محلة/ ف

ثانالبياض/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن358المندورة/ ف

ن371المندورة/ ف

ثانالمندورة/ ف

ن368سالم سيدى/ ف

ن327سالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

ن347.5سالم سيدى/ ف

ثانسالم سيدى/ ف

راسبسالم سيدى/ ف

ثانعباس منشأة/ ف

ثانالفقى نزية/ ف

ثانالفقى نزية/ ف
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الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين حسن محمد اسماء207304

الشيخ كفرالعلمىمبصرشاهين ابو سعد هللا سعد دعاء207305

الشيخ كفرالعلمىمبصرابراهيم يوسف مبروك خالد نورا207306

الشيخ كفرالعلمىمبصرالفكس حسن خالد دنيا207307

الشيخ كفرالعلمىمبصرميره فرج على السيد عواطف207308

الشيخ كفرالعلمىمبصرقدره محمد احمد مى207309

الشيخ كفرالعلمىمبصرالسخاوى محمد المعطى عبد يارا207310

الشيخ كفرالعلمىمبصربكرى طه اشرف مريم207311

الشيخ كفرالعلمىمبصرالقالوى المحسن عبد العزيز عبد المحسن عبد منال207312

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجرن حسن القادر عبد عادل الزهراء207313

الشيخ كفرالعلمىمبصربلتاجى غازى جمعه سمير ايمان207314

الشيخ كفرالعلمىمبصرحافظ اللطيف عبد الهادى عبد مريم207315

الشيخ كفرالعلمىمبصرطلحه حامد عطيه محمد يسرا207316

الشيخ كفرالعلمىمبصرقاسم ابراهيم الحبشى احمد ايه207317

الشيخ كفرالعلمىمبصرعلوان محمد جمعه ازهار207318

الشيخ كفرالعلمىمبصرالعجمى الفتاح عبد الفتاح عبد حسن سميه207319

الشيخ كفرالعلمىمبصرهاللى احمد سعيد الرءوف عبد ميرنا207320

الشيخ كفرالعلمىمبصرخليفه السيد محمد صبحى راويه207321

الشيخ كفرالعلمىمبصرالنجدى السيد الحميد عبد هانى ساره207322

الشيخ كفرالعلمىمبصرشعيشع ابو الشربينى محمد اسماء207323

الشيخ كفرالعلمىمبصرحبيب السيد الغفار عبد مجدى االء207324

الشيخ كفرالعلمىمبصرالدمراوى السيد بكر منى207325

الشيخ كفرالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم على احمد نورهان207326

الشيخ كفرالعلمىمبصرشحاته احمد ماهر رمزى مريم207327

الشيخ كفرالعلمىمبصرمصطفى غازى محمد غازى وفاء207328

الدقهليةالعلمىمبصرالباز محمود اشرف اسراء207329

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد هللا ايه207330

الدقهليةالعلمىمبصرالمرسى الرحيم عبد طارق دينا207331

الدقهليةالعلمىمبصرالقادر عبد عمر هللا عبد دينا207332

الدقهليةالعلمىمبصراحمد سعد احمد سلوى207333

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد سعد سعد ياسمين207334

الدقهليةالعلمىمبصرالمهدى محمد محمد االء207335

الدقهليةالعلمىمبصرشراره على حسنى محمد محبوبه207336

الدقهليةالعلمىمبصرابراهيم فوزى سعد محمد عزه207337

الدقهليةالعلمىمبصرعلى محمد فتحى على ايه207338

الدقهليةالعلمىمبصرالجندى محمود محمد الحميد عبد هللا ايه207339

الدقهليةالعلمىمبصرباشه الصباحى مصطفى عال207340

الدقهليةالعلمىمبصرعوض احمد محمد اسيل207341

الدقهليةالعلمىمبصراحمد ابراهيم امين ابراهيم داليا207342

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد السنوسى صبرى محمد مروه207343

الدقهليةالعلمىمبصرربيع السيد السيد محمد نسرين207344

الدقهليةالعلمىمبصريوسف زيد ابو عبده فايزه207345
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ن341القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

ن325القصابى/ ف

ثانالقصابى/ ف

راسبابومتولى/ ف

راسبابومتولى/ ف

ن366ابومتولى/ ف

ثانقلين/ ف

ثانصروه/ ف

ن488عمير شباس/ ف

ثانالمثلث/ ف

راسبالمثلث/ ف

ن637المثلث/ ف

راسبالسالمية/ ف

ن399مطوبس/ ف

ن365مطوبس/ ف

ن355مطوبس/ ف

ثانبيال/ ف

ثانبيال/ ف

ن341الحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ثانالحامول/ ف

راسبالحامول/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانبلطيم/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن344الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ن563الحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ثانالحجر اويش/ ف

ثاناالعجر كفر/ ف

ن329االعظم االمام/ ف

ثانالعز برق/ ف

ثانغمر ميت/ ف

ثاناتميدة/ ف

ثانالنور كوم/ ف

ثاناالشراف تفهنا/ ف

ثاناالشراف تفهنا/ ف

ثانالسنبالوين/ ف

ن325الزهايرة/ ف

ن354شبراهور/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرعيد هاشم عيد شيماء207346

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد فتحى الشحات ساره207347

الدقهليةالعلمىمبصرالحسانين السيد البحراوى داليا207348

الدقهليةالعلمىمبصرالسباعى مصطفى محمد زينب207349

الدقهليةالعلمىمبصرسليمان ابراهيم الرسول عبد داليا207350

الدقهليةالعلمىمبصرنصر حسنى عادل هللا منه207351

الدقهليةالعلمىمبصرالبرعى محمود محمد محمود حسناء207352

الدقهليةالعلمىمبصرالمنسى موسى موسى الدين عصام دينا207353

الدقهليةالعلمىمبصرحبيب العليم عبد محمد محمد مريم207354

الدقهليةالعلمىمبصرالجدى الشحات ابراهيم محمد مريم207355

الدقهليةالعلمىمبصرالعينين ابو السيد توفيق امال207356

الدقهليةالعلمىمبصرالعينين ابو السيد محمود شيماء207357

الدقهليةالعلمىمبصرالبيومى العينين ابو العزيز عبد غاليه207358

الدقهليةالعلمىمبصرالمنصف عبد محمود الفتاح عبد نورهان207359

الدقهليةالعلمىمبصرندا عبده ندا صالح كوكب207360

الدقهليةالعلمىمبصرالمتولى احمد محمود الحميد عبد سميه207361

الدقهليةالعلمىمبصرالفرحاتى محمد ابراهيم وجيه ندا207362

الدقهليةالعلمىمبصرخلف على على النصر ابو على فاطمه207363

الدقهليةالعلمىمبصرشقفه البسيونى بدر ابراهيم ياسمين207364

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود هللا عبد محمد ربيع امانى207365

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد عطيه المحسن عبد محمد اميره207366

الدقهليةالعلمىمبصرمسعد صابر مصطفى اشرف روفيدا207367

الدقهليةالعلمىمبصرغازى السيد بدير عاطف رميله207368

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد احمد محمد سناء207369

الدقهليةالعلمىمبصرمحمود هللا عبد محمد ربيع عزه207370

الدقهليةالعلمىمبصرالعال عبد على محمد محمد فاطمه207371

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد العاطى عبد ياسمين207372

الدقهليةالعلمىمبصرالسيد المجيد عبد الغنى عبد منى207373

الدقهليةالعلمىمبصرعلى الحميد عبد الفتاح عبد مريم207374

الدقهليةالعلمىمبصرحسانين على الحميد عبد صالح رنا207375

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد الفتوح ابو رمضان سميره207376

الدقهليةالعلمىمبصرسالمه على سالمه الرميثاء207377

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد احمد محمد اميره207378

الدقهليةالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد محسن رحمه207379

الدقهليةالعلمىمبصرجاد السيد مصطفى اسراء207380

الدقهليةالعلمىمبصرمحمد العاطى عبد محمود بسمه207381

الدقهليةالعلمىمبصرحسن قطب رضا ندا207382

الدقهليةالعلمىمبصرالطير محمد محمد الحمزاوى هناء207383

الدقهليةالعلمىمبصررواج محمد محمود محمود اسماء207384

الدقهليةالعلمىمبصرمتولى احمد احمد ناصر مريم207385

الدقهليةالعلمىمبصرشعبان الحسانين الدسوقى ابراهيم احمد ايه207386

الدقهليةالعلمىمبصركساب على ابراهيم على ايمان207387
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ن374البالمون/ ف

ثانالنموذجى السنبالوين/ ف

ن368مسعود ميت/ ف

ثانمسعود ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ثانالعامل ميت/ ف

ن347البحر نوسا/ ف

راسبالبحر نوسا/ ف

ثانطلخا/ ف

ثانطلخا/ ف

ثانبطرة/ ف

ثانبطرة/ ف

ن341بطرة/ ف

ن335بطرة/ ف

ن485نجير/ ف

راسببالدقهلية عبيد بنى/ ف

ثانبالدقهلية عبيد بنى/ ف

ن558الكردى/ ف

راسببالدقهلية النزل/ ف

ن348بلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ثانبلقاس/ ف

ن329بلقاس/ ف

ن325خامس بلقاس/ ف

ن325ابودشيشة/ ف

راسباالطرش كفر/ ف

ن344ظفر/ ف

ن325ظفر/ ف

ن349صدقا/ ف

ن325صدقا/ ف

ن325صدقا/ ف

ن333السباخ ابوداود/ ف

ن333السباخ ابوداود/ ف

ن326الخمسة/ ف

ن363المنزلة/ ف

ثانالعزيزة/ ف

ن332العزيزة/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف

ثانبالدقهلية المطرية/ ف
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الدقهليةالعلمىمبصرالبيلى مسعد الشحات السيد اسماء207388

دمياطالعلمىمبصرالرازق عبد حسن محمد ايه207389

دمياطالعلمىمبصرالدين عز محمد اشرف امنيه207390

دمياطالعلمىمبصرالديب يوسف حسام مريم207391

دمياطالعلمىمبصرسليمان محمد محمد ضياء مريم207392

دمياطالعلمىمبصرالبيلى محمد ابراهيم هاجر207393

دمياطالعلمىمبصرالعانوس حافظ عزيز ريهام207394

دمياطالعلمىمبصرالرازق عبد حامد احمد رباح ايمان207395

دمياطالعلمىمبصرمحمد السيد محمد حكمه207396

دمياطالعلمىمبصربراوى السيد مقبول احمد مريم207397

الشرقيةالعلمىمبصرالعزيز عبد عطيه عادل شروق207398

الشرقيةالعلمىمبصرسليمان الوهاب عبد سليمان اسماء207399

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم على السيد مجدى علياء207400

الشرقيةالعلمىمبصررزق محمد احمد ندى207401

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى بالسى شفيع اسراء207402

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد المقصود عبد الرحمن عبد ايه207403

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم العاطى عبد العنانى خلود207404

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم غريب احمد السيد محمد بسمه207405

الشرقيةالعلمىمبصرحسن السيد محمد مصطفى ريم207406

الشرقيةالعلمىمبصرزويد سالم محمد محمد شروق207407

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد حسين محمد دعاء207408

الشرقيةالعلمىمبصرالديدامونى محمد مصطفى هدير207409

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الرحمن عبد حمدى والء207410

الشرقيةالعلمىمبصراحمد السيد طارق ندا207411

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد احمد محمد اسماء207412

الشرقيةالعلمىمبصرعزازى محمد محمود هدى207413

الشرقيةالعلمىمبصرمعالى خليل الصادق محمود االء207414

الشرقيةالعلمىمبصررزق محمد محمد احمد اميره207415

الشرقيةالعلمىمبصرطه ابراهيم صابر رقيه207416

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم حسن على زهراء207417

الشرقيةالعلمىمبصرخليل السيد الفتاح عبد مروه207418

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العال عبد شبراوى رانيا207419

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد محمد الشبراوى محمد سميره207420

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سعيد ابراهيم اسراء207421

الشرقيةالعلمىمبصرعطيه احمد اسماعيل نها207422

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم الحميد عبد عصام خلود207423

الشرقيةالعلمىمبصرالدين زين محمد سليم رضوى207424

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد اللطيف عبد احمد شريف وفاء207425

الشرقيةالعلمىمبصرهللا عوض فرغلى محمود سعيد ندا207426

الشرقيةالعلمىمبصربهنسى محمد احمد رأفت االء207427

الشرقيةالعلمىمبصردسوقى السيد الفتاح عبد اسماء207428

الشرقيةالعلمىمبصرعلى السالم عبد بكر يمنى207429
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ن372الجديد الكفر/ ف

ثانالنموذجى دمياط/ ف

ثاندمياط/ ف

راسبدمياط/ ف

ثانفارسكور/ ف

ن326فارسكور/ ف

ثانبدمياط الروضة/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ثانالغاب كفر/ ف

ن340المنورة المدينة/ ف

ن375الميمونة شنبارة/ ف

ثانالقنايات/ ف

ن348اباظة دسوقى/ ف

راسبالعصلوجى/ ف

ن349مكاوى كفر/ ف

ثانالمطاوعة/ ف

ثانالعواسجة/ ف

ن342ابوكبير/ ف

ن336ابوكبير/ ف

ثانابوكبير/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ثانموسى اوالد/ ف

ثانالمشاعلة/ ف

ن380المشاعلة/ ف

راسبفاقوس/ ف

ن514فاقوس/ ف

ثانفاقوس/ ف

ثانالحجاجية/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ثانعجرم ام/ ف

ن359الديدامون/ ف

ن358بلشرقية الروضة/ ف

ن352بلشرقية الروضة/ ف

ن384الحجر صان/ ف

ثانالحجر صان/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

ن341نجم ديرب/ ف

ن361نجم ديرب/ ف

ثاننجم ديرب/ ف

متخلفالمجفف/ ف

ن366عمرو بنى جميزة/ ف

ثانالقمح منيا/ ف
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الشرقيةالعلمىمبصرشحاته على احمد صبرى بهيه207430

الشرقيةالعلمىمبصرالغفار عبد الغفار عبد ناصر ايات207431

الشرقيةالعلمىمبصرفرج محمد الهادى عبد اسراء207432

الشرقيةالعلمىمبصرحفنى محمود خليل احمد اسماء207433

الشرقيةالعلمىمبصرعيسى اسماعيل محمد عيسى اسماء207434

الشرقيةالعلمىمبصرحسن مصطفى مصطفى سعيد دعاء207435

الشرقيةالعلمىمبصرعسكر حسن الدين عالء وفاء207436

الشرقيةالعلمىمبصرالنجار احمد محفوظ احمد امانى207437

الشرقيةالعلمىمبصرمصطفى محمد محمود احمد شاهنده207438

الشرقيةالعلمىمبصرالدين سعد محمد محمود ياسمين207439

الشرقيةالعلمىمبصرالرحيم عبد المعطى عبد احمد محمد اسماء207440

الشرقيةالعلمىمبصرالضوى محمد حفنى المحسن عبد فاطمه207441

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود فرج الجواد عبد عاطف نورا207442

الشرقيةالعلمىمبصرحسين مرسى فهمى ياسر رقيه207443

الشرقيةالعلمىمبصرنصير عوده حسين عوده شيماء207444

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد احمد محمد السيد ايه207445

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد روق ثروت نرمين207446

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد روق ثروت نورهان207447

الشرقيةالعلمىمبصرمحمود اللطيف عبد مكرم اسراء207448

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد سليمان جمعه صبحى هند207449

الشرقيةالعلمىمبصرحرب على سالم شحاته اسراء207450

الشرقيةالعلمىمبصرالسيد سباعى الطاهر محمد هبه207451

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد هللا امان احمد السيد هدير207452

الشرقيةالعلمىمبصرابراهيم اسماعيل رمضان ساره207453

الشرقيةالعلمىمبصرحفناوى منصور هيكل اسماء207454

الشرقيةالعلمىمبصرحسن محمد محمد زينب207455

الشرقيةالعلمىمبصرالشافعى لبيب محمد هللا منه207456

الشرقيةالعلمىمبصرحسين حسن الشبراوى محمد اسراء207457

االسماعيليةالعلمىمبصراحمد سيد مصطفى امانى207458

االسماعيليةالعلمىمبصرابراهيم على محمود على جيهان207459

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم سليم محمد زينب207460

االسماعيليةالعلمىمبصرعلى احمد ابراهيم عواطف207462

االسماعيليةالعلمىمبصرالحميد عبد الفتاح عبد السيد اسماء207463

االسماعيليةالعلمىمبصرسليم محمود سليم فاطمه207464

االسماعيليةالعلمىمبصرمحمد محمد احمد شيماء207465

االسماعيليةالعلمىمبصرعطيه حسين محمود ايمان207466

االسماعيليةالعلمىمبصرعامر محمد سعيد عائشه207467

االسماعيليةالعلمىمبصرحسن على محمد الستار عبد اميره207468

االسماعيليةالعلمىمبصرزيد ابو زيدان حسن شيماء207469

االسماعيليةالعلمىمبصرسالم احمد محمد هيام207470

االسماعيليةالعلمىمبصرصالح احمد محمد مريم207471

بورسعيدالعلمىمبصرمحمد احمد مصطفى مريم207472
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راسبعامر ببيشة االشقر عبدالجواد/ ف

ن356السعديين/ ف

ن383بلبيس/ ف

راسببلبيس/ ف

ن373بلبيس/ ف

ن367بلبيس/ ف

ن501بلبيس/ ف

ثانبلبيس/ ف

ن343بلبيس/ ف

راسبالرمل انشاص/ ف

ثانالبالشون/ ف

ثانالبالشون/ ف

ثانالبالشون/ ف

ن350الخراخشة/ ف

راسبالخراخشة/ ف

ن346ابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ثانابوحماد/ ف

ثانالصوة/ ف

ثاناالسدية/ ف

ثانصقر كفر/ ف

ن354صقر كفر/ ف

ن334صقر كفر/ ف

ن379صقر كفر/ ف

ن325ابوحريز/ ف

ن326ابوحريز/ ف

ثانالنموذجى الزقازيق/ ف

راسبالنموذجى صقر كفر/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

ثاناالسماعيلية/ ف

راسباالسماعيلية/ ف

راسبغصين عين/ ف

ثانابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ثانابوخروع/ ف

ن374حمزة صالح/ ف

ثانالكبير التل/ ف

ن325غرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانغرب القنطرة/ ف

ثانشرق القنطرة/ ف

ثانالتجريبى بورفؤاد/ ف



2019 أول دور نت نتيجة7/14/2019

Page 7351

المنطقةالشعبةاالبصار حالةاالسمالجلوس رقم

بورسعيدالعلمىمبصرهللا عبد الرحمن عبد خالد هللا منه207473

بورسعيدالعلمىمبصرسالمه محمد جالل محمد شروق207474

سيناء شمالالعلمىمبصرحماد سالمه سالم نوره207475

سيناء جنوبالعلمىمبصرحميد حسين الفتاح عبد امنيه207476

البحيرةالعلمىمبصرعتمان جمعه محمد صابرين207477

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمد مروان سندس207478

البحيرةالعلمىمبصرضيف محمد عزت هناء207479

البحيرةالعلمىمبصرفتحى فوزى سعيد ميرفين207480

البحيرةالعلمىمبصراحمد سعد جالل عادل دينا207481

البحيرةالعلمىمبصراحمد محمود خالد شاهنده207482

البحيرةالعلمىمبصرالجواد عبد محمد مهدى منار207483

البحيرةالعلمىمبصرالسالم عبد خميس شريف دعاء207484

البحيرةالعلمىمبصرالنبى عبد طاهر كامل رانيا207485

البحيرةالعلمىمبصرمحمود شحاته محمود رباب207486

البحيرةالعلمىمبصراحمد محمد احمد على فاطمه207487

البحيرةالعلمىمبصرحسن حسن محمد لمياء207488

البحيرةالعلمىمبصرالغنى عبد الفتاح عبد الفتاح عبد مى207489

البحيرةالعلمىمبصرمحمد احمد سعيد حامد نشوى207490

البحيرةالعلمىمبصررضوان صبرى ياسر ياسمين207491

البحيرةالعلمىمبصراحمد سيد فوزى عماد كريمه207492

البحيرةالعلمىمبصرعلى الغفار عبد المولى عبد ايمان207493

البحيرةالعلمىمبصرالبنا فتحى صالح اسماء207494

البحيرةالعلمىمبصرعلى احمد ابراهيم جهاد207495

البحيرةالعلمىمبصرمنصور الوهاب عبد السيد شيماء207496

البحيرةالعلمىمبصرعلى محمود على شيماء207497

البحيرةالعلمىمبصرجميل احمد محمد خلود207498

البحيرةالعلمىمبصرالرحمن عبد احمد القوى عبد صبرى صفاء207499

البحيرةالعلمىمبصرمحمد حامد فوزى اسماء207500

البحيرةالعلمىمبصرشعبان شعبان سمير ساره207501

البحيرةالعلمىمبصرسعد محمود سعيد اميره207502

البحيرةالعلمىمبصرالناقه الرازق عبد جمال اسماء207503

البحيرةالعلمىمبصرمحمد محمود انور شعبان اسماء207504

البحيرةالعلمىمبصرخليفه محمد شعبان ايه207505

البحيرةالعلمىمبصرسعد محمد سليمان محمد ايه207506

البحيرةالعلمىمبصراسماعيل رشاد علوانى رانيا207507

البحيرةالعلمىمبصراحمد الفتاح عبد ابراهيم نعمات207508

البحيرةالعلمىمبصرالصعيدى احمد العال عبد الشيماء207509

مطروح مرسىالعلمىمبصرجاد احمد مجدى نسمه207510

الفيومالعلمىمبصرالعال عبد رمضان سيد هللا هبه207511

الفيومالعلمىمبصرمعبد مصطفى احمد يسرا207512

الفيومالعلمىمبصرالعزيز عبد حسنى جمعه اميره207513

الفيومالعلمىمبصرالباقى عبد احمد حامد رنا207514
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ثانالتجريبى بورفؤاد/ ف

ثانببورسعيد الخطاب بن عمر/ ف

راسب(الصفا) العريش/ ف

ن339الطور/ ف

ثاندمنهور/ ف

ثانابوحمص/ ف

ن325ابوحمص/ ف

ثانبسنتواى/ ف

ثاننصرهللا/ ف

ن325نصرهللا/ ف

ن394نصرهللا/ ف

ن375الدوار كفر/ ف

ن325الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن381الدوار كفر/ ف

ثانالدوار كفر/ ف

ن333الدوار كفر/ ف

ن351الدوار كفر/ ف

ن372الدوار كفر/ ف

ن521الدوار كفر/ ف

ن356بشر محلة/ ف

ثانلقانة/ ف

ثانلقانة/ ف

ثانابوالسحما/ ف

ن386ابوالسحما/ ف

ن337البارود ايتاى/ ف

ن355البارود ايتاى/ ف

ثانبالبحيرة بدر/ ف

ثانرشيد/ ف

ثانحمادة كوم/ ف

ن396الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

ن328الدلنجات/ ف

ثانالدلنجات/ ف

راسبالدلنجات/ ف

ن414الدلنجات/ ف

ثانالوفائية/ ف

ثانمطروح/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانالفيوم/ ف

ثانطامية/ ف

راسبطامية/ ف
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الفيومالعلمىمبصرسيد فتحى مختار كريمه207515

الفيومالعلمىمبصرمبارك جمعه عادل نده207516

الفيومالعلمىمبصرسعيد ابراهيم ياسر هند207517

الفيومالعلمىمبصراحمد محمد الحى عبد هويدا207518

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد سيد رمضان ايه207519

سويف بنىالعلمىمبصرعبده الفتاح عبد محمد ايه207520

سويف بنىالعلمىمبصراحمد محمود عيسى ايمان207521

سويف بنىالعلمىمبصرالعزيز عبد سيد احمد دعاء207522

سويف بنىالعلمىمبصرراشد محمود طارق نجوى207523

سويف بنىالعلمىمبصرصالح يس فتحى هاجر207524

سويف بنىالعلمىمبصرالرحيم عبد حسن مصطفى اشواق207525

سويف بنىالعلمىمبصرعلى شعبان رأفت هبه207526

سويف بنىالعلمىمبصرسيد عويس مصطفى نورهان207527

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد مازن محمد سمر207528

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد ذكى شعبان شروق207529

سويف بنىالعلمىمبصرمحمد مصطفى حافظ غاده207530

المنياالعلمىمبصراحمد محمد معوض سمر207533

المنياالعلمىمبصرمحمد محمود مجدى اثار207534

المنياالعلمىمبصرحسين نجيب منير احمد ساره207535

المنياالعلمىمبصراحمد محمد جمال سمر207536

المنياالعلمىمبصرحسين مؤمن ابراهيم فاطمه207537

المنياالعلمىمبصرالغنى عبد كامل معتمد هند207538

المنياالعلمىمبصراحمد محمد هاشم والء207539

المنياالعلمىمبصرالسيد محمد حجازى ايه207540

المنياالعلمىمبصرراشد اسماعيل محمد ايه207541

المنياالعلمىمبصرمحمود ابراهيم عرفات ساره207542

المنياالعلمىمبصرمحمد ابراهيم الحليم عبد ايه207543

المنياالعلمىمبصرعلى حسن رمضان الزهراء فاطمه207544

المنياالعلمىمبصرجمعه محمود جمعه رحاب207545

المنياالعلمىمبصرمحمد محمود على هبه207546

المنياالعلمىمبصرناجى محمد محمود رحاب207547

المنياالعلمىمبصرعباس العزيز عبد الرحمن عبد داليا207548

المنياالعلمىمبصرمحمود فوزى جمال نورهان207549

المنياالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد عيد سميه207550

المنياالعلمىمبصرالحكيم عبد عويس محمد كريمه207551

المنياالعلمىمبصرالفضل ابو محمد عماد نبيله207552

المنياالعلمىمبصرمحمد الهادى عبد ابراهيم سها207553

المنياالعلمىمبصرعلى ابراهيم احمد رغده207554

المنياالعلمىمبصرحماد خليفه فكرى صابرين207555

المنياالعلمىمبصراحمد محمد حارص اسماء207556

المنياالعلمىمبصرصاوى على صاوى اسماء207557

المنياالعلمىمبصرمحروس الجابر عبد عاطف الزهراء207558
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ن325طامية/ ف

ثانطامية/ ف

ثانطامية/ ف

ن353طامية/ ف

ثانسويف بنى/ ف

ن362سويف ببنى الواسطى/ ف

ن333سويف ببنى الواسطى/ ف

ن360سويف ببنى الواسطى/ ف

ن337سويف ببنى الواسطى/ ف

ثانسويف ببنى الواسطى/ ف

ثاناطواب/ ف

ن359اطواب/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ثانسمسطا/ ف

ن327بالمنيا العدوة/ ف

ن330مغاغة/ ف

ن328مغاغة/ ف

ن351مغاغة/ ف

ن386مغاغة/ ف

ثانمغاغة/ ف

ن332مغاغة/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ثانمزار بنى/ ف

ن344مزار بنى/ ف

ثانمطاى/ ف

ثانسمالوط/ ف

ن376سمالوط/ ف

ثانالفكرية/ ف

راسبالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثانالفكرية/ ف

ثاناتليدم/ ف

راسباتليدم/ ف

ثانملوى/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ثانبالمنيا دروة/ ف

ثانمواس دير/ ف

ثانمواس دير/ ف

ن499مواس دير/ ف
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المنياالعلمىمبصرزيد هللا عبد محمد اسماء207559

المنياالعلمىمبصرالقادر عبد محمد جمعه رضا207560

المنياالعلمىمبصرموسى الحكيم عبد العرب عز نجاه207561

المنياالعلمىمبصرالرحمن عبد محمود عمران مريم207562

اسيوطالعلمىمبصرمحمد عثمان محمد زينب207563

اسيوطالعلمىمبصرامين خليف امين شدوى207564

اسيوطالعلمىمبصراحمد عيد احمد فاطمه207565

اسيوطالعلمىمبصراحمد فولى فوزى فاطمه207566

اسيوطالعلمىمبصرمحمد الفتاح عبد احمد شيماء207567

اسيوطالعلمىمبصرسيد حسن عصام ياسمين207568

اسيوطالعلمىمبصرحجازى الكريم عبد محمد االء207569

اسيوطالعلمىمبصرمحمد هللا عبد سرحان المروه207570

اسيوطالعلمىمبصرعثمان حسين الجابر عبد هدى207571

اسيوطالعلمىمبصرالحكيم عبد محمود محمد اكرام207572

اسيوطالعلمىمبصرالرب جاد هللا عبد محمد فاطمه207573

اسيوطالعلمىمبصرفراج هللا عبد هللا عبد هاجر207574

اسيوطالعلمىمبصرمحمد معتمد مسعود رحاب207575

اسيوطالعلمىمبصرمحمد محمد مصطفى فاطمه207576

اسيوطالعلمىمبصرحسن الرحمن عبد خالد مروه207577

اسيوطالعلمىمبصرحسانين الفضيل عبد مصطفى نسمه207578

اسيوطالعلمىمبصراحمد محمد الحكيم عبد مروه207579

اسيوطالعلمىمبصرمحمد النظير عبد حنفى والء207580

اسيوطالعلمىمبصرحماد محمد حسن صفاء207581

اسيوطالعلمىمبصراحمد حفنى مناع اسماء207582

سوهاجالعلمىمبصرمحمد محمود احمد ايه207583

سوهاجالعلمىمبصراحمد العزيز عبد مراد خلود207584

سوهاجالعلمىمبصررفاعى محمد احمد ريهام207585

سوهاجالعلمىمبصرالموجود عبد كامل على ساميه207586

سوهاجالعلمىمبصراحمد قاسم محسن منار207587

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمد احمد االء207588

سوهاجالعلمىمبصرحسين الرحمن عبد محمد مريم207589

سوهاجالعلمىمبصرالعال ابو محمد احمد اسراء207590

سوهاجالعلمىمبصرالرسول عبد السيد محمود هبه207591

سوهاجالعلمىمبصراحمد كمال اشرف راندا207592

سوهاجالعلمىمبصرعثمان محمد ابراهيم مياده207593

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ابراهيم احمد ايمان207594

سوهاجالعلمىمبصرالرحيم عبد الحميد عبد محمود امانى207595

سوهاجالعلمىمبصرمهران اللطيف عبد محمد شيماء207596

سوهاجالعلمىمبصرمحمود على محمد مروه207597

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد اسماعيل محمود نهاد207598

سوهاجالعلمىمبصرالسيد احمد سيد السيد خلود207599

سوهاجالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد صفوت شيماء207600
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راسبمواس دير/ ف

ن366مواس دير/ ف

ن361مواس دير/ ف

ن353مواس دير/ ف

ن325رشدى حسين/ ف

ن325رشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانموشا/ ف

ثانمنقباد/ ف

ثانمنقباد/ ف

ن368ديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ثانديروط/ ف

ن363المناشى/ ف

ن384المناشى/ ف

ن410المناشى/ ف

ثانالقوصيه/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانمنفلوط/ ف

ثانابنوب/ ف

ثانابنوب/ ف

ثانالبدارى/ ف

ثانابوتيج/ ف

ن335سوهاج/ ف

ن363سوهاج/ ف

ثانسوهاج/ ف

ن325سوهاج/ ف

راسبسوهاج/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج طالب ابى بن على/ ف

ثانبسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ثانبسوهاج الخطاب بن عمر/ ف

ن331بسوهاج المنشأة/ ف

ن325بسوهاج المنشأة/ ف

ن365العسيرات/ ف

ثانالعسيرات/ ف

ن375العسيرات/ ف

ن325العسيرات/ ف

ن335العسيرات/ ف

ثانالدناقلة/ ف

ثانالدناقلة/ ف
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سوهاجالعلمىمبصررضوان على عادل نوره207601

سوهاجالعلمىمبصرالسيد محمد محمد حمدى اميره207602

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد ناصر اميره207603

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد محمود النبى عبد عبير207604

سوهاجالعلمىمبصرمهران احمد الواحد عبد فوزيه207605

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد الحجاج ابو نجالء207606

سوهاجالعلمىمبصرهللا جاد النعيم عبد جمال نهله207607

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمد الرحيم عبد وفاء207608

سوهاجالعلمىمبصرمنصور الحميد عبد منصور يسرا207609

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد رجب اسماء207610

سوهاجالعلمىمبصرمحمد همام الوهاب عبد اسماء207611

سوهاجالعلمىمبصرالدين علم السيد خالد سعده207612

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمود حمدان صفيه207613

سوهاجالعلمىمبصرحسن زكريا حربى غدير207614

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عطا محمد ورده207615

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد محمود احمد شرين207616

سوهاجالعلمىمبصرجاد محمود الدين جمال اسراء207617

سوهاجالعلمىمبصرمحمد عبده محمد اسماء207618

سوهاجالعلمىمبصرحسين احمد جبرى اميره207619

سوهاجالعلمىمبصراحمد رضا احمد ايات207620

سوهاجالعلمىمبصراحمد سالمان ثروت ايمان207621

سوهاجالعلمىمبصرمكى طه حمدى ايمان207622

سوهاجالعلمىمبصرعلى احمد على بكره207623

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرحيم عبد الطماوى دعاء207624

سوهاجالعلمىمبصرالعال ابو الحميد عبد النقراشى دعاء207625

سوهاجالعلمىمبصرالمجد ابو عشرى عاطف دينا207626

سوهاجالعلمىمبصرمحمود محمد رأفت رحاب207627

سوهاجالعلمىمبصراحمد فريد مصطفى رحاب207628

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل جاد هشام ريهام207629

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم الدين نصر رجب غاده207630

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الشافى عبد سامى فاطمه207631

سوهاجالعلمىمبصرعلى ماهر غانم فاطمه207632

سوهاجالعلمىمبصرقناوى يوسف صالح نورا207633

سوهاجالعلمىمبصرحسن جاد الرحيم عبد نورهان207634

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الرب جاد غالب والء207635

سوهاجالعلمىمبصرمحمود الحميد عبد جبريل ياسمين207636

سوهاجالعلمىمبصرمحمد هللا خلف بكر ابو اسماء207637

سوهاجالعلمىمبصرهللا عبد حفنى مسعود الزهراء207638

سوهاجالعلمىمبصراحمد زغلول منتصر الزهراء207639

سوهاجالعلمىمبصرمحمود فايز االخر عبد تغريد207640

سوهاجالعلمىمبصراحمد بدرى محمود رانيا207641

سوهاجالعلمىمبصراحمد على احمد رويدا207642
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ثانالدناقلة/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

راسبجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانجرجا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن388البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن368البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ن325البلينا/ ف

ثانالبلينا/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ثانحميل بنى/ ف

ن364الحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرحسين الدين سعد اشرف شرين207643

سوهاجالعلمىمبصرزيدان محمد هللا خلف شيماء207644

سوهاجالعلمىمبصرالسالم عبد زيد ابو طاهر ليلى207645

سوهاجالعلمىمبصرحسان احمد حمدى نهى207646

سوهاجالعلمىمبصرالقادر عبد المجد ابو رجب انغام207647

سوهاجالعلمىمبصرالصغير محمد سليمان عادل دعاء207648

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد حسين ريم207649

سوهاجالعلمىمبصرالدين نور محمد صبرى شيماء207650

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم محمد العظيم عبد عفاف207651

سوهاجالعلمىمبصرمحمد ابراهيم رجب غاده207652

سوهاجالعلمىمبصراحمد ابراهيم احمد منى207653

سوهاجالعلمىمبصرالسيد الرؤف عبد مصطفى منى207654

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد عاصم نورهان207655

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمود الحكيم عبد نيفين207656

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد خالد هدير207657

سوهاجالعلمىمبصراحمد الصغير محمد على نعمه207658

سوهاجالعلمىمبصراحمد على الزعيم ابتسام207659

سوهاجالعلمىمبصرالموجود عبد محمد الرازق عبد محمد اريج207660

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم على الحمد ابو امنه207661

سوهاجالعلمىمبصررشيدى احمد اشرف داليا207662

سوهاجالعلمىمبصراللطيف عبد محمود يوسف نريمان207663

سوهاجالعلمىمبصرالوهاب عبد محمد احمد هاجر207664

سوهاجالعلمىمبصرالسيد سالم منصور سوميه207665

سوهاجالعلمىمبصرخليفه محمود ابراهيم مروه207666

سوهاجالعلمىمبصرمحمد اسماعيل السيد مها207667

سوهاجالعلمىمبصرحسين القاسم ابو الباسط عبد سهير207668

سوهاجالعلمىمبصرعلى زرابى محمد نرمين207669

سوهاجالعلمىمبصرامين محمد احمد ياسمين207670

سوهاجالعلمىمبصرعلى محمود على اسماء207671

سوهاجالعلمىمبصرالحميد عبد احمد محمد دينا207672

سوهاجالعلمىمبصراحمد السيد يسرى امانى207673

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد عارف والء207674

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السيد محمود والء207675

سوهاجالعلمىمبصرسليمان فهمى سليمان اسماء207676

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السيد قدرى حنان207677

سوهاجالعلمىمبصرالمحسن عبد محمد حامد رحاب207678

سوهاجالعلمىمبصراحمد احمد الناصر عبد شيماء207679

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد احمد فاتن207680

سوهاجالعلمىمبصرمعتوق الشمندى فاضل فاتن207681

سوهاجالعلمىمبصراحمد الاله عبد فتحى سهير207682

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد محمود شيماء207683

سوهاجالعلمىمبصرالسيد احمد اسامه نرمين207684
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ثانالحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ن325الحالفى/ ف

ثانالحالفى/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن443يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ن570يحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

راسبخليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن360خليفة اوالد/ ف

ثانخليفة اوالد/ ف

ن374الخيام/ ف

ن371الخيام/ ف

ثانالخيام/ ف

ن501المراغة/ ف

ن338المراغة/ ف

ثانالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ثانالغريزات/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثانسفالق/ ف

ثاناخميم/ ف

ثاناخميم/ ف

ن344نيدة/ ف

ثاننيدة/ ف

ن325نيدة/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرعطيه علوان عاطف انوار207685

سوهاجالعلمىمبصرمحمد على محمد رانيا207686

سوهاجالعلمىمبصربالل الحمد ابو محمد سمر207687

سوهاجالعلمىمبصررشوان محمد عارف شمس207688

سوهاجالعلمىمبصرابراهيم محمد صابر حنان207689

سوهاجالعلمىمبصرالحافظ عبد محمد احمد زهراء207690

سوهاجالعلمىمبصرمصطفى الحافظ عبد احمد شيماء207691

سوهاجالعلمىمبصرمحمد خلف الرازق عبد ندى207692

سوهاجالعلمىمبصرمهدى محمد حسين وفاء207693

سوهاجالعلمىمبصرمحمد الوهاب عبد حسين ايمان207694

سوهاجالعلمىمبصرالعاطى عبد المجد ابو محمد النبى حب اميره207695

سوهاجالعلمىمبصرالحليم عبد خلف محمد امنيه207696

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد هللا عبد احمد ناهد207697

سوهاجالعلمىمبصراحمد محمد احمد نها207698

سوهاجالعلمىمبصرالاله عبد هرون حنفى زينب207699

سوهاجالعلمىمبصرالوهاب عبد صبحى جمال ساميه207700

سوهاجالعلمىمبصرفاهم فرغلى محمد شوق207701

سوهاجالعلمىمبصرسيد محمد محمد والء207702

سوهاجالعلمىمبصراحمد سيد الرحيم عبد اشجان207703

سوهاجالعلمىمبصربكر على نصار سلوى207704

سوهاجالعلمىمبصرراشد خالف السيد شيماء207705

سوهاجالعلمىمبصرحسين محمد سليمان منال207706

سوهاجالعلمىمبصرالحافظ عبد احمد السيد اسماء207707

سوهاجالعلمىمبصرعطيه غيطانى كمال ازهار207708

سوهاجالعلمىمبصراسماعيل محمد اسماعيل عبير207709

سوهاجالعلمىمبصرمحمد السيد اشرف ندا207710

قناالعلمىمبصرمحمد جمعه اشرف دعاء207711

قناالعلمىمبصرجابر على الرحيم عبد بسمه207712

قناالعلمىمبصرحسين ابراهيم على زينب207713

قناالعلمىمبصرمحمد السيد محمد والء207714

قناالعلمىمبصربكرى صابر شعبان حسناء207715

قناالعلمىمبصرعباس الزهرى الرحمن عبد دينا207716

قناالعلمىمبصرمحمد محمد الدين عالء محمد هدير207717

قناالعلمىمبصرعبادى ابراهيم فراج ناديه207718

قناالعلمىمبصرعلى عثمان سيد نبيله207719

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد االول عبد الجواد عبد وفاء207720

قناالعلمىمبصرالعال ابو احمد نادى ندى207721

قناالعلمىمبصرحسين شفيق عاطف يارا207722

قناالعلمىمبصرالحسن ابو سعد الغنى عبد زينب207723

قناالعلمىمبصرهللا عطا بكرى حلمى شيماء207724

قناالعلمىمبصرالعزيز عبد عباس على رشا207725

قناالعلمىمبصرفخرى محمد عيد ايمان207726
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ن364الوقف ابار/ ف

ن367الوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

ثانالوقف ابار/ ف

ثانطهطا/ ف

ن356طهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانطهطا/ ف

ثانشطورة/ ف

ثانشطورة/ ف

ن408شطورة/ ف

ن549شطورة/ ف

ن508شطورة/ ف

ن358القاضى نزلة/ ف

ثانالقاضى نزلة/ ف

ن444القاضى نزلة/ ف

راسبالقاضى نزلة/ ف

ن338طما/ ف

ن347طما/ ف

ثانطما/ ف

ن370طما/ ف

ن325الطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن350الطليحات/ ف

ثانالطليحات/ ف

ن456قنا/ ف

ثانابوتشت/ ف

متخلفابوتشت/ ف

ثانابوتشت/ ف

راسببخانس قصير/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثانحمادى نجع/ ف

ثاننجم اوالد/ ف

ن400بهجورة/ ف

ن439.5بهجورة/ ف

راسبهو حاجر/ ف

ثانهو حاجر/ ف

ن389دشنا/ ف

ثانالحلفاية/ ف
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قناالعلمىمبصرمحمد محمود الدين سراج امل207727

قناالعلمىمبصرالكريم عبد محمد عدلى عال207728

االقصرالعلمىمبصرابراهيم اللطيف عبد جمال ساره207730

االقصرالعلمىمبصرمحمد حسن محمد الشيماء207731

االقصرالعلمىمبصراحمد محمود احمد شيماء207732

االقصرالعلمىمبصرمحمد محمود بالل الشيماء207733

االقصرالعلمىمبصرهللا عبد السعود ابو هللا عبد ايه207734

االقصرالعلمىمبصرهللا حسب رفاعى عادل جهاد207735

االقصرالعلمىمبصرمحمد ذكى محمد عادل رانيا207736

االقصرالعلمىمبصراحمد هللا عبد عصام هدير207737

االقصرالعلمىمبصررضوان على محمد ايه207738

االقصرالعلمىمبصرقناوى الصبور عبد قناوى ايه207739

االقصرالعلمىمبصرسليم بدر صالح ايه207740

االقصرالعلمىمبصرحفنى على الرحيم عبد راويه207741

االقصرالعلمىمبصرحسن الباسط عبد اسماعيل رحاب207742

االقصرالعلمىمبصرالرحمن عبد عمر احمد هدير207743

اسوانالعلمىمبصرحسن الستار عبد محمد مروه207744

اسوانالعلمىمبصرحسين مرسى ربه عبد هاجر207745

اسوانالعلمىمبصريونس فتحى محمد شروق207746

اسوانالعلمىمبصرالباسط عبد الرسول عبد ابراهيم فاطمه207747

اسوانالعلمىمبصرعثمان محمد ابراهيم جيهان207748

اسوانالعلمىمبصرعبده احمد العابدين زين رفيده207749

اسوانالعلمىمبصرمغربى االمير محمد هللا عبد الزهراء207750

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد سعد ابراهيم اسراء207751

الجيزةالعلمىمبصرالمنعم عبد محمد طارق ساره207752

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد ابراهيم سعيد رضا ايمان207753

الجيزةالعلمىمبصرمحمد عبده حبشوت محمد رفيده207754

الجيزةالعلمىمبصرمهران احمد محمد ايه207755

الجيزةالعلمىمبصرمحمود النبى عبد محمود فاطمه207756

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على محفوظ جمال امنيه207757

الجيزةالعلمىمبصرالصمد عبد رواش ابو خير نورهان207758

الجيزةالعلمىمبصرمحمد سيد احمد خلود207759

الجيزةالعلمىمبصرالسيد فتحى اشرف سوزان207760

الجيزةالعلمىمبصرامين محمد ابراهيم ايمان207761

الجيزةالعلمىمبصرسيد رجب خالد ندا207762

الغربيةالعلمىمبصرمطر احمد على مصطفى سلمى207763

الغربيةالعلمىمبصرالجوهرى احمد عطفى محمد احمد رحاب207764

القاهرةالعلمىمبصرقناوى محمود المعارف ابو محمود ساره207765

القاهرةالعلمىمبصرسيد حافظ صالح تقى207766

القاهرةالعلمىمبصرمحروس جابر محروس اشرقت207767

القاهرةالعلمىمبصرعلى حسن احمد زينب207768

القاهرةالعلمىمبصرمنصور عراقى منصور اسراء207769
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ثانالشاورية/ ف

ثانالشاورية/ ف

متخلفاالقصر/ ف

ثانالقرنة/ ف

ثانالقرنة/ ف

ن349حماد نجع/ ف

ن399حماد نجع/ ف

ن399حماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ثانحماد نجع/ ف

ن369المحاميد/ ف

ثاناسنا/ ف

ثاناسنا/ ف

ن397اسنا/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناصفون/ ف

ثاناسوان/ ف

ثاناسوان/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثانالجزيرة/ ف

ثاندراو/ ف

راسبامبو كوم/ ف

ثانالصعايدة/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانكومبرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثاناوسيم/ ف

ن326البراجيل/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

راسبالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن326سمنود/ ف

ن336سنباط/ ف

راسببالقاهرة السالم/ ف

ن333المتبولى/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ن325السادات عاطف/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف
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القاهرةالعلمىمبصرجوهرى فوزى نبيل حبيبه207770

القاهرةالعلمىمبصرحسن مختار عزت فاطمه207771

القاهرةالعلمىمبصراسماعيل سليم فؤاد على فاطمه207772

القاهرةالعلمىمبصرالخالق عبد محمد وصفى رانيا207773

القاهرةالعلمىمبصرحسين احمد حمدى اسامه مريم207774

بورسعيدالعلمىمبصرالراضى عبد على الحكيم عبد فايزه207775

دمياطالعلمىمبصرخليفه العزب ابراهيم رجب رقيه207776

المنوفيةالعلمىمبصرفوده الحميد عبد سعيد ياسمين207777

المنوفيةالعلمىمبصرابراهيم السيد محمد فتحى نجالء207778

المنوفيةالعلمىمبصرالعال ابو شفيق محمد ايمن دعاء207779

المنوفيةالعلمىمبصرالعظيم عبد محمد حسين اسراء207780

البحيرةالعلمىمبصرعياد محمد سعيد احمد هبه207782

البحيرةالعلمىمبصربيومى احمد النجيلى محمد الزهراء207783

البحيرةالعلمىمبصرسعد غريب ضيف جابر شيماء207784

اسوانالعلمىمبصرزيد ابو على ركابى فاطمه207785

الشرقيةالعلمىمبصرجبر عطيه مرسى اميره207786

الشرقيةالعلمىمبصررزق محمد رزق على نورهان207787

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد العظيم عبد محمد امنيه207788

القليوبيةالعلمىمبصرسالم محمد الشحات مسعد نورا207789

القليوبيةالعلمىمبصرعرفه فهمى محمد طارق االء207790

القليوبيةالعلمىمبصرسالم سرحان السيد محمد ايه207791

القليوبيةالعلمىمبصرالنعيم عبد فكرى احمد ايه207792

القليوبيةالعلمىمبصرمحمد حسين نادر هللا منه207793

القليوبيةالعلمىمبصراحمد محمد ماهر هاجر207794

القليوبيةالعلمىمبصرحسن حنفى الدين نصر على محمد يسرا207795

القليوبيةالعلمىمبصربيومى العال عبد محمد محمد هاله207796

القليوبيةالعلمىمبصرالسيد العليم عبد العزيز عبد عالء ايمان207797

االسكندريةالعلمىمبصرحموده محمد حسن محمد حسام حبيبه207799

الدقهليةالعلمىمبصراحمد محمد محمد سعيد رانيا207800

الدقهليةالعلمىمبصررمضان محمد ابراهيم مهنى ايمان207801

الدقهليةالعلمىمبصررمضان محمد ابراهيم عاطف ضحى207802

الدقهليةالعلمىمبصرسالم محمد عطا ايمان207803

الدقهليةالعلمىمبصرالعزب محمد عوض فوزيه207804

الدقهليةالعلمىمبصرالبارى عبد المندى السيد زينب207805

الدقهليةالعلمىمبصراسماعيل الرحمن عبد السيد عبير207806

الدقهليةالعلمىمبصرحسن هللا عبد حسن نورا207807

الدقهليةالعلمىمبصرحامد المقصود عبد السيد مريم207808

الشرقيةالعلمىمبصرطه محمد السيد ندا207809

الشيخ كفرالعلمىمبصرمحمد احمد الغفار عبد ايه207810

الشيخ كفرالعلمىمبصرسعده ابو محمود محمد سعد ساره207811

الشيخ كفرالعلمىمبصرالجواد عبد مصطفى هللا عبد والء207812

الشيخ كفرالعلمىمبصرمهران العال عبد سيد تامر اسماء207813
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راسبالرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ن368الرشيد ابن/ ف

راسبالرشيد ابن/ ف

ثانالرشيد ابن/ ف

ثانالتجريبى بورفؤاد/ ف

ثانسعد كفر مدينة/ ف

ن633الكوم شبين/ ف

راسبدراجيل/ ف

راسبمشيرف/ ف

ن384شطانوف/ ف

ن370الدلنجات/ ف

راسبالمحمودية/ ف

ن325الدوار كفر/ ف

ن351الجزيرة/ ف

ن325العصلوجى/ ف

ثانمكاوى كفر/ ف

ثانالحسينية/ ف

ثانعطاهلل كفر/ ف

ن551النموذجى بنها/ ف

راسبالنموذجى بنها/ ف

راسبالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ثانالخصوص/ ف

راسبالخصوص/ ف

ن325حمزة كفر/ ف

ثاندملو/ ف

ثانالسيوف/ ف

ن327غمر ميت/ ف

ن526الجنينة كفر/ ف

ن368الجنينة كفر/ ف

راسبمسعود ميت/ ف

راسبعنتر ميت/ ف

ثانالستامونى/ ف

ن431الستامونى/ ف

ن441الستامونى/ ف

راسببهوت كفر/ ف

ن347المجفف/ ف

ثانالشمارقة/ ف

راسبابوزيادة/ ف

ثانالرصيف/ ف

راسبالحامول/ ف
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االسكندريةالعلمىمبصرمهران موسى كمال رضا207814

سويف بنىالعلمىمبصرالحميد عبد سيد ماهر ايمان207815

الفيومالعلمىمبصراحمد جمعه محمود رحاب207816

الشرقيةالعلمىمبصرحسن ابراهيم السيد مها207817

المنوفيةالعلمىمبصرالهادى عبد امين عادل اميره207818

االقصرالعلمىمبصرمحمد ياسين عاطف هللا منه207819

القاهرةالعلمىمبصرسالمه محمد كامل محمد سلمى207820

القاهرةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم عرفه مريم207821

القاهرةالعلمىمبصرصديق الرحيم عبد محمد ريهام207822

القاهرةالعلمىمبصرهيكل حسن محمد لطفى ايه207823

الجيزةالعلمىمبصرمحمد على فرغلى محمود امنيه207824

الشرقيةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد محمد على نورهان207825

الجيزةالعلمىمبصرسليمان مرسى احمد سيد فاطمه207826

الشيخ كفرالعلمىمبصرعليمه بيومى محمد صالح اسماء207827

الجيزةالعلمىمبصرعطيه محمد مصطفى فاطمه207828

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم محمد درويش رانيا207829

المنوفيةالعلمىمبصرسالم احمد محمد اميره207830

الغربيةالعلمىمبصرعطا اسماعيل حبشى صالح مها207831

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد حسن اشرف تغريد207832

الفيومالعلمىمبصرعالم محمد عادل اسراء207833

المنياالعلمىمبصرالتواب عبد احمد عمر ياسمين207834

البحيرةالعلمىمبصراللطيف عبد سعد لطفى نورا207835

البحيرةالعلمىمبصرمحمود محمد محمد ايه207836

اسيوطالعلمىمبصرقطب جمعه محمد ناديه207837

اسيوطالعلمىمبصرعلى احمد على هبه207838

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل حنفى اشرف االء207839

الجيزةالعلمىمبصرسالمه سيد جمعه صفيه207840

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمد بخيت مريم207841

الجيزةالعلمىمبصرمهنى فهمى جمال هاجر207842

الجيزةالعلمىمبصرمحمد احمد ابراهيم دعاء207843

الجيزةالعلمىمبصرشاكر جمال الناصر عبد هدى207844

الجيزةالعلمىمبصررفعت محمد ايمن ايه207845

الجيزةالعلمىمبصرمحمد محمود محمد اميره207846

الجيزةالعلمىمبصرالصاوى محمود شعبان رحمه207847

الجيزةالعلمىمبصرالمعطى عبد السيد محمد السيد سلمى207848

الجيزةالعلمىمبصراحمد الصبور عبد غانم غاده207849

الجيزةالعلمىمبصرالدين شرف محمد عاطف ميرنا207850

الجيزةالعلمىمبصرمحمود المنعم عبد خالد هدير207851

الجيزةالعلمىمبصرالاله عبد الراضى عبد الناصر عبد بسمه207852

الجيزةالعلمىمبصرسنهابى صبحى السيد دنيا207853

الجيزةالعلمىمبصررياض صالح خالد سلمى207854

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد الشافى عبد حسين سمر207855
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ن325عرجون الصادق/ ف

ثانالمدينة اهناسيا/ ف

ثانسنورس/ ف

ن339اباظة دسوقى/ ف

ثانمشيرف/ ف

ثاناالقصر/ ف

ثانالنموذجى نصر مدينة/ ف

ثانالمتبولى/ ف

ثانالشرفا كفر/ ف

ثانالسادات عاطف/ ف

ثانالبراجيل/ ف

ن371المطاوعة/ ف

ن338محمد جزيرة/ ف

ن325فوه/ ف

راسبمحمد جزيرة/ ف

ثانالنموذجى سموحة/ ف

راسبالكوم شبين/ ف

ثانيعقوب كفر/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانطامية/ ف

ثانملوى/ ف

ن547.5بالبحيرة بدر/ ف

ن325رشيد/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانرشدى حسين/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ن362العمرانية/ ف

ن367العمرانية/ ف

ثانالعمرانية/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ثانابوالنمرس/ ف

ن330العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ن541العلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالعلى عبدالعزيز/ ف

راسبالعلى عبدالعزيز/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

ثانالنموذجى القدس/ ف

راسبالنموذجى القدس/ ف

ن332النموذجى القدس/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد سامح انتصار207856

الجيزةالعلمىمبصرالشريف فتحى محمد احمد حبيبه207857

الجيزةالعلمىمبصرهللا عبد سيد محمد عبير207858

الجيزةالعلمىمبصرالحليم عبد محمد سامح فوزيه207859

الجيزةالعلمىمبصرالجود ابو سعد مصطفى مريم207860

الجيزةالعلمىمبصرحسن احمد التايه ياسمين207861

الجيزةالعلمىمبصرالجواد عبد المقصود عبد المحسن عبد بثينه207862

الجيزةالعلمىمبصرالسيد محمد مجدى سلمى207863

الجيزةالعلمىمبصرصالح ابو المعز عبد منصور المعز عبد هاجر207864

الجيزةالعلمىمبصرموسى ابو السيد العزيز عبد مصطفى هاجر207865

الجيزةالعلمىمبصرسليمان احمد محمد حسين اسماء207866

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل سريع ابو مصطفى دعاء207867

الجيزةالعلمىمبصرحسن اللطيف عبد منصور هبه207868

الجيزةالعلمىمبصرالحسن ابو محمدين جمال ايه207869

الجيزةالعلمىمبصراسماعيل على الناصر عبد ساره207870

الجيزةالعلمىمبصرمحمد شكرى محمد سلمى207871

الجيزةالعلمىمبصرالوهاب عبد احمد محمد ميران207872

الجيزةالعلمىمبصررمضان محمد شاكر محمد نسيبه207873

الجيزةالعلمىمبصرحافظ محمد خالد هدير207874

الجيزةالعلمىمبصرحميد خلف شحتينو احالم207875

الجيزةالعلمىمبصرحسن حسين حمدى اميره207876

الجيزةالعلمىمبصرهريدى احمد ايمن ايه207877

الجيزةالعلمىمبصرزيد ابو عمر محمود ندى207878

الجيزةالعلمىمبصرعلى حافظ المجيد عبد الدين صالح نورهان207879

الجيزةالعلمىمبصرالحشاش محمود احمد هاجر207880

الجيزةالعلمىمبصرهارون على شعبان اشرف اسراء207881

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد محمود محمد ايهاب اميره207882

الجيزةالعلمىمبصرخليل مصطفى ابراهيم مصطفى رقيه207883

الجيزةالعلمىمبصرصالح السيد وليد سلمى207884

الجيزةالعلمىمبصرالسيد سالمه عماد نورا207885

الجيزةالعلمىمبصرمحمد ابراهيم القادر عبد سعديه207886

الجيزةالعلمىمبصرالمعبود عبد حمدى سمير هدير207887

الجيزةالعلمىمبصرالشوره هللا عبد ابراهيم اسراء207888

الجيزةالعلمىمبصرموسى ابراهيم الفتاح عبد احالم207889

الجيزةالعلمىمبصرالمعداوى احمد كامل امنيه207890

الجيزةالعلمىمبصرالسيد عبد صالح سعيد سميه207891

الجيزةالعلمىمبصرالمولى عبد السيد الصمد عبد سلمى207892

الجيزةالعلمىمبصرفتيان محمد محمد ياسمين207893

الجيزةالعلمىمبصرعياد محمود جمال صابرين207894

الجيزةالعلمىمبصرالسيد عبد صالح سعيد مريم207895

الجيزةالعلمىمبصرالحكيم عبد صالح وليد امانى207896

الجيزةالعلمىمبصرحسن محمد هالل ناصر امنيه207897
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ثانالهرم/ ف

ن340الهرم/ ف

ن325الهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

ثانالهرم/ ف

راسبالهرم/ ف

راسبمجدول بنى/ ف

ثانمجدول بنى/ ف

ن327مجدول بنى/ ف

ن327مجدول بنى/ ف

ثانالوراق/ ف

ن339الوراق/ ف

ثانالوراق/ ف

ن432محمد جزيرة/ ف

ن374محمد جزيرة/ ف

ن325محمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ثانمحمد جزيرة/ ف

ن330محمد جزيرة/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

راسببشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثانبشتيل/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثاناوسيم/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانابواسماعيل صالح/ ف

ثانالرهاوى/ ف

ن335الرهاوى/ ف

ثانوردان/ ف

ثانوردان/ ف

ثانوردان/ ف

ثانوردان/ ف

ثانوردان/ ف

ثانوردان/ ف

ثانوردان/ ف

ثانوردان/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف
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الجيزةالعلمىمبصرفرغلى محمد احمد دينا207898

الجيزةالعلمىمبصرشلبى الرسول عبد على محمود رحمه207899

الجيزةالعلمىمبصرالرحمن عبد محمد الكريم عبد رقيه207900

الجيزةالعلمىمبصرنجيب شلقامى عالء سميره207901

الجيزةالعلمىمبصرحمده ابو احمد محمود بدر الزهراء فاطمه207902

الجيزةالعلمىمبصرمحمود محمد ياسر هدى207903

الجيزةالعلمىمبصرحموده السيد محمود جمال هدى207904

الجيزةالعلمىمبصرابراهيم زكى كمال اكرم امنيه207905

الجيزةالعلمىمبصراحمد حامد ابراهيم جهاد207906

الجيزةالعلمىمبصرحسونى عبود عطا حوراء207907

الجيزةالعلمىمبصرطه ابراهيم مدحت خديجه207908

الجيزةالعلمىمبصرحسونى عبود عطا زهراء207909

الجيزةالعلمىمبصرعيسى على الفتاح عبد مازن عائشه207910

الجيزةالعلمىمبصرعلى السيد متولى احمد عادل عبير207911

الجيزةالعلمىمبصرالطحان محمد احمد السيد نورهان207912

الجيزةالعلمىمبصرزيد ابو ماضى فارس نورهان207913

الجيزةالعلمىمبصرالموجى احمد السعيد محمد هاجر207914

الجيزةالعلمىمبصرمحمد حماده عصام هللا هبه207915

الجيزةالعلمىمبصرحارس العظيم عبد فتحى ابراهيم هدير207916

الجيزةالعلمىمبصرعلى رفاعى محمد ايه207917

الجيزةالعلمىمبصركامل محمد فارس اسماء207918

الجيزةالعلمىمبصرخليل امين الرشيد عبد ياسمين207919

الجيزةالعلمىمبصراحمد محمود رمضان ميرنا207920

الجيزةالعلمىمبصرعبده ابراهيم عصام عائشه207921

الجيزةالعلمىمبصرالبدرشينى محمد ابراهيم محمود سماح207922

الجيزةالعلمىمبصرفرحات ابراهيم محمد رمضان زينب207923

الجيزةالعلمىمبصرحسن مرزوق عيد منى207924

الجيزةالعلمىمبصرسيد المجيد عبد وحيد رحاب207925

الجيزةالعلمىمبصرسريع ابو حميد اللطيف عبد ايه207926

الجيزةالعلمىمبصرالسالم عبد رضوان مؤمن اسراء207927

الجيزةالعلمىمبصرالصادق احمد محمود نجوى207928

الجيزةالعلمىمبصرتوفيق محمد حمدى والء207929

الجيزةالعلمىمبصرعباس احمد عباس خلود207930

الجيزةالعلمىمبصرمحمد هللا عبد على فاطمه207931

االسكندريةالعلمىمبصراحمد شحاته احمد محمد تسنيم207932

االسكندريةالعلمىمبصرقطب السالم عبد خالد نيره207933

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم محمد نبيل حسن االء207934

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد الجليل عبد هللا امر صالح اميره207935

االسكندريةالعلمىمبصردهشان وفا العارفين تاج جالل ايه207936

االسكندريةالعلمىمبصراسماعيل حسنين احمد ابراهيم بسنت207937

االسكندريةالعلمىمبصرغريب محمد فهمى مصطفى سلمى207938

االسكندريةالعلمىمبصرمرسى كامل عادل سمير اللئ207939
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ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ن366اكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ثاناكتوبر6/ ف

ن346اكتوبر6/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن342النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ن354النموذجى زايد/ ف

ثانالنموذجى زايد/ ف

ثانالواحات/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ن325البدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالبدرشين/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ن363السبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالسبكى خطاب محمد.د/ ف

ثانالعياط/ ف

ن465الصف/ ف

ثانعزام عبدالفتاح/ ف

ن331عزام عبدالفتاح/ ف

ن333عزام عبدالفتاح/ ف

ثاناطفيح/ ف

ثانبالجيزة طالب ابى بن على/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

ثانبشر سيدى/ ف

راسبالمبين الفتح/ ف

ن325المبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ثانالمبين الفتح/ ف

ن325المبين الفتح/ ف
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االسكندريةالعلمىمبصرحسانين هريدى الستار عبد امنيه207940

االسكندريةالعلمىمبصرالشرقاوى محمود رمضان الشيماء207941

االسكندريةالعلمىمبصراحمد العليم عبد محمد اسراء207942

االسكندريةالعلمىمبصرطه محمد احمد هللا عبد شروق207943

االسكندريةالعلمىمبصرمبروك عبده محمد زكريا مريم207944

االسكندريةالعلمىمبصرالسيد القادر عبد احمد ناجى مريم207945

االسكندريةالعلمىمبصرحجازى كامل فرحات امنيه207946

االسكندريةالعلمىمبصرهللا عبد صالح هللا عبد ماجده207947

االسكندريةالعلمىمبصرحسن الكريم عبد جمال نعمه207948

االسكندريةالعلمىمبصرالواحد عبد المنعم عبد الاله عبد هدير207949

االسكندريةالعلمىمبصرابراهيم احمد المغربى احمد ايه207950

االسكندريةالعلمىمبصرحسن هللا عبد زكريا ساره207951

االسكندريةالعلمىمبصرالشحات احمد خيرى الشحات صفيه207952

االسكندريةالعلمىمبصرعماره محمود صبحى محمد فاطمه207953

االسكندريةالعلمىمبصرالجمل محمود محمود جمال هللا منه207954

االسكندريةالعلمىمبصرالشرقاوى عيد احمد محمد هدير207955

االسكندريةالعلمىمبصركنانه منصور احمد سعيد جهاد207956

االسكندريةالعلمىمبصربدرى محمد ابراهيم لجين207957

االسكندريةالعلمىمبصرحامد الخالق عبد طارق ايه207958

الفيومالعلمىمبصرمحمد على اشرف اسراء207959

الفيومالعلمىمبصرعباس يوسف شعبان اسراء207960

الفيومالعلمىمبصرهللا عبد على السيد ايه207961

الفيومالعلمىمبصرالعال عبد منصور احمد جهاد207962

الفيومالعلمىمبصرعويس رجب خالد االء207963

الفيومالعلمىمبصرالسالم عبد السيد ربيع رحمه207964

الفيومالعلمىمبصرعمر على الفتاح عبد عمر فاطمه207965

الفيومالعلمىمبصرغنيمه ابو بكرى حسن فاطمه207966

الفيومالعلمىمبصرمحمد قطب منصور اسماء207967

الفيومالعلمىمبصرهاشم على احمد اميره207968

الفيومالعلمىمبصراحمد محمد هللا عبد دينا207969

الفيومالعلمىمبصرراغب محمد محفوظ صافيه207970

الفيومالعلمىمبصرالقوى عبد يونس لطفى عزه207971

الفيومالعلمىمبصرشعبان على الحميد عبد عال207972

الفيومالعلمىمبصرمحمد صادق عيد فاطمه207973

الفيومالعلمىمبصرالسيد هللا عبد مختار فاطمه207974

الفيومالعلمىمبصرشندى بكرى محمد مريم207975

الفيومالعلمىمبصرجنيدى بكر ابو ربيع هاجر207976

مطروح مرسىالعلمىمبصراللطيف عبد احمد خالد مريم207977

الجيزةالعلمىمبصرامام النبى عبد محمود مها207978

قناالعلمىمبصرزيد ابو نجدى ناصر ايمان207979

الغربيةالعلمىمبصرقاقا المنعم عبد ابراهيم دعاء207980

الغربيةالعلمىمبصرهللا عبد ابو محمد عيسوى نبيله207981
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ن325باالسكندرية رجب محمد/ ف

راسبالقويرى/ ف

راسبالقويرى/ ف

ثانالقويرى/ ف

ن325القويرى/ ف

ن360الشعراوى/ ف

ثانالشعراوى/ ف

ثانعرجون الصادق/ ف

راسبعرجون الصادق/ ف

ن325عرجون الصادق/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

ن336المكرمة مكة/ ف

راسبالمكرمة مكة/ ف

ثانالمكرمة مكة/ ف

راسبالمكرمة مكة/ ف

ن366النموذجى سموحة/ ف

ن325النموذجى سموحة/ ف

ثانالنموذجى الشعراوى/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ن398سنورس/ ف

ثانسنورس/ ف

ثانفيديمين/ ف

راسبفيديمين/ ف

ن346فيديمين/ ف

ثانهللا جاب حسن/ ف

راسبابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن383ابشواى/ ف

راسبابشواى/ ف

ن362ابشواى/ ف

ن392ابشواى/ ف

ثانابشواى/ ف

ن351ابشواى/ ف

ن354العجميين/ ف

ن436مطروح/ ف

متخلفعزام عبدالفتاح/ ف

ن380النموذجى قنا/ ف

ن338البحرية العتوة/ ف

راسبيزيد ميت/ ف
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سوهاجالعلمىمبصرعلى عبده الشبراوى منى207982

سوهاجالعلمىمبصرزيد ابو محمود عزت فاطمه207983

الشيخ كفرالعلمىمبصريونس حسن سالم ابراهيم امل209001

سوهاجالعلمىمبصرمحمد احمد عاصم شرين209010

القاهرةالعلمىمبصرحسانين هللا عبد محمد محمد الزهراء فاطمه209011

الشيخ كفرالعلمىمبصرعجوه على محمود على دينا209012

الفيومالعلمىمبصرمحمد ابراهيم محمد افنان209013

المنوفيةالعلمىمبصرمحمد المحسن عبد جمال ياسمين209015

الشيخ كفرالعلمىمبصراسماعيل الحميد عبد اسماعيل مى209016

البحيرةالعلمىمبصرالشيخ حمده احمد نورا209017

سوهاجالعلمىمبصرعلى رزق سعيد ايمان209018

قناالعلمىمبصرعلى عبيد على ايه209019

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد الودود عبد احمد نادى كريم210001

االسماعيليةاألدبىمبصرعبيد محمد عمرو محمد210002

الشرقيةاألدبىمبصرسليمان محمد الرحمن عبد حسين ابراهيم210003

الشرقيةاألدبىمبصرشحاته احمد محمد محمود اسالم210004

الشرقيةاألدبىمبصرسالم السالم عبد محمد السالم عبد210005

الشرقيةاألدبىمبصرعلى احمد حمدى احمد210006

الشرقيةاألدبىمبصرالرازق عبد العزيز عبد سعيد العزيز عبد210007

الشرقيةاألدبىمبصرعامر ابراهيم الهادى عبد السعيد انس210008

الشيخ كفراألدبىمبصرمحمد السعيد خميس الرحمن عبد210009

الجيزةاألدبىمبصرعمار محمد فتحى محمد210010

الفيوماألدبىمبصرفرج حسين فرج محمد210011

القاهرةاألدبىمبصرنصر حمدان رجب هشام210012

المنيااألدبىمبصراحمد انور احمد انور210013

قنااألدبىمبصرمحمد محمد غنيم الحميد عبد210014

الشرقيةاألدبىمبصرالشايب الرؤف عبد محمد الرحمن عبد210016

الشرقيةاألدبىمبصرهللا ضيف احمد الغنى عبد رأفت محمد210018

القاهرةاألدبىمبصرنصر محمد صالح جمعه عمار210101

الشيخ كفراألدبىمبصرسحالى حسن احمد محمد احمد210102

الفيوماألدبىمبصرقطب محمد عيد شعبان يوسف210103

القاهرةاألدبىمبصرالرحمن عبد الحفيظ عبد احمد عمرو210104

الدقهليةاألدبىمبصرعامر محمد فضل فتحى محمد210105

المنيااألدبىمبصراسماعيل محمد فتحى بالل210106

الشيخ كفراألدبىمبصرحجازى مسعود عيد همام210107

الشيخ كفراألدبىمبصرالقطورى بسيونى محمد ابراهيم طارق210108

الغربيةاألدبىمبصرربيع احمد ناصر احمد210109

الشرقيةاألدبىمبصرعطوه السيد عزت احمد210110

اسيوطاألدبىمبصرعلى الرحيم عبد محمد احمد ابو فرغلى210111

الجيزةاألدبىمبصرحسنين احمد حسن الرحمن عبد210112

الجيزةاألدبىمبصرهللا حمايه محمد موسى على سلطان210113

الفيوماألدبىمبصرالمقصود عبد البديع عبد رشاد ياسر210114
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ثانيحى اوالد/ ف

ن342نيدة/ ف

ثاندسوق/ ف

ثانيحى اوالد/ ف

متخلفالمعادى/ ف

راسبالمدينة سنهور/ ف

ن347الفيوم/ ف

ثانالضحاك سبك/ ف

ثانبيال/ ف

ن347رشيد/ ف

ن353جرجا/ ف

ثانالسديس/ ف

ثانالدين صالح

ثانفايد

ثانرمضان من العاشر

راسبالجديدة الصالحية

ن400الحصوة

ن513القبة

راسبههيا

ثانالهوابر

ن332الحامول

راسبرشدى

ثانقصرالجبالى

ثانمايو15

راسبالقيـس

متخلفابوتشت

ثانالشرقية السالم

ثانالمناصافور

ن357ابوبكر حسن

ن344الشهداء شباس

ن379الفيوم

ثانالمعادى

ثانالبالمون

ثانالخمار صفط

ن353.5قلين

ن315الشهداء شباس

ن365قطور

ن379بشلشلمون ابوبكر

ثانابوخرص

ن351ابواسماعيل صالح

ثانعزام عبدالفتاح

ثانفيديميين
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الجيزةاألدبىمبصرالسلماوى امين محمد محمود عمر210115

الجيزةاألدبىمبصراحمد محمود محمد احمد210116

القاهرةاألدبىمبصرهللا عبد زهرى السيد احمد210117

االقصراألدبىمبصرشحات خضرى على احمد210118

الدقهليةاألدبىمبصرغنيم مصطفى محمد السيد محمود امل210201

االسكندريةالعلمىمبصرمحمد محمد سعيد هشام215001

الشرقيةالعلمىمبصرالمقصود عبد السيد محمد السيد215002

الشيخ كفرالعلمىمبصرشوغى هللا عبد احمد ابراهيم محمد محمود215003

السويسالعلمىمبصراحمد الباسط عبد البارى عبد محمد215004

الشرقيةالعلمىمبصرعلى محمد عادل فارس215005

الشرقيةالعلمىمبصراحمد ابراهيم امين محمد215006

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد الغنى عبد محمد الغنى عبد الرحمن عبد215007

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد الوهاب عبد ابراهيم الفاروق عمر215008

الشرقيةالعلمىمبصرجمعه الفتاح عبد الهادى اسالم215009

الشرقيةالعلمىمبصرحسين حسن محمد عادل بالل215010

الشرقيةالعلمىمبصرالموجود عبد على نبوى محمد احمد215011

الشرقيةالعلمىمبصرخليل ابراهيم البديع عبد مصطفى215012

القاهرةالعلمىمبصرتعيلب عليوه محمود وليد اسالم215101

القاهرةالعلمىمبصرالعزيز عبد مصطفى اللطيف عبد الرحمن عبد215102

الشرقيةالعلمىمبصراللطيف عبد السيد وجدى احمد215103

الشرقيةالعلمىمبصردهشان ابراهيم هللا عبد محمد هللا عبد215104

الشرقيةالعلمىمبصربقريه على محمد السيد خالد محمد215105

الشرقيةالعلمىمبصرمحمد احمد عطيه محمد الرحمن عبد215106

الشرقيةالعلمىمبصراحمد سيد بكر ابو رمضان بكر ابو215107

الشرقيةالعلمىمبصرالسعود ابو وهبه بدير وهبه هللا عبد215108

الشيخ كفرالعلمىمبصرالمغازى على محمد طحاوى احمد215109

قناالعلمىمبصراحمد حسن حسنى حسام215110

الشرقيةالعلمىمبصرالعظيم عبد عكاشه محمد ياسر صفاء215201
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مالحظاتالنتيجةالمجموعالمعهد

ثانكرداسة

ثانالمتانيا

ثانلطفى عادل.د

ثانباالقصر الضبعية

ثانالنور كوم/ ف

ثانابوالعيون محمود

ثانابوكبير

ثانشوغى

راسبالسويس

ن457حيان منزل

ن487نجم ديرب

ن493المناصافور

راسببلبيس

ثانالصورة

ثانالحرمين

ثانبغزالة اباظة ثروت

ثانالصورة

ثانالخانكة

ثانالدين صالح

ن405الهوابر

ثانبالشرقية العدوة

ثانصقر اوالد

راسبالعز ميت

ن465نجم ديرب

ن555الهادى عبد سالم

ن592الكبرى فرج

ثاندشنا

ن496السوق مشتول/ ف


